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Oikeusministeriö 
 
 

Selvitys Pohjois-Suomen vankipaikoista 

 
Oikeusministeriö antoi 16.5.2017 Rikosseuraamuslaitokselle toimeksiannon käynnistää 
tarveselvitystyön Pohjois-Suomen vankipaikkojen pysyvästä ratkaisusta yhteistyössä Senaatti  
-kiinteistöjen kanssa. Selvityksessä tulee esittää toteuttamisvaihtoehtoina: 
 
a) Pelson ja Oulun vankiloiden uudisrakentaminen erillisinä laitoksina 
b) Pelson ja Oulun vankiloiden toiminnan yhdistäminen Pohjois-Suomen vankilaksi. 

 
Vaihtoehtotarkastelun tulee sisältää hankkeiden kustannusarviot ja arviot Rikos-
seuraamuslaitokselle aiheutuvista henkilöstö-, toimitila- ja muista menoista verrattuna ny-
kyisiin menoihin. Selvityksessä tulee arvioida myös miten Rikosseuraamuslaitoksen vanki-
lakonseptia ja toiminnan kehittämistarpeita on mahdollista toteuttaa eri vaihtoehdoissa  
Rikosseuraamuslaitoksen strategiaa tukevalla tavalla. 

 
Lisäksi selvityksissä tulee huomioida eri vankiryhmien sijoittamismahdollisuudet: intensiivi-
sempää valvontaa tarvitsevien vankien, naisvankien sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun  
alueen tutkintavankien tarpeet. Selvityksessä on varauduttava siihen, että tutkintavankien 
paikkojen tarve Oulun seudulla tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa jonkin verran tutkinta-
vankeuslainsäädäntöön (HE 252/2016 vp) esitettyjen muutosten vuoksi. Lähtökohtana on, että 
suljettuja vankipaikkoja tarvitaan Pohjois-Suomeen vähintään 200. Vankipaikkatarve tulee tar-
kentaa suunnittelussa. 
 
Toimeksianto toteutettiin virkatyönä, pääosin Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella. 
Rikosseuraamuslaitos perusti suunnittelutiimin, johon kuuluvat toimitilapäällikkö Kauko Nieme-
lä (pj.) ja lakimies Anna-Liisa Häkkinen keskushallintoyksiköstä; aluejohtaja Mika Antikainen 
(varapj.), kiinteistöpäällikkö Ahti Tenhunen, kehityspäällikkö Vesa Kervinen ja turvallisuuspääl-
likkö Jari-Pekka Holopainen Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskuksesta; 
johtaja Margit Kyngäs Oulun vankilasta ja johtaja Ville-Veikko Pohjola (1.9 alkaen ma. johtaja 
Pertti Reiman) Pelson vankilasta sekä asiakaspäällikkö Mika Kemppainen Senaatti-
kiinteistöistä. 
 
Suunnittelutiimin tehtävänä oli ohjata ja johtaa selvitystyötä ja laatia selvitysraportti eri vaihto-
ehdoista. Osana selvitystyötä vankiloiden johtajat muodostivat vankilakohtaiset suunnittelutii-
mit Oulun ja Pelson vankilaan. Tarveselvitysten yhteenvedon selvityksen loppuraporttiin koko-
si erikoissuunnittelija Asko Miettinen keskushallintoyksiköstä. 
 
Uudisrakennusten tilakartoituksessa käytettiin tilatehokkuuslukua 55 m²/vankipaikka.  Kustan-
nusten laskentaa ja tilaohjelmatyökalun käyttöä ohjasi Senaatti–kiinteistöt.  
 
Oikeusministeriö jatkoi 30.10.2017 toimeksiantoa 15.1.2018 saakka erityisesti ratkaisuvaih-
toehtojen henkilöstö- ja sidosryhmävaikutusten tarkemman arvioinnin toteuttamiseksi.  
Tehtävä annettiin aiemmin perustetulle suunnittelutiimille, johon nimettiin puheenjohtajaksi 
toimeksiannon luonteesta johtuen aluejohtaja Mika Antikainen. Toimeksiannon toteuttamista 
varten pääjohtaja on tehtävämääräyksellä vapauttanut johtaja Tarja Väisäsen omista tehtävis-
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tään tekemään jatkoselvitystä. Väisänen on yhteistyössä yksiköiden tarveselvitysryhmän jä-
senten sekä Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen kehityspäällikön ja aluejohtajan 
kanssa työstänyt selvitystä. Henkilöstövaikutusten arviointi on tehty Itä- ja Pohjois-Suomen ri-
kosseuraamusalueen aluekeskuksessa. 

 
Sidosryhmävaikutusten arviointia varten on pyydetty sekä lausuntoja että tavattu sidosryhmiä, 
mm. palveluntuottajia sekä Oulun kaupunkia ja Vaalan kuntaa. Selvitystyön aikana on kuultu 
henkilöstöjärjestöjen edustajia, käsitelty selvityksen vaiheita yt-kokouksissa sekä järjestetty 
tiedotustilaisuus Pelson vankilan henkilökunnalle. Selvityksen loppuraportti liitteineen on käsi-
telty Rikosseuraamuslaitoksen yhteistoimintakokouksessa 29.1.2018, minkä jälkeen henkilös-
töjärjestöt ovat antaneet kirjalliset lausuntonsa.  
 
Saatuaan selvitystyön valmiiksi Rikosseuraamuslaitos luovuttaa sen oikeusministeriölle. Selvi-
tys koostuu 5.2.2018 päivätystä selvitysraportista liitteineen sekä erillisestä tausta-
aineistotiedostosta. Alla kuvataan tiivistetysti selvitettyjä vaihtoehtoja. 

 
Vaihtoehto A:  
Pelson ja Oulun vankiloiden uudisrakentaminen erillisinä laitoksina 

 
Oulun vankila on 80-paikkainen tutkintavankila, johon sijoitetaan myös rangaistustaan 
suorittavia vankeja. Tulevaisuudessa sen tehtävä säilyisi samana. Vankila toimisi S1- 
ja S2-tason vankilana, jossa on yksi 8-paikkainen asuinosasto intensiivisempää valvon-
taa tarvitseville vangeille. Miesvangeille olisi 60 paikkaa ja naisvangeille 20. Miespai-
koista 52 olisi tutkintavangeille ja 8 vankeusvangeille. Naisvankien paikoista 12 olisi 
tutkintavangeille ja 8 vankeusvangeille. Vankipaikkoihin kuulumattomia matkasellipaik-
koja tarvittaisiin lisäksi 24 kpl.  
 
Oulun vankilan korjaus edellyttäisi erittäin laajaa ja kallista perusparannusta. Tilat ovat 
epäkäytännölliset eikä perusparannuksella saavutettaisi vankilakonseptin eikä Rikos-
seuraamuslaitoksen strategian mukaisia tavoitteita. Uuden Oulun vankilan lähtökohta-
na pidetään uudisrakennusta Senaatti kiinteistöjen hankkimalle tai omistamalle tontille 
Oulun kaupungissa. Tontin tulee sijaita hyvien yhteyksien päässä sidosryhmistä ja hy-
vien kulkuyhteyksien varrella. Työryhmätyön yhteydessä on käyty keskusteluja myös 
siitä, voitaisiinko hankkeessa yhdistää Poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen tilatarpeita 
Oulun seudulla. Tätä näkökohtaa puolustaisivat juuri tutkintavankien säilyttämiseen liit-
tyvät kysymykset. Asiaa ei kuitenkaan sisällytetty tarkemmin selvityksiin.  
  
Oulun vankilan tulevaisuuden toiminnan kehittäminen perustuu Rikosseuraamuslaitok-
sen strategiaan ja vankilakonseptin jatkotyöhön. Vankien toiminnot järjestetään vaikut-
tavuusalueihin (päihteet ja riippuvuudet; arvot, ajattelu ja toiminta; arkielämän taidot; 
koulutus ja työelämäntaidot; terveys ja hyvinvointi; lapset, vanhemmuus ja ihmissuhteet 
sekä yhteiskuntaan kiinnittyminen ja rikoksettomuus) pohjautuvan palvelukartan mu-
kaisesti ottaen huomioon vankilan luonteen tutkintavankilana. Toiminnot järjestetään 
tukeutuen yhteiskunnan normaalipalveluihin, osin omalla henkilökunnalla ja osin ulko-
puolelta hankittavina palveluina. Koulutuksen osalta lukio-opetus ja Valma-koulutus 
mukailevat nykyisiä koulutusmalleja. 
 
Oulun uuden vankilan kokonaiskustannuksiksi arvioidaan vuositasolla 7,5 m€, josta 
toimitilakustannuksia on 2,7 m€ ja henkilöstökustannuksia 3,4 m€. Tämä ei sisällä ker-
taluonteisia kalustohankintakustannuksia. Vuoden 2016 tilinpäätöstietojen mukaan Ou-
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lun vankilan kokonaiskustannukset olivat 5,4 m€, mistä toimitilakustannukset olivat  
1,7 m€ ja henkilöstökustannukset 3,3 m€. 
 
Pelson vankilaa (120 paikkaa) kehitettäisiin nykyisen toimintamallin pohjalta. Lähtö-
kohtana olisi sijoittuminen nykyiselle vankila-alueelle sekä uudisrakentamisen lisäksi 
tukeutuminen käyttökuntoisiin ja peruskorjattaviin olemassa oleviin rakennuksiin. Van-
kila toimisi S1-tason suljettuna miesvankilana, joka toimisi kuntoutusjatkumona suljettu-
jen ja avovankiloiden välissä. Toiminta on suunniteltu bio- ja vihertaloutta hyödyntävä-
nä ja toisiaan tukevana työtoimintana. Vaikuttavuustyöskentely ja koulutus on integroitu 
toisiinsa käyttäen nykyistä toimintaympäristöä. Suunnittelussa konseptin määrityksiä on 
pyritty noudattamaan vankiasumisen ja toiminta- ja palvelukeskuksen toimintojen ja ti-
lojen määrittämisessä. Konseptin linjauksesta poiketen vankien toimintapisteet keskit-
tyisivät asuinosastojen läheisyydestä pääsääntöisesti muurialueen ulkopuolelle, met-
sän- ja karjanhoitoon, peltoviljelyyn sekä verstastoimintaan. Vankien toiminnot painot-
tuisivat työtoimintaan, jonka on todettu olevan sosiaalisen kuntoutumisen kannalta 
merkityksellistä. Vankilan etäinen sijainti alueen kasvukeskuksista ja myös kuntakes-
kuksesta aiheuttaa palvelujen saatavuuteen, vankien omaisten kulkuyhteyksiin ja päte-
vän henkilöstön rekrytointiin liittyviä riskejä. 
 
Pelson uuden vankilan kokonaiskustannuksiksi arvioidaan vuositasolla 10,9 m€, josta 
toimitilakustannukset ovat 5,6 m€ ja henkilöstökustannukset 4,6 m€. Vuoden 2016 ti-
linpäätöstietojen mukaan Pelson vankilan kokonaiskustannukset olivat 6,4 m€, mistä 
toimitilakustannukset olivat 2,2 m€ ja henkilöstökustannukset 4,2 m€. Vuoden 2016 
syksyllä käytöstä pois otetuista tiloista ei maksettu vuokraa, mikä alensi toimitilakus-
tannuksia noin 200 t€:lla. 
 
A-vaihtoehdon kokonaiskustannukset olisivat uuden vankilan käyttöönottovaiheessa 
vuositasolla 16,6 m€, mistä toimitilakustannusten osuus olisi 6,5 m€ ja henkilöstökus-
tannukset 8,0 m€. Myöhemmin toteutettaviksi tulevien toimitilojen perusparannusten 
jälkeen toimitilakustannukset olisivat vuositasolla 8,3 m€ ja kokonaiskustannukset 18,4 
m€.   Vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan Oulun vankilan ja Pelson vankilan yhteis-
kustannukset olivat 11,8 m€. 
 

Kustannukset  
1 000€ 

Nykytilanne 
Ouv ja Pev 
yhteensä 

Vaihtoehto A  

Oulun vankila Pelson vankila Yhteensä 

Henkilöstökustannukset 7 500 3 400 4 600 8 000 

Toimitilakustannukset 3 900 2 700 3 800 6 500 

Muut kustannukset 400 1 400 700 2 100 

Yhteensä 11 800 7 500 9 100 16 600 

Tulevat perusparannukset   0 1 800 1 800 

Kokonaiskustannus   7 500 10 900 18 400 
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Vaihtoehto B:  
Pelson ja Oulun vankiloiden toiminnan yhdistäminen Pohjois-Suomen vankilaksi 

 
Pohjois-Suomen vankilan tarveselvitys sisältää vankilakonseptin mukaiset tilat ja toi-
minnat noin 208 vangille. Vangeista olisi tutkintavankeja noin 100. Tutkintavankien koh-
dalla vankilakonseptin tilaohjelmaa on sovellettu erityisesti tutkintavankien tarvitsemilla 
erityistarpeilla. Myös konseptista puuttuvat tilat, kuten liikunta- ja matkasellitilat, on si-
sällytetty kokonaisuuteen. Kaikki tilat olisivat uudisrakennettuja, mutta mahdollisuutena 
on myös Pelson vankilaan rakennettavien kahden siirtokelpoisen osaston käyttäminen 
Pohjois-Suomen vankilan yhteydessä (32 vankipaikkaa). 
 
Vankien tarvitsema toimintaympäristö ja logistiikka on suunniteltu vankilakonseptin pe-
riaatteiden pohjalta. Periaatteissa korostuvat osastojen läheisyydessä tapahtuvat ar-
jenhallinnan, liikunnan, ryhmäopiskelun, pienimuotoisen askartelun ja tuotevalmistuk-
sen vankitoiminnat. Myös vankiosastojen yhteydessä olevat pihat lisäävät ulkoilun 
merkitystä toiminnoissa. Ruokailu tapahtuisi osastoilla, mutta omakohtaisen ruoan val-
mistamisen aktiviteetti vaihtelisi vankien kykyjen ja osaston turvallisuus- ja toiminta-
olosuhteiden mukaan (osa tutkintavangeista ja erillään pidettävät). 
 
Vankien palvelu- ja toimintakeskukset (2-3 kpl) sisältäisivät mm. luokka-, ohjelma- ja 
hengellisiä tiloja, kokoontumis- ja työtoiminnan tiloja, sekä näiden tukitiloja. Vankeus-
vangeilla, tutkintavangeilla ja erityisryhmillä olisi omat palvelukeskukset. Tilat raken-
nettaisiin mahdollisemman muunneltaviksi ja tarpeiden mukaisesti esteettömiksi.  
 
Terveydenhuollon, laitoskeittiön, henkilökunnan ruokailun, vangin vaatteiden ja pyykki-
huollon, myymälän sekä näiden tukitiloille olisi oma tilakokonaisuutensa. Tilat olisivat 
tarpeiden mukaisesti esteettömät. 
 
Portti, tapaamiskeskus ja valvonta sijaitsevat omana kokonaisuutenaan. Rakennuk-
sessa olisi turvallisuuteen liittyviä valvontatiloja, tarkastustiloja ja tekniikkatiloja. Myös 
käräjäoikeuden, poliisin sekä asianajajien tarvitsemat tilat sisältyvät tilakokonaisuuteen. 
Kaikki vankitapaamiset ja vierailijoiden vastaanotot tapahtuisivat rakennuksen yhtey-
dessä. 
 

Pohjois-Suomen vankilan toiminnan kehittäminen perustuisi Rikosseuraamuslaitoksen 
strategiaan ja vankilakonseptin jatkotyöhön. Vankien toiminnot järjestetään vaikutta-
vuusalueisiin pohjautuvan palvelukartan mukaisesti. Toiminnot järjestetään tukeutuen 
yhteiskunnan normaalipalveluihin, osin omalla henkilökunnalla osin, osin ostopalvelui-
na. Pohjois-Suomen vankilan toiminta profiloituu lähellä olevien sidosryhmien kautta 
koulutukseen ja vankilassa toteutettavaan työtoimintaan. Toiminta tuottaa sosiaalisen 
kuntoutumisen lisäksi valmiuksia siirtyä joustavasti avoimempiin olosuhteisiin ja vapau-
teen. Asteittaisen vapautumisen näkökulmasta Pohjois-Suomen vankilan sidosryhmiin 
kuuluu olennaisesti avolaitos ja vapauttamisyksikkö sekä yhdyskuntaseuraamustoimis-
to. Pohjois-Suomen vankilan toiminta tukee vankeusvankien suunnitelmallista vapau-
tumista, strategian mukaista sidosryhmä- ja verkostoyhteistyötä ja kumppanuuksia. 

Koska Pohjois-Suomen vankila on myös tutkintavankila, sen tulee sijaita lähellä poliisi-
laitosta ja käräjäoikeutta. Siten luontainen sijaintipaikka olisi Oulu. Poliisin, käräjäoi-
keuden, Senaatti-kiinteistöjen ja Rikosseuraamuslaitoksen näkökulmasta poliisin ja 
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vankilan lähekkäin sijaitseminen mahdollisesti yhteisellä kampusalueella vaikuttaa tuot-
tavan erityistä synenergiaa ja taloudellisia säästöjä. Myös Vankiterveydenhuollon toi-
mivuuden kannalta Pohjois-Suomen vankila tuo merkittäviä taloudellisia säästöjä ja 
toiminnan synergiaetuja. Sijainti kasvukeskuksessa tukee erityisesti vankien ja heidän 
omaistensa tapaamisia sekä vankien kuntoutuspolkujen rakentumista yhteistyössä si-
dosryhmien kanssa. 

Pelson ja Oulun nykyisten vankiloiden vakinainen henkilökunta voi kokonaisuudessaan 
sijoittua Pohjois-Suomen vankilaan tai muihin Rikosseuraamuslaitoksen toimipisteisiin. 
Tilanteessa noudatettaisiin Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöpoliittisia linjauksia 
muutostilanteessa. 

B-vaihtoehdon kokonaiskustannukset vuositasolla olisivat 14,1, m€, josta toimitilakulut 
olisi 5,2, m€ ja henkilöstökulut 6,9 m€.  Vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan Oulun 
vankilan ja Pelson vankilan yhteiskustannukset olivat 11,8 m€. 
 

Vaihtoehtojen  
kustannukset 1 000€ 

Nykytilanne  
Ouv ja Pev  
yhteensä 

Vaihtoehto B  
Pohjois-Suomen  
vankila 

Henkilöstökustannukset 7 500 6 900 

Toimitilakustannukset 3 900 5 200 

Muut kustannukset 400 2 000 

Yhteensä 11 800 14 100 

 
 
Kustannusvertailutaulukoiden yhdistelmä 

 

Nykytilanne 1 000 € 
Oulun  
vankila 

Pelson  
vankila 

Yhteensä 
  

Henkilöstökustannukset 3 300 4 200 7 500   

Toimitilakustannukset 1 700 2 200 3 900   

Muut kustannukset, netto 400 0 400   

Yhteensä 5 400 6 400 11 800   

Vaihtoehtojen  
kustannukset 1 000 € 

Vaihtoehto A  Vaihtoehto B 
Pohjois-
Suomen vankila 

Oulun  
vankila 

Pelson  
vankila Yhteensä 

Henkilöstökustannukset 3 400 4 600 8 000 6 900 

Toimitilakustannukset 2 700 3 800 6 500 5 200 

Muut kustannukset, netto 1 400 700 2 100 2 000 

Yhteensä 7 500 9 100 16 600 14 100 

Tulevat perusparannukset 0 1 800 1 800 0 

Kokonaiskustannus 7 500 10 900 18 400 14 100 

 

Uudisrakennusten käyttöönottohetkellä A-vaihtoehto on vuositasolla noin 2,5 m€  
B-vaihtoehtoa kalliimpi. Pelson vankilan toimintatilojen 2020 - 2040 luvuilla tarvittavien 
perusparannusten jälkeen eroksi muodostuu noin 4,3 m€/vuosi.  
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Erityiskysymyksiä 

 
Vaalan kunnan taholta on pidetyissä kuulemistilaisuuksissa ja kunnan antamassa lau-
sunnossa tuotu vahvasti esiin Pelson vankilan merkitys Vaalan kunnan tulevaisuuden 
ja erityisesti kunnan talouden kannalta. Rikosseuraamuslaitos ymmärtää tilanteen vai-
keuden kunnan kannalta, mutta perustaa oman kantansa ensisijaisesti lainmukaisen 
perustehtävänsä toteuttamisen edellytysten varmistamiseen. Rikosseuraamuslaitoksel-
la ei ole edellytyksiä arvioida, voisiko valtio muulla tavalla tukea Vaalan kuntaa siinä 
tapauksessa, että vankilatoiminta Pelsolla lakkaa. 
 
Geenipankkikarjatoimintaa on tällä hetkellä Pelson vankilan lisäksi myös Kainuun am-
mattiopiston Seppälän koulutilalla. Rikosseuraamuslaitos esittää neuvottelujen käynnis-
tämistä maa- ja metsätalousministeriön kanssa geenipankkikarjatoiminnan turvaami-
seksi siinä tapauksessa, että vankilatoiminta Pelsolla lakkaa.  
 

Selvityksen käsittelyn Rikosseuraamuslaitoksen yt-kokouksessa 29.1.2018 ja henkilöstö-
järjestöjen lausunnon johdosta tehdyt täsmennykset 

 
Selvitysraporttia on selvennetty toteamuksella, että se on tehty kokonaisuudessaan vir-
katyönä. Tiimiin kuuluneet asiantuntijat ovat työstäneet raportin eri osia. 
 
Selvitysraporttia on selvennetty kuvaamalla luvussa 4.2.1 tarkemmin toimintatilojen pe-
ruskorjaus- ja perusparannustarpeiden aikataulua (korjaustarpeet lähimmän 10 v. aika-
na/pidemmällä tähtäimellä) sekä kuvaamalla luvussa 5.1 taloudellisten vaikutusten ai-
kataulua. 
 
Selvityksen tausta-aineistoa on täydennetty toimeksiannoilla, 29.1.2018 pidetyn yt-
kokouksen pöytäkirjalla, Senaatti-Kiinteistöjen 30.1.2020 päivätyllä laskentamuistiolla 
ja henkilöstöjärjestöjen 2.2.2018 antamalla lausunnolla. 
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Johtopäätös

Selvitetyistä vaihtoehdoista molemmat mahdollistavat ainakin lyhyellä tähtäimellä 
asianmukaisen ja laadukkaan vankeinhoidon toteuttamisen Pohjois-Suomessa. Jo 
nähtävissä olevat henkilökunnan rekrytointiin ja palveluiden saatavuuteen liittyvät on
gelmat luovat kuitenkin merkittävän riskin Pelson vankilan toiminnalle tulevaisuudessa.

Rikosseuraamuslaitoksen näkökulmasta selvitysraportista tarkemmin ilmenevät talou
delliset ja vankeinhoidon toiminnalliset perusteet puoltavat Pohjois-Suomen vanki paik
kojen turvaamista tulevaisuudessa rakentamalla Ouluun nykyiset Oulun vankilan ja 
Pelson vankilan korvaava Pohjois-Suomen vankila (vaihtoehto B). Tämä vaihtoehto 
edellyttää Rikosseuraamuslaitoksen määrärahan korotusta noin 2,3 miljoonalla eurolla 
vuodessa. Jos päädytään uudisrakentamaan Oulun vankila ja Pelson vankila erillisinä 
laitoksina (vaihtoehto A), Rikosseuraamuslaitoksen määrärahaa tulee korottaa vankilat 
käyttöönotettaessa noin 4,8 miljoonalla vuodessa. Myöhemmin A-vaihtoehdossa toteu
tettavaksi tulevien toimintatilojen perusparannusten vuokravaikutus on lisäksi noin 
1,8 m€/vuodessa. Tällöin Aja B -vaihtoehtojen kustannusten ero vuositasolla on noin 
4,3 m€/vuodessa ja lisämäärärahan tarve nykyiseen verrattuna on noin 6,6 m€/vuosi.
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1. Toimeksianto ja toteutus 

 
Toimeksiannossaan 16.5.2017 Oikeusministeriö kehottaa Rikosseuraamuslaitosta käynnis-
tämään tarveselvitystyön Pohjois-Suomen vankipaikkojen pysyvästä ratkaisusta yhteistyössä 
Senaatti – kiinteistöjen kanssa. Selvityksessä tulee esittää toteuttamisvaihtoehtoina: 

 
a) Pelson ja Oulun vankiloiden uudisrakentaminen erillisinä laitoksina 
b) Pelson ja Oulun vankiloiden toiminnan yhdistäminen Pohjois-Suomen vankilaksi 

 
Vaihtoehtotarkastelun tulee sisältää hankkeiden kustannusarviot ja arviot Rikosseuraamuslai-
tokselle aiheutuvista henkilöstö-, toimitila- ja muista menoista verrattuna nykyisiin menoihin. 
Selvityksessä tulee arvioida myös miten Rikosseuraamuslaitoksen vankilakonseptia ja toimin-
nan kehittämistarpeita on mahdollista toteuttaa erivaihtoehdoissa Rikosseuraamuslaitoksen 
strategiaa tukevalla tavalla. 
Lisäksi selvityksissä tulee huomioida eri vankiryhmien sijoittamismahdollisuudet: intensiivi-
sempää valvontaa tarvitsevien vankien, naisvankien sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun alu-
een tutkintavankien tarpeet. Selvityksessä on varauduttava siihen, että tutkintavankien paik-
kojen tarve Oulun seudulla tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa jonkin verran tutkintavan-
keuslainsäädäntöön (HE 252/2016 vp) esitettyjen muutosten vuoksi. Lähtökohtana on, että 
suljettuja vankipaikkoja tarvitaan Pohjois-Suomeen vähintään 200. Vankipaikka tarve tulee 
tarkentaa suunnittelussa. 

 
Toimeksianto toteutettiin Itä– ja Pohjois–Suomen rikosseuraamusalueella. 
Rikosseuraamulaitos perusti 21.6.2017 seuraavan suunnittelutiimin: 
 
Toimitilapäällikkö Kauko Niemelä (pj.) Keha 
Aluejohtaja Mika Antikainen (varapj.) Ipra 
Kiinteistöpäällikkö Ahti Tenhunen (sihteeri) Ipra 
Kehityspäällikkö Vesa Kervinen (sihteeri) Ipra 
Turvallisuuspäällikkö Jari-Pekka Holopainen Ipra 
Johtaja Margit Kyngäs Oulun vankila 
Johtaja Ville-Veikko Pohjola (1.9 alkaen ma. johtaja Pertti Reiman) Pelson vankila 
Lakimies Anna-Liisa Häkkinen Keha 
Asiakaspäällikkö Mika Kemppainen Senaatti-kiinteistöt 
 
Suunnittelutiimin tehtävänä oli ohjata ja johtaa selvitystyötä ja laatia selvitysraportti eri 
vaihtoehdoista. Osana selvitystyötä vankiloiden johtajat muodostivat vankilakohtaiset 
suunnittelutiimit Oulun ja Pelson vankilaan. Koko työtä ohjasi ja yhteiskokoukset järjesti RISE / 
KEHA.  
 
Uudisrakennusten tilakartoituksessa käytettiin tilatehokkuuslukua 55 m²/vankipaikka.  
Kustannusten laskentaa ja tilaohjelmatyökalun käyttöä ohjasi Senaatti–kiinteistöt. 
Keskushallinnon järjestämiin kokouksiin ottivat osaa myös ammattiliittojen luottamusmiehet.  
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Oikeusministeriö jatkoi 30.10.2017 toimeksiantoa 15.1.2018 saakka erityisesti 
ratkaisuvaihtoehtojen henkilöstö- ja sidosryhmävaikutusten tarkemman arvioinnin 
toteuttamiseksi.  
 
Tehtävä annettiin aiemmin perustetulle suunnittelutiimille, johon nimettiin puheenjohtajaksi 
toimeksiannon luonteesta johtuen aluejohtaja Mika Antikainen. Toimeksiannon toteuttamista 
varten pääjohtaja on tehtävämääräyksellä vapauttanut johtaja Tarja Väisänen omista 
tehtävistään tekemään jatkoselvitystä. Väisänen on yhteistyössä yksiköiden 
tarveselvitysryhmän jäsenten sekä kehityspäällikön ja aluejohtajan kanssa työstänyt selvitystä.  
Sidosryhmävaikutusten arviointia varten on pyydetty sekä lausuntoja että tavattu sidosryhmiä. 
Yksiköiden luottamusmiehiä ja pääluottamusmiehiä on kuultu valmistelun aikana. (LIITE 11) 
Henkilöstövaikutusten arviointi on tehty Itä-Pohjois-Suomen aluekeskuksessa. 
 
Rikosseuraamuslaitos on toimeksiannossaan edellyttänyt että työn kuluessa tulee kuulla 
ainakin Oulun kaupunkia ja Vaalan kuntaa sekä alan henkilöstöjärjestöjä. Oulun kaupungin 
edustajia on kuultu pääjohtaja Esa Verterbackan ja aluejohtaja Mika Antikaisen toimesta 
marraskuussa 2017. Vaalan kunnan edustajia on kuultu marraskuussa pääjohtajan ja 
aluejohtajan toimesta sekä uudelleen tammikuussa 2018, jolloin tilaisuudessa mukana olivat  
edellä mainittujen sekä kunnan edustajien lisäksi johtaja Tarja Väisänen sekä Pelson vankilan 
ma. johtaja Pertti Reiman. 

2. Vankiluku nyt ja kehitys Pohjois-Suomessa 

 
Tässä tarkastellaan maakuntapohjaisesti väestökehitystä ja vankikertymää Lapin ja Pohjois-
Pohjanmaan maakuntien alueelta sekä näiltä alueilta kotoisin olevien vankien sijoittumista eri 
vankiloihin. Mainitun alueen väestöpohja on keskeisen Pohjois-Suomen alueen vankipaikka-
tarpeen kannalta. Vankiloista tarkasteluun on otettu mukaan nykyiset Oulun, Pelson, Kestilän 
ja Ylitornion vankilat sekä Oulun vapauttamisyksikkö. Kolme viimeksi mainittua ovat avovan-
kiloita.  

 
Tilastokeskuksen väestöennusteet tarkasteltaville alueille ovat oheisessa taulukossa. Tauluk-
koon on otettu mukaan myös Kainuun maakunta. 
 
 
 
 

Tilastokeskuksen väestöennuste, 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
 Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu 

   

      

 

Pohjois-
Pohjanmaa 

Lappi Yhteensä Kainuu Kaikki 
yhteensä 

2020 334 833 151 716 486 549 64 710 551 259 

2030 353 015 151 351 504 366 61 849 566 215 

2040 361 381 149 654 511 035 59 162 570 197 
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POHJATIETOJA 

Väestö 31.12.2016 328 264 152 775 481 039 64 068 545 107 
Vangit kotipaikan 
mukaan 1.5.2017 165 73 238 23 261 
Vankimäärä/ 100 000 
kotipaikan mukaan 50 48 49 36 48 

 
Kokonaisuudessaan väkiluku tarkastelualueella kasvaa. Ilmeisestikin kasvu keskittyy paljolti 
Oulun seudulle. Kaikkiaan vankeja Suomessa oli vuonna 2016 64 sataa tuhatta 15 vuotta 
täyttänyttä kohden. Tässä luvussa ovat mukana ulkomaalaiset toisin kuin yllä olevassa taulu-
kossa. Mikäli valtakunnallinen suhdeluku säilyy ennallaan tarkoittaisi väkiluvun nousu noin 10-
15 kasvua alueen vankimäärässä 2050 ulottuvalla Tilastokeskuksen ennustekaudella. 
 
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueelta kotoisin olevien vankien sijoittumista alueen vankiloihin 
on avattu seuraavissa taulukoissa. 
 

Pohjois-Suomen vankiloiden vankien asuinalue 1.5.2017 
     

           

 

Pohjois-Pohjanmaa Lappi  Yhteensä Muu Suomi Ulkomaat Kaikki yhteensä 

 

N N N % N % N % N % 

Ouv 41 17 58 68 17 20 10 12 85 100 

Ouvy 6 2 8 62 5 38 0 0 13 100 

Pev 18 5 23 41 32 57 1 2 56 100 

Kesv 22 3 25 45 28 51 2 4 55 100 

Ylv 16 22 38 88 2 5 3 7 43 100 
 
Tarkastelualueella asuvien vankien osuus alueen vankiloissa vaihtelee mutta luvuista käy 
esiin, että alueen vankiloilla on merkitystä myös laajemman alueen tarpeeseen 
vastaamisessa. Ulkomaalaisten osuus alueella on selvästi valtakunnallista tasoa pienempi. 
Esimerkiksi Oulun alueelta merkittävänä kasvukeskuksena saattaa kuitenkin jatkossa tulla 
aiempaa enemmän myös ulkomaalaisia vankeja. 
 
 

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnasta kotoisin olevat 
vankilan mukaan 1.5.2017 

      

 

Pohjois-
Pohjanmaa 

Lappi  Yhteensä 

 

 

N N N % 

 Ouv 41 17 58 24 
 Ouvy 6 2 8 3 
 Pev 18 5 23 10 
 Kesv 22 3 25 11 
 Ylv 16 22 38 16 
 Yhteensä 103 49 152 64 
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Muussa vankilassa 62 24 86 36 
 Yhteensä 165 73 238 100 
  

 
Tarkastelualueelta kotoisin olevista vangeista noin kolmannes on sijoitettu tarkastelualueen 
ulkopuolisiin vankiloihin. Muista maakunnista kotoisin olevia on alueen vankiloissa jonkin 
verran enemmän.  
 

3. Nykytilanne 

3.1. Oulun vankila 

3.1.1. Tilat 

Oulun Vankila ei ole käynyt lävitse laajaa perusparannus hanketta, toisin kuin Kuopion 
tai Mikkelin vankilat. Vankilassa on kylläkin tehty osastokohtaisia korjauksia, joilla on 
saatu pidennettyä rakennusten sekä järjestelmien käyttöikää. Arviot perusparannuksen 
tarpeen ajoittumisesta ovat 5 – 10 vuoden aikavälillä. Oulun osalla perusparannus 
koskisi koko vankilan rakennuskantaa. Tässä vaihtoehdossa pinta-alatehokkuus jäisi 
heikoksi hankalien perusrakenteiden vuoksi. Lisäksi vankila sijaitsee ahtaasti kaupun-
kirakenteessa ja on monikerroksinen raskaasti rakennettu kokonaisuus. Pääosin Oulun 
vankilan tilat ovat muurien sisäpuolella. Vankilarakennuksen lisäksi muurin sisäpuolella 
sijaitsee puusepänrakennus, jonka yläpuolella on koulutustilaa. Oulun vankilan käyttä-
mien tilojen laajuus on tällä hetkellä n. 6000 htm2. Muurien ulkopuolisella alueella si-
jaitsee muita Rikosseuraamuslaitoksen yksiköitä kuten yhdyskuntaseuraamustoimisto. 
Näitä tiloja ei ole liitetty toteutettuun toimeksiantoon. 
 

3.1.2. Toiminta 

Oulun vankilan toiminta joutuu sopeutumaan vanhan rakennuksen suurelta osin 
epäkäytännöllisiin ja joustamattomiin rakenteisiin. Tämä näkyy isoina haasteina tut-
kintavankien sijoittamisessa niin, että voitaisiin varmistua tutkinnan turvaamisen vaati-
mista edellytyksistä. Myös useat toimintatilat on sijoitettuna eripuolille vankilaraken-
nusta. Uusia vankilakonseptin mukaisia toiminnallisia ajatuksia ja linjauksia ei vanki-
lassa pystytä toteuttamaan kuin vähissä määrin, johtuen tilojen ja alueen reunaeh-
doista. 
Oulun vankilan työtoiminta pitää nykyisellään sisällään puusepänteollisuutta, vankilan 
korjaukseen liittyviä töitä, puhtaanapitotöitä, vaatehuoltoa, keittiön avustavia töitä sekä 
pihojen kunnossapitoa. Yhteensä noin 30 vankityöpistettä. 
Vankilan opiskelutarjontaan kuuluu Valma-koulutusta, lukio-opetusta ja Moodle-opis-
kelua. Opiskeluun osallistuu noin 25 vankia. 
Vaikuttamistyöskentelyyn osallistutaan erilaisia kursseja käyden. Kuten esimerkiksi 
VKM-keskustelut, suha-kurssi, suunta-yksilöohjelma ja motivoivat päihdekeskustelut. 
Vangeille järjestettyä sidosryhmätoimintaa on mm. Via Vis-hankke, muutoksen vuoro–
projekti ja Marttojen arjen taidot -koulutus. 

 



   7 (27) 

   

  

 15.1.2018   

 

 

3.1.3. Henkilöstö 

Oulun vankilan nykyinen henkilöstömäärä on 72 htv.  
 

3.2. Pelson vankila 

3.2.1. Tilat 

Pelson vankilan nykyiset majoitustilat ovat kunnoltaan huonot ja osin käyttökiellossa. 
Vankilan kaksi osastoa (62 vankipaikkaa) poistuivat käytöstä syyskuussa 2016. Van-
keja on voitu majoittaa vielä kahdessa vankilasiipien päädyn osastoissa. Osastoissa on 
käytössä 58 vankipaikkaa. Myös näissä osastoissa on tehty sisäilman terveellisyystut-
kimuksia, mutta tulokset eivät ole johtaneet osastojen sulkemisiin. Vankilan keskusra-
kennus on rakennettu 1980 luvulla ja on peruskorjauksen tarpeessa. Vaihtoehtoisena 
toimintamallina on pidettävä myös purkamis- / uudisrakentamista, kuten kaikkien van-
hojen majoitusrakennusten kohdalla.  
Pelsolle valmistui vuonna 2004 uusi hallinto- ja porttirakennus, joka on hyväkuntoinen 
ja suunniteltu Pelso - vaihtoehdossa käytettäväksi.  
Senaatti-kiinteistöjen arvion mukaan suurin korjaustarve toiminnan rakennuksista on 
navettarakennuksella (korjauskustannusten arvio 961 100 €). Seuraavan kymmenen 
vuoden aikana on toimintatilojen kohdalla arvioitu tarvittavan yhteensä 2 031 680€ 
arvosta kunnossapitoluonteisia korjauskustannuksia nykyisen kunnon ylläpitämiseksi. 
Työtoiminnan tilojen pitkän aikavälin tarpeena on niiden peruskorjaaminen tai 
osittainen korvaaminen uudisrakennuksilla. Näiden toimenpiteiden 
investointikustannuksiksi on arvioitu n. 30 milj. €.  Pelson nykyisten tilojen laajuus on 
arviolta 24 250 htm2. 
Senaatti - kiinteistöillä on tällä hetkellä menossa Pelson vankilassa rakennushanke 
kahdelle siirrettävälle vankiosastolle, joissa on yhteensä 32 vankipaikkaa. Vankipaikat 
ovat S1 tason avoimia osastoja. Suunnitelmissa on noudatettu mahdollisimman pitkälle 
uutta vankilakonseptia sekä siirrettävyyden periaatteita. Rakennusurakan arvo on n. 
2 600 000€. Rakennusten jatkokäyttöä voidaan suunnitella eri vaihtoehtojen 
yhteydessä tai tarpeen niin vaatiessa muualla Rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä.  
 

3.2.2. Toiminta 

Vankien toimintoja sijaitsee laajalla alueella varsinaisen muurialueen ulkopuolella. 
Toimitaan kuuluu maataloudentöitä mm. karjan ja lammasten hoitoa, maanviljelyä sekä 
metsätöitä. Lisäksi alueella on puutyö- ja korjaamohalli, joissa vangit työskentelevät. 
Muurialueen sisäpuoliset vangeille suunnatut toiminnot keskittyvät pääosin keskusra-
kennukseen. Keskusrakennuksessa sijaitsevat mm. opiskelutilat, liikuntatilat, ja kap-
peli. Vankeja on myös toiminnoissa rakennuksen keskuskeittiöllä sekä laitospyykki 
huollossa. Pelson Vankien toimintoihin osallistumisprosentti on suljettujen vankiloiden 
kohdalla valtakunnallisella tasolla korkea yli 80%. Luku on samaa luokkaa kuin avo-
vankiloissa.  
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3.2.3. Henkilöstö 

Pelson vankilan nykyinen henkilöstömäärä on 90 htv. 
 
 

4. Tulevaisuuden vaihtoehdot 

 

4.1. Oulun vankila (80vp) 

4.1.1. Tilat 

Uuden itsenäisen Oulun vankilan lähtökohtana pidetään uudisrakennusta Senaatti – 
kiinteistöjen hankkimalle tai omistamalle tontille Oulun kaupungissa. Tontin tulee sijaita 
hyvien yhteyksien päässä sidosryhmistä ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Työryh-
mätyön yhteydessä on käyty keskusteluja myös siitä, voitaisiinko hankkeessa yhdistää 
Poliisin ja RISE:n tilatarpeita Oulun seudulla. Tätä näkökohtaa puolustaisivat juuri tut-
kintavankien säilyttämiseen liittyvät kysymykset. Asiaa ei kuitenkaan sisällytetty tar-
kemmin selvityksiin.   
Oulun uusien tilojen laajuuslähtökohtina on soveltaen käytetty vankilakonseptin anta-
mia eri tilakokonaisuuksille määrittäviä neliömääriä (tilaohjelmatyökalu). Laajuusmää-
rittämisen yhteydessä todettiin, että tehty vankilakonsepti ei tunne tutkintavankien toi-
minnan erityisiä edellytyksiä. Tästä syystä konseptia on ollut pakko soveltaa. Konseptin 
ulkopuolelta tarveselvitykseen on sisällytetty mm. liikunta- ja punttisali, osastokohtaiset 
saunat, poliisin kuulustelutilat, muiden toimijoiden asiakasvastaanottotilat ja käräjäsalit 
(videokäräjille ja oikeuden istuntoon) sekä matkaselliosasto. Kaikkineen Uuden Oulun 
vankilan tilatarve olisi yhteensä arviolta 5537 htm2.  
   

4.1.2. Toiminta 

Oulun vankila toimisi tutkintavankilana. Vankilaan sijoitettaisiin myös vankeusrangais-
tusta suorittavia vankeja. Vankila toimisi S1- ja S2-tason vankilana, jossa on yksi 8-
paikkainen asuinosasto intensiivisempää valvontaa tarvitseville vangeille. Miesvan-
geille olisi 60 paikkaa ja naisvangeille 20. Miespaikoista 52 olisi tutkintavangeille ja 8 
vankeusvangeille. Naisvankien paikoista 12 olisi tutkintavangeille ja 8 vankeusvan-
geille. Vankipaikkoihin kuulumattomia matkasellipaikkoja tarvittaisiin lisäksi 24 kpl.  
Oulun vankilan tulevaisuuden toiminnan kehittäminen perustuu RISE:n strategiaan ja 
vankilakonseptin jatkotyöhön. Vaikuttavuusalueita ovat: 
 
- puuttuminen asiakkaiden päihde- ja riippuvuusongelmiin 
- arvot, ajattelu ja toiminta 
- arkielämän taidot 
- koulutus ja työelämäntaidot 
- terveys ja hyvinvointi 
- lapset, vanhemmuus ja ihmissuhteet 
- yhteiskuntaan kiinnittyminen ja rikoksettomuus 
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4.1.3. Henkilöstö 

Tulevaisuuden toiminnan edellyttämä henkilöstömäärä on sama htv -toteuma, joka 
vankilassa on ollut aiempina vuosina eli yhteensä 72 htv. Päivittäinen henkilökunnan 
vahvuus noin 44 henkilöä. 
Oulun vankilan HTV yht.: 72 kpl 
 

  

4.1.4. Kustannukset 

Toimintamenot yht. /v 7 857 843€ /v 
 
Toimintamenojen kolme merkittävää osakokonaisuutta: 
Vuokra yhteensä: 2 602 000€ /v 
Henkilöstökulut: 3 403 584€ /v 
Turvatekniset, leasing:    359 550€ /v  
 

4.1.5. Sidosryhmät ja niiden vaikutukset Oulun vankilassa 

Tulevaisuuden Oulun vankilan sidosryhmät on koottu liitteenä (LIITE 1) olevaan 
kaavioon palvelukarttaa hyväksi käyttäen. 

Sidosryhmätyötä voidaan kartan perusteella nähdä toteutettavan kaikilla palvelukartan 
osa-alueilla. Sidosryhmätyö on Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukaista toimintaa 
tukevaa. Tutkintavankilan luonteesta johtuen sidosryhmätoiminta on vankilassa 
tapahtuvaa. Vankilasta ulospäin suuntautuva sidosryhmien kanssa tehtävä työ liittyy 
lähinnä vapauttamisiin. Työtoiminta tapahtuu vankilassa, työtoimintaan liittyviä 
sidosryhmiä on verrattain vähän. 

Asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna sidosryhmätyö Oulun vankilassa mahdollistaa 
työskentelyn rikollisesta käyttäytymisestä irtaantumiseen ja siihen liittyvän muutostyön 
sekä jatkumot siviiliin. Verkostoituminen kattaa vankilan perustehtävään nähden eri osa-
alueita, jotka tukevat sekä tutkintavankilana toimimista että vankien sosiaalista 
kuntoutumista. Tutkintavankilan toiminta sosiaalisten suhteiden, perhetyön ja 
vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta toteutuu parhaiten tarjoamalla riittävät ja 
sopivat tilat ulkoisille toimijoille ja perheille. 

Tätä selvitystä varten on haastateltu Oulun vankilassa neljää vankia, joista kolme oli 
tutkintavankia ja yksi vankeusvanki. Vangit arvioivat, että Oulusta käsin yhteyksien 
pitäminen omaisiin ja poistumisluville lähteminen on suhteellisen helppoa. Ainoaksi 
ongelmaksi nähtiin pitkistä matkoista aiheutuvat isot matkakustannukset, joihin vangin 
palkoilla ei aina ole varaa. Myös omaisten kuvattiin olevan helppoa tulla Ouluun julkisilla 
kulkuneuvoilla. Vangit arvioivat, että poistumisluville lähtemisissä ja yhteydenpidoissa 
omaisiin olisi vaikeuksia, jos rangaistusta pitäisi suorittaa Pelsolla, jossa vastaajat 
tiesivät julkisten kulkuyhteyksien olevan heikot. Yksi vastaajista kommentoi myönteisesti 
Pelson vankilan työtoimintaa, koska tunsi sen. Tutkintavangit nostivat esiin tarpeen 
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tiloille, jossa pitkistä matkoista tulevat omaiset voisivat yöpyä tullessaan vankilaan 
tapaamaan läheistään. 

Sidosryhmien kanssa tehtävän työn edellytetään tukevan rikollisesta käyttäytymisestä 
irtaantumista ja uusintarikollisuuteen vaikuttavaa muutostyöskentelyä. Oulun vankilan 
palvelukarttaan on kuvattu toimijoita, jotka palveluja vankilaan tuottamalla tarjoavat 
mahdollisuuden tähän.  

Koulutuksen osalta lukio-opetus ja Valma-koulutus mukailevat nykyisiä koulutusmalleja. 
Tulevaisuuden vankilassa digitalisaatio mahdollistanee myös tutkintavankiloissa 
huomattavan monimuotoisemman ja laajemmat koulutusmahdollisuudet kuin mitä 
palvelukarttaan on nyt laadittu. 

Sidosryhmistä poliisin ja käräjäoikeuden kanssa tehtävä yhteistyö on toiminnallisesti 
merkittävintä tutkintavankilan kanssa. Selvityksen (LIITE 2) perusteella pidetään 
tärkeänä, että tutkintavankilan rakenteissa otetaan huomioon sidosryhmätyöstä tulevat 
vaatimukset muunneltaville, riittäville ja turvallisille toimitiloille. Tätä seikkaa on mm. 
poliisi omissa kannanotoissaan toivonut. Myös käräjäoikeuden mielestä tulevaisuuden 
yhteistyössä tiloja tarvitaan nykyistä enemmän istuntoja varten vankilassa. 

Poliisi näkee yksiköiden fyysisellä läheisyydellä olevan merkittäviä etuja. Poliisin 
näkökulmasta erityisesti tutkintavankeihin liittyvän esitutkintaprosessin ja muun 
yhteistyön kannalta fyysisellä läheisyydellä mahdollistetaan toiminnallisten tekijöiden 
parantuminen. Esimerkiksi vartioinnin ja turvallisuuden infrastruktuuriin liittyvissä 
järjestelyissä,  kuulusteluihin, vankien siirtoihin ja  erilaiseen liikutteluun liittyvät hyödyt. 
Tilojen fyysinen läheisyys mahdollistaisi vankien ja tutkintavankien terveydenhuoltoon ja 
-hoitoon, ravitsemus- pesula- ja siivouspalveluihin liittyviä etuja. Näillä eduilla poliisi 
näkee toiminnallisen sujuvuuden ja joustavuuden lisäksi olevan myös huomattavia 
yhteiskunnallisia taloudellisia vaikutuksia.  

Edellä mainituista syistä poliisi näkee tärkeänä poikkihallinnollisen yhteistyön tekemisen 
Oulun seudulla. Oulussa poliisilla on omiin toimitiloihin liittyviä muutostarpeita ja siksi 
tilaisuus tehdä yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa Ouluun sijoittuvan 
tutkintavankilan osalta nähdään ihanteellisena. 

Tutkintavankeuslakiin liittyvien muutosten (tutkintavankien nykyistä nopeampi 
siirtyminen poliisin säilytystiloista vankilaan) osalta toimeenpanoa valmistelemaan on 
nimetty RISE:n ja POHA:n edustajista koottu työryhmä, joka on antanut työstään 
väliraportin 27.11.2017 (LIITE 3). Työryhmä on laatimassaan väliraportissa tehnyt 
esityksiä alueelliseen verkostoon, tutkintavankien paikkojen riittävyyteen ja sijoitteluun, 
digitalisaation hyödyntämiseen, vankien kuljetukseen ja yhteydenpitoihin liittyviin 
toimenpiteisiin. Lisäksi väliraportissa on arvioitu sidosryhmien välisiä työprosesseja sekä 
kustannusvaikutuksia henkilöstön ja tilojen osalta. 

Väliraportissa Oulun vankila nähdään tutkintavankilana, kuten on suunniteltu vankilan 
laatimassa 16.5.2017 tarveselvityksessäkin. Työryhmä on ottanut kantaa siihen, että eri 
toimijoiden (RISE, Poliisi) sijoittaminen samoihin tiloihin nykyisellä toimipaikkaverkostolla 
olisi haastavaa ja kustannustehokkuudeltaan huonoa. Oulun poliisilla on valmiudet 
suunnitella uusi yhteinen kampusalue RISE:n kanssa esimerkiksi Hiukkavaaraan, jolloin 
väliraportissa esiintuodut ongelmat nykyisistä toimintapaikkaverkostoista poistuisi. 
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Käräjäoikeuden kannalta on merkittävintä saada vangit tuomioistuinkäsittelyihin oikeina 
aikoina. Tutkintavankilan fyysinen läheisyys helpottaisi kuljetusten ja säilytysten 
organisointia ja lisäisi mahdollisesti turvallisuutta. Vaihtoehtoisesti istuntoja varten tulisi 
olla riittävät, turvalliset tilat vankilassa. 

4.1.5 Henkilöstövaikutukset Oulun vankilassa 

Oulun vankilassa on tällä hetkellä 70 vakituisesti nimitettyä virkamiestä. Vakituisesta 
henkilöstöstä muutamaa yksittäistä työntekijää lukuun ottamatta kaikki asuvat Oulussa 
tai sen lähialueella. 

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen arvion mukaan 70 virkamiehestä 
eläköityy vuoden 2021 loppuun mennessä 13 virkamiestä ja vuoden 2023 loppuun 
mennessä eläköityy yhteensä 17 virkamiestä. 

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen kautta on vuosina 2013-2017 hoidettu 40 
vakituisen tai määräaikaisen viran rekrytointiprosessia, joihin on ollut yhteensä 746 
hakijaa. Kaikkiin haettaviin tehtäviin on ollut erittäin runsaasti hakijoita. 

Kun otetaan huomioon vuoteen 2023 mennessä eläköityvä henkilöstö ja arvioidaan 
henkilöstön rekrytointitarvetta vuoteen 2023 mennessä, tulisi vankilaan rekrytoida 19 
työntekijää lisää. Väestöennusteiden mukaan Oulun seudun asukasmäärän odotetaan 
kasvavan voimakkaasti vuoteen 2035 mennessä. Väestöennusteen ja viimeaikaisen 
rekrytointitiedon perusteella osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoimisessa ei 
ole ongelmia minkään henkilöstöryhmän osalta Oulun vankilaan. 

4.2. Pelson vankila (120vp) 

4.2.1. Tilat 

Uuden itsenäisen Pelson vankilan lähtökohtana pidetään sijoittumista nykyiselle van-
kila-alueelle sekä tukeutumista käyttökuntoisiin olemassa oleviin rakennuksiin (kuten 
hallintorakennus ja muurin ulkopuolisia toiminnan rakennuksia). Uudisrakennettavaa 
majoituskapasiteettia suunnitelma sisältää 88 vankipaikkaa. Myös 32-paikkainen ra-
kennettava (valmistuminen kesä 2018) siirtokelpoinen majoitusrakennus olisi tuolloin 
käytettävissä vankien asuttamiseen. Vanhoista sellirakennuksista luovuttaisiin.  
 
Pelsolle valmistui vuonna 2004 uusi hallinto- ja porttirakennus, joka on hyväkuntoinen 
ja suunniteltu Pelso - vaihtoehdossa käytettäväksi. Vankilaan rakennettaisiin uusi 
toiminta- ja palvelukeskus. Vanhasta keskusrakennuksesta luovuttaisiin. Muurin 
ulkopuoliset toimintarakennukset säilyisivät tarvittavin osin ja niiden peruskorjaustar-
peet toteutettaisiin suunniteltavalla aikavälillä. Senaatti-kiinteistöjen arvion mukaan 
suurin korjaustarve toiminnan rakennuksista on navettarakennuksella (korjauskustan-
nusten arvio 961 100 €). Seuraavan kymmenen vuoden aikana on toimintatilojen koh-
dalla arvioitu tarvittavan yhteensä 2 031 680€ arvosta kunnossapitoluonteisia 
korjauskustannuksia nykyisen kunnon ylläpitämiseksi. Työtoiminnan tilojen pitkän 
aikavälin tarpeena on niiden peruskorjaaminen tai osittainen korvaaminen 
uudisrakennuksilla. Näiden toimenpiteiden investointikustannuksiksi on arvioitu n. 30 
milj. €.  Pelson vankilan nykyisten tilojen laajuus on arviolta 24 250 htm2. Alueen 
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tarpeettomista rakennuksista luovuttaisiin, jolloin Pelson vankilan tilojen 
yhteisneliömäärä olisi suunnitelmien toteuduttua noin 16 400 htm2. 
 
 

4.2.2. Toiminta 

Pelson vankila toimisi S1 – tason suljettuna miesvankilana, joka toimisi kuntoutusjat-
kumona suljettujen ja avovankiloiden välissä. Toiminta on suunniteltu bio- ja vihertalo-
utta hyödyntävä ja toisiaan tukeva työtoimintana. Vaikuttavuustyöskentely ja koulutus 
on integroitu toisiinsa käyttäen nykyistä toimintaympäristöä. Konseptin määrityksiä on 
pyritty noudattamaan vankiasumisen ja toiminta- ja palvelukeskuksen toimintojen ja ti-
lojen määrittämisessä. Konseptin linjauksesta poiketen vankien toimintapisteet keskit-
tyisivät asuinosastojen läheisyydestä muurialueen ulkopuolelle, metsän- ja karjanhoi-
toon, peltoviljelyyn sekä verstastoimintaan. 
 

4.2.3. Henkilöstö 

Pelson vankilan HTV yht: 96 kpl 
 

4.2.4. Kustannukset 

Toimintamenot yht. /v    11 252 777€ /v 
 
Toimintamenojen kolme merkittävää osakokonaisuutta: 
Vuokra yhteensä: 5 411 000€ /v 
Henkilöstökulut: 4 538 112€ /v 
Turvatekniset, leasing:    260 550€ /v 
 

4.2.5. Sidosryhmät ja niiden vaikutukset Pelson vankilassa 

Tulevaisuuden Pelson vankilan sidosryhmät on koottu liitteenä (LIITE 4) olevaan 
kaavioon palvelukarttaa hyväksi käyttäen. Sidosryhmätyötä voidaan kartan perusteella 
nähdä toteutettavan kaikilla palvelukartan osa-alueilla. Sidosryhmien kanssa tehtävä 
työ tukee Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukaista toimintaa.  
 
Vahvimmin kartassa esiin nousevat sidosryhmät joiden vaikutukset painottuvat 
yhteiskuntaan kiinnittymiseen ja rikoksettomuuteen sekä koulutukseen ja 
työelämätaitoihin. Laitoksen toiminnan luonteesta johtuen erityisesti 
Luonnonvarakeskuksen (Luke), karjan tuottavuuteen tähtäävä valtakunnallinen 
myntiyritys Faba osk, pohjoissuomenkarjan maidon hyödyntämistä kartoittava Lappari- 
hanke sekä maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämistä 
tukeva ProAgria yhteistyö liittyvät välillisesti maatalouden toteuttamiseen ja sitä kautta 
lopulta vankien työelämävalmiuksien kehittämiseen ja ylläpitämiseen.   
 
Työtoiminnan merkitys vankien kuntoutuksessa nähdään Pelson vankilassa 
merkittävänä osana sosiaalista kuntoutumista. Tätä seikkaa vahvistaa mm. Tynin 
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väitöskirja (Sasu Tyni; Vankeinhoidon vaikuttavuus. Onko kuntoutukselle tilastollisia 
perusteita 2015) ja Kristiina Vanha-Jaakkolan opinnäytetyö (”Kiinnostaako mikään vai 
eikö?” Lyhytaikaisvankien näkökulmia toimintoihin osallistumisesta suljetussa 
laitoksessa, 2017).  
 
Tynin väitöskirjatutkimuksen mukaan vankien toimintoihin osallistumisen määrä ei 
kuitenkaan vaikuta merkittävästi rikoksen uusimisriskiin, sen sijaan ohjelmatoiminnalla 
on voitu osoittaa uusimisriskiä vähentäviä vaikutuksia. ( Tyni 2015;96, 116). Tästä 
näkökulmasta tarkasteltuna Peson vankilan yhteiskunnallisesti merkittävä työtoiminta 
tukee vangin sosiaalista kuntoutumista, mutta laajempaa uusintarikollisuuteen 
vaikuttavaa merkitystä sille ei voi antaa.  
 
Koulutuksen osalta lukio-opetus ja Valma-koulutus mukailevat nykyisiä 
koulutusmalleja. Tulevaisuuden vankilassa digitalisaatio mahdollistanee myös 
suljetuissa vankiloissa huomattavan monimuotoisemman ja laajemmat 
koulutusmahdollisuudet kuin mitä palvelukarttaan on nyt laadittu.  
 
Tulevaisuuden Pelson vankilassa nähdään koulutuksen painopiste rikoksettoman 
toiminnan oppimisympäristön käsitteen kautta. Tällä tarkoitetaan vankilassa olevia 
erilaisia tiloja, paikkoja, yhteisöjä ja toimintatapoja, jotka edistävät uuden oppimista. 
Oppimisympäristöllä ei siis tässä tarkoiteta ulkopuolisten oppilaitosten tutkintoihin 
tähtäävää toimintaa.  
 
Rikollisesta käyttäytymisestä irtaantumisessa ja uusintarikollisuuteen vaikuttamisessa 
työn ja toiminnan lisäksi tarvitaan muutostyöskentelyä tukevaa toimintaa, jota työtä 
myös sidosryhmätyön edellytetään tukevan. Vankila profiloituu toiminnassaan 
työpainotteisesti tarjoamalla vangeille raittiutta tukevan kuntoutumis- / työympäristön 
hyödyntäen sidosryhmiä kuten A-klinikkaa, vangin vapautumisen vaiheessa. 
 
Palvelukartassa on Pelson vankilassa yhteiskuntaan kiinnittymisen osiossa kuvattu 
monimuotoisesti erilaisia verkostojen hankkeita, joissa vankila on mukana. Hankkeissa 
näyttäytyy vahvasti yhteistyö TE- toimistojen kanssa ja sitä kautta vankien 
vapautumiseen ja yhteiskuntaan valmentamisen näkökulma. Verkostoituminen 
monimuotoisesti yhteiskunnan normaalipalveluihin voi mahdollistua digitalisaation 
avulla myös silloin kun etäisyydet ovat fyysiselle kanssakäymiselle esteenä. Tämä 
edellyttää tulevien tilojen ja digitalisaation huolellista suunnittelua huomioiden myös 
sidosryhmien tarpeet. 
 
Pelson vankilassa työtoiminnassa tähdätään alueelle tyypillisesti bio- ja vihertalouden 
kehittämiseen aidossa ympäristöissä, mikä edellyttää palvelukartassa kuvattuja 
sidosryhmiä. Sidosryhmiksi on kirjattu useita ulkoisia toimijoita, jotka on ollut vaikea 
sijoittaa palvelukarttamalliin, mutta nähdään vankilassa vaikutuksiltaan tärkeänä. 
Tällaisina sidosryhminä mainitaan Vaalan kunta, Kainuun pelastuslaitos sekä 
yritysyhteistyö. Esimerkkeinä yritysyhteistyöstä maatalouskoneiden ja ajoneuvojen 
huoltoon liittyvä sekä maitotalous- ja puusepän teollisuuden tuotantoon liittyvä 
yritysyhteistyö.  
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Edellä kuvatun yhteistyön vaikutukset erityisesti taloudellisesta ja aluepoliittisesta 
näkökulmasta ovat toimijoiden kannalta merkityksekkäitä. Vaalan vs. kunnanjohtaja on 
nostanut nämä seikat yksityiskohtaisemmin esille omassa lausunnossaan (LIITE 5). 
 
Tutkintavankeuslakia valmisteleva työryhmä on ottanut väliraportissaan kantaa 
tutkintavankien sijoittamiseen. Pelson  ja muutaman muun suljetun vankilan osalta 
esitetään tutkintavankilana toimimista myös muille kuin muutoksenhakutuomioistuimen 
päätöstä odottaville tutkintavangeille.  
 
Asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna perhetyö, omaisten ja läheisten tapaamiset ovat 
merkityksellisiä. Palvelukartasta voidaan nähdä tätä tukevaa sidosryhmätyötä laitoksen 
ulkopuolelta ja ulkopuolella toteutettuna. Rakenneratkaisussa on huomioitu tilojen 
muunneltavuus. Pelson fyysinen sijainti, julkisten kulkuyhteyksien vähäisyys tai 
puuttuminen sekä matkustamisen kustannukset ovat realiteetteja, mitkä rajoittavat 
vankilassa toteutettavia perhetapaamisia sekä muita vankien ja läheisten välisiä 
tapaamisia. 
 
Tätä selvitystyötä varten Pelson vankilassa on haastateltu viittä vankia, joiden 
vastauksista tuli vahvasti esiin erityisesti kulkuyhteyksiin ja liikkumiseen liittyvät 
ongelmat suhteessa poistumislupiin sekä omaisten tapaamisiin. Poistumislupia oli 
jätetty jopa käyttämättä hankalien kulkuyhteyksien ja pitkien matkojen vuoksi 
kotipaikkakunnalle.  
 
Haastateltujen mielipiteet mukailevat pitkälti Rikosseuraamuslaitoksessa 2016 
toteutetun laatututkimuksen tuloksia. Laatututkimuksen vastausten mukaan vangit 
kokivat vieraiden tapaamismahdollisuuksien olevan riittämättömiä ja vierailuaikojen 
liian lyhyitä. Haastattelussa tuli vahvasti esiin vankien tyytyväisyys oikeisiin töihin, jota 
vankilassa on mahdollista tehdä maa- ja karjatalouden parissa.  
 
Ulkoisista sidosryhmistä poliisi on todennut, että operatiivisesti tarkasteltuna 
vankeusvankilan sijainnin olisi hyvä olla lähellä poliisia. Palvelukarttaan kuvattu 
poliisiyhteistyö Pelson vankilan näkökulmasta kuitenkin toimii huolimatta fyysisistä 
etäisyyksistä, koska toiminta ei edellytä päivittäistä yhteydenpitoa. 
 
Käräjäoikeuden näkökulmasta vankeusvankilan toiminta voi olla fyysisesti etäämpänä. 
Fyysinen etäisyys ei teknisin laittein varustetusta vankilasta käräjäoikeuden mielestä 
estä istuntojen pitämistä tarvittaessa myös vankeusvankilassa. 
 

4.2.6 Henkilöstövaikutukset Pelson vankilassa 

Pelson vankilassa on tällä hetkellä 77 vakituisesti nimitettyä virkamiestä. Vakituisesta 
henkilöstöstä 38 asuu Vaalassa, 11 Oulussa, 10 Muhoksella, 3 Kajaanissa, 3 
Paltamossa, 3 Siikalatva/Kestilässä sekä muilla paikkakunnilla yhteensä 9 työntekijää. 

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen arvion mukaan 77 virkamiehestä 
eläköityy vuoden 2021 loppuun mennessä 11 virkamiestä ja vuoden 2023 loppuun 
mennessä eläköityy yhteensä 15 virkamiestä. 
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Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen kautta on vuosina 2013-2017 hoidettu 35 
vakituisen tai määräaikaisen viran rekrytointiprosessia, joihin on ollut yhteensä 198 
hakijaa. Joihinkin tehtäviin ei ole ollut hakijoita tai hakijoiden määrä on ollut vähäinen. 
Vankilan viime vuosien rekrytointitilanteeseen on vaikuttanut henkilöstömäärän 
vähentyminen vuosina 2010-2012, jolloin vankipaikkaluku lähes puolitettiin. Lisäksi 
syksyllä 2016 otettiin osa vankipaikoista pois käytöstä, mikä edelleen vähensi 
henkilöstön uudelleen rekrytointitarvetta. Ilman em. muutoksia vankilaan olisi pitänyt 
rekrytoida enemmän henkilöstöä aiempina vuosina. 

Kun otetaan huomioon vuoteen 2023 mennessä eläköityvä henkilöstö ja arvioidaan 
henkilöstön rekrytointitarvetta vuoteen 2023 mennessä, tulisi vankilaan rekrytoida 34 
virkamiestä lisää. 

Tällä hetkellä vankilan vakituisesta henkilökunnasta Vaalassa asuu vain puolet. 
Tilastokeskuksen ja Kainuun liiton ennusteiden mukaan Vaalan kunnan väestön 
arvioidaan vähenevän n. 17-19 % vuoteen 2035 mennessä. Väestöennusteiden mukaan 
väestö keskittyy voimakkaasti kasvukeskuksiin tulevaisuudessa. Osaavan ja 
ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoiminen on haasteellista pidemmällä aikavälillä jo 
olemassa olevan tiedon perusteella. 

4.3. Pohjois-Suomen vankila (208vp, huom. 8 paikkaa enemmän kuin Oulu + Pelso 
yht.) 

4.3.1. Tilat 

Pohjois-Suomen vankilan tarveselvitys sisältää vankilakonseptin mukaiset tilat ja toi-
minnat noin 208 vangille. Vangeista olisi tutkintavankeja n.100. Tutkintavankien koh-
dalla vankilakonseptin tilaohjelmaa on sovellettu erityisesti tutkintavankien tarvitsemilla 
erityistarpeilla. Myös konseptista puuttuvat tilat kuten liikunta ja matkasellitilat on sisäl-
lytetty kokonaisuuteen. Kaikki tilat olisivat uudisrakennettuja, mutta mahdollisuutena on 
myös Pelson vankilaan rakennettavien kahden siirtokelpoisen osaston käyttäminen 
Pohjois-Suomen vankilan yhteydessä (32 vankipaikkaa). Pohjois-Suomen vankilan ko-
konaistilantarve olisi 10 998htm2. 
 

4.3.2. Toiminta 

Vankien tarvitsema toimintaympäristö ja logistiikka on suunniteltu vankilakonseptin pe-
riaatteiden pohjalta. Periaatteissa korostuvat osastojen läheisyydessä tapahtuvat ar-
jenhallinnan, liikunnan, ryhmäopiskelun, pienimuotoisen askartelun ja tuotevalmistuk-
sen vankitoiminnat. Myös vankiosastojen yhteydessä olevat pihat lisäävät ulkoilun 
merkitystä toiminnoissa. Ruokailu tapahtuisi osastoilla, mutta omakohtaisen ruoan val-
mistamisen aktiviteetti vaihtelisi vankien kykyjen ja osaston turvallisuus- ja toiminta-
olosuhteiden mukaan (osa tutkintavangeista ja erillään pidettävät). 
Vankien palvelu ja toimintakeskukset (2-3 kpl) sisältäisivät mm. luokka-, ohjelma- ja 
hengellisiä tiloja, kokoontumis- ja työtoiminnan tiloja, sekä näiden tukitiloja. Vankeus-
vangeilla, tutkintavangeilla ja erityisryhmillä olisi omat palvelukeskukset. Tilat raken-
nettaisiin mahdollisemman muunneltaviksi ja tarpeiden mukaisesti esteettömiksi. 
Liikkuminen asuinosastojen ja keskusten välillä olisi vaivatonta ja luontevaa. 
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Terveydenhuollon, laitoskeittiön, henkilökunnan ruokailun, vangin vaatteiden ja pyykki-
huollon, myymälän sekä näiden tukitiloille olisi oma tilakokonaisuutensa. Tilat olisivat 
tarpeiden mukaisesti esteettömät. 
Portti, tapaamiskeskus ja valvonta sijaitsevat omana kokonaisuutenaan. Rakennuk-
sessa olisi turvallisuuteen liittyviä valvontatiloja, tarkastustiloja ja tekniikkatiloja. Myös 
käräjä-, poliisin kuulustelu- sekä asianajajien tilat sisältyvät tilakokonaisuuteen. Kaikki 
vankitapaamiset ja vierailijoiden vastaanotot tapahtuisivat rakennuksen yhteydessä. 
Hallintokeskuksessa sijaitsee henkilökunnan tarvitsemat tilat, kuten monitilaympäristö 
hallinnon toimistotyölle (myös arviointikeskus), henkilökunnantaukotila, kahvio ja lepo-
tilat, henkilökunnan saunat, sosiaalitilat sekä kuntosali. Lisäksi toiminnan tarvitsemat 
tukitilat kuten lähiarkisto olisivat rakennuksessa. 
 

4.3.3. Henkilöstö 

Pohjois-Suomen vankilan HTV yht: 145 kpl 
   

4.3.4. Kustannukset 

Toimintamenot yht. /v    14 738 423€ /v 
 
Toimintamenojen kolme merkittävää osakokonaisuutta: 
Vuokra yhteensä: 5 069 000€ /v 
Henkilöstökulut: 6 854 440€ /v 
Turvatekniset, leasing:    479 700€ /v 
 

4.3.5. Sijainti 

Senaattikiinteistöt on lausunnossaan ottanut kantaa Pohjois-Suomen vankilan sijaintiin. 
Lausunnossa viitataan RISE:n ja POHA:n työryhmän väliraporttiin 27.11.2017, jonka 
mukaan tutkintavankien siirtyessä suurelta osin säilytettäväksi poliisivankiloista 
tutkintavankiloihin, lisääntyy myös liikkumisen tarve näiden toimijoiden välillä. 
Optimoidakseen kummankin osapuolen henkilökunnan työajan ja tilojen yhteiskäytön 
tulisi Senaatti-kiinteistön lausunnon mukaan näiden kahden osapuolen sijaita 
mahdollisimman lähekkäin. Tämä synenergiahyöty on lausunnon mukaan mahdollista 
aikaansaada Oulun uudessa vankilassa ja poliisitalossa. 

Senaatti-kiinteistön lausunnossa kerrotaan Oulun poliisin Rata-aukiolla olevien 
toimintojen ratkaisuvaihtoehtojen selvittämisen olevan meneillään. Toiminnallisesti ja 
kiinteistötaloudellisesti varteenotettavana ratkaisuna näyttäytyy alustavien selvitysten 
mukaan koko poliisin toiminnan sijoittuminen yhteen osoitteeseen Hiukkavaaraan. 
Senaatti-kiinteistöt tuo esiin lausunnossaan poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen sekä 
mahdollisesti myös käräjäoikeuden toisiaan tukevan sijoittumisen samalle kampukselle 
saavuttaen huomattavia synenergiaetuja. 

Selvitystä laatiessa on tullut esiin Pohjois-Suomen vankilan sijainnin osalta selkeä 
näkemys siitä, että vankilan toivotaan olevan hyvien kulkuyhteyksien ja julkisten 
kulkureittien läheisyydessä. Poliisin, Senaatti-kiinteistöjen ja Rikosseuraamuslaitoksen 
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näkökulmasta poliisin ja vankilan lähekkäin sijaitseminen mahdollisesti yhteisellä 
kampusalueella vaikuttaa tuottavan erityistä synenergiaa ja taloudellisia säästöjä.  

 

4.3.6. Sidosryhmät ja niiden vaikutukset Pohjois-Suomen vankilassa 

Pohjois-Suomen vankilan sidosryhmät on koottu liitteenä (LIITE 6) olevaan kaavioon 
palvelukarttaa hyväksi käyttäen. 

Sidosryhmien vaikutuksia karttamallin kautta arvioituna vaikeuttaa se, ettei vankilan 
sijainti ole tiedossa. Sidosryhmiltä saadun informaation perusteella erityisesti poliisin ja 
vankilan yhteistyölle on isoja vaikutuseroja riippuen siitä, sijaitsevatko yksiköt fyysisesti 
lähekkäin vai eivät. Poliisi pitää toiminnan kannalta lähes välttämättömänä 
tutkintavankilan fyysistä läheisyyttä. Myös vankeusvankilan ja poliisin läheinen sijainti 
tiivistää yhteistyötä.  

Käräjäoikeus näkee tutkintavankilan toiminnan oman toimintansa kannalta 
merkityksellisenä ja pitää fyysistä läheisyyttä toiminnallisesti tärkeänä. Mikäli fyysistä 
läheisyyttä ei ole mahdollista saavuttaa poliisi ja käräjäoikeus pitävät tärkeänä uusiin 
tiloihin rakennettavat muunneltavat, riittävät ja turvalliset työtilat molempien käyttöön. 

Pohjois-Suomen vankilan toiminnan näkökulmasta poliisin ja käräjäoikeuden esittämiin 
näkemyksiin voi yhtyä myös vankilan toiminnan lähtökohdista. Eri toimijoiden fyysisellä 
läheisyydellä voidaan minimoida mm. tutkintavankien kuljettamiset, mikä on sekä 
turvallisuutta että resursseja säästävä seikka ja vähentää vankien matkaselleissä oloa. 
Poliisin esiintuomat näkökulmat fyysisen läheisyyden eduista Oulun tulevaisuuden 
vankilan yhteydessä pätevät myös Pohjois-Suomen vankilan toteuttamisessa. ks. 
kappale 4.1.5. 

Palvelukartasta voidaan nähdä  Pohjois-Suomen vankilassa tuotettavan palveluita 
tutkintavangeille ja vankeusvangeille. Karttamallista on havaittavissa sidosryhmien 
monipuolinen käyttö lähtökohtana vangin tarpeet vankeuden eri vaiheissa. Sijoittamalla 
samaan kokonaisuuteen vankeus- ja tutkintavankeja, miehiä ja naisia palveluiden 
tuottaminen on pieniä yksiköitä tehokkaampaa sidosryhmiäkin ajatellen. Vankilassa 
tulee olla riittävästi rakenteita jotka mahdollistavat eri syistä erillään pidettäville vangeille 
omien osastojen muodostamisen. Tällöin työ-, koulutus- ja ohjelmatoiminta voidaan 
suunnitella toteutettavaksi kohderyhmille luontevasti. 

Pohjois-Suomen vankilan toiminta tukee strategian mukaista toimintaa vapautumisen 
valmistelun, sidosryhmäyhteistyön ja kumppanuuksien osalta. 

Pohjois-Suomen vankilan toiminta profiloituu sidosryhmien kautta koulutukseen ja 
vankilassa toteutettavaan työtoimintaan. Toiminta tuottaa sosiaalisen kuntoutumisen 
lisäksi valmiuksia siirtyä joustavasti avoimempiin olosuhteisiin ja vapauteen. Asteittaisen 
vapautumisen näkökulmasta Pohjois-Suomen vankilan sidosryhmiin kuuluu olennaisesti 
avolaitos ja vapauttamisyksikkö sekä yhdyskuntaseuraamustoimisto. Myös tämä 
sisäinen sidosryhmätyö tulee huomioida vaihtoehtoja vertailtaessa ja tiloja 
suunniteltaessa. Pohjois-Suomen vankilan toiminta tukee vankeusvankien 
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suunnitelmallista vapautumista, strategian mukaista sidosryhmä- ja verkostoyhteistyötä 
ja kumppanuuksia.  

Uusintarikollisuuteen vaikuttavaan toimintaan Pohjois-Suomen vankilassa haetaan 
tukea sidosryhmistä mm. A-klinikalta ja kolmannen sektorin toimijoilta sekä hankkeiden 
kautta. Tyni ottaa väitöskirjassaan kantaa lyhyesti Rikosseuraamuslaitoksessa 
tehtävään sidosryhmätyöhön kuvatessaan toiminnan tarkoitusta: ”Rikosseuraamuslaitos 
pyrkii omalla toiminnallaan vähentämään vankien uusimisriskejä ja lisäämään heidän 
edellytyksiään yhteiskuntaan integroitumiseen, mutta laitokselle asetettu tavoite 
edellyttää valtion, kuntien ja kolmannen sektorin ylittäviä rakentavia toimintamuotoja; 
vankeuden täytäntöönpanon suoritettuaan viestikapula siirtyy kunnille ja muille toimijoille 
(Tyni 2017;115)”. 

Asiakkaiden näkökulmasta Pohjois-Suomen vankilan sijainnin tulisi tukea omaisten ja 
perheiden roolia vangin elämässä. Vankien näkemyksen mukaan tätä tukisi mm. 
vankilaan rakennettava tila omaisten lyhytaikaista yöpymistä varten. Osa omaisista 
saapuu pitkistä matkoista tapaamiskäynnille vankilaan. Matkustamisesta aiheutuvat 
kustannukset ovat korkeita ja usein omainen joutuu yöpymään vankilan läheisyydessä 
ennen paluutaan. Omaisille varattu yöpymistila säästäisi vankien omaisten kustannuksia 
ja helpottaisi/lisäisi tältä osin yhteydenpitoa.  

Asiakkaiden näkökulmasta hyvät liikenneyhteydet tukevat myös vapauteen 
valmentautumista työelämäkokeiluissa yhteistyössä TE-hallinnon ja TYP-palvelvelujen 
kanssa. Julkisten kulkuyhteyksien läheisyys helpottaa vankien poistumislupien 
toteuttamista. 

4.3.7. Henkilöstövaikutukset Pohjois-Suomen vankilassa 

Pohjois-Suomen vankilan tulevaksi henkilöstömääräksi on arvioitu 145. Ottaen 
huomioon nykyisen sekä Oulun että Pelson vankiloiden vakituisen henkilöstön sekä 
työntekijöiden arvioidun eläköitymisen on kaikilla Oulun ja Pelson vankilan työntekijöillä 
mahdollisuus työllistyä Pohjois-Suomen vankilassa. Lisäksi vankilaan joudutaan 
rekrytoimaan 30 uutta työntekijää. Pohjois-Suomen vankila sijaintipaikkaa lienee 
Oulussa, kun otetaan huomioon erityisesti tutkintavankeuden edellyttämät tarpeet. Näin 
ollen tarkempi henkilöstövaikutusten arviointi on perusteltua tehdä Pelson vankilan 
nykyisen henkilöstön osalta. 

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen vankilat ja yhdyskuntaseuraamus-
toimistot voivat tarjota korvaavia työpaikkoja Pelson vankilan virkamiehille. Kestilän 
vankila, joka sijaitsee lähimpänä Pelsoa, on tarjolla eläköitymisten kautta 6 paikkaa. 
Sukevan vankilassa tulee olemaan vapaana useita kymmeniä työpaikkoja. Myös Oulun 
yhdyskuntaseuraamustoimistossa on 3 ja Ylitornion vankilassa 3 työpaikkaa. 

Pelson vankilan 77 vakituisesta virkamiehistä jo 22 (n. 30 %) asuu Oulussa tai sen 
välittömässä läheisyydessä. Paltamossa ja Kajaanissa asuu yhteensä 6 virkamiestä 
sekä Hyrynsalmella 1, heille Sukevan vankila sijaitsee lähempänä kuin Pelson vankila. 
Siikalatvalla/Kestilässä asuvilla 3 virkamiehellä Kestilän vankila on lähin vankila. 32 
edellä mainitulla virkamiehellä työmatkan pituus voisi lyhentyä. Lisäksi 2 Utajärvellä 
asuvan työmatka hieman lisääntyisi Ouluun siirryttäessä. 
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Vaalassa asuu 38 virkamiestä, joista 11 arvioidaan eläköityvän vuoteen 2023 
mennessä. Mikäli Pohjois-Suomen vankila perustetaan ja vankila sijaitsisi Oulussa, on 
sillä 28 virkamiehen osalta mahdollisesti työmatkaa pidentävä vaikutus. 

Kun tilannetta tarkastellaan eri henkilöstöryhmittäin, niin työnjohtohenkilöstön uudelleen 
sijoittamisen osalta on suurimmat haasteet. Tämä edellyttäisi joidenkin virkamiesten 
osalta osaamisen uudelleen päivittämistä, koska tarjolla ei olisi vastaavia työtehtäviä. 

5. Sidosryhmien näkemykset vaihtoehtojen vaikutuksista 

Sisäisiksi sidosryhmiksi selvitystyöhön valikoitui arviointikeskus sekä 
vankiterveydenhuolto ja Senaattikiinteistöt. Vankiterveydenhuolto tiiviin 
asiakasyhteistyön ja vankilassa tehtävän työn vuoksi, Senaatti-kiinteistöt kiinteän 
toimitiloihin liittyvän yhteistyön vuoksi. Sekä Pelson että Oulun vankilassa haastateltiin 
vankeja heidän näkemyksistään vaikutuksista vaihtoehtojen välillä. Molemmissa 
vankiloissa vankila valitsi haastateltavat vangit. 

Arviointikeskuksen lausunnon (LIITE 7) on laatinut johtaja Petteri Autio. Arviointikeskus 
on omassa tarkastelussaan todennut erillisinä vankiloina toimivien yksiköiden toiminnan 
vähentävän vankien välistä kielteistä vaikuttamista. Arviointikeskus on lausunnossaan 
tuonut esiin Pelson vankilan työtoiminnan kuntoutuksellisen merkityksen avoimenpiin 
olosuhteisiin valmentamisessa.  

Yhden vankilan mallissa arviointikeskus näkee vahvuutena vankien ketterämmän 
siirtymisen valvontatasolta toiselle. Mallissa nähdään etuna vankikuljetusten 
poistuminen ja oletetaan uuden vankilan sijainnin helpottavan tapaajien kulkemista, 
vankilaan tuloa ja poistumisluvilla käyntejä. Lisäksi eduksi arvioidaan henkilökunnan 
joustavan osaamisen ja resursoinnin hyödyntäminen. 

Arviointikeskuksen näkökulmasta tiloissa tulee voida järjestää riistävästi sellin 
ulkopuolista fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä tukevaa sekä omatoimisuutta tukevaa 
toimintaa eri tilanteissa oleville vangeille. Arviointikeskus tuo lausunnossaan esiin B-
vaihtoehdossa vankien turvalliset osastosijoittamiset ja riittävät toimintoihin sijoittamisen 
mahdollisuudet.  

Vankiterveydenhuollon lausunnon (LIITE 8)  on laatinut vs. johtaja Jaana Leipälä. 
Vankiterveydenhuolto on lausunnossaan arvioinut mallin A johtavan nykyisen kaltaisen 
toiminnan jatkumiseen. Huolta lausunnon mukaan aiheuttaa vankikuljetusten määrät 
Pelsolta erikoissairaanhoitoon ja päivystysaikaiseen perusterveydenhuoltoon Ouluun ja 
Vaalaan sekä hammashoitoon liittyvät kuljetukset koko Pohjois-Suomen alueelta 
Pelsolle. Lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja laboratorionäytteiden kuljetukset aiheuttavat 
kustannuksia kahden yksikön mallissa. Samoin kustannusten vaikutukset lääkärin ja 
hoitajien matkustamisen osalta nähdään negatiivisina. Parannuksina nykyisen toiminnan 
kehittämiseksi A mallin mukaan esitetään Oulun vankilaan riittävien tilojen 
rankentaminen terveydenhuollon edellyttämälle henkilöstömäärälle.  

Erityisesti vankiterveydenhuollon lausunnossa on nostettu esille suun terveydenhoidon 
tilanne Pohjois-Suomessa, jossa palvelut voidaan tarjota nykyisin vain Pelson 
vankilassa. Vaihtoehdossa A hoidon nähdään jatkuvan nykyisellään Pelsolla. Hoitoon 
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pääseminen edellyttää vankien kuljettamista, mikä erityisesti Ylitornion vankien kohdalla 
nähdään ongelmalliseksi pitkään matkaan liittyvän yöpymisen vuoksi. 

Vaihtoehdossa B vankiterveydenhuollon lausunnon mukaan nähdään mahdollisuus 
parantaa toiminnan kustannustehokkuutta. Perusteina on esitetty henkilökunnan 
matkustuksen tarpeen poistuminen, Pelson vankien terveydenhuollon kuljetusten 
tarpeen poistuminen sekä lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja laboratorionäytteiden 
kuljetuksen vähentyminen. Vaihtoehdossa B tulee huomioida suun terveydenhoidon 
tilojen rakentaminen Pohjois-Suomen vankilaan, jolloin Ylitornion vankien 
hammashoitoon käyttämä matka-aika lyhenisi huomattavasti. 

Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja Jari Sarjo on antanut Senaatti-kiinteistöjen 
lausunnon, jossa on (LIITE 9 ) selvitetty vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia arvioimalla 
toimitila- ja toimintakustannusten suuruksia sekä investoinnin määrää.  

Senaatin esittämien laskelmien mukaan investointikustannukset vaihtoehdossa A ovat 
99 milj. € ja Pohjois-Suomen vankilan osalta 61 -63 milj.€ riippuen vankipaikkamäärästä 
(200 tai 208 vankipaikkaa). Pohjois-Suomen vankila on näinollen 
rakennuskustannuksiltaan 36 -38 milj.€ edullisempi kuin vaihtoehdon A erillisten 
vankiloiden kustannukset.  

Lausunnossaan Senaatti-kiinteistöt näkee synenergia edut poliisiyhteistyössä, kun 
poliisille suunnitellaan uusia toimitiloja Ouluun. Mahdollisuus yhteistyöhön on lausunnon 
mukaan myös käräjäoikeuden tilojen tulevaisuutta tarkasteltaessa. Senaattikiinteistöjen 
lausunnon mukaan Pelson vankilan tilat voidaan myydä muuhun toimintaan.  

Vangit toivat haastatteluissa esiin halunsa tehdä työtä ja opiskella vankilassa ollessaan. 
Maa- ja karjatalouden töitä pidettiin hyvinä, samoin valmentavaa ja kuntouttavaa 
koulutusta. Sen sijaan matkat Pelsolta kotikuntiin ja poistumisluville esitettiin 
ongelmallisina sekä matkojen pituuden, kulkuyhteyksien vähyyden että kustannusten 
vuoksi. Tässä mielessä vangit kokivat vaihtoehdon B  paremmaksi.  Huonojen 
kulkuyhteyksien koettiin vaikuttavan kielteisesti myös omaisten käynteihin vankilassa. 
Vankien mielipiteitä vahvistaa Laatututkimuksen 2016 tulos väittämästä; minulla on 
riittävät mahdollisuudet tavata vieraita tässä vankilassa. Oulun vankien vastaus oli 
tasolla 3,2 Pelson vastaavan luvun ollessa 2.7. 

Ulkoisista sidosryhmistä selvitystyöhön valikoitui merkittävimpinä Oulun kaupunki ja 
Vaalan kunta, poliisi ja käräjäoikeus sekä Oulun A-klinikka. A-klinikan kanssa 
tapaaminen ei edennyt, eikä sieltä otettu määräaikaan mennessä yhteyttä lausunnon 
antamiseksi. 

Ulkoisista sidosryhmistä poliisin ja käräjäoikeuden edustajien kanssa käydyssä 
keskustelussa Oulussa 18.12.2017 tuodut näkemykset on esitetty aiemmin tekstissä. 
Sidosryhmien vaikutuksia ovat arvioineet tätä selvitystä varten Oulun poliisipäällikkö 
Sauli Kuha, apulaispoliisipäälliköt Arto Karnaranta ja Timo Saarela sekä Oulun 
käräjäoikeuden laamanni Antti Savela. 

Tapaamisten lisäksi Vaalan vs. kunnanjohtaja Ari Niskanen on laatinut erillisen 
lausunnon Pelson toiminnan jatkamisen turvaamisesta. Lausunnossaan Niskanen on 
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nostanut esiin vankilan työtoiminnan merkityksen vankien kuntoutumisessa. Lisäksi hän 
on ottanut kantaa ulkomaalaisten- ja naisvankien sijoittamiseen Pelson vankilaan. 

Lausunnossa esiinnostetaan paikallisten asukkaiden hyväksyntä vankilan sijainnille ja 
luvataan paikallinen tuki rakennushankkeelle.  

Niskanen on lausunnossaan kuvannut vankilan työllistävän merkityksen ja sitä kautta 
kunnalle aiheutuvia taloudellisia suoria - ja välillisiä vaikutuksia vaihtoehdon B 
toteutuessa. Näistä lausunnossa on kuvattu erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien 
laskemista sekä välillisinä vaikutuksina mahdollisten kunnasta poismuuttojen 
seurauksena vaikutukset sivistystoimelle ja yritystoiminnalle. Vaihtoehto B tulisi kunnan 
arvioin mukaan nostamaan Vaalan kunnan työttömyysastetta ja pidemmällä aikavälillä 
vaikuttamaan koko kunnan asukasmäärää vähentävästi. Lisäksi lausunnossa on 
kannettu huolta vapautuvien kiinteistöjen uuden ja järkevän käytön löytämiseksi. 

Kunnan lausunnossa on merkittävänä seikkana nostettu esiin valtion ja vankilan rooli 
kansallisessa geenipankkitoiminnassa suomenlampaiden jalostustyössä ja Pohjois-
Suomen karjarodun säilyttämisessä.  

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala ja yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki ovat 
pääjohtajan ja aluejohtajan tapaamisessa suullisesti ilmaisseet Oulun kaupungin olevan 
valmis neuvotteluihin vankilan uudisrakentamisen osalta vaihtoehtojen A tai B 
mukaisesti. Oulun kaupunki tukee vankilan sijoittumista Ouluun. Oulun kaupunki on 
lupautunut kehittämään tarvittaessa julkista liikennettä palvellakseen 
Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittymistä alueella mahdollisimman hyvin. 

  

5.1. Pohdintaa ja vaikutusten arviointia vaihtoehtojen A ja B välillä 

Toiminnalliset ja sidosryhmävaikutukset: 

Sidosryhmävaikutuksia tarkasteltaessa on kiinnitetty huomiota toiminnallisesti 
merkittäviin sisäisiin sidosryhmiin kuten, arviointikeskus, vapauttamisyksikkö, 
yhdyskuntaseuraamustoimisto ja vankiterveydenhuolto sekä Senaatti-kiinteistöt ja 
asiakkaat. 

Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukaisesti luontevat ja joustavat jatkumot syntyvät 
kampus mallin mukaisesta toiminnasta, mikä tarkoittaa yhdyskuntaseuraamustoimiston 
ja vapauttamisyksikön sijoittumista tutkinta- ja vankeusvankilan yhteyteen. 

Kampus malli tuottaa asiakasnäkökulmasta luontevat jatkumot sekä siviilistä vankilaan, 
että vankilasta vapauteen ja olisi siten Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukainen. 
Toiminnallisesti tarkasteltuna yksiköiden välinen tiivis yhteistyö vahvistaa työn laatua ja 
mahdollistaa mm. yhtenäisten ja yhdenmukaisten toimintatapojen luomisen. 

Malli mahdollistaa henkilöstön osaamisen laajemman ja monipuolisemman käytön, 
henkilökierron sekä synenergian hyödyntämisen eri yksiköiden välillä. 



   22 (27) 

   

  

 15.1.2018   

 

 

Toiminnallisesti yhdyskuntaseuraamustoimisto ja vapauttamisyksikkö soveltuisivat 
vaihtoehto B:ssä vankilan välittömään läheisyyteen. Vankilan ja kampuksen sijainti 
Oulun seudulla mahdollistaisi vangin siirtymisen vaivattomasti kohti avoimempaa 
toimeenpanoa. Vapautumisen valmistelussa verkostojen ja sidosryhmien läheisyyttä 
voidaan luontevasti hyödyntää erityisesti suurimman vankiryhmän, oululaisten vankien 
osalta. 

Vaihtoehdossa A vapauttamisyksikkö olisi luontevampi Pelson vankilan läheisyydessä. 
Toiminnallisesti ja sidosryhmien näkökulmasta tarkasteltuna tämä vaihtoehto herättää 
kysymykset vapauttamisyksikön onnistumisesta aktiivisessa roolissaan avoimeen 
yhteiskuntaan, vankien toimintaan ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä laitoksen 
ulkopuolelle. Etäisyydet kaupunkikeskuksiin ja niiden tuottamien palvelujen äärelle sekä 
huonot kulkuyhteydet eivät tue vankien sujuvaa vapautumista ja aktiivista 
verkostoitumista. 

Rikosseuraamuslaitoksen perustehtävän näkökulmasta sidosryhmävaikutusten arviointi 
on mutkikasta. Työtoiminnalla ei ole osoitettu olevan merkittävää vaikutusta rikosten 
uusimisriskiin. Millaisena Rikosseuraamuslaitoksessa nähdään tulevaisuuden 
vankiloiden työtoiminta ja toiminta? Millaisilla työtoiminnan tai toiminnan muodoilla 
luodaan aitoja verkostopolkuja vapautuvien vankien integroituessa yhteiskuntaan? 

Palvelukarttoja vertailtaessa voidaan havaita ero vankeus- ja tutkintavankilan 
sidosryhmäyhteistyössä. Pelson vankilassa työtoiminnan osuus ja siihen liittyvät 
sidosryhmät ovat Oulun tutkintavankilaa suuremmassa roolissa.  

Vaihtoehdossa B ei näy A vaihtoehdon tavalla työtoiminnan välilliset sidosryhmät 
johtuen vankien työtoiminnan huomattavasta erosta A ja B vaihtoehtojen vankiloissa. 
Pohjois-Suomen vankilan työtoiminta on rakennettu toteutettavaksi vankila-alueen 
sisällä palvelu- ja toimintakeskuksissa, kun vaihtoehdossa A Pelson vankilan toiminta 
bio- ja vihertalouden vaatimalla tavalla rakentuu vankilan muurien ulkopuolelle. 

Rikosseuraamuslaitoksen strategian vuoteen 2021 toiminnallisena tavoitteena on 
perusopetuksen ja ammatillisen opetuksen lisääminen. Vaihtoehdossa A koulutusta  
tukevat sidosryhmät ovat vaihtoehtoa B niukemmat. Pohjois-Suomen vankilan 
sidosryhmät keskittyvät toiminnallisesti vankien kouluttamiseen ja yritysten tai 
kolmannen sektorin sekä poliisin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Vaihtoehdossa A 
koulutukselle on oma osuutensa toiminnassa, mutta työtoiminnan osuus korostuu. 

Sidosryhmiä käyttämällä uusimisriskin vähentämiseen tähtäävään toimintaan, saadaan 
työskentelyyn erityisosaamista ja strategian mukaisia jatkumoja. Sidosryhmien avulla 
mahdollistetaan luonnollisten polkujen syntyminen avoimeen yhteiskuntaan ja 
integroituminen normaalipalveluihin. 

Vaikka palvelukartasta tarkasteltuna vankeus- ja tutkintavankilan välillä voidaan havaita 
eroja, ei A ja B vaihtoehdon välillä löydy vastaavia eroja tarkasteltuna rikolliseen 
käyttäytymiseen vaikuttamisen, uusintariskin vähentämisen ja muutostyöskentelyn 
kannalta. Sen sijaan voidaan arvioida, että palveluntuottajan fyysisellä sijainnilla 
suhteessa vankilaan on merkitystä palvelun tuottamisen kustannuksiin ja tehokkuuteen. 
Tämä käy hyvin esille mm. vankiterveydenhuollon lausunnosta ja on pääteltävissä, että 
vastaavat seuraukset ovat myös muilla toimijoilla.   
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Riitta Granfeltin tutkimus vuodelta 2013 (Osalliseksi elämään – Work out – ohjelma 
nuoren vangin tukena) vahvistaa käsitystä kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja 
sidosryhmien merkityksestä vapauteen valmentautumisessa. Selvitykseen laadituissa 
palvelukartoissa on nähtävissä sidosryhmiä, joiden merkitys vapautuessa yhteiskuntaan 
on vangin sopeutumisen ja integroitumisen kannalta tärkeää. Työllisyyttä ja 
työllistymistä, asumista, kuntoutumista ja sosiaalisia suhteita tukevat sidosryhmät ovat 
pitkälti samoja vaihtoehdoissa A ja B. Vapauteen valmistelu tapahtuu pääosin vangin 
kotikuntaan, mikä Pohjois-Suomen alueen laajuuden huomioiden tarkoittaa useissa 
tapauksissa satojen kilometrien päähän tapahtuvaa työtä. Suurin osa vangeista tulee 
kuitenkin Oulusta ja Oulun seudulta, mikä asiakas näkökulmasta tarkoittaisi  
vaihtoehdossa B palvelujen saamista lähempää.  

Toimialueen laajuus asettaa haasteen myös sidosryhmien työskentelylle. Sidosryhmiä 
tarkasteltaessa voidaan havaita palveluiden keskittyvän kasvukeskuksiin. Myös 
asiakasvirrat tulevat kasvukeskuksista. 

Poliisin ja käräjäoikeuden arvioin mukaan valtaosa asiakkaista tulee Oulun seudulta. 
Tätä tukevat myös tilastolliset luvut. Rikosseuraamuslaitoksen poikkileikkaustilaston 
1.5.2017 mukaan Oulun vankilan pohjoissuomalaisten vankien kotikunta  on 27 
tapauksessa (kokonaismäärä 85 vankia) ollut Oulu. Muista Pohjois-Suomen kunnista 
asiakasmäärät ovat alle 10 kustakin. Pelson vankilassa vastaavasti 
pohjoissuomalaisista vangeista oululaisia vankeja on ollut 11 (kokonaisvankimäärä 55), 
muista Pohjois-Suomen kunnista rangaistusta suorittavien määrä alle kymmenen 
kussakin 

Tilastoista tarkasteltuna siviilistä Pohjois-Suomen vankiloihin (Kestilä, Pelso, Oulu, 
Ylitornio) saapuneiden määrän perusteella voi havaita, että Pelson vankilaan saavutaan 
muiden vankiloiden kautta. Vuonna 2016 on vapaudesta Pelsolle saapunut neljä vankia. 
Kestilään viisi ja Ylitornioon yksi. Oulun vankilan vastaava luku on ollut 597 saapunutta 
vankia. Näistä 217 Oulusta, 44 Rovaniemeltä, 29 Kemistä, 21 Raahesta, 17 Kajaanista, 
17 ei kotikuntaa, 16 Kolarista ja Ylivieskasta, Kuusamosta 10, muista kunnista 
saapuneiden määrä alle 10. 

Poliisin näkemyksenä on että tutkintavankila tulisi saada poliisin toimitilojen välittömään 
läheisyyteen toimintojen synenergian hyödyntämiseksi. Poliisi näkee tulevaisuudessa 
mahdollisuuden hyödyntää kahden eri ministeriön ja toimialan henkilöstöä joustavasti. 
Pidätettyjen ja tutkintavankien valvontatyössä, terveydenhuollossa, ruokahuollossa jne. 
nähdään mahdollisuus käyttää yhteistä henkilöstöä sekä poliisia että 
Rikosseuraamuslaitosta hyödyttävästi.  Lisäksi lähekkäin toimiminen nähdään 
kustannustehokkaana ja hyödyllisenä. 

Vaalan kunta on lausunnossaan esittänyt vaihteohdon A olevan kunnan talouden ja 
elinvoimaisena pysymisen kannalta ainoa vaihtoehto. 

Asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna vaihtoehdossa A Pelson vankilan vankien 
suunnitelmallista vapauttamista ja strategian mukaista verkostotyötä ja toimintaa 
hankaloittavat pitkät välimatkat ja siitä vangeille sekä omaisille aiheutuvat taloudelliset 
kustannukset. Pelsolta on matkaa Ouluun n. 85 km, Kajaaniin n. 95 km ja Vaalaan n. 25 
km josta lähimmät kulkuneuvot lähtevät. 
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Henkilöstö vaikutukset 

Henkilöstövaikutusten osalta voidaan todeta, että molemmissa vaihtoehdoissa kaikille 
työntekijöille voidaan tarjota työtä. Vaihtoehdossa B osalla henkilöstöä työmatkat 
tulisivat pitenemään, mutta vastaavasti osalla työmatka lyhenisi.  

Vaihtoehdon A pitkän aikavälin ongelmaksi nähdään muodostuvan ammattitaitoisen 
henkilökunnan rekrytoinnin vaikeus Pelson vankilaan. Rekrytoinnin ongelmista on 
olemassa viitteitä jo aiemmilta vuosilta, eikä mm. väestöennusteiden valossa työikäisen 
väestön osuus tule kunnassa kasvamaan tulevina vuosikymmeninä.  

Vaihtoehto B:n nähdään mahdollistavan laajemman työnkierron, henkilöstön 
monimuotoisemman yhteiskäytön ja tästä syntyvän synenergian hyödyntämisen 
toiminnassa. B vaihtoehdossa pienelle osalle henkilökuntaa työtehtävien muutokset 
edellyttävät uudelleen kouluttautumista.  Rikosseuraamuslaitoksen laatimissa 
työnjohdon linjauksissa nähdään työnjohtajien tehtävissä tapahtuvan 
lähitulevaisuudessa sisällöllisiä muutoksia, joten muutoksia ja koulutustarvetta olisi 
tulossa myös tätä kautta. 

B vaihtoehdossa tarvittava pienempi henkilöstömäärä nähdään taloudellisesti 
tarkasteltuna A vaihtoehtoa edullisempana. 

Henkilöstökulujen osalta kulut/vuosi ovat vaihtoehdoissa: 

A 7,9 milj.€/vuosi 

B 6,9 milj.€/vuosi 

 

Taloudelliset vaikutukset 

Taloudellisten vaikutusten arviointia on ollut tekemässä yhteistyössä Senaatti-kiinteistöt 
ja RISE/Keha. 
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Laskelmien perusteella vaihtoehto B on selkeästi tilatehokkaampi ja toimitilojen vuokrat 
ovat edullisemmat yhdessä kokonaisuudessa kuin kahdessa erillisessä laitoksessa. 
Vaihtoehdossa A toimitilat ovat väljät, mutta isoista tiloista syntyy enemmän 
kustannuksia, vuokrakustannusten, lämmitys-, käyttö-, jne. kustannusten muodossa.  

Investointikustannusten osalta Pohjois-Suomen vankilan kustannukset muodostuvat 36-
38 milj.€ pienemmiksi kuin kahden erillisen vankilan kustannukset. Toimintamenojen 
osalta erotus vaihteohdon B eduksi on 4.4 - 4.8 milj.€/vuodessa, mikä tarkoittaa 20 
vuoden aikana 88,0 - 96,0 milj.€. 

Tele- ja turvatekniikan osalta kustannukset ovat 140 000 € edullisemmat vaihtoehdossa 
B, koska yksi järjestelmä riittää. Säästöä syntyy vaihtoehdossa B myös merkittävästi 
vähenevän vanginkuljetuksen poistumisen myötä. 

Oheisessa taulukossa laskelmat toimitila- ja toimintakustannuksista sekä 
investointikustannuksista eri vaihtoehdoissa. Laskelma sisältää uudisrakentamisen 
lisäksi Pelson vankilan toimitilojen tarvitsemat perusparannukset lähivuosikymmenten (- 
noin v. 2050) aikana. 

 Investointikustannukset 
M€ 

Toimitilamenot 
M€/vuosi 

Muut toimintamenot 
M€/vuosi 

Yhteensä 
M€/vuosi 

Vaihtoehto 
A 

99 8.3 10.1 18.4 

Oulu 33 2.7 4,8  7,5 

Pelso 66 5.6 5,3 10,9 

Vaihtoehto 
B 

63 5.2 8,9 14.1 

Tilan määrä
 Pelso 

nykyinen 

 Oulu 

nykyinen 

 Pelso ja Oulu 

yht.  Pelso uusi  Oulu uusi 

 Pelso ja Oulu 

uusi yht. 

 Pohjois-

Suomen vankila 

208p 

 Pohjois-

Suomen 

vankila 200p 

Uudisrakennus 0 0 0 5087 4545 9632 10037 9830

Hallintola 1350 0 0 1350 0 1350 0 0

Toiminnan tilat 22896 6000 28896 9264 0 9264 0 0

Konseptiin 

kuulumattomat 

tilat:liikuntasali, 0 0 0 712 992 1704 961 961

Tilojen määrä yhteensä, htm2 24 246             6 000              28 896             16 413             5 537             21 950             10 998               10 791             

Toiminnan kulut (€/v)

 Pelso 

nykyinen 

 Oulu 

nykyinen 

 Pelso ja Oulu 

yht.  Pelso uusi  Oulu uusi 

 Pelso ja Oulu 

uusi yht. 

 Pohjois-

Suomen vankila 

208p 

 Pohjois-

Suomen 

vankila 200p 

Vuokra 2 345 151 1 447 705 3 792 856 3 291 000 2 136 000 5 427 000 4 617 000 4 522 000Konseptiin kuulumattomat 

tilat:liikuntasali, matkasellit, 

eristämistilat, saunat 0 0 0 335 000 466 000 801 000 452 000 452 000Vanhan rakennuskannan 

investoinnit, josta 65% 

vuokravaikutus 4 771 000 1 134 000 5 905 000 1 785 000 0 1 785 000 0 0

Vuokrakulut  yhteensä 7 116 151 2 581 705 9 697 856 5 411 000 2 602 000 8 013 000 5 069 000 4 974 000

Sähkö 199 527 92 604 292 131 157 565 53 159 210 724 105 583 103 596

Kaikki toimitilakulut yht. €/v 7 315 678 2 674 309 9 989 987 5 568 565 2 655 159 8 223 724 5 174 583 5 077 596

Henkilöstökulut 47272€/hlö 4 121 282 3 305 626 7 426 908 4 538 112 3 403 584 7 941 696 6 854 440 6 618 080

Turvatekniset hankinnat leasaus/v 260 550 359 550 620 100 260 550 359 550 620 100 479 700 479 700

Turvatekniikan ylläpito 260 550 359 550 620 100 260 550 359 550 620 100 479 700 479 700

Kalustaminen (kertahankinta, vanhat vain sellit)180 000 120 000 300 000 310 000 380 000 690 000 650 000 650 000

Muut toimintamenot (netto) 314 152 497 469 811 621 315 000 700 000 1 015 000 1 100 000 1 100 000

Yhteensä €/v 12 452 212      7 316 504       19 768 716       11 252 777      7 857 843       19 110 620       14 738 423        14 405 076       
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Uudisrakennusten käyttöönottohetkellä A –vaihtoehto on vuositasolla noin 2,5 m€         
B -vaihtoehtoa kalliimpi. Pelson vankilan toimintatilojen 2020-2040 luvuilla tarvittavien 
perusparannusten jälkeen eroksi muodostuu noin 4,3 m€/vuosi.  

 

 

6. Yhteenveto  

 

Oikeusministeriön 16.5.2017 antamaa ja 30.10.2017 jatkamaa toimeksiantoa on 
työstetty Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella. Tehtävään oli erillisen tiimin 
lisäksi nimetty kolme yksikkökohtaista tiimiä; Pelson – ja  Oulun vankilasta sekä Itä-
Pohjois-Suomen aluekeskuksesta. Suunnittelutiimin puheenjohtajana toimi marraskuun 
loppuun saakka Rikosseuraamuslaitoksen toimitilapäällikkö Kauko Niemelä ja 1.12. 
2017 alkaen aluejohtaja Mika Antikainen. Jatkotoimeksiantoa on ollut edellä mainittujen 
tiimin jäsenten lisäksi tekemässä johtaja Tarja Väisänen. 

Toimeksiantoa varten Senaatti-kiinteistöt, vankiterveydenhuolto, arviointikeskus sekä 
Vaalan kunta ovat antaneet erilliset lausuntonsa. Sidosryhmätapaamisia on järjestetty 
Oulun kaupungin, Vaalan kunnan, Oulun poliisin ja –käräjäoikeuden kanssa. 
Asiakasnäkökulmaa varten on haastateltu vankeja Oulun ja Pelson vankilassa. 
Henkilöstöjärjestöjä on kuultu toimeksiannon aikana. Lausunnossa on tukeuduttu Sasu 
Tynin väitöskirjaan (2015) sekä Rikosseuraamuslaitoksessa 2016 laadittuun 
laatututkimukseen. 

Selvitykseen saatujen lausuntojen, laskelmien ja sidosryhmätapaamisten perusteella 
voidaan todeta toimeksiannossa esitettyjen vaihtoehtojen osalta että vaihtoehto B 
Pohjois-Suomen vankila on investointien ja toimintakulujen osalta kahta erillistä yksikköä 
vaihtoehto A:ta merkittävästi edullisempi. Vuositasolla toimintaan liittyvät menot ovat 
kahden erillisen yksikön mallissa 4.4 -4.8 milj.€ kalliimmat. Investointien osalta erotus on 
36-38 milj.€ yhden suuren vankilan eduksi. 

Selvityksen perusteella Oulun ja Pohjois-Suomen vankilan suunnitelmat noudattavat 
toiminnassaan vankilakonseptin mukaista toiminnan kehittämistä. Pelson vankilan 
toiminnan suunnittelu poikkeaa konseptin mukaisesta valmistelusta. 

Vaihtoehtojen henkilöstövaikutukset on laskettu siten, että kummassakin vaihtoehdossa 
jäljellä oleva henkilöstö pystytään työllistämään. Vaihtoehto B on tässäkin 
näkökulmassa taloudellisempi sillä Pohjois-Suomen vankilan edellyttämä pienempi 
henkilöstömäärä verrattuna kahteen yksikköön tuottaa vähäisemmät kustannukset. 
Lisäksi selvityksessä korostetaan synenergiaetuja jota saadaan eri henkilöstöryhmien 
välisestä työstä suuressa yksikössä sekä hyödyt mahdollisesta poliisiyhteistyöstä. 

Sidosryhmien näkökulmasta vaihtoehtoa A puoltavat Vaalan kunnan esittämät 
argumentit. Pelson vankilan työtoiminta on nostettu vankilan säilyttämistä puoltavana 
seikkana vahvana ja tärkeänä esille. Työtoimintaa voidaan pitää sosiaalista 
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kuntoutumista tukevana tekijänä, rikoksenuusimisriskiä alentavana tekijänä sitä ei 
kuitenkaan nykytiedon valossa voida pitää. 

Arviointikeskus näkee molemmissa vaihtoehdoissa sekä vahvuuksia että heikkouksia. 
Senaatti-kiinteistöt, vankiterveydenhuolto, poliisi ja käräjäoikeus sekä vangit ovat 
kannanotoissaan tuoneet esille enemmän vaihtoehtoa B puoltavia seikkoja.  

Pohjois-Suomen vankilaa puoltavina seikkoina nähdään toiminnallisten tarpeiden kautta 
syntyvä synenergia erityisesti poliisin kanssa. Kannanotoissa on nähty vahvasti tarve 
poliisin ja erityisesti tutkintavankilan tiiviille jopa kampusmaiselle yhteistyölle. 
Liikenneyhteyksien, julkisen liikenteen ja vankien kuljettamiseen sekä eri henkilöstö- ja 
sidosryhmien liikkumiseen liittyvien argumenttien valossa vaihtoehto B tuodaan esille A 
vaihtoehtoa parempana. 

 

 


