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Aluksi 

 

Rikosseuraamusalalla on toteutettu ja käynnistynyt useita hyviä hankkeita vankeuden 

täytäntöönpanon tavoitteiden hengessä. Vankeuslakihan lähtee siitä, että vankeuden 

täytäntöönpanon tavoitteena on lisätä valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan edistämällä 

elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä estää rikosten tekeminen 

rangaistusaikana. Myös tämä seminaari tähtää näihin tavoitteisiin, ja minulla onkin ilo ja 

kunnia avata päivän tilaisuus.  

 

Resurssit asettavat omat reunaehtonsa kaikille toiminnalle ja tosiasia on, että 

Rikosseuraamusala toimii Suomessa kovin ahtaissa puitteissa. Vaikka vankimäärä on ollut 

hienokseltaan laskeva, huomattavan laskevat ovat olleet myös alalla käytettävissä olevat 

resurssit. Kymmenessä vuodessa henkilöstöä on vähennetty noin 500:lla, eikä edes tuolloinen 

”lähtötilanne”, josta säästöjä alettiin tehdä, sekään ollut kummoinen – vertailua 

naapurimaamme Ruotsiin ei oikein edes kehtaa tehdä. Lainsäädännölliset vaatimukset 

toiminnalle ovat samalla kasvaneet. Resurssihaasteita ei ole omiaan helpottamaan se, että 

vankilaverkostosta päätetään toisissa pöydissä ja olemassa olevat voimavarat täytyy näin 

jakaa.  

 

Rikosseuraamusalan henkilöstön laadukas ja ammattitaitoinen toiminta on tällaisessa 

haastavassa tilanteessa välttämättömyys. Rikoksen tai rikosepäilyn takia vapautensa 

menettäneet henkilöt vaativat paljon tukea niin sanottuun normaaliin yhteiskuntaan 

sopeutumiseksi. Rikosseuraamusalalla tehdäänkin tässä suhteessa paljon työtä. Erilaisista 

kulttuuriympäristöistä saapunut ulkomaalaistaustainen väestö Rikosseuraamusalan 

asiakkaana asettaa näissä suhteissa vielä lisää haasteita esimerkiksi kulttuuriin, uskontoon ja 

kommunikaation liittyvissä kysymyksissä. Tämä näkyy myös Rikosseuraamusalan 

henkilöstöön kohdistuvina koulutustarpeina.  

 

Ylipäätään vankeuslain tavoitteiden näkökulmasta olisi paljon asioita, jotka soisi voitavan 

tehdä paremminkin. Osaltaan tämän päivän seminaarin toivon nostavan esille uusia avauksia.  

 

Tutkintavangeista ulkomaalaisten osuus oli viime vuonna yli kolmannes ja vankeusvangeista 

lähes 18 %. Kymmenessä vuodessa molemmat osuudet ovat nousseet; vuonna 2007 



tutkintavangeista ulkomaalaisia oli 20 % ja vankeusvangeista 8 %. Voidaan todeta, että 

osuudet ovat nousseet jyrkästi, vaikka samalla pyrkimykset siirtää heitä suorittamaan 

rangaistusta kotimaahansa ovat nekin lisääntyneet. Kaikkiaan vankiloissa on yli 60 eri 

kansalaisuutta edustavia asiakkaita. Noin neljäsosa on virolaisia ja 10 prosenttia irakilaisia.  

 

Laillisuusvalvojan huomiota 

 

Miltä tilanne sitten näyttää ulkoisen laillisuusvalvojan silmin? Ulkomaalaiset vangit ovat yksi 

ns. haavoittuvista vankiryhmistä ja sellaisenaan erityisen huomion kohteena oikeusasiamiehen 

laillisuusvalvonnassa. Vankilatarkastuksille pyydetään tyypillisesti ennakollisesti tietoa 

erityisryhmien kuten ulkomaalaisten, romanien ja alaikäisten tilanteesta, esimerkiksi tietoja 

sijoittamisesta osastoille, käytettävissä olevista toiminnoista ja sopeutumisesta 

vankiyhteisöön. Ulkomaalaisten asemaa ja tiedonsaantia yritetään periaatteessa kaikilla 

tarkastuksilla selvitellä.  

 

Kanteluita ulkomaalaisilta vangeilta tulee vähän – vaikka vangit ylipäätään paljon 

kantelevatkin. Parin vuoden ajalta OA:n ratkaisuista löytyy hakuehdolla ”ulkomaalaiset” vain 

22 vankiasiaa ja niistä 21 on otsikoitu Ulkomaalaisten vankien siirtäminen oman maan 

vankiloihin vastoin tahtoa. 

 

Syitä ulkomaalaisten vankien vähäisiin kantelumääriin ei ole tutkittu. Yksi oletettava syy on se, 

että ulkomaalaistaustaisilla vangeilla ei välttämättä ole oikeusasiamiehestä tarvittavaa tietoa. 

Vankilassa pitäisi olla esillä tiedot kanteluelinten olemassaolosta ja näiden yhteystiedot – 

seikka, jossa aika ajoin havaitaan puutteita. Toisaalta, vaikka tieto käytettävissä olisikin, ei 

kanteluinstituution lähempää luonnetta tuntemattoman henkilön ehkä kuitenkaan ole luontevaa 

kääntyä ulkoisen laillisuusvalvojan puoleen. 

 

Kielimuuri on vaikea ylittää. Keskeisenä haasteena onkin ulkomaalaisten vankien 

tiedonsaantioikeudesta huolehtiminen ja tässä suhteessa tulkkipalvelujen riittävä käyttäminen. 

Yleishavaintona tarkastuksilta on, että tulkkipalveluita käytetään varsin vähän, relevantteja 

perustietoja vangin oikeuksista ja velvollisuuksista ei ole aina käännetty vangin ymmärtämälle 

kielelle ja että joissain tilanteissa jää osin muiden vankien kontolle selvittää uudelle tulokkaalle 

osaston sääntöjä.  

 



Uusi tekniikka voi onneksi auttaa kielimuurin ylittämisessä. Esimerkiksi tablettitulkkauksen 

käyttäminen on ilmeisesti varsin käyttökelpoinen ja myös edullinen keino kommunikaation 

edistämisessä. Sen laajempaa käyttöön ottamista voisi olla syytä selvittää.  

 

Ulkomaalaisille vangeille ylimääräisiä vaikeuksia on myös tietyissä vankilan 

perustoiminnoissa. Esimerkiksi kirjastopalveluista tulisi saada kirjallisuutta vangin 

ymmärtämällä kielellä (olkoonkin, että kaikki vangit eivät aina osaa edes lukea). AOA on myös 

suositellut maksullisten tv-kanavien hankkimista vankiloihin, millä nykyistä paremmin 

mahdollistettaisiin tv-ohjelmien seuraaminen ulkomaalaisille vangeille.  

 

Skype-videopuheluista on jo kertynyt jonkin verran kokemuksia. Nyttemmin Skypen käyttö 

yhteydenpidossa lähiomaisiin on laajentunut, mitä on pidettävä positiivisena asiana. Hyvänä 

on pidettävä myös erityishenkilökunnalle annettuja lupia käyttää puhelintulkkausta ja 

käytäntöä, että vanki saa tullessaan soittaa ilmaiseksi kotimaahansa ja ilmoittaa vankilassa 

olostaan. 

 

Turvattomuuden kokemus ja ulkomaalaisiin mahdollisesti kohdistuva syrjivä ilmapiiri toisten 

vankien taholta ovat myös haasteita. Joissain vankiloissa kantaväestöön kuuluvien ja 

ulkomaalaisten vankien välien on ilmoitettu olevan niin kireät, että vankilan mielestä vangit 

tulee osaston sisällä jakaa pienempiin ryhmiin turvallisuuden takaamiseksi. Pidemmän päälle 

ulkomaalaisten vankien osastointi ei voi olla tyydyttävä ratkaisu, vaan sen sijasta tulisi pyrkiä 

purkamaan jännitteitä vankien välillä – luonnollisesti helpommin sanottu kuin tehty. Sama 

koskee sitä, että vankila-aika ei saisi lisätä ääriajattelua, vaan että tällaiset radikalisoitumisen 

riskit päinvastoin vähenisivät. Tässäkin suhteessa vankeinhoito voi parhaimmillaan toimia 

positiivisena mahdollisuutena. 

 

Vankilasta vapautuvan maasta poistettavaksi määrätyn henkilön kohdalla olennaista on eri 

viranomaisten – keskeisesti rikosseuraamusalan ja poliisin – välinen yhteistyö. Muutama vuosi 

sitten tuli ilmi tilanteita, joissa karkotuspäätös oli annettu vankilassaolon aikana useita vuosia 

ennen vapautumista. Kuitenkin vankilasta vapautumisen jälkeisessä säilöönotossa ilmeni, ettei 

henkilöllä ollut voimassa olevaa passia, mistä syystä säilöönottoa oli jatkettu useilla 

kuukausilla. Tällaista ”turhaa” vapaudenriistoa voi lyhentää aloittamalla ulkomaalaisen 

poistamisen valmistelu jo hyvissä ajoin ennen vankilasta vapautumista yhteistyössä poliisin 

kanssa. Näissä suhteissa kehitystä onkin ymmärtääkseni tapahtunut. 

 

 



Oikeusasiamiehen uudet kansainväliset tehtävät 

 

Eduskunnan oikeusasiamies on ollut vuodesta 2014 YK:n kidutuksen vastaisen 

sopimusjärjestelmän (OPCAT) mukainen kansallinen valvontaelin. Uusi tehtävä on 

oikeusasiamiehen kannalta haastava. Kysymys ei ole vain tilojen tehostuneesta 

tarkastamisesta, vaan myös toimenpidesuositusten antamisesta ja kentän kokonaisvaltaisesta 

kehittämisestä. Tämä tapahtuu entistä korostuneemmin kansainvälisten sopimusten 

näkökulmasta jo siksi, että valvontaelimen tehtävään sisältyy kansainvälinen raportointi. 

 

Edeltäjäni AOA Jussi Pajuoja on todennut, että tässä valvontaelimen tehtävässä 

oikeusasiamies on tavallaan puun ja kuoren välissä. Kansallisena laillisuusvalvojana 

oikeusasiamiehen valvontakriteerit luonnollisesti määrittää oma lainsäädäntömme. Jos laki 

esimerkiksi mahdollistaa tutkintavangin pitkäaikaisen säilyttämisen poliisivankilassa, kuten 

vielä toistaiseksi mahdollistaa, oikeusasiamies ei voi pitää tilannetta lainvastaisena. Toisaalta 

tilanne on varsin selvästi vastoin Suomelta kansainvälisten ihmisoikeuksien valvontaelinten 

edellyttämiä vähimmäisvaatimuksia. Kansallisena valvontaelimenä OA:n on vaikea olla 

puuttumatta asiantilaan.  

 

Kansallisen valvontaelimen toimintaperiaatteissa korostuu rakentava vuorovaikutus 

valvottavien kohteiden kanssa. Olennaista on tutkintavangeille ja vangeille laissa taattujen 

oikeuksien toteutuminen, ei niinkään keinot tässä valvonnassa. Monesti kuitenkin epäkohtiin 

voidaan puuttua korjaavasti tehokkaammin avoimessa keskustelusuhteessa kuin vain 

jälkikäteisen kritiikin keinoin. Toiminnassamme on kyse samojen säännösten noudattamisesta, 

olemme lopulta samalla asialla. 

 

Oikeusasiamiesinstituution puolesta toivomus onkin, että keskusteluyhteydet säilyvät 

luontevina ja mutkattomina myös jatkossa. Tämän päivän tilaisuus on yksi hyvä keskustelun 

mahdollisuus, sekä ulkoisen valvojan kanssa että – ja ennen kaikkea – rikosseuraamusalan 

oman väen kesken.  

 

Toivotan kaikille oikein hyvää seminaaripäivää. 


