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LUONNOS  VALVOTTUA KOEVAPAUTTA  JA SÄHKÖISTÄ VALVONTAA VANKILAN 
ULKOPUOLISESSA TOIMINNASSA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 
 

Lausuntonaan Kriminaalihuollon tukisäätiö (Krits) esittää seuraavaa. 
 

Lainsäädäntöehdotus selkeyttää nykyistä koevapauskäytäntöä. Valvottu koevapaus on 
osoittautunut hyväksi keinoksi siirryttäessä hallitusti vankilasta vapauteen. Sen avulla on voitu 
parhaimmillaan välttää mm. muuten niin tavanomaisia retkahduksia päihde- ja rikoskierteeseen 
heti vapautumisen jälkeen. On kuitenkin todettava, ettei lainsäädäntöehdotus riittävässä määrin 
turvaa rangaistujen yhdenvertaista mahdollisuutta päästä valvotun koevapauden piiriin. 
Lainsäädännössä olisi pureuduttava nykyistä syvällisemmin luomaan puitteet kaikkein huono-
osaisimpien vankien (mm. asunnottomat, vaikeasti päihde- ja mielenterveysongelmaiset ja muut 
arjen hallinnassaan tehostettua tukea tarvitsevat) mahdollisuuksiin päästä riittävien 
tukipalvelujen turvin onnistuneesti valvotun koevapauden piiriin. 

Lainsäädäntöluonnos on jouduttu valmistelemaan keskeisenä lähtökohtana se, etteivät sen 
ehdotukset aiheuttaisi lisävoimavaratarpeita rikosseuraamusjärjestelmässä eikä jälkihuollossa. 
Kun valvotun koevapauden toteuttaminen on kuitenkin halvempaa kuin henkilön pitäminen 
vankilassa, olisi ollut kohtuullista että näin muodostuvia säästöjä käytettäisiin ehdotettua 
laadukkaamman koevapausjärjestelmän rakentamiseen. Näin kyettäisiin vähentämään osa 
epäonnistumisista sekä sijoittamaan koevapauteen onnistuneesti myös haasteellisempia 
tapauksia.   

Säätiö näkee myönteisenä sen, että lakiehdotus mahdollistaa myös huono-osaisten kansalaisten, 
esim. asunnottomien pääsyn koevapauteen, kun sijoituspaikkana oman kodin lisäksi voi olla 
esim. hoitopaikka, tukiasunto tai muu asumispalvelumuoto. Tärkeää kuitenkin on, että 
asumiseen liitetään tällöin myös tarvittava tuki. Tarvittavien tukipalvelujen järjestämis- ja 
kustannusvastuun tulisi Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) ja henkilön kotikunnan kantaa yhdessä, 
koska toiminnan toteuttaminen edellyttää joka tapauksessa kiinteää ja hyvää yhteistyötä. 
Vastaavasti on hyvin myönteistä ja uusintarikollisuuden ehkäisytavoitetta tukevaa se, että 
toimintavelvoite koevapaudessa voi olla koulutukseen, kuntoutukseen, toimintaohjelmiin 
osallistumisen lisäksi muuta, ”matalan kynnyksen” henkilön toimintakykyä ja –valmiuksia 
edistävään toimintaan.  

Käytännössä vankilasta koevapauteen sijoitettaville tarpeellisten tukipalvelujen järjestäminen on 
vaikeaa nykyisessä ”siilomaisessa” palvelujen järjestämis- ja kustannusvastuujaossa.  
Käytännössä se aiheuttaa palvelujen tarpeessa olevien kohdalla erittäin usein palveluista ja 
tukimuodoista syrjäytymistä juuri niiden kohdalla, joilla tarve on suurin.  
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Esitys sisältää ehdotuksen seksuaalirikoksen ehkäisemiseksi tarkoitetun velvoitteellisen 
lääkehoidon ja siihen liitettävän hoitomääräyksen mahdollistamiseksi osana valvotun 
koevapauden ja ehdonalaisen vapauden järjestelmää. Säätiö on 5.5.2009 oikeusministeriölle 
antamassaan lausunnossaan seksuaalirikollisten hoitoa koskevan työryhmän (2009:1) 
mietintöön käsitellyt kysymystä yksityiskohtaisesti. Krits viittaa tältä osin em. lausuntoonsa. 

Jos rikosseuraamuksia koskevassa lainsäädännössä ollaan nyt valmiita avaamaan velvoitteellinen 
hoito osana jotakin seuraamusmuotoa, niin sitä ei säätiön mielestä tulisi rajata koskemaan kapea-
alaisesti vain yhtä, ja vain lääkinnällisestä hoidosta ”hyötyvää” erityisryhmää.  
 
Säätiö myös katsoo, että lääkinnällistä hoitoa kestävämpi ja pitemmällä tähtäimellä tuloksekkaampi 
keino vaikuttaa ehkäisevästi seksuaalirikollisten uusintarikollisuuteen valvotussa koevapaudessa ja 
ehdonalaisvalvonnassa olisi velvoitteellinen psykososiaalinen hoito ja kuntoutus sekä niihin liittyvä 
tukitoiminta ja valvonta. Ehdottoman tärkeää olisi kehittää jatkokuntoutuspolkuja vapaudessa 
vankilassa aloitetulle, tuloksekkaaksi osoitetulle STOP –ohjelmalle. Säätiö myös katsoo, että on 
pätevämmät perusteet muotoilla ehdotus velvoitteellisesta hoidosta niin, että hoito on ensisijassa 
psykososiaalista hoitoa ja tukea, johon voidaan tarvittaessa liittää lääkehoitoa.  
 
Ehdotuksen mukaan toimintavelvollisuus on enintään 40 tuntia viikossa kuitenkin niin, että 
velvollisuus osallistua työhön tai muuhun toimintaan voi olla enintään 50 tuntia viikossa, jos siihen 
on erityinen syy.  Perusteena on se, että rangaistuksen oleellinen osa toimintavelvoitteen lisäksi on 
asunnossa pysymisvelvoite. Säätiö ehdottaa, että asetettua ehdotonta 50 tunnin rajaa väljennettäisiin. 
Ne koevapaudessa olevat, joilla on työ, tekevät lähinnä suorittavan puolen töitä, esim. rakennustöitä, 
joissa jo työehtosopimuksen mukaan työaika on 40 tuntia viikossa. Työmatkan ei tarvitse olla 
kovinkaan pitkä edes pääkaupunkiseudulla, kun se on tunnin suuntaansa. Jo tämä saattaa työn kanssa 
monen kohdalla ylittää 50 tunnin rajan viikossa.  Tämän lisäksi olisi ehdottomasti turvattava henkilön 
mahdollisuus tarvitessaan osallistua kuntouttaviin toimiin, kuten käynteihin vapaa-ajallaan  
A-klinikalla, iltaryhmissä AA:ssa, NA:ssa tai koulutuksessa. Olisi epäoikeudenmukaista, että 
henkilö, jonka työ työmatkoineen vie yli 50 tuntia viikossa, ei saisi oikeutta päästä koevapauteen. 
 
Lakiehdotuksessa lähdetään siitä, että koevapauden edellytysten arviointi tulisi tehdä kaikille 
rangaistustaan suorittaville aivan lyhyitä tuomiota lukuun ottamatta. On vaikea nähdä, että 
rikosseuraamuslaitoksen nykyisillä ja säästöpaineissa edelleen vähenevillä resursseilla pystyttäisiin 
hoitamaan tätä laajennettua tehtävää. Koevapaussijoitusten kohteeksi tulee jatkossa myös entistä 
haasteellisempia tapauksia, joille on turvattava tarvetta vastaava tuki, joka merkitsee mm. 
intensiivisempää valvontaa. Lisääntyvät sijoitukset koevapauteen tai valvontarangaistukseen 
edellyttävät myös nykyistä enemmän yhteistyötä ja yhteydenpitoa sijoitusten järjestelyissä tarvittaviin 
yhteistyötahoihin, sijoitettavien perheisiin ja läheisiin. Tämä edellyttäisi verkostotyöhön 
erikoistuneita työntekijöitä sekä Risessä, kunnissa ja tukipalveluja tuottavissa järjestöissä. Kun 
koevapaudessa on kyse rikosseuraamuksen täytäntöönpanosta, tulisi Risen vastata tarvittavan 
verkostotyön koordinoinnista ja toimintaprosessin hallinnasta.  
   
Resurssien puute voi johtaa siihen, että lain asettamat tavoitteet toteutuvat huonosti. Seurauksena 
saattaa olla myös se, että henkilökunta pystyy entistä vähemmän hoitamaan vankien muita akuutteja 
asioita. Jo nykyisellään vankien on paikoin suljetuissa vankiloissa erittäin vaikea päästä 
erityistyöntekijän vastaanotolle hoitamaan arjessaan välttämättömiä asioita tai tärkeitä yhteyksiä 
vankila ulkopuolelle. 
 
Säätiö kiinnittää huomiota myös Risen henkilökunnan lisääntyviin koulutustarpeisiin. Esimerkiksi 
tukipartioiden työntekijät tarvitsevat tehtävään sopivan peruskoulutuksen sekä koulutusta perheiden 
ja lasten kohtaamiseen. Näistä olisi huolehdittava. Vartijan koulutus ja työkokemus eivät pätevöitä 
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vaativaan tukityöhön. Laissa tulisi valvotun koevapauden edellytysten selvittämistä koskevassa 
pykälässä säätää, miten turvataan riittävällä asiantuntemuksella tehtävä selvitys vangin edellytyksistä 
sijoittua koevapauteen. Vastaavasti selvitettäessä lasten ja muiden kotona asuvien omaisten 
mielipidettä sijoitukseen, on säädösteitse turvattava se, että selvityksen tekijöillä on tarvittava 
koulutus. 
 
Koevapauden edellytysten selvittämistä vangin aloitteesta koskeva pykälä herättää kysymyksen, 
miten turvataan edellytysten asiallinen ja tasavertainen selvittely?  
 
Ehdotuksessa kiinnitetään huomiota vankien keskinäiseen yhdenvertaisuuteen koevapauden suhteen. 
Säätön kokemus on, että tällä hetkellä laitoskohtaiset erot ovat suuria koevapauteen pääsyssä sekä 
toimintasuunnitelmien sisällössä. Ehdotuksen mukaan koevapaudesta ei enää päättäisi 
arviointikeskus vaan vankilan johtaja. Esitystä perustellaan menettelyn yksinkertaistamisella ja 
nopeuttamisella. Koevapaudesta päätettäessä keskeinen peruste pitäisi olla kuitenkin se, että 
koevapausesitys on laadittu asiallisesti, riittävällä ammattitaidolla ja eri näkökulmat huomioon ottaen. 
Tällöin toimeenpanosuunnitelman vahvistaminen tulisi tapahtua määrämuotoisella 
esittelymenettelyllä, jolla varmistetaan se, että esitys perustuu moniammatilliseen harkintaan, sekä 
sopimuksiin tai järjestelyihin tarvittavien yhteistyötahojen kanssa.  
 
Vaikka koevapautta koskevassa päätöksenteossa päästäisiin määrämuotoiseen valmistelu- ja 
esittelymenettelyyn, niin päätösvallan siirtäminen yksin vankilan johtajalle lisää riskiä koevapauteen 
pääsyn edellytysten erilaisesta arvioinnista ja vankien eriarvoisesta kohtelusta. 
Rikosseuraamuslaitoksen tulisi seurata vankiloiden päätöksiä yhdenvertaisuusnäkökulmasta ja ryhtyä 
toimenpiteisiin, jos yhdenvertaisuus ei toteudu. 
 
Säätiön kokemuksen mukaan erityisen tärkeää on se, että koevapauteen siirtymisen valmistelu (mm. 
asunto-, koulutus-, työpaikka-, henkilöllisyystodistus-, ajokortti-, pankkikortti-, Kela- ja TE-
toimistoasioiden valmistelu) on aloitettu jo vankilassa oloaikana ja riittävän varhain. 
Toimeenpanosuunnitelmassa olisi erityisen tärkeää selvittää koevapaudessa eteen tulevat järjestämis- 
ja kustannusvastuuta edellyttävien asioiden hoito. Päätettäessä koevapaudesta on 
rikosseuraamuslaitoksen kannettava myös vastuu päätöksestä yhteistyökumppaneille mahdollisesti 
aiheutuvista ylimääräisistä järjestelyistä ja kustannuksista. Näitä aiheutuu usein silloin, kun 
koevapauteen valmistelu ja siitä päättäminen tapahtuu ”viime hetkillä” tai yhteydenpito koevapauden 
järjestelyissä tarvittaviin yhteistyötahoihin on ollut riittämätöntä.  
 
Esim. tukiasunnon koevapauteen tulevalle varannut järjestö tai kunta on erityisen turhautunut 
tilanteessa, jossa viime hetkillä koevapaus peruuntuu tai siirtyy. Järjestö on esim. voinut joutua 
varaamaan asunnon jo viikkoja aikaisemmin ja aloittamaan tukityöskentelyn kun peruutus tulee. 
Tehdylle työlle ja asunnon varaamisesta aiheutuneille kuluille ei tässä tilanteessa löydy maksajaa. 
Käytännössä Risen toimenpiteistä aiheutuneista muutoksista johtuvat taloudelliset kulut ovat jäänet 
palveluntuottajan vastuulle. Näistä on ikäviä seurauksia myös ulkopuolisille: koevapauteen tulevalle 
varattua asumispaikkaa on voinut jonottaa useampi siviilihenkilö. Jo yksin se, että tukiasuntoon 
koevapaudessa sijoittaminen tapahtuisi kuukauden vaihteessa, niin kuin muidenkin vuokra-
asukkaiden kohdalla, helpottaisi tilannetta.  
 
On myönteistä, että jos koevapaus epäonnistuu, henkilöllä on mahdollisuus päästä avolaitokseen 
edellytysten täyttyessä. Samoin koevapauden sisällön laaja-alaiset valinnanmahdollisuudet samoin 
kuin mahdollisuus Risen toimintaohjelmiin osallistumiseen ovat lähtökohdiltaan hyvät. 
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Valvotun koevapauden valmistelua koskevassa pykälässä olisi tarpeellisen yhteydenpidon lisäksi 
mainittava se, että yhteys tarpeellisiin tahoihin tulee tapahtua riittävän varhain. Tämän hetkinen 
kokemus on se, että yhteydenpito tapahtuu hyvin usein aivan viime hetkillä ennen suunnitellun 
koevapauden täytäntöönpanoa. Tästä saattaa aiheutua tosille osapuolille kohtuutonta vaivaa ja jopa 
lisäkustannuksia. 
 
Pitkäaikaisvankien koevapauden valmistelu edellyttää erityisen huolellista valmistelua ja hyvää 
yhteistyötä siviilimaailman toimijoiden kanssa. Erityisen tärkeää on se, että koevapaus heidän 
kohdallaan on riittävän pitkä. Sopeutustoimet ja käytännön arjen hallintaan saattaminen vie 
kokemuksen mukaan heidän kohdallaan pitemmän aikaa ja vaatii usein myös intensiivisempiä 
tukitoimia. Huonoja kokemuksia on lyhyistä sijoituksista. Aikaa käytännön asioiden järjestämiseen ei 
aina jää riittävästi puhumattakaan kuntoutuksellisten toimien järjestymisestä tai vapautuvan henkisen 
tilan rauhoittumisesta.  
 
On hyvä, että toimintavelvollisuuden suorittamiseen liittyvät matkakustannukset voidaan korvata 
tarvittaessa valtion varoista. Huono-osaisempien vankien kohdalla tarve on usein akuutti ja vakava 
kysymys. Matkarahojen järjestymisen lisäksi heidän kohdallaan arjen hallinnassa käytännössä 
ongelmia tulee myös monipuolisen ravinnon, vaatetuksen ja yhteydenpitomahdollisuuksien 
turvaamisessa eri tahoihin. Koevapaudessa oleva tarvitsee myös virkistystä ja senkin järjestymiseen 
huono-osaisimmat tarvitsevat ajoittain tukea muualtakin kuin vertaisjärjestöistä tai muista 
palvelupaikoista. Se, että matkakustannukset korvataan vain halvimman julkisen kulkuneuvon 
mukaan, ei vastaa enää todellisuuden tarpeisiin: usein todellinen vaihtoehto on joko kyyti kaverin 
autolla tai taksilla.  
 
Pykälässä velvoitteellisen lääkehoidon ja hoitomääräyksen kustannuksista on selkeästi johdettavissa, 
että lääkehoitoon liittyvä psykososiaalinen hoito tulee myös valtion varoista kustannettavaksi. Tämä 
on merkittävä edistysaskel, jolla voidaan turvata tarpeenmukaisen hoidon järjestymistä edes 
valvontarangaistuksen ja valvonnan ajan.  
 
Oikaisuvaatimuksen tekomahdollisuus mm. koevapaushakemuspäätöksestä rikosseuraamusalueen 
johtajalle ja edelleen hallinto-oikeuteen on merkittävä myönteinen muutos aikaisempaan ja parantaa 
vankien oikeusturvaa. 
 
Lakiehdotuksessa ei ole määritelty sitä, kuka tekee arvion koevapauden valvonnan teknisestä 
toteutustavasta ja millä perusteella tekninen valvontatapa valitaan. 
 
Lakiehdotuksesta ei ole pyydetty lausuntoa Vankien omaiset VAO ry:ltä, vaikka koevapaus 
koskettaa läheisesti perheitä, silloin kun koevapauteen sijoitetulla on perhe, jonka kanssa hän asuu.  
 
 
 

     
 
 
Toiminnanjohtaja   Jukka Mäki 

 
 


