1.11.2004
683/2/03
Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio
Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Anu Rita
TAPAAMISKIELLON MÄÄRÄÄMINEN VANGIN VIERAILIJALLE
1
ASIA
Konnunsuon vankilan tarkastukseen liittyneen asiakirjatarkastuksen perusteella
otin omana aloitteena tutkittava ksi kolme Konnunsuon vankila ssa tehtyä
tapaamiskieltopäätöstä.
2
SELVITYS
Konnunsuon vankilan johtaja ja vartiopäällikkö antoivat selvityksen.
Rikosseuraamusvirasto antoi lausunnon.
3
RATKAISU
Katson Konnunsuon vankilan johtajan menetelleen lainvastaisesti mainittuja
kolmea tapaamiskieltopäätöstä tehdessään, koska päätöksille ei ole ollut
rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain (RTL) 2 luvun 9 a §:n 4 momentin
edellyttämiä perusteita.
Perustelen ratkaisuani seuraavasti .
RTL:n 2 luvun 9 a §:n 4 momentin mukaan johtaja voi antaa vierailijalle
olosuhteisiin nähden kohtuullisen, enintään kuuden kuukauden pituisen kiellon
vierailla vankilassa, jos viera ilijan on todettu kuljettaneen tai yrittäneen kuljettaa
huumeita, muita päihteitä tai luvattomia esineitä vankilaan.
Kyseessä olevista päätöksistä ensimmäisessä kielto oli annettu henkilölle, joka
oli ollut eräälle vangille tapaamisessa jotain antaneen henkilön seurassa ja
yllyttänyt tätä toista tapaajaa väkivaltaan. Toisessa kielto oli annettu henkilölle,
joka oli ollut eräälle vangille ilmeisesti huumausainetta antaneen henkilön
seurassa. Kolmannessa kielto oli annettu henkilölle, joka ei kyennyt todistamaan
henkilöllisyyttään ja poistettaessa käyttäytyi väkivaltaisesti henk ilökuntaa
kohtaan.
Rikosseuraamusvirasto toteaa lausunnossaan, että laki on yksiselitteinen ja sitä
on tulkittava suppeasti ja että tapaamiskiellon edellytykset on lain sanamuodon
mukaan sidottu konkreettisesti huumaavien aineiden tai luvattomien esineiden

kuljettamiseen vankilaan tai sellaisen teon yritykseen. Rikosseuraamusviraston
mukaan kyseessä oleville tapaamiskielloille ei ole ollut laissa ta rkoitettuja
perusteita. Tältä osin voin yhtyä rikosseuraamusviraston näkemykseen.
Johtajan menettelyn moitittavuutta arvioidessani olen ottanut huomioon
seuraavan.
Rikosseuraamusvirasto katsoo tilanteiden olleen vankilan järjestystä ja
turvallisuutta uhkaavia ja tapaamisten kieltämiselle siten olleen tosiasialliset syyt.
Johtaja on selvityksessään tuonut esiin, että jokaisessa tapauksessa
kysymyksessä olivat vankilassa tunnetut kovan luokan rikolliset ja nimenomaan
huumausainerikoksiin syyllistyneet entiset vangit, mikä vaikutti tapaamiskieltojen
antamiseen. Johtaja kertoo Konnunsuon vankilassa todetun olevan syytä
selvittää säännöstön asettamat rajoitukset ja tapaamiskieltokäytännön sittemmin
korjaantuneen.
4
TOIMENPITEET
Saatan edellä esittämäni käsityksen johtajan menettelyn lainvastaisuudesta
hänen tietoonsa. Tässä tarkoituksessa lähetän hänelle jäljennöksen tästä
päätöksestäni.
Lähetän jäljennöksen päätöksestäni tiedoksi myös Konnunsuon vankilan
vartiopäällikölle, joka on valmistellut ta paamiskieltopäätökset, ja
rikosseuraamusvirastolle.

