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RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN SELVITYS – VANKITILOJEN LUOKITTELU 
VALVONNAN INTENSIIVISYYDEN MUKAAN 
 
Lausuntonaan Kriminaalihuollon tukisäätiö (Krits) esittää seuraavaa: 
 
Esityksen taustalla on valtiontalouden kehyspäätös vuosille 2012-2015 ja siihen sisältyvä 
rikosseuraamusalan sopeuttamisohjelma. Vankitilojen luokittelu -selvityksessä esitetty tavoite 
yhtenäisestä luokittelusta ja siitä, että vanki olisi oikeassa paikassa oikeaan aikaan, on hyvä ja 
kannatettava.  Uuden luokittelun ansiosta myös tutkintavangit pystyttäisiin pitämään erillään muista 
vangeista, kuten esimerkiksi Euroopan neuvoston vankisäännöt (18.8.) 1 edellyttävät.  
 
Selvityksen keskeisenä ja tärkeänä periaatteena on toiminnan suuntaaminen kohti avoimempia 
seuraamuksia esimerkiksi helpottamalla avolaitoksiin pääsyä. Siirtyminen kohti suurempia laitoskokoja 
on kannatettavaa vain, mikäli laitoksiin  turvataan monipuolisesti ja riittävästi erityistyöntekijöitä. Suuri 
laitoskoko mahdollistanee myös monipuolisia ryhmätoimintoja sekä ohjaajaresurssien että riittävän 
osallistujamäärän muodossa. . Syrjäseudulla, palvelujen ulottumattomissa olevat laitokset tulisi korvata 
pääsääntöisesti kaupunkikeskuksissa olevilla laitoksilla, jotta yhteistyö yhteiskunnan tarjoamien 
tukipalvelujen kanssa olisi sujuvaa.  
 
   
Selvityksen mukaan suljetut vankilat luokiteltaisiin jatkossa kolmeen luokkaan turvallisuustason mukaan. 
Näistä puolisuljetuissa (S1) olisi mahdollisuus siviilityöhön ja ulkopuolisiin opintoihin. Säätiö pitää 
tervetulleena muutosta, jonka mukaan suljetuistakin vankiloista voi päästä ulkopuolisiin toimintoihin. 
Erittäin myönteistä on, jos S1-tason yksiköissä siviiliyhteiskunnan palveluja hyödynnettäisiin vankien 
kuntoutuksessa ja asioiden hoidossa, esimerkiksi A-klinikan, talous- ja velkaneuvonnan tai TE -
toimistojen palveluja. Tämä on mahdollista niissä vankiloissa, jotka sijaitsevat kaupungeissa tai 
kaupunkien lähellä. Itsenäinen asioiden hoitaminen tänä päivänä edellyttää sähköisten palvelujen käyttöä, 
joten myös S1-tasoisissa vankiloissa vangeilla tulisi olla mahdollisuus tietokoneen ja netin käyttöön.  
Selvityksen mukaan vaikuttaa siltä, että erityistyöntekijöitä keskitettäisiin korkeamman turvallisuustason 
(S3 ja S2) laitoksiin, joissa vangit eivät itse pysty hoitamaan asioitaan. Tämä on tarpeellista, mutta 
samalla on kuitenkin huomioitava, että myös avoimemmissa vankiloissa (S1, A2 ja A1) huomattava osa 
vangeista  tarvitsee apua ottaen huomioon vankien moninaiset ongelmat, esimerkiksi kognitiiviset ja 
neurologiset ongelmat. 
 
Avovankiloita olisi ehdotuksen mukaan kahta tasoa, A2:ssa olisivat ne vangit, jotka pääasiassa 
viettäisivät aikaa vankilassa ja A1:ssä ne, joiden vapautumista tai koevapautta valmisteltaisiin. 
                                                 
1 18.8. Päätettäessä sijoittaa vangit tiettyihin vankiloihin tai tietyille osastoille on huomioitava tarve pitää [mm.] 
tutkintavangit erillään vankeusvangeista.  
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Mahdollisuus keskitetysti järjestää koevapauksia tai vapautumista tietyissä laitoksissa vaikuttaa 
hyvältä. Kuten edellä on jo todettu, tulee tällöin huolehtia riittävästä henkilökunnasta. Erityisesti 
tavoite koevapauksien lisäämisestä, jolloin järjestelyjä tehdään aikaisempaa huonokuntoisemmille 
ja epäselvemmissä elämäntilanteissa oleville vangeille, edellyttää henkilökuntaresursseja. 
Koevapausjärjestelyt edellyttävät yhteistyötä ja yhteydenpitoa eri yhteistyötahoihin sekä 
koevapauteen lähtevien perheisiin ja läheisiin. Kaiken kaikkiaan avolaitosten jakaminen kahteen 
luokkaan vaikuttaa hieman keinotekoiselta. Eikö avolaitossijoituksen perusteena tulisi olla juuri 
valmistautuminen lähenevään vapautumiseen ja näin ollen vapautumis- ja koevapausvalmisteluita 
tulisi tehdä jokaisessa avovankilassa? 

Henkilökuntaa tarvitaan myös vapautuvien asioiden järjestelyyn. Kaikki vapautuvat eivät ole 
kykeneviä siviiliasioidensa omatoimiseen järjestelyyn. Esimerkiksi asunnon hankkiminen 
vapautuvalle asunnottomalle voi vaatia erittäin suurta työntekijän panosta. Ja siihen tulisi 
voimavaroja varata, sillä asunnottomana vapautuminen on suuri riski, joka toteutuessaan aiheuttaa 
suuria kustannuksia ja menetyksiä. Siviilipuolella ei myöskään ole palveluja riittävästi tai palvelut 
eivät sovellu vapautuville. Säätiön kokemusten mukaan palveluja ei aina haluta antaa 
rikostaustaisille, jolloin pitäisi olla resursseja mm. valitusten tekemiseen.  Palvelujen saannille 
voidaan asettaa myös erilaisia ehtoja. Vankeuslain mukaan suunniteltu vapautuminen ja 
vapauttamissuunnitelman tekeminen edellyttävät vankilaviranomaisen yhteydenottoja 
siviiliviranomaisiin.2  

Selvityksen lähtökohtana on ymmärrettävästi turvallisuusnäkökulma. Turvallisuuden painottaminen 
kuitenkin peittää alleen muut tarpeet. Vankien kuntouttaminen jää lähes täysin huomiotta. Tarkastelussa 
ei ole arvioitu vangin tarpeita vaan ainoastaan täytäntöönpanon turvallisuutta ja vankilassa pysymistä 
sekä lupaehtojen noudattamista. Selvityksessä ehdotetaan, että vangin tarvitseman valvonnan taso ts. 
laitostaso määriteltäisiin ennen vankilaan tulemista – siis täysin erillään vangin tarvitsemasta 
kuntoutuksesta. Nykyisinhän sijoituspäätös tehdään rangaistusajan suunnitelmaa valmisteltaessa ja siihen 
vaikuttaa vangin kuntoutuksen tarve. Vankeuslain mukaan vankeusrangaistuksen keskeinen tehtävä on 
kuntouttaminen rikoksettomaan elämään. Miten turvataan vangin tarvitsema kuntoutus, jos laitostaso on 
jo edeltä määritelty ennen kuin rangaistusajan suunnitelmaa on edes aloitettu? Säätiö katsoo, että 
vankilaturvallisuutta voitaisiin edistää myös vankilassa tapahtuvan sovittelun keinoin. Ulkomaisten 
kokemusten perusteella sovittelulla on voitu vähentää vankeihin kohdistuvia kurinpitomenettelyjä ja 
eristämisrangaistuksia. Tällöin kyseeseen tulisivat eritoten vankien keskinäisten ristiriitojen sovittelu (kts. 
Restoratiivisen oikeuden kehittäminen vakavissa rikoksissa – erityisesti vankilakontekstissa). 
 
Selvityksen mukaan asiakastietojärjestelmä ohjaisi valvonnan intensiivisyyteen perustuvaa luokittelua 
tiettyjen kriteereiden perusteella. Järjestelmä yhdenmukaistaisi samalla sitä, millaisista rikkeistä 
ilmoitetaan, mikä parantaisi vangin oikeusturvaa. Järjestelmä myös ehdottaisi sijoituspaikkoja tiettyjen 
kriteereiden pohjalta. Ongelmana on, että käynnissä oleva asiakastietojärjestelmän uudistaminen vienee 
useampia vuosia, jolloin se ei ehdi vankitilauudistuksen aikatauluun mukaan kuin viiveellä.  
 
Selvityksessä ehdotetaan otettavaksi uudenlaiseen käyttöön arviointityökalu, joka auttaisi laitostason 
arvioinnissa. ARAT -arviointityökaluissa ehdotetaan dynaamiseksi muuttujaksi mm. yhteiskuntaan 

                                                 

2 Vangin yhteiskuntaan sijoittumisen parantamiseksi vapauttamissuunnitelmaa laadittaessa on 
lisäksi vangin suostumuksella oltava tarpeen mukaan yhteistyössä vangin koti- tai asuinkunnan 
sosiaali-, terveys-, asunto- sekä työvoimaviranomaisten kanssa (vankeuslaki 4 luku 7 §). 
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kiinnittymistä, jota arvioidaan mm. työhön ja koulutukseen osallistumisen, perhe- ja muiden sosiaalisten 
suhteiden sekä asumistilanteen kautta. Pohdintaa aiheuttaa se, miten näitä arvioidaan, esimerkiksi 
millainen on tasapainoinen perhe tai onko tukiasunnossa asunut yhteiskuntaan kiinnittynyt (kts. esitetyt 
apukysymykset). Näin saatua kokonaisarviota verrataan suhteessa kokonaisvankipopulaatioon. Herää 
kysymys, miten relevanttia tietoa tällainen arviointi antaa. Yhteiskuntaan kiinnittymistä voi tapahtua 
monella tavalla ja pienin askelin, jotka eivät tällaisessa arvioinnissa tule näkyviin.  
  
Selvityksessä nostetaan ansiokkaasti esille rangaistusajan suunnitelman laatimiseen liittyvät ongelmat. 
Kriminaalihuollon tukisäätiö pitää erittäin tärkeänä, että tuomittu on itse mukana aina rangaistusajan 
suunnitelman laatimisessa ja että suunnitelma laaditaan tuomion mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  
Vankeuslain mukaan rangaistusajan suunnitelma tulee laatia yhteistyössä vangin kanssa. Kuntoutus on 
hyödyllisintä silloin, kun vanki on itse voinut vaikuttaa sen sisältöön ja on motivoitunut. Rangaistusajan 
suunnitelma ja sen noudattaminen tosiasiassa vaikuttavat rangaistusaikana moniin asioihin. Näin ollen 
myös vankien arviointiin ja rangaistusajan suunnitelmien laatimiseen on varattava riittävästi resursseja. 
Tällä hetkellä arvioinnista aiheutuvat pitkät odotusajat tarpeettoman suljetuissa oloissa tai arvioiden ja 
suunnitelmien tekeminen asiakirjojen pohjalta henkilöä tapaamatta johtuvat resurssien puutteesta. 
 
Selvityksessä ei oteta kantaa kotipaikkaperiaatteeseen, todetaan vain, että aluerajat voivat olla joustavia. 
Kotipaikkaperiaatteella on kuitenkin vaikutusta vangin mahdollisuuksiin ylläpitää suhteita läheisiinsä.  
Rikosseuraamuslaitoksen strategiassa korostetaan lapsi- ja perhetyön huomioon ottamista. Lisäksi 
Rikosseuraamuslaitos on paraikaa laatimassa lapsi- ja perhetyön linjauksia, jotka pohjautuvat 
lastensuojelulakiin sekä kansainvälisiin sopimuksiin. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan 
(9 kohta) lapsella on oikeus tavata sitä vanhempaansa, jonka kanssa hän ei asu. Linjaustyöryhmässä on 
nostettu esiin muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnan velvollisuus tukea vanhempaa 
kasvatustehtävässä rangaistuksen aikana, lapsen oikeutta tavata vankilassa olevaa vanhempaansa 
säännöllisesti ja lapsiystävällisissä tiloissa, lapsen edun huomioimista tehtäessä päätöksiä, jotka 
vaikuttavat lapseen, sekä tiedon antamista läheisille.  
 
Sijoittaminen laitoksen eikä kotipaikan perusteella voi olla haaste perhesuhteiden ylläpidolle, varsinkin 
jos perheessä on pieniä lapsia sekä jos perhe on pienituloinen. Tapaaminen ei kovin usein onnistu, jos 
vanki on esimerkiksi 400 km päässä. Matkakustannusten lisäksi perheelle voi tulla yöpymiskustannuksia. 
Tapaamismatkojen kustannusten myöntäminen toimeentulotuesta on harkinnanvaraista ja mikäli 
kustannukset nousevat kovin korkeiksi, ei ole realistista olettaa, että matkoja kustannettaisiin useita 
kertoja kuukaudessa. Ongelma tässä on se, että tämäntyyppisistä matkakustannuksista ei ole edes 
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen tasoista ohjetta.  
 
Euroopan Neuvoston vankilasääntöjen mukaan (17.1. kohta) vangit on mahdollisuuksien mukaan 
sijoitettava vankiloihin, jotka sijaitsevat mahdollisimman lähellä heidän kotiaan tai sosiaalista 
kuntoutusta tarjoavia paikkoja. On hyvä huomioida, että vangit siirtyvät jo nyt paljon laitoksesta toiseen. 
Tiedonkulussa perheelle on nykyiselläänkin haasteita ja mikäli siirtymiset lisääntyvät suunnitelmallisesti, 
tulisi tiedonkulkuun kiinnittää huomiota. Vankikin tarvitsee tietoa uuden sijoituslaitoksen käytännöistä. 
Myös vankikuljetuksia tulisi järkeistää.  
 
Vankitilojen uusi luokittelu tuo toivottavasti vankiloille yhtenäiset tapaamis- ja poistumislupakäytännöt, 
jotka nykyisellään vaihtelevat kovasti laitoksesta toiseen ja aiheuttavat ongelmia sekä vangeille että 
omaisille. Säätiön asiamiestoimintaan tulee näistä asioista melko paljon kyselyjä epätietoisilta omaisilta. 
 
Säätiö pitää vangin oikeusturvan kannalta myönteisenä, että vangin sijoittamisesta päätettäisiin aina 
arviointikeskuksessa. Sen sijaan selvitys ei ota kantaa, missä, millä kriteereillä, minkälaisella prosessilla 
ja kenen toimivallalla päätetään vangin siirtymisestä turvallisuusluokasta toiseen. Kun valvonnan 
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intensiivisyystason alkuarvioinnissa staattisilla tekijöillä on voimakas painoarvo, vaarana on, että 
korkeamman valvonnan intensiivisyystason vangit pysyvät tällä tasolla vankeutensa alusta loppuun asti.  
Pienenä yksityiskohtana huomio kiinnittyy siihen, että rattijuopumukseen syyllistyminen katsotaan 
valvonnan intensiivisyystarvetta lisääväksi tekijäksi. Mihin tämä perustuu? Liikennejuopumukseen 
syyllistyneistä osa uusii rikoksensa herkästi mutta ei kai uusintarikollisuus ole sama asia kuin 
laitosturvallisuus? 
 
Huomio kiinnittyy myös siihen, että valvonnan intensiivisyyden arvioinnissa järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen kuuluminen tuottaa todella korkean pistemäärän. Tällöin vangin oikeusturvan kannalta on 
tärkeää ohjeistaa, miten vangin kuuluminen järjestäytyneeseen rikollisuuteen pitävästi todennetaan. On 
olemassa myös henkilöitä, jotka jossain vaiheessa ovat mukana järjestäytyneessä rikollisuudessa mutta 
jotka aidosti pyrkivät siitä irti. Miten tämä arvioinnissa huomioidaan? Edelleen, mikä on näiden 
turvallisuusarvioiden ja ns. vankilan sisäisen tiedustelutoiminnan turvaamisen tarpeen suhde 
päätöksenteon avoimuuteen? 
 
 
 
 
 
 
Jukka Mäki    Marjatta Kaurala 
Toiminnanjohtaja   Asiamiessosiaalityöntekijä 
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