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EDUSKUNNAN VASTAUS 188/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun sekä tutkintavankeudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Asia

Valiokuntakäsittely

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun
lain muuttamisesta (HE 35/2000 vp) ja laeiksi
rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2
luvun sekä tutkintavankeudesta annetun lain
5 §:n muuttamisesta (HE 17l/2000 vp).

Lakivaliokunta on antanut asioista mietinnön
(La VM 12/2000 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 luvun muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun lain (39/ 1889) 1
luvun 8 §ja 2 luvun 3 d §:n 1 momentti, 9 b §:n 3 momentti ja 9 c §,
sellaisina kuin ne ovat 1 luvun 8 §ja 2 luvun 9 c §laissa 12811995 sekä 2luvun 3d §:n 1 momentti
ja 9 b §:n 3 momentti laissa 364/1999, sekä
lisätään 1 lukuun uusi 8 a § seuraavasti:
1 luku

Yleiset säännökset

8§
Tarkemmat säännökset
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä:
1) vankeusrangaistuksen
ja
sakon
muuntorangaistusten täytäntöönpanaan liittyHE 35/2000 vp
HE 171/2000 vp
LaVM 12/2000 vp

vistä toimenpiteistä; sekä
2) vangin sijoittamisesta, toiminnasta ja järjestyksestä rangaistuslaitoksessa, menettelystä
tässä laissa tarkoitettujen pakkotoimenpiteiden
käyttämisessä, vangin yhteyksistä rangaistuslaitoksen ulkopuolelle sekä muusta vankeusrangaistuksen ja sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanon sisällöstä.
Täydentäviä säännöksiä 1 momentissa mainituista asioista annetaan tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella.
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8a§

9b§

Säännökset vankeinhoidon ansiorististä sekä
vankeinhoitolaitoksen tunnuskuvasta ja virkapuvusta

Jos on syytä epäillä vangin olevan alkoholin
tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen, rangaistuslaitoksen johtaja voi pakkokeinolain säännösten estämättä päättää, että vangin on
annettava virtsa- tai sylkinäyte taikka suoritettava puhalluskoe. Lisäksi valvomauoman tapaamisen, poistumis-, opinto- ja siviilityöluvan
sekä laitoksen ulkopuolella järjestettävään tilaisuuteen osallistumisen ehdoksi voidaan asettaa,
että vangin on vaadittaessa annettava virtsa- tai
sylkinäyte taikka suoritettava puhalluskoe.
Näytteen antamisesta tai kokeen suorittamisesta
ei saa aiheutua tarpeetonta haittaa tutkittavalle.
Vangilta, joka ilman pätevää syytä kieltäytyy
virtsa- tai sylkinäytteen antamisesta taikka puhalluskokeen suorittamisesta, voidaan ottaa verinäyte.

Vankeinhoidon ansiorististä säädetään tasavallan presidentin asetuksella.
Vankeinhoitolaitoksen tunnuskuvasta ja virkapuvusta säädetään oikeusministeriön asetuksella.

2luku

Yleisiä säännöksiä vankeusrangaistuksesta ja
sakon muuntorangaistuksesta
3d§
Luotettavaksi katsottava vanki, jolla on päihdeongelma tai jolla voidaan olettaa olevan erityisiä vaikeuksia selviytyä vapaudessa, voidaan
sijoittaa määräajaksi rangaistuslaitoksen ulkopuoliseen laitokseen tai vastaavaan yksikköön,
jossa hän osallistuu päihdehuoltoon tai hänen
selviytymismahdollisuuksiaan
parantavaan
muuhun tavoitteelliseen toimintaan. Luvan ehdoksi voidaan asettaa, että vanki pyydettäessä
antaa virtsa- tai sylkinäytteen taikka suorittaa
puhalluskokeen. Sijoituksen ehtona on myös,
että vanki suostuu siihen, että ulkopuolinen laitos tai vastaava yksikkö saa ilmoittaa vankilalle
ehtojen rikkomisesta.

9c§
Rangaistuslaitoksessa voi olla osastoja vangeille, jotka sitoutuvat olemaan käyttämättä alkoholia ja muita päihdyttäviä aineita sekä pyydettäessä antamaan virtsa- tai sylkinäytteen taikka suorittamaan puhalluskokeen. Vanki, joka
rikkoo sitoumuksensa, poistetaan osastolta. Oikeusministeriön päätöksellä myös koko rangaistuslaitos voidaan määrätä toimimaan tällaisena
yksikkönä.
Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuu-

ta

Laki
tutkintavankeudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tutkintavankeudesta 19 päivänä heinäkuuta 1974 annetun lain (61511974) 5 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 36511999, seuraavasti:
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5§
Jos on syytä epäillä tutkintavangin olevan alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen, rangaistuslaitoksen johtaja voi pakkokeinolain säännösten estämättä päättää, että
vangin on annettava virtsa- tai sylkinäyte taikka
suoritettava puhalluskoe. Lisäksi valvomauoman tapaamisen ehdoksi voidaan asettaa, että
tutkintavangin on vaadittaessa annettava virtsa-

tai sylkinäyte taikka suoritettava puhalluskoe.
Näytteen antamisesta tai kokeen suorittamisesta
ei saa aiheutua tarpeetonta haittaa tutkittavalle.
Tutkintavangilta, joka ilman pätevää syytä kieltäytyy virtsa- tai sylkinäytteen antamisesta taikka puhalluskokeen suorittamisesta, voidaan ottaa verinäyte.
Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuu-

ta
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