VALMENNAMME RIKOKSETTOMAAN
ELÄMÄÄN – TURVALLISESTI KOHTI
AVOIMEMPAA TÄYTÄNTÖÖNPANOA

TOIMINTA

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN (RISE)
ensisijainen tehtävä on huolehtia,
että tuomioistuimien määräämät
rangaistukset pannaan täytäntöön
vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamuksina
lainmukaisesti ja turvallisesti.
Laitos huolehtii myös rikoksesta
epäillyn tai siitä tuomitun tutkintavangin pitämisestä vangittuna.
Rikosseuraamuslaitos toimii oikeusministeriön ohjauksessa ja toteuttaa
ministeriön linjausten mukaista kriminaalipolitiikkaa. Laitoksen erityinen
tavoite on parantaa yhteiskunnan
turvallisuutta vähentämällä tuomittujen
riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin.

RIKOSSEURAAMUSLAITOS VASTAA
TUTKINTAVANKEUDEN TOIMEENPANOSTA
SEKÄ YHDYSKUNTASEURAAMUSTEN
JA VANKEUSRANGAISTUSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA.
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VALTAKUNNALLINEN TOIMIJA
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö sijaitsee Helsingissä.
Laitoksen perusyksiköitä ovat eri puolilla maata toimivat yhdyskuntaseuraamustoimistot ja vankilat. Vankipaikoista noin 70 prosenttia on suljetuilla ja
30 prosenttia avovankiloissa tai -osastoilla.
Suomi on jaettu kolmeen rikosseuraamusalueeseen. Etelä-Suomen rikos
seuraamusalueen päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä, Länsi-Suomen alueen
Tampereella ja Itä- ja Pohjois-Suomen alueen Kuopiossa. Jokaisella rikos
seuraamusalueella toimii arviointikeskus, joka vastaa laitoksiin sijoittamisesta
sekä tutkintavankeuden kautta vankilaan tulevien tuomittujen arvioinnista
ja sen perusteella tehtävästä rangaistusajan suunnittelusta. Hallintotyö on
keskitetty aluekeskuksiin. Muodollisesta täytäntöönpanosta huolehtii valtakunnallinen täytäntöönpanoyksikkö. Vankien terveydenhuollosta vastaa Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alainen Vankiterveydenhuollon yksikkö (VTH).
Vantaalla sijaitseva Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK) järjestää
rikosseuraamusalan perus- ja täydennyskoulutusta.

RIKOSSEURAAMUSASIAKKAAT SEURAAMUSLAJEITTAIN
VANKEUSRANGAISTUKSET
Tutkintavankeus
9%
Vankeus suljetuissa laitoksissa 25 %
Vankeus avovankiloissa
13 %
Valvottu koevapaus
3%
YHDYSKUNTASEURAAMUKSET
Ehdonalainen vapaus
17 %
Valvontarangaistus
1%
Yhdyskuntapalvelu
18 %
Ehdollinen vankeus
13 %
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TOIMINTA

KOHTI AVOIMEMPAA TÄYTÄNTÖÖNPANOA
Rangaistusajan tavoite on valmentaa tuomittua kohti rikoksetonta elämää.
Rangaistusaika suunnitellaan ja toteutetaan niin, että tuomittu voi kehittää
valmiuksiaan kohti uutta elämää tuomionsa suorittamisen jälkeen. Kun tuomittu
saa rangaistusaikanaan harjoitella elämänhallintataitoja sekä tukea omien
ajattelu- ja käyttäytymismalliensa muuttamiseksi, hänellä on paremmat
mahdollisuudet rangaistuksen suoritettuaan sijoittua osaksi yhteiskuntaa
sen täysivaltaisena jäsenenä.
Rikosseuraamuslaitos pyrkii siirtymään kohti avoimempaa rangaistusten
täytäntöönpanoa. Käytännössä tämä tarkoittaa avolaitosten ja yhdyskuntaseuraamusten käytön lisäämistä. Avoimempaa täytäntöönpanoa edistävät
myös valvotun koevapauden käyttö sekä vapauttamisyksiköiden perustaminen.

YHDYSKUNTASEURAAMUKSET
MAKSAVAT KESKIMÄÄRIN
NOIN 15 EUROA PÄIVÄSSÄ.

VANKEUSRANGAISTUKSET
MAKSAVAT KESKIMÄÄRIN
NOIN 170 EUROA PÄIVÄSSÄ.

Vaiheittainen, hallittu vapauttaminen on yksi vankeuslain perusajatuksia.
Myös yhteiskunnan turvallisuusnäkökulma puoltaa vapauttamista avolaitosten
ja valvotun koevapauden kautta.

ARVOMME
>
>
>
>
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IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN
OIKEUDENMUKAISUUS
USKO IHMISEN MAHDOLLISUUKSIIN MUUTTUA JA KASVAA
TURVALLISUUS

AVOIN TÄYTÄNTÖÖNPANO SULJETTUA EDULLISEMPAA
Rikosseuraamuslaitos käyttää rangaistusten täytäntöönpanoon vuosittain noin
222 (nettona 208) miljoonaa euroa. Tuottoja laitokselle kertyy muun muassa
erilaisten vankilatuotteiden myynnistä vajaat 14 miljoonaa euroa vuodessa.
Yhdyskuntaseuraamusten kustannukset ovat huomattavasti vankeusrangaistusten
kustannuksia edullisempia. Yhdyskuntaseuraamukset maksavat keskimäärin
noin 15 euroa päivässä. Vankeusrangaistukset maksavat keskimäärin noin
170 euroa päivässä.

5

RANGAISTUKSET

RANGAISTUS RIKOKSEN MUKAAN
Rikoksista voidaan tuomita joko sakkoa tai vankeutta.
Vankeutta voidaan tuomita ehdollisena tai ehdottomana.
Ehdottomien vankeusrangaistusten ja sakon muuntorangaistusten täytäntöönpanosta vastaavat vankilat. Rikosseuraamuslaitos huolehtii myös tutkintavankeuden toimeenpanosta
yhdessä poliisin kanssa.
Yhdyskuntaseuraamukset suoritetaan vapaudessa. Ne käsittävät vankeuden vaihtoehtoina tuomittavat yhdyskuntapalvelun, valvontarangaistuksen ja 15−20-vuotiaille ehdollisen
vankeuden oheisseuraamuksena tuomittavan valvonnan.
Alle 18-vuotias voidaan tuomita rikoksista nuorisorangaistukseen, joka on tiivistä yhteydenpitoa ja toimintaa sisältävä
yhdyskuntaseuraamus.
Noin puolet Rikosseuraamuslaitoksen toimeenpanemista
seuraamuksista on yhdyskuntaseuraamuksia. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano on yhdyskuntaseuraamus
toimistojen vastuulla.
TUTKINTAVANKEUS
Kun henkilöä epäillään vakavasta rikoksesta ja poliisi
haluaa pitää epäillyn kiinni yli neljä päivää, käräjäoikeus
voi vangita epäillyn. Yleensä vangitseminen tehdään poliisitutkinnan turvaamiseksi, jotta epäilty ei pääse pakenemaan,
vaikeuttamaan asian selvittämistä, tai jatkamaan rikollista
toimintaa. Tutkintavankeus ei ole rangaistus, vaan pakkokeino, jota käytetään turvaamaan esitutkinta, oikeudenkäynti
ja rangaistuksen täytäntöönpano sekä estämään rikollisen
toiminnan jatkaminen. Tutkintavankeuden pituudelle ei ole
lainsäädännössä määritelty enimmäisaikaa. Tutkintavanki
on lain mukaan syytön ennen oikeuden päätöstä.
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VANKEUSRANGAISTUS
Ehdoton vankeusrangaistus on joko määräaikainen tai
elinkautinen. Määräajaksi tuomittu vankeusrangaistus on
vähintään 14 päivää ja enintään 12 vuotta. Yhdellä kertaa
voidaan tuomita enintään 15 vuotta vankeutta. Jos tuomio
on määrätty elinkautisena, tuomittu voi vapautua siitä aikaisintaan 12 vuoden vankilassaolon jälkeen. Vastaava aika alle
21-vuotiaana tehdystä rikoksesta on 10 vuotta. Elinkautisen
ehdonalaisesta vapauttamisesta päättää Helsingin hovioikeus
tuomitun anomuksesta. Elinkautisesta voi vapautua myös
tasavallan presidentin armahduksella.
Ehdollinen vankeusrangaistus voi olla pituudeltaan enintään kaksi vuotta. Ehdollisen oheisseuraamuksena voidaan
tuomitulle määrätä sakkoja tai yhdyskuntapalvelua. Kolmas
ehdollisen vankeuden oheisseuraamus on alle 21-vuotiaana
rikoksen tehneen nuoren valvonta. Ehdollisesti rangaistulle
määrätään 1–3 vuoden pituinen koeaika. Jos tuomittu tekee
koeaikana uuden rikoksen, rangaistus voidaan panna täytäntöön vankilassa.
YHDYSKUNTASEURAAMUKSET

Tehtävämme on
tukea rangaistusta
suorittavia heidän
pyrkiessään
muuttamaan
elämänsä kulkua
parempaan.
Siten lisäämme
kaikkien
kansalaisten
turvallisuutta.”
Esa Vesterbacka,
Rikosseuraamuslaitoksen
pääjohtaja

Ennen yhdyskuntaseuraamukseen tuomitsemista Rikosseuraamuslaitos laatii rikoksesta epäillystä henkilöstä
seuraamusselvityksen. Seuraamusselvityksessä arvioidaan
rikoksesta epäillyn edellytykset ja valmiudet suoriutua
yhdyskuntaseuraamuksesta. Selvitystä tehtäessä otetaan
huomioon rikoksesta epäillyn aiempi rikollisuus, päihteiden
käyttö ja muut henkilökohtaiset ja sosiaaliset olosuhteet
sekä valvonnan ja rikoksettoman elämän tukemisen tarve.
Jos Rikosseuraamuslaitos pitää rikoksesta epäiltyä soveltuvana suorittamaan yhdyskuntapalvelua, valvontarangaistusta, ehdollista vankeutta valvottuna tai nuorisorangaistusta
tai jos syyttäjä tai tuomioistuin sitä erikseen pyytää, seuraamusselvitykseen liitetään rangaistusajan suunnitelma.
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RANGAISTUKSET

Suunnitelman tavoite on edistää tuomitun sosiaalista
selviytymistä ja ehkäistä rikoksiin syyllistymistä. Suunnitelma laaditaan yhdessä rikoksesta epäillyn ja tuomitun kanssa,
ja siinä määritellään tavoitteet rangaistusajalle. Tavoitteita
voivat olla esimerkiksi päihdeongelmien käsittely, tai koulutus- tai työllisyystilanteen parantaminen.

kuukauden mittaisen ehdollisen vankeusrangaistuksen
oheisseuraamuksena. Tällöin rangaistuksen pituus on
enintään 90 tuntia. Yhdyskuntapalvelu on yhdyskuntaseu
raamuksista tavallisin. Siihen tuomittujen yleisin rikos on
törkeä rattijuopumus.

NUORISORANGAISTUS

Valvontarangaistus sijoittuu yhdyskuntapalvelun ja ehdottoman vankeuden väliin. Osa lyhyistä, enintään kuuden kuukauden ehdottomista vankeusrangaistuksista voidaan tuomita
valvontarangaistuksena. Valvontarangaistus voi olla vähintään
14 vuorokauden ja enintään kuuden kuukauden mittainen.

Nuorisorangaistus on alle 18-vuotiaille tarkoitettu itsenäinen
yhdyskuntaseuraamus. Siihen voidaan tuomita 15–17-vuotias
nuori, jolle sakko katsotaan riittämättömäksi ja ehdoton
vankeus liian ankaraksi rangaistukseksi. Nuorisorangaistuksen pituus on korkeintaan 12 kuukautta, ja sen toimeenpano
suunnitellaan yhteistyössä nuoren, hänen huoltajansa ja
lastensuojeluviranomaisten kanssa.
NUOREN EHDOLLISESTI RANGAISTUN VALVONTA
Ehdollisen rangaistuksen saanut alle 21-vuotias nuori
voidaan tuomita ehdollisen tuomion oheisseuraamuksena
valvontaan, jos sen katsotaan edistävän hänen sosiaalista
selviytymistään ja ehkäisevän uusia rikoksia. Valvonta sisältää säännöllisiä tapaamisia valvojan kanssa. Sen tarkoitus
on tukea tuomittua kohti rikoksetonta ja päihteetöntä
elämää. Tapaamiset voivat sisältää myös toimintakykyä
edistäviä tehtäviä ja ohjelmia.
YHDYSKUNTAPALVELU
Enintään kahdeksan kuukauden ehdoton vankeusrangaistus
muunnetaan tietyin edellytyksin 14–240 tunnin yhdyskuntapalveluksi, joka on valvonnan alaisena tehtävää palkatonta
työtä. Yhdyskuntapalvelu voi myös osittain sisältää kuntouttavaa toimintaa, jonka tarkoitus on vähentää tuomitun
uusintarikollisuuden riskiä tai päihdeongelmia sekä parantaa
tuomitun edellytyksiä suorittaa yhdyskuntapalvelurangaistus.
Yhdyskuntapalvelua voidaan tuomita myös yli kahdeksan
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VALVONTARANGAISTUS

Periaatteena on, että valvontarangaistus voidaan tuomita,
jos se edistää rikoksentekijän sosiaalista selviytymistä ja
auttaa ehkäisemään uusia rikoksia. Valvontarangaistus voi
sisältää työtä, koulutusta, kuntoutusta tai muuta tuomitun
tilannetta edistävää toimintaa. Valvontarangaistukseen
tuomitulla on monia velvoitteita. Hänen on osallistuttava
päiväsaikaan määrättyihin toimintoihin, pysyttävä yöaikaan
kotona ja sitouduttava jatkuvaan valvontaan ja päihteettömyyteen sekä tarvittaessa osallistuttava erilaisiin kuntouttaviin toimintoihin. Valvontarangaistusta valvotaan teknisten
välineiden avulla ja ennalta ilmoittamattomin valvontakäynnein tuomitun asuntoon ja toimintapaikalle. Valvontarangaistus edellyttää rikoksentekijän asunnon soveltuvuuden
arviointia ja asuinkumppanin suostumusta rangaistuksen
täytäntöönpanoon.

Kuljen asiakkaan
rinnalla yhdyskuntaseuraamuksen ajan,
mikä tukee rangaistuksen suorittamista
ja rikoksetonta
elämäntapaa.
Luottamus asiakkaan
mahdollisuuteen
muuttua ja kasvaa
rikostaustasta
huolimatta on
työni perusta.”
Minna Nikkilä,
rikosseuraamustyöntekijä

EHDONALAISESTI VANKILASTA VAPAUTUNEIDEN
VALVONTA
Kuten nuoren valvonnassa, myös vankilasta vapautuneen
valvonnassa on tarkoituksena tukea asiakasta kohti rikoksetonta elämää. Tavoitteeseen pyritään muun muassa seuraamalla tuomitun olosuhteita ja niissä tapahtuvia muutoksia.
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TÄYTÄNTÖÖNPANO

TUOMIOT TÄYTÄNTÖÖN SUUNNITELMALLISESTI
Vankeusrangaistusten täytäntöönpano alkaa tuomitulle
tehtävästä arvioinnista, jota seuraavat rangaistuksen suorittaminen ja lopulta vapautuminen.
Rangaistusajan suunnitelma laaditaan arviointikeskuksessa
tai yhdyskuntaseuraamustoimistossa. Suunnitelman laadinnassa kuullaan tuomittua. Rangaistusajan suunnitelman
tavoite on parantaa tuomitun valmiuksia rikoksettomaan
elämään. Hyvissä ajoin ennen vangin todennäköistä vapauttamista suunnitelmaa täydennetään vapauttamissuunnitelmalla ja valvontasuunnitelmalla.
Vangin sijoituspaikkaa harkittaessa on otettava huomioon
rangaistusajan suunnitelman mukaisesti vangin kotipaikka,
yhteyksien säilyminen läheisiin, ikä, sukupuoli, terveydentila,
rangaistuskertaisuus, vangin aikaisempi rikollisuus ja vangin
oma toivomus sekä mahdollisuudet sijoittua suunnitelmassa
edellytettyihin toimintoihin. Sijoituspäätöstä tehtäessä tulee
lisäksi kiinnittää huomiota vangin mahdollisuuksiin hoitaa
vankeuden täytäntöönpanoon liittyviä asioita omalla kielellään. Päätöksen sijoituspaikasta tekee arviointikeskus.
Jos tuomittua ei tuomitsemisen yhteydessä määrätä vangituksi, hän odottaa rangaistuksen täytäntöönpanoa vapaudessa. Tuomittu voi hakea lykkäystä vankeusrangaistuksen ja
yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoon muun muassa
terveydellisten syiden perusteella.
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SULJETTU VANKILA VAI AVOVANKILA?
Vanki suorittaa tuomionsa joko suljetussa vankilassa tai
avovankilassa. Avovankiloihin sijoitetaan vankeja, joiden
katsotaan sopeutuvan suljettua laitosta vapaampiin oloihin. Avovankiloihin sijoitettavilta edellytetään sitoutumista
päihteettömyyteen.
Myös suljetuissa laitoksissa vangit voivat halutessaan asua
osastolla, jossa he sitoutuvat pyrkimään irti päihteistä ja
osallistumaan testeihin päihteettömyyden kontrolloimiseksi.
Näillä niin sanotuilla sopimusosastoilla päihteettömyyttä tuetaan erilaisin ohjelmin. Vuosittain vankiloissa tehdään noin
40 000 päihdetestiä ja noin 30 erityistarkastusta kiellettyjen
aineiden ja esineiden löytämiseksi.

Koiria käytetään
ennaltaehkäisemään
vankiloissa tapahtuvaa
rikollisuutta, muun
muassa huumeiden
etsinnässä. Koiran
läsnäolo pehmentää
usein myös kohtaamisia vankien
kanssa.”

TURVALLISUUTTA LUODAAN MONIN KEINOIN
Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa on toiminut
huumekoiria ja koiranohjaajia yli 20 vuotta. Vankiloissa on
noin 30 huumausaineiden etsintään koulutettua vankilakoiraa, jotka ovat pääosin labradorinnoutajia. Koirat torjuvat
osaltaan vankiloissa tapahtuvaa rikollisuutta, estävät huumelähetysten tulon vankilaan ja löytävät huumeita. Koiran
tehtäviin kuuluvat tilojen, ihmisten ja esineiden tarkastukset
vankilassa ja sen välittömässä läheisyydessä tai muussa
Rikosseuraamuslaitoksen toiminnassa. Vankilakoirat hoitavat myös tarvittaessa virka-aputehtäviä muiden viranomaisten kanssa. Koira työskentelee yhdessä ohjaajansa kanssa.
Rikosseuraamuslaitoksen koiranohjaajaksi valittavalla
täytyy olla vankityön kokemusta ja vartijan perustutkinto.

Mikael Mäkitalo,
koiranohjaaja
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TÄYTÄNTÖÖNPANO

KESKIMÄÄRÄINEN VANKEUSAIKA
ON NOIN 10 KUUKAUTTA
Suomen vankiluku oli tällä vuosituhannella korkeimmillaan
2000-luvun puolivälissä. Tämän jälkeen vankien määrä on
laskenut. Keskimääräinen päivittäinen vankiluku on noin
3 100. Vankiloista vapautuvien vankien keskimääräinen
vankeusaika on hieman yli kymmenen kuukautta.
VÄKIVALTARIKOKSISTA TUOMITTUJEN MÄÄRÄ
ON VÄHENTYNYT
Myös vankirakenne on muuttunut 2000-luvulla. Väkivaltarikoksista, ja erityisesti pahoinpitelyrikoksista, tuomittujen
osuus on laskenut, vaikka väkivaltarikoksista tuomitut
on suurin ryhmä vankiloissa. Neljä kymmenestä kärsii
rangaistusta väkivaltarikoksesta. Huumausainerikoksista
ja ryöstöistä tuomittujen määrä on noussut. Sen sijaan
liikennejuopumuksesta tuomittujen määrä vankiloissa
on laskenut. Henkirikoksista tuomittujen osuus on noin
viidennes kaikista vangeista. Pitkäaikaisvankien osuus

ULKOMAALAISTEN VANKIEN
OSUUS KAIKISTA VANGEISTA
ON 17 % (VUONNA 2016).
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on kasvanut ja alle vuoden vankilassa olevien osuus
puolestaan laskenut. Ulkomaalaisten vankien osuus on
noussut lähes 20 prosenttiin. Kaikkien vankien keski-ikä
on noin 38 vuotta.
NAISVANKIEN PÄÄRIKOS ON VÄKIVALTARIKOS
Naisia vangeista on noin seitsemän prosenttia, ja heistä
noin puolet on ensikertalaisia. Joka kolmannen naisvangin
päärikos on väkivaltarikos. Mies- ja naisvangit sijoitetaan
vankiloissa eri asunto-osastoille. Hämeenlinnan vankila
ja Vanajan avovankila ovat naisvankiloita.
Vanajan avovankilassa on erillinen perheosasto, jossa
vankivanhemman (äidin tai isän) on mahdollista asua pienen
lapsensa kanssa. Perheosaston sisällöllisestä työstä vastaavat lastensuojelutyön ammattihenkilöt. Osaston vastuullinen
viranomainen on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
Tutkintavangeille lapsineen on pieni osasto Hämeenlinnan
vankilassa.

Keskusteluyhteys
vankiin auttaa
molemminpuolisen
luottamuksen
syntymisessä.”
Jouni Hakola,
vartija

55 % VANGEISTA VAPAUTUU
ENINTÄÄN KUUDEN KUUKAUDEN
VANKEUDEN JÄLKEEN.
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KUNTOUTUS

SOSIAALISIA TAITOJA KEHITTÄVILLÄ TOIMINNOILLA
ON TÄRKEÄ ROOLI UUSINTARIKOLLISUUDEN
EHKÄISYSSÄ.

KUNTOUTUKSELLA
KOHTI RIKOKSETONTA ELÄMÄÄ

kuntoutuksesta on päihdekuntoutusta, sillä suurella osalla
vangeista on päihdeongelma.

Kuntouttavat ohjelmat ja toiminnot ovat tärkeä osa sekä
vankeusrangaistuksia että yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien tuomioita.

Lyhyemmissä päihdeohjelmissa vankeja motivoidaan päihteettömään elämäntapaan. Pidemmissä ryhmämuotoisissa
ohjelmissa rikoksetonta ja päihteetöntä elämäntapaa tuetaan monimuotoisemmin. Uusintarikollisuuden ehkäisyyn
tähtäävät ohjelmat ovat joko yleisohjelmia tai tarkoitettu
tiettyyn rikokseen syyllistyneille, esimerkiksi väkivaltatai seksuaalirikollisille. Näissä ohjelmissa pyritään edistämään tuomitun ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja
sekä vaikuttamaan tuomitun ajatteluun ja sitä kautta
käyttäytymiseen.

YHDYSKUNTASEURAAMUKSISSA ASIAKASTYÖ
ON YKSILÖKESKEISTÄ
Yhdyskuntaseuraamustyössä pyritään tukemaan ja motivoimaan asiakasta kohti rikoksetonta elämää. Yhteistyössä
asiakkaan kanssa asetetaan tavoitteita seuraamusajalle.
Niiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan yksilötapaamisissa. Yhdyskuntaseuraamustyön kuntouttavissa ohjelmissa
keskitytään – rikoksesta riippuen – esimerkiksi elämänmuutoksiin motivointiin sekä päihteettömän ja rikoksettoman elämäntavan vahvistamiseen. Yhdyskuntaseuraamuksia
suorittaville suunnattujen ohjelmien etuna on, että tuomitut
pääsevät harjoittelemaan ohjelmissa oppimiaan taitoja
osana yhteiskuntaa. Yhdyskuntaseuraamuksiin tuomitut
voivat rangaistusta suorittaessaan käyttää myös yhteis
kunnan yleisiä hoito- ja kuntoutuspalveluita.
VANKILASSA TARJOLLA MONIPUOLISTA KUNTOUTUSTA
Vankiloissa toteutetaan useita kuntouttavia ohjelmia, jotka
voidaan jakaa päihdekuntoutusohjelmiin, uusintarikollisuutta
ehkäiseviin motivointi- ja vaikuttavuusohjelmiin sekä muuhun sosiaaliseen kuntoutukseen. Merkittävä osa vankiloiden
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Vangeille suunnatun sosiaalisen kuntoutuksen ensisijainen
tavoite on ylläpitää ja parantaa sosiaalisia valmiuksia ja
arkielämän taitoja. Sosiaalisia taitoja kehittävillä toiminnoilla, kuten arjen taitoihin liittyvillä kursseilla, kirjasto-,
teatteri- ja kuvataidetoiminnalla ja talousneuvontakursseilla,
on tärkeä rooli myös uusintarikollisuuden ehkäisyssä.
Lisäksi merkittävä osa kuntoutuksesta tapahtuu yksilötyönä,
jota toteuttavat vankiloissa muun muassa ohjaajat, erityis
ohjaajat, opinto-ohjaajat, sosiaalityöntekijät, psykologit ja
pastorit. Vankia tukevaa toimintaa järjestetään myös yhteistyössä kuntien ja useiden kolmannen sektorin toimijoiden,
muun muassa seurakuntien ja erilaisten vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.
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ELÄMÄÄ VANKILASSA

ARKI ON ARKEA VANKILASSAKIN
Vaikka vangit saavat vankilassa päivittäisen ruoan, heitä
ohjataan myös omatoimiseen ruoanlaittoon. Vangin vaatetus
tulee vankilan puolesta, mutta hän voi käyttää myös omia
vaatteitaan, ellei vankilan järjestys tai työturvallisuus siitä
vaarannu. Jos vanki käyttää omia vaatteitaan, hänen on
itse huollettava ne. Avolaitoksissa vangeilla on aina omat
vaatteet.
Vapaa-aikanaan vangin täytyy huolehtia asuintilojensa ja
muiden oleskelutilojen siisteydestä sekä muista puhtaanapito- ja taloustöistä. Hän voi viettää vapaa-aikaansa yhdessä
muiden vankien kanssa esimerkiksi kirjastossa, askarrellen
tai liikunnan parissa. Vangeilla on mahdollisuus ulkoilla
vähintään tunti päivässä. Vankiloissa on tilat myös uskonnon
harjoittamiseen.

TYÖTOIMINTA ON OSA VANKIEN KUNTOUTUSTA
JA KIINTEÄ OSA PÄIVÄOHJELMAA.

Suljetuissa vankiloissa toimii laitosmyymälä, josta vangit
voivat ostaa henkilökohtaiseen käyttöön tarvitsemiaan
tavaroita, kuten hygieniatuotteita, elintarvikkeita ja tupakkaa.
Avovankiloissa vangit voivat hankkia tarvitsemansa tavarat
joko myymäläautosta tai valvotusti lähikaupasta. Vangeilla
on käytössä prepaid-maksukortit ostoksia varten. Maksukortti annetaan jokaiselle vangille suljetuissa vankiloissa.
Avovankiloissa maksukortti on käytössä niillä henkilöillä,
joilla ei ole omaa pankkikorttia.
KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖILLÄ LUODAAN TURVALLISUUTTA
Vankien on noudatettava vankilan järjestyssääntöjä sekä
henkilökunnan kehotuksia ja käskyjä. Heidän on myös
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käyttäydyttävä asiallisesti henkilökuntaa, muita henkilöitä
ja toisia vankeja kohtaan. Myös Rikosseuraamuslaitoksen
henkilökunnan on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti
sekä sovinnollisuutta edistäen. Vankeja on kohdeltava
oikeudenmukaisesti ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen.
YHTEYDET ULKOMAAILMAAN
Vangit saavat tietyin edellytyksin olla puhelinyhteydessä
ja kirjeenvaihdossa sekä vastaanottaa sähköpostiviestejä.
Suljetussa laitoksessa vanki ei saa käyttää omaa matkapuhelinta, ja avovankiloissakin matkapuhelinten käyttöä on
rajoitettu. Vieraita vanki voi ottaa vastaan tapaamista varten
varattuina aikoina vankilan tapaamistiloissa tai perhetapaamishuoneissa. Suurin osa tapaamisista on valvottuja.
Tietyin ehdoin vangille voidaan myöntää poistumislupa.
Pääsääntöisesti luvan voi saada, kun vankila-ajasta on
suoritettu kaksi kolmasosaa. Poistumisluvan saa enintään
kolmeksi vuorokaudeksi kahden kuukauden aikana. Lupa
voidaan myöntää myös saatettuna. Elinkautisvangille poistumislupa voidaan myöntää vähintään kahdeksan vankilassaolovuoden jälkeen, erityistilanteessa aikaisemmin.

VANKILOISSA TEHDÄÄN TYÖTÄ JA OPISKELLAAN
Vangit ovat velvollisia tekemään työtä tai osallistumaan
koulutukseen tai muuhun toimintaan. Erilaisten toimintojen
tarkoituksena on vahvistaa vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan, eli parantaa hänen työ- ja toimintakykyään sekä tukea päihteetöntä elämää.
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ELÄMÄÄ VANKILASSA

TÖISSÄ VANKILASSA – TAI SEN ULKOPUOLELLA
Vankilassa tehtävän työn tavoite on ylläpitää ja kehittää
vangin ammattitaitoa ja työkykyä. Työtoiminta on osa vankien
kuntoutusta ja kiinteä osa päiväohjelmaa. Työtoiminnassa
pyritään lisäämään yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten
kanssa, jotta vangeilla on mahdollisuus suorittaa ammatillisia tutkintoja työtoiminnan ohessa. Tietyin edellytyksin vanki
voi käydä työssä vankilan ulkopuolella tai tehdä vankilassa
omaa työtään.
Siviilityötä tai omaa työtä tekevä vanki maksaa tuloistaan
veroa sekä ylläpitokustannukset vankilalle. Avolaitoksessa
vangille maksetaan vankilassa tehtävästä työstä palkkaa,
joka on veronalaista tuloa. Suljetuissa vankiloissa vangeille
maksetaan työ- ja käyttörahaa. Vankiloiden työaloja ovat
muun muassa puuteollisuus, metalliteollisuus ja maatalous.
Myös osa vankilakiinteistöjen hoito- ja kunnossapitotöistä
tehdään vankityönä. Vankien valmistamia tuotteita myydään
vankilatuotemyymälöissä ja niihin voi tutustua verkossa
osoitteessa: vankilatuote.fi
OPINNOISSA MONIA VAIHTOEHTOJA
Vankilat järjestävät yhteistyössä lähiseudun oppilaitosten
kanssa monipuolista koulutusta. Vangeille on tarjolla niin
ammatillista, valmentavaa kuin yleissivistävää koulutusta.
Korkeakoulu- ja yliopisto-opintoja vangit voivat suorittaa
etäopiskeluna. Tietyin edellytyksin vanki voi opiskella päivisin
myös vankilan ulkopuolella olevassa oppilaitoksessa.
Opintoluvalla opiskelu laitoksen ulkopuolella tapahtuu
yleensä avolaitoksista. Noin joka kymmenes vanki opiskelee
päivittäin. Opintotodistuksensa vangit saavat oppilaitokselta,
eikä siitä ilmene, että opinnot on suoritettu vankilassa.
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VANKEUDESTA VAPAUTEEN

NOIN JOKA KYMMENES
VANKI OPISKELEE PÄIVITTÄIN.

VAIHEITTAIN VAPAUTEEN
EHDONALAINEN VAPAUS
Vankeusrangaistukseen tuomittu voi päästä ehdonalaiseen
vapauteen, kun hän on suorittanut rangaistuksestaan kaksi
kolmasosaa. Alle 21-vuotiaana rikoksen tehneellä vastaava
aika on puolet tuomiosta. Jos vanki ei ole rikosta edeltäneiden kolmen vuoden aikana ollut suorittamassa vankeusrangaistusta, hänet päästetään ehdonalaiseen vapauteen,
kun rangaistuksesta on suoritettu puolet. Alle 21-vuotiaana
rikoksen tehneellä vastaava aika on kolmasosa.
KOEAIKA JA VALVONTA

VANGEILLA ON OIKEUS TERVEYDENHUOLTOON
Vankien terveydentila ja työkyky arvioidaan sijoitusvaiheessa.
Vangeilla on paljon terveysongelmia, erityisesti päihdeja mielenterveyden ongelmia, ja vain puolet heistä on täysin
työkykyisiä. Vankien terveyspalvelut järjestetään lainmukaisesti hoitotakuusäädöksiä noudattaen.
Vankien terveydenhuollosta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL) alainen Vankiterveydenhuollon yksikkö.
Vankiterveydenhuolto työllistää noin 200 terveydenhuollon
ammattilaista, jotka työskentelevät vankiloiden poliklinikoilla
sekä vankisairaaloissa. Useimpien vankiloiden yhteydessä
toimii poliklinikka. Hämeenlinnan vankilan yhteydessä
toimivassa Vankisairaalassa hoidetaan ja kuntoutetaan
ensisijaisesti somaattisesti sairaita vankeja. Psykiatrinen
vankisairaala toimii Turussa ja Vantaalla. Vankiterveydenhuollon palveluiden lisäksi vankiloissa työskentelee psykologeja ja muita terapiakoulutuksen omaavia työntekijöitä.

Ehdonalaisesti vankilasta vapautuvalle määrätään enintään
kolmen vuoden mittainen koeaika. Hänet voidaan myös
koeajaksi määrätä valvontaan, jonka järjestämisestä ja
toteuttamisesta vastaavat yhdyskuntaseuraamustoimistot.
Jos ehdonalaisessa vapaudessa oleva tekee koeaikana uuden
rikoksen, tuomioistuin ratkaisee, menettääkö tuomittu
samalla ehdonalaisen vapautensa.

LÄHES 40 % VANGEISTA
ON ENSIKERTALAISIA.

60 %:LLE ENSIMMÄINEN
KERTA JÄÄ MYÖS VIIMEISEKSI.

VALVOTTU KOEVAPAUS
Vanki voi päästä koevapauteen aikaisintaan puoli vuotta
ennen ehdonalaista vapauttamista. Valvotun koevapauden
tarkoituksena on suunnitelmallisella ja asteittaisella vapauttamisella ylläpitää ja edistää vangin valmiuksia sijoittua
yhteiskuntaan. Koevapaus edellyttää vangilta päihteettömyyttä sekä muiden hänelle asetettavien ehtojen noudattamista.
Koevapauden ehtojen noudattamista valvotaan useilla tavoilla, kuten ennalta ilmoittamattomin kotikäynnein ja sähköistä
valvontatekniikkaa käyttäen.
VAPAUTEEN VALMENTAMINEN
Avolaitoksissa vangilla on mahdollisuuksia vastuunottoon
ja normaalielämän harjoitteluun. Avolaitoksissa pääpaino on
vapauttamisen valmistelussa sekä tuettuna että itsenäisesti.
TUKIPARTIO VALVOO JA OHJAA
Jokaisella rikosseuraamusalueella työskentelee yhdyskuntaseuraamustoimistoissa tukipartioita, joiden tehtäviin
kuuluvat valvontarangaistuksen ja valvotun koevapauden
valvonta- ja tukitehtävät sekä opintoluvalla opiskelevien
ja siviilityössä käyvien vankien valvontaan liittyvät tehtävät.
Tukipartiot tukevat ja ohjaavat tuomittua hänen pyrkimyksissään kohti rikoksetonta elämää ja seuraavat hänen edistymistään. Partiot myös seuraavat tuomitun liikkumista
ja pitävät häneen yhteyttä sekä valvovat päihteettömyyttä.
VANKILAKIERRE PIENEN OSAN ONGELMA
Noin 40 prosenttia vangeista on ensikertalaisia. Heistä yli
puolelle (60 %) ensimmäinen kerta jää myös viimeiseksi,
eivätkä he enää palaa vankilaan.
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TÖIHIN RIKOSSEURAAMUSALALLE

RIKOSSEURAAMUSLAITOS
TYÖLLISTÄÄ NOIN

2 600
HENKILÖÄ.

RIKOSSEURAAMUSALAN
HENKILÖKUNNASTA
NOIN 40 % ON NAISIA.

’’

TASA-ARVOINEN ALA
Rikosseuraamusala on tasa-arvoinen ala – viime vuosina
naisten osuus henkilökunnasta on noussut yli 40 prosenttiin.
Vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen johdossa
naisten osuus on tätäkin suurempi. Rikosseuraamuslaitoksen kaikkien työntekijöiden keski-ikä on noin 45 vuotta.
Rikosseuraamuslaitos työllistää kaikkiaan noin 2 600
henkilöä, joista vankien valvonta- ja ohjaustehtävissä
työskentelee puolet. Yhdyskuntaseuraamustyötä tekee
hieman yli 200 työntekijää.
RIKOSSEURAAMUSALAN TYÖTILANNE ON HYVÄ
Rikosseuraamusalan tutkintokoulutusta sekä ammattitaitoa ylläpitävää, täydentävää ja lisäävää koulutusta antaa
Rikosseuraamuslaitokseen kuuluva Rikosseuraamusalan
koulutuskeskus (RSKK) Vantaalla.
Rikosseuraamusalalla työllisyystilanne on hyvä. Valvontahenkilöstö työllistyy usein rikosseuraamusalan tutkinnon
suoritettuaan. Koska valvontahenkilöstön tutkintokoulutusta
järjestää vain yksi oppilaitos, koulutusmäärät voidaan
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sopeuttaa kulloinkin vallitsevaan työllisyystilanteeseen.
Vuosittain rikosseuraamusalan opinnot aloittaa useampi
kymmenen uutta opiskelijaa. Lisäksi alalle voivat hakeutua
henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvan korkeakoulututkinnon. Heille järjestetään erikseen ammattiin valmentavaa
täydentävää koulutusta.
Alan opintoja voi halutessaan jatkaa Laurea-ammattikorkeakoulussa Vantaalla, jossa voi suorittaa rikosseuraamusalan
ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi AMK). Tutkinto
antaa valmiudet asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Yhdys
kuntaseuraamustyötä tekevät ovat yleensä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Työelämän osaamistarpeiden
muutoksiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen varaudutaan rikosseuraamusalan perustutkintouudistuksella.
Koulutuskeskus osallistuu aktiivisesti työelämän kehittämiseen ja uusintarikollisuutta vähentävien ohjelmien kouluttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Koulutuskeskus toimii
myös alansa pohjoismaisena tietokeskuksena ja osallistuu
rikosseuraamusalan koulutusta koskevaan kansainväliseen
yhteistyöhön. Koulutuskeskuksen yhteydessä toimii krimi
nologian alan tieteellinen erikoiskirjasto.
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VANKILAT JA YHDYSKUNTASEURAAMUSTOIMISTOT

ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE
LÄNSI-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE
ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE

TARKOITUKSENA ON TUKEA ASIAKASTA
KOHTI RIKOKSETONTA ELÄMÄÄ.

VANKILAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Helsinki
Hämeenlinna
Jokela
Juuka
Kerava
Kestilä
Kuopio ja Kuopion
vapauttamisyksikkö
Kylmäkoski
Käyrä
Laukaa
Mikkeli
Naarajärvi
Oulu ja Oulun
vapauttamisyksikkö
Pelso
Pyhäselkä
Riihimäki
Satakunta
(Köyliö ja Huittinen)
Sukeva
Sulkava
Suomenlinna
Turku
Vaasa
Vanaja
(Vanaja ja Ojoinen)
Vantaa
Vilppula
Ylitornio

YHDYSKUNTASEURAAMUSTOIMISTOT JA TOIMIPISTEET
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

36
26
36

Helsinki
Häme (Hämeenlinna ja Lahti)
Joensuu
Jyväskylä
Kouvola (Kouvola ja Lappeenranta)
Kuopio (Kuopio, Iisalmi ja Kajaani)
Mikkeli
Oulu (Oulu ja Kokkola)
Pori
Rovaniemi (Rovaniemi, Kemi ja Kuusamo)
Tampere
Turku (Turku ja Ahvenanmaa)
Uusimaa (Vantaa)
Vaasa (Vaasa ja Seinäjoki)

36

34 13
14
6

32
18

34

32
4

40 22
32 7

40
10
30

29
15

12

25
35

33 11

37
17
9

8

19

23
28 2

31

28

16

31
3

38

38 21

5
39 24
27 1 20
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