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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin säilyt-
tämien henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden siihen 
liittyvien lakien muuttamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta. 
Lakia sovellettaisiin poliisin tiloihin sijoitet-
tujen tutkintavankien, poliisin säilytettävinä 
olevien pidätettyjen ja kiinni otettujen sekä 
muiden poliisin säilytettävinä laillisella pe-
rusteella olevien vapautensa menettäneiden 
kohteluun. 

Laissa säädettäisiin vapautensa menettä-
neiden kohtelussa noudatettavista yleisistä 
periaatteista, vapautensa menettäneen oike-
uksista ja velvollisuuksista sekä niistä toi-
menpiteistä, joihin poliisin henkilökunnalla 
on oikeus ryhtyä henkilön vapauden rajoit-
tamiseksi sinä aikana, jona vapautensa me-
nettänyt on poliisin säilytettävänä.  

Poliisin tiloihin sijoitettujen tutkintavanki-
en sekä poliisin säilyttämien pidätettyjen ja 
kiinni otettujen kohtelua koskevan lainsää-
dännön uudistamisen lähtökohtana on ollut 
säätää heidän oikeuksistaan ja velvollisuuk-
sistaan sekä perusoikeuksien rajoituksista 
lain tasolla perustuslain asettamien vaatimus-
ten ja ihmisoikeussopimusten velvoitteiden 
mukaisesti. 

Laissa säädetyin edellytyksin pidätettyjen 

ja kiinni otettujen valvonta voitaisiin toteut-
taa teknisten laitteiden avulla etävalvontana 
poliisin etävalvontakeskuksesta. Laissa sää-
dettäisiin myös poliisin palveluksessa olevien 
vartijoiden asemasta, tehtävistä ja toimival-
tuuksista. 

Lain soveltamisesta rajavartiolaitoksen, tul-
lilaitoksen ja puolustusvoimien säilyttämien 
pidätettyjen ja kiinni otettujen kohteluun 
säädettäisiin näitä viranomaisia koskevissa 
erityislaeissa. 

Esitykseen sisältyvät lisäksi ehdotukset la-
eiksi esitutkintalain, rajavartiolaitoksesta an-
netun lain, tullilain, sotilaskurinpitolain, 
aluevalvontalain, järjestyksenvalvojista anne-
tun lain, päihtyneiden käsittelystä annetun 
lain, ulkomaalaislain, säilöön otettujen ulko-
maalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä 
annetun lain, henkilötietojen käsittelystä po-
liisitoimessa annetun lain sekä tuomioistuin-
ten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten 
suoritteista perittävistä maksuista annetun 
lain  muuttamiseksi.  

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2006. 

 
————— 

 



 HE 90/2005 vp 
  

   

 

2

 

SISÄLLYSLUETTELO 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ .........................................................................1 

SISÄLLYSLUETTELO ...........................................................................................................2 

YLEISPERUSTELUT..............................................................................................................6 

1. Johdanto ....................................................................................................................... 6 

2. Nykytila.........................................................................................................................7 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö...............................................................................7 

Poliisin organisaatio .....................................................................................................7 

Tutkintavankien kohtelu............................................................................................10 

Pidätettyjen ja kiinni otettujen kohtelu....................................................................10 

Pidätettyjen ja kiinni otettujen määrät ....................................................................15 

Säilöön otettujen kuolintapaukset.............................................................................18 

Selviämisasemat..........................................................................................................18 

Tekninen valvonta ......................................................................................................18 

Vartijoiden asema.......................................................................................................21 

Rajavartiolaitoksen säilyttämät henkilöt .................................................................23 

Tulliviranomaisen säilyttämät henkilöt....................................................................24 

Puolustusvoimien säilyttämät henkilöt.....................................................................24 

Ulkomaalaislain perusteella säilöön otetun sijoittaminen.......................................24 

2.2. Kansainvälinen kehitys ja ulkomaiden lainsäädäntö ................................25 

2.2.1. Kansainväliset sopimukset ja suositukset...................................................25 

2.2.2. Ulkomainen lainsäädäntö.............................................................................29 

Ruotsi ...........................................................................................................................29 

Norja ............................................................................................................................31 

Tanska ......................................................................................................................... 33 

Saksa ............................................................................................................................34 

2.3. Nykytilan arviointi........................................................................................36 

2.3.1. Muutostarpeiden lähtökohdat .....................................................................36 

2.3.2. Lähtökohdat perusoikeussääntelyn ja perustuslain pohjalta ...................36 

2.3.3. Säilytyksen suhde muuhun poliisitoimintaan.............................................37 

2.3.4. Lainsäädännön sisällölliset muutostarpeet.................................................38 

Poliisin tehtävien uudelleenarviointi.........................................................................38 

Vapautensa menettäneen oikeuksien yksityiskohtainen sääntely ..........................40 

Syyttömyysolettama ...................................................................................................41 

Vapautensa menettäneelle määrättävät rajoitukset................................................41 

Vartijoiden toimivallan määräytymistä koskevat säännökset ...............................42 

Säilytystilat.................................................................................................................. 43 

Terveydenhuolto .........................................................................................................43 

Valvonta ja tarkastaminen ........................................................................................44 

Päihtyneiden kohtelu..................................................................................................44 

Tekninen valvonta ja etävalvonta .............................................................................45 



 HE 90/2005 vp 
  

   

 

3

Muutoksenhaku ..........................................................................................................45 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset............................................................45 

3.1. Tavoitteet ja keskeiset ehdotukset...............................................................45 

Vaihtoehtoiset sääntelytavat......................................................................................46 

3.1.1. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta .....................................47 

Yhteydet säilytystilan ulkopuolelle ...........................................................................47 

Vapautensa menettäneiden valvonta ja tarkastaminen ..........................................48 

Muun henkilön tarkastaminen..................................................................................48 

Turvaamistoimenpiteet ..............................................................................................48 

Tekninen valvonta ja etävalvonta .............................................................................49 

Vartijoiden asema.......................................................................................................49 

Kuljetukset ..................................................................................................................49 

Muutoksenhaku ..........................................................................................................50 

Keskeiset poikkeamat uuden tutkintavankeuslain periaatteista............................50 

3.1.2. Laki esitutkintalain 10 §:n muuttamisesta .................................................54 

3.1.3. Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta ....................54 

4. Esityksen vaikutukset ................................................................................................54 

4.1. Taloudelliset vaikutukset .............................................................................54 

4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset ......................................................55 

4.3. Ympäristövaikutukset ..................................................................................56 

4.4. Vaikutukset eri kansalaisryhmien asemaan...............................................56 

5. Asian valmistelu .........................................................................................................56 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto ......................................................................56 

5.2. Lausunnot......................................................................................................56 

6. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja .....................................................................57 

6.1. Riippuvuus muista esityksistä .....................................................................57 

6.2. Riippuvuus kansainvälisistä velvoitteista ...................................................58 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT............................................................................59 

1. Lakiehdotusten perustelut ........................................................................................59 

1.1. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta .....................................59 

1 luku.  Yleiset säännökset.....................................................................................59 

2 luku.      Säilytystilaan ottaminen...........................................................................64 

3 luku.  Sijoittaminen säilytystilassa, perushuolto ja siirtäminen .....................67 

4 luku. Vapautensa menettäneen omaisuus ........................................................72 

5 luku. Terveydenhuolto.......................................................................................76 

6 luku.  Kirjeenvaihto ja puhelut..........................................................................80 

7 luku.  Tapaamiset ja muut yhteydet säilytystilan ulkopuolelle.......................85 

8 luku.  Säilytystilan järjestys ...............................................................................89 

9 luku.  Säilytystilan ja vapautensa menettäneen tarkastaminen......................90 

10 luku.  Muun henkilön tarkastaminen...............................................................95 

11 luku.  Turvaamistoimenpiteet ...........................................................................97 

12 luku.  Tekninen valvonta ja etävalvonta ........................................................100 

13 luku.  Tutkintavankeja koskevat erityissäännökset......................................106 

14 luku. Vapautensa menettäneen kuljetus ........................................................107 



 HE 90/2005 vp 
  

   

 

4

15 luku.  Vartijat ...................................................................................................107 

16 luku.  Ilmoituksen ja tiedon antaminen .........................................................111 

17 luku.  Muutoksenhaku.....................................................................................112 

18 luku.  Erinäiset säännökset..............................................................................114 

19 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset ....................................................114 

1.2. Esitutkintalaki.............................................................................................115 

1.3. Rajavartiolaki .............................................................................................115 

1.4. Tullilaki........................................................................................................117 

1.5. Sotilaskurinpitolaki ....................................................................................117 

1.6. Aluevalvontalaki .........................................................................................119 

1.7. Laki järjestyksenvalvojista ........................................................................119 

1.8. Laki päihtyneiden käsittelystä...................................................................120 

1.9. Ulkomaalaislaki...........................................................................................122 

1.10. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksi- 
köstä .............................................................................................................124 

1.11. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa......................................124 

1.12. Laki  tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suorit- 
teista perittävistä maksuista ......................................................................125 

2. Tarkemmat säännökset ja määräykset..................................................................125 

3. Voimaantulo .............................................................................................................125 

4. Säätämisjärjestys .....................................................................................................125 

4.1. Rajoittamisen perusteena olevat syyt........................................................126 

4.2. Tarkkarajaisuus ja täsmällisyys................................................................127 

4.3. Suhteellisuusvaatimuksesta .......................................................................128 

4.4. Yhteenveto ...................................................................................................128 

LAKIEHDOTUKSET ..........................................................................................................130 

poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ..........................................................130 

esitutkintalain 10 §:n muuttamisesta......................................................................150 

rajavartiolain 61 ja 64 §:n muuttamisesta .............................................................151 

tullilain muuttamisesta.............................................................................................152 

sotilaskurinpitolain 21 §:n muuttamisesta .............................................................153 

aluevalvontalain 27 §:n muuttamisesta ..................................................................153 

järjestyksenvalvojista annetun lain 7 ja 12 §:n muuttamisesta............................154 

päihtyneiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta .........................................155 

ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta .................................................................156 

säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun   
lain 9 §:n muuttamisesta ..........................................................................................156 

henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 2 ja 22 §:n muutta- 
misesta .......................................................................................................................157 

tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittä- 
vistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta................................................158 

LIITE .....................................................................................................................................159 

RINNAKKAISTEKSTIT.....................................................................................................159 



 HE 90/2005 vp 
  

   

 

5

esitutkintalain 10 §:n muuttamisesta......................................................................159 

rajavartiolain 61 ja 64 §:n muuttamisesta .............................................................160 

tullilain muuttamisesta.............................................................................................161 

sotilaskurinpitolain 21 §:n muuttamisesta .............................................................162 

aluevalvontalain 27 §:n muuttamisesta ..................................................................163 

järjestyksenvalvojista annetun lain 7 ja 12 §:n muuttamisesta............................164 

päihtyneiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta .........................................165 

ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta .................................................................167 

säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun  
lain 9 §:n muuttamisesta ..........................................................................................168 

henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 2 ja 22 §:n muuttami-
sesta............................................................................................................................169 

tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittä- 
vistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta................................................170 

 



 HE 90/2005 vp 
  

   

 

6

 
YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Johdanto 

Poliisin säilyttämien tutkintavankien, pidä-
tettyjen ja kiinni otettujen henkilöiden kohte-
lusta ei ole annettu erityissäädöstä lain tasol-
la. Poliisin säilyttämien tutkintavankien sekä 
poliisin pidättämien ja kiinni ottamien vapau-
tensa menettäneiden asemaa, oikeuksia ja 
kohtelua sääntelee näin vapautensa menettä-
neiden kohtelussa yleissäädöksenä sovellet-
tava tutkintavankeudesta annettu laki 
(615/1974), joka tuli voimaan 1 päivänä lo-
kakuuta 1974. Rikoksen johdosta vangitun 
henkilön eli tutkintavangin lisäksi lakia so-
velletaan soveltuvin osin pidätettyihin ja 
muihin vapautensa menettäneisiin. Tutkinta-
vankien, pidätettyjen ja kiinni otettujen ase-
maa ja oikeuksia koskevat säännökset pyrit-
tiin kirjoittamaan siten, että ne olisivat olleet 
sopusoinnussa Yhdistyneiden Kansakuntien 
talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) hy-
väksymien vankeinhoidon vähimmäissääntö-
jen kanssa. Tutkintavankeudesta annettua la-
kia on muutettu sijoittamista, tarkastamista ja 
yhteydenpitoa koskevien säännösten osalta 
osittaisuudistuksin vuosina 1987, 1995, 
1999, 2001, 2002 ja 2003. Myös esitutkinta-
lakiin (449/1987) ja pakkokeinolakiin 
(450/1987) sisältyy pidätettyjen ja kiinni 
otettujen kohtelun kannalta merkityksellisiä 
säännöksiä. 

Sisäasiainministeriöllä on pakkokeinolain 
ja poliisilain (493/1995) perusteella ollut oi-
keus antaa määräyksiä pidätettyjen ja kiinni 
otettujen kohtelusta poliisin tiloissa. Sisäasi-
ainministeriö on 11 päivänä helmikuuta 1985 
antanut ohjeet pidätettyjen käsittelystä. Vi-
ranomaisia koskevan normiuudistuksen yh-
teydessä sisäasiainministeriö on 21 päivänä 
joulukuuta 1990 antamallaan määräyksellä 
nro 18/90 kumonnut pidätettyjen käsittelyoh-
jeet ja todennut, että ne ovat 1 päivästä tam-
mikuuta 1991 lukien olleet voimassa suosi-
tuksina. Pakkokeinolain 1 luvun 28 §:n 2 
momentti on tullut voimaan 15 päivänä maa-
liskuuta 1995. Lainkohdan mukaan sisäasi-
ainministeriö saa antaa määräyksiä pidätetyn 
ja kiinni otetun kohtelusta poliisin tiloissa. 

Lainkohdan esitöissä (HE 181/1994 vp) on 
todettu, että suosituksena voimassa olleissa 
pidätettyjen käsittelyohjeissa on ollut monia 
oikeusturvan kannalta keskeisiä asioita. Val-
tuutussäännös on katsottu tarpeelliseksi, jotta 
pidätettyjen käsittelyohjeet voitaisiin jälleen 
saattaa sitoviksi normeiksi. 

Sisäasiainministeriö on 3 päivänä huhti-
kuuta 2001 antanut ohjeen pidätettyjen koh-
telusta (SM-2001-00778/Tu-41), joka on tul-
lut voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001. Oh-
je pidätettyjen kohtelusta on kumonnut aikai-
semmin suosituksena voimassa olleen 11 
päivänä helmikuuta 1985 annetun ohjeen pi-
dätettyjen käsittelystä (217/601/85). Koska 
pidätettyjen ja kiinni otettujen sekä poliisin 
henkilöstön oikeusturva edellyttää pidätetty-
jen ja kiinni otettujen oikeuksien yksityis-
kohtaisempaa sääntelyä, ehdotettaisiin esi-
tyksen mukaisessa laissa säädettävän poliisin 
säilyttämän vapautensa menettäneen henki-
lön asemasta, oikeuksista ja kohtelusta. 

Päihtyneiden käsittelystä annettu laki 
(461/1973) tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 
1973. Lain säätämisen yhteydessä laki- ja ta-
lousvaliokunta totesi mietinnössään (VM 
1/1973 vp), jonka mukaisesti muutettuna 
eduskunta hyväksyi lain, päihtyneenä säilöön 
otettujen käsittelyn selviämisasemilla, ja näin 
ollen myös perustettavien selviämisasemien, 
kuuluvan osana päihdehuolto-organisaatioon 
ja siten sosiaali- ja terveydenhoitohallintoon. 
Tällaisten päihtyneiden säilyttämistä poliisin 
säilytystilassa ei lain perustelujen mukaan 
voitu pitää hyväksyttävänä ratkaisuna. Tä-
män vuoksi päihtyneiden käsittelystä annetun 
lain 2 §:ssä on edellytetty selviämistä varten 
kiinni otetun päihtyneen toimittamista polii-
sin säilytystilan sijaan selviämisasemalle. 
Päihtyneiden käsittelystä annettua lakia on 
muutettu poliisilain säätämisen johdosta osit-
taisuudistuksella vuonna 1995 (502/1995) 
soveltamisalan ja kiinni otetun säilössäpito-
ajan osalta. 

Päihtyneiden käsittelystä annettua lakia 
selkeytettäisiin niiden periaatteiden osalta, 
joiden mukaisesti poliisi kohtelee poliisilain 
11 §:n 1 momentin perusteella kiinni otettuja 
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päihtyneitä. Tarkennetuilla säännöksillä ko-
rostettaisiin voimassa olevassa laissa säädet-
tyä periaatetta poliisilain 11 §:n 1 momentin 
perusteella kiinni otettujen päihtyneiden toi-
mittamisesta selviämisasemalle sekä sel-
keytettäisiin selviämisaseman roolia. Poliisin 
tehtäviin kuuluisi edelleen sellaisten päihty-
neiden säilyttämisestä huolehtiminen, joita 
väkivaltaisuuden tai muun syyn vuoksi ei 
voitaisi toimittaa selviämisasemalle. 

Valtiontalouden säästöillä on ollut vaiku-
tuksia myös poliisin resursseihin, minkä li-
säksi vuonna 1996 voimaan tulleen kihlakun-
tauudistuksen johdosta poliisin kihlakuntien 
tehtäviä on järjestetty uudelleen. Tässä yh-
teydessä resursseiltaan pienemmät poliisilai-
tokset ovat joutuneet luopumaan ympärivuo-
rokautisesta päivystyksestä. Koska vapauten-
sa menettäneitä on lain mukaan valvottava, 
on poliisilaitoksen ainoa työvuorossa oleva 
poliisipartio usein joutunut kuljettamaan pi-
dätettyjä, kiinni otettuja ja päihtyneitä pitkiä-
kin välimatkoja ympärivuorokautisesti mie-
hitettyyn poliisin toimipisteeseen säilytettä-
väksi. Tämä on käytännössä tarkoittanut sitä, 
että partio on joutunut jättämään valvonta-
alueensa ilman partiota pahimmillaan useiksi 
tunneiksi. 

Nykyaikaisella tekniikalla vapautensa me-
nettäneiden valvonta on mahdollista toteuttaa 
siten, että vapautensa menettäneitä säilyte-
tään säilöönottopaikan poliisin toimipisteessä 
myös sinä aikana, jolloin poliisilaitoksella ei 
ole omaa säilytystilan välittömässä yhteydes-
sä toimivaa valvontahenkilökuntaa. Vapau-
tensa menettäneitä voidaan tällöin valvoa 
päivystävältä poliisilaitokselta käsin etäval-
vontana siirtämällä poliisin säilytystilasta 
kuvaa, ääntä ja muuta tietoa poliisin etäval-
vontakeskuksessa työskentelevän valvonta-
henkilöstön tarkkailtavaksi. 

Ehdotetussa laissa säädettäisiin pidätettyjen 
ja kiinni otettujen teknisin apuvälinein tapah-
tuvassa valvonnassa noudatettavista periaat-
teista. Lain tarkoituksena ei kuitenkaan olisi 
korvata pidätettyjen ja kiinni otettujen henki-
löllistä valvontaa teknisillä laitteilla suoritet-
tavalla valvonnalla, vaan teknisillä laitteilla 
suoritettavan valvonnan tarkoituksena olisi 
henkilöllisen valvonnan tukeminen ja tehos-
taminen ja näin pidätettyjen ja kiinni otettu-
jen turvallisuuden parantaminen. 

Merkittävän osan vapautensa menettänei-
siin kohdistuvista toimenpiteistä suorittavat 
poliisin palveluksessa olevat virkasuhteiset 
vartijat. Vartijoiden asemaa ei ole laissa 
säännelty eikä nykyistä tilannetta voida pitää 
vartijoiden oikeusturvan kannalta tyydyttä-
vänä. Ehdotetussa laissa säädettäisiin varti-
joiden tehtävistä ja toimivaltuuksista. 

Tämän esityksen valmistelussa on seurattu 
valtioneuvoston 23 päivänä syyskuuta 1999 
vankeusrangaistuksia ja niiden täytäntöönpa-
noa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi 
asettaman komitean, jäljempänä vankeusran-
gaistuskomitea, valmistelemien uuden van-
keuslain ja tutkintavankeuslain valmistelua ja 
ehdotetussa laissa on otettu huomioon uuden 
vankeuslain ja tutkintavankeuslain säännök-
set myös näiden säädösten jatkovalmistelun 
osalta. 

Koska uuden tutkintavankeuslain jatko-
valmistelun yhteydessä on katsottu, ettei po-
liisin tiloihin sijoitettujen tutkintavankien 
kohtelua koskevien säännösten sijoittaminen 
uuteen tutkintavankeuslakiin olisi tarkoituk-
senmukaista, ehdotettaisiin poliisin tiloihin 
sijoitettujen tutkintavankien kohtelua koske-
vat säännökset sijoitettavan lakiin poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelusta. 
 
2.  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Poliisin organisaatio 

Poliisin organisaation muodostavat poliisin 
ylijohtona toimiva sisäasiainministeriön po-
liisiosasto, poliisin valtakunnallisina yksik-
köinä toimivat keskusrikospoliisi, liikkuva 
poliisi ja suojelupoliisi, aluetasolla poliisin 
lääninjohtona toimivat lääninhallitusten po-
liisiosastot sekä paikallistasolla kihlakuntien 
poliisilaitokset. Valtaosan vapautensa menet-
täneiden kohteluun liittyvistä poliisin palve-
luista tuottavat kihlakuntien poliisilaitokset. 

Kihlakuntien poliisilaitoksia on Suomessa 
yhteensä 90. Näiden poliisin paikallisyksik-
köjen keskuspaikkojen lisäksi poliisilla on 
152 palvelutoimistoa sekä 14 palvelu- tai si-
vutoimipistettä. Poliisilla on näin koko maas-
sa yhteensä 256 omaa toimipaikkaa. Lisäksi 
poliisilla on käytettävissä erilaisia muita pal-
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velumuotoja 14 kunnassa sekä 64 yhteispal-
velupistettä, joissa poliisi toimii yhdessä jon-
kin muun viranomaisen kanssa. 

Poliisitoiminta on kihlakunnissa pääsään-
töisesti järjestetty siten, että kihlakuntien 
keskuspaikkaan on sijoitettu hälytystehtäviä 
hoitavat poliisimiehet, pääosa rikostorjuntaa 
suorittavista poliisimiehistä ja pääosa lupa-
hallinto- ja muita kansliapalveluja antavasta 
henkilökunnasta. Keskuspaikan ulkopuolella 
on lähes kaikilla poliisilaitoksilla palvelutoi-
mistoja, joihin on sijoitettu lupapalveluja an-
tavaa henkilökuntaa ja usein myös poliisi-
miehiä. 

Kaikissa palvelutoimistoissa annetaan po-
liisin lupapalveluja. Palvelutoimistoihin sijoi-
tetut poliisin palveluksessa olevat henkilöt 
huolehtivat eri tavoin paikallisista poliisipal-
veluista. Nämä henkilöt muun muassa ottavat 
vastaan rikosilmoituksia, suorittavat kuulus-
teluja ja tarvittaessa hälytystehtäviä sekä 
huolehtivat paikallisesta sidosryhmäyhteis-
työstä. Palvelutoimistoihin sijoitettu poliisin 
henkilöstä huolehtii myös palvelutoimiston 
säilytystiloissa säilytettävien vapautensa me-
nettäneiden kohtelusta. 
 

 
 
Taulukko 1. Poliisin palveluverkosto 2001 
 
 
Lääni Poliisi- 

laitokset 

Palvelu- 

toimistot 

Palvelu- 

pisteet/ 

sivutoimi- 

pisteet 

Yhteensä Päihtynei- 

den säily- 

tys ym-  

päri vuo-

rokauden 

Pysyvästi 

ympäri 

vuorokau-

den mie-

hitetyt 

poliisilai- 

tokset/pal- 

velutoi- 

mistot/ 

-pisteet 

Normaalin 

virastoajan

aukiolo- 

ajan po- 

liisilaitok- 

set/palve- 

lutoimis- 

tot/-pisteet 

Poikkea- 

van auki- 

oloajan 

poliisilai- 

tokset/pal- 

velutoi- 

mistot/ 

-pisteet 

Pienet 1-2 

henkilön 

palvelu- 

toimistot/ 

-pisteet 

Etelä-

Suomi 

(sis. Hpl) 

21 19 8 48 15 21 32 13 13 

Länsi-

Suomi 

34 65 24 123 21 22 64 55 57 

Itä-Suomi 14 36 2 52 16 14 37 15 36 

Oulu 11 16 10 37 9 8 23 12 21 

Lappi 10 8 2 20 6 10 13 7 10 

Yhteensä 90 144 46 280 67 75 169 102 137 

 
 

Henkilöstön määrään vuoden 1992 jälkeen 
ovat vaikuttaneet sekä valtiontalouden sääs-
töt että hallinnolliset uudistukset, joista suu-
rin vaikutus oli joulukuun alusta 1996 voi-

maan tulleella kihlakuntauudistuksella, jol-
loin poliisitoimen momentilta siirtyi 1 226 
virkaa ulosotto- ja syyttäjätehtäviin sekä 119 
virkaa kihlakuntien yhteisiin tehtäviin. 
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Taulukko 2. Poliisitoimen henkilöstö vuosina 1994—2004 
 

Muutos edellisestä vuodesta, % Vuosi Kokoaikaiset Osa-aikaiset Kaikki 

Kokoaikaiset Osa-aikaiset Kaikki 

1994 11213 164 11377   

1995 11328 499 11827 1,0 204,3 4,0

1996 10080 338 10418 -11,0 -32,3 -11,9

1997 10100 376 10476 0,2 11,2 0,6

1998 10415 375 10790 3,1 -0,3 3,0

1999 10501 286 10787 0,8 -23,7 0,0

2000 10621 269 10890 1,1 -5,9 1,0

2001 10762 286 11048 1,3 6,3 1,5

2002 10874 307 11181 1,0 7,3 1,2

2003 10873 330 11203 0,0 7,5 0,2

2004 10789 327 11116 -0,8 -0,9 -0,8

 
 

Osa-aikaisen henkilön työpanoksen on ole-
tettu olevan 75 prosenttia kokoaikaisen hen-
kilön työpanoksesta. Jos poliisitoimen henki-
löstön määrän muutoksista pyrittäisiin pois-
tamaan hallinnollisten virkasiirtojen vaiku-
tus, voitaisiin arvioida poliisin koko henki-

löstön määrän laskeneen vuodesta 1992 vuo-
teen 1999 yhteensä noin 300 hengellä. Tilas-
tojen perusteella poliisin henkilöstöresurssien 
muutos vaikuttaisi olevan merkittävämpi 
paikallispoliisissa työskentelevän poliisin 
henkilökunnan osalta. 

 
 
Taulukko 3. Paikallispoliisissa kokoaikaisesti toimivien määrä vuosina 1994-2004 
 

Vuosi 

 

Kokoaikaiset 

 

Kokoaikaisiksi 

muutetut osa-

aikaiset 

Kokoaikaiset 

yhteensä 

1994 9740 109 9849

1995 9848 352 10200

1996 8627 233 8860

1997 8602 256 8858

1998 8866 254 9120

1999 8877 197 9074

2000 8910 179 9089

2001 9038 190 9228

2002 8997 205 9202

2003 8934 213 9147

2004 8775 212 8987

 
 

Valtakunnallisten yksiköiden osalta henki-
löstömäärät ovat liikkuvaa poliisia lukuun ot-
tamatta vertailukautena kasvaneet. Keskusri-
kospoliisin henkilöstömäärä on kasvanut 
noin 80 henkilöllä, suojelupoliisin noin 10 
henkilöllä, poliisioppilaitosten noin 70 henki-
löllä ja poliisin tekniikkakeskuksen noin 15 
henkilöllä, kun taas liikkuvan poliisin henki-

löstömäärä on vastaavana ajanjaksona vähen-
tynyt noin 80 henkilöllä. 

Poliisin käytettävissä olevia resursseja voi-
daan arvioida myös vertaamalla niitä muiden 
Pohjoismaiden käytettävissä oleviin resurs-
seihin. Norjan ja Tanskan osalta lukuihin ei-
vät sisälly syyttäjätehtävissä toimivat laki-
miehet. 
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Taulukko 4. Poliisin henkilöstömäärät Pohjoismaissa 1.1.2003 
 
  Poliisimiehet Koko henkilöstö Asukasta/poliisimies 
Suomi  8 283  10 974   624 
Ruotsi  16 500  23 500   540 
Tanska  10 725  12 384   517 
Norja  7 725  10 161   583 
 
 

EU-maissa yksi poliisimies vastaa keski-
määrin 300 ihmisen turvallisuudesta. Ruot-
sissa, Tanskassa ja Norjassa vastaava luku on 
547. Vertailussa voidaan havaita Suomessa 
poliisin käytettävissä olevien henkilöstö-
resurssien olevan selvästi EU-maiden ja 
myös muiden Pohjoismaiden keskiarvoa al-
haisemmat. 

Poliisin säilytystilojen kunto ja varustus 
vaihtelee huomattavasti riippuen lähinnä säi-
lytystilan valmistumisajankohdasta. Kaikki 
poliisin tutkintavankien säilytykseen käyttä-
mät tilat ovat oikeusministeriön hyväksymiä. 
Uusimpien säilytystilojen osalta on pystytty 
varsin hyvin huomioimaan tämänkaltaisille 
tiloille korostuneen ihmisoikeusnäkökulman 
kautta asetetut vaatimukset esimerkiksi sellin 
koon sekä ikkunoiden ja saniteettitilojen 
osalta. Vanhempia tiloja on pyritty peruskor-
jaamalla saattamaan paremmin vastaamaan 
näitä vaatimuksia, mutta osin tiloihin liittyvi-
en rakenteellisten ongelmien sekä erityisesti 
laajamittaisten peruskorjaus- ja uudisraken-
nushankkeiden kalleuden vuoksi ei ole odo-
tettavissa, että kaikkia poliisin säilytystiloja 
voitaisiin pitkänkään siirtymäajan kuluessa 
saattaa samalle tasolle kuin nykyaikaisimmat 
ja parhaiten varustetut tilat ilman poliisin säi-
lytystilojen kokonaisvaltaista uudistamista.  
 
Tutkintavankien kohtelu 

Tutkintavankien kohtelua koskevaa voi-
massa olevaa lainsäädäntöä ja käytäntöä on 
käsitelty samanaikaisesti tämän esityksen 
kanssa laadittaessa hallituksen esitystä van-
keusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkin-
tavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lain-
säädännöksi. 
 
Pidätettyjen ja kiinni otettujen kohtelu 

Pidättäminen. Pidättäminen on rikospro-

sessuaalinen pakkokeino, jota voidaan käyt-
tää pakkokeinolain 1 luvun 3 §:ssä tarkoite-
tuin edellytyksin rikosprosessin ja rangais-
tuksen täytäntöönpanon turvaamiseksi sekä 
rikollisen toiminnan jatkamisen estämiseksi. 
Pidättämisestä päättää pakkokeinolain 1 lu-
vun 6 §:ssä tarkoitettu pidättämiseen oikeu-
tettu virkamies. Vaatimus pidätetyn vangit-
semisesta on pakkokeinolain 1 luvun 13 §:n 
mukaan tehtävä tuomioistuimelle viipymättä 
ja viimeistään kolmantena päivänä kiinni ot-
tamispäivästä ennen kello kahtatoista. Van-
gitsemisvaatimus on pakkokeinolain 1 luvun 
14 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla 
otettava käsiteltäväksi viimeistään neljän 
vuorokauden kuluttua kiinni ottamisesta. Pi-
dätetyn vangitsemista koskevan asian käsitte-
ly saadaan pakkokeinolain 1 luvun 17 §:n 1 
momentin mukaisesti lykätä vain erityisestä 
syystä. Lykkäys saa kestää kauemmin kuin 
kolme päivää ainoastaan, jos pidätetty sitä 
pyytää. Henkilöä voidaan näin pitää pakko-
keinolain perusteella pidätettynä kiinni otta-
mispäivästä lukien enintään seitsemän vuo-
rokautta, jollei tuomioistuin pidätetyn pyyn-
nöstä erityisestä syystä lykkää vangitsemis-
vaatimuksen käsittelyä siten, että pidätys jat-
kuisi seitsemää vuorokautta kauemmin. Pidä-
tetty on pakkokeinolain 1 luvun 4 §:n mukai-
sesti päästettävä vapaaksi heti, kun edelly-
tyksiä pidättämiseen ei ole. Pidätetty on 
myös päästettävä vapaaksi, jos häntä ei esite-
tä vangittavaksi. Jos pidätettyä koskeva van-
gitsemisvaatimus hylätään, päättää pidätetyn 
vapaaksi päästämisestä vangitsemisvaatimus-
ta käsittelevä tuomioistuin. 

Kiinni ottaminen. Laissa säädetään lukuisia 
perusteita, joilla henkilö voidaan ottaa kiinni. 
Osa kiinni ottamisen perusteista on selvästi 
rikosprosessuaalisia muiden perusteiden liit-
tyessä yleensä ainakin välillisesti yleisen jär-
jestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen. 
Kiinni ottaminen toimii usein myös ennalta 
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estävänä toimenpiteenä tilanteessa, jossa olo-
suhteet huomioon ottaen rikoksen tunnus-
merkistön toteutumiseen on varteenotettava 
mahdollisuus, jollei henkilön vapauteen puu-
tuttaisi. 

Rikosprosessuaaliset kiinni ottamisen pe-
rusteet liittyvät yleensä rikoksen selvittämi-
sen ja rangaistuksen täytäntöönpanon tur-
vaamiseen. Jokamiehen kiinniotto-oikeuden 
perusteella jokainen saa ottaa kiinni pakko-
keinolain 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetusta rikok-
sesta verekseltään tai pakenemasta tavatun 
tekijän samoin kuin sen, joka viranomaisen 
antaman etsintäkuulutuksen mukaan on pidä-
tettävä tai vangittava. Jokamiehen kiinniotto-
oikeuden perusteella suoritetulle kiinniotolle 
ei ole laissa säädetty enimmäiskestoa, mutta 
kiinni otettu on viipymättä luovutettava po-
liisimiehelle.  

Jos pidättämiseen on edellytykset, poliisi-
mies saa pakkokeinolain 1 luvun 2 §:n mu-
kaan ottaa rikoksesta epäillyn kiinni ilman pi-
dättämismääräystäkin, jos pidättämisen toi-
meenpano voi muuten vaarantua. Kiinni otta-
minen voi tällöin kestää enintään 24 tuntia, 
jonka kuluessa pidättämiseen oikeutetun vir-
kamiehen on päätettävä, onko kiinni otettu 
päästettävä vapaaksi vai pidätettävä. Pakko-
keinolain 6 luvun 1 §:n mukaan rikoksesta 
epäiltyä, joka on esitutkintalain 21 §:n 2 mo-
mentin nojalla velvollinen olemaan läsnä esi-
tutkinnassa, saadaan pitää lukitussa tilassa, jos 
se on välttämätöntä hänen poistumisensa es-
tämiseksi. Muu kuin rikoksesta epäilty on vel-
vollinen olemaan läsnä esitutkinnassa enin-
tään kuusi tuntia kerrallaan. Epäilty on velvol-
linen olemaan läsnä esitutkinnassa kerrallaan 
enintään 12 tuntia tai, jos pidättämisen edelly-
tykset täyttyvät, enintään 24 tuntia. Samat 
määräajat koskevat myös esitutkintaan nou-
dettavaksi määrättyä henkilöä tai ilman mää-
räystä esitutkintaan noudettua henkilöä, jonka 
poliisimies on esitutkintalain 18 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla ottanut kiinni. 

Muihin pääasiallisesti rikosprosessuaalisik-
si luokiteltavissa oleviin kiinni ottamisen pe-
rusteisiin kuuluu osa poliisilaissa säädetyistä 
kiinniottoperusteista. Etsintäkuulutuksen pe-
rusteella poliisilain 12 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla kiinni otettua henkilöä 
voidaan pitää kiinni enintään kuusi tuntia, 
jollei etsintäkuulutuksen edellyttämien toi-

menpiteiden kestoajasta laissa toisin säädetä. 
Jos poliisitutkintaan kutsuttu jättää ilman hy-
väksyttävää syytä kutsun noudattamatta, voi-
daan hänet poliisilain 39 §:n mukaisesti pääl-
lystöön kuuluvan poliisimiehen määräyksestä 
sinne noutaa noudattaen vastaavasti, mitä esi-
tutkintalain 18 §:ssä säädetään noudosta esi-
tutkintaan. Ulkomaalaislain (301/2004) 
121—123 §:ssä säädetyillä perusteilla poliisi 
voi ottaa säilöön ulkomaalaisen, joka on va-
pautettava heti, kun edellytyksiä säilössä pi-
tämiseen ei ole. Ulkomaalaislain perusteella 
suoritettavan säilöönoton osalta laissa ei ole 
säädetty enimmäiskestoa, mutta ulkomaalais-
lain 123 §:n 2 momentin mukaan säilöön 
otettu ulkomaalainen on mahdollisimman 
pian sijoitettava säilöön otettujen ulkomaa-
laisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä an-
netussa laissa (116/2002) tarkoitettuun säi-
löönottoyksikköön, minkä lisäksi säilöön ote-
tun ulkomaalaisen säilöön ottamista koske-
van asian käsittely vastaa ulkomaalaislain 
124—128 §:ssä tarkoitetuin tavoin pitkälti 
vangitsemisvaatimuksen käsittelyä. 

Sisäasiainministeriössä on valmisteltu hal-
lituksen esitys rajavartiolaitosta ja raja-
vyöhykettä koskevan lainsäädännön uudis-
tamiseksi (HE 6/2005 vp). Esitykseen sisäl-
tyy muun ohella ehdotus uudeksi rajavar-
tiolaiksi. 

Rajavartiomiehellä on voimassa olevan ra-
javartiolaitoksesta annetun lain (320/1999) 
17 §:n 2 momentin mukaan oikeus ottaa 
kiinni henkilö, joka kieltäytyy antamasta 
henkilötietojaan tai todennäköisesti antaa vir-
heellisen tiedon. Tällä perusteella henkilöä 
voidaan pitää kiinni otettuna enintään 24 tun-
tia. Vastaava säännös sisältyy ehdotetun uu-
den rajavartiolain 36 §:n 2 momenttiin. Voi-
massa olevan rajavartiolaitoksesta annetun 
lain 18 §:n mukaan rajavartiomiehellä on oi-
keus ottaa rajavartiolaitoksen valvonta-
alueella kiinni etsintäkuulutettu henkilö, joka 
on otettava kiinni, pidätettävä tai vangittava 
taikka otettava säilöön. Vastaava säännös si-
sältyy ehdotetun uuden rajavartiolain 37 
§:ään. Rajavartiolaitos voi voimassa olevan 
rajavartiolaitoksesta annetun lain 43 §:n 1 
momentin mukaan toimittaa esitutkinnan ra-
javartiolaitoksesta annetussa laissa tarkem-
min säädettyjen rikosten osalta sekä lain 
9 §:n 1 momentin mukaan poliisin pyynnöstä 
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suorittaa valvonta-alueellaan sellaisia poliisi-
laissa tarkoitettuja yleisen järjestyksen ja tur-
vallisuuden ylläpitämiseen kuuluvia kiireelli-
siä poliisin tehtäviä, joita poliisi ei voi vii-
pymättä suorittaa. Ehdotetussa uudessa raja-
vartiolaissa yleisen järjestyksen turvaamista 
koskevat säännökset ovat sisällöltään tarkis-
tettuina lain 20 §:ssä, kiireellisen poliisin teh-
tävän suorittamista koskevat säännökset lain 
21 §:ssä sekä rikosten ennalta estämistä ja 
selvittämistä koskevat säännökset lain 41— 
48 §:ssä. 

Tullilain 43 §:n 2 momentin mukaan tulli-
miehellä on tulliviranomaisen suorittamassa 
esitutkinnassa sama oikeus ryhtyä tutkinta-
toimenpiteisiin ja käyttää pakkokeinoja kuin 
poliisimiehellä poliisiviranomaisen toimitta-
massa esitutkinnassa. 

Laajemman yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden suojaamisintressin alaan kuuluviksi 
luokiteltavissa olevien kiinniottoperusteiden 
taustalla voidaan havaita lukuisia erilaisia ta-
voitteita. Poliisimiehellä on poliisilain 
10 §:ssä tarkoitetuin edellytyksin oikeus ot-
taa kiinni ja pitää enintään 24 tuntia säilössä 
henkilöä, joka kieltäytyy antamasta henkilö-
tietoja tai antaa todennäköisesti väärän tie-
don. Poliisimiehellä on poliisilain 11 §:ssä 
säädetyin edellytyksin oikeus ottaa henkilö 
kiinni hänen suojaamisekseen välittömästi 
uhkaavalta vakavalta vaaralta, jos henkilö ei 
kykene pitämään huolta itsestään eikä vaaraa 
voida muuten poistaa tai henkilöstä huolehtia 
muulla keinoin. Muu kuin päihtymyksen 
vuoksi henkilön suojaamiseksi kiinni otettu 
henkilö on päästettävä vapaaksi viimeistään 
24 tunnin kuluttua kiinni ottamisesta, mutta 
henkilöä, jota ei ole päästetty vapaaksi kello 
20 mennessä, saadaan erityisestä syystä pitää 
kiinni otettuna seuraavaan aamuun kello 8 
saakka. Alle 18-vuotias kiinni otettu on kui-
tenkin viipymättä luovutettava huoltajalle tai, 
jollei se ole mahdollista, lastensuojeluviran-
omaiselle. Päihtymyksen vuoksi henkilön 
suojelemiseksi säilöön otettu henkilö on kui-
tenkin päihtyneiden käsittelystä annetun lain 
4 §:n mukaisesti päästettävä vapaaksi vii-
meistään 12 tunnin kuluttua kiinni ottamises-
ta, jollei ole erityistä syytä pitää kello 20 jäl-
keen muutoin vapautettavaksi tulevaa henki-
löä säilössä seuraavaan aamuun kello 8 saak-
ka. 

Poliisimiehellä on oikeus kotirauhan suo-
jaaman alueen haltijan pyynnöstä ottaa kiinni 
poliisilain 14 §:ssä säädetyin edellytyksin 
enintään 12 tunnin ajaksi henkilö, jonka pois-
tamisella kotirauhan suojaamalta alueelta ei 
todennäköisesti voitaisi estää häiriön toistu-
mista. Poliisimiehellä on myös oikeus poliisi-
lain 19 §:ssä tarkoitetuin tavoin ottaa kiinni 
hajaantumis- tai siirtymiskäskyä vastaan nis-
koitteleva henkilö, joka on päästettävä va-
paaksi viimeistään 12 tunnin kuluttua kiinni 
ottamisesta. Rikoksilta ja häiriöiltä suojaami-
seksi poliisi saa poliisilain 20 §:ssä tarkoite-
tuin tavoin ottaa enintään 24 tunniksi kiinni 
henkilön, joka todennäköisesti syyllistyisi 
henkeen, terveyteen, omaisuuteen tai koti-
rauhaan kohdistuvaan rikokseen.  

Järjestyksenvalvojalla on järjestyksenval-
vojista annetun lain (533/1999) 7 §:n mukai-
sin edellytyksin oikeus ottaa kiinni häiritse-
västi käyttäytyvä, järjestystä häiritsevä, tur-
vallisuutta vaarantava tai tarpeellisen käskyn 
noudattamatta jättävä henkilö, jos häiriötä tai 
vaaraa ei voida muutoin poistaa ja kiinni ot-
taminen on välttämätöntä. Jos kiinni otettua 
henkilöä ei voida viipymättä luovuttaa polii-
sille, on järjestyksenvalvojalla oikeus pitää 
kiinni otettua henkilöä säilössä enintään neljä 
tuntia kiinni ottamisesta. Erityislainsäädän-
nössä on myös muita toimivaltasäännöksiä, 
joissa poliisille tai muulle viranomaiselle on 
säädetty oikeus henkilön kiinni tai säilöön ot-
tamiseen. 

Kohtelua koskevat säännökset. Pidätettyjen 
ja kiinni otettujen kohtelua koskevat sään-
nökset ovat sisällöltään erilaisia johtuen eri 
kiinniottoperusteesta seuraavasta sääntelytar-
peesta. Tämän esityksen kannalta olennaisina 
voidaan pitää sellaisia vapautensa menettä-
neiden kohteluun liittyviä viranomaisia vel-
voittavia säännöksiä, joita normaaliolosuh-
teissa sovelletaan poliisin säilytystiloissa säi-
lytettävien henkilöiden kohteluun. Kaikkien 
poliisin tiloissa säilytettävien pidätettyjen ja 
kiinni otettujen kohteluun soveltuu ainakin 
toissijaisesti tutkintavankeudesta annettu la-
ki. Perussäännös pidätettyjen ja kiinni otettu-
jen kohtelussa on tutkintavankeudesta anne-
tun lain 2 §:ssä, jonka mukaan pidätetyn tai 
kiinni otetun vapautta on rajoitettava vain 
siinä määrin, kuin vapauteen kohdistuvan 
toimenpiteen tarkoitus, säilytystilassa pitämi-
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sen varmuus ja järjestyksen säilyminen edel-
lyttävät. 

Tutkintavankeudesta annettua lakia sovel-
letaan lain 19 §:n 1 momentin mukaan sovel-
tuvin osin pidätettyjen käsittelyyn sekä lain 
19 §:n 2 momentin mukaan edelleen soveltu-
vin osin, jos joku lain nojalla muutoin on va-
pautensa menettänyt. Sovellettaessa tutkinta-
vankeudesta annettua lakia soveltuvin osin 
muiden vapautensa menettäneiden kuin pidä-
tettyjen kohteluun on otettava huomioon va-
pauden menetyksen syy. Lain esitöiden mu-
kaan (HE 239/1972 vp) pidätettyjen ja kiinni 
otettujen kohteluun ei kuitenkaan sovellettai-
si tutkintavankeudesta annettua lakia kaikilta 
osin. Esitöiden mukaan 4 §:n 2 momentin 
säännöstä naisvangin pienen lapsen ottami-
sesta laitokseen, 6 §:n 2 momentin säännöstä 
tutkintavangin mahdollisuudesta osallistua 
hengellisiin tilaisuuksiin samoin kuin muu-
hun vapaa-ajanviettoon, 11 §:n säännöstä 
tutkintavangin työn tekemisestä, osallistumi-
sesta ja palkasta ja 18 §:n säännöstä tutkinta-
vangista, joka samalla suorittaa rangaistusta, 
ei sovellettaisi pidätettyihin ja kiinni otettui-
hin. Lainkohdan esityöt eivät kuitenkaan ole 
näiltä osin olleet kattavia, vaan esitöiden sa-
namuodon mukaan myös muiden tutkinta-
vankeuslain säännösten soveltamatta jättämi-
nen saattaisi olla mahdollista. Esitöissä mai-
nituista lainkohdista ainoastaan 11 §:n 2 ja 3 
momenttia sekä 18 §:ää ei ole osittaisuudis-
tusten yhteydessä muutettu. 

Tutkintavankeudesta annetussa laissa ei ole 
ehdotonta velvollisuutta pidätettyjen ja kiinni 
otettujen pitämisestä erillään toisistaan tai 
muista poliisin tiloissa säilytettävistä henki-
löistä. Lain 6 §:n 1 momentin (455/1983) 
mukaan vapautensa menettänyt on mahdolli-
suuksien mukaan pidettävä yksinäishuonees-
sa. Pidätettyä ei saa ilman hänen suostumus-
taan sijoittaa asumaan yhteen muun kuin toi-
sen pidätetyn kanssa eikä kiinni otettua saa 
ilman hänen suostumustaan sijoittaa asumaan 
yhdessä muun kuin toisen kiinni otetun kans-
sa. Lain 16 §:n mukaisesti pidätetty tai kiinni 
otettu nuori rikoksentekijä on tarvittaessa pi-
dettävä erillään muista vapautensa menettä-
neistä. Pidätettyä tai kiinni otettua ei myös-
kään saa sijoittaa asumaan yhdessä toisen 
vapautensa menettäneen kanssa, jos siitä voi-
si aiheutua vaaraa säilytysvarmuudelle, säily-

tystilan järjestykselle tai rikoksen selvittämi-
selle. Lainkohdan esitöissä on nimenomai-
sesti todettu, että uutta 6 §:n 1 ja 2 momenttia 
sovellettaisiin myös pidätettyihin.  

Tutkintavankeudesta annetun lain 6 §:n 2 
momenttiin (365/1999) on lisätty säännös, 
jonka mukaan tutkintavankien välinen yhtey-
denpito, joka voi vaarantaa rikoksen selvit-
tämistä, on mahdollisuuksien mukaan estet-
tävä. Lainkohdan esitöissä ei ole lausuttu, 
soveltuisiko muutettu 6 §:n 2 momentti ko-
konaan tai osittain pidätettyihin ja kiinni otet-
tuihin. 

Tutkintavankeudesta annetun lain työn te-
kemistä, osallistumista ja palkan maksua 
koskevan 11 §:n soveltuminen pidätettyihin 
ja kiinni otettuihin on epäselvää. Muuttumat-
tomina säilyneiden palkanmaksua koskevan 
2 ja 3 momentin osalta voidaan olettaa, että 
vallinnutta oikeustilaa ei lain osittaisuudis-
tusten yhteydessä ole ollut tarkoitus muuttaa 
niiltä osin, joilta 11 §:n säännökset on jätetty 
ennalleen. Sen sijaan työn tekemistä ja osal-
listumista koskevan muutetun 1 momentin 
soveltuminen pidätettyihin ja kiinni otettui-
hin on epäselvää. Lainkohdan esitöissä ei ole 
lausuttu, soveltuuko muutettu 1 momentti pi-
dätettyihin ja kiinni otettuihin. 

Pidätetylle tai kiinni otetulle voidaan tut-
kintavankeudesta annetun lain 3 §:n mukaan 
antaa poistumislupa vain vartioituna vaikeas-
ti sairaana olevan läheisen omaisen tapaamis-
ta tai hautajaisiin poistumista varten tai 
muusta erittäin tärkeästä syystä. 

Tutkintavankeudesta annetun lain 13 a §:n 
(455/1987) mukaan pidätetty tai kiinni otettu 
saa olla puhelimitse yhteydessä säilytystilan 
ulkopuolelle sellaisten tärkeiden asioiden 
hoitamiseksi, joita ei voida toimittaa kirjeitse 
tai tapaamalla. Lain 12 §:n mukaan pidätetyn 
tai kiinni otetun on mahdollisuuksien mu-
kaan sallittava olla puhelimitse yhteydessä 
oikeudenkäyntiavustajaansa. Puhelu voidaan 
kieltää tai keskeyttää, jos se vaarantaa säily-
tysvarmuutta, säilytystilan järjestystä tai ri-
koksen selvittämistä. Pidätetyn tai kiinni ote-
tun ja hänen oikeudenkäyntiavustajansa vä-
listä kirjeenvaihtoa saadaan tarkastaa ja neu-
vottelua kuunnella, jos on perusteltua aihetta 
epäillä väärinkäytöksiä. Pidätetyn tai kiinni 
otetun tapaamisia sääntelee lain 13 §:n 3 mo-
mentti, jonka mukaan esitutkinnan ollessa 
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kesken voidaan kieltää muun kuin lähiomai-
sen tapaaminen, jos tapaamisen voidaan olet-
taa vaarantavan vapauteen kohdistuvan toi-
menpiteen tarkoituksen. 

Pidätetty tai kiinni otettu saa tutkintavan-
keudesta annetun lain 9 §:n mukaan käyttää 
omia vaatteitaan sekä, jollei säilytystilan jär-
jestys siitä vaarannu, hankkia ravintoa säily-
tystilan ulkopuolelta. Pidätetty tai kiinni otet-
tu saa lisäksi lain 14 §:n mukaan, jollei va-
pauteen kohdistuvan toimenpiteen tarkoitus 
siitä vaarannu, ottaa vastaan ja omalla kus-
tannuksellaan hankkia säilytystilan ulkopuo-
lelta kohtuullisessa määrin kirjallisuutta ja 
lehtiä, seurata mahdollisuuksien mukaan ra-
dio- ja televisio-ohjelmia sekä johtajan luval-
la hankkia säilytystilan ulkopuolelta askarte-
lussa ja harrastustoiminnassa tarvittavia väli-
neitä. Pidätetyn tai kiinni otetun vapauttami-
sesta saadaan lain 14 a §:ssä tarkoitetuissa ti-
lanteissa ilmoittaa asianomistajalle tai muulle 
henkilölle. 

Poliisilain 11 §:n 1 momentin perusteella 
päihtymyksen vuoksi kiinni otettua henkilöä 
on päihtyneiden käsittelystä annetun lain 
1 §:n (502/1995) mukaan käsiteltävä ja hoi-
dettava niin kuin päihtyneiden käsittelystä 
annetussa laissa säädetään. Tätä päihtyneiden 
käsittelystä annetun lain soveltamisalasään-
nöstä on tulkittu siten, että päihtymyksen 
vuoksi kiinni otettuun henkilöön ei ole sovel-
lettu edes toissijaisesti tutkintavankeudesta 
annettua lakia, vaan päihtyneellä on katsottu 
olevan ainoastaan päihtyneiden käsittelystä 
annetussa laissa erikseen päihtyneelle sääde-
tyt oikeudet.  

Perusteista, joilla poliisi voi ottaa päihty-
neen kiinni, säädetään 1 päivänä lokakuuta 
1995 voimaan tulleen poliisilain 11 §:n 1 
momentissa. Päihtyneiden käsittelystä anne-
tun lain 1 päivänä lokakuuta 1995 voimaan 
tulleen muutoksen esitöiden (HE 57/1994 vp) 
mukaan päihtymys sinänsä ei ole enää kiin-
niottoperuste ja aiheuttamansa häiriön vuoksi 
kiinni otetun henkilön säilössä pitämisestä 
säädettäisiin ehdotuksen voimaantulon jälkeen 
poliisilaissa. Esitöiden mukaan lakia päihty-
neiden käsittelystä sovellettaisiin, milloin 
kiinni ottamisen syynä on ollut se, ettei päih-
tynyt kykene pitämään huolta itsestään. Päih-
tyneiden käsittelystä annetun lain 3 §:n mu-
kaan poliisi oli voinut ottaa päihtyneen säi-

löön, jos hänen pitämisensä säilössä on hä-
nen päihtymysasteensa ja terveydentilansa 
sekä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitä-
miseksi tarpeen. Voimassa olevan lain mu-
kaan päihtyneen säilöönoton tulee näin täyt-
tää sekä poliisilain 11 §:n 1 momentin että 
päihtyneiden käsittelystä annetun lain 3 §:n 
mukaiset edellytykset.  

Päihtyneiden käsittelystä annetun lain 2 §:n 
mukaan päihtymyksen vuoksi kiinni otettu 
henkilö on toimitettava päihtyneiden sel-
viämisasemalle tai, jollei se ole mahdollista, 
muuhun päihtyneiden säilössäpitopaikkaan. 
Käytännössä vain harvoissa kunnissa on pe-
rustettu päihtyneiden selviämisasemia ja 
useimmilla paikkakunnilla päihtyneitä säily-
tetään edelleen poliisin säilytystilassa. Säi-
lössäpidon aikana päihtynyttä on lain 5 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla mahdollisuuksien mu-
kaan tarkkailtava sekä mahdollisuuksien mu-
kaan annettava päihtyneelle hänen tilansa 
edellyttämä hoito ja muu käsittely. Päihtynyt 
on lain 6 §:n mukaan velvollinen alistumaan 
tarpeelliseksi katsottuun hoitoon. 

Päihtyneiden käsittelystä annetun lain 
10 §:n mukaan selviämisasemien perustami-
sesta ja ylläpidosta säädetään erikseen. Täl-
laista säädöstä ei kuitenkaan ole annettu, 
mutta selviämisasemia on voitu perustaa lain 
10 §:ssä tarkoitetulla tavalla kokeilutarkoi-
tuksessa päihtyneiden käsittelystä annetun 
lain sekä yleisen sosiaali- ja terveydenhuol-
toa koskevan lainsäädännön perusteella. 

Muiden kiinni otettujen osalta lainsäädän-
töön sisältyy lukuisia erityissäännöksiä kiinni 
otettujen kohtelusta. Poliisimiehen oikeudes-
ta suorittaa turvallisuustarkastus kiinni otta-
misen, pidättämisen ja säilöön ottamisen yh-
teydessä säädetään poliisilain 22 §:ssä 
(21/2001). Ensisijaisesti esitutkinnan suorit-
tamiseen liittyvistä pidättämisen syyn ilmoit-
tamisesta pidätetylle sekä ilmoitukseksi pidä-
tetyn läheiselle säädetään pakkokeinolain 1 
luvun 7 §:n 2 momentissa. Asianosaisen oi-
keudesta avustajan käyttämiseen esitutkin-
nassa säädetään esitutkintalain 10 §:n 1 mo-
mentissa. Esitutkinnasta ja pakkokeinoista 
annetun asetuksen (575/1988) 11 §:n 1 mo-
mentin mukaan lasta on esitutkinnassa koh-
deltava hänen ikänsä ja kehitystasonsa edel-
lyttämällä tavalla. 

Järjestyksenvalvojan oikeudesta tarkastuk-
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sen suorittamiseen kiinnioton yhteydessä 
säädetään järjestyksenvalvojista annetun lain 
8 §:n 2 momentissa. 

Ulkomaalaislain 123 §:n 5 momentin mu-
kaan poliisin säilytystiloihin sijoitettuun ul-
komaalaiseen sovelletaan, mitä säilöön otet-
tujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönot-
toyksiköstä annetussa laissa säädetään, mutta 
pidätystilojen järjestyksen ja turvallisuuden 
säilyttämiseksi ulkomaalaiseen voidaan kui-
tenkin soveltaa tarpeellisin osin, mitä tutkin-
tavankeudesta annetun lain 5, 6, 6 a ja 7 §:ssä 
säädetään edellyttäen, että toimenpide on so-
pusoinnussa ulkomaalaisen säilöön ottami-
sensa perusteen kanssa.  

Myös voimassa olevassa rajavartiolaitok-
sesta annetussa laissa annetaan erityissään-
nöksiä vapautensa menettäneiden kohtelusta. 
Ehdotetussa uudessa rajavartiolaissa vapau-
tensa menettäneiden kohtelua koskevat sään-
nökset ovat lain 61—64 §:ssä. 

Ohje pidätettyjen kohtelusta. Sisäasiainmi-
nisteriö on 3 päivänä huhtikuuta 2001 anta-
nut ohjeen pidätettyjen kohtelusta (SM-2001-
00778/Tu-41), joka on tullut voimaan 1 päi-
vänä toukokuuta 2001. Ohje pidätettyjen 
kohtelusta on kumonnut aikaisemmin suosi-
tuksena voimassa olleen 11 päivänä helmi-
kuuta 1985 annetun ohjeen pidätettyjen käsit-
telystä (217/601/85). 

Pidätettyjen kohtelusta annettua ohjetta so-
velletaan pidätettyjen lisäksi poliisin säilyt-

tämiin kiinni otettuihin. Ohjetta ei kuitenkaan 
sovelleta poliisin tiloissa säilytettäviin polii-
silain 11 §:n 1 momentin perusteella kiinni 
otettuihin päihtyneisiin. Ohjeeseen on koottu 
pidätettyjen ja kiinni otettujen kohteluun liit-
tyviä esitutkintalakiin, pakkokeinolakiin, tut-
kintavankeudesta annettuun lakiin ja muuhun 
lainsäädäntöön sisältyviä pidätettyjen kohte-
lua koskevia säännöksiä. Ohjeessa on myös 
annettu yksityiskohtaisempia ohjeita muun 
muassa pidätettyjen ja kiinni otettujen ruo-
kailuista, levosta, puhtaudesta, järjestyksestä, 
ulkoilusta, kuulemisesta, tupakoinnista, ala-
ikäisen kohtelusta, kuljetuksista ja säilytysti-
loista. 

 
Pidätettyjen ja kiinni otettujen määrät 

Poliisin pidättämien ja kiinni ottamien 
henkilöiden osalta tiedot pidätettyjen ja mui-
den kiinni otettujen kuin päihtyneiden säily-
tyksestä on kirjattu omaan rekisteriinsä ja 
tiedot päihtymyksen vuoksi säilöön otetuista 
omaan rekisteriinsä. Tilastointiin liittyvistä 
syistä poliisin säilyttämien kiinni otettujen 
lukumäärä on kokonaismäärä, johon kuulu-
vat sekä pidätetyt että muut kiinni otetut kuin 
päihtyneiden käsittelystä annetun lain sovel-
tamisalaan kuuluvat päihtyneet, joiden osalta 
vapauteen kohdistuvaa toimenpidettä on kut-
suttu säilöönotoksi.  
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Taulukko 5. Poliisin säilyttämät pidätetyt ja kiinni otetut henkilöt 
 
Vuosi  Pidätetyt Kiinni otetut Yhteensä Vangitsemisvaatimus 
1996  11 073  31 302  42 375  2 050 
1997  11 512  34 204  45 716  2 114 
1998  12 338  34 225  46 563  2 238  
1999  13 182  36 165  49 347  2 403  
2000  13 911  38 716  52 627  2 606 
2001  13 175  37 490  50 665 
2002  13 099  35 309  48 408  2 722 
2003  13 763  35 010  48 773  2 840 
 
 

Tilastosta käy ilmi, että pidätettyjä on ollut 
noin 25—27 prosenttia kaikista kiinni ote-

tuista, pois lukien poliisin tiloissa säilytettä-
vät päihtyneet. 

 
Taulukko 6. Poliisin säilyttämät päihtyneet ja tutkintavangit 
 
Vuosi  Päihtyneet Tutkintavangit  
1997  83 046  2 173 
1998  91 196  2 200 
1999  94 254  2 245 
2000  97 241  2 460 
2001  96 211  2 544 
2002  97 487  2 558 
2003  96 921  2 491 
 

Suurin osa poliisin tiloissa toimeenpannuis-
ta tutkintavankeuksista on kestänyt alle kaksi 
viikkoa. Vuonna 2000 tutkintavankeuksista 
yhteensä 964 eli 39 prosenttia kesti alle vii-
kon, 1 609 (65 %) alle kaksi viikkoa, 1 960 
(80 %) alle kolme viikkoa ja 2 152 (88 %) al-
le neljä viikkoa. Vuonna 2000 vain 86 tapa-
uksessa tutkintavankeus kesti kauemmin kuin 
kahdeksan viikkoa. Vuonna 2002 tutkinta-
vankeuksista yhteensä 931 eli 37 prosenttia 
kesti alle viikon, 1 653 (65 %) alle kaksi 
viikkoa, 2 035 (80 %) alle kolme viikkoa ja 
2 220   (87 %) alle neljä viikkoa. Vuonna 
2002 kesti poliisin tiloissa toimeenpantu tut-
kintavankeus 122 tapauksessa kauemmin 
kuin kahdeksan viikkoa. 

Tilastosta voidaan havaita poliisin tiloissa 
säilytettyjen päihtyneiden lukumääräisen 
osuuden olevan erittäin huomattava kaikista 
poliisin tiloissa säilytettävistä henkilöistä. 
Päihtymyksen vuoksi poliisin tiloissa säily-
tettävien poliisilain 11 §:n 1 momentin perus-
teella kiinni otettujen henkilöiden määrä on 
edelleen lähes kaksinkertainen muihin polii-
sin tiloissa säilytettäviin henkilöihin nähden. 

Poliisi on pyrkinyt vähentämään säilöönot-
toja nostamalla säilöönoton aiheuttavan päih-
tymystilan ja häiritsevän käyttäytymisen 
kynnystä. Vuonna 1987 päihtymyksen vuok-
si säilöön otettuja oli 188 695 ja vuonna 1997 
enää 83 046. Päihtyneiden säilöönotot ovat 
kymmenen vuoden tarkasteluajanjaksona vä-
hentyneet noin 56 prosenttia. Päihtyneiden 
säilöönottotarpeeseen ovat vaikuttaneet myös 
joissain kunnissa sosiaali- ja terveydenhuol-
toviranomaisten toteuttamat selviämisasemat 
ja ensisuojat, joihin alkoholiongelmaiset 
henkilöt ovat voineet hakeutua myös päihty-
neenä. Tämä on välittömästi näkynyt sijainti-
paikkakunnan kihlakunnan säilöönottotilas-
toissa päihtymyksen vuoksi säilöön otettujen 
henkilöiden lukumäärän merkittävänä vähe-
nemisenä. 

Päihtyneiden säilöönottojen määrän vähen-
tymiseen on vaikuttanut olennaisesti yhteis-
kunnan sietokynnyksen nouseminen. Yhteis-
kunta on muuttanut suhtautumistaan julki-
seen päihteiden vaikutuksen alaisena esiin-
tymiseen suvaitsevammaksi ja poliisi on voi-
nut keskittyä niihin päihtyneisiin, jotka ovat 
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joko aiheuttaneet häiriötä tai vaaraa muiden 
turvallisuudelle tai järjestykselle taikka jotka 
eivät ole pystyneet huolehtimaan itsestään. 
Poliisi on myös säilöön ottamisen vaihtoeh-
tona pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan toi-
mittamaan kiinni ottamiaan päihtyneitä ko-
tiin. Vuonna 1998 poliisin kotiin toimittami-
en päihtyneiden osuus kaikista poliisin toi-
menpiteiden kohteeksi poliisilain 11 §:n 1 
momentin perusteella joutuneista päihtyneis-
tä oli noin 15 prosenttia. Käytännössä kotiin 
toimitettavien päihtyneiden osuuden merkit-
tävää kasvamista ei ole odotettavissa. Päih-
teiden käyttöön usein liittyvän asunnotto-
muuden johdosta monilla päihtyneillä ei ole 
sellaista kotia, johon heidät voitaisiin toimit-

taa. Toisaalta noussut säilöönottokynnys tar-
koittaa, että päihtyneet ovat poliisin toimen-
piteiden kohteeksi joutuessaan entistä huo-
nommassa kunnossa.  

Vuoden 1997 jälkeen poliisin päihtymyk-
sen vuoksi säilöön ottamien henkilöiden 
määrä on kääntynyt uudelleen nousuun. 
Syyksi päihtymyksen vuoksi säilöön otettu-
jen määrän nousemiseen on esitetty tulotason 
nousemista sekä sitä, että säilöönottokynnyk-
sen nouseminen kansalaisten käsityksen mu-
kaan liian korkealle olisi aiheuttanut vastare-
aktion, jossa poliisia vaadittaisiin aikaisem-
paa herkemmin puuttumaan julkisilta paikoil-
ta päihteiden vaikutuksen alaisena tavattuihin 
henkilöihin. 

 
Taulukko 7. Poliisin säilyttämät pidätetyt ja kiinni otetut, koko maa ja Helsinki 
 
Vuosi  Koko maa Helsinki  %, Helsinki 
1996  42 375  6 394  15,1 
1997  45 716  7 151  15,6 
1998  46 563  7 040  15,1 
1999  49 347  7 169  14,5 
2000  52 627  7 752  14,7 
2001  50 665 
2002  48 408  6 436  13,3 
2003  48 773  6 187  12,6 
 
 
Taulukko 8. Poliisin säilyttämät päihtyneet, koko maa ja Helsinki 
 
Vuosi  Koko maa Helsinki  %, Helsinki 
1997  83 046  15 268  18,4 
1998  91 196  17 400  19,1 
1999  94 254  16 988  18,0 
2000  97 241  15 739  16,2 
2001  96 211 
2002  97 487  15 832  16,2 
2003  96 921  14 160  14,6 
 

Jos pidätettyjen ja kiinni otettujen keski-
määräiseksi vapauden menetyksen kestoksi 
oletettaisiin yksi vuorokausi, saataisiin vuo-
den 2000 osalta Helsingin kihlakunnan polii-
silaitoksen toimesta säilytettyjen pidätettyjen 
ja kiinni otettujen keskimääräiseksi lukumää-
räksi vuorokautta kohden noin 22 henkilöä. 
Samalla menetelmällä laskettuna saataisiin 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen säilyt-
tämien poliisilain 11 §:n 1 momentin perus-
teella päihtymyksen vuoksi kiinni ottamien 

henkilöiden keskimääräiseksi lukumääräksi 
noin 44 henkilöä. Koska poliisilain 11 §:n 1 
momentin perusteella kiinni otettujen päihty-
neiden säilytyksen enimmäiskesto on, laissa 
säädettyjä poikkeustapauksia lukuun ottamat-
ta, kaksitoista tuntia, saataisiin päihtymyksen 
vuoksi poliisin tiloissa säilytettävinä olevien 
henkilöiden keskimääräiseksi lukumääräksi 
22 henkilöä. Vaikka laskentamenetelmä on 
karkea eikä siinä ole erikseen otettu huo-
mioon pidätettyjen vapauden menetyksen 
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kestoa eikä toisaalta sitä, että merkittävä osa 
myös muista vapautensa menettäneistä kuin 
poliisilain 11 §:n 1 momentin perusteella 
kiinni otetuista päihtyneistä vapautetaan vii-
meistään kahdentoista tunnin kulutta heidän 
kiinni ottamisestaan, antaa se selvän kuvan 
siitä, mikä on maamme väestöllisesti suu-
rimman kihlakunnan alueella poliisin säily-
tettävinä olevien pidätettyjen ja kiinni otettu-
jen keskimääräinen määrä. 
 
Säilöön otettujen kuolintapaukset 

Poliisin tiloissa säilytettävien kuolintapaus-
ten määrät ovat laskeneet vuosien 1987—
1990 tilanteesta, jolloin keskimääräinen säi-
löön otettujen kuolintapausten lukumäärä oli 
29 kuolintapausta vuodessa. Näistä keski-
määrin kaksi on kohdistunut pidätettyihin ja 
muihin kiinni otettuihin kuin päihtyneiden 
käsittelystä annetussa laissa tarkoitettuihin 
päihtyneisiin. Vuosien 1994—1997 aikana 
säilöön otettujen henkilöiden kuolintapausten 
keskimääräinen lukumäärä on laskenut kes-
kimäärin 20 kuolintapaukseen vuotta kohden 
vaihdellen vuoden 1996 korkeimman 29 kuo-
lintapauksen ja vuoden 1997 alhaisimman 14 
kuolintapauksen välillä. Säilöön otettujen 
kuolintapaukset ovat edelleen painottuneet 
voimakkaasta päihtymyksen vuoksi säilöön 
otettuihin henkilöihin. Vuosien 1996 ja 1997 
osalta kaikki säilöön otettujen kuolintapauk-
set kohdistuivat päihtymyksen vuoksi säilöön 
otettuihin henkilöihin. 

Vuoden 1996 säilöön otettujen yhteensä 29 
kuolintapauksesta kolme on ollut toisen säi-
lössä olijan tekemiä henkirikoksia. Muiden 
päihtyneiden kuolintapausten on valtaosal-
taan todettu aiheutuneen alkoholimyrkytyk-
sestä ja muutamassa tapauksessa kuoleman 
syyksi on todettu sairaus tai sairauden ja 
päihteiden yhteisvaikutus. Vuoden 1997 yh-
teensä 14 kuolintapauksen osalta yksi on to-
dettu toisen säilössä olijan tekemäksi henki-
rikokseksi. Muut päihtyneiden kuolintapauk-
set ovat johtuneet joko alkoholimyrkytykses-
tä tai ennen säilöönottoa aiheutuneesta vam-
masta taikka sairaudesta. 
 
Selviämisasemat 

Päihtyneiden käsittelystä annetun lain 

10 §:n 1 momentin ja päihdehuoltolain 
(41/1986) perusteella on toteutettu sel-
viämisasemakokeiluja sekä perustettu sel-
viämisasemia, joissa on pyritty toteuttamaan 
päihtyneiden käsittelystä annetun lain 2 §:ään 
kirjattua periaatetta päihtymyksen vuoksi 
kiinni otettujen toimittamisesta poliisin säily-
tystilojen sijaan sosiaali- ja terveydenhuolto-
viranomaisten ylläpitämille selviämisasemil-
le. 

Päihtyneiden käsittelystä annetun lain 
10 §:n mukaan selviämisasemien perustami-
sesta ja ylläpidosta olisi tullut säätää erik-
seen. Tällaista erityislainsäädäntöä ei kuiten-
kaan ole annettu. Erityissäädöksen antamista 
puoltaisi se, että vaikka päihtyneiden käsitte-
lystä annettu laki on ollut voimassa vuodesta 
1973 asti ja sekä päihtyneiden käsittelystä 
annettu laki että päihdehuollon järjestämistä 
koskeva lainsäädäntö olisivat mahdollista-
neet selviämisasemien perustamisen, ei sel-
viämisasemia ole ryhdytty systemaattisesti 
perustamaan. Selviämisasemien perustami-
nen on jäänyt yksittäisten kuntien aktiivisuu-
den varaan. Tästä puolestaan on seurannut, 
että selviämisasemia on perustettu vain har-
voissa kunnissa. 

Vuonna 1973 päihtyneiden käsittelystä an-
netun lain esitöissä on todettu selviämis-
asemien kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toimialaan.  
 
 
Tekninen valvonta 

Pakkokeinolain 5 a luvun säännökset tele-
kuuntelusta, televalvonnasta ja teknisestä 
tarkkailusta liittyvät esitutkinnan suorittami-
seen eivätkä ne näin sovellu poliisin tiloissa 
säilytettävien vapautensa menettäneiden 
yleisluonteiseen valvontaan. Jos pakkokeino-
lain 5 a luvussa pakkokeinolle asetetut edel-
lytykset täyttyvät, voi laissa tarkoitettu kuun-
telu, valvonta tai tarkkailu kohdistua myös 
poliisin säilytystilassa olevaan henkilöön. 

Poliisilla on poliisilain 29 §:n mukaan oi-
keus siitä ennalta ilmoitettuaan suorittaa jul-
kisella paikalla tai yleisellä tiellä teknistä 
valvontaa yleisen järjestyksen ja turvallisuu-
den ylläpitämiseksi, rikosten ennalta estämi-
seksi, rikoksesta epäillyn tunnistamiseksi se-
kä erityisten valvontakohteiden vartioimisek-
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si. Koska poliisin säilytystila ei ole julkinen 
paikka, ei poliisilain 29 § sovellu poliisin säi-
lytystilassa olevien vapautensa menettänei-
den valvontaan. 

Poliisilain 31 §:n 1—3 momentissa tarkoi-
tettua teknistä tarkkailua voidaan pykälässä 
tarkemmin säädetyin edellytyksin käyttää 
henkilön tai tilan tarkkailuun, jos sen avulla 
voidaan perustellusti olettaa saatavan tarvit-
tavia tietoja pykälässä tarkemmin määritelty-
jen rikosten torjumiseksi. Näillä perusteilla ei 
voida suorittaa poliisin säilytystilassa olevien 
henkilöiden yleistä valvontaa. 

Poliisilain 31 §:n 4 momentin mukaan po-
liisimiehellä on oikeus välittömästi ennen po-
liisitoimenpidettä ja sen aikana kohdistaa 
teknistä tarkkailua myös asunnossa olevaan 
henkilöön, jos tämä on välttämätöntä poliisi-
toimenpiteen turvalliseksi suorittamiseksi ja 
toimenpiteen suorittajan, kiinni otettavan tai 
suojattavan henkilön henkeä tai terveyttä uh-
kaavan välittömän vaaran torjumiseksi. Tek-
nisestä tarkkailusta päättäneen poliisimiehen 
on poliisilain 32 §:n 2 momentin mukaan täl-
löin ilmoitettava toimenpiteestä viipymättä 
päällystöön kuuluvalle poliisimiehelle, mutta 
teknisestä tarkkailusta ei poliisilain 33 §:n 2 
momentin mukaan tarvitse ilmoittaa tuomio-
istuimelle. Koska vapautensa menettäneen 
säilytys poliisin toimesta ei ole poliisilain 
31 §:n 4 momentissa tarkoitettu yksittäinen 
poliisitoimenpide, eivät poliisilain 31 §:n 
säännökset sovellu poliisin säilytystilassa 
olevien vapautensa menettäneiden valvon-
taan. Tämän lisäksi lainkohdan perusteella 
suoritettava tekninen tarkkailu edellyttäisi ai-
na tapauskohtaista edellytysten täyttymisen 
arvioimista. 

Laissa ei ole nimenomaisia säännöksiä tek-
nisten laitteiden käyttämisestä poliisin tilois-
sa säilytettävinä olevien henkilöiden valvon-
nassa. Vapautensa menettäneiden valvontaa 
ja näin myös säilytystiloissa tapahtuvaa tek-
nistä valvontaa sääntelee tutkintavankeudesta 
annetun lain 2 §, jonka mukaan vapautensa 
menettäneen vapautta on rajoitettava vain 
siinä määrin, kuin vapauteen kohdistuvan 
toimenpiteen tarkoitus sekä säilytystilassa pi-
tämisen varmuus ja järjestyksen säilyminen 
edellyttävät. 

Päihtyneiden käsittelystä annetun lain 5 §:n 
mukaan päihtynyttä on säilössäpidon aikana 

mahdollisuuksien mukaan tarkkailtava. Tätä 
säännöstä on tulkittu siten, että se mahdollis-
taa poliisilain 11 §:n 1 momentin perusteella 
päihtymyksen vuoksi kiinni otettujen henki-
löiden valvonnan videovalvontana ja muuna 
teknisenä valvontana. Muita vapautensa me-
nettäneitä kuin poliisilain 11 §:n 1 momentin 
perusteella henkilön suojelemiseksi kiinni 
otettuja päihtyneitä ei ole yleisesti valvottu 
kuvan siirtämiseen perustuvalla videoval-
vonnalla. Muidenkin vapautensa menettänei-
den valvonnassa on kuitenkin käytetty äänen 
siirtämiseen perustuvia kaiutinpuhelinjärjes-
telmiä. 

Harvaan asutetuilla alueilla joudutaan po-
liisin kiinni ottamat vapautensa menettäneet 
joko kuljettamaan pitkiä matkoja ympärivuo-
rokautisesti miehitettyjen poliisiasemien säi-
lytystiloihin tai sijoittamaan kiinniottopaikan 
säilytystilaan, jolloin vapautensa menettä-
neen valvonnan suorittaa usein alueen ainoa 
poliisipartio. Jos vapautensa menettänyttä 
valvova partio tällöin saa välittömästi suori-
tettavan poliisitehtävän, joudutaan vapauten-
sa menettänyt jättämään poliisin säilytysti-
laan valvonnatta ja usein ilman mahdollisuut-
ta saada yhteyttä häntä valvovaan virkamie-
heen. Vapautensa menettänyt voi näissä olo-
suhteissa joutua olemaan valvonnatta useita 
tunteja. Tilanne ei ole hyväksyttävä vapau-
tensa menettäneen perusoikeuksien ja ihmis-
oikeuksien eikä poliisin henkilökunnan oike-
usturvan kannalta. Joillakin harvaan asute-
tuilla alueilla sijaitsevilla poliisilaitoksilla on 
myös vartijan virka, mutta vartija tekee työn-
sä ennalta laaditun työvuorolistan mukaisesti. 
Tämän vuoksi tilanne muodostuu usein sel-
laiseksi, että vartija ei ole työvuorossa silloin, 
kun hänen valvottavanaan olevassa säilytysti-
lassa on vapautensa menettänyt henkilö. 

Valtion taloudellisesta tilanteesta johtuvista 
syistä myös poliisitoiminnan menoihin on 
1990-luvun aikana kohdistunut vähentämis-
paineita, jotka ovat vaikuttaneet sekä poliisin 
henkilökunnan määrään että toimintamäärä-
rahoihin. Poliisin käytettävissä olevien re-
surssien määrä on vaikuttanut poliisin mah-
dollisuuksiin vastata asukkaiden palveluodo-
tuksiin. Jouduttaessa suorittamaan vapauten-
sa menettäneiden valvontaa yksinomaan 
henkilöllisenä valvontana sitoutuu poliisin 
voimavaroja tähän tehtävään ja ennalta estä-
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vää poliisitoimintaa on jouduttu vastaavasti 
supistamaan. 

Jotta voitaisiin turvata välittömästi hoidet-
tavien poliisitehtävien suorittaminen kohtuul-
lisessa ajassa, poliisin hälytystoiminnot on 
keskitetty hätäkeskuslailla (157/2001) hätä-
keskuksiin. Aikaisemmin päivystystehtäviin 
sitoutunutta henkilöstöä on näin saatu ennalta 
estävään partiointiin ja suorittamaan hälytys-
tehtäviä. Vapautensa menettäneiden ja erityi-
sesti päihtymyksen vuoksi kiinni otettujen 
henkilöiden valvontatehtävät ovat kuitenkin 
uudistuksen jälkeenkin käytännössä sitoneet 
ennalta estävään toimintaan muutoin käytet-
tävissä olevia partioita. 

Jouduttaessa kuljettamaan vapautensa me-
nettäneitä ympärivuorokautisesti toimiville 
poliisiasemille sitoutuu kuljetukselle lähtevä 
partio tähän tehtävään pahimmillaan useiksi 
tunneiksi ja alue jää ilman hälytyspartiota. 
Sotkamon ja Kajaanin välisen videovalvon-
takokeilun aikana seurattiin Sotkamossa po-
liisille tulleita hälytystehtäviä ja päihtyneiden 
kiinniottoaikoja. Jos kiinni otettu olisi jou-
duttu kuljettamaan ympärivuorokautisesti 
toimivalle Kajaanin poliisiasemalle, olisi tä-
nä aikana tulleisiin hälytystehtäviin aiheutu-
nut merkittäviä viiveitä. Tehtävien päällek-
käisyyksistä johtuen 35 tehtävän osalta vii-
vettä olisi aiheutunut 0,5—1,5 tuntia. Keski-
määräisesti alueen kaikissa tehtävissä poliisin 
toimintavalmiusaika olisi päihtyneiden kulje-
tusten vuoksi heikentynyt 12 minuutista 18 
minuuttiin. Toimintavalmiusaika tarkoittaa 
aikaa, joka on kulunut poliisille tehdystä il-
moituksesta siihen, kun partio on tapahtuma-
paikalla. Sotkamon ja Kajaanin poliisiasemi-
en välinen etäisyys on ainoastaan 38 kilomet-
riä, joten toimintavalmiusajan muutosta voi-
daan pitää merkittävänä. 

Sotkamon etävalvontakokeilussa etäval-
vontajärjestelmään kuului kuvan ja äänen 
siirto säilytystilasta valvontapisteeseen, säily-
tyshuoneisiin asennetut liikeilmaisimet, ulko-
ovien kulunvalvonta sähkölukkoineen ja pa-
loilmoituslaitteet. Etävalvontajärjestelmän 
avulla on valvottu kahta Sotkamon poliisi-
asemalla olevaa päihtyneiden säilytykseen 
käytettyä selliä. Etävalvontajärjestelmän ra-
kentamiskustannukset olivat yhteensä 
109 000 markkaa eli noin 18 300 euroa. Tie-
toliikennekustannukset olivat kokeilun aloit-

tamisvaiheessa 1 450 markkaa eli noin 240 
euroa kuukaudessa. Tällä hetkellä tiedonsiir-
to tapahtuu viranomaisten datanet-verkkoa 
hyväksi käyttäen, joten etävalvonta-järjestel-
män käyttämisestä ei aiheudu merkittäviä tie-
toliikennekustannuksia. 

Etävalvontakokeilun yhteydessä käytettiin 
kuuden kuukauden ajanjaksona kahta varti-
jaa, 90 prosentin työaikaa tehnyttä vakinaista 
ja 75 prosentin työaikaa tehnyttä työllisyys-
varoin palattua henkilöä. Säilöön otettujen 
henkilöllisen vartioinnin kustannukset kuu-
den kuukauden kokeiluaikana olivat yhteensä 
129 522 markkaa eli noin 21 784 euroa. Jos 
valvonta olisi suoritettu etävalvontana, olisi 
henkilöllisen vartioinnin kustannuksissa voi-
tu kuuden kuukauden aikana säästää 120 825 
markkaa eli noin 20 321 euroa. Sisäasiainmi-
nisteriö on myöntänyt rahaa vuonna 1997 
käynnistettyyn jatkoprojektiin liittyvien tie-
tokoneohjelmien kehittämiseen noin 150 000 
markkaa eli noin 25 000 euroa. Etävalvonta 
on mahdollistanut Sotkamossa olleen yhden 
vartijan viran siirtämisen Kajaanin, josta Ka-
jaanin kihlakunnan poliisilaitoksen arvion 
mukaan aiheutuu palkkakustannuksien muo-
dossa noin 200 000 markan eli noin 34 000 
euron vuotuinen säästö. 

Vantaan kihlakunnan poliisilaitoksen säily-
tystiloissa on toteutettu Static Charge Sensi-
tive Bed -kokeilu (SCSB), jonka tarkoitukse-
na on ollut selvittää unipatjamenetelmän so-
veltuvuutta poliisin tiloissa säilytettävien 
päihtyneiden henkilöiden terveydentilan val-
vontaan. SCSB-menetelmällä on kerätty tie-
toja päihtyneen vitaaleista elintoiminnoista 
eli sydämen toiminnasta, hengityksestä ja 
liikkeistä. Saatujen tietojen perusteella on py-
ritty estämään kriittinen, liian syvä tajutto-
muus ja vitaalisten elintoimintojen heikke-
neminen hengenvaaralliselle tasolle. 

SCSB-kokeilun loppuraportin mukaan po-
liisin tiloissa säilytettävän henkilön elintoi-
mintoja voitaisiin hyvin seurata SCSB-mene-
telmällä sekä asettaa hälytyksiä kriittisiä elin-
toimintoja uhkaaville tekijöille kuten sydä-
men lyöntitiheyden laskemiselle liian alhai-
seksi. Kokeilun perusteella on pidetty toden-
näköisenä, että SCSB-menetelmällä voitai-
siin parantaa turvallisuutta poliisi säilytysti-
loissa tapahtuvan säilytyksen aikana. 

SCSB-kokeilussa on pyritty mallintamaan 
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päihtyneen keskimääräisen säilytystilassa 
nukutun yön elintoimintoja ja vertaamaan 
näitä päihtyneillä ilmeneviin elintoimintojen 
poikkeamiin tästä normaalista selviämismal-
lista. Kokeilun loppuraportissa on todettu, et-
tä normaalista selviämismallista poikkeavien 
tulosten havaitseminen ja kriisitilanteiden 
ennakoiminen vaatisi erityistä koulutusta ei-
kä vastuu niiden havaitsemisesta voisi olla 
yksin poliisilaitoksen henkilökunnalla, vaik-
ka poliisilaitoksen henkilökunta voitaisiinkin 
kouluttaa toteamaan numeeriset poikkeamat 
rekisteröintien perusteella. 
 
Vartijoiden asema 

Poliisin henkilökuntaan kuuluvien vartijoi-
den asemasta ei ole säädetty lain tasolla. Var-
tijat ovat olleet poliisin henkilökuntaan kuu-
luvia virkamiehiä, joiden toimivaltuudet ovat 
ennen 1 päivänä tammikuuta 2004 voimaan 
tullutta lainmuutosta perustuneet rikoslain 
(39/1889) 3 luvun 8 §:ään (621/1967) ja sisä-
asiainministeriön kullekin vartijalle erikseen 
poliisilain 8 §:n 1 momentin perusteella 
myöntämiin erityisiin poliisivaltuuksiin. Po-
liisin palveluksessa on tällä hetkellä noin 400 
ylivartijaa ja vartijaa, joista vakinaisia on 
noin 350 henkilöä. Poliisin henkilökuntaan 
kuuluvien vartijoiden asemaa ja toimival-
tuuksia sääntelevä lainsäädäntö on historialli-
sesti ollut niukkaa. 

Rikoslain 3 luvun 8 § (621/1967) on muu-
tettu 1 päivänä tammikuuta 2004 voimaan 
tulleella lailla rikoslain muuttamisesta 
(515/2003). Rikoslaista on tällöin poistettu 
nimenomainen säännös poliisin palvelukses-
sa olevien vartijoiden oikeudesta voimakei-
nojen käyttöön. Samassa yhteydessä on voi-
massa olevan tutkintavankeudesta annetun 
lain 15 a §:ään (521/2003) otettu viittaus-
säännös rangaistusten täytäntöönpanosta an-
netun lain (39/1889) 2 luvun 11 b §:ään 

(521/2003), joka sääntelee vartijan taikka 
muun oikeudesta käyttää voimakeinoja kar-
kaamista yrittävää tai vastarintaa tekevää 
vankia kohtaan.  

Ottaen huomioon rangaistusten täytäntöön-
panosta annetun lain soveltamisalan olevan 
vankeusrangaistuksen ja sakon muuntoran-
gaistuksen suorittaminen ja tutkintavankeu-
desta annetun lain soveltuvan pidätettyjen ja 
kiinni otettujen kohteluun tutkintavankeudes-
ta annetun lain 19 §:n mukaisesti vain sovel-
tuvin osin voidaan mainitun viittaussäännök-
sen todeta olevan soveltamisalaltaan jonkin 
verran epämääräinen. Lain esitöissä (HE 
44/2002 vp) ei ole selkeästi otettu kantaa sii-
hen, onko tutkintavankeudesta annetun viit-
tauspykälän tarkoitettu soveltuvan myös pi-
dätettyjen ja kiinni otettujen vartioinnista 
vastaavien henkilöiden voimakeinojen käyt-
töön. Selvää sen sijaan on, rangaistusten täy-
täntöönpanosta annetun lain 2 luvun 18 b §:n 
säännöksen on tarkoitettu lähtökohtaisesti 
soveltuvan vain vankeinhoitolaitoksen palve-
luksessa oleviin henkilöihin. Esitöiden perus-
teella on kuitenkin mahdollista puoltaa myös 
tulkintaa, jonka mukaan tutkintavankeudesta 
annetun lain 15 a §:n viittaussäännöksen on 
tarkoitettu soveltuvan ainoastaan tutkinta-
vankeihin, koska pykälän perusteluissa on 
mainittu vain sen soveltamisesta tutkintavan-
keihin, vaikka kysymyksessä on ainoa lain 
tasolla oleva pidätettyjen ja kiinni otettujen 
kohtelua sääntelevä yleissäädös. 

Voimassaolevan rikoslain 4 luvun 6 §:n 
voimakeinojen käyttöä koskevan pykälän 1 
momentti edellyttää, että voimakeinojen 
käyttämisestä virkatehtävän hoitamiseksi tai 
muun siihen rinnastettavan tehtävän suorit-
tamiseksi säädetään erikseen lailla. Mainitun 
rikoslain muutoksen jälkeen lain tasolla ei 
ole ollut nimenomaista yleissäädöstä poliisin 
palveluksessa olevien vartijoiden oikeudesta 
voimakeinojen käyttöön. 
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Taulukko 9. Paikallispoliisin palveluksessa olevat vakinaiset vartijat, marraskuu 2004 
 
Virasto 

 

Etelä-Suomen lääni  

Länsi-Suomen lääni 

Itä-Suomen lääni  

Oulun lääni 

Lapin lääni  

Helsinki   

Yhteensä   

 

 

Mies 

 

81 

114 

42 

26 

15 

54 

332 

Nainen

9

2

0

1

1

12

25

Yhteensä

90

116

42

27

16

66

357

%, koko maa

25,2

32,5

11,8

7,6

4,5

18,5

100,0

 

 
Vartijasta säädetään poliisilain 6 a §:ssä 

(315/2001 ja 106/2002), jonka mukaan yli-
vartijan ja vartijan on käytettävä virkatehtä-
vissään virkapukua, jollei virkatehtävän laatu 
tai luonne muuta edellytä. Vartijan virkapu-
vusta säädetään sisäasiainministeriön asetuk-
sessa poliisin virkapuvusta (482/2001). 

Sisäasiainministeriö on 15 päivänä touko-
kuuta 1997 antanut poliisin hallinnosta anne-
tun lain (110/1992) 4 §:n ja poliisilain 52 §:n 
perusteella ohjeen vartijan tehtävistä, val-
tuuksista ja virkamerkistä (7/011/97). Ohjeen 
mukaan vartijan yleisiin tehtäviin kuuluu jär-
jestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen 
toimipaikkanaan olevan poliisiyksikön hal-
linnassa olevilla kiinteistöillä ja alueilla sekä 
suorittaa pidätettyjen, päihtyneiden tai muus-
ta syystä poliisin suojissa säilytettävien hen-
kilöiden valvontaa ja vartiointia. Vartijan on 
suoritettava poliisin tiloissa säilytettävälle 
henkilölle tarkastus, jossa säilytettävältä on 
otettava pois vaaralliset esineet ja aineet. 
Vartijan tulee lisäksi suorittaa vanginkulje-
tusasetuksessa (165/1954) poliisille viran-
omaisena säädetyt tehtävät sekä sisäasiain-
ministeriön päätöksessä vanginkuljettajan 
ohjesäännöstä (272/1954) määrätyt tehtävät.  

Ohjeen mukaan kihlakunnan poliisilaitok-
sen työjärjestyksessä vartijan tehtäväksi voi-
taisiin määrätä myös poliisin kiinni ottamien 
tai pidättämien taikka vangittujen vartiointi 
tuomioistuimessa. Vartija voisi suorittaa 
myös sairaalaan tai muuhun paikkaan toimi-
tetun henkilön vartioinnin sekä hänelle työ-
järjestyksessä taikka erikseen määrätyt muut 
vartiointi- ja saattotehtävät. Päällystöön kuu-
luvan poliisimiehen määräyksestä vartija voi 

toimia kuljetuksen turvaajana poliisin antaes-
sa mielenterveyslain (1116/1990) 31 §:ssä 
tarkoitettua virka-apua henkilön kuljettami-
sessa sairaanhoidon toimintayksikköön. Var-
tija voi toimia kuulustelu- ja toimitustodista-
jana sekä suorittaa muut poliisiyksikön pääl-
likön määräämät muutoin poliisille kuuluvat 
tehtävät, jotka eivät edellytä poliisivaltuuk-
sia. 

Päihtyneenä säilöön otettujen henkilöiden 
osalta vartija voi ohjeen mukaan suorittaa sit-
temmin kumotun poliisin henkilörekistereistä 
annetun lain (509/1995) 17 §:n perusteella 
poliisin henkilörekisteriasetuksen 
(1116/1995) 2 luvun 2 §:n 3 kohdassa mai-
nittujen tietojen tarkistuksen. Yksikön työjär-
jestyksessä voidaan määrätä, että vartija voi 
suorittaa edellä mainitut tarkistukset myös 
pidätetyistä ja kiinni otetuista henkilöistä. Jos 
ennalta arvaamaton turvaamistarve sitä edel-
lyttää, voidaan vartijaa käyttää poliisin apu-
na, jos vartijalla on siihen tarvittavat valtuu-
det ja oikeudet. Vartijaa ei saa käyttää työ-
vuorolistan mukaisesti poliisivaltuuksia tai 
poliisikoulutusta edellyttäviin tehtäviin. 

Ohjeen mukaan vartijan erityinen tehtävä 
on haasteiden ja tiedoksiantojen suorittami-
nen, minkä tehtävän hoitamista varten varti-
jalle on annettava kirjallinen määräys. Ran-
gaistusvaatimusilmoituksen tiedoksiantoa 
suorittaessaan vartija voi poliisin toimek-
siannosta kirjata asianosaisen lausuman siitä, 
myöntääkö vai kieltääkö tiedoksisaaja asian 
sekä ottaa häneltä asiakirjaan haastemiesase-
tuksen (506/1986) 3 a §:ssä tarkoitettuja asi-
aa koskevia lausumia. Vartija voi poliisiajo-
neuvon kuljettamiseen oikeuttavan tutkinnon 
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suoritettuaan toimia poliisiajoneuvon kuljet-
tajana suorittaessaan saattotehtävää. 

Ohjeen mukaan vartijalla on kohdatessaan 
vastarintaa virkatehtävässään tai poliisia 
avustaessaan oikeus voimakeinojen käyttöön 
siten, kuin siitä on säädetty sittemmin muute-
tuissa rikoslain 3 luvun 6 ja 8 §:ssä sekä po-
liisilain 46 §:ssä ja 27 §:n 3 momentissa. 
Vartijalla on samat valtuudet sekä ne poliisi-
valtuudet, jotka hänelle on poliisilain 8 §:n 
perusteella myönnetty, myös silloin, kun var-
tija hoitaa tehtäviinsä kuuluvaa saatto- tai 
vartiointitehtävää toimialueensa ulkopuolel-
la. Poliisiyksikön päällikkö päättää niistä 
voimankäyttövälineistä, joilla vartija varuste-
taan. Ampuma- tai kaasuaseen kantamisen 
edellytyksenä on voimankäyttövälineen käyt-
töön liittyvän koulutuksen saaminen. Hyväk-
sytysti tasokokeen suorittaneelle vartijalle 
voidaan antaa virka-ase. 

Ohjeen mukaan kihlakunnan poliisipäälli-
kön on haettava vartijalle poliisilain 8 §:ssä 
säädetyt poliisivaltuudet, jos vartija määrä-
tään poliisin tiloihin säilytettäväksi toimite-
tun henkilöllisyyden selvittämistä tai henki-
lötuntomerkkien ottamista tarkoittaviin teh-
täviin.  

Sisäasiainministeriö on myöntänyt poliisin 
palveluksessa oleville vartijoille erityisiä po-
liisivaltuuksia, jos vartija tehtäviään hoitaes-
saan poliisivaltuuksia tarvitsee. Vartijoille 
myönnettyihin erityisiin poliisivaltuuksiin on 
kuulunut esimerkiksi valtuudet esitutkinta-
lain 44 §:n tarkoittaman suppean esitutkinnan 
suorittamiseen, poliisilain 10 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuun henkilöllisyyden selvittä-
miseen, poliisilain 12 §:ssä tarkoitettuun et-
sintäkuulutetun kiinni ottamiseen, poliisilain 
14 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun koti-
rauhan suojaamiseen, poliisilain 20 §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitettuun rikoksilta ja häi-
riöiltä suojaamiseen, poliisilain 22 §:ssä tar-
koitettuun turvallisuustarkastukseen, poliisi-
lain 27 §:ssä tarkoitettuun voimakeinojen 
käyttämiseen, kuljetuksissa avustamiseen po-
liisilain 40 §:n tarkoittamassa mielenterveys-
lain 31 §:n nojalla annettavassa virka-avussa 
ja pakkokeinolain 6 luvun 4 §:ssä tarkoitettu-
jen henkilötuntomerkkien ottamiseen. Myön-
netyt erityiset poliisivaltuudet ovat olleet 
alueellisesti ja ajallisesti rajattuja. Sisäasi-
ainministeriön antama ohje vartijoiden tehtä-

vistä, valtuuksista ja virkamerkistä on vähen-
tänyt tarvetta erityisten poliisivaltuuksien ha-
kemiseen. 

 
Rajavartiolaitoksen säilyttämät henkilöt 

Rajavartiolaitoksella on yhteensä 20 säily-
tystilaa vapautensa menettäneiden säilyttämi-
seen. Tilat sijaitsevat Helsingin Etelä- ja 
Länsisataman (5), Imatran (2), Niiralan (2), 
Nuijamaan (2), Sallan (2), Vaalimaan (2) ja 
Vartiuksen (2) rajanylityspaikoilla. Lisäksi 
sekä Näätämön, Raja-Joosepin että Siilastu-
van rajavartioasemien yhteydessä on vapau-
tensa menettäneiden henkilöiden säilyttämi-
seen soveltuvat tilat. 

Osa rajavartiolaitoksen tiloista on yhteis-
käytössä tullin kanssa. Useilla paikkakunnilla 
rajavartiolaitoksen on mahdollisuus tukeutua 
luontevalla tavalla poliisin pitämiin säilytys-
tiloihin. Tämä koskee erityisesti rannikko-
aluetta sekä Kaakkois-Suomea. Syrjäseuduil-
la rajavartiolaitoksen omien säilytystilojen 
tarve korostuu. 

Rajavartiolaitoksen säilytystiloja on käytet-
ty vuoden 2002 aikana arviolta satoja kertoja. 
Säilytykset ovat olleet yleensä lyhytaikaisia, 
mutta myös yön yli säilyttämiseen on ollut 
paikoin tarvetta erityisesti siellä, missä polii-
sin vastaavat tilat ovat kaukana. 

Rajavartiolaitoksen tiloissa säilytettyjen 
henkilöiden kiinniottoperusteita ei ole erik-
seen tilastoitu, joten tarkkoja lukuja ei ole 
saatavissa. Henkilöt ovat olleet muun muassa 
etsintäkuulutettuja, ulkomaalaislain perus-
teella säilöön otettuja, väärennetyillä matkus-
tusasiakirjoilla matkustaneita, laittoman 
maahantulon järjestäjiä sekä henkilöitä, joi-
den henkilöllisyys on ollut epäselvä. Perus-
teena kiinniotolle on tavanomaisesti ollut tul-
li- tai rajatarkastuksessa esille tulleet epäsel-
vyydet. Merkittävä osa on myös ollut ratti-
juopumuksesta epäiltyjä. Esimerkiksi Kaak-
kois-Suomen rajavartiosto havaitsi vuoden 
2002 aikana 508 etsintäkuulutettua, joista to-
sin vain pieni osa oli ehdottomasti kiinniotet-
tavia. Kaikki ulkomaalaislain perusteella säi-
löön otetut henkilöt on sijoitettu poliisin säi-
lytystiloihin myös sen jälkeen, kun rajavar-
tiolaitoksessa ryhdyttiin 1.1.2003 alkaen itse 
tekemään ulkomaalaislain mukaisia säi-
löönottopäätöksiä. 
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Rajavartiolaitoksen säilytystilojen käyttö ei 
ole rajoittunut ainoastaan vapautensa menet-
täneisiin henkilöihin. Tiloja on jouduttu ajoit-
tain käyttämään lyhytaikaisesti esimerkiksi 
häiritsevästi käyttäytyvien matkustajien 
käännyttämispäätöksen toimeenpanoa odotet-
taessa tai maahantulo- ja maastalähtötarkas-
tusta suoritettaessa. 

Rajavartiolaitoksen säilytystilojen kunto ja 
varustus vaihtelee jonkin verran. Osa tiloista 
on siistejä ja uudenaikaisia kameravalvottuja 
tiloja. Osa tiloista on pieniä, vain yhden hen-
kilön säilyttämiseen sopivia tiloja, joissa säi-
lytykset ovat olleet lyhytaikaisia. Näissä ti-
loissa ei pääsääntöisesti ole kameravalvon-
taa, mutta ne sijaitsevat päivystyspisteen tai 
vastaavan välittömässä läheisyydessä. Useis-
sa tiloissa ei ole esimerkiksi wc:tä, asumisva-
rustusta eikä peseytymistiloja. Kaikissa säily-
tystiloissa ei ole hälytyslaitetta, jolla saatai-
siin tarvittaessa yhteys säilytystilaa valvo-
vaan rajavartiomieheen. 

 
Tulliviranomaisen säilyttämät henkilöt 

Tulliviranomaisella on itärajalla sijaitsevil-
la Imatran, Vaalimaan, Niiralan, Sallan, Ra-
ja-Joosepin ja Vartiuksen raja-asemilla säily-
tystilat, joissa tulliviranomaisen pidättämiä ja 
kiinni ottamia henkilöitä säilytetään. Tilat 
ovat yhteisiä rajavartiolaitoksen kanssa. 
Muualla Suomessa ei tulliviranomaisella ole 
tiloja, jotka olisi osoitettu henkilöiden säilyt-
tämistä varten. Tämän vuoksi esimerkiksi 
Helsingissä tulliviranomaisen kiinni ottama 
henkilö toimitetaan välittömästi poliisin säi-
lytettäväksi, jollei häntä päästetä vapaaksi. 
Vuonna 2002 tulliviranomaiset pidättivät 366 
henkilöä ja ottivat kiinni 533 henkilöä. 

Useimmissa tapauksissa tulliviranomaisen 
kiinni ottamaa henkilöä säilytetään tullin ti-
loissa vain hyvin lyhyen aikaa, korkeintaan 
muutamia tunteja, minkä jälkeen hänet joko 
pidätetään ja siirretään poliisin tiloihin tai 
päästetään vapaaksi. Tulliviranomainen ei 
säilytä vangittuja henkilöitä. 

 
Puolustusvoimien säilyttämät henkilöt 

Puolustusvoimissa varuskunnan päävartio 
on vapautensa menettäneiden ensisijainen 
säilytystila. Säilyttäminen perustuu sotilasku-

rinpitolakiin (331/1983). Laki koskee henki-
löitä, joihin sovelletaan rikoslain 45 luvun 
sotilasrikoksia koskevia säännöksiä. Keskei-
set soveltamisen kohteena olevat henkilö-
ryhmät ovat puolustusvoimien sotilasvirassa 
palvelevat ja asevelvollisuuttaan suorittavat. 

Sotilaskurinpitolain 21 §:n mukaan kiin-
niotettua, pidätettyä tai vangittua henkilöä 
säilytetään päävartiossa tai muuten sotilasvi-
ranomaisen valvonnan alaisena taikka ylei-
sessä vankilassa tai muussa säilytyspaikassa. 
Vuonna 2002 kiinni otettuja oli noin 300 ja 
pidätettyjä alle 20. Vuoden 2002 aikana säi-
lytettävänä on ollut yksi vangittu. 

 
Ulkomaalaislain perusteella säilöön otetun si-
joittaminen 

Voimassa olevan ulkomaalaislain 123 §:n 2 
momentin (301/2004) mukaan ulkomaalais-
lain 121 §:n perusteella säilöön otettu ulko-
maalainen on mahdollisimman pian sijoitet-
tava erityiseen ulkomaalaisten säilytykseen 
varattuun säilöönottoyksikköön. Ulkomaa-
lainen voidaan kuitenkin lain 123 §:n 3 mo-
mentin (301/2004) mukaan sijoittaa poliisin 
pidätystiloihin, jos säilöönottoyksiköt ovat ti-
lapäisesti täynnä tai jos ulkomaalainen ote-
taan säilöön kaukana lähimmästä säilöönot-
toyksiköstä, jolloin säilöönotto saa kestää 
enintään neljä vuorokautta. Lain 123 §:n 1 
momentin (301/2004) mukaan säilöönotosta 
päättää kihlakunnan poliisilaitoksen, keskus-
rikospoliisin, suojelupoliisin tai liikkuvan po-
liisin päällystöön kuuluva virkamies. Lyhyt-
aikaisesta, enintään 48 tuntia kestävästä säi-
löönotosta voi päättää myös rajavartiolaitok-
sen oikeudellisen osaston osastopäällikkö, 
vähintään majurin arvoinen rajavartiomies, 
raja- tai merivartioston aluepäällikkö taikka 
rajatarkastusosaston päällikkö. Lain tultua 
voimaan niissä tapauksissa, joissa rajavartio-
laitoksen virkamies on tehnyt päätöksen ul-
komaalaisen lyhytaikaisesta säilöönotosta, on 
säilöön otettu ulkomaalainen jouduttu aina 
kuljettamaan poliisin pidätystiloihin. 

Hallituksen esitykseen rajavartiolaitosta ja 
rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön uu-
distamiseksi (HE 6/2005 vp) sisältyy muun 
ohella ehdotus ulkomaalaislain muuttamisek-
si. Ulkomaalaislain 123 §:ää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että säilöön otettu ulko-
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maalainen voitaisiin sijoittaa enintään 48 
tunniksi myös rajavartiolaitoksen pidätysti-
loihin. 
 
 
2.2. Kansainvälinen kehitys ja ulkomai-

den lainsäädäntö 

2.2.1. Kansainväliset sopimukset ja suosi-
tukset 

Kansainväliset sopimukset. Poliisin tiloissa 
säilytettävien vapautensa menettäneiden koh-
telun kannalta merkityksellisiä artikloja sisäl-
tyy useisiin Suomen ratifioimiin ihmisoike-
ussopimuksiin. Suomea velvoittavat kansain-
väliset sopimukset jakautuvat pääasiassa Yh-
distyneiden Kansakuntien ja Euroopan neu-
voston puitteissa hyväksyttyihin sopimuksiin. 
Tärkeitä sopimuksia ovat Yhdistyneiden 
Kansakuntien vuonna 1996 hyväksymä kan-
salaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koske-
va yleissopimus (SopS 7—8/1976) sekä Eu-
roopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuk-
sien ja perusvapauksien suojaamiseksi, jäl-
jempänä Euroopan ihmisoikeussopimus. 
Suomi on ratifioinut Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksen vuonna 1990 (SopS 16—
17/1990). Suomessa ovat voimassa myös 
Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 
vuonna 1984 hyväksymä kidutuksen ja muun 
julman, epäinhimillisen tai alentavan kohte-
lun vastainen yleissopimus (SopS 59—
60/1989) ja Eurooppalainen yleissopimus ki-
dutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan 
kohtelun kieltämiseksi (SopS 16—17/1991). 
Alaikäisiä vapautensa menettäneitä koskevia 
velvoittavia sopimusmääräyksiä sisältyy 
myös lapsen oikeuksien yleissopimukseen 
(SopS 59—60/1991), joka on tullut Suomen 
osalta voimaan heinäkuussa vuonna 1991. 

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 7 
artikla kieltää kidutuksen sekä julman, 
epäinhimillisen ja halventavan kohtelun. 
Kaikkia vapautensa menettäneitä on yleisso-
pimuksen 10 artiklan mukaan kohdeltava in-
himillisesti ja heidän synnynnäistä ihmisar-
voaan kunnioittaen. Tutkintavankien, pidätet-
tyjen ja kiinni otettujen kohtelun kannalta 
tärkeä periaate käy ilmi 10 artiklan 2 a koh-
dasta, jonka mukaan heidän kohtelussaan on 

otettava huomioon heidän asemansa tuomit-
semattomina henkilöinä. Tätä syyttömyyspe-
riaatetta täydentää nuoria syytettyjä koskeva 
10 artiklan 2 b kohdan erityissäännös, jonka 
mukaan nuoret syytetyt on pidettävä erillään 
aikuisista. Suomi on tehnyt yleissopimuksen 
10 artiklan 2 b kohtaan varauman velvoittee-
seen pitää nuoret syytetyt erillään aikuisista. 
Tämä varauma on edelleen voimassa. 

Yleissopimuksen 14 artikla sisältää määrä-
yksiä rikossyytteen tuomioistuinkäsittelystä 
ja syytetylle kuuluvista vähimmäistakeista, 
joilla on merkitystä poliisin säilyttämistä 
henkilöistä etenkin pidätetyille ja tutkinta-
vangeille. Syytetyn on saatava tieto häntä 
vastaan nostetun syytteen sisällöstä ja syystä 
sekä aikaa ja mahdollisuuksia valmistella 
puolustustaan ja neuvotella itse valitsemansa 
oikeudenkäyntiavustajan kanssa. Syytetyllä 
on oikeus olla läsnä tuomioistuimessa ja puo-
lustautua itse henkilökohtaisesti tai valitse-
mansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä. 

Yleissopimuksen 9 artiklassa on käsitelty 
henkilökohtaisen vapauden ja koskematto-
muuden suojaa. Vapautensa menettäneelle 
kuuluvat myös muut yleissopimuksessa suo-
jatut oikeudet kuten yksityiselämän suoja (17 
artikla), ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapaus (18 artikla), sananvapaus (19 artikla), 
kokoontumisvapaus (21 artikla), yhdistymis-
vapaus (22 artikla) ja perhe-elämän suoja 
(23) samalla tavoin kuin muillekin henkilöil-
le. Vapautensa menettäneiden osalta näitä oi-
keuksia voidaan kuitenkin yleissopimuksessa 
hyväksytyllä tavalla rajoittaa kansallisella 
lainsäädännöllä. 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen tär-
keimmät vapaudenriistoon liittyvät artiklat 
ovat 3, 5 ja 6 artikla. Ihmisoikeussopimuksen 
3 artiklan mukaan ketään ei saa kohdella tai 
rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla 
tavalla. Vapaudenriiston kohteeksi joutuneel-
le on 5 artiklan mukaan viipymättä ilmoitet-
tava hänen ymmärtämällään kielellä vapau-
denriiston perusteet ja häneen mahdollisesti 
kohdistetut syytteet. Ihmisoikeussopimuksen 
6 artikla vastaa asiallisesti olennaisilta osin 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen 14 artiklaa. Va-
paudenriiston kohteeksi joutuneen ihmisoi-
keussopimuksen muissa artikloissa tarkoite-
tut ihmisoikeudet ovat samalla tavoin suojat-
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tuja kuin muidenkin henkilöiden ihmisoikeu-
det. 

Suomi on ilmoittanut yksilövalitusoikeu-
den hyväksymisestä molempiin yleissopi-
muksiin. Vapautensa menettäneet voivat näin 
tehdä kohteluaan koskevia valituksia sekä 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevalla yleissopimuksella perustetulle 
ihmisoikeustoimikunnalle että Euroopan ih-
misoikeussopimuksen 11 lisäpöytäkirjalla 
perustetulle ihmisoikeustuomioistuimelle. 
Ihmisoikeussopimuksen 34 artiklan mukaan 
sopimusvaltiot eivät saa millään tavoin estää 
tämän oikeuden tehokasta käyttöä. 

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen 8 artiklassa ja Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksen 4 artiklassa 
on vahvistettu pakkotyön kielto, joka ei kui-
tenkaan estä yleissopimuksen tai ihmisoike-
ussopimuksen määräysten mukaisen vapau-
denriiston yhteydessä tavanomaisesti määrät-
tyä työtä. 

Lapsen oikeuksien yleissopimuksen 37 ar-
tiklan mukaan vapaudenriiston kohteeksi jou-
tunutta lasta on pidättävä erillään aikuisista, 
jollei katsota lapsen edun mukaiseksi mene-
tellä toisin. Lapsella on myös oikeus pitää 
yhteyttä perheeseensä kirjeitse ja vierailu-
käynnein muuten paitsi poikkeuksellisissa 
olosuhteissa. Lapsen oikeuksien yleissopi-
muksen 40 artiklassa olevat esitutkinta- ja 
oikeudenkäyntimenettelyä koskevat määrä-
ykset vastaavat kansalaisoikeuksia ja poliitti-
sia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 14 
artiklaa ja ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa. 

Konsulisuhteita koskevan Wienin yleisso-
pimuksen (SopS 49—50/1980) 36 artiklan 
mukaan vastaanottajavaltion viranomaisten 
tulee viipymättä ilmoittaa lähettäjävaltion 
konsuliedustustolle, jos sen toimipiirissä ole-
va lähettäjävaltion kansalainen pidätetään 
taikka hänen vapautensa muulla tavoin riiste-
tään, jos vapaudenriiston kohteena oleva 
henkilö ilmoittamista pyytää. Kaikki pidäte-
tyn tai muulla tavoin vapautensa menettä-
neen henkilön konsuliedustustolle osoittamat 
lähetykset on toimitettava viipymättä. Henki-
lön vapauden riistävän ja muun henkilöä säi-
lyttävän viranomaisen on viipymättä ilmoi-
tettava asianosaiselle hänen oikeuksistaan. 

Kansainväliset suositukset. Merkittävim-
mät vapautensa menettäneen kohtelua koske-

vat kansainväliset suositukset on valmisteltu 
Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan 
neuvoston piirissä. Merkittävimmät tutkinta-
vankien, pidätettyjen ja kiinni otettujen koh-
telua koskevat kansainväliset suositukset 
ovat Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja 
sosiaalineuvoston 31 päivänä heinäkuuta 
1957 hyväksymät vankeinhoidon vähim-
mäissäännöt ja Euroopan neuvoston ministe-
rikomitean 12 päivänä helmikuuta 1987 hy-
väksymät Euroopan vankilasäännöt (R(87)3). 
Vapautensa menettäneen kohtelun kannalta 
tärkeitä suosituksia ovat myös Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleiskokouksen 14 päivänä 
joulukuuta 1990 hyväksymät vankien kohte-
lun perusperiaatteet (45/111), 9 päivänä jou-
lukuuta 1988 hyväksymät vapautensa menet-
täneen suojelua koskevat perusperiaatteet 
(43/173) ja 29 päivänä marraskuuta 1985 hy-
väksymät nuorisorikosoikeuden vähimmäis-
säännöt (Beijingin säännöt). Euroopan neu-
vostossa hyväksytyistä suosituksista tär-
keimpiä ovat tutkintavankeja koskeva suosi-
tus (R(80)11) ja vankilan henkilökunnan 
asemasta ja koulutuksesta annettu suositus 
(R(66)26). 

Yhdistyneiden Kansakuntien vankeinhoi-
don vähimmäissäännöissä ja Euroopan neu-
voston vankilasäännöissä on yksityiskohtai-
set säännöt vapautensa menettäneiden jaka-
misesta ryhmiin, majoittamisesta, hygienias-
ta, vaatetuksesta, ravinnosta, liikunnasta, ter-
veydenhuollosta, kurinpidosta ja rangaistuk-
sista, vapautensa menettäneille tiedottamises-
ta, yhteyksistä ulkomaailmaan, omaisuudes-
ta, siirroista, henkilökunnasta, tarkastuksista, 
vapautensa menettäneiden työstä ja koulu-
tuksesta. Vaikka säännöt onkin laadittu pitä-
en silmällä ensisijaisesti rangaistusta suorit-
tavia vankeja, on säännöissä tutkintavankien, 
pidätettyjen ja kiinni otettujen kohtelua kos-
kevia erityissäännöksiä. 

Kansainvälisissä sopimuksissa tutkintavan-
kien, pidätettyjen ja kiinni otettujen aseman 
ja kohtelun vertaamisessa rangaistusta suorit-
taviin vankeihin korostetaan syyttömyysolet-
taman merkitystä. Syyttömyysolettaman si-
sältöä selventävät syytetylle turvatut vähim-
mäisoikeudet, joita ovat oikeus saada tieto 
syytteiden sisällöstä, oikeus saada riittävästi 
aikaa puolustuksen järjestämiseksi, oikeus 
puolustautua itse tai itse valitsemansa oikeu-
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denkäyntiavustajan välityksellä, oikeus kuu-
lustella todistajia sekä oikeus saada maksutta 
tulkin apua, jos syytetty ei ymmärrä tuomio-
istuimessa käytettyä kieltä. Nämä vähim-
mäisoikeudet liittyvät erityisesti esitutkintaan 
ja rikosoikeudenkäynnin järjestämiseen ja ne 
on turvattu pakkokeinolaissa, esitutkintalais-
sa ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa anne-
tussa laissa (689/1997). 

Yhdistyneiden Kansakuntien vähimmäis-
säännöissä tuomitsemattomana vankina pide-
tään henkilöä, joka on syytteen johdosta pi-
dätetty tai vangittu ja jota pidetään säilössä 
poliisin toimesta tai tutkintavankilassa, mutta 
jonka asiaa ei ole vielä käsitelty tuomiois-
tuimessa ja jota ei ole vielä tuomittu (sääntö 
84). Tutkintavankien ja pidätettyjen kohte-
lussa ei tule käyttää enempää rajoituksia kuin 
rangaistusmenettelyn ja laitoksen turvalli-
suuden kannalta on välttämätöntä.  

Vähimmäissääntöjen mukaan eri vapauten-
sa menettäneiden ryhmät on pidettävä eri lai-
toksissa tai säilytystilan eri osissa siten, että 
jako tapahtuu vapautensa menettäneen suku-
puolen, iän, rikosrekisterin laajuuden, vapau-
denriiston laillisen syyn tai tarvittavan hoi-
don mukaisesti. Säilytystilassa, johon otetaan 
sekä miehiä että naisia, naisten osaston tulisi 
olla täysin erillinen. Siviilioikeudelliset va-
pautensa menettäneet tulisi pitää erillään ri-
kosoikeudellisista vapautensa menettäneistä, 
nuoret vapautensa menettäneet olisi pidettävä 
erillään aikuisista vapautensa menettäneistä 
ja tuomitsemattomat vapautensa menettäneet 
olisi pidettävä erillään rangaistusta suoritta-
vista vangeista (sääntö 8). 

Vähimmäissääntöjen mukaan syyttömyys-
olettaman alaan kuuluviin tuomitsemattomiin 
syytettyihin on sovellettava sääntöjen 85—93 
mukaista erityisjärjestelmää siten, ettei yksi-
lön vapautta turvaavia määräyksiä saa louka-
ta. Vapautensa menettäneet tulee pitää eril-
lään tuomituista vangeista ja nuoret vapau-
tensa menettäneet tulee pitää erillään aikui-
sista (sääntö 85). Vapautensa menettäneet 
saavat halutessaan hankkia omalla kustan-
nuksellaan ruokaa säilytystilan ulkopuolelta 
poliisin henkilökunnan, perheen tai ystävien 
välityksellä, jos se on säilytystilan järjestyk-
sen puitteissa mahdollista (sääntö 87). Va-
pautensa menettäneen on annettava pitää 
omia vaatteitaan, jos ne ovat puhtaita ja asial-

lisia (sääntö 88).  
Vähimmäissääntöjen mukaan vapautensa 

menettäneen on myös sallittava hankkia 
omalla kustannuksellaan kirjoja, sanomaleh-
tiä, kirjoitusvälineitä ja muita ajanvietetarpei-
ta, jotka eivät haittaa oikeuskäsittelyä eivätkä 
säilytystilan turvallisuutta ja järjestystä 
(sääntö 90). Jos siihen on perusteltu syy, va-
pautensa menettäneen oman lääkärin tai 
hammaslääkärin on sallittava käydä tapaa-
massa ja hoitamassa vapautensa menettänyttä 
(sääntö 91). Vapautensa menettäneelle tulee 
tarjota mahdollisuus tehdä työtä, mutta hä-
neltä ei tule sitä edellyttää. Jos vapautensa 
menettänyt tekee työtä, hänelle tulee maksaa 
siitä palkkaa (sääntö 89). Vapautensa menet-
täneen on sallittava välittömästi ilmoittaa 
perheelleen kiinni ottamisestaan ja hänelle 
pitää antaa kohtuulliset mahdollisuudet yh-
teydenpitoon perheensä ja ystäviensä kanssa 
vain sellaisin rajoituksin ja sellaisen valvon-
nan alaisena, jota oikeuskäsittely, säilytysti-
lan turvallisuus ja järjestys vaativat (sääntö 
92). Puolustuksensa järjestämiseksi vapau-
tensa menettäneen on saatava anoa ilmaista 
oikeusavustajaa sekä tavata avustajaansa 
puolustuksen valmistelua ja luottamuksellis-
ten ohjeiden antamista varten. Poliisi saa 
valvoa keskustelua siten, ettei keskustelua 
voida kuunnella (sääntö 93). 

Euroopan neuvoston vankilasäännöt sisäl-
tävät paljolti Yhdistyneiden Kansakuntien 
vähimmäissääntöjen kanssa samankaltaisia 
suosituksia. Euroopan neuvoston vankila-
sääntöjen sääntö 11 sisältää vankeinhoidon 
vähimmäissääntöihin verrattuna yksityiskoh-
taisempia määräyksiä vapautensa menettä-
neiden erillään pitämisestä. Vapautensa me-
nettäneitä säilytystilaan sijoittaessa tulee ot-
taa huomioon vapautensa menettäneen oi-
keudellinen ja laillinen asema tutkintavanki-
na, pidätettynä tai kiinni otettuna, hoidon 
vaatima erityiskohtelu, terveydellinen tila, 
sukupuoli ja ikä. Vapautensa menettäneet tu-
lisi pitää erillään tuomituista vangeista, jos 
vapautensa menettänyt itse ei suostu yhteis-
majoitukseen tai hyödyllisiin yhteistoimin-
toihin (sääntö 11).  

Vankilasääntöjen mukaan vapautensa me-
nettäneiden kohtelussa ei saa käyttää enem-
pää rajoituksia, kuin on välttämätöntä ran-
gaistusmenettelyn ja säilytystilan turvalli-
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suuden kannalta (sääntö 91). Vapautensa 
menettäneen tulee antaa pitää yhteyttä per-
heeseensä ja muutenkin säilytystilan ulko-
puolelle (sääntö 92). Puolustuksen järjestä-
miseksi vapautensa menettäneen tulee saada 
tavata valitsemaansa oikeusavustajaa. Erityi-
sesti vapautensa menettäneelle tulee antaa 
ilmaiset tulkin palvelut, jotta hän voi pitää 
yhteyttä oikeushallintoon ja avustajaansa. 
Vapautensa menettäneen ja hänen oikeus-
avustajansa välisiä keskusteluja voidaan val-
voa siten, ettei keskustelua voida kuunnella 
(sääntö 93). Vapautensa menettäneiden tulisi 
saada nukkua omissa erillisissä huoneissaan 
(sääntö 94). Vankilasäännöissä on lisäksi 
suositukset omien vaatteiden käytöstä (sääntö 
95), mahdollisuudesta työntekoon (sääntö 
96), kirjallisuuden ja muiden ajanvietetarpei-
den hankkimisesta (sääntö 97) ja mahdolli-
suudesta yksityis- tai hammaslääkärin ta-
paamiseen (sääntö 98). 

Nuorisorikosoikeuden vähimmäissääntöjen 
eli Beijingin sääntöjen mukaan (säännöt 13 ja 
26) nuoret rikoksentekijät on sijoitettava eril-
leen aikuisista vapautensa menettäneistä joko 
erillisiin laitoksiin tai eri osastoille. 

Ihmisoikeuksien valvontaelinten lausunnot. 
Eurooppalaisella kidutuksen ja epäinhimilli-
sen tai halventavan kohtelun tai rangaistuk-
sen kieltämiseksi solmitulla yleissopimuksel-
la on perustettu komitea, jonka tehtävänä on 
yleissopimuksen 1 artiklan mukaan käyntejä 
tekemällä tutkia vapaudenriiston kohteeksi 
joutuneiden henkilöiden kohtelua. Eurooppa-
lainen kidutuksen ja epäinhimillisen tai hal-
ventavan kohtelun taikka rangaistuksen es-
tämiseksi toimiva komitea (CPT) on tehnyt 
Suomeen tarkastuskäyntejä vuosina 1992, 
1998 ja 2003. Komitea on antanut tarkastus-
raporteissaan useita suosituksia poliisin ti-
loissa säilytettävien henkilöiden kohtelun ke-
hittämiseksi Suomessa. Tutkintavankien 
osalta komitean raportteja on käsitelty halli-
tuksen esityksessä vankeusrangaistuksen täy-
täntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeen-
panoa koskevaksi lainsäädännöksi. 

CPT on 12 päivänä maaliskuuta 1999 an-
tamassaan raportissa muistuttanut Suomen 
valtiota niistä vaatimuksista, joita komitea 
asettaa poliisin ja rajavartiolaitoksen pidätet-
tyjen ja kiinni otettujen säilytykseen käyttä-
mille tiloille. Sellien pitäisi olla puhtaita ja 

riittävän kokoisia siihen henkilömäärään 
nähden, jota niissä säilytetään. Selleissä pi-
täisi olla riittävä valaistus, jolla komitea on 
tarkoittanut lukemiseen riittävää valaistusta 
muina kuin lepoaikoina. Olisi myös suositel-
tavaa, että selleihin pääsisi luonnonvaloa, 
minkä lisäksi sellien pitäisi olla tuuletettuja. 
Selleissä pitäisi myös olla sänky, penkki tai 
muu vastaava leposija ja yön yli säilössä pi-
dettäville pitäisi antaa puhdas patja ja peitto. 

CPT:n mukaan säilöön otetuille pitäisi an-
taa mahdollisuus luontaisten tarpeidensa te-
kemiseen ja heidän käyttöönsä pitäisi antaa 
asianmukaiset peseytymistilat. Säilöön ote-
tuille pitäisi antaa mahdollisuus juomaveden 
saamiseen ja heille pitäisi antaa ruokaa 
asianmukaisina aikoina, mihin kuuluisi vä-
hintään yksi kunnollinen ateria päivässä. Vä-
hintään 24 tuntia säilössä pidettäville pitäisi 
järjestää henkilökohtaisen hygienian hoita-
miseksi tarpeelliset välineet sekä mahdolli-
suuksien mukaan tilaisuus ulkotiloissa tapah-
tuvaan liikuntaan. Komitea on painottanut 
myös sitä, että pidempiaikaisesti poliisin säi-
lytystilassa säilytettävillä henkilöillä, kuten 
tutkintavangeilla ja ulkomaalaislain perus-
teella kiinni otetuilla henkilöillä, on oikeus 
edellyttää säilytysolosuhteilta enemmän kuin 
lyhytaikaisesti säilytettävillä henkilöillä. 
Komitea on painottanut kolmea säilöön ote-
tun oikeutta: oikeutta ilmoittaa tilanteestaan 
omaiselle tai muulle kolmannelle osapuolel-
le, oikeutta oikeusavustajaan ja oikeutta lää-
käriin. Näiden oikeuksien toteutumisen pitäi-
si komitean mielestä alkaa heti vapauden 
menetyksen alkaessa. 

CPT on antanut aineellisia suosituksia va-
pautensa menettäneiden kohtelusta raporteis-
sa CPT/Inf (92) 3, CPT/Inf (96) 21 ja 
CPT/Inf (2002) 15. Näissä raporteissa komi-
tea on tuonut esille Suomen yhteydessä käsi-
teltyjen seikkojen lisäksi useita yleisiä polii-
sin säilyttämien vapautensa menettäneiden 
kohtelua koskevia suosituksia. Poliisin tilois-
sa tapahtuvan säilytyksen osalta komitea on 
korostanut erityisesti toimenpiteen kohteena 
olevan henkilön oikeutta ilmoittaa vapauten-
sa menettämisestä valitsemalleen kolmannel-
le taholle kuten perheenjäsenelle, ystävälle 
tai konsulaattiin, oikeutta saada käyttää oi-
keudellista avustajaa sekä oikeutta pyytää 
tarkastusta valitsemansa lääkärin toimesta 
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poliisiviranomaisten hankkiman lääkärin 
suorittamien tarkastusten lisäksi. Poliisin ti-
loissa säilytettäviksi otettaville pitäisi erik-
seen viipymättä ilmoittaa kaikista heidän oi-
keuksistaan heidän ymmärtämällään kielellä, 
mikä tulisi suorittaa heti vapauden menetyk-
sen alkaessa. Vapautensa menettäneeltä tulisi 
myös pyytää kuittaus siitä, että hänelle on 
kerrottu hänen oikeuksistaan. 

CPT:n käsityksen mukaan vapautensa me-
nettäneiden perustavanlaatuisten oikeussuo-
jatakeiden turvaamista edistäisi sekä toden-
näköisesti poliisin työtä helpottaisi, jos jokai-
sesta vapautensa menettäneestä olisi yksi kat-
tava rekisteri. Tähän rekisteriin voitaisiin 
merkitä kaikki vapauden menetykseen liitty-
vät seikat ja niiden suhteen suoritetut toi-
menpiteet kuten vapauden riiston peruste ja 
aika, oikeuksista ilmoittaminen, merkit 
vammoista tai henkisistä sairauksista, milloin 
sukulaiselle, konsulaatille tai lakimiehelle on 
ilmoitettu ja milloin nämä ovat vierailleet 
vapautensa menettäneen luona, milloin va-
pautensa menettäneelle on tarjottu ruokaa, 
milloin vapautensa menettänyt on siirretty tai 
vapautettu ja niin edelleen. Useiden asioiden, 
kuten vapautensa menettäneen hallussa ole-
vien esineiden, oikeuksista kertomisen, oike-
uksien käyttämisen sekä oikeuksista luopu-
misen, osalta tulisi hankkia vapautensa me-
nettäneen allekirjoitus tai selittää, miksi alle-
kirjoitusta ei ole saatu. Vapautensa menettä-
neen oikeudellisella avustajalla pitäisi olla 
mahdollisuus tutustua rekisteriin merkittyihin 
tietoihin. 

CPT on pitänyt tärkeänä, että poliisin säi-
lyttämien henkilöiden kohtelustaan tekemien 
valitusten käsittelyä varten olisi olemassa 
riippumaton järjestelmä. 

CPT on korostanut poliisin tiloissa tapah-
tuvan säilytyksen lyhytaikaisuutta ja hyväk-
synyt, ettei poliisin tiloilta voida edellyttää 
yhtä hyviä ulkoisia puitteita kuin vapautensa 
menettäneiden pidempiaikaiseen säilytykseen 
tarkoitetuilta tiloilta. Sellien koon osalta ko-
mitea on katsonut tavoiteltavaksi kauemmin 
kuin muutaman tunnin ajan vapautensa me-
nettäneiden säilytykseen käytettävien sellien 
osalta, että ne olisivat 7 neliömetrin kokoisia, 
että seinien väli olisi vähintään 2 metriä ja et-
tä katon ja lattian väli olisi 2,5 metriä. 

 

2.2.2. Ulkomainen lainsäädäntö 

Ruotsi 

Rikosepäilyn perusteella vangittujen ja pi-
dätettyjen kohtelua säännellään lailla tutkin-
tavankien ja pidätettyjen ynnä muiden kohte-
lusta (lagen (1976:371) om behandling av 
häktade och anhållna m.fl.) Lakiin liittyen 
hallitus on antanut yksityiskohtaisemmat 
määräykset asetuksella vangittujen ja pidätet-
tyjen ynnä muiden kohtelusta (förordningen 
(1976:376) om behandling av häktade och 
anhållna m.fl.) Tarkempia määräyksiä van-
gittujen kohtelusta vankeinhoitolaitoksen 
vastuulla olevissa tiloissa on annettu keskus-
viraston määräyksellä vankilamääräysten 
muodossa (Häktesföreskrifterna (KVVFS 
1997:15)). Poliisin ylijohdon (Rikspolissty-
relsen) vastuulla olevien tilojen osalta tar-
kempia määräyksiä on annettu poliisin yli-
johdon määräyksillä ja yleisillä ohjeilla hen-
kilöiden säilytyksestä poliisin tiloissa (Riks-
polisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om förvaring av personer i polisarrest (RPS 
FS 1995:1 FAP 102-1)). 

Tutkintavankien ja pidätettyjen ynnä mui-
den kohtelusta annetun lain 1 §:ssä on sää-
detty vapauden menetyksen yleisperiaate. Pi-
dätetyn tai kiinni otetun vapautta ei saa ra-
joittaa enempää kuin vapauteen kohdistuvan 
toimenpiteen tarkoitus sekä järjestys ja tur-
vallisuus vaativat. Vapautensa menettänyttä 
on kohdeltava siten, että vapauden menetyk-
sestä aiheutuvia haittoja voidaan ehkäistä. 
Lain 2—2 c §:ssä ovat säännökset vapauten-
sa menettäneen tarkastamisesta, henkilöntar-
kastuksesta, henkilönkatsastuksesta ja päih-
teettömyyden valvonnasta. Lain 3 §:n mu-
kaan vapautensa menettänyt voi halutessaan 
oleskella toisten vapautensa menettäneiden 
kanssa. Yhdessäoloa ei kuitenkaan sallita, jos 
siitä voi aiheutua vaaraa turvallisuudelle tai 
rikoksen selvittämiselle taikka vaaraa todis-
teiden hävittämisestä. Vapautensa menettä-
neiden säilytys ja yhdessäolo muiden vapau-
tensa menettäneiden kanssa on järjestettävä 
siten, etteivät vapautensa menettäneet voi 
vaikuttaa muihin samassa asiassa kiinni otet-
tuihin vapautensa menettäneisiin. 

Lain 4 §:n mukaan vapautensa menettä-
neelle on annettava terveyden- ja sairaanhoi-
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toa ja hänet voidaan tarvittaessa siirtää säily-
tystilan ulkopuolelle hoidettavaksi. Vapau-
tensa menettäneelle on mahdollisuuksien 
mukaan annettava tilaisuus tehdä työtä tai 
tarjottava muuta toimintaa. Vapautensa me-
nettänyt saa lain 5 §:n mukaan tehdä myös it-
se hankkimaansa työtä, jollei siitä aiheudu 
haittaa. 

Lain 6 §:n mukaan vapautensa menettä-
neelle on annettava mahdollisuus radio- ja te-
levisio-ohjelmien sekä lehtien seuraamiseen. 
Vapautensa menettäneellä on oikeus hankkia 
kirjallisuutta ja muuta tavaraa säilytystilan 
ulkopuolelta. Näitä vapautensa menettäneen 
oikeuksia voidaan rikoksesta epäillyn osalta 
rajoittaa todisteiden hävittämisvaaran tai 
muun rikoksen selvittämiselle aiheutuvan 
vaaran perusteella. Vapautensa menettänyt 
saa lain 7 §:n mukaan pitää soveltuvin osin 
hallussaan rahansa ja arvoesineensä mutta ei 
kuitenkaan päihdyttäviä aineita. Lain 8 §:n 
mukaan vapautensa menettäneellä on oikeus 
ulkoilla vähintään tunti päivässä, jollei siihen 
ole erityisen painavia esteitä. 

Vapautensa menettäneen kirjeenvaihto-
oikeutta muiden kuin valvovien viranomais-
ten kanssa voidaan rajoittaa, mutta kirjeitä ei 
saa lain 9 §:n mukaan avata ilman vapauten-
sa menettäneen suostumusta. Lain 11 ja 
12 §:n mukaan vapautensa menettäneellä on 
oikeus tavata vieraita ja olla puhelimitse yh-
teydessä säilytystilan ulkopuolelle, jollei siitä 
aiheudu vaaraa turvallisuudella tai rikoksesta 
epäillyn osalta vaaraa todisteiden hävittämi-
sestä tai muusta rikoksen selvittämisen vai-
keuttamisesta. Samoilla perusteilla tapaamis-
ta voidaan valvoa ja puhelua kuunnella. Ta-
paamisen ehdoksi voidaan asettaa, että tapaa-
ja suostuu henkilöntarkastukseen. Vapauten-
sa menettänyt voi lain 13 §:n mukaan saada 
poistumisluvan vain vaikeasti sairaana ole-
van omaisen luona vierailemisen tai tämän 
hautajaisiin osallistumisen vuoksi tai muusta 
erityisen painavasta syystä. Vapautensa me-
nettäneen kahlehtimisesta säädetään lain 
15 §:ssä. 

Ruotsissa voimassa oleva pidätettyjen ja 
kiinni otettujen kohtelua koskeva lainsäädän-
tö vastaa, niiltä osin kuin kohteluun liittyviä 
kysymyksiä on Suomessa lain ja asetusten ta-
solla säännelty, olennaisilta osiltaan Suomes-
sa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Laissa 

vangittujen ja pidätettyjen ynnä muiden koh-
telusta on kuitenkin Suomessa voimassa ole-
vaan lainsäädäntöön verrattuna selkeämmin 
kirjattu ne periaatteet, joiden perusteella pi-
dätettyjen ja kiinni otettujen oikeuksia saa-
daan rajoittaa. 

Kaikkien vapautensa menettäneiden osalta 
sovellettava peruste vapautensa menettäneen 
oikeuksien rajoittamiselle on oikeuden käyt-
tämisestä turvallisuudelle aiheutuvan vaaran 
torjuminen. Rikosepäilyn vuoksi vapautensa 
menettäneiden osalta perusteena voi lisäksi 
olla esitutkinnan intressin turvaaminen eli 
oikeuden käyttämistä voidaan rajoittaa tai se 
voidaan estää, jos oikeuden käyttämisestä ai-
heutuisi vaaraa todisteiden hävittämisestä tai 
muusta rikoksen selvittämisen vaikeuttami-
sesta. Ruotsissa omaksutun systemaattisen 
järjestelmän mukaan nämä perusteet toiste-
taan nimenomaisesti niiden vapautensa me-
nettäneiden oikeuksien yhteydessä, joita 
mainituilla perusteilla voidaan rajoittaa. 

Jos rikosepäilyn perusteella vapautensa 
menettäneen oikeuksia yhteydenpitoon rajoi-
tetaan sillä perusteella, että yhteydenpidosta 
aiheutuisi vaaraa todisteiden hävittämisestä 
tai muusta rikoksen selvittämisen vaikeutta-
misesta, tekee rajoittamista tarkoittavan pää-
töksen tutkinnanjohtaja tai syyttäjä. Vapau-
tensa menettäneen vaatimuksesta tuomiois-
tuin tutkii tutkinnanjohtajan tai syyttäjän 
määräämän kiellon. Jos pidätetty vangitaan, 
päättää tuomioistuin oikeudenkäymiskaaren 
24 luvun 5 a §:ssä tarkoitetulla tavalla, saa-
daanko tutkintavangin yhteyksiä laitoksen 
ulkopuolelle rajoittaa. Jos myöhemmin ilme-
nee syy rajoittaa tutkintavangin yhteyksiä 
rangaistuslaitoksen ulkopuolelle, syyttäjä voi 
päättää rajoituksesta, vaikkei tuomioistuin 
olisikaan antanut lupaa yhteyksien rajoitta-
misella.  

Lukuun ottamatta toimenpiteitä, joiden 
osalta on erikseen toisin säädetty, vapautensa 
menettäneiden kohteluun liittyvistä kysy-
myksistä päättää säilytystilan esimies. Säily-
tystilan esimieheksi tulisi nimetä vähintään 
komisarion arvoinen poliisimies. Poliisivi-
ranomainen voi määrätä vähintään tarkasta-
jan virkaan nimitetyn tai tarkastajan virkaa 
hoitavan muun virkamiehen ratkaisemaan 
sellaisia kysymyksiä, joita säilytystilan esi-
mies ei ratkaise. 
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Poliisin noudattaman käytännön mukaan 
poliisin säilytystiloissa säilytettävien henki-
löiden tila käydään tarkastamassa viidentois-
ta minuutin välein. Tarkastuskäyntien suorit-
taminen kirjataan säilytystilan päiväkirjaan. 

Päihtyneiden huostaanotosta säädetään 
laissa päihtyneiden huostaanotosta (lagen 
(1976:511) om omhändertagande av berusa-
de personer m.m.). Lain 1 §:n mukaan polii-
silla on oikeus huostaanottaa tapaamansa 
henkilö, joka ei alkoholijuomien tai muiden 
päihdeaineiden aiheuttaman päihtymystilan 
vuoksi pysty pitämään huolta itsestään ja ai-
heuttaa näin vaaraa itselleen tai jollekin toi-
selle. Päihtymyksen vuoksi poliisi ei kuiten-
kaan voi huostaanottaa henkilöä, joka tava-
taan hänen omasta asunnostaan tai jonkun 
toisen asunnosta. 

Huostaanotto tulee lain 2 §:n mukaan suo-
rittaa siten, ettei siitä aiheudu huostaan otet-
tavalle enempää haittaa, kuin on välttämätön-
tä, ja ettei huostaanotto herätä tarpeetonta 
huomiota. Jos huostaan otetun terveydentila 
sitä vaatii, on lain 3 §:n mukaan lääkärin tut-
kittava huostaan otettu niin pian kuin mah-
dollista. Jos huostaan otetulle ei anneta hoi-
toa sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa 
eikä hänestä voida huolehtia muulla tapaa ei-
kä häntä voida vapauttaa, voidaan huostaan 
otettu lain 4 §:n mukaan ottaa säilöön. Huos-
taan otettu voidaan ottaa säilöön myös, jos se 
on tarpeen järjestyksen tai turvallisuuden 
kannalta. 

Lain 5 §:n mukaan huostaanottopäätöksen 
tehneen poliisimiehen on viipymättä ilmoitet-
tava säilöönotosta esimiehelleen, jonka on 
viipymättä tutkittava päätös. Huostaan otet-
tua on lain 6 §:n mukaan jatkuvasti tarkkail-
tava, ja jos hänen terveydentilansa sitä vaatii, 
huostaan otettu on viipymättä toimitettava 
sairaalaan tai hänelle on muuten annettava 
lääkärin hoitoa. Huostaan otetulle on lain 
7 §:n mukaan ilmoitettava niin pian kuin 
mahdollista huostaanoton perusteesta. 

Jos huostaan otetun katsotaan olevan yh-
teiskunnan antaman avun tarpeessa, on polii-
sin ennen huostaanoton kumoamista annetta-
va huostaan otetulle neuvoja ja valistusta. 
Huostaan otettu on vapautettava niin pian, 
kun se on mahdollista aiheuttamatta haittaa 
hänelle itselleen eikä huostaanoton syytä 
enää ole. Vapauttaminen on kuitenkin aina 

suoritettava kahdeksan tunnin kuluessa huos-
taan ottamisesta, jollei poikkeuksellisesti ole 
huostaan otetun oman intressin mukaista 
saada jäädä säilöön vielä kahdeksaa tuntia 
lyhyemmäksi ajaksi. Alkoholijuomat ja muut 
päihdyttävät aineet sekä huumausaineiden 
käyttöön soveltuvat tarvikkeet on lain 8 §:n 
mukaan otettava pois huostaan otetulta ja ne 
on todisteellisesti tuhottava, jos ei ole erityi-
siä syitä palauttaa niitä vapauttamisen jäl-
keen. 

Jos henkilö otetaan kiinni oikeudenkäy-
miskaaren 24 luvun mukaisesti, ei häntä 
päihtyneiden huostaanotosta annetun lain 
9 §:n mukaan saada ottaa huostaan. Jos on 
syytä ottaa henkilö säilöön sekä poliisilain 
13 §:n 2 momentin että päihtyneiden huos-
taanotosta annetun lain perusteella, sovelle-
taan lakia päihtyneiden huostaanotosta. 

Järjestyksenvalvojalla on päihtyneiden 
huostaanotosta annetun lain 10 §:n mukaan 
samanlainen oikeus päihtyneen henkilön säi-
löönottoon kuin poliisilla, jollei järjestyksen-
valvojan määräyksestä muuta johdu. 
 
 
Norja 

Norjassa pidättämistä koskevat säännökset 
sisältyvät rikosprosessilakiin (Lov om rette-
gangsmäten i straffesaker). Lain 171—
176 §:ssä säädetään niistä edellytyksistä, joil-
la tuomioistuin, syyttäjä, poliisi tai tekijän 
verekseltään tavannut muu henkilö voi pidät-
tää rikoksesta epäillyn. 

Pidätetylle on lain 177 §:n mukaan ilmoi-
tettava rikos, josta häntä epäillään. Lain 
178 §:n mukaan pidättäminen on suoritettava 
niin huomaavaisesti, kuin se olosuhteet huo-
mioon ottaen on mahdollista. Pidätetyltä on 
otettava pois esineet, joita pidätetty voisi 
käyttää väkivaltaan tai pakenemiseen. Esi-
neiden löytämiseksi pidätetty saadaan tarkas-
taa. Poliisin on lain 180 §:n mukaan niin 
pian, kuin se on mahdollista, annettava pidä-
tetylle mahdollisuus lausunnon antamiseen 
siten, kuin siitä tarkemmin säädetään lain 
230, 232 ja 233 §:ssä.  

Syyttäjän on lain 182 §:n mukaan ilmoitet-
tava pidättämisestä pidätetyn perheenjäsenel-
le tai muulle pidätetyn osoittamalle henkilöl-
le. Jos syyttäjä haluaa pitää pidätetyn vapau-
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tensa menettäneenä, on syyttäjän lain 183 §:n 
mukaan niin pian kuin mahdollista, ja jos 
mahdollista vuorokauden kuluessa pidättämi-
sestä, vaadittava pidätetyn vangitsemista 
tuomioistuimessa. Lain 186 §:n mukaan pi-
dätetyllä on oikeus valvomattomaan kirjalli-
seen ja suulliseen yhteydenpitoon julkisen 
puolustajansa kanssa. Rikosprosessilain 
186 §:n 3 momentin mukaan pidätetyn kohte-
luun noudatettiin muutoin rangaistusten täy-
täntöönpanosta annetun lain 4 luvun sään-
nöksiä. 

Poliisin toimivallasta puuttua henkilöiden 
vapauteen muuten kuin rikosprosessilaissa 
säädetyillä perusteilla säädetään poliisilaissa 
(LOV 1995-08-04 nr 53: Lov om politiet). 
Lain 8 §:ssä säädetään niistä perusteista, joil-
la poliisilla on oikeus ottaa henkilö kiinni 
enintään neljän tunnin ajaksi. Poliisilla on 
poliisilain 9 §:n mukaan oikeus ottaa kiinni 
henkilö, joka alkoholin tai muun päihdyttä-
vän aineen aiheuttaman päihtymyksen vuoksi 
häiritsee yleistä järjestystä tai aiheuttaa vaa-
raa itselleen tai muille. Poliisilla on oikeus 
ottaa päihtymyksen vuoksi kiinni ottamansa 
henkilö säilöön. Päihtynyttä ei saa pitää säi-
lössä kauempaa, kuin on välttämätöntä, eikä 
koskaan sen yli, kun henkilö on selvinnyt. 
Päihtyneelle voidaan suorittaa hänen tilansa 
edellyttämiä lääketieteellisiä tutkimuksia. 

Poliisin toimivallasta ottaa kiinni yleistä 
järjestystä ja turvallisuutta häiritseviä henki-
löitä on annettu tarkempia säännöksiä oike-
usministeriön poliisiosaston 26 päivänä ke-
säkuuta 1990 antamissa poliisiohjeissa (FOR 
1990-06-22 nr 3963: Alminnelig tjenesteinst-
ruks for politiet). Poliisi voi poliisiohjeiden 
9—1 §:n mukaan ottaa kiinni ja ottaa säilöön 
sen, joka päihtymyksen tai muun syyn vuoksi 
häiritsee yleistä järjestystä tai häiritsee muita, 
jos poliisilla lain tai tavan mukaan on tällai-
nen oikeus. Säilöön ottamisen pitää lisäksi 
olla tarpeellista ja puolustettavaa ottaen 
huomioon häiriön tai loukkauksen laadun, 
asianosaisen iän, mahdollisuudet häiriön es-
tämiseen muulla tavoin sekä muut olosuhteet. 
Päihtynyttä henkilöä ei tulisi ottaa säilöön, 
jos hänellä on asunto ja hänen voidaan olet-
taa pääsevän sinne omin avuin ilman enem-
pää häiriötä. 

Poliisiohjeiden 9—2 §:n mukaan sekä var-
tijan että kiinni ottamisen suorittaneen polii-

simiehen on tarkastettava pidätetyn tervey-
dentila ja selvitettävä, onko lääkärin tai muun 
terveydenhuoltohenkilöstön suorittama tar-
kastus tarpeellinen. Jos pidätetty on alle 18-
vuotias, on hänen vanhemmilleen tai huolta-
jalleen tehtävä ilmoitus. Jos ulkomaalainen 
otetaan säilöön tai hänen vapautensa muuten 
riistetään, on ulkomaalaiselle ilmoitettava 
hänen oikeudestaan vaatia ilmoituksen teke-
mistä asianomaiselle konsuliedustustolle.  

Jos henkilö otetaan säilöön, on hänet polii-
siohjeiden 9—3 §:n mukaan tarkastettava ja 
häneltä on otettava rahat, arvoesineet, alko-
holi ja muut päihdyttävät aineet sekä esineet, 
joilla hän voisi vahingoittaa itseään tai toisia. 
Poliisiohjeiden 9—4 §:n mukaan säilöön 
otettua on valvottava vahinkojen estämiseksi. 
Jos säilöön otetun terveydentila sitä edellyt-
tää, on hänelle järjestettävä lääkärinhoitoa. 
Säilöön otetun tilasta riippuen ja olosuhteet 
muutenkin huomioon ottaen poliisin on huo-
lehdittava siitä, että säilöön otetulle järjeste-
tään hänen tarpeidensa edellyttämällä tavalla 
ruokaa ja juomaa. Säilöön otettua on tark-
kailtava puolen tunnin välein ja tarkastus-
käynnit on merkittävä vartiointipäiväkirjaan. 

Säilöön otettu on poliisiohjeiden 9—5 §:n 
mukaan vapautettava heti, kun vapaudenriis-
ton peruste on poistunut. Poliisiohjeiden 9-
7 §:n mukaan sellien puhtaanapito on järjes-
tettävä terveydenhuoltoviranomaisten ohjei-
den mukaisesti ja niin usein, kun siihen on 
aihetta. Poliisiohjeiden 9 luvussa annettuja 
määräyksiä noudatetaan poliisiohjeiden 9-
8 §:n mukaan soveltuvien osin myös poliisin 
muilla perusteilla kiinni ottamien henkilöiden 
kohteluun. 

Laki rangaistuksen täytäntöönpanosta (lov 
18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av 
straff mv.) on annettu 18 päivänä toukokuuta 
2001 ja se on tullut voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2002. Laki sisältää säännökset van-
keusrangaistusten täytäntöönpanosta, tutkin-
tavankeudesta, rikosoikeudellisista erityis-
seuraamuksista sekä yhdyskuntapalvelusta. 
Laki on korvannut Norjassa 40 vuotta voi-
massa olleen vankeusrangaistusten täytän-
töönpanoa koskeneen lainsäädännön. Uuden 
lain esitöiden yksityiskohtaisten perustelujen 
mukaan laissa käytetty tutkintavangin käsite 
pitää sisällään sekä vangituksi määrätyt hen-
kilöt että rikosprosessilain perusteella pidäte-
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tyt henkilöt. Lakia sovelletaan näin myös po-
liisin rikosprosessilain perusteella pidättä-
miin henkilöihin. 

Tutkintavankien ja pidätettyjen kohtelua 
koskevat erityissäännökset sisältyvät rangais-
tusten täytäntöönpanosta annetun lain 4 lu-
kuun. Pääsääntö tutkintavankien ja pidätetty-
jen kohtelussa on ilmaistu lain 46 §:ssä, jon-
ka mukaan tutkintavankiin tai pidätettyyn ei 
saa kohdistaa ankarampia rajoituksia kuin on 
välttämätöntä pidättämisen tarkoituksen tai 
laitoksen järjestyksen ja turvallisuuden yllä-
pitämiseksi. Vapauden menetyksen haitallisia 
vaikutuksia tulee mahdollisuuksien mukaan 
estää. Lain 47 §:n mukaan vapautensa menet-
tänyt on sijoitettava niin lähelle kotipaik-
kaansa kuin on käytännössä mahdollista, jos 
tutkinnalliset syyt eivät sitä estä. Vapautensa 
menettänyttä ei voida ilman hänen suostu-
mustaan sijoittaa samaan huoneeseen toisen 
vapautensa menettäneen kanssa. Vapautensa 
menettäneellä on lain 49 §:n mukaan oikeus 
osallistua työhön ja muihin toimintoihin, 
mutta hänellä ei ole velvollisuutta osallistua 
tällaisiin toimintoihin. Vapautensa menettä-
nyt voidaan kuitenkin velvoittaa osallistu-
maan laitoksen puhtaanapito- ja muihin talo-
ustöihin. Lain 50 §:n mukaan vapautensa 
menettäneellä on oikeus käyttää omia varo-
jaan, jos siitä ei aiheudu haittaa laitoksen jär-
jestykselle ja turvallisuudelle. Vapautensa 
menettäneellä on lain 51 §:n mukaan mah-
dollisuus tavata omaa lääkäriään tai hammas-
lääkäriään, jos siihen on hyväksyttävä syy. 
Lääkkeiden määräämisen tulee kuitenkin ta-
pahtua yhteistyössä laitoksen sairaanhoito-
henkilöstön kanssa. 

Tutkintavankien ja pidätettyjen kohteluun 
sovelletaan rangaistusten täytäntöönpanosta 
annetun lain 52 §:n mukaan pääsääntöisesti 
samoja säännöksiä kuin vankeusrangaistusta 
suorittaviin vankeihin. Tutkintavankeihin ja 
pidätettyihin ei kuitenkaan sovelleta rangais-
tuksen suorittamista erityisessä laitoksessa 
(12 §), siirtämistä vähempien rajoitusten alai-
seen vankilaan (15 §), vankeusrangaistuksen 
suorittamista vankilan ulkopuolella (16 §), 
oleskelua vankilan ulkopuolella (20 §), pois-
tumislupaa (33 §), rangaistuksen suorittami-
sen keskeyttämistä (35 §), ehtojen asettamis-
ta poistumisluvalle ja rangaistuksen suorit-
tamisen keskeyttämiselle (36 §) eikä eh-

donalaista vapauttamista (41—45 §) koske-
via määräyksiä. 

Tutkintavankeihin ja pidätettyihin soveltu-
vat näin sairaalaan sijoittamista (13 §), siir-
tämistä laitosten välillä (14 §), päivärahan 
maksamista (19 §), ulkoilua (22 §), uskontoa 
ja sielunhoitoa (23 §), uutislähetyksiä ja 
haastatteluja (24 §), henkilökohtaista omai-
suutta (26 §), henkilöiden ja tilojen tarkasta-
mista (27 §), vapautensa menettäneiden ja 
sellien tarkastamista (28 §), päihteettömyy-
den valvontaa (29 §), erillään pitämistä muis-
ta vapautensa menettäneistä (37 §), voima-
keinojen käyttämistä (38 §), välitöntä erillään 
pitämistä (39 §) ja kurinpitotoimenpiteitä 
(40 §) koskevat säännökset. Jos tutkintavan-
gin tai pidätetyn oikeutta yhdessäoloon mui-
den vapautensa menettäneiden kanssa ja 
muuhun yhteydenpitoon ei ole rajoitettu, so-
veltuvat tutkintavankiin tai pidätettyyn myös 
yhdessäoloa (17 §), työntekoa ja muita toi-
mintoja (18 §), vapaa-ajan toimintoja (21 §), 
yhteistyöelintä (25 §), kirjeenvaihtoa (30 §), 
vierailuja (31 §) ja puhelimen käyttöä (32 §) 
koskevat säännökset. 
 
 
Tanska 

Tanskassa pidättämistä koskevat säännök-
set sisältyvät oikeudenkäymislain (lov om 
rettens pleje) 69 lukuun. Lain 758 §:n mu-
kaan pidätys on suoritettava niin huomaavai-
sesti, kuin olosuhteet huomioon ottaen on 
mahdollista. Pidättämisen yhteydessä polii-
silla on oikeus tarkastaa pidätetty ja ottaa pi-
dätetyltä pois esineet, joita pidätetty voisi 
käyttää väkivaltaan tai karkaamiseen taikka 
joista muuten voisi aiheutua vaaraa pidätetyl-
le itselleen tai muille henkilöille. Poliisi voi 
ottaa pidätetyltä pois myös tällä olevat raha-
varat. Pidätetyn vapautta ei saa rajoittaa 
muuten kuin mitä pidättämisen tarkoitus 
taikka järjestyksen ja turvallisuuden ylläpi-
täminen välttämättä vaativat. Poliisin on niin 
pian kuin mahdollista ilmoitettava pidättämi-
sen syy. 

Oikeusministeriö on 20 päivänä tammikuu-
ta 1997 lähettänyt kiertokirjeen poliisille ja 
syyttäjäviranomaisille pidättämisestä ilmoit-
tamisesta läheiselle tai muulle sekä pidätetyn 
oikeudesta yhteydenpitoon asianajajaan ja 
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pidätetyn mahdollisuudesta lääkärinhoitoon 
(CIS nr 11021, 20/01/1997). Kiertokirjettä 
sovelletaan soveltuvin osin pidätettyjen li-
säksi myös muihin poliisin tiloissa säilytettä-
viin henkilöihin. Kiertokirjeen mukaan pidä-
tetyn vapautta ei saa rajoittaa enempää kuin 
on välttämätöntä pidättämisen tarkoituksen 
toteuttamiseksi ja järjestyksen ylläpitämisek-
si. Kiertokirjeessä todetaan, ettei pidätyksen 
lyhytaikaisuuden vuoksi ole tarvetta säännel-
lä pidätettyjen kohtelua lain tasolla. Pidätyk-
sestä ilmoittaminen läheiselle, työnantajalle 
ja asianajajalle sekä muut vastaavat kysy-
mykset voidaan säännellä ohjeellisilla mää-
räyksillä. Alle 18-vuotiaiden pidätettyjen 
osalta vanhemmille tai muille tahoille ilmoit-
tamista säännellään valtakunnansyyttäjän 4 
päivänä elokuuta 1966 antamassa kiertokir-
jeessä nro 174. Ulkomaisella pidätetyllä on 
oikeus ottaa yhteys kotimaansa lähetystöön 
tai konsulaattiedustustoon. 

Oikeusministeriön 20 päivänä tammikuuta 
1997 antaman kiertokirjeen mukaan poliisin 
on annettava pidätetylle ilman aiheetonta vii-
västystä mahdollisuus ilmoittaa lähiomaisel-
leen tai muulle tärkeälle henkilölle kuten 
työnantajalle pidätyksestä, jollei olisi perus-
teltua syytä olettaa, että pidätetty pyrkisi vai-
keuttamaan asian selvittämistä todisteita hä-
vittämällä tai vaikuttamalla muihin henkilöi-
hin. Mahdollisuus ilmoitukseen tulee järjes-
tää välittömästi sen jälkeen, kun pidätetty on 
toimitettu poliisiasemalle. Jos välittömästi 
poliisiasemalle toimittamisen yhteydessä ei 
ole mahdollista arvioida, onko olemassa vaa-
raa asian selvittämisen vaikeuttamisesta, on 
poliisin ratkaistava kysymys ilman aiheetonta 
viivästystä. Jos esitutkinnan suorittaminen si-
tä vaatii, ilmoituksen tekee poliisin palveluk-
sessa olevan virkamies.  

Kiertokirjeen mukaan pidätetylle on ilman 
aiheetonta viivästystä annettava mahdolli-
suus ottaa yhteyttä asianajajaan, joka täyttää 
oikeudenkäymislaissa tarkoitetulle puolusta-
jalle asetetut vaatimukset. Pidätetylle on an-
nettava hänen tarvitsemansa lääkärinhoito 
viemällä pidätetty sairaalaan tai kutsumalla 
lääkäri poliisiasemalle. Jos pidätetty haluaa 
tavata lääkärin, on poliisin ilman aiheetonta 
viivästystä annettava pidätetylle mahdolli-
suus ottaa yhteyttä lääkäriin. Pidätetyn toi-
vomusta saada olla yhteydessä nimettyyn 

lääkäriin on noudatettava, jos se on käytän-
nössä mahdollista järjestää eikä siitä aiheudu 
vaaraa turvallisuudelle. Jos pidätettyä ei hä-
nen päihtymystilansa vuoksi voida kuulustel-
la, on poliisin lykättävä kuulustelua. Samoin 
voi olla, että päihtynyt pidätetty pystyy vasta 
myöhemmässä vaiheessa käyttämään oikeut-
taan ottaa yhteyttä asianajajaan, jolloin pidä-
tetylle tulee tällainen mahdollisuus tarjota. 
Alle 18-vuotiaiden osalta on meneteltävä val-
takunnansyyttäjän 4 päivänä elokuuta 1966 
antaman ohjeen mukaisesti kiinnittäen erityi-
sesti huomiota ilmoitukseen kotiin sekä sosi-
aaliviranomaisille. 
 
 
Saksa 

Saksan liittovaltiorakenteen vuoksi poliisin 
tiloissa säilytettävien henkilöiden kohtelua 
koskeva lainsäädäntö kuuluu lähtökohtaisesti 
kuudentoista osavaltion toimivallan alaan. 
Vaikka pidätettyjen ja kiinni otettujen kohte-
lua koskeva lainsäädäntö poikkeaa osin osa-
valtioiden välillä, ovat pääperiaatteet pitkälti 
samat. 

Yhteenveto osavaltioiden lainsäädännöistä. 
Lähtökohtaisesti yksilöiden vapautta rajoitta-
via toimenpiteitä voidaan perustuslaillisista 
syistä johtuen käyttää ainoastaan tarkoin ra-
jatuilla edellytyksillä (artikla 2 II 2, Grund-
gesetz). Osavaltioiden lainsäädännöllinen 
toimivalta perustuu perustuslain artiklan 104 
I säännökseen. 

Osavaltioiden poliisilakien mukaan huu-
mausaine- tai alkoholiriippuvainen henkilö 
voidaan ottaa säilöön ainoastaan hänen itsen-
sä suojelemiseksi, jos vaaraa ei muuten voida 
torjua. Päihtyneenä tai huumaantuneena 
esiintyminen sinänsä eivät ole rangaistavia 
tekoja, eikä päihtyneenä tai huumaantuneena 
esiintynyttä henkilö näin voida pidättää. Säi-
löön otetun henkilön osalta on arvioitava, 
voidaanko häntä säilyttää vankilassa vai tar-
vitseeko säilöön otettu henkilö lääkärinhoi-
toa. Jos säilöön otettu henkilö tarvitsee lääkä-
rinhoitoa, on hänet toimitettava sairaalahoi-
toon. Alkoholi- tai huumausaineiden väärin-
käyttäjien pidempiaikainen vapaudenriisto 
tapahtuu psyykkisesti sairaiden henkilöiden 
hoidosta annetun lain perusteella. 

Poliisivankiloiden turvallisuutta ja järjes-
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tystä säännellään poliisivankiloiden järjestys-
säännöissä. Järjestyssääntöjen rakenne ja si-
sältö vaihtelevat alueellisesti. Esimerkiksi 
Brandenburgin osavaltion 5 päivänä huhti-
kuuta 1995 voimaan tulleessa poliisivankilan 
järjestyssäännössä sääntely jakautuu yleisiin 
säännöksiin, vastaanottoon, sijoittamista, 
vankilatiloja, vankilan turvallisuutta ja järjes-
tystä sekä vapauttamista säänteleviin ja mui-
hin määräyksiin. Yleisissä säännöksissä 
säännellään soveltamisalaa, poliisivankiloi-
den toiminnan valvontaa, käyttäytymistä va-
pautensa menettänyttä kohtaan ja kirjaamista. 
Vapautensa menettäneen vastaanottoa kos-
kevat säännökset sääntelevät kuljetuksia, va-
pautensa menettäneen sopivuutta otettavaksi 
säilytettäväksi poliisivankilaan, päihtyneiden 
vastaanottoa, epäsiistien henkilöiden vas-
taanottoa, tarkastuksia ja esineiden talteenot-
toa sekä kuulustelua. Sijoittamista koskevissa 
säännöksissä säännellään erilaisten vapauten-
sa menettäneiden sijoittamista, ruokailuja, 
tupakan, alkoholin ja huumausaineiden käyt-
töä, vaatetusta, peseytymistä, työn tekemistä, 
ulkoilua, asioiden hoitamista, kirjallisuutta, 
postilähetyksiä, tapaamisia ja yhteydenpitoa 
oikeusavustajaan. Vankilatiloja koskevat 
säännökset sääntelevät varustusta, lämpöti-
laa, valaistusta, siivoamista, tuuletusta, sään-
nöllisiä tarkastuksia ja muiden vankiloiden 
hyväksikäyttöä. Vankilan turvallisuutta ja 
järjestystä koskevat säännökset sääntelevät 
lukitsemista, valvontaa, itsepuolustusta, tur-
vallisuustoimenpiteitä, esinevahinkoja, poik-
keuksellisia olosuhteita ja kuolemantapauk-
sia. Vapauttamista koskevat säännökset sään-
televät vapauttamista ja luovuttamista toiselle 
viranomaiselle ja takavarikoitujen esineiden 
palauttamista. 

Poliisivankiloissa säilytettävien henkilöi-
den kohtelusta huolehtivat pääsääntöisesti 
poliisimiehet. Poikkeuksellisesti näitä tehtä-
viä voidaan kuitenkin poliisimiehen määrä-
yksestä uskoa myös muille henkilöille. 

Tekninen valvonta. Hessenin osavaltiossa 
poliisivankiloiden turvallisuuskysymyksiä ja 
erityisesti valvontamenetelmiä sekä valvon-
nan tiheyttä sääntelee Hessenin sisäasiainmi-
nisteriön 17 päivänä tammikuuta 1991 anta-
man poliisivankilan järjestyssäännön 24 §. 
Järjestyssäännössä säännellyn lisäksi vapau-
tensa menettäneiden valvonnassa voidaan 

käyttää avoimia teknisiä menetelmiä, esi-
merkiksi optisia valvontajärjestelmiä. Tek-
nisten järjestelmien käytön edellytyksenä on, 
että niitä käytetään pääasiassa vapautensa 
menettäneiden suojelemiseen. 

Niedersachsenin osavaltiossa poliisivanki-
loiden turvallisuutta ja järjestystä säännellään 
17 päivänä tammikuuta 1974 annetun polii-
sivankilan järjestyssäännön 34—39 §:ssä. 
Teknisiä valvontalaitteita kuten videovalvon-
taa ei pääsääntöisesti käytetä vapautensa me-
nettäneiden valvontaan, mutta yksittäistapa-
uksessa voidaan päättää, että sellitiloja valvo-
taan videovalvonnalla. Sellejä valvotaan pää-
sääntöisesti henkilöllisellä valvonnalla val-
vontaluukkujen kautta, jolloin sellin sisätilaa 
voidaan valvoa avaamatta sellin ovea. Muu-
toin teknisiä apuvälineitä käytetään poliisi-
vankiloissa olevien henkilöiden valvonnassa 
siten, että vanhemmissa selleissä on hälytys-
painikkeet, joiden avulla vapautensa menet-
tänyt voi tarvittaessa hälyttää valvovan hen-
kilöstön. Uudemmissa poliisivankiloissa hä-
lytyspainike on korvattu sisäpuhelinjärjes-
telmällä, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen 
kommunikoinnin vapautensa menettäneen ja 
valvontahenkilökunnan välillä. 

Rheinland-Pfalzin osavaltiossa poliisin po-
liisi- ja järjestyslain perusteella kiinni pitä-
mien henkilöiden valvonnasta säädetään po-
liisiviranomaisten vankilajärjestyssäännössä, 
joka on parhaillaan uudistuksen kohteena. 
Tällä hetkellä vapautensa menettäneiden val-
vonnassa käytetään poliisin henkilökunnan 
suorittaman henkilöllisen valvonnan lisäksi 
myös poliisivankilan suunnittelun mahdollis-
tamia teknisiä apuvälineitä kuten valvonta-
kameroita. 

Baijerin osavaltiossa on vireillä poliisivan-
kiloissa säilytettävien henkilöiden kohtelusta 
annettujen säännösten uudistus, jossa yhtey-
dessä on tarkoitus säännellä teknisten laittei-
den käyttämistä poliisivankiloissa säilytettä-
vien henkilöiden valvonnassa. 

Minkään osavaltion lainsäädännössä ei ole 
nimenomaisia määräyksiä teknisten laitteiden 
käyttämisestä poliisin säilyttämien vapauten-
sa menettäneiden valvonnassa. Niissä osaval-
tioissa, joissa teknistä valvontaa käytetään, 
perustuu teknisen valvonnan käyttäminen 
yleisiin turvallisuuden ja järjestyksen tur-
vaamista koskeviin säännöksiin. 
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2.3. Nykytilan arviointi 

2.3.1. Muutostarpeiden lähtökohdat 

Poliisin tiloissa säilytettävien henkilöiden 
kohtelua sääntelevä tutkintavankeudesta an-
nettu laki on tullut voimaan vuonna 1974. 
Laki on tarkoitettu sääntelemään ensisijaises-
ti tutkintavankien säilytystä rangaistuslaitok-
sissa. Ainoa poliisin tiloissa säilytettävien 
henkilöiden kohtelua suoranaisesti sääntelevä 
säännös on lain 19 §:ssä, jossa todetaan lakia 
sovellettavan soveltuvin osin pidätettyjen kä-
sittelyyn samoin kuin muiden vapautensa 
menettäneiden kohteluun ottaen kuitenkin 
huomioon vapauden menetyksen syyn. Laki 
ei kaikilta osin sisällöllisesti vastaa poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelun edellyttä-
mää sääntelytarvetta ja siihen kohdistuu 
myös lakiteknisiä muutostarpeita, jotka joh-
tuvat poliisin toiminnassa, yhteiskunnassa ja 
lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista. 
Lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista 
merkittävimpiä ovat olleet vuonna 1995 to-
teutettu perusoikeusuudistus ja 1 päivänä lo-
kakuuta 2000 voimaan tullut uusi perustusla-
ki. 

Perustuslain esitöissä mainitaan vapautensa 
menettäneen oikeuksiin vaikuttavina kan-
sainvälisinä sopimuksina Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen 5 ja 6 artikla, kansalaisoike-
uksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleis-
sopimuksen 9, 10 ja 14 artikla sekä lapsen 
oikeuksien yleissopimuksen 37 artikla. Pe-
rustuslain esitöissä on viitattu useisiin ihmis-
oikeussopimuksissa tunnustettuihin vapau-
tensa menettäneiden oikeuksiin: vapauden-
riiston kohteeksi joutuneelle on viipymättä 
ilmoitettava hänen ymmärtämällään kielellä 
vapaudenriiston perusteet ja häneen mahdol-
lisesti kohdistetut syytteet; rikossyytteessä 
olevalla on oikeus oikeudenkäyntiin kohtuul-
lisen ajan kuluessa ja oikeus pitää yhteyttä 
oikeusavustajaansa ja läheisiinsä; kaikkia va-
pautensa menettäneitä on kohdeltava inhimil-
lisesti ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen; 
syytetyt on pidettävä erillään tuomituista; 
nuoret syytetyt ja tuomitut on pidettävä eril-
lään aikuisista tuomituista; vapauden mene-
tyksen  kohteeksi joutunut lapsi on pidettävä 
erillään aikuisista, jollei hänen oma etunsa 
muuta vaadi; oikeudenvastaisen vapauden-

riiston kohteeksi joutuneella on oikeus va-
hingonkorvaukseen. 

Suurin osa perustuslain esitöissä viitatuista 
sopimusmääräyksistä liittyy tutkintavankien 
ja pidätettyjen oikeudellisen aseman säänte-
lyyn ja useimmat näistä oikeuksista on Suo-
messa turvattu esitutkintaa, pakkokeinoja ja 
rikosprosessia koskevassa lainsäädännössä. 
Suomi on kuitenkin ratifioinut useita kan-
sainvälisiä sopimuksia, joita ei ole riittävällä 
tavalla otettu huomioon poliisin säilyttämien 
vapautensa menettäneiden kohtelua koske-
vassa lainsäädännössä. Euroopan neuvoston 
ja Yhdistyneiden Kansakuntien piirissä on 
myös valmisteltu suosituksia ja päätöslau-
selmia, jotka tulisi asianmukaisesti ottaa 
huomioon uudessa lainsäädännössä. 

 
2.3.2. Lähtökohdat perusoikeussääntelyn 

ja perustuslain pohjalta 

Vapautensa menettänyt säilyttää perusoi-
keutensa myös vapauden menetyksen aikana. 
Henkilökohtainen vapaus ja koskematto-
muus, luottamuksellisen viestin suoja sekä 
uskonnon-, omantunnon- ja sananvapaus, oi-
keusturva samoin kuin sosiaaliset ja sivistyk-
selliset oikeudet kuuluvat täysimääräisesti 
myös vapautensa menettäneelle siltä osin 
kuin hänen perusoikeuksiaan ei ole ihmisoi-
keussopimusten ja perusoikeussäännösten 
kannalta hyväksyttävällä tavalla rajoitettu. 

Vapautensa menettäneen oikeudet turva-
taan perustuslain 7 §:n 3 momentin mukaan 
lailla. Tämä tarkoittaa sitä, että näistä vapau-
tensa menettäneen oikeuksista säätämistä ei 
ainoastaan pidätetä eduskuntalain tasolla 
vaan oikeudet on turvattava positiivisella 
lainsäädännöllä. Esitöiden mukaan kysymyk-
sessä on perustuslaillinen toimeksianto, jon-
ka johdosta vapautensa menettäneelle kuulu-
vat oikeudet tulee turvata kansainvälisissä 
ihmisoikeussopimuksissa vahvistettujen suo-
situsten mukaisella tavalla. Lainsäädännössä 
on vapautensa menettäneelle annettu harvoja 
ehdottomia oikeuksia. Useat vapautensa me-
nettäneelle annetut oikeudet on kirjattu lakiin 
hyvin avoimesti siten, että poliisille on jätetty 
merkittävästi harkintavaltaa oikeuksien to-
teuttamisen suhteen. 

Vapautensa menettäneiden perusoikeuksien 
rajoittamisen suhteen sovelletaan yleisiä pe-
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rusoikeuksien rajoittamisedellytyksiä. Perus-
tuslain säännöksiä ei yleisesti voida pitää si-
ten ehdottomina, ettei niiden rajoittaminen 
miltään osin tai missään laajuudessa olisi 
mahdollista. Tämä koskee myös sellaisia pe-
rusoikeuksia, joiden osalta lakiin ei ole kir-
jattu nimenomaista rajoitusmahdollisuutta. 
Rajoitukset on kuitenkin voitava oikeuttaa 
kussakin yksittäistapauksessa ja kunkin oi-
keuden osalta erikseen. 

Perusoikeuksien rajoittamisedellytyksiä 
voidaan arvioida perustuslakivaliokunnan 
mietinnössään kirjaamien yleisten rajoituspe-
rusteiden luettelon pohjalta. Perustuslakiva-
liokunnan mukaan yleisiä perusoikeuksien 
rajoittamisedellytyksiä ovat lailla säätämisen 
vaatimus, täsmällisyys- ja tarkkarajaisuus-
vaatimus, hyväksyttävyysvaatimus, ydinalu-
een koskemattomuuden vaatimus, suhteelli-
suusvaatimus, oikeusturvavaatimus ja ihmis-
oikeusvelvoitteiden noudattamisen vaatimus. 
Ollakseen perustuslain mukainen rajoituksen 
tulee täyttää kaikki edellytykset samanaikai-
sesti. Joidenkin perusoikeuksien osalta perus-
tuslakiin on otettu nimenomainen lakivaraus, 
joka vaikuttaa osaltaan perusoikeuden rajoi-
tuksen edellytyksiin. Käytännössä perusoike-
uksien toteuttamista rajoittavat toisten ihmis-
ten perusoikeudet. Perusoikeuksien keskinäi-
nen ristiriita ratkaistaan punnitsemalla yhteen 
sovitettavia perusoikeuksia pyrkien kunkin 
yksilön perusoikeuksien mahdollisimman 
hyvään toteuttamiseen. Nykyisessä tutkinta-
vankien, pidätettyjen ja kiinni otettujen koh-
telua koskevassa lainsäädännössä vapautensa 
menettäneiden perusoikeuksia ja niiden ra-
joittamista ei ole perusoikeussääntelyn kan-
nalta riittävän selkeästi lain tasolla määritel-
ty. 

Säädöstaso. Perusoikeuksien asiallisen si-
sällön toteuttamisessa ja niiden rajoittamisen 
sääntelyssä muutostarpeita on nykyisen sään-
telyn säädöstasossa. Perustuslain 80 §:n 1 
momentin mukaan tasavallan presidentti, val-
tioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuk-
sia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn 
valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin säädet-
tävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteista sekä asioista, jotka perustuslain 
mukaan muutoin kuuluvat lain alaan. Jos ase-
tuksen antajasta ei ole erikseen säädetty, ase-
tuksen antaa valtioneuvosto. Perustuslain 

80 §:n 2 momentin mukaan myös muu viran-
omainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan 
oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos sii-
hen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä 
syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edel-
lytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksel-
la. Tällaisen valtuutuksen tulee olla sovelta-
misalaltaan täsmällisen rajattu. 

Nykyisessä tutkintavankien, pidätettyjen ja 
kiinni otettujen kohtelua koskevassa lainsää-
dännössä vapautensa menettäneiden oikeuk-
sista ja velvollisuuksista säädetään lain tasol-
la puutteellisesti ja tulkinnanvaraisesti. 
Useista pidätettyjen ja kiinni otettujen kan-
nalta merkityksellisistä oikeuksista ja velvol-
lisuuksista ei ole voimassa muuta sääntelyä 
kuin sisäasiainministeriön ohje. Lähtökohta-
na pidätettyjen ja kiinni otettujen kohtelua 
koskevan lainsäädännön uudistamisessa tulee 
olla sääntelyn säädöstason nostaminen. Mi-
nisteriölle tulisi uskoa lainsäädäntövaltaa lä-
hinnä luonteeltaan teknisissä tai muuten asi-
alliselta merkitykseltään vähäisissä asioissa. 
 
2.3.3. Säilytyksen suhde muuhun poliisi-

toimintaan 

Poliisilla on monia yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden turvaamiseen liittyviä tehtä-
viä. Rikosten selvittämiseen liittyvistä polii-
sin toimivaltuuksista säädetään ensisijaisesti 
esitutkintalaissa ja pakkokeinolaissa. Poliisin 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpi-
tämiseen liittyvistä toimivaltuuksista sääde-
tään ensisijaisesti poliisilaissa. 

Kun henkilö on rikoksesta epäiltynä pidä-
tetty tai muutoin otettu kiinni taikka tutkinta-
vanki on sijoitettu poliisin säilytystilaan, tu-
lee rikoksen selvittämisen ja yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen rinnal-
le poliisille uusi tehtävä. Poliisin riistettyä 
laissa säädetyllä perusteella joltakin tämän 
henkilökohtaisen vapauden muodostuu polii-
sille aktiivinen huolehtimisvelvollisuus va-
pautensa menettäneen oikeuksien turvaami-
sesta hänen ollessaan poliisin säilytettävänä. 
Tämä vapautensa menettäneen oikeuksien 
turvaamiseen liittyvä tehtävä on usein risti-
riidassa erityisesti rikoksen selvittämisen in-
tressin kanssa. Esityksessä pyrittäisiin vapau-
tensa menettäneelle takaamaan sellaiset vä-
himmäisoikeudet, joiden toteuttamista voitai-
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siin edellyttää kaikissa olosuhteissa rikoksen 
selvittämiseen liittyvästä intressistä huoli-
matta. 

Poliisin tehtävien peruste vaikuttaa myös 
niihin toimivaltasäännöksiin, jotka sääntele-
vät poliisin toimintaa. Pakkokeinolaissa sää-
detyt pakkokeinot sääntelevät ensisijaisesti 
esitutkinnan suorittamisen yhteydessä käytet-
täviä pakkokeinoja, mutta joukossa on myös 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tur-
vaamiseen liittyviä pakkokeinoja. Poliisilain 
toimivaltasäännökset taas liittyvät ensisijai-
sesti yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
turvaamiseen, mutta useilla poliisilain sään-
nöksillä on merkitystä myös rikosten selvit-
tämisen kannalta. 

Poliisin säilytettävinä olevien henkilöiden 
asemaan liittyy erityisiä intressejä, jotka 
poikkeavat sekä rikoksen selvittämisen että 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpi-
tämisen taustalla olevista tavoitteista. Poliisin 
säilyttämien vapautensa menettäneiden säily-
tykseen liittyvät tärkeimmät tavoitteet ovat 
vapauteen kohdistuvan toimenpiteen tarkoi-
tuksen toteutumisen turvaaminen ja vapau-
tensa menettäneen oman turvallisuuden ta-
kaaminen. Vapauteen kohdistuvan toimenpi-
teen tarkoituksen toteutuminen edellyttää, et-
tä vapautensa menettänyttä voidaan pitää sel-
laisissa olosuhteissa, joissa hän ei pääsee 
toimimaan vapauteen kohdistuvan toimenpi-
teen tarkoituksesta johtuvien rajoitusten vas-
taisesti. Yleisimmin tämä vapauteen kohdis-
tuvan toimenpiteen tarkoitukseen liittyvä ra-
joitus käsittää tavoitteen estää vapautensa 
menettänyttä luvattomasti poistumasta siitä 
tilasta, johon poliisi hänet sijoittaa. Rajoituk-
set voivat liittyä myös todisteiden hävittämi-
seen tai muuhun rikoksen selvittämisen vai-
keuttamiseen taikka rikoksen jatkamiseen. 

Vapauteen kohdistuvan toimenpiteen pe-
rusteena voi olla vapautensa menettäneen 
turvallisuuteen kohdistuva uhka, jota vapau-
teen kohdistuva turvaamistoimenpide pyrkii 
poistamaan. Tutkintavankien, pidätettyjen ja 
kiinni otettujen vapauden menetyksestä sinäl-
lään aiheutuu useita erityisiä uhkia vapauten-
sa menettäneen henkilön turvallisuudelle. 
Nämä uhkat voivat olla lähtöisin toisista va-
pautensa menettäneistä tai vapaudenriiston ja 
säilytysolosuhteiden vapautensa menettäneen 
terveydelle aiheuttamista vaaroista. Koska 

poliisin säilytettävänä olemisesta aiheutuvat 
uhkat poikkeavat muihin poliisin hoitamiin 
tehtäviin liittyvistä uhkista, tulisi niistä kei-
noista, joilla poliisin tulee säilytyksestä ai-
heutuvia uhkia torjua, säätää samassa laissa, 
jossa säädettäisiin muusta poliisin säilyttämi-
en henkilöiden kohtelusta. Erityissäännökset 
ovat tarpeen, koska vapautensa menettänei-
den säilytyksen intressit poikkeavat esitut-
kinnan ja yleisen järjestyksen ja turvallisuu-
den suojaamisen intresseistä. 
 
2.3.4. Lainsäädännön sisällölliset muu-

tostarpeet 

Poliisin tehtävien uudelleenarviointi 

Sisäasiainministeriö asetti 7 päivänä loka-
kuuta 1999 hankkeen arvioimaan poliisitoi-
mintaa sekä kehittämään poliisitoiminnan 
keskeisiä suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajär-
jestelmiä. Hanke sisältyi Paavo Lipposen toi-
sen hallituksen strategiasalkkuun. Hanke on 
jakautunut kahteen erilliseen työryhmään, 
joista työryhmä 1:n tehtävänä on ollut arvioi-
da poliisipalveluja suhteessa yhteiskunnan 
muihin peruspalveluihin, määritellä poliisi-
palvelujen tarve sekä arvioida poliisitoimin-
nan tehokkuutta, palvelutasoa, teknologiaa ja 
painotuksia. Työryhmän loppuraportin laati-
miseen on osallistunut edustajia oikeusminis-
teriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, lii-
kenne- ja viestintäministeriöstä, sisäasiain-
ministeriöstä, Suomen Kuntaliitosta, Suomen 
poliisijärjestöjen liitosta ja korkeakouluista. 
Työryhmä on etsinyt vastausta muun muassa 
kysymykseen siitä, onko poliisilla sellaisia 
tehtäviä, jotka nykyisessä resurssitilanteessa 
ja poliisin tehtävämäärän kasvaessa olisi jär-
kevää ja mahdollista siirtää jonkin muun ta-
hon hoidettavaksi tai joissa poliisin roolin 
uudelleen arviointi ja roolin mahdollinen 
muuttaminen vapauttaisi poliisin resursseja 
muiden tehtävien hoitamiseen.  

Työryhmän mukaan kansalaisten mielestä 
päihtyneiden säilöönotto on priorisoitunut 
vasta viimeiseksi tarkasteltaessa 13 poliisin 
erilaista tehtäväaluetta. Työryhmä on kiinnit-
tänyt huomiota siihen, että maahan on perus-
tettu ainoastaan joitakin kunnallisia sel-
viämisasemia. Erityisesti työryhmä on tuonut 
esille Vaasan toimintamallin, jossa sel-
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viämisasema toimii osana muita päihdehuol-
topalveluja. Tämä malli on työryhmän mu-
kaan tuottanut kustannussäästöjä erikoissai-
raanhoidon ja perusterveydenhuollon hoito-
päivien vähentyessä. 

Työryhmä on korostanut, ettei poliisin toi-
mesta tapahtuvaa sekä rauhallisten että väki-
valtaisten päihtyneiden sijoittamista yleisiin 
putkatiloihin voida rinnastaa päihtyneiden 
käsittelystä annetussa laissa tarkoitettuihin 
selviämisasemiin. Poliisin kannalta ongel-
malliseksi on havaittu päihtyneiden säilyttä-
misessä tarvittavien ympärivuorokautisesti 
miehitettyjen toimipaikkojen vähäisyys, sillä 
vuonna 1999 poliisin yhteensä 256:sta omas-
ta toimipaikasta vain 64:ssä oli järjestetty 
päihtyneiden ympärivuorokautinen säilytys. 
Työryhmä on kiinnittänyt huomiota myös 
pitkiin kuljetusmatkoihin ja kokeiluihin val-
voa päihtyneitä etävalvontana siirtämällä ku-
vayhteys säilytystilasta valvontapisteeseen. 

Työryhmä on katsonut poliisin kannalta 
ongelmalliseksi myös säilöön otettavan hen-
kilön terveydentilan arvioinnin, valvonnan ja 
hoidon, kun sairaanhoitohenkilöstöä ei ole 
käytettävissä. Työryhmä on kiinnittänyt 
huomiota siihen, että vuosina 1994—1999 
Suomessa on tapahtunut yhteensä 108 kuo-
lemantapausta poliisin tiloihin päihtyneenä 
säilöön otetuilla henkilöille. 

Työryhmän käsityksen mukaan poliisin 
tehtävänä on huolehtia siitä, että päihtyneen 
henkilön tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti 
ja että päihtyneelle pystytään osoittamaan 
tarpeen edellyttämä jatkohoito ja selviämis-
paikka, johon poliisi päihtyneen kuljettaa. 
Väkivaltaisten tapausten osalta työryhmä 
katsoo selviämispaikan olevan yksiselittei-
sesti poliisin säilytystila. Muiden tapausten 
osalta työryhmä on katsonut tarkoituksenmu-
kaisimmaksi hoitopaikaksi valtion, kuntien, 
yksityisten yhteisöjen tai vapaaehtoisjärjestö-
jen perustaman selviämisaseman, jonka toi-
minta on koordinoitu paikallisten sosiaali-, 
terveys- ja päihdehuoltopalvelujen kanssa. 
Työryhmä on myös kiinnittänyt huomiota 
siihen, että jako väkivaltaisiin ja muihin ta-
pauksiin on ongelmallinen, koska väkivallan 
riski on päihtyneiden henkilöiden osalta koko 
ajan olemassa. 

Muiden poliisin tehtävien osalta työryhmä 
on katsonut vanginkuljetustehtävät poliisin 

ydintoimintoihin kuulumattomaksi toimin-
noksi, jota poliisi kuitenkin tällä hetkellä 
hoitaa. Työryhmä on esittänyt vanginkulje-
tustehtävien siirtämistä pois poliisilta. Työ-
ryhmä on todennut poliisin ja vankeinhoito-
laitoksen välisen työnjaon perustuvan van-
ginkuljetusasetukseen, jonka mukaan poliisi 
on vastannut kuljetuksista silloin, kun vanki 
toimitetaan oikeuden istuntoon sellaisella 
paikkakunnalla, jossa ei sijaitse vankilaa. 
Työryhmä on katsonut erityisen ongelmalli-
siksi käräjäkuljetukset ja vartioinnit hovioi-
keuksien suullisissa käsittelyissä sellaisilla 
hovioikeuspaikkakunnilla, joilla ei sijaitse 
vankilaa. 

Työryhmä on kiinnittänyt huomiota huu-
mausaineiden ja huumausaineiden leviämi-
seen liittyvän suonensisäisen käytön välityk-
sellä lisääntyviin C-hepatiittitartuntoihin ja 
HIV-infektioihin, jotka tulevat vaikuttamaan 
poliisin henkilökunnan tartuntariskeihin. 
Työryhmä on ennakoinut myös kehittyvän 
teknologian vaikuttavan poliisin tehtävien 
hoitamiseen siten, että poliisiautot voidaan 
varustaa viestintävälinein ja liikkuvilla atk-
varusteilla, jolloin erityisesti harvaan asutuil-
la seuduilla osa poliisin palveluista voidaan 
antaa poliisiautosta. 

Työryhmä on todennut poliisin toimitila-
menojen kasvaneen vuodesta 1997 vuoteen 
2001 noin 32 miljoonaa markkaa eli noin 5,4 
miljoonaa euroa, mikä on noin 25 prosentin 
lisäys. Vuonna 1997 poliisin toimintameno-
momentilta on rahoitettu toimitilamenoja 
131,1 miljoonaa markkaa eli noin 22 miljoo-
naa euroa, kun vuonna 2001 vastaavat menot 
ovat noin 163 miljoonaa markkaa eli noin 
27,4 miljoonaa euroa. Kasvaneet toimitila-
menot on rahoitettu varsinaiseen poliisitoi-
mintaan varatusta rahoituksesta. Valtion ta-
lousarviossa ei ole työryhmän mukaan polii-
sin toimitilahankkeita varten myönnetty eril-
lisrahoitusta sen jälkeen, kun keskusrikospo-
liisin uusi toimitalo valmistui Vantaalle 
1990-luvun puolivälillä. Toimitilamenojen 
kasvuun on työryhmän mukaan vaikuttanut 
valtion kiinteistöhallinnossa vuonna 1994 to-
teutettu muutos, jonka tuloksena valtion vi-
rastojen tilat ovat tulleet maksullisiksi. Myös 
toimitiloille asetetut lisääntyneet turvalli-
suusvaatimukset ovat työryhmän mukaan 
valvontavälineistön ja muiden erityiskysy-
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mysten lisääntyneen painoarvon vuoksi kas-
vattaneet poliisin toimitilamenoja. 

Työryhmä on kiinnittänyt erityistä huomio-
ta poliisin palvelujen tuottamiseen harvaan 
asutuilla alueilla samoin kuin tällaisten pal-
velujen tuottamisesta aiheutuviin suurempiin 
kustannuksiin. Poliisipalvelujen saatavuusai-
kaa olisi työryhmän käsityksen mukaan pi-
dettävä poliisipalvelujen olennaisena arvioin-
tiperusteena myös harvaan asutuilla alueilla. 
Keinoiksi poliisin näkyvyyden parantami-
seen työryhmä on nähnyt ajoneuvoissa olevat 
työasemat, liikkuvat toimistot ja muut uuden 
teknologian tarjoamat mahdollisuudet. 

Poliisin tehtävien uudelleenarvioinnin osal-
ta työryhmä on ehdottanut, että poliisin teh-
tävistä siirrettäisiin pois juopuneiden säilytys 
ja valvonta, kun kyseessä eivät ole väkival-
taiset tapaukset, ja vanginkuljetus siltä osin, 
kun kyse ei ole poliisin säilytettävinä olevista 
tutkintavangeista. Työryhmän johtopäätösten 
mukaan juopuneiden säilytys ja valvonta tu-
lisi järjestää nykyistä kattavammin kuntien 
sosiaali- ja terveystoimen palveluilla osana 
paikallista päihdehuoltoa. Vanginkuljetus 
olisi vastaavasti siirrettävissä Vankeinhoito-
laitoksen tehtäväksi. 

 
Vapautensa menettäneen oikeuksien yksi-
tyiskohtainen sääntely 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 12 
päivänä helmikuuta 1999 antamassaan rat-
kaisussa diaarinumero 994/2/97 kiinnittänyt 
sisäasiainministeriön poliisiosaston huomion 
siihen, että sisäasiainministeriön kumottua 
pidätettyjen käsittelyohjeet 21 päivänä joulu-
kuuta 1990 antamallaan määräyksellä nro 
18/90 sisäasiainministeriön poliisiosasto ei 
ole antanut määräyksiä pidätettyjen kohtelus-
ta. Apulaisoikeusasiamies on ratkaisussaan 
ilmoittanut seuraavansa pidätettyjen ja van-
gittujen käsittelystä annettavien ohjeiden 
valmistelua. 

Apulaisoikeuskansleri on 24 päivänä mar-
raskuuta 2000 päivätyssä sisäasiainministe-
riölle osoittamassaan kirjeessä diaarinumero 
1127/1/99 esittänyt, että poliisin tiloissa säi-
lytettävien henkilöiden kohtelua koskevien 
ohjeiden nykyaikaistaminen olisi kiireellises-
ti tehtävä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan 
sisäasiainministeriössä tehty selvitys on 

osoittanut pidätettyjen ja kiinni otettujen 
kohtelussa poliisilaitoksilla olevan paikka-
kuntakohtaisia eroja. Selvityksen mukaan po-
liisilaitoksilla ei olisi yhtenäisiä ohjeita näi-
den henkilöiden kohtelusta. Apulaisoikeus-
kansleri on kirjeessään viitannut pakkokeino-
lain 1 luvun 28 §:n 2 momenttiin ja siihen, 
ettei uusia määräyksiä pidätettyjen ja kiinni 
otettujen kohtelusta ole annettu sen jälkeen, 
kun poliisilaitosten käytössä aiemmin olleet 
ohjeet pidätettyjen käsittelystä kumottiin 
vuonna 1990. Silloista tilannetta ei apulaisoi-
keuskanslerin käsityksen mukaan ole voitu 
pitää pidätettyjen ja kiinni otettujen oikeus-
turvan kannalta tyydyttävänä.  

Vapaudenriisto on voimakkaasti yksilön 
oikeuksiin puuttuva viranomaistoimenpide. 
Yksilön oikeuksien turvaamisen kannalta on 
tärkeää, että yksilön ja vapaudenriiston täy-
täntöönpanevan viranomaisen oikeusasema 
on määritelty lainsäädännössä mahdollisim-
man yksityiskohtaisesti, jolloin vaara väärin-
käytöksiin ja virheellisiin tulkintoihin on 
pienempi kuin silloin, kun viranomaiselle jä-
tetään laaja harkintavalta vapaudenriiston to-
teuttamisen suhteen. Tutkintavankeudesta 
annettu laki on edustanut vanhempaa säänte-
lytapaa, jossa ainoastaan perustavimmat va-
pautensa menettäneen oikeuksien toteuttami-
seen liittyvät kysymykset on säännelty lain 
tasolla. Yksityiskohtaisemmat ohjeet vapau-
tensa menettäneiden kohtelusta poliisin säily-
tystilassa on annettu ministeriön ohjeilla, 
joissa on näin jouduttu sääntelemään myös 
varsin keskeisiä vapautensa menettäneen oi-
keuksiin liittyviä kysymyksiä. 

Teknologian kehittyminen on johtanut sii-
hen, että vapautensa menettäneiden valvon-
nassa käytetään enenevässä määrin teknisiä 
apuvälineitä. Esimerkiksi poliisin tiloissa säi-
lytettävien päihtyneiden valvonnassa kame-
ravalvonta on osoittautunut erittäin hyödylli-
seksi keinoksi tehostaa vapautensa menettä-
neiden valvontaa ja estää tapaturmia sekä va-
pautensa menettäneiden toisiinsa kohdista-
mia loukkauksia. Poliisin tiloissa säilytettä-
viä henkilöitä koskevasta kameravalvonnasta 
ja muusta teknisestä valvonnasta ei kuiten-
kaan ole nimenomaisesti tämän valvonta-
muodon mukanaan tuomia erityisongelmia 
sääntelevää lainsäädäntöä. Teknisen valvon-
nan osalta noudatettavat käytännöt ovat ke-
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hittyneet poliisiviranomaisten oman paikalli-
sen käytännön myötä ja ratkaisut kameraval-
vonnan käyttämisestä eri vapautensa menet-
täneiden ryhmien osalta on tehty viime kä-
dessä kussakin kihlakunnassa itsenäisesti. 

Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien ase-
man korostumisen johdosta myös vapautensa 
menettäneen oikeuksien turvaaminen lain ta-
solla on noussut erityisen tärkeään asemaan. 
Ei voida pitää hyväksyttävänä, että esimer-
kiksi vapautensa menettäneiden teknisen val-
vonnan kehittyminen ja käyttäminen jäisi ai-
noastaan kihlakuntien oman käytännön ja 
valvontaviranomaisten jälkikäteisen valvon-
nan varaan. Ihmisten yhdenvertaisuuden pe-
riaate edellyttää, että vapautensa menettäneen  
oikeudet eivät riipu siitä, mikä alueellinen vi-
ranomainen on hänen vapauteensa kohdistu-
van toimenpiteen suorittanut. 

Tutkintavankeudesta annetun lain sovelta-
miseen soveltuvin osin poliisin säilyttämiin 
pidätettyihin ja kiinni otettuihin liittyy useita 
soveltamisongelmia, joihin ei ole otettu kan-
taa tutkintavankeudesta annetussa laissa eikä 
sen esitöissä. Tutkintavankeudesta annettuun 
lakiin pohjautuvassa sääntelyssä ei myöskään 
ole annettu säännöksiä soveltaville viran-
omaisille tarkkoja ohjeita säännöksien sovel-
tamisesta. Esimerkiksi vapautensa menettä-
neiden ruokailujen toteuttamisesta ei ole tut-
kintavankeudesta annetussa laissa muita 
säännöksiä kuin tutkintavankeuslain 9 §:n 
määräys siitä, että tutkintavangilla on oikeus 
hankkia ravintoa laitoksen ulkopuolelta, joll-
ei laitoksen järjestys siitä vaarannu. Vapau-
tensa menettäneen ihmisoikeuksien kunnioit-
taminen edellyttää mahdollisuutta säännölli-
seen ruokailuun ja ravinnon saamiseen riip-
pumatta siitä, onko vapautensa menettäneellä 
mahdollisuuksia itse omalla kustannuksel-
laan hankkia ravintoa säilytystilan ulkopuo-
lelta. 

Koska vapautensa menettäneillä ei lähtö-
kohtaisesti ole mahdollisuuksia vapauden 
menetyksen aikana huolehtia omien perus-
tarpeidensa toteuttamisesta, on valtio vas-
tuussa siitä, että kaikkien vapautensa menet-
täneiden kohtuulliset perustarpeet toteutetaan 
yhtenäisesti koko maan alueella. Ei voida pi-
tää hyväksyttävänä, että vapautensa menettä-
neiden oikeuksien toteutuminen jäisi riippu-
maan siitä, miten paikalliset viranomaiset 

ovat päättäneet järjestää vapautensa menettä-
neiden perustarpeiden toteuttamisen. 
 
Syyttömyysolettama 

Jokaisella syytetyllä on kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopi-
muksen 14 (2) artiklan ja Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen 6 artiklan 2 kohdan sisältä-
män syyttömyysolettaman mukaan oikeus 
tulla pidetyksi syyttömänä, kunnes hänen 
syyllisyytensä on laillisesti toteen näytetty. 
Syyttömyysolettamaan liittyvät keskeisesti 
ihmisoikeussopimuksen 6 (3) artiklassa lue-
tellut syytetyn vähimmäisoikeudet, jotka tur-
vaavat syytetylle oikeuden saada tiedon syyt-
teiden sisällöstä, saada riittävästi aikaa puo-
lustuksen järjestämiseksi, puolustautua itse 
tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan 
välityksellä, kuulustella todistajia sekä saada 
maksutta tulkin apua, jos syytetty ei ymmärrä 
tuomioistuimessa käytettyä kieltä. Syyttö-
myysolettaman sisältöä on tarkemmin määri-
telty vankeinhoidon vähimmäissääntöjen 
84—93 artiklassa, Euroopan vankilasääntö-
jen 91—98 artiklassa sekä vankien suojelua 
koskevien perusperiaatteiden 36 artiklassa. 

Tutkintavankien, pidätettyjen ja kiinni otet-
tujen kohtelun kannalta tärkeä periaate ilme-
nee vankilasääntöjen 91 artiklasta, jonka mu-
kaan vapautensa menettäneiden kohtelussa ei 
tule käyttää enempää rajoituksia kuin rangais-
tusmenettelyn ja säilytystilan turvallisuuden 
kannalta on välttämätöntä. Syyttömyysoletta-
man tarkoituksena voidaan katsoa olevan sen 
varmistaminen, ettei rikoksesta tuomitsemat-
tomaan henkilöön kohdistuvaan vapaudenriis-
toon liity rangaistuksellisia piirteitä. 

Syyttömyysolettama on Suomen lainsää-
dännössä ilmaistu tutkintavankeudesta anne-
tun lain 2 §:ssä, jonka mukaan tutkintavan-
gin, pidätetyn ja kiinni otetun oikeutta on ra-
joitettava vain siinä määrin kuin vapauteen 
kohdistuvan toimenpiteen tarkoitus sekä säi-
lytystilassa pitämisen varmuus ja järjestyksen 
säilyminen edellyttävät. 
 
Vapautensa menettäneelle määrättävät rajoi-
tukset 

Tutkintavankeudesta annetun lain 6 §:n 3 
momentin mukaan tutkintavankien, pidätetty-
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jen ja kiinni otettujen välinen yhteydenpito, 
joka vaarantaa rikoksen selvittämistä, on 
mahdollisuuksien mukaan estettävä. Poliisin 
säilytettävänä olevalle tutkintavangille, pidä-
tetylle tai kiinni otetulle määrätään usein ra-
joituksia, jotka voivat koskea puhelimen 
käyttöä, tapaamisia tai yhteydenpitoa muiden 
vapautensa menettäneiden kanssa. Yhtey-
denpitorajoitusten määrääminen tutkintavan-
geille ja pidätetyille on pikemminkin sään-
nönmukainen kuin poikkeuksellinen menet-
tely, joka perustuu poliisin tarpeeseen turvata 
esitutkinnan asianmukainen suorittaminen. 
Usein tutkintavangille tai pidätetylle määrä-
tyt rajoitukset käsittävät sekä erillään pitämi-
sen muista vapautensa menettäneistä että yh-
teydenpidon rajoituksen säilytystilan ulko-
puolelle, mikä tarkoittaa käytännössä ympä-
rivuorokautista yksinään olemista. 

Ennen pidätettyä koskevan vangitsemisvaa-
timuksen käsittelyä yhteydenpidon rajoituk-
sista päättää käytännössä tutkinnanjohtaja. 
Rajoitusten määräämistoimivallasta, kestosta 
ja perusteista ei voimassaolevassa lainsää-
dännössä kuitenkaan ole säännöksiä. 

CPT:n tarkastusraporteissaan esittämien 
kannanottojen mukaan vapautensa menettä-
neille asetettuja yhteydenpidon rajoituksia tu-
lisi määrätä vain poikkeuksellisissa tilanteis-
sa ja rajoitukset tulisi suhteuttaa yksittäisten 
tapausten rikostutkinnallisiin tarpeisiin. Ra-
joitus tulisi vahvistaa tuomioistuimessa pe-
rusteilla, jotka ilmoitetaan vapautensa menet-
täneelle, jollei rikostutkinnallisista syistä 
muuta johdu. Lisäksi komitea on edellyttä-
nyt, että rajoitusten tarpeellisuus tutkitaan 
säännöllisin väliajoin. Vapautensa menettä-
neellä tulisi olla oikeus hakea muutosta tuo-
mioistuimessa tai muussa riippumattomassa 
elimessä ainakin tapauksissa, joissa rajoituk-
set on määrännyt syyttäjä. 

Vapautensa menettäneiden kirjeenvaihtoa 
ja puhelimen käyttöä koskevat voimassaole-
vat säännökset ovat sanamuodoltaan avoimia 
ja ne jättävät soveltavalle viranomaiselle 
harkintavaltaa tavalla, jota ei voida kaikilta 
osin pitää perusoikeusnäkökulmasta perustel-
tuna. Myöskään vapautensa menettäneen oi-
keutta luottamukselliseen yhteydenpitoon oi-
keusavustajansa kanssa ei ole turvattu laissa 
ihmisoikeussopimusten edellyttämällä taval-
la, vaan tutkintavankeudesta annettu laki an-

taa poliisille mahdollisuuden väärinkäytöstä 
epäiltäessä kuunnella vapautensa menettä-
neen ja hänen avustajansa välisiä keskustelu-
ja. 

Yhteydenpidon rajoitusten tarkemmat edel-
lytykset, kesto ja toimivalta tulisi säännellä 
lain tasolla. Laista puuttuu vankilasääntöjen 
mukainen oikeus maksuttomaan tulkin apuun 
myös oikeushallintoviranomaisten kanssa 
asioitaessa. 
 
Vartijoiden toimivallan määräytymistä kos-
kevat säännökset 

Poliisin palveluksessa olevien vartijoiden 
asemaa ja toimivaltuuksia ei ole säännelty 
lain tasolla. Vartijoiden ja vapautensa menet-
täneiden oikeusturvan kannalta ei voida pitää 
hyväksyttävänä nykyistä tilannetta, jossa 
kunkin vartijan toimivaltuudet määräytyvät 
sisäasiainministeriön ohjeen tasoisen normin 
tai yksittäistä vartijaa koskevan sisäasiainmi-
nisteriön tekemän päätöksen perusteella. 
Koska poliisin säilytystiloissa toimivat varti-
jan muodostavat ammattiryhmän, jonka teh-
tävät ja asema ovat olennaisilta osiltaan sa-
manlaisia siitä riippumatta, minkä poliisiyk-
sikön palveluksessa vartija on, tulisi kaikkien 
vartijoiden toimivaltuuksien määräytyä lain 
tasolla. Erityinen tarve lain tasolla tapahtu-
vaan sääntelyyn on voimakeinojen käytön 
osalta, sillä voimakeinojen käyttö puuttuu 
voimakkaasti vapautensa menettäneen oike-
uksiin. 

Tutkintavankeudesta annettuun lakiin ei si-
sälly kuin joitakin yksittäisiä säännöksiä sen 
suhteen, kuka virkamies on oikeutettu teke-
mään laissa tarkoitettuja vapautensa menet-
täneen oikeuksia koskevia päätöksiä. Ainoat 
päätösvaltaan liittyvät säännökset koskevat 
rangaistuslaitoksen johtajaa eivätkä nekään 
näin suoraan sovellu poliisin henkilökuntaan. 
Vapautensa menettäneen perusoikeuksiin 
tehtävien rajoitusten osalta laista tulisi ilmetä 
ainakin se alin virkamiestaso, jolle toimivalta 
voidaan uskoa. Toimivalta tulisi pyrkiä mää-
rittelemään mahdollisimman täsmällisesti 
lain tasolla. 

Poliisin toimintaa sääntelevät yleiset peri-
aatteet on kirjattu poliisilakiin. Erityinen tar-
ve toimivaltuuksien käyttämistä koskevien 
yleisten periaatteiden ottamiseen vapautensa 
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menettäneiden kohtelua koskevaan lakiin oli-
si vartijoiden osalta, joiden asemaa, oikeuk-
sia ja velvollisuuksia ei ole muualla laissa 
säännelty. 
 
Säilytystilat 

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa 
määrätään, että asuinhuoneena käytettävän ti-
lan tulee koon ja muodon puolesta olla tar-
koituksenmukainen aiottu käyttö huomioon 
ottaen. Asuinhuoneen tulee olla kooltaan vä-
hintään seitsemän neliömetriä ja huonekor-
keuden tulee olla vähintään kaksi ja puoli 
metriä. Asuinhuoneen tulee saada riittävästi 
luonnonvaloa ja siinä tulee olla ikkuna-
aukko, jonka koko on vähintään kymmenys 
huonealasta ja josta osan voi avata. Lähes-
kään kaikki poliisin säilytystiloissa olevat 
sellit eivät täytä säädöksissä ja määräyksissä 
asuinhuoneille asetettuja vaatimuksia. Puut-
teet liittyvät sellien puutteellisiin hygieenisiin 
oloihin, sellien pieneen kokoon, ikkunatto-
muuteen ja huonoon ilmanvaihtoon. 

Rakentamismääräysten paloturvallisuus-
vaatimusten samoin kuin pelastustoimen 
lainsäädännön osalta poliisin säilytystilat 
ovat rinnastettavissa hoitolaitoksiin, joille 
asetetut turvallisuusvaatimukset säilytystilo-
jen tulee täyttää. Säilytystilat on varustettava 
asianmukaisella paloturvallisuustekniikalla 
sekä huolehdittava siitä, että tiloja valvovalla 
henkilökunnalla on riittävät edellytykset huo-
lehtia tilojen paloturvallisuudesta. 

Tällä hetkellä voimassa olevassa lainsää-
dännössä ei ole nimenomaisia säännöksiä po-
liisin säilytystiloista. Ottaen huomioon polii-
sin tiloissa säilytettävien pidätettyjen ja kiin-
ni otettujen vapautensa menettäneiden säily-
tyksen lyhyt kesto sekä se, että päätöksen 
tutkintavankien sijoittamisesta lyhyeksi ajak-
si poliisin säilytystilaan tekisi uuden tutkin-
tavankeuslain mukaan tuomioistuin, ei kui-
tenkaan ole perusteltua edellyttää, että kaikki 
vapautensa menettäneiden majoittamiseen 
käytettävät sellit olisi saatettava vastaamaan 
yleisen rakennuslainsäädännön asuinhuoneil-
le asettamia vaatimuksia. Tällaisen velvoit-
teen kustannusvaikutukset olisivat myös 
merkittävät. Uudessa laissa tulisi kuitenkin 
mahdollisimman selvästi säätää niistä ihmis-
oikeussopimusten mukaisista vaatimuksista, 

jotka majoitustiloina käytettävien poliisin 
sellien olisi täytettävä. 
 
Terveydenhuolto 

Poliisilla ei ole palveluksessaan terveyden-
huollon ammattihenkilöitä. Poikkeuksen tästä 
pääsäännöstä muodostaa Helsingin kihlakun-
nan poliisilaitos, jossa vapautensa menettä-
neiden perusterveydenhuollosta on huolehti-
nut poliisilaitoksen palkkaama sairaanhoitaja. 
Kysymyksessä on kuitenkin Helsingin kihla-
kunnan poliisilaitoksen koko valtakunnan 
mittakaavassa poikkeukselliseen kokoon pe-
rustuva toistaiseksi noudatettava järjestely, 
josta ei ole tarkoitus luoda valtakunnallista 
järjestelmää. 

Poliisin säilyttämien vapautensa menettä-
neiden terveydenhuoltoa ei ole mahdolli-
suuksia järjestää poliisin palveluksessa olevi-
en lääkärien tai sairaanhoitajien toimesta. 
Terveydenhuoltohenkilökunnan palkkaami-
nen poliisin palvelukseen huolehtimaan va-
pautensa menettäneiden terveydenhuollosta 
ei olisi perusteltua, koska poliisin säilytystilat 
ovat niin pieniä yksiköitä, ettei täysipäiväi-
selle tai osa-aikaisellekaan terveydenhuolto-
henkilökunnalle olisi riittävästi tehtäviä. 

Poliisin tiloissa tapahtuva säilytys on kes-
toltaan varsin lyhyttä ja selvästi suurin osa 
muista poliisin tiloissa säilytettävistä henki-
löistä kuin tutkintavangeista vapautetaan 
viimeistään vuorokauden kuluttua kiinniotos-
ta. Pidätettyjenkin osalta vapauden menetys 
kestää joitain poikkeuksellisia tilanteita lu-
kuun ottamatta enintään neljä vuorokautta. 
Näin lyhyessä ajassa ei yleensä ole mahdol-
lista suorittaa vapautensa menettäneelle yksi-
tyiskohtaisia tutkimuksia tai ryhtyä muihin 
kuin vapautensa menettäneen akuutin vam-
man tai sairauden välttämättä edellyttämiin 
hoitotoimenpiteisiin. 

Yhdistyneiden Kansakuntien vankeinhoi-
don vähimmäissääntöjen ja Euroopan neu-
voston vankilasääntöjen lähtökohtana on, että 
jokaisessa laitoksessa, jossa vapautensa me-
nettäneitä säilytetään, olisi oma laitoksessa 
työskentelevä vakinainen lääkäri. Suositukset 
on kuitenkin laadittu pitäen silmällä rangais-
tuslaitoksia eikä niissä ole otettu huomioon 
lyhytaikaiseen poliisin tiloissa tapahtuvaan 
säilytykseen liittyviä erityispiirteitä. 
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Valvonta ja tarkastaminen 

Perustuslain 7 §:n 1 momentissa on suojat-
tu jokaisen oikeus elämään, henkilökohtai-
seen vapauteen, koskemattomuuteen ja tur-
vallisuuteen. Pykälän 3 momentin mukaan 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa 
puuttua mielivaltaisesti eikä vapautta rajoit-
taa ilman laissa säädettyä perustetta. 

Koska vapauteen kohdistuva viranomais-
toimenpide rajoittaa henkilökohtaista koske-
mattomuutta ja vapautta, on tutkintavankeja, 
pidätettyjä ja kiinni otettuja koskevassa sään-
telyssä näihin perusoikeuksiin kohdistuvilla 
rajoituksilla suuri merkitys. Vapautensa me-
nettäneiden lisäksi poliisin säilytystiloissa 
suoritettavia tarkastuksia voi olla tarvetta 
kohdistaa myös muihin henkilöihin, esimer-
kiksi henkilökuntaan, vapautensa menettänei-
tä tapaaviin henkilöihin ja muihin säilytysti-
laan tuleviin henkilöihin. 

Nykyinen tarkastus- ja valvontavaltuuksia 
koskeva sääntely on sekavaa ja epäyhtenäis-
tä. Täsmällisyyden vaatimus edellyttää, että 
laista ilmenee riittävän selkeästi, kuka on oi-
keutettu käyttämään rajoitusvaltuuksia, mitä 
valtuuksia käytettäessä saadaan tehdä ja mi-
ten valtuuksia sovellettaessa on meneteltävä. 
Laista tulisi käydä ilmi myös, mitä teknisiä 
laitteita, kuten metallinilmaisinta, tai muita 
menetelmiä tarkastusten suorittamisessa voi-
daan käyttää. 

Järjestyksenvalvojista annetun lain mukaan 
järjestyksenvalvojalla on oikeus toimialueel-
laan metallinilmaisinta tai muuta teknistä lai-
tetta käyttäen tarkastaa henkilöitä sen var-
mistamiseksi, että henkilöllä ei ole mukanaan 
aineita tai esineitä, joista voisi aiheutua vaa-
raa järjestykselle tai turvallisuudelle tai joi-
den hallussapito alueella on kielletty. Tuo-
mioistuimissa suoritettavista turvatarkastuk-
sista annetun lain (1121/1999) mukaan turva-
tarkastuksen yhteydessä henkilö ja hänen 
mukanaan tuomansa tavarat voidaan tarkas-
taa. Tarkastettavalta henkilöltä löydetyt vaa-
ralliset esineet voidaan ottaa pois. Turvatar-
kastuksista lentoliikenteessä annetun lain 
(305/1994) mukaan voidaan suorittaa turva-
tarkastuksia, joiden tarkoituksena on varmis-
taa, ettei matkustajalla ole vaatteissaan, muu-
toin yllään tai mukanaan vaarallisia esineitä. 

Perustuslain 7 §:n mukainen turvallisuuden 

ylläpitäminen säilytystiloissa edellyttää, että 
poliisin henkilökunnalla on ainakin saman-
lainen oikeus turvatarkastuksien suorittami-
seen säilytystilan alueella kuin esimerkiksi 
tuomioistuimen tai lentoliikenteen turvatar-
kastajalla nykyisin on. Erityisesti poliisin 
palveluksessa olevien vartijoiden osalta voi-
massa olevaan tutkintavankeudesta annettuun 
lakiin ja erityisiin poliisivaltuuksiin perustu-
vaa tarkastustoimivaltuuksiin liittyvää sään-
telyä ei voida pitää tyydyttävänä.  

 
 

Päihtyneiden kohtelu 

Poliisilain 11 §:n 1 momentin perusteella 
päihtymyksen vuoksi kiinni otettujen henki-
löiden kohtelusta säädetään 1 päivänä loka-
kuuta 1973 voimaan tulleessa päihtyneiden 
käsittelystä annetussa laissa. Laki päihtynei-
den käsittelystä on säädetty aikana, jolloin 
poliisilla katsottiin olevan pelkän henkilön 
päihtymyksen sekä yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden vuoksi oikeus ottaa tapaaman-
sa päihtynyt henkilö säilöön. Poliisilain sää-
tämisen yhteydessä päihtyneiden käsittelystä 
annettuun lakiin on tehty joitakin muutoksia, 
mutta päihtyneiden käsittelystä annettu laki 
on jäänyt monelta osin epäsystemaattiseksi ja 
perusoikeusnäkökulmasta puutteelliseksi. 

Nykyisen perus- ja ihmisoikeuskäsityksen 
valossa ei voida pitää perusteltuna sitä eroa, 
joka lainsäädännössä on tehty päihtymyksen 
vuoksi kiinni otettujen ja muiden kiinni otet-
tujen henkilöiden kohtelun välillä. Päihty-
myksen vuoksi henkilön itsensä suojelemi-
seksi kiinni otetulla päihtyneellä on samat 
perus- ja ihmisoikeudet kuin muillakin kiinni 
otetuilla. Nämä oikeudet tulisi turvata lain ta-
solla samalla tavoin kuin muidenkin kiinni 
otettujen osalta. 

Eduskunta on jo vuonna 1973 säätäessään 
päihtyneiden kohtelun osalta päihtyneiden 
käsittelystä annetun lain kirjannut sen 2 §:ään 
periaatteen päihtymyksen vuoksi kiinni otet-
tujen henkilöiden toimittamisesta poliisin säi-
lytystilojen sijaan selviämisasemille. Tätä pe-
riaatetta tarkennettaisiin säätämällä päihty-
neiden käsittelystä annetussa laissa entistä 
tarkemmin siitä, milloin päihtynyt olisi toi-
mitettava selviämisasemalle ja milloin häntä 
olisi säilytettävä poliisin säilytystilassa. Ta-
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voitteena olisi, että ainoastaan väkivaltaisia 
päihtyneitä jouduttaisiin säilyttämään poliisin 
säilytystiloissa. Asianomaisten viranomaisten 
tulisi seurata, että lain säännöstä toteutettai-
siin myös käytännössä.  

Myös päihtymyksen vuoksi kiinni otetulla, 
joka ei pysty pitämään huolta itsestään, on 
oikeus saada tarvitsemiaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluja. Ei voida pitää hy-
väksyttävänä, että päihtymyksen vuoksi kiin-
ni otetun mahdollisuus päästä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelujen piiriin riippuu sii-
tä, onko kunnassa järjestetty päihtyneen tar-
vitsemia selviämisasemalla tarjottavia palve-
luja. Poliisilla ei ole mahdollisuuksia antaa 
kiinni ottamilleen päihtyneille heidän tarvit-
semaansa hoitoa ja neuvontaa eikä poliisin 
säilytystila ole selviämisasemaan rinnastetta-
vissa ole päihtyneiden säilytyspaikka. 
 
Tekninen valvonta ja etävalvonta 

Teknisestä valvonnasta ja etävalvonnasta ei 
ole säännöksiä tai viranomaismääräyksiä. 
Tekniikan kehittymisen antamia mahdolli-
suuksia vapautensa menettäneiden valvonnan 
kehittämisessä tulee pyrkiä hyödyntämään 
silloin, kun niiden avulla voidaan parantaa 
vapauteen kohdistuvan toimenpiteen tarkoi-
tuksen toteutumista ja vapautensa menettä-
neen turvallisuutta. Teknistä valvontaa hyö-
dynnettäessä on kuitenkin kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota siihen, ettei vapautensa me-
nettäneiden perus- ja ihmisoikeuksia perus-
teettomasti loukata. Teknisillä laitteilla ei 
saada ilman laissa säädettyä perustetta louka-
ta vapautensa menettäneen yksityisyyttä. 
Tämän vuoksi lain tasolla tulee antaa määrä-
ykset niistä periaatteista, joita noudattaen 
teknistä valvontaa voitaisiin käyttää vapau-
tensa menettäneiden valvonnassa. 

Poliisin säilyttämien vapautensa menettä-
neiden valvonnan kehittäminen, vapautensa 
menettäneen turvallisuuden takaaminen ja 
poliisin rajallisten resurssien tarkoituksen-
mukainen kohdentaminen edellyttävät, että 
etävalvontaa voidaan käyttää niissä kihla-
kunnissa, joissa vapautensa menettäneiden 
valvontaa ei voida järjestää ympäri vuoro-
kauden henkilöllisenä valvontana. Etäval-
vonnan sääntelyn osalta on erityistä huomio-
ta kiinnitettävä vapautensa menettäneen tur-

vallisuuden takaamiseen sekä sairaskohtaus-
ten että onnettomuustilanteiden varalta. 

 
Muutoksenhaku 

Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on 
oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksi-
aan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun 
riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltä-
väksi. Tutkintavankeudesta annettuun lakiin 
ei sisälly säännöksiä vapautensa menettänei-
den oikeudesta hakea muutosta lain perus-
teella tehtyihin päätöksiin. Näin ollen muu-
toksenhaku vapautensa menettäneen oikeuk-
sia ja velvollisuuksia koskevista päätöksistä 
tapahtuu perustuslain 21 §:n perusteella. Va-
litustie on hallintolainkäyttölinjan mukainen 
(PeVL 9/2001 vp). 

Perustuslain suoran soveltamisen vähentä-
miseksi tulisi poliisin säilyttämän vapautensa 
menettäneen oikeudesta hakea muutosta hä-
nen oikeuksiaan ja velvollisiaan koskeviin 
päätöksiin säätää nimenomaisesti laissa. Vas-
taavalla tavalla on menetelty mielenterveys-
lain uudistuksessa (1423/2001) ja säilöön 
otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säi-
löönottoyksiköstä annetussa laissa. Muutok-
senhakumahdollisuudesta säädetään mainit-
tujen lakien osalta mielenterveyslain 24 §:ssä 
ja säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta 
ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 26 §:ssä.  
 
3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 

Vapautensa menettäneen oikeudet on pe-
rustuslain 7 §:n 3 momentin mukaan turvat-
tava lailla. Tutkintavankien, pidätettyjen ja 
kiinni otettujen oikeuksista ja velvollisuuk-
sista tulisi säätää aikaisempaa tarkemmin lain 
tasolla erityisesti silloin, jos vapautensa me-
nettäneiden perusoikeuksia joudutaan rajoit-
tamaan säilytystilojen järjestyksen, muiden 
henkilöiden turvallisuuden tai muun vastaa-
van syyn vuoksi. 

Uudistuksen tavoitteena on saattaa poliisin 
säilytettävinä olevien tutkintavankien, pidä-
tettyjen ja kiinni otettujen kohtelua koskeva 
lainsäädäntö vastaamaan perusoikeusuudis-
tuksessa ja perustuslaissa asetettuja vaati-
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muksia. Käytännön selkiyttämiseksi kansain-
välisistä ihmisoikeussopimuksista aiheutuvat 
velvoitteet ehdotetaan kirjattavan kansalli-
seen lainsäädäntöön. Ehdotuksessa on myös 
pyritty ottamaan huomioon ihmisoikeuksien 
valvontaelinten lausunnot ja kansainvälisissä 
suosituksissa ilmaistut periaatteet. Poliisin 
henkilökunnan toimivaltuuksia, toimivallan 
määräytymistä ja asteellista toimivaltaa kos-
keva sääntely ehdotettaisiin otettavaksi lain 
tasolle. 

Uudistuksessa pyritään myös säännösten 
sisällöllisen, lakiteknisen ja kielellisen sel-
keyden lisäämiseen. Poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta annettavaksi ehdotet-
tu laki ehdotetaan jaettavaksi systemaattisuu-
den saavuttamiseksi lukuihin. 

Tämän ehdotuksen tavoitteet ja keinot liit-
tyvät läheisesti vankeusrangaistuksien täy-
täntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeen-
panoa koskevan lainsäädännön uudistami-
seen. Tätä ehdotusta valmisteltaessa on seu-
rattu vankeusrangaistuskomitean valmistele-
man uuden vankeuslain ja tutkintavankeus-
lain linjauksia sekä niiden jatkovalmistelua. 
Vapautensa menettäneiden kohtelua koskevi-
en säännösten johdonmukaisuuden, selkey-
den ja ymmärrettävyyden vuoksi ehdotukses-
sa on pyritty välttämään tarpeettomia poik-
keamia uudessa vankeuslaissa ja tutkintavan-
keuslaissa omaksutuista linjauksista. 

Koska uuden tutkintavankeuslain jatko-
valmistelun yhteydessä on katsottu, ettei olisi 
lakiteknisesti tarkoituksenmukaista säännellä 
poliisin tiloihin sijoitettujen tutkintavankien 
kohtelua uudessa tutkintavankeuslaissa, eh-
dotetaan poliisin säilyttämien tutkintavankien 
kohtelua koskevat säännökset otettavaksi eh-
dotettuun lakiin poliisin säilyttämien henki-
löiden kohtelusta. 
 
Vaihtoehtoiset sääntelytavat 

Vaihtoehtoisia sääntelytapoja poliisin säi-
lyttämien tutkintavankien, pidätettyjen ja 
kiinni otettujen kohtelua koskevan lainsää-
dännön tekniseen toteuttamiseen on useita. 
Yksi vaihtoehto olisi koota kaikkien poliisin 
tiloissa säilytettävien henkilöiden kohtelua 
koskevat säännökset yhteen yleislakiin, jonka 
soveltamisalaan kuuluisivat pidätetyt, kiinni 
otetut, päihtymyksen vuoksi säilöön otetut ja 

sekä vankeinhoitoviranomaisten että poliisin 
säilyttämät tutkintavangit sekä muut kuin 
vankeusrangaistusta suorittavat vangit. Täl-
löin osin ongelmalliseksi ryhmäksi muodos-
tuisivat tutkintavangit, joiden vapauden me-
netysaika poikkeaa olennaisesti pidätettyjen, 
kiinni otettujen ja päihtymyksen vuoksi säi-
löön otettujen keskimääräisistä vapauden 
menetysajoista. Tutkintavankien säilyttämi-
nen poliisin säilytystiloissa olisi uuden tut-
kintavankeuslain 2 luvun 1 §:n mukaan tois-
sijainen vaihtoehto verrattuna tutkintavanki-
en säilyttämiseen rangaistuslaitoksesta. Polii-
si ei olisi ensisijainen tutkintavankien säily-
tyksestä vastaava viranomainen. Ongelmalli-
seksi muodostuisi tällöin myös päihtyneiden 
kohtelu, sillä voimassa olevan lainsäädännön 
mukaan poliisi ei ole ensisijainen päihtynei-
den säilytyksestä vastaava viranomainen. 
Tämän sääntelytavan lopputuloksena olisi 
yksi laaja vapautensa menettäneiden kohtelua 
sääntelevä laki, joka sääntelisi kaikkien mui-
den poliisin ja vankeinhoitoviranomaisten 
säilyttämien henkilöiden kuin rangaistusta 
suorittavien vankien kohtelua. 

Toinen vaihtoehto olisi koota kaikkien va-
pautensa menettäneiden, mukaan lukien pi-
dätetyt, kiinni otetut, päihtyneet ja vangit, 
kohtelua koskevat säännökset yhteen lakiin. 
Tämän sääntelytavan etuna olisi, että kaik-
kien vapautensa menettäneiden oikeuksia 
voitaisiin arvioida uudelleen ja samalla yhte-
näistää eri säännökset poistaen niiden väliltä 
tarpeettomat poikkeamat. Vaihtoehtoisen 
sääntelytavan toteuttaminen vaatisi kuitenkin 
laaja-alaisen valmistelun ja käytännössä se 
olisi edellyttänyt vankeusrangaistuskomitean 
toimeksiannon sekä tämän lainsäädäntö-
hankkeen yhdistämistä. Vankeusrangaistus-
komitean työn ja tämän lainsäädäntöhank-
keen uudelleenorganisointi olisi todennäköi-
sesti viivästyttänyt sekä rangaistusten täytän-
töönpanosta annettujen säännösten uudistuk-
sen toteutumista että poliisin tiloissa säilytet-
tävien henkilöiden kohtelua koskevien sään-
nösten antamista. 

Kolmas lainsäädäntötekninen vaihtoehto 
valitulle ratkaisulle olisi vankeusrangaistus-
komitean ehdottaman uuden tutkintavankeus-
lain ottaminen ensisijaiseksi poliisi pidättä-
mien ja kiinni ottamien henkilöiden kohtelua 
säänteleväksi säädökseksi. Lisäksi oltaisiin 
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annettu ainakin poliisin tiloissa säilytettävien 
henkilöiden kohtelua sääntelevä asetus, jossa 
olisi annettu yksityiskohtaisemmat säännök-
set poliisin tiloissa säilytettävien vapautensa 
menettäneiden kohtelusta. Ongelmaksi olisi 
tällöin muodostunut se, että asetustasolla oli-
si jouduttu antamaan säännöksiä, jotka vai-
kuttaisivat keskeisesti poliisin tiloissa säily-
tettävien vapautensa menettäneiden oikeuk-
siin. Ottaen huomioon perustuslakiuudistuk-
sen yhteydessä perustuslain 80 §:n 1 mo-
menttiin otetun periaatteen, jonka mukaan 
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teista on säädettävä lailla, tällaisen sääntely-
tavan valintaa ei voida pitää perusteltuna. 
Uuteen tutkintavankeuslakiin olisi tässä vaih-
toehdossa ollut otettava ainakin teknistä val-
vontaa koskevat määräykset. Päihtyneiden 
käsittelystä annettua lakia olisi samalla ollut 
muutettava vastaamaan tämänhetkisiä käsi-
tyksiä päihtyneiden asianmukaisesta kohte-
lusta. 

Tässä esityksessä valittu sääntelytapa on 
poliisin säilyttämien tutkintavankien, pidätet-
tyjen ja kiinni otettujen henkilöiden, mukaan 
lukien päihtymyksen vuoksi kiinni otetut, 
kohtelua koskevien säännösten uudistaminen 
ja kokoaminen yhteen lakiin. Esityksessä va-
litun ratkaisun etuna on, että kaikkien polii-
sin tiloissa säilytettäviä henkilöitä koskevat 
säännökset, joitakin erityislainsäädäntöön si-
sältyviä poikkeuksia lukuun ottamatta, ovat 
koottuna yhteen lakiin. Päihtymyksen vuoksi 
kiinni otettujen henkilöiden kohtelusta sää-
dettäisiin lisäksi osittain muutettavaksi ehdo-
tetussa päihtyneiden käsittelystä annetussa 
laissa. Jotta päihtyneiden kohtelu voitaisiin 
toteuttaa päihtyneiden käsittelystä annetussa 
laissa tarkoitetuin tavoin, olisi syytä kiireelli-
sesti selvittää mahdollisuudet selviämisase-
mia koskevan sääntelyn antamiseen. 

Ehdotettu pidätettyjen ja kiinni otettujen 
kohtelua koskeva laki olisi tärkeä oikeusläh-
de poliisin säilyttämille tutkintavangeille, pi-
dätetyille ja kiinni otetuille sekä heidän lä-
heisilleen. Lakiehdotusta valmisteltaessa on 
jouduttu arvioimaan, miltä osin on tarkoituk-
senmukaista säätää samoista asioista useissa 
rinnakkaisissa laeissa. Ehdotettu laki vastaisi 
monelta osin uuden vankeuslain ja tutkinta-
vankeuslain säännöksiä. Vaihtoehtona asial-
lisesti samansisältöisten säännösten ottami-

selle ehdotettuun lakiin olisi ollut ehdotetun 
lain kirjoittaminen viittaussäännöksin, jolloin 
samansisältöisten säännösten uudelleen kir-
joittamisen sijaan voitaisiin viitata soveltu-
vaan vankeuslain tai tutkintavankeuslain 
säännökseen. Tämä sääntelytapa helpottaisi 
havaitsemaan ne erot, joita esimerkiksi uuden 
tutkintavankeuslain mukaisen tutkintavangin 
kohtelun ja poliisin tiloissa säilytettävän tut-
kintavangin, pidätetyn tai kiinni otetun koh-
telun välillä on. Viittaussäännöksin kirjoitet-
tua lainsäädäntöä on kuitenkin vaikeampaa 
lukea ja hahmottaa, minkä vuoksi tässä esi-
tyksessä ehdotetaan, että poliisin säilyttämien 
tutkintavankien, pidätettyjen ja kiinni otettu-
jen vapauden menetykseen liittyvistä oikeuk-
sista säädettäisiin mahdollisimman kattavasti 
laissa poliisin säilyttämien henkilöiden koh-
telusta. 
 
3.1.1. Laki poliisin säilyttämien henkilöi-

den kohtelusta 

Yhteydet säilytystilan ulkopuolelle 

Luottamuksellisen viestin salaisuus on tur-
vattu perustuslain 10 §:ssä ja Euroopan ih-
misoikeussopimuksen 8 artiklassa. Luotta-
muksellisen viestin suojaan voidaan säätää 
välttämättömiä rajoituksia vapauden mene-
tyksen aikana. Kirjeenvaihtoon ei kuitenkaan 
saa puuttua enempää kuin demokraattisessa 
yhteiskunnassa on välttämätöntä yleisen tur-
vallisuuden vuoksi tai epäjärjestyksen ja ri-
kollisuuden estämiseksi taikka muiden henki-
löiden oikeuksien ja vapauksien turvaami-
seksi. Rajoitusten tulee myös täyttää perusoi-
keuksien rajoittamiselle asetetut yleiset edel-
lytykset. 

Kirjeenvaihdon tarkastamista koskevaa 
sääntelyä pyritään selventämään ja ottamaan 
huomioon perusoikeuksien rajoittamiselle 
asetetut edellytykset. Kirjeenvaihdon ja mui-
den viestien tarkastamisesta, puhelujen kuun-
telemisesta ja muiden yhteyksien valvonnasta 
ehdotetaan säädettäväksi kattavammin ja 
täsmällisemmin lain tasolla. Esityksessä eh-
dotetaan kirjeiden ja muiden viestien tarkas-
tamisen ja niiden lukemisen selkeää erotta-
mista toisistaan. Erityisesti kirjeiden lukemi-
selle ehdotetaan lakiin otettavaksi nykyistä 
täsmällisemmät edellytykset. Laissa ehdote-
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taan myös korostettavaksi vapautensa menet-
täneen ja hänen oikeusavustajansa välisen 
kirjeenvaihdon nauttimaa erityistä suojaa. 

Koska yhteydenpito puhelimitse on käy-
tännöllisin ja yksinkertaisin tapa olla yhtey-
dessä säilytystilan ulkopuolelle, ehdotetaan 
vapautensa menettäneen mahdollisuutta pu-
helimen käyttöön laajennettavaksi. Puhelun 
kuuntelemisen edellytyksiä ehdotetaan sel-
keytettäviksi vastaamaan kirjeiden lukemi-
selle asetettuja edellytyksiä.  

Vapautensa menettäneen tapaamista kos-
kevia säännöksiä ehdotetaan selkeytettäväksi. 
Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset ta-
varoiden vastaanottamisesta ja tarkastamises-
ta tapaamisen yhteydessä. Esityksen mukaan 
tapaamista voitaisiin valvoa myös videoval-
vonnalla, joka on monissa maissa havaittu 
tehokkaaksi tavaksi ehkäistä huumausainei-
den luovuttamista tapaamisten yhteydessä. 
Myös edellytyksistä, joilla vapautensa me-
nettäneen tapaaminen voitaisiin evätä, ehdo-
tetaan täsmennettäväksi lain tasolla. 
 
Vapautensa menettäneiden valvonta ja tar-
kastaminen 

Vapautensa menettäneen tarkastaminen 
tarkoittaa puuttumista vapautensa menettä-
neen henkilökohtaiseen vapauteen ja koske-
mattomuuteen. Vapautensa menettäneiden 
valvontaa ja tarkastamista koskevia säännök-
siä esitetään täsmennettäviksi ja selkeytettä-
viksi. 

Vapautensa menettäneen selli ei nauti koti-
rauhan suojaa, mutta sellin tarkastamisen 
voidaan tietyssä määrin katsoa rajoittavan 
vapautensa menettäneen yksityisyyden suo-
jaa. Tämän vuoksi vapautensa menettäneiden 
majoitustilojen ja omaisuuden tarkastuksesta 
ehdotetaan säädettäväksi nykyistä tarkemmin 
lain tasolla. Lakiin ehdotetaan myös otetta-
vaksi säännös metallinilmaisinta ja muita 
apuvälineitä käyttäen tehdystä tarkastuksesta, 
jota kutsuttaisiin turvatarkastukseksi. Vapau-
tensa menettäneen henkilöntarkastuksen 
edellytyksiä ehdotetaan täsmennettäväksi. 
Lakiin ehdotetaan otettavaksi päihteettömyy-
den valvontaa koskevat säännökset. Lakiin 
ehdotetaan lisäksi menettelysäännöstä, jossa 
olisi yleiset säännökset tarkastusten toimit-
tamisesta ja niiden kirjaamisesta. Myös tar-

kastusten suorittamiseen liittyvää päätösval-
taa ehdotetaan tarkennettavaksi. 

 
Muun henkilön tarkastaminen 

Muun henkilön kuin vapautensa menettä-
neen tarkastamista koskevat säännökset eh-
dotetaan selvyyden lisäämiseksi kirjattavaksi 
yhteen lukuun. Lakiin ehdotetaan otettavaksi 
säännös säilytystilaan pääsystä ja turvatar-
kastuksista säilytystilan alueella. Laissa ei 
ole tällä hetkellä säännöksiä siitä, miten tur-
vatarkastuksessa tai henkilöntarkastuksessa 
löydettyjen tavaroiden suhteen menetellään. 
Koska kyse on tapaajan tai muun henkilön 
perustuslaissa turvatusta omaisuuden suojas-
ta, ehdotetaan lakiin otettavaksi asiasta ni-
menomainen säännös. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös sel-
laisten tilanteiden varalta, joissa vapautensa 
menettäneen tapaaja tai muu ulkopuolinen 
henkilö jättää noudattamatta hänelle annetun 
kehotuksen poistua säilytystilasta tai sen alu-
eelta. Tällaisia tilanteita varten ehdotetaan 
poliisin palveluksessa olevalle virkamiehelle 
toimivaltaa poistaa voimakeinoin tällainen 
henkilö säilytystilasta tai säilytystilan alueel-
ta. 
 
Turvaamistoimenpiteet 

Esityksessä ehdotetaan, että turvaamistoi-
menpiteet erotettaisiin selkeämmin tarkastus-
ta koskevista säännöksistä ja koottaisiin 
omaksi luvukseen. Lakiin ehdotetaan sään-
nöstä, jossa nimenomaisesti lueteltaisiin va-
pautensa menettäneisiin käytettävissä olevat 
turvaamistoimenpiteet. Samaan pykälään 
otettaisiin myös muiden kuin vapautta rajoit-
tavien keinojen ensisijaisuutta korostava 
säännös. 

Käytännössä poliisin tiloissa säilytettäviksi 
otettavien vapautensa menettäneiden osalta 
joudutaan usein tilanteeseen, jossa päihteiden 
käytön vieroitusoireista kärsivän vapautensa 
menettäneen terveydentilaa on seurattava ja 
tarkkailtava ympärivuorokautisesti. Käytän-
nössä vapautensa menettänyt voi myös olla 
niin heikkokuntoinen, että häntä pitää seurata 
jatkuvasti. Vapautensa menettäneen oman 
terveyden turvaamiseksi myös itsetuhoisesti 
käyttäytyvää vapautensa menettänyttä on 
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seurattava. Tällaiset terveydellisessä vaarassa 
olevat vapautensa menettäneet sijoitetaan 
usein selliin, joissa vapautensa menettänyttä 
voidaan kameravalvonnalla seurata ympäri-
vuorokautisesti. Yöaikaan vapautensa menet-
täneen seuraaminen ei yleensä ole henkilö-
kunnan vähäisyyden vuoksi muulla tavoin 
järjestettävissä. Koska toimenpiteellä puutu-
taan vapautensa menettäneen henkilökohtai-
seen vapauteen ja jatkuvalla kameravalvon-
nalla myös vapautensa menettäneen yksityi-
syyteen hänen suojelemisekseen, esityksessä 
ehdotetaan, että tällaiseen tarkkailuselliin si-
joittamisesta ja sen edellytyksistä säädettäi-
siin täsmällisesti laissa. Tällaista valvontaa 
kutsuttaisiin tarkkailuksi. 
 
Tekninen valvonta ja etävalvonta 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi luku, jossa 
säänneltäisiin vapautensa menettäneiden ja 
poliisin säilytystilojen teknistä valvontaa ja 
etävalvontaa. Teknisen valvonnan osalta la-
kiin ehdotetaan otettavaksi nimenomainen 
luettelo niistä edellytyksistä, joilla teknistä 
valvontaa voitaisiin suorittaa. Perusperiaat-
teena teknisen valvonnan osalta olisi, ettei 
tekninen valvonta saisi tarkoittaa vapautensa 
menettäneen henkilökohtaisen vapauden ja 
yksityisyyden kannalta ankarampaa rajoitus-
ta, kuin mikä vapautensa menettäneen oike-
uksiin olisi kohdistunut, jos valvonta olisi 
suoritettu muulla tavoin, esimerkiksi henki-
löllisenä valvontana. 

Jos vapautensa menettänyt ei ole tietoinen 
siitä, miten häntä valvotaan, valvonnan voi-
daan katsoa rajoittavan valvonnan kohteen 
henkilökohtaista vapautta ja yksityisyyttä 
voimakkaammin, kuin jos valvonnan kohde 
on tietoinen valvonnasta. Teknistä valvontaa 
ei saisi suorittaa siten, että vapautensa menet-
tänyt ei olisi tietoinen valvonnan suorittami-
sesta. Lakiin ehdotetaan otettavaksi nimen-
omainen säännös siitä, että vapautensa me-
nettäneelle olisi ilmoitettava teknisestä val-
vonnasta. 

Koska poliisin tiloihin sijoitettujen tutkin-
tavankien keskimääräinen vapauden mene-
tysaika olisi olennaisesti pidätettyjen ja kiin-
ni otettujen keskimääräisiä vapauden mene-
tysaikoja pidempi, voitaisiin teknisen val-
vonnan ulottamista tutkintavankeihin pitää 

poliisin tiloihin sijoitettujen tutkintavankien 
kohdalta voimakkaammin yksityisyyttä ra-
joittavana. Ottaen huomioon että uuden tut-
kintavankeuslain mukaan teknistä valvontaa 
voitaisiin vain poikkeuksellisesti käyttää tut-
kintavankien valvonnassa, ei teknisen val-
vonnan ulottamista kaikkiin poliisin tiloissa 
säilytettäviin tutkintavankeihin voida pitää 
perusteltuna. Näin ollen mahdollisuus tekni-
sen valvonnan käyttöön vapautensa menettä-
neiden valvonnassa rajattaisiin lähtökohtai-
sesti ainoastaan pidätettyihin ja kiinni otet-
tuihin. Niistä poikkeustilanteista, joissa tek-
nistä valvontaa voitaisiin käyttää myös tut-
kintavangin valvontaan, säädettäisiin näiden 
poikkeustilanteiden valvontaa koskevissa eri-
tyissäännöksissä. 

Tekniikan kehittyminen mahdollistaa sen, 
että vapautensa menettäneiden valvonta voi-
daan suorittaa vähemmillä henkilöresursseil-
la entistä turvallisemmin ja tehokkaammin. 
Teknisten laitteiden avulla muualta kuin säi-
lytystilan välittömässä läheisyydessä suori-
tettua vapautensa menettäneiden valvontaa 
kutsuttaisiin etävalvonnaksi. Lakiin ehdote-
taan otettavaksi yksityiskohtaiset säännökset 
etävalvonnan suorittamisesta, valvontaa suo-
rittavan etävalvontakeskuksen tehtävistä sekä 
valvontavastuusta. 
 
Vartijoiden asema 

Sekä vartijoiden että vapautensa menettä-
neiden oikeusturva edellyttää, että poliisin 
palveluksessa olevien vapautensa menettä-
neiden kohteluun liittyviä tehtäviä suorittavi-
en vartijoiden toimivaltuuksista säädetään 
lain tasolla. Lakiin ehdotetaan otettavaksi 
säännökset vartijoiden toimivaltuuksista, 
voimakeinojen käytöstä sekä vartijan virka-
tehtävien yhteydessä aiheutuneen vahingon 
ilmoittamisesta ja tutkimisesta. Vartijan teh-
tävistä ehdotetaan säädettäväksi tarkemmin 
sisäasiainministeriön asetuksella.  
 
Kuljetukset 

Nykyiset säännökset vapautensa menettä-
neiden kuljetuksesta ovat vanhentuneita. 
Koska kuljetuksen aikana pidätettyjen ja 
kiinni otettujen oikeuksia joudutaan rajoitta-
maan, tästä ehdotetaan otettavaksi säännök-
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set ehdotettuun lakiin poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta. 

 
Muutoksenhaku 

Muutoksenhaku tapahtuisi hallintolainkäyt-
tölinjan mukaisesti. Muutoksenhaun kohteen 
olevaan päätöksen olisi ensin haettava oi-
kaisua kihlakunnan poliisilaitoksen poliisi-
päälliköltä ja vasta oikaisuvaatimuksen joh-
dosta tehdystä päätöksestä voitaisiin valittaa 
hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimusmenette-
lyn tarkoituksena olisi vähentää raskasta ja 
hidasta valitusmenettelyä. 

Muutoksenhaun piirin kuuluisivat omai-
suuden hallussapitoa, rahan ja muiden mak-
suvälineiden käyttöä, kirjeen tai postilähe-
tyksen pidättämistä, tapaamiskieltoa ja pois-
tumislupaa erittäin tärkeästä syystä koskevat 
päätökset. Muutoksenhakuoikeuden piiriin 
kuuluvien päätösten ala vastaisi vallitsevaa 
hallinto-oikeuskäytäntöä.  

 Esityksen mukaan hallinto-oikeuden pää-
tökseen vapautensa menettäneen muutoksen-
hakuasiassa ei saisi hakea muutosta. Valituk-
set hallinto-oikeuteen koskisivat päätöksiä, 
joita vastaavien päätösten osalta muutoksen-
haun rajoitus ei perustuslakivaliokunnan säi-
löön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja 
säilöönottoyksiköstä annetun lain 33 §:n yh-
teydessä omaksuman linjauksen mukaan vai-
kuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen 
(PeVL 54/2001 vp). 

Esityksen mukaan hallinto-oikeus olisi 
muutoksenhakuasiassa päätösvaltainen yhden 
jäsenen kokoonpanossa. Kokoonpano olisi 
perusteltu, koska käsiteltävät muutoksenha-
kuasiat ovat yleensä vähäisiä ja oikeudelli-
sesti yksinkertaisia. 
 
Keskeiset poikkeamat uuden tutkintavan-
keuslain periaatteista 

Tutkintavangin sijoittamisesta poliisin säi-
lytystilaan päättäisi uuden tutkintavankeus-
lain mukaan tuomioistuin. Poliisin säilytysti-
loihin sijoittamista koskeva päätös olisi aina 
ajallisesti rajattu ja se tehtäisiin tapauskohtai-
sen harkinnan perusteella. Tuomioistuin rat-
kaisisi näin kunkin poliisin tiloihin sijoitetta-
van tutkintavangin osalta erikseen, voitai-
siinko kyseinen tutkintavanki sijoittaa niihin 

olosuhteisiin, jotka poliisin säilytystilassa 
voidaan tutkintavangille tarjota, rajoittamatta 
liikaa tutkintavangille kuuluvia perus- ja ih-
misoikeuksia. 

Poliisin säilyttämien pidätettyjen ja kiinni 
otettujen asema poikkeaa säilytyksen keston 
suhteen olennaisesti vankeusvankien ja tut-
kintavankien asemasta. Kiinni otettujen säi-
lytys kestää pääsääntöisesti enintään yhden 
vuorokauden ja pidätettyjen säilytys enintään 
neljä vuorokautta. Vapauden menetykseen 
sekä eristyneisyyteen muista henkilöistä ja 
ulkopuolisesta maailmasta liittyvät haitat ei-
vät yleensä ole pidätettyjen ja kiinni otettujen 
kohdalla yhtä vakavia kuin lähtökohtaisesti 
pidempiaikaiseen säilytykseen johtavien 
vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon ja 
tutkintavankeuden toimeenpanon osalta. Ot-
taen huomioon poliisin tiloissa säilytettävien 
pidätettyjen ja kiinni otettujen lukumäärä ja 
poliisivankiloiden resurssit erilaisten toimin-
tojen järjestämiseen ei poliisilta ole perustel-
tua vaatia kaikilta osin yhtä pitkälle meneviä 
toimia pidätettyjen ja kiinni otettujen vapau-
den menetykseen liittyvän eristyneisyyden 
aiheuttamien haittojen torjumiseksi. Tällais-
ten vaatimusten asettaminen poliisille tarkoit-
taisi myös poliisille aiheutuvia huomattavia 
kustannuksia. Tämän vuoksi ehdotetussa 
laissa poikettaisiin osin uudessa tutkintavan-
keuslaissa omaksutuista lähtökohdista. 

Olot säilytystilassa. Poliisin säilytystilaa ei 
ole tarkoitettu pitkäaikaiseen vapautensa me-
nettäneen majoitukseen. Poliisin säilytystilan 
suunnittelussa ja rakentamisessa on turvalli-
suusnäkökohtien vuoksi jouduttu tinkimään 
niistä mukavuuksista, joita tiloissa säilytettä-
ville henkilöille voidaan tarjota. Poliisin ta-
loudellisten resurssien, erillisen rakennus-
hankkeisiin kohdistetun rahoituksen puuttu-
misen ja säilytystilojen suuren lukumäärään 
johdosta ei ole odotettavissa, että poliisilla 
olisi mahdollisuuksia lyhyellä aikavälillä 
ryhtyä toimenpiteisiin, joilla olot säilytysti-
loissa voitaisiin saattaa vastaamaan muualla 
yhteiskunnassa vallitsevia elinoloja. 

Vapautensa menettäneen kuuleminen. Pidä-
tettyjen ja kiinni otettujen säilytyksen lyhyen 
ajallisen keston vuoksi heidän osaltaan esi-
merkiksi majoitusjärjestelyihin liittyvillä ky-
symyksillä ei yleensä ole yhtä suurta merki-
tystä kuin keskimääräiseltä kestoltaan olen-
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naisesti pidemmän tutkintavankeuden osalta. 
Kuulemisen edellyttäminen esimerkiksi aina 
ennen pidätetyn tai kiinni otetun sijoittamista 
poliisin tiloihin muodostaisi poliisille hallin-
nollisen rasitteen ja olisi samalla osaltaan ris-
tiriidassa sen intressin kanssa, että poliisin 
tulee mahdollisimman pian pyrkiä selvittä-
mään, voidaanko pidätetty tai kiinni otettu 
vapauttaa.  

Vaikka ehdotettuun lakiin ei otettaisikaan 
nimenomaista pidätettyjen ja kiinni otettujen 
kuulemisvelvollisuutta koskevaa säännöstä, 
tulisi poliisin kuitenkin pyrkiä hyvän hallin-
totavan mukaisesti varaamaan toimenpitei-
den kohteena olevalle vapautensa menettä-
neelle mahdollisuus lausua kantansa häntä 
koskevasta merkittävästä päätöksestä. Polii-
sin säilyttämien pidätettyjen ja kiinni otettu-
jen kuuleminen perustuisi näin aina tapaus-
kohtaiseen harkintaan, jossa poliisin tulisi 
pyrkiä mahdollisuuksien mukaan kuulemis-
tarvetta arvioidessaan ottamaan huomioon 
tiedossaan olevat pidätetyn tai kiinni otetun 
mahdolliset erityiset olosuhteet. Tällainen 
kuulemista puoltava erityinen olosuhde voisi 
olla esimerkiksi pidätetyn todennäköinen 
myöhemmin tapahtuva vangitseminen ja si-
joittaminen tutkintavankina poliisin säilytys-
tilaan, jolloin olisi asianmukaista varata pidä-
tetylle tilaisuus lausua kantansa sellaisesta 
merkittävästä ehdotetun lain soveltamisalaan 
kuuluvasta päätöksestä, jonka vaikutukset 
todennäköisesti ulottuisivat pidätetyn tutkin-
tavankeusaikaan asti. 

Sijoittaminen. Poliisin säilytystilat ovat 
pääsääntöisesti pieniä eikä niitä näin ole läh-
tökohtaisesti mahdollisuutta jakaa osastoihin. 
Poliisin säilytystiloissa ei myöskään poikke-
uksellisia tilanteita lukuun ottamatta säilytetä 
rangaistusta suorittavia vankeja. Käytännössä 
rangaistusta suorittavien vankien, tutkinta-
vankien, pidätettyjen ja kiinni otettujen sa-
moin kuin eri sukupuolta olevien vapautensa 
menettäneiden pitäminen erillään toisistaan 
toteutuu siten, että näitä henkilöitä ei sijoiteta 
samaan selliin. Poliisin säilytystilojen osalta 
riittäväksi sääntelyksi katsottaisiin näiltä osin 
lain tasolle kirjattavat velvollisuudet miesten 
ja naisten sijoittamiseen eri selleihin sekä va-
pautensa menettäneiden sijoittamiseen mah-
dollisuuksien mukaan yhden hengen sellei-
hin. 

Lakiin ei myöskään ehdoteta otettavaksi 
nimenomaista säännöstä vapautensa menet-
täneen pitämisestä hänen omasta pyynnös-
tään erillään muista vapautensa menettäneis-
tä. Koska poliisin säilytystiloissa säilytettäviä 
vapautensa menettäneitä pidetään pääsään-
töisesti lukituissa selleissä eikä poliisin säily-
tystiloissa ole vankiloiden kaltaisia avoimia 
osastoja tai muita vastaavia olosuhteita, jois-
sa vapautensa menettänyt joutuisi sellin ul-
kopuolella vastoin tahtoaan tekemisiin mui-
den vapautensa menettäneiden kanssa, olisi 
yhden hengen selliin sijoittamista koskeva 
säännös riittävä turvaamaan vapautensa me-
nettäneen mahdollisuuden olla erillään muis-
ta vapautensa menettäneistä. 

Toimintaan osallistuminen. Poliisin tiloissa 
säilytettävien vapautensa menettäneiden va-
pauden menetysajan päiväohjelmasta merkit-
tävä osa liittyy usein sen rikoksen selvittämi-
seen, jonka johdosta henkilö on poliisin säi-
lytettävänä. Pidätettyjen ja kiinni otettujen 
vapauden menetyksen lyhyen keston johdos-
ta ei poliisille olisi perusteltua asettaa laaja-
alaista velvollisuutta erilaisten vapaa-ajan 
toimintojen järjestämiseen. Säilytystilojen 
kehittämiseen käytettävissä olevien rajallis-
ten resurssien johdosta ei ole mahdollista 
myöskään poliisin tiloihin sijoitettujen tut-
kintavankien osalta saavuttaa vastaavia toi-
mintamahdollisuuksia, jotka heille voidaan 
tarjota tutkintavankiloissa. Säilytystilan päi-
värutiineihin kuuluvien toimintojen kuten 
ruokailujen, peseytymisen ja ulkoilun sekä 
rikoksen selvittämiseen liittyvien kuulustelu-
jen ja mahdollisten muiden tutkimusten li-
säksi poliisin mahdollisuudet järjestää erilai-
sia toimintoja säilytystilassa ovat varsin ra-
jalliset. Jos poliisilla kuitenkin olisi mahdol-
lisuuksia järjestää vapautensa menettäneiden 
fyysistä ja psyykkistä virkeyttä tukevaa toi-
mintaa, olisi vapautensa menettäneille annet-
tava tilaisuus näiden mahdollisuuksien hyö-
dyntämiseen. 

Lakiin ei ehdoteta otettavaksi erityistä py-
kälää, joka sääntelisi vapautensa menettä-
neen mahdollisuutta tehdä säilytystilassa 
omaa työtä. Tämä säännös on sisältynyt voi-
massa olevaan tutkintavankeudesta annettuun 
lakiin, mutta sitä ei juuri ole sovellettu käy-
tännössä poliisin säilyttämiin vapautensa 
menettäneisiin. Lainsäädännön systemaatti-
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suuden ja havainnollisuuden kannalta ei olisi 
perusteltua ottaa ehdotettuun lakiin sellaisia 
toimintaan osallistumista koskevia säännök-
siä, joita ei käytännössä olisi mahdollista so-
veltaa muutoin kuin poikkeuksellisesti. 
Oman työn tekemisen mahdollistavan sään-
nöksen jättäminen pois ehdotetusta laista ei 
kuitenkaan tarkoittaisi sitä, ettei poliisin säi-
lyttämälle vapautensa menettäneelle voitaisi 
yksittäisessä tapauksessa antaa lupaa sellai-
sen oman työn tekemiseen, joka soveltuisi 
tehtäväksi poliisin säilytystilassa. Lupaa 
oman työn tekemiseen ei kuitenkaan voitaisi 
antaa, jos siitä aiheutuisi vaaraa vapauteen 
kohdistuvan toimenpiteen tarkoitukselle 
taikka säilytystilan järjestykselle tai turvalli-
suudelle. 

Terveydenhuolto. Poliisin käytettävissä 
olevien henkilöllisten ja muiden resurssien 
johdosta ei poliisin säilytystiloissa käytän-
nössä ole mahdollisuuksia erityiseen vapau-
tensa menettäneiden kuntoutumista ja suhtei-
den ylläpitämistä tukevaan sosiaalityöhön. 
Ottaen huomioon poliisin tiloissa säilytettä-
vien henkilöiden vapauden menetyksen lyhyt 
kesto ei tällaiseen sosiaalityöhön yleensä ole 
perusteltua tarvetta eikä sen asianmukainen 
järjestäminen ole mahdollista. Vapauden 
menetysaikaan kohdistuvaa sosiaalityön tar-
vetta voisikin esiintyä lähinnä poliisin tiloi-
hin sijoitettujen tutkintavankien osalta. Kos-
ka sosiaalityön keinoin tapahtuvaa tutkinta-
vangin tukemista ei voitaisi toteuttaa poliisin 
tiloihin sijoitettujen tutkintavankien osalta, ei 
sosiaalityön keinoin tapahtuvan tukemisen 
tarpeessa olevia tutkintavankeja tulisi sijoit-
taa poliisin säilytystiloihin. 

Vapaa-aika. Tutkintavankien, pidätettyjen 
ja kiinni otettujen vapauteen kohdistuvan 
toimenpiteen tarkoituksen ja vapauden mene-
tyksen lyhyen keston sekä poliisin henkilöl-
listen ja taloudellisten resurssien vuoksi eri-
tyisen vapaa-ajan toiminnan järjestäminen 
poliisin säilyttämille vapautensa menettäneil-
le ei yleensä ole mahdollista. Koska vapau-
tensa menettäneitä säilytetään lukituissa sel-
leissä, ei vapautensa menettäneiden vapaa-
muotoista yhdessäoloa ole usein mahdollista 
toteuttaa muutoin kuin ulkoilujen yhteydessä. 
Tällöinkin vapautensa menettäneiden yhtey-
denpidolle tutkinnallisista syistä määrätyt ra-
joitukset usein estävät vapautensa menettä-

neiden vapaa-ajanvieton toistensa kanssa. 
Tämän vuoksi lakiin ei ehdoteta otettavaksi 
erityistä säännöstä vapautensa menettäneen 
oikeudesta vapaa-ajanviettoon muiden va-
pautensa menettäneiden kanssa.  

Vapautensa menettäneiden yhdessäolon 
järjestämisen osalta on otettava huomioon, 
että jos tällaisen yhdessäolon järjestäminen 
olisi mahdollista aiheuttamatta vaaraa vapau-
teen kohdistuvan toimenpiteen tarkoitukselle, 
säilytysvarmuudelle, säilytystilan järjestyk-
selle ja turvallisuudelle, tulisi mahdollisuus 
yhdessäoloon järjestää esimerkiksi ulkoilujen 
yhteydessä. 

Poliisin säilytystiloissa ei yleensä ole mah-
dollisuuksia järjestää vapautensa menettä-
neille hengellisiä tilaisuuksia. Koska poliisil-
la ei näin ole edellytyksiä aktiivisesti tukea 
vapautensa menettäneiden uskonnonvapau-
den toteuttamista, ei esityksessä ehdoteta la-
kiin otettavaksi erityistä uskonnonharjoitusta 
koskevaa säännöstä. Tutkintavankien, pidä-
tettyjen ja kiinni otettujen poliisin tiloissa 
toimeenpantavan vapauden menetyksen ly-
hyen keston vuoksi vapauden menetyksestä 
aiheutuva tosiasiallinen este osallistua polii-
sin säilytystilan ulkopuolella toimitettaviin 
hengellisiin tilaisuuksiin ei muodostu vapau-
tensa menettäneen perusoikeuksien vastai-
seksi rajoitukseksi.  

Uskonnonvapaudenkin osalta selkeänä läh-
tökohtana olisi kuitenkin, ettei poliisilla olisi 
oikeutta tämän perusoikeuden rajoittamiseen 
muuten kuin laissa säädetyllä perusteella. 
Vapautensa menettäneelle voi vapauden me-
netyksen lyhyestä kestosta huolimatta olla 
tärkeää saada olla yhteydessä oman uskonto-
kuntansa edustajaan tai muuhun henkilöön, 
joka avustaa vapautensa menettänyttä sielun-
hoidollisissa asioissa. Jos vapautensa menet-
täneen yhteydenpidolle ehdotetun lain polii-
sin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 7 ja 
11 luvuissa ja pakkokeinolain 1 luvun 18 b 
§:ssä asetetuista rajoituksista ei muuta johdu, 
tulisi tapaamiset vapautensa menettäneen sie-
lunhoitajakseen ilmoittaman henkilön kanssa 
lähtökohtaisesti sallia. Sielunhoitajan tapaa-
misen estäviä rajoituksia voisivat olla esi-
merkiksi uuden tutkintavankeuslain säätämi-
sen yhteydessä ehdotetun pakkokeinolain 1 
luvun 18 b §:ssä tarkoitettu määräys vapau-
tensa menettäneen yhteydenpidon rajoittami-
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sesta tai tapaamisen kieltäminen ehdotetun 
lain 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuis-
ta syistä. 

Poliisin säilytettävinä oleville tutkintavan-
geille, pidätetyille ja kiinni otetuille ei käy-
tännössä voida järjestää vankiloiden tutkinta- 
ja vankeusvangeille tarjoamia kirjastopalve-
luja vastaavia palveluja. Vaikkakin poliisin 
säilytystiloissa usein on kerätty pieni koko-
elma kirjallisuutta, jota poliisin säilyttämät 
vapautensa menettäneet voivat käyttää, ei 
olisi perusteltua ottaa ehdotettuun lakiin ni-
menomaista säännöstä vapautensa menettä-
neen oikeudesta kirjastopalvelujen käyttämi-
seen. Ottaen huomioon poliisin säilyttämien 
henkilöiden vapauden menetyksen keston ja 
yleisten kirjastopalvelujen käyttämisestä ai-
heutuvat resurssitarpeet ei kirjastopalvelujen 
tarjoamisesta vapautensa menettäneille ai-
heutuva hyöty olisi tarkoituksenmukaisessa 
suhteessa siitä aiheutuviin kustannuksiin. Po-
liisin tulisi kuitenkin edelleen mahdollisuuk-
sien mukaan kehittää säilytystilojen omia kir-
jakokoelmia, jotta vapautensa menettäneille 
voitaisiin tarjota mielekästä ajanvietettä. 

Poliisilla ei ole mahdollisuuksia televisio-
vastaanottimien, radioiden ja sanomalehtien 
hankkimiseen vapautensa menettäneiden 
käyttäviksi. Vapautensa menettäneelle on 
kuitenkin annettava mahdollisuus omalla 
kustannuksellaan seurata tiedotusvälineitä, 
jollei muualla laissa ole tätä oikeutta rajoitet-
tu. Samaten vapautensa menettäneelle on an-
nettava mahdollisuus hankkia omalla kustan-
nuksellaan aikakausilehtiä ja kirjallisuutta. 
Koska pidätettyjen ja kiinni otettujen vapau-
den menetyksen lyhyen keston vuoksi säily-
tystilan ulkopuolisten tapahtumien seuraami-
sella ei ole yhtä suurta merkitystä kuin pi-
dempiaikaisesti säilytettävillä henkilöillä, ei 
esityksessä ehdoteta lakiin säännöstä pidätet-
tyjen ja kiinni otettujen vapaa-aikaan liitty-
västä tiedonhankinnasta. Tutkintavankien 
osalta lakiin ehdotetaan otettavaksi uutta tut-
kintavankeuslakia vastaava säännös kirjalli-
suudesta ja tiedotusvälineiden seuraamisesta. 

Poliisin säilyttämän pidätetyn tai kiinni 
otetun tiedonhankinnan mahdollisuudet mää-
räytyisivät ehdotetun lain muiden säännösten 
perusteella. Tällaisia säännöksiä olisivat lain 
1 luvun 3 §:n yleissäännös vapautensa me-
nettäneen oikeuksien rajoittamisesta, 4 luvun 

1 §:n säännös käyttöesineiden ja omaisuuden 
hallussapidosta ja saman luvun 4 §:n säännös 
rahan käytöstä sekä pakkokeinolain 1 luvun 
18 b §:n säännös vapautensa menettäneen yh-
teydenpidon rajoittamisesta. Poliisin säilyt-
tämän vapautensa menettäneen mahdollisuut-
ta tiedonhankintaan voitaisiin vastaisuudes-
sakin rajoittaa esimerkiksi, jos tiedon hank-
kiminen edellyttäisi sellaisen laitteen hallus-
sapitoa, jonka hallussapito ei olisi ehdotetun 
lain 4 luvun 1 §:n mukaan sallittu. Myös 11 
luvussa säännellyistä turvaamistoimenpiteistä 
voisi seurata käytännön rajoituksia vapauten-
sa menettäneen mahdollisuuksiin seurata 
joukkotiedotusvälineitä. 

Vapautensa menettäneen tiedotusvälinei-
siin tapahtuvaan yhteydenpitoon sovellettai-
siin lähtökohtaisesti samoja säännöksiä, jotka 
koskisivat muitakin vapautensa menettäneen 
yhteyksiä säilytystilan ulkopuolelle. Kun va-
pautensa menettänyt esimerkiksi olisi kirjeit-
se yhteydessä tiedotusvälineisiin, yhteyksien 
valvontaan sovellettaisiin ehdotetun lain 6 
luvun säännöksiä. Jos vapautensa menettä-
neen kirje olisi osoitettu julkiselle tiedotusvä-
lineelle, voisi kirjeen lukeminen tapahtua eh-
dotetun lain 6 luvun 2 §:ssä säädettyjen edel-
lytysten täyttyessä ja sen pidättäminen lain 6 
luvun 5 §:ssä säädetyillä edellytyksillä. 

Kurinpito. Lakiin ei ehdoteta otettavaksi 
säännöksiä erillisestä kurinpitomenettelystä. 
Koska ehdotetun lain soveltamisalaan kuulu-
vien henkilöiden vapauden menetyksen kesto 
on pääsääntöisesti lyhyt ja myös olot poliisin 
säilytystilassa ovat sellaiset, että laajempia 
järjestykseen liittyviä ongelmia ilmenee vain 
poikkeuksellisesti, ei olisi perusteltua ulottaa 
uuden tutkintavankeuslain 10 luvussa sään-
neltyä kurinpitomenettelyä koskemaan polii-
sin säilyttämiä tutkintavankeja, pidätettyjä tai 
kiinni otettuja. 

Jos poliisin tiloissa ilmenisi sellaisia järjes-
tysrikkomuksia, jotka täyttäisivät rangaista-
vaksi säädetyn teon tunnusmerkistön, olisi 
poliisin meneteltävä teon suhteen samoin 
kuin muiden poliisin tietoon tulevien rikosten 
osalta on säädetty. Tätä lievempien järjestys-
rikkomusten osalta ei erillisten kurinpitoran-
gaistusten määräämistä voitaisi pitää perus-
teltuna varsinkaan, kun poliisin tiloissa säily-
tettävillä vapautensa menettäneille ei usein 
ole sellaisia etuuksia, joihin kurinpitorangais-
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tus voisi kohdistua. Vapauden menetyksen 
lyhyen keston ja säilytystilan olojen vuoksi 
myöskään varoituksella tai rangaistusselliin 
sijoittamisella ei voida olettaa olevan merkit-
tävää ennalta estävää vaikutusta niiden polii-
sin säilyttämien vapautensa menettäneiden 
osalta, jotka muutoin syyllistyisivät säilytys-
tilan järjestystä koskevien säännösten rikko-
miseen. 

Turvaamistoimenpiteet. Lakiin poliisin säi-
lyttämien henkilöiden kohtelusta ei ehdoteta 
otettavaksi uuden tutkintavankeuslain 13 lu-
vun 5 §:ää vastaavaa säännöstä vapautensa 
menettäneen pitämisestä erillään muista va-
pautensa menettäneistä. Poliisin säilytysti-
loissa ei yleensä ole sellaista vapautensa me-
nettäneiden vapaata yhdessäoloa, jota uuteen 
tutkintavankeuslakiin ehdotetun säännöksen 
tarkoittamassa mielessä tulisi rajoittaa. Va-
pautensa menettäneiden säilyttämistä luki-
tuissa selleissä ei sellaisenaan pidettäisi uu-
teen tutkintavankeuslakiin ehdotetussa sään-
nöksessä tarkoitettuna vapautensa menettä-
neen erillään pitämistä tarkoittavana turvaa-
mistoimenpiteenä. 

 
 

3.1.2. Laki esitutkintalain 10 §:n muutta-
misesta 

Viranomaisten kesken on esiintynyt vaihte-
levaa käytäntöä sen suhteen, milloin ja miten 
rikoksesta epäillylle ilmoitetaan hänen oi-
keudestaan käyttää avustajaa esitutkinnassa. 
Esitutkintalain 29 §:n 2 momentin 
(108/1998) mukaan rikoksesta epäillylle on 
ennen kuulustelua tehtävä selkoa hänen oi-
keudestaan käyttää avustajaa esitutkinnassa. 
Rikoksesta epäillyn ihmisoikeussopimuksissa 
turvattu oikeus oikeudenmukaiseen oikeu-
denkäyntiin ja ihmisoikeussopimusten val-
vontaelinten kannanotot edellyttävät, että ri-
koksesta epäillylle on viipymättä ilmoitettava 
hänen oikeuksistaan. 

Jotta rikoksesta epäilty pystyisi tehokkaasti 
hyödyntämään oikeuttaan käyttää esitutkin-
nassa avustajaa, ehdotetaan esitutkintalakiin 
otettavaksi säännös esitutkintaa suorittavan 
viranomaisen velvollisuudesta viipymättä il-
moittaa rikoksesta epäillylle vapautensa me-
nettäneelle hänen oikeudestaan käyttää avus-
tajaa esitutkinnassa. 

3.1.3. Laki päihtyneiden käsittelystä an-
netun lain muuttamisesta 

Päihtyneiden käsittelystä annetussa laissa 
ehdotetaan säilytettäväksi sisällöltään tar-
kennettuna periaate, jonka mukaan poliisilain 
11 §:n 1 momentin perusteella päihtymyksen 
vuoksi kiinni otetut henkilöt olisi lähtökoh-
taisesti toimitettava sosiaali- tai terveyden-
huoltoviranomaisten ylläpitämään hoitopaik-
kaan, jota kutsuttaisiin selviämisasemaksi. 
Tavoitteena olisi, että päihtynyt otettaisiin 
poliisin säilytystilaan vain, jos päihtynyttä ei 
hänen väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäyty-
misensä vuoksi voitaisi toimittaa sel-
viämisasemalle. 

Ehdotuksen mukaan poliisin säilytystilaan 
otetulla päihtyneellä olisi lähtökohtaisesti 
samat oikeudet kuin muullakin poliisin säi-
lyttämällä kiinni otetulla. Päihtyneen tilasta 
aiheutuisi kuitenkin tiettyjä rajoituksia näi-
den oikeuksien käyttämiselle. Esimerkiksi 
majoitusolosuhteiden ja valvonnan intensi-
teetin osalta päihtyneiden olojen järjestämi-
nen edellyttäisi muiden vapautensa menettä-
neiden asemasta poikkeavia järjestelyjä, jotta 
päihtyneen turvallisuus ja säilytystilan järjes-
tys voitaisiin varmistaa. 
 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei olisi merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia. 

Tekninen valvonta ja etävalvonta. Niiden 
poliisilaitosten osalta, jotka tulisivat laajen-
tamaan teknisen valvonnan käyttämistä apu-
na vapautensa menettäneiden valvonnassa, 
aiheutuisi tarvittavien teknisten laitteiden ja 
järjestelmien hankkimisesta järjestelmien 
koosta ja laadusta riippuvia lisäkustannuksia. 
Varsinkin etävalvonnan hyödyntämisestä 
koituisi kuitenkin myös säästöjä esimerkiksi 
kuljetuskustannusten muodossa. Useissa po-
liisin säilytystiloissa on tälläkin hetkellä ai-
nakin jossain määrin hyödynnetty teknistä 
valvontaa vapautensa menettäneiden valvon-
nassa ja teknisen valvonnan käytön laajenta-
misesta päättäminen ja siitä aiheutuvien kus-
tannusten kattaminen tapahtuisivat vastai-
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suudessakin kunkin kihlakunnan poliisilai-
toksen määrärahojen puitteissa. 

Terveydenhuollon järjestäminen. Esityk-
sessä ei ehdoteta muutosta siihen perusperi-
aatteeseen, että julkisen terveydenhuollon 
palveluista potilaalta perittävät maksut mak-
settaisiin edelleen poliisin määrärahoista. 

Poliisin tilastointijärjestelmän puutteista 
johtuen käytettävissä ei ole tarkkoja tietoja 
niistä kuntien vapautensa menettäneille an-
tamasta sairaan- ja terveydenhoidosta aiheu-
tuvista kustannuksista, jotka nykyisen käy-
tännön mukaan ovat saattaneet tulla poliisin 
maksettavaksi, mutta ehdotetun lain mukaan 
kuuluisivat vapautensa menettäneen kotikun-
nan vastattaviksi. Poliisi on ottanut vertailu-
kelpoisen liikekirjanpidon käyttöön vuonna 
1998, jonka mukaan muut kuin poliisin oman 
henkilöstön terveyspalvelujen kustannukset 
ovat vuonna 1998 olleet 243 155 markkaa eli 
noin 40 896 euroa, vuoden 1999 osalta 
481 952 eli noin 81 059 euroa, vuoden 2000 
osalta 817 766 markkaa eli noin 137 538 eu-
roa ja vuoden 2001 tammikuusta toukokuu-
hun 317 521 markkaa eli noin 53 403 euroa. 
Näihin lukuihin sisältyvät sekä poliisin säi-
lyttämät pidätetyt ja kiinni otetut että rikok-
sen johdosta vangitut henkilöt. 

Kaikkien poliisin terveydenhuoltomenojen 
perusteella voidaan poliisin säilyttämien tut-
kintavankien, pidätettyjen ja kiinni otettujen 
terveydenhuoltopalvelujen kustannusten ar-
vioida olevan vuositasolla koko maan osalta 
alle 150 000 euroa. Koska kustannukset yk-
sittäistä kuntaa kohden jäisivät vähäisiksi ja 
kohdistuisivat merkittävästi ainoastaan niihin 
kuntiin, joiden asukkailla ilmenisi tarvetta 
kalliiseen erikoissairaanhoitoon, jonka tar-
peen voidaan katsoa olevan riippumaton 
henkilön joutumisesta lyhytaikaisesti poliisin 
säilytettäväksi, ei valtion ja kuntien välisen 
kustannusten jaon muutoksen sen vähäisyy-
den vuoksi katsota antavan aihetta muuttaa 
kuntien valtionosuuksia. Lakiin kirjattavaksi 
ehdotettu periaate poliisin säilyttämien va-
pautensa menettäneiden terveydenhuollon 
kustannusvastuusta vastaisi myös nykyisin jo 
laajalti noudatettua käytäntöä, minkä vuoksi 
lakiin ehdotettavaa tarkennusta ei tosiasialli-
sesti voida pitää muutoksena valtion ja kunti-
en väliseen kustannusten jakoon. 

Muutoksenhaku. Voidaan pitää todennäköi-

senä, että muutoksenhakumahdollisuuden 
nimenomainen kirjaaminen lakiin sekä polii-
sin tekemien kohtelua koskevien päätösten 
aikaisempaa tarkempi kirjaaminen tulee vä-
häisessä määrin lisäämään hallinto-
oikeuksien työmäärää.  

Ottaen huomioon poliisin tiloissa säilytet-
tävien henkilöiden vapauden menetyksen ly-
hyen ajallisen keston voidaan kuitenkin olet-
taa, että muutoksenhakumenettelyä vain har-
voin jatkettaisiin oikaisuvaatimuksen jälkeen. 
Ehdotetun lain mukaan hallinto-oikeuksissa 
käsiteltäviksi tulevat asiat olisivat myös pää-
sääntöisesti merkitykseltään niin vähäisiä, et-
tä avustajan määrääminen tulisi vain harvoin 
kysymykseen. Näin ollen oikeusavun kus-
tannukset eivät ehdotettuun lakiin kirjatun 
muutoksenhakumahdollisuuden johdosta 
olennaisesti nousisi. 
 
4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-

set 

Esityksellä ei olisi merkittäviä organisato-
risia vaikutuksia. 

Teknisen valvonnan ja etävalvonnan hyö-
dyntäminen vapautensa menettäneiden val-
vonnassa mahdollistaisi vapautensa menettä-
neiden valvonnan entistä turvallisemman ja 
tehokkaamman järjestämisen sekä valvonta-
resurssien aikaisempaa joustavamman koh-
dentamisen. Etävalvonnan tehokkaalla hyö-
dyntämisellä sellaisten poliisilaitosten osalta, 
joista pidätettyjä ja kiinni otettuja jouduttai-
siin ilman etävalvontaa joko kuljettamaan 
pitkiä matkoja päivystävälle poliisilaitokselle 
tai sitomaan alueen ainoa poliisipartio vapau-
tensa menettäneen valvontatehtäviin, voitai-
siin partiotehtävissä toimivien poliisimiesten 
työaikaa vapauttaa kuljetus- ja valvontateh-
tävistä muihin tehtäviin. Toisaalta esitys pa-
rantaisi poliisin säilyttämien vapautensa me-
nettäneiden asemaa säätämällä poliisille ai-
kaisempaan lainsäädäntöön verrattuna pi-
demmälle meneviä velvollisuuksia vapauten-
sa menettäneiden oikeuksien toteuttamisessa. 
Tämä tulisi jossain määrin lisäämään poliisin 
henkilöstön tehtäviä. 

Kokonaisuudessaan esityksellä ei olisi 
merkittäviä henkilöstövaikutuksia poliisin 
organisaatiossa. Toisaalta ehdotetussa laissa 
poliisille säädetyt uudet vapautensa menettä-
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neiden oikeuksien toteuttamiseen liittyvät 
velvollisuudet edellyttäisivät lisäresursseja, 
mutta toisaalta nykyaikaisen tekniikan anta-
mien mahdollisuuksien aikaisempaa tehok-
kaampi hyödyntäminen vapauttaisi vähäises-
sä määrin poliisin resursseja kuljetus- ja val-
vontatehtävistä.  

Ehdotettu laki aiheuttaisi muutoksia polii-
sin henkilöstön toimivaltuuksiin, toimintata-
poihin ja päätösvaltaan. Nykylainsäädäntöä 
täsmällisemmät säännökset toimivaltuuksista 
ja päätösvallasta lisäisivät samalla poliisin 
henkilökunnan oikeusturvaa. Toisaalta uusi 
perustuslaki ja lakiin poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta otettavaksi ehdotettu 
muutoksenhakumahdollisuus edellyttäisivät 
aikaisempaa parempaa osaamista ja tarkkuut-
ta päätöksiä tekeviltä virkamiehiltä. 

Esityksen täytäntöönpanon yhteydessä tu-
lee järjestää asianmukainen koulutus poliisin 
henkilökunnalle, jotta voidaan varmistua esi-
tykseen sisältyvien säännösten toteutumisesta 
myös käytännössä.  
 
4.3. Ympäristövaikutukset 

Esityksellä ei olisi merkittäviä ympäristö-
vaikutuksia. Kehittyneen tekniikan tarjoami-
en mahdollisuuksien hyödyntäminen vapau-
tensa menettäneiden valvonnassa mahdollis-
taisi vapautensa menettäneiden poliisin säily-
tystilojen välillä tapahtuvien kuljetusten vä-
hentämisen. Kuljetusten vähentyminen pie-
nentäisi jonkin verran kuljetuksesta ympäris-
tölle kuljetusvälineiden päästöjen muodossa 
aiheutuvia rasituksia. 
 
4.4. Vaikutukset eri kansalaisryhmien 

asemaan 

Esitys parantaisi poliisin säilyttämien va-
pautensa menettäneiden asemaa. Vapautensa 
menettäneelle lain tasolla turvatut laajat ih-
misoikeusvelvoitteiden mukaiset vähimmäis-
oikeudet mahdollistaisivat sen, että vapau-
tensa menettänyt pystyisi tehokkaammin vaa-
timaan hänelle kuuluvien perus- ja ihmisoi-
keuksien toteuttamista. Esityksen mukaiset 
vapautensa menettäneen oikeuksien rajoitta-
misessa sovellettavat tarkkarajaiset edelly-
tykset estäisivät vapautensa menettäneen oi-
keuksien perusteettomat rajoittamiset. Ehdo-

tetut säännökset tarkastusten edellytysten ja 
sisällön tarkasta sääntelystä parantaisivat se-
kä vapautensa menettäneen oikeusturvaa että 
vapautensa menettäneiden ja poliisin henki-
löstön turvallisuutta. Lain tasolle otettavat 
säännökset teknisestä valvonnasta ja etäval-
vonnasta parantaisivat sekä vapautensa me-
nettäneiden että poliisin henkilöstön oikeus-
turvaa. 

Tärkein vapautensa menettäneiden oikeus-
turvaa parantava muutos olisi ehdotettu muu-
toksenhakua koskeva sääntely. Muutoksen-
hakumahdollisuus toteutettaisiin ensi asteena 
hallinnon sisäisenä oikaisumenettelynä ja 
tämän jälkeen hallinto-oikeuteen tehtävän va-
lituksen kautta. 

 
 

5.  Asian valmistelu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Esitys on valmisteltu sisäasiainministeriös-
sä virkatyönä ja sen valmistelua on ohjannut 
ja valvonut eri intressitahojen edustajista 
koostunut ohjausryhmä. 
 
5.2. Lausunnot 

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi on 
pyydetty lausunnot 48:lta eri lausunnonanta-
jataholta. Lausunto pyydettiin Ahvenanmaan 
poliisipiiriltä, Espoon kihlakunnan poliisilai-
tokselta, Espoon kihlakunnan syyttäjäviras-
tolta, Helsingin hovioikeudelta, Helsingin 
kaupungilta, Helsingin kihlakunnan poliisi-
laitokselta, Helsingin käräjäoikeudelta, Hel-
singin yliopistolta, Ihmisoikeusjuristit ry:ltä, 
Joensuun kaupungilta, Joensuun kihlakunnan 
poliisilaitokselta, Kajaanin kihlakunnan po-
liisilaitokselta, Kansanterveyslaitokselta, 
Keskusrikospoliisilta, Korkeimmalta hallin-
to-oikeudelta, Korkeimmalta oikeudelta, 
Kuntaliitolta, Lastensuojelun Keskusliitolta, 
liikkuvalta poliisilta, oikeusministeriöltä, Oi-
keuspoliittiselta tutkimuslaitokselta, Poliisi-
koululta, poliisin Etelä-Suomen, Itä-Suomen, 
Lapin, Länsi-Suomen ja Oulun lääninjohdol-
ta, puolustusministeriöltä, Pääesikunnalta, 
Seinäjoen kaupungilta, Seinäjoen kihlakun-
nan poliisilaitokselta, sisäasiainministeriön 
kuntaosastolta, pelastusosastolta ja rajavar-
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tio-osastolta, sosiaali- ja terveysministeriöltä, 
Stakesilta, Suomen asianajajaliitolta, Suomen 
Poliisijärjestöjen Liitolta, Tampereen kihla-
kunnan poliisilaitokselta, Tampereen yliopis-
tolta, Tietosuojavaltuutetun toimistolta, Tul-
lilaitokselta, työministeriöltä, Vaasan kau-
pungilta, Vaasan kihlakunnan poliisilaitok-
selta, Valtakunnansyyttäjänvirastolta, Valtion 
ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:ltä 
ja Vantaan kihlakunnan poliisilaitokselta.  

 Esityksen johdosta on lausunnon antanut 
34 tahoa. Lausunnoista on laadittu yhteenve-
to sisäasiainministeriössä. 

Lausunnoissa esitykseen on suhtauduttu 
pääsääntöisesti myönteisesti. Erityisen tär-
keänä pidettiin pidätettyjen ja kiinni otettujen 
kohtelua koskevien riittävän yksityiskohtais-
ten ja ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisten 
säännösten ottamista lain tasolle. Tärkeänä 
pidettiin myös lain tasolla tapahtuvaa tekni-
sen valvonnan sääntelyä.  

Osa poliisin organisaatioon kuuluvista lau-
sunnonantajista katsoi ehdotetun sääntelyn 
olevan liian yksityiskohtaista ja hankaloitta-
van liikaa poliisin toimintaa. Lausunnoista 
nousi esille myös kysymys siitä, missä mää-
rin pidätettyjen ja kiinni otettujen kohteluun 
tulisi soveltaa samoja periaatteita kuin tutkin-
tavankien kohteluun. 

Vaikka esityksen lausuntoversiossa ei oltu 
esitetty asiallista muutosta päihtyneiden kä-
sittelystä annettuun lakiin, olivat eräät kun-
tasektorin lausunnonantajat katsoneet esityk-
sen tarkoittavan muutosta valtion ja kuntien 
väliseen kustannustenjakoon ja asettavan 
kunnille lisävelvollisuuksia velvoittamalla ne 
perustamaan päihtyneiden säilössäpitoa var-
ten selviämisasemia. Toisaalta valtaosa lau-
sunnonantajista suhtautui erittäin positiivi-
sesti siihen mahdollisuuteen, että päihtymyk-
sen vuoksi kiinni otetut henkilöt voitaisiin 
toimittaa päihtyneiden käsittelystä annetun 
lain sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti 
poliisin säilytystilojen sijaan selviämisase-
mille. 

Koska on ilmeistä, että selviämisasemien 
laajamittainen perustaminen edellyttää yh-
teistyötä eri viranomaisten kesken, ei tässä 
esityksessä ole ehdotettu muutettavaksi päih-
tyneiden käsittelystä annettua lakia niiltä osin 
kuin se säätelee selviämisasemien perusta-
mista. Jotta päihtyneiden käsittelystä annetun 

lain tarkoitus toteutuisi, tulisi kuitenkin vii-
pymättä ryhtyä toimenpiteisiin sel-
viämisasemia koskevan lainsäädännön val-
mistelemiseksi. 

Lausuntokierroksen jälkeen esitykseen on 
otettu mukaan poliisin tiloihin sijoitettujen 
tutkintavankien kohtelua koskevat säännök-
set. Näitä säännöksiä on valmisteltu oikeus-
ministeriössä valmistellun uuden tutkinta-
vankeuslain yhteydessä, jolloin eri intressita-
hoille on varattu tilaisuus lausua ehdotetuista 
poliisin tiloihin sijoitettuja tutkintavankeja 
koskevista säännöksistä. Nämä lausunnot on 
huomioitu tämän esityksen jatkovalmistelus-
sa. Jatkovalmistelun johdosta järjestettiin uu-
si lausuntokierros aiemmin lausunnon anta-
neille. 
 
 
 
6.  Muita es i tykseen vaikuttavia 

seikkoja 

6.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Oikeusministeriössä on valmisteltu halli-
tuksen esitys vankeusrangaistuksen täytän-
töönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpa-
noa koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksen 
mukaan ehdotettua uutta tutkintavankeusla-
kia sovellettaisiin tutkintavankeuden toi-
meenpanoon. Uuden tutkintavankeuslain 
mukaan tutkintavankeja voitaisiin sijoittaa 
poliisin ylläpitämiin säilytystiloihin, jolloin 
tutkintavankeihin sovellettaisiin ehdotettua 
lakia poliisin säilyttämien henkilöiden kohte-
lusta. Oikeusministeriön esitys on annettu  
eduskunnalle syksyllä 2004. Tutkintavankien 
yhdenvertaisuuden vaatimus edellyttää, että 
heitä koskevat säännökset ovat mahdolli-
simman samanlaiset riippumatta heidän sijoi-
tuspaikastaan. Säännösten yhdenmukaisuus 
on pyritty varmistamaan esitysten valmiste-
lussa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan sa-
manaikaisesti. 

Sisäasiainministeriössä on valmisteltu hal-
lituksen esitys rajavartiolaitosta ja raja-
vyöhykettä koskevan lainsäädännön uudis-
tamiseksi (HE 6/2005 vp). Esitykseen sisäl-
tyy muun ohella ehdotus uudeksi rajavar-
tiolaiksi. Esitys on annettu eduskunnalle 11 
päivänä helmikuuta 2005. Koska uusi raja-
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vartiolaki sekä ehdotukseen sisältyvä ehdotus 
ulkomaalaislain muuttamiseksi tulisivat voi-
maan ennen kuin tähän esitykseen sisältyvien 
lakiehdotusten ehdotettaisiin tulevan voi-
maan, on tässä laissa rajavartiolaitosta kos-
kevien säännösten osalta ehdotettu muutoksia 
hallituksen esityksen (HE 6/2005 vp) mukai-
seen uuteen rajavartiolakiin sekä esityksen 
mukaisesti muutettuun ulkomaalaislakiin. Jos 
ehdotettua uutta rajavartiolakia sekä muita 
ehdotukseen sisältyviä lakeja ei saatettaisi 
voimaan ennen tämän lakiehdotuksen mu-
kaisten lakien voimaan tuloa, olisi vastaavat 
muutokset rajavartiolaitoksen osalta tehtävä 
voimassa olevan rajavartiolaitoksesta anne-
tun lain 48 §:ään. Mahdollinen aikataulun 
muutos tulisi huomioida myös ulkomaalais-
lain 123 §:ään esitetyn muutoksen osalta. 
Tämän esityksen käsittelyn yhteydessä tulisi 
seurata mainitun rajavartiolaitosta koskevan 
lainsäädännön uudistamista koskevan esityk-
sen käsittelyä. 

6.2. Riippuvuus kansainvälisistä velvoit-
teista 

Perustuslain 7 §:ssä edellytetään, että va-
pautensa menettäneille kuuluvista oikeuksis-
ta säädetään ihmisoikeussopimuksissa viitoi-
tetulla tavalla. Laissa ehdotetaan säädettä-
väksi vapautensa menettäneiden oikeuksista 
ihmisoikeussopimusten edellyttämällä taval-
la. 

Vapaudenriiston kohteeksi joutunut lapsi 
on lapsen oikeuksien yleissopimuksen 37 ar-
tiklan c-kohdan mukaan pidettävä erillään 
aikuisista, jollei katsota olevan lapsen edun 
mukaista menetellä toisin. Konsulisuhteita 
koskevan Wienin yleissopimuksen 36 artik-
lan mukaan ulkomaisella vapautensa menet-
täneellä on oikeus olla yhteydessä kotimaan-
sa diplomaattiseen edustustoon tai konsu-
liedustustoon.  

Ihmisoikeuksien valvontaelinten lausunnot 
ja kansainvälisesti hyväksytyissä suosituksis-
sa ilmaistut periaatteet on pyritty ottamaan 
huomioon ehdotuksissa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden 
kohtelusta 

Lain nimike. Laki koskisi poliisin tiloihin 
sijoitettujen tutkintavankien sekä poliisin säi-
lyttämien pidätettyjen ja kiinni otettujen koh-
telua. Laki sääntelisi kaikkien niiden poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelua, joiden 
osalta ei olisi erikseen säädetty toisin. Käy-
tännössä lähes kaikkien poliisin tiloissa säily-
tettävien henkilöiden kohteluun sovellettai-
siin ehdotettua lakia. Lain nimeksi ehdote-
taan lakia poliisin säilyttämien henkilöiden 
kohtelusta, koska se olisi selkeä ja kuvaisi 
hyvin säädöksen sisältöä. 
 
1 luku.  Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Lain 1 §:stä ilmenisi 
lain soveltamisala. Soveltamisalaa koskeva 
pykälä jakautuisi neljään momenttiin. 

Vankeusrangaistuskomitean ehdotuksen 
mukaan rangaistusta suorittaviin vankeihin 
olisi sovellettu uutta vankeuslakia ja pakko-
keinolain perusteella vangittuihin sekä muun 
lain perusteella rangaistuslaitoksessa pidettä-
vän henkilön kohteluun olisi sovellettu uutta 
tutkintavankeuslakia. Poliisin ylläpitämään 
säilytystilaan sijoitettujen tutkintavankien 
kohtelua koskeva sääntely on kuitenkin uu-
den tutkintavankeuslain jatkovalmistelun yh-
teydessä katsottu perustelluksi sijoittaa lakiin 
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta. 

Yleisperusteluissa esitetyin tavoin tutkinta-
vankeja, pidätettyjä ja kiinni otettuja koskee 
syyttömyysolettama, jonka mukaan heidän 
kohtelunsa tulisi olla vähemmän rajoittavaa 
ja heidän oikeuksiensa tulisi eräiltä osin olla 
laajempia kuin vankeusvangeilla. Toisaalta 
tutkintavankeuden, pidättämisen tai kiinni ot-
tamisen tarkoituksesta, erityisesti esitutkin-
nan turvaamisesta, aiheutuu, että tutkinta-
vangin, pidätetyn ja kiinni otetun oikeuksia 
ja etuuksia on voitava rajoittaa. Myös pidä-
tettyjen ja kiinni otettujen vapauden mene-
tyksen lyhytaikaisuudesta seuraa, ettei viran-
omaisten ole perusteltua edellyttää ryhtyvän 

yhtä pitkälle meneviin toimenpiteisiin pidä-
tettyjen ja kiinni otettujen oikeuksien toteut-
tamiseksi kuin lähtökohtaisesti pidempiaikai-
sen vapaudenriiston kohteeksi joutuvien van-
keusvankien ja tutkintavankien osalta.  

Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin lain 
pääasiallinen henkilöllinen soveltamisala 
käyttäen lain soveltamisalaan kuuluvien hen-
kilöiden osalta ilmaisua näiden henkilöiden 
olemisesta poliisin säilytettävinä.  

Ehdotetulla lailla ei rajoitettaisi lainsää-
dännössä muille viranomaisille säädettyjä 
velvoitteita huolehtia yhteiskunnan avun tar-
peessa olevista henkilöistä. Näin esimerkiksi 
päihdehuoltolain ja terveydenhuoltolainsää-
dännön säännökset velvoittaisivat lähtökoh-
taisesti asianomaisia viranomaisia myös suh-
teessa sellaiseen päihdeongelmaiseen henki-
löön, joka on poliisin toimenpiteiden kohtee-
na. 

Ehdotetun lain pääasialliseen henkilölliseen 
soveltamisalaan kuuluisivat poliisin tiloihin 
sijoitetut tutkintavangit sekä poliisin säilyt-
tämät pidätetyt ja kiinni otetut. Tutkintavan-
gin, pidätetyn ja kiinni otetun määritelmä eh-
dotetaan sijoitettavaksi 2 §:ään. Ehdotetun 
1 §:n 1 momentissa säädettäisiin myös viran-
omainen, jonka toiminnassa lakia pääasialli-
sesti sovellettaisiin. Tämä viranomainen olisi 
poliisi, jonka tiloissa pääosa pidätetyistä ja 
kiinni otetuista tosiasiallisesti säilytetään. 

Pykälän 1 momentissa määritettäisiin myös 
ehdotetun lain ajallinen soveltamisala suh-
teessa yksilön vapauden menetyksen alkami-
seen ja päättymiseen. Poliisin säilytettävänä 
oleminen alkaa, kun poliisi on saanut suori-
tettua yksilön vapauteen kohdistuvan toi-
menpiteen. Esimerkiksi poliisin ottaessa 
kiinni vastarintaa tekevää henkilöä lain so-
veltaminen alkaisi siitä hetkestä, jolloin po-
liisi tosiasiallisesti olisi käskyin, kehotuksin 
tai muita keinoja käyttäen saanut vastarintaa 
tekevän henkilön kiinni. Ehdotetun lain ajal-
liseen soveltamisalaan kuuluisivat näin sel-
laiset toimenpiteet kuten poliisin säilytysti-
lassa suoritettavat tarkastukset ja vartiointi 
sekä muu vapautensa menettäneen kohtelu 
säilytystilassa. Ehdotetun lain ajallinen so-
veltamisala päättyisi, kun vapautensa menet-
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tänyt vapautuu tai poliisi laillisen määräyk-
sen nojalla luovuttaa vapautensa menettäneen 
toiselle viranomaiselle. Jos pidätetty vangit-
taisiin, lakkaisi ehdotetun lain soveltaminen 
tuomioistuimen päättäessä vangitsemisesta. 
Tutkintavankiin sovellettaisiin tällöin uutta 
tutkintavankeuslakia, jollei tutkintavankia si-
joitettaisi poliisin säilytystilaan. 

Ehdotettua lakia sovellettaisiin vapautensa 
menettäneiden kohteluun. Kohtelu tarkoittaa 
sellaisia toimenpiteitä, jotka liittyvät suoraan 
tutkintavangin, pidätetyn tai kiinni otetun va-
pauden menetykseen ja säilyttämiseen polii-
sin tiloissa sekä poliisin vastuulla suoritetta-
vien kuljetuksien aikana. Ehdotetussa laissa 
ei näin säädettäisi perusteita, joiden nojalla 
poliisi tai muu viranomainen voisi riistää yk-
silöltä tämän henkilökohtaisen vapauden, 
vaan toimivalta yksilön vapauteen kohdistu-
van toimenpiteen suorittamiseen määräytyy 
muun lainsäädännön perusteella. Kysymyk-
sessä olisi näin menettelylaki, jossa säädetyt 
toimenpiteet sekä näiden toimenpiteiden pe-
rusteet liittyisivät vapautensa menettäneiden 
säilytykseen ja kohteluun poliisin toimesta. 
Ehdotetun lain mukaisia toimivaltuuksia ei 
näin voitaisi käyttää esimerkiksi todisteiden 
hankkimiseksi sen rikoksen selvittämistä var-
ten, jonka johdosta vapautensa menettänyt on 
joutunut poliisin säilytettäväksi. Ehdotetulla 
lailla ei myöskään rajoitettaisi esimerkiksi 
poliisilakiin ja pakkokeinolakiin perustuvien 
pakkokeinojen käyttämistä rikoksen esitut-
kinnassa eikä muutenkaan säänneltäisi esi-
tutkinnan suorittamista. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä siitä, että ehdotetun lain henkilölliseen so-
veltamisalaan kuuluisivat myös poliisin 
muulla laillisella perusteella kuin tutkinta-
vankeuden, pidättämisen tai kiinni ottamisen 
johdosta säilyttämät henkilöt. Ehdotettua la-
kia ei kuitenkaan sovellettaisi sellaisten po-
liisin säilyttämien henkilöiden kohteluun, 
joiden osalta kohtelusta on muualla laissa 
säädetty toisin. Näin esimerkiksi poliisin ti-
loissa säilytettävien rangaistusta tai sakon 
muuntorangaistusta suorittavien vankien 
osalta sovellettaisiin, mitä kyseisten vankien 
osalta erikseen säädetään. Näiltä osin poik-
keuksen muodostaisivat kuitenkin ehdotetun 
lain 15 luvun vartijoita koskevat säännökset. 
Koska uuden vankeuslain vartijoiden toimi-

valtuuksia koskevat säännökset soveltuisivat 
ainoastaan vankeinhoitolaitoksen palveluk-
sessa oleviin vartijoihin, sovellettaisiin ehdo-
tetun lain 15 luvun poliisin palveluksessa 
olevien vartijoiden toimivaltuuksia koskevia 
säännöksiä myös silloin, kun poliisin palve-
luksessa olevat vartijat olisivat tekemisissä 
poliisin säilyttämien vankeusvankien kanssa. 

Pykälän 2 momentin perusteella lain sovel-
tamisalaan kuuluvia henkilöitä koskevia eri-
tyissäännöksiä on voimassa olevassa lainsää-
dännössä oikeudenkäymiskaaressa ja kon-
kurssilaissa (120/2004). Oikeudenkäymis-
kaaren 17 luvun 37 §:n mukaan oikeus voi 
pakottaa niskoittelevan todistajan enintään 
kuuden kuukauden vankeudella täyttämään 
velvollisuutensa. Oikeudenkäymiskaaren 17 
luvun 36 §:n (690/1997) mukaan oikeuden 
istuntoon tuotavaksi määrätty saadaan ottaa 
säilöön edellisenä päivänä ennen kuljetuksen 
alkamista. Todistajan vapauden menetys ei 
saa kuljetuksineen kestää kolmea päivää 
kauempaa. Niskoittelevasta velallisesta sää-
detään konkurssilain 4 luvun 11 §:n 2 mo-
mentissa, jonka mukaan hänelle määrätystä 
uhkasakosta huolimatta niskoitteleva velalli-
nen voidaan määrätä vankeuteen, kunnes hän 
on täyttänyt velvollisuutensa. Siltä osin kuin 
tällaiset henkilöt olisivat poliisin säilytettävi-
nä, heihin sovellettaisiin ehdotetun lain sään-
nöksiä. Pykälän 2 momentti olisi näin joh-
donmukainen uuden tutkintavankeuslain so-
veltamisalaa koskevan 1 luvun 1 §:n 3 mo-
mentin kanssa, jonka mukaan näihin henki-
löihin sovellettaisiin uutta tutkintavankeusla-
kia ainoastaan sinä aikana, jolloin heitä pi-
dettäisiin rangaistuslaitoksessa. 

Sovellettaessa lakia pykälän 2 momentissa 
tarkoitettuihin henkilöihin olisi otettava 
huomioon vapauden menetyksen syy. Tällä 
tarkoitettaisiin sitä, että tällaisen vapautensa 
menettäneen osalta tulisi ehdotetussa laissa 
säädettyjen vapautensa menettäneen oikeuk-
sien rajoitusten soveltamisessa huomioida se 
peruste, jonka vuoksi hän on joutunut polii-
sin säilytettäväksi. Esimerkiksi noudettavaksi 
määrätylle todistajalle voitaisiin sallia mat-
kapuhelimen hallussapito, jollei tästä aiheu-
tuisi vaaraa säilytystilan järjestykselle, koska 
säilytettävän henkilön vapauden menetyksen 
peruste ei lähtökohtaisesti edellyttäisi henki-
lön yhteydenpidon valvomista. 
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Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten koh-
telusta ja säilöönottoyksiköstä tuli voimaan 1 
päivänä maaliskuuta 2002. Ulkomaalaislain 
nojalla säilöön otetuille henkilöille on perus-
tettu työministeriön alaisuudessa toimiva eri-
tyinen säilöönottoyksikkö. Säilöön otettuja 
ulkomaalaisia voidaan kuitenkin määrätyissä 
erityistilanteissa säilyttää myös poliisin säily-
tystiloissa. Siltä osin kuin tällaisia ulkomaa-
laisia säilytetään poliisin tiloissa, heihin so-
velletaan säilöön otettujen ulkomaalaisten 
kohtelusta ja säilöönottoyksiköistä annetun 
lain mukaan, mitä säilöön otettujen ulkomaa-
laisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä an-
netussa laissa säädetään. Pidätystilojen jär-
jestyksen ja turvallisuuden säilyttämiseksi 
poliisin tiloissa säilytettävään ulkomaalai-
seen voidaan kuitenkin soveltaa tarpeellisin 
osin, mitä voimassa olevan tutkintavankeu-
desta annetun lain 5, 6, 6 a ja 7 §:ssä sääde-
tään edellyttäen, että toimenpiteet ovat so-
pusoinnussa säilöön ottamisen perusteen 
kanssa. Säilöön otettujen ulkomaalaisten 
kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettua 
lakia esitetään muutettavaksi siten, että polii-
sin tiloissa säilytettävien ulkomaalaisten koh-
teluun sovellettaisiin ehdotettua lakia poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelusta. 

Pykälän 3 momenttiin otettaisiin uuden 
tutkintavankeuslain 1 luvun 1 §:n 4 momen-
tin säännöstä vastaava viittaussäännös mie-
lenterveyslakiin. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että lain soveltamisesta muiden vi-
ranomaisten säilyttämien pidätettyjen ja kiin-
ni otettujen kohteluun säädettäisiin erikseen. 
Ehdotetussa laissa omaksuttu sääntelytapa 
olisi johdonmukainen voimassa olevassa 
lainsäädännössä poliisin tehtävien hoitamista 
koskevan sääntelyn kanssa, jossa muiden vi-
ranomaisten kuin poliisin toimivaltuuksista 
poliisin tehtävien hoitamiseen säädetään näi-
tä viranomaisia koskevassa erityislainsää-
dännössä.  

2 §. Määritelmät. Lakiin ehdotetaan otetta-
vaksi pykälä, johon sijoitettaisiin lain sovel-
tamisen kannalta keskeisimpien käsitteiden 
määritelmät.  

Pykälän 1 kohtaan ehdotetaan otettavaksi 
tutkintavangin määritelmä. Jotta varmistettai-
siin ehdotetun lain ja uuden tutkintavankeus-
lain soveltamisalojen johdonmukaisuus, vii-

tattaisiin ehdotetussa laissa pakkokeinolain 
sijaan uuden tutkintavankeuslain tutkinta-
vangin määritelmän sisältävään pykälään.  

Pykälän 2 kohtaan ehdotetaan otettavaksi 
pidätetyn määritelmä. Pidätetyllä tarkoitettai-
siin henkilöä, joka olisi pidätetty pakkokei-
nolain 1 luvun 3 §:n nojalla. 

Pykälän 3 kohtaan ehdotetaan otettavaksi 
kiinni otetun määritelmä. Kiinni otetulla tar-
koitettaisiin lähtökohtaisesti millä tahansa 
muulla laillisilla perusteella kiinni otettua ja 
poliisin tiloissa säilytettävää henkilöä kuin 
pykälän 1 ja 2 kohdassa määriteltyä tutkinta-
vankia tai pidätettyä.  

Pykälän 4 kohtaan ehdotetaan otettavaksi 
vapautensa menettäneen määritelmä. Vapau-
tensa menettäneen käsitettä käytettäisiin eh-
dotetussa laissa kokoavana käsitteenä, jolla 
viitattaisiin kaikkiin 1 §:n 1 momentissa tar-
koitettuihin lain pääasialliseen sovelta-
misalaan kuuluviin henkilöihin. 

Pykälän 5 kohtaan ehdotetaan otettavaksi 
tapaajan määritelmä. Tapaajalla tarkoitettai-
siin sellaista henkilöä, joka on tullut tapaa-
maan säilytystilassa säilytettävää vapautensa 
menettänyttä. Henkilöä pidettäisiin tapaajana 
siitä riippumatta, pääseekö hän tosiasiallisesti 
tapaamaan vapautensa menettänyttä. Henki-
löä koskisivat näin ehdotetun lain tapaajaa 
koskevat säännökset siitä lähtien, kun hän 
säilytystilassa tai sen alueella ilmoittaisi tar-
koituksenaan olevan tavata säilytystilassa 
säilytettävää vapautensa menettänyttä. 

Pykälän 6 kohtaan ehdotetaan otettavaksi 
poliisin säilytystilan määritelmä. Säilytysti-
lalla tarkoitettaisiin sellaista poliisin ylläpi-
tämää tilaa, joissa säilytettäisiin vapautensa 
menettäneitä. Säilytystilana ei kuitenkaan pi-
dettäisi vapautensa menettäneiden kuljetuk-
seen käytettyjen kulkuneuvojen tiloja, joissa 
vapautensa menettänyt kuljetuksen aikana 
oleskelee, vaan tällaisia tiloja koskevat sään-
nökset ehdotetaan koottavaksi 14 lukuun. 

Jotta sellaista tilaa, jossa vapautensa me-
nettänyt oleskelee, voitaisiin pitää poliisin 
säilytystilana, täytyy tämän tilan täyttää po-
liisin säilytystilalle asetettavat yleiset edelly-
tykset. Säilytystilan tulee olla poliisin hallin-
noima. Tämän vuoksi esimerkiksi tuomiois-
tuinten istuntosalien yhteydessä olevat säily-
tystilat, joissa vapautensa menettäneitä säily-
tetään tuomioistuimen istuntojen yhteydessä, 
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eivät olisi poliisin säilytystiloja. Säilytystilan 
tulee myös olla käyttötarkoitukseltaan sellai-
nen, että sitä käytetään vapautensa menettä-
neiden säilytykseen. Tämän vuoksi esimer-
kiksi poliisiautot, joita käytetään vapautensa 
menettäneiden kuljetuksiin, sekä tutkijoiden 
työhuoneet, joita käytetään vapautensa me-
nettäneiden kuulusteluihin, eivät olisi sellai-
sia tiloja, joita pidettäisiin ehdotetussa laissa 
tarkoitettuina poliisin säilytystiloina. 

Arvioitaessa poliisin hallinnoiman tilan, 
jossa vapautensa menettänyttä säilytetään, 
luonnetta poliisin säilytystilana, on ratkaise-
vaa tilan tosiasiallinen käyttö vapautensa 
menettäneen säilytykseen. Jos vapautensa 
menettäneitä esimerkiksi säilytettäisiin muu-
toin kuin tilapäisesti poliisiaseman alueelle 
tai sen läheisyyteen pysäköidyssä poliisiau-
tossa, tulisi tällaista tilaa pitää ehdotetussa 
laissa tarkoitettuna poliisin säilytystilana. 
Selvää on, että säilytettäessä vapautensa me-
nettänyttä kuljetuksen päättymisen jälkeen 
useita tunteja kuljetusvälineenä käytetyssä 
poliisiautossa on kuljetusvälinettä pidettävä 
ehdotetussa laissa tarkoitettuna poliisin säily-
tystilana. Myös kuljetuksen pituus vaikuttaa 
arviointiin, sillä mitä pidempi itse kuljetus on 
ollut, sitä nopeammin voidaan edellyttää po-
liisin siirtävän vapautensa menettäneen kulje-
tusvälineestä säilytystilaan. 

Pykälän 7 kohtaan ehdotetaan otettavaksi 
teknisen valvonnan määritelmä. Teknisellä 
valvonnalla tarkoitettaisiin kaikkea sellaista 
teknisin välinein tapahtuvaa valvontaa, joka 
kohdistuisi poliisin säilytystilaan tai sen 
osaan. Teknisestä valvonnasta säädettäisiin 
tarkemmin lain 12 luvussa. 

Pykälän 8 kohtaan ehdotetaan otettavaksi 
etävalvonnan määritelmä. Etävalvonnalla 
tarkoitettaisiin sellaista teknistä valvontaa, 
jossa valvontaa teknisen valvonnan keinoin 
suorittava fyysinen henkilö olisi muualla 
kuin sen poliisin säilytystilan alueella, jota 
hän etävalvontayhteyden avulla valvoo. Säi-
lytystilan ja säilytystilan alueen käsitettä on 
käsitelty tarkemmin ehdotetun lain 1 luvun 2 
pykälän 6 kohdan ja 10 luvun 1 §:n 1 mo-
mentin yksityiskohtaisissa perusteluissa.  

Pykälän 9 kohtaan ehdotetaan otettavaksi 
vartijan määritelmä. Vartijan käsite määritel-
täisiin ottamalla ehdotettuun lakiin viittaus-
säännös poliisilakiin. Ehdotetussa laissa var-

tijalla tarkoitettaisiin poliisin palveluksessa 
olevaa virkasuhteista ylivartijaa tai vartijaa. 

3 §. Vapautensa menettäneen oikeuksien 
rajoittaminen. Pykälään ehdotetaan otetta-
vaksi voimassa olevan tutkintavankeudesta 
annetun lain 2 §:n 1 momentin säännöstä 
vastaava säännös vähäisin tarkennuksin. 
Säännös sisältäisi syyttömyysolettaman mu-
kaisen yleisperiaatteen. Vapautensa menettä-
neiden kohtelun lähtökohtana olisi, että tut-
kintavankeuden, pidättämisen, kiinni ottami-
sen tai muun ehdotetun lain soveltamisalaan 
kuuluvan yksilön vapauteen kohdistuvan 
toimenpiteen vaikutusten tulisi mahdolli-
suuksien mukaan kohdistua ainoastaan va-
pautensa menettäneen henkilökohtaiseen va-
pauteen. Pykälässä säädettäisiin ne säilytyk-
seen liittyvät intressit, joiden perusteella va-
pautensa menettäneeseen voitaisiin kohdistaa 
hänen oikeuksiensa toteutumista kaventavia 
ehdotetussa laissa säädettäviä rajoituksia. 
Vapauteen kohdistuva toimenpide tarkoittaisi 
tutkintavankeutta, pidättämistä, kiinni otta-
mista tai muuta laillista perustetta, jonka no-
jalla yksilöltä on riistetty henkilökohtainen 
vapaus. 

Ehdotetussa laissa käytettävä vapauteen 
kohdistuvan toimenpiteen käsite pitäisi sisäl-
lään sekä varsinaiset pakkokeinot että tur-
vaamistoimenpiteen luontoiset henkilön va-
pauteen kohdistuvat toimenpiteet kuten polii-
silain 11 §:ssä tarkoitetun henkilön itsensä 
suojelemisen häntä uhkaavalta vaaralta, po-
liisilain 14 §:ssä tarkoitetun kotirauhan suo-
jaamisen ja poliisilain 20 §:ssä tarkoitetun 
suojaamisen rikoksilta ja häiriöiltä. Vapau-
teen kohdistuvalla toimenpiteellä ei kuiten-
kaan tarkoitettaisi muita kuin vapautensa 
menettäneen henkilökohtaiseen vapauteen 
kohdistuvia toimenpiteitä. Vapauteen kohdis-
tuvan toimenpiteen käsite ei näin pitäisi sisäl-
lään esimerkiksi ehdotetun lain 11 luvussa 
säädettäviksi ehdotettuja turvaamistoimenpi-
teitä, joilla tarkoitettaisiin vapauden mene-
tyksen aikana vapautensa menettäneeseen 
kohdistettavia hänen oikeuksiaan rajoittavia 
toimenpiteitä. Vapauteen kohdistuvalla toi-
menpiteellä tarkoitettaisiin ehdotetussa laissa 
aina sitä henkilön vapauteen kohdistuvaa 
toimenpidettä, jonka vuoksi vapautensa me-
nettänyt on joutunut poliisin säilytettäväksi.  

Vapauteen kohdistuvan toimenpiteen välit-
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tömänä seurauksena on sen kohteeksi joutu-
van henkilön henkilökohtaisen vapauden ra-
joittaminen esimerkiksi liikkumisvapauden 
suhteen. Vapauteen kohdistuvan toimenpi-
teen tarkoitus käy ilmi niistä laissa säädetyis-
tä perusteista, joiden nojalla tuomioistuimel-
la, poliisilla tai muulla viranomaisella on oi-
keus suorittaa yksilön henkilökohtaiseen va-
pauteen kohdistuva toimenpide. Esimerkiksi 
pidättämisen osalta nämä perusteet on kirjat-
tu pakkokeinolain 1 luvun 3 §:ään. Vapau-
tensa menettäneiden kohtelun kannalta mer-
kityksellisiä pidättämisen perusteita olisivat 
vaara esitutkinnan, oikeudenkäynnin tai ran-
gaistuksen täytäntöönpanon karttamisesta, 
vaara asian selvittämisen vaikeuttamisesta ja 
vaara rikosten jatkamisesta. Nämä pidättämi-
sen edellytykset ovat sellaisia vapauteen 
kohdistuvan toimenpiteen tarkoituksia, joi-
den perusteella pidätetyn oikeuksia voitaisiin 
ehdotetun lain mukaan rajoittaa vapauden 
menetyksen aikana. Kiinni ottamisen osalta 
vapauteen kohdistuvan toimenpiteen tarkoi-
tus määräytyisi vastaavasti niiden perustei-
den mukaan, joilla poliisilla on oikeus ottaa 
henkilö kiinni. Tutkintavankien osalta vapau-
teen kohdistuvan toimenpiteen tarkoituksella 
tarkoitettaisiin uuden tutkintavankeuslain 1 
luvun 3 §:n mukaista tutkintavankeuden tar-
koitusta. 

Säilytys tarkoittaisi vapautensa menettä-
neen säilyttämistä poliisin toimesta. Säily-
tysvarmuus tarkoittaisi vapautensa menettä-
neen luvattoman poistumisen estämistä säily-
tystilasta, kuljetusten aikana sekä muutoin 
sinä aikana, jona vapautensa menettänyt on 
poliisin säilytettävänä. Säilytysvarmuudella 
tarkoitettaisiin sekä yksittäisen toimenpiteen 
kohteena olevan että muiden poliisin säilytet-
tävinä olevien vapautensa menettäneiden säi-
lytysvarmuutta. Turvallisuus tarkoittaisi va-
pautensa menettäneen itsensä, muiden polii-
sin tiloissa säilytettävien henkilöiden, polii-
sin henkilökunnan sekä muiden henkilöiden 
turvallisuutta. 

Pykälä vastaisi uuden tutkintavankeuslain 1 
luvun 4 §:n säännöstä. Uuteen tutkintavan-
keuslakiin verrattuna turvallisuus olisi lisätty 
erilliseksi perusteeksi vapautensa menettä-
neen oikeuksien rajoittamiseen, koska pidä-
tettyjen ja kiinni otettujen säilytyksen lyhyt-
aikaisuuden johdosta siihen liittyy erityisiä 

turvallisuusriskejä verrattuna pidempiaikai-
seen säilytykseen. Säilytyksen turvallisuu-
teen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, koska 
lyhyen säilytysajan johdosta poliisin on usein 
vaikea ennalta arvioida, miten vapautensa 
menettänyt tulee käyttäytymään eri tilanteis-
sa. Tämä korostuu päihdeongelmaisten va-
pautensa menettäneiden kohdalla, sillä näi-
den henkilöiden mahdolliset vieroitusoireet 
ilmenevät yleensä vapauden menetyksen en-
simmäisten päivien aikana. 

4 §. Vapautensa menettäneen kohtelu. Py-
kälä vastaisi uuden tutkintavankeuslain 1 lu-
vun 5 §:n säännöstä.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin vapau-
tensa menettäneiden kohtelun perusperiaat-
teesta. Jokaista poliisin säilytettävänä olevaa 
vapautensa menettänyttä olisi kohdeltava oi-
keudenmukaisesti ja hänen ihmisarvoaan 
kunnioittaen.  

Pykälän 2 momentti olisi yhtenevä perus-
tuslain 6 §:n 2 momentin säännöksen kanssa. 
Yhdenvertaisuutta koskevien esimerkkien lu-
ettelo olisi kuitenkin yksityiskohtaisempi 
kuin perustuslaissa. Vapaudenriistoon liitty-
vien erityispiirteiden vuoksi ja yhdenvertai-
sen kohtelun korostamiseksi on tärkeää, että 
yhdenvertaisen kohtelun perusteet kirjattai-
siin myös poliisin säilyttämien henkilöiden 
kohtelua sääntelevään lakiin. 

Hyväksyttävä syy vapautensa menettäneen 
asettamiseen eri asemaan terveydentilan pe-
rusteella voisi olla esimerkiksi vapautensa 
menettäneen sairastama tarttuva tauti. Tart-
tuvaa tautia sairastavan vapautensa menettä-
neen kohtelussa on otettava huomioon hänen 
terveydentilansa sekä toisten vapautensa me-
nettäneiden että poliisin henkilökunnan tur-
vallisuuden vuoksi. Tällöinkin kohtelussa on 
otettava huomioon, ettei vapautensa menet-
tänyttä saa tämän sairauden vuoksi asettaa 
enempää muiden vapautensa menettäneiden 
asemasta poikkeavaan asemaan kuin muiden 
henkilöiden turvallisuuden takaaminen vält-
tämättä vaatii. Sairaan vapautensa menettä-
neen hoitamisesta säädettäisiin ehdotetun lain 
5 luvussa.  

Myös vapautensa menettäneen muu ter-
veydentila kuin tarttuva tauti voisi olla hy-
väksyttävä peruste vapautensa menettäneiden 
asettamiseen eri asemaan. Esimerkiksi päih-
tyneiden käsittelystä annetussa laissa tarkoi-
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tettujen poliisin säilytystiloissa säilytettävien 
päihtyneiden osalta ei voitaisi edellyttää, että 
päihtyneille järjestettäisiin samanlaiset patjat 
ja vuodevaatteet kuin pidätetyille. Päihtynei-
den osalta makuualustaksi riittäisi patja, joka 
olisi helposti puhdistettava ja säilyisi jatku-
vassa käytössä hygieenisenä. Ottaen huomi-
oon päihtyneiden säilytykseen liittyvät eri-
tyisolosuhteet tavanomaisten patjojen, peit-
teiden ja vuodevaatteiden puhtaanapidosta ja 
vaihtokappaleiden hankkimisesta aiheutuisi 
poliisille kohtuuttomia kustannuksia. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin nuorten 
vapautensa menettäneiden erityiskohtelusta. 
Nuorten vapautensa menettäneiden erityis-
asema olisi ehdotetun lain 3 luvun 1 §:n 1 
momentissa tarkoitetun sijoittamista koske-
van erityissäännöksen lisäksi otettava huo-
mioon kaikessa muussakin nuorten vapauten-
sa menettäneiden kohtelussa.  

Uuden vankeuslain ja tutkintavankeuslain 
vastaavan säännöksen perustelujen mukaan 
nuorena olisi pidettävä nuorista rikoksenteki-
jöistä annetun lain (262/1940) 1 §:ssä tarkoi-
tettua henkilöä, joka tehdessään rangaistavan 
teon on ollut 15 mutta ei 21 vuotta täyttänyt. 
Ehdotetun lain osalta ei näiltä osin ole aihetta 
poiketa uuden vankeuslain ja tutkintavan-
keuslain periaatteista. Jos vapaudenmenetyk-
sen perusteena ei ole rikosepäily, olisi vapau-
tensa menettänyttä kohdeltava ehdotetun 
säännöksen tarkoittamana nuorena henkilönä 
hänen olleessaan kiinnioton hetkellä alle 21-
vuotias.  

Koska poliisilla ei usein ole käytännössä 
mahdollisuuksia antaa nuorelle vapautensa 
menettäneelle tämän tarvitsemaa tukea ja 
apua, tulisi poliisin mahdollisuuksien mu-
kaan pyrkiä yhteistyöhön sosiaaliviranomais-
ten kanssa tuen ja avun järjestämiseksi nuo-
rille vapautensa menettäneille. Poliisin palve-
luksessa olevan henkilön velvollisuudesta 
ilmoittaa virkaa hoitaessaan tietoonsa saa-
mastaan ilmeisestä lastensuojelun tarpeessa 
olevasta lapsesta säädetään lastensuojelulain 
(683/1983) 40 §:ssä. 
 
2 luku. Säilytystilaan ottaminen 

1 §. Säilytystila. Pykälään ehdotetaan otet-
tavaksi säännös poliisin ylläpitämien säily-
tystilojen hyväksymismenettelystä. Valtaosa 

poliisin säilytystiloista on kihlakuntien polii-
silaitosten ylläpitämiä. Kihlakuntien poliisi-
laitosten toiminta ja tilat ovat, Helsingin kih-
lakunnan poliisilaitosta lukuun ottamatta, 
lääninhallitusten valvonnassa, minkä vuoksi 
olisi tarkoituksenmukaista, että kunkin kihla-
kunnan poliisilaitoksen toimintaa valvova 
lääninhallitus hyväksyisi poliisilaitoksen säi-
lytystilan. Käytännössä hyväksynnän suorit-
taisi näin poliisin lääninjohto. 

Kaikki poliisin yksiköt eivät ole lääninhal-
litusten valvonnan alaisia. Esimerkiksi Hel-
singin kihlakunnan poliisilaitos ja keskusri-
kospoliisi ovat hallinnollisesti suoraan sisä-
asiainministeriön alaisia. Näidenkin yksiköi-
den osalta saattaa kuitenkin olla tarkoituk-
senmukaista, että säilytystilat hyväksyy sama 
lääninhallitus, joka hyväksyy kihlakuntien 
poliisilaitosten lääninhallituksen maantieteel-
lisellä toiminta-alueella ylläpitämät säilytys-
tilat. Tämän vuoksi säädettäisiin sisäasiain-
ministeriölle mahdollisuus määrätä, että 
myös näiden poliisiyksiköiden ylläpitämät 
säilytystilat hyväksyisi sisäasiainministeriön 
määräämä lääninhallitus. 

Hyväksyttäessä poliisin säilytystiloja va-
pautensa menettäneiden säilytykseen tulisi 
huomioida muiden ehdotetussa laissa mainit-
tujen seikkojen ohella tiloissa säilytettävien 
henkilöiden säilytyksen kesto. Hyväksyntä 
voitaisiin saman säilytystilan sisälläkin ra-
joittaa niin, että esimerkiksi vain riittävän 
hyvässä kunnossa olevat ja asianmukaisesti 
varustetut sellit hyväksyttäisiin tutkintavan-
kien säilytykseen. Vapautensa menettäneiden 
majoitustiloille asetettavista vaatimuksista 
säädettäisiin 3 luvun 3 §:ssä. 

Voimassa olevan tutkintavankeudesta an-
netun lain 1 §:n (455/1987) mukaan oikeus-
ministeriö on hyväksynyt tutkintavankien 
säilytykseen käytettävät poliisin säilytystilat. 
Oikeusministeriön mainitun säännöksen pe-
rusteella tutkintavankien säilytykseen hyväk-
symiä poliisin säilytystiloja voitaisiin lähtö-
kohtaisesti käyttää tutkintavankien säilytyk-
seen myös ehdotetun lain tultua voimaan, 
jollei muuttuneista olosuhteista tai muusta 
vastaavasta syystä muuta johtuisi. 

2 §. Säilytystilaan ottamisesta ilmoittami-
nen. Pykälään ehdotetaan otettavaksi uuden 
tutkintavankeuslain 2 luvun 2 §:n 2 momen-
tin säännöstä vastaava säännös vapautensa 



 HE 90/2005 vp 
  

   

 

65

menettäneen oikeudesta ilmoittaa säilytysti-
laan ottamisesta läheiselleen tarkennettuna 
pidätettyjen ja kiinni otettujen osalta. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tutkin-
tavangin ja kiinni otetun oikeudesta ilmoittaa 
säilytystilaan ottamisesta lähiomaiselleen tai 
muulle läheiselleen. Tutkintavangin osalta 
säännös vastaisi uuden tutkintavankeuslain 
vastaavaa säännöstä. Kiinni otetun osalta 
velvollisuutta ilmoitusmahdollisuuden va-
raamiseen ei kuitenkaan lähtökohtaisesti oli-
si, jos hänet vapautettaisiin 24 tunnin kulues-
sa kiinni ottamisesta. Näiden hyvin lyhyiden 
kiinni ottamistilanteiden osalta toimenpiteen 
kohteeksi joutuneella ei voida katsoa olevan 
samanlaista ehdotonta tarvetta toimenpiteestä 
ilmoittamiseen läheiselleen kuin pidempiai-
kaisen vapautensa menetyksen kohteeksi jou-
tuvalla henkilöllä. Kiinni otetun esittämän 
pyynnön johdosta poliisin tulisi kuitenkin il-
moitusmahdollisuus varata, jos kiinni otettu 
esittäisi erityisen syyn ilmoituksen tarpeelli-
suudella. Kynnys tällaiselle erityiselle syylle 
ei olisi kovin korkea ja esimerkiksi kiinni 
otetun tarve ilmoittaa olinpaikastaan per-
heenjäsenelleen olisi katsottava säännöksessä 
tarkoitetuksi erityiseksi syyksi. 

Muulla läheisellä tarkoitettaisiin avopuo-
lisoa tai muuta henkilöä, jonka kanssa vapau-
tensa menettänyt on asunut pysyvästi ennen 
poliisin säilytettäväksi joutumistaan. Määri-
telmä vastaisi potilaan asemasta ja oikeuksis-
ta annetun lain (785/1992) esitöissä (HE 
185/1991 vp) omaksuttua läheisen määritel-
mää. Sama muun läheisen käsite ehdotetaan 
otettavaksi vapautensa menettäneen siirrosta 
ilmoittamista koskevaan 3 luvun 7 §:ään sekä 
valvomatonta tapaamista koskevaan 7 luvun 
2 §:ään ja poistumislupaa erittäin tärkeästä 
syystä koskevaan saman luvun 8 §:ään. Sosi-
aalihuollon asiakkaan oikeuksista annetussa 
laissa (812/2000) omaksuttu määritelmä olisi 
valvonnallisista syistä liian epämääräinen ja 
sen soveltaminen poliisin säilytettävinä ole-
vien vapautensa menettäneiden oikeuksien 
määrittämiseen saattaisi joissain tilanteissa 
vaarantaa vapauteen kohdistuvan toimenpi-
teen tarkoituksen toteutumisen. 

Lähiomaisella tarkoitettaisiin aviopuolisoa, 
lapsia, vanhempia ja sisaruksia. Käsitteen si-
sältö olisi yhdenmukainen edellä mainituissa 
laeissa omaksutun lähiomaisen määritelmän 

kanssa. 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin pidäte-

tyn oikeudesta ilmoittaa säilytystilaan otta-
misesta läheiselleen. Ilmoitusmenettelyssä 
noudatettaisiin pakkokeinolain 1 luvun 7 §:n 
2 momentin menettelysäännöksiä. Ilmoituk-
sen tekisi pääsääntöisesti poliisi. Ilmoituksen 
tekemistä voitaisiin pidätetyn osalta lykätä 
samoilla perusteilla, joilla pidättämisestä il-
moittamista pidätetyn läheiselle voitaisiin ly-
kätä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi myös säännös niistä tilanteista, joissa 
pidätetty itse vastustaisi säilytystilaan otta-
mista koskevaa ilmoitusta. Ilmoitusta ei il-
man erityistä syytä saisi tehdä vastoin pidäte-
tyn tahtoa. Pidätetyn tahto tulisi ottaa huomi-
oon myös ilmoituksen tekotavan osalta. Jos 
pidätetty haluaisi poliisin suorittaman ilmoi-
tuksen sijaan itse ilmoittaa säilytystilaan ot-
tamisesta läheiselleen tai asiamiehelleen, tu-
lisi poliisin lähtökohtaisesti antaa pidätetylle 
tähän mahdollisuus, jollei pidätetylle pakko-
keinolain 1 luvun 18 b §:n nojalla määrätty 
yhteydenpidon rajoitus tätä estäisi. Erityinen 
syy, jonka vuoksi ilmoitus voitaisiin tehdä 
vastoin vapautensa menettäneen tahtoa, vas-
taisi pakkokeinolain 1 luvun 7 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua erityistä syytä. 

3 §. Säännöksistä ja säilytystilan oloista 
tiedottaminen. Pykälään ehdotetaan uuden 
tutkintavankeuslain 2 luvun 3 §:ää vastaavaa 
säännöstä, joka koskee velvollisuutta tiedot-
taa säilytystilan oloista ja vapautensa menet-
täneen oikeuksista. Vaikka ehdotetun lain 
ajallinen soveltamisala alkaisi, kun vapauten-
sa menettänyt on otettu poliisin säilytettäväk-
si, ei vapautensa menettäneelle usein ole heti 
pidättämisen tai kiinni ottamisen täytäntöön-
panon yhteydessä mahdollista asianmukai-
sesti tiedottaa hänen oikeuksistaan ja velvol-
lisuuksistaan. Kiinniottotilanne ja kuljetus 
soveltuvat yleensä huonosti tämänkaltaisten 
tietojen välittämiseen. 

Vapautensa menettäneen oikeuksista ja 
velvollisuuksista tiedottaminen on yleensä 
mahdollista toteuttaa asianmukaisesti vasta 
siinä vaiheessa, kun vapautensa menettänyt 
otetaan säilytettäväksi poliisin säilytystilaan. 
Säilytystilaan ottamisen yhteydessä poliisilla 
olisi samalla paremmat mahdollisuudet var-
mistua siitä, että vapautensa menettänyt ym-
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märtää hänelle kerrotut oikeudet ja velvolli-
suudet. Osa vapautensa menettäneen oikeuk-
siin ja velvollisuuksiin vaikuttavista ohjeista 
ja määräyksistä olisi säilytystilakohtaisia. 
Vapautensa menettäneen kiinni ottava polii-
sipartio ei kaikissa tilanteissa ehkä olisi tie-
toinen sitä päivystävää säilytystilaa koske-
vasta päiväjärjestyksestä, johon vapautensa 
menettänyt jouduttaisiin mahdollisesti kuljet-
tamaan kiinnioton tapahtuessa yöaikaan. 

Tietoja säilytystilan oloista tulisi olla säily-
tystilaan sijoitettujen vapautensa menettänei-
den tarpeiden mukaan eri kielillä. Tietojen 
kääntämisessä eri kielille tulisi ottaa huomi-
oon niiden vapautensa menettäneiden käyt-
tämät kielet, joita usein säilytetään poliisin 
säilytystilassa. Keräämällä kaikki keskei-
simmät vapautensa menettäneiden oikeuksia 
ja säilytystilan oloja koskevat säännökset yh-
teen ohjeeseen, joka käännettäisiin yleisim-
mille vapautensa menettäneiden käyttämille 
kielille, poliisi voisi säästää 2 momentissa 
tarkoitetusta käännösavusta aiheutuvia kus-
tannuksia. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan konsu-
lisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 
36 artiklan mukaista säännöstä siitä, että ul-
komaiselle vapautensa menettäneelle olisi 
tiedotettava hänen oikeudestaan olla yhtey-
dessä hänen kotimaataan edustavaan diplo-
maattiseen tai konsuliedustustoon. Yhtey-
denpidosta edustustoon säädettäisiin tar-
kemmin 7 luvun 6 §:ssä. Jos vapautensa me-
nettänyt sitä haluaisi, olisi poliisin ilmoitetta-
va edustustolle vapautensa menettäneen ot-
tamisesta poliisin säilytettäväksi. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan lisäksi 
säädettäväksi perustuslain 17 §:n edellyttä-
mällä tavalla, että vammaiselle tai viittoma-
kieltä käyttävälle vapautensa menettäneelle 
tulisi antaa myös tarpeellista käännös- tai 
tulkitsemisapua. Tulkitsemis- ja kääntä-
misapua olisi tarpeellista antaa ainakin siinä 
määrin, että vapautensa menettänyt ymmär-
täisi ne asiat, joista hänelle olisi 1 ja 2 mo-
mentin mukaan tiedotettava. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin poliisin 
velvollisuudesta järjestää vapautensa menet-
täneiden käytettäväksi kokoelma heitä kos-
kevista säännöksistä. 

4 §. Tulotarkastus ja tietojen rekisteröinti. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tulotar-

kastuksesta, josta nykyisin säädetään tutkin-
tavankeudesta annetun lain 5 §:ssä. Voimassa 
olevaa lakia ehdotetaan täsmennettäväksi ot-
tamalla lakiin tarkemmat säännökset tulotar-
kastukseen liittyvistä tarkastuksista ja toi-
menpiteistä. Pykälä vastaisi uuden tutkinta-
vankeuslain 2 luvun 4 §:ää muutoin, mutta 
siihen ei otettaisi nimenomaista lausumaa 
henkilötuntomerkkien ottamisesta tulotarkas-
tuksen yhteydessä. Koska vapautensa menet-
täneen tulotarkastus joudutaan usein suorit-
tamaan ajankohtana, jolloin henkilötunto-
merkkien ottaminen poliisin henkilöllisten 
resurssien taikka vapautensa menettäneen 
päihtymystilan tai aggressiivisuuden vuoksi 
ei ole tarkoituksenmukaista, ei lakiin ehdote-
ta otettavaksi määräystä henkilötuntomerkki-
en ottamisesta tulotarkastuksen yhteydessä. 
Poliisimiehen oikeudesta ottaa henkilötun-
tomerkit säädetään pakkokeinolain 6 luvun 
4 §:n 1—3 momentissa. 

Vapautensa menettäneen tarkastamisen yh-
teydessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota 
hänen terveydentilaansa. Vapautensa menet-
täneen terveydentilasta tehtyjen havaintojen 
perusteella saattavat esimerkiksi ehdotetun 
lain 5 luvussa tarkoitetut terveydenhuollon 
alaan kuuluvat toimenpiteet osoittautua tar-
peellisiksi. Säilytystilaan ottamishetken ha-
vainnoilla vapautensa menettäneen tervey-
dentilasta voi myös olla merkitystä selvitet-
täessä epäilyä liiallisten voimakeinojen käy-
töstä vapautensa menettäneen pidättämisen 
tai kiinni ottamisen yhteydessä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi viittaussäännös henkilötietojen käsitte-
lystä poliisitoimessa annettuun lakiin 
(761/2003). Poliisi joutuu vapauteen kohdis-
tuvan toimenpiteen asianmukaiseksi toteut-
tamiseksi, vapautensa menettäneiden turval-
lisuuden ja poliisin henkilökunnan työturval-
lisuuden varmistamiseksi keräämään vapau-
tensa menettäneistä tietoja, jotka tallennetaan 
poliisin ylläpitämään valtakunnalliseen polii-
siasiain tietojärjestelmään. Poliisin poliisilain 
1 §:ssä tarkoitettujen tehtävien suorittamista 
varten perustamista henkilörekistereistä sää-
detään henkilötietojen käsittelystä poliisitoi-
messa annetussa laissa sekä, niiltä osin kuin 
mainitussa laissa ei ole toisin säädetty, henki-
lötietolaissa (523/1999) ja viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
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(621/1999). Viittaussäännös olisi lain syste-
matiikan kannalta tarpeellinen, koska vapau-
tensa menettäneen säilytystilaan ottamisen 
yhteydessä tulee väistämättä eteen kysymys 
vapautensa menettäneen henkilöä koskevien 
tietojen tallentamisesta poliisin tietojärjes-
telmiin. 

5 §. Päätösvalta. Pykälään ehdotetaan 
säännöstä 2 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten 
tekemisestä. Säilytystilaan ottamisesta il-
moittamista koskevat päätökset tekisi pidät-
tämiseen oikeutettu virkamies. 

 6 §. Tarkemmat säännökset. Pykälässä 
säädettäisiin tulotarkastuksen osalta annetta-
vista tarkemmista säännöksistä. Tulotarkas-
tuksen kirjaamisen osalta tarkemmat sään-
nökset annettaisiin valtioneuvoston asetuk-
sella. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että tarkemmat säännökset tulotar-
kastuksesta annettaisiin sisäasiainministeriön 
asetuksella. 
 
3 luku.  Sijoittaminen säilytystilassa, 

perushuolto ja siirtäminen 

1 §. Sijoittaminen säilytystilassa. Lakiin ei 
ehdoteta otettavaksi nimenomaista säännöstä 
vankeusrangaistusta suorittavien ja tuomit-
semattomien vapautensa menettäneiden eril-
lään pitämisestä. Poliisin tiloissa ei käytän-
nössä säilytetä rangaistusta suorittavia vanke-
ja. Jos poliisin tiloissa kuitenkin poikkeuksel-
lisesti tilapäisesti säilytettäisiin rangaistusta 
suorittavaa vankia, olisi hänet kansalaisoike-
uksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleis-
sopimuksen 10 artiklan 2 a kohdan mukaises-
ti pidettävä erillään ehdotetun lain sovelta-
misalaan kuuluvista vapautensa menettäneis-
tä. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä alle 18-vuotiaan vapautensa menettäneen 
pitämisestä erillään aikuisista vapautensa 
menettäneistä. Voimassa olevan tutkintavan-
keudesta annetun lain 16 §:n mukaan nuori 
rikoksentekijä on pidettävä, jos se katsotaan 
tarpeelliseksi, mahdollisuuksien mukaan eril-
lään muista vapautensa menettäneistä. Kulje-
tuksen aikana ja tuomioistuimen odotushuo-
neessa tällainen vapautensa menettänyt on 
pidettävä erillään muista vapautensa menet-
täneistä ja yleisöstä. Nykyistä säännöstä eh-

dotetaan muutettavaksi siten, että erillään pi-
tämisen velvoite koskisi lapsen oikeuksien 
yleissopimuksen 37 artiklassa ilmaistun vel-
voitteen mukaisesti ainoastaan alle 18-
vuotiaita vapautensa menettäneitä. Alle 18-
vuotiaan vapautensa menettäneiden erillään 
pitämistä koskeva säännös vastaisi uuden 
tutkintavankeuslain 3 luvun 1 §:n 2 moment-
tia. Alle 18-vuotiaan vapautensa menettäneen 
erillään pitämisestä kuljetuksen aikana sää-
dettäisiin erikseen 14 luvun 3 §:ssä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä miesten ja naisten pitämisestä eri selleissä. 
Säännös vastaisi voimassa olevan tutkinta-
vankeudesta annetun lain 6 §:n 1 momenttia. 
Poliisin säilytystiloissa ei säilytystilojen koon 
ja säilytystilan valvontaan käytettävissä ole-
vien resurssien vähäisyyden vuoksi ole mah-
dollisuuksia erillisten osastojen perustami-
seen eri perusteella vapautensa menettäneille 
tai eri sukupuolta oleville vapautensa menet-
täneille. Niiden säilytystilojen osalta, joissa 
olosuhteet sen mahdollistavat, tulisi mahdol-
lisuuksien mukaan pyrkiä omien osastojen 
perustamiseen eri perusteella vapautensa me-
nettäneille sekä eri sukupuolta oleville va-
pautensa menettäneille. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi voimassa olevan tutkintavankeudesta 
annetun lain 6 §:n 1 momentin säännöstä 
vastaava säännös, jonka mukaan vapautensa 
menettänyt olisi lähtökohtaisesti sijoitettava 
yhden hengen selliin eli huoneeseen, johon ei 
olisi sijoitettu muita vapautensa menettänei-
tä. Ehdotettu säännös vastaisi muutoin uuden 
tutkintavankeuslain 3 luvun 2 §:n 1 moment-
tia, mutta säännökseen ehdotetaan otettavaksi 
vapauteen kohdistuvan toimenpiteen tarkoi-
tuksen ja säilytystilan järjestyksen lisäksi 
vaara säilytystilan turvallisuudelle perusteek-
si, joka estäisi vapautensa menettäneen sijoit-
tamisen samaan selliin toisen vapautensa 
menettäneen kanssa.  

Eri perusteella poliisin säilytettävinä olevi-
en vapautensa menettäneiden sijoittaminen 
samaan selliin toistensa kanssa voisi ilman 
vapautensa menettäneen suostumusta tulla 
kysymykseen vain poikkeuksellisissa tilan-
teissa kuten tilapäisen säilytystilojen tilan-
puutteen vuoksi. Tutkintavankeja ja pidätet-
tyjä ei kuitenkaan tällöinkään tulisi sijoittaa 
samaan selliin poliisilain 11 §:n 1 momentin 
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perusteella kiinni otettujen päihtyneiden 
kanssa. Poliisin tulisi myös kiinnittää erityis-
tä huomiota vapautensa menettäneen omaan 
pyyntöön saada olla erillään muista vapau-
tensa menettäneistä. Jos vapautensa menettä-
neen pyyntöä yhden hengen selliin sijoitta-
misesta ei voitaisi toteuttaa siinä säilytysti-
lassa, johon vapautensa menettänyttä oltai-
siin ottamassa, voitaisiin vapautensa menet-
tänyt tarvittaessa siirtää toiseen poliisin säily-
tystilaan luvun 6 §:n mukaisesti. 

2 §. Vaatetus. Syyttömyysolettamasta seu-
raa, että vapautensa menettänyttä ei pääsään-
töisesti voida velvoittaa käyttämään poliisin 
järjestämiä vaatteita. Joissakin tilanteissa va-
pautensa menettäneen oikeutta omien vaat-
teiden käyttämiseen tulee kuitenkin voida ra-
joittaa. Voimassa olevan tutkintavankeudesta 
annetun lain 9 §:n säännöstä ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että vapautensa menettäneen 
oikeutta omien vaatteiden käyttämiseen voi-
taisiin rajoittaa, jos niiden käytöstä olisi vaa-
raa vapauteen kohdistuvan toimenpiteen tar-
koitukselle, säilytystilan järjestykselle tai va-
pautensa menettäneen terveydelle. 

Omien vaatteiden käyttämisestä saattaa ai-
heutua vaaraa vapauteen kohdistuvan toi-
menpiteen tarkoitukselle esimerkiksi tilan-
teessa, jossa tutkintavanki tai pidätetty on 
karkaamisaltis. Vapautensa menettänyttä on 
helpompi valvoa, kun hän käyttää poliisin 
järjestämää vaatetusta. Säilytystilan järjes-
tyksen vaarantumisen perusteella voitaisiin 
kieltää sellaiset vapautensa menettäneen 
vaatteet, jotka ilmentäisivät kuulumista rikol-
lisjärjestöön tai vastaavaan järjestöön taikka 
jengiin. Tällä perusteella voitaisiin kieltää 
esimerkiksi moottoripyöräjengiin kuuluvan 
vapautensa menettäneen nahkaliivien käyttö. 
Vapautensa menettäneen terveyden vaaran-
tumisella tarkoitettaisiin lähinnä tilannetta, 
jossa vapautensa menettäneen omat vaatteet 
olisivat epäsiistit ja likaiset. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan myös 
säännöstä, jonka mukaan vapautensa menet-
tänyt vastaisi omien vaatteidensa huollosta. 
Jotta vapautensa menettäneellä olisi mahdol-
lisuus huolehtia omien vaatteidensa huollos-
ta, ehdotetaan samaan yhteyteen säännöstä, 
jonka mukaan poliisin olisi järjestettävä va-
pautensa menettäneelle tilaisuus omien vaat-
teidensa pesemiseen tai niiden pesettämiseen 

säilytystilassa tai vapautensa menettäneen 
kustannuksella säilytystilan ulkopuolella. 
Säännös vastaisi muutoin uuden tutkintavan-
keuslain 3 luvun 3 §:n 1 momentin säännös-
tä, mutta tämän lain soveltamisalaan kuulu-
vien vapautensa menettäneiden säilytyksen 
lyhytaikaisuudesta johtuen vaatteiden pesu-
mahdollisuus ei olisi välttämätön niiden va-
pautensa menettäneiden osalta, joiden va-
pauden menetys kestäisi vähemmän kuin nel-
jä vuorokautta. Tätä kauemmin säilytettäville 
vapautensa menettäneille olisi järjestettävä 
mahdollisuus vaatteiden pesemiseen tai pe-
settämiseen. Voimassa olevassa laissa ei ole 
vastaavaa säännöstä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä, jonka mukaan poliisin olisi annettava va-
pautensa menettäneelle, joka ei käytä omia 
vaatteitaan, asianmukainen vaatetus säilytys-
tilassa käytettäväksi sekä tuomioistuimessa 
käyntiä tai muuta säilytystilasta poistumista 
varten. Säännös vastaisi uuden tutkintavan-
keuslain 3 luvun 3 §:n 2 momenttia. Voimas-
sa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. 
Koska varsinkin tutkintavangilla on kesken-
eräisiä oikeusasioita, säännöksellä on hänelle 
merkitystä myös käytännössä. Näiltä osin ei 
ole myöskään perusteltua asettaa pidätettyä 
tai kiinni otettua tutkintavankia huonompaan 
asemaan, minkä vuoksi myös pidätetylle tai 
kiinni otetulle tulisi tarvittaessa järjestää vas-
taava vaatetus. 

3 §. Vapautensa menettäneiden majoitusti-
lat. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös niistä tiloista, joissa vapauten-
sa menettäneitä säilytetään. Vapautensa me-
nettäneiden säilytykseen käytettävissä tilois-
sa tulisi olla asianmukaiset majoitus- ja pe-
seytymistilat. Ehdotettu säännös vastaisi uu-
den vankeuslain 7 luvun 1 §:n 1 momentin 
säännöstä. 

Poliisin käytettävissä olevien säilytystilo-
jen kunto ja varustustaso vaihtelee säilytysti-
lakohtaisesti. Myös saman säilytystilan eri 
sellien välillä saattaa olla huomattavia eroja. 
Ehdotetun lain 1 luvun 3 §:stä ilmenevän pe-
riaatteen mukaisesti sijoitettaessa vapautensa 
menettäneitä poliisin säilytystiloissa oleviin 
selleihin tulisi sijoittaminen mahdollisuuksi-
en mukaan suorittaa siten, että pidempiaikai-
sesti poliisin tiloissa säilytettävät henkilöt, 
kuten esimerkiksi poliisin tiloihin sijoitetut 
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tutkintavangit, sijoitettaisiin kunnoltaan ja 
varustukseltaan parhaisiin käytettävissä ole-
viin selleihin. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan myös 
säännöstä, jonka mukaan säilytystiloja ra-
kennettaessa ja korjattaessa varsinaiset va-
pautensa menettäneiden majoitukseen käytet-
tävät tilat olisi varustettava niin, että ne vas-
taisivat maankäyttö- ja rakennuslaissa 
(132/1999) sekä muussa lainsäädännössä 
asuintiloille asetettuja vaatimuksia. Myös 
vanhojen tilojen osalta poliisin tulisi huoleh-
tia sellien ja säilytystilan kunnosta siten, että 
perus- ja ihmisoikeuksien mukainen kohtelu 
toteutuisi. Ehdotettu säännös vastaisi uuden 
vankeuslain 7 luvun 1 §:n 1 momentin sään-
nöstä. 

Varsinaisella majoitustilalla tarkoitettaisiin 
säilytystilan osaa, jota käytettäisiin vapauten-
sa menettäneen majoitukseen. Säilytystilan 
määritelmää on käsitetty 1 luvun 2 §:n 6 
kohdan yksityiskohtaisten perustelujen yh-
teydessä. Majoitustiloja olisivat käytännössä 
sellit, joihin vapautensa menettäneet sijoitet-
taisiin. Majoitustilana ei sen sijaan pidettäisi 
esimerkiksi odotushuonetta, jossa vapautensa 
menettänyt säilytystilaan ottamisen yhtey-
dessä lyhytaikaisesti odottaisi sijoittamista 
selliin. Tällainen selliin sijoittamisen odotus 
ei normaaliolosuhteissa saisi kestää yli kahta 
tuntia.  

Poliisin tulisi pyrkiä siihen, että säilytysti-
loja rakennettaessa ja korjattaessa ne saatai-
siin vastaamaan yleisen maankäyttö- ja ra-
kennuslainsäädännön vaatimuksia. Näitä vaa-
timuksia on kirjattu Suomen rakentamismää-
räyskokoelman osaan G1. Vapautensa me-
nettäneiden säilytykseen käytettävien huo-
neiden koon ja muodon tulisi olla tarkoituk-
senmukaisia huonealan ollessa kuitenkin vä-
hintään 7 neliömetriä. Huonekorkeuden tulisi 
olla vähintään 2,5 metriä ja huoneeseen tulisi 
saada riittävästi luonnonvaloa. Huoneessa tu-
lisi olla ikkuna, jonka valoaukko olisi vähin-
tään 1/10 huonealasta. Ikkunan tulisi olla tar-
koituksenmukainen ja ainakin osittain avat-
tavissa sekä välittömässä yhteydessä ulkoil-
maan. 

Säilytystilojen korjaamista koskevalla 
säännöksellä ei tarkoitettaisi sitä, että korja-
uksen yhteydessä vanha säilytystila olisi ker-
ralla saatettava kaikilta osin vastaamaan ylei-

siä uusia rakennuksia koskevia määräyksiä. 
Tällainen määräys voisi käytännössä estää 
säilytystilojen osittaisen korjaamisen. Van-
hoissa säilytystiloissa voitaisiin näin suorittaa 
osittaiskorjauksia, vaikka säilytystilaa ei voi-
taisikaan kaikilta osin saattaa uusia raken-
nuksia koskevien määräysten mukaiseksi. 

Säännöksen mukaan majoitustiloina käytet-
tävistä poliisin säilytystiloista ei saisi aiheu-
tua vaaraa vapautensa menettäneen tervey-
delle. Ehdotettu säännös vastaisi näin van-
keinhoidon vähimmäissääntöjen säännön 15 
vapautensa menettäneiden majoitustiloille 
asettamia vaatimuksia. 

Vapautensa menettäneiden säilytystilojen 
palo- ja muita turvallisuusjärjestelyjä koskee 
lisäksi se, mitä muualla säädetään. Välttä-
mättömistä turvallisuusjärjestelyistä aiheutuu 
rajoituksia siihen, missä määrin vapautensa 
menettäneiden majoitukseen käytettävissä ti-
loissa voidaan noudattaa yleisiä asuintiloja 
koskevia säännöksiä ja määräyksiä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös säilytystilan suljetuissa tiloissa 
edellytettävästä hälytyslaiteesta, jolla voitai-
siin välittömästi saada yhteys henkilökun-
taan. Tällainen laite tulisi olla kaikissa va-
pautensa menettäneiden säilytykseen käyte-
tyissä suljetuissa tiloissa. Ehdotettu säännös 
vastaisi uuden vankeuslain 7 luvun 1 §:n 2 
momentin säännöstä. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös, jonka mukaan vapautensa 
menettänyt olisi velvollinen huolehtimaan 
omasta puhtaudestaan ja sellinsä siisteydestä. 
Säännös vastaisi voimassa olevan tutkinta-
vankeudesta annetun lain 8 §:n ja uuden tut-
kintavankeuslain 3 luvun 3 §:n 3 momentin 
säännöstä. 

4 §. Ruokahuolto. Pykälässä säädettäisiin 
vapautensa menettäneen ruokahuollon järjes-
tämisestä, josta voimassa olevassa laissa ei 
ole säännöksiä. Vapautensa menettäneiden 
ruokahuolto olisi järjestettävä siten, että he 
saisivat terveellisen, monipuolisen ja riittä-
vän ravinnon. Pykälä vastaisi olennaisilta 
osiltaan uuden tutkintavankeuslain 3 luvun 
4 §:ää. 

Poliisin säilytystilojen osalta ei noudatet-
taisi keskitetysti määrättyä yleisesti vahvis-
tettua ruokavaliota, vaan kukin poliisin säily-
tystila vastaisi vastaisuudessakin itse pykä-
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lässä säädettävän ruokavalion mukaisen ruo-
kailumahdollisuuden järjestämisestä. Pykä-
lään ei sisältyisi ruokailumahdollisuuden jär-
jestämiseen liittyviä kiinteitä aikamääreitä, 
koska poliisi joutuisi arvioimaan lyhytaikai-
sesti säilytettävien vapautensa menettäneiden 
tarpeen ruokailuun tapauskohtaisesti. Yleen-
sä alle 12 tuntia yhtäjaksoisesti vapautensa 
menettäneenä olevan henkilön osalta ei olisi 
tarvetta ruokailumahdollisuuden järjestämi-
seen, vaan vapautensa menettäneen voidaan 
edellyttää järjestävän itse ruokahuoltonsa va-
pauduttuaan. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös, jonka mukaan säilytystilassa 
noudatettavasta ruokavaliosta voitaisiin poi-
keta, jos vapautensa menettäneen terveys 
taikka uskonnollinen tai muu perusteltu va-
kaumus sitä edellyttäisi. Tällainen vapauten-
sa menettänyt voisi olla esimerkiksi vegeta-
risti tai vegaani. 

Perustellulla vakaumuksella tarkoitettaisiin 
sitä, että vakaumus olisi yhteiskunnassa var-
sin yleinen ja tunnettu. Kaikenlaisia va-
kaumuksia ei olisi käytännössä mahdollista 
toteuttaa. Poliisilla ei olisi velvollisuutta jär-
jestää vapautensa menettäneen vakaumuksen 
mukaista ruokavaliota, jos siitä aiheutuisi eri-
tyisiä kustannuksia. Koska kysymys olisi va-
kaumuksesta, siltä vaadittaisiin pysyvyyttä. 
Näin ollen erityisruokavalion muuttaminen 
toiseksi edellyttäisi erityisen perusteltua syy-
tä. 

Vapautensa menettäneen terveyden ruoka-
valiolle asettamat vaatimukset tulisi mahdol-
lisuuksien mukaan selvittää 2 luvun 4 §:ssä 
tarkoitetun tulotarkastuksen yhteydessä. 
Koska ehdotetun lain soveltamisalaan kuulu-
vien henkilöiden vapauden menetyksen kesto 
olisi lähtökohtaisesti lyhyt, voitaisiin va-
kaumuksen selvittämisen osalta lähteä vapau-
tensa menettäneen velvollisuudesta omatoi-
misesti ilmoittaa poliisille, jos vapautensa 
menettänyt katsoo vakaumuksensa estävän 
joidenkin säilytystilassa tarjoiltavien ruokien 
nauttimisen. 

Säilytystilassa noudatettavasta ruokavalios-
ta poikkeaminen saattaisi joissakin tapauksis-
sa johtaa tilanteeseen, jossa ruokavalio ei 
kaikilta osin täyttäisi yleisiä päivittäisiä ra-
vintosuosituksia.  

5 §. Ulkoilu. Pykälään ehdotetaan otetta-

vaksi uuden tutkintavankeuslain 3 luvun 
5 §:ää vastaava säännös, jossa vahvistettai-
siin vapautensa menettäneelle oikeus ulkoi-
luun päivittäin vähintään yhden tunnin ajan. 
Ehdotettu säännös täsmentäisi voimassa ole-
van tutkintavankeudesta annetun lain 10 §:n 
säännöstä, jossa ulkoilulle ei ole asetettu ai-
karajaa. Ehdotettu säännös vastaisi kansain-
välisiä suosituksia. 

Vapautensa menettäneen terveydentila 
saattaa asettaa esteen ulkoilumahdollisuuden 
käyttämiselle. Poliisin resurssien rajallisuus 
ja, vapauden menetyksen perusteen liittyessä 
rikoksen selvittämiseen, esitutkinnan tarpeet 
rajoittavat varsinkin vapauden menetyksen 
ensimmäisten vuorokausien aikana mahdolli-
suuksia muun ohjelman järjestämiseen va-
pautensa menettäneelle. Tämän vuoksi pykä-
lässä ehdotetaan vapautensa menettäneen ul-
koiluoikeuden toteuttamista koskevaa sään-
nöstä tarkennettavaksi siten, että poliisilla 
olisi velvollisuus ulkoilumahdollisuuden jär-
jestämiseen, jollei vapautensa menettäneen 
terveydentila tai muu säilytystilan järjestyk-
seen tai turvallisuuteen liittyvä erityisen pai-
nava syy sitä estäisi. Muu erityisen painava 
syy voisi liittyä esimerkiksi poliisin säilytys-
tilojen ulkoilutilojen rakenteeseen ja valvon-
tahenkilökunnan määrään sekä vapautensa 
menettäneen pakovaaraan tai hänelle määrät-
tyjen yhteydenpitorajoitusten toteuttamiseen. 

Tilanteessa, jossa kaikille säilytystilassa 
säilytettäville vapautensa menettäneille ei 
pystyttäisi käytettävissä olevien resurssien 
puitteissa järjestämään mahdollisuutta ulkoi-
luun, tulee ulkoilumahdollisuus ensisijaisesti 
järjestää niille vapautensa menettäneille, joi-
den vapauden menetys on kestänyt tai sen 
voidaan arvioida kestävän kauimmin. Lähtö-
kohtaisesti ulkoilumahdollisuus tulee kuiten-
kin aina toteuttaa sellaisen vapautensa me-
nettäneen osalta, jonka vapauden menetys on 
yhtäjaksoisesti jatkunut vähintään kaksi vuo-
rokautta. 

6 §. Vapautensa menettäneen siirtäminen. 
Tutkintavangin sijoittamisesta poliisin säily-
tystilaan päättäisi uuden tutkintavankeuslain 2 
luvun 1 §:n 3 momentin mukaan tuomioistuin. 
Pidätetty tai kiinni otettu sijoitetaan yleensä 
ensi vaiheessa siihen poliisin säilytystilaan, 
jonka läheisyydessä hänet otetaan kiinni. Tällä 
hetkellä vapautensa menettäneen siirtämisestä 
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ei ole laintasoista säännöstä. Selvyyden vuoksi 
ja vapautensa menettäneen oikeusturvan pa-
rantamiseksi lakiin ehdotetaan otettavaksi ni-
menomainen vapautensa menettäneen siirtä-
mistä koskeva säännös. 

Vapautensa menettäneen siirtäminen polii-
sin säilytystilojen välillä edellyttäisi perustel-
tua syytä. Perusteltu syy vapautensa menet-
täneen siirtämiseen toiseen säilytystilaan olisi 
esimerkiksi tarve kuulustelujen suorittami-
seen tai vapautensa menettäneen pitäminen 
erillään toisesta selvitettävään rikokseen liit-
tyvästä vapautensa menettäneestä. Vapauten-
sa menettänyt voitaisiin myös joutua siirtä-
mään päivystävälle poliisilaitokselle, jos sii-
nä säilytystilassa, johon vapautensa menettä-
nyt on sijoitettu, ei voitaisi järjestää riittävää 
valvontaa. Erityinen tarve vapautensa menet-
täneen sijoituspaikan muuttamiseen voisi olla 
esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen 
liittyvissä asioissa usein esiintyvä tarve va-
pautensa menettäneiden pitämiseen erillään. 

Koska pidätettyjen ja kiinni otettujen va-
pauden menetysaika on pääsääntöisesti enin-
tään neljä vuorokautta, ei pidätettyjen ja 
kiinni otettujen sijoittamiseen ja siirtämiseen 
liity samanlaisia pitkäjänteiseen yhdessä lai-
toksessa järjestettävään toimintaan perustu-
via intressejä kuin esimerkiksi rangaistuslai-
toksiin sijoitettujen tutkintavankien osalta. 
Vapautensa menettäneen tarpeettomia siirtoja 
tulisi kuitenkin välttää, koska siirtämisestä 
aiheutuu aina sekä vapautensa menettäneelle 
itselleen että poliisille ylimääräistä vaivaa 
sekä, vapautensa menettäneen henkilökohtai-
sista erityispiirteistä kuten karkaamisvaarasta 
ja väkivaltaisuudesta riippuen, mahdollisesti 
myös vaaraa turvallisuudelle. 

7 §. Siirrosta ilmoittaminen. Varsinkin ti-
lanteissa, joissa vapautensa menettänyt siirre-
tään vastoin tahtoaan, vapautensa menettä-
neellä tulee olla mahdollisuus saada ilmoittaa 
siirrosta lähiomaisilleen tai muille läheisil-
leen sekä oikeusavustajalleen. 

Pykälässä säädettäisiin vapautensa menet-
täneen siirtoon liittyvästä ilmoituksesta, joka 
vastaisi asiallisesti uuden tutkintavankeuslain 
3 luvun 7 §:ää lisättynä nimenomaisella mai-
ninnalla siitä, että ilmoitus olisi tehtävä va-
pautensa menettäneen osoituksen mukaan 
myös vapautensa menettäneen oikeusavusta-
jalle.  

Ilmoitusmenettelyssä noudatettaisiin pak-
kokeinolain 1 luvun 7 §:n 2 momentin me-
nettelysäännöksiä. Ilmoituksen tekisi pää-
sääntöisesti poliisi. Ilmoituksen tekemistä 
voitaisiin pidätetyn osalta lykätä samoilla pe-
rusteilla, joilla pidättämisestä ilmoittamista 
pidätetyn läheiselle voitaisiin lykätä. 

Ilmoitusta siirtämisestä ei olisi välttämä-
töntä tehdä ennen vapautensa menettäneen 
siirtämistä, vaan ilmoitus tehtäisiin lähtökoh-
taisesti välittömästi siirtämisen jälkeen. Tar-
ve ilmoituksen tekemiseen vasta siirtämisen 
jälkeen olisi erityisesti tilanteissa, joissa va-
pautensa menettäneeseen kohdistuu huomat-
tava uhka tai muu suojelutarve. Järjestäyty-
neeseen ja vakavaan rikollisuuteen liittyvissä 
rikoksissa voi olla erityinen tarve henkilön 
siirtämiseen poliisin säilytystilasta toiseen si-
ten, ettei ulkopuolisilla ole siirrosta tietoa. 
Näin voidaan turvata kuljetus ja siirtäminen. 
Siirrosta ilmoittamista välittömästi siirtämi-
sen jälkeen ei pidettäisi 1 momentissa tarkoi-
tettuna siirrosta ilmoittamisen lykkäämisenä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös niistä tilanteista, joissa vapau-
tensa menettänyt itse vastustaisi siirtoaan 
koskevaa ilmoitusta. Ilmoitusta ei ilman eri-
tyistä syytä saisi tehdä vastoin vapautensa 
menettäneen tahtoa. Vapautensa menettäneen 
tahto tulisi ottaa huomioon myös ilmoituksen 
tekotavan osalta. Jos vapautensa menettänyt 
haluaisi poliisin suorittaman ilmoituksen si-
jaan itse ilmoittaa siirtämisestään läheiselleen 
tai asiamiehelleen, tulisi poliisin lähtökohtai-
sesti antaa vapautensa menettäneelle tähän 
mahdollisuus, jollei vapautensa menettäneel-
le määrätty pakkokeinolain 1 luvun 18 
b §:ssä tarkoitettu yhteydenpidon rajoitus tätä 
estäisi. Erityinen syy, jonka vuoksi ilmoitus 
voitaisiin tehdä vastoin vapautensa menettä-
neen tahtoa, vastaisi pakkokeinolain 1 luvun 
7 §:n 2 momentissa tarkoitettua erityistä syy-
tä. 

8 §. Läsnäolo tuomioistuimessa. Pykälään 
ehdotetaan otettavaksi säännös vapautensa 
menettäneen läsnäolosta tuomioistuimessa. 
Pykälä vastaisi uuden tutkintavankeuslain 3 
luvun 8 §:n 1 momenttia. Voimassa olevassa 
laissa ei ole asiaa koskevia säännöksiä. 

Jos vapautensa menettänyttä koskevan tai 
muun asian käsittely tuomioistuimessa edel-
lyttää vapautensa menettäneen henkilökoh-
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taista läsnäoloa, voi tuomioistuin kutsua va-
pautensa menettäneen kuultavaksi tuomiois-
tuimeen. Koska pidätettyjen ja kiinni otettu-
jen vapauteen kohdistuvan toimenpiteen kes-
to on pääsääntöisesti kestoltaan enintään nel-
jä vuorokautta ja koska vapauteen kohdistu-
vaan toimenpiteeseen liittyy usein tarve kuu-
lustelujen ja muiden esitutkintaan liittyvien 
toimenpiteiden suorittamiseen, tulisi tuomio-
istuimen mahdollisuuksien mukaan ennen 
pidätetyn tai kiinni otetun kutsumista kuulta-
vaksi tuomioistuimeen tiedustella poliisin 
kantaa pidätetyn tai kiinni otetun kutsumi-
seen tuomioistuimeen kuultavaksi. Näin voi-
taisiin välttää esimerkiksi tarpeettomat pääl-
lekkäiset kutsut tilanteessa, jossa pidätetty 
olisi toisaalta kutsuttu hänen omaa asiaansa 
koskevaan vangitsemisoikeudenkäyntiin ja 
toisaalta samaan aikaan sijoittuvaan muuhun 
toisessa tuomioistuimessa vireillä olevaan 
oikeudenkäyntiin. 

9 §. Päätösvalta. Pykälään ehdotetaan otet-
tavaksi säännökset päätösvallasta vapautensa 
menettäneen vaatetuksesta, ruokavaliosta 
poikkeamisesta, ulkoilun epäämisestä ja siir-
tämisestä.  

Pykälän 1 momentin mukaan säilytystilan 
esimiehen ratkaistaviksi tulisivat kysymykset 
muusta kuin lääketieteellisestä syystä tapah-
tuvasta säilytystilassa noudatettavasta ruoka-
valiosta poikkeamisesta. Samoin säilytystilan 
esimiehen tulisi tehdä päätös, kun vapautensa 
menettäneeltä evätään mahdollisuus ulkoi-
luun. 

Pykälän 2 momentin mukaan päätöksen 
poliisin säilytystilaan otetun vapautensa me-
nettäneen siirtämisestä voisi tehdä pidättämi-
seen oikeutettu virkamies. Vapautensa me-
nettänyt katsottaisiin otetuksi poliisin säily-
tystilaan, kun hänelle olisi suoritettu ehdote-
tun lain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettu tulotarkas-
tus. Pidättämiseen oikeutettu virkamies päät-
täisi myös siirrosta tehtävästä ilmoituksesta 
vapautensa menettäneen lähiomaiselle tai 
muulle läheiselle, tällaisen ilmoituksen lyk-
käämisestä sekä ilmoituksen tekemisestä vas-
toin vapautensa menettäneen tahtoa.  

Pykälän 3 momentissa säänneltävän vaate-
tusta koskevan päätösvallan osalta kysymys 
olisi lähinnä tilanteista, joissa vapautensa 
menettänyttä kiellettäisiin käyttämästä omia 
vaatteitaan. Tämä päätös jouduttaisiin käy-

tännössä yleensä tekemään siinä vaiheessa, 
kun vapautensa menettänyt otettaisiin polii-
sin säilytettäväksi. Vapautensa menettänyt 
otetaan usein säilytettäväksi yöllä, jolloin 
varsinkin pienemmissä kihlakunnissa työ-
vuorossa ei aina ole pidättämiseen oikeutet-
tua virkamiestä. Säilytystilan esimiehen pää-
töksen edellyttäminen ei vaatetusta koskevi-
en päätösten lukuisuuden vuoksi olisi perus-
teltua. Tämän vuoksi ehdotetaan, että päätök-
sen vapautensa menettäneen vaatetuksesta 
tekisi poliisimies. 

10 §. Tarkemmat säännökset. Sisäasiain-
ministeriö antaisi asetuksella tarkemmat 
säännökset vapautensa menettäneiden pe-
rushuollosta ja siirtämisestä. 
 
4 luku. Vapautensa menettäneen omai-

suus 

1 §. Omaisuuden hallussapito. Pykälään 
ehdotetaan otettavaksi yksityiskohtainen 
säännös vapautensa menettäneen omaisuuden 
hallussapidosta. Uudella säännöksellä täs-
mennettäisiin voimassa olevan tutkintavan-
keudesta annetun lain 7 §:n säännöstä. Pykä-
lä vastaisi muutoin uuden tutkintavankeus-
lain 5 luvun 1 §:ää, mutta pykälän 1 momen-
tin 1 kohtaan otettaisiin nimenomainen mää-
räys siitä, ettei omaisuuden hallussapito saisi 
aiheuttaa vaaraa vapauteen kohdistuvan toi-
menpiteen tarkoitukselle. Jos vapauteen koh-
distuvan toimenpiteen tarkoituksena esimer-
kiksi on estää selvitettävään rikokseen liitty-
vien todisteiden hävittäminen, voisi viestin-
tään soveltuvan käyttöesineen kuten matka-
puhelimen hallussapidon salliminen mahdol-
listaa vapautensa menettäneelle määrättyjen 
yhteydenpitorajoitusten kiertämisen. 

Pykälän 1 momentissa esitettäisiin ne pe-
rusteet, joiden nojalla esineen tai aineen hal-
lussapitoa voidaan rajoittaa. Lähtökohtana 
olisi, että hallussa pidettävän omaisuuden 
määrän olisi oltava kohtuullinen. Kohtuulli-
sena pidettävä määrä riippuisi esimerkiksi 
sellin koosta, säilytystiloista ja paloturvalli-
suudesta eikä se saisi vaikeuttaa sellien tar-
kastamista. Henkilökohtaisella omaisuudella 
tarkoitettaisiin sellaista omaisuutta, joka 
käyttötarkoituksensa osalta soveltuisi säily-
tettäväksi sellissä. Tällaista omaisuutta ovat 
esimerkiksi hygieniatuotteet, kirjat, äänilevyt 
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ja -kasetit, radio, televisio, videonauhuri, 
kahvinkeitin ja vedenkeitin. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan va-
pautensa menettäneellä ei olisi oikeutta pitää 
hallussaan sellaisia käyttöesineitä, joista ai-
heutuisi vaaraa henkilön turvallisuudelle tai 
vapauteen kohdistuvan toimenpiteen tarkoi-
tukselle. Tällaisia esineitä olisivat esimerkik-
si ampuma- ja teräaseet, räjähdysaineet ja 
kaasusumuttimet.  

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan hal-
lussapito voitaisiin kieltää myös, jos esine 
erityisesti soveltuisi omaisuuden vahingoit-
tamiseen. Tällaisia esineitä voivat olla esi-
merkiksi työkalut.  

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan va-
pautensa menettänyt ei myöskään saisi pitää 
hallussaan esinettä tai ainetta, jonka hallus-
sapidosta aiheutuisi erityistä haittaa säilytys-
tilan yleiselle järjestykselle. Vaikka siitä ei 
erikseen ehdotetussa laissa säädettäisikään, 
on selvää, ettei vapautensa menettäneellä oli-
si oikeutta pitää hallussaan sellaisia esineitä 
tai aineita, joiden hallussapitoon vapautensa 
menettäneellä ei olisi oikeutta säilytystilan 
ulkopuolella. 

Säilytystilan järjestykselle vaaraa aiheutta-
va voisi olla sellainen esine tai aine, josta ai-
heutuisi haittaa säilytystilan siisteydelle. 
Esimerkiksi epähygieenisistä esineistä ja ai-
neista voisi aiheutua haittaa vapautensa me-
nettäneen omalle sekä muiden vapautensa 
menettäneiden ja poliisin henkilökunnan ter-
veydelle. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, ettei 
vapautensa menettäneellä olisi oikeutta pitää 
hallussaan alkoholia, muuta päihdyttävää ai-
netta, dopingaineita, huumausaineiden käyt-
töön tarkoitettuja esineitä eikä muita kuin 5 
luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja lääkä-
rin määräämiä lääkeaineita. Lääkeaineiden 
luovuttamisessa vapautensa menettäneen hal-
tuun tulisi huomioida pykälän 1 momentissa 
säädetyt rajoitukset esimerkiksi sellaisten 
lääkkeiden annostuksen osalta, joista saattaisi 
aiheutua vaaraa vapautensa menettäneen tur-
vallisuudelle yliannostus- tai itsemurhariskin 
vuoksi. Alkoholilla tarkoitettaisiin kaikkia 
alkoholilain (1143/1994) 3 §:ssä lueteltuja 
juomia, valmisteita tai aineita. Kiellettyjä oli-
sivat myös ne alkoholia sisältävät juomat, 
joissa on vähemmän kuin 2,8 prosenttia etyy-

lialkoholia. Päihdyttävällä aineella tarkoitet-
taisiin muuta päihtymystarkoitukseen käytet-
tävää ainetta.  

Momentissa ehdotetaan myös säädettäväk-
si, että vapautensa menettäneellä ei olisi oi-
keutta pitää hallussaan sellaista toiselta va-
pautensa menettäneeltä saamaansa omaisuut-
ta, jonka luovutukseen ei olisi saatu poliisin 
lupaa. Vapautensa menettänyt voisi luovuttaa 
omaisuuttaan poliisin luvalla, mutta se edel-
lyttäisi, että omaisuuden luovuttamisesta teh-
täisiin merkintä 2 §:ssä tarkoitettuun omai-
suusluetteloon.  

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että muu omaisuus, joka vapautensa 
menettäneellä olisi mukanaan hänen tulles-
saan säilytystilaan tai joka tulee sinne vapau-
tensa menettäneen ollessa poliisin säilytysti-
lassa, otettaisiin poliisin säilytettäväksi va-
pautensa menettäneen vapaaksi pääsemiseen 
asti, jos se olisi poliisin tällaisen omaisuuden 
säilyttämiseen käytettävissä olevat tilat huo-
mioon ottaen mahdollista. Koska poliisilai-
tosten säilytystilat ovat keskenään erilaisia, 
poliisin velvollisuus vapautensa menettänei-
den omaisuuden säilyttämiseen määräytyisi 
käytössä olevien tilojen mukaan.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin sellai-
sen omaisuuden, jota ei annettaisi vapautensa 
menettäneen haltuun ja jota ei voitaisi säilyt-
tää poliisin toimesta, lähettämisestä vapau-
tensa menettäneen kustannuksella hänen 
osoittamaansa paikkaan. Pilaantunut tavara 
voitaisiin hävittää todistajan läsnä ollessa. 
Momenttiin otettaisiin myös säännöksen sel-
keyden ja informatiivisuuden parantamiseksi 
viittaussäännös alkoholilakiin.  

Alkoholijuoman tai muun alkoholipitoisen 
aineen hävittämisessä noudatettaisiin, mitä 
alkoholilain 60 §:ssä säädetään. Alkoholilain 
60 §:n 3 momentin mukaan juopunutta kiinni 
otettaessa häneltä saadaan ottaa pois alkoho-
lipitoiset aineet. Alkoholipitoinen aine saa-
daan tällöin alkoholijuomista ja väkiviinasta 
annetun asetuksen (1344/1994) 31 §:ssä sää-
detyin edellytyksin ja tavoin pitää poliisin 
hallussa tai hävittää. Alkoholilain 60 §:n 4 
momentin perusteella poliisin säilytystilaan 
otettavalta henkilöltä saadaan ottaa pois ja 
hävittää häneltä tavatut alkoholipitoiset ai-
neet. Huumausaineen takavarikoimisesta ja 
hävittämisestä säädetään pakkokeinolaissa ja 
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huumausainelain (1289/1993) 10 §:ssä. 
Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan otetta-

vaksi säännöksen johdonmukaisuuden paran-
tamiseksi viittaus löytötavaralakiin 
(778/1998). 

2 §. Omaisuusluettelo. Pykälään ehdotetaan 
otettaviksi säännökset omaisuusluettelosta ja 
sen laatimisesta. Voimassa olevassa tutkinta-
vankeudesta annetussa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä. Pykälä vastaisi uuden tutkinta-
vankeuslain 5 luvun 2 §:ää. 

Pykälän 1 momentin mukaan säilytystilaan 
otetusta vapautensa menettäneen omaisuu-
desta olisi laadittava omaisuusluettelo. Va-
pautensa menettäneen ja läsnä olevan todista-
jan olisi allekirjoitettava omaisuusluettelo. 
Omaisuusluetteloa voitaisiin pitää myös atk-
rekisterinä, jolloin omaisuusluettelon allekir-
joittaminen voitaisiin toteuttaa esimerkiksi 
tulostamalla rekisteristä vapautensa menettä-
neen omaisuusluetteloa vastaavat tiedot ja al-
lekirjoittamalla tuloste. Käytännössä omai-
suusluetteloon kuuluvien tietojen kirjaami-
sesta vastaisi yleensä poliisin henkilökuntaan 
kuuluva vartija. Jos vapautensa menettänyt ei 
suostuisi tai pystyisi allekirjoittamaan omai-
suusluetteloa, olisi vapautensa menettäneen 
kannalta perusteltua, että kaksi poliisin pal-
veluksessa olevaa virkamiestä todistaisi alle-
kirjoituksellaan luettelon oikeaksi. Jos va-
pautensa menettänyt ilmaisee syyn luettelon 
allekirjoittamisesta kieltäytymiselle, tulisi 
tämä syy merkitä luetteloon tai muihin va-
pautensa menettäneeseen liittyviin poliisin 
asiakirjoihin. 

Jos poliisin vastuulla olevaa vapautensa 
menettäneen omaisuutta olisi hävinnyt tai se 
olisi vahingoittunut, noudatettaisiin poliisin 
velvollisuuteen korvata aiheutunut vahinko 
vahingonkorvauslain (412/1974) säännöksiä. 
Myös omaisuuden arvo tulisi tässä yhteydes-
sä selvitettäväksi. Vapautensa menettäneen 
haltuun annettu omaisuus olisi vapautensa 
menettäneen omalla vastuulla. 

Pykälän 2 momentin mukaan omaisuus-
luettelo olisi pidettävä ajan tasalla niin, että 
säilytystilassa vapautensa menettäneen hal-
tuun annetusta omaisuudesta tehtäisiin mer-
kintä omaisuusluetteloon. Momentissa sää-
dettäisiin myös vapautensa menettäneen oi-
keudesta pyynnöstä saada kopio hänen omai-
suuttaan koskevasta omaisuusluettelosta. 

Säännöksessä tarkoitettu kopio voi olla esi-
merkiksi tuloste atk-rekisteristä. 

Pykälän 3 momentin mukaan omaisuus-
luetteloa voitaisiin käyttää myös siten, että 
sen avulla valvottaisiin luvattomia omaisuu-
den siirtoja vapautensa menettäneiden kes-
ken. Vapautensa menettäneeltä voitaisiin 
näin ottaa pois sellainen luvattomasti vas-
taanotettu omaisuus, joka poliisin ylläpitä-
män omaisuusluettelon mukaan olisi merkitty 
toisen vapautensa menettäneen omaisuudek-
si. Säännös olisi tarpeen vapautensa menettä-
neiden välisten painostukseen tai uhkailuun 
perustuvien taikka rikosten selvittämisen 
vaikeuttamiseen tähtäävien omaisuuden siir-
tojen estämiseksi.  

3 §. Rahan ja muiden maksuvälineiden hal-
lussapito. Pykälään ehdotetaan otettavaksi 
säännös vapautensa menettäneen rahan ja 
muiden maksuvälineiden hallussapidosta. 
Voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole 
vastaavaa säännöstä. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että vapautensa menettäneellä ei olisi 
oikeutta pitää hallussaan rahaa tai rikoslain 
37 luvun 12 §:ssä tarkoitettuja muita maksu-
välineitä, esimerkiksi pankki-, maksu- tai 
luottokorttia. Vapautensa menettäneen hal-
lussa oleva raha ja muut maksuvälineet otet-
taisiin poliisin säilytettäviksi tai talletettaisiin 
vapautensa menettäneen kustannuksella hä-
nen tililleen pankkiin. Ehdotettu säännös olisi 
välttämätön vapautensa menettäneiden väli-
sen kaupankäynnin ja heikkoihin vapautensa 
menettäneisiin kohdistuvan painostuksen es-
tämiseksi. 

Ehdotettu säännös vastaisi uuden tutkinta-
vankeuslain 5 luvun 3 §:ää, mutta siihen ei 
otettaisi määräystä poliisin velvollisuudesta 
antaa kuukausittain ote vapautensa menettä-
neen rahavarojen tilinpidosta. Koska pidätet-
tyjen ja kiinni otettujen vapauden menetysai-
ka pääsääntöisesti kestää enimmillään neljä 
vuorokautta ja tutkintavankien sijoittaminen 
poliisin säilytystilaan kestäisi lähtökohtaises-
ti enintään neljä viikkoa, ei ehdotetun tutkin-
tavankeuslain 5 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaisen kuukausittaisen otteen antaminen olisi 
varsinkaan pidätettyjen ja kiinni otettujen 
kohdalla tarkoituksenmukaista. Ehdotettuun 
lakiin ei tämän vuoksi otettaisi nimenomaista 
velvollisuutta kuukausittaisen rahavarojen ti-
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linpitoa koskevan otteen antamisesta. 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin poik-

keuksesta pykälän 1 momentin pääsäännöstä, 
jonka mukaan vapautensa menettäneellä ei 
olisi oikeutta pitää rahavaroja hallussaan. 
Ehdotetun säännöksen mukaan poliisi voisi 
antaa vapautensa menettäneelle vähäisen 
määrän rahaa käytettäväksi esimerkiksi säily-
tystilassa mahdollisesti järjestettävässä kant-
tiinitoiminnassa, jollei 1 §:stä muuta johtuisi. 
Vapautensa menettäneelle mahdollisesti an-
netuista rahoista tehtäisiin 2 §:n 2 momentin 
mukainen merkintä vapautensa menettäneen 
omaisuusluetteloon. Vapautensa menettänei-
den yhdenmukaisen kohtelun edistämiseksi 
vapautensa menettäneelle annettavasta raha-
määrästä määrättäisiin säilytystilan järjestys-
säännössä.  

4 §. Rahan ja muiden maksuvälineiden 
käyttö. Pykälään ehdotetaan otettavaksi 
säännös vapautensa menettäneen oikeudesta 
varojen käyttämiseen. Ehdotettu pykälä vas-
taisi muutoin uuden tutkintavankeuslain 5 
luvun 4 §:ää, mutta pykälään ei otettaisi mää-
räystä, jonka mukaan säilytystilassa olisi jär-
jestettävä vapautensa menettäneille mahdol-
lisuus hankkia elintarvikkeita ja muita henki-
lökohtaiseen käyttöön sopivia tavaroita. Po-
liisin säilytystilojen yhteydessä ei yleensä ole 
mahdollisuuksia rangaistuslaitoksissa toteu-
tettavaa kanttiinitoimintaa vastaavaan toi-
mintaan. Myös pidätettyjen ja kiinni otettujen 
vapauden menetyksen sekä tutkintavankien 
poliisin säilytystilaan sijoittamisen lyhyen 
keston vuoksi ei poliisin säilytystilassa toteu-
tettavan kiinteän kanttiinitoiminnan vapau-
tensa menetettyjen asemaan tuomien paran-
nusten voida katsoa olevan perusteltuja ver-
rattuna niihin kustannuksiin, joita tällaisesta 
toiminnasta aiheutuisi. 

Pykälässä ei asetettaisi rajoituksia vapau-
tensa menettäneen muiden oikeuksien käyt-
tämiselle vaan poliisilla olisi aina velvolli-
suus esimerkiksi järjestää vapautensa menet-
täneelle mahdollisuus hankkia kirjepaperia ja 
-kuoria sekä postimerkkejä, jotta vapautensa 
menettänyt voisi käyttää 6 luvussa tarkoitet-
tua oikeuttaan kirjeenvaihtoon. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin vapau-
tensa menettäneen oikeudesta hankkia omalla 
kustannuksellaan sellaisia käyttöesineitä, tar-
vikkeita ja elintarvikkeita, joiden hallussapito 

säilytystilassa olisi sallittu. Näihin käyttöesi-
neisiin kuuluisivat esimerkiksi kirjallisuus ja 
sanomalehdet. Säilytystilan ulkopuolelta 
hankittujen elintarvikkeiden tulisi olla vai-
keuksitta tarkastettavissa. Säännös vastaisi 
voimassa olevan tutkintavankeudesta anne-
tun lain 9 ja 14 §:n säännöstä. 

Vapautensa menettäneen oikeudelle rahan 
tai maksuvälineiden käyttämiseen voisi seu-
rata rajoituksia myös pakkokeinolain 1 luvun 
18 b §:ssä tarkoitetun yhteydenpidolle mää-
rätyn rajoituksen kautta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
edellytyksistä, joilla vapautensa menettäneen 
oikeutta käyttää säilytystilan ulkopuolelta tu-
levaa rahaa tai muita maksuvälineitä voitai-
siin rajoittaa. Rajoittamisen olisi oltava vält-
tämätöntä vapauteen kohdistuvan toimenpi-
teen tarkoituksen tai säilytystilan järjestyksen 
turvaamiseksi taikka vapautensa menettäneen 
tai muun henkilön turvallisuuden suojelemi-
seksi. Säännös olisi välttämätön vapautensa 
menettäneiden välisen kaupankäynnin ja 
usein heikkoihin vapautensa menettäneisiin 
kohdistuvan painostuksen estämiseksi. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin rahan 
toimittamisesta säilytystilan ulkopuolelle. Pe-
rusteltu syy rahan toimittamiseen säilytysti-
lan ulkopuolelle voisi olla esimerkiksi ela-
tusvelvollisuuden täyttäminen. 

5 §. Ilmoitus omaisuuden hoitamisesta. Py-
kälässä säädettäisiin vapautensa menettäneen 
muualla olevan omaisuuden hoitamisesta. 
Säännös vastaisi uuden tutkintavankeuslain 5 
luvun 5 §:ää. 

Lähtökohtana poliisin toimintavelvollisuu-
delle olisi vapautensa menettäneen oma il-
moitus sellaisesta omaisuudesta, josta vapau-
tensa menettänyt ei pystyisi ilman viran-
omaisten apua huolehtimaan. Poliisi voisi 
kuitenkin tehdä ilmoituksen pykälässä tarkoi-
tetulle viranomaiselle myös silloin, kun polii-
si olisi muutoin saanut tiedon vapautensa 
menettäneen muualla olevasta omaisuudesta, 
josta vapautensa menettänyt ei voisi itse huo-
lehtia. 

6 §. Omaisuuden palauttaminen. Pykälässä 
säädettäisiin vapautensa menettäneen omai-
suuden palauttamisesta. Ehdotettu säännös 
vastaisi uuden tutkintavankeuslain 5 luvun 
6 §:ää. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin poliisin 
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velvollisuudesta palauttaa vapautensa menet-
täneelle tämän vapautuessaan hänen omai-
suutensa, joka olisi otettu poliisin säilytettä-
väksi. Jos vapautensa menettänyt ei suostuisi 
kuittaamaan hänelle palautettavaa omaisuut-
ta, tulisi luovutetun omaisuuden luettelo to-
distaa oikeaksi. Jos vapautensa menettänyt 
ilmaisee syyn luettelon allekirjoittamisesta 
kieltäytymiselle, tulisi tämä syy merkitä luet-
teloon tai muihin vapautensa menettäneeseen 
liittyviin poliisin asiakirjoihin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin menet-
telystä silloin, kun vapautensa menettäneen 
omaisuutta olisi jäänyt säilytystilaan. Tällai-
nen omaisuus olisi ensisijaisesti lähetettävä 
vapautetulle, mutta jollei tämä onnistuisi, 
voitaisiin omaisuus laissa säädettävän määrä-
ajan jälkeen hävittää. Määräajaksi omaisuu-
den hävittämiselle ehdotetaan kolme kuu-
kautta. Omaisuuden hävittämispäätöstä teh-
dessään poliisin tulisi kiinnittää huomiota 
ajan kulumisen lisäksi myös omaisuuden ar-
voon. Huomattavan arvokasta omaisuutta ei 
lähtökohtaisesti saisi laissa säädetyn määrä-
ajan umpeen kulumisenkaan jälkeen hävittää, 
jollei siihen olisi erityisen painavia syitä. 

7 §. Päätösvalta. Päätöksen omaisuuden 
hallussapidosta tekisi poliisimies tai vartija. 
Koska 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös 
rahavarojen hallussapidosta sekä 4 §:n 3 
momentissa tarkoitettu päätös rahan tai mui-
den maksuvälineiden toimittamisesta edellyt-
täisivät laajempaa harkintaa, tekisi päätöksen 
näistä toimenpiteistä säilytystilan esimies. 
Säilytystilan esimiehellä olisi yleistoimivalta 
säilytystilaa koskevien päätösten osalta ja 
parhaat edellytykset arvioida vapautensa me-
nettäneen olosuhteita sekä rahavarojen hal-
lussapidon vaikutuksia säilytystilan järjes-
tykseen.  

8 §. Tarkemmat säännökset. Ehdotetun py-
kälän mukaan tarkemmat säännökset vapau-
tensa menettäneen omaisuuden hallussapi-
dosta, rahan ja muiden maksuvälineiden käy-
töstä sekä omaisuuden lähettämisestä ja hä-
vittämisestä annettaisiin sisäasiainministeriön 
asetuksella. 
 
5 luku. Terveydenhuolto 

1 §. Terveyden- ja sairaanhoito. Pykälässä 
olisi terveyden- ja sairaanhoidon järjestämis-

tä koskeva yleissäännös. 
Poliisin palveluksessa ei Helsingin kihla-

kunnan poliisilaitosta lukuun ottamatta ole 
terveydenhuoltohenkilökuntaa, joka voisi 
huolehtia vapautensa menettäneiden tarvit-
semien terveyden- ja sairaanhoidon palvelu-
jen tuottamisesta. Poliisin säilytystilat ovat 
yleensä kooltaan pieniä ja niissä keskimäärin 
säilytettävien vapautensa menettäneiden lu-
kumäärä on alhainen. Lisäksi säilytys on kes-
toltaan lyhytaikaista eikä se usein mahdollis-
ta edes vapautensa menettäneeseen kohdistu-
van lääketieteellisen tarkastuksen suoritta-
mista poliisin säilytettäväksi otettavalle va-
pautensa menettäneelle. Poliisin tiloissa säi-
lytettävien vapautensa menettäneiden tervey-
den- ja sairaanhoidon palvelujen tuottaminen 
poikkeaa näin olennaisesti vastaavien palve-
lujen tuottamisesta vankiloissa. 

Säilytystilan terveyden- ja sairaanhoidon 
järjestämisessä poliisi on toiminut yhteis-
työssä säilytystilan sijaintikunnan tai säily-
tystilan sijaintikunnan alueella toimivan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Polii-
sin rooli vapautensa menettäneiden tervey-
den- ja sairaanhoidon järjestämisessä olisi 
vapautensa menettäneiden terveydentilan 
valvominen sekä tarvittaessa poliisin henki-
lökunnan tekemiin havaintoihin tai vapauten-
sa menettäneen esittämään pyyntöön perus-
tuva yhteydenotto terveyden- ja sairaanhoi-
don palveluja tuottavan kunnan tai kuntayh-
tymän toimintayksikköön. Poliisin velvolli-
suutena olisi myös huolehtia poliisin säilytet-
tävänä olevan vapautensa menettäneen varti-
oinnin järjestämisestä vapautensa menettä-
neelle annettavan hoidon aikana sekä poliisin 
säilytystilassa että sen ulkopuolella. 

Poliisin suorittama vapautensa menettä-
neen valvonta hoidon aikana on koettu on-
gelmalliseksi sikäli, että vapautensa menettä-
neellä on oikeus luottamukselliseen suhtee-
seen häntä hoitavaan terveydenhuoltohenki-
lökuntaan. Vapautensa menettäneen oikeuk-
sien turvaamiseksi poliisin tulee pyrkiä jär-
jestämään vapautensa menettäneiden tutki-
musten ja terveydenhuoltohenkilöstön kanssa 
käytävien keskustelujen valvonta siten, ettei 
vapautensa menettäneen yksityisyyden suo-
jaa loukata. Poliisilla ei näin olisi oikeutta 
kuunnella vapautensa menettäneen ja tervey-
denhuoltohenkilöstön välisiä luottamukselli-
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sia keskusteluja. Samanaikaisesti poliisilla 
olisi kuitenkin velvollisuus turvata vapauteen 
kohdistuvan toimenpiteen tarkoitus sekä hoi-
tohenkilökunnan turvallisuus. Poliisilla olisi 
näin oikeus vapautensa menettäneen valvon-
taan myös hoitotilaisuuden aikana, jos siihen 
olisi perusteltu syy. Perusteena hoitotilanteen 
seuraamiseen voisi olla esimerkiksi vapau-
tensa menettäneen karkaamisvaara tai hoito-
henkilökuntaan kuuluvan esittämä pyyntö. 

Valvoessaan hoitotilannetta poliisin tulisi 
pyrkiä siihen, että vapautensa menettäneen 
yksityisyyteen jouduttaisiin puuttumaan 
mahdollisimman vähän. Hoitotilanteen seu-
raaminen on yleensä mahdollista toteuttaa si-
ten, että vapautensa menettäneen ja hoito-
henkilöstön välisten keskustelujen tarkka si-
sältö ei tule poliisin tietoon. Arvioitaessa hoi-
totilanteen valvontaan soveltuvia keinoja tu-
lisi poliisin pyrkiä siihen, että vapautensa 
menettäneen hoitosuhde nauttisi samanlaista 
luottamuksellisuuden suojaa, joka ehdotetus-
sa laissa säädettäisiin vapautensa menettä-
neen ja hänen oikeusavustajansa väliselle yh-
teydenpidolle.  

Pykälän 1 momentissa kirjattaisiin lain ta-
solle periaate siitä, että poliisin säilytettävänä 
olevalla vapautensa menettäneellä olisi sama 
oikeus terveyden- ja sairaanhoitoon kuin 
muillakin ihmisillä. Uuden tutkintavankeus-
lain 6 luvun 1 §:n 1 momentista poiketen 
säännökseen ei ehdotettaisi otettavaksi eri-
tyissäännöstä lääkinnällisen kuntoutuksen 
järjestämisestä vapautensa menettäneelle. Po-
liisin säilyttämien vapautensa menettäneiden 
poliisin säilytystilassa tapahtuvan säilytyksen 
lyhyen keston ja vapauteen kohdistuvan toi-
menpiteen tarkoituksen vuoksi lääkinnällisen 
kuntoutuksen järjestäminen siten, että se aloi-
tettaisiin vapauden menetysaikana, olisi pe-
rusteltua vain poikkeustapauksissa. Sen si-
jaan ennen henkilön joutumista poliisin säily-
tettäväksi muualla aloitettua kuntoutusta olisi 
perusteltua pyrkiä jatkamaan, jollei vapau-
teen kohdistuvan toimenpiteen tarkoituksesta 
muuta johtuisi. 

Pykälän 2 momentti olisi uuden tutkinta-
vankeuslain 6 luvun 1 §:n 3 momenttia vas-
taava viittaussäännös sellaisiin lakeihin, joita 
noudatettaisiin myös vapautensa menettänei-
den terveyden- ja sairaanhoidon järjestämi-
sestä. 

2 §. Tilapäinen hoito ja tutkimus säilytysti-
lan ulkopuolella. Pykälässä säädettäisiin va-
pautensa menettäneen lähettämisestä hoidet-
tavaksi säilytystilan ulkopuolelle. Pykälä 
vastaisi sisällöltään voimassa olevan tutkin-
tavankeudesta annetun lain 4 §:n 1 moment-
tia sekä uuden tutkintavankeuslain 6 luvun 
2 §:ää. 

Vastuu poliisin säilyttämän vapautensa 
menettäneen valvonnasta hoidon ja tutki-
muksen aikana olisi poliisilla. Tarvittavan 
valvonnan määrästä päättäisi säilytystilan 
esimies, jonka päätösvallassa myös säilytys-
tilan ulkopuolelle lähettäminen 7 §:n mukaan 
pääsääntöisesti olisi. Poliisin velvollisuuksia 
tällaisen valvonnan osalta on käsitelty tar-
kemmin 1 §:n yhteydessä. 

3 §. Synnytys. Säännös vastaisi uuden tut-
kintavankeuslain 6 luvun 3 §:ää. Raskaana 
oleva vapautensa menettänyt tulisi lähettää 
synnytyksen ajaksi riittävän ajoissa sairaa-
laan tai muuhun terveydenhuollon toimin-
tayksikköön säilytystilan ulkopuolelle. 

4 §. Psykologinen neuvonta, tuki ja hoito. 
Vapauden menetys saattaa aiheuttaa vapau-
tensa menettäneelle psyykkisiä ongelmia. 
Voimassa olevan tutkintavankeudesta anne-
tun lain 6 §:n 4 momentin mukaan vapauten-
sa menettäneelle on mahdollisuuksien mu-
kaan annettava tilaisuus henkilökohtaisia asi-
oita koskeviin yksityisiin keskusteluihin so-
pivan henkilön kanssa. Voimassa olevaa 
säännöstä koskevien esitöiden mukaan tällä 
tarkoitetaan psykologeja, huoltovirkailijoita 
ja vankilavierailijoita. Pykälään ehdotetaan 
otettavaksi säännös, jonka mukaan vapauten-
sa menettäneelle olisi mahdollisuuksien mu-
kaan varattava tilaisuus psykologin antamaan 
tai muuhun vastaavaan neuvontaan, tukeen ja 
hoitoon. Säännös vastaisi uuden tutkintavan-
keuslain 6 luvun 4 §:ää. 

Koska poliisin henkilökuntaan ei kuulu va-
pautensa menettäneiden neuvontaan, tukeen 
tai hoidon antamiseen käytettävissä olevia 
psykologeja, tarkoittaisi ehdotettu säännös 
poliisin osalta sitä, että poliisin tulisi mahdol-
lisuuksiensa mukaan myötävaikuttaa muiden 
tahojen järjestämän psykologisen neuvonnan, 
tuen ja hoidon toteuttamiseen säilytystilassa. 

5 §. Terveydenhuollon järjestäminen ja 
kustannukset. Henkilön pidättäminen ja kiin-
ni ottaminen ovat ajalliselta kestoltaan lyhyt-
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aikaisia pidätetyn tai kiinni otetun henkilö-
kohtaiseen vapauteen kohdistuvia toimenpi-
teitä. Henkilön pidättäminen tai kiinni otta-
minen ei poista henkilön kotikunnan kansan-
terveyslain (66/1972) 14 §:n 1 momentin 2 
kohdan (248/1997) mukaista velvollisuutta 
järjestää kunnan asukkaiden sairaanhoito se-
kä 10 kohdassa (248/1997) tarkoitettua vel-
vollisuutta kiireellisen avosairaanhoidon jär-
jestämiseen potilaan asuinpaikasta riippumat-
ta. Kansanterveyslain 14 §:n 5 momentin 
(248/1997) mukaan kunnan asukkaalla tar-
koitetaan henkilöä, jonka kotikuntalaissa 
(201/1994) tarkoitettu kotipaikka kyseinen 
kunta on. Ottaen huomioon tutkintavankien 
poliisin tiloissa tapahtuvan säilytyksen luon-
teen vankiloissa toimeenpantavaan säilytyk-
seen nähden poikkeuksellisena ja tilapäisenä 
ratkaisuna, ei poliisin tiloihin sijoitettujen 
tutkintavankien osalta ole perusteltua poiketa 
pidätettyjen ja kiinni otettujen terveyden-
huollon kustannusten jakautumisessa nouda-
tettavista periaatteista. 

Pykälän 1 momentissa ehdotettaisiin sää-
dettäväksi niistä terveydenhuollon järjestä-
misestä aiheutuvista kustannuksista, jotka 
maksettaisiin valtion varoista. Poliisilaitok-
silla ei pääsääntöisesti ole omaa terveyden-
huoltohenkilökuntaa, joka voisi huolehtia 
vapautensa menettäneiden terveydenhuollos-
ta. Päävastuu vapautensa menettäneiden ter-
veydenhuollon järjestämisestä olisi näin tar-
koituksenmukaisuusperiaatteen mukaan mää-
räytyvällä kunnalla tai sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymällä. Kustannusvastuu hoidosta 
olisi vapautensa menettäneen kotikunnalla tai 
sillä sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä, johon 
vapautensa menettäneen kotikunta kuuluu. 

Jos kuitenkin poliisin palveluksessa on ter-
veydenhuoltohenkilökuntaa, ei ole perustel-
tua, että poliisi ryhtyisi perimään palveluk-
sessaan olevan henkilökunnan poliisin tilois-
sa säilytettäville henkilöille antamasta hoi-
dosta aiheutuvia kustannuksia vapautensa 
menettäneen kotikunnalta. Poliisin palveluk-
sessa mahdollisesti olevan terveydenhuolto-
henkilökunnan vapautensa menettäneille an-
tamasta terveyden- ja sairaanhoidosta sekä 
kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset jäi-
sivät valtion vastattaviksi. 

Koska vapauden menetys estää vapautensa 
menettäneeltä ansiotyön tekemisen, vastaisi 

valtio myös potilaan maksettaviksi tulevista 
tarpeellisista julkisen terveydenhuollon pal-
veluista aiheutuvista maksuista. Julkisen ter-
veydenhuollon palveluista potilaan makset-
taviksi tulevilla maksuilla tarkoitettaisiin so-
siaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annetussa laissa (734/1992) ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa 
asetuksessa (912/1992) tarkoitettuja maksuja. 
Valtion varoista maksettaviksi tulisivat näin 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-
suista annetun asetuksen 7 §:ssä tarkoitetut 
terveyskeskuksen avohoidon maksut, 8 §:ssä 
tarkoitetut sairaalan poliklinikkamaksut ja 
8 a §:ssä tarkoitetut päiväkirurgian maksut. 
Valtion varoista ei ehdotetun lain mukaan 
maksettaisi esimerkiksi asetuksen 3 §:ssä 
tarkoitettuja kotona annettavista palveluista, 
5 §:ssä tarkoitettuja asumispalveluista, 
6 §:ssä tarkoitettuja vaikeavammaisten kulje-
tuspalveluista, 8 b §:ssä tarkoitettuja labora-
torio- ja kuvantamistutkimuksista, 9 §:ssä 
tarkoitettuja suun ja hampaiden tutkimukses-
ta ja hoidosta, 9 a §:ssä tarkoitettuja suun ja 
leukojen erikoissairaanhoidosta, 10 §:ssä tar-
koitettuja sairaankuljetuksesta, 11 §:ssä tar-
koitettuja sarjassa annettavan hoidon tai 3 lu-
vussa tarkoitetusta laitoshoidosta perittäviä 
maksuja. 

Valtion varoista maksettaisiin edellä maini-
tut lain mukaan potilaalta perittävät maksut. 
Valtion varoista ei näin ehdotetun lain mu-
kaan maksettaisi terveyden- ja sairaanhoidon 
tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia koko-
naisuudessaan vaan ainoastaan niiltä osin 
kuin ne voidaan lain mukaan periä potilaalta 
itseltään. Jos potilaalta perittävä maksu mää-
rättäisiin henkilön maksukyvyn mukaan, 
määrättäisiin valtion maksettavaksi tuleva 
maksu alimman maksukykyluokan mukaan. 

Valtion vastattaviksi jäisivät sellaisten 
henkilöiden terveyden- ja sairaanhoidosta ai-
heutuvat kustannukset, joilla ei ole kotipaik-
kaa Suomessa. Näiltä osin valtion maksetta-
vaksi tulisivat tällöin enintään palvelun tuot-
tamisesta aiheutuneet tosiasialliset kustan-
nukset. Ehdotetulla lailla ei kuitenkaan rajoi-
tettaisi valtion mahdollisuutta periä hoidosta 
aiheutuneita kustannuksia niistä kansainvä-
listen sopimusten perusteella vastaavalta val-
tiolta tai vapautensa menettäneeltä itseltään. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kunnan 
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tai kuntayhtymän vastuusta terveydenhuollon 
järjestämiseen sekä vapautensa menettäneen 
kotikunnan vastuusta niistä vapautensa me-
nettäneen terveydenhuollon järjestämisestä 
aiheutuvista kustannuksista, jotka eivät 1 
momentin mukaan olisi valtion vastattavia. 
Jos vapautensa menettänyt otettaisiin poliisin 
säilytystilaan muualla kuin vapautensa me-
nettäneen kotikunnan alueella, meneteltäisiin 
erikoissairaanhoidosta aiheutuvien kustan-
nusten osalta erikoissairaanhoitolain 
(1062/1989) 30 §:n 3 momentin ja 42 §:n 1 
momentin mukaisesti. Perusterveydenhuol-
lon osalta sovellettaisiin kansanterveyslain 
14 §:n 1 momentin 10 kohdan (248/1997) 
säännöstä. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotettaisiin otetta-
vaksi viittaussäännös siitä, että valtio huoleh-
tisi tartuntatautien vastustamistyön järjestä-
misestä tartuntatautilain mukaisesti. Vapau-
tensa menettäneen kotikunta maksaisi kui-
tenkin ne tartuntatautien hoitoon määrätyt 
lääkkeet, jotka sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) 
säädetään potilaalle maksuttomiksi. 

6 §. Omalla kustannuksella järjestettävä 
terveydenhuolto. Pykälään ehdotetaan uuden 
tutkintavankeuslain 6 luvun 1 §:n 2 moment-
tia vastaavaa säännöstä vapautensa menettä-
neen oikeudesta hankkia omalla kustannuk-
sellaan terveydenhuoltoa säilytystilassa. 
Säännökseen otettaisiin määräys siitä, että 
vapautensa menettäneen oikeutta terveyden-
huollon hankkimiseen voitaisiin rajoittaa, jos 
siitä aiheutuisi vaaraa vapauteen kohdistuvan 
toimenpiteen tarkoitukselle. 

Pykälässä olisi kysymys siitä, että hoito 
järjestettäisiin vapautensa menettäneen omal-
la kustannuksella säilytystilassa. Toisaalta 
vapautensa menettänyt voisi 7 luvun 8 §:n 
mukaisesti saada poistumisluvan tärkeästä 
syystä säilytystilan ulkopuolelle esimerkiksi 
terveydenhuoltoa varten. Tämä mahdollistai-
si sen, että vapautensa menettänyt voisi käy-
dä tutkimuksissa säilytystilan ulkopuolella ja 
saada ulkopuolisen lääkärin arvion tervey-
dentilastaan.  

7 §. Vapautensa menettäneen kuolema. Py-
kälään ehdotetaan otettavaksi uuden vanke-
uslain 10 luvun 9 §:ää vastaava säännös va-
pautensa menettäneen kuolemasta. Valtio 
kustantaisi vainajan toimittamisen hänen 

omaistensa toivomalle paikkakunnalle Suo-
messa. Jollei vainajaa voitaisi jättää omaisten 
huostaan, kustantaisi valtio vainajan hautaa-
misen. 

8 §. Päätösvalta. Pykälään ehdotetaan otet-
tavaksi säännös terveydenhuoltoon liittyvästä 
päätösvallasta. Pykälä vastaisi uuden tutkin-
tavankeuslain 6 luvun 7 §:ää, mutta siihen ei 
ehdoteta otettavaksi nimenomaista määräystä 
vapautensa menettäneen hammashuollosta 
päättämisestä. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siitä 
terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvasta 
henkilöstä, joka päättäisi vapautensa menet-
täneen hoitoon liittyvistä lääketieteellisistä 
kysymyksistä mukaan lukien vapautensa me-
nettäneen haltuun annettavat lääkkeet. Polii-
silaitoksilla ei pääsääntöisesti ole mahdolli-
suuksia vakinaisen tai osa-aikaisen lääkärin 
palkkaamiseen vapautensa menettäneiden 
terveydestä huolehtimista varten. Vapautensa 
menettäneen hoitoon ja tutkimuksiin liittyvät 
päätökset tekisi ehdotetun säännöksen mu-
kaan se lääkäri, jonka poliisi järjestäisi hoi-
tamaan vapautensa menettänyttä. Koska va-
pautensa menettäneiden terveydenhuollon 
järjestäminen olisi 5 §:n 2 momentin mukai-
sesti lainkohdassa tarkoitetun kunnan tai sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymän velvollisuute-
na, tarkoittaisi poliisin järjestämä lääkäri 
esimerkiksi säilytystilan sijaintikunnan tai 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluk-
sessa olevaa lääkäriä, joka hoitaisi vapauten-
sa menettänyttä. 

Jos vapautensa menettäneen 6 §:n mukai-
nen oma lääkäri ja 8 §:n mukainen poliisin 
järjestämä lääkäri eivät pääsisi yksimielisyy-
teen vapautensa menettäneen terveydenhuol-
losta, päättäisi vapautensa menettäneen ter-
veydenhuollosta poliisin järjestämä lääkäri. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että vapautensa menettäneen hoidos-
ta ja tutkimuksesta säilytystilan ulkopuolella 
päättäisi säilytystilan esimies. Koska vapau-
tensa menettäneen lähettäminen hoitoon tai 
tutkimuksiin säilytystilan ulkopuolelle rat-
kaistaisiin lääketieteellisillä perusteilla, tulisi 
säilytystilan esimiehen ennen päätöksen te-
kemistä mahdollisuuksien mukaan kuulla 
lääkäriä. Vapautensa menettäneen lähettämi-
nen säilytystilan ulkopuoliseen hoitoon tai 
tutkimukseen tapahtuu käytännössä usein 
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juuri vapautensa menettänyttä hoitavan lää-
kärin esityksestä. 

Tarve vapautensa menettäneen lähettämi-
seen hoitoon säilytystilan ulkopuolelle on 
usein kiireellinen eikä tällöin aina ole mah-
dollista odottaa säilytystilan esimiehen pää-
töstä hoitoon toimittamisesta. Pykälän 2 
momenttiin ehdotetaan tämän vuoksi otetta-
vaksi erityinen säännös siitä, että kiireellisis-
sä tilanteissa päätöksen hoitoon lähettämises-
tä voisi tehdä myös poliisimies tai vartija. 
Käytännössä kysymykseen voi tulla esimer-
kiksi vapautensa menettäneen valvonnasta 
vastaava vartija, jolla on usein parhaat mah-
dollisuudet havaita vapautensa menettäneen 
terveydentilassa tapahtunut mahdollisesti kii-
reellistä hoitoa vaativa muutos. Koska polii-
sin henkilökunnalla ei ole lääketieteellistä 
koulutusta, tulisi poliisin henkilökunnan epä-
selvissä tilanteissa mahdollisimman pikaises-
ti järjestää vapautensa menettänyt terveyden-
huoltohenkilökunnan hoidettavaksi. 
 
6 luku.  Kirjeenvaihto ja puhelut 

1 §. Kirjeenvaihto ja kirjeiden tarkastami-
nen. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otet-
tavaksi periaatteellinen säännös, jossa ilmais-
taisiin vapautensa menettäneen oikeus kir-
jeenvaihtoon. Kirjeenvaihto-oikeutta voitai-
siin rajoittaa pakkokeinolain 1 luvun 18 
b §:ssä säädettävillä perusteilla. 

Voimassa olevan tutkintavankeudesta an-
netun lain 13 §:n mukaan vapautensa menet-
täneen kirje on tarkastettava, jollei se ole 
osoitettu oikeusavustajalle tai poliisin toimin-
taa valvovalle viranomaiselle. Nykyinen 
säännös ei ole perusoikeuksien rajoittamisel-
le asetettujen edellytysten mukainen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin täsmäl-
lisemmin vapautensa menettäneen kirjeen-
vaihdon tarkastamisesta. Vapautensa menet-
täneen suljettu kirje tai muu postilähetys saa-
taisiin läpivalaista ja avata sen tutkimiseksi, 
ettei lähetyksessä olisi luvattomia aineita tai 
esineitä. Luvattomilla aineilla tai esineillä 
tarkoitettaisiin rahaa, muita maksuvälineitä, 
huumausaineita ja muita sellaisia aineita tai 
esineitä, joita vapautensa menettäneellä ei 
olisi oikeutta pitää hallussaan säännösten tai 
säilytystilan järjestyssäännön nojalla. 

Tarkastus käsittäisi kirjekuoren tai muun 

päällisen ja kirjekuoren sisällön pinnallisen 
tutkimisen eikä oikeuttaisi kirjelähetyksen si-
sällön lukemiseen. Kirjeen lukemisesta sää-
dettäisiin erikseen luvun 2 §:ssä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kir-
jeenvaihdon tarkastamisen yhteydessä löyde-
tyistä aineista ja esineistä. Jos tarkastuksessa 
löydettäisiin sinänsä luvallista tavaraa, jota 
vapautensa menettänyt ei saisi pitää hallus-
saan, se otettaisiin poliisin säilytettäväksi. 
Löydettyjen huumausaineiden hävittämisessä 
noudatettaisiin huumausainelain 10 §:n sään-
nöksiä. 

Pykälä vastaisi muutoin uuden tutkintavan-
keuslain 8 luvun 1 §:ää, mutta ehdotetun py-
kälän 3 momenttiin ei otettaisi määräystä ra-
havarojen merkitsemisestä vapautensa me-
nettäneen tilille. Poliisin tiloissa säilytettävi-
en henkilöiden vapauden menetyksen lyhyen 
keston vuoksi ei usein ole tarkoituksenmu-
kaista avata vapautensa menettäneen nimiin 
erillistä tiliä luottolaitoksessa. Vapautensa 
menettäneiltä talteen otettuja varoja olisi kui-
tenkin säilytettävä turvallisessa paikassa si-
ten, ettei näitä varoja voitaisi anastaa ja ettei-
vät ne sekoittuisi muiden henkilöiden omai-
suuteen. Rahavaroja voitaisiin säilyttää tila-
päisesti esimerkiksi poliisilaitoksen kassa-
kaapissa. 

2 §. Kirjeen lukeminen. Voimassa olevan 
tutkintavankeudesta annetun lain mukaan va-
pautensa menettäneen kirje saadaan lukea, 
jos se saattaa vaarantaa vapauteen kohdistu-
van toimenpiteen tarkoituksen tai häiritä säi-
lytystilan järjestystä. Koska kirjeenvaihdon 
lukemista koskeva säännös on tulkinnanva-
rainen, se korvattaisiin selkeämmillä kritee-
reillä. Säännös vastaisi uuden tutkintavan-
keuslain 8 luvun 2 §:ää muutoin, mutta siihen 
ei otettaisi mainintaa kirjeen lukemisesta ri-
koksen selvittämiseksi. Rikosten selvittämi-
sen osalta poliisin toimivalta määräytyisi 
muun lainsäädännön, erityisesti esitutkinta-
lain ja pakkokeinolain perusteella. 

Pykälän 1 momentti koskisi vapautensa 
menettäneelle tulleen tai häneltä peräisin 
olevan kirjeen, muun postilähetyksen tai 
viestin lukemista. Lukemisen tulisi olla tar-
peen vapauteen kohdistuvan toimenpiteen 
tarkoituksen turvaamiseksi, rikoksen estämi-
seksi tai säilytystilan järjestyksen turvaami-
seksi taikka vapautensa menettäneen oman 
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tai muun henkilön turvallisuuden suojelemi-
seksi. Viestillä tarkoitettaisiin esimerkiksi 
postikorttia. 

Lukemisen edellytyksiä tulisi arvioida kus-
sakin yksittäisessä tapauksessa erikseen. 
Tarve kirjeen lukemiseen voi tulla poliisin 
tietoon esimerkiksi muilta vapautensa menet-
täneiltä tai säilytystilan ulkopuolisilta henki-
löiltä. Muiden henkilöiden turvallisuuden 
suojaamisella tarkoitetaan esimerkiksi tilan-
teita, joissa vapautensa menettänyt on uhkail-
lut tai käyttäytynyt uhkaavasti kirjeen vas-
taanottajaa kohtaan. Vastaavasti vapautensa 
menettäneen suojelun tarve saattaa liittyä kir-
jeen lähettäjän vastaavanlaiseen uhkaavaan 
käytökseen vapautensa menettänyttä kohtaan.  

Vapauteen kohdistuvan toimenpiteen tar-
koituksen turvaaminen koskisi esimerkiksi ti-
lannetta, jossa samassa rikosasiassa syytetyt 
pyrkivät kirjeitse sopimaan todistelusta. Säi-
lytystilan järjestystä uhkaavalla vaaralla tar-
koitettaisiin tilanteita, joissa poliisi olisi saa-
nut syyn epäillä vapautensa menettäneen 
karkaamisen tai säilytystilasta poistumisen 
valmistelun  tai muun säilytystilan järjestystä 
uhkaavan suunnitelman, esimerkiksi huuma-
usaineiden kuljetusyrityksen, olevan vireillä. 

Pidättämisen perusteena on usein todennä-
köinen epäily siitä, että pidätetty vaikeuttaa 
rikoksen selvittämistä hävittämällä, turmele-
malla, muuttamalla tai kätkemällä todistusai-
neistoa taikka vaikuttamalla todistajaan, asi-
anomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskump-
paniin. Jos pidättämisen syynä on tämänkal-
tainen epäily rikoksen selvittämisen vaikeut-
tamisesta, voitaisiin pidättämisen perusteena 
olevan todennäköisen syyn aina katsoa muo-
dostavan tarpeen kirjeenvaihdon lukemiseen.  

3 §. Kirjeenvaihto valvontaviranomaisten 
kanssa. Voimassa olevan tutkintavankeudes-
ta annetun lain 13 §:n 2 momentin 
(128/1995) säännöstä vastaavassa pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi erikseen valvonta-
viranomaisista ja -elimistä. Ehdotettu sään-
nös vastaisi uuden tutkintavankeuslain 8 lu-
vun 3 §:ää. 

Pykälän 1 momentissa tarkoitettuja valvon-
taviranomaisia olisivat sisäasiainministeri, si-
säasiainministeriö, eduskunnan oikeusasia-
mies ja apulaisoikeusasiamies, oikeuskansle-
ri, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, tie-
tosuojavaltuutettu ja muut tällaiset poliisin 

toimintaa valvovat kansalliset viranomaiset.  
Kansainvälisillä ihmisoikeuksien toteutu-

mista valvovilla toimielimillä tarkoitettaisiin 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta, Eu-
rooppalaista kidutuksen vastaista komiteaa 
(CPT), Yhdistyneiden Kansakuntien kidutuk-
sen vastaista komiteaa ja ihmisoikeuksien 
toimikuntaa sekä muita sellaisia kansainväli-
siä ihmisoikeuksien toteutumista valvovia 
toimielimiä, joiden valvontaan Suomi on 
kansainvälisesti sitoutunut. Suoja koskisi se-
kä vapautensa menettäneen lähettämiä että 
valvontaviranomaisen tai toimielimen lähet-
tämiä kirjeitä. Kun vapautensa menettäneen 
lähettämän kirjeen kirjekuoresta ilmenisi vas-
taanottajan olevan säännöksessä tarkoitettu 
valvontaviranomainen tai toimielin, kirjettä 
ei saisi avata. 

Säilytystilaa valvoville viranomaisille osoi-
tettuja kirjoituksia varten säilytystilassa tulee 
olla tarjolla kirjoituspaperia ja kirjekuoria ja 
nämä lähetykset on toimitettava valvontavi-
ranomaiselle valtion kustannuksella. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi viittaussäännös yhteydenpidosta dip-
lomaattiseen edustustoon ja konsuliedustus-
toon. 

4 §. Kirjeenvaihto asiamiehen kanssa. Va-
pautensa menettäneen ja hänen asiamiehensä 
välinen kirjeenvaihto nauttii erityistä suojaa. 
Voimassa olevan tutkintavankeudesta anne-
tun lain 12 §:n mukaan vapautensa menettä-
neen ja hänen oikeudenkäyntiavustajansa on 
sallittava kirjeitse pitää yhteyttä keskenään. 
Avustajan kirjeitä ei saa tarkastaa, jollei ole 
perusteltua syytä epäillä väärinkäytöksiä. 
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi vapau-
tensa menettäneen kirjeenvaihdosta täsmälli-
semmin uuden tutkintavankeuslain 8 luvun 
4 §:ää vastaavasti. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös, jonka mukaan asianajajalle tai 
muulle oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 
2 §:n 1 tai 2 momentissa (261/2002) tarkoite-
tulle oikeudenkäyntiasiamiehelle tai -avusta-
jalle osoitettua kirjettä tai muuta postilähe-
tystä ei saa tarkastaa eikä lukea. Ehdotettu 
säännös sisältäisi nykyistä lakia ehdotto-
mamman tarkastus- ja lukemiskiellon, mutta 
rajaisi sen asianajajiin, julkisiin oikeusavus-
tajiin ja muihin oikeustieteen kandidaatin 
tutkinnon suorittaneisiin henkilöihin, jotka 
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täyttävät oikeudenkäymiskaaressa asetetut 
henkilölliset edellytykset. Mainitun pykälän 
2 momentin perusteella myös Euroopan talo-
usalueen alueella asianajajan tointa harjoitta-
vat henkilöt sekä eräät muut ulkomaiset asi-
anajajat nauttisivat ehdotetussa säännöksessä 
tarkoitettua korostettua yhteydenpidon luot-
tamuksellisuuden suojaa. 

Oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n 3 
momentissa tarkoitettuja asianosaisen lä-
hisukulaisia ei olisi mahdollista sisällyttää 
kirjeenvaihdon suojan piiriin, koska tämä 
mahdollistaisi sellaiset väärinkäytökset, joi-
den estämiseksi kirjeenvaihdon tarkastus-
säännökset ehdotettaisiin säädettäviksi.  

Ehdotettu säännös kirjeenvaihdon luotta-
muksellisuuden erityisestä suojasta soveltuisi 
vain sellaiseen vapautensa menettäneen 
asiamiehekseen valitsemaan asiamieheen, jo-
ka olisi muun lainsäädännön mukaan kelpoi-
nen toimimaan vapautensa menettäneen 
avustajana esitutkinnassa. Avustajan erityi-
sistä kelpoisuusvaatimuksista ja avustajana 
toimimisen oikeuden epäämisestä säädetään 
esitutkintalain 45 §:ssä. 

Säännöksellä ei ole tarkoitus rajoittaa va-
pautensa menettäneen oikeutta vapaasti valita 
itselleen asiamies. Väärinkäytösten estämi-
nen kuitenkin edellyttää, että erityinen luot-
tamuksellisuuden suoja annettaisiin vain py-
kälässä ehdotettuun rajattuun ryhmään kuu-
luvien henkilöiden kanssa käydylle kirjeen-
vaihdolle. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vapau-
tensa menettäneelle asiamieheltä saapuneesta 
kirjeestä. Tällaisen kirjeen saisi avata vain 
vapautensa menettäneen ollessa läsnä. Me-
nettelyä ehdotetaan erilaiseksi vapautensa 
menettäneelle saapuneiden ja vapautensa 
menettäneen lähettämien kirjeiden suhteen. 
Perusteena olisi, että vaikka vapautensa me-
nettäneelle saapunut kirjekuori olisikin asia-
miehen toimiston leimalla varustettu, ei kai-
kissa tilanteissa olisi varmaa, että kirje todel-
la on asiamiehen lähettämä. Käytännössä on 
ilmennyt tapauksia, joissa leimalla varustet-
tuja kirjekuoria on väärinkäytetty ja niissä on 
lähetetty muita kirjeitä, rahaa tai muita luvat-
tomia esineitä. Tämä on ollut mahdollista 
esimerkiksi, jos kirjekuoria on varastettu tai 
käytetty uudelleen. 

Vapautensa menettäneen asiamiehen va-

pautensa menettäneelle osoittamaa kirjettä ei 
saada 2 momentissa tarkoitetun tarkastuksen 
yhteydessä lukea. Jos kirjeen tarkastamisen 
perusteella kävisi esimerkiksi kirjeen allekir-
joittajan tarkastamisen yhteydessä ilmi, ettei 
kirjeen lähettäjä ole vapautensa menettäneen 
asiamies, sovellettaisiin kirjeen lukemiseen 
2 §:n säännöksiä. 

5 §. Kirjeen tai postilähetyksen pidättämi-
nen. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi ny-
kyistä selkeämmin mahdollisuudesta pidättää 
vapautensa menettäneen kirje. Mahdollisuu-
desta vapautensa menettäneen kirjeen pidät-
tämiseen säädetään voimassa olevan tutkin-
tavankeudesta annetun lain 12 §:ssä, jonka 
mukaan kirje voidaan pidättää, jos lähetyksen 
toimittaminen saattaa vaarantaa vapauteen 
kohdistuvan toimenpiteen tarkoituksen tai 
häiritä säilytystilan järjestystä. Lähetys on 
näissä tilanteissa voimassa olevan lain mu-
kaan palautettava lähettäjälle tai annettava 
vapautensa menettäneelle hänen vapautues-
saan. Ehdotettu säännös vastaa uuden tutkin-
tavankeuslain 8 luvun 5 §:ää muutoin, mutta 
siihen ei otettaisi mainintaa kirjeen lukemi-
sesta rikoksen selvittämiseksi. Rikosten sel-
vittämisen osalta poliisin toimivalta määräy-
tyisi muun lainsäädännön, erityisesti esitut-
kintalain ja pakkokeinolain perusteella. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kirjeen, 
muun postilähetyksen tai viestin pidättämisen 
edellytyksistä, jotka olisivat samat kuin lu-
vun 2 §:ssä kirjeen lukemiselle asetetut. 
Koska vapautensa menettäneen ja hänen 
asiamiehensä välistä kirjeenvaihtoa ei 4 §:n 
mukaan saataisi tarkastaa eikä lukea, ei va-
pautensa menettäneen ja hänen asiamiehensä 
välistä kirjeenvaihtoa voitaisi myöskään pi-
dättää ehdotetun pykälän perusteella.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kirjeen, 
muun postilähetyksen tai viestin pidättämi-
seen liittyvästä menettelystä. Pidättämisestä 
olisi pääsääntöisesti annettava tieto lähettä-
jälle tai vastaanottajalle. Tietoa ei kuitenkaan 
tarvitsisi antaa, jos tiedon antaminen aiheut-
taisi 1 momentissa tarkoitettujen tilanteiden 
torjumisen vaarantumisen tai estymisen. Kir-
je, muu postilähetys tai viesti, jota ei toimi-
tettaisi perille, olisi palautettava lähettäjälle. 
Lähettäjä voisi olla vapautensa menettänyt 
tai ulkopuolinen henkilö. Koska lähettäjä ei 
aina olisi tiedossa, vaihtoehtona olisi, että 
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kirje olisi annettava vapautensa menettäneel-
le hänen vapautuessaan. Näin voitaisiin me-
netellä esimerkiksi silloin, kun säilytystilaan 
saapuneessa kirjeessä ei ole lähettäjän nimeä. 

Pykälässä säädetty pidättämismenettely 
poikkeaisi pakkokeinolain 4 luvussa säännel-
lystä takavarikosta, jonka edellytyksenä pak-
kokeinolain 4 luvun 1 §:n mukaan on, että on 
syytä olettaa esineen voivan olla todisteena 
rikosasiassa tai olevan rikoksella joltakulta 
viety taikka että tuomioistuin julistaa sen 
menetetyksi. Tässä laissa säädettävä kirjeen, 
muun postilähetyksen tai viestin pidättämis-
menettely ei edellyttäisi pidätettävän esineen 
asemaa todisteena tai muuna rikokseen liitty-
vä esineenä vaan tässä laissa säänneltävät pi-
dättämisperusteet liittyisivät vapauteen koh-
distuvan toimenpiteen tarkoituksen toteutu-
misen ja säilytyksen turvaamiseen. Jos pak-
kokeinolain 4 luvussa tarkoitetun takavarikon 
edellytykset täyttyvät, voidaan kirje, muu 
postilähetys tai viesti ehdotetussa pykälässä 
tarkoitetun pidättämisen lisäksi tai sen sijaan 
takavarikoida siten, kuin siitä pakkokeinolain 
4 luvussa säädetään. 

6 §. Puhelimen käyttö. Pykälässä ehdote-
taan säädettäväksi puhelimen käytöstä. Pykä-
län 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, 
että vapautensa menettäneelle olisi mahdolli-
suuksien mukaan annettava tilaisuus olla pu-
helimitse yhteydessä säilytystilan ulkopuolel-
le. Säilytystilan järjestyssäännössä voitaisiin 
antaa sellaisia määräyksiä puhelimen käyttö-
ajoista, jotka olisivat säilytystilan toiminnan 
ja järjestyksen kannalta välttämättömiä. Esi-
merkiksi poliisin henkilökunnan työvuorojen 
järjestelyjen ja puhelujen valvontatarpeen 
johdosta voi olla välttämätöntä rajoittaa pu-
helimen käyttö sellaiseen ajankohtaan, jol-
loin säilytystilassa on riittävä henkilökunta 
valvomaan puheluja. 

Poliisille asetettava velvollisuus puhelimen 
käytön järjestämiseen olisi suhteutettu polii-
sin käytännön mahdollisuuksiin. Poliisin säi-
lytystiloissa ei pääsääntöisesti ole korttipuhe-
limia tai muita säilytystiloihin sijoitettuja pu-
helimia, jotka vaikeuksitta soveltuisivat va-
pautensa menettäneiden käytettäviksi. Jos 
vapautensa menettäneelle on mahdollista jär-
jestää tilaisuus puhelimen käyttöön poliisin 
säilytystilassa, tulisi vapautensa menettäneen 
antaa hyödyntää tätä mahdollisuutta. Säännös 

vastaisi muutoin uuden tutkintavankeuslain 8 
luvun 6 §:n 1 momentin säännöstä. 

Järjestyssäännöstä ehdotetaan säädettäväksi 
8 luvun 1 §:ssä. Puhelun kustannukset vapau-
tensa menettäneen olisi lähtökohtaisesti mak-
settava itse. Puhelimen käyttömahdollisuutta 
voitaisiin rajoittaa pakkokeinolain 1 luvun 18 
b §:ssä tarkoitetuilla perusteilla. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi erityinen säännös vapautensa menettä-
neen oikeudesta olla puhelimitse yhteydessä 
4 §:ssä tarkoitettuun asiamieheensä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin rajoi-
tuksista vapautensa menettäneen puhelimen 
käyttöön. Puhelimen käytön ehdoksi voitai-
siin asettaa, että vapautensa menettänyt il-
moittaisi, kehen hänellä on tarkoitus olla yh-
teydessä. Ilmoitusvelvollisuus käsittäisi paitsi 
sen henkilön nimen ilmoittamisen, johon va-
pautensa menettäneellä on tarkoitus olla yh-
teydessä, myös tämän puhelinnumeron il-
moittamisen. Jos vapautensa menettänyt ei 
pyynnöstä ilmoittaisi, kenelle hänen on tar-
koitus soittaa, puhelimen käyttö voitaisiin 
evätä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin myös 
muista perusteista, joilla puhelimen käyttö 
voitaisiin keskeyttää tai evätä. Puhelimen 
käyttö voitaisiin yksittäisessä tapauksessa 
keskeyttää tai evätä, jos se on tarpeen rikok-
sen estämiseksi tai säilytystilan järjestyksen 
ylläpitämiseksi. Tällainen tilanne saattaisi 
syntyä esimerkiksi silloin, kun ilmenee, että 
vapautensa menettänyt soittaa henkilölle, jo-
hon nähden hänelle olisi määrätty lähesty-
miskiellosta annetun lain (898/1998) 3 §:ssä 
tarkoitettu lähestymiskielto. Lähestymiskiel-
toon määrätty ei saa ottaa yhteyttä suojatta-
vaan henkilöön sen mukaan kuin lähestymis-
kieltoa koskevassa ratkaisussa tarkemmin 
määrättään. Teko on kriminalisoitu rikoslain 
16 luvun 9 a §:ssä (902/1998). Käytännössä 
saattaisi myös tulla eteen tilanne, jossa va-
pautensa menettänyt haluaisi soittaa henkilöl-
le, jota hän olisi toistuvasti uhkaillut ja jolla 
olisi perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen 
turvallisuutensa olevan vaarassa. Tällainen 
teko on kriminalisoitu rikoslain 25 luvun 
7 §:ssä (578/1995).  

Puhelimen käyttö voitaisiin keskeyttää tai 
evätä myös, jos puhelu vaarantaisi vapauteen 
kohdistuvan toimenpiteen tarkoituksen. Eh-
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dotettu säännös vastaisi asialliselta sisällöl-
tään voimassa olevan tutkintavankeudesta 
annetun lain 13 a §:n säännöstä ja uuden tut-
kintavankeuslain 8 luvun 6 §:n 3 momentin 
säännöstä.  

Puhelu voisi vaarantaa vapauteen kohdis-
tuvan toimenpiteen tarkoituksen, jossa sillä 
pyrittäisiin esimerkiksi kiertämään vapauten-
sa menettäneelle määrättyä yhteydenpidon 
rajoitusta. Jos vapautensa menettäneelle pak-
kokeinolain 1 luvun 18 b §:ssä tarkoitetuin 
tavoin määrätty yhteydenpidon rajoitus kos-
kee vain tiettyjä henkilöitä, olisi vapautensa 
menettäneen puhelua valvovan henkilön 
asianmukaisesti varmistuttava siitä, ettei pu-
helu olisi yhteydenpitorajoituksen vastainen. 
Käytännössä tämä tarkoittaisi sen varmista-
mista, että vapautensa menettänyt todella oli-
si yhteydessä siihen henkilöön, johon hän on 
ilmoittanut olevansa yhteydessä. Puhelua 
valvova henkilö voisi pyrkiä varmistumaan 
sen henkilön henkilöllisyydestä, johon va-
pautensa menettänyt on puhelimitse yhtey-
dessä, esimerkiksi selvittämällä, kenen hal-
linnassa vapautensa menettäneen ilmoittama 
puhelinnumero on ja kuka tästä puhelinnu-
merosta vastaa. Jos riittävän luotettavaa tun-
nistusta ei olisi mahdollista suorittaa puheli-
mitse, ei puhelua tai sen jatkamista tulisi sal-
lia. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että poliisilla olisi mahdollisuus sal-
lia puhelimen käyttö ilman korvausta välttä-
mättömien asioiden hoitamiseksi tai muusta 
erityisestä syystä. Tällainen syy voisi olla 
esimerkiksi säilytystilaan ottamisesta ilmoit-
taminen läheiselle, perhesuhteiden hoitami-
nen taikka oikeus- tai viranomaisasioiden 
hoitaminen. 

7 §. Puhelun kuunteleminen. Pykälässä 
säädettäisiin puhelun kuuntelemisen edelly-
tyksistä. Voimassa olevan tutkintavankeudes-
ta annetun lain 13 a §:n mukaan vapautensa 
menettäneen ja muun kuin valvontaviran-
omaisen välistä puhelua saadaan kuunnella. 
Vaikka kysymyksessä ei olekaan salaa tapah-
tuva kuuntelu, vaan kuuntelusta on aina il-
moitettava, nykyistä säännöstä ei voida pitää 
perusoikeuksien rajoittamiselle asetettujen 
edellytysten mukaisena. Ehdotettu säännös 
vastaisi uuden tutkintavankeuslain 8 luvun 
7 §:n säännöstä muutoin, mutta siihen ei otet-

taisi puhelun tallentamista koskevia säännök-
siä. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin puhe-
lun kuuntelemisen edellytyksistä. Lakia eh-
dotetaan täsmennettäväksi siten, että edelly-
tykset puhelun kuuntelemiselle olisivat samat 
kuin kirjeen lukemiselle. Puhelu voitaisiin 
keskeyttää, jos kukaan säilytystilan henkilö-
kunnasta ei ymmärtäisi vapautensa menettä-
neen käyttämää kieltä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin puhe-
lun kuuntelemisesta ilmoittamisesta. Puhelun 
kuuntelu ei ole salaa tapahtuvaa kuuntelua, 
vaan puhelun kuuntelemisesta on ilmoitetta-
va ennen puhelun alkamista vapautensa me-
nettäneelle ja sille, johon vapautensa menet-
tänyt on puhelimitse yhteydessä. Kuuntelu 
voitaisiin suorittaa kuuntelemalla toisella pu-
helimella tai olemalla läsnä samassa huo-
neessa siten, että puhelun toista osapuolta 
kuunneltaisiin esimerkiksi kaiutinpuhelimen 
avulla. 

Kuuntelulla ei tarkoitettaisi tilannetta, jossa 
vapautensa menettänyt saisi tietyn asian hoi-
tamista varten luvan soittaa poliisin henkilö-
kuntaan kuuluvan virkahuoneesta. Tällöin 
virkamies olisi itse läsnä, jolloin hän kuulisi 
vapautensa menettäneen puheen. Valvonnal-
lisista syistä vapautensa menettänyttä ei voi-
taisi jättää yksin työhuoneeseen. Kuuntelua 
ei myöskään olisi esimerkiksi säilytystilan 
käytävälle sijoitetussa puhelimessa tapahtu-
van puheen kuuleminen sattumalta ilman 
kuuntelutarkoitusta. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan voimassa 
olevan lain säännöstä siitä, ettei valvovien vi-
ranomaisten ja vapautensa menettäneen vä-
listä puhelua saataisi kuunnella. Voimassa 
olevaa lakia ehdotetaan täsmennettäväksi si-
ten, ettei myöskään vapautensa menettäneen 
ja 4 §:ssä tarkoitetun asiamiehen välistä pu-
helua saataisi kuunnella. 

Ehdotetulla pykälällä ei muutettaisi pakko-
keinolain 5 a luvussa tarkoitetun telekuunte-
lun, televalvonnan ja teknisen tarkkailun 
kohdistamista poliisin säilyttämiin vapauten-
sa menettäneisiin koskevia säännöksiä. Pak-
kokeinolaissa säädetyn telekuuntelun, tele-
valvonnan ja teknisen tarkkailun edellytykset 
ja tarkoitus poikkeavat tässä laissa tarkoite-
tuista viestinnän valvonnan perusteista. 

8 §. Päätösvalta- ja menettely. Kirjeen, 
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muun postilähetyksen tai viestin tarkastami-
sesta päättäminen olisi säilytystilan rutiini-
toimintoihin kuuluva toimenpide. Tarkastuk-
sen suorittaminen olisi 1 §:n perusteella sal-
littu, jollei sitä nimenomaisesti ole muualla 
luvussa kielletty. Tarkastusoikeuden rajoi-
tukset kohdistuisivat kirjeenvaihdon osapuo-
liin. Tarkastuskielto olisi ehdoton vapautensa 
menettäneen ja valvontaviranomaisen tai -
elimen välisen kirjeenvaihdon sekä vapau-
tensa menettäneen 4 §:ssä tarkoitetulle asia-
miehelle osoittamien kirjeiden ja muiden 
postilähetysten osalta. Vapautensa menettä-
neen 4 §:ssä tarkoitetun asiamiehen vapau-
tensa menettäneelle osoittamien kirjeiden, 
muiden postilähetysten ja viestien osalta po-
liisilla olisi oikeus 1 §:ssä tarkoitetun tarkas-
tuksen suorittamiseen, jos kirjekuoren tai 
muun seikan perusteella ei voitaisi luotetta-
vasti selvittää, että kirjeen lähettäjä on 
4 §:ssä tarkoitettu asiamies. Näiden seikkojen 
arvioiminen on toimenpide, johon poliisi-
miehellä on riittävät edellytykset. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin päätös-
vallasta kirjeenvaihdon lukemisen ja pidät-
tämisen sekä puhelun kuuntelemisen osalta. 
Päätös vapautensa menettäneen kirjeenvaih-
don, muun postilähetyksen tai viestin luke-
misesta edellyttäisi, että lukemiseen olisi 
2 §:ssä tarkoitettu perusteltu syy. Samoin kir-
jeen, postilähetyksen tai viestin pidättämisen 
5 §:ssä säädettyjen ja puhelun kuuntelemisen 
7 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisen 
arvioiminen olisi sellaista oikeudellista har-
kintaa, joka edellyttää päätöksen tekijän ole-
van joko säilytystilan esimies tai pidättämi-
seen oikeutettu virkamies. Tämän vuoksi py-
kälään ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka 
mukaan päätöksen kirjeenvaihdon, muun 
postilähetyksen tai viestin lukemisesta tai pi-
dättämisestä sekä puhelun kuuntelemisesta 
voisi tehdä säilytystilan esimies tai hänen 
määräämänsä pidättämiseen oikeutettu vir-
kamies. 

Momenttiin ehdotetaan otettavaksi myös 
säännökset kirjeen, muun postilähetyksen tai 
viestin lukemista ja pidättämistä sekä puhe-
lun kuuntelemista koskevien päätösten kir-
jaamisesta. Tarkastamisessa tulisi lisäksi 
noudattaa yleisiä vapautensa menettäneen 
kohtelussa noudatettavia periaatteita. Tarkas-
tamisessa, lukemisessa, tai puheluiden kuun-

telemisessa ei tulisi puuttua vapautensa me-
nettäneen oikeuksiin enempää taikka aiheut-
taa suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on 
välttämätöntä ja puolustettavaa tehtävän suo-
rittamiseksi. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi, 
että tarkastus ja lukeminen ei saisi kestää 
kauemmin kuin olisi välttämätöntä. Ehdotet-
tu kirjaamismenettelyä koskeva säännös vas-
taisi uuden tutkintavankeuslain 8 luvun 
8 §:ää. 

9 §. Tarkemmat säännökset. Pykälään eh-
dotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan 
tarkemmat säännökset kirjeiden tarkastamis-, 
lukemis- ja pidättämismenettelystä, puhelun 
kuuntelemisesta ja tallentamisesta sekä säh-
köisen viestinnän valvonnasta annettaisiin 
valtioneuvoston asetuksella.  
 
7 luku.  Tapaamiset ja muut yhteydet 

säilytystilan ulkopuolelle 

1 §. Tapaaminen. Pykälässä ehdotetaan 
säädettävän vapautensa menettäneen tapaa-
misoikeudesta. Ehdotettu pykälä vastaisi uu-
den tutkintavankeuslain 9 luvun 1 §:n sään-
nöstä muutoin, mutta siihen ehdotetaan otet-
tavaksi lisäksi keskustelun kuuntelemista 
koskeva 3 momentti. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin vapau-
tensa menettäneen tapaamisoikeudesta. Va-
pautensa menettäneellä olisi tapaamisoikeus 
sellaisina aikoina, jotka säilytystilassa olisi 
varattu tapaamisiin. Vapautensa menettäneen 
tapaamisoikeutta voitaisiin kuitenkin rajoit-
taa pakkokeinolain 1 luvun 18 b §:n mukai-
silla perusteilla. Tapaamisajoista tulisi antaa 
tarkemmat määräykset 8 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tetussa säilytystilan järjestyssäännössä. Ta-
paaminen voitaisiin järjestää myös muina ai-
koina, jos siihen olisi syytä. Pääsääntönä oli-
si, että tapaamista valvottaisiin voimassa ole-
van tutkintavankeudesta annetun lain 13 §:n 
2 momentin mukaisesti. Tapaaminen voisi 
olla myös valvomaton tapaaminen, josta sää-
dettäisiin 2 §:ssä tai erityisvalvottu tapaami-
nen, josta säädettäisiin 3 §:ssä. 

Vaikka lakiin ei ehdoteta otettavaksi voi-
massa olevan tutkintavankeudesta annetun 
lain 12 §:ää vastaavaa erillistä säännöstä va-
pautensa menettäneen oikeudesta pitää yhte-
yttä asiamieheensä tapaamalla, ei ehdotetulla 
lailla olisi tarkoitus heikentää vapautensa 
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menettäneen oikeutta yhteydenpitoon asia-
mieheensä. Koska oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin aseman turvaavilla kansainvälis-
ten ihmisoikeussopimusten velvoitteilla on 
keskeinen rooli vapautensa menettäneen 
aseman turvaamisessa, voisi poliisi vain erit-
täin poikkeuksellisissa tilanteissa kieltäytyä 
tapaamisen järjestämisestä silloin, kun va-
pautensa menettänyt haluaisi tavata asiamies-
tään. Tällainen voisi olla esimerkiksi tilanne, 
jossa vapautensa menettäneen väkivaltaisuus 
ja luottamuksellisen yhteydenpidon turvaa-
minen edellyttäisivät tilapäisesti varattujen 
erityisten tapaamistilojen käyttämistä. Tällai-
sessakin tilanteessa poliisin tulee kuitenkin 
ensisijaisesti pyrkiä löytämään vaihtoehtoi-
nen ratkaisu, jotta vapautensa menettäneen 
tapaaminen asiamiehensä kanssa voidaan jär-
jestää. Vapautensa menettäneen ja hänen 
asiamiehensä tapaamisia ei näin voida kiel-
täytyä järjestämästä sillä perusteella, että ta-
paamisen järjestämisestä esimerkiksi säily-
tystilan järjestyssäännöstä poikkeavana ta-
paamisaikana aiheutuisi poliisin muulle toi-
minnalle vähäistä haittaa. 

Tapaaminen voitaisiin sallia muinakin kuin 
tapaamista varten varattuina aikoina, jos sii-
hen olisi erityinen syy. Tällaisen syyn olisi 
lähtökohtaisesti aina katsottava olevan ole-
massa silloin, jos vapautensa menettänyt ha-
luaa tavata asiamiestään. Tapaamisen järjes-
tämiseen varattujen tapaamisaikojen ulko-
puolella tulisi muutoinkin suhtautua myön-
teisesti. Pyyntö tapaamisen järjestämisestä 
normaalien tapaamisaikojen ulkopuolella 
voitaisiin torjua lähinnä sellaisissa tilanteissa, 
joissa esitutkinnan suorittamisesta tai tapaa-
misen järjestämiseen tarvittavien resurssien 
puutteen johdosta tapaamisen järjestäminen 
ei tulisi kysymykseen aiheuttamatta haittaa 
poliisin muulle toiminnalle.  

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan myös 
viittaussäännöstä tapaajan tarkastamista kos-
kevaan 10 lukuun. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tapaa-
misten valvonnasta. Valvonnalla tarkoitettai-
siin sitä, että henkilökunta valvoisi tapaamis-
ta olemalla läsnä tapaamistilassa, mutta val-
vonta voitaisiin järjestää myös välillisenä 
valvontana esimerkiksi videolaitteiden avul-
la. Koska videovalvonnan voidaan katsoa 
vähäisessä määrin rajoittavan tapaajan ja va-

pautensa menettäneen yksityiselämän suojaa, 
asiasta ehdotetaan nimenomaista säännöstä 
lakiin. Videovalvonnasta tulisi ilmoittaa siitä 
kertovalla kyltillä. Videolaittein suoritetusta 
valvonnasta syntyneiden tallenteiden suhteen 
meneteltäisiin siten kuin henkilötietojen kä-
sittelystä poliisitoimessa annetussa laissa 
säädetään pidätettyjen tietojen käsittelystä.  

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi selvyyden vuoksi ehdotetun lain 6 lu-
vun 4 §:ää ja saman luvun 7 §:ää vastaavasti 
säännös, jonka mukaan vapautensa menettä-
neen ja hänen asianajajansa tai muun oikeu-
denkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n 1 tai 2 mo-
mentin mukaisen oikeudenkäyntiasiamiehen 
tai -avustajan välistä keskustelua ei saisi 
kuunnella. 

Käytännössä vapautensa menettäneen ja 
hänen asiamiehensä välistä tapaamista val-
vottaessa saattaa tulla eteen tilanteita, joissa 
tapaamista valvova henkilö saattaa olla pako-
tettu kuulemaan tai kuulla sattumalta osan 
keskustelusta. Tällainen tahaton tai muiden 
tehtävien täyttämisen yhteydessä väistämättä 
aiheutuva vapautensa menettäneen ja hänen 
asiamiehensä välisen keskustelun osittainen 
kuuleminen ei olisi laissa tarkoitettua keskus-
telun aktiivista kuuntelua. 

2 §. Valvomaton tapaaminen. Pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi vapautensa menet-
täneen mahdollisuudesta valvomattomiin ta-
paamisiin. Säännös vastaisi uuden tutkinta-
vankeuslain 9 luvun 2 §:ää ja voimassa ole-
van tutkintavankeudesta annetun lain 13 §:n 
3 momentin säännöstä. 

Pykälän 1 momentin mukaan vapautensa 
menettäneelle voitaisiin antaa lupa lähiomai-
sen, muun läheisen ja vapautensa menettä-
neen 6 luvun 4 §:ssä tarkoitetun asiamiehen 
valvomattomaan tapaamiseen. Myös muun 
henkilön tapaamiseen valvonnatta voitaisiin 
antaa lupa, jos siihen olisi syytä. Tällainen 
syy voisi olla esimerkiksi se, että kysymys 
olisi vapautensa menettäneelle läheisestä 
henkilöstä, vaikkakaan tällainen henkilö ei 
olisi ehdotetun lain 3 luvun 7 §:ssä tarkoitet-
tu muu läheinen henkilö. Muu henkilö, jonka 
valvomattomaan tapaamiseen voitaisiin antaa 
lupa, voisi olla esimerkiksi lapsuuden ystävä 
tai kaukaisempi sukulainen. 

Vaikka vapautensa menettäneen ja hänen 
asiamiehensä tapaamista katsottaisiin olevan 
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syytä valvoa, ei tapaamista 1 §:n 3 momentin 
mukaisesti saataisi kuunnella. Vapautensa 
menettäneen ja hänen 6 luvun 4 §:ssä tarkoi-
tetun asiamiehensä tapaamisen valvominen ei 
näin loukkaisi vapautensa menettäneen oike-
utta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. 
Tästä huolimatta lähtökohtana olisi vastai-
suudessakin, että vapautensa menettäneen ja 
hänen oikeusavustajansa tapaamiset tulisi 
sallia valvomattomina, jollei poliisilla olisi 
perusteltua syytä valvoa tapaamista. Tällai-
seen tulkintaan velvoittaisi jo 1 luvun 3 §:n 
yleissäännös, joka velvoittaisi käyttämään 
mahdollisimman vähän vapautensa menettä-
neen oikeuksia rajoittavia keinoja vapauden 
menetyksen toteuttamisessa. 

Päihteiden käyttämisen ehkäisemiseksi 
valvomattoman tapaamisen ehdoksi voitai-
siin asettaa, että vapautensa menettänyt suos-
tuisi ennen tapaamista päihteettömyyden val-
vontaan. Päihteettömyyden valvonnan, esi-
merkiksi virtsakokeen tai sylkinäytteen, vaa-
timinen voisi olla pistokokeenomaista eikä 
sen tarvitsisi perustua päihteiden käyttämistä 
koskevaan epäilyyn. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös 
valvomattoman tapaamisen perusteesta. Val-
vomattoman tapaamisen perusteena voisi olla 
esimerkiksi yhteyksien säilyminen tai oike-
usasioiden hoitaminen. Luettelo ei olisi tyh-
jentävä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi viittaussäännös vapautensa menettä-
neen muusta tarkastamisesta valvomattoman 
tapaamisen yhteydessä. Ehdotetun lain 9 lu-
vun 4 §:n mukaan vapautensa menettäneelle 
voitaisiin tehdä henkilöntarkastus valvomat-
toman tapaamisen jälkeen, jos se katsottaisiin 
tarpeelliseksi. Henkilöntarkastuksessa voitai-
siin tutkia, mitä vapautensa menettäneellä on 
yllään tai vaatteissaan tai mahdollisesti vaat-
teiden ja ihon väliin piilotettuna. Tarkastus 
voitaisiin toimittaa myös siten, että vapauten-
sa menettänyt vaihtaisi vaatteensa tapaami-
sen jälkeen. 

3 §. Tapaamisen epääminen ja erityisval-
vottu tapaaminen. Pykälään ehdotetaan otet-
tavaksi voimassa olevan tutkintavankeudesta 
annetun lain 13 §:n 4 momentin säännöstä 
vastaava säännös tapaamisen epäämisestä ja 
erityisvalvotusta tapaamisesta edellytyksil-
tään tarkistettuna. Säännös vastaisi uuden 

tutkintavankeuslain 9 luvun 3 §:n säännöstä. 
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan kootta-

vaksi ne perusteet, joilla tapaaminen voitai-
siin evätä. Ehdotetun lain 10 luvun 1 §:n mu-
kaan säilytystilaan pääsyn edellytykseksi voi-
taisiin asettaa, että henkilö todistaisi henki-
löllisyytensä. Pääsy säilytystilaan voitaisiin 
evätä, jollei henkilö noudattaisi hänelle an-
nettu kehotusta. Ehdotetun lain 10 luvun 
1 §:n säännös koskisi kaikkia muita säilytys-
tilaan saapuvia henkilöitä kuin vapautensa 
menettäneitä. Pykälän 1 momentin 1 kohdas-
sa ehdotetaan säädettäväksi, että vapautensa 
menettäneen tapaaminen voitaisiin evätä, jos 
tapaaja ei pystyisi todistamaan henkilölli-
syyttään tai kieltäytyisi siitä. 

Vapautensa menettäneen tapaamisen eh-
doksi voitaisiin asettaa, että tapaaja suostuisi 
ehdotetun lain 10 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun 
turvatarkastukseen. Turvatarkastuksen edel-
lytyksenä ei olisi epäily yksittäisestä väärin-
käytöksestä vaan turvatarkastukseen alistu-
mista voitaisiin edellyttää kaikilta vapautensa 
menettäneen tapaajilta. Jos tapaaja kieltäytyi-
si turvatarkastuksesta, voitaisiin tapaaminen 
evätä. Myös kieltäytyminen turvatarkastuk-
sesta säilytystilan alueella voisi johtaa ta-
paamisen epäämiseen. 

Vapautensa menettäneen tapaamisen eh-
doksi voidaan asettaa myös, että tapaaja 
suostuu henkilöntarkastukseen. Henkilöntar-
kastuksen edellytyksenä olisi, että olisi syytä 
epäillä tapaamisessa pyrittävän luovuttamaan 
luvattomia esineitä tai aineita. Henkilöntar-
kastukseen alistuminen olisi vapaaehtoista 
kuten nykyisinkin, mutta vapautensa menet-
täneen tapaaminen voitaisiin henkilöntarkas-
tuksesta kieltäydyttäessä evätä. Tästä ehdote-
taan säädettäväksi pykälän 1 momentin 2 
kohdassa. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa ehdote-
taan säädettäväksi, että tapaaminen voitaisiin 
evätä myös, jos olisi perusteltu syy epäillä, 
että tapaamisesta aiheutuisi vaaraa säilytysti-
lan järjestykselle tai turvallisuudelle taikka 
vapautensa menettäneen tai muun henkilön 
turvallisuudelle. Tällainen perusteltu syy oli-
si olemassa ainakin, jos tapaaja käyttäytyisi 
uhkaavasti tai aggressiivisesti. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että tapaaminen voitaisiin 1 momen-
tissa tarkoitetuissa tilanteissa sallia erityisen 
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valvotuissa olosuhteissa, jos väärinkäytösten 
vaara voitaisiin tällä tavoin torjua. Erityisen 
valvotuilla olosuhteilla tarkoitettaisiin sitä, 
että tapaaminen järjestetään tilassa, jossa va-
pautensa menettäneen ja tapaajan välillä olisi 
muovinen tai lasinen väliseinä tai muita tä-
mänkaltaisia esteitä. Erityisen valvotut olo-
suhteet voitaisiin järjestää myös niin, että ta-
paamista valvottaisiin olemalla läsnä. Tällä 
tavoin pystyttäisiin useimmiten estämään 
esimerkiksi luvattomien aineiden tai esinei-
den luovutus. 

Tapaamisen epäämisen perusteet olisivat 
harkinnanvaraisia ja epääminen perustuisi 
harkintaan yksittäisessä tilanteessa. Erityises-
ti tilanteessa, jossa tapaaja ei voisi todistaa 
henkilöllisyyttään, tapaaminen tulisi ensisi-
jaisesti pyrkiä järjestämään erityisen valvo-
tuissa olosuhteissa, jollei vapautensa menet-
täneellä määrätystä pakkokeinolain 1 luvun 
18 b §:ssä tarkoitetusta yhteydenpitorajoituk-
sesta muuta johtuisi. 

4 §. Tavaroiden vastaanottaminen ja tar-
kastaminen. Pykälään ehdotetaan otettavaksi 
uuden tutkintavankeuslain 9 luvun 4 §:ää 
vastaava säännös tavaroiden vastaanottami-
sesta ja tarkastamisesta tapaamisten yhtey-
dessä. Nykyisin asiasta säädetään tutkinta-
vankeudesta annetun lain 14 §:ssä.  

On tavallista, että tapaamisten yhteydessä 
vapautensa menettäneelle tuodaan erilaisia 
esineitä ja tavaroita. Niiden vastaanottaminen 
edellyttää, että tavarat ja esineet voidaan tar-
kastaa ennen niiden luovuttamista vapautensa 
menettäneelle. Jos tavaroita ja esineitä ei ole 
mahdollista esimerkiksi niiden laadun tai 
määrän vuoksi tarkastaa, ei niitä tule luovut-
taa vapautensa menettäneelle. 

Vapautensa menettäneelle tuotujen tavaroi-
den tarkastusoikeus koskisi myös sellaisia 
tavaroita, jotka vapautensa menettäneen 
asiamies toisi vapautensa menettäneelle. Va-
pautensa menettäneen asiamiehen vapautensa 
menettäneelle jättämiä asiakirjoja, esimerkik-
si esitutkinta-asiakirjoja tai muita vapautensa 
menettäneen asiaan liittyviä asiakirjoja, ei 
kuitenkaan olisi pidettävä tämän kohdan mu-
kaisina tavaroina. Vapautensa menettäneen 
oikeusavustajan vapautensa menettäneelle 
tuomien asiakirjojen tarkastamiseen nouda-
tettaisiin näin 6 luvun 4 §:n säännöstä. 

Mahdollisuudet vastaanottaa ja tarkastaa 

vapautensa menettäneelle tuotuja tavaroita 
tapaamisten yhteydessä saattavat vaihdella 
varsin paljon eri säilytystiloissa. Pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi, että vastaanotetta-
van omaisuuden määrästä annettaisiin tar-
kemmat säännökset säilytystilan järjestys-
säännössä. 

5 §. Tapaamiskielto. Pykälään ehdotetaan 
otettavaksi uuden tutkintavankeuslain 9 lu-
vun 5 §:ää vastaava säännös tapaamiskiellon 
määräämisestä vapautensa menettäneen ta-
paajalle. Myös poliisin säilyttämän vapauten-
sa menettäneen tapaajalle voitaisiin antaa ta-
paamiskielto, mikä ei nykyisin ole mahdollis-
ta. 

Poliisin tiloissa tapahtuva säilytys olisi 
keskimääräiseltä kestoltaan lyhytaikaisempaa 
kuin ehdotetussa tutkintavankeuslaissa tar-
koitettu tutkintavankien säilytys rangaistus-
laitoksessa. Tämän vuoksi laissa ehdotetaan 
tapaamiskiellon enimmäispituudeksi kahta 
kuukautta. 

Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi viittaussäännös henkilötietojen käsitte-
lystä poliisitoimessa annettuun lakiin, jonka 
2 ja 22 §:ään lisättäisiin tapaamiskieltoja 
koskevien tietojen tallettamista ja poistamista 
koskevat erityissäännökset. 

6 §. Yhteydet edustustoon. Edellä yleispe-
rusteluissa on todettu, että konsulisuhteita 
koskevan Wienin yleissopimuksen 36 artik-
lan mukaan konsulivirkamiehellä on oikeus 
käydä tapaamassa vapautensa menettäneenä 
olevaa konsulivaltion kansalaista sekä kes-
kustella ja käydä kirjeenvaihtoa hänen kans-
saan. Yhteydenpito edellyttää kuitenkin va-
pautensa menettäneen suostumusta. 

Yleissopimuksen mukaisesti pykälässä eh-
dotetaan nimenomaisesti säädettäväksi, että 
ulkomaisella vapautensa menettäneellä olisi 
oikeus olla yhteydessä kotimaataan edusta-
vaan diplomaattiseen edustustoon tai konsu-
liedustustoon. Yhteydenpidolla tarkoitettai-
siin kirjeenvaihtoa, tapaamista ja keskustelu-
ja. Velvollisuudesta ilmoittaa ulkomaiselle 
vapautensa menettäneelle tässä pykälässä 
tarkoitetuista oikeuksista ehdotetaan säädet-
täväksi 2 luvun 3 §:ssä. Ehdotettu säännös 
vastaisi uuden tutkintavankeuslain 9 luvun 
7 §:n säännöstä. 

Vapautensa menettäneen oikeutta yhtey-
denpitoon edustustoon voitaisiin rajoittaa 
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pakkokeinolain 1 luvun 18 b §:ssä tarkoite-
tulla tavalla. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vapau-
tensa menettäneen kotimaataan edustavaan 
edustustoon osoittaman lähetyksen nautti-
masta erityisestä suojasta. Tällaiset lähetyk-
set olisi toimitettava viipymättä edelleen. 

7 §. Yksityiset keskustelut. Voimassa ole-
van tutkintavankeudesta annetun lain 6 §:n 3 
momentin mukaan vapautensa menettäneelle 
on mahdollisuuksien mukaan annettava tilai-
suus henkilökohtaisia asioitaan koskeviin yk-
sityisiin keskusteluihin sopivan henkilön 
kanssa. Ehdotettu säännös vastaisi uuden tut-
kintavankeuslain 9 luvun 8 §:n säännöstä. 

Säännös koskisi poliisin ulkopuolisten ta-
hojen järjestämää toimintaa. Tällaisia tahoja 
olisivat esimerkiksi Suomen Punainen Risti, 
seurakunnat sekä AA- ja NA -järjestöt. Toi-
minta voisi sisältää ryhmätapaamisten ja ti-
laisuuksien lisäksi kahdenkeskisiä keskuste-
luja. Nykyinen säännös ehdotetaan säilytet-
täväksi laissa sen sisältöä asiallisesti muut-
tamatta. Säännöstä täsmennettäisiin siten, et-
tä siitä ilmenisi nykyistä selkeämmin, mitä 
tahoja säännöksessä tarkoitetaan. 

8 §. Poistumislupa erittäin tärkeästä syys-
tä. Voimassa olevan tutkintavankeudesta an-
netun lain 3 §:n mukaan vapautensa menettä-
neelle voidaan antaa lupa vartioituna poistua 
säilytystilasta vaikeasti sairaana olevan lähei-
sen omaisen tapaamista tai läheisen omaisen 
hautaan saattamista varten. Nykyistä sään-
nöstä vastaava säännös ehdotetaan otettavak-
si uuteen lakiin tarkennettuna siten, että pois-
tumislupa voitaisiin antaa vain poistumiseen 
Suomen alueelle. Luvan myöntäminen olisi 
edelleen harkinnanvaraista. Säännös vastaisi 
uuden tutkintavankeuslain 9 luvun 9 §:n 
säännöstä. 

9 §. Päätösvalta. Tapaamiskiellon mää-
rääminen 5 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa tu-
lisi poliisin säilytystilojen osalta olemaan 
poikkeuksellinen toimenpide. Koska tapaa-
miskiellon vaikutukset ulottuisivat yksittäi-
sen tapaamistilanteen ulkopuolelle, olisi pe-
rusteltua edellyttää, että tapaamiskiellosta 
päättävällä virkamiehellä olisi käytössään 
mahdollisimman hyvät tiedot säilytystilan 
olosuhteista. Parhaat edellytykset tapaamis-
kiellon edellytysten arvioimiseen olisivat säi-
lytystilan esimiehellä, jonka tulee ennen pää-

töksen tekemistä tarvittavassa määrin kuulla 
vapautensa menettänyttä, tapaajaa sekä tut-
kinnanjohtajaa. Samoilla perusteilla päätök-
sen vapautensa menettäneelle annettavasta 
poistumisluvasta tekisi säilytystilan esimies. 

Valvomattomasta ja erityisvalvotusta ta-
paamisesta sekä tapaamisen epäämisestä 
päättäminen olisivat toimenpiteitä, joista pää-
tettäessä huomioon otettavat tosiseikat liitty-
vät yksittäiseen konkreettiseen ongelmatilan-
teeseen. Keskeisessä asemassa olisi tällöin 
tapaamiseen liittyvien riskien ja vapauteen 
kohdistuvan toimenpiteen tarkoituksen vaa-
rantumisen arvioiminen. Parhaat edellytykset 
vapautensa menettäneen yksittäistä tapaami-
sesta koskevan päätöksen tekemiseen olisivat 
yleensä tutkinnanjohtajalla. Koska näiltä osin 
on kuitenkin kysymys päätöksistä, jotka eivät 
suoranaisesti liity esitutkinnan suorittami-
seen, ei voida pitää perusteltuna uskoa ensisi-
jaista päätösvaltaa vapautensa menettäneen 
asiaan määrätylle tutkinnanjohtajalle. Lähtö-
kohtaisesti päätöksen valvomattomasta ta-
paamisesta, erityisvalvotusta tapaamisesta ja 
tapaamisen epäämisestä tekisi säilytystilan 
esimies. Säilytystilan esimies voisi myös 
määrätä nimetyn pidättämiseen oikeutetun 
virkamiehen päättämään mainituista asioista. 

10 §. Tarkemmat säännökset. Pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi, että tarkemmat 
säännökset poistumisluvasta, tapaamiskiel-
losta ja sen sisällöstä annettaisiin valtioneu-
voston asetuksella. Tapaamisten järjestämistä 
säänneltäisiin tarkemmin sisäasiainministeri-
ön asetuksella. 
 
8 luku.  Säilytystilan järjestys 

1 §. Säilytystilan järjestyssääntö. Lakiin 
ehdotetaan otettavaksi uuden tutkintavan-
keuslain 10 luvun 1 §:n säännöstä vastaava 
säännös säilytystilan järjestyssäännöstä. 

Poliisin säilytystilat ovat olosuhteiltaan, ti-
loiltaan, alueiltaan ja toiminnoiltaan erilaisia. 
Säilytystilan järjestyksestä ja säilytystilan 
alueella liikkumisesta ei ole kattavia ja joh-
donmukaisia määräyksiä, vaan nämä säily-
tystilan järjestykseen liittyvät kysymykset on 
usein ratkaistu poliisilaitoksessa noudatetun 
kirjaamattoman käytännön tai tilannekohtai-
sen harkinnan perusteella. Vapautensa me-
nettäneen on näin usein vaikea tietää, miten 
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hänen tulisi menetellä, jotta hän ei rikkoisi 
säilytystilan järjestystä. 

Pykälässä säädettäisiin säilytystilan järjes-
tyssäännöstä. Järjestyssääntö sisältäisi kussa-
kin säilytystilassa noudatettavat täydentävät 
määräykset, joilla määriteltäisiin tarkemmin 
säilytystilassa ja sen alueella liikkumisen ra-
jat, tilojen suljettuna pitäminen sekä säilytys-
tilassa mahdollisesti olevat osastot. Järjestys-
sääntö sisältäisi myös säilytystilakohtaiset 
määräykset omaisuuden hallussapidosta, 
toimintojen järjestämisestä sekä tapaamisten, 
puhelimen käytön ja vapaa-ajan toimintojen 
järjestämisestä. Järjestyssääntö voisi sisältää 
myös muita järjestyksen ylläpitoon ja säily-
tystilan erityisiin olosuhteisiin liittyviä mää-
räyksiä. 

Ehdotuksella kirjallisista järjestyssäännöis-
tä pyrittäisiin siihen, että säilytystilan järjes-
tyssäännöt tulisivat näkyvämmiksi ja hel-
pommin omaksuttaviksi. Järjestyssäännöt 
voitaisiin jakaa tai niistä voitaisiin tiedottaa 
jokaiselle vapautensa menettäneelle säilytys-
tilaan saapumisen yhteydessä, jolloin vapau-
tensa menettäneen olisi helpompi saada tie-
toa säilytystilan erityisolosuhteista. 

Lain 10 luvussa ehdotetaan säädettäväksi 
eräistä tarkastuksista ja muista toimenpiteis-
tä, joita voitaisiin kohdistaa kaikkiin säilytys-
tilan alueella oleviin henkilöihin. Poliisin säi-
lytystilat sijaitsevat poliisilaitosten yhteydes-
sä. Poliisin toimipisteen asiakaspalvelutilois-
sa asioi henkilöitä, joilla ei ole mitään yhteyt-
tä poliisin säilytystiloissa säilytettäviin hen-
kilöihin tai heidän säilytykseensä. Ei voida 
pitää asianmukaisena, että poliisin asiakas-
palvelutiloissa esimerkiksi hakemusasiaa 
hoitavan henkilön tulisi alistua yhtä laajoihin 
tarkastuksiin, kuin mitä lain 10 luvussa ehdo-
tetaan säädettäväksi mahdollisiksi säilytysti-
lan alueella säilytystilan turvallisuuden ja jär-
jestyksen sekä vapauteen kohdistuvan toi-
menpiteen tarkoituksen turvaamiseksi. Tä-
män vuoksi säilytystilan alue tulisi järjestys-
säännössä tarkasti rajata sekä huolehtia siitä, 
että säilytystilan alue olisi erotettu poliisin 
asiakaspalvelutiloista esimerkiksi lukituilla 
ovilla. Jollei tällainen erottaminen esimerkik-
si ulkoilutilojen osalta olisi mahdollista, tulisi 
mahdollisuuksien mukaan pyrkiä varmistu-
maan esimerkiksi ilmoitustauluilla siitä, ett-
eivät poliisin toimipisteessä asioivat tai nii-

den läheisyydessä liikkuvat henkilöt tietä-
mättään joutuisi säilytystilan alueelle. 

2 §. Vapautensa menettäneen käytös. Voi-
massa olevan tutkintavankeudesta annetun 
lain 8 §:n mukaan vapautensa menettäneen 
on noudatettava järjestystä. Vastaava säännös 
ehdotetaan otettavaksi täsmennettynä uuteen 
lakiin. Pykälä vastaisi uuden tutkintavan-
keuslain 10 luvun 2 §:ää. 

3 §. Päätösvalta. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi järjestyssäännön vahvistami-
sesta ja säilytystilan valvonnasta sekä lukit-
tuna pitämisestä. Järjestyssäännön vahvistaisi 
kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikkö. 
Järjestyssääntöihin sisältyisivät myös periaat-
teet, joiden mukaan säilytystilaa valvottaisiin 
ja säilytystilan kulkuyhteydet pidettäisiin lu-
kittuina. Näiden periaatteiden käytännön so-
veltaminen olisi sellaista säilytystilan toimin-
tojen johtamista, jota koskevat päätökset te-
kisi säilytystilaa hallinnoivan poliisilaitoksen 
poliisipäällikkö. 

4 §. Tarkemmat säännökset. Pykälässä eh-
dotetaan säädettäväksi, että sisäasiainministe-
riö antaisi asetuksella tarkemmat säännökset 
järjestyssäännöstä. Sisäasiainministeriön 
toimivaltaa tarkempien säännösten antami-
seen voidaan pitää perusteltuna yhtenäisen 
soveltamiskäytännön luomiseksi. Sisäasi-
ainministeriö voisi esimerkiksi antaa malli-
järjestyssäännön, jota voitaisiin käyttää läh-
tökohtana yksittäisten säilytystilojen järjes-
tyssääntöjen vahvistamisessa. Järjestyssään-
töjen tulisikin olla kaikissa poliisin säilytysti-
loissa mahdollisimman samanlaiset ottaen 
kuitenkin huomioon säilytystiloista, alueesta 
ja olosuhteista aiheutuvat erityisvaatimukset. 
Sama järjestyssääntö voitaisiin vahvistaa 
koskemaan useampia säilytystiloja, jos säily-
tystilojen erityisvaatimukset eivät edellyttäisi 
yksityiskohtaisempaa sääntelyä. 
 
9 luku.  Säilytystilan ja vapautensa me-

nettäneen tarkastaminen 

1 §. Valvonta säilytystilassa. Vapautensa 
menettäneen valvonnasta ei ole nykyisin 
säännöksiä laissa. Pykälään ehdotetaan otet-
tavaksi uuden tutkintavankeuslain 11 luvun 
1 §:n säännöstä vastaava säännös vapautensa 
menettäneen valvonnasta. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin vapau-
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tensa menettäneiden valvonnalle asetettavista 
edellytyksistä. Valvonnassa tulisi ottaa huo-
mioon vapauteen kohdistuvan toimenpiteen 
tarkoituksen toteutuminen, säilytystilan jär-
jestyksen ylläpitäminen, säilytystilassa pitä-
misen varmistaminen, karkaamisen tai säily-
tystilasta luvatta poistumisen estäminen,  va-
pautensa menettäneiden ja muiden henkilöi-
den turvallisuuden suojeleminen ja rikosten 
estäminen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin häly-
tysjärjestelmistä ja teknisistä turvajärjestel-
mistä. Jokaisessa säilytystilassa pitäisi olla 1 
momentissa tarkoitettuihin edellytyksiin 
nähden asianmukaiset turvallisuuden edellyt-
tämät hälytysjärjestelmät ja muut tekniset 
turvajärjestelmät. Hälytysjärjestelmien ja 
muiden teknisten turvajärjestelmien toimi-
vuus olisi varmistettava säännöllisillä tarkas-
tuksilla. 

Teknisillä turvajärjestelmillä tarkoitetaan 
esimerkiksi lukitus-, kulunvalvonta- ja video-
järjestelmiä. 

2 §. Sellien ja omaisuuden tarkastus. Voi-
massa olevan tutkintavankeudesta annetun 
lain 5 §:n mukaan vapautensa menettäneiden 
käytössä olevia tiloja ja heidän hallussaan 
olevaa omaisuutta voidaan tarkastaa tarpeen 
vaatiessa. Säännös ehdotetaan otettavaksi 
täsmennettynä pykälään uuden tutkintavan-
keuslain 11 luvun 2 §:ää vastaavasti. 

Pykälään otettaisiin tarkennus sen suhteen, 
että myös vapautensa menettäneiden majoi-
tukseen käytettäviä sellejä voitaisiin tarkas-
taa. Tarkastusten perusteita ehdotetaan täs-
mennettäviksi siten, että tarkastuksia voitai-
siin tehdä säilytystilan järjestyksen ja turval-
lisuuden ylläpitämiseksi. 

Pykälään ehdotetaan lisäksi otettavan viit-
taussäännös ehdotetun lain 4 lukuun, jossa 
säädettäisiin vapautensa menettäneen omai-
suudesta. 

3 §. Vapautensa menettäneen turvatarkas-
tus. Voimassa olevassa tutkintavankeudesta 
annetussa laissa ei ole säännöksiä vapautensa 
menettäneiden turvatarkastuksesta. Pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi turvatarkastuksen 
suorittamisesta säilytystilassa ja sen alueella 
sekä kuljetuksen aikana. Ehdotettu säännös 
vastaisi uuden tutkintavankeuslain 11 luvun 
3 §:n säännöstä ja se vastaisi myös pääosin 
tuomioistuimissa tehtäviä turvatarkastuksia. 

Koska säilytystilassa tarkastusten eräänä tär-
keänä perusteena olisi torjua huumausainei-
den tuominen säilytystilaan, säännös eroaisi 
tuomioistuimissa tehtävästä tarkastuksesta si-
ten, että siinä mainittaisiin myös koulutettu 
koira. Turvatarkastus voitaisiin tehdä myös 
muiden esineiden tai aineiden kuten räjäh-
dysaineiden tai päihdyttävien aineiden löy-
tämiseksi. 

Pykälän 1 momentti vastaisi asiallisesti 
turvatarkastuksista tuomioistuimessa annetun 
lain 1 §:n säännöstä. Turvatarkastuksia voi-
taisiin suorittaa turvallisuudesta huolehtimi-
seksi, järjestyksen turvaamiseksi ja omaisuu-
den suojelemiseksi. 

Turvatarkastusten tarkoituksena olisi huo-
lehtia säilytystilan, vapautensa menettänei-
den ja poliisin henkilökunnan turvallisuudes-
ta, turvata säilytystilan järjestyksen säilymi-
nen ja suojella säilytystilaa tai kuljetusvä-
linettä ja siellä olevaa omaisuutta vahingoil-
ta. Tarkoituksena olisi sellaisten esineiden ja 
aineiden löytäminen, joilla voitaisiin aiheut-
taa vaaraa turvallisuudelle tai vahinkoa 
omaisuudelle tai joiden hallussapito olisi säi-
lytystilassa kielletty lain tai sen nojalla annet-
tujen säännösten tai määräysten mukaan. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi säännökset 
turvatarkastuksissa käytettävistä välineistä ja 
menettelystä sekä tarkemmat säännökset niis-
tä esineistä ja aineista, joiden tuominen säily-
tystilaan tai sen alueelle, taikka kuljetuksen 
aikana kuljetusvälineeseen, pyrittäisiin turva-
tarkastuksella torjumaan. Pykälän 2 momen-
tissa tarkoitettuja esineitä tai aineita olisivat 
esimerkiksi ampuma-aseet, räjähdysaineet, 
teräaseet, muut lyömäaseet, kaasusumutti-
met, huumausaineet ja niiden käyttöön tar-
koitetut välineet, muut päihdyttävät aineet, 
erilaiset hormonivalmisteet, matkapuhelimet 
sekä muut vastaavat esineet ja aineet. 

Turvatarkastus käsittäisi metallinil-
maisimella, muulla teknisellä laitteella tai 
koulutetun koiran avulla tai vaatteita tunnus-
telemalla taikka muulla vastaavalla tavalla 
tehtävän pintapuolisen tarkastuksen. Turva-
tarkastus ei yleensä vaatisi tarkastettavan 
koskettamista tai vaatteiden vaihtoa, mutta se 
voitaisiin tehdä myös esimerkiksi vaatteita 
päällisin puolin tunnustelemalla.  

Turvatarkastus käsittäisi esimerkiksi port-
timaisen metallinilmaisimen läpi kulkemisen 
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tai säilytystilan sisäänkäynnin luona olevan 
huumausaineiden etsintään koulutetun koiran 
ohi kävelemisen. Teknisillä apuvälineillä tar-
koitettaisiin huumausaineiden tunnistamiseen 
kehitettyjä laitteita tai muita tämänkaltaisia 
välineitä tai laitteita.  

Turvatarkastuksia voitaisiin suorittaa säily-
tystilan sisäänkäynnin luona, mutta myös 
muualla säilytystilan alueella. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että vapautensa menettänyt voitaisiin 
1 momentissa tarkoitetun tarkastuksen toi-
mittamiseksi velvoittaa vaihtamaan vaatteen-
sa poliisin henkilökunnan läsnä ollessa. 

Ehdotetulla pykälällä ei muutettaisi poliisi-
lain 22 §:n säännöstä poliisimiehen oikeudes-
ta kiinni ottamisen, pidättämisen, säilöön ot-
tamisen ja henkilökohtaiseen vapauteen koh-
distuvan virka-aputoimen yhteydessä tarkas-
taa henkilö ja hänen mukanaan olevat tava-
rat. Ehdotetun pykälän vapautensa menettä-
neen turvatarkastuksesta ja poliisilain 22 §:n 
säännöksen keskinäinen suhde määräytyisi 
siten, että poliisilain 22 §:n mukainen turval-
lisuustarkastus suoritettaisiin ensisijaisesti 
silloin, kun vapautensa menettänyt otettaisiin 
kiinni tai pidätettäisiin. Poliisilain 22 §:n 
mukainen turvallisuustarkastus voitaisiin 
suorittaa myöhemminkin vapautensa menet-
täneen säilytyksen aikana, jos sille säädetyt 
edellytykset täyttyisivät. 

Poliisilain 22 §:n mukaisen turvallisuustar-
kastuksen voisi suorittaa ainoastaan poliisi-
mies. Ehdotetun lain mukainen vapautensa 
menettäneen turvatarkastus voitaisiin suorit-
taa pykälässä säädettyjen edellytysten täytty-
essä milloin tahansa vapauden menetyksen 
aikana. Tarkemmin 8 §:ssä säännellyin edel-
lytyksin myös poliisin palveluksessa oleva 
vartija voisi suorittaa vapautensa menettä-
neen turvatarkastuksen. Tämän vuoksi sekä 
tarkastuksen edellytyksien ja tarkastustapo-
jen sääntelyn tarkentamiseksi olisi tarpeen 
ottaa ehdotettuun lakiin esityksen mukainen 
säännös vapautensa menettäneen turvatarkas-
tuksesta.  

4 §. Henkilöntarkastus. Ehdotetussa pykä-
lässä säädettäisiin vapautensa menettäneen 
henkilöntarkastuksesta. Nykyään vapautensa 
menettäneelle suoritettavasti henkilöntarkas-
tuksesta säädetään tutkintavankeudesta anne-
tun lain 5 §:n 1 momentissa. Ehdotettu sään-

nös vastaisi uuden tutkintavankeuslain 11 lu-
vun 4 §:ää. 

Pykälän 1 momentin mukaan henkilöntar-
kastus voitaisiin suorittaa, jos vapautensa 
menettänyttä epäiltäisiin luvattomien ainei-
den tai esineiden hallussapidosta. Henkilön-
tarkastus voitaisiin suorittaa myös säilytysti-
laan saapumisen yhteydessä tai valvomatto-
man tapaamisen jälkeen, jos se olisi tarpeen. 
Säännöksellä pyrittäisiin nykyistä tehok-
kaammin estämään luvattomien aineiden ja 
esineiden tuominen säilytystilaan. Säilytysti-
laan tulemisella tarkoitettaisiin paitsi vapau-
tensa menettäneen ottamista säilytystilaan 
myös hänen palaamistaan säilytystilaan pois-
tumisluvalta, sairaalahoidosta tai muusta säi-
lytystilan ulkopuolisesta toiminnasta. Muita 
hyväksyttäviä perusteita henkilöntarkastuk-
sen suorittamiselle olisivat karkaamisen eh-
käiseminen ja säilytystilan järjestystä tai tur-
vallisuutta uhkaavan vaaran torjuminen. 

Henkilöntarkastuksen tarpeellisuus tulisi 
arvioida kussakin tilanteessa ja kunkin va-
pautensa menettäneen kohdalta erikseen. 

Pykälän 2 momentissa ei ehdoteta muutok-
sia henkilöntarkastuksen sisältöön. Henkilön-
tarkastus käsittäisi sen tutkimisen, mitä va-
pautensa menettäneellä on vaatteissaan tai 
muutoin yllään vaatteiden ja ihon välissä. 
Vapautensa menettänyt voitaisiin velvoittaa 
myös riisuutumaan sen tutkimiseksi, ettei hä-
nellä olisi luvattomia aineita vaatteiden alle 
piilotettuna. Tällaisen perusteellisen henki-
löntarkastuksen suorittajan tulisi ehdotetun 
7 §:n 1 momentin mukaan olla samaa suku-
puolta kuin tarkastettava vapautensa menet-
tänyt. 

Varsinaisesta tulotarkastuksesta säädettäi-
siin erikseen 2 luvun 4 §:ssä. 

Ehdotetulla pykälällä ei muutettaisi pakko-
keinolain 4 luvun 10 §:n säännöstä henkilön-
tarkastuksen suorittamisesta takavarikoitavan 
esineen löytämiseksi tai muutoin sellaisen 
seikan selvittämiseksi, jolla voi olla merki-
tystä rikoksen selvittämisessä. Pakkokeino-
laissa säännellyn henkilöntarkastuksen edel-
lytykset liittyisivät rikoksen selvittämiseen, 
kun taas ehdotetussa laissa säännellyn henki-
löntarkastuksen edellytykset liittyisivät va-
pautensa menettäneiden säilytyksen turvaa-
miseen. Tämän vuoksi on tarpeen ottaa ehdo-
tettuun lakiin esityksen mukainen säännös 
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henkilöntarkastuksen suorittamisesta poliisin 
säilytettävänä olevalle vapautensa menettä-
neelle. 

5 §. Erityistarkastus. Ehdotetussa pykäläs-
sä säädettäisiin erityistarkastuksen suoritta-
misesta. Ehdotettu säännös vastaisi voimassa 
olevan tutkintavankeudesta annetun lain 
5 §:n 1 momentin ja uuden tutkintavankeus-
lain 11 luvun 5 §:n säännöksiä. 

6 §. Päihteettömyyden valvonta. Vapauten-
sa menettäneen päihteettömyyden valvonnas-
ta säädetään voimassa olevan tutkintavan-
keudesta annetun lain 5 §:n 4 momentissa 
(20/2001). Pykälään ehdotetaan tehtävän vas-
taavat täsmennykset kuin uuden tutkintavan-
keuslain 11 luvun 7 §:ään. Ehdotettu pykälä 
vastaisi uuden tutkintavankeuslain 11 luvun 
7 §:ää muutoin, mutta pykälään ei otettaisi 
määräystä poliisin velvollisuudesta näytteen 
ottamiseen vapautensa menettäneen vaati-
muksesta.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin päih-
teettömyyden valvonnasta silloin, kun vapau-
tensa menettäneen epäiltäisiin olevan päihty-
nyt. Poliisin säilyttämien vapautensa menet-
täneiden osalta päihteettömyyden valvontaan 
liittyvät ongelmakohdat ilmenevät useimmi-
ten säilytystilaan ottamisen yhteydessä. Va-
pautensa menettänyt on usein kiinniottohet-
kellä päihdyttävien aineiden vaikutuksen 
alainen. 

Jotta poliisi pystyisi arvioimaan vapautensa 
menettäneen terveydentilaa ja siihen liittyviä 
riskejä, voitaisiin 1 momentissa tarkoitettuja 
keinoja käyttää jo lain 2 luvussa tarkoitetun 
säilytystilaan ottamisen yhteydessä. Pykälän 
1 momentissa tarkoitettuja keinoja voitaisiin 
käyttää esimerkiksi sen selvittämiseen, onko 
poliisin tiloihin tuotava henkilö alkoholin 
vaikutuksen alainen vai johtuuko henkilön ti-
la huumausaineiden tai lääkeaineiden käytös-
tä. Vapautensa menettäneen päihtymystilaa 
koskevat tiedot ovat tarpeellisia, jotta poliisi 
pystyy arvioimaan vapautensa menettäneen 
turvallisuuden ja terveydentilan turvaamisek-
si tarpeelliseen valvontaan sekä vapautensa 
menettäneen sijoittamiseen liittyviä kysy-
myksiä. 

Vapautensa menettäneen poikkeukselli-
sen käyttäytymisen taustalla voi olla päih-
dyttävien aineiden lisäksi esimerkiksi sai-
raus tai tilapäinen sairaskohtaus. Pykälän 1 

momentissa tarkoitetuilla keinoilla poliisi 
voisi sulkea pois päihdyttävät aineet syynä 
poikkeavaan käyttäytymiseen, jolloin voi-
taisiin välttää tarpeettomia henkilön kiinni 
ottamisia ja voitaisiin välittömästi ryhtyä 
henkilön terveydentilan edellyttämiin toi-
menpiteisiin. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi myös säännös vapautensa menettäneen 
ilmeisestä päihtymystilasta. Jos päihtymystila 
olisi ilmeinen, näytettä ei vaadittaisi. Päih-
tymystilan selvittämiseksi riittävää olisi va-
pautensa menettäneen kävelystä, tasapainos-
ta, puheesta, silmistä, käytöksestä ja hengi-
tyksen hajusta tehtyjen havaintojen perusteel-
la suoritettu selvitys päihtymystilasta. 

Vapautensa menettäneen päihtymystilan 
arviointi tulisi pyrkiä suorittamaan siten, että 
sen tekisi kaksi tehtävään koulutuksen saa-
nutta poliisin palveluksessa olevaa henkilöä 
ja mahdolliset havainnot kirjattaisiin. Ha-
vaintojen perusteella virkamiehet suorittaisi-
vat arvioinnin vapautensa menettäneen päih-
tymystilasta. Myös vapautensa menettäneen 
mahdollisesti antama selvitys päihtymystilas-
ta tulisi kirjata. 

Koska poliisin tiloissa säilytettäviin vapau-
tensa menettäneisiin ei ehdotuksen mukaan 
tultaisi soveltamaan uudessa tutkintavan-
keuslaissa tutkintavankien osalta sovelletta-
vaksi ehdotettua kurinpitojärjestelmää, ei 
päihtymyksestä sinällään aiheutuisi rajoituk-
sia vapautensa menettäneen oikeuksiin. Otta-
en huomioon näytteiden ottamisesta poliisille 
aiheutuvan työn ja kustannukset ei näin olisi 
perusteltua säätää vapautensa menettäneelle 
ehdotonta oikeutta saada näyte otetuksi tilan-
teessa, jossa poliisi ei katsoisi näytteen otta-
mista tarpeelliseksi. Vapautensa menettäneen 
näytteen ottamista koskevaan pyyntöön tulisi 
kuitenkin lähtökohtaisesti suhtautua myön-
teisesti, jollei näytteen ottaminen olisi selväs-
ti tarpeetonta. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että vapautensa menettänyt voitaisiin 
velvoittaa sitoutumaan päihteettömyyden 
valvontaan ehtona valvomattomille tapaami-
sille. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös, jonka mukaan olisi mahdollis-
ta määrätä otettavaksi vapautensa menettä-
neeltä verinäyte silloin, kun vapautensa me-
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nettänyt kieltäytyisi näytteen antamisesta tai 
puhalluskokeen suorittamisesta. Verinäyte 
voitaisiin määrätä otettavaksi vapautensa 
menettäneen kieltäytyessä 1 tai 2 momentin 
perusteella vaaditusta näytteestä. 

7 §. Menettely ja päätösten kirjaaminen. 
Voimassa olevassa laissa ei ole yksityiskoh-
taisia säännöksiä poliisin tiloissa säilytettävi-
en henkilöiden tarkastusten kirjaamisesta. 
Pykälään ehdotetaan koottavaksi tärkeimmät 
tarkastusmenettelyä koskevat säännökset. 
Ehdotettu säännös vastaisi uuden tutkinta-
vankeuslain 11 luvun 9 §:ää. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin menet-
telystä vapautensa menettäneen henkilöntar-
kastuksessa. Vapautensa menettäneen henki-
löntarkastus tulisi suorittaa todistajan läsnä 
ollessa. Todistajan läsnäolo olisi perusteltua 
sekä vapautensa menettäneen että poliisin 
henkilökunnan oikeusturvan kannalta. Todis-
taja olisi yleensä joko poliisimies tai vartija, 
mutta todistajana voisi toimia myös muu po-
liisin palveluksessa oleva henkilö. Kiireelli-
sissä tapauksissa vapautensa menettäneen ol-
lessa säilytystilan ulkopuolella poliisin hen-
kilöstön valvonnassa henkilöntarkastus saa-
taisiin kuitenkin suorittaa ilman todistajan 
läsnäoloa. Lisäedellytyksenä olisi, ettei asia 
sietäisi viivästystä. Tällä tarkoitetaan esimer-
kiksi tilannetta, jossa vapautensa menettä-
neen epäiltäisiin kuljetuksen aikana piilotta-
neen vaatteisiinsa aseen. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lisäksi 
henkilöntarkastuksessa noudatettavasta hie-
notunteisuusperiaatteesta, jonka mukaan 
henkilöntarkastuksen toimittajan ja todistajan 
tulisi olla samaa sukupuolta kuin tarkastetta-
va vapautensa menettänyt, jos henkilöntar-
kastus edellyttäisi vapautensa menettäneen 
vaatteiden riisumista.  

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että päätös erityistarkastuksesta olisi 
tehtävä kirjallisesti. Vapautensa menettäneel-
le olisi myös ilmoitettava erityistarkastuksen 
peruste. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä velvollisuudesta pitää pöytäkirjaa henki-
löntarkastuksesta ja erityistarkastuksesta sekä 
velvollisuudesta kirjata vapautensa menettä-
neen päihtymystilaa koskevat havainnot. 
Myös turvatarkastuksen toimittaminen kulje-
tuksen aikana olisi kirjattava. Pöytäkirjan 

tarkemmasta sisällöstä säädettäisiin valtio-
neuvoston asetuksella. 

8 §. Päätösvalta. Turvatarkastuksen suorit-
tamisesta päättäminen olisi poliisin säilytysti-
lojen toimintaan kuuluva usein toistuva teh-
tävä. Päätösvalta olisi näiltä osin poliisimie-
hellä, jolla on myös poliisilain 22 §:n perus-
teella oikeus turvallisuustarkastuksen suorit-
tamiseen vapauteen kohdistuvan toimenpi-
teen yhteydessä. Koska turvatarkastuksen 
osalta säilytystilassa ilmenevä yllättävä uhka 
voi edellyttää tarkastuksen suorittamista vii-
vytyksettä, olisi myös vartijalla toimivalta 
päättää turvatarkastuksesta, jos asia ei sietäisi 
viivytystä. Tarve ryhtyä tarkastukseen välit-
tömästi voi syntyä esimerkiksi silloin, kun 
vapautensa menettäneen havaitaan piilotta-
van vaatteisiinsa jonkin esineen. Vastaava ti-
lanne voi syntyä myös vapautensa menettä-
neen kuljetuksen aikana tai vapautensa me-
nettäneen saattotehtävissä säilytystilan ulko-
puolella. Viivytyksettömän tarkastuksen tar-
ve voi ilmetä myös öiseen aikaan, kun henki-
lökuntaa on vähemmän työvuorossa. Tämän 
vuoksi pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, 
että myös vartija voisi kiireellisissä tilanteis-
sa päättää turvatarkastuksesta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin päätös-
vallasta henkilöntarkastuksesta ja päihteet-
tömyyden valvonnasta päättämiseen. Näiltä 
osin päätösvaltaa ehdotetaan pidättämiseen 
oikeutetulle virkamiehelle. Koska 1 momen-
tin osalta esitetyillä perusteilla voi olla vält-
tämätöntä, että henkilöntarkastuksesta tai 
päihteettömyyden valvonnasta päätetään vii-
vytyksettä, ehdotetaan, että kiireellisissä ti-
lanteissa päätöksen voisi tehdä myös poliisi-
mies. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin päätös-
vallasta erityistarkastuksen suorittamiseen. 
Erityistarkastuksen suorittaminen poliisin 
säilytystilassa olisi laajasti vapautensa me-
nettäneiden asemaan ja säilytystilan toimin-
tojen järjestämiseen vaikuttava toimenpide. 
Päätösvalta erityistarkastuksen suorittamises-
ta olisi säilytystilan esimiehellä, jolla olisi 
parhaat ammatilliset edellytykset arvioida, 
onko erityistarkastuksen suorittaminen säily-
tystilassa tarpeen ja miten erityistarkastus 
voitaisiin suorittaa aiheuttamatta tarpeetonta 
haittaa säilytystilan toiminnoille. Päätöksen 
erityistarkastuksen suorittamisesta voisi teh-
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dä myös säilytystilan esimiehen määräämä 
pidättämiseen oikeutettu virkamies. 
 
10 luku.  Muun henkilön tarkastaminen 

1 §. Pääsy säilytystilaan. Pykälässä ehdote-
taan säädettäväksi niistä edellytyksistä, joita 
säilytystilaan pääsylle voitaisiin asettaa. Eh-
dotettu pykälä koskisi kaikkia säilytystilan 
alueelle saapuvia tai siellä olevia henkilöitä 
paitsi vapautensa menettäneitä. Tällaisia 
henkilöitä voisivat olla säilytystilassa vierai-
levat henkilöt, tavarantoimittajat ja muut ul-
kopuoliset henkilöt, jotka saapuvat säilytysti-
laan tai oleskelevat sen alueella. Säilytystilan 
alueella tarkoitettaisiin niitä poliisin hallin-
nassa olevia tiloja, jotka ovat välittömässä 
yhteydessä tilaan, jossa vapautensa menettä-
neitä säilytetään, sekä mahdollista vapauten-
sa menettäneiden ulkoiluun käytettävää piha-
aluetta. Säilytystilan alueesta määrättäisiin 
tarkemmin säilytystilan järjestyssäännössä. 
Pykälän 1 ja 2 momentti koskisivat myös va-
pautensa menettäneen tapaajia. Vapautensa 
menettäneiden ottamisesta säilytystilaan sää-
dettäisiin 2 luvussa. Ehdotettu pykälä vastaisi 
uuden tutkintavankeuslain 12 luvun 1 §:n 
säännöstä. 

Pykälän 1 momentin mukaan säilytystilaan 
pääsyn edellytyksenä olisi asianmukainen 
syy tai lupa. Luvalla tarkoitettaisiin kerta-
luonteisesti myönnettyä kulkulupaa, jonka 
normaalitilanteessa antaisi säilytystilan esi-
mies tai hänen määräämänsä poliisimies. Lu-
pa voisi olla myös pidemmäksi ajaksi myön-
netty lupa asioida säilytystilassa. 

Säilytystilaan tuloon ei tarvittaisi kaikissa 
tilanteissa nimenomaista lupaa. Esimerkiksi 
poliisin toimintaa valvovat kansalliset viran-
omaiset ja kansainväliset valvontaelimet ku-
ten CPT olisivat oikeutettuja tulemaan säily-
tystilaan ilman nimenomaista lupaa. Syynä 
säilytystilaan tuloon voisi olla valvovan vi-
ranomaisen suorittama tarkastus. Tästä syys-
tä säännökseen ehdotetaan otettavaksi mai-
ninta asianmukaisesta syystä luvan kanssa 
rinnakkaisena perusteena säilytystilaan pää-
sylle. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
lisäehdoista, joita säilytystilaan pääsylle voi-
taisiin asettaa. Edellytykseksi voitaisiin aset-
taa henkilöllisyyden todistaminen ja mukana 

tuotujen tavaroiden jättäminen säilytettäväksi 
poliisin määräämällä tavalla. Muilla ehdoilla 
tarkoitetaan esimerkiksi henkilölle asetettua 
velvollisuutta liikkua vain säilytystilan tietyl-
lä alueella. 

Pykälän 3 momentti koskisi niitä tilanteita, 
joissa säilytystilaan pääsy voitaisiin kerta-
luonteisesti kokonaan evätä. Pääsy voitaisiin 
evätä, jos henkilöllä ei olisi asianmukaista 
syytä tai lupaa tulla säilytystilaan tai hän 
päihtymyksen, uhkaavan käytöksen tai muun 
vastaava syyn vuoksi vaarantaa turvallisuut-
ta, ei pysty todistamaan henkilöllisyyttään 
taikka ei suostu jättämään mukanaan tuomi-
aan tavaroita poliisin säilytettäväksi. 

Koska vapautensa menettäneen yhteyksien 
säilyminen omaisiin ja muihin läheisiin sekä 
oikeus tavata heitä vapauden menetyksen ai-
kana on vapautensa menettäneelle hyvin tär-
keää, vapautensa menettäneen tapaajan pää-
syn epäämisestä säädettäisiin erityissäännök-
sellä 7 luvun 3 §:ssä. Vapautensa menettä-
neen tapaajan pääsyn epääminen poikkeaisi 
muista epäämistilanteista sikäli, että tapaa-
minen voitaisiin järjestää epäämisen sijaan 
erityisen valvotuissa olosuhteissa. Näin voi-
taisiin menetellä esimerkiksi silloin, kun ta-
paaja ei voisi todistaa henkilöllisyyttään. 
Tästä ehdotetaan otettavaksi viittaussäännös 
3 momenttiin. Vapautensa menettäneen ta-
paajalle määrättävästä tapaamiskiellosta sää-
dettäisiin niin ikään 7 luvussa. 

Säilytystilassa noudatettavat erityiset tur-
vallisuusvaatimukset aiheuttavat, ettei päih-
tynyttä tai muutoin säilytystilan järjestystä 
vaarantavaa henkilöä tule päästää säilytysti-
laan. Esimerkiksi uhkaavasti käyttäytyvää 
henkilöä ei saa päästää säilytystilaan. 

2 §. Turvatarkastus säilytystilan alueella. 
Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös 
muuhun henkilöön kuin vapautensa menettä-
neeseen kohdistuvasta turvatarkastuksesta 
säilytystilassa tai sen alueella. Muulla henki-
löllä tarkoitettaisiin 1 §:n perusteluissa tar-
koitettuja henkilöitä. Säännös vastaisi uuden 
tutkintavankeuslain 12 luvun 2 §:n säännöstä. 

Pykälän 1 ja 2 momentin säännökset vas-
taisivat säännöstä vapautensa menettäneelle 
tehtävästä turvatarkastuksesta sillä erolla, 
ettei pykälässä olisi mainintaa kuljetuksesta. 

Tavaroiden muunlaisella tarkastamisella 
tarkoitettaisiin esimerkiksi henkilön laukun 
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avaamista ja sen sisällön tutkimista. Säännös 
oikeuttaisi henkilön vaatteiden päällisin puo-
lin tapahtuvaan tarkastamiseen. Tällainen 
päällisin puolin, mahdollisesti henkilöä kos-
kettamalla tapahtuva tarkastus eroaisi henki-
löntarkastuksesta siten, ettei se antaisi toimi-
valtaa esimerkiksi henkilön riisuttamiseen. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä tavaroiden muunlaisesta kuin 2 momentis-
sa tarkoitetusta tarkastamisesta. Tavaroiden 
muunlaisella tarkastamisella tarkoitettaisiin 
henkilön velvoittamista luovuttamaan muka-
naan tuomansa omaisuus tarkastettavaksi, 
jollei tarkastus olisi suoritettavissa 2 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla. 

Turvatarkastukseen alistuminen ei olisi pa-
kollista, mutta siitä kieltäytyneen henkilön 
pääsy säilytystilaan voitaisiin 1 §:n nojalla 
evätä. Turvatarkastuksen yhteydessä ei voi-
taisi myöskään loukata ehdotetun lain 6 lu-
vun 4 ja 7 §:ssä sekä 7 luvun 1 §:ssä vapau-
tensa menettäneelle turvattua oikeutta luot-
tamukselliseen yhteydenpitoon asiamiehensä 
kanssa. Näin ehdotetussa pykälässä tarkoite-
tun turvatarkastuksen yhteydessä ei voitaisi 
esimerkiksi lukea vapautensa menettäneen 
asiamiehen hallussa olevia vapautensa me-
nettäneen asiaan liittyviä asiakirjoja, jollei 
muualla laissa olisi erikseen säädetty poliisil-
le oikeutta tällaisten asiakirjojen lukemiseen.  

3 §. Tapaajan henkilöntarkastus. Pykälässä 
olisivat vapautensa menettänyttä tapaamaan 
tulleelle henkilölle tehtävää henkilöntarkas-
tusta koskevat säännökset. Henkilöntarkas-
tuksen edellytykseksi asetettaisiin, että olisi 
perusteltu syy epäillä luvattomien aineiden 
tai esineiden luovuttamista. Käytännössä 
väärinkäytökset ovat nimenomaan luvatto-
mien tavaroiden tai esineiden tuontiyrityksiä. 
Pykälä vastaisi uuden tutkintavankeuslain 12 
luvun 3 §:n säännöstä. 

Perusteltu syy epäillä väärinkäytöksiä voisi 
syntyä esimerkiksi näköhavainnon tai turva-
tarkastuksen perusteella. Epäily saattaisi pe-
rustua myös ennalta saatuun luotettavaksi 
katsottavaan tietoon. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin henki-
löntarkastuksesta kieltäytymisen seurauksis-
ta. Henkilöntarkastukseen alistuminen olisi 
vapaaehtoista. Jos tapaaja kieltäytyisi henki-
löntarkastuksesta, tapaaminen voitaisiin evä-
tä 7 luvun 3 §:n perusteella. Viimeksi maini-

tun säännöksen mukaan tapaamisen epäämi-
nen ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa olisi 
välttämätöntä, vaan tapaaminen voitaisiin 
yksittäistapauksellisen harkinnan perusteella 
sallia erityisen valvotuissa olosuhteissa. 

4 §. Esineiden ja aineiden pois ottaminen. 
Säännös antaisi säilytystilan henkilökunnalle 
oikeuden ottaa henkilön hallusta 2 §:n 2 
momentissa tarkoitettu esine tai aine. Voi-
massa olevassa laissa ei ole asiasta säännök-
siä. Henkilöltä voitaisiin ottaa pois esimer-
kiksi ampuma-aseet, niiden jäljitelmät, lyö-
mäaseet, räjähdysaineet, teräaseet, työkalut, 
huumausaineet tai niiksi luokiteltavat lääke-
aineet, dopingaineet ja huumausaineiden 
käyttöön liittyvät välineet kuten ruiskut. 

Pykälän 2 momentin mukaan pois otetut 
esineet olisi otettava poliisin haltuun. Poliisin 
haltuun otettuun omaisuuteen sovelletaan po-
liisilain 24 §:n säännöstä haltuun otetun 
omaisuuden käsittelystä. 

Pois otettu esine voitaisiin luovuttaa myös 
takaisin henkilölle hänen poistuessaan säily-
tystilasta. Henkilölle voitaisiin palauttaa esi-
merkiksi työkalut tai hänen hallussaan olleet 
luvalliset lääkeaineet. 

5 §. Säilytystilan alueelta poistaminen. Py-
kälässä ehdotetaan säädettäväksi, että turva-
tarkastuksesta kieltäytynyt henkilö ja henki-
lö, joka ei noudattaisi hänelle säilytystilaan 
tulon epäämiseen tai vapautensa menettäneen 
tapaamisen epäämisen jälkeen annettua keho-
tusta poistua säilytystilan alueelta, voitaisiin 
poistaa säilytystilasta tai sen alueelta. Sään-
nös vastaisi turvatarkastuksista tuomiois-
tuimissa annetun lain 6 §:n ja turvatarkastuk-
sista lentoliikenteessä annetun lain 6 §:n 
säännöstä. Pykälä vastaisi uuden tutkinta-
vankeuslain 12 luvun 5 §:n säännöstä. 

Pykälässä ehdotetaan säädettävän myös 
velvollisuudesta ilmoittaa säilytystilan alu-
eelta poistettavalle henkilölle toimenpiteen 
peruste. 

6 §. Menettely turva- ja henkilöntarkastuk-
sessa. Pykälän 1 momentissa ilmaistaisiin 
vähimmän haitan periaate, jonka mukaan tar-
kastuksia suoritettaessa tulisi aiheuttaa mah-
dollisimman vähän haittaa tarkastuksen koh-
teeksi joutuvalle henkilölle. Tästä periaat-
teesta seuraisi myös, että tarkastuksesta ei 
myöskään ajallisesti saisi aiheutua tarkastet-
tavalle aiheetonta viivytystä. Pykälä vastaisi 



 HE 90/2005 vp 
  

   

 

97

uuden tutkintavankeuslain 12 luvun 7 §:ää. 
Hienotunteisuusperiaatteesta seuraisi, että 

tarkastukset tulisi toimittaa tarpeetonta huo-
miota herättämättä. Hienotunteisuusperiaat-
teesta seuraisi myös, että jos tarkastuksen tai 
henkilöntarkastuksen suorittaminen edellyt-
täisi tarkastettavan riisuutumista, henkilön-
tarkastuksen suorittajan ja henkilöntarkastuk-
sen todistajan tulisi olla samaa sukupuolta 
kuin tarkastettava. Tästä ehdotetaan erillistä 
säännöstä 2 momenttiin. 

Pykälän 2 momentissa olisivat säännökset 
tarkastuksessa noudatettavasta menettelystä. 
Tarkastuksen perusteen ilmoittamisvelvolli-
suus syntyisi jo hyvän hallinnon vaatimuk-
sesta, mutta selvyyden vuoksi lakiin ehdote-
taan otettavaksi asiasta erillinen säännös. 
Henkilöntarkastuksessa tulisi olla todistaja. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin velvol-
lisuudesta pitää pöytäkirjaa henkilöntarkas-
tuksesta.  

7 §. Päätösvalta. Säilytystilaan pääsyn 
epäämisperusteiden ja turvatarkastuksen 
edellytysten arvioiminen edellyttää monien 
sekä säilytystilaan pyrkivään henkilöön että 
vapautensa menettäneen olosuhteisiin liitty-
vien seikkojen arvioimista. Lähtökohtaisesti 
nämä päätökset tekisi pidättämiseen oikeutet-
tu virkamies. Kiireellisessä tilanteessa ei kui-
tenkaan aina ole mahdollista odottaa pidät-
tämiseen oikeutetun virkamiehen päätöstä 
pääsyn epäämisestä, jolloin päätöksen voi 
tehdä myös poliisimies tai vartija. Pykälä 
vastaisi uuden tutkintavankeuslain 12 luvun 
8 §:ää. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vapau-
tensa menettäneen tapaajan henkilöntarkas-
tuksesta sekä henkilön poistamisesta säilytys-
tilasta, joista päättäisi pidättämiseen oikeutet-
tu virkamies. Kiireellisissä tapauksissa säily-
tystilasta poistamisesta voisi päätöksen kui-
tenkin tehdä myös poliisimies tai vartija. 

8 §. Tarkemmat säännökset. Henkilöntar-
kastuksen pöytäkirjan sekä alueelta poistami-
sen osalta ehdotetaan tarkemmat säännökset 
annettavaksi valtioneuvoston asetuksella. 
 
11 luku.  Turvaamistoimenpiteet 

1 §. Turvaamistoimenpiteet. Nykyisin ra-
janvedossa toisaalta valvonta- ja tarkastus-
toimenpiteiden sekä toisaalta turvaamistoi-

menpiteiden välillä on käytännössä ilmennyt 
epäselvyyttä. Turvaamistoimenpiteillä puutu-
taan usein varsin voimakkaasti vapautensa 
menettäneen henkilökohtaiseen vapauteen ja 
koskemattomuuteen. Tästä syystä lain tasolla 
ehdotetaan säädettäväksi nykyistä täsmälli-
semmin tällaisista toimenpiteistä. Ehdotettu 
säännös vastaisi uuden tutkintavankeuslain 
13 luvun 1 §:n säännöstä muutoin, mutta sii-
hen ei otettaisi mainintaa erillään pitämisestä 
poliisin säilytystilassa käytettävänä turvaa-
mistoimenpiteenä. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi yleissäännös siitä, mitä vapautensa me-
nettäneeseen kohdistuvia toimenpiteitä voi-
taisiin pitää turvaamistoimenpiteinä. Näitä 
toimenpiteitä olisivat yhteydenpidon rajoit-
taminen, kahlehtiminen, tarkkailu ja eristä-
mistarkkailu. Näistä turvaamistoimenpiteistä 
säädettäisiin luvun 2 – 7 §:ssä. Yhteistä tur-
vaamistoimenpiteille olisi, että niiden ensisi-
jaisena tarkoituksena olisi ennakolta estää 
säilytystilan järjestyksen, vapautensa menet-
täneen tai muun henkilön turvallisuuden vaa-
rantaminen taikka uusien rikosten tai muiden 
vaaraa aiheuttavien tekojen tapahtuminen. 
Yhteydenpidon rajoittamisella pyrittäisiin 
kuitenkin ensisijaisesti turvaamaan vapau-
teen kohdistuvan toimenpiteen tarkoituksen 
toteutuminen, joka liittyisi yleensä ensisijai-
sesti esitutkinnan turvaamiseen. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi soveltamiskäytännön ohjaamiseksi ni-
menomainen säännös turvaamistoimenpitei-
den käytön viimesijaisuudesta. 

Pykälän 3 momenttiin otettaisiin yhteyden-
pidon rajoittamisen osalta viittaussäännös 
pakkokeinolakiin. Vapautensa menettäneen 
yhteydenpidon rajoittamisesta säädettäisiin 
pakkokeinolain 18 b §:ssä. 

2 §. Kahlehtiminen. Vapautensa menettä-
neen kahlehtimisesta säädetään voimassa 
olevan tutkintavankeudesta annetun lain 
15 §:ssä. Säännös ehdotetaan otettavaksi 
täsmennettynä ehdotettuun pykälään. Ehdo-
tettu säännös vastaisi uuden tutkintavankeus-
lain 13 luvun 2 §:ää. 

Pykälän 1 momentin mukaan kahlehtimi-
nen voitaisiin suorittaa karkaamisen estämi-
seksi, väkivaltaisen käyttäytymisen hillitse-
miseksi ja uhkaavan väkivallan torjumiseksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan kahlehtimista 
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ei saisi jatkaa pidempään kuin olisi välttämä-
töntä. Käytännössä kahlehtiminen muutamaa 
tuntia pidemmäksi ajaksi muutoin kuin kulje-
tuksen aikana on harvinaista. Laissa ehdote-
taan säilytettäväksi myös säännös lääkärin 
kuulemisesta silloin, kun kahlehtiminen ta-
pahtuisi väkivaltaisuuden torjumiseksi. Kos-
ka väkivaltaisuuden torjumiseksi suoritettava 
kahlehtiminen edellyttää poikkeuksetta toi-
menpiteen suorittamista viivytyksettä, jou-
duttaisiin lääkärin kuuleminen käytännössä 
suorittamaan jälkikäteen eli kahlehtimisen 
suorittamisen jälkeen. 

Kahleiden poistamista tuomioistuimessa 
ehdotetaan tarkennettavaksi. Kahleet olisi 
edelleen pääsääntöisesti poistettava tuomiois-
tuimessa. Tuomioistuimen puheenjohtajalla 
olisi kuitenkin erityisistä syistä oikeus mää-
rätä toisin. Tällaisella erityisellä syyllä tar-
koitettaisiin esimerkiksi vapautensa menettä-
neen väkivaltaisuutta. Kahleet olisi poistetta-
va myös, jos lääketieteellisen toimenpiteen 
suorittaminen estyisi kahleiden vuoksi. 

Vankeinhoito-osaston yleiskirjeen mukaan 
kahlehtimisvälineitä ovat käsi- ja jalkaraudat, 
hihnavuode ja pakkopaita. Käytännössä kah-
lehtimisvälineinä käytetään yleisimmin käsi-
rautoja ja nippusidettä, jolla vapautensa me-
nettäneen kädet voidaan sitoa. 

3 §. Tarkkailu. Lakiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös vapautensa menettäneen sijoit-
tamisesta tarkkailuun. Tarkkailulla tarkoitet-
taisiin huonetta tai selliä, jossa vapautensa 
menettänyttä voitaisiin tarkkailla ympärivuo-
rokautisesti teknisellä valvonnalla tai muu-
toin. Voimassa olevan tutkintavankeudesta 
annetun lain 15 §:n mukaan vapautensa me-
nettänyt voidaan sijoittaa tarkoituksenmukai-
sesti järjestettyyn yksinäishuoneeseen aino-
astaan sellaisen väkivaltaisen käyttäytymisen 
hillitsemiseksi, jota ei saada estetyksi muulla 
tavoin. Ehdotetussa säännöksessä täsmennet-
täisiin tarkkailuun sijoittamisen edellytyksiä. 
Ehdotettu säännös vastaisi uuden tutkinta-
vankeuslain 13 luvun 3 §:ää. 

Päihtynyt tai vieroitusoireista kärsivä va-
pautensa menettänyt tarvitsee usein ympäri-
vuorokautista tarkkailua hänen oman turval-
lisuutensa vuoksi. Käytännössä tällainen va-
pautensa menettänyt sijoitetaan useimmiten 
kameravalvottuun selliin, jossa häntä ja hä-
nen terveydentilaansa voidaan tarkkailla tek-

nisellä valvonnalla ympärivuorokautisesti. 
Henkilökunta käy myös säännöllisin vä-
liajoin katsomassa tällaista vapautensa me-
nettänyttä. Myös itsemurhan vaarassa oleva 
tai itsetuhoisesti käyttäytyvä vapautensa me-
nettänyt tarvitsee samanlaista ympärivuoro-
kautista valvontaa. Voimassa olevassa laissa 
ei ole säännöksiä tällaisista tilanteista. 

Pykälän 1 momentin mukaan vapautensa 
menettänyt voitaisiin sijoittaa tarkkailuun 
vain, jos se olisi välttämätöntä päihdyttävien 
aineiden vaikutuksen alaisen tai vieroi-
tusoireista kärsivän vapautensa menettäneen 
terveydentilan seuraamiseksi ja hänen turval-
lisuutensa varmistamiseksi, itsetuhoisen 
käyttäytymisen estämiseksi tai sellaisen vä-
kivaltaisuuden hillitsemiseksi, jota ei saataisi 
estetyksi muilla keinoin ja josta saattaisi ai-
heutua vaaraa vapautensa menettäneen tai 
muun henkilön turvallisuudelle tai huomatta-
vaa vahinkoa omaisuudelle. 

Pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tar-
koitetut sijoittamisperusteet olisivat uusia. 
Säännöksillä pyrittäisiin täsmentämään ny-
kyistä käytäntöä. Pykälän 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitettu edellytys voisi aiheutua 
esimerkiksi siitä, että vapautensa menettänyt 
olisi yrittänyt itsemurhaa, muutoin vahingoit-
tanut itseään tai hänen käyttäytymisestään 
olisi muutoin pääteltävissä, että hän olisi vaa-
raksi itselleen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tark-
kailuun sijoittamisen sisällöstä. Koska tark-
kailuun sijoitettava vapautensa menettänyt 
kärsii usein psyykkisistä ongelmista, tulisi 
tarkkailuselliin sijoittamisesta heti ilmoittaa 
terveydenhuoltohenkilökunnalle. Koska po-
liisin palveluksessa ei pääsääntöisesti ole ter-
veydenhuoltohenkilökuntaa, olisi ilmoitus 
yleensä tehtävä 5 luvun 7 §:ssä tarkoitetulle 
poliisin järjestämälle lääkärille. Pykälän 2 
momentissa ehdotetaan säädettäväksi siitä, 
että lääkärin tai muun terveydenhuoltohenki-
lökuntaan kuuluvan virkamiehen tulisi mah-
dollisimman pian tutkia vapautensa menettä-
neen terveydentila. Vapautensa menettänyttä, 
hänen terveydentilaansa ja vointiaan muu-
toinkin tulisi seurata sijoittamisen aikana tar-
kasti. 

Tarkkailuun sijoittamisen tulisi aina olla 
väliaikainen ja mahdollisimman lyhytkestoi-
nen turvaamistoimenpide. Vapautensa me-
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nettäneen ongelmia tulisi pyrkiä hoitaman 
lääkärin tai terveydenhuoltohenkilökunnan 
konsultaation avulla tai muilla keinoin.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä tarkkailuun sijoittamisen kestosta. Tark-
kailuun sijoittaminen ei saisi kestää kauem-
paa kuin olisi välttämätöntä eikä yli seitse-
mää vuorokautta. Pykälän 1 momentissa tar-
koitettu vapautensa menettänyt voi kuitenkin 
olla tällaisen tarkkailun tarpeessa usean vii-
kon ajan hänen oman turvallisuutensa suoje-
lemiseksi, minkä vuoksi tarkkailua saataisiin 
sen ollessa välttämätöntä jatkaa. Koska ky-
symys on mahdollisimman lyhytaikaiseksi 
tarkoitetusta toimenpiteestä, otettaisiin 3 
momenttiin säännös päätöksen ottamisesta 
uudelleen käsiteltäväksi. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tark-
kailuun sijoittaminen ottamisesta uudelleen 
käsiteltäväksi. Päätös tarkkailun jatkamisesta 
olisi arvioitava uudelleen enintään seitsemän 
vuorokauden väliajoin. 

4 § Eristämistarkkailu. Pykälään ehdote-
taan otettaviksi säännökset vapautensa me-
nettäneen eristämistarkkailusta. Eristämis-
tarkkailusta säädetään voimassa olevan tut-
kintavankeudesta annetun lain 6 a §:ssä 
(365/1999). Pykälällä ehdotetaan täsmennet-
täväksi voimassa olevaa säännöstä. Ehdotettu 
säännös vastaisi uuden tutkintavankeuslain 
13 luvun 4 §:ää. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että vapautensa menettänyt voitaisiin 
eristää, jos olisi syy epäillä, että hänellä säi-
lytystilassa tai sinne tulleessaan on kehos-
saan päihteitä tai muita 4 luvun 1 tai 2 mo-
mentissa tarkoitettuja luvattomia aineita tai 
esineitä. Selvyyden vuoksi vapautensa me-
nettäneen eristämistä tällä perusteella ehdote-
taan kutsuttavaksi eristämistarkkailuksi, joka 
kuvaisi toimenpiteen sisältöä nykyistä tar-
kemmin. 

Myös eristämistarkkailun kesto ehdotetaan 
säilytettäväksi pääsääntöisesti voimassa ole-
van lain mukaisena. Seitsemän vuorokauden 
enimmäisaika saataisiin kuitenkin ylittää sel-
laisissa tapauksissa, joissa vapautensa menet-
täneen kehossa on henkilönkatsastuksessa 
varmasti todettu olevan huumausaineita tai 
muita luvattomia aineita tai esineitä. Tervey-
denhuoltohenkilökunta ei tällaisessa tilan-
teessa poista huumausaineita tai muita luvat-

tomia aineita tai esineitä vapautensa menet-
täneen kehosta vastoin vapautensa menettä-
neen tahtoa, joten ainoa keino estää aineiden 
tai esineiden kulkeutuminen säilytystilaan on 
jatkaa eristämistarkkailua. Käytännössä seit-
semän vuorokauden aika on osoittautunut 
joissakin tapauksissa liian lyhyeksi. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että eristämistarkkailua 
saataisiin jatkaa enintään seitsemän vuoro-
kautta. Pisin mahdollinen eristämistarkkailun 
aika olisi siten 14 vuorokautta. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan 3 §:n 2 
momenttia vastaavaa säännöstä terveyden-
huoltohenkilökunnalle ilmoittamisesta. 

5 §. Menettelysäännökset. Pykälään ehdo-
tetaan otettavaksi menettelyä koskevat sään-
nökset. Eristämistarkkailuun sijoittamista 
koskeva päätös olisi tehtävä kirjallisesti. 
Muut turvaamistoimenpiteet olisivat luon-
teeltaan sellaisia, että päätöksiä ei aina voi-
taisi tehdä kirjallisesti. Niistä olisi kuitenkin 
pääsääntöisesti kirjattava toimenpiteen syy ja 
kesto. Kirjausta ei kuitenkaan edellytettäisi 
kuljetuksen ajaksi tapahtuvasta kahlehtimi-
sesta. 

6 §. Päätösvalta. Pykälään koottaisiin pää-
tösvaltaa koskevat säännökset. Kahlehtimi-
nen, tarkkailuun sijoittaminen ja eristämis-
tarkkailu olisivat voimakkaasti vapautensa 
menettäneen oikeuksia rajoittavia toimenpi-
teitä. Parhaat edellytykset toimenpiteen tar-
peellisuuden arviointiin olisivat säilytystilan 
esimiehellä. Toimenpiteiden luonteen vuoksi 
tarve niiden suorittamiseen saattaa ilmaantua 
niin kiireellisesti, ettei säilytystilan esimie-
hen päätöstä voida odottaa. Toimenpiteen 
kiireellisyys liittyy usein toimenpiteen koh-
teen väkivaltaiseen käyttäytymiseen, joka 
kohdistuu toisiin vapautensa menettäneisiin, 
poliisin henkilökuntaan tai vapautensa me-
nettäneeseen itseensä. Kiireellinen tilanne 
voisi syntyä myös esimerkiksi vapautensa 
menettäneen kuljetuksen aikana. Kiireellisis-
sä tilanteissa päätöksen toimenpiteen suorit-
tamisesta voisi tehdä myös poliisimies tai 
vartija. Tällaisessa tilanteessa toimenpide 
olisi ensi tilassa saatettava säilytystilan esi-
miehen vahvistettavaksi. 

Ehdotetuilla turvaamistoimenpiteillä ei 
muutettaisi poliisilain 27 §:n yleissäännöstä 
poliisimiehen oikeudesta voimakeinojen 
käyttämiseen. Lain 15 luvussa säädettäviksi 
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ehdotetuin edellytyksin myös poliisin palve-
luksessa oleva vartija voisi käyttää ehdotetun 
lain mukaisia voimakeinoja, kun taas poliisi-
lain 27 §:n mukaisia voimakeinoja voisi 
käyttää ainoastaan poliisimies poliisilaissa 
säädetyin edellytyksin. 

7 §. Tarkemmat säännökset. Tarkemmat 
säännökset tarkkailun ja eristämistarkkailun 
täytäntöönpanosta sekä kahlehtimisvälineistä 
ja päätösten kirjaamisesta annettaisiin valtio-
neuvoston asetuksella. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädettäisiin näin esimerkiksi hyväk-
syttävistä kahlehtimisvälineistä, joiden osalta 
asetuksessa säädettäisiin kahlehtimisvälinei-
den nimitysten lisäksi niiden toiminta- ja 
käyttötavan yleisestä kuvauksesta. Valtio-
neuvoston asetuksessa voitaisiin myös tarvit-
taessa antaa säännöksiä kahlehtimisvälinei-
den käyttötilanteista. 

Yksityiskohtaisemmat teknisluonteiset 
säännökset kahlehtimisvälineistä ja niiden 
käytöstä ehdotetaan annettavaksi sisäasiain-
ministeriön asetuksella. Koska valtioneuvos-
ton asetuksella säädettäisiin kahlehtimisväli-
neiden yleisistä toiminta- ja käyttöperiaatteis-
ta, ei olisi tarvetta antaa lähinnä viranomai-
sen sisäistä toimintaa sääntelevää ja siihen 
vaikutuksia omaavaa yksityiskohtaista tek-
nistä sääntelyä valtioneuvoston asetuksen ta-
solla, vaan se voitaisiin antaa sisäasiainmi-
nisteriön asetuksella. Tämä helpottaisi myös 
valtioneuvoston asetuksen luettavuutta ja 
ymmärrettävyyttä. 
 
12 luku.  Tekninen valvonta ja etäval-

vonta 

1 §. Tekninen valvonta. Vapautensa menet-
täneiden ja poliisin säilytystilojen valvonnan 
tarkoituksena olisi turvata vapauteen kohdis-
tuvan toimenpiteen tarkoituksen toteutumi-
nen, vapautensa menettäneen säilytysvar-
muus, järjestyksen säilyminen säilytystilassa 
sekä vapautensa menettäneen ja muiden hen-
kilöiden turvallisuus. Vapautensa menettä-
neen turvallisuuteen kuuluu myös vapautensa 
menettäneen terveydentilan seuranta.  

Tekninen valvonta tarkoittaisi valvonnan 
toteuttamista teknisten laitteiden avulla. Tek-
nisessä valvonnassa voitaisiin käyttää vain 
sellaisia teknisiä laitteita, jotka olisivat tar-
peen vapauteen kohdistuvan toimenpiteen 

tarkoituksen toteutumisen sekä säilytysvar-
muuden, järjestyksen säilymisen  ja turvalli-
suuden valvonnassa. Myös teknisten laittei-
den avulla suoritettavassa valvonnassa val-
vonta suoritettaisiin poliisin palveluksessa 
olevan henkilön toimesta, joka seuraisi tek-
nisten laitteiden avulla välitettäviä tietoja. 

Yleisperusteluissa esitetyin perustein tek-
nistä valvontaa voitaisiin lähtökohtaisesti 
käyttää vain pidätettyjen ja kiinni otettujen 
valvontaan. Niistä tilanteista, joissa teknistä 
valvontaa voitaisiin käyttää myös poliisin ti-
loihin sijoitettujen tutkintavankien valvon-
taan, säädettäisiin ehdotetussa laissa teknisen 
valvonnan mahdollistavaa tilannetta säänte-
levässä lainkohdassa kuten 11 luvun 3 ja 4 
§:ssä. 

Vapauteen kohdistuvan toimenpiteen tar-
koitusta on käsitelty tarkemmin 1 luvun 3 §:n 
yksityiskohtaisissa perusteluissa. 

Säilytysvarmuus tarkoittaisi säilytystilasta 
karkaamisen, muun luvattoman poistumisen 
ja karkaamis- tai vapauttamisyritysten estä-
mistä. Säilytysvarmuus turvaisi näin vapau-
teen kohdistuvan toimenpiteen välittömän 
tarkoituksen eli toimenpiteen kohteen vapau-
den rajoittamisen toteutumisen. 

Turvallisuus tarkoittaisi vapautensa menet-
täneen omaa, muiden poliisin säilytystiloissa 
säilytettävien henkilöiden, poliisin henkilö-
kunnan sekä poliisin säilytystilassa vieraile-
vien henkilöiden ja muiden sivullisten turval-
lisuutta. Turvallisuuteen kohdistuvat uhat 
voivat liittyä vapautensa menettäneen omaan 
käyttäytymiseen kuten tahallisiin itsensä va-
hingoittamisyrityksiin tai vapautensa menet-
täneelle tapahtuviin tapaturmiin. Myös va-
pautensa menettäneen omasta fyysisestä tai 
psyykkisestä terveydentilasta saattaa aiheu-
tua vaaraa vapautensa menettäneen turvalli-
suudelle, minkä vuoksi vapautensa menettä-
neen terveydentilan seuraamiseen olisi kiin-
nitettävä erityistä huomiota. 

Erityisesti päihtyneiden ja muiden päihdyt-
tävien aineiden vaikutuksen alaisten ja vie-
roitusoireista kärsivien vapautensa menettä-
neiden terveydentilaa olisi valvottava tarkas-
ti. Muiden henkilöiden taholta vapautensa 
menettäneen turvallisuuteen liittyvät vaarat 
voivat johtua muiden vapautensa menettä-
neiden, poliisin henkilökunnan tai sivullisten 
henkilöiden käyttäytymisestä. Pahimmillaan 



 HE 90/2005 vp 
  

   

 

101

vapautensa menettäneen väkivaltainen käyt-
täytyminen voi johtaa toiselle vapautensa 
menettäneelle aiheutuvaan vammaan tai kuo-
lemaan. Aktiivisella ja luotettavalla valvon-
nalla pystytään esimerkiksi poistamaan epäi-
lyjä poliisin henkilökunnan taholta tapahtu-
vista vapautensa menettäneiden oikeuksien 
loukkauksista. Vapautensa menettäneen tur-
vallisuuteen kohdistuva uhka voi aiheutua 
myös säilytysolosuhteista esimerkiksi tulipa-
lon tai muun vastaavan onnettomuuden aihe-
uttaman vaaran muodossa. 

Säilytystilan järjestys tarkoittaisi 8 luvussa 
tarkoitettua säilytystilan järjestystä. 

Teknisen valvonnan aikaisempaa laajempi 
käyttöön ottaminen ei tarkoittaisi henkilölli-
sen valvonnan poistumista. Poliisin olisi tek-
nisen valvonnan mahdollisesta hyödyntämi-
sestä huolimatta jatkossakin suoritettava 
henkilöllistä valvontaa säännöllisin väliajoin 
ja aina, kun siihen ilmenee erityistä tarvetta. 
Suositeltavaa olisi, että poliisin henkilökunta 
mahdollisuuksien mukaan tarkastaisi jokai-
sen säilytystilassa olevan vapautensa menet-
täneen tilan vähintään tunnin väliajoin. Eri-
tyinen syy vapautensa menettäneen tilan 
henkilölliseen tarkastamiseen voi olla esi-
merkiksi teknisen valvonnan avulla tehty ha-
vainto tai muu vapautensa menettäneen olo-
suhteisiin liittyvä poliisin tiedossa oleva eri-
tyinen seikka. 

Teknisen valvonnan käyttäminen vapauten-
sa menettäneiden valvonnassa ei saisi johtaa 
siihen, että vapautensa menettäneiden yksi-
tyisyyttä loukattaisiin alistamalla vapautensa 
menettäneet perusteettomasti jatkuvaan tark-
kailuun. Teknisen valvonnan hyväksyttävä 
intensiivisyystaso riippuisi niistä uhkista, joi-
ta yksittäisen vapautensa menettäneen säily-
tykseen liittyy. Päihdyttävien aineiden vaiku-
tuksen alaisten, vierotusoireista tai muusta 
vakavasta terveyteen kohdistuvasta uhkasta 
kärsivien vapautensa menettäneiden osalta 
tekninen valvonta voisi olla jatkuvaa siten, 
että säilytystilaa valvovalla henkilöllä olisi 
jatkuva valvontayhteys säilytystilaan. Tark-
kailuun sijoittamisesta ehdotetaan säädettä-
väksi 11 luvun 3 §:ssä. 

Jos teknistä valvontaa käytettäisiin muiden 
kuin vakavasta terveydentilaan kohdistuvasta 
uhkasta kärsivien vapautensa menettäneiden 
valvontaan, ei valvonta ilman yksittäiseen 

vapautensa menettäneeseen liittyviä erityisiä 
syitä saisi olla jatkuvaa. Teknisen valvonnan 
tulisi tällöin olla intensiivisyydeltään tarkas-
tusluontoista, jossa tilapäisesti aktivoidun 
valvontayhteyden avulla varmistettaisiin va-
pautensa menettäneen tila ja muu säilytysti-
lassa vallitseva tilanne. Ei voitaisi pitää suo-
siteltavana, että vapautensa menettäneitä tek-
nistä valvontaa koskevan yleissäännöksen 
perusteella tavanomaisesti valvottaisiin tek-
nisen valvonnan avulla useammin kuin neljä 
kertaa tunnissa. Erityisenä syynä vapautensa 
menettäneen intensiivisempään valvontaan 
voisi olla esimerkiksi vapautensa menettä-
neen päihtymystila tai perusteltu syy epäillä 
vapautensa menettäneen pyrkivän vahingoit-
tamaan itseään tai poliisin omaisuutta sellai-
sessa tilanteessa, jossa ei ole tehty 11 luvun 3 
§:ssä tarkoitettua päätöstä vapautensa menet-
täneen sijoittamisesta tarkkailuun. Teknisen 
valvonnan intensiivisyyden määrittelyyn so-
vellettaisiin näin samoja periaatteita kuin 
henkilöllisessäkin valvonnassa. 

Tekniseen valvontaan käytettäviä laitteita 
voitaisiin asentaa sekä vapautensa menettä-
neiden majoitustiloina käytettäviin selleihin 
että muihin poliisin tiloihin. Säilytystilaan 
asennettavia laitteita voisivat olla valvonta-
kamerat, kuuntelulaitteet ja laitteet, joiden 
avulla voitaisiin valvoa vapautensa menettä-
neen elintoimintoja. Valvontakamerat olisi-
vat laitteita, joiden avulla voitaisiin välittää 
elävää tai pysähtynyttä kuvaa sellistä tai 
muusta säilytystilasta säilytystilaa valvovalle 
henkilölle. Kuuntelulaitteiden avulla säilytys-
tilasta voitaisiin lähettää ääntä valvontatilaan. 
Vapautensa menettäneen elintoimintojen 
valvontaan käytettävissä olevia laitteita voi-
sivat olla esimerkiksi liikkeentunnistimet, 
sykemittarit ja muut henkilön elintoimintoja 
mittaavat laitteet. Esimerkiksi Vantaan kih-
lakunnan poliisilaitoksen säilytystilassa on 
saatu hyviä kokemuksia SCSB-menetelmän 
käyttämisestä nukkuvien päihtyneiden elin-
toimintojen valvontaan.  

Vapautensa menettäneen elintoimintoihin 
liittyviä tietoja lähettäviä laitteita tulisi käyt-
tää ainoastaan sellaisten vapautensa menettä-
neiden valvontaan, joiden osalta elintoimin-
tojen valvontaan olisi päihtymystilan, viero-
tusoireiden tai muun vastaavan vapautensa 
menettäneen terveydentilaan liittyvän seikan 
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johdosta erityinen syy. Tämä vaatimus joh-
tuisi jo 1 luvun 3 §:n vaatimuksesta käyttää 
valvonnassa mahdollisimman vähän vapau-
tensa menettäneen oikeuksia rajoittavia kei-
noja. Edellä mainittujen nimenomaisesti säi-
lytystilan valvontaan tarkoitettujen laitteiden 
lisäksi etävalvontajärjestelmään liitettäisiin 
aina säilytystilan palohälyttimet, jolloin tuli-
paloihin olisi mahdollista reagoida viivytyk-
settä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin teknis-
tä valvontaa koskevan ilmoituksen tekemi-
sestä vapautensa menettäneelle. Vapautensa 
menettäneen yksityisyyden suojan kannalta 
on tarpeen, että hän on tietoinen siitä, miten 
häntä valvotaan vapauden menetyksen aika-
na. Perinteisen henkilöllisen valvonnan osal-
ta vapautensa menettäneen on ollut yleensä 
helpohkoa havaita esimerkiksi sellin ovesta 
avattavan luukun kautta tapahtunut valvonta. 
Erityinen ilmoitus teknisen valvonnan käyt-
tämisestä olisi tarpeen, koska vapautensa 
menettänyt ei välttämättä pystyisi muutoin 
havaitsemaan selliin sijoitettuja tekniseen 
valvontaan käytettäviä laitteita. Tieto tekni-
sen valvonnan käyttämisestä olisi tarpeelli-
nen myös, jotta vapautensa menettänyt voisi 
halutessaan ottaa teknisen valvonnan mah-
dollisuuden huomioon omassa käyttäytymi-
sessään. Teknisen valvonnan mahdollisuu-
della olisi näin myös ennalta estävä vaikutus 
säilytysvarmuutta, säilytystilan järjestystä ja 
turvallisuutta vaarantavien tekojen suhteen. 

Vapautensa menettäneen yksityisyyden 
suojaamiseksi hänelle olisi ilmoitettava tek-
nisestä valvonnasta ja käytetyistä valvonta-
menetelmistä ennen selliin sijoittamista. Säi-
lytystilan vastaanottotilaan tulisi sijoittaa sel-
västi havaittava ilmoitus, jossa ilmoitettaisiin 
sellejä valvottavan teknisellä valvonnalla. 
Valvontalaitteilla varustettuun selliin olisi 
asennettava teknisestä valvonnasta muistut-
tava ilmoitus. Teknisen valvontayhteyden ak-
tivoitumisesta voitaisiin tarvittaessa ilmoittaa 
esimerkiksi selliin asennettavan varoitusva-
lon avulla, jolloin vapautensa menettänyt oli-
si valvontaan nähden samassa asemassa kuin 
perinteisen henkilöllisen valvonnan osalta.  

2 §. Etävalvonta. Jotta turvattaisiin pidätet-
tyjen ja kiinni otettujen turvallisuus ja asian-
mukainen valvonta sekä vältettäisiin poliisi-
partioiden tarpeetonta sitomista pitkiin kulje-

tuksiin ympärivuorokautisesti miehitetyn po-
liisilaitoksen säilytystilaan, ehdotetaan pykä-
lässä säädettäväksi mahdollisuudesta pidätet-
tyjen ja kiinni otettujen valvontaan etäval-
vontana. Tämä mahdollistaisi pidätettyjen ja 
kiinni otettujen säilyttämisen myös sellaisten 
poliisin toimipisteiden säilytystiloissa, joissa 
ei yöaikaan olisi päivystävää vartijaa tai 
muuta päätoimisesti säilytystilaa valvovaa 
henkilöä. Etävalvonnan tarkoituksenmukai-
sella hyödyntämisellä voitaisiin myös var-
mistaa, ettei poliisin säilyttämiä pidätettyjä ja 
kiinni otettuja tarvitsisi jättää poliisin säily-
tystilaan ilman valvontaa, vaikka esimerkiksi 
poliisin toimipisteen ainoa vuorossa oleva 
poliisipartio joutuisi välittömästi suoritetta-
van hälytystehtävän vuoksi poistumaan säily-
tystilasta. Koska teknistä valvontaa ei lähtö-
kohtaisesti voitaisi käyttää poliisin tiloihin si-
joitettujen tutkintavankien valvontaan, ei po-
liisin tiloihin sijoitettujen tutkintavankien 
valvontaa voitaisi suorittaa etävalvonnalla. 

Jos säilytystilan välittömässä yhteydessä ei 
olisi säilytystilaa valvovaa henkilöä silloin, 
kun säilytystilassa olisi pidätetty tai kiinni 
otettu, olisi säilytystilan valvonta toteutettava 
etävalvontana. Säilytystilan välittömällä yh-
teydellä tarkoitettaisiin säilytystilaa ylläpitä-
vää poliisin toimipistettä. Etävalvontakeskus 
olisi yleensä ympärivuorokautisesti päivystävä 
poliisilaitoksen toimipiste. Etävalvonta olisi 
teknisen valvonnan erityistapaus, jossa säily-
tystilasta teknisen valvonnan avulla saatavat 
valvontatiedot siirrettäisiin säilytystilan ulko-
puolelta säilytystilaa valvovalle henkilölle. 

Säilytystilan valvominen etävalvontana ei 
poistaisi tarvetta pidätettyjen ja kiinni otettu-
jen henkilölliseen valvontaan. Säilytystilan 
läheisyydessä toimivan poliisipartion tulisi 
suunnitella partiotoimintansa siten, että par-
tio pystyisi keskimäärin enintään kahden 
tunnin väliajoin käymään tarkastamassa mie-
hittämättömässä säilytystilassa säilytettävän 
pidätetyn tai kiinni otetun tilan. Etävalvontaa 
olisi myös mahdollista käyttää rinnakkaisena 
valvontamenetelmänä silloin, kun etävalvon-
taan soveltuvin laittein varustetussa säilytys-
tilassa olisi säilytystilaa valvova henkilö. 
Tällaisen kaksinkertaisen valvonnan etuna 
olisi, että todennäköisyys ongelmatilanteen 
mahdollisimman varhaiseen havaitsemiseen 
kasvaisi merkittävästi. 
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Jos pidätetyn tai kiinni otetun turvallisuu-
teen kohdistuisi erityinen uhka, ei häntä voi-
taisi valvoa yksinomaan etävalvontana, vaan 
hänet olisi kuljetettava miehitettyyn poliisin 
toimipisteeseen henkilöllisen valvonnan ja 
teknisen valvonnan piiriin. Tällaiseen riski-
ryhmään pidätetty tai kiinni otettu voisi 
kuulua esimerkiksi henkisen tai psyykkisen 
sairauden taikka itsetuhotaipumuksen joh-
dosta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
etävalvontajärjestelmän ominaisuuksista, jot-
ka olisivat välttämättömiä onnettomuustilan-
teiden varalta, jotta säilytystilan valvonta 
etävalvontana ei heikentäisi pidätettyjen ja 
kiinni otettujen turvallisuutta. Säilytystilojen 
ovet ja muut kulkutiet ovat pääsääntöisesti 
lukitut. Jotta vapautensa menettäneiden pe-
lastaminen ja pelastautuminen onnettomuus-
tilanteissa olisi mahdollista, olisi säilytystilan 
ovet ja kulkutiet suunniteltava ja rakennetta-
va siten, että ne voitaisiin avata ilman viivy-
tystä siitä huolimatta, ettei miehittämättö-
mässä säilytystilassa olisi poliisin henkilö-
kuntaa onnettomuustilanteen sattuessa. Lu-
kittujen kulkuteiden avaaminen voitaisiin to-
teuttaa esimerkiksi etävalvontakeskuksesta 
kauko-ohjattavien sähkölukkojen avulla. 

Etävalvonnassa käytettävät tekniset laitteet 
mahdollistaisivat vaaratilanteiden aikaisem-
paa varhaisemman havaitsemisen, mutta näin 
saavutettava turvallisuuden lisääntyminen ei 
saisi hävitä sen vuoksi, että esimerkiksi en-
siapua ei pystyttäisi antamaan riittävän nope-
asti. Koska pelastus- ja terveydenhuoltovi-
ranomaisten tehtäviin kuuluu myös tarvitta-
essa ensiavun antaminen ja muiden pelastus-
toimenpiteiden suorittaminen poliisin säily-
tystilassa, ei viranomaisten väliselle yhteis-
työlle olisi estettä. Varsinkin rajaseuduilla ra-
javartiolaitos olisi mahdollinen yhteistyöta-
ho. Etävalvontajärjestelmän toimivuuden ja 
turvallisuuden kannalta tällaisesta viran-
omaisten välisestä yhteistyöstä sopiminen 
olisi tärkeää, minkä vuoksi 2 momenttiin eh-
dotettaisiin otettavaksi nimenomainen mai-
ninta viranomaisten välisestä yhteistyöstä. 
Mahdollisia yhteistyön muotoja voisivat olla 
esimerkiksi yhteisen koulutuksen järjestämi-
nen etävalvontajärjestelmään liittyvien pelas-
tustilanteiden harjoittelemiseksi. 

Etävalvontana valvottavan säilytystilan 

avaimien pitäisi aina olla saatavilla alueen 
partioautossa, jolloin päivystävä poliisipartio 
pystyisi hätätilanteessa viipymättä ryhtymään 
tarvittaviin pelastustoimenpiteisiin. Viran-
omaisten välinen yhteistyö olisi toteutettava 
esimerkiksi siten, että sekä paikallisella pe-
lastuslaitoksella että terveydenhuoltoviran-
omaisten sairaankuljetuksesta vastaavalla yk-
siköllä olisi mahdollisuus päästä säilytysti-
laan myös sähkökatkoksen tai muun toimin-
tahäiriön aikana joko näiden viranomaisten 
haltuun annetuilla säilytystilan avaimilla tai 
muun avainten sijoittamista koskevan järjes-
telyn kautta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin etäval-
vontajärjestelmien hyväksymismenettelystä. 
Vapautensa menettäneiden turvallisuuden 
kannalta etävalvontajärjestelmien toimivuus 
ja luotettavuus olisi erittäin tärkeää. Tämän 
vuoksi 3 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
nimenomainen määräys, jonka mukaan sisä-
asiainministeriön olisi hyväksyttävä erikseen 
kukin käyttöön otettava etävalvontajärjestel-
mä. 

Etävalvontajärjestelmiä hyväksyessään si-
säasiainministeriön tulisi huolellisesti var-
mistua siitä, että hyväksyttäväksi esitetty etä-
valvontajärjestelmä täyttäisi kaikki sille ase-
tetut vaatimukset. Teknisten laitteiden ohella 
huomiota tulee tällöin kiinnittää esimerkiksi 
säilytystilan rakenteisiin, valvontavastuun 
siirtymisen järjestelyihin sekä paikallisen 
päivystäjän, päivystävän poliisipartion ja yh-
teistyötahojen rooliin. Etävalvontajärjestel-
mien kehittämisen ja yhdenmukaistamisen 
kannalta olisi hyödyllistä, että sisäasiainmi-
nisteriö antaisi hallinnollisia ohjeita etäval-
vontajärjestelmille asettamistaan teknisistä 
vaatimuksista. 

Sisäasiainministeriön tulisi myös valvoa 
hyväksyttyjen etävalvontajärjestelmien käyt-
töä. Jos etävalvontajärjestelmä ei täyttäisi sil-
le laissa asetettuja tai sisäasiainministeriön 
muutoin määräämiä vaatimuksia, tulisi sisä-
asiainministeriön peruuttaa etävalvontajärjes-
telmälle antamansa hyväksyntä. Sisäasiain-
ministeriön tulisi aina välittömästi peruuttaa 
sellaisen etävalvontajärjestelmän hyväksyntä, 
joka ei riittävästi turvaisi etävalvontajärjes-
telmän avulla valvottavien pidätettyjen ja 
kiinni otettujen turvallisuutta. 

3 §. Etävalvontakeskuksen tehtävät. Ehdo-
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tetussa pykälässä lueteltaisiin etävalvonta-
keskuksen etävalvonnan toteuttamiseen liit-
tyvät pääasialliset tehtävät. Kun valvontavas-
tuu olisi siirretty etävalvontakeskukseen, vas-
taisi etävalvontakeskus miehittämättömän 
säilytystilan valvonnasta. Etävalvontakes-
kuksen tehtävät liittyisivät sisäasiainministe-
riön hyväksymien etävalvontalaitteiden avul-
la suoritettavaan pidätettyjen ja kiinni otettu-
jen valvontaan sekä ongelmatilanteessa toi-
menpiteisiin ryhtymiseen. Käytännössä 
useimmat etävalvontakeskuksen tehtävät tu-
lisivat liittymään pidätettyjen ja kiinni otettu-
jen esittämiin pyyntöihin ja kyselyihin vas-
taamiseen. Tällaisten tehtävien helpottami-
seksi etävalvontajärjestelmät tulisi suunnitel-
la siten, että niissä olisi kaksisuuntainen pu-
heyhteys, jolloin monet ongelmat pystyttäi-
siin ratkaisemaan etävalvontakeskuksesta kä-
sin pidätetyn tai kiinni otetun kanssa keskus-
telemalla. 

Pykälässä mainittujen tehtävien lisäksi etä-
valvontakeskuksen velvollisuutena olisi 
omalta osaltaan huolehtia siitä, että etäval-
vontakeskuksen käytössä olevat etävalvonta-
laitteet olisivat moitteettomassa toimintakun-
nossa. Etävalvontajärjestelmän toteuttami-
seen osallistuvien tahojen tulisi myös pyrkiä 
tarkemmin sopimaan niistä toimintamalleista, 
joilla pidätettyjen ja kiinni otettujen tavalli-
simmat pyynnöt pystyttäisiin hoitamaan. 
Etävalvontakeskus voisi hoitaa sellaisia pidä-
tettyjen ja kiinni otettujen oikeuksien toteut-
tamiseen liittyviä tehtäviä, joiden hoitaminen 
olisi mahdollista etävalvontayhteyden väli-
tyksellä. 

Jos etävalvontakeskus ei pystyisi ratkaise-
maan ongelmatilannetta, olisi etävalvonta-
keskuksen ilmoitettava tilanteesta joko säily-
tystilan paikalliselle päivystäjälle, poliisipar-
tiolle tai muulle ongelmatilanteen ratkaisemi-
seksi välittömiin toimenpiteisiin ryhtyvälle 
taholle. Kiireellisissä tilanteissa, kuten esi-
merkiksi säilytystilassa havaitun tulipalon tai 
pidätetyn tai kiinni otetun sairaskohtauksen 
osalta, etävalvontakeskuksen tulisi suorittaa 
välittömästi hälytys niille viranomaisille, joi-
den ensisijaisena velvollisuutena olisi ryhtyä 
toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Pelas-
tus- ja terveydenhuoltoviranomaisilla olisi 
tällöin velvollisuus toimenpiteisiin ryhtymi-
seen, vaikka viranomaisten kesken ei olisi 

sovittu yhteistyöstä 2 §:n 2 momentissa tar-
koitetulla tavalla. 

4 §. Valvontavastuun siirtyminen. Pykäläs-
sä valvontavastuulla tarkoitettaisiin ensisi-
jaista valvontavastuuta. Ensisijaisen valvon-
tavastuun oleminen säilytystilan välittömässä 
läheisyydessä ei tarkoittaisi sitä, että etäval-
vontakeskuksesta ei voitaisi suorittaa ensisi-
jaista valvontaa tukevaa valvontatyötä. Etä-
valvontaan liittyvä vastuu voisi olla vain ni-
metyllä virkamiehellä, koska valvontavas-
tuussa olevan henkilön tulisi toimia virkavas-
tuulla. 

Valvontavastuussa olevalla virkamiehellä 
tulisi jatkuvasti olla käytettävissä ajan tasalla 
olevat pidätettyjä ja kiinni otettuja koskevat 
tiedot, joiden perusteella kutakin pidätettyä 
tai kiinni otettua voitaisiin valvoa hänen hen-
kilökohtaisten olosuhteidensa edellyttämällä 
tavalla. Valvontavastuun siirtyessä valvonta-
vastuun siirtämiseen osallistuvien virkamies-
ten tulisi varmistua siitä, että valvontavas-
tuun vastaanottava virkamies saisi käyttöönsä 
kaikki tarvittavat pidätettyihin ja kiinni otet-
tuihin liittyvät valvontatiedot. 

Valvontatiedot olisivat pidätetyn tai kiinni 
otetun henkilöön taikka vapauteen kohdistu-
van toimenpiteen perusteeseen liittyviä tieto-
ja, jotka on otettava huomioon pidätetyn tai 
kiinni otetun valvonnassa. Tällaisia tietoja 
olisivat esimerkiksi pidätetyn tai kiinni ote-
tun terveydentilaan liittyvät tiedot kuten tie-
dot hänen tarttuvista taudeistaan ja muista 
sairauksistaan sekä vapauteen kohdistuvaan 
toimenpiteeseen liittyvät tiedot kuten tieto 
pidätetylle tai kiinni otetulle määrätyistä yh-
teydenpidon rajoituksista. 

Säilytysvarmuuden, säilytystilan järjestyk-
sen ja turvallisuuden kannalta tarpeellisten 
valvontatietojen lisäksi myös muita pidätetty-
jä tai kiinni otettua koskevia valvontatietoja 
voidaan siirtää, jos näistä valvontatiedoista 
voidaan olettaa olevan hyötyä pidätetyn tai 
kiinni otetun asianmukaisen valvonnan to-
teuttamisen kannalta. 

Pidätettyjä ja kiinni otettuja koskevien tie-
tojen kirjaamisesta poliisiasiain tietojärjes-
telmään säädetään henkilötietojen käsittelys-
tä poliisitoimessa annetun lain 2 §:n 3 mo-
mentin 4 kohdassa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valvon-
tavastuun siirtymiseen liittyvästä kirjaamis-
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velvollisuudesta. Säilytystilaa hallinnoivan 
poliisilaitoksen ja etävalvontakeskuksen tuli-
si sopia niistä rutiineista, joita noudatettaisiin 
valvontavastuun siirtyessä. Valvontavastuun 
siirtyminen olisi kuitenkin aina erikseen kir-
jattava sekä valvontavastuun siirtävän että 
valvontavastuun vastaanottavan virkamiehen 
toimesta. Erillinen valvontavastuun siirtymi-
sen kirjallinen vahvistaminen olisi tarpeen, 
jottei missään tilanteessa muodostuisi epä-
selvyyttä valvontavastuussa olevasta virka-
miehestä. Yksityiskohtaisella kirjaamisella 
voitaisiin mahdollisessa etävalvontaan liitty-
vässä ongelmatilanteessa jälkikäteisesti luo-
tettavasti selvittää kunkin virkamiehen vas-
tuu ja poliisin menettelyn oikeellisuus. 

5 §. Tallentaminen. Teknistä valvontaa ei 
käytettäisi pidätettyjä ja kiinni otettuja kos-
kevien tietojen tarpeettomaan keräämiseen. 
Teknisen valvonnan avulla kerättävien tieto-
jen tallentamisen avulla voitaisiin parantaa 
pidätettyjen ja kiinni otettujen turvallisuutta 
sekä edistää heidän kohteluunsa liittyvien 
kysymysten selvittämistä. Tietojen tallenta-
minen olisi tarpeen jälkikäteen tapahtuvan 
kontrollin vuoksi sekä mahdollisten poliisin 
toimintaa koskevien kantelutapausten selvit-
tämiseksi. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tekni-
sen valvonnan yhteydessä kertyneen aineis-
ton käsittelystä. Lähtökohtana olisi, että po-
liisi voisi tallentaa valvonnan yhteydessä ker-
tynyttä kuvaa, ääntä sekä muuta tietoa. 

Tallentamisella turvattaisiin sekä poliisin 
säilyttämän henkilön että valvontaa suoritta-
van henkilöstön oikeusturva. Tallenteista 
voitaisiin sairaskohtauksissa saada tervey-
denhuollon ammattihenkilöille tietoa, joka 
voisi auttaa hoidon suunnittelussa ja hoito-
toimenpiteissä. Tallenteista voitaisiin saada 
myös tietoja, joilla pidätettyjen ja kiinni otet-
tujen kohtelua voitaisiin kehittää entistä tur-
vallisemmaksi sekä muutoinkin kehittää pi-
dätettyjen ja kiinni otettujen kohtelua. Tieto 
teknisen valvonnan kautta kertyneiden tieto-
jen tallentamisesta olisi omiaan ennalta es-
tämään pidätettyjen ja kiinni otettujen kohte-
luun liittyviä väärinkäytöksiä ja se parantaisi 
näin pidätettyjen ja kiinni otettujen asemaa. 
Tallennetta voitaisiin myös käyttää todistus-
aineistona pidätetyn tai kiinni otetun kohte-
luun liittyvää kantelua ratkaistaessa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
käyttötarkoituksista, joihin ehdotetun pykä-
län 1 momentissa tarkoitetuin tavoin synty-
nyttä tallennetta voitaisiin käyttää. Poliisin 
mahdollisuudet tallenteiden jälkikäteiseen 
tarkastukseen olisivat tarkoin rajatut. Tallen-
netta voitaisiin käyttää ainoastaan yksittäi-
seen tilanteeseen liittyvän epäselvyyden sel-
vittämiseksi tai yleisluontoiseen, kehenkään 
yksittäiseen pidätettyyn tai kiinni otettuun 
kohdistumattomaan yleiseen säilytystilassa 
noudatettavien käytäntöjen tarkastamiseen. 
Tallennetta ei näin voitaisi käyttää esimer-
kiksi järjestelmälliseen yhteen pidätettyyn tai 
kiinni otettuun kohdistuvaan tarkkailuun. 

Pidätetyn tai kiinni otetun kohteluun liitty-
vä epäily tarkoittaisi konkreettista pidätetyn 
tai kiinni otetun itsensä esittämään väittee-
seen tai muuten poliisin saamiin tietoihin pe-
rustuvaa epäilyä pidätetyn tai kiinni otetun 
virheellisestä kohtelusta. Selvityksen kohtee-
na voisi olla esimerkiksi epäily pidätetyn tai 
kiinni otetun ehdotetussa laissa säädettyjen 
oikeuksien toteuttamisessa tapahtuneesta vir-
heestä. 

Yleisten pidätettyjen ja kiinni otettujen 
kohtelussa noudatettavien käytäntöjen tarkas-
taminen ei edellyttäisi epäilyä yksittäisestä 
väärinkäytöksestä. Menettelytapojen selvit-
täminen voisi perustua esimerkiksi säilytysti-
laa pitävän poliisin toimintaa valvovan vi-
ranomaisen kuten sisäasiainministeriön polii-
siosaston tai eduskunnan oikeusasiamiehen 
esittämään selvityspyyntöön. 

Tallennetta voitaisiin käyttää myös säily-
tystilassa tehdyksi epäillyn rikoksen selvit-
tämiseen. Kysymyksessä tulisi tällöin olla 
nimenomaan säilytystilassa tapahtunut rikos 
eikä tallennetta voitaisi käyttää säilytystilan 
ulkopuolella tehdyksi epäillyn rikoksen sel-
vittämiseen. Rikoksen tekopaikka ratkeaisi 
tällöin rikoksen tunnusmerkistön perusteella. 
Tallenteen käyttäminen rikoksen selvittämi-
seen olisi mahdollista, jos poliisin säilytysti-
lassa suoritetuksi epäilty toiminta täyttäisi 
jonkin rikoksen tunnusmerkistöön kuuluvan 
elementin. Esimerkiksi rikoslain 5 luvun 6 
§:n 1 momentissa (515/2003) tarkoitettujen 
avunantorikosten osalta tallennetta voitaisiin 
käyttää rikoksen selvittämiseen, jos rikosta 
edistänyt neuvo, toimi tai muu toiminta olisi 
suoritettu säilytystilasta käsin. 
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Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tekni-
sen valvonnan yhteydessä syntyneiden tallen-
teiden säilyttämisestä ja hävittämisestä. Tek-
nisestä valvonnasta syntyneiden tallenteiden 
suhteen meneteltäisiin siten, kuin henkilötie-
tojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa 
laissa säädetään pidätettyjen tietojen käsitte-
lystä. 

6 §. Tarkemmat säännökset. Pykälässä eh-
dotetaan säädettäväksi, että tarkemmat sään-
nökset teknisestä valvonnasta ja etävalvon-
nasta annettaisiin valtioneuvoston asetuksel-
la. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
esimerkiksi hyväksyttävistä valvontalaitteis-
ta, joiden osalta asetuksessa säädettäisiin 
valvontalaitteiden nimityksen lisäksi niiden 
toiminta- ja käyttötavan yleisestä kuvaukses-
ta. Valtioneuvoston asetuksessa voitaisiin 
myös tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä 
esimerkiksi teknisestä valvonnasta ilmoitta-
misesta sekä teknisen valvonnan yhteydessä 
kertyneiden tietojen tallentamisesta. 

Yksityiskohtaisemmat teknisluonteiset 
säännökset tekniseen valvontaan ja etäval-
vontaan käytettävistä laitteista ja niiden tar-
kastamisesta, teknistä valvontaa koskevista 
ilmoituksista, henkilöllisen valvonnan järjes-
tämisestä etävalvonnan yhteydessä sekä val-
vontavastuun siirtymisen kirjaamisesta ehdo-
tetaan annettavaksi sisäasiainministeriön ase-
tuksella. Koska valtioneuvoston asetuksella 
säädettäisiin tekniseen valvontaan ja etäval-
vontaan käytettävien laitteiden yleisistä toi-
minta- ja käyttöperiaatteista, ei olisi tarvetta 
antaa lähinnä viranomaisen sisäistä toimintaa 
sääntelevää ja siihen vaikutuksia omaavaa 
yksityiskohtaista teknistä sääntelyä valtio-
neuvoston asetuksen tasolla, vaan se voitai-
siin antaa ministeriön asetuksella. 
 
 
13 luku.  Tutkintavankeja koskevat eri-

tyissäännökset 

Lukuun ehdotetaan koottavaksi poliisin ti-
loihin sijoitettuja tukintavankeja koskevat 
erityissäännökset. Näiden erityissäännösten 
lisäksi sovellettaisiin tutkintavangin kohte-
luun ehdotetun lain kaikkia vapautensa me-
nettäneitä koskevia säännöksiä eli käytännös-
sä kaikkia muita kuin sellaisia 12 luvun 
säännöksiä, joiden soveltaminen on rajattu 

ainoastaan pidätettyihin ja kiinni otettuihin. 
Vastaavasti ehdotetun lain 13 lukuun otetta-
via tutkintavankeja koskevia erityissäännök-
siä ei sovellettaisi poliisin tiloissa säilytettä-
viin pidätettyihin eikä kiinni otettuihin. 

1 §. Tutkintavangin kuuleminen. Pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi periaatteesta, jonka 
mukaan tutkintavankia olisi kuultava ennen 
häntä koskevan tärkeän päätöksen tekoa. Eh-
dotettu säännös vastaisi uuden tutkintavan-
keuslain 1 luvun 6 §:ää. Kuulemisvelvolli-
suus koskisi ehdotetun lain mukaisia päätök-
siä eikä se näin soveltuisi esimerkiksi tutkin-
tavankia koskeviin esitutkintaan liittyviin 
päätöksiin. 

2 §. Kirjallisuus ja tiedotusvälineiden seu-
ranta. Nykyisin tutkintavangin oikeudesta 
seurata radio- ja televisio-ohjelmia säädetään 
tutkintavankeudesta annetun lain 14 §:ssä. 
Tutkintavangilla olisi myös oikeus hankkia 
sanomalehtiä, kirjallisuutta ja aikakauslehtiä 
säilytystilan ulkopuolelta. Ehdotettu säännös 
vastaisi uuden tutkintavankeudesta annetun 
lain 7 luvun 4 §:ää muutoin, mutta kirjalli-
suuden ja tiedotusvälineiden seuraamista 
koskevan mahdollisuuden järjestämisen osal-
ta tulisi ottaa huomioon myös poliisin resurs-
sit. Poliisin säilytystiloissa ei esimerkiksi 
yleensä ole televisioita eikä radioita, joita 
tutkintavangit voisivat käyttää tiedotusväli-
neiden seuraamiseen. 

3 §. Tutkintavankeuslain soveltaminen. Py-
kälään ehdotetaan koottavaksi ne viittaus-
säännökset tutkintavankeuslakiin, joiden ot-
tamista kokonaisuudessaan ehdotettuun la-
kiin poliisin säilyttämien henkilöiden kohte-
lusta ei voitaisi pitää perusteltuna. Näiltä osin 
olisi kysymys ensisijaisesti sellaisista sään-
nöksistä, joiden kirjoittaminen ehdotettuun 
lakiin poliisin säilyttämien henkilöiden koh-
telusta johtaisi säännöksen kirjoittamiseen 
hieman eri muodossa kahteen eri kohtaan eh-
dotettua lakia, mikä olisi omiaan heikentä-
mään ehdotetun lain selkeyttä ja ymmärrettä-
vyyttä. 

Tutkintavankeuden tarkoitus määräytyisi 
uuden tutkintavankeuslain 1 luvun 3 §:n pe-
rusteella. Tutkintavangin sijoittamisessa 
noudatettaisiin, mitä uuden tutkintavankeus-
lain 2 luvun 1 §:ssä säädetään. Päätöksen tut-
kintavangin sijoittamisesta poliisin säilytysti-
laan tekisi näin tuomioistuin. 
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14 luku. Vapautensa menettäneen kulje-
tus 

Koska poliisin vastuulla olevien vapauten-
sa menettäneiden kuljetusten aikana joudut-
taisiin rajoittamaan joitakin vapautensa me-
nettäneen oikeuksia, näistä rajoituksista eh-
dotetaan säädettäväksi 14 luvussa. 

Luvun säännökset koskisivat ensisijaisesti 
vapautensa menettäneiden kuljetuksia polii-
sin säilytystilojen välillä, mutta niitä sovellet-
taisiin myös vapautensa menettäneen kulje-
tukseen kiinniottopaikalta poliisin säilytysti-
laan. Useimmat ehdotetussa laissa säännellyt 
vapautensa menettäneen oikeudet olisivat 
käytännössä toteutettavissa vasta, kun vapau-
tensa menettänyt on tulotarkastuksen jälkeen 
otettu poliisin säilytystilaan. Tämän vuoksi 
poliisin tulisi pyrkiä toimittamaan vapautensa 
menettänyt siihen säilytystilaan, johon va-
pautensa menettänyt sijoitetaan, niin pian 
kuin se poliisin muut tehtävät huomioon ot-
taen on mahdollista. 

1 §. Kuljetusvälineet. Pykälässä säädettäi-
siin kuljetusvälineistä. Vapautensa menettä-
neen kuljetukseen käytetään nykyisin lähinnä 
junaa, linja-autoa ja henkilöautoa.  

2 §. Kuljetuksen kesto. Vapautensa menet-
täneen kuljettaminen rautateitse voi kestää 
pahimmillaan useita päiviä. Tämän vuoksi 
pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös kul-
jetuksen kestosta. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan yleis-
säännöstä, jonka mukaan kuljetus olisi suori-
tettava ilman aiheetonta viivytystä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kulje-
tuksen kestosta, joka ei saisi muodostua koh-
tuuttoman pitkäksi. Kuljetusajan kohtuulli-
suutta arvioitaessa olisi otettava huomioon 
kuljetuksen syy, pituus ja kuljetettavan ter-
veydentila. Jos kuljetusaika muodostuisi koh-
tuuttoman pitkäksi, olisi ryhdyttävä kuljetus-
ta nopeuttaviin järjestelyihin, joilla tarkoitet-
taisiin muuta kuin säännönmukaista kuljetus-
reittiä tai -välinettä käyttäen suoritettavaa 
vapautensa menettäneen kuljetusta.  

3 §. Vapautensa menettäneen erillään pi-
täminen. Pykälän ensimmäisen virkkeen mu-
kaan vapautensa menettänyt olisi pidettävä 
erillään muista matkustajista, jos kuljetuk-
seen käytettäisiin yleisessä liikenteessä ole-
vaa kulkuneuvoa. Velvoitetta pitää alle 18-

vuotias vapautensa menettänyt erillään aikui-
sista tulisi noudattaa myös kuljetuksen aika-
na. 

4 §. Vapautensa menettäneen kohtelu kulje-
tuksen aikana. Kuljetuksen aikana joudutaan 
käytännön syistä rajoittamaan joitakin vapau-
tensa menettäneen oikeuksia. Pykälän 1 mo-
menttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jos-
sa säädettäisiin tällaisista rajoituksista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lähes 
voimassa olevan tutkintavankeudesta anne-
tun lain 2 §:ää vastaavasti, että kuljetus olisi 
pyrittävä järjestämään huomiota herättämät-
tä. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että kuljetettavalla vapautensa me-
nettäneellä tulisi olla ilman aiheetonta viivy-
tystä mahdollisuus saada yhteys kuljetustilan 
ulkopuolelle. Säännös koskisi lähinnä tilan-
netta, jossa vapautensa menettäneen kulje-
tuksessa käytettäisiin junanvaunua tai vas-
taavaa kuljetusvälinettä. Vaunun tai junan-
vaunun hytin tulisi olla varustettu vartijakut-
sujärjestelmällä, jonka avulla vapautensa 
menettänyt saa yhteyden kuljetusta valvo-
vaan viranomaiseen. Yleensä valvovan vi-
ranomaisen edustaja, johon yhteydenotto 
suoritettaisiin, olisi poliisimies, vartija tai 
vankeinhoitolaitoksen virkamies. Poliisin 
kuljettamien vapautensa menettäneiden osal-
ta junakuljetus tulisi kysymykseen lähinnä 
silloin, jos vapautensa menettäneen kuljetus 
järjestettäisiin yhteistyössä vankeinhoitovi-
ranomaisten kanssa. 

5 §. Kuljetuksen järjestämisvastuu. Tässä 
laissa ei ratkaistaisi kysymystä siitä, mikä vi-
ranomainen olisi velvollinen järjestämään 
vapautensa menettäneiden kuljetukset silloin, 
kun vapautensa menettänyttä siirrettäisiin eri 
viranomaisten välillä. Pykälään ehdotetaan 
otettavaksi säännös, jonka mukaan kuljetus-
vastuusta säädettäisiin erikseen. 
 
15 luku.  Vartijat 

1 §. Toimivaltuuksien käytön yleiset peri-
aatteet. Nykyisin lainsäädännössä ei ole ylei-
siä säännöksiä vartijoiden toimivaltuuksien 
käyttämisestä. Vartijoiden toimivaltuuksien 
käytön ohjaamiseksi toimivaltuuksien käytön 
yleiset periaatteet ehdotetaan kirjattavaksi la-
kiin. 
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Ehdotuksen tarkoituksena on, että yleisellä 
tasolla säädetyt periaatteet koskisivat kaikki-
en vartijoiden virkatehtävien hoitoa ja kaik-
kea toimivaltuuksien käyttöä. Vastaavalla ta-
voin yleiset periaatteet on säädetty poliisi-
miesten osalta poliisilaissa. Pykälä vastaisi 
pääosin uuden vankeuslain 1 luvun 6 §:n 
säännöstä. 

Pykälän 1 momentin mukaan vartijan olisi 
toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä 
sovinnollisuutta edistäen. Säännös ilmaisisi 
tasapuolisuus- eli objektiivisuusperiaatteen ja 
sisältäisi vaatimuksen asiallisesta ja sovin-
nollisesta käytöksestä. Se vastaisi sisällöltään 
poliisilain 2 §:n 1 momenttia. 

Pykälän 2 momentin mukaan vartijan tulisi 
ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin 
ylläpitää säilytystilan järjestystä, turvallisuut-
ta ja säilytysvarmuutta sekä turvata vapau-
teen kohdistuvan toimenpiteen tarkoituksen 
toteutuminen. Uuden vankeuslain mukaisiin 
säilytystilan järjestykseen ja turvallisuuteen 
ehdotetaan lisättäviksi säilytysvarmuuden yl-
läpitäminen ja vapauteen kohdistuvan toi-
menpiteen tarkoituksen toteutumisen tur-
vaaminen. Vartijan pääasialliset tehtävät oli-
sivat näin johdonmukaiset poliisin säilytysti-
loissa tapahtuvan vapautensa menettäneiden 
säilytyksen yleisten tavoitteiden kanssa. 

Pykälän 3 momentti sisältäisi suhteellisuus- 
ja tarpeellisuusperiaatteen sekä vähimmän 
haitan periaatteen. Käytettävien keinojen ja 
niiden aiheuttamien haittojen tulisi olla jär-
kevässä suhteessa tavoiteltuun päämäärään, 
eikä toimivaltaa saisi käyttää enemmän kuin 
tilanne vaatisi. Tarpeellisuus merkitsisi muun 
muassa sitä, että toimenpidettä tulisi arvioida 
poliisin toiminnan päämäärien saavuttamisen 
kannalta. 

Ehdotetut säännökset vastaisivat poliisilain 
2 §:n 2 ja 3 momentin säännöksiä. 

Luvun säännökset soveltuisivat myös, kun 
poliisin palveluksessa olevat vartijat olisivat 
tekemisissä poliisin säilyttämien vankeus-
vankien, jotka eivät lähtökohtaisesti muutoin 
kuuluisi ehdotetun lain soveltamisalaan, 
kanssa. 

2 §. Voimakeinojen käyttö. Pykälään ehdo-
tetaan otettavaksi uuden tutkintavankeuslain 
13 luvun 6 §:ää vastaava säännös vartijoiden 
oikeudesta voimakeinojen käyttämiseen. Eh-
dotettu pykälä sääntelisi ainoastaan poliisin 

palveluksessa olevien virkasuhteisten varti-
joiden oikeutta voimakeinojen käyttämiseen. 
Poliisin oikeudesta käyttää voimakeinoja 
noudatettaisiin, mitä siitä säädetään poliisi-
laissa. Nykyisin poliisin palveluksessa olevi-
en vartijoiden oikeus voimakeinojen käyttä-
miseen on perustunut poliisilain 8 §:n mukai-
siin erityisiin poliisivaltuuksiin ja voimassa 
olevan tutkintavankeudesta annetun lain 15 a 
§:n (521/2003) viittaussäännöksen nojalla 
rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 
2 luvun 11 b §:ään. Voimassa oleva säännös 
on soveltamisalaltaan jonkin verran epämää-
räinen.  

Koska voimakeinojen käytöllä puututaan 
merkittävästi perustuslaissa turvattuihin pe-
rusoikeuksiin kuten henkilökohtaiseen kos-
kemattomuuteen ja vapauteen, tulee vartijoi-
den oikeudesta voimakeinojen käyttöön sää-
tää rikoslain 4 luvun 6 §:n 1 momentin 
(515/2003) edellyttämällä tavalla lailla ny-
kyistä täsmällisemmin. Vartijoiden oikeudes-
ta voimakeinojen käyttöön tulisi säätää täs-
mällisesti alueellisen, henkilöllisen ja asialli-
sen käyttöalan suhteen. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siitä, 
kenellä olisi oikeus voimakeinojen käyttöön 
sekä missä ja millaisissa tilanteissa voima-
keinoja voitaisiin käyttää. 

Voimakeinoja voisivat ehdotetun säännök-
sen mukaan käyttää poliisin palveluksessa 
olevat virkasuhteiset vartijat. Poliisin tulee 
huolehtia siitä, että kaikille vartijoille anne-
taan heidän tarvitsemansa voimankäyttökou-
lutus. Oikeudesta voimakeinojen käyttämi-
seen olisi kuitenkin perusteltua säätää ehdo-
tetussa laissa myös sellaisten vartijoiden 
osalta, jotka eivät olisi tällaista koulutusta 
saaneet. Vartijoiden oikeusturva ja muiden 
henkilöiden turvallisuus edellyttävät, että 
myös vartijalla, joka ei ole voimankäyttökou-
lutusta saanut, on oikeus käyttää ehdotetussa 
pykälässä tarkemmin säänneltyjä voimakei-
noja. 

Poliisimiehen ja poliisimiestä avustavan 
henkilön oikeudesta voimakeinojen käyttöön 
säädetään poliisilaissa. Poliisimiehellä ja 
häntä avustavalla henkilöllä olisi poliisilain 
27 §:ssä tarkoitetut oikeudet voimakeinojen 
käyttämiseen myös ehdotetun lain mukaisia 
virkatehtäviä suorittaessaan. Tämän vuoksi 
lakiin poliisin säilyttämien henkilöiden koh-
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telusta ei olisi tarpeellista ottaa erillistä sään-
nöstä muiden poliisin palveluksessa olevien 
virkamiesten kuin vartijoiden oikeudesta 
voimakeinojen käyttöön. 

Vartijan oikeutta voimakeinojen käyttöön 
ehdotetaan rajattavaksi alueellisesti siten, että 
niitä voitaisiin käyttää ainoastaan säilytysti-
lassa, sen alueella ja säilytystilan välittömäs-
sä läheisyydessä. 

Säilytystilan välittömällä läheisyydellä tar-
koitettaisiin sellaisia suoja-alueiksi katsotta-
via lähialueita, jotka rajoittuvat säilytystilan 
alueeseen. Kaupunkikortteleissa sijaitsevissa 
säilytystiloissa tällaisena alueena voitaisiin 
pitää myös sellaista säilytystilan ulkoseiniin, 
aitaan tai kiinteistönrajaan rajoittuvaa lähi-
aluetta, joka ei kuuluisi säilytystilan aluee-
seen. 

Vartija voisi käyttää voimakeinoja myös 
vapautensa menettäneen kuljetuksen aikana 
sekä muussa poliisin valvomassa toiminnas-
sa. Vapautensa menettäneen kuljetuksella 
tarkoitettaisiin paitsi vapautensa menettäneen 
saatettuja ja valvottuja siirtoja ja kuljetuksia 
myös vapautensa menettäneen muuta valvot-
tua poistumista säilytystilan ulkopuolelle. 

Poliisin valvomilla toiminnoilla tarkoitet-
taisiin esimerkiksi sellaisia työ- tai toiminta-
kohteita, joissa vapautensa menettäneet teki-
sivät työtä tai osallistuisivat toimintaan säily-
tystilan ulkopuolella säilytystilan henkilö-
kunnan ohjauksessa tai valvonnassa. Vaikka 
poliisi ei nykyään järjestä tällaista säilytysti-
lan ulkopuolista toimintaa, olisi perusteltua 
ottaa säännös ehdotettuun lakiin, koska se 
mahdollistaisi toimintojen järjestämisen tule-
vaisuudessa. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että voimakeinojen käytön tulisi liit-
tyä virkatehtävien hoitoon. Tällä tarkoitettai-
siin esimerkiksi, että vapaa-aikanaan vartijal-
la ei olisi oikeutta voimakeinojen käyttöön, 
jollei vartija toimisi 4 momentin nojalla toi-
sen vartijan pyynnöstä. 

Voimakeinojen käyttö ei ole itsenäinen 
toimivaltuus, vaan sen tulee aina liittyä vir-
katehtävien hoitoon laissa säädettyjä muita 
toimivaltuuksia käytettäessä. Voimakeinoja 
voitaisiin käyttää ainoastaan tilanteissa, jotka 
olisi mainittu pykälän 1 momentin 1—3 koh-
dassa. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitetut toimenpiteet kohdistuisivat ensisijai-

sesti vapautensa menettäneeseen ja kohdassa 
2 tarkoitetut toimenpiteet kohdistuisivat lä-
hinnä 10 luvussa tarkoitettuihin säilytystilan 
ulkopuolisiin henkilöihin. 

Vapautensa menettäneeseen voimakeinoja 
voitaisiin kohdistaa erilaisten valvonta- ja 
tarkastustoimenpiteiden suorittamiseksi sekä 
vapautensa menettäneen karkaamisen tai 
muun luvattoman poistumisen estämiseksi. 

Ulkopuoliseen henkilöön kohdistuvia voi-
makeinoja voitaisiin käyttää 10 luvussa tar-
koitettujen virkatoimien suorittamiseksi. Täl-
laisia virkatoimia olisivat säilytystilan alueel-
le pääsyn estäminen, tavaroiden tai esineiden 
poisottaminen ja alueelta poistaminen. Koska 
ulkopuolisen henkilön alistuminen turvatar-
kastukseen ja vapautensa menettäneen tapaa-
jan alistuminen henkilöntarkastukseen olisi 
aina vapaaehtoista, tällaista tarkastusta ei sai-
si suorittaa voimakeinoin. 

Voimakeinojen käytön viimesijaisesta 
luonteesta johtuisi, että voimakeinojen käy-
tön edellytyksenä olisi yleensä vastarinta. 
Vastarinnalla tarkoitettaisiin henkilön fyysis-
tä, aktiivista tai passiivista, käyttäytymistä, 
jolla estettäisiin vartijan virkatoimen suorit-
taminen. Tällaista vastarintaa voisi olla esi-
merkiksi asettautuminen oviaukkoon siten, 
että estettäisiin sen sulkeminen, tai vastaan 
rimpuileminen tehtäessä vapautensa menet-
täneelle tarkastustoimenpidettä. Pelkkä sanal-
linen hyökkäys ei olisi vastarintaa, mutta vä-
kivallalla uhkaaminen sen sijaan olisi. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan var-
tija voisi käyttää voimakeinoja myös hen-
keen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen tai 
muun vapautensa menettäneen tai muun hen-
kilön terveyttä vaarantavan tapahtuman uha-
tessa pääsyn estämiseksi, esteen poistamisek-
si tai kulkuneuvon pysäyttämiseksi. Tällaiset 
tilanteet perustuisivat useimmiten vartijan 9 
luvun 1 §:ssä tarkoitettuun velvollisuuteen 
valvoa vapautensa menettäneitä ja vapauten-
sa menettäneiden käytössä olevia tiloja sekä 
10 luvun 1 §:n mukaiseen velvollisuuteen ol-
la päästämättä säilytystilaan ketään, jolla ei 
olisi siihen asianmukaista lupaa tai syytä. 
Säännös täydentäisi vartijan toimivaltuuksia 
järjestyshäiriöiden, vaaratilanteiden ja rikos-
ten ennalta estämisessä. 

Säännöksen perusteella vartija voisi voi-
makeinoin estää säilytystilaan väkivalloin tai 



 HE 90/2005 vp 
  

   

 

110

uhkaamalla yrittävän ulkopuolisen henkilön 
pääsyn. Säännös oikeuttaisi vartijan myös 
vapautensa menettäneen karkaamisen yhtey-
dessä käytetyn pakoauton pysäyttämiseen 
säilytystilan alueella tai sen välittömässä lä-
heisyydessä. Sen sijaan säännös ei oikeuttaisi 
vartijaa seuraamaan tällaista autoa. 

Poistettava este aiheutuu yleensä esineestä, 
joka estää vartijaa pääsemästä tehtävän suori-
tuspaikkaan. Tyypillisenä esimerkkinä voi-
daan mainita lukittu ovi taikka esteenä oleva 
ajoneuvo tai eläin.  

Voimakeinoja käytettäessä tulisi noudattaa 
1 §:ssä tarkoitettuja vartijan toimivaltuuksien 
käytön yleisiä periaatteita. Luvun 1 §:n 2 
momentin mukaan vartijan tulisi ensisijaises-
ti neuvoin, kehotuksin ja käskyin ylläpitää 
säilytysvarmuutta, säilytystilan järjestystä ja 
turvallisuutta sekä turvata vapauteen kohdis-
tuvan toimenpiteen tarkoituksen toteutumi-
nen. Luvun 1 §:n 3 momentissa olisi ilmaistu 
vähimmän haitan periaate. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin voima-
keinojen käytön ohjaamiseksi erikseen voi-
makeinojen käytön tarpeellisuusvaatimukses-
ta ja puolustettavuusvaatimuksesta. 

Tarpeellisuusvaatimuksella tarkoitettaisiin, 
että voimakeinoja ei saisi käyttää varmuuden 
vuoksi vaan vasta, jos muut keinot eivät te-
hoaisi. Tarpeellisuusvaatimuksesta aiheutuisi 
myös, että voimakeinojen käyttö olisi lope-
tettava heti, kun vastarinta loppuisi tai tilanne 
saataisiin muuten hallintaan. 

Puolustettavuus rinnastuisi suhteellisuuspe-
riaatteeseen. Voimakeinojen tulisi olla koh-
tuullisessa ja järkevässä suhteessa virkatoi-
mella tavoiteltavaan päämäärään nähden. 
Puolustettavuuden arviointia varten pykälään 
ehdotetaan tarkentavaa säännöstä siitä, mitä 
seikkoja puolustettavuutta arvioitaessa tulisi 
ottaa huomioon. Ehdotettu säännös vastaisi 
poliisilain 27 §:n 2 momenttia. Puolustetta-
vuutta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon teh-
tävän kiireellisyys ja tärkeys, vastarinnan 
vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat 
sekä muut tilanteen kokonaisarvosteluun vai-
kuttavat seikat. 

Voimakeinojen käytön puolustettavuuden 
arvioiminen edellyttäisi yksittäistilanteessa 
tehtävää kokonaisvaltaista harkintaa, jossa 
tulisi arvioida tehtävän kiireellisyys ja tärke-
ys sekä sen toteuttamiseksi tarvittavat voi-

makeinot ja käytettävissä olevat resurssit. Jos 
esimerkiksi yöaikaan säilytystilassa on vähän 
henkilökuntaa paikalla ja virkatoimi, esimer-
kiksi väkivaltaisen vapautensa menettäneen 
tarkastaminen, tästä syytä voitaisiin toteuttaa 
vain ankarin voimakeinoin, olisi tarkoituk-
senmukaista mahdollisuuksien mukaan siir-
tää toimenpide, kunnes vapautensa menettä-
nyt olisi rauhoittunut tai henkilökuntaa olisi 
enemmän saatavilla. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin voi-
mankäyttövälineiden käyttämisestä. Voiman-
käyttövälineiden käyttäminen edellyttäisi ai-
na, että vartija olisi saanut asianmukaisen 
koulutuksen. Poliisin tulisi huolehtia siitä, et-
tä työssään voimankäyttövälineitä tarvitsevil-
le vartijoille annettaisiin niiden käyttöön tar-
vittava koulutus. Voimankäyttövälineiden 
käyttöä koskeva päätös olisi kirjattava. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin vartijaa 
avustavan henkilön toimivaltuuksista. Sään-
nös vastaisi asiallisesti poliisilain 27 §:n 3 
momenttia. Poliisimiestä avustavan henkilön 
toimivaltuuksien osalta noudatettaisiin vas-
taisuudessakin poliisilain 27 §:n 3 momentin 
säännöstä. Myös avustavan henkilön voima-
keinojen käytön tulisi olla olosuhteisiin näh-
den tarpeellista ja puolustettavaa. 

3 §. Henkilö- ja omaisuusvahinko. Pykälä 
vastaisi uuden vankeuslain 19 luvun 9 §:ää. 
Vartija saattaa joutua ehdotetussa laissa sää-
dettäviä tehtäviä hoitaessaan käyttämään 
voimakeinoja, joista voi aiheutua henkilö- tai 
omaisuusvahinkoja. Havaittuaan tehtävän 
suorittamisen yhteydessä syntyneen henkilö- 
tai omaisuusvahingon olisi vartijalla velvolli-
suus viipymättä ilmoittaa vahingosta esimie-
helleen. Velvollisuutta ilmoituksen tekemi-
seen ei kuitenkaan olisi, jos vahinko olisi vä-
häinen. Ehdotettu säännös vastaisi näin sisäl-
löltään poliisilain 49 §:n 1 momentissa polii-
simiehelle säädettyä ilmoitusvelvollisuutta. 

Vapautensa menettäneen asema on hänen 
vapauteensa kohdistuvan toimenpiteen joh-
dosta poikkeuksellisen alisteinen eikä vapau-
tensa menettänyt ehkä itse uskalla ryhtyä 
toimenpiteisiin hänelle aiheutuneen henkilö- 
tai omaisuusvahingon osalta. Tämän vuoksi 
vartijoiden tulisi olla erityisen tarkkoja sen 
suhteen, että kaikista muista kuin selvästi vä-
häisistä henkilö- ja omaisuusvahingoista il-
moitettaisiin. Selvästi vähäisenä henkilöva-
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hinkona voidaan pitää esimerkiksi vapauten-
sa menettäneen käteen tarttumisesta aiheutu-
vaa hiertymää tai pientä mustelmaa. Omai-
suusvahinkojen osalta selvästi vähäisinä voi-
taisiin pitää esimerkiksi vapautensa menettä-
neen tavallisiin käyttövaatteisiin aiheutuneita 
repeämiä tai vapautensa menettäneen sellai-
sen muun omaisuuden vaurioitumista, jonka 
arvon voitaisiin arvioida olevan vähemmän 
kuin 30 euroa. Vähäistenkin vahinkojen osal-
ta ilmoitus olisi kuitenkin tehtävä viipymättä, 
jos vapautensa menettänyt sitä vaatisi. 

Koska poliisilain 49 § sanamuotonsa mu-
kaan soveltuu ainoastaan poliisimiehen teh-
tävän suorittamisen yhteydessä aiheutuviin 
henkilö- ja omaisuusvahinkoihin, ehdotettai-
siin lakiin otettavaksi viittaussäännös poliisi-
lain 49 §:ään. Ehdotetun viittaussäännöksen 
mukaan vartijan tehtävän suorittamisen yh-
teydessä aiheutuneen henkilö- tai omaisuus-
vahingon käsittelemisessä noudatettaisiin 
samoja periaatteita kuin poliisimiehen tehtä-
vän yhteydessä aiheutuviin henkilö- ja omai-
suusvahinkoihin. Myös vartijoiden osalta tu-
lisivat näin sovellettavaksi tutkinnan suorit-
tamista, hoidon, lääkärinavun ja -tarkastuk-
sen järjestämistä sekä kustannuksia koskevat 
poliisilain erityissäännökset. 

4 §. Tarkemmat säännökset. Valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin antaa tarkempia 
säännöksiä vartijoiden oikeudesta voimakei-
nojen käyttöön sekä voimankäyttövälineistä. 
Koulutuksen voimankäyttövälineiden käyt-
töön saaneiden vartijoiden oikeudesta voi-
mankäyttövälineiden käyttämiseen tulisi an-
taa yksityiskohtaiset säännökset, jotta varti-
joiden käyttämät voimankäyttövälineet olisi-
vat yhtenäiset kaikissa poliisin säilytystilois-
sa. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
esimerkiksi hyväksyttävistä voimankäyttövä-
lineistä, joiden osalta asetuksessa säädettäi-
siin voimankäyttövälineiden nimitysten li-
säksi niiden toiminta- ja käyttötavan yleisestä 
kuvauksesta. Valtioneuvoston asetuksessa 
voitaisiin myös tarvittaessa antaa säännöksiä 
voimankäyttövälineiden käyttötilanteista. 

Yksityiskohtaisemmat teknisluonteiset 
säännökset voimankäyttövälineistä ja niiden 
käytöstä ehdotetaan annettavaksi sisäasiain-
ministeriön asetuksella. Koska valtioneuvos-
ton asetuksella säädettäisiin voimankäyttövä-
lineiden yleisistä toiminta- ja käyttöperiaat-

teista, ei olisi tarvetta antaa lähinnä viran-
omaisen sisäistä toimintaa sääntelevää ja sii-
hen vaikutuksia omaavaa yksityiskohtaista 
teknistä sääntelyä valtioneuvoston asetuksen 
tasolla, vaan se voitaisiin antaa ministeriön 
asetuksella. Sisäasiainministeriön asetuksella 
annettaisiin myös tarkemmat säännökset 
voimakeinojen ja voimankäyttövälineiden 
käytön koulutuksesta. Yhtenäinen koulutuk-
sen sääntely olisi välttämätöntä, koska varti-
jan oikeus voimankäyttövälineiden käyttöön 
sidottaisiin 2 §:n mukaan voimankäyttöväli-
neiden käytön koulutukseen. 
 
16 luku.  Ilmoituksen ja tiedon antami-

nen 

Lukuun ehdotetaan otettavaksi säännökset 
niistä ilmoituksista, joita poliisi voisi tehdä 
poliisin ulkopuoliselle henkilölle tai toiselle 
viranomaiselle. Tietojen luovuttamisesta sää-
detään myös henkilötietojen käsittelystä po-
liisitoimessa annetun lain 4 ja 6 luvussa. 
Erona mainitun lain ja tässä luvussa ehdotet-
tujen ilmoitusten välillä olisi se, että tämän 
luvun ilmoituksen liittyisivät luonteeltaan 
pääosin vapautensa menettäneen säilytyk-
seen. 

1 §. Ilmoitus vapautensa menettäneen ter-
veydentilasta ja kuolemasta. Vapautensa me-
nettäneen terveydentilasta tulisi ilmoittaa 
yleisten potilaan asemasta ja oikeuksista an-
netun lain säännösten mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan vapautensa 
menettäneen kuolemasta olisi ilmoitettava 
asianomaisille viranomaisille sekä lähiomai-
selle, muulle läheiselle tai vapautensa menet-
täneen nimeämälle muulle henkilölle. Ilmoi-
tus voisi näin ollen tapahtua muullekin kuin 
3 luvun 7 §:n mukaiselle lähiomaiselle tai 
muulle läheiselle henkilölle. 

2 §. Ilmoitus poistumisluvasta tai vapautu-
misesta. Ehdotettu säännös vastaisi uuden 
tutkintavankeuslain 16 luvun 1 §:n 9 kohdan 
ja uuden vankeuslain 19 luvun 4 §:n säännös-
tä. 

Pykälän 1 momentissa viitattaisiin lähes-
tymiskiellosta annettuun lakiin. Lain 1 §:n 
mukaan henkeen, terveyteen, vapauteen tai 
rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen ri-
koksen uhan tai muun vakavan häirinnän tor-
jumiseksi voidaan määrätä lähestymiskielto. 
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Vapautensa menettäneen vapauttamisesta 
saataisiin ehdotetun säännöksen mukaan il-
moittaa myös henkilölle, johon nähden va-
pautensa menettäneellä olisi lähestymiskiel-
losta annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu lähesty-
miskielto. Ilmoitus voitaisiin tehdä esimer-
kiksi silloin, kun vapautensa menettänyt olisi 
poliisin säilytettävänä olleessaan uhkaillut 
uhria. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ilmoi-
tuksen tekotavasta. 

3 §. Tietojen antaminen mielentilatutkimus-
ta suorittavalle yksikölle. Pykälässä ehdote-
taan säädettäväksi uuden vankeuslain 19 lu-
vun 8 §:ää vastaavasti poliisin oikeudesta an-
taa tietoja mielentilatutkimuksen suorittamis-
ta varten. Nimenomainen säännös poliisin 
oikeudesta tietojen luovuttamiseen olisi tar-
peen mielentilatutkimuksen häiriöttömän ku-
lun sekä vapauteen kohdistuvan toimenpiteen 
tarkoituksen ja turvallisuuden varmistami-
seksi. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
sesta annetun lain (1074/1992) 8 §:n 1 mo-
mentin mukaan muutoin salassa pidettävien 
tietojen luovuttaminen on tähän asti edellyt-
tänyt terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
sen pyyntöä. Poliisilla voi olla tarve tällaisten 
tietojen oma-aloitteiseen luovuttamiseen. 

4 §. Päätösvalta. Koska ilmoitukset ja tie-
dot annettaisiin muille viranomaisille ja po-
liisin ulkopuoliselle henkilöille, päätösvalta 
niistä olisi säilytystilan esimiehellä. 

5 §. Tarkemmat säännökset. Tarkemmat 
säännökset ilmoituksista annettaisiin valtio-
neuvoston asetuksella. 

 
 

17 luku.  Muutoksenhaku 

1 §. Muutoksenhaun alaiset asiat. Pykäläs-
sä lueteltaisiin ne päätökset, joiden osalta va-
pautensa menettänyt voisi hakea muutosta 
oikaisuvaatimuksella kihlakunnan poliisilai-
toksen päällikölle ja valituksella hallinto-
oikeuteen. Muutoksenhakuoikeuden kohtee-
na olevat päätökset olisivat luonteeltaan sel-
laisia, joiden osalta muutoksenhaku voisi to-
siasiallisesti vaikuttaa päätöksen kohteena 
olevan vapautensa menettäneen oikeuksien 
toteutumiseen. Useimmat ehdotetun lain pe-
rusteella tehtävät päätökset ovat sellaisia, ett-
ei niiden osalta muutoksenhaulla olisi käy-

tännössä merkitystä päätöksen kohteena ole-
van vapautensa menettäneen kannalta, koska 
päätökset on pantava täytäntöön välittömästi 
eivätkä ne luonteeltaan ole peruutettavissa. 
Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi pää-
tökset tarkastusten toimittamisesta tai pääsyn 
epäämisestä säilytystilaan.  

Laissa ei ehdoteta säädettäväksi muutok-
senhakukiellosta. Näin ollen vapautensa me-
nettäneellä voi olla oikeus perustuslain 21 
§:n perusteella hakea muutosta myös muihin 
kuin laissa nimenomaisesti mainittuihin pää-
töksiin. 

Ehdotettu säännös vastaisi uuden tutkinta-
vankeuslain 15 luvun 1 §:n säännösten muu-
ten, mutta siihen ei otettaisi säännöksiä muu-
toksenhakuoikeudesta kurinpitorangaistuk-
sesta eikä erillään pitämisestä tehdyistä pää-
töksistä, koska ehdotettuun lakiin ei otettaisi 
näitä päätöksiä koskevia säännöksiä. 

Päätöksiin, jotka koskisivat vapautensa 
menettäneen sijoittamista säilytystilassa, ei 
voisi hakea muutosta. Myöskään perushuol-
toa ja majoittamista koskeviin päätöksiin ei 
saisi hakea muutosta. Sen sijaan vapautensa 
menettänyt voisi tehdä nykyiseen tapaan hal-
linnollisen kantelun virheelliseksi katsomas-
taan menettelystä. 

Omaisuuden hallussapitoa ja rahan käyttöä 
koskeviin päätöksiin voitaisiin hakea muu-
tosta. Yksittäisen vapautensa menettäneen 
osalta kysymyksessä on perustuslaissa turvat-
tua omaisuuden suojaa sivuavista päätöksis-
tä, joiden osalta oikeussuojan tarve on ole-
massa. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukana 
muutosta voitaisiin hakea kirjeen tai postilä-
hetyksen pidättämistä koskevaan päätökseen. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädettäi-
siin muutoksenhausta tapaamiskieltoa koske-
vaan päätökseen. Samassa kohdassa säädet-
täisiin myös oikeudesta hakea muutosta erit-
täin tärkeästä syystä annettavaan poikkeuslu-
paan, josta säädettäisiin 7 luvun 8 §:ssä. 

Vapautensa menettäneen ja säilytystilan 
tarkastamisesta, joista säädettäisiin 9 luvussa, 
ja muun henkilön tarkastamisesta, josta sää-
dettäisiin 10 luvussa, ei olisi muutoksenha-
kuoikeutta. Tarkastamisessa on kysymys ker-
taluonteisesta toimenpiteestä, jonka osalta to-
siasiallinen muutos valittamalla ei voi toteu-
tua. Näin on esimerkiksi silloin, kun henkilö 
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ja hänen mukanaan olevat tavarat tarkaste-
taan. Toisaalta vapautensa menettäneeseen 
kohdistuva henkilöntarkastus vastaa pakko-
keinolaissa säädettyä toimenpidettä, josta ei 
ole muutoksenhakumahdollisuutta. 

Samoista syistä turvaamistoimenpiteisiin, 
joista säädettäisiin 11 luvussa, ja voimakei-
nojen käyttöön, josta säädettäisiin 15 luvus-
sa, ei voisi hakea muutosta. 

2 §. Oikaisuvaatimus. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi oikaisuvaatimuksen tekemises-
tä. Ehdotettu säännös vastaisi uuden vanke-
uslain 20 luvun 10 §:ää. 

Oikaisuvaatimus olisi tehtävä kirjallisesti 
viikon kuluessa siitä, kun päätös oikaisuosoi-
tuksineen on annettu vapautensa menettä-
neelle tiedoksi. Oikaisuvaatimus olisi toimi-
tettava päätöksen tehneelle viranomaiselle, 
joka luvun 1 §:ssä tarkoitettujen päätösten 
osalta olisi kihlakunnan poliisilaitos. 

3 §. Oikaisuvaatimuksesta päättäminen. 
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi oi-
kaisuvaatimusta koskevasta päätöksenteko-
menettelystä. Ehdotettu säännös vastaisi uu-
den vankeuslain 20 luvun 11 §:ää. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että päätöksen oikaisuvaatimuksesta 
tekisi kihlakunnan poliisilaitoksen poliisi-
päällikkö. Tällä tarkoitettaisiin sen kihlakun-
nan poliisilaitoksen poliisipäällikköä, jonka 
alaisuudessa oikaisuvaatimuksen kohteena 
oleva päätös olisi tehty. Jos päätös olisi tehty 
sellaisessa säilytystilassa, joka ei hallinnolli-
sesti kuuluisi mihinkään kihlakuntaan, rat-
kaisisi oikaisuvaatimuksen sen kihlakunnan 
poliisipäällikkö, jonka maantieteellisellä  
toimialueella päätös olisi tehty. Tämä koskisi 
myös tilanteita, joissa ehdotettua lakia polii-
sin säilyttämien henkilöiden kohtelusta so-
vellettaisiin muiden viranomaisten säilyttä-
mien henkilöiden kohteluun, jollei mainittua 
viranomaista koskevassa erityislainsäädän-
nössä olisi toisin säädetty.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin oi-
kaisuvaatimuksen käsittelemisestä kiireelli-
senä. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi viittaussäännös hallintolakiin 
(434/2003). 

4 §. Valituksen tekeminen. Pykälään ehdo-
tetaan otettavaksi oikaisuvaatimuksen joh-
dosta tehtyä valitusta koskevat säännökset. 

Ehdotettu säännös vastaisi uuden vankeuslain 
20 luvun 12 §:ää. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että kihlakunnan poliisilaitoksen po-
liisipäällikön oikaisuvaatimuksen johdosta 
antamaan päätökseen saisi valittamalla hakea 
muutosta hallinto-oikeuteen. Valituksen kä-
sittelyssä toimivaltainen olisi se hallinto-
oikeus, jonka piirissä valituksen kohteena 
oleva kihlakunnan poliisilaitoksen poliisi-
päällikön päätös on tehty. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että valitus olisi tehtävä 14 päivän 
kuluessa siitä, kun vapautensa menettänyt 
olisi saanut päätöksen tiedoksi. Ehdotettu 
muutoksenhakua koskeva määräaika vastaisi 
muun muassa mielenterveyslain 24 §:ssä 
säädettyä muutoksenhakuaikaa. 

5 §.  Oikaisuvaatimuksen ja valituksen vai-
kutus täytäntöönpanoon. Pykälässä ehdote-
taan säädettäväksi uuden vankeuslain 20 lu-
vun 13 §:ää vastaavasti oikaisuvaatimuksen 
ja valituksen vaikutuksesta päätöksen täytän-
töönpanoon. Muutoksenhaku ei estäisi pää-
töksen täytäntöönpanoa, jollei asian ratkaise-
va toimivaltainen muutoksenhakuviranomai-
nen toisin määräisi. 

 6 §. Valituksen käsittely hallinto-oikeudes-
sa. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi oi-
kaisuvaatimuksen johdosta tehtyä päätöstä 
koskevan valituksen käsittelystä hallinto-
oikeudessa. Ehdotettu säännös vastaisi uuden 
vankeuslain 20 luvun 14 §:ää. 

Pykälän 1 momentin mukaan hallinto-
oikeus olisi oikaisuvaatimuksen johdosta teh-
tyä valitusta käsitellessään päätösvaltainen 
yksijäsenisenä. Asia voitaisiin siirtää käsitel-
täväksi täysistunnossa tai vahvennetussa is-
tunnossa siten kuin siitä hallinto-oikeuslain 
(430/1999) 16 §:ssä tarkemmin säädetään. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että hallinto-oikeuden päätöksestä ei 
saisi hakea muutosta valittamalla.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
valituksen käsittelystä olisi muutoin voimas-
sa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään.  

7 §. Oikeusapu. Pykälässä säädettäisiin va-
pautensa menettäneen mahdollisuudesta saa-
da oikeusapua valitusta käsiteltäessä. Ehdo-
tettu säännös vastaisi uuden vankeuslain 20 
luvun 15 §:n säännöstä. 
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Kysymys siitä, myönnettäisiinkö vapauten-
sa menettäneelle yksittäisessä muutoksenha-
kuasiassa oikeusapua, ratkaistaisiin oikeus-
apulain (257/2002) säännösten perusteella. 
Ratkaisun oikeusavun myöntämisestä tekisi 
oikeusapulain 1 §:n säännöksestä poiketen 
tuomioistuin eikä oikeusaputoimisto. Vapau-
tensa menettäneen ei myöskään tarvitsisi 
esittää oikeusapulain 10 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua selvitystä taloudellisista olosuh-
teistaan. 

Eduskunnan lakivaliokunta on oikeusavun 
tarvetta vankien muutoksenhaussa käsitelles-
sään katsonut, ettei henkilö pääsääntöisesti 
tarvitsisi avustajaa tavanomaisia kurinpito-
rangaistuksia kuten varoitusta tai yksinäi-
syyttä koskevissa valituksissa (LaVM 
22/2001 vp). Pääsääntöisesti ehdotetun lain 
perusteella hallinto-oikeuksissa käsiteltäviksi 
tulevat asiat ovat merkitykseltään vielä vä-
häisempiä kuin kyseiset kurinpitoasiat, joten 
avustajan määrääminen tulisi vain harvoin 
kyseeseen. 

8 §. Tarkemmat säännökset. Tarkemmat 
säännökset oikaisuvaatimuksesta annettaisiin 
valtioneuvoston asetuksella.  

 
 

18 luku.  Erinäiset säännökset 

1 §. Säilytystilan esimies. Useiden tässä 
laissa säädettäväksi ehdotettujen päätösten 
osalta päätösvalta kuuluisi säilytystilan esi-
miehelle, jolla olisi yleistoimivalta vapauten-
sa menettäneen kohtelua koskevien päätösten 
suhteen. Säilytystilan toiminnan järjestämi-
sen ja kehittämisen kannalta olisi tärkeää, et-
tä säilytystilan toiminnasta vastaisi ainakin 
yksi riittävän ammattitaidon ja kokemuksen 
omaava poliisimies. 

Säilytystilan esimiehen määräisi kihlakun-
nan poliisilaitos siten kuin sen työjärjestyk-
sessä tarkemmin määrätään. Säilytystilan 
esimieheksi voitaisiin määrätä pakkokeino-
lain 1 luvun 6 §:n 1 kohdassa tarkoitettu pi-
dättämiseen oikeutettu virkamies. Erityisestä 
syystä säilytystilan esimieheksi voitaisiin 
kuitenkin määrätä myös rikosylikonstaapeli 
tai ylikonstaapeli. Erityinen syy rikosylikons-
taapelin tai ylikonstaapelin määräämiselle 
säilytystilan esimieheksi voisi olla tilanne, 
jossa säilytystilaa pitävän poliisilaitoksen 

henkilökuntaan ei kuuluisi muuta poliisipääl-
lystöä kuin nimismies. 

Säilytystilan esimieheksi määrätyn poliisi-
miehen tulisi kuulua säilytystilaa hallinnoi-
van poliisilaitoksen henkilökuntaan. Säilytys-
tilan esimies olisi velvollinen valvomaan säi-
lytystilan toimintaa ja tekemään ne vapauten-
sa menettäneen kohtelua koskevat päätökset, 
joita ei olisi tässä laissa määrätty kuulumaan 
toisen virkamiehen toimivaltaan. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin säilytysti-
lan toiminnan laillisuusvalvontaa koskeva 
määräys. Säilytystilan toiminnasta vastaava-
na henkilönä säilytystilan esimiehellä olisi 
erityinen velvollisuus huolehtia siitä, että säi-
lytystilan toiminnassa noudatettaisiin lakia. 
Säilytystilan esimiehen tulisi järjestää säily-
tystilan toiminnan valvonta siten, että lailli-
suusperiaatteen toteutuminen säilytystilan 
toiminnassa tulisi turvatuksi. 

2 §. Tarkemmat täytäntöönpanosäännök-
set. Tarkempia säännöksiä lain täytäntöön-
panosta voitaisiin antaa valtioneuvoston ase-
tuksella. 

 
19 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsään-

nökset 

1 §. Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin 
lain voimaantulosta. Laki ehdotetaan tule-
maan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. 

2 §. Siirtymäsäännökset. Uutta vankeusla-
kia ja tutkintavankeuslakia vastaavasti ehdo-
tetaan säädettäväksi, että lakia poliisin säilyt-
tämien henkilöiden kohtelusta ei pääsääntöi-
sesti sovellettaisi ennen lain voimaantuloa 
tehdyn päätöksen täytäntöönpanoon. 

Ehdotetusta laista aiheutuvat velvollisuudet 
ja uudessa laissa asetetut määräajat koskisi-
vat kuitenkin myös voimassa olevan tutkin-
tavankeudesta annetun lain perusteella tehty-
jä päätöksiä. Uutta lakia sovellettaisiin siten, 
jos päätös tulisi uudelleen harkittavaksi asi-
assa ilmenneiden seikkojen tai muun vastaa-
van syyn vuoksi. Määräajalla tarkoitetaan 
esimerkiksi sellaisia turvaamistoimenpiteitä, 
jotka tulee ottaa uudelleen käsiteltäväksi tie-
tyin määräajoin. Tällainen on esimerkiksi 
tutkintavankeudesta annetun lain 6 a §:ssä 
tarkoitettu vapautensa menettäneen eristämi-
nen. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säännös-
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tä siitä, miten vapautensa menettäneen oikeus 
hakea muutosta määräytyisi. Ehdotetussa 
laissa niistä päätöksistä, joista vapautensa 
menettäneellä olisi oikeus hakea oikaisua tai 
joista hänellä olisi oikeus valittaa, annettai-
siin oikaisu- tai valitusosoitus. Yhdenmukai-
sesti uuden vankeuslain ja tutkintavankeus-
lain kanssa pykälään ehdotetaan myös muu-
toksenhakua koskevaa siirtymäsäännöstä. 
Ehdotetun lain muutoksenhakua koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin haettaessa muutos-
ta sellaisiin päätöksiin, jotka on tehty lain 
voimaantulon jälkeen. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä, jonka mukaan ennen lain voimaantuloa 
voitaisiin ryhtyä sen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.  
 
1.2. Esitutkintalaki 

10 §. Esitutkintalain 29 §:n 2 momentin 
(108/1998) mukaan rikoksesta epäillylle on 
ennen kuulustelua tehtävä selkoa hänen oi-
keudestaan käyttää avustajaa esitutkinnassa. 
Ehdotetulla esitutkintalain 10 §:n muutoksel-
la olisi tarkoitus aikaistaa tätä ilmoitusta si-
ten, että se olisi pääsääntöisesti tehtävä jo 
ennen esitutkintalain 29 §:ssä tarkoitettua 
kuulustelutilannetta.  

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännös, jonka mukaan kiinni otetulle, 
pidätetylle tai vangitulle olisi viipymättä il-
moitettava hänen oikeudestaan käyttää esi-
tutkinnassa avustajaa. Viranomaiselle asetet-
tu ilmoitusvelvollisuus koskisi esitutkintalain 
soveltamisalaan kuuluvia henkilöitä. Jotta 
ehdotettu ilmoitusvelvollisuus tulisi nouda-
tettavaksi, pitäisi vapauteen kohdistuvan 
toimenpiteen liittyä esitutkintalain 1 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla suoritettavaan esitutkin-
taan. Näin viranomaisella ei olisi ilmoitus-
velvollisuutta, jos henkilön vapauteen koh-
distuva toimenpide suoritettaisiin esimerkiksi 
poliisilain 11 §:n 1 momentin perusteella 
henkilön suojaamiseksi tai järjestyksenvalvo-
jista annetun lain 7 §:n 2 momentin perus-
teella järjestyksen tai muiden henkilöiden 
häiritsemisen vuoksi. 

Ilmoitus olisi tehtävä viipymättä. Vapau-
teen kohdistuvan toimenpiteen kohteeksi jou-
tuvalle henkilölle olisi ilmoitettava hänen oi-
keudestaan käyttää avustajaa ennen kuin va-

pauteen kohdistuvan toimenpiteen kohteena 
olevaan henkilöön kohdistettaisiin muita esi-
tutkintaan liittyviä toimenpiteitä kuten alus-
tavia puhutteluja. Yleensä ilmoitus tulisi an-
taa samalla, kun poliisi ottaa henkilön kiinni, 
pidättää tai vangitsee hänet. Oikeudesta avus-
tajan käyttöön olisi vapauteen kohdistuvan 
toimenpiteen kohteeksi joutuvan henkilön 
oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi ilmoi-
tettava aina viimeistään siinä vaiheessa, kun 
rikoksesta epäilty henkilö otetaan säilytettä-
väksi poliisin säilytystilaan. 

Kun pakkokeinon kohteena olevalle kiinni 
otetulle, pidätetylle tai vangitulle olisi kerran 
ilmoitettu hänen oikeudestaan käyttää avusta-
jaa, ei tätä ilmoitusta tarvitsisi uusia vapau-
teen kohdistuvan toimenpiteen muuttuessa. 
Ilmoitusta ei näin tarvitsisi uusia esimerkiksi 
silloin, kun rikoksen johdosta kiinni otettu 
pidätettäisiin tai pidätetty vangittaisiin sa-
masta teosta epäiltynä. Koska tässä yhteydes-
sä ei esitetä muutosta esitutkintalain 29 §:n 2 
momenttiin, olisi oikeudesta avustajan käyt-
tämiseen kuitenkin ilmoitettava myös ennen 
rikoksesta epäillyn kuulustelua. 

Pykälän 3 momentti muutettaisiin vastaa-
maan poliisin säilyttämien henkilöiden koh-
telusta annettavaksi ehdotettua lakia sekä 
uutta tutkintavankeuslakia. Viittaussäännök-
sessä ei yksilöitäisi, kumpaa lakia vangit-
tuun, pidätettyyn tai kiinni otettuun sovellet-
taisiin. Tämä kysymys ratkeaisi uuden tutkin-
tavankeuslain ja poliisin säilyttämien henki-
löiden kohtelusta annettavaksi ehdotetun lain 
soveltamisalasäännösten perusteella. Uuden 
tutkintavankeuslain ja poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta annettavaksi ehdote-
tun lain soveltamisalan yksityiskohtainen ku-
vaaminen johtaisi viittaussäännöksen muo-
dostumiseen monimutkaiseksi ja vaikealu-
kuiseksi. 
 
1.3. Rajavartiolaki  

Sisäasiainministeriössä on valmisteltu hal-
lituksen esitys rajavartiolaitosta ja raja-
vyöhykettä koskevan lainsäädännön uudis-
tamiseksi (HE 6/2005 vp). Esitykseen sisäl-
tyy ehdotus uudeksi rajavartiolaiksi. Esitys 
on annettu eduskunnalle 11 päivänä helmi-
kuuta 2005. Koska uusi rajavartiolaki tullee 
voimaan ennen kuin tähän esitykseen sisälty-
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vien lakiehdotusten ehdotetaan tulevan voi-
maan, on tässä laissa rajavartiolaitosta kos-
kevien säännösten osalta ehdotettu muutoksia 
hallituksen esityksen (HE 6/2005 vp) mukai-
seen uuteen rajavartiolakiin. Jos ehdotettua 
uutta rajavartiolakia ei saatettaisi voimaan 
ennen tämän lakiehdotuksen mukaisten laki-
en voimaan tuloa, olisi vastaavat muutokset 
tehtävä voimassa olevan rajavartiolaitoksesta 
annetun lain 48 §:ään. Tämän esityksen kä-
sittelyn yhteydessä tulisi seurata mainitun ra-
javartiolaitosta koskevan lainsäädännön uu-
distamista tarkoittavan esityksen käsittelyä.   

61 §. Vapautensa menettäneen henkilön 
kohtelussa noudatettavat säännökset. Koska 
samalla perusteella vapautensa menettänei-
den kohtelun tulee olla yhdenvertaista siitä 
riippumatta, mikä viranomainen yksilön va-
pauteen kohdistuvan toimenpiteen suorittaa, 
sovellettaisiin ehdotettua lakia poliisin säilyt-
tämien henkilöiden kohtelusta myös muiden 
viranomaisten säilyttämien pidätettyjen ja 
kiinni otettujen kohteluun.  

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että rajavartiolaitoksen säilyttä-
mien pidätettyjen ja kiinni otettujen  kohte-
luun sovellettaisiin ehdotettua lakia poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelusta. Ehdote-
tun lain poliisin säilyttämien henkilöiden 
kohtelusta henkilöllinen soveltumisala laa-
jenisi näin käsittämään myös rajavartiolai-
toksen säilyttämät pidätetyt ja kiinni otetut ja 
edistäisi näin yksilöiden yhdenvertaisuuden 
toteutumista siitä riippumatta, minkä viran-
omaisen toimenpiteiden kohteeksi yksilö jou-
tuu. Rajavartiolaitoksen säilyttämiin pidätet-
tyihin ja kiinni otettuihin ei kuitenkaan sovel-
lettaisi poliisin säilyttämien henkilöiden koh-
telusta annettavaksi ehdotetun lain 12 luvun 
2—4 §:n säännöksiä etävalvonnasta. Raja-
vartiolaitoksen säilyttämää henkilöä ei näin 
voitaisi valvoa etävalvonnalla. 

Ehdotettua lakia poliisin säilyttämien hen-
kilöiden kohtelusta sovellettaisiin rajavartio-
laitoksen säilyttämiin pidätettyihin ja kiinni 
otettuihin sekä rajavartiolaitoksen henkilös-
töön nähden siten, että se, mitä laissa poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelusta säädet-
täisiin poliisin toimivaltuuksista ja velvolli-
suuksista, koskisi rajavartiolaitosta niiltä osin 
kuin kysymys olisi rajavartiolaitoksen pidät-
tämästä tai kiinni ottamasta henkilöstä. 

Koska rajavartiolaitoksen organisaatio 
poikkeaa poliisin organisaatiosta, olisi lain 
soveltamisen kannalta tarpeen säätää rajavar-
tiolaitoksen palveluksessa olevien virkamies-
ten toimivallan määräytymisestä pidätettyjen 
ja kiinni otettujen kohtelun osalta. 

Pykälän uudessa 2 momentissa säädettäi-
siin tarkemmin poliisin säilyttämien henki-
löiden kohtelusta annettavaksi ehdotetun lain 
soveltamisesta rajavartiolaitoksessa. Rajavar-
tiolaitoksen säilyttämien pidätettyjen ja kiin-
ni otettujen käytännön kohtelusta vastaavat 
rajavartiomiehet. Tämän vuoksi ehdotetaan 
säädettäväksi, että mitä poliisin osalta sääde-
tään poliisimiehestä tai vartijasta, koskisi ra-
javartiolaitoksessa rajavartiomiestä. Vastaa-
vasti mitä poliisin osalta säädettäisiin säily-
tystilan esimiehestä tai hänen määräämästään 
pidättämiseen oikeutetusta virkamiehestä, 
koskisi rajavartiolaitoksessa säilytystilan 
esimiestä. Rajavartiolaitoksessa ei ole polii-
sin säilyttämien henkilöiden kohtelusta an-
nettavaksi ehdotetussa laissa tarkoitettuja 
vartijoita. 

Pykälän uudessa 3 momentissa säädettäi-
siin niistä poikkeuksista, joita poliisin säilyt-
tämien henkilöiden kohtelusta annettavaksi 
ehdotetun lain soveltaminen rajavartiolaitok-
sen organisaatioon edellyttäisi.  

Momentin 1 kohdassa säädettäisiin toimi-
vallasta säilytystilan järjestyssäännön vahvis-
tamisen sekä tilojen valvonnan ja lukittuna 
pitämisen suhteen. 

Momentin 2 kohdan mukaan toimivalta oi-
kaisuvaatimuksen ratkaisemiseen olisi säily-
tystilaa hallinnoivan hallintoyksikön alue-
päälliköllä. 

Momentin 3 kohdan mukaan säilytystilan 
esimieheksi olisi määrättävä säilytystilaa hal-
linnoivan hallintoyksikön pidättämiseen oi-
keutettu virkamies. 

Pykälän vanha 2 momentti ehdotetaan siir-
rettäväksi 4 momentiksi. Momenttia ehdote-
taan myös tarkennettavaksi siten, että säilöön 
otettujen ulkomaalaisten osalta viitattaisiin 
säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja 
säilöönottoyksiköistä annetun lain sijaan ul-
komaalaislain 123 §:ään. 

64 §. Vapautensa menettäneen henkilön 
säilytystilat. Pykälän 2 momenttiin ehdote-
taan tehtäväksi 61 §:ään tehtäviä muutoksia 
vastaava muutos. Koska vapautensa menet-
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täneen säilytystilojen osalta noudatettavaksi 
voisi 61 §:n mukaan tulla myös muu 61 §:ssä 
mainittu laki kuin ehdotettu laki poliisin säi-
lyttämien henkilöiden kohtelusta, ehdotettai-
siin suoran lakiviittauksen sijaan momenttiin 
otettavaksi viittaus 61 §:ssä tarkoitettuihin 
säädöksiin.  Säilytystilaa hyväksyttäessä tuli-
si näin huomioida kaikissa 61 §:ssä tarkoite-
tuissa laeissa vapautensa menettäneelle tur-
vatut oikeudet. 

Pykälän 4 momentin säännös tarkentavien 
säännösten antamisesta sisäasianministeriön 
asetuksella ehdotetaan kumottavaksi. Laki 
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 
sisältäisi varsin yksityiskohtaiset säännökset 
vapautensa menettäneiden kohtelusta, minkä 
lisäksi laki sisältäisi myös yksityiskohtaiset 
säännökset tarkempien säännösten antami-
sesta. 
 
1.4. Tullilaki 

43 a §. Tullilaissa ei ole ollut erityissään-
nöstä tullilain perusteella vapautensa menet-
täneiden henkilöiden kohtelusta. Tullilain pe-
rusteella vapautensa menettäneiden kohte-
luun on näin sovellettu tutkintavankeudesta 
annetun lain 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla so-
veltuvin osin tutkintavankien kohtelua kos-
kevia säännöksiä. Lakiin ehdotetaan otetta-
vaksi uusi 43 a §, jossa säädettäisiin tullivi-
ranomaisen säilyttämien pidätettyjen ja kiinni 
otettujen kohtelusta. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että tulliviranomaisen säilyttämiin 
pidätettyihin ja kiinni otettuihin henkilöihin 
sovellettaisiin ehdotettua lakia poliisin säilyt-
tämien henkilöiden kohtelusta. Muutos ehdo-
tetaan toteutettavaksi ottamalla tullilakiin 
viittaussäännös ehdotettuun lakiin poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelusta. Tullivi-
ranomaisen säilyttämiin pidätettyihin ja kiin-
ni otettuihin ei kuitenkaan sovellettaisi polii-
sin säilyttämien henkilöiden kohtelusta an-
nettavaksi ehdotetun lain 12 luvun 2—4 §:n 
säännöksiä etävalvonnasta. Tulliviranomai-
sen säilyttämää henkilöä ei näin voitaisi val-
voa etävalvonnalla. 

Ehdotettua lakia poliisin säilyttämien hen-
kilöiden kohtelusta sovellettaisiin tulliviran-
omaisen säilyttämiin pidätettyihin ja kiinni 
otettuihin sekä tulliviranomaisen henkilös-

töön nähden siten, että se, mitä laissa poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelusta säädet-
täisiin poliisin toimivaltuuksista ja velvolli-
suuksista, koskisi tulliviranomaista niiltä 
osin, kuin kysymys olisi tulliviranomaisen 
säilyttämästä henkilöstä. 

Koska tulliviranomaisen organisaatio poik-
keaa poliisin organisaatiosta, olisi lain sovel-
tamisen kannalta tarpeen säätää tulliviran-
omaisen palveluksessa olevien virkamiesten 
toimivallan määräytymisestä pidätettyjen ja 
kiinni otettujen kohtelun osalta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tar-
kemmin poliisin säilyttämien henkilöiden 
kohtelusta annettavaksi ehdotetun lain sovel-
tamisesta tulliviranomaisen organisaatioon. 
Tulliviranomaisen säilyttämien pidätettyjen 
ja kiinni otettujen käytännön kohtelusta vas-
taavat tullimiehet. Tämän vuoksi ehdotetaan 
säädettäväksi, että mitä poliisin osalta sääde-
tään poliisimiehestä tai vartijasta, koskisi tul-
lilaitoksen tullimiestä. Vastaavasti mitä polii-
sin osalta säädettäisiin säilytystilan esimie-
hestä tai hänen määräämästään pidättämiseen 
oikeutetusta virkamiehestä, koskisi tullilai-
toksen säilytystilan esimiestä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin niistä 
poikkeuksista, joita poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta annettavaksi ehdote-
tun lain soveltaminen tulliviranomaisen or-
ganisaatioon edellyttäisi. 

Momentin 1 kohdassa säädettäisiin toimi-
vallasta säilytystilan järjestyssäännön vahvis-
tamisen sekä tilojen valvonnan ja lukittuna 
pitämisen suhteen. Tämä päätösvalta olisi 
Tullihallituksella. 

Momentin 2 kohdan mukaan toimivalta oi-
kaisuvaatimuksen ratkaisemiseen olisi säily-
tystilaa hallinnoivan tullipiirin päälliköllä. 

Momentin 3 kohdan mukaan säilytystilan 
esimieheksi olisi määrättävä säilytystilaa hal-
linnoivan tullipiirin pidättämiseen oikeutettu 
virkamies. 

 
1.5. Sotilaskurinpitolaki 

21 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
sääntely, jonka mukaan ehdotettua lakia po-
liisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta so-
vellettaisiin myös sotilasviranomaisen val-
vonnassa olevan kiinni otetun, pidätetyn tai 
vangitun henkilön kohteluun. Vankilassa säi-
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lytettävien tutkintavankien osalta viitattaisiin 
lisäksi uuteen tutkintavankeuslakiin. 

Sotilasrikoksesta epäiltyä vapautensa me-
nettänyttä säilytetään pääsääntöisesti sotilas-
viranomaisen valvonnassa. Häntä voidaan 
säilyttää myös poliisin säilytystilassa esimer-
kiksi silloin, kun tutkittavana on sotilasoi-
keudenkäyntiasiana käsiteltävän rikoksen li-
säksi muita rikoksia. 

Voimassa olevan 21 §:n mukaan kiinni 
otettua, pidätettyä tai vangittua henkilöä säi-
lytetään päävartiossa tai muuten sotilasviran-
omaisen valvonnan alaisena taikka yleisessä 
vankilassa tai muussa säilytyspaikassa. 
Säännöstä ei esitetä muutettavaksi. Pykälään 
ehdotetaan lisättäväksi kolme uutta moment-
tia. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi viittaus-
säännöksen sisältävä uusi 2 momentti, jonka 
mukaan lakia poliisin säilyttämien henkilöi-
den kohtelusta sovellettaisiin sotilasviran-
omaisen valvonnassa olevan kiinni otetun tai 
pidätetyn henkilön kohteluun. Sotilasviran-
omaisen säilyttämiin pidätettyihin ja kiinni 
otettuihin ei kuitenkaan sovellettaisi poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetta-
vaksi ehdotetun lain 12 luvun 2 – 4 §:n sään-
nöksiä etävalvonnasta. Sotilasviranomaisen 
säilyttämää henkilöä ei näin voitaisi valvoa 
etävalvonnalla. 

Lakia poliisin säilyttämien henkilöiden 
kohtelusta sovellettaisiin sotilasviranomaisen 
säilyttämiin henkilöihin yleislakina eikä sillä 
näin kumottaisi sotilasviranomaista koskevaa 
erityislainsäädäntöä. Rikoslain 45 luvun 26 a 
§:ssä (515/2003) on säännös vartio-, päivys-
tys tai poliisitehtävää suorittavan sotilaan oi-
keudesta voimakeinojen käyttämiseen. Ky-
seinen erikoissäännös eroaa jossain määrin 
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 
ehdotetun lain voimakeinojen käyttöä koske-
vasta säännöksestä. Myös sotilaskurinpito-
laissa on joitain vapauden menettäneen koh-
telua koskevia säännöksiä. Esimerkiksi lain 
23 §:n säännös turvatarkastuksen toimittami-
sesta on tarkastuksen toimeenpanijan toimi-
vallan osalta yleisempi kuin poliisin säilyt-
tämien henkilöiden kohtelusta annettavaksi 
ehdotetun lain vastaava sääntely. Sotilasvi-
ranomaista koskevaa erityislainsäädäntöä so-
vellettaisiin näin ehdotetun uuden sääntelyn 
voimaantulon jälkeenkin. 

Uuden 3 momentin 1 kohdan mukaan eh-
dotettua lakia poliisin säilyttämien henkilöi-
den kohtelusta sovellettaisiin sotilasviran-
omaisen säilyttämiin pidätettyihin ja kiinni 
otettuihin sekä sotilasviranomaisen henkilös-
töön nähden siten, että se, mitä laissa poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelusta säädet-
täisiin poliisin toimivaltuuksista ja velvolli-
suuksista, koskisi sotilasviranomaista niiltä 
osin kuin kysymys olisi sotilasviranomaisen 
pidättämästä tai kiinni ottamasta henkilöstä. 
Koska puolustusvoimien organisaatio eroaa 
poliisin organisaatiosta, lain soveltamisen 
kannalta olisi tarpeen säätää, kuinka puolus-
tusvoimien virkamiesten toimivalta määräy-
tyy pidätettyjen ja kiinni otettujen kohtelun 
osalta. 

Momentin 2 kohdan mukaan se, mitä ehdo-
tetussa laissa poliisin säilyttämien henkilöi-
den kohtelusta säädetään poliisimiehestä tai 
vartijasta, koskisi puolustusvoimissa sotilas-
kurinpitolain 18 §:ssä tarkoitettua kiinniot-
tamiseen oikeutettua henkilöä. Sotilaskurin-
pitolain 18 §:n mukaan kiinniottamisen saa 
suorittaa sotilastehtävään määrätty kiinni 
otettavan esimies, vartio-, päivystys- tai po-
liisitehtävää suorittava sotilas, sotilaalliseen 
turvaamis- tai järjestystehtävään määrätyn 
sotilasosaston päällikkö sekä muu esimies, 
jolla on pidättämisoikeus. Lisäksi poliisimie-
heen ja vartijaan rinnastettaisiin myös pää-
esikunnan tutkintaosaston virkamies, josta 
säädetään poliisin tehtävien suorittamisesta 
puolustusvoimissa annetun lain (1251/1995) 
2 §:ssä. 

Momentin 3 kohdan mukaan säilytystilan 
esimiestä vastaisi puolustusvoimissa päävar-
tion tai muun valvotun tilan esimieheksi 
määrätty virkamies. Päävartion vartiopäällik-
könä toimii pääsääntöisesti vartiointitehtä-
vään erikoistunut sotilasammattihenkilö. Hä-
nen esimiehenään on useimmiten turvalli-
suusupseeri tai operatiivisen osaston tai toi-
miston päällikkö. Vartiopäällikön esimiehenä 
voi olla myös varuskunnan komendantti. 
Näistä komendantti on sotilaskurinpitolain 19 
§:n mukaan pidättämiseen oikeutettu virka-
mies. 

Momentin 4 kohdassa ehdotetaan säädettä-
väksi viranomaisesta, jolla puolustusvoimissa 
olisi toimivalta ratkaista poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta annettavaksi ehdote-
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tun lain 17 luvun 1—3 §:ssä tarkoitettu oi-
kaisuvaatimus. Toimivaltaa ehdotetaan sään-
nöksessä joukko-osaston komentajalle. Oi-
kaisuvaatimuksen ratkaisutoimivalta olisi pe-
rusteltua antaa joukko-osaston komentajalle, 
jolle sotilaskurinpitolain mukaan kuuluu 
muun muassa joukko-osaston kurinpi-
toesimiesten toiminnan ja pakkokeinojen 
käytön valvonta. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi myös uusi 
4 momentti, johon otettaisiin tutkintavankeja 
koskevat viittaussäännökset poliisin säilyt-
tämien henkilöiden kohtelusta annettavaksi 
ehdotettuun lakiin ja uuteen tutkintavankeus-
lakiin. 
 
1.6. Aluevalvontalaki 

27 §. Henkilöllisyyden selvittäminen ja 
henkilön kiinniottaminen. Pykälään ehdote-
taan lisättäväksi sääntely, jonka mukaan po-
liisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta eh-
dotettua lakia sovellettaisiin myös alueval-
vontalain perusteella kiinni otetun henkilön 
kohteluun. 

Voimassa olevan aluevalvontalain 27 §:n 4 
momentin mukaan aluevalvontalain perus-
teella kiinni otetun henkilön kohtelusta sää-
detään tutkintavankeudesta annetussa laissa. 
Koska aluevalvontalain 23 §:n 1 momentin 
mukaiset pääasialliset aluevalvontaviran-
omaiset ovat sotilas-, rajavartio-, poliisi- ja 
tulliviranomaiset, joiden pidättämien ja kiin-
ni ottamien henkilöiden kohteluun sovellet-
taisiin mainittuja viranomaisia koskevan eri-
tyislainsäädännön mukaan ehdotettua lakia 
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta, 
olisi tarkoituksenmukaista ottaa aluevalvon-
talakiin viittaussäännös ehdotettuun lakiin 
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta. 
Koska aluevalvontaviranomaisina voivat 
aluevalvontalain 23 §:n 2 momentin mukaan 
toimia myös Merenkulkulaitos ja Ilmailulai-
tos, olisi sääntely tarpeen myös varmista-
maan mainittujen viranomaisten mahdollises-
ti säilyttämien henkilöiden asianmukainen 
kohtelu. 

Pykälän 4 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että aluevalvontaviranomaisen 
kiinni ottaman henkilön kohteluun sovellet-
taisiin ehdotettua lakia poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta. Aluevalvontaviran-

omaisen säilyttämiin kiinni otettuihin ei kui-
tenkaan sovellettaisi poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta annettavaksi ehdote-
tun lain 12 luvun 2—4 §:n säännöksiä etä-
valvonnasta. Aluevalvontaviranomaisen säi-
lyttämää henkilöä ei näin voitaisi valvoa etä-
valvonnalla. 

Ehdotettua lakia poliisin säilyttämien hen-
kilöiden kohtelusta sovellettaisiin alueval-
vontaviranomaisen säilyttämiin kiinni otet-
tuihin sekä aluevalvontaviranomaisen henki-
löstöön nähden siten, että se, mitä laissa po-
liisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 
säädettäisiin poliisin toimivaltuuksista ja vel-
vollisuuksista, koskisi aluevalvontaviran-
omaista niiltä osin kuin kysymys olisi alue-
valvontaviranomaisen kiinni ottamasta hen-
kilöstä. Poliisin säilyttämien henkilöiden 
kohtelusta annetun lain soveltamisesta alue-
valvontaviranomaisten toimintaan säädettäi-
siin tarkemmin näitä viranomaisia koskevas-
sa erityislainsäädännössä. Tällaisia säännök-
siä olisi ehdotuksen mukaan hallituksen esi-
tyksen (HE 6/2005 vp) mukaisen uuden raja-
vartiolain 61 §:ssä, tullilain 43 a §:ssä ja soti-
laskurinpitolain 21 §:ssä. 
 
1.7. Laki järjestyksenvalvojista 

7 §. Henkilön poistaminen, kiinniottaminen 
ja säilössäpito. Pykälään ehdotetaan lisättä-
väksi uusi 5 momentti, johon otettaisiin viit-
taussäännös poliisin säilyttämien henkilöiden 
kohtelusta annettavaksi ehdotetun lain sovel-
tamisesta järjestyksenvalvojista annetun lain 
perusteella säilössä pidettävien henkilöiden 
kohteluun.  

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelus-
ta annettuja säännöksiä edellytettäisiin kui-
tenkin sovellettaviksi soveltuvin osin, koska 
järjestyksenvalvojan poliisin suostumuksella 
suorittaman henkilön säilössä pitäminen voi 
järjestyksenvalvojista annetun lain 7 §:n 3 
momentin mukaan kestää enintään neljä tun-
tia. Vapauden menetyksen lyhyt kesto vai-
kuttaa myös siihen laajuuteen, jossa vapau-
tensa menettäneelle ehdotetussa laissa polii-
sin säilyttämien henkilöiden kohtelusta tur-
vattuja oikeuksia voidaan vapauden mene-
tysaikana toteuttaa. Esimerkiksi säilytystiloil-
le ei näin lyhytaikaisen säilössäpidon aikana 
voida asettaa yhtä ankaria vaatimuksia kuin 
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poliisin säilyttämien pidätettyjen ja kiinni 
otettujen säilytykseen käytettäville tiloille. 
Järjestyksenvalvojan säilöön ottaman henki-
lön osalta voi myös vain poikkeuksellisesti 
olla tarkoituksenmukaista ryhtyä esimerkiksi 
yhteydenpidon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
Laissa ehdotetaan säädettävän nimenomai-
sesti, ettei järjestyksenvalvojan säilyttämää 
henkilöä voitaisi valvoa etävalvonnalla. 

Ehdotettua viittaussäännöstä sovellettaisiin  
siten, että poliisin säilyttämien henkilöiden 
kohtelusta annetuissa säännöksissä poliisille 
asetetut velvollisuudet koskisivat kiinni ote-
tun säilössäpidosta vastaavaa järjestyksen-
valvojaa. Järjestyksenvalvoja rinnastettaisiin 
päätösvallan osalta poliisin säilyttämien hen-
kilöiden kohtelusta annettavaksi ehdotetussa 
laissa tarkoitettuun poliisin palveluksessa 
olevaan vartijaan. Järjestyksenvalvojalla olisi 
näin vain hyvin rajoitetut oikeudet tehdä säi-
löön otetun henkilön oikeuksia koskevia pää-
töksiä. Jos säilöönoton aikana ilmensi tarve 
ryhtyä toimenpiteeseen, johon toimivaltuus 
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 
annettavaksi ehdotetun lain mukaan olisi 
vain poliisimiehellä, pidättämiseen oikeute-
tulla virkamiehellä tai säilytystilan esimiehel-
lä, säilöön otettu tulisi järjestyksenvalvojista 
annetun lain 7 §:n 4 momentin mukaisesti 
viipymättä luovuttaa poliisille.  

Pykälään ehdotetaan otettavaksi myös uusi 
6 momentti, joka sisältäisi järjestyksenvalvo-
jan suorittamaan säilössäpitoa koskevia me-
nettelysäännöksiä. Momenttiin otettaisiin 
säännös siitä, että kihlakunnan poliisilaitok-
sen tulisi tarkastaa ja hyväksyä säilössäpi-
toon tarkoitetut tilat etukäteen. Järjestyksen-
valvojan velvollisuutena olisi ennen kiinni 
otetun sijoittamista säilytystilaan varmistua, 
että kihlakunnan poliisilaitos olisi hyväksy-
nyt säilytystilan käytettäväksi säilöön otettu-
jen säilytykseen. 

Momenttiin ehdotetaan otettavaksi myös 
säännös järjestyksenvalvojan velvollisuudes-
ta laatia säilössäpidon yhteydessä jokaisesta 
säilössäpidettävästä henkilöstä allekirjoitettu 
säilöönottoilmoitus. Ilmoitus olisi toimitetta-
va viipymättä tilaisuuden päättymisen jäl-
keen kihlakunnan poliisilaitokselle. Säilössä-
pitoilmoituksen tarkemmasta sisällöstä sää-
dettäisiin järjestyksenvalvojista annetun lain 
13 §:n mukaisesti sisäasiainministeriön ase-

tuksella. Säilöönottoilmoitus voisi sisältää 
muun muassa tiedot kiinnioton perusteesta, 
säilössäpitoajankohdasta, säilöönoton yhtey-
dessä suoritetusta tulotarkastuksesta sekä sii-
nä yhteydessä poisotetuista esineistä ja ai-
neista. 

12 §. Rangaistussäännös. Pykälän 1 mo-
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
myös lain 7 §:ään ehdotetun uuden 6 mo-
mentin tahallisesta tai törkeästä huolimatto-
muudesta tapahtuva noudattamatta jättämi-
nen olisi rangaistavaa. Järjestyksenvalvojalle 
lain 7 §:n 6 momentissa asetettavaksi ehdote-
tut velvollisuudet vastaisivat lain 2 §:n 3 
momentin mukaisia velvollisuuksia. Tämän 
vuoksi rangaistussäännöksen johdonmukai-
suus edellyttää, että myös lain 7 §:ään ehdo-
tetun uuden 6 momentin mukaisen velvolli-
suuden laiminlyönti olisi rangaistavaa järjes-
tyksenvalvontarikkomuksena, jollei muualla 
laissa olisi säädetty teosta ankarampaa ran-
gaistusta.   
 
1.8. Laki päihtyneiden käsittelystä  

1 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 
momentti, johon otettaisiin viittaussäännös 
lakiin poliisin säilyttämien henkilöiden koh-
telusta. Poliisin säilytystilaan otettujen päih-
tyneiden kohteluun sovellettaisiin päihtynei-
den käsittelystä annetun lain lisäksi lakia po-
liisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta. 

Päihtymyksen vuoksi kiinni otettuihin hen-
kilöihin sovellettaisiin samoja säännöksiä 
kuin muihinkin poliisin säilytettävinä oleviin 
kiinni otettuihin. Huomattava osa poliisin 
säilyttämille henkilöille säädettävistä oikeuk-
sista olisi sikäli ehdottomia, että niiden to-
teuttaminen ei riippuisi poliisin tapauskohtai-
sesta harkinnasta. Koska poliisin säilyttämil-
le henkilöille säädettävät oikeudet koskisivat 
myös poliisin tiloissa säilytettäviä päihtynei-
tä, voisi käytännössä ilmetä ongelmia päihty-
neiden oikeuksiensa käyttämisen osalta esit-
tämien vaatimusten suhteen. Jos päihtyneen 
oikeuden käyttämisestä esittämä vaatimus ei 
perustuisi oikeuden merkityksen ymmärtämi-
seen ja aitoon tahtoon oikeuden käyttämises-
tä, sitoutuisi poliisin resursseja tarpeettomasti 
sellaisten päihtyneiden pyyntöjen toteuttami-
seen, jotka eivät perustuisi päihtyneen omaan 
tahtoon tai tarpeeseen vaan johtuisivat pi-
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kemminkin hänen päihtymystilastaan. Polii-
sin tulisikin päihtyneen oikeuksiensa toteut-
tamista koskevien pyyntöjen osalta arvioida, 
vastaisiko pyyntö päihtyneen todellista tar-
koitusta. 

Koska päihtyneen kiinni ottamisen perus-
teena olisi päihtymyksen aiheuttama henki-
lön kykenemättömyys itsestään huolehtimi-
seen, ei päihtyneen voida olettaa pystyvän 
kiinniottohetkellä ymmärtämään tilannettaan 
siten, että kaikkien päihtyneelle poliisin säi-
lyttämien henkilöiden kohtelua sääntelevän 
lain mukaan kuuluvien oikeuksien tarkoituk-
senmukainen ja päihtyneen etujen mukainen 
hyödyntäminen olisi mahdollista. Osa polii-
sin säilyttämien henkilöiden kohtelua säänte-
levässä laissa säädetyistä oikeuksista, kuten 
lain 3 luvun 4 §:ssä tarkoitettua ruokahuoltoa 
ja 4 luvun 4 §:ssä tarkoitettua rahankäyttöä 
koskevat oikeudet, edellyttävät poliisilta ak-
tiivisia toimenpiteitä. Näihin toimenpiteisiin 
ryhtyminen ei olisi perusteltua tilanteessa, 
jossa oikeuden käyttöä haluavan henkilön 
päihtymystila estäisi hänen aidon tahtonsa 
selvittämisen. Koska päihtynyt on vapautet-
tava heti, kun perusteet hänen kiinni ottami-
selleen ovat lakanneet, on tilanne usein se, 
että päihtyneen saavuttaessa kyvyn tehokkaa-
seen oikeuksiensa käyttämiseen hänet on va-
pautettava. 

Poliisilla ei kuitenkaan olisi oikeutta kate-
gorisesti kieltäytyä toteuttamasta päihtyneen 
esittämää pyyntöä poliisin aktiivisia toimen-
piteitä edellyttävän oikeuden toteuttamisen 
osalta. Päihtyneen oikeuden toteuttamisen 
osalta lähtökohtana tulisi aina olla kunkin 
päihtyneen päihtymysasteeseen ja muuhun 
henkilökohtaiseen tilanteeseen perustuva rat-
kaisu, jonka tarkoituksena olisi selvittää, pys-
tyykö päihtynyt ymmärtämään oikeuden 
käyttämisen merkityksen. 

2 §. Voimassa olevassa päihtyneiden käsit-
telystä annetun lain 2 §:ssä säädetään päihty-
neen toimittamisesta lähtökohtaisesti sel-
viämisasemalle tai, jollei tämä ole mahdollis-
ta, muuhun päihtyneiden säilössäpitopaik-
kaan. Voimassa olevassa laissa muulla säi-
lössäpitopaikalla tarkoitetaan poliisin säily-
tystilaa. Pykälässä säädetään myös päihty-
neen toimittamisesta sairaalahoitoon. Pykä-
län sanamuotoa ehdotetaan täsmennettäväksi 
ja selkeytettäväksi. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin päihty-
neen toimittamisesta selviämisasemalle tai 
muuhun hoitopaikkaan. Lähtökohtana päih-
tyneiden kohtelussa olisi niin sanottujen rau-
hallisten päihtyneiden eli päihtymyksen 
vuoksi kiinni otettujen henkilöiden, joiden 
kiinni ottamisen perusteena on vaara henki-
lön omalle terveydelle tai turvallisuudelle, 
toimittaminen selviämisasemalle tai muuhun 
asianmukaiseen hoitopaikkaan. Ehdotetussa 
laissa muulla hoitopaikalla ei tarkoitettaisi 
poliisin säilytystilaa, johon toimittamisesta 
säädettäisiin 2 momentissa.  

Selviämisasemalla tai muussa hoitopaikas-
sa päihtyneelle voitaisiin antaa hänen tilansa 
edellyttämää hoitoa. Päihtyneen toimittami-
nen akuutin päihtymystilan ajaksi sel-
viämisasemalle mahdollistaisi myös päihde-
aineiden käyttöön liittyvien henkilön olosuh-
teiden arvioimisen. Hoitopaikassa hoitohen-
kilökunnalla olisi olennaisesti poliisia pa-
remmat mahdollisuudet ryhtyä päihtyneenä 
hoitopaikkaan toimitetun henkilön elämänti-
lan ja terveydentilan edellyttämiin jatkotoi-
miin esimerkiksi päihdehuoltolain mukaisten 
toimenpiteiden muodossa. 

Koska ehdotetun lain soveltamisalaan kuu-
luvat päihtyneet olisivat poliisin poliisilain 
11 §:n 1 momentin perusteella kiinni ottamia 
henkilöitä, olisi poliisi velvollinen tarvittaes-
sa huolehtimaan päihtyneen kuljettamisesta 
selviämisasemalle. Poliisin suorittama kiinni 
ottaminen päättyisi, kun päihtynyt otettaisiin 
selviämisasemalle hoidettavaksi. Jos päihty-
nyttä ei voitaisi ottaa selviämisasemalla hoi-
dettavaksi väkivaltaisuuden, päihtyneen vas-
tustuksen tai muu syyn vuoksi, olisi poliisi 
velvollinen huolehtimaan kiinni ottamansa 
päihtyneen kuljettamisesta tarvittaessa polii-
sin säilytystilaan. 

Poliisilain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
vapauteen kohdistuvan turvaamistoimenpi-
teen lisäksi poliisi voisi muiden virkatehtävi-
en sen salliessa osana yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämistä kuljettaa sel-
viämisasemalle myös sellaisia henkilöitä, 
joiden osalta poliisilla ei olisi ollut tarvetta 
turvautua kiinni ottamiseen henkilön suojaa-
miseksi. Vapaaehtoista selviämisasemalle 
hakeutumista tulisi tukea, koska ehdotetun 
lain mukaisten selviämisasemien toiminta pe-
rustuisi vapaaehtoisuuteen eikä viranomaisen 
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yksilöön kohdistamiin pakkokeinoihin. Täl-
löin päihdeongelmasta kärsivän myönteinen 
suhtautuminen selviämisaseman toimintaan 
olisi edellytys sille, että selviämisasemalla 
tapahtuva hoito voisi saavuttaa sille asetetut 
tavoitteet. Myös selviämisaseman yhteydessä 
toteutettavan jatkohoidon onnistumisen kan-
nalta vapaaehtoista hoitoon hakeutumista 
voidaan pitää sellaisena positiivisena tekijä-
nä, jota poliisin tulisi mahdollisuuksien mu-
kaan tukea. 

Yksilön vapauteen kohdistuva pakkokeino 
ei saisi olla viranomaisen esisijainen keino 
pyrkiä auttamaan päihteiden väärinkäytön 
vaikutuksista kärsivää henkilöä. Vaikka lais-
sa päihtyneiden käsittelystä ei säädetäkään 
niistä perusteista, joilla päihtymyksen vuoksi 
suojelua tarvitseva henkilö voidaan ottaa 
kiinni, ehdotetaan pykälän 1 momenttiin otet-
tavan erityinen maininta siitä, että poliisilain 
11 §:n 1 momentin perusteella kiinni otetun 
päihtyneen tarvitseman suojelun järjestämi-
sestä voitaisiin huolehtia myös muulla tavoin 
kuin toimittamalla päihtynyt henkilö sel-
viämisasemalle tai muuhun hoitopaikkaan. 
Päihtyneen henkilön toimittaminen hänen ko-
tiinsa tai muuhun tiedettyyn asuinpaikkaansa 
on usein muita viranomaisten suorittamia 
toimenpiteitä vähemmän päihtyneen vapautta 
rajoittava toimenpide ja näin ensisijainen 
vaihtoehto erityisesti 2 momentissa tarkoite-
tun poliisin säilytystilaan ottamisen vaihtoeh-
tona. Vaikka sama periaate on kirjattu kiin-
niottoperusteen sisältävään poliisilain 11 §:n 
1 momenttiin, olisi syytä korostaa periaatteen 
soveltumista myös niihin toimenpiteisiin, 
joihin kiinni otetun päihtyneen suhteen ryh-
dytään. 

Päihtyneen toimittamisessa kotiinsa tai hä-
nen muuhun asuinpaikkaan tulisi aina ottaa 
huomioon, että tällaisesta toimenpiteestä ei 
saisi aiheutua vaaraa päihtyneen perheelle tai 
muille hänen kanssaan asuville henkilöille. 
Jos päihtynyt jouduttaisiin jättämään yksin 
kotiinsa tai asuinpaikkaansa ilman, että ku-
kaan voisi huolehtia päihtyneestä, olisi polii-
sin varmistuttava siitä, että päihtyneen päih-
tymysaste ja terveydentila muutenkin huomi-
oon ottaen tällaisesta kotiin toimittamisesta 
ei aiheutuisi vaaraa päihtyneen terveydelle. 

Muita mahdollisia tapoja poliisilain 11 §:n 
1 momentin perusteella kiinni otetusta päih-

tyneestä huolehtimiseen voisivat olla esimer-
kiksi päihtyneen kuljettaminen alueelle, jossa 
hänen terveyttään uhannut vakava vaara olisi 
poistunut. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, jolloin päihtynyttä ei voitaisi toimittaa 
selviämisasemalle. Poliisi tekisi päätöksen 
päihtyneen toimittamisesta selviämisasemalle 
tai muuhun hoitopaikkaan tapauskohtaisen 
arvion perusteella. Jos päihtyneen toimitta-
misesta selviämisasemalle tai muuhun hoito-
paikkaan voisi päihtyneen käyttäytymisestä 
johtuen aiheutua vaaraa muiden henkilöiden 
turvallisuudella, ei poliisi voisi toimittaa 
päihtynyttä selviämisasemalle vaan päihtynyt 
olisi otettava säilytettäväksi poliisin säilytys-
tilaan. Selviämisasemalle toimittamista kos-
kevan arvion tulisi perustua konkreettisiin 
päihtyneen henkilöstä ja hänen käyttäytymi-
sestään tehtäviin havaintoihin eikä päätös 
henkilön soveltumattomuudesta hoitopaik-
kaan toimitettavaksi saisi perustua ainoastaan 
voimakkaan päihtymystilan vuoksi oletettuun 
suurempaan todennäköisyyteen vaaran aiheu-
tumisesta muiden henkilöiden turvallisuudel-
le. 

3 §. Pykälään tehtäisiin kielellinen tarken-
nus poliisin säilytystilasta käytetyn nimityk-
sen osalta, jonka osalta luovuttaisiin osin 
harhaanjohtajavasta nimityksestä muu säily-
tyspaikka. 

4 §. Pykälän 4 momenttiin tehtäisiin 3 
§:ään tehtävää tarkennusta vastaava kielelli-
nen tarkennus. 
 
1.9. Ulkomaalaislaki 

Sisäasiainministeriössä valmisteltuun halli-
tuksen esitykseen rajavartiolaitosta ja raja-
vyöhykettä koskevan lainsäädännön uudis-
tamiseksi (HE 6/2005 vp) sisältyy muun 
ohella ehdotus ulkomaalaislain 123 §:n 
muuttamiseksi. Esitys on annettu eduskun-
nalle 11 päivänä helmikuuta 2005. Koska 
esitykseen sisältyvä uusi ulkomaalaislain 123 
§ tullee voimaan ennen kuin tähän esitykseen 
sisältyvien lakiehdotusten ehdotettaisiin tule-
van voimaan, on tässä ehdotettu muutoksia 
hallituksen esityksen (HE 6/2005 vp) mukai-
seen uuteen ulkomaalaislain 123 §:ään. Jos 
ehdotettua rajavartiolaitosta koskevaan halli-
tuksen esitykseen sisältyviä lakeja ei saatet-
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taisi voimaan ennen tämän lakiehdotuksen 
mukaisten lakien voimaan tuloa, olisi vastaa-
vat muutokset tehtävä voimassa olevaan ra-
javartiolaitoksesta annetun lain 48 §:ään. 
Tämän esityksen käsittelyn yhteydessä tulisi 
seurata mainitun rajavartiolaitosta koskevan 
lainsäädännön uudistamista koskevan esityk-
sen käsittelyä ulkomaalaislain 123 §:n muut-
tamisen osalta. 
123 §. Säilöön ottamisesta päättäminen ja 
säilöön otetun sijoittaminen. Perustuslakiva-
liokunta on muun ohella 1 päivänä toukokuu-
ta 2004 kumotun ulkomaalaislain (378/1991) 
47 §:n (117/2002) muuttamista koskeneen 
hallituksen esityksen (HE 192/2001 vp) joh-
dosta antamassaan lausunnossa (PeVL 
54/2001) korostanut erillisyysperiaatetta, 
jonka mukaan ulkomaalaisoikeudellisella pe-
rusteella säilöön otetut säilytetään erillään ri-
koksesta tuomituista ja rikosepäilyn johdosta 
vapautensa menettäneistä. Valiokunta on kat-
sonut, ettei tutkintavankien kohtelua koske-
van lainsäädännön soveltaminen poliisin säi-
lytystiloihin sijoitettuun ulkomaalaiseen olisi 
erillisyysperiaatteen kannalta asianmukaista. 
Valiokunta on edellyttänyt ehdotettuja lakeja 
tarkistettavan siten, että myös poliisin tiloihin 
sijoitettujen ulkomaalaisten kohteluun sovel-
lettaisiin esityksessä ehdotettuja säännöksiä 
säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta. 
Valiokunta on kuitenkin katsonut, että polii-
sin tiloihin sijoitettuun voitaisiin soveltaa ra-
joitetuilta ja lähinnä näiden tilojen järjestyk-
sen ja siellä olevien turvallisuuden kannalta 
mahdollisesti tarvittavilta osin tutkintavanki-
en kohtelusta annettua lainsäädäntöä. Valio-
kunnan mukaan tämän lainsäädännön sovel-
tamisesta on tullut ottaa yksityiskohtaiset 
säännökset lakiehdotuksiin.  

Voimassa olevan ulkomaalaislain 123 §:n 5 
momentin (301/2004), joka vastaa asiallisesti 
kumotun ulkomaalaislain (378/1991) valio-
kunnan lausunnon mukaisesti muutettua 47 
§:ää sekä ehdotettua (HE 6/2005 vp) uutta 
123 §:ää, mukaan poliisin tiloihin sijoitettui-
hin ulkomaalaislain perusteella säilöön otet-
tuihin sovelletaan, mitä säilöön otettujen ul-
komaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksi-
köstä annetussa laissa säädetään. Poliisin pi-
dätystilojen järjestyksen ja turvallisuuden 
säilyttämiseksi ulkomaalaiseen voidaan kui-
tenkin soveltaa, mitä tutkintavankeudesta an-

netun lain 5, 6, 6 a ja 7 §:ssä säädetään edel-
lyttäen, että toimenpiteet ovat sopusoinnussa 
ulkomaalaisen säilöön ottamisensa perusteen 
kanssa. Voimassa olevan tutkintavankeudesta 
annetun lain 5 §:ssä säännellään tarkastami-
sesta, 6 §:ssä sijoittamista, osallistumista va-
paa-ajan toimintaan, yhteydenpidon estämis-
tä ja mahdollisuutta henkilökohtaisiin kes-
kusteluihin, 6 a §:ssä eristämistä ja 7 §:ssä 
omaisuuden hallussapitoa. 

Pykälän 5 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että poliisin tai rajavartiolaitok-
sen pidätystiloihin sijoitettujen ulkomaalais-
lain perusteella säilöön otettujen kohteluun 
sovellettaisiin poliisin säilyttämien henkilöi-
den kohtelusta annettavaksi ehdotettua lakia. 
Sovellettaessa ehdotettua lakia ulkomaalais-
lain perusteella säilöön otettuun olisi otettava 
erityisesti huomioon säilöön ottamisen perus-
te.  

Ehdotetussa laissa poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta säänneltäisiin sekä ri-
koksesta epäiltyjen että muulla perusteella 
poliisin tiloissa säilytettävien henkilöiden 
kohtelua. Näin ollen poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta säädettäväksi ehdote-
tun lain soveltaminen poliisin tiloissa säily-
tettäviin ulkomaalaislain perusteella säilöön 
otettuihin henkilöihin ei olisi perustuslakiva-
liokunnan korostaman erillisyysperiaatteen 
vastaista. 

Ehdotettu laki poliisin säilyttämien henki-
löiden kohtelusta on valmisteltu pitäen lähtö-
kohtana toisaalta sääntelyn kohteena olevien 
vapautensa menettäneiden oikeuksien toteu-
tumisen mahdollisimman laajaa turvaamista 
ja toisaalta poliisin käytännön resurssien 
asettamia rajoituksia. Säilöön otettujen ul-
komaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksi-
köstä annetussa laissa säädettyjen oikeuksien 
lähtökohtana ovat olleet nimenomaan tätä 
tarkoitusta varten perustettavien säilöönotto-
yksiköiden olot ja käytettävissä olevat re-
surssit. Poliisilla ei käytännössä ole mahdol-
lisuuksia esimerkiksi lain 11 §:n 3 momentis-
sa tarkoitettuun perheenjäsenten yhteismajoi-
tukseen, 12 §:ssä tarkoitetun käyttörahan ja 
toimeentulotuen järjestämiseen ja 14 §:ssä 
tarkoitettuun toimintakyvyn tukemisen, lu-
kuun ottamatta ulkoiluja, järjestämiseen. 

Ulkomaalaislain perusteella säilöön otetun 
muusta kuin tilapäisestä ja lyhytaikaisesta si-
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joittamisesta poliisin tai rajavartiolaitoksen 
säilytystilaan päättää tuomioistuin. Tällainen 
sijoittaminen on poikkeuksellista säilöönot-
toyksikköön sijoittamiseen nähden. Ottaen 
vielä huomioon sen, että useiden erilaisten ja 
keskenään osin ristiriitaisten lakien sovelta-
minen poliisin ja rajavartiolaitoksen tiloissa 
säilytettäviin henkilöihin olisi omiaan lisää-
mään vapautensa menettäneiden kohteluun 
liittyviä epäselvyyksiä, ei uuden tutkintavan-
keuslain ja ehdotetun lain poliisin säilyttämi-
en henkilöiden kohtelusta voimaan tulon jäl-
keen voida pitää tarkoituksenmukaisena to-
teuttaa poliisin ja rajavartiolaitoksen tiloihin 
sijoitettujen ulkomaalaislain perusteella säi-
löön otettujen henkilöiden kohtelua koskevaa 
sääntelyä nykyisen kaltaisella osittaisella 
viittaussäännöksellä joko uuteen tutkintavan-
keuslakiin tai ehdotettuun lakiin poliisin säi-
lyttämien henkilöiden kohtelusta.  

Tämän vuoksi ulkomaalaislakia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että poliisin ja rajavar-
tiolaitoksen tiloihin sijoitettujen ulkomaalais-
lain perusteella säilöön otettujen kohteluun 
sovellettaisiin lakia poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta. Viittaussäännöksen 
yhteydessä korostettaisiin sitä, että sovellet-
taessa ehdotetun lain säännöksiä ulkomaa-
laislain perusteella säilöön otettuun olisi eri-
tyistä huomiota kiinnitettävä säilöön ottami-
sen perusteeseen. 

Poikkeuksen edellä mainitusta pääsäännös-
tä muodostaisivat muutoksenhakua koskevat 
säännökset. Säilöön otettujen oikeusturvan 
takaamiseksi ehdotetaan, että poliisin ja raja-
vartiolaitoksen tiloihin sijoitettujen ulkomaa-
laislain perusteella säilöön otettujen kohte-
luun sovellettaisiin säilöön otettujen ulko-
maalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä 
annetun lain 5 luvun muutoksenhakua kos-
kevia säännöksiä. 

Muutoksenhakua koskevien säännösten 
osalta säilöön otettujen ulkomaalaisten koh-
telusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 
26 §:n 1 momentin 1 kohdan tapaamisen 
epäämistä vastaisi poliisin säilyttämien hen-
kilöiden kohtelusta annetun lain 7 luvun 
3 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös tapaa-
misen epäämisestä, lain 26 §:n 1 momentin 2 
kohdan puhelimen ja sähköisen viestinnän 
kieltämistä ehdotetun lain 6 luvun 6 §:n 3 
momentissa tarkoitettu päätös puhelun epä-

ämisestä, lain 26 §:n 1 momentin 3 kohdan 
poistumisluvan epäämistä ehdotetun lain 7 
luvun 8 §:ssä tarkoitettu päätös poistumislu-
van epäämisestä sekä lain 26 §:n 1 momentin 
4 kohdan kiellettyjen esineiden ja aineiden 
poisotosta ehdotetun lain 4 luvun 1 §:n pe-
rusteella tehty päätös esineiden tai aineiden 
poisotosta. 
 
1.10. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten 

kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä  

9 §. Säilöönottoyksiköstä pois siirtäminen. 
Pykälän 3 momenttia ehdotetaan ulkomaa-
laislain 123 §:n muuttamisesta annettavaksi 
ehdotetun lain yksityiskohtaisissa peruste-
luissa käsitellyillä perusteilla muutettavaksi 
siten, että säilöön otettujen ulkomaalaisten 
kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun 
lain perusteella poliisin pidätystiloihin sijoi-
tettujen ulkomaalaisten kohteluun sovellet-
taisiin poliisin säilyttämien henkilöiden koh-
telusta annettavaksi ehdotettua lakia ottaen 
erityisesti huomioon säilöön ottamisen perus-
te. Poliisin tiloihin sijoitettujen ulkomaalais-
ten kohteluun sovellettaisiin kuitenkin säi-
löön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja 
säilöönottoyksiköstä annetun lain 5 luvun 
muutoksenhakua koskevia säännöksiä.  
 
 
1.11. Laki henkilötietojen käsittelystä po-

liisitoimessa  

2 §. Poliisiasiain tietojärjestelmä. Pykälän 
3 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi henkilö-
tietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöön-
panossa annetun lain (422/2002) 10 §:ää vas-
taa uusi 4 a kohta, jossa säädettäisiin poliisi-
asiain tietojärjestelmään tallennettavista ta-
paamiskieltoa koskevista tiedoista. 

22 §. Tietojen poistaminen poliisiasiain tie-
tojärjestelmästä. Pykälän 1 momenttiin eh-
dotetaan lisättäväksi uusi 4 a kohta, jossa 
säädettäisiin määräaika tapaamiskieltotieto-
jen poistamiselle poliisiasiain tietojärjestel-
mästä. Määräajaksi tapaamiskieltojen pois-
tamiselle ehdotetaan viittä vuotta siitä, kun 
tapaamiskielto on päättynyt. Tietojen pois-
tamiselle asetettu määräaika vastaisi henkilö-
tietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöön-
panossa annetun lain 25 §:n 1 momentissa 
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vastaavien tietojen poistamiselle tapaamis-
kieltorekisteristä säädettyä määräaikaa.  
 
1.12. Laki  tuomioistuinten ja eräiden oi-

keushallintoviranomaisten suoritteis-
ta perittävistä maksuista  

6 §. Maksuttomat suoritteet. Pykälän 1 
momenttiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 22 a 
kohta, jonka mukaan poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta annetun lain 17 luvun 
mukaisessa valitusasiassa ei perittäisi käsitte-
lymaksuja. Ehdotettu muutos vastaisi muu-
tettavaan lakiin uuden vankeuslain ja tutkin-
tavankeuslain johdosta tehtäväksi ehdotettuja 
muutoksia.  
 
 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelus-
ta säädettäväksi ehdotetun lain soveltamisen 
kannalta tarpeellisista valtioneuvoston ja si-
säasiainministeriön asetuksilla annettavista 
tarkemmista säännöksistä ehdotetaan säädet-
täväksi lukukohtaisesti. 
 
3.  Voimaantulo 

Vapautensa menettäneiden perustuslain ja 
ihmisoikeussopimusten turvaamien oikeuksi-
en toteutumisen varmistamiseksi olisi tärke-
ää, että ehdotetut lait tulisivat voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hy-
väksytty ja vahvistettu. Ehdotettujen lakien 
voimaantuloajankohtaa arvioitaessa tulee ot-
taa huomioon lakien voimaantulon aiheutta-
ma koulutustarve, minkä vuoksi ehdotetaan, 
että lait tulisivat voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2006. 
 
4.  Säätämisjärjestys  

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelua 
koskevan lainsäädännön uudistamisen kes-
keisenä tavoitteena on saattaa poliisin säilyt-
tämien vapautensa menettäneiden kohtelua 
koskeva lainsäädäntö vastaamaan perustus-
lain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimus-
ten vaatimuksia. Perustuslain 7 §:n 3 mo-
mentin mukaisesti poliisin säilyttämien va-

pautensa menettäneiden oikeuksista ja vel-
vollisuuksista ehdotetaan säädettäväksi tar-
kemmin ja täsmällisemmin lain tasolla. 

Poliisin tiloissa säilytettävien pidätettyjen 
ja kiinni otettujen henkilöiden kohtelua kos-
keva keskeinen säännös on ollut sisäasiain-
ministeriön ohjeen tasoinen ohje pidätettyjen 
kohtelusta. Poliisin säilyttämien henkilöiden 
kohtelua koskevan ohjeen antamisvaltuus ei 
ole perustuslain vaatimusten mukaisella ta-
valla riittävän täsmällinen. Sisäasiainministe-
riön ohjeella on säännelty asioita, joiden oi-
kea säädöstaso olisi laissa taikka vähintään 
valtioneuvoston tai ministeriön asetuksessa. 

Kirjeenvaihtoa ja puhelimen käyttöä kos-
kevat tutkintavankeudesta annetun lain sään-
nökset ovat sanamuodoltaan avoimia ja jättä-
vät sijaa viranomaisen harkintavallalle taval-
la, jota ei voida pitää perusoikeusnäkökul-
masta perusteltuna. 

Henkilökohtaisen vapauden tai koskemat-
tomuuden rajoittamista tarkoittavien tarkas-
tamis- ja valvontatoimivaltuuksien edellytyk-
set ja asiallinen sisältö eivät ole nykyisin riit-
tävän selkeästi ja täsmällisesti lain tasolla 
säädettyjä. Ehdotettuun lakiin sisältyisi täs-
mälliset ja tarkkarajaiset säännökset vapau-
tensa menettäneiden valvonnasta ja tarkasta-
misesta sekä muun henkilön tarkastamisesta.  

Nykyisin laissa ei ole säännöstä siitä, miten 
menetellään tutkintavankeudesta annetun lain 
mukaisessa turvatarkastuksessa tai henkilön-
tarkastuksessa löydettyjen tavaroiden suh-
teen. Koska kyse on myös tapaajan tai muun 
henkilön perustuslaissa turvatusta omaisuu-
den suojasta, lakiin ehdotetaan otettavaksi 
säännös asiasta. Ehdotettu laki sisältäisi 
myös säännökset tarkastamista ja valvontaa 
koskevien päätösten kirjaamisesta. 

Nykyisessä laissa turvaamistoimenpiteitä 
koskeva sääntely on puutteellista eikä joista-
kin tosiasiallisesti käytetyistä turvaamistoi-
menpiteistä ole laintasoisia säännöksiä. Kos-
ka turvaamistoimenpiteillä puututaan voi-
makkaasti henkilökohtaiseen koskematto-
muuteen, ehdotetut lait sisältäisivät täsmälli-
set laintasoiset säännökset näistä toimenpi-
teistä. 

Poliisin palveluksessa olevien vartijoiden 
voimakeinojen käyttöä koskevat lain tasolla 
olevat säännökset olivat ennen 1 päivänä 
tammikuuta 2004 voimaan tullutta muutosta 
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rikoslain 3 luvun 8 §:ssä (621/1967). Rikos-
lain muutoksen jälkeen vartijoiden lain tasol-
la olevat voimakeinojen käyttöä koskevat 
säännökset ovat voimassa olevan tutkinta-
vankeudesta annetun lain 15 a §:n (521/2003) 
viittaussäännöksen nojalla rangaistusten täy-
täntöönpanosta annetun lain 2 luvun 11 b 
§:ssä (521/2003). Kyseisen viittaussäännök-
sen soveltuvuus poliisin palveluksessa ole-
viin vartijoihin on kuitenkin lain esitöiden 
perusteella epäselvää. Vartijoiden toimival-
tuudet voimakeinojen käyttöön perustuvat 
käytännössä yleensä sisäasianministeriön po-
liisilain 8 §:n perusteella vartijoille myöntä-
miin erityisiin poliisivaltuuksiin. 

Perusoikeuksiin liittyvän oikeusturvavaa-
timuksen täyttymisen on katsottu edellyttä-
vän, että rajoittamisvaltuuksia käyttävien 
henkilöiden koulutus ja pätevyys on varmis-
tettu (PeVM 17/1998). Tämän vuoksi esityk-
sessä edellytetään, että oikeus voimankäyttö-
välineiden käyttöön olisi ainoastaan tähän 
asianmukaisen koulutuksen saaneella varti-
jalla. 

Ehdotuksen mukaan vapautensa menettä-
neiden tapaamisten valvonta voitaisiin järjes-
tää myös välillisenä valvontana videovalvon-
nalla. Koska videovalvonnan voidaan katsoa 
vähäisessä määrin rajoittavan tapaajan ja va-
pautensa menettäneen yksityiselämän suojaa, 
asiasta ehdotetaan nimenomaista säännöstä 
lakiin. Videovalvonnalla tapahtuvasta val-
vonnasta tulisi ilmoittaa siitä kertovalla kyl-
tillä. 

Vapautensa menettäneen teknisessä val-
vonnassa ei olisi kysymys merkittävästä va-
pautensa menettäneen yksityiselämän suojan 
loukkaamisesta. Koska valvonnasta tulisi yk-
sityiskohtaisissa perusteluissa tarkemmin kä-
sitellyin tavoin ilmoittaa vapautensa menet-
täneelle, ei poliisin säilytystilassa suoritetta-
vaan tekniseen valvontaan liittyisi sellaista 
salavihkaista luonnetta, jonka perustuslakiva-
liokunta on katsonut (PeVM 12/1998, PeVM 
5/1999) merkitsevän suhteellisen ankaraa 
puuttumista perusoikeuksiin. Teknisessä val-
vonnassa olisi näin kysymys ainoastaan pe-
rinteisen henkilöllisen valvonnan muodosta, 
jossa valvonnan suorittaminen ei edellyttäisi 
valvontaa suorittavan henkilön fyysistä ole-
mista vapautensa menettäneen sellin välittö-
mässä läheisyydessä. 

4.1. Rajoittamisen perusteena olevat syyt 

Esityksessä ei ehdoteta säädettäväksi mer-
kittävistä uusista rajoituksista poliisin toi-
menpiteiden kohteena olevien henkilöiden tai 
muiden ihmisten henkilökohtaiseen vapau-
teen tai liikkumisvapauteen. Ne perusteet, 
joilla poliisi voisi riistää henkilöltä hänen 
henkilökohtaisen vapautensa, mistä väistä-
mättä seuraa rajoitus henkilön liikkumisva-
pauden toteuttamisen suhteen, määräytyisivät 
muiden lakien perusteella. Esityksessä ehdo-
tetaan säädettäväksi niistä edellytyksistä, joi-
ta henkilökohtaisen vapautensa poliisin toi-
menpiteiden johdosta menettäneen pidätetyn 
tai kiinni otetun taikka tuomioistuimen pää-
töksellä poliisin tiloihin sijoitetun tutkinta-
vangin kohtelussa olisi noudatettava. Ehdote-
tuissa laeissa ei näin lähtökohtaisesti säädetä 
rajoituksista vapautensa menettäneiden pe-
rusoikeuksien toteutumiseen vaan ehdotetuil-
la laeilla pyritään toteuttamaan perustuslain 
7 §:n 3 momentin vaatimus vapautensa me-
nettäneen oikeuksien turvaamisesta lailla. 

Verrattuna voimassa olevaan lainsäädän-
töön esityksessä ei vapautensa menettäneen 
perusoikeuksien toteutumiselle ehdoteta sää-
dettäväksi merkittäviä uusia rajoituksia. Eh-
dotetuissa laeissa asetetaan pääsääntöisesti 
voimassaolevaa lakia tiukempia vaatimuksia 
viranomaisille vapautensa menettäneiden pe-
rusoikeuksien toteutumisen turvaamisen suh-
teen. Näin ollen esityksestä ei kokonaisuute-
na arvioiden seuraisi vapautensa menettänei-
den perusoikeuksien rajoitusta, vaan ehdote-
tut lait pikemminkin laajentaisivat vapauten-
sa menettäneen perusoikeuksien alaa nykyi-
seen tilanteeseen verrattuna.  

Esityksessä ei myöskään ehdoteta säädettä-
väksi muiden henkilöiden kuin laillisella pe-
rusteella vapautensa menettäneiden perusoi-
keuksiin kohdistuvista merkittävistä rajoituk-
silta. Niiltä osin kuin laissa säädettyjen rajoi-
tusten vaikutukset, esimerkiksi poliisille eh-
dotetuissa laissa säädettävien tarkastusval-
tuuksien johdosta, tosiasiallisesti ulottuisivat 
myös muihin kuin vapautensa menettänei-
siin, voisi tarkastustoimenpiteiden kohteeksi 
joutuva henkilö omalla käyttäytymisellään 
vaikuttaa siihen, haluaako hän alistua tarkas-
tukseen. Poliisille esityksessä säädettäväksi 
ehdotetussa laissa myönnetyt tarkastusval-
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tuudet liittyisivät välittömästi vapautensa 
menettäneiden säilytykseen poliisin säilytys-
tiloissa ja ne olisivat välttämättömiä poliisin 
toimesta tapahtuvalle säilyttämiselle asetettu-
jen tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ehdotettuihin lakeihin sisältyvien vapau-
tensa menettäneen perusoikeuksiin kohdistu-
vien rajoitusten tarkoituksena olisi turvata 
vapauteen kohdistuvan toimenpiteen tarkoi-
tus, säilytysvarmuus, säilytystilan järjestyk-
sen säilyminen ja turvallisuus. Koska muual-
la laissa säädetyn henkilön vapauden rajoi-
tuksen tarkoituksen toteutuminen edellyttää, 
ettei rajoituksen kohteena oleva henkilö pää-
se luvatta poistumaan säilytystilasta, ovat säi-
lytysvarmuuden toteutumisen turvaamiseksi 
säädettäväksi ehdotetut rajoitukset ja poliisil-
le annetut toimivaltuudet välttämättömiä. 
Vapautensa menettäneiden oikeuksien toteu-
tumisen ja poliisin toimintojen tarkoituksen-
mukaisen järjestämisen kannalta on välttämä-
töntä, että säilytystilassa vallitsee järjestys. 
Säilytystilan järjestys liittyy läheisesti myös 
vapautensa menettäneiden henkilökohtaisen 
turvallisuuden suojaamiseen. 
 
4.2. Tarkkarajaisuus ja täsmällisyys 

Esityksessä on pyritty siihen, että ehdotet-
tujen lakien säännökset, jotka tosiasiallisesti 
rajoittaisivat jonkin vapautensa menettäneen 
perusoikeuden toteutumista, olisivat mahdol-
lisimman tarkkarajaisia. Tarkkarajaisuusvaa-
timuksen noudattamisen vuoksi esitykseen 
sisältyvästä ehdotuksesta laiksi poliisin säi-
lyttämien henkilöiden kohtelusta on muodos-
tunut varsin laaja verrattuna voimassa ole-
vaan lainsäädäntöön, mutta perusoikeuksien 
rajoitusten tarkkarajaisuuden vaatimuksen 
kunnioittamisen kannalta voidaan esityksessä 
omaksuttua yksityiskohtaista sääntelytapaa 
pitää perusteltuna myös poliisin lyhytaikai-
sesti säilyttämien pidätettyjen ja kiinni otet-
tujen osalta. Erityinen tarve yksityiskohtai-
seen vapautensa menettäneiden oikeuksien 
sääntelyyn olisi sen vuoksi, että myös polii-
sin tiloihin sijoitettujen tutkintavankien koh-
telua koskevat säännökset olisi tarkoitus si-
joittaa ehdotettuun lakiin poliisin säilyttämi-
en henkilöiden kohtelusta. 

Poliisin säilyttämien vapautensa menettä-
neiden kohteluun liittyvien käytännön on-

gelmatilanteiden moninaisuuden vuoksi eh-
dottoman tarkkarajaisten säännösten antami-
nen esimerkiksi tarkastusten suorittamisesta 
tai turvaamistoimenpiteistä ei kuitenkaan ole 
mahdollista. Näiden säännösten soveltaminen 
edellyttää aina soveltajalta harkintaa, jossa 
soveltajan tulee huomioida sekä yksittäisen 
toimivaltuussäännöksen sisältö että yleiset 
vapautensa menettäneiden kohtelussa nouda-
tettavat periaatteet, joihin kuuluvat olennai-
sena osa vapautensa menettäneen perus- ja 
ihmisoikeudet. Liian kasuistinen sääntelytapa 
olisi myös omiaan vaikeuttamaan säännösten 
keskeisimpien soveltamisedellytysten hah-
mottamista. Edellä mainituilla perusteilla 
katsotaan, että niiltä osin kuin esitykseen si-
sältyy säännöksiä, joiden voidaan tulkita ra-
joittavan vapautensa menettäneen perusoike-
uksia, tällaisten rajoitusten edellytykset on 
ehdotetuissa laeissa huomioitu riittävän tar-
kasti. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi, että 
esimerkiksi tarkastusmenettelyjä ja teknistä 
valvontaa koskeva yksityiskohtainen poliisin 
menettelytapoja koskeva sääntely annettai-
siin valtioneuvoston ja sisäasiainministeriön 
asetuksilla. Koska asetuksilla annettava sään-
tely olisi luonteeltaan teknistä, se annettaisiin 
laissa tarkasti säädettäväksi ehdotettujen toi-
mivaltuuksien puitteissa ja se kohdistuisi po-
liisihallinnon toimintatapoihin eikä yksityi-
siin henkilöihin, ei esitykseen sisältyvien 
lainsäädäntövallan delegointisäännösten voi-
da katsoa edellyttävän ehdotettujen lakien 
säätämistä perustuslainsäätämisjärjestykses-
sä. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 
(PeVL 10/1998 vp, s. 7) katsonut, että perus-
oikeuksien säätelyn tulee olla sillä tavoin 
tarkkarajaista, että lain säännöksestä selviää 
muun muassa, kuka voi käyttää perusoikeuk-
sien kannalta merkityksellistä toimivaltaa. 
Laista tulee ilmetä ainakin se alin virkamies-
taso, jolle laitoksen sisällä voidaan delegoida 
päätösvaltaa. 

Ehdotettujen lakien kaikissa sellaisissa lu-
vuissa, joissa säädetään perusoikeuksien ra-
joittamisesta, on erilliset päätöksenteon mää-
räytymistä koskevat säännökset. Voimak-
kaimmin perusoikeuksiin puuttuvat päätökset 
olisivat ehdotuksen mukaan yksinomaan säi-
lytystilan esimiehen päätösvallassa. 
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4.3. Suhteellisuusvaatimuksesta 

Arvioitaessa esityksessä säädettäväksi eh-
dotettuja, vapautensa menettäneen oikeuksi-
en rajoituksia sisältäviä säännöksiä joudutaan 
rajoittavia säännöksiä arvioimaan suhteessa 
niillä turvattaviin intresseihin. Ottaen huomi-
oon rajoitusten perusteena olevat syyt, polii-
sin säilytettävänä olevan henkilön vapauden 
menetyksen peruste sekä vapauden menetyk-
sen keston lyhytaikaisuus ei esityksessä eh-
dotettuja säännöksiä voida pitää suhteelli-
suusperiaatteen vastaisina.  

Ehdotetussa laissa on myös porrastettu va-
pautensa menettäneiden perusoikeuksiin 
kohdistuvat rajoitukset. Kirjeen tarkastami-
nen läpivalaisemalla ja avaamalla loukkaa 
vähäisessä määrin vapautensa menettäneen 
luottamuksellisen viestin suojaa, mutta täl-
lainen pinnallinen tarkastaminen on säilytys-
tilassa välttämätön luvattomien esineiden ja 
aineiden löytämiseksi. Säännös ei oikeuttaisi 
kirjeen tai muun viestin lukemiseen. Kirjeen 
lukemiselle ehdotetaan nykyistä täsmälli-
sempiä edellytyksiä. Myös puhelujen kuunte-
lemisesta annettaisiin täsmällisemmät sään-
nökset. Kirjeen lukeminen ja puhelun kuun-
teleminen edellyttäisivät yksittäisessä tilan-
teessa perusteltua syytä. Vapautensa menet-
täneen yhteydenpito valvontaviranomaisten 
ja –elinten sekä asiamiehen kanssa nauttisi-
vat ehdotetussa laissa erityistä suojaa.  

Suhteellisuusvaatimuksen täyttämisen osal-
ta huomioon on otettava myös se, että vapau-
teen kohdistuvan toimenpiteen tarkoituksen, 
joka usein liittyy rikoksen selvittämiseen, oi-
keudenkäynnin turvaamiseen tai henkilön 
suojaamiseen, lisäksi vapautensa menettä-
neen perusoikeuksiin kohdistuvien rajoitus-
ten perusteena ovat säilytysvarmuus ja säily-
tystilan järjestys, jotka vaikuttavat usein suo-
raan perustuslain 7 §:n 1 momentissa perus-
oikeudeksi säädetyn turvallisuuden toteutu-
miseen. Niin vapautensa menettäneellä itsel-
lään, muilla poliisin säilyttämillä henkilöillä, 
säilytystilan ulkopuolisilla henkilöillä kuin 
poliisin henkilökunnallakin on oikeus turval-
lisuuteen, mikä edellyttää järjestyksen ylläpi-
tämistä poliisin säilytystiloissa, joissa säily-
tettävien henkilöiden henkilökohtaisten omi-
naisuuksien johdosta muutoin syntyy helposti 
yllättäviä ja vakavia vaaratilanteita. Vapau-

tensa menettäneiden oikeuksien alan rajaa-
minen koituu näin myös ainakin välillisesti 
myös sen vapautensa menettäneen hyväksi, 
jonka vapautta esimerkiksi tarkastuksen suo-
rittamista koskeva säännös yksittäisessä ti-
lanteessa rajoittaa. 

Ehdotetut tarkastamista ja valvontaa kos-
kevat säännökset ovat välttämättömiä säily-
tystilan turvallisuuden sekä vapautensa me-
nettäneiden, poliisin henkilökunnan ja mui-
den henkilöiden turvallisuuden takaamiseksi 
ja rikosten estämiseksi. 
 
4.4. Yhteenveto 

Esitykseen sisältyy eräitä säännöksiä, joi-
den voidaan katsoa rajoittavan vapautensa 
menettäneiden perustuslain 2 luvun mukaisia 
perusoikeuksia. Ehdotetuissa laeissa ei kui-
tenkaan ole säännöksiä, joilla puututtaisiin 
perusoikeuksien ytimeen. Perusoikeusrajoi-
tukset liittyisivät lähinnä vapauden menetyk-
sen luonteesta aiheutuviin vaatimuksiin, jot-
ka tosiasiallisesti rajoittavat muidenkin va-
pautensa menettäneen perusoikeuksien kuin 
perustuslain 7 §:ssä turvatun henkilökohtai-
sen vapauden toteutumista. Vapauden mene-
tyksen perusteesta johtuen ei voida edellyt-
tää, että vapautensa menettäneen pitäisi ly-
hytaikaisen vapauden menetyksen aikana 
pystyä toteuttamaan kaikkia hänellä perustus-
lain 2 luvussa turvattuja perusoikeuksiaan 
samassa laajuudessa kuin sellaisten henkilöi-
den, joiden vapautta ei ole vastaavasti laissa 
säädetyllä perusteella rajoitettu. 

Perusoikeuksien rajoittaminen on mahdol-
lista perusoikeussäännöksiin sisältyvien laki-
varausten lisäksi myös yleisten rajoitusoppi-
en perusteella. Perustuslakivaliokunta on 
mietinnössään (PeVM 25/1994 vp, s. 4—5) 
todennut, että rajoituksille tulee olla hyväk-
syttävä peruste, niiden tulee olla välttämät-
tömiä hyväksyttävän tarkoituksen saavutta-
miseksi ja niiden tulee olla riittävän täsmälli-
siä ja tarkkarajaisia. Poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelua koskevan lakiesityksen 
säännösten ei voida katsoa rajoittavan perus-
tuslain 2 luvussa säädettyjä perusoikeuksia 
laajemmin kuin sääntelyn perusteena olevien 
yhteiskunnallisesti tärkeiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi on välttämätöntä. Säädettä-
väksi ehdotetut lait tarkoittavat pääsääntöi-
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sesti voimassa olevien, vapautensa menettä-
neen perusoikeuksia voimakkaammin rajoit-
tavien säännösten korvaamista uusilla vapau-
tensa menettäneen perusoikeuksien toteutu-
misen vapauden menetyksen aikana parem-
min turvaavilla säännöksillä. Ehdotetussa 
laissa on myös pyritty parantamaan vapau-
tensa menettäneiden oikeusturvaa ottamalla 
lakiin nimenomaiset säännökset vapautensa 
menettäneen muutoksenhakumahdollisuudes-
ta. Esityksessä on myös pyritty huomioimaan 
kansainvälisten ihmisoikeussopimusten aset-
tamat velvoitteet. 

Ehdotus laiksi poliisin säilyttämien henki-
löiden kohtelusta ja muut esitykseen sisälty-
vät lakiehdotukset voidaan hallituksen käsi-
tyksen mukaan käsitellä tavallisessa lainsää-
tämisjärjestyksessä. Esityksestä ehdotetaan 
kuitenkin pyydettäväksi perustuslakivalio-
kunnan lausunto. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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 Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 

poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan poliisin lain nojalla 
säilyttämien tutkintavankien, pidätettyjen ja 
kiinni otettujen kohteluun. 

Lakia sovelletaan soveltuvin osin vapauden 
menetyksen syy huomioon ottaen poliisin 
säilytettävänä muuten kuin tutkintavankeu-
den, pidättämisen tai kiinni ottamisen perus-
teella olevan kohteluun, jollei muualla laissa 
toisin säädetä. 

Poliisin säilyttämällä henkilölle suoritetta-
vasta mielentilatutkimuksesta säädetään mie-
lenterveyslaissa (1116/1990).  

Tämän lain soveltamisesta rajavartiolaitok-
sen, tulliviranomaisen, puolustusvoimien ja 
muiden viranomaisten säilyttämiin pidätet-
tyihin ja kiinni otettuihin säädetään erikseen. 
 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) tutkintavangilla tutkintavankeuslain  

(  /    ) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettua tutkinta-
vankia; 

2) pidätetyllä henkilöä, joka on pidätetty 
pakkokeinolain (450/1987) 1 luvun 3 §:n no-
jalla; 

3) kiinni otetulla henkilöä, joka on otettu 
kiinni poliisilaissa, pakkokeinolaissa, esitut-

kintalaissa (449/1987) tai muussa laissa sää-
detyllä perusteella ja joka ei ole tutkintavanki 
tai pidätetty; 

4) vapautensa menettäneellä tutkintavan-
kia, pidätettyä ja kiinni otettua; 

5) tapaajalla henkilöä, joka on tullut ta-
paamaan vapautensa menettänyttä; 

6) säilytystilalla poliisin hallinnoimaa tilaa, 
jota käytetään poliisin säilyttämien vapauten-
sa menettäneiden säilytykseen; 

7) teknisellä valvonnalla säilytystilan val-
vontaa teknisillä laitteistoilla; 

8) etävalvonnalla teknistä valvontaa, jos 
säilytystilaa teknisellä valvonnalla valvova 
henkilö on muualla kuin sen säilytystilan 
alueella, jota hän valvoo;  

9) vartijalla poliisilain 6 a §:ssä tarkoitet-
tua ylivartijaa ja vartijaa. 
 
 

3 § 

Vapautensa menettäneen oikeuksien rajoit-
taminen  

Vapautensa menettäneen oikeuksia ei saa 
tämän lain säännösten nojalla rajoittaa enem-
pää kuin vapauteen kohdistuvan toimenpi-
teen tarkoitus, säilytysvarmuus, säilytystilan 
järjestyksen säilyminen sekä turvallisuus 
vaativat. 
 

4 § 

Vapautensa menettäneen kohtelu 

Vapautensa menettäneitä on kohdeltava oi-
keudenmukaisesti ja heidän ihmisarvoaan 
kunnioittaen. 
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Vapautensa menettäneitä ei saa ilman hy-
väksyttävää syytä asettaa keskenään eri ase-
maan rodun, kansallisen tai etnisen alkupe-
rän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, per-
hesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, 
terveydentilan, vammaisuuden, uskonnon, 
yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai 
ammatillisen toiminnan taikka muun henki-
löön liittyvän syyn perusteella. 

Nuoren vapautensa menettäneen kohdalla 
on kiinnitettävä erityistä huomiota vapauten-
sa menettäneen iästä ja kehitysvaiheesta joh-
tuviin tarpeisiin. 
 
 

2 luku 

Säilytystilaan ottaminen  

1 § 

Säilytystila 

Poliisin säilytystilan hyväksyy lääninhalli-
tus. Poliisin muun kuin lääninhallituksen 
alaisen yksikön ylläpitämän säilytystilan hy-
väksyy sisäasiainministeriö tai sisäasiainmi-
nisteriön määräämä lääninhallitus. 

 
 

 
2 § 

Säilytystilaan ottamisesta ilmoittaminen 

Tutkintavangille ja kiinni otetulle on varat-
tava tilaisuus ilmoittaa lähiomaiselleen tai 
muulle läheiselleen ottamisesta säilytystilaan. 
Kiinni otetulle ei kuitenkaan tarvitse varata 
tilaisuutta ilmoittamiseen, jos hänet vapaute-
taan 24 tunnin kuluessa kiinni ottamisesta ja 
tilaisuuden varaamiseen ei ole erityisiä syitä.  

Pidätetyn ottamisesta säilytystilaan on il-
moitettava pidätetyn osoituksen mukaan hä-
nen lähiomaiselleen tai muulle läheiselleen. 
Jos ilmoittamisesta on erityistä haittaa rikok-
sen selvittämiselle, ilmoittamista voidaan ly-
kätä enintään siihen saakka, kun tuomioistuin 
ottaa pidätettyä koskevan vangitsemisvaati-
muksen käsiteltäväksi. Ilmoitusta ei saa il-
man erityistä syytä tehdä vastoin pidätetyn 
tahtoa. 

3 § 

Säännöksistä ja säilytystilan oloista tiedot-
taminen 

Vapautensa menettäneelle on viipymättä 
hänen saavuttuaan säilytystilaan tiedotettava 
sen oloista sekä vapautensa menettäneiden 
oikeuksista ja velvollisuuksista. Tietoja on 
oltava saatavana yleisimmin käytetyillä kie-
lillä säilytystilassa olevien vapautensa menet-
täneiden tarpeiden mukaan. 

Ulkomaiselle vapautensa menettäneelle on 
tiedotettava 7 luvun 6 §:n mukaisesta mah-
dollisuudesta olla yhteydessä kotimaansa 
edustustoon. Ulkomaiselle vapautensa me-
nettäneelle on mahdollisuuksien mukaan an-
nettava tulkitsemisapua. Viittomakieltä käyt-
tävälle tai vammaisuuden vuoksi tulkitse-
misapua tarvitsevalle vapautensa menettä-
neelle on annettava tarpeellista tulkitsemis- 
ja käännösapua.  

Vapautensa menettäneiden saatavilla on ol-
tava kokoelma vapautensa menettäneitä kos-
kevista säännöksistä.  

 
4 § 

Tulotarkastus ja tietojen rekisteröinti 

Säilytystilaan saapunut vapautensa menet-
tänyt on tarkastettava todistajan läsnä ollessa 
(tulotarkastus). Tulotarkastus käsittää henki-
löllisyyden toteamisen ja kirjaamisen, vapau-
tensa menettäneen mukana olevan omaisuu-
den luetteloinnin ja tarkastamisen sekä tarvit-
taessa vaatteiden vaihdon. Omaisuusluette-
losta säädetään 4 luvun 2 §:ssä. Vapautensa 
menettäneen turvatarkastuksesta säädetään 9 
luvun 3 §:ssä. 

Säilytystilaan otettuja vapautensa menettä-
neitä koskevien tietojen rekisteröinnistä sää-
detään henkilötietojen käsittelystä poliisitoi-
messa annetussa laissa (761/2003). 

 
 

5 § 

Päätösvalta 

Säilytystilaan ottamisesta ilmoittamisesta 
päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. 
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6 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tulotarkastuksen 
kirjaamisesta annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. 

Tarkemmat säännökset tulotarkastuksessa 
noudatettavasta menettelystä annetaan sisä-
asiainministeriön asetuksella. 

 
 

3 luku  

Sijoittaminen säilytystilassa, perushuolto ja 
siirtäminen 

1 § 

Sijoittaminen säilytystilassa 

Alle 18-vuotias vapautensa menettänyt on 
pidettävä erillään muista vapautensa menet-
täneistä, jollei hänen etunsa muuta vaadi. 

Miehet ja naiset on pidettävä eri selleissä. 
Vapautensa menettänyt on mahdollisuuksi-

en mukaan sijoitettava yhden hengen selliin. 
Vapautensa menettänyttä ei saa sijoittaa sa-
maan selliin toisen vapautensa menettäneen 
kanssa, jos siitä aiheutuu vaaraa hänen tur-
vallisuudelleen, vapauteen kohdistuvan toi-
menpiteen tarkoitukselle taikka säilytystilan 
järjestykselle tai turvallisuudelle. 
 
 

2 § 

Vaatetus 

Vapautensa menettänyt saa käyttää omia 
vaatteitaan, jollei siitä aiheudu vaaraa vapau-
teen kohdistuvan toimenpiteen tarkoitukselle, 
säilytystilan järjestykselle tai vapautensa me-
nettäneen terveydelle. Vapautensa menettä-
nyt vastaa käytössään olevien omien vaat-
teidensa huollosta. Poliisin on järjestettävä 
vapautensa menettäneelle, jonka vapauden 
menetys on kestänyt yhtäjaksoisesti yli neljä 
vuorokautta, tilaisuus hänen omien vaat-
teidensa pesemiseen tai pesettämiseen säily-
tystilassa taikka, jollei peseminen tai peset-
täminen säilytystilassa ole mahdollista, va-

pautensa menettäneen kustannuksella poliisin 
välityksellä säilytystilan ulkopuolella. 

Vapautensa menettäneelle, joka ei käytä 
omia vaatteittaan, on annettava soveltuva 
vaatetus säilytystilassa käytettäväksi sekä 
tuomioistuimessa käyntiä tai muuta säilytys-
tilasta poistumista varten. 

 
 

3 § 

Vapautensa menettäneiden majoitustilat 

Vapautensa menettäneiden käytössä tulee 
olla asianmukaiset majoitus- ja peseytymisti-
lat. Säilytystiloja rakennettaessa ja korjatta-
essa varsinaiset majoitustilat on varustettava 
siten, että ne vastaavat yleisessä rakennus-
lainsäädännössä asuintiloille asetettuja vaa-
timuksia. 

Säilytystilan suljetuissa tiloissa, joissa säi-
lytetään vapautensa menettäneitä, tulee olla 
hälytyslaite, jolla voidaan välittömästi saada 
yhteys henkilökuntaan. 

Vapautensa menettäneen on huolehdittava 
omasta puhtaudestaan ja sellinsä siisteydestä.  
 
 

4 § 

Ruokahuolto 

Vapautensa menettäneiden ruokahuolto on 
järjestettävä siten, että he saavat terveellisen, 
monipuolisen ja riittävän ravinnon.  

Säilytystilassa noudatettavasta ruokavalios-
ta poiketaan mahdollisuuksien mukaan, jos 
se on perusteltua vapautensa menettäneen 
terveyden taikka uskonnollisen tai muun pe-
rustellun vakaumuksen vuoksi. 
 
 

5 § 

Ulkoilu 

Vapautensa menettäneelle on annettava 
mahdollisuus ulkoilla vähintään tunti päiväs-
sä, jollei vapautensa menettäneen terveyden-
tila taikka säilytystilan järjestykseen tai tur-
vallisuuteen liittyvä erityisen painava syy ole 
esteenä. 
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6 §  

Vapautensa menettäneen siirtäminen 

Vapautensa menettänyt voidaan siirtää toi-
seen säilytystilaan, jos vapauteen kohdistu-
van toimenpiteen tarkoitus, vapautensa me-
nettäneen oma tai muun henkilön turvalli-
suus, rikoksen selvittäminen tai muu vastaa-
va syy sitä edellyttää. 
 
 

7 § 

Siirrosta ilmoittaminen 

Vapautensa menettäneen siirtämisestä on 
viipymättä hänen saavuttuaan toiseen säily-
tystilaan ilmoitettava vapautensa menettä-
neen osoituksen mukaan hänen lähiomaisel-
leen tai muulle läheiselleen sekä vapautensa 
menettäneen oikeusavustajalle. Jos ilmoitta-
misesta on erityistä haittaa rikoksen selvittä-
miselle, ilmoittamista pidätetyn siirtämisestä 
voidaan lykätä enintään siihen saakka, kun 
tuomioistuin ottaa pidätettyä koskevan van-
gitsemisvaatimuksen käsiteltäväksi. 

Ilmoitusta ei saa ilman erityistä syytä tehdä 
vastoin vapautensa menettäneen tahtoa. 
 
 

8 § 

Läsnäolo tuomioistuimessa 

Vapautensa menettänyt on kutsusta toimi-
tettava tuomioistuimeen siten kuin siitä erik-
seen säädetään. 
 

9 § 

Päätösvalta 

Säilytystilassa noudatettavasta ruokavalios-
ta poikkeamisesta uskonnollisen tai muun 
vakaumuksen perusteella sekä ulkoilun epä-
ämisestä päättää säilytystilan esimies. 

Vapautensa menettäneen siirtämisestä sekä 
sitä koskevasta ilmoituksesta päättää pidät-
tämiseen oikeutettu virkamies. 

Vapautensa menettäneen vaatetuksesta 
päättää poliisimies. 

10 §  

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset vapautensa menet-
täneen vaatetuksesta, majoitustiloista, ruoka-
huollosta, ulkoilusta ja siirtämisestä annetaan 
sisäasiainministeriön asetuksella. 
 

4 luku 

Vapautensa menettäneen omaisuus 

1 § 

Omaisuuden hallussapito 

Vapautensa menettänyt saa säilytystilassa 
pitää hallussaan kohtuullisen määrän henki-
lökohtaista omaisuutta. Esineen tai aineen 
hallussapito voidaan evätä, jos: 

1) esineestä tai aineesta aiheutuu vaaraa 
henkilön turvallisuudelle tai vapauteen koh-
distuvan toimenpiteen tarkoitukselle; 

2) esine tai aine erityisesti soveltuu omai-
suuden vahingoittamiseen; taikka 

3) esineen tai aineen hallussapidosta säily-
tystilan olot ja valvonnan aste huomioon ot-
taen aiheutuu erityistä haittaa säilytystilan 
yleiselle järjestykselle.  

Vapautensa menettänyt ei saa pitää hallus-
saan alkoholia, muuta päihdyttävää ainetta, 
dopingaineita, huumausaineiden käyttöön 
tarkoitettuja esineitä eikä muita kuin 5 luvun 
8 §:n 1 momentissa tarkoitetun lääkärin mää-
räämiä lääkeaineita. Vapautensa menettänyt 
ei saa pitää hallussaan toiselta vapautensa 
menettäneeltä ilman poliisin lupaa saamaansa 
omaisuutta. 

Muu omaisuus, joka vapautensa menettä-
neellä on mukanaan säilytystilaan tullessaan 
tai jonka hän saa vapauden menetyksen aika-
na, voidaan ottaa säilytettäväksi vapautensa 
menettäneen säilytystilasta vapauttamiseen 
saakka, jos se omaisuuden säilytykseen käy-
tettävissä olevat tilat huomioon ottaen on 
mahdollista.  

Jos omaisuutta ei voida säilyttää, se palau-
tetaan taikka lähetetään vapautensa menettä-
neen kustannuksella hänen osoittamaansa 
paikkaan. Pilaantunut tavara voidaan hävittää 
todistajan läsnä ollessa. Alkoholijuoman ja 
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muun alkoholipitoisen aineen hävittämisestä 
noudatetaan, mitä alkoholilain (1143/1994) 
60 §:ssä säädetään. Huumausaineen toimit-
tamisesta hävitettäväksi säädetään huumaus-
ainelain (1289/1993) 10 §:ssä.  

Tavaraan, jolla ei ole omistajaa, sovelletaan 
löytötavaralakia (778/1988). 
 

2 § 

Omaisuusluettelo 

Säilytystilaan vastaanotetusta vapautensa 
menettäneen omaisuudesta on laadittava 
omaisuusluettelo. Vapautensa menettäneen ja 
läsnä olevan todistajan on allekirjoitettava 
omaisuusluettelo. Jos vapautensa menettänyt 
ei allekirjoita luetteloa, kahden poliisin pal-
veluksessa olevan virkamiehen on todistetta-
va luettelo oikeaksi. 

Vapautensa menettäneen haltuun annetusta 
omaisuudesta on tehtävä merkintä omaisuus-
luetteloon. Vapautensa menettäneelle on hä-
nen pyynnöstään annettava kopio omaisuus-
luettelosta. 

Vapautensa menettäneen hallusta voidaan 
ottaa pois sellainen ilman poliisin lupaa vas-
taanotettu omaisuus, joka on merkitty toisen 
vapautensa menettäneen omaisuusluetteloon. 
 

3 § 

Rahan ja muiden maksuvälineiden hallussa-
pito 

Vapautensa menettäneellä ei ole oikeutta 
pitää hallussaan rahaa tai rikoslain (39/1889) 
37 luvun 12 §:ssä tarkoitettuja muita maksu-
välineitä. Vapautensa menettäneen hallussa 
olevat rahat ja muut maksuvälineet otetaan 
poliisin säilytettäviksi tai talletetaan vapau-
tensa menettäneen kustannuksella hänen tilil-
leen pankkiin. 

Vapautensa menettäneelle voidaan myön-
tää lupa pitää säilytystilan järjestyssäännössä 
määrätty vähäinen määrä rahaa hallussaan.  
 

4 § 

Rahan ja muiden maksuvälineiden käyttö 

Vapautensa menettänyt saa omalla kustan-

nuksellaan hankkia säilytystilan ulkopuolelta 
sellaisia käyttöesineitä, tarvikkeita ja elintar-
vikkeita, joiden hallussapito on 1 §:n 1 ja 2 
momentin nojalla säilytystilassa sallittu. 

Vapautensa menettäneen oikeutta käyttää 
säilytystilan ulkopuolelta tulevaa rahaa ja 
muita maksuvälineitä voidaan rajoittaa, jos se 
on välttämätöntä vapauteen kohdistuvan toi-
menpiteen tarkoituksen tai säilytystilan jär-
jestyksen turvaamiseksi taikka vapautensa 
menettäneen tai muun henkilön turvallisuu-
den suojelemiseksi. 

Vapautensa menettänyt saa perustellusta 
syystä poliisin välityksellä toimittaa rahaa ja 
muita maksuvälineitä säilytystilan ulkopuo-
lelle tai toiselle vapautensa menettäneelle. 
 
 
 
 

5 § 

Ilmoitus omaisuuden hoitamisesta 

Jos vapautensa menettänyt ei voi itse huo-
lehtia muualla olevasta omaisuudestaan, asi-
asta on ilmoitettava holhoustoimesta anne-
tussa laissa (442/1999) tarkoitetulle viran-
omaiselle. 
 
 
 

6 § 

Omaisuuden palauttaminen 

Kun vapautensa menettänyt vapautuu säily-
tystilasta, hänen rahansa, muut maksuväli-
neensä ja omaisuutensa on luovutettava hä-
nelle kuittausta vastaan. Jos vapautensa me-
nettänyt ei allekirjoita omaisuusluetteloa, 
kahden poliisin palveluksessa olevan virka-
miehen on todistettava luettelo luovutetusta 
omaisuudesta oikeaksi. 

Säilytystilaan jätetty omaisuus lähetetään 
vapautetulle hänen kustannuksellaan. Jos va-
pautettu ei nouda omaisuuttaan, omaisuus 
voidaan hävittää kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun omaisuus on palautettu säilytysti-
laan. Jos vapautettua ei tavoiteta, omaisuus 
voidaan hävittää kolmen kuukauden kuluttua 
vapautensa menettäneen vapautumisesta. 
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7 § 

Päätösvalta 

Rahan hallussapidosta sekä 4 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetusta rahan tai muiden mak-
suvälineiden toimittamisesta säilytystilan ul-
kopuolelle tai toiselle vapautensa menettä-
neelle päättää säilytystilan esimies. Muun 
omaisuuden hallussapidosta päättää poliisi-
mies tai vartija. 
 

8 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset vapautensa menet-
täneen hallussa pitämästä omaisuudesta, ra-
han ja muiden maksuvälineiden käytöstä se-
kä omaisuuden lähettämisestä ja hävittämi-
sestä annetaan sisäasiainministeriön asetuk-
sella. 
 
 

5 luku 

Terveydenhuolto 

1 § 

Terveyden- ja sairaanhoito 

Vapautensa menettäneellä on oikeus hänen 
lääketieteellisten tarpeidensa mukaiseen ter-
veyden- ja sairaanhoitoon.  

Vapautensa menettäneiden terveyden- ja 
sairaanhoidon järjestämisessä noudatetaan, 
mitä potilaan asemasta ja oikeuksista anne-
tussa laissa (785/1992), terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994), mielenterveyslaissa ja tartunta-
tautilaissa (583/1986) säädetään. 
 

2 § 

Tilapäinen hoito ja tutkimus säilytystilan ul-
kopuolella 

Jos sairasta tai vammautunutta vapautensa 
menettänyttä ei voida asianmukaisesti hoitaa 
tai tutkia säilytystilassa, hänet on lähetettävä 
tarpeellisen valvonnan alaisena tilapäisesti 

säilytystilan ulkopuolelle hoitoon tai tutki-
mukseen. 
 

3 § 

Synnytys 

Raskaana oleva vapautensa menettänyt siir-
retään tarpeellisen valvonnan alaisena synny-
tystä varten riittävän ajoissa sairaalaan tai 
muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön 
säilytystilan ulkopuolelle. 
 

4 § 

Psykologinen neuvonta, tuki ja hoito 

Vapautensa menettäneelle on mahdolli-
suuksien mukaan varattava tilaisuus psyko-
login antamaan ja muuhun vastaavaan neu-
vontaan, tukeen ja hoitoon.  

 
 

5 § 

Terveydenhuollon järjestäminen ja kustan-
nukset 

Poliisin järjestämän lääkärin tarpeellisiksi 
toteamista julkisen terveydenhuollon palve-
luista potilaalta perittävät maksut maksetaan 
valtion varoista. Valtio maksaa vapautensa 
menettäneen terveydenhuollon, jos tällä ei 
ole kotipaikkaa Suomessa. 

Vapautensa menettäneen terveydenhuollon 
järjestää se kunta tai sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymä, jonka toimintayksikössä hoidon 
järjestäminen on tarkoituksenmukaista. Muil-
ta kuin 1 momentissa mainituilta osin tervey-
denhuollon kustannuksista vastaa vapautensa 
menettäneen kotikunta tai se sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymä, johon vapautensa menettä-
neen kotikunta kuuluu. Hoidon edellyttämis-
sä järjestelyissä poliisi ja vapautensa menet-
täneen kotikunta toimivat yhteistyössä.  

Valtio huolehtii tartuntatautien vastusta-
mistyön järjestämisestä tartuntatautilain mu-
kaisesti. Vapautensa menettäneen kotikunta 
maksaa ne tartuntatautien hoitoon määrätyt 
lääkkeet, jotka sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) 
säädetään potilaalle maksuttomiksi.  
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6 § 

Omalla kustannuksella järjestettävä tervey-
denhuolto 

Vapautensa menettäneellä on oikeus polii-
sin järjestämän lääkärin luvalla omalla kus-
tannuksellaan saada lääkitystä, tutkimusta ja 
muuta terveydenhuoltoa säilytystilassa, jollei 
siitä aiheudu vaaraa vapauteen kohdistuvan 
toimenpiteen tarkoitukselle. 

 
7 § 

Vapautensa menettäneen kuolema 

Vapautensa menettäneen kuoltua vainaja 
toimitetaan omaisten toivomalle paikkakun-
nalle Suomessa valtion kustannuksella. Vai-
naja, jota ei voida jättää omaisten huostaan, 
haudataan valtion kustannuksella. 

 
8 § 

Päätösvalta 

Vapautensa menettäneen lääkityksestä, 
lääkkeiden hallussapidosta, hoidosta, tutki-
muksesta ja muusta terveydenhuollosta päät-
tää poliisin järjestämä lääkäri. 

Säilytystilan esimies päättää, kuultuaan 
mahdollisuuksien mukaan lääkäriä, lähettä-
misestä 2 §:ssä tarkoitettuun hoitoon tai tut-
kimukseen. Jos hoidontarpeen kiireellisyys 
sitä edellyttää, päätöksen voi tehdä myös po-
liisimies tai vartija. 
 

6 luku 

Kirjeenvaihto ja puhelut 

1 § 

Kirjeenvaihto ja kirjeiden tarkastaminen 

Vapautensa menettäneellä on oikeus kir-
jeenvaihtoon, jollei tätä oikeutta ole pakko-
keinolain 1 luvun 18 b §:ssä tarkoitetulla ta-
valla rajoitettu. 

Suljettu kirje tai muu postilähetys, joka on 
saapunut vapautensa menettäneelle tai jonka 
hän haluaa lähettää, saadaan tarkastaa läpiva-

laisemalla tai avaamalla sen tutkimiseksi, ett-
ei se sisällä luvattomia aineita tai esineitä.  

Jos tarkastuksen yhteydessä löydetään ai-
neita tai esineitä, joita vapautensa menettä-
neellä ei ole 4 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentin 
mukaan lupa pitää hallussaan säilytystilassa, 
ne on otettava poliisin säilytettäväksi.  
 

2 § 

Kirjeen lukeminen 

Kirje, muu postilähetys tai viesti, joka on 
saapunut vapautensa menettäneelle tai jonka 
hän haluaa lähettää, saadaan lukea, jos se on 
tarpeen vapauteen kohdistuvan toimenpiteen 
tarkoituksen turvaamiseksi, rikoksen estämi-
seksi, säilytystilan järjestystä uhkaavan vaa-
ran torjumiseksi taikka vapautensa menettä-
neen oman tai muun henkilön turvallisuuden 
suojelemiseksi. 

 
3 § 

Kirjeenvaihto valvontaviranomaisten kanssa 

Vapautensa menettäneen ja poliisin, sen 
henkilökunnan toimintaa valvovan viran-
omaisen tai sellaisen ihmisoikeuksien toteu-
tumista valvovan toimielimen, jolle vapau-
tensa menettäneellä on kansainvälisten sopi-
musten mukaan valitus- tai kanteluoikeus, 
välistä kirjeenvaihtoa ei saa tarkastaa eikä 
lukea. 

Ulkomaisen vapautensa menettäneen yh-
teydenpidosta diplomaattiseen edustustoon ja 
konsuliedustustoon säädetään 7 luvun 
6 §:ssä.  
 

4 § 

Kirjeenvaihto asiamiehen kanssa 

Vapautensa menettäneen asianajajalleen tai  
muulle oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 
2 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulle oikeu-
denkäyntiasiamiehelle tai -avustajalle osoit-
tamaa kirjettä tai muuta postilähetystä ei saa 
tarkastaa eikä lukea. 

Vapautensa menettäneelle saapunut kirje- 
tai muu postilähetys, jonka kirjekuoresta tai 
josta muutoin käy luotettavasti ilmi, että kir-
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jeen lähettäjä on 1 momentissa tarkoitettu 
asiamies, saadaan vain vapautensa menettä-
neen läsnä ollessa tarkastaa avaamalla, jos on 
syytä epäillä, että kirje sisältää 4 luvun 1 §:n 
1 tai 2 momentissa tarkoitettuja aineita tai 
esineitä. Muutoin tarkastuksessa noudate-
taan, mitä 1 §:n 3 momentissa säädetään.  
 

5 § 

Kirjeen tai postilähetyksen pidättäminen 

Vapautensa menettäneen lähettämä tai hä-
nelle saapunut kirje, muu postilähetys tai vies-
ti saadaan pidättää, jos sen perille toimittami-
nen vaarantaa vapauteen kohdistuvan toimen-
piteen tarkoituksen tai jos pidättäminen on 
tarpeen rikoksen estämiseksi tai säilytystilan 
järjestystä uhkaavan vaaran torjumiseksi taik-
ka vapautensa menettäneen tai muun henkilön 
turvallisuuden suojelemiseksi.  

Kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin 
pidättämisestä ja pidättämisen syystä on an-
nettava viipymättä tieto vastaanottajalle tai 
lähettäjälle, jollei 1 momentissa mainitusta 
syystä muuta johdu. Kirje, muu postilähetys 
tai viesti, jota ei 1 momentissa tarkoitetusta 
syystä toimiteta perille, on palautettava lähet-
täjälle tai annettava vapautensa menettäneelle 
hänen vapautuessaan.  
 

6 § 

Puhelimen käyttö 

Vapautensa menettäneelle on mahdolli-
suuksien mukaan annettava omalla kustan-
nuksellaan mahdollisuus olla puhelimitse yh-
teydessä säilytystilan ulkopuolelle, jollei tätä 
oikeutta ole pakkokeinolain 1 luvun 18 
b §:ssä tarkoitetulla tavalla rajoitettu. Säily-
tystilan järjestyssäännössä voidaan antaa säi-
lytystilan toiminnan ja järjestyksen kannalta 
välttämättömiä määräyksiä puhelimen käyt-
töajoista. 

Vapautensa menettäneelle on lisäksi varat-
tava tilaisuus olla puhelimitse yhteydessä 
4 §:ssä tarkoitettuun asiamieheensä sekä 
muutoinkin säilytystilan ulkopuolelle sellais-
ten asioiden hoitamiseksi, joita ei voida toi-
mittaa kirjeitse tai tapaamisella. 

Puhelimen käytön ehdoksi voidaan asettaa, 

että vapautensa menettänyt ilmoittaa, kehen 
hänellä on tarkoitus olla yhteydessä. Puheli-
men käyttö voidaan keskeyttää tai evätä, jos 
näin on tarpeen tehdä rikoksen estämiseksi 
tai säilytystilan järjestyksen ylläpitämiseksi 
taikka jos puhelu vaarantaa vapauteen koh-
distuvan toimenpiteen tarkoituksen.    

Välttämättömien asioiden hoitamiseksi tai 
muusta erityisestä syystä puhelimen käyttö 
voidaan sallia korvauksetta.  
 

7 § 

Puhelun kuunteleminen 

Vapautensa menettäneen puhelua saadaan 
kuunnella, jos se on tarpeen rikoksen estämi-
seksi, vapauteen kohdistuvan toimenpiteen 
tarkoituksen tai säilytystilan järjestyksen tur-
vaamiseksi taikka vapautensa menettäneen  
tai muun henkilön turvallisuuden suojelemi-
seksi.  

Puhelun kuuntelemisesta on ennen kuunte-
lemisen aloittamista ilmoitettava vapautensa 
menettäneelle ja sille, johon hän on puheli-
mitse yhteydessä.  

Vapautensa menettäneen ja 3 §:ssä tarkoi-
tetun valvontaviranomaisen tai 4 §:ssä tarkoi-
tetun asiamiehen välistä puhelua ei saa kuun-
nella. Jos puhelua kuunneltaessa ilmenee, et-
tä kyse on vapautensa menettäneen ja edellä 
mainitun henkilön välisestä yhteydestä, 
kuuntelu on lopettava. 

 
8 § 

Päätösvalta ja -menettely 

Kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin 
tarkastamisesta päättää poliisimies. 

Kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin 
lukemisesta ja pidättämisestä sekä puhelun 
kuuntelemisesta päättää säilytystilan esimies 
tai hänen määräämänsä pidättämiseen oikeu-
tettu virkamies. Päätös on tehtävä kirjallises-
ti. 

9 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset kirjeiden tarkasta-
mis-, lukemis- ja pidättämismenettelystä sekä 
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menettelystä puhelun kuuntelemisessa anne-
taan valtioneuvoston asetuksella.  
 

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 oike-
utta ole pakkokeinolain 1 luvun 18 b §:ssä 
tarkoitetulla tavalla rajoitettu. Tapaaminen 
voidaan sallia muulloinkin kuin tapaamista 
varten varattuina aikoina, jos se on tarpeen 
vapautensa menettäneen yhteyksien kannalta 
tai muusta erityisestä  syystä. Tapaajan tar-
kastamisesta säädetään 10 luvussa. 

Vapautensa menettäneen tapaamista on 
tarpeellisella tavalla valvottava. Tapaamista 
voidaan valvoa myös videolaitteilla. Valvon-
nasta syntyneiden tallenteiden säilyttämises-
sä ja hävittämisessä noudatetaan, mitä henki-
lötietojen käsittelystä poliisitoimessa anne-
tussa laissa säädetään pidätettyjen tiedoista. 

Vapautensa menettäneen ja muun tapaajan 
kuin 6 luvun 4 §:ssä tarkoitetun asiamiehen 
välistä keskustelua saadaan kuunnella vää-
rinkäytösten ehkäisemiseksi. 
 

2 § 

Valvomaton tapaaminen  

Vapautensa menettäneen lähiomaisen, 
muun läheisen ja 6 luvun 4 §:ssä tarkoitetun 
asiamiehen tapaaminen sekä, jos siihen on 
syytä, myös muun henkilön tapaaminen voi-
daan sallia ilman valvontaa (valvomaton ta-
paaminen), jos se on perusteltua vapautensa 
menettäneen yhteyksien säilymiseksi, oike-
usasioiden hoitamiseksi tai muusta vastaa-
vasta syystä eikä tapaamisesta aiheudu hait-
taa säilytystilan järjestykselle tai toiminnalle. 
Muun kuin 6 luvun 3 §:ssä tarkoitetun val-
vontaviranomaisen ja 6 luvun 4 §:ssä tarkoi-

tetun asiamiehen tapaamisen ehdoksi voidaan 
asettaa, että vapautensa menettänyt suostuu 9 
luvun 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuun päih-
teettömyyden valvontaan. 

Vapautensa menettäneen tarkastamisesta 
valvomattoman tapaamisen yhteydessä sää-
detään 9 luvun 4 §:ssä. 
 

3 § 

Tapaamisen epääminen ja erityisvalvottu ta-
paaminen 

Tapaaminen voidaan evätä, jos:  
1) tapaaja ei pysty luotettavasti todistamaan 

henkilöllisyyttään; 
2) tapaaja kieltäytyy 10 luvun 2 §:ssä tar-

koitetusta turvatarkastuksesta tai 10 luvun 
3 §:ssä tarkoitetusta henkilöntarkastuksesta; 
tai 

3) on perusteltua syytä epäillä, että tapaami-
sesta aiheutuu vaaraa säilytystilan järjestyksel-
le tai turvallisuudelle taikka vapautensa me-
nettäneen tai muun henkilön turvallisuudelle. 

Tapaaminen voidaan kuitenkin järjestää 
erityisen valvotuissa olosuhteissa (erityisval-
vottu tapaaminen), jos 1 momentissa tarkoi-
tettu vaara on mahdollista tällä tavoin torjua. 
 

4 § 

Tavaroiden vastaanottaminen ja tarkastami-
nen 

Tapaamisen yhteydessä vapautensa menet-
täneelle voidaan antaa lupa ottaa vastaan 
kohtuullinen määrä sellaisia tavaroita tai esi-
neitä, joiden hallussapito säilytystilassa on 4 
luvun 1 §:n 1 ja 2 momentin mukaan sallittu. 
Tarkemmat määräykset vastaanotettavan 
omaisuuden määrästä ja laadusta annetaan 8 
luvun 1 §:ssä tarkoitetussa säilytystilan jär-
jestyssäännössä.  

Tapaajan tuomat tavarat on tarkastettava 
ennen niiden luovuttamista vapautensa me-
nettäneelle. 

5 § 

Tapaamiskielto 

Jos tapaajan on todettu kuljettaneen tai yrit-
täneen kuljettaa huumausaineita tai 4 luvun 
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1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja aineita 
tai esineitä taikka vaarantaneen turvallisuutta 
tai vakavasti häirinneen säilytystilan järjes-
tystä, tapaajalle voidaan antaa olosuhteisiin 
nähden kohtuullinen, enintään kahden kuu-
kauden pituinen kielto vierailla säilytystilassa 
(tapaamiskielto). Tapaamiskieltoa voidaan 
jatkaa, jos se on edelleen tarpeen kiellon pe-
rusteena olevan toiminnan estämiseksi. 

Tapaamiskielto voi sisältää kiellon tavata 
määrättyä vapautensa menettänyttä tai mää-
rättyjä vapautensa menettäneitä taikka tulla 
määrättyyn säilytystilaan tai määrättyihin säi-
lytystiloihin. 

Tapaamiskieltoa ei saa antaa lähiomaiselle, 
muulle läheiselle, vapautensa menettäneen 6 
luvun 4 §:ssä tarkoitetulle asiamiehelle eikä, 
jos tapaaminen voidaan säilytystilan järjes-
tystä vaarantamatta järjestää 3 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla. 

Päätös tapaamiskiellosta tehdään kirjalli-
sesti. Ennen tapaamiskiellon antamista tapaa-
jaa ja vapautensa menettänyttä on mahdolli-
suuksien mukaan kuultava.  

Tapaamiskieltoja koskevien tietojen tallen-
tamisesta poliisiasiain tietojärjestelmään sää-
detään henkilötietojen käsittelystä poliisitoi-
messa annetussa laissa. 
 

6 § 

Yhteydet edustustoon 

Ulkomaisella vapautensa menettäneellä on 
oikeus olla yhteydessä hänen kotimaataan 
edustavaan diplomaattiseen edustustoon tai 
konsuliedustustoon, jollei yhteyksiä ole pak-
kokeinolain 1 luvun 18 b §:ssä tarkoitetulla 
tavalla rajoitettu. 

Vapautensa menettäneen diplomaattiseen 
edustustoon tai konsuliedustustoon osoitta-
mat lähetykset on toimitettava viipymättä 
edelleen. 

 
7 § 

Yksityiset keskustelut 

Vapautensa menettäneellä on mahdolli-
suuksien mukaan varattava tilaisuus henkilö-
kohtaisia asioitaan koskeviin yksityisiin kes-
kusteluihin seurakunnan, vankilatyötä teke-

vän järjestön taikka muun vastaavan tahon 
edustajan kanssa. 

 
8 § 

Poistumislupa erittäin tärkeästä syystä 

Vapautensa menettäneelle voidaan antaa 
lupa tarpeellisen valvonnan alaisena lyhyeksi 
aikaa poistua säilytystilasta Suomen alueelle 
vakavasti sairaana olevan lähiomaisen tai 
muun läheisen tapaamista samoin kuin lä-
hiomaisen tai muun läheisen hautaan saatta-
mista varten taikka muusta vastaavasta erit-
täin tärkeästä syystä. 
 

9 § 

Päätösvalta 

Tapaamiskiellon määräämisestä ja poistu-
misluvasta päättää säilytystilan esimies. Val-
vomattomasta tapaamisesta, erityisvalvotusta 
tapaamisesta ja tapaamisen epäämisestä päät-
tää säilytystilan esimies tai hänen määrää-
mänsä pidättämiseen oikeutettu virkamies. 
 

10 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset poistumisluvasta, 
tapaamiskiellosta ja sen sisällöstä annetaan 
valtioneuvoston asetuksella. Tarkemmat 
säännökset tapaamisten järjestämisestä anne-
taan sisäasiainministeriön asetuksella. 
 

8 luku  

Säilytystilan järjestys 

1 § 

Säilytystilan järjestyssääntö 

Säilytystilassa on järjestyssääntö, joka sisäl-
tää tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännök-
siä täydentäviä määräyksiä säilytystilan alu-
eesta, säilytystilan alueella liikkumisesta ja ti-
lojen lukittuna pitämisestä, osastoista, tapaa-
misten ja puhelimen käytön sekä vapaa-ajan 
järjestämisestä, omaisuuden hallussapidosta 
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sekä muista vastaavista säilytystilan järjestyk-
sen ylläpitämiseen ja toimintojen järjestämi-
seen liittyvistä yksittäisistä seikoista.  
 

2 § 

Vapautensa menettäneen käytös 

Vapautensa menettäneen on noudatettava 
säilytystilan järjestyssääntöä ja säilytystilan 
henkilökunnan antamia kehotuksia ja käsky-
jä. Vapautensa menettäneen on käyttäydyttä-
vä säilytystilan henkilökuntaa sekä muita va-
pautensa menettäneitä ja muita henkilöitä 
kohtaan asiallisesti. 

 
3 § 

Päätösvalta 

Säilytystilan järjestyssäännön vahvistaa ja 
tilojen valvonnasta ja lukittuna pitämisestä 
päättää kihlakunnan poliisilaitoksen poliisi-
päällikkö. 

 
4 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset järjestyssäännöstä 
annetaan sisäasiainministeriön asetuksella. 
 

9 luku 

Säilytystilan ja vapautensa menettäneen 
tarkastaminen 

1 § 

Valvonta säilytystilassa 

Vapautensa menettäneitä ja säilytystilaa on 
valvottava siten kuin vapauteen kohdistuvan 
toimenpiteen tarkoitus, säilytystilan järjestys, 
säilytystilassa pitämisen varmuus, karkaami-
sen tai säilytystilasta luvatta poistumisen es-
täminen, vapautensa menettäneiden ja mui-
den henkilöiden turvallisuus ja rikoksen es-
täminen edellyttävät.  

Säilytystilassa on oltava turvallisuuden 
edellyttämät hälytys- ja muut tekniset turva-
järjestelmät. 

2 § 

Sellien ja omaisuuden tarkastus 

Vapautensa menettäneiden sellejä ja heidän 
hallussaan ja säilytystilan alueella olevaa 
omaisuuttaan voidaan tarkastaa säilytystilan 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. 
Käyttöesineiden, rahan ja muiden maksuvä-
lineiden sekä muun omaisuuden hallussapi-
dosta säädetään 4 luvussa.  
 

3 §  

Vapautensa menettäneen turvatarkastus  

Vapautensa menettänyt saadaan säilytysti-
lassa, sen alueella ja kuljetuksen aikana tar-
kastaa turvallisuudesta huolehtimiseksi, jär-
jestyksen turvaamiseksi tai omaisuuden suo-
jelemiseksi (vapautensa menettäneen turva-
tarkastus).  

Turvatarkastuksessa voidaan metallinil-
maisinta, muuta teknistä laitetta taikka koulu-
tettua koiraa käyttäen, vaatteita tunnustele-
malla taikka muulla vastaavalla tavalla tar-
kastaa vapautensa menettänyt sen varmista-
miseksi, ettei vapautensa menettäneellä ole 
mukanaan esinettä tai ainetta: 

1) jolla voidaan aiheuttaa vaaraa henkilön 
turvallisuudelle tai vakavaa vaaraa säilytysti-
lan järjestykselle;  

2) joka erityisesti soveltuu omaisuuden va-
hingoittamiseen; tai  

3) jonka hallussapito on muuten laissa tai 
lain nojalla kielletty. 

Vapautensa menettänyt voidaan 1 momen-
tissa mainitussa tarkoituksessa velvoittaa 
vaihtamaan vaatteensa henkilökunnan läsnä 
ollessa. 
 

4 § 

Henkilöntarkastus 

Vapautensa menettäneelle voidaan tehdä 
henkilöntarkastus, jos:  

1) vapautensa menettänyttä epäillään 4 lu-
vun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettujen 
luvattomien esineiden tai aineiden hallussa-
pidosta; tai 
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2) henkilöntarkastus on tarpeen karkaami-
sen tai säilytystilasta luvatta poistumisen eh-
käisemiseksi, säilytystilan järjestystä tai tur-
vallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi, 
säilytystilaan saapumisen tai palaamisen joh-
dosta taikka valvomattoman tapaamisen yh-
teydessä.  

Henkilöntarkastus käsittää sen tutkimisen, 
mitä vapautensa menettäneellä on vaatteis-
saan tai muutoin yllään.  
 
 
 

5 § 

Erityistarkastus  

Säilytystilassa, sen osastolla tai muussa ti-
lassa voidaan suorittaa erityistarkastus, jos se 
on tarpeen järjestystä tai turvallisuutta uh-
kaavan vakavan vaaran torjumiseksi taikka 4 
luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettujen 
luvattomien esineiden tai aineiden löytämi-
seksi.  

Kun säilytystilan osastolla tai muussa tilas-
sa suoritetaan erityistarkastus, henkilöntar-
kastus saadaan tehdä kaikille tilaan sijoite-
tuille tai tarkastettavassa tilassa oleville va-
pautensa menettäneille. 
 
 

6 § 

Päihteettömyyden valvonta 

Jos on syytä epäillä, että vapautensa menet-
tänyt on alkoholin, muun päihdyttävän ai-
neen tai dopingaineen vaikutuksen alainen, 
vapautensa menettänyt voidaan velvoittaa an-
tamaan virtsa- tai sylkinäyte taikka suoritta-
maan puhalluskoe. Jos päihtymystila on ul-
konaisista merkeistä päätellen ilmeinen, näy-
tettä ei edellytetä. 

Valvomattoman tapaamisen ehdoksi voi-
daan asettaa, että vapautensa menettänyt 
pyydettäessä antaa virtsa- tai sylkinäytteen 
taikka suorittaa puhalluskokeen. 

Vapautensa menettäneeltä, joka ilman pä-
tevää syytä kieltäytyy virtsa- tai sylkinäyt-
teen antamisesta tai puhalluskokeen suorit-
tamisesta, voidaan määrätä otettavaksi veri-
näyte. 

7 § 

Menettely ja päätösten kirjaaminen 

Henkilöntarkastus suoritetaan todistajan 
läsnä ollessa. Jos henkilöntarkastus edellyttää 
vaatteiden riisumista, henkilöntarkastuksen 
suorittajan ja todistajan tulee olla samaa su-
kupuolta tarkastettavan kanssa. Vapautensa 
menettäneen ollessa säilytystilan ulkopuolel-
la poliisimiehen tai vartijan välittömässä val-
vonnassa henkilöntarkastus saadaan kuiten-
kin suorittaa ilman todistajan läsnäoloa, jos 
asia ei siedä viivytystä.  

Päätös erityistarkastuksesta on tehtävä kir-
jallisesti. Vapautensa menettäneelle on ilmoi-
tettava toimenpiteen peruste.  

Henkilöntarkastuksesta ja erityistarkastuk-
sesta pidetään pöytäkirjaa, joiden tarkem-
masta sisällöstä säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. Päihtymystilaa koskevat havain-
not ja turvatarkastuksen toimittaminen kulje-
tuksen aikana on kirjattava. 
 

8 § 

Päätösvalta 

Vapautensa menettäneen turvatarkastukses-
ta päättää poliisimies tai, jos asia ei siedä vii-
vytystä, vartija. 

Vapautensa menettäneen henkilöntarkas-
tuksesta ja päihteettömyyden valvonnasta 
päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies 
tai, jos asia ei siedä viivytystä, poliisimies.  

Erityistarkastuksesta päättää säilytystilan 
esimies tai hänen määräämänsä pidättämi-
seen oikeutettu virkamies.  
 
 

10 luku 

Muun henkilön tarkastaminen 

1 § 

Pääsy säilytystilaan 

Säilytystilaan ei saa päästää ketään ilman 
asianmukaista lupaa tai syytä. 

Säilytystilaan pääsyn edellytykseksi voi-
daan asettaa päällysvaatteiden ja mukana 
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tuotujen tavaroiden jättäminen poliisin säily-
tettäviksi poliisin määräämällä tavalla. Myös 
henkilöllisyyden todistaminen voidaan aset-
taa säilytystilaan pääsyn ja säilytystilan alu-
eella liikkumisen ehdoksi. Alueella liikkumi-
selle voidaan asettaa muitakin järjestyksen 
tai turvallisuuden ylläpitämiseksi tarpeellisia 
ehtoja.  

Pääsy säilytystilaan voidaan evätä tai oles-
kelu säilytystilan alueella voidaan kieltää sil-
tä, joka ei noudata 2 momentissa tarkoitettua 
määräystä tai ehtoa taikka kieltäytyy 2 §:ssä 
tarkoitetusta turvatarkastuksesta. Säilytysti-
laan ei saa myöskään päästää ketään, joka 
päihtymyksen, uhkaavan käytöksen tai muun 
vastaavan syyn vuoksi saattaa vaarantaa säi-
lytystilan järjestystä tai turvallisuutta. Tapaa-
jan pääsyn epäämisessä noudatetaan lisäksi, 
mitä 7 luvun 3 §:ssä säädetään. 
 

 

 

2 §  

Turvatarkastus säilytystilan alueella 

Henkilö voidaan tarkastaa säilytystilassa ja 
sen alueella turvallisuuden ylläpitämiseksi, 
järjestyksen turvaamiseksi tai omaisuuden 
suojelemiseksi (turvatarkastus).  

Turvatarkastuksessa voidaan metallinil-
maisinta, muuta teknistä laitetta taikka koulu-
tettua koiraa käyttäen, vaatteita tunnustele-
malla taikka muulla vastaavalla tavalla tar-
kastaa säilytystilaan saapuva taikka säilytys-
tilassa tai sen alueella oleva henkilö, hänen 
mukanaan olevat tavarat ja hänen käyttämän-
sä, säilytystilan alueella oleva kulkuneuvo 
sen varmistamiseksi, ettei henkilöllä ole mu-
kanaan esinettä tai ainetta: 

1) jolla voidaan aiheuttaa vaaraa henkilön 
turvallisuudelle tai säilytystilan järjestyksel-
le;  

2) joka erityisesti soveltuu omaisuuden va-
hingoittamiseen;  tai  

3) jonka hallussapito on muuten laissa tai 
lain nojalla kielletty. 

Edellä 1 momentissa mainitussa tarkoituk-
sessa henkilö voidaan velvoittaa luovutta-
maan mukanaan tuomansa omaisuus tarkas-
tettavaksi, jollei tarkastusta voida suorittaa 2 
momentissa tarkoitetulla tavalla.  

3 § 

Tapaajan henkilöntarkastus 

Jos on perusteltua syytä epäillä, että tapaa-
misessa pyritään luovuttamaan 2 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä, va-
pautensa menettäneen tapaamisen ehdoksi 
voidaan asettaa, että tapaaja suostuu henki-
löntarkastukseen.  

Jos tapaaja kieltäytyy henkilöntarkastuk-
sesta, noudatetaan, mitä 7 luvun 3 §:ssä sää-
detään. 

Henkilöntarkastus käsittää sen tutkimisen, 
mitä tapaajalla on vaatteissaan tai muutoin 
yllään. 

 
4 § 

Esineiden ja aineiden pois ottaminen 

Turvatarkastusta tai henkilöntarkastusta 
suorittavalla virkamiehellä on oikeus ottaa 
pois tarkastuksessa tai muuten löydetty 2 §:n 
2 momentissa tarkoitettu esine tai aine. 

Pois otetut esineet ja aineet on otettava po-
liisin haltuun tai, jollei siihen ole lain mu-
kaan estettä, palautettava tarkastetulle henki-
lölle hänen poistuessaan säilytystilasta. 

 
5 § 

Säilytystilan alueelta poistaminen 

Se, joka kieltäytyy turvatarkastuksesta 
taikka ei noudata hänelle 1 §:n 3 momentin 
tai 7 luvun 3 §:n nojalla annettua kehotusta 
poistua säilytystilasta, voidaan poistaa säily-
tystilasta tai sen alueelta. Poistettavalle on 
ilmoitettava poistamisen peruste. 
 

6 §  

Menettely turva- ja henkilöntarkastuksessa 

Turvatarkastus ja henkilöntarkastus tulee 
suorittaa hienotunteisesti. Tarkastuksesta ei 
saa aiheutua tarpeetonta haittaa tarkastetta-
valle henkilölle tai vahinkoa omaisuudelle. 

Tarkastuksen peruste on ilmoitettava tar-
kastettavalle. Henkilöntarkastuksessa on ol-
tava läsnä todistaja. Jos henkilöntarkastus 



 HE 90/2005 vp 
  

   

 

143

edellyttää vaatteiden riisumista, se on suori-
tettava erillisessä tilassa ja henkilöntarkas-
tuksen suorittajan ja todistajan tulee olla sa-
maa sukupuolta tarkastettavan kanssa. 

Henkilöntarkastuksesta pidetään pöytäkir-
jaa. 
 
 

7 § 

Päätösvalta 

Turvatarkastuksesta ja säilytystilaan pääsyn 
epäämisestä päättää pidättämiseen oikeutettu 
virkamies tai, jos asia ei siedä viivytystä, po-
liisimies tai vartija. 

Tapaajan henkilöntarkastuksesta ja säily-
tystilasta poistamisesta päättää pidättämiseen 
oikeutettu virkamies. Jos asia ei siedä viivy-
tystä, säilytystilasta poistamisesta voi päättää 
myös poliisimies tai vartija. 

 
 

8 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset henkilöntarkastuk-
sen pöytäkirjasta sekä alueelta poistamista 
koskevan päätöksen kirjaamisesta annetaan 
valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

11 luku 

Turvaamistoimenpiteet 

1 § 

Turvaamistoimenpiteet  

Turvaamistoimenpiteitä ovat yhteydenpi-
don rajoittaminen, kahlehtiminen, tarkkailu 
ja eristämistarkkailu sen mukaan kuin tässä 
luvussa säädetään. 

Turvaamistoimenpiteiden sijasta on pyrit-
tävä käyttämään ensisijaisesti muita kuin va-
pautta rajoittavia keinoja vapautensa menet-
täneen rauhoittamiseksi taikka rikoksen tai 
vaaraa aiheuttavan tapahtuman estämiseksi. 

Vapautensa menettäneen yhteydenpidon ra-
joittamisesta säädetään pakkokeinolaissa. 

2 § 

Kahlehtiminen 

Vapautensa menettänyt saadaan kahlehtia, 
jos se on välttämätöntä: 

1) karkaamisen estämiseksi kuljetuksen ai-
kana;  

2) sellaisen väkivaltaisen käyttäytymisen 
hillitsemiseksi, jota ei saada estetyksi muilla 
tavoin ja josta saattaa aiheutua vaaraa vapau-
tensa menettäneen itsensä tai muiden henki-
löiden turvallisuudelle taikka huomattavaa 
vahinkoa omaisuudelle; tai 

3) uhkaavan väkivallan torjumiseksi. 
Kahlehtimista ei saa jatkaa pitempään kuin 

on välttämätöntä. Jos vapautensa menettänyt 
kahlehditaan 1 momentin 2 kohdan nojalla, 
on kahlehtimisesta mahdollisuuksien mukaan 
kuultava lääkäriä. Kun vapautensa menettä-
nyt on kuultavana tuomioistuimessa, kahleet 
on poistettava, jollei oikeuden puheenjohtaja 
erityisestä syystä toisin määrää. Kahleet on 
poistettava, jos se on välttämätöntä lääketie-
teellisen toimenpiteen suorittamiseksi. 
 

3 § 

Tarkkailu 

Vapautensa menettänyt saadaan sijoittaa 
tarkkailuun, jos se on välttämätöntä: 

1) päihtyneen tai päihdyttävien aineiden 
käyttämisen vieroitusoireista kärsivän vapau-
tensa menettäneen terveydentilan seuraami-
seksi ja hänen turvallisuutensa varmistami-
seksi;  

2) itsemurhan tai itsetuhoisen käyttäytymi-
sen estämiseksi;  taikka 

3) sellaisen väkivaltaisen käyttäytymisen 
hillitsemiseksi, jota ei saada estetyksi muulla 
tavoin ja josta saattaa aiheutua vaaraa vapau-
tensa menettäneen tai muiden henkilöiden 
turvallisuudelle taikka huomattavaa vahinkoa 
omaisuudelle. 

Tarkkailuun sijoittamisesta on viipymättä 
ilmoitettava terveydenhuoltohenkilökuntaan 
kuuluvalle virkamiehelle. Lääkärin tai muun 
terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluvan 
virkamiehen tulee mahdollisimman pian tut-
kia vapautensa menettäneen terveydentila. 
Vapautensa menettänyttä on tarkoin seuratta-
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va teknisellä valvonnalla ja muulla tavoin. 
Tarkkailuun sijoittaminen ei saa kestää pi-

tempään kuin on välttämätöntä eikä yli seit-
semää vuorokautta. Tarkkailuun sijoittamista 
saadaan  kuitenkin  jatkaa, jos se on välttä-
mätöntä 1 momentissa tarkoitetusta syystä. 
Tarkkailuun sijoittaminen on otettava uudel-
leen käsiteltäväksi enintään seitsemän vuoro-
kauden väliajoin.  
 
 

4 § 

Eristämistarkkailu 

Vapautensa menettänyt saadaan sijoittaa 
eristämistarkkailuun, jos on perusteltua syytä 
epäillä, että hänellä säilytystilassa tai sinne 
tullessaan on kehossaan päihteitä taikka mui-
ta 4 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitet-
tuja luvattomia aineita tai esineitä. 

Eristämistarkkailua saadaan jatkaa, kunnes 
päihteet tai muut luvattomat aineet tai esineet 
ovat poistuneet vapautensa menettäneen eli-
mistöstä taikka kunnes eristämiseen ei enää 
muuten ole syytä. Eristämistarkkailu ei kui-
tenkaan saa kestää yli seitsemää vuorokautta. 
Jos eristämistarkkailusta aiheutuu vaaraa va-
pautensa menettäneen terveydelle, eristämis-
tarkkailu on keskeytettävä. Jos vapautensa 
menettäneen kehossa on henkilönkatsastuk-
sessa havaittu 1 momentissa tarkoitettuja ai-
neita tai esineitä, eristämistarkkailua saadaan 
jatkaa seitsemän vuorokauden enimmäisajan 
jälkeenkin, kuitenkin enintään seitsemän 
vuorokautta. 

Eristämistarkkailuun sijoittamisesta on vii-
pymättä ilmoitettava terveydenhuoltohenki-
lökuntaan kuuluvalle virkamiehelle. Lääkärin 
tai muun terveydenhuoltohenkilökuntaan 
kuuluvan virkamiehen tulee mahdollisimman 
pian tutkia eristämistarkkailuun sijoitetun 
vapautensa menettäneen terveydentila. Va-
pautensa menettänyttä on tarkoin seurattava 
teknisellä valvonnalla tai muulla tavoin. 
 

5 § 

Menettelysäännökset 

Päätös vapautensa menettäneen eristämis-
tarkkailuun sijoittamisesta on tehtävä kirjalli-

sesti. Vapautensa menettäneelle on ilmoitet-
tava toimenpiteen perusteet. 

Kun päätetään 2 §:n 1 momentin 2 tai 3 
kohdassa tarkoitetusta kahlehtimisesta taikka 
4 §:ssä tarkoitetusta eristämistarkkailuun si-
joittamisesta, toimenpiteen syy ja kesto on 
kirjattava. 

 
6 § 

Päätösvalta 

Kahlehtimisesta, tarkkailuun sijoittamisesta 
ja eristämistarkkailusta päättää säilytystilan 
esimies tai, jos asia ei siedä viivytystä, polii-
simies tai vartija.  
 

7 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tarkkailun ja eris-
tämistarkkailun täytäntöönpanosta sekä kah-
lehtimisvälineistä ja 5 §:ssä tarkoitettujen 
päätösten kirjaamisesta annetaan valtioneu-
voston asetuksella. Tekniset säännökset kah-
lehtimisvälineistä ja niiden käytöstä annetaan 
sisäasiainministeriön asetuksella. 
 

12 luku 

Tekninen valvonta ja etävalvonta 

1 § 

Tekninen valvonta 

Tekninen valvonta suoritetaan siten, että 
säilytystilassa olevan pidätetyn tai kiinni ote-
tun vapauteen kohdistuvan toimenpiteen tar-
koitus, säilytysvarmuus, säilytystilan järjes-
tyksen säilyminen ja turvallisuus turvataan. 

Teknisestä valvonnasta on viipymättä il-
moitettava valvonnan kohteena olevalle hen-
kilölle. 
 

2 § 

Etävalvonta 

Säilytystilassa olevaa pidätettyä tai kiinni 
otettua voidaan valvoa etävalvonnalla etäval-
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vontakeskuksesta. Jos pidätetyn tai kiinni 
otetun turvallisuuteen kohdistuu hänen ter-
veydentilansa, itsetuhoisen käyttäytymisensä 
tai muun vastaavan syyn johdosta erityinen 
uhka, ei häntä voida valvoa vain etävalvon-
nalla. 

Miehittämättömän säilytystilan ovet ja 
muut kulkutiet on voitava avata ilman viivy-
tystä. Ensiavun ja pelastustoimenpiteiden 
suorittamisen turvaaminen on tarvittaessa jär-
jestettävä yhteistyössä pelastus- tai tervey-
denhuoltoviranomaisten taikka rajavartiolai-
toksen kanssa. 

Sisäasiainministeriö hyväksyy etävalvonta-
järjestelmän ennen sen käyttöönottoa. Sisä-
asiainministeriö valvoo etävalvontajärjestel-
miä, ja sen on peruutettava etävalvontajärjes-
telmälle annettu hyväksyntä, jos etävalvonta-
järjestelmä ei ole vaatimusten mukainen. 
 

3 § 

Etävalvontakeskuksen tehtävät 

Etävalvontakeskuksen tehtävänä on käy-
tössään olevien etävalvontalaitteiden avulla 
toimialueellaan: 

1) valvoa säilytysvarmuutta; 
2) valvoa järjestyksen säilymistä säilytysti-

lassa; 
3) valvoa pidätettyjen ja kiinni otettujen 

turvallisuutta; 
4) seurata pidätettyjen ja kiinni otettujen  

terveydentilaa; sekä 
5) hälyttää tarvittaessa säilytystilaa valvova 

paikallinen päivystäjä, poliisipartio tai 2 §:n 
2 momentissa tarkoitettu yhteistyötaho.  

 
4 § 

Valvontavastuun siirtyminen 

Valvontavastuun siirtyessä säilytystilan ja 
etävalvontakeskuksen välillä on valvontavas-
tuun luovuttavan virkamiehen ilmoitettava 
valvontavastuun vastaanottavalle virkamie-
helle tiedossaan olevat säilytysvarmuuden, 
järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi tarpeel-
liset pidätettyjä ja kiinni otettuja koskevat 
valvontatiedot. 

Valvontavastuun siirtyminen säilytystilan 
ja etävalvontakeskuksen välillä on kirjattava 

sekä säilytystilassa että etävalvontakeskuk-
sessa. 
 
 

5 § 

Tallentaminen 

Teknisen valvonnan yhteydessä kertynyttä 
kuvaa, ääntä ja muuta tietoa voidaan tallentaa 
pidätettyjen ja kiinni otettujen asianmukaisen 
kohtelun turvaamiseksi. 

Tallennetta saadaan käyttää pidätettyjen ja 
kiinni otettujen kohtelun asianmukaisuuden 
selvittämiseksi, pidätettyjen ja kiinni otettu-
jen kohtelun yleisen valvomisen tarkoituk-
sessa sekä säilytystilassa tehdyksi epäillyn 
rikoksen selvittämiseksi. 

Teknisestä valvonnasta syntyneiden tallen-
teiden säilyttämisessä ja hävittämisessä nou-
datetaan, mitä henkilötietojen käsittelystä po-
liisitoimessa annetussa laissa säädetään pidä-
tettyjen tiedoista. 
 
 

6 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset teknisestä valvon-
nasta ja etävalvonnasta annetaan valtioneu-
voston asetuksella. Säännökset tekniseen 
valvontaan ja etävalvontaan käytettävistä 
laitteista ja niiden tarkastamisesta, teknistä 
valvontaa koskevista ilmoituksista, henkilöl-
lisen valvonnan järjestämisestä etävalvonnan 
yhteydessä sekä valvontavastuun siirtymisen 
kirjaamisesta annetaan sisäasiainministeriön 
asetuksella. 
 
 
 

13 luku 

Tutkintavankeja koskevat erityissäännökset 

1 § 

Tutkintavangin kuuleminen 

Tutkintavankia on kuultava häntä koskevaa 
tärkeää päätöstä tehtäessä. 
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2 § 

Kirjallisuus ja tiedotusvälineiden seuranta 

Tutkintavangille on mahdollisuuksien mu-
kaan varattava tilaisuus seurata televisio- ja 
radio-ohjelmia ja sanomalehtiä sekä hankkia 
omalla kustannuksellaan aikakauslehtiä ja 
kirjallisuutta. 

Aikakauslehtien ja kirjallisuuden hallussa-
pitoon sovelletaan, mitä 4 luvun 1 §:ssä sää-
detään. 
 

3 § 

Tutkintavankeuslain soveltaminen 

Tutkintavankien kohteluun sovelletaan, mi-
tä tutkintavankeuslain 1 luvun 3 §:ssä sääde-
tään tutkintavankeuden tarkoituksesta ja 2 
luvun 1 §:ssä tutkintavangin sijoittamisesta. 
 

14 luku 

Vapautensa menettäneen kuljetus 

1 § 

Kuljetusvälineet 

Kuljetuksessa on käytettävä tarkoitukseen 
sopivia, tarpeellisin turvalaittein varustettuja 
kuljetusvälineitä. 
 

2 § 

Kuljetuksen kesto 

Vapautensa menettäneen kuljetus on suori-
tettava ilman aiheetonta viivytystä. 

Kuljetus on suoritettava niin, ettei kuljetus-
aika muodostu kohtuuttoman pitkäksi huo-
mioon ottaen kuljetuksen syy, kuljetusmatka 
ja kuljetettavan terveydentila. 
 

3 § 

Vapautensa menettäneen erillään pitäminen 

Jos kuljetuksessa käytetään yleisessä lii-
kenteessä olevaa kulkuneuvoa, kuljetettava 
on pyrittävä pitämään erillään muista mat-

kustajista. Alle 18-vuotias vapautensa menet-
tänyt on pidettävä erillään aikuisista vapau-
tensa menettäneistä, jollei hänen etunsa mu-
kaista ole menetellä toisin. 
 

4 § 

Vapautensa menettäneen kohtelu kuljetuksen 
aikana 

Vapautensa menettäneen kohtelussa kulje-
tuksen aikana noudatetaan soveltuvin osin, 
mitä tässä laissa säädetään. Vapautensa me-
nettäneen oikeutta ulkoiluun, omaisuuden 
hallussapitoon ja käyttöön sekä oikeutta ta-
paamisiin ja puhelimen käyttöön saadaan 
kuljetuksen aikana rajoittaa, jos niiden toteut-
taminen kuljetuksen kestäessä on erityisen 
vaikeaa järjestää. 

Kuljetus on pyrittävä järjestämään huomio-
ta herättämättä. 

Vapautensa menettäneellä tulee olla mah-
dollisuus ilman aiheetonta viivytystä saada 
yhteys kuljetusta valvovaan viranomaiseen. 
 

5 § 

Kuljetuksen järjestämisvastuu 

Kuljetuksen järjestämisvastuusta säädetään 
erikseen. 

 
15 luku 

Vartijat 

1 § 

Toimivaltuuksien käytön yleiset periaatteet 

Vartijan on toimittava asiallisesti ja puolu-
eettomasti sekä sovinnollisuutta edistäen. 

Vartijan tulee ensisijaisesti neuvoin, keho-
tuksin ja käskyin ylläpitää säilytysvarmuutta, 
säilytystilan järjestystä ja turvallisuutta sekä 
turvata vapauteen kohdistuvan toimenpiteen 
tarkoituksen toteutuminen. 

Vartijan on suoritettava virkatehtävänsä 
puuttumatta enempää kenenkään oikeuksiin 
ja aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai hait-
taa kuin on välttämätöntä ja puolustettavaa 
tehtävän suorittamiseksi. 
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2 § 

Voimakeinojen käyttö 

Vartijalla on virkatehtävää suorittaessaan 
oikeus säilytystilassa, sen alueella ja välittö-
mässä läheisyydessä, vapautensa menettä-
neen kuljetuksen aikana sekä poliisin valvo-
massa toiminnassa käyttää voimakeinoja: 

1) vapautensa menettäneen karkaamisen tai 
luvatta poistumisen estämiseksi, vastarinnan 
murtamiseksi ja 9 ja 11 luvussa tarkoitetun 
valvonta-, tarkastus- ja turvaamistoimenpi-
teen suorittamiseksi;  

2) 10 luvussa tarkoitetun säilytystilaan pää-
syn estämiseksi, esineiden ja tavaroiden hal-
tuun ottamiseksi sekä säilytystilasta ja sen 
alueelta poistamiseksi; sekä 

3) henkeen tai terveyteen kohdistuvan ri-
koksen taikka muun henkilön terveyttä vaa-
rantavan teon taikka tapahtuman uhatessa lu-
vattoman pääsyn estämiseksi, esteen poista-
miseksi tai kulkuneuvon pysäyttämiseksi. 

Voimakeinojen on oltava tarpeellisia ja 
olosuhteisiin nähden puolustettavia. Puolus-
tettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon 
tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan 
vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat 
sekä muut tilanteen kokonaisarvosteluun vai-
kuttavat seikat.  

Voimankäyttövälineitä saa käyttää ainoas-
taan asianmukaisen koulutuksen saanut vir-
kamies. Toimenpiteen syy ja kesto on kirjat-
tava. 

Sillä, joka 1 momentissa tarkoitetun virka-
miehen pyynnöstä tai tämän suostumuksella 
avustaa tässä tarkoitetun virkatoimen suorit-
tamisessa, on oikeus mainitun virkamiehen 
ohjauksessa sellaisten tarpeellisten voima-
keinojen käyttämiseen, joita voidaan olosuh-
teisiin nähden pitää puolustettavina. 
 
 

3 § 

Henkilö- ja omaisuusvahinko 

Vartijan on viivytyksettä ilmoitettava esi-
miehelleen virkatehtävän suorittamisen yh-
teydessä syntyneestä muusta kuin vähäiseksi 
katsottavasta henkilö- tai omaisuusvahingos-
ta. Henkilö- ja omaisuusvahingon suhteen on 

meneteltävä siten kuin siitä poliisilain 
49 §:ssä säädetään. 
 

4 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset menettelystä varti-
joiden voimakeinojen käytössä ja voiman-
käyttövälineistä annetaan valtioneuvoston 
asetuksella. Tekniset säännökset voimankäyt-
tövälineistä ja niiden käytöstä sekä voima-
keinojen ja voimankäyttövälineiden käytön 
koulutuksesta annetaan sisäasiainministeriön 
asetuksella. 
 

16 luku 

Ilmoituksen ja tiedon antaminen 

1 § 

Ilmoitus vapautensa menettäneen terveyden-
tilasta ja kuolemasta 

Vapautensa menettäneen terveydentilasta 
ilmoitettaessa noudatetaan potilaan asemasta 
ja oikeuksista annetun lain säännöksiä. 

Vapautensa menettäneen kuolemasta on 
ilmoitettava asianomaisille viranomaisille 
sekä lähiomaiselle, muulle läheiselle tai va-
pautensa menettäneen nimeämälle henkilölle. 
 

2 § 

Ilmoitus poistumisluvasta ja vapautumisesta 

Vapautensa menettäneen vapauttamisesta 
ja säilytystilasta poistumisesta saadaan il-
moittaa asianomistajalle tai muulle henkilöl-
le, jos vapautensa menettäneen käyttäytymi-
sen tai hänen esittämiensä uhkausten johdos-
ta on perusteltua syytä epäillä, että vapauten-
sa menettänyt syyllistyy tämän tai tälle lähei-
sen henkilön henkeen, terveyteen tai vapau-
teen kohdistuvaan rikokseen. Ilmoitus voi-
daan antaa myös henkilölle, johon nähden 
vapautensa menettäneellä on lähestymiskiel-
losta annetun lain (898/1998) mukainen lä-
hestymiskielto. 

Ilmoitus on tehtävä hienotunteisuutta nou-
dattaen. Ilmoitusta ei tehdä vastoin asian-
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omistajan tai muun 1 momentissa tarkoitetun, 
vaarassa olevan henkilön ilmaisemaa tahtoa. 
 

3 § 

Tietojen antaminen mielentilatutkimusta suo-
rittavalle yksikölle 

Poliisilla on oikeus antaa mielentilatutki-
musta suorittavalle yksikölle vapautensa me-
nettäneestä tietoja, jotka ovat tarpeellisia 
mielentilatutkimuksen toimenpanemiseksi. 

 
4 § 

Päätösvalta 

Tässä luvussa tarkoitettujen ilmoitusten ja 
tiedon antamisesta päättää säilytystilan esi-
mies. 
 

5 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset ilmoituksista anne-
taan valtioneuvoston asetuksella. 

 
17 luku 

Muutoksenhaku 

1 § 

Muutoksenhaun alaiset asiat 

Oikaisuvaatimus kihlakunnan poliisilaitok-
sen poliisipäällikölle ja valitus hallinto-
oikeuteen voidaan tehdä seuraavista päätök-
sistä: 

1 ) 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetusta omaisuu-
den hallussapidosta sekä saman luvun 4 §:ssä 
tarkoitetusta rahan ja muiden maksuvälinei-
den käytöstä; 

2) 6 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta kirjeen tai 
postilähetyksen pidättämisestä; ja 

3) 7 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta tapaamis-
kiellosta ja saman luvun 8 §:ssä tarkoitetusta 
poistumisluvasta erittäin tärkeästä syystä. 

Tapaajalla on oikeus hakea oikaisua ja va-
littaa 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta 
tapaamiskiellosta. 

2 § 

Oikaisuvaatimus 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 
viikon kuluessa siitä, kun päätös oikaisuosoi-
tuksineen on annettu vapautensa menettä-
neelle tiedoksi. Oikaisuvaatimus toimitetaan 
päätöksen tehneelle viranomaiselle. 

 
3 § 

Oikaisuvaatimuksesta päättäminen 

Oikaisuvaatimuksen ratkaisee kihlakunnan 
poliisilaitoksen poliisipäällikkö. 

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellise-
nä. 

Asian käsittelystä on muutoin voimassa, 
mitä hallintolaissa (434/2003) säädetään. 

 
 

4 § 

Valituksen tekeminen 

Kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäälli-
kön oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään 
päätökseen saa valittamalla hakea muutosta 
hallinto-oikeuteen. Valitus tehdään siihen 
hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä kih-
lakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikön 
päätös on tehty. 

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista. 

 
5 § 

Oikaisuvaatimuksen ja valituksen vaikutus 
täytäntöönpanoon 

Oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemi-
nen ei keskeytä 1 §:ssä tarkoitetun päätöksen 
täytäntöönpanoa, jollei kihlakunnan poliisi-
laitoksen poliisipäällikkö tai hallinto-oikeus 
toisin päätä. 

 
6 § 

Valituksen käsittely hallinto-oikeudessa 

Valitusta käsitellessään hallinto-oikeus on 
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päätösvaltainen yksijäsenisenä. Valitusasia 
on käsiteltävä kiireellisenä. 

Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

Asian käsittelystä on muutoin voimassa, 
mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. 

 
7 § 

Oikeusapu 

Vapautensa menettäneelle voidaan 1 §:ssä 
tarkoitetussa asiassa myöntää oikeusapua 
niin kuin oikeusapulaissa (257/2002) sääde-
tään. Oikeusapulain 10 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua selvitystä taloudellisista olosuh-
teista ei tarvitse esittää. Oikeusavun myön-
tämisestä päättää tuomioistuin. 

 
8 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset oikaisuvaatimuksen 
tekemisestä annettaan valtioneuvoston ase-
tuksella. 

 
18 luku 

Erinäiset säännökset 

1 § 

Säilytystilan esimies 

Säilytystilan esimieheksi on määrättävä 
säilytystilaa hallinnoivan poliisilaitoksen 
henkilöstöön kuuluva pidättämiseen oikeutet-
tu virkamies. Erityisestä syystä säilytystilan 
esimiehenä saa olla rikosylikonstaapeli tai 
ylikonstaapeli. 

Säilytystilan esimiehen tulee valvoa, että 
säilytystilassa noudatetaan lakia ja sen nojal-
la annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 
 

2 § 

Tarkemmat täytäntöönpanosäännökset 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-
töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 

 
19 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

1 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 
20  . 

 
2 § 

Siirtymäsäännökset 

Vapautensa menettäneen kohtelua koske-
van päätöksen täytäntöönpanossa sovelletaan 
päätöstä tehtäessä voimassa olleita säännök-
siä. Tämän lain säännöksiä sovelletaan kui-
tenkin, jos asia tulee ehtojen rikkomisen, 
edellytysten muuttumisen, laissa asetetun 
määräajan taikka muun vastaavan syyn 
vuoksi uudelleen käsiteltäväksi. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia 
säännöksiä sovelletaan haettaessa muutosta 
lain voimaantulon jälkeen tehtyyn päätök-
seen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

————— 
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2. 

Laki 

esitutkintalain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun esitutkintalain (449/1987) 10 §:n 1 ja 3 

momentti seuraavasti: 
 

10 § 
Asianosaisella on oikeus käyttää esitutkin-

nassa avustajaa. Rikoksesta epäillylle, joka 
on otettu kiinni, pidätetty tai vangittu, on vii-
pymättä ilmoitettava hänen oikeudestaan 
käyttää avustajaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rikoksesta epäillyllä, joka on otettu kiinni, 
pidätetty tai vangittu, on oikeus pitää yhteyt-

tä avustajaansa tapaamalla, kirjeitse ja puhe-
limitse siten kuin tutkintavankeuslaissa (  /   ) 
ja poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelus-
ta annetussa laissa (   /    )  tarkemmin sääde-
tään. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  . 
————— 

 
 



 HE 90/2005 vp 
  

   

 

 151

 

3. 

Laki 

rajavartiolain 61 ja 64 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan   päivänä       kuuta 2005 annetun rajavartiolain (   /   ) 64 §:n 4 momentti sekä 
muutetaan 61 § ja 64 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
61 § 

Vapautensa menettäneen henkilön kohtelussa 
sovellettavat säännökset 

Jollei jäljempänä muuta säädetä, vapauten-
sa menettäneen henkilön kohteluun sovelle-
taan rajavartiolaitoksessa soveltuvin osin, 
mitä poliisin säilyttämien henkilöiden kohte-
lusta annetussa laissa (   /    ) säädetään, lu-
kuun ottamatta etävalvontaa koskevia sään-
nöksiä. 

Mitä 1 momentissa tarkoitetussa laissa sää-
detään poliisista, koskee rajavartiolaitoksen 
säilyttämän henkilön osalta rajavartiolaitosta. 
Mitä mainitussa laissa säädetään poliisimie-
hestä tai vartijasta, koskee rajavartiolaitok-
sessa rajavartiomiestä. Mitä samassa laissa 
säädetään säilytystilan esimiehestä tai hänen 
määräämästään pidättämiseen oikeutetusta 
virkamiehestä, koskee rajavartiolaitoksessa 
säilytystilan esimiestä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lain: 
1) 8 luvun 3 §:ssä säädetystä poiketen raja-

vartiolaitoksen hallinnoiman säilytystilan jär-
jestyssäännön vahvistaa sekä tilojen valvon-
nasta ja lukittuna pitämisestä päättää asian-
omainen hallintoyksikkö;  

2) 17 luvun 3 §:n 1 momentissa säädetystä 
poiketen päätöksen oikaisuvaatimuksesta te-

kee asianomaisen hallintoyksikön aluepääl-
likkö; ja 

3) 18 luvun 1 §:ssä säädetystä poiketen säi-
lytystilan esimieheksi on määrättävä asian-
omaisen hallintoyksikön pidättämiseen oi-
keutettu virkamies. 

Säilöön otetun ulkomaalaisen kohtelussa 
on noudatettava, mitä ulkomaalaislain 
(301/2004) 123 §:ssä säädetään, sekä päihty-
neiden käsittelyssä, mitä päihtyneiden käsit-
telystä annetussa laissa (461/1973) sääde-
tään. Sotilaskurinpitoon liittyvästä kiinniot-
tamisesta ja rangaistuksen täytäntöönpanosta 
säädetään sotilaskurinpitolaissa. 

 
 

64 § 

Vapautensa menettäneen henkilön säilytysti-
lat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Säilytystilaa hyväksyttäessä tulee ottaa 

huomioon vapautensa menettäneelle 61 §:ssä 
tarkoitetuissa laeissa turvatut oikeudet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  . 

————— 
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4. 

Laki 

tullilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 29 päivänä joulukuuta 1994 annettuun tullilakiin (1466/1994) uusi 43 a § seuraa-

vasti: 
 

43 a § 
Tulliviranomaisen säilyttämien pidätettyjen 

ja kiinni otettujen henkilöiden kohteluun so-
velletaan soveltuvin osin, mitä poliisin säilyt-
tämien henkilöiden kohtelusta annetussa lais-
sa (   /    ) säädetään, lukuun ottamatta etä-
valvontaa koskevia säännöksiä. 

Mitä 1 momentissa tarkoitetussa laissa sää-
detään poliisista, koskee tulliviranomaisen 
säilyttämän henkilön osalta tulliviranomaista. 
Mitä mainitussa laissa säädetään poliisimie-
hestä tai vartijasta, koskee tullilaitoksen tul-
limiestä. Mitä samassa laissa säädetään säily-
tystilan esimiehestä tai hänen määräämästään 
pidättämiseen oikeutetusta virkamiehestä, 
koskee tullilaitoksen säilytystilan esimiestä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lain: 

1) 8 luvun 3 §:ssä säädetystä poiketen tul-
liviranomaisen hallinnoiman säilytystilan jär-
jestyssäännön vahvistaa sekä tilojen valvon-
nasta ja lukittuna pitämisestä päättää Tulli-
hallitus; 

2) 17 luvun 3 §:n 1 momentissa säädetystä 
poiketen päätöksen oikaisuvaatimuksesta te-
kee asianomaisen tullipiirin päällikkö; ja 

3) 18 luvun 1 §:ssä säädetystä poiketen säi-
lytystilan esimieheksi on määrättävä asian-
omaisen tullipiirin pidättämiseen oikeutettu 
tullimies. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  . 

————— 
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5. 

Laki 

sotilaskurinpitolain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilaskurinpitolain (331/1983) 21 §:ään uusi 

2 – 4 momentti seuraavasti: 
 

21 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Pidätettyihin ja kiinni otettuihin sovelletaan 
soveltuvin osin, mitä poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta annetussa laissa (   /    
) säädetään, lukuun ottamatta etävalvontaa 
koskevia säännöksiä. 

Mitä poliisin säilyttämien henkilöiden koh-
telusta annetussa laissa säädetään: 

1) poliisista, koskee sotilasviranomaisen 
säilyttämien henkilöiden osalta sotilasviran-
omaista; 

2) poliisimiehestä tai vartijasta, koskee tä-
män lain 18 §:ssä tarkoitettua kiinniottami-
seen oikeutettua henkilöä ja poliisin tehtävi-
en suorittamisesta puolustusvoimissa annetun 

lain (1251/1995) 2 §:ssä tarkoitettua poliisin 
tehtäviä hoitavaa virkamiestä; 

3) säilytystilan esimiehestä, koskee päävar-
tion tai muun valvotun tilan esimieheksi 
määrättyä virkamiestä; ja 

4) oikaisuvaatimuksen ratkaisijasta, koskee 
asianomaista joukko-osaston komentajaa. 

Tutkintavankien kohteluun sovelletaan so-
tilasviranomaisen valvonnan alaisen tai polii-
sin säilyttämän henkilön osalta poliisin säi-
lyttämien henkilöiden kohtelusta annettua la-
kia ja vankilassa säilytettävän henkilön osalta 
tutkintavankeuslakia (   /    ). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  . 
————— 

 

6. 

Laki 

aluevalvontalain 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 18 päivänä elokuuta 2000 annetun aluevalvontalain (755/2000) 27 §:n 4 moment-

ti seuraavasti: 
 

27 § 

Henkilöllisyyden selvittäminen ja henkilön 
kiinniottaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kiinni otetulle on heti ilmoitettava kiin-

niottamisen syy. Tämän lain perusteella kiin-

ni otetun kohteluun sovelletaan soveltuvin 
osin, mitä poliisin säilyttämien henkilöiden 
kohtelusta annetussa laissa (   /    ) säädetään, 
lukuun ottamatta etävalvontaa koskevia 
säännöksiä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  . 
————— 
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7. 

Laki 

 
järjestyksenvalvojista annetun lain 7 ja 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan järjestyksenvalvojista 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (533/1999) 12 §:n 

1 momentti sekä  
lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 622/2003, uusi 5 ja 6 momentti seuraa-

vasti: 
 

7 § 

Henkilön poistaminen, kiinniottaminen ja 
säilössäpito 

— — — — — — — — — — — — — —  
Säilössä pidettävien kohteluun sovelletaan 

soveltuvin osin, mitä poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta annetussa laissa (   /    
) säädetään, lukuun ottamatta etävalvontaa 
koskevia säännöksiä. Mitä poliisin säilyttä-
mien henkilöiden kohtelusta annetussa laissa 
säädetään poliisista, koskee järjestyksenval-
vojan säilyttämien henkilöiden osalta järjes-
tyksenvalvojaa. Mitä samassa laissa sääde-
tään vartijasta, koskee järjestyksenvalvojaa. 

Järjestyksenvalvoja saa sijoittaa säilöön 
otetun vain sellaiseen järjestyksenvalvojan 
hallinnoimaan säilytystilaan, jonka kihlakun-
nan poliisilaitos on ennen tilaisuuden alka-
mista tarkastanut ja hyväksynyt. Järjestyk-
senvalvojan tulee laatia jokaisesta säilössä 

pidettävästä henkilöstä allekirjoitettu säi-
löönottoilmoitus. Järjestyksenvalvojan on 
toimitettava säilöönottoilmoitus viipymättä 
tilaisuuden päättymisen jälkeen kihlakunnan 
poliisilaitokselle. 

 
12 § 

Rangaistussäännös 

Järjestyksenvalvoja, joka tahallaan tai tör-
keästä huolimattomuudesta jättää noudatta-
matta 2 §:n 3 momentissa, 4 tai 5 §:ssä, 6 §:n 
1 momentissa taikka 7 §:n 6 momentissa 
säädetyn velvollisuutensa, on tuomittava, 
jollei muualla laissa ole säädetty ankarampaa 
rangaistusta, järjestyksenvalvontarikkomuk-
sesta sakkoon. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20   
————— 
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8. 

Laki 

päihtyneiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan päihtyneiden käsittelystä 8 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain (461/1973) 2 ja 

3 § ja 4 §:n 4 momentti sekä  
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 502/1995, uusi 2 momentti seuraavasti: 

 
1 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, so-

velletaan poliisin säilytystilaan otetun päih-
tyneen kohteluun henkilön päihtymystila 
huomioon ottaen soveltuvin osin poliisin säi-
lyttämien henkilöiden kohtelusta annettua la-
kia (   /    ). 
 

2 § 
Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu hen-

kilö, joka ei käyttäytymisellään aiheuta vaa-
raa muiden henkilöiden turvallisuudelle, on 
poliisin toimitettava päihtyneiden sel-
viämisasemalle tai muuhun hoitopaikkaan, 
jollei päihtyneestä voida huolehtia muulla ta-
voin. 

Väkivaltaisesti käyttäytyvä tai väkivaltai-
seksi tiedetty päihtynyt sekä päihtynyt, jota 
ei muusta syystä voida toimittaa 1 §:ssä tar-
koitetulle selviämisasemalle tai hoitopaik-
kaan, on otettava poliisin säilytystilaan. 

Jos päihtyneen terveydentila antaa siihen 

aihetta, hänet on viipymättä toimitettava sai-
raalahoitoon tai ryhdyttävä muuhun hänen ti-
lansa vaatimaan toimenpiteeseen. 

 
3 § 

Päihtynyt voidaan ottaa säilöön, jos hänen 
pitämisensä säilössä on hänen päihtymysas-
teensa ja terveydentilansa sekä järjestyksen 
ja turvallisuuden ylläpitämisen huomioon ot-
taen tarpeen. Säilöönottamisesta selviämis-
asemalle ja muuhun hoitopaikkaan päättää 
sen toiminnasta vastuussa oleva henkilö ja 
poliisin säilytystilaan poliisimies. 
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Säilössäpitämisestä selviämisasemalla ja 
muussa hoitopaikassa päättää asianomainen 
sen toiminnasta vastaava henkilö ja poliisin 
säilytystilassa asianomainen poliisimies. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  . 
————— 
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9. 

Laki 

ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun ulkomaalaislain (301/2004) 123 §:n 5 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa (   /    ), seuraavasti: 
 

123 § 

Säilöön ottamisesta päättäminen ja säilöön 
otetun sijoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poliisin tai rajavartiolaitoksen pidätystiloi-

hin sijoitettuun ulkomaalaiseen sovelletaan, 
mitä poliisin säilyttämien henkilöiden kohte-

lusta annetussa laissa (   /    ) säädetään ottaen 
huomioon säilöön ottamisen peruste. Ulko-
maalaisen valitusoikeuteen sovelletaan kui-
tenkin, mitä säilöön otettujen ulkomaalaisten 
kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun 
lain 5 luvussa säädetään muutoksenhausta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  . 
————— 

 
 

10. 

Laki 

säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 9 §:n muut-
tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä 15 päivänä 

helmikuuta 2002 annetun lain (116/2002) 9 §:n 3 momentti seuraavasti: 
 

9 § 

Säilöönottoyksiköstä pois siirtäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poliisin pidätystiloihin sijoitettuun ulko-

maalaiseen sovelletaan, mitä poliisin säilyt-
tämien henkilöiden kohtelusta annetussa lais-

sa (   /    ) säädetään ottaen huomioon säilöön 
ottamisen peruste. Ulkomaalaisen valitusoi-
keuteen sovelletaan kuitenkin, mitä 5 luvussa 
säädetään muutoksenhausta. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-
ta 20  . 

————— 
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11. 

Laki 

henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 2 ja 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 22 päivänä elokuuta 2003 annetun lain 

(761/2003) 2 §:n 3 momenttiin uusi 4 a kohta ja 22 §:n 1 momenttiin uusi 4 a kohta seuraavas-
ti: 
 

2 § 

Poliisiasiain tietojärjestelmä 

Tietojärjestelmään saadaan lisäksi tallettaa 
poliisilain 1 §:n 1 momentissa säädettyjen 
tehtävien suorittamiseksi hankittuja muita 
tarpeellisia tietoja seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 a) säilytystilan järjestyksen ja turvalli-
suuden ylläpitämiseksi yksilöintitiedot henki-
löistä, joille on annettu poliisin säilyttämien 
henkilöiden kohtelusta annetun lain (   /    ) 7 
luvun 5 §:n mukainen tapaamiskielto, sekä 
tiedot tapaamiskiellon sisällöstä ja perustees-
ta sekä tapaamiskiellon voimassaoloaika (ta-
paamiskieltotiedot); 
— — — — — — — — — — — — — — 

22 § 

Tietojen poistaminen poliisiasiain tietojärjes-
telmästä 

Poliisiasiain tietojärjestelmästä tiedot pois-
tetaan seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 a) tapaamiskieltotiedot viiden vuoden ku-
luttua kiellon päättymisestä; 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  . 
 
 
 

————— 
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12. 

Laki 

tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 

maksuista 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain (701/1993) 6 §:n 1 momentin 22 kohta, 
sellaisena kuin se on laissa 582/2001, ja 

lisätään momenttiin uusi 22 a kohta seuraavasti: 
 

6 § 

Maksuttomat suoritteet 

Tämän lain mukaisia käsittelymaksuja ei 
peritä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

22) lähestymiskiellosta annetun lain 
(898/1998) mukaisessa asiassa; 

22 a) poliisin säilyttämien henkilöiden koh-
telusta (   /    ) annetun lain 17 luvun mukai-
sessa valitusasiassa; eikä 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  . 

————— 

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

 

 
Sisäasiainministeri Kari Rajamäki 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

2. 

Laki 

esitutkintalain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun esitutkintalain (449/1987) 10 §:n 1 ja 3 

momentti seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 § 
 
Asianosaisella on oikeus käyttää esitut-

kinnassa avustajaa. 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rikoksesta epäillyllä, joka on otettu kiin-

ni, pidätetty tai vangittu, on oikeus pitää yh-
teyttä avustajaansa tapaamalla, kirjeitse ja 
puhelimitse siten kuin tutkintavankeudesta 
annetun lain 12 ja 13 b §:ssä tarkemmin 
säädetään. 

10 § 
 
Asianosaisella on oikeus käyttää esitut-

kinnassa avustajaa. Rikoksesta epäillylle, 
joka on otettu kiinni, pidätetty tai vangittu, 
on viipymättä ilmoitettava hänen oikeudes-
taan käyttää avustajaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rikoksesta epäillyllä, joka on otettu kiin-
ni, pidätetty tai vangittu, on oikeus pitää yh-
teyttä avustajaansa tapaamalla, kirjeitse ja 
puhelimitse siten kuin tutkintavankeuslaissa 
(   /    ) ja poliisin säilyttämien henkilöiden 
kohtelusta annetussa laissa (   /    ) tarkem-
min säädetään. 
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
20  . 

——— 
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3. 

Laki 

rajavartiolain 61 ja 64 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan   päivänä       kuuta 2005 annetun rajavartiolain (   /   ) 64 §:n 4 momentti sekä 
muutetaan 61 § ja 64 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

61 § 

Vapautensa menettäneen henkilön kohtelus-
sa sovellettavat säännökset 

Vapautensa menettäneen henkilön kohte-
luun sovelletaan rajavartiolaitoksessa sovel-
tuvin osin, mitä tutkintavankeudesta anne-
tussa laissa (615/1974) säädetään, jollei jäl-
jempänä muuta säädetä. 

 
 
Säilöön otetun ulkomaalaisen kohtelussa 

on noudatettava, mitä säilöön otettujen ul-
komaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksi-
köistä annetussa laissa (116/2002) sääde-
tään, sekä päihtyneiden käsittelyssä, mitä 
päihtyneiden käsittelystä annetussa laissa 
(461/1973) säädetään. Sotilaskurinpitoon 
liittyvästä kiinniottamisesta ja rangaistuk-
sen täytäntöönpanosta säädetään sotilasku-
rinpitolaissa. 

 
 
 
 

 

61 § 

Vapautensa menettäneen henkilön kohtelus-
sa sovellettavat säännökset 

Jollei jäljempänä muuta säädetä, vapau-
tensa menettäneen henkilön kohteluun so-
velletaan rajavartiolaitoksessa soveltuvin 
osin, mitä poliisin säilyttämien henkilöiden 
kohtelusta annetussa laissa (   /    ) sääde-
tään, lukuun ottamatta etävalvontaa koske-
via säännöksiä. 

Mitä 1 momentissa tarkoitetussa laissa 
säädetään poliisista, koskee rajavartiolai-
toksen säilyttämän henkilön osalta rajavar-
tiolaitosta. Mitä mainitussa laissa sääde-
tään poliisimiehestä tai vartijasta, koskee 
rajavartiolaitoksessa rajavartiomiestä. Mi-
tä samassa laissa säädetään säilytystilan 
esimiehestä tai hänen määräämästään pi-
dättämiseen oikeutetusta virkamiehestä, 
koskee rajavartiolaitoksessa säilytystilan 
esimiestä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lain: 
1) 8 luvun 3 §:ssä säädetystä poiketen ra-

javartiolaitoksen hallinnoiman säilytystilan 
järjestyssäännön vahvistaa sekä tilojen val-
vonnasta ja lukittuna pitämisestä päättää 
asianomainen hallintoyksikkö;  

2) 17 luvun 3 §:n 1 momentissa säädetys-
tä poiketen päätöksen oikaisuvaatimuksesta 
tekee asianomaisen hallintoyksikön alue-
päällikkö; ja  

3) 18 luvun 1 §:ssä säädetystä poiketen 
säilytystilan esimieheksi on määrättävä asi-
anomaisen hallintoyksikön pidättämiseen 
oikeutettu virkamies. 
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Säilöön otetun ulkomaalaisen kohtelussa 
on noudatettava, mitä ulkomaalaislain 
(301/2004) 123 §:ssä säädetään, sekä päih-
tyneiden käsittelyssä, mitä päihtyneiden kä-
sittelystä annetussa laissa (461/1973) sääde-
tään. Sotilaskurinpitoon liittyvästä kiinniot-
tamisesta ja rangaistuksen täytäntöönpanos-
ta säädetään sotilaskurinpitolaissa. 
 

64 § 

Vapautensa menettäneen henkilön säilytys-
tilat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Säilytystilaa hyväksyttäessä tulee ottaa 

huomioon vapautensa menettäneelle tutkin-
tavankeudesta annetussa laissa turvatut oi-
keudet. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Vapautensa menettäneiden henkilöiden 
kohtelusta rajavartiolaitoksen tiloissa voi-
daan antaa tarkentavia säännöksiä sisä-
asianministeriön asetuksella. 
 

64 § 

Vapautensa menettäneen henkilön kohtelus-
sa sovellettavat säännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Säilytystilaa hyväksyttäessä tulee ottaa 

huomioon vapautensa menettäneelle 61 
§:ssä tarkoitetuissa laeissa turvatut oikeu-
det. 
— — — — — — — — — — — — — —  
(4 momentti kumotaan) 

 
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 

——— 
 

 

4. 

Laki 

tullilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 29 päivänä joulukuuta 1994 annettuun tullilakiin (1466/1994) uusi 43 a § seuraa-

vasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 43 a §

Tulliviranomaisen säilyttämien pidätetty-
jen ja kiinni otettujen henkilöiden kohteluun 
sovelletaan soveltuvin osin, mitä poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelusta anne-
tussa laissa (   /    ) säädetään, lukuun otta-
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matta etävalvontaa koskevia säännöksiä. 
Mitä 1 momentissa tarkoitetussa laissa 

säädetään poliisista, koskee tulliviranomai-
sen säilyttämän henkilön osalta tulliviran-
omaista. Mitä mainitussa laissa säädetään 
poliisimiehestä tai vartijasta, koskee tulli-
laitoksen tullimiestä. Mitä samassa laissa 
säädetään säilytystilan esimiehestä tai hä-
nen määräämästään pidättämiseen oikeute-
tusta virkamiehestä, koskee tullilaitoksen 
säilytystilan esimiestä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lain: 
1) 8 luvun 3 §:ssä säädetystä poiketen tul-

liviranomaisen hallinnoiman säilytystilan 
järjestyssäännön vahvistaa sekä tilojen val-
vonnasta ja lukittuna pitämisestä päättää 
Tullihallitus; 

2) 17 luvun 3 §:n 1 momentissa säädetys-
tä poiketen päätöksen oikaisuvaatimuksesta 
tekee asianomaisen tullipiirin päällikkö; ja 

3) 18 luvun 1 §:ssä säädetystä poiketen 
säilytystilan esimieheksi on määrättävä asi-
anomaisen tullipiirin pidättämiseen oikeu-
tettu tullimies. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-
ta 20  . 

——— 
 

 

5. 

Laki 

sotilaskurinpitolain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilaskurinpitolain (331/1983) 21 §:ään uusi 

2—4 momentti seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

21 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pidätettyihin ja kiinni otettuihin sovelle-

taan soveltuvin osin, mitä poliisin säilyttä-
mien henkilöiden kohtelusta annetussa lais-
sa (   /    ) säädetään, lukuun ottamatta etä-
valvontaa koskevia säännöksiä. 
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Mitä poliisin säilyttämien henkilöiden 
kohtelusta annetussa laissa säädetään: 

1) poliisista, koskee sotilasviranomaisen 
säilyttämien henkilöiden osalta sotilasvi-
ranomaista; 

2) poliisimiehestä tai vartijasta, koskee 
tämän lain 18 §:ssä tarkoitettua kiinniotta-
miseen oikeutettua henkilöä ja poliisin teh-
tävien suorittamisesta puolustusvoimissa 
annetun lain (1251/1995) 2 §:ssä tarkoitet-
tua poliisin tehtäviä hoitavaa virkamiestä; 

3) säilytystilan esimiehestä, koskee pää-
vartion tai muun valvotun tilan esimieheksi 
määrättyä virkamiestä; ja 

4) oikaisuvaatimuksen ratkaisijasta, kos-
kee asianomaista joukko-osaston komenta-
jaa. 

Tutkintavankien kohteluun sovelletaan so-
tilasviranomaisen valvonnan alaisen tai po-
liisin säilyttämän henkilön osalta poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelusta annet-
tua lakia ja vankilassa säilytettävän henki-
lön osalta tutkintavankeuslakia (   /    ). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

——— 
 

 

6. 

Laki 

aluevalvontalain 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 18 päivänä elokuuta 2000 annetun aluevalvontalain (755/2000) 27 §:n 4 moment-

ti seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

27 § 

Henkilöllisyyden selvittäminen ja henkilön kiinniottaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kiinni otetulle on heti ilmoitettava kiin-

niottamisen syy. Kiinni otetun kohtelusta 
säädetään tutkintavankeudesta annetussa 
laissa (615/1974) ja pakkokeinolaissa. 

— — — — — — — — — — — — — — 
Kiinni otetulle on heti ilmoitettava kiin-

niottamisen syy. Tämän lain perusteella 
kiinni otetun kohteluun sovelletaan soveltu-
vin osin, mitä poliisin säilyttämien henki-
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 löiden kohtelusta annetussa laissa (   /    ) 
säädetään, lukuun ottamatta etävalvontaa 
koskevia säännöksiä. 
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

——— 
 

 

7. 

Laki 

 
järjestyksenvalvojista annetun lain 7 ja 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan järjestyksenvalvojista 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (533/1999) ) 12 

§:n 1 momentti sekä  
lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 622/2003, uusi 5 ja 6 momentti seuraa-

vasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 § 

Henkilön poistaminen, kiinniottaminen ja säilössäpito 

— — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — —   
Säilössä pidettävien kohteluun sovelle-

taan soveltuvin osin, mitä poliisin säilyttä-
mien henkilöiden kohtelusta annetussa lais-
sa (   /    ) säädetään, lukuun ottamatta etä-
valvontaa koskevia säännöksiä. Mitä polii-
sin säilyttämien henkilöiden kohtelusta an-
netussa laissa säädetään poliisista, koskee 
järjestyksenvalvojan säilyttämien henkilöi-
den osalta järjestyksenvalvojaa. Mitä sa-
massa laissa säädetään vartijasta, koskee 
järjestyksenvalvojaa. 

Järjestyksenvalvoja saa sijoittaa säilöön 
otetun vain sellaiseen järjestyksenvalvojan 
hallinnoimaan säilytystilaan, jonka kihla-
kunnan poliisilaitos on ennen tilaisuuden 
alkamista tarkastanut ja hyväksynyt. Järjes-
tyksenvalvojan tulee laatia jokaisesta säi-
lössä pidettävästä henkilöstä allekirjoitettu 
säilöönottoilmoitus. Järjestyksenvalvojan 
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on toimitettava säilöönottoilmoitus viipy-
mättä tilaisuuden päättymisen jälkeen kih-
lakunnan poliisilaitokselle. 

 
 

 
12 § 

Rangaistussäännös 

Järjestyksenvalvoja, joka tahallaan tai 
törkeästä huolimattomuudesta jättää nou-
dattamatta 2 §:n 3 momentissa, 4 tai 5 §:ssä 
taikka 6 §:n 1 momentissa säädetyn velvol-
lisuutensa, on tuomittava, jollei muualla 
laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, 
järjestyksenvalvontarikkomuksesta sak-
koon. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

12 § 

Rangaistussäännös 

Järjestyksenvalvoja, joka tahallaan tai 
törkeästä huolimattomuudesta jättää nou-
dattamatta 2 §:n 3 momentissa, 4 tai 5 §:ssä, 
6 §:n 1 momentissa taikka 7 §:n 6 momen-
tissa säädetyn velvollisuutensa, on tuomit-
tava, jollei muualla laissa ole säädetty anka-
rampaa rangaistusta, järjestyksenvalvonta-
rikkomuksesta sakkoon. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
——— 

 
 
 
 

8. 

Laki 

päihtyneiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan päihtyneiden käsittelystä 8 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain (461/1973) 2 ja 

3 § ja 4 §:n 4 momentti sekä 
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 502/1995, uusi 2 momentti  seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — —   
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, 

sovelletaan poliisin säilytystilaan otetun 
päihtyneen kohteluun henkilön päihtymysti-
la huomioon ottaen soveltuvin osin poliisin 
säilyttämien henkilöiden kohtelusta annet-
tua lakia (   /    ). 
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2 § 
Edellä 1 §:ssä tarkoitettu henkilö on polii-

sin toimitettava päihtyneiden selviämisase-
malle tai, jollei se ole mahdollista, muuhun 
päihtyneiden säilössäpitopaikkaan. Mikäli 
päihtyneen terveydentila antaa siihen aihet-
ta, hänet on viipymättä toimitettava sairaa-
lahoitoon tai ryhdyttävä muuhun hänen ti-
lansa vaatimaan toimenpiteeseen. 
 

 
 

2 § 
Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu 

henkilö, joka ei käyttäytymisellään aiheuta 
vaaraa muiden henkilöiden turvallisuudelle, 
on poliisin toimitettava päihtyneiden sel-
viämisasemalle tai muuhun hoitopaikkaan, 
jollei päihtyneestä voida huolehtia muulla 
tavoin. 

 
Väkivaltaisesti käyttäytyvä tai väkivaltai-

seksi tiedetty päihtynyt sekä päihtynyt, jota 
ei muusta syystä voida toimittaa 1 §:ssä 
tarkoitetulle selviämisasemalle tai hoito-
paikkaan, on otettava poliisin säilytystilaan. 

Jos päihtyneen terveydentila antaa siihen 
aihetta, hänet on viipymättä toimitettava 
sairaalahoitoon tai ryhdyttävä muuhun hä-
nen tilansa vaatimaan toimenpiteeseen. 
 

 
3 § 

 
Päihtynyt voidaan ottaa säilöön, jos hänen 

pitämisensä säilössä on hänen päihtymysas-
teensa ja terveydentilansa sekä järjestyksen 
ja turvallisuuden ylläpitämisen huomioon 
ottaen tarpeen. Säilöönottamisesta sel-
viämisasemalle päättää sen toiminnasta vas-
tuussa oleva henkilö ja muuhun säilössäpi-
topaikkaan poliisimies. 
 

3 § 
 

Päihtynyt voidaan ottaa säilöön, jos hänen 
pitämisensä säilössä on hänen päihtymysas-
teensa ja terveydentilansa sekä järjestyksen 
ja turvallisuuden ylläpitämisen huomioon 
ottaen tarpeen. Säilöönottamisesta sel-
viämisasemalle ja muuhun hoitopaikkaan 
päättää sen toiminnasta vastuussa oleva 
henkilö ja poliisin säilytystilaan poliisimies. 

 
4 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Säilössäpitämisestä selviämisasemalla 

päättää asianomainen sen toiminnasta vas-
taava henkilö ja muussa säilössäpitopaikas-
sa asianomainen poliisimies. 

— — — — — — — — — — — — —   
Säilössäpitämisestä selviämisasemalla ja 

muussa hoitopaikassa päättää asianomainen 
sen toiminnasta vastaava henkilö ja poliisin 
säilytystilassa asianomainen poliisimies. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
——— 
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9. 

Laki 

ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun ulkomaalaislain (301/2004) 123 §:n 5 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa (   /    ), seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

123 § 

Säilöön ottamisesta päättäminen ja säilöön otetun sijoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poliisin tai rajavartiolaitoksen pidätysti-

loihin sijoitettuun ulkomaalaiseen sovelle-
taan, mitä säilöön otettujen ulkomaalaisten 
kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetussa 
laissa säädetään. Pidätystilojen järjestyksen 
ja turvallisuuden säilyttämiseksi ulkomaa-
laiseen voidaan kuitenkin soveltaa tarpeelli-
sin osin, mitä tutkintavankeudesta annetun 
lain (615/1974) 5, 6, 6 a ja 7 §:ssä sääde-
tään, jos mainitussa pykälässä tarkoitetut 
toimenpiteet ovat sopusoinnussa säilöön ot-
tamisen perusteen kanssa. 

 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poliisin tai rajavartiolaitoksen pidätysti-

loihin sijoitettuun ulkomaalaiseen sovelle-
taan, mitä poliisin säilyttämien henkilöiden 
kohtelusta annetussa laissa (   /    ) sääde-
tään ottaen huomioon säilöön ottamisen pe-
ruste. Ulkomaalaisen valitusoikeuteen so-
velletaan kuitenkin, mitä säilöön otettujen 
ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyk-
siköstä annetun 5 luvussa säädetään muu-
toksenhausta. 
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

——— 
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10. 

Laki 

säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 9 §:n muut-
tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä 15 päivänä 

helmikuuta 2002 annetun lain (116/2002) 9 §:n 3 momentti seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

9 § 

Säilöönottoyksiköstä pois siirtäminen 

— — — — — — — — — — — — —  
Poliisin pidätystiloihin sijoitettuun ulko-

maalaiseen sovelletaan, mitä tässä laissa 
säädetään. Pidätystilojen järjestyksen ja 
turvallisuuden säilyttämiseksi ulkomaalai-
seen voidaan kuitenkin soveltaa tarpeellisin 
osin, mitä tutkintavankeudesta annetun lain 
(615/1974) 5—7 §:ssä säädetään edellyttä-
en, että toimenpiteet ovat sopusoinnussa 
hänen säilöönottamisensa perusteen kanssa. 
 

— — — — — — — — — — — — —   
Poliisin pidätystiloihin sijoitettuun ulko-

maalaiseen sovelletaan, mitä poliisin säilyt-
tämien henkilöiden kohtelusta annetussa 
laissa (   /    ) säädetään ottaen huomioon 
säilöön ottamisen peruste. Ulkomaalaisen 
valitusoikeuteen sovelletaan kuitenkin, mitä 
5 luvussa säädetään muutoksenhausta. 
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 

——— 
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11. 

Laki 

henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 2 ja 22 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 22 päivänä elokuuta 2003 annetun lain 

(761/2003) 2 §:n 3 momenttiin uusi 4 a kohta ja 22 §:n 1 momenttiin uusi 4 a kohta seuraavas-
ti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
2 § 

Poliisiasiain tietojärjestelmä 

Tietojärjestelmään saadaan lisäksi tallet-
taa poliisilain 1 §:n 1 momentissa säädetty-
jen tehtävien suorittamiseksi hankittuja 
muita tarpeellisia tietoja seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

Tietojärjestelmään saadaan lisäksi tallet-
taa poliisilain 1 §:n 1 momentissa säädetty-
jen tehtävien suorittamiseksi hankittuja 
muita tarpeellisia tietoja seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 a) säilytystilan järjestyksen ja turvalli-
suuden ylläpitämiseksi yksilöintitiedot hen-
kilöistä, joille on annettu poliisin säilyttä-
mien henkilöiden kohtelusta annetun lain (   
/    ) 7 luvun 5 §:n mukainen tapaamiskielto, 
sekä tiedot tapaamiskiellon sisällöstä ja pe-
rusteesta sekä tapaamiskiellon voimassa-
oloaika (tapaamiskieltotiedot); 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

22 § 

Tietojen poistaminen poliisiasiain tietojär-
jestelmästä 

Poliisiasiain tietojärjestelmästä tiedot 
poistetaan seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

22 § 

Tietojen poistaminen poliisiasiain tietojär-
jestelmästä 

Poliisiasiain tietojärjestelmästä tiedot 
poistetaan seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 a) tapaamiskieltotiedot viiden vuoden 
kuluttua kiellon päättymisestä; 
— — — — — — — — — — — — — — 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 

20  . 
——— 
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12. 

Laki 

tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 

maksuista 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain (701/1993) 6 §:n 1 momentin 22 kohta, 
sellaisena kuin se on laissa 582/2001, ja 

lisätään momenttiin uusi 22 a kohta seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 § 

Maksuttomat suoritteet 

Tämän lain mukaisia käsittelymaksuja ei 
peritä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

22) lähestymiskiellosta annetun lain 
(898/1998) mukaisessa asiassa; eikä 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Maksuttomat suoritteet 

Tämän lain mukaisia käsittelymaksuja ei 
peritä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

22) lähestymiskiellosta annetun lain 
(898/1998) mukaisessa asiassa; 

 
22 a) poliisin säilyttämien henkilöiden 

kohtelusta (   /    ) annetun lain 17 luvun 
mukaisessa valitusasiassa; eikä 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-
ta 20  . 

——— 
 

 
 

 
 


