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POISTUMISLUPA-ANOMUSTEN PERUSTELEMINEN
1
KANTELU
Arvostelette 21.4.2001 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassanne kantelukirjoituksessa
Konnunsuon vankilan apulaisjohtajan A:n poistumislupa-asiassa 21.3.2001 antamaa ratkaisua.
Haitte poistumislupaa sisarenne syntymäpäiville sekä tärkeän syyn että rangaistusajan pituuden
perusteella. Saitte anomukseenne kielteisen päätöksen, mutta kielteistä päätöstä perusteltiin vain
syyn tärkeyden riittämättömyydellä.
Arvostelette 27.8.2001 päivätyssä toisessa kantelukirjoituksessa poistumislupahakemuksenne
käsittelyä Konnunsuon vankilassa. Kerrotte anoneenne 10.8.2001 alkavaksi tarkoitettua saattamatonta poistumislupaa. Vankilan apulaisjohtaja A lähetti poistumislupa-anomuksen Rikosseuraamusviraston ratkaistavaksi, vaikka apulaisjohtajan olisi mielestänne tullut itse ratkaista anomus.
2
SELVITYS
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian työjärjestykseen perustuvan asiajaon mukaan asianne
kuuluu apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautiolle.
--3
RATKAISU
3.1
Kantelunne 21.4.2001
Tapahtumat ja kyseeseen tulevat oikeusohjeet käyvät ilmi oheen liitetystä selvityksestä.
Vangilla ei ole ehdotonta oikeutta poistumislupaan, vaan poistumisluvan myöntäminen on aina
harkinnanvaraista. Poistumisluparatkaisut perustuvat yksilölliseen ja tapauskohtaiseen luotettavuusarviointiin. Luotettavuutta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa ennuste poistumisluvan onnistumiselle. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella ei ole aihetta epäillä, että vankeinhoitoviranomaiset olisivat ylittäneet harkintavaltansa tai käyttäneet sitä väärin hylätessään
poistumislupa-anomuksenne.
Mitä sitten tulee poistumislupahakemukseenne tehdyn päätöksen perustelemiseen totean seuraavan. Rikosseuraamusviraston lausunnon mukaan, anomukseenne tehtyä päätöstä ei perusteltu
asianmukaisesti. Lausunnossa todetaan, että " päätöksessä olisi tullut ottaa kantaa B:n lupaehtojen noudattamisen todennäköisyyteen ja siinä olisi tullut ilmetä, millä perusteilla sitä ei pidetty

riittävän todennäköisenä. Koska B anoi poistumislupaa myös tärkeän syyn perusteella, olisi
ollut asianmukaista, että päätöksessä olisi otettu kantaa myös anotun syyn tärkeyden riittämättömyyteen saatetun poistumisluvan myöntämiselle."
Yhdyn Rikosseuraamusviraston lausunnossaan esittämään näkemykseen poistumislupa-anomusten perustelemisesta. Kiinnitän vastaisen varalle apulaisjohtaja A:n huomiota poistumislupa-anomusten asianmukaiseen perustelemiseen. Tässä tarkoituksessa lähetän hänelle jäljennöksen tästä
vastauksesta.
3.2
Kantelunne 27.8.2001
Arvostelette 27.8.2001 päivätyssä kantelussanne sitä, että poistumislupa-anomuksenne ajalle
10.8-11.8.2001 siirrettiin Rikosseuraamusviraston ratkaistavaksi, vaikka vankilan apulaisjohtajan
olisi mielestänne tullut ratkaista asia.
Tämän vastauksen liitteenä olevasta 21.4.2001 tekemänne kantelun johdosta Rikosseuraamusvirastolta pyydetystä lausunnosta (s.4) käy ilmi, että voimassa olevan tulkintakäytännön mukaan törkeä ryöstö aina katsotaan sellaiseksi oikeusministeriön vankeinhoito-osaston määräyksessä (nro
8/011/95) tarkoitetuksi törkeää väkivaltaa sisältäneeksi rikokseksi, josta tuomitun vangin poistumislupahakemuksen ratkaisee Rikosseuraamusvirasto. On jonkin verran epävarmaa, oliko tästä
tulkintakäytännöstä vielä informoitu Konnunsuon vankilaa, kun anomuksenne käsiteltiin siellä. Kysymys on sitä ennen joka tapauksessa ollut tulkinnanvarainen.
Asiassa ei tältä osin ole tullut esiin aihetta epäillä virheellistä tai lainvastaista menettelyä.
3.3
Yhteenveto
Käsitykseni mukaan asiassanne ei ole menetelty sillä tavoin lainvastaisesti, että asia vaatisi eduskunnan oikeusasiamiehen toimenpiteitä.
Kiinnitän kuitenkin vastaisen varalle Konnunsuon vankilan apulaisjohtaja A:n huomiota
poistumislupa-anomusten asianmukaiseen perustelemiseen. Tässä tarkoituksessa lähetän hänelle
jäljennöksen tästä vastauksesta.
Kirjoituksenne liitteet palautetaan ohessa.

