1/2

15.2.2019
EOAK/1426/2018

Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen
Esittelijä: Esittelijäneuvos Juha Haapamäki
KOHTELU VAPAUDENMENETYKSEN AIKANA
1 KANTELU
Kantelija arvosteli kohteluaan Turun poliisivankilassa. Hän kertoi, että hänen sellissään ei ollut
WC-paperia ja hän sai lähes 24 tunnin aikana vain yhden aterian. Kantelijan mukaan hän pyysi
turhaan saada WC-paperia, ruokaa ja reseptilääkkeitään.
2 SELVITYS
Asiassa antoivat selvityksen Lounais-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli - - - sekä
vartijat - - - ja - - -. Lausunnon antoivat rikoskomisariot A ja - - - sekä poliisilakimies - - -.
Käytettävissäni on ollut myös kantelijan kiinnioton kirjaamislomake.
Jäljennökset selvityksistä, lausunnoista ja kiinnioton kirjaamislomakkeesta liitetään oheen tiedoksi kantelijalle.
3 RATKAISU
3.1 Tapahtumatietoja
Kantelija otettiin 9.3.2018 klo 16.48 kiinni epäiltynä useista rikoksista ja hänet tuotiin Turun poliisivankilaan klo 17.45. Selvityksen mukaan hän oli päihtynyt ja aggressiivinen, joten hänet sijoitettiin päihtyneiden selliin. Siellä ei ole WC-paperia, mutta selvityksen mukaan sitä annetaan
pyydettäessä.
Selvityksissä ei ole kerrottu, miksi paperi ei kuulu sellin varustukseen. Tiedossani on poliisivankiloiden tarkastusten perusteella, että tätä käytäntöä noudatetaan lähinnä väärinkäytön mahdollisuudesta. WC voidaan esimerkiksi tukkia paperilla ja sen jälkeen saattaa selli veden valtaan
WC:tä toistuvasti vetämällä.
Rikoskomisario A:n mukaan kantelija ei saanut päivällistä eikä iltapalaa, koska hän tuli poliisivankilaan vasta klo 17.45. Päivällinen oli jaettu jo klo 16:een mennessä. Kantelija oli saanut
seuraavana aamuna normaalin aamupalan ennen kuulusteluaan, joka alkoi klo 10.25.
Kantelija pääsi vapaaksi klo 12.35 eli hänen vapaudenmenetyksensä kesti noin 20 tuntia.
3.2 Kannanotot
Päihtyneiden selleissä ei ole WC-paperia. Saadun selvityksen mukaan pyydettäessä sitä saa,
mutta kantelija ei ollut näin tehnyt.
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Asiassa ei ole tullut ilmi lainvastaista menettelyä. Totean kuitenkin, että jos edellä todettu käytäntö katsotaan välttämättömäksi, niin näihin selleihin sijoitettaville tulisi erikseen ilmoittaa siitä,
että WC-paperia saa pyytämällä, jos heidän tilansa on sellainen, että he ilmoituksen ymmärtävät.
Mitä tulee ravintoon, niin poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 3 luvun 4 §:n
mukaan vapautensa menettäneiden ruokahuolto on järjestettävä siten, että he saavat terveellisen, monipuolisen ja riittävän ravinnon. Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun sisäministeriön asetuksen mukaan
Jos vapauden menetys kestää yhtäjaksoisesti yli 12 tuntia, vapautensa menettäneellä on oikeus kahteen
ateriaan päivässä. Vähintään toisen aterioista on oltava lämmin. Vapautensa menettäneelle voidaan muulloinkin tarvittaessa järjestää soveltuvaa ravintoa huomioon ottaen vapauden menetyksen ajankohta ja kestoaika.

Tässä tapauksessa kantelija oli vapautensa menettäneenä ilman ravintoa ainakin 15 tuntia. Aika
on voinut olla paljon pidempikin riippuen siitä, milloin kantelija oli kiinniottopäivänään syönyt.
Tämä on mielestäni liian pitkä aika. Pelkästään poliisivankilan ruuanjakoaikoihin perustuva
mahdollisuus saada ruokaa onkin liian kaavamainen. Tässäkin tapauksessa olisi mielestäni ollut
perusteltua tarjota kantelijalle ainakin iltapalaa, pyysi hän sitä tai ei. Poliisivankilassa tulisi tätä
varten olla valmius tarjota ravintoa myös klo 16 jälkeen saapuville vapautensa menettäneille.
Lääkkeiden saamisen osalta ei ole tullut ilmi virheellistä menettelyä. Saadun selvityksen mukaan kantelija ei ole säilöönpanotarkastuksessa suostunut kertomaan mahdollisista sairauksistaan. Hänen kanssaan on käyty sairaalassa, jolloin lääkäri oli todennut, ettei kantelijalla ole mitään hoitoa vaativia sairauksia tai vammoja.
4 TOIMENPITEET
Saatan edellä kohdassa 3.2 esittämäni käsitykset vapautensa menettäneelle annettavasta ravinnosta ja ohjeista vastaisen varalle Lounais-Suomen poliisilaitoksen tietoon ja otettavaksi huomioon poliisivankilan toiminnassa.
Tässä tarkoituksessa lähetän jäljennöksen tästä päätöksestäni tiedoksi poliisilaitokselle.
Muihin toimenpiteisiin kantelu ei anna aihetta.

