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Hallituksen esitys eduskunnalle vankeinhoitoviran-
omaisten ja poliisin keskinäisen virka-avun tehostamises-
ta  

 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ran-

gaistusten täytäntöönpanosta annettua lakia 
siten, että karanneet, avolaitoksista luvatta 
poistuneet ja poistumisluvalta tai muulta lai-
toksen ulkopuoliselta luvalta palaamatta jää-
neet vangit sekä vankeusrangaistuksen täy-
täntöönpanoa välttelevät tuomitut voitaisiin 
tavoittaa nopeasti ja tehokkaasti. 

Kyseisten vankien ja tuomittujen tavoitta-
misen tehostamiseksi ehdotetaan, että lakiin 
lisättäisiin heitä koskeva säännös televalvon-
nasta. Televalvonnalla saatavien televiestien 
tunnistamistietojen avulla voitaisiin selvittää 
muun muassa matkapuhelinviestien tapahtu-
ma- ja kestoajat sekä viestintälaitteiden si-
jainti. Ehdotus koskee vain televiestien tun-
nistamistietoja, ei itse viestien sisältöä. Tele-
kuuntelusäännöksiä, joiden perusteella voi-
daan selvittää televiestien sisältö, ei ehdoteta 
muutettavaksi. 

Avolaitoksesta poistuneen, poistumisluval-
ta tai muulta laitoksen ulkopuoliselta luvalta 
palaamatta jääneen vangin sekä vankeusran-
gaistusta välttelevän tuomitun tavoittamisen 
tehostamiseksi poliisin toimivaltuuksia ehdo-

tetaan laajennettavaksi. Etsintäkuulutuksen 
lisäksi voitaisiin vankeinhoitoviranomaisen 
pyynnöstä suorittaa poliisilain mukainen po-
liisitutkinta. Vankia tai tuomittua tavoittaes-
saan poliisi voisi käyttää poliisitutkinnan 
mukaisia toimivaltuuksia, joihin kuuluu 
muun muassa tutkinnassa kuultavien henki-
löiden totuudessapysymisvelvollisuus. 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annettuun 
lakiin ehdotetaan lisättäväksi poliisilain edel-
lyttämä säännös, jonka mukaan vankeinhoi-
tolaitoksen virkamiehellä on oikeus saada 
virkatehtävän suorittamiseksi poliisilta virka-
apua. Lisäksi säädettäisiin vankeinhoitolai-
toksen virkamiesten  virka-avusta poliisille.    

Viranomaisten tiedotusvastuu määräytyisi 
suoritettavien toimenpiteiden mukaisesti. 
Kun vankeinhoitoviranomaiset pyytävät po-
liisilta etsintäkuulutusta, tiedotusvastuu on 
virka-avun pyytäjällä. Silloin kun poliisi et-
sintäkuulutuksen lisäksi suorittaa esitutkin-
nan, poliisitutkinnan tai käyttää televalvon-
taa, tiedotusvastuu näistä toimenpiteistä on 
poliisilla. 
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1.  Johdanto 

Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon tu-
lee olla turvallista yhteiskunnalle, laitosten 
henkilökunnalle ja vangeille. Vangin kar-
kaaminen, avolaitoksesta luvatta poistuminen 
ja poistumisluvalta tai muulta laitoksen ulko-
puoliselta luvalta palaamatta jääminen sekä 
se, että tuomittu välttelee vankeuteen toimit-
tamista, ovat poikkeustilanteita ja vaaranta-
vat turvallista täytäntöönpanoa. Näissä tilan-
teissa on olemassa myös rikollisen toiminnan 
jatkamisen vaara, koska toimeentulon hank-
kiminen yhteiskunnassa ei laillisin keinoin 
yleensä ole mahdollista. 

Vangin karkaaminen on rikoslain mukai-
nen rikos. Karkaamisen johdosta voidaan 
ryhtyä  esitutkintalaissa (449/1981) ja pak-
kokeinolaissa (450/1987) säädettyihin toi-
menpiteisiin. Sen sijaan avolaitoksesta luvat-
ta poistumisen, poistumisluvalta tai muulta 
laitoksen ulkopuoliselta luvalta palaamatta 
jäämisen ja vankeusrangaistuksen välttelemi-
sen vuoksi ei voida ryhtyä rikosperusteisiin 
pakkokeinoihin, koska nämä teot kuuluvat 
vankilan sisäisen kurinpidon piiriin tai vii-
meksi mainitussa tapauksessa eivät ole lain-
kaan rangaistavia. 

Kyseisissä tapauksissa vankeinhoitoviran-
omaiset pyytävät poliisia etsintäkuulutta-
maan vangin. Lainsäädännöllisesti ongelma-
na on, että rangaistusten täytäntöönpanosta 
annetusta laista puuttuu poliisilain 40 §:n 
edellyttämä säännös, jonka perusteella poliisi 
voisi antaa virka-apua vankeinhoitoviran-
omaisille. Myöskään poliisilain 37 §:n mu-
kaista poliisitutkintaa, joka tarkoittaa muuta 
poliisin toimitettavaksi säädettyä tutkintaa 
kuin esitutkintaa, ei voida ilman nimen-
omaista säädöstä suorittaa eikä käyttää sen 
mukaisia poliisivaltuuksia.    

Niistä virka-avun muodoista, jotka ovat 
tarpeen avolaitoksesta luvatta poistumisen, 
poistumisluvalta tai muulta laitoksen ulko-
puoliselta luvalta palaamatta jäämisen ja 
vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon vält-
telemisen yhteydessä, tulisikin säätää erik-
seen. 

 
 

2.  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Vangin karkaaminen 

Vangin karkaamisesta säädetään rikoslain 
16 luvun 16 §:ssä (563/1998). Vanki, pidätet-
ty tai viranomaisen huostassa oleva kiinnio-
tettu taikka sotilaskurinpitolaissa tarkoitet-
tuun arestiin määrätty henkilö, joka karkaa 
tai yrittää karata rangaistuslaitoksesta tai 
muusta säilöstä taikka häntä vartioivan, saat-
tavan tai kuljettavan henkilön huostasta, on 
tuomittava vangin karkaamisesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 

Vankien karkaamiset ovat pitkällä aikavä-
lillä vähentyneet. Karkaamisia tapahtui 1990-
luvulla enimmillään noin 90 vuodessa. 
Vuonna 2000 karanneita tai karkaamista yrit-
täneitä oli 53, vuonna 2001 heitä oli 33. 
Näistä karkaamisia oli 28 ja yrityksiä 5.  

Vuonna 2001 karkaamisista ja niiden yri-
tyksistä tapahtui vankilasta tai vankila-
alueelta 13. Kahdeksan tapahtui vankilan si-
säpuolelta ja viisi vankilan aidatun tai muurin 
ympäröimän välittömän alueen ulkopuolelta 
esimerkiksi työmaalta tai urheilukentältä. 
Vankilan ulkopuolelta karkaamisia oli 20. 
Sairaalasta karkasi tai yritti karata yhdeksän 
vankia, vankia saattavalta vartijalta yhdeksän 
vankia ja vanginkuljetuksesta kaksi vankia. 
Noin 30 prosenttia karanneista tai sitä yrittä-
neistä saatiin välittömästi kiinni.  

Vuonna 2002 syyskuun 1 päivään mennes-
sä karanneita oli 28, kun vastaava luku vuon-
na 2001 oli 23.  

Syyskuun 1 päivänä 2002 karkumatkalla 
oli kuusi vankia. Kolme heistä on kansalli-
suudeltaan ulkomaalaisia ja he ovat karan-
neet ilmeisesti ulkomaille, yleensä vuosia sit-
ten. Yksi suomalaisista vangeista on ollut yli 
neljä vuotta karanneena ja olisi todennäköi-
sesti tullut viranomaisten tietoon, jos olisi pa-
lannut aikaisempaan elämänpiiriinsä Suo-
messa. Yksi vangeista on karannut mielenti-
latutkimuksesta mielisairaalasta runsas vuosi 
sitten. Lisäksi syyskuun 1 päivänä 2002 kar-
kumatkalla oli sakon muuntorangaistusta 
suorittava vanki, joka karkasi 29.8.2002 ja 
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saatiin kiinni 3.9.2002.  
 
 
Avolaitoksesta luvatta poistuminen 

Avolaitoksesta luvattomasti poistunutta ei 
tuomita rangaistukseen vangin karkaamisesta 
(KKO 1947-II-178 ja KKO 1948-II-91). 
Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
lain 4 luvun 7 §:n mukaan (580/2001) avolai-
toksesta luvatta poistunut voidaan toimittaa 
vankilaan tai nuorisovankilaan suorittamaan 
rangaistustaan, ja rangaistuslaitoksen johtaja 
voi määrätä hänelle 2 luvun 10 §:n mukaisen 
kurinpitorangaistuksen.   

Avolaitoksista luvatta poistumisten määrä 
on viime vuosina vähentynyt. Vuonna 1999 
avolaitoksista poistui luvatta 77 vankia, 
vuonna 2000 poistuneita oli 56 vankia, 
vuonna 2001 heitä oli 38. 

Vuonna 2002 syyskuun 1 päivään mennes-
sä avolaitoksista luvatta poistuneita oli 25, 
kun vastaava luku vuonna 2001 oli 18.  

Syyskuun 1 päivänä 2002 avolaitoksista 
luvatta poissa oli yhdeksän vankia. Heistä 
kolme on ulkomaalaisia, jotka ovat poistu-
neet avolaitoksista useita vuosia sitten ja tällä 
hetkellä ovat ilmeisesti ulkomailla. Kolme 
poissa olevaa suomalaista vankia on poistu-
nut avolaitoksesta elokuun 2002 aikana, kak-
si aikaisemmin. Lisäksi yksi avolaitosvanki 
on poistunut sairaalahoidosta. 
 
 
Poistumisluvalta palaamatta jääneet 

Poistumisluvasta säädetään rangaistusten 
täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 3 b 
§:ssä (137/2001). Rikosseuraamusvirasto tai, 
sen antamien ohjeiden mukaan, rangaistuslai-
toksen johtaja voi antaa vangille luvan pois-
tua lyhyeksi ajaksi rangaistuslaitoksesta, jos 
siihen on tärkeä syy tai sitä rangaistusajan pi-
tuuden takia on pidettävä muuten perusteltu-
na. Tarvittaessa vangille voidaan määrätä 
saattaja. 

Vankeinhoitoasetuksen 56 §:n (878/1995) 
mukaan kahta kuukautta pitempää vankeus-
rangaistusta suorittavalle vangille voidaan 
antaa lupa poistua rangaistuslaitoksesta lyhy-
eksi ajaksi rangaistusajan pituuden perusteel-
la. Vangille, jonka rangaistusajan pituus on 

enintään kaksi kuukautta, voidaan antaa lupa 
poistua laitoksesta vain tärkeän syyn takia. 
Vankeinhoitoasetuksen 57 §:ssä säädetään 
poistumisluvan ehdoista. Poistumislupa on 
annettava kirjallisena. Siinä on mainittava 
poistumisluvan ehdot ja seuraamukset ehto-
jen rikkomisesta.  

Laissa ja vankeinhoitoasetuksessa säädetty-
jä poistumisluvan edellytyksiä on tarkennettu 
vankeinhoito-osaston ohjeella (8/011/95).   

Ohjeen mukaan poistumislupa voidaan 
myöntää vain, jos on todennäköistä, että van-
ki noudattaa lupaehtoja. Poistumislupa-asiaa 
ratkaistaessa on kiinnitetään huomiota vangin 
rikosten lukumäärään, laatuun, uusimisväliin 
ja jäljellä olevan rangaistusajan pituuteen. 
Lisäksi merkitystä on muun muassa sillä, on-
ko vanki aikaisemmin karannut, yrittänyt ka-
rata, poistunut luvatta, jättänyt noudattamatta 
poistumis-, opinto- tai siviilityöluvan ehtoja, 
onko hänet toimitettava muun viranomaisen 
huostaan rangaistuslaitoksesta vapauduttuaan 
ja onko hänellä keskeneräisiä rikosasioita. 

Törkeään huumausainerikokseen tai törke-
ää väkivaltaa sisältäneeseen rikokseen syyl-
listyneelle poistumislupa voidaan myöntää 
vain siinä tapauksessa, että ehtojen noudat-
tamista voidaan pitää lähes varmana. Samaa 
edellytetään silloin, kun poistumislupa 
myönnetään aikaisemmin poistumis-, siviili-
työ- tai opintoluvan ehtoja törkeästi rikko-
neelle vangille. 

Poistumislupia myönnetään enintään kuu-
deksi vuorokaudeksi neljän kuukauden jak-
son aikana. Ensimmäinen poistumislupajakso 
alkaa, kun vanki on suorittanut puolet siitä 
ajasta, jolloin vanki voi päästä ehdonalaiseen 
vapauteen (niin sanottu L-aika). Tärkeästä 
syystä poistumislupa voidaan kuitenkin 
myöntää heti rangaistuksen täytäntöönpanon 
alettua, jos luvan myöntämisen yleiset edel-
lytykset ovat olemassa. 

 Elinkautisvankien ja pakkolaitokseen eris-
tettyjen poistumisluvista päättää rikosseu-
raamusviraston pääjohtaja. Rikosseuraamus-
virasto ratkaisee poistumislupa-asian myös 
silloin, kun vanki suorittaa rangaistusta eri-
tyisen törkeästä huumausaine- tai väkivalta-
rikoksesta tai kun vanki on ulkomaan kansa-
lainen tai kansalaisuutta vailla. Rikosseu-
raamusvirasto ratkaisi vuonna 2001 poistu-
misluvan viidessä prosentissa tapauksia. 
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Vankeinhoitolaitoksen kirje (5/423/2002) 
edellyttää, että poistumislupaa valmisteltaes-
sa on selvitettävä vangin mahdolliset etsintä-
kuulutukset ja lähestymiskiellot. Asiakirjoi-
hin tulee aina merkitä asianmukainen selvitys 
voimassa olevista vankia koskevista etsintä-
kuulutuksista ja lähestymiskielloista (aika, 
kohde, paikkakunta jne.).  

Vankilan tulee tarvittaessa ennen poistu-
misluvan myöntämistä olla yhteydessä ja en-
nen poistumisluvan alkamista ilmoittaa lu-
vasta vangin oleskelupaikkakunnan poliisille. 
Poistumislupaa myönnettäessä myös harki-
taan, onko lupaehtojen noudattamisen toden-
näköisyyttä parannettavissa sillä, että vanki 
velvoitetaan ilmoittautumaan paikallisella 
poliisilaitoksella tai kriminaalihuoltolaitok-
sen aluetoimistossa.  

Lisäksi vankilan johtajan tulee varmistua 
siitä, että karanneesta, avolaitoksesta luvatta 
poistuneesta tai poistumisluvalle tai muulle 
laitoksen ulkopuoliselle luvalle jääneestä 
vangista tehdään etsintäkuulutus.  

Muita laitoksen ulkopuolisia lupia ovat si-
viilityö- ja opiskelulupa sekä lupa poistua lai-
toksesta ulkopuoliseen tilaisuuteen. Rangais-
tusten täytäntöönpanosta annetun lain 3 lu-
vun 6 §:n 2 momentin (137/2001) mukaan 
luotettavaksi katsottava vanki saa varsinaise-
na työaikana tehdä työtä vapaudessa työpai-
kassa sopivasti valvottuna (siviilityö). Opin-
toluvasta säädetään rangaistusten täytäntöön-
panosta annetun lain 3 luvun 8 §:ssä 
(137/2002). Opintolupa voidaan antaa van-
gille, jonka henkilökohtaista läsnäoloa ulko-
puolisessa oppilaitoksessa voidaan pitää pe-
rusteltuna opintojen harjoittamisen tai kou-
lunkäynnin takia. Lisäksi rangaistusten täy-
täntöönpanosta annetun lain 2 luvun 5 §:n 4 
momentissa (612/1974) säädetään, että vanki 
voi saada luvan osallistua laitoksen ulkopuo-
liseen tilaisuuteen.  

Poistumislupien ja muiden vankilan ulko-
puolisten lupien valvontaa on tehostettu gsm-
paikantamisjärjestelmän avulla. Vuonna 
2002 paikantamiskokeilu laajeni kahdeksaan 
vankilaan, joihin kuuluu sekä suljettuja van-
kiloita että avolaitoksia. Vangin mukana ole-
va gsm-puhelin voidaan paikantaa reaaliai-
kaisesti tietokoneen näytöltä. Kaupunkialu-
eella puhelimen sijainti saadaan selville kort-
telin, esikaupunkialueella puolen kilometrin 

tarkkuudella. Haja-asutusalueella tarkkuus on 
muutama kilometri. Vanki saa puhelimellaan 
yhteyden vain vankilaan ja hätäkeskukseen. 
Vangin sijainti tarkistetaan soittamalla puhe-
limeen, johon vanki on velvoitettu vastaa-
maan. 

Poistumislupia anottiin vuonna 2001 yh-
teensä 15 086, niitä myönnettiin 11 074 ja 
lupia käytettiin 10 905. Yleensä poistumislu-
vat myönnetään rangaistusajan pituuden pe-
rusteella. Poistumislupien määrä on viime 
vuosina sekä määrällisesti että vankilukuun 
suhteutettuna alentunut. 

Vuonna 2001 noin 92 prosenttia poistumis-
luvista hoidettiin moitteettomasti. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana moitteettomasti 
hoidettujen lupien osuus on kasvanut. Vuon-
na 2001 poistumislupaehdot rikottiin lievästi 
521 kertaa eli noin viidessä prosentissa tapa-
uksista. Törkeitä poistumislupien rikkomisia 
oli 389 (3.6 prosenttia poistumisluvista). 

Törkeänä poistumislupaehtojen rikkomuk-
sena pidetään yli viikon myöhästymistä pala-
tessa, joutumista palautetuksi määräajan pää-
tyttyä, syyllistymistä rikokseen poistumis-
luvan tai sen ylityksen aikana ja yritystä tuo-
da aseita, karkaamisvälineitä tai huumaavia 
aineita laitokseen paluun yhteydessä. 

Yleisin törkeän poistumislupaehtojen rik-
komisen kirjausperuste on se, että viranomai-
set palauttavat vangin vankilaan poistumislu-
van päätyttyä. Vuonna 2001 näitä tapauksia 
oli 33 prosenttia törkeistä poistumislupaehto-
jen rikkomisista. Poistumisluvan aikana ri-
kokseen syyllistyneitä tai epäiltyjä oli 21 
prosenttia, yli viikon myöhästyneitä 8 pro-
senttia sekä aseita, karkaamisvälineitä tai 
huumaavia aineita laitokseen tuoda yrittänei-
tä 8 prosenttia. Tieto syystä puuttui 30 pro-
sentissa törkeistä poistumisluparikkomuksis-
ta. 

Poliisiopistolla tehdyn erityisselvityksen 
mukaan rikokseen poistumisluvan tai sen yli-
tyksen aikana syyllistyneitä on enemmän 
kuin poistumislupatilasto kertoo. Selvityksen 
perusteella voidaan arvioida, että poistumis-
luvan tai sen ylityksen aikana noin 100 van-
kia vuodessa syyllistyy rikokseen. Tämä on 
noin yksi prosentti poistumisluvista.    

Poistumisluvalta palaamatta jääneitä van-
keja oli vuonna 2001 yhteensä 357, kun heitä 
vuonna 2001 oli 351. Vuonna 2002 syyskuun 
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1 päivään mennessä poistumisluvalta palaa-
matta jääneitä oli 208. Vastaava luku vuotta 
aikaisemmin oli 265. Kyseisenä päivänä 
poistumisluvalta palaamatta jääneitä vankeja 
oli 38. 

 
 

Vankilaan toimittamista välttelevät tuomitut 

Tuomioistuimen tuomitseman vankeusran-
gaistuksen aloittamisesta säädetään vankeus-
rangaistuksen täytäntöönpanosta annetussa 
asetuksessa (447/1975). Asetuksen 8 §:n mu-
kaan täytäntöönpanokirjan saatuaan mais-
traatin tai nimismiehen (nykyisin ulosotto-
miehen) on toimitettava tuomittu suoritta-
maan rangaistustaan. Täytäntöönpanokirja tai 
sen jäljennös on lähetettävä asianomaisen 
rangaistuslaitoksen johtajalle. Jos tuomittu 
haluaa itse ilmoittautua rangaistuslaitokseen, 
eikä ole syytä otaksua, että hän sen laimin-
lyö, ulosottomiehen tulee antaa siihen lupa ja 
määrätä ilmoittautumispäivä. Asiasta on il-
moitettava rangaistuslaitoksen johtajalle.  

Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 
annettu asetus on monilta osiltaan vanhentu-
nut. Oikeusministeriössä valmistellaan ase-
tuksen muuttamista vastaamaan täytäntöön-
pano-organisaation nykyistä tilannetta.  

Käytännössä säännönmukainen menettely 
vankeuden täytäntöönpanoa aloitettaessa on 
seuraava. Tuomioistuin toimittaa täytäntöön-
panokelpoisen tuomion asiakirjat rangaistus-
ten täytäntöönpanon keskushallintoviran-
omaiselle, oikeusministeriön alaiselle rikos-
seuraamusvirastolle. Rikosseuraamusvirasto 
toimittaa täytäntöönpanoasiakirjat edelleen 
tuomitun asuinpaikkakunnan ulosottomiehel-
le.  

Ulosottomies kutsuu vapaana olevan tuo-
mitun luokseen noin viikon kuluessa päätök-
sen saapumisesta ja ilmoittaa hänelle, mihin 
vankilaan ja milloin hänen tulee ilmoittautua. 
Useimmissa tapauksissa ulosottomies sopii 
tuomitun kanssa, että tämä ilmoittautuu van-
kilaan muutaman viikon kuluessa. Ulosotto-
miehet noudattavat joustavaa käytäntöä siten, 
että tuomittu saa lyhyen ajan hoitaa asioitaan 
ennen vankilaan menoa. Osin menettelyssä 
on paikkakunnittaisia eroja siten, että eräät 
ulosottomiehet pitävät lyhyitäkin asioidenjär-
jestelyaikoja lykkäyshakemuksina ja eräät 

puolestaan suoraan määräävät vankilaan il-
moittautumispäivän muutaman viikon pää-
hän pitämättä asiaa lykkäyshakemuksena. 

Jos ulosottomies ei tavoita tuomittua tai 
tuomittu ei ilmoittaudu vankilaan hänelle 
määrättynä aikana, täytäntöönpanoasiakirjat 
palautetaan rikosseuraamusvirastolle. Rikos-
seuraamusvirasto pyytää keskusrikospoliisia 
etsintäkuuluttamaan tuomitun. Etsintäkuulu-
tetun toimittaa vankilaan poliisi. 

Vuonna 1999 tehdyn otoksen mukaan 42 
prosenttia vangeista oli tullut vankilaan ulos-
ottoviranomaisten toimenpitein, 34 prosenttia 
poliisin toimittamina etsintäkuulutettuina ja 
25 prosenttia tuomioistuimen vangitsemina. 
Helsingin ulosottoviraston tilaston mukaan 
vuonna 2001 saatiin vankilaan passitettua 
327 rikoksentekijää ja 343 tapausta siirtyi po-
liisille etsintäkuulutettavaksi.  

Etsintäkuulutusrekisteristä tehdyssä otok-
sessa vankeusrangaistusta pakoilevien van-
keusvankien keskimääräinen rangaistus oli 
seitsemän ja puoli kuukautta vuonna 2001.  

Edellä olevat luvut koskevat vankeusvan-
keja. Sakon muuntorangaistukset palautuvat 
etsintäkuulutettavaksi useammin kuin vanke-
usrangaistukset. Esimerkiksi Helsingin ulos-
ottoviraston tilastossa muuntorangaistukset 
esiintyivät vuoteen 1997 asti vankeusrangais-
tusten kanssa yhdessä. Täytäntöönpantavaksi 
tuli 3567 rangaistusta, joista täytäntöön saa-
tiin 19 prosenttia (695) ja palautettiin etsintä-
kuulutettavaksi 81 prosenttia (2872).  

Sakon muuntorangaistusta koskevia etsin-
täkuulutuksia oli etsintäkuulutusrekisterissä 
5861 vuonna 2001. Sama henkilö saattaa olla 
useista sakoista etsintäkuulutettuna, joten re-
kisterissä oli henkilöitä vähemmän, arviolta 
4000. Koska sakon maksaminen on mahdol-
lista etsintäkuulutuksen jälkeen, kuulutetut 
muuntorangaistukset eivät useinkaan johda 
vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoon.  

Etsintäkuulutusrekisteristä tehdyssä otok-
sessa muunnettavien sakkojen määrä oli hen-
kilöä kohti noin 280 euroa vuonna 2001. Tä-
hän summaan sisältyvät myös uhkasakot. Et-
sintäkuulutusrekisterin tilastoajosta eivät il-
mene tuomittujen päiväsakkojen määrät. 
Olettaen, että muunnettavat sakot olisi tuo-
mittu päiväsakon vähimmän rahamäärän mu-
kaisina, saadaan täytäntöönpantavaksi tulevi-
en muuntorangaistusten maksimiarvo. Otok-
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sessa tämä on 20 vuorokautta. Koska otok-
seen sisältyy uhkasakkoja ja kaikki päiväsa-
kot eivät ole minimimääräisiä, etsintäkuulu-
tetut rangaistukset ovat keskimäärin lyhyem-
piä kuin 20 vuorokautta.  

Vankilassa sakon muuntorangaistuksia 
suoritettiin 2552 vuonna 2001. Näistä 31 
prosenttia (785) oli alle kymmenen vuoro-
kauden pituisia ja yhteensä 57 prosenttia 
(1458) alle kolmekymmentä vuorokautta.  

 
 

2.2. Toimivaltaiset viranomaiset 

Kun vanki karkaa, poistuu luvatta avolai-
toksesta, jää palaamatta poistumisluvalta tai 
muulta laitoksen ulkopuoliselta luvalta tai 
kun tuomittu välttelee rangaistuksen täytän-
töönpanon alkamista, kysymys on samasta 
ongelmasta eli rikoksentekijän toimittamises-
ta vankilaan suorittamaan rangaistustaan. 
Tämä tapahtuu kuitenkin erilaisten toiminta-
ketjujen kautta. Täytäntöönpanoa välttelevän 
tuomitun rangaistus ei ole vielä alkanut. Täl-
löin toimivina viranomaisina ovat rikosseu-
raamusvirasto, ulosottomies ja poliisi. Kun 
taas jo alkaneen vankeusrangaistuksen suorit-
taminen keskeytyy, toimintavastuussa ovat 
yleensä paikalliset vankeinhoitoviranomaiset 
ja poliisi.  

Järjestelmää ei yleensä hahmoteta syste-
maattisesti yhdeksi kokonaisuudeksi, koska 
siihen osallistuvat eri viranomaiset hallinnon 
eri tasoilla. Viime kädessä vankilaan toimit-
tamisesta vastaa kuitenkin käytännössä van-
keinhoitoviranomaisten virka-apupyynnön 
perusteella poliisi. Näin ollen  kysymys on 
perimmiltään vankeinhoitoviranomaisten ja 
poliisin yhteistoiminnasta sekä siitä, millaiset 
toimivaltuudet näillä viranomaisilla on eri ti-
lanteissa ja miten viranomaisten keskinäinen 
tiedonkulku tapahtuu.  

 
 

2.3. Vankeinhoitoviranomaisen toimival-
tuudet 

Oikeus käyttää voimakeinoja 

Vankeinhoitoviranomaisen oikeus käyttää 
voimakeinoja tulee kysymykseen lähinnä sil-
loin, kun vanki yrittää karata tai poistua lu-

vatta laitoksesta tai karata laitoksen ulkopuo-
lella saattajaltaan tai valvonnasta. Vankein-
hoitolaitoksen virkamiehen oikeudesta käyt-
tää voimakeinoja säädetään rikoslain 3 luvun 
8 §:ssä (621/1967).  

Milloin kiinniotettava, pidätettävä tai van-
gittava henkilö tekemällä vastarintaa tahi pa-
kenemalla koettaa välttää kiinni joutumisen, 
taikka jos rangaistusvanki tai muu kiinniotet-
tu, pidätetty tahi vangittu henkilö yrittää ka-
rata tai tekee vastarintaa vanginvartijalle 
taikka muulle, jonka tehtävänä on estää kar-
kaaminen tai joka on ohjaamassa häntä jär-
jestykseen, on silloinkin oikeus käyttää sel-
laisia voimakeinoja, joita kiinniottamisen 
toimittamiseksi, karkaamisen estämiseksi tai 
järjestyksen ylläpitämiseksi voidaan olosuh-
teisiin nähden pitää puolustettavina. Laki on 
sama, milloin kysymyksessä olevissa tapauk-
sissa vastarintaa tekee joku muu kuin edellä 
mainittu henkilö. Sama oikeus voimakeino-
jen käyttöön on sillä, joka on apuna virkateh-
tävän suorittamisessa.  

Parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä ole-
vassa hallituksen esityksessä (HE 44/2002) 
ehdotetaan uutta voimakeinosäännöstä ran-
gaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 
luvun 11  b §:ksi:  

 Jos vanki yrittää karata tai tekee vastarin-
taa vartijalle taikka muulle, jonka tehtävänä 
on estää karkaaminen tai joka on ohjaamassa 
vankia järjestykseen, on tällä oikeus käyttää 
sellaisia karkaamisen estämiseksi tai järjes-
tyksen ylläpitämiseksi tarpeellisia voimakei-
noja, joita voidaan olosuhteisiin nähden pitää 
puolustettavina. Laki on sama, jos kysymyk-
sessä olevissa tapauksissa vastarintaa tekee 
joku muu kuin vanki. Sillä, joka 1 momentis-
sa mainitun henkilön pyynnöstä tai tämän 
suostumuksella avustaa tässä tarkoitetun vir-
katehtävän suorittamisessa, on oikeus sellais-
ten karkaamisen estämiseksi tai järjestyksen 
ylläpitämiseksi tarpeellisten voimakeinojen 
käyttämiseen, joita voidaan olosuhteisiin 
nähden pitää puolustettavina. 

Vankeusrangaistuskomitea (KM 2001:6) 
on ehdottanut, että vankeinhoitolaitoksen vir-
kamiehen voimankäyttöoikeuden alueellinen, 
henkilöllinen ja asiallinen käyttöala määritel-
täisiin tarkasti. Tällöin säädettäisiin, kenellä 
on oikeus voimakeinojen käyttöön sekä mis-
sä paikassa ja millaisissa tilanteissa voima-
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keinoja voidaan käyttää. 
Voimakeinoja voisivat rangaistuslaitoksen 

johtajan lisäksi käyttää ainoastaan sellaiset 
vankeinhoitolaitoksen virkamiehet, jotka 
ovat saaneet voimankäyttökoulutuksen. 
Säännös vastaisi nykyistä käytäntöä, joka on 
vahvistettu vankeinhoito-osaston määräyk-
sellä (1/011/98).  

Oikeutta voimakeinojen  käyttöön komitea 
ehdottaa rajattavaksi myös alueellisesti siten, 
että niitä voitaisiin käyttää ainoastaan ran-
gaistuslaitoksessa, sen alueella tai rangaistus-
laitoksen välittömässä läheisyydessä.  

Välittömällä läheisyydellä tarkoitetaan sel-
laisia suoja-alueiksi katsottavia lähialueita, 
jotka rajoittuvat rangaistuslaitoksen aluee-
seen. Kaupungeissa sijaitsevissa rangaistus-
laitoksissa tällaisena alueena voitaisiin pitää 
myös sellaista vankilan muuriin rajoittuvaa 
lähialuetta, joka ei kuulu rangaistuslaitoksen 
alueeseen.  Lisäksi tällaisina alueina voitai-
siin  pitää  rangaistuslaitoksen alueen läpi 
kulkevia yleisiä teitä tai vastaavia alueita.  

Voimakeinoja voitaisiin käyttää myös van-
gin kuljetuksen aikana sekä muussa vankein-
hoitolaitoksen valvomassa toiminnassa.  Täl-
lä tarkoitetaan vangin siirtoja ja kuljetuksia,  
saatettuja ja valvottuja poistumislupia, van-
gin muuta valvottua poistumista rangaistus-
laitoksen ulkopuolelle sekä sellaisia työ- tai 
toimintakohteita, joissa vangit tekevät työtä 
tai osallistuvat toimintaan laitoksen ulkopuo-
lella vankeinhoitolaitoksen henkilökunnan 
ohjauksessa tai valvonnassa.  

Lisäksi säädettäisiin, että voimankäytön tu-
lisi liittyä virkatehtävien hoitoon. Tällä tar-
koitetaan esimerkiksi, että vapaa-aikanaan 
virkamiehellä ei olisi oikeutta voimakeinojen 
käyttöön, ellei hän toimisi vankeinhoitolai-
toksen virkamiehen pyynnöstä.  
 
 
Vangin vapauttamisesta, laitoksesta poistu-
misesta ja poistumislupaa koskevasta ratkai-
susta ilmoittaminen 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
lain 2 luvun 12 §:n (198/2002) mukaan van-
gin vapauttamisesta, laitoksesta poistumises-
ta ja poistumislupaa koskevasta ratkaisusta 
saadaan ilmoittaa asianomistajalle tai muulle 
henkilölle, jos vangin käyttäytymisen tai hä-

nen esittämiensä uhkausten johdosta on pe-
rusteltua syytä epäillä, että vanki syyllistyy 
tämän tai tälle läheisen henkilön henkeen, 
terveyteen tai vapauteen kohdistuvaan rikok-
seen. Vastaava säännös on tutkintavankeu-
desta annetun lain 14 a §:ssä (199/2002).  

Nämä Euroopan unionin neuvoston puite-
päätökseen perustuvat säännökset tulivat 
voimaan maaliskuun 22 päivänä 2002. 

Rikosseuraamusviraston ohjeessa 
(3/011/2002) todetaan, säännökset antavat 
vankeinhoitoviranomaisille oikeuden, mutta 
eivät luo velvollisuutta ilmoittaa vangin ja 
tutkintavangin vapautumisesta tai poistumis-
luvasta. Vaikka säännökset mahdollistavat 
vankeinhoitoviranomaisten oma-aloitteisen 
ilmoittamisen, ne tulevat useimmiten sovel-
lettavaksi tilanteessa, jossa vankeinhoito-
viranomaiselta tiedustellaan asiaa. Tällöin 
kysyjää kehotetaan tekemään pyyntö kirjalli-
sesti ja liittämään siihen tarpeelliset peruste-
lut.  

Ilmoituksen tekeminen edellyttää konkreet-
tista syytä epäillä, että vanki tai tutkintavanki 
tulee vapauduttuaan tekemään asianosaisen 
tai tälle läheisen henkilön henkeen, tervey-
teen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen. Täl-
laisia rikoksia ovat esimerkiksi rikoslain 20, 
21 ja 25 luvussa tarkoitetut rikokset. Tervey-
dellä tarkoitetaan fyysisen terveyden lisäksi 
psyykkistä terveyttä.  

Ilmoitus saadaan tehdä uhatuksi tulleelle 
henkilölle. Tällaisia henkilöitä voivat olla 
asianomistaja, todistaja, oikeudenkäynnissä 
kuultu henkilö, rikoskumppani sekä myös 
muu kuin oikeudenkäyntiin suoranaisesti liit-
tyvä henkilö. Läheisellä tarkoitetaan edellä 
vangin tai mainitun henkilön omaista tai 
muuta läheistä henkilöä. Tieto uhkauksista 
voidaan antaa myös muulle viranomaiselle, 
kuten poliisille ja lähestymiskiellon valvojal-
le.  

Ilmoittaa voidaan vapautumispäivä tai muu 
laitoksesta poistumispäivä ja se laitos, josta 
vanki tai tutkintavanki vapautetaan. Poistu-
misluparatkaisusta voidaan ilmoittaa myös se 
paikkakunta, jolle poistumislupa on myön-
netty. 
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2.4. Jokamiehen kiinniotto-oikeus 

Pakkokeinolain 1 luvun 1 §:ssä (615/2002) 
säädetään niin sanotusta jokamiehen kiinniot-
to-oikeudesta. Pykälän 1 momentin mukaan 
jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pake-
nemasta tavatun rikoksentekijän, jos rikok-
sesta saattaa seurata vankeutta tai rikos on 
lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, 
lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulku-
neuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai 
lievä petos. 

Tämä säännös soveltuu vangin karkaami-
seen, josta voidaan tuomita vankeuteen enin-
tään yhdeksi vuodeksi.  

Lisäksi pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n 2 
momentin (459/1987) mukaan jokainen saa 
ottaa kiinni myös sen, joka viranomaisen an-
taman etsintäkuulutuksen mukaan on pidätet-
tävä tai vangittava. Pykälän 3 momentin mu-
kaan kiinni otettu on viipymättä luovutettava 
poliisimiehelle.    

Oikeusministeriön määräyksen (23/1/1992) 
mukaisesti etsintäkuulutetun vangin kiinniot-
tamisesta suoritetaan kiinniottopalkkio. Palk-
kio voidaan suorittaa yksityishenkilölle, mi-
käli henkilö on antanut viranomaiselle pidät-
tämiseen johtaneen vihjeen tai suorittanut it-
se kiinnioton. Poliisimiehelle palkkio makse-
taan vapaa-aikana suoritetusta kiinniottami-
sesta. Vankeinhoitolaitoksen henkilökunnalle 
palkkio maksetaan, mikäli kiinniottaminen 
on tapahtunut virantoimituksen ulkopuolella. 
Palkkio suoritetaan riippumatta siitä, mistä 
syystä vanki on etsintäkuulutettu. 

 
 

2.5. Poliisin toimivaltuudet 

Poliisin virka-apu muulle viranomaiselle 

Poliisilain 40 §:ssä (21/2001) on yleissään-
nös poliisin velvollisuudesta antaa virka-apua 
toiselle viranomaiselle. Virka-avun antami-
nen edellyttää, että siitä on erityisesti säädet-
ty tai että kysymys on virka-apua pyytävän 
viranomaisen laissa säädetyn valvontavelvol-
lisuuden toteuttamisesta. Virka-avun tulee ol-
la tarpeen siksi, että virka-apua pyytävää vi-
ranomaista estetään suorittamasta virkatehtä-
viään ja tehtävän suorittaminen edellyttää po-
liisin toimivaltuuksien käyttöä. 

Vankeusrangaistuskomitea (KM 2001:6) 
totesi, että nykyisestä laista puuttuu erityis-
säännös, joka oikeuttaisi vankeinhoitoviran-
omaiset saamaan virka-apua poliisilta. Komi-
tea ehdotti säännöstä, jonka mukaan van-
keinhoitolaitoksen virkamiehellä olisi oikeus 
saada virkatehtävän suorittamiseksi poliisilta 
poliisilain mukaista virka-apua. 
 

Etsintäkuulutus 

Poliisilain 12 §:n 1 momentin (493/1995) 
mukaan poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni 
etsintäkuulutettu, joka toimivaltaisen viran-
omaisen antaman kuulutuksen mukaan on 
vangittava tai otettava säilöön.  

Karanneen vangin etsintäkuuluttaminen ta-
pahtuu rikoksen perusteella. Vankeuden täy-
täntöönpanoa välttelevän tuomitun etsintä-
kuulutuksesta säädetään vankeusrangais-
tuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 
13 §:ssä (447/1975). Avolaitoksesta poistu-
neen ja poistumisluvalle palaamatta jääneen 
vangin etsintäkuulutuksesta ei ole säädöstä. 
Vakiintuneen käytännön mukaan poliisi et-
sintäkuuluttaa myös nämä vangit. Kysymys 
on poliisilain 40 §:ssä säädetystä virka-
avusta, koska vankeinhoitoviranomaiset eivät 
tällöin voi toteuttaa  virkatehtävänsä edellyt-
tämää valvontavelvollisuutta.  

Etsintäkuulutus ei ole itsenäinen pakkokei-
no, vaan keino tavoittaa henkilö, jolta lailli-
sella perusteella on riistettävä vapaus. Etsin-
täkuulutus on kaksivaiheinen menettely, jos-
sa sitä pyytävä viranomainen vastaa siitä, että 
lailliset edellytykset pakkokeinon käyttämi-
seen ovat olemassa. Pakkokeinon toimeen-
paneva viranomainen vastaa siitä, että toi-
menpide kohdistuu etsintäkuulutuksessa tar-
koitettuun henkilöön ja että etsintäkuulutusta 
toimeenpantaessa noudatetaan laillisia me-
nettelytapoja. 

Kun poliisi on muun yksittäisen virkateh-
tävänsä yhteydessä tekemisissä yksityishen-
kilön kanssa, on rutiininomainen toimenpide 
tarkistaa, onko asianomainen etsintäkuulutet-
tu.  

Etsintäkuulutuksen perusteella poliisi voi 
suorittaa poliisilain 13 §:n 2 momentin mu-
kaisen etsinnän. Poliisimiehellä on oikeus 
päällystöön kuuluvan poliisimiehen määrä-
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yksestä toimittaa etsintä etsintäkuulutetun 
luona tai muussa rakennuksessa, huoneessa 
tai kulkuneuvossa, jossa erittäin painavin pe-
rustein hänen voidaan olettaa oleskelevan. 

Lisäksi etsintäkuulutettua kiinniottavalla 
poliisimiehellä on poliisilain 31 §:n 4 mo-
mentin mukaan oikeus välittömästi ennen po-
liisitoimenpidettä tai sen aikana kohdistaa 
teknistä tarkkailua asunnossa olevaan henki-
löön, jos tämä on välttämätöntä poliisitoi-
menpiteen turvalliseksi suorittamiseksi ja 
toimenpiteen suorittajan, kiinni otettavan tai 
suojattavan henkilön henkeä tai terveyttä uh-
kaavan välittömän vaaran torjumiseksi. Polii-
silain 28 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan 
teknisellä tarkkailulla tarkoitetaan teknisellä 
laitteella tapahtuvaa kuuntelua tai äänen tal-
lentamista (tekninen kuuntelu), katselua tai 
kuvaamista (tekninen katselu) sekä kulku-
neuvon tai tavaran liikkumisen seurantaa 
(tekninen seuranta).  

Etsintäkuulutettua tavoitettaessa saattaa 
syntyä tilanne, jossa poliisimiehellä on oike-
us poliisilain 31 c §:n 2 momentin mukaiseen 
televalvontaan. Televalvonnan käyttö edel-
lyttää, että se on välttämätöntä henkeä tai 
terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi. Po-
liisilain 28 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan 
(21/2001) televalvonnalla tarkoitetaan salas-
sa pidettävien tunnistamistietojen hankkimis-
ta televiesteistä, jotka on lähetetty yleiseen 
tai muuhun telemarkkinalain (396/1997) so-
veltamisalaan kuuluvaan televerkkoon kytke-
tystä teleliittymästä tai telepäätelaitteesta 
taikka vastaanotettu tällaiseen teleliittymään 
tai telepäätelaitteeseen, sekä tällaisen teleliit-
tymän tai telepäätelaitteen tilapäistä sulke-
mista.  

Etsintäkuulutetun tavoittamista tarkoittavan 
virka-aputehtävän perusteella poliisilla on 
poliisilain 35 §:n 1 momentin mukainen tie-
donsaantioikeus. Poliisilla on oikeus saada 
viranomaiselta ja julkista tehtävää suoritta-
maan asetetulta yhteisöltä virkatehtävän suo-
rittamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat 
maksutta ja salassapitovelvollisuuden estä-
mättä, jollei sellaisen tiedon tai asiakirjan an-
tamista poliisille tai tietojen käyttöä todistee-
na ole laissa kielletty tai rajoitettu. 

Edelleen etsintäkuulutetun tavoittamista 
tarkoittavan virka-aputehtävänä perusteella 
poliisilla on poliisilain 36 §:n 2 momentin 

mukainen oikeus saada tietoja sellaisesta te-
leliittymästä, jota ei mainita julkisessa luette-
lossa ja jakelutietoja postitoimintaa harjoitta-
valta yhteisöltä.  

 
 

Poliisitutkinta 

Koska vangin karkaaminen on rikos, sen 
yhteydessä voidaan suorittaa esitutkinta ja 
käyttää edellytykset täyttäviä pakkokeinoja. 
Sen sijaan luvaton avolaitoksesta poistumi-
nen, poistumisluvalta tai muulta laitoksen ul-
kopuoliselta luvalta palaamatta jääminen ja 
vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon vält-
teleminen eivät ole rikoksia. Esitutkintaa ja 
pakkokeinolain mukaisia pakkokeinoja ei 
niiden yhteydessä voida käyttää. Nykyisen 
lainsäädännön mukaan tällöin ei myöskään 
voida suorittaa poliisitutkintaa, koska asiasta 
ei ole poliisilain 37 §:n 1 momentin edellyt-
tämällä tavalla nimenomaan säädetty. 

Poliisilain 37 §:n 1 momentin mukaan po-
liisitutkinnalla tarkoitetaan muuta poliisin 
toimitettavaksi säädettyä tutkintaa kuin ri-
koksen johdosta toimitettavaa esitutkintaa. 
Poliisitutkinta säädetään suoritettavaksi esi-
merkiksi kuolemansyyn selvittämisestä anne-
tun lain 7 §:ssä (459/1973), selvitettäessä 
ampuma-aselain 98 §:n (1/1998) mukaisesti  
luvan peruuttamista, selvitettäessä poliisiase-
tuksen 14 §:n 1 momentin (1112/1995) mu-
kaisesti henkilön katoamista, selvitettäessä 
rahanpesua rahanpesun estämisestä ja selvit-
tämisestä annetun lain 13 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla (68/1998), jollei kysy-
myksessä ei ole esitutkinta sekä käsiteltäessä 
lähestymiskieltoasiaa lähestymiskiellosta an-
netun lain 5 §:n 2 momentissa (898/1998) 
tarkoitetulla tavalla.  

Poliisitutkinnassa poliisin toimivaltuudet 
ovat laajemmat kuin etsintäkuulutetun tavoit-
tamisen yhteydessä käytettävät valtuudet. 
Tärkeimmät poliisivaltuudet poliisitutkin-
nassa ovat 1) kuulusteluoikeus, 2) pääsy tut-
kintakohteeseen, 3) oikeus tarkastaa esineitä 
ja asiakirjoja, 4) oikeus suorittaa tarvittavia 
kokeita, 5) ottaa tarvittavia näytteitä, 6) eris-
tää tutkimuspaikka yleisöltä ja 7) oikeus saa-
da poliisilain 36 §:ssä 1 momentissa mainit-
tujen salassapitosäännösten estämättä tietoja 
yksityisiltä henkilöiltä tai yhteisöiltä. 
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Poliisilain 39 § sisältää säännökset poliisi-
tutkintaan saapumisvelvollisuudesta ja tut-
kinnan turvaamisesta. Saapumisvelvollisuut-
ta koskeva säännös on samankaltainen kuin 
rikoksen johdosta suoritettavassa esitutkin-
nassa. Pykälän 2 momentin mukaan kieltäy-
tyvä tai saapumiskäskyn laiminlyönyt henki-
lö voidaan noutaa kuulusteluun.  

Pykälän 3 momentti mahdollistaa pääsyn 
tutkinnan kohteena olevaan paikkaan ja alu-
eelle, näytteiden ja kokeiden ottamisen tut-
kimuskohteesta sekä oikeuden perehtyä asia-
kirjoihin. Edellytyksenä toimenpiteille on, et-
tä niillä voidaan olettaa olevan tärkeä merki-
tys asian selvittämisessä.  

Henkilön asemasta ja totuudessapysymis-
velvollisuudesta poliisitutkinnassa säädetään 
poliisilain 38 §:n 1 momentissa. Totuudessa-
pysymisvelvollisuuden rikkominen poliisi-
tutkinnassa säädetään rangaistavaksi rikos-
lain 15 luvun 2 §:ssä (563/1998) perättömänä 
lausumana viranomaismenettelyssä. Poliisi-
tutkinnassa asianosaisen asema on sama kuin 
esitutkinnassa. 

Poliisilain 39 §:n 3 momentin mukaan po-
liisimiehellä on oikeus poliisitutkinnan suo-
rittamiseksi päästä paikkaan tai alueelle, jos-
sa tutkinnan kohteena oleva tapahtuma on 
sattunut, tarkastaa esineitä tai asiakirjoja, 
joilla voi olla merkitystä tutkinnan suoritta-
miselle ja tehdä tutkinnan suorittamiseksi 
tarvittavia kokeita sekä irrottaa ja ottaa tut-
kimuksia varten tarvittavia näytteitä. Toi-
menpiteen edellytyksenä on lisäksi, että sillä 
voidaan perustellusti olettaa olevan tärkeä 
merkitys asian selvittämisessä.  

Poliisilain 36 §:n 1 momentin mukaan po-
liisitutkinnassa voidaan saada yritys-, pank-
ki- tai vakuutussalaisuuden estämättä tietoja 
yksityiseltä yhteisöltä tai henkilöltä, jos tär-
keä yleinen tai yksityinen etu sitä vaatii. 

 
 

Rikoksen estäminen 

Poliisilaissa on erikseen säädetty toimenpi-
teistä, joita voidaan suorittaa rikoksen estä-
miseksi. Toimenpiteet soveltuvat esimerkiksi 
tilanteisiin, joissa henkilön hänen käyttäyty-
misen, lausumien, uhkausten vuoksi tai muu-
toin voidaan perustellusti olettaa syyllistyvän 
rikokseen tai joissa voidaan perustellusti 

olettaa saatavan rikosten torjumiseksi tarvit-
tavia tietoja. 

Mainittuja toimenpiteitä ovat muun muassa 
poliisilain 14 §:n mukainen kotirauhan ja jul-
kisrauhan piiriin kuuluvien alueiden suojaa-
minen, 16 §:n mukainen vaarallisen teon tai 
tapahtuman estäminen, 20 §:n mukainen ri-
koksilta tai häiriöiltä suojaaminen, 31 §:n 
mukainen tekninen tarkkailu, 31 a §:n mu-
kainen peitetoiminta, 31 b §:ssä säädetty va-
leosto, 31 c §:ssä säädetty televalvonta ja 36 
§:ssä säädetty tietojen saanti yksityiseltä yh-
teisöltä tai henkilöltä. 

Silloin kun konkreettinen rikoksen vaara 
on olemassa, nämä  poliisilaissa säädetyt 
toimenpiteet ovat käytettävissä, kun vanki 
karkaa, poistuu luvatta avolaitoksesta, jää pa-
laamatta poistumisluvalta tai muulta laitok-
sen ulkopuoliselta luvalta tai kun tuomittu ei 
tule suorittamaan rangaistusta.  

 
 

Esitutkinta- ja pakkokeinolaki 

Esitutkinnan suorittaminen ja rikosproses-
suaalisten pakkokeinojen käyttö edellyttävät 
tapahtunutta tai tapahtuneeksi epäiltyä rikos-
ta. Esitutkinnan keskeisiä toimenpiteitä ovat 
kuulustelut ja muiden todisteiden kokoami-
nen, järjestäminen ja tallettaminen. Rikos-
prosessuaalisten pakkokeinojen käyttö tulee 
kysymykseen vasta, kun epäillyn rikoksen 
esitutkinta on alkanut. Rikosprosessuaalisilla 
pakkokeinoilla voidaan puuttua yksilön lailla 
suojattuihin oikeushyviin tarvittaessa myös 
fyysistä pakkoa käyttämällä. 

Pakkokeinot jakautuvat vapauteen kohdis-
tuviin pakkokeinoihin ja muihin oikeushyviin 
kohdistuviin pakkokeinoihin. Muita kuin va-
pauteen kohdistuvia pakkokeinoja ovat taka-
varikko, tutkimuspaikan eristäminen, huk-
kaamiskielto ja vakuustakavarikko, kotietsin-
tä, henkilöön kohdistuva etsintä, telekuunte-
lu, televalvonta, tekninen tarkkailu sekä 
DNA-tunnisteen määrittäminen ja tallettami-
nen. 

Koska vangin karkaaminen on rikos, siihen 
soveltuu esitutkintalaki sekä pakkokeinolain 
ne säännökset, joiden soveltamisedellytykset 
karkaaminen täyttää. Toisaalta esitutkinta- ja 
pakkokeinolaki voivat tulla sovellettavaksi 
sillä perusteella, että karannut, avolaitoksesta 
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luvatta poistunut, poistumisluvalta tai muulta 
laitoksen ulkopuoliselta luvalta palaamatta 
jäänyt tai vankeusrangaistuksen täytäntöön-
panoa välttelevä rikoksentekijä syyllistyy uu-
teen rikokseen.  

Rikosprosessuaalisten pakkokeinojen käyt-
tö on kytketty niiden käyttämisen perusteena 
olevien rikosten suuruusluokkaan. Ankarien 
pakkokeinojen käyttö edellyttää ankarammin 
rangaistavaa rikosta kuin lievempien pakko-
keinojen käyttö.  

Rikoslain 16 luvun 16 §:n mukaan vangin 
karkaamisesta voidaan tuomita sakkoon tai 
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Kaik-
kia rikosprosessuaalisia pakkokeinoja ei voi-
da käyttää karkaamisen yhteydessä. Pakko-
keinolain 5 a luvun 2 §:ssä säädetyn tele-
kuuntelun, 3 §:ssä säädetyn televalvonnan ja 
4 §:n 1 momentissa säädetyn teknisen kuun-
telun käyttö edellyttää rangaistusasteikoltaan 
karkaamista törkeämpää rikosta.  

Esitutkinta- ja pakkokeinolakia koskeva 
hallituksen esitys (HE  52/2002 vp) on par-
haillaan eduskunnan käsiteltävänä. Siinä eh-
dotetaan uudistettavaksi muun muassa pak-
kokeinolain etsintäsäännöksiä.  

Voimassa olevassa pakkokeinolain 5 luvun 
1 §:ssä säädetään kotietsinnästä. Kotietsintä 
voidaan suorittaa rakennuksessa, huoneessa, 
suljetussa säilytyspaikassa ja kulkuneuvossa. 
Pykälän 3 momentin mukaan kiinni otetta-
van, pidätettävän tai vangittavan, tuomiois-
tuimeen tuotavan taikka sinne rikosasiassa 
haastettavan vastaajan taikka henkilönkatsas-
tukseen toimitettavan tavoittamiseksi saa-
daan toimittaa kotietsintä hänen luonaan tai 
muussakin edellä tarkoitetussa paikassa, jos-
sa erittäin painavin perustein hänen voidaan 
olettaa olevan. Lisäksi pakkokeinolain 5 lu-
vun 2 §:ssä säädetään kotietsinnästä julkisis-
sa ja eräissä muissa paikoissa. 

Pakkokeinolain etsintäsäännöksiä ehdote-
taan uudistettavaksi niin, että henkilöä ja 
paikkaa koskevasta etsinnästä säädettäisiin 
erikseen. Ehdotetussa pakkokeinolain 5 lu-
vun 2 §:ssä säädettäisiin kotietsinnästä henki-
lön löytämiseksi. Etsittävän hallinnassa ole-
vassa rakennuksessa, huoneessa taikka sulje-
tussa säilytyspaikassa tai suljetussa kulku-
neuvossa saataisiin toimittaa kotietsintä hen-
kilön tavoittamiseksi. Muualla kuin etsittä-
vän henkilön hallinnassa olevassa paikassa 

saataisiin kotietsintä toimittaa vain, jos etsit-
tävän henkilön erittäin pätevin perustein voi-
daan olettaa oleskelevan siellä. Tästä riippu-
matta etsintä saadaan toimittaa paikassa, jo-
hon yleisöllä on pääsy tai jossa rikoksenteki-
jöillä on tapana oleskella. 

Lisäksi ehdotetaan uudistettavaksi pakko-
keinolain säännöksiä telekuuntelusta, tele-
valvonnasta ja teknisestä tarkkailusta.  Tele-
kuuntelulla tarkoitetaan teleliittymään tule-
van tai siitä lähtevän viestin tallentamista sa-
laa viestin sisällön selvittämiseksi. Televal-
vonnassa kysymys on viestinnän osapuolten 
selvittämisestä, kuten puhelun tapahtuma- ja 
kestoajasta, liittymien numeroista ja tunnuk-
sista sekä viestintälaitteiden sijainnista. Tele-
valvonta voi merkitä myös teleliittymän tila-
päistä sulkemista.  

Ehdotetun pakkokeinolain 5 a luvun 1 §:n 
mukaan telekuuntelu- ja televalvontaluvan 
yksilöintiperusteena käytettäisiin teleliitty-
män ja telepäätelaitteen lisäksi teleosoitetta, 
jolla tarkoitettaisiin muun muassa sähköpos-
tiosoitetta, ip-osoitetta tai muuta sellaista te-
leosoitetta.  

Telekuuntelun osalta laissa luetellaan kaik-
ki ne rikokset, joiden yhteydessä telekuunte-
lua voidaan käyttää. Luetteloon ehdotetaan 
lisättäväksi lapsen seksuaalinen hyväksikäyt-
tö, törkeä vahingonteko sekä eräitä liike- ja 
ammattitoiminnassa tehtyjä törkeitä talousri-
koksia. Televalvonnan edellytykset kytkettäi-
siin rikoksen minimirangaistukseen siten, et-
tä rikoksesta ei ole säädetty lievempää ran-
gaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta. 
Tämä minimirangaistus on sama kuin rikos-
lain törkeysporrastuksessa käytetty törkeiden 
rikosten minimirangaistus.  

Teknistä kuuntelua olisi ehdotetun pakko-
keinolain 5 a luvun 4 §:n 3 momentin mu-
kaan sallittua kohdistaa epäiltyyn myös hä-
nen ollessaan vakituiseen asumiseen tarkoite-
tussa tilassa. Kuuntelu voitaisiin kohdistaa 
epäillyn omaan asuntoon tai johonkin muu-
hunkin asuntoon, jossa hän todennäköisesti 
oleskelee. Tekninen kuuntelu voisi tulla ky-
symykseen tutkittaessa laissa tyhjentävästi 
lueteltuja törkeitä rikoksia.  

Ehdotuksen mukaan vankeinhoitolaitoksen 
huostassa olevaan henkilöön kohdistettavaa 
teknistä kuuntelua ja teknistä katselua koske-
vat säännökset säilyisivät ennallaan. Päätök-
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sen teknisestä kuuntelusta ja teknisestä katse-
lusta tekisi tuomioistuin, ja tuomioistuimen 
olisi varattava vankilan johtajalle tilaisuus 
tulla kuulluksi päätöstä tehtäessä. Pidättämi-
seen oikeutetulla virkamiehellä ei olisi van-
keinhoitolaitoksen huostassa olevien henki-
löiden osalta oikeutta päättää teknisen kuun-
telun ja teknisen katselun aloittamisesta kii-
reellisissäkään tapauksissa.  

Nyt kysymyksessä olevissa tapauksissa ei 
sovelleta vankeinhoitolaitoksen huostassa 
olevia koskevia säännöksiä. 

 
 

2.6. Pohjoismainen kehitys  

Vuonna 2001 suljetuista laitoksista karkasi 
Ruotsissa 33, Tanskassa 30, Suomessa 28 ja 
Norjassa 12 vankia. Vankimäärään suhteutet-
tuna eli suhdelukuna 100 000 vankivuoro-
kautta kohti luku oli Tanskassa neljä, Suo-
messa kolme, Ruotsissa ja Norjassa kaksi. 
Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomen 
karkaamislukua nostaa se, että siihen sisälty-
vät myös laitoksen ulkopuolelta esimerkiksi 
sairaalasta, saattajalta ja vangin kuljetuksesta 
karanneet. Näitä vankeja, jotka eivät sisälly 
vertailumaiden lukuihin, on pääosa Suomes-
sa karanneista vangeista.  

Avolaitoksista luvatta poistuneita oli vuon-
na 2001 Tanskassa 203, Ruotsissa 120, Nor-
jassa 67  ja Suomessa 38 vankia. Vankimää-
rään suhteutettuna suhdeluku oli Tanskassa 
50, Ruotsissa 34, Norjassa 22 ja Suomessa 
13. 

Poistumislupia myönnettiin Ruotsissa 
vuonna 2001 yhteensä 29 138. Poistumislu-
pien kokonaismäärä on Ruotsissa viime vuo-
sina voimakkaasti vähentynyt. Enimmillään 
poistumislupia myönnettiin yli 62 000 vuon-
na 1995. Vankimäärään suhteutettuna pois-
tumislupia myönnetään Ruotsissa nykyisin 
jonkin verran enemmän kuin Suomessa. 

Vuonna 2001 Ruotsissa myönnettiin ran-
gaistusajan pituuden perusteella 13 657 pois-
tumislupaa. Lupaehtoja rikottiin 182 tapauk-
sessa poistumisluvalle jäämisen vuoksi ja 
319 kertaa muista syistä. Lupaehdot rikottiin 
neljässä prosentissa poistumislupia. 

Ruotsissa vuonna 2001 julkaistun tutki-
muksen mukaan uusien rikosten tekeminen 
poistumisluvan aikana on vähäistä. Uusia ri-

koksia ilmeni 0.3 prosentissa poistumisluvis-
ta. Rikokset olivat yleensä omaisuus-, liiken-
ne- tai huumerikoksia.  

Tanskassa myönnettiin poistumislupia 
vuonna 2001 yhteensä 56 090. Tilastoitujen 
lupien määrä on olennaisesti suurempi kuin 
Suomessa, mutta myös tilastointiperusteet 
eroavat. Tanskassa suurimpana poistumislu-
pien ryhmänä ovat työssäkäyntiluvat laitok-
sen ulkopuolelle, joita ei Suomessa lueta ta-
vanomaisiin poistumislupiin. Tanskassa pois-
tumislupaehtojen rikkomisia esiintyi neljässä 
prosentissa tapauksia. 

Pohjoismaisessa vertailussa vankien kar-
kaamiset ja avolaitoksista luvatta poistumiset 
ovat Suomessa varsin harvinaisia. Poistumis-
lupajärjestelmien ja tilastoperusteiden erilai-
suuden vuoksi poistumislupien vertailu on 
vaikeaa. Suomen järjestelmä ei kuitenkaan 
näytä merkittävästi eroavan Ruotsin ja Tans-
kan järjestelmästä poistumislupien määrän ja 
lupaehtojen rikkomusten osalta. Vankeusran-
gaistuksen täytäntöönpanoa välttelevistä ei 
ole vertailutietoa. 

 
 

2.7. Nykytilan arviointi 

Karkaaminen, avolaitoksesta luvatta poistu-
minen ja poistumisluvalta tai muulta laitok-
sen ulkopuoliselta luvalta palaamatta jäämi-
nen. 

Karanneiden, avolaitoksesta luvatta poistu-
neiden sekä poistumisluvalta tai muulta van-
kilan ulkopuoliselta luvalta palaamatta jää-
neiden vankien kokonaismäärä kullakin het-
kellä on varsin vähäinen. Syyskuun 1 päivä-
nä 2002 näitä vankeja oli vankeinhoitoviran-
omaisten tilastossa yhteensä 53. Kuten edellä 
on todettu, lukuun sisältyy runsaasti vankeja, 
jotka eri syistä jäävät pysyvästi tilastoon. 
Näitä vankeja ovat esimerkiksi ulkomaille 
siirtyneet ulkomaalaiset ja suomalaiset van-
git, jotka katoavat tietymättömiin ja jotka 
ovat tilastossa siihen asti, kunnes heidät pois-
tetaan rekistereistä.  

Pysyvästi tilastoon jääviä vankeja on ko-
konaisluvusta noin puolet. Suomalaisen yh-
teiskunnan turvallisuutta ajatellen heitä ei 
voida pitää merkittävänä riskiryhmänä. Ul-
komaille siirtyneet vangit muodostavat riskin 
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lähinnä omalle kotimaalleen tai sille valtiolle, 
jossa oleskelevat. Suomalaisten vankien osal-
ta riski siitä, että he pelkällä rikollisella toi-
minnalla voisivat jatkuvasti elättää itsensä, 
on yleensä vähäinen. Vaikka karkaamisissa 
yms. tilanteissa väkivaltarikosten riski on 
merkittävä, pysyvästi rekisteriin jäävien taus-
tat viittaavat myös henkilökohtaisiin riskei-
hin, lähinnä siihen, että nämä pitkään etsintä-
kuulutettuna olleet vangit ovat tavalla tai toi-
sella menehtyneet.  

Pitkäaikaisesti tai pysyvästi etsintäkuulu-
tusrekisteriin jäävän ryhmän lisäksi toisen 
pääryhmän muodostaa rekisterin nopeasti 
vaihtuva osa. Kullakin hetkellä tähän karan-
neiden, avolaitoksesta luvatta poistuneiden ja 
poistumisluvalta tai muulta laitoksen ulko-
puoliselta luvalta palaamatta jääneiden ryh-
mään kuuluu 20-30 vankia.  

Vuoden 2001 etsintäkuulutusrekisteristä 
tehdystä otoksesta ilmenee, että nämä vangit 
tavoitetaan yleensä poliisin toimenpitein et-
sintäkuulutuksen perusteella. Etsintäkuulu-
tusrekisteriin on kirjattu mainintoja suorite-
tuista toimenpiteistä, kuten ”löydetty asun-
nosta”, ”haettu kotoa” tai ”tavattu rautatie-
asemalta”. Vanki on voitu ottaa kiinni myös 
muusta syystä,  esimerkiksi juopumuksen, 
uuden rikoksen, sairaalaan tai mielisairaalaan 
toimittamisen vuoksi, jolloin etsintäkuulutus 
on tullut ilmi. Toisaalta vangit usein itse pa-
laavat vankilaan tai ilmoittautuvat muulle vi-
ranomaiselle, esimerkiksi poliisille.  

Karanneet, avolaitoksesta luvatta poistu-
neet ja poistumisluvalle tai muulle laitoksen 
ulkopuoliselle luvalle jääneet vangit tekevät 
vuosittain noin 100 viranomaisten tietoon tu-
levaa rikosta. Kyse on yleensä omaisuus-, lii-
kenne- ja huumerikoksista.   

Kaiken kaikkiaan kysymys on pikemmin-
kin poikkeuksellisista yksittäistapauksista 
kuin siitä, että karkaaminen, avolaitoksesta 
luvatta poistuminen ja poistumisluvalle tai 
muulle vankilan ulkopuoliselle luvalle jää-
minen olisi määrällisesti merkittävä yleinen 
turvallisuusongelma. Vaikeita yksittäistapa-
uksia varten olisi kuitenkin näiden vankien 
vankilaan palauttamiseksi oltava mahdolli-
suus käyttää tehokkaasti niitä valvontakeino-
ja, jotka moderni teknologia mahdollistaa ja 
toisaalta saada poliisivaltuudet käyttöön ny-
kyistä laajempina. 

 

Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa vält-
televät tuomitut 

Vangitsemisen edellytyksistä ennen syylli-
seksi julistavaa tuomiota säädetään pakko-
keinolain 1 luvun 8 §:n 1 momentissa ja 
tuomitun vangitsemisesta 26 §:ssä 
(213/1995). Ensin mainittua säännöstä kos-
keva uudistusehdotus on parhaillaan edus-
kunnan käsiteltävänä (HE 52/2002 vp).  

Vangitsemissäännökset porrastuvat rikok-
sen törkeysasteen perusteella niin, että mitä 
törkeämpi rikos on, sitä todennäköisempää 
on vangitseminen. Tämän lisäksi vangitsemi-
seen vaikuttaa rikoksentekijän pakenemisen, 
todisteiden hävittämisen tai rikollisen toi-
minnan jatkamisen vaara. Näin ollen vanke-
usrangaistuksen täytäntöönpanon välttelemi-
sen ongelmaa ei synny kaikkein törkeimmis-
sä rikoksissa. Vangitsemissäännösten kautta 
pyritään myös ennalta estämään ne tilanteet, 
joissa tuomion täytäntöönpano esimerkiksi 
pakenemisen kautta vaarantuu. Toisaalta var-
sinkin talousrikoksissa oikeudenkäynnin pit-
kä kesto saattaa aiheuttaa sen, ettei vangit-
semispäätöstä tehdä törkeissäkään rikoksissa. 

Oikeusministeriön asettama, vankilaan 
toimittamista käsitellyt työryhmä jätti mietin-
tönsä 11.6.2002 (Oikeusministeriön lausun-
toja ja selvityksiä 2002:12). Työryhmä eh-
dotti, että ehdottomaan vankeusrangaistuk-
seen vähintään kahdeksi vuodeksi tuomitut 
vangittaisiin nykyistä useammin. Vangitse-
minen olisi ehdotuksen mukaan pääsääntö, 
kun tuomio on vähintään kolme vuotta ja sil-
loin, kun tuomio on vähintään kaksi vuotta ja 
on syytä epäillä tuomitun pakenevan tai kart-
tavan rangaistuksen täytäntöönpanoa. 

Etsintäkuulutusrekisteristä tehdyn otoksen 
mukaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpa-
noa välttelevien keskimääräinen rangaistus-
aika on 7-8 kuukautta. Koska vankeusran-
gaistuksen täytäntöönpanon välttelyssä on 
joissakin tapauksissa kysymys hyvin pitkistä 
tuomioista ja muidenkin tuomioiden taustalla 
olevat rikokset ovat keskimäärin selkeästi 
sellaisia, että niiden esitutkinnassa olisi voitu 
käyttää televalvontaa, televalvontaa tulisi 
voida käyttää myös vankeusrangaistuksen 
täytäntöönpanoa vältteleviin. Sen sijaan sa-
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kon muuntorangaistuksen vuoksi etsintäkuu-
lutettujen suhteen ei ole vastaavaa tarvetta. 

 
 

Vankeinhoitoviranomaisten ja poliisin yh-
teistoiminta etsintäkuuluttamisessa 

Vankeinhoitoviranomaisten ja poliisin tie-
donvälityksessä on aikaisemmin esiintynyt 
ongelmia. Tätä on ilmentänyt muun muassa 
se, että vankiloissa on ollut runsaasti etsintä-
kuulutettuja henkilöitä, mutta he eivät ole 
tulleet poliisin tietoon.  

Tällä hetkellä vankeinhoitoviranomaisten 
ja poliisin yhteistoiminta etsintäkuulutusasi-
oissa on varsin monipuolista ja toimivaa. 
Vankeinhoitoviranomaiset toimittavat sään-
nöllisesti poliisille luettelon sillä hetkellä 
vankilassa olevista vangeista. Tätä luetteloa 
verrataan poliisin etsintäkuulutusrekisteriin. 
Kun vankilassa oleva vanki todetaan etsintä-
kuulutetuksi, asiasta ilmoitetaan etsintä-
kuulutuksen kirjanneelle poliisiviranomaisel-
le, jotta tämä voisi hoitaa asian tai edelleen 
ilmoittaa siitä etsintäkuulutusta pyytäneelle 
viranomaiselle niin, että etsintäkuulutus voi-
daan hoitaa vankila-aikana. 

Poistumislupa-asioiden käsittelyä koskeva 
vankeinhoitolaitoksen kirje (5/423/2002) 
edellyttää, että poistumislupavalmistelussa 
selvitetään aina vangin etsintäkuulutukset ja 
lähestymiskiellot. Kyseinen kirje on lähetetty 
laitosten johtajille 30.8.2002, joten sen vai-
kutuksia käytäntöön ei voida vielä arvioida. 

Vaikka etsintäkuulutusten ja lähestymis-
kieltojen tarkistaminen kaikissa tapauksissa 
on asianmukainen kontrollitoimenpide, käy-
tännössä ongelma ei välttämättä ole ollut 
merkittävä. Riihimäen vankilassa 1.6.2002-
31.7.2002 tehdyssä selvityksessä rikosseu-
raamusvirasto tarkasti jälkikäteen kaikki 
myönnetyt poistumisluvat. Vankilassa myön-
nettiin  yhteensä 107 poistumislupaa. Tarkas-
tuksen mukaan poistumisluvan saaneilla 
vangeilla oli etsintäkuulutuksia ja lähesty-
miskieltoja yhteensä kolme. Yhden etsintä-
kuulutuksen mukaan henkilö oli haastettava 
vastaajaksi rikosasiassa, yhdessä tapauksessa 
kysymyksessä oli kulkuneuvon kuljettaminen 
oikeudetta ja yhdessä tapauksessa oli voi-
massa lähestymiskielto.  

Kun karannut, avolaitoksesta luvatta pois-

tunut, poistumis- tai muulle luvalle jäänyt 
vanki etsintäkuulutetaan, ongelmia aiheuttaa 
lähinnä liian niukka tietojen vaihtaminen ja 
kirjaaminen. Vankilat saattavat pyytää etsin-
täkuuluttamaan vangin ja passittamaan takai-
sin vankilaan ilmoittamatta tarkkaa perustet-
ta. Tällöin poliisi voi suorittaa vain ne toi-
menpiteet, jotka etsintäkuulutuksen perus-
teella ovat mahdollisia, vaikka myös rikospe-
ruste voisi olla sovellettavissa. Etsintäkuulu-
tuksessa vanki on esimerkiksi saatettu ilmoit-
taa sairaalasta poistuneeksi, ei karanneeksi. 
Liian niukka tietojen vaihto ja kirjaaminen 
aiheuttaa työturvallisuusriskejä poliisille, 
koska tiedon puuttuessa poikkeuksellistakin 
tapausta saatetaan käsitellä rutiinitapauksena.  

 
 

3.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on, että karanneet, 
avolaitoksista luvatta poistuneet ja poistumis-
luvalta tai muulta laitoksen ulkopuoliselta 
luvalta palaamatta jääneet vangit sekä van-
keusrangaistuksen täytäntöönpanoa välttele-
vät tuomitut voitaisiin toimittaa nopeasti ja 
tehokkaasti vankilaan. 

Siksi ehdotetaan, että heihin voitaisiin koh-
distaa televalvontaa. Televalvonnalla saata-
vien televiestien tunnistamistietojen avulla 
nämä henkilöt voitaisiin paikallistaa esimer-
kiksi selvittämällä matkapuhelinviestien ta-
pahtuma- ja kestoajat sekä viestintälaitteiden 
sijainti. Tällöin selvitettäisiin vain televiesti-
en tunnistamistiedot, ei itse viestien sisältöä. 
Viimeksi mainittu kuuluvat telekuuntelun 
piiriin, jonka osalta noudatettaisiin voimassa 
olevaa lainsäädäntöä. 

Televalvontaan liittyvien tunnistamistieto-
jen käyttö henkilöiden paikantamisessa olisi 
luontevaa myös siksi, että poistumislupien ja 
muiden laitoksen ulkopuolisten lupien eh-
doksi voidaan jo nykyisin asettaa se, että 
vangin liikkeitä seurataan gsm-paikan-
nuksella. Poistumislupien osalta tämä perus-
tuu rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
lain 2 luvun 3 b §:n mukaiseen harkintaval-
taan ja vankeinhoitoasetuksen 57 §:ssä sää-
dettyihin poistumisluvan ehtoihin.  Vankein-
hoitolaitoksen valvontavelvollisuuden kan-
nalta ei voida pitää mielekkäänä nykyistä  ti-
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lannetta, jossa esimerkiksi poistumisluvalla 
olevan vangin katkaistua gsm-yhteyden val-
vontapuhelimeen hänen oman matkapuheli-
mensa liikkeitä ei sen jälkeen ole mahdollista 
televalvonnalla seurata. 

Esityksen mukaan televalvontaa voitaisiin 
käyttää myös vankeusrangaistuksen täytän-
töönpanoa vältteleviin. Tämä on perusteltua, 
koska vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon 
välttelyssä on joissakin tapauksissa kysymys 
hyvin pitkistä tuomioista ja muidenkin tuo-
mioiden taustalla olevat rikokset ovat keski-
määrin selkeästi sellaisia, että niiden esitut-
kinnassa olisi voitu käyttää televalvontaa. 
Näin ollen televalvontaa tulisi voida käyttää 
myös vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa 
vältteleviin. Sakon muuntorangaistuksesta et-
sintäkuulutettujen osalta tarvetta televalvon-
taan ei ole. 

Lisäksi ehdotetaan, että avolaitoksesta 
poistumisen, poistumisluvalta tai muulta lai-
toksen ulkopuoliselta luvalta palaamatta jää-
misen ja vankeusrangaistusta välttelevän 
tuomitun tavoittamisen tehostamiseksi polii-
sin toimivaltuuksia laajennetaan. Tällöin voi-
taisiin etsintäkuulutuksen ohella suorittaa po-
liisilain mukainen poliisitutkinta. Tutkinta 
edellyttäisi vankeinhoitoviranomaisen pyyn-
töä. Poliisi kuitenkin viime kädessä aina 
päättäisi, suoritetaanko poliisitutkinta. Käy-
tännössä asiantuntija-asemassa olevan van-
keinhoitoviranomaisen pyyntö yleensä sään-
nönmukaisesti toteutettaisiin.  

Edelleen rangaistusten täytäntöönpanosta 
annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi polii-
silain edellyttämä säännös, jonka mukaan 
vankeinhoitolaitoksen virkamiehellä on oi-
keus saada virkatehtävänä suorittamiseksi 
poliisilta virka-apua. Samalla säädettäisiin 
vankeinhoitolaitoksen virkamiesten  virka-

avusta poliisille.    
Viranomaisten tiedotusvastuu määräytyisi 

suoritettavien toimenpiteiden mukaisesti. 
Kun vankeinhoitoviranomaiset pyytävät po-
liisia etsintäkuuluttamaan vangin, tiedotus-
vastuu on virka-avun pyytäjällä. Silloin kun 
poliisi etsintäkuulutuksen lisäksi suorittaa 
esitutkinnan, poliisitutkinnan tai käyttää tele-
valvontaa, tiedotusvastuu näistä toimenpiteis-
tä on poliisilla.  

 
 

4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia, koska merkitsisi varsin vähäistä 
lisäystä televalvonnan ja poliisitutkinnan ko-
konaismäärään.  

  
 

4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-
set 

Uudistuksella ei olisi olennaisia organisato-
risia vaikutuksia, koska ehdotetut uudistukset 
tapahtuisivat nykyisin jo olemassa olevien 
järjestelmien puitteissa luomatta uusia insti-
tuutioita. 

 
 

5.  Asian valmiste lu 

Asiaa on valmistellut oikeusministeriön 
asettama työryhmä, joka luovutti mietintönsä 
22.10.2002. Työryhmässä ovat olleet edustet-
tuina oikeusministeriö, rikosseuraamusviras-
to ja sisäasiainministeriö. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Rangaistusten täytäntöönpanosta an-
nettu laki 

1 luku. Yleiset säännökset 

9 §. Virka-apu. Nykyisestä laista puuttuu 
yleissäännös, joka oikeuttaisi vankeinhoito-
laitoksen virkamiehen saamaan virka-apua 
poliisilta. Säännös olisi tarpeellinen, koska 
poliisilain 40 §:n mukaan virka-avun saami-
nen poliisilta edellyttää sitä, että asiasta on 
erikseen säädetty. 

Pykälän 1 momentin mukaan vankeinhoito-
laitoksen virkamiehellä olisi oikeus saada 
virkatehtävän suorittamiseksi poliisilta polii-
silain (493/1995) mukaista virka-apua. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
virka-avun antamisesta poliisille on voimas-
sa, mitä poliisilaissa säädetään. Poliisille an-
nettavasta virka-avusta säädetään poliisilain 
41 §:ssä. 

 
 

2 luku. Yleisiä säännöksiä vankeusrangais-
tuksesta ja sakon muuntorangais-
tuksesta 

9 f §. Pykälässä olisi viittaussäännös, jossa 
luetelluissa tilanteissa vankeinhoitoviran-
omaiset voisivat pyytää poliisilta poliisitut-
kinnan suorittamista tai sitä, että poliisi tekisi 
esityksen tuomioistuimelle televalvonnasta. 
Kiireellisissä tilanteissa poliisi voisi poliisi-
lain säännösten mukaisesti suorittaa televal-
vontaa myös välittömästi itse. 

Televalvontaan sovellettaisiin poliisilain 31 

c §:ssä tarkoitettuja televalvonnan edellytyk-
siä koskevia säännöksiä ja muita poliisilain 
televalvontaa koskevia päätöksenteko- ja 
menettelysäännöksiä. 

Ehdotettu viittaussäännös vastaa poliisilain 
yleistä systematiikkaa. Esimerkiksi poliisi-
tutkintaa koskeva poliisilain 37 §:n 1 mo-
mentti edellyttää poliisitutkinnasta säätämis-
tä. Ne tilanteet, joissa poliisitutkinta voidaan 
suorittaa, eivät kuitenkaan ilmene poliisilais-
ta vaan muista säädöksistä. 

Poliisitutkinnan suorittamista ja televalvon-
taa pyytäisi se vankeinhoitolaitoksen virka-
mies, joka on tehnyt päätöksen vangille 
myönnettävästä luvasta. Karkaamisten ja 
avolaitoksesta luvatta poistumisen yhteydes-
sä pyytäjä olisi vankilan johtaja. Kiireellisis-
sä tapauksissa virka-ajan ulkopuolella johta-
jalle kuuluvaa päätösvaltaa voisi käyttää ran-
gaistuslaitoksen päivystävä virkamies. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin erik-
seen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa 
välttelevistä. Tällöin poliisitutkintaa ja tele-
valvontaa pyytäisi rikosseuraamusvirasto. 
Sakon muuntorangaistuksen yhteydessä näitä 
toimenpiteitä ei voitaisi suorittaa. 

Poliisitutkinta ja televalvonta edellyttäisi 
vankeinhoitoviranomaisen pyyntöä. Poliisi 
kuitenkin viime kädessä aina päättäisi, suori-
tetaanko poliisitutkinta tai ryhdytäänkö pyy-
tämään tuomioistuimelta televalvontalupaa 
tai käynnistämään televalvonta kiiretilantees-
sa poliisin omalla päätöksellä. Käytännössä 
asiantuntija-asemassa olevan vankeinhoitovi-
ranomaisen pyyntö yleensä säännönmukai-
sesti toteutettaisiin.  
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Laki 
rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta 

 

1 luku 

Yleiset säännökset 

9 § 

Virka-apu 

Vankeinhoitolaitoksen virkamiehellä on 
oikeus saada virkatehtävän suorittamiseksi 
poliisilta poliisilain (493/1995) mukaista vir-
ka-apua. 

Virka-avun antamisesta poliisille on voi-
massa, mitä poliisilaissa säädetään. 

 
 

2 luku 

Yleisiä säännöksiä vankeusrangaistuksesta 
ja sakon muuntorangaistuksesta 

9 f § 
 
Tämän luvun 3 b §:n 2 momentissa tarkoi-

tetun poistumisluvalta palaamatta jääneen 
vangin, 3 d §:n 1 momentissa tarkoitetun 
rangaistuslaitoksen ulkopuolelle sijoitetun 
vangin, 5 §:n 4 momentissa tarkoitetun ulko-
puoliseen tilaisuuteen osallistuvan vangin, 3 
luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun siviili-
työssä käyvän vangin, 3 luvun 8 §:ssä tarkoi-
tetun opintoluvalla olevan vangin,  4 luvun 7 
§:n 1 momentissa tarkoitetun avolaitoksesta 
luvattomasti poistuneen vangin, rikoslain 16 
luvun 16 §:ssä tarkoitetun karanneen vangin, 
vankeinhoitoasetuksen 42 §:n 2 ja 3 momen-
tissa ja mielenterveyslain 15 §:ssä tarkoitetun 
rangaistuslaitoksen ulkopuolelle sijoitetun 
vangin palauttamiseksi vankilaan tai sijoitus-
paikkaan poliisi voi rikosseuraamusviraston 
tai päätöksen tehneen vankeinhoitolaitoksen 
virkamiehen pyynnöstä toimittaa poliisilain 

37 §:n 1 momentissa tarkoitetun poliisitut-
kinnan ja vankiin voidaan kohdistaa poliisi-
lain 28 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitet-
tua televalvontaa. 

Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa 
välttelevän, vankeusrangaistuksen täytän-
töönpanosta annetun asetuksen 13 §:ssä tar-
koitetulla tavalla etsintäkuulutetun tuomitun 
vankilaan toimittamiseksi voidaan suorittaa 1 
momentissa tarkoitettu poliisitutkinta ja käyt-
tää televalvontaa. Poliisitutkintaa ei voida 
suorittaa ja televalvontaa käyttää lain 6 lu-
vussa tarkoitetun sakon muuntorangaistuksen 
perusteella.  
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