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Osallistujat tarkastuskohteesta

Johtaja - - Apulaisjohtaja - - Rikosseuraamusesimies - - -

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölösen määräämä tarkastus oli ennalta ilmoitettu ja sen
tavoitteena oli tutustua Juuan vankilan toimintaan ja vankien olosuhteisiin laitoksessa.
Eduskunnan oikeusasiamies on nimetty YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai
halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OPCAT) tarkoittamaksi kansalliseksi valvontaelimeksi. Tässä ominaisuudessa oikeusasiamies tekee tarkastuksia kaikkiin niihin paikkoihin, joissa pidetään tai voidaan pitää vapautensa menettäneitä. Pääpaino tehtävässä on ennalta ehkäistä vapautensa menettäneiden huonoa kohtelua
mm. antamalla viranomaisille suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa vapautensa menettäneidenhenkilöiden kohtelua ja oloja. Oikeusasiamies raportoi kansallisena valvontaelimenä
havainnoistaan vuosittain eduskunnalle, suljettujen laitosten toiminnoista vastaaville viranomaisille sekä YK:n kidutuksen vastaiselle alakomitealle (SPT, Subcommittee for the Prevention of
Torture).
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (CRPD) ratifioinnin myötä
(10.6.2016) eduskunnan oikeusasiamiehestä on tullut osa yleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan
mukaista rakennetta, jonka tehtävänä on edistää, suojella ja seurata vammaisten henkilöiden
oikeuksien toteutumista. Tämän vuoksi oikeusasiamies kiinnittää tarkastuksilla erityisesti huomiota muun muassa toimitilojen esteettömyyteen sekä vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden toteutumiseen ja osallistumisen mahdollisuuksiin.
Tarkastuksella ei järjestetty vankivastaanottoa, mutta tarkastajien ilmoitettiin pyydettäessä kuulevan vankeja ja henkilökuntaa. Tarkastuksella ei käyty vankien työ- ja toimintatiloissa.
Yleistä laitoksesta
Juuan vankilalla ja Joensuun yhdyskuntaseuraamustoimistolla on yhteinen johtaja. Johtaja työskentelee vankilassa noin kahtena päivänä viikossa. Johtaja käyttää vankilaa koskevaa päätösvaltaa myös niinä päivinä, jolloin hän työskentelee Joensuussa yhdyskuntaseuraamustoimistossa. Ainoastaan johtajan poissaolojen aikana johtajan päätösvaltaa vankilassa käyttää vankilan apulaisjohtaja.
Juuan vankilan henkilökuntaan (16½ htv) kuuluu vankilanjohtajan ja apulaisjohtajan lisäksi mm.
1 rikosseuraamusesimies, 7 vartijaa, erityisohjaajat ja työnjohtajat. Laitoksen ruokahuollosta
vastaa Leijona Catering. Sairaanhoitaja käy laitoksessa yhtenä päivänä viikossa.
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Tarkastusajankohtana laitoksessa oli vankeja paikalla 23 ja koevapaudessa 7. Vangeista kolme
oli ulkomaalaisia; yksi pakistanilainen ja kaksi albaania. Nyt paikalla olevien kanssa kommunikoimisessa ei vankilan johdon mukaan ole ilmennyt ongelmia. Laitoksessa tarvittavat tulkkipalvelut hankitaan Semantixelta, jonka rikosseuraamusalue on kilpailuttanut. Yksi ohjaaja puhuu
espanjaa.
Vankilaan passitetut vangit eivät ilmoittaudu suoraan laitokseen, vaan tulevat suljettujen vankiloiden Pyhäselkä, Kuopio ja Mikkeli kautta.
Laitoksessa valvotaan pantavalvonnalla vain siviilityössä ja ulkopuolella opiskelemassa käyviä
vankeja. Vangit saavat laitoksesta käyttöönsä peruskännykän, jolla ei ole mahdollista päästä
nettiin ja jossa ei ole kameraa.
Vankeuslain 1 luvun 9 §:ssä on säännös rikosseuraamusalueen päivystävän virkamiehen toimivallasta käyttää vankilan johtajalle kuuluvaa päätösvaltaa virka-ajan ulkopuolella. Vankeuslaissa ei ole kuitenkaan vastaavaa säännöstä rikosseuraamusesimiehelle kuuluvan päätösvallan käytöstä. Juuan vankilassa ei ole virka-ajan ulkopuolella rikosseuraamusesimiestä. Tarkastuksella saadun tiedon mukaan asia on rikosseuraamusalueella järjestetty siten, että toisen vankilan rikosseuraamusesimies voi käyttää Juuan vankilan rikosseuraamusesimiehen toimivaltaa
virka-ajan ulkopuolella.
Vangit voivat käydä ulkopuolella taajamassa kaupassa yhteiskuljetuksella kaksi kertaa viikossa
maanantaisin ja perjantaisin.
Esteettömyys
Vankien asuintilat on rakennettu aikoinaan meijerinä toimineeseen kiinteistöön, joka portaikkojen, portaiden ja korkeiden kynnysten takia ei sovellu asuintilaksi esimerkiksi pyörätuolia käyttävälle tai alaraajojen toiminnan rajoitteista kärsivälle henkilölle. Kiinteistössä ei ole hissiä.
Tapaamistiloihin hallintorakennukseen pääsee pyörätuolilla. Samoin valvomattomaan tapaamistilaan, jossa kaikki huoneet ovat samassa tasossa.
Vankien asuintilat
Vankien asuintilana toimivassa rakennuksessa on 3, 2 ja 1 hengen sellejä. Yleisissä tiloissa on
kolme keittiötä ja kolme keittonurkkausta. Niiden asuinhuoneiden, joihin tarkastuksen aikana
tutustuttiin, yleisilme oli siisti. Samoin yhteisten tilojen siisteys oli hyvällä tasolla. Kiinteistö on
toiminut vankilakäytössä noin 40 vuotta, joten yleinen kuluneisuus näkyy ajoittain tehdyistä pintaremonteista huolimatta.
Laitoksen johdon mukaan vankeja asutettaessa vanki saa itse valita sellitoverinsa, mikäli on
kyseessä majoittaminen useamman vangin selliin. Asuinhuoneissa on vankilan puolesta tv:t ja
jääkaappi. Asuinhuoneissa ja rakennuksessa ylipäänsä ei saa tupakoida. Tupakointia varten on
paikat parvekkeella yöaikana ja pihalla muuna aikana.
Asuinrakennuksen alakerrassa on kuntosali, joka vaikutti varustukseltaan varsin monipuoliselta
ja kunnoltaan hyvältä.
Asuinrakennuksen alakerrassa, molemmissa päässä, on eristyssellit. Vanhempi, pienempi selli
(kuvat 1 ja 2) on kooltaan n. 8 m2. Selliin tulee jonkin verran luonnonvaloa seinässä ikkunasta
kalterin ja verkon takana olevasta samennetusta lasista.
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Kuva 1

Kuva 2

Sellissä on wc, ei vesipistettä. Sellissä on laveri, mutta ei varsinaista sänkyä. Valvontakameran
kuva näkyy vankilan valvomossa. Sellissä olevasta kamerasta ei näy, milloin kamera on päällä.
Sellin wc-pytty näkyy kameran kuvassa monitorista. Näin ollen kameran ollessa päällä selliin
sijoitetun ei ole mahdollista käydä asioillaan wc-pytyllä joutumatta kuvatuksi.
Kuntosalin vieressä sijaitsee toinen eristysselli, joka muodostuu noin 12 m 2 etutilasta ja kalterein
eristetystä noin 10 m2 sellitilasta. Tila on kokonaisuudessaan avara ja luonnonvaloa tulee jonkin
verran etutilan puoleisella seinällä olevasta ikkunasta. Tila poikkeaa rakenteiltaan muiden laitosten vastaavista tiloista siinä mielessä, että sellitilan kalteriseinän kalterit ovat vaakatasossa.
Sellissä on wc-pytty ja vesipiste, joka toimi. Tarkastuksen aikana havaittiin, etteivät eristyssellin
valot toimineet lainkaan. Laitoksesta jälkikäteen saadun tiedon mukaan valaistuksessa ollut vika
on korjattu ja valaistus toimii.

Laitoksen johdon mukaan eristysselliä oli viimeksi käytetty kesäkuussa 2018. Sellissä oli edelleen petaamattomat vuodevaatteet. Laitoksesta jälkikäteen saadun tiedon mukaan em. vuodevaatteet on poistettu ja selli siistitty. Johdon mukaan sellejä on käytetty esimerkiksi päihtyneen vangin säilytykseen siksi aikaa, että hänelle on
saatu järjestettyä kuljetus suljettuun vankilaan (kuva 3).

Kuva 3

Tarkastuksen aikana saadun tiedon perusteella vaikuttaa siltä, että vankilassa ei oltu riittävästi
tiedostettu sitä, että eristysselliin sijoitetun kameravalvonta on vankeuslain mukaan mahdollista
ainoastaan silloin, jos vanki on sijoitettu sinne tarkkailun tai eristämistarkkailun perusteella.
Vankien saatavilla olevat säännökset
Vankeuslain 4 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan vankien saatavilla on oltava kokoelma vankeja
koskevista laeista, asetuksista ja muista säännöksistä.
Asuinosastolla mapeissa olevat vankeuslaki ja -asetus sekä muut säännökset olivat vanhentuneita.
Tulo-opas on englanniksi ja venäjäksi, mutta sisältävät vanhentunutta tietoa. Tarkastuksilla on
katsottu, että laitoksen järjestyssäännön tulisi olla kotimaisten kielien lisäksi ainakin englanniksi.
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Vangin oikeus yksityisyyteen
Oikeusasiamiehen teemaksi vuodelle 2018 on otettu oikeus yksityisyyteen. Tähän liittyen tarkastuksella kiinnitettiin vankilan huomiota edellä todettuun eristyssellien kameravalvonnasta eli
siihen, että valvontakameran kuvasta näkyi eristyssellien wc-istuin esteettömästi.
Tapaamiset
Vankilassa järjestetään valvottuja tapaamisia, Skype-tapaamisia ja valvomattomia tapaamisia.
Tapaamiset järjestetään viikonloppuisin ja arkipyhinä. Tapaamistilana valvotuissa ja Skype-tapaamisissa on vankilan ruokala.
Tarkastajat oudoksuivat Skype-tapaamisten rinnastamista järjestelyiltään ja aikatauluiltaan valvottuihin tapaamisiin. Vankilassa ei ilmeisesti ole huomioitu, että vankeuslaissa on säännökset
päätösvallasta Skype-tapaamisista eli vankeuslain 13 luvun 13 §:n mukaisista videoyhteyden
välityksellä tapahtuvista tapaamisista.
Johdon mukaan nk. Skype-tapaaminen rinnastetaan valvottuun tapaamiseen. Vankilan tapaamiskäytäntö vaikuttaa varsin jäykältä erityisesti tapaamisten ajankohtien osalta, vaikka Skypetapaamisten hyvänä puolena voidaan erityisesti pitää niiden mahdollistamaa joustavuutta. Erityisesti ulkomaalaisten vankien kohdalla tämä olisi perusteltua ottaa huomioon tapaamisajankohdissa. Yleensä vankiloissa Skype-tapaamisten kesto on 30 minuuttia. Laitoksesta jälkikäteen saadun tiedon mukaan Juuan vankilassa Skype-tapaaminen kestää 2 tuntia. Perusteltua
olisi, että Skype-tapaamisia koskevia säännöksiä ja käytäntöjä joustavoitettaisiin ja mahdollisuuksia sen käyttöön lisättäisiin.
Valvotuissa tapaamisissa koskettaminen on sallittu.
Nk. läheistapaamisia järjestetään keskiviikkoisin klo 14.00–19.00. Tätä tapaamismuotoa arvioidaan vielä jäljempänä tulo-oppaan yhteydessä.
Valvomattomia tapaamisia varten laitoksessa on paritalon toinen päätyhuoneisto, joka on aiemmin ollut henkilökunnan asuntona. Noin 58 m2 suuruinen kaksio on saneerattu hiljattain kaikilta
pinnoiltaan ja huonekalut on uusittu. Huoneiston värit, materiaalit ja kalusteet on selvästi suunniteltu huolella. Huoneisto oli tarkastushetkellä todella siisti ja kodikas. (kuvat 4 ja 5)

Kuva 4

Kuva 5
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Terveydenhuolto ja päihdevalvonta
Sairaanhoitaja on paikalla yhtenä päivänä viikossa yleensä torstaisin. Kerran viikossa tapahtuvaa vastaanottoa ei laitoksen johdon mukaan ole pidetty ongelmallisena. Kaikki valvontahenkilökunnan jäsenet ovat saaneet lääkkeidenjakokoulutuksen. Laitokseen ei sijoiteta korvaushoidossa olevia vankeja. Kiireettömissä sairastapauksissa vanki viedään Kuopion vankilan poliklinikalle. Vankien hammashoito järjestetään Pyhäselän vankilassa.

Vankilan päihdevalvontaa varten vankilan hallintorakennuksessa on erikseen tätä tarkoitusta varten rakennettu
näytteenottotila (kuva 6). Paikalla olleen henkilökunnan
mukaan vanki voi pitää vaatteet yllään näytteen annon
ajan, kuitenkin niin, että housuja lasketaan alas ja paita
nostetaan, jotta voidaan varmistua näytteen asianmukaisesta antamisesta. Jokainen laitoksen vanki testataan vähintään kerran kuussa. Tämän lisäksi testataan kaikki
poistumisluvilta saapuvat.
Kuva 6

Rangaistusajan suunnitelmien seuraaminen
Vankilan erityisohjaajat käsittelevät rangaistusajan suunnitelmia päivittäin. Vankilan johdon mukaan suunnitelmien seurannassa käytetään ns. Tiimi-mallia, jonka puitteissa erityisohjaaja, vartija, työnjohtaja ja vanki tapaavat vähintään kolme kertaa vuodessa.
Asiakirjojen tarkastaminen
Tulo-opas
Tulo-oppaassa huomiota kiinnitti se, että sen mukaan poistumislupahakemus on jätettävä seitsemän vuorokautta ennen poistumislupa-ajankohtaa päivystykseen. Myöhemmin jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. Johtajan mukaan edellä todettu ei kuitenkaan koske nk. TS-poistumislupia
(tärkeän syyn perusteella myönnettäviä).
Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja
ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen
tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla
kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. Hallintolain 43 §:n mukaan hallintopäätös on annettava kirjallisesti. Päätös voidaan antaa suullisesti, jos se on välttämätöntä asian
kiireellisyyden vuoksi.
Tarkastajat korostivat vangin oikeutta saada vireille panemaansa asiaan, tässä tapauksessa
poistumislupahakemukseensa, päätös. Vankiloiden ongelmana on monesti se, että tulo-oppaan
kaltaiset ohjeet otetaan henkilökunnan taholta kirjaimellisesti, eikä asiassa käytetä tapauskohtaista harkintaa.
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Tulo-oppaassa oli osittain virheellistä tietoa alaikäisten tapaajien vankilaan päästämisestä.
Tulo-oppaan mukaan alle 15-vuotiasta ei päästetä tapaamiseen ilman täysi-ikäistä saattajaa.
Vankeuslain 13 luvun 11 §:n mukaan näin tulee kuitenkin menetellä vain silloin, ellei saattajan
läsnäoloa pidetä tarpeettomana lapsen kehitystason, aikaisemmat tapaamiset tai muu vastaava
syy huomioon ottaen.
Tulo-oppaan mukaan valvomattomina tapaamisina on läheistapaamisia ja perhetapaamisia.
Vankeuslaki ei tunne erilaisia valvomattomia tapaamisia ja on epäselvää, mitä läheistapaamisella tarkoitetaan. Mikäli läheistapaamisella tarkoitetaan vankeuslain 13 luvun 5 §:n mukaisia
lapsen tapaamisia, niin kyseissä tapaamisissa on kyse valvotuista tapaamista. Vankiloissa ei
tule käyttää vankeuslaista eroavia omia tapaamistermejä, joiden sisältö on epäselvä.
Tulo-oppaan mukaan laitoksen ulkopuoliseen toimintaan voi osallistua vanki, jonka lupaehtojen
noudattamista pidetään todennäköisenä (poistumislupaoikeus ja /tai menestyminen laitoksessa) ja tällaista ulkopuolista toimintaa on mm. kirjastovuoro kunnan kirjastossa. Vankeuslain
mukaan vankilassa on oltava kirjasto tai vangeille tulee järjestää mahdollisuus käyttää yleisiä
kirjastopalveluja. Vankilassa ei ilmeisestikään ole kirjastoa. Järjestyssäännön mukaan vangeilla
on mahdollisuus käydä Juuan kunnankirjastossa tiistaisin. Tarkastuksen puitteissa jäi epäselväksi, miten vankilassa toimitaan niissä tilanteissä, kun vankia ei arvioida voitavan päästää kunnan kirjastoon ja kuinka usein tällaisia tilanteita on tullut eteen.
Järjestyssääntö
Järjestyssäännön valvomattomia tapaamisia koskevassa kohdan 7.2 mukaan valvomattomia
tapaamisia järjestetään ”päivä/läheistapaamisena”. Tältä osin viitataan asiasta edellä todettuun.
Kurinpitoa ja suljettuun vankilaan siirtämistä koskevat päätökset
Tarkastuksella käytiin läpi kurinpitopäätökset ajalta 1.6.–1.9.2018. Päätöksiä oli yhteensä viisi.
Tapauksista yksi koski itsensä päihdyttämistä ja neljä poistumislupaehtojen rikkomista. Suljettuun vankilaan siirrettiin itsensä päihdyttänyt sekä poistumislupaehtojen rikkomisen törkeimmät
tapaukset. Saadun tiedon mukaan yhteenkään päätökseen ei ollut haettu oikaisua aluejohtajalta.
Kurinpitorangaistukset olivat varsin hyvin linjassa Rikosseuraamuslaitoksen kurinpitorangaistuksen määräämisestä antaman ohjeen (3/004/2014) kanssa. Ohjeen mukaan vangin siirto suljettuun vankilaan tulee kohtuuden mukaan ottaa huomioon kurinpitorangaistusta määrättäessä.
Kurinpitopäätöksen perusteluista ei kuitenkaan ilmene, onko kyseinen asia otettu huomioon kurinpitorangaistusta määrättäessä.
Vankeuslain 15 luvun 16 §:n mukaan kurinpitorangaistuksesta päättää vankilan johtaja. Yhdessä tapauksista (10/2018/Juv) päätöksentekijäksi oli merkitty apulaisjohtaja. Apulaisjohtajalla
on toimivalta tehdä päätös ainoastaan silloin, kun hän toimii asiassa johtajan sijaisena. Tällaisissa tapauksessa päätöksestä tulisi ilmetä, että apulaisjohtaja on toiminut päätöstä tehdessään
johtajan sijaisena, jos tilanne on tosiasiallisesti näin ollut.
Valvotun koevapauden ehtojen rikkomista koskevat päätökset
Tarkastuksella käytiin läpi valvotun koevapauden ehtojen rikkomista koskevat päätökset ajalta
1.6.–1.9.2018, joita oli yhteensä kolme. Kahdessa tapauksessa valvottuun koevapauteen sijoitettu oli syyllistynyt yhteydenpitovelvoitteen rikkomiseen, joista apulaisjohtaja oli määrännyt seu-
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raamukseksi kirjallisen varoituksen. Yhdessä tapauksessa poliisi oli ottanut valvottuun koevapauteen sijoitetun kiinni rikoksesta epäiltynä ja vankilan johtaja oli peruuttanut valvottuun koevapauteen sijoittamista koskevan päätöksen. Päätöksissä ei havaittu huomautettavaa.
Tarkastushavainnot
Tarkastuksella saatiin kattava ja kokonaisuudessaan myönteinen kuva vankilan toiminnasta ja
vankien olosuhteista.
Epäkohtina pidetyistä asioista tehdyt tarkastushavainnot eivät kohdistuneet avolaitokseen sijoitettujen vankien kohtelun ja oikeuksien näkökulmasta arvioituna erityisen merkittävinä pidettäviin asioihin. Tarkastushavainnot kohdistuivat seuraaviin asioihin.


Vangin oikeudesta yksityisyyteen todettu siltä osin, kun eristyssellin wc-pytty näkyy valvomon monitorista. Sellin kameran ollessa päällä selliin sijoitetun ei ole mahdollista käydä
asioillaan wc-pytyllä joutumatta kuvatuksi.
Vankilasta saadun tiedon mukaan korjaustoimenpiteitä mietitään.



Vankien asuinosastolla mapeissa olevien vankeuslain ja -asetuksen sekä muiden säännösten vanhentuneisuudesta todettu.
Vankilasta saadun tiedon mukaan kaikki mapeissa olevat säännökset on päivitetty ja kansiot uudistettu 15.11.2018.



Tulo-oppaat (englanniksi ja venäjäksi) sisältävät vanhentunutta tietoa. Laitoksen järjestyssäännön tulisi olla kotimaisten kielien lisäksi ainakin englanniksi.
Vankilasta saadun tiedon mukaan tulo-opas ja järjestyssääntö on päivitetty ja lähetetty
aluekeskuksen lakimiehelle tarkastettavaksi ja aluejohtajan allekirjoitettavaksi. Em. asiakirjat lähetetään myöhemmin käännettäväksi englannin ja venäjän kielelle keskushallintoyksikköön.



Tulo-oppaassa poistumisluvan käsittelyn ehtona asetettu seitsemän vuorokauden määräaika.
Katso edellä.



Tulo-oppaassa alle 15-vuotiaan vankilaan päästämisestä todettu vankeuslain 13 luvun 11
§:n 2 momentissa säädetyn valossa.
Katso edellä.



Vankilassa noudatettu menettely Skype-tapaamisten toteuttamisessa.
Vankilasta jälkikäteen saadun tiedon mukaan Skype-yhteyden välityksellä tapaaminen järjestetään pääsääntöisesti samaan aikaan valvottujen tapaamisten kanssa viikonloppuisin
ruokalan takaosassa ja sen kesto on kaksi tuntia. Tarvittaessa Skype-yhteyksiä on vankilan mukaan järjestetty myös muuna aikana huomioiden muun muassa ulkomaalaisten vankien mahdollisuudet pitää yhteyttä perheisiinsä.



Tulo-oppaan ja järjestyssäännön nk. läheistapaamis-termin epämääräisyys vankeuslaissa
valvomattomasta tapaamisesta säädetyn valossa. Vankeuslaki ei tunne erilaisia valvomattomia tapaamisia ja on epäselvää, mitä läheistapaamisella tarkoitetaan.
Vankilasta jälkikäteen saadun tiedon mukaan nk. läheistapaamisella viitataan, kuten vankeuslain esitöissä, muun läheisen käsitteeseen ”vangille läheinen muu henkilö”, joka ei ole
lähiomainen vaan lapsuudenystävään tai kaukaisempaan sukulaiseen.
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Vankilan vankien mahdollisuudet päästä ja käyttää ulkopuolista kirjastoa.
Vankilasta saadun selvityksen mukaan edellä vangin osallistumisesta kerrotulla tarkoitetaan nimenomaan muun muassa AA-ryhmissä käyntejä, ei kirjastokäyntejä, koska vankilalla on tiistaisin oma vuoro Juuan kunnan kirjastoon, jossa käydään yhteiskuljetuksella.
Tilanteita, joissa vanki ei olisi päässyt mukaan kirjastokäynnille, ei selvityksen mukaan ole
ollut lainkaan.



Kurinpidon osalta suljettuun laitokseen siirtämisen huomioiminen ja kirjaaminen kurinpitorangaistusta määrättäessä.



Apulaisjohtajan toimiminen johtajan sijaisena kurinpitokäsittelyssä ja tämän kirjaaminen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Reima Laakso
tarkastaja

