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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain, tutkintavankeudesta annetun lain, pakkokeinolain ja kansanterveyslain
muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 10/1998 vp laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain, tutkintavankeudesta annetun lain, pakkokeinolain ja kansanter-

veyslain muuttamisesta. Eduskunta, jolle
lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä ·
n:o 17/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat
lait:

Laki
rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun lain
(39/1889) 1 luvun 7 §:n 1 momentti sekä 2 luvun 6 §:n 2 momentti ja 9 b §,
sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 7 §:n 1 momentti laissa 128/1995 sekä 2 luvun 6 §:n 2
momentti laissa 612/1974 ja 9 b § mainitussa laissa 128/1995, sekä
lisätään 2 lukuun siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen uusi 3 d, 9 d ja 9 e § sekä 3
lukuun siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen uusi 2 a-2 e ja 9 a § seuraavasti:
1 luku

2luku

Yleiset säännökset

Yleisiä säännöksiä
vankeusrangaistuksesta ja sakon
muuntorangaistuksesta

7 §
Toimivallan siirtäminen
Asiat, jotka tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen taikka niiden nojalla annetun määräyksen mukaan ratkaisee rangaistuslaitoksen johtaja, voidaan asianomaisen ministeriön päätöksellä antaa myös laitoksen
muun virkamiehen ratkaistavaksi sen mukaan kuin laitoksen työjärjestyksessä määrätään. Päätösvaltaa kurinpitoa, lain 2 luvun
9 b §:n 2 momentissa tarkoitettua henkilönkatsastusta, rahavarojen säilyttämistä ja 3
luvun 9 §:n nojalla tapahtuvaa vangin erillään pitämistä koskevassa asiassa ei kuitenkaan voida siirtää.
290040

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 virtsanäytteen tai suorittaa puhalluskokeen. Sijoituksen ehtona on myös, että vanki suostuu
siihen, että ulkopuolinen laitos tai vastaava
yksikkö saa ilmoittaa vankilalle ehtojen rikkomisesta.
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Jos vanki ei noudata hänelle asetettuja ehtoja, sijoitusmääräys voidaan peruuttaa. Jos
vangilla on voimassa oleva avolaitosmääräys, se voidaan peruuttaa. Jos ehtojen
rikkominen on vakava, vangille voidaan lisäksi määrätä 2 luvun 10 §:ssä tarkoitettu
kurinpitorangaistus. Rangaistusajaksi lukemisessa noudatetaan, mitä 2 luvun 3 c §:ssä
säädetään.
Vangin sijoittamisesta rangaistuslaitoksen
ulkopuolelle päättää asianomainen ministeriö
tai sen antamien ohjeiden mukaan rangaistuslaitoksen johtaja. Tarkemmat säännökset
annetaan asetuksella.
6 §

Vangin rahavarojen hallussapidosta ja käytöstä säädetään asetuksella. Vangin hallusta
tai muualta laitoksen tiloista löydetyt hänelle
kuuluvat luvattomat rahavarat voidaan ottaa
laitoksessa säilytettäväksi siihen asti, kun
vanki vapautuu. Asiasta päättää rangaistuslaitoksen johtaja.
9b§
V angille voidaan todistajan läsnä ollessa
tehdä henkilöntarkastus, jos se on tarpeen
karkaamisen ehkäisemiseksi tai järjestyksen
säilyttämiseksi taikka jos vankia epäillään
luvattomien esineiden tai aineiden hallussapidosta. Henkilöntarkastuksen suorittamisesta päättää rangaistuslaitoksen johtaja, laitoksen päivystävä virkamies, valvonnan esimiestehtävissä toimiva taikka muu laitoksen
tai sen osaston valvonnasta työjärjestyksen
perusteella vastuussa oleva virkamies. Rangaistuslaitoksessa, sen osastolla tai muussa
tilassa voidaan suorittaa erityistarkastus, J. os
se on tarpeen järjestyksen ja turvallisuu en
ylläpitämiseksi tai luvattomien esineiden tai
aineiden löytämiseksi. Jos rangaistuslaitoksen osastolla tai muussa tilassa suoritetaan
erityistarkastus, henkilöntarkastus saadaan
toimittaa kaikille osastolle sijoitetuille tai
tarkastettavassa tilassa oleskeleville vangeille. Erityistarkastuksen suorittamisesta päättää rangaistuslaitoksen johtaja, vartiopäällikkö tai laitoksen päivystävä virkamies.
Rangaistuslaitoksen johtaja voi päättää,
että vangille tehdään rikoksen selvittämiseksi
henkilönkatsastus, jos tätä todennäköisin
syin epäillään rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi
kuukautta vankeutta. Jos henkilönkatsastuk-
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sen suorittaa muu kuin terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluva, läsnä on oltava todistaja.
Muutoin henkilönkatsastuksen toimittamisessa noudatetaan,
mitä pakkokeinolain
(450/1987) 5 luvun 12 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.
Jos on syytä epäillä vangin olevan alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen, rangaistuslaitoksen johtaja voi
pakkokeinolain säännösten estämättä päättää,
että vangin on annettava virtsanäyte tai suoritettava puhalluskoe. Vangilta, joka ilman ·
pätevää syytä kieltäytyy virtsanäytteen antamisesta tai puhalluskokeen suorittamisesta,
voidaan ottaa verinäyte. Lisäksi valvomaUoman tapaamisen, poistumis-, opinto- ja siviilityöluvan sekä laitoksen ulkopuolella järjestettävään tilaisuuteen osallistumisen ehdoksi
voidaan asettaa, että vangin on vaadittaessa
annettava virtsanäyte tai suoritettava puhalluskoe. Näytteen ottamisesta tai kokeen suorittamisesta ei saa aiheutua tarpeetonta
haittaa tutkittavalle.
9d §
Vanki saadaan eristää muista vangeista, jos
on perusteltua aihetta epäillä, että hänellä
rangaistuslaitoksessa tai sinne tullessaan on
kehossaan päihteitä tai muita luvattomia aineita tai esineitä.
Eristämisestä päättää rangaistuslaitoksen
johtaja. Vanki saadaan pitää eristettynä, kunnes päihteet tai muut luvattomat aineet tai
esineet ovat poistuneet hänen elimistöstään
tai kunnes eristämiseen ei enää muuten ole
aihetta. Eristäminen ei kuitenkaan saa kestää
pitempään kuin seitsemän vuorokautta. Jos
eristämisestä aiheutuu vaaraa vangin ter- ·
veydelle, eristäminen on keskeytettävä.
Lääkärin tulee mahdollisimman pian tutkia, voiko vangin eristämisestä aiheutua vaaraa tämän terveydelle. Eristetyn terveydentilaa on muutoinkin tarkoin seurattava.

9e §
Rangaistuslaitokseen pääsyn edellytykseksi
voidaan asettaa kulkeminen metallinilmaisimen kautta.
Rangaistuslaitoksessa tai sen alueella voidaan räjähdysaineiden ja päihdyttävien aineiden löytämiseksi tarkastaa siellä olevia henkilöitä käyttäen tähän tarkoitukseen soveltuvia apuvälineitä tai koulutettua koiraa.
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3 luku
Täytäntöönpanosta vankilassa
2a§
Rangaistuslaitoksessa voi olla valvonnan
asteeltaan ja toimintatavoiltaan erilaisia osastoja. Osastoilla tulee olla päiväjärjestys, jonka johtaja vahvistaa.
Osastolle sijoittamisesta päättää rangaistuslaitoksen johtaja. Osastolle sijoittamista
koskevaa päätöstä tehtäessä on otettava huomioon vangin yksilölliset ominaisuudet, hänen mahdollisuutensa täyttää osallistumisvelvollisuutensa sekä laitosjärjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen.
2b§
Asianomaisen ministeriön päätöksellä voidaan rangaistuslaitokseen turvallisuussyistä
perustaa muusta laitoksesta eristetty osasto
(varmuusosasto ).
Vanki voidaan sijoittaa varmuusosastolle,
joh vangin perustellusti voidaan epäillä
syyllistyvän huumausaineiden tai muiden
päihdyttävien aineiden levittämiseen taikka
muuten osallistuvan tällaiseen toimintaan tai
syyllistyvän muunlaiseen vakavaan rikolliseen toimintaan;
2) vanki muutoin vakavasti vaarantaa laitosturvallisuutta;
3) vanki on karannut tai yrittänyt karata ja
hänen katsotaan edelleen olevan erityisen
karkaamisaltis; tai
4) on syytä epäillä, että vanki yritetään
vapauttaa.
Vanki voidaan sijoittaa varmuusosastolle
myös, jos sijoitus on perusteltu hänen oman
turvallisuutensa takaamiseksi.
2c§
Vangin sijoittamisesta varmuusosastolle
päättää asianomainen ministeriö rangaistuslaitoksen johtajan esityksestä tai tätä kuultuaan. Sijoittamisen perusteet on ilmoitettava
vangille, jos ilmoittamisesta ei aiheudu vaaraa toisen henkilön terveydelle tai turvallisuudelle taikka haittaa rikoksen tutkimiselle.
Varmuusosastolle sijoittamista ei saa jatkaa kauemmin kuin se on välttämätöntä.
Päätös vangin sijoittamisesta varmuusosastolle ja sen perusteet on otettava uudelleen
harkittavaksi väliajoin, joiden pituus saa olla
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enintään kolme kuukautta.
Osastolle sijoitetun vangin terveydestä on
pidettävä erityistä huolta ja hänen terveydentilaansa on muutoinkin seurattava.
2d§
Vangille annetaan mahdollisuus täyttää
osallistumisvelvollisuutensa varmuusosastolle soveltuvissa toiminnoissa sekä ottaa osaa
vapaa-ajan toimintaan.
Varmuusosastolle sijoitetun vangin oi- ·
keuksia ei saa rajoittaa enempää kuin sijoittaminen välttämättä vaatii. Osaston järjestyksen turvaamiseksi vangin oikeutta pitää hallussaan omaisuutta voidaan rajoittaa.
Vangilta peräisin olevat ja vangille saapuneet posti- ja muut lähetykset saadaan tarkastaa ja lukea, jos siihen on syytä. Jos kirjettä ei toimiteta perille, noudatetaan, mitä 2
luvun 9 §:n 1 momentissa säädetään. Lisäksi
noudatetaan 2 luvun 9 §:n 2 momentin säännöksiä. Puhelimen käytön ehtona on, että
vanki suostuu siihen, että hänen puhelunsa
voidaan kuuntelun lisäksi tallentaa. Muilta
osin puhelujen kuuntelussa sovelletaan 2
luvun 9 §:n 3 momentin säännöksiä.
Vangin oikeutta tavata muita kuin lähiomaisiaan taikka hänen asiamiehenään
toimivaa asianajajaa tai yleistä oikeusavustajaa voidaan rajoittaa, jos on perusteltu syy
epäillä väärinkäytöksiä.
2e§
Varmuusosastolle kuljetaan metallinilmaisimen läpi ja osastolle tulevat voidaan
tarkastaa. Jos on perusteltua aihetta epäillä
väärinkäytöksiä, osastolle pääsyn tai vangin ·
tapaamisen ehdoksi voidaan asettaa, että
henkilö suostuu henkilöntarkastukseen sen
tutkimiseksi, mitä hänellä on vaatteissaan tai
muutoin yllään.
9a§
Vanki voidaan pitää erillään muista vangeista hänen omasta pyynnöstään, jos siihen
on perusteltu syy. Omasta pyynnöstään erillään pidettävän oikeuksia ei saa rajoittaa
enempää kuin mitä erillään pitämisestä välttämättä aiheutuu. Erillään pidettävälle on
pyrittävä järjestämään työtä, koulutusta tai
muuta toimintaa, joka soveltuu osaston päiväjärjestykseen.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä
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Laki
tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tutkintavankeudesta 19 päivänä heinäkuuta 1974 annetun lain (615/1974) 5 §:n ·
1 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 7 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 momentti laissa 129/1995 ja 6 §:n 2 momentti laissa
455/1987, sekä
lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 129/1995, uusi 3 ja 4 momentti
sekä lakiin uusi 6 aja 19 a § seuraavasti:
5§
Tutkintavangin saavuttua laitokseen hänet
on tarpeen vaatiessa tarkastettava todistajan
läsnä ollessa. Myös myöhemmin voidaan
tarvittaessa tehdä tarkastus. Laitokseen saapumisen yhteydessä saadaan todistajan läsnä
ollessa toimittaa myös henkilöntarkastus, jos
siihen katsotaan olevan aihetta. Henkilöntarkastus saadaan toimittaa myöhemminkin, jos
se on tarpeen karkaamisen ehkäisemiseksi
tai järjestyksen säilyttämiseksi taikka jos
tutkintavankia epäillään luvattomien esineiden tai aineiden hallussapidosta. Henkilöntarkastuksen suorittamisesta päättää rangaistuslaitoksen johtaja, laitoksen päivystävä
virkamies, valvonnan esimiestehtävissä toimiva tai muu laitoksen tai sen osaston valvonnasta työjärjestyksen perusteella vastuussa oleva virkamies. Rangaistuslaitoksessa tai
muussa tilassa voidaan suorittaa erityistarkastus, jos se on tarpeen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai luvattomien
esineiden tai aineiden löytämiseksi. Jos rangaistuslaitoksen osastolla tai muussa tilassa
suoritetaan erityistarkastus, henkilöntarkastus
saadaan toimittaa kaikille osastolle sijoitetuille tai tarkastettavassa tilassa oleskeleville
vangeille. Erityistarkastuksen suorittamisesta
päättää rangaistuslaitoksen johtaja, vartiopäällikkö tai laitoksen päivystävä virkamies.

Rangaistuslaitoksen johtaja voi päättää,
että tutkintavangille tehdään henkilönkatsastus, jos vankia todennäköisin syin epäillään
rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus
on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta. Jos henkilönkatsastuksen suorittaa muu
kuin terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluva,
läsnä on oltava todistaja. Muutoin henkilönkatsastuksen toimittamisessa noudatetaan,
mitä pakkokeinolain (450/1987) 5 luvun
12 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

Jos on syytä epäillä tutkintavangin olevan
alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen, rangaistuslaitoksen johtaja
voi pakkokeinolain säännösten estämättä
päättää, että vangin on annettava virtsanäyte
tai suoritettava puhalluskoe. Lisäksi valvomaUoman tapaamisen ehdoksi voidaan asettaa, että tutkintavangin on vaadittaessa annettava virtsanäyte tai suoritettava puhalluskoe. Näytteen antamisesta tai kokeen suorittamisesta ei saa aiheutua tarpeetonta haittaa
tutkittavalle. Tutkintavangilta, joka ilman
pätevää syytä kieltäytyy virtsanäytteen antamisesta tai puhalluskokeen suorittamisesta,
voidaan ottaa verinäyte.
6 §

Tutkintavanki saa osallistua jumalanpalveluksiin, hartaushetkiin ja muihin hengellisiin ·
tilaisuuksiin samoin kuin muuhun vapaaajan viettoon yhdessä muiden vankien kanssa, jollei vangitsemisen tarkoitus tai laitoksen järjestys siitä vaarannu. Tutkintavankien
välinen yhteydenpito, joka voi vaarantaa
rikoksen selvittämistä, on mahdollisuuksien
mukaan estettävä.

6a§
Tutkintavanki saadaan eristää muista vangeista, jos on perusteltua aihetta epäillä, että
hänellä rangaistuslaitoksessa tai sinne tullessaan on kehossaan päihteitä tai muita luvattomia aineita tai esineitä.
Eristämisestä päättää rangaistuslaitoksen
johtaja. Vanki saadaan pitää eristettynä, kunnes päihteet tai muut luvattomat aineet tai
esineet ovat poistuneet hänen elimistöstään
tai kunnes eristämiseen ei enää muuten ole
aihetta. Eristäminen ei kuitenkaan saa kestää
pitempään kuin seitsemän vuorokautta. Jos
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Lääkärin tulee mahdollisimman pian tutkia, voiko tutkintavangin eristämisestä aiheutua vaaraa tämän terveydelle. Eristetyn
terveydentilaa on muutoinkin tarkoin seurattava.
7§
Vangin rahavarojen käytöstä säädetään
asetuksella. Tutkintavangin hallusta tai muualta laitoksen tiloista löydetyt hänelle kuuluvat luvattomat rahavarat voidaan ottaa lai-
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toksessa säilytettäväksi määräajaksi, kuitenkin enintään siihen asti, kun hän vapautuu.
Asiasta päättää rangaistuslaitoksen johtaja.
19 a §
Menettelystä tässä laissa tarkoitettujen
pakkotoimenpiteiden käyttämisessä säädetään asetuksessa. Tarkemmat säännökset lain
täytäntöönpanosta antaa asianomainen ministeriö.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
pakkokeinolain 5 a luvun muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987) 5 a luvun 4 §:n
2 ja 4 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 15 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 402/1995, sekä
lisätään 5 a luvun 4 §:ään uusi 5 momentti, 5 §:ään uusi 3 momentti ja 10 §:ään uusi 2 .
momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa laissa 402/1995, seuraavasti:
5 a luku
Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen
tarkkailu

4§
Teknisen tarkkailun edellytykset
Kun on syytä epäillä jotakuta rikoksesta,
josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta, epäiltyyn tai tiettyyn paikkaan, jossa hänen voidaan olettaa oleskelevan, saadaan kohdistaa
teknistä katselua, jos katselulla saatavilla
tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Jos
tekninen katselu kohdistuu 4 momentissa
tarkoitettuun vankeinhoitolaitoksen huostassa
olevaan henkilöön, edellytetään kuitenkin,
että epäily koskee rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta

vankeutta, taikka huumausainerikosta tai näiden rikosten rangaistavaa yritystä ja että katselulla saatavilla tiedoilla voidaan olettaa
olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle.
Teknistä kuunteluaja teknistä katselua saa
kohdistaa epäiltyyn vain hänen ollessaan
yleisellä paikalla taikka sellaisessa kulkuneuvossa tai hotelli-, varasto- tai muussa huoneessa tai tilassa, jota ei käytetä vakituiseen
asumiseen. Teknistä kuuntelua ja teknistä
katselua saa lisäksi kohdistaa epäiltyyn, joka
suorittaa rangaistusta rangaistuslaitoksessa
taikka on pakkolaitokseen eristetty tai tutkintavanki, hänen ollessaan sellissään tai vankien käytössä olevissa laitoksen muissa tiloissa.
Kuuntelu- tai katselulaite saadaan sijoittaa,
jos tarkkailun suorittaminen sitä edellyttää,
sellaisiin 4 momentissa mainittuihin tiloihin,
joita ei käytetä vakituiseen asumiseen sekä
selleihin ja muihin vankilan hallussa oleviin
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tiloihin. Esitutkinnan toimittajalla on tällöin
oikeus laitteen asentamiseksi päästä edellä
mainittuihin tiloihin.

mioistuin varattuaan rangaistuslaitoksen johtajalle tilaisuuden tulla kuulluksi.
10 §

5§

Kuuntelukiellot
Toimenpiteestä päättäminen
Teknisestä kuuntelusta, teknisestä katselusta ja teknisestä seurannasta päättää
tutkinnan johtaja. Teknistä kuuntelua
koskeva päätös on 24 tunnin kuluttua alistettava poliisipiirin päällikkönä taikka poliisin
valtakunnallisen yksikön päällikkönä tai tällaisen yksikön apulaispäällikkönä toimivalle
poliisimiehelle taikka tullihallituksen valvonta- ja tarkastusyksikön tai tutkintatoimiston päällikölle taikka tullipiirin päällikölle.
Teknisestä kuuntelosta ja katselusta päättää
kuitenkin 1 momentissa tarkoitettu tuomioistuin, jos kuuntelu- tai katselulaite on tarkoitus sijoittaa epäillyn käyttämään ajoneuvoon
taikka siihen huoneeseen tai tilaan, jossa
epäilty oleskelee.
Vankeinhoitolaitoksen huostassa olevaan
henkilöön kohdistettavasta teknisestä kuuntelosta ja teknisestä katselusta päättää pidättämiseen oikeutetun virkamiehen kirjallisesta
vaatimuksesta 1 momentissa tarkoitettu tuo-

Teknistä kuuntelua ja teknistä katselua ei
saa myöskään kohdistaa 4 §:n 4 momentissa.
tarkoitetun vangin ja lääkärin, sairaanhoitajan, psykologin tai sosiaalityöntekijän välisiin keskusteluihin.
15 §

Valvontasäännös
Sisäasiainministeriö valvoo tässä luvussa
tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamista.
Ministeriön on annettava eduskunnan oikeusasiamiehelle vuosittain kertomus telekuuntelun ja -valvonnan sekä teknisen kuuntelun käytöstä. Samalla on myös annettava
selvitys teknisen tarkkailun käytöstä rangaistuslaitoksissa.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (6611972) 14 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 248/1997, seuraavasti:
14 §
Kunta on velvollinen määräämään terveyskeskuksen lääkärin antamaan poliisille virkaapua oikeuslääkeopillisen tutkimuksen suo-

rittamiseksi elävän henkilön kliinisen tutkimuksen ja vainajan ulkonaisen ruumiintarkastuksen osalta. Kunta on lisäksi
velvollinen määräämään terveyskeskuksen
lääkärin antamaan vankeinhoitoviranomai-
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sille virka-apua oikeuslääkeopillisen tutkimuksen suorittamiseksi elävän henkilön kliinisen tutkimuksen osalta rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain (39/1889) 2 luvun 9 b §:n 2 momentissa ja tutkintavankeudesta annetun lain (615/1974) 5 §:n 3
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa. Samoin kunta on velvollinen määräämään ter-
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veyskeskuksen lääkärin toimimaan lääkärinä
asevelvollisten tarkastuksissa kutsuntaviranomaisten pyydettyä sitä 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulta toimielimeltä.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

