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Vankeinhoito ja kriminaalihuolto ovat osa rikosoikeudellista seuraamus-

järjestelmää. Yhteisenä tavoitteena on huolehtia osaltaan yhteiskunnan 

turvallisuudesta pitämällä yllä laillista ja turvallista seuraamusten täytän-

töönpanojärjestelmää ja myötävaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämi-

seen sekä rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen.

Vankeinhoitolaitos panee täytäntöön tuomioistuinten määräämät van-

keusrangaistukset ja sakon muuntorangaistukset sekä huolehtii tutkin-

tavankeuden toimeenpanosta.

Kriminaalihuoltolaitos vastaa yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpa-

nosta ja muusta vapaudessa toimeenpantaviin seuraamuksiin liittyvästä 

toiminnasta. 

Rikosseuraamusvirasto on rikosseuraamusalan keskusvirasto, jonka 

vastuulla on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytän-

töönpanon johtaminen, ohjaus sekä hallinto.
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Organisaatio

Etelä-Suomen aluevankila

 1 Helsingin vankila
 2 Helsingin avovankila *
 3 Hämeenlinnan vankila
 4 Jokelan vankila
 5 Keravan vankila
 6 Riihimäen vankila
 7 Vanajan vankila *
  (Vanaja, Ojoinen)
 8 Vantaan vankila

Länsi-Suomen aluevankila

 9 Kylmäkosken vankila
 10 Käyrän vankila *
 11 Satakunnan vankila *
  (Huittinen, Köyliö)
 12 Turun vankila
 13 Vaasan vankila
 14 Vilppulan vankila *

Kaakkois-Suomen aluevankila

 15 Konnunsuon vankila 
  (Konnunsuo, Hamina*)
 16 Mikkelin vankila
 17 Naarajärven vankila *
 18 Sulkavan vankila *

Itä-Suomen aluevankila

 19 Juuan vankila *
 20 Kuopion vankila
 21 Laukaan vankila *
 22 Pyhäselän vankila
 23 Sukevan vankila

Pohjois-Suomen aluevankila

 24 Oulun vankila
 25 Pelson vankila (Pelso, Kestilä*)
 26 Ylitornion vankila *
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Ahvenanmaan toimipiste
Vantaan aluetoimisto 
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Johdon katsaus 

Vankeinhoidossa aluevankilat käynnistivät 
toimintaansa

Vankeinhoidon uudet toimintayksiköt, viisi aluevankilaa ja val-

takunnallinen terveydenhuoltoyksikkö, aloittivat toimintansa 

1.10.2006. Ensimmäisen täyden toimintavuoden aikana kes-

kityttiin toiminnan käynnistämiseen ja henkilöstön rekrytointiin 

aluevankiloihin ja niiden sijoittajayksiköihin. Suotuisaa toimin-

nan kehitystä edesauttoi – ja auttanee jatkossakin – vankiluvun 

kääntyminen laskuun, mikä on lievittänyt suljettujen laitosten 

yliasutusta ja siitä johtuvia haittoja. Sen sijaan henkilöstöva-

jaukset mm. sijoittajayksiköissä ovat vaikeuttaneet vankeus-

prosessin kehittämistä.

Henkilöstön sairastavuus on laskenut ja henkilöstön ylitöihin 

liittyvissä ongelmissa on tapahtunut positiivista kehitystä lai-

toksittain. Voidaan todeta, että henkilöstön sairauspoissaolojen 

kasvu korreloi selvästi vankiluvun kasvun kanssa. Vankiluvun 

käännyttyä laskuun myös sairauspoissaolojen määrät ovat 

tasaantuneet ja laskeneet vuoden 2007 aikana. Vuoden 2007 

keskimääräinen vankiluku oli 3 551 eli 227 pienempi kuin edel-

lisenä vuonna.

Turun vankila muutti uusiin tiloihin

Turun uuden vankilan rakentaminen on mittavin hanke Suomen 

nykyvankeinhoidon historiassa. Maanrakennustyöt Saramäen 

alueella alkoivat vuonna 2003, ja vankila valmistui elokuussa 

2007. Yli sata vuotta vankilaelämää Kakolanmäellä jäi taakse, 

kun työt maan nykyaikaisimmassa, korkean turvallisuustason 

vankilassa käynnistyivät syyskuussa. Vankilan ja Länsi-Suo-

men aluevankilan sijoittajayksikön lisäksi Saramäkeen muutti 

40-paikkainen Psykiatrinen vankisairaala. Vankipaikkoja uusis-

sa tiloissa on 348 ja henkilökuntaa noin 280.

Yhdyskuntaseuraamuksissa nuorten asiakkaiden 
määrä laski

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden päivittäinen kokonaismää-

rä kohosi edelliseen vuoteen verrattuna noin kahdella sadalla. 

Ehdonalaisesti vapautuneiden osalta merkittävä nousu johtuu 

syksyllä 2006 voimaan tulleista muutoksista ehdonalaista va-

pauttamista ja valvontaan määräämistä koskevissa säädök-

sissä. Nuorisorangaistuksen valmistelussa esitetyt määräarviot 

ovat osoittautuneet ylimitoitetuiksi, sillä seuraamuksen käyttö 

on ollut erittäin vähäistä. Myös ehdollisesti rangaistujen nuor-

ten määrät ovat laskeneet tasaisesti useiden vuosien ajan joh-

tuen sekä nuorten ikäluokkien pienenemisestä että nuorten 

lainkuuliaisuuden lisääntymisestä. 

Yhdyskuntapalvelun onnistuneesti loppuun suorittaneiden 

osuus pysyi edellisvuosien tasolla. Suunnitelmallisuuteen liitty-

neet tulostavoitteet saavutettiin hyvin; rangaistusajan suunni-

telmia laadittiin 83 %:lle yhdyskuntaseuraamusasiakkaista.

Toiminnan tehokkuus jäi hieman tavoitteista

Suljettujen laitosten yliasutuksen vaihteluja ei onnistuttu tasaa-

maan tavoitteen mukaisesti kaikissa aluevankiloissa. Tavoit-

teena oli, että suljettujen vankiloiden käyttöasteet poikkeavat 

toisistaan korkeintaan 10 %. Suljettujen vankiloiden ylikuor-

mitusta oli tarkoitus purkaa myös avolaitosten käyttöastet-

ta nostamalla. Kun avolaitosten osalta tavoitteena oli päästä 

98 %:n käyttöasteeseen, toteutunut käyttöaste oli kuitenkin 

keskimäärin vain noin 81 %. Samanaikaisesti suljettujen laitos-

ten käyttöaste oli keskimäärin 105 %. 

Vuoden 2007 aikana Kriminaalihuoltolaitos huolehti alle 300 

henkilötyövuodella noin 14 000 eri henkilön yhdyskuntaseu-

raamuksen toimeenpanosta tai asiantuntijalausunnon laatimi-

sesta. Vuonna 2007 käynnistettiin yhdyskuntaseuraamusten 

tukiprosessien kehittämishanke, jonka tavoitteena on perus-

tehtävään kohdistettavan työajan lisääminen. 

Vapautumisvaiheen laadunhallintaa
tehostettiin

Vankeinhoidossa laadunhallinta ja vaikuttavuuskysymykset 

keskittyvät vankeusprosessin eri osa-alueiden toiminnan arvi-

ointiin. Vapautumisvaiheen tehostamiseksi aluevankiloissa täs-

mennettiin laitosten välistä työnjakoa. Vapauttamissuunnitelmi-

en tekeminen lisääntyi etenkin kertomusvuoden loppupuolella. 

Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja ESA VESTERBACKA 
toimii Rikosseuraamusviraston päällikkönä.
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Vapauttamissuunnitelma tai sen osa laadittiin noin kolmasosal-

le vapautuneista vankeusvangeista.

Aluevankilat ja Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistot ovat yh-

teistyössä kehittäneet toimintamalleja yhteisistä käytännöistä, 

joilla varmistetaan vapautumisvaiheen jatkumot. Kolmen alue-

vankilan osalta toimintamallit vahvistettiin vuoden 2007 aika-

na.

Yhdyskuntaseuraamustyössä erityistä huomiota kiinnitettiin 

päihdeongelmien arviointiin ja yhdyskuntapalveluun liittyvien 

päihdeohjelmien käytön lisäämiseen. Näiden ohjelmien sovel-

taminen myös muihin yhdyskuntaseuraamuksiin on otettu työn 

alle. Lausuntotyön laadun kehittämiseen saatiin työvälineitä so-

veltuvuusarvioinnin käsikirjan ja arviointimallin valmistuttua. 

Jälleen uuden muutoksen kynnyksellä

Oikeusministeriö teki päätöksen vankeinhoidon kehittämisoh-

jelmasta ja antoi kesäkuussa 2007 toimeksiannon rikosseu-

raamusalan organisaation kehittämisestä. Rikosseuraamus-

viraston valmistelussa päädyttiin yhdistämään nämä tehtävät 

yhdeksi hankekokonaisuudeksi eli koko rikosseuraamusalaa 

koskevaksi kehittämishankkeeksi. Kehittämishanke käynnistyi 

marraskuussa 2007. Hankkeen tehtävänä on valmistella ja osin 

myös toteuttaa toimenpiteet, joilla saadaan rikosseuraamus-

alan resurssit tehokkaampaan käyttöön.

Hanke jakautuu kahteen, ohjauksen ja johtamisen sekä tuot-

tavuuden ja palvelukyvyn, kokonaisuuteen. Tavoitteena on 

rakentaa kestävä perusta palvelukykyiselle ja tehokkaalle ran-

gaistusten täytäntöönpano-organisaatiolle. Keskeiseksi tavoit-

teeksi on asetettu rikosseuraamusalan yhteisen organisaation 

luominen. Hankkeen myötä luodaan valmiudet Vankeinhoito-

laitoksen ja Kriminaalihuoltolaitoksen hallinnon yhdistämiselle 

vuoden 2010 alusta lukien.  

Esa Vesterbacka,

Pääjohtaja 

Ledningens översikt

Regionfängelserna inledde verksamheten 
i fångvården

De nya verksamhetsenheterna i fångvården, fem regionfäng-

elser och en riksomfattande hälsovårdsenhet, inledde verk-

samheten den 1 oktober 2006. Under det första hela verk-

samhetsåret sattes fokus på startandet av verksamheten och 

rekryteringen av personal till regionfängelserna och placerings-

enheterna. Den gynnsamma utvecklingen av verksamheten 

främjades – och kommer troligen i fortsättningen att främjas 

– av att antalet fångar har börjat sjunka, ett faktum som har 

lindrat överbefolkningen på slutna anstalter och alla missför-

hållanden som betingas därav. Men personalbristen i bl.a. 

placeringsenheterna har gjort det svårare att utveckla fängel-

seprocessen.

De anställdas sjukfrekvens har minskat, och det har skett en 

positiv utveckling på de enskilda anstalterna när det gäller 

problemen med de anställdas övertidsarbete. Det kan i själva 

verket konstateras att det råder en klar korrelation mellan ökad 

sjukfrekvens och ökat fångtal. När antalet fångar började sjun-

ka, har sjukfrekvensen stabiliserats och gått ned under 2007. 

Det genomsnittliga antalet fångar uppgick 2007 till 3 551. 

Det innbar en nedgång med 227 intagna jämfört med fjolåret.

Åbo fängelse fl yttade in i nya lokaler

Bygget av det nya fängelset i Åbo är det mest storskaliga pro-

jektet i den nutida fångvårdens historia i Finland. Mark- och 

anläggningsarbetena inleddes 2003 i Starrbackaområdet, och 

anstalten blev färdig i augusti 2007. Över hundra år av fäng-

elseliv på Kakolabacken var förbi när verksamheten i landets 

modernaste fängelse på hög säkerhetsnivå inleddes i septem-

ber. Vid sidan av fängelset och placeringsenheten vid Västra 

Finlands regionfängelse fl yttade också Psykiatriska sjukhuset 

för fångar med 40 patientplatser till Starrbacka. De nya loka-

lerna inrymmer 348 fångplatser. Antalet anställda är ca 280.  

    

Antalet unga klienter med samhällspåföljder 
sjönk

Det totala antalet klienter som dagligen avtjänade samhälls-

påföljder steg med ca 200 personer jämfört med fjolåret. Den 

avsevärda ökningen av villkorligt frigivna med samhällspåfölj-

der berodde på de ändrade bestämmelserna om villkorlig fri-

givning och övervakning som trädde i kraft på hösten 2006. De 

utvärderingar som gjordes vid beredningen av ungdomsstraff 

visade sig vara överdimensionerade, eftersom ungdomsstraf-

fet tillämpades i synnerligen begränsad utsträckning. Också 

antalet villkorligt dömda unga har under fl era års tid regelbun-

det sjunkit, vilket beror på minskade unga åldersklasser och 

ökad laglydnad hos de unga.
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Andelen dömda personer som framgångsrikt slutförde sin 

samhällstjänst förblev på fjolårsnivån. Resultatmålen nåddes 

utmärkt med avseende på planmässighet: planer för strafftid-

en utarbetades för 83 procent av klienterna med samhällspå-

följder. 

Målen med operativ effektivitet 
uppnåddes inte helt

Alla regionfängelser kunde inte jämna ut fl uktuationerna i över-

befolkningen på slutna anstalter enligt målet. Syftet var att be-

läggningsgraden i slutna fängelser skulle divergera med högst 

10 procent. Överbelastningen på slutna anstalter skulle också 

minskas genom ökat kapacitetsutnyttjande på öppna anstalter. 

Syftet var att de öppna anstalterna skulle nå en beläggnings-

grad på 98 procent, men i verkligheten förblev den bara kring 

81 procent. Samtidigt var beläggningsgraden i slutna fängelser 

i genomsnitt 105 procent.

Under 2007 skötte kriminalvårdsväsendet med knappt 300 

årsverken verkställigheten av samhällspåföljder eller utarbetan-

det av sakkunnigutlåtanden för ca 14 000 personer. Under året 

startades ett utvecklingsprojekt för stödjande av samhällspå-

följder. Målet var att ökad arbetstid skulle kunna inriktas på den 

grundläggande uppgiften.

Frigivningsfasen effektiverades 
genom kvalitetskontroll

Kvalitets- och effektivitetskontrollen i fångvården ska fokuseras 

på utvärdering av de olika komponenterna i fängelseproces-

sen. För att effektivera frigivningsfasen preciserade regionfäng-

elserna arbetsfördelningen mellan anstalterna. I synnerhet i 

slutet av redovisningsåret blev det allt vanligare att göra upp 

planer för frigivningen. Sådana planer utarbetades helt eller 

delvis för ungefär en tredjedel av de frigivna dömda fångarna.

Regionfängelserna och kriminalvårdsväsendet regionbyråer 

har i samarbete utvecklat verksamhetsmodeller för enhetlig 

praxis i syfte att garantera kontinuiteten i frigivningsskedet. I 

tre regionfängelser fastställdes sådana verksamhetsmodeller 

under årets lopp.

I arbetet med samhällspåföljder fästes särskild vikt vid utvär-

dering av missbruksproblem och ökad tillämpning av miss-

brukarprogram i samhällstjänsten. Ett arbete med att tillämpa 

sådana program också på andra samhällspåföljder har inletts. 

Instrument för att höja kvaliteten av utlåtandena kunde börja 

tillämpas när en manual för lämplighetsutvärdering och en ut-

värderingsmodell blev färdiga.

Vi står igen inför förändringar

Justitieministeriet fattade i juni 2007 beslut om ett utveck-

lingsprogram för fångvården och gav Brottspåföljdsverket i 

uppdrag att utveckla organisationen i brottspåföljdssektorn. 

I beredningen beslutade Brottspåföljdsverket att sammanslå 

dessa uppgifter till en projekthelhet, dvs. ett utvecklingsprojekt 

som gällde hela brottspåföljdssektorn. Utvecklingsprojektet 

startade i november 2007. Projektet har till uppgift att bereda 

och delvis vidta åtgärder som ska göra det möjligt att mera ef-

fektivt utnyttja resurserna i sektorn.

Projektet är indelat i två utvecklingskomplex som dels gäller 

ledning och styrning, dels produktivitet och servicekapacitet. 

Syftet är att bygga upp en stabil grund för en straffverkstäl-

lighetsorganisation som är effektiv och kapabel till service. 

Det viktigaste målet är att skapa en gemensam organisation i 

brottspåföljdssektorn. I takt med projektet skapas beredskap 

för en förening av fångvårds- och kriminalvårdsförvaltningen 

från och med början av 2010.

Esa Vesterbacka,

Generaldirektör
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Rangaistukset



Rangaistukset tuomitaan 
rikoksen mukaan 

Vankeusrangaistukseen tuomittu on tuomion saatua lainvoi-

man viipymättä toimitettava suorittamaan rangaistustaan. 

Yhdyskuntapalvelun ja nuorisorangaistuksen täytäntöönpano 

on aloitettava heti, kun tuomio on tullut täytäntöönpanokelpoi-

seksi.

Vuonna 2007 Rikosseuraamusviraston pitämään tuomiorekis-

teriin kirjattiin 16 797 rangaistustuomiota. Lukuun sisältyvät 

myös alioikeuden vielä lain voimaa vailla olevat tuomiot. Rekis-

teriin tuli 12 462 vankeustuomiota, 4 307 yhdyskuntapalvelu-

tuomiota ja 28 nuorisorangaistusta.

Rikosseuraamusviraston pitämään valvontaan määrättyjen eh-

dollisesti tuomittujen nuorten rekisteriin tuli 1 025 tuomiota.

Rikosseuraamusvirastolle tuli vuonna 2007 yhteensä 691 lyk-

käyshakemusta. Terveydellisin syin rangaistuksen täytäntöön-

panoa lykättiin 428 tapauksessa. 

Rangaistuslaitokseen saapuneet ja rangaistuksen suorittamisen aloittaneet vuoden 2007 aikana   

Saapumisia Rangaistuksen
suorittamisen
alkamisia

  Miehiä Naisia Miehiä Naisia    

Sakkovankeja  1 603 242 9 2 1 856  
         
15–17-vuotiaat rangaistusvangit  2 0 0 0 2  

Alle 21-vuotiaita rangaistusvankeja  42 5 8 0 55  
      
Muita rangaistusvankeja  2 991 226 289 5 3 511  
      
15–17-vuotiaat tutkintavangit  8 0 0 0 8  

Alle 21-vuotiaita tutkintavankeja  165 4 0 0 169  
       
Muita tutkintavankeja  1 571 131 0 0 1 702  

Yhteensä  6 382 608 306 7 7 303 6 573 

Rangaistusvankeihin sisältyvät myös vuoden aikana rangaistuksensa suorittamisen aloittaneet (39) henkilöä, jotka on tuomittu 
asevelvollisuudesta kieltäytymisestä (L 16.5.1994/358, 39 §) tai siviilipalvelusrikoksesta (L 30.12.1991/1723, 26 §).   
 

Vankiryhmät Vankilaan Avolaitokseen Yhteensä  

Täytäntöönpanon siirrot

Vuonna 2007 muista Pohjoismaista otettiin vastaan kaikkiaan 

109 täytäntöönpanopyyntöä. Näistä 98 koski rangaistuksen 

täytäntöönpanoa ja 11 valvonnan järjestämistä Suomessa. 

Suomessa tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanoa tai val-

vonnan järjestämistä muussa Pohjoismaassa koskevia asioita 

tuli vireille 56. Näistä 8 liittyi valvonnan järjestämiseen. 

Vapautuminen 

Vuonna 2007 vankilasta vapautui 945 tutkintavankia, 1 780 

sakkovankia ja 4 627 vankeusvankia, joista ehdonalaiseen va-

pauteen päästettiin 4 567. Vangin ehdonalaiseen vapauteen 

päästämistä koskevan asian ratkaisee vankilan johtaja. 

Ehdonalaiseen vapauteen päästetty voidaan asettaa koeajaksi 

Kriminaalihuoltolaitoksen valvontaan. Koeaika on rangaistuk-

sesta jäljellä oleva aika (ns. jäännösrangaistus), vähintään kol-

me kuukautta ja enintään kolme vuotta. 

Vuonna 2007 valvontaan asetettiin 25 % ehdonalaisesti va-

pautetuista, kaikkiaan 1 140 henkilöä. Valvontaan asetetaan, 

jos koeaika on vuotta pitempi tai rikos on tehty alle 21-vuoti-

aana. Myös vanki itse voi pyytää pääsyä valvontaan. Jos eh-

donalaisessa vapaudessa oleva syyllistyy koeaikana uuteen ri-

kokseen, tuomioistuin ratkaisee, menettääkö tuomittu samalla 

ehdonalaisen vapautensa. 

Rikoksista tuomittavat yleiset rangaistukset ovat rikesak-

ko, sakko, ehdollinen tai ehdoton vankeus, yhdyskuntapal-

velu ja nuorisorangaistus.
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Oikaisuvaatimukset ja valitukset  

Vuonna 2007 vangeilta saapui 353 kantelua ja vastaus annet-

tiin 401 kanteluun. Terveydenhuoltoa koskevia kanteluita saa-

pui 112.  Noin 15 % kanteluista johti toimenpiteisiin.

Eduskunnan oikeusasiamieheltä saapui 67 lausunto- ja selvi-

tyspyyntöä. 

1.10.2006 lähtien vanki on voinut tehdä oikaisuvaatimuksen 

aluevankilan johtajalle tietyistä tuomittua tai vankia koskevista 

ratkaisuista, jotka on lueteltu vankeuslaissa ja tutkintavankeus-

laissa. Vuonna 2007 koko maassa tehtiin 350 oikaisuvaatimus-

ta, joista jonkinlaiseen muutokseen johti 21 tapausta. Tyypil-

lisimmät oikaisuvaatimusten aiheet ovat olleet rangaistuksen 

täytäntöönpanon lykkääminen muilla kuin terveydellisillä syillä 

ja kurinpitorangaistukset. 

Valitus hallinto-oikeuteen on vangin käytettävissä silloin, kun 

hän ei ole saanut oikaisuvaatimuksen kautta toivomaansa 

muutosta. Vuonna 2007 valitus tehtiin 93 tapauksessa. Hallin-

to-oikeus on valituksen johdosta muuttanut aluevankilan pää-

töstä 8 kertaa. 

Uudet muutoksenhakukeinot (oikaisuvaatimus ja valitus hallin-

to-oikeuteen) eivät ole suuresti vaikuttaneet vankien Rikosseu-

raamusvirastoon tekemien kanteluiden määrään. Vuositasolla 

kantelujen määrä on vähentynyt vajaalla kymmenellä prosen-

tilla. Tähän lienee vaikuttanut se, että oikaisuvaatimuksia voi 

toistaiseksi tehdä vain osasta vankeuslain ja tutkintavankeus-

lain nojalla tehtävistä ratkaisuista. Tyypillinen ”oikaisuvaati-

muskelvoton” ratkaisu, josta kannellaan paljon, on kielteinen 

päätös rangaistusajan pituuden perusteella haettuun poistu-

mislupa-anomukseen. 

Rangaistusaika suunnitellaan 
alusta loppuun 
Vankeusrangaistuksen täytäntöönpano on suunnitelmallinen ja 

hallitusti etenevä kolmivaiheinen prosessi, johon kuuluvat van-

kilaan tulo, rangaistuksen suorittaminen sekä vapauttaminen.

Suunnitelmallinen rangaistusaika

Kriminaalihuoltolaitos Vankeinhoitolaitos Yhteistyö

Vapautumissuunnitelma ValvontasuunnitelmaVankeusajansuunnitelma

Suunnitelmallinen vankeusaika Suunnitelmallinen 
valvonta-aika

Vuonna 2007 valtaosalle saapuneista vankeusvangeista 

(94 %) laadittiin sijoittajayksiköissä rangaistusajan suunnitelma. 

Yhteensä suunnitelmia tehtiin 4 412. Sijoittajayksikköön kut-

sutaan vankeja, joiden elämänhallinnan edistäminen, yhteis-

kuntaan integrointi tai uusien rikosten estäminen edellyttävät 

erityisen suunnitelmallista toimintaa, jotta he saavat valmiudet 

rikoksettomaan elämäntapaan. Vangeille tehdään riski- ja tar-

vearvio ja sen perusteella rangaistusajan suunnitelma. 

Suurin osa rangaistusajan suunnitelmista tehtiin kirjallisen ma-

teriaalin perusteella. Joka kolmannelle yli kuuden kuukauden 

rangaistusta suorittavalle tehtiin suunnitelma riski- ja tarvearvi-

on perusteella. Suunnitelmissa yleisimmät tavoitteet, joihin ran-

gaistusaikana pitäisi vaikuttaa, liittyivät työllistymisen parantami-

seen tai yleensä koulutuksen hankkimiseen, päihdeongelmaan 

puuttumiseen ja ajattelutaitojen kehittämiseen. Sijoitusvankilan 

valinnassa otetaan huomioon myös turvallisuustekijät.

Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpano alkaa aina yhdyskun-

taseuraamusasiakkaan tilanteen kartoituksella. Tämän pohjalta 

laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa rangaistusaikainen suun-

nitelma. Suunnitelmaan sisällytetään mahdollisimman realisti-

sia ja konkreettisia arjen hallintaan ja rikoksettomaan elämään 

tähtääviä tavoitteita. Suunnitelmia tehtiin vuoden 2007 aikana 

yhteensä 3 937. Yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanon 

päättyessä arvioidaan asiakkaan kanssa rangaistusaikaisen 

suunnitelman toteutumista.

Vankilan toiminnot ja rangaistusajan 
suunnitelmat toisiaan vastaaviksi

Vankiloissa opeteltiin uusia työmenetelmiä rangaistusajan 

suunnitelmien toteuttamiseksi. Työn koordinoinnista ja suunni-

telmien toteutumisen seurannasta vastaa uusi henkilöstöryh-

mä, vankeinhoitoesimiehet. Heidän työhönsä kuuluu useissa 

laitoksissa myös muita, lähinnä turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. 

Vankiloiden toimintoja alettiin vankien tarpeista saatujen tieto-

jen perusteella kehittää aikaisempaa paremmin rangaistusajan 

suunnitelmia vastaaviksi, mutta työ kestää pitkään. 

Hyvissä ajoin ennen vangin vapautumista kartoitetaan hänen 

palvelutarpeensa ja laaditaan rangaistusajan suunnitelmaan 

sisältyvä vapauttamissuunnitelma yhteistyössä eri sidosryhmi-
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en kanssa. Vapauttamissuunnitelmien laatiminen vankiloissa 

yleistyi erityisesti syyskaudella 2007. Vapauttamissuunnitel-

ma tai sen osa laadittiin runsaalle kolmasosalle vapautuneista 

vankeusvangeista. Avolaitokset, jotka toimivat vapauttamis-

yksikköinä, laativat vapauttamissuunnitelman lähes säännön-

mukaisesti. Verkostoyhteistyössä suunnitelma tehtiin nuorille, 

päihdekuntoutuksessa olleille ja koevapauteen sijoitettaville. 

Kriminaalihuoltolaitos laatii valvontaan vapautuville valvonta-

suunnitelman, jonka perusteella jatketaan rangaistusajan suun-

nitelman mukaista tavoitteellista työskentelyä. 

Jatkumo vankilasta vapauteen

Kriminaalihuoltolaitoksen ja Vankeinhoitolaitoksen välille laadit-

tiin alueellisia yhteistyösopimuksia, joiden tavoitteena on var-

mistaa jatkumot vankilasta vapauteen. Vapauttamisvaiheeseen 

liittyvästä yhteistyöstä tehtiin muutaman kaupungin sosiaali-

toimen kanssa sopimukset, joiden perusteella palkattiin sosi-

aalityöntekijöitä vankiloihin. Myös Kriminaalihuollon tukisäätiö 

tuottaa sosiaalityön palvelut kahteen vankilaan. Lääninhallituk-

set järjestivät koulutusta kuntien sosiaalityöntekijöille ja muille 

yhteistyötahoille sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministe-

riön ja Suomen Kuntaliiton työryhmän esittämän vapautuvien 

vankien jälkihuollon yhteistyömallin käyttöönottamiseksi. Ri-

kosseuraamusvirasto järjesti yhteistyössä Diakoniammattikor-

keakoulun ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa 

Vankilasta vapaaksi -seminaarin, johon osallistui noin 270 eri 

yhteistyötahojen edustajaa.

Valvottu koevapaus toimii hyvin

Vanki voi tietyin edellytyksin päästä valvottuun koevapauteen 

vankilan ulkopuolelle enintään kuusi kuukautta ennen ehdon-

alaista vapauttamista. Kokonaan rangaistuksensa suorittavien 

pakollinen valvottu koevapaus alkaa kolme kuukautta ennen 

vapauttamista. Koevapaudella pyritään edistämään vangin si-

joittumista yhteiskuntaan laitosajan loppuvaiheessa. 

Vangilta edellytetään päihteettömyyden ja muiden hänelle ase-

tettavien ehtojen noudattamista koevapauden aikana. Koeva-

pautta varten laadittavaan vapauttamissuunnitelmaan sisälty-

vät mm. asuminen ja toimeentulo, toimintavelvoite, päivittäinen 

toiminta-aika sekä koevapauden valvonta. 

Koevapauden valvonnasta vastaa vankila. Valvonta tapahtuu 

teknisin välinein, puhelinsoitoilla ja paikannuksella. Lisäksi 

asunnolle ja toimintapaikalle voidaan tehdä tarkastuskäyntejä 

ja määrätä koevapaudessa oleva ilmoittautumaan vankilassa. 

Valvottavan liikkumista voidaan myös rajata tiettyjen kuntien 

alueelle sekä määrättyihin kellonaikoihin. 

Valvotussa koevapaudessa olevat rinnastetaan sosiaaliturva-

eduissa ja yhteiskunnan palveluiden saamisessa yhdyskunta-

seuraamusta suorittaviin. 

Valvotun koevapauden käyttö lisääntyi vuoden aikana. Vuonna 

2007 koevapauden aloitti 103 vankia. Koevapaudesta saadut 

kokemukset olivat pääasiassa myönteisiä, mutta sekä koe-

vapauden valmistelu että valvonnan toteuttaminen vaativat 

oletettua enemmän työaikaa. Ainoastaan viisi (5) koevapautta 

peruutettiin.

Seuraamusjärjestelmän kehittämisessä 
hyödynnetään teknisiä menetelmiä

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdotti joulukuussa jul-

kaistussa mietinnössään (OM 2007:17) sähköisen valvonnan 

laajentamista seuraamusjärjestelmässä. Uudessa valvontaran-

gaistuksessa tuomittu voisi suorittaa lyhyehkön vankeusran-

gaistuksensa kotonaan tai laitoshoidossa sähköisessä valvon-

nassa. 

Tuomitun liikkeitä seurattaisiin esim. matkapuhelimella, seu-

rantalaitteeseen yhteydessä olevalla jalkapannalla tai näiden 

yhdistelmällä.

Rangaistus olisi mahdollinen silloin, kun yhdyskuntapalveluun 

tuomitsemiselle on este. Kyseessä olisi yhdyskuntapalvelua 

tuntuvampi rangaistus, koska tuomittu olisi jatkuvan tarkkailun 

alaisena. 

Rangaistus voisi olla lyhimmillään 14 vuorokautta ja enimmil-

lään neljä kuukautta. 

Tuomitulle määrättäisiin olinpaikka ja 10–40 viikkotuntia kä-

sittävä toimintavelvoite. Tällöin hän saisi poistua kotoaan vain 

työtä, opiskelua, tapaamisia tai muuta toimintakykyä edistävää 

toimintaa varten. Päihteettömyyttä valvottaisiin virtsa-, sylki- ja 

puhalluskokein sekä ennalta ilmoittamattomilla valvontakäyn-

neillä kotona. Päihderikkomusta seuraisi välittömästi rangais-

tuksen muuntaminen vankeudeksi. 

Työryhmä ehdotti lisäksi, että teknisillä menetelmillä valvottai-

siin kaikkia matkustuskieltoja. Tällöin epäilty voitaisiin asettaa 

matkustuskieltoon nykyistä useammin pidättämisen tai vangit-

semisen sijasta. Etenkin alle 18-vuotiaille tätä vaihtoehtoa tulisi 

harkita vapaudenmenetyksen sijasta.

Ohjelmatyön linjaukset valmistuivat

Rikosseuraamusalan ohjelmatyön linjauksia selvittänyt työ-

ryhmä sai työnsä päätökseen vuoden lopussa. Ohjelmatyön 

linjaukset -asiakirjassa on mm. määritelty ohjelmakäsite sekä 

tämän hetken ohjelmatoiminta rikosseuraamusalalla. Lisäksi 

asiakirjassa esitetään linjaus siitä, millaista ohjelmatoiminnan 

tulee olla rikosseuraamusalalla. 
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Kehittäminen ja yhteistyö



Kohti rikosseuraamusalan 
kehittämisohjelmaa 
Selvitysmies luovutti raporttinsa tammikuussa 

Oikeusministeri asetti syyskuussa 2006 selvitysmieheksi Valtio-

konttorin pääjohtajan Jukka Wuolijoen. Hänen tehtävänään oli 

arvioida vankeinhoidon talouden ja hallinnon sekä ohjauksen 

ja valvonnan tilaa sekä tehdä tarvittavat kehittämisehdotukset. 

Tavoitteena oli saada aikaan usean vuoden kehittämisohjelma, 

jota voitaisiin laajassa yhteisymmärryksessä toteuttaa ja jonka 

avulla voitaisiin varmistaa riittävät hallinnolliset ja toiminnalliset 

edellytykset vankeinhoidon kokonaisuudistukselle. 

Wuolijoki luovutti raporttinsa ministeri Luhtaselle tammikuussa 

2007. Selvitysmies raportoi, että useissa vankiloissa koetaan 

vankeuslain tuomien uusien vaatimusten ja käytettävissä ole-

vien voimavarojen olevan keskenään epätasapainossa. Hän 

kuitenkin arvioi, että pitkäaikaisen rahapulan taustalla on ali-

budjetoinnin lisäksi toiminnallisia ongelmia, joiden korjaamisel-

la menotasoa voidaan alentaa, tuloperusteita vahvistaa sekä 

saavuttaa rahoitustasapaino jopa kohtuullisen nopeasti.

Selvitysmies teki 28 ehdotusta. Hän esitti muun muassa, että 

oikeusministeriö ja Rikosseuraamusvirasto arvioisivat uudel-

leen, mihin vankiryhmiin uuden vankeuslain velvoitteet olisi 

tarkoituksenmukaista kohdistaa täysimääräisesti. Uudelleenar-

vioinnin tarvetta olisi sekä kaikkein vähäisimpien että kaikkein 

ammattimaisimpien rikosten tekijöiden kohdalla. Kriittinen uu-

delleenarviointi keventäisi vankiloissa koettua resurssipainetta. 

Myös eduskunnan lakivaliokunta otti asian käsiteltäväkseen 

todeten vankeuslain ja tutkintavankeuslain muodostavan van-

keinhoidon hyvän ja pysyvän perustan. Valiokunta korosti, että 

tehdyn uudistuksen tavoitteista on pidettävä kiinni. 

Selvitysmiehen muut ehdotukset liittyivät rikosseuraamusalan 

toimintaorganisaation yhdistämiseen, talous- ja henkilöstöhal-

lintoon, johtamiskäytäntöjen ja tuottavuuden parantamiseen 

sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen henkilöjohtamisen kehittä-

misohjelman avulla.

Rikosseuraamusalan kehittämisohjelma 
käynnistettiin syksyllä

Oikeusministeri Brax teki kesäkuussa päätöksen vankeinhoidon 

kehittämisohjelmasta ja antoi toimeksiannon rikosseuraamus-

alan organisaation kehittämisestä. Rikosseuraamusvirastossa  

päädyttiin yhdistämään nämä tehtävät yhdeksi hankekokonai-

suudeksi eli koko rikosseuraamusalan kehittämishankkeeksi. 

Hanke jakautuu kahteen, ohjauksen ja johtamisen sekä tuot-

tavuuden ja palvelukyvyn, kokonaisuuteen. Tavoitteena on ra-

kentaa kestävä perusta palvelukykyiselle ja tehokkaalle rangais-

tusten täytäntöönpano-organisaatiolle. Suunnittelutyö ja työs-

kentely hankkeen eri projekteissa käynnistettiin syksyllä 2007.

Hankkeen tehtävänä on vuoden 2008 aikana valmistella ja osin 

myös toteuttaa toimenpiteet, joilla rikosseuraamusalan resurs-

sit saadaan tehokkaampaan käyttöön. Tämä tarkoittaa yhtei-

sen palvelukyvyn kehittämistä, tulosohjausmallin ja -prosessin 

rakentamista, johtamisosaamisen vahvistamista, tuottavuuden 

parantamista ja tuottavuusohjelman toteuttamista sekä alan 

toiminnan sopeuttamista menokehykseen. 

Keskeiseksi tavoitteeksi on myös asetettu rikosseuraamusalan 

yhteisen organisaation luominen. Hankkeen myötä luodaan 

valmiudet Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltolaitoksen 

hallinnon yhdistämiselle vuoden 2010 alusta lukien. Kehittä-

mistyön tavoitteena on edellytysten lisääminen rikosseuraa-

musalan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja työn tuottavuuden 

kehittymiselle ammatillisesti korkeatasoisessa ja yhteiskunnalli-

sesti vaikuttavassa, yhtenäisessä rangaistusten täytäntöönpa-

no-organisaatiossa. 

Tuottavuusohjelma

Ruokahuolto

Vankeinhoitolaitoksen ruokahuollon ja laitosmyymälöiden toi-

minnan järjestämistä koskeva selvitys käynnistettiin syksyllä 

2006 ja se valmistui toukokuussa 2007. Tehtävänä oli selvittää 

tietopyyntömenettelyllä markkinoiden mielenkiinto tuottaa Van-

Valtionhallinnon tuottavuusohjelman tavoitteena rikos-

seuraamusalalle on 325 henkilötyövuoden vähentämi-

nen vuoteen 2011 mennessä. Rikosseuraamusalalla 

on vireillä useita hankkeita ja toimenpidekokonaisuuksia 

tuottavuussäästöjen saavuttamiseksi:

• vankimäärän vähentäminen rajoittamalla sakon 

 muuntorangaistuksen käyttöä, kehittämällä seuraa-

 musjärjestelmää ja parantamalla seuraamusten vai- 

 kuttavuutta

• vankimäärän vähentäminen suunnittelukaudella noin  

 3 300 vankiin. Lukuun eivät sisälly koevapaudessa  

 olevat, nykyisen arvion mukaan noin 200 vankia. 

 Vireillä oleva sakon muuntorangaistusta koskeva  

 muutos vähentäisi toteutuessaan sakkovankien 

 määrää nykyiseltä noin 130 vangin tasolta arviolta  

 20–40 vankiin. Vastaavalla tavalla laskisi niiden 

 vankien määrä, jotka suorittavat sakon muuntoran- 

 gaistusta muun vankeusrangaistuksen yhteydessä.

• rikosseuraamusalan hallinnon uudistaminen

• ruokahuoltoa koskevat järjestelyt

• työtoiminnan tuottavuuden parantaminen ja siihen  

 liittyvät uudelleenjärjestelyt

• vanginkuljetusjärjestelmän tehostaminen

• vankien päihdekuntoutuspalvelujen järjestäminen.
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keinhoitolaitoksen ruokahuollon ja laitosmyymälöiden palvelut, 

palvelujen hinnat sekä mahdolliset uudet ideat ruokahuollon ja 

laitosmyymälätoiminnan toteuttamiseksi. 

Tietopyynnön keskeinen tulos oli, että ruokahuollon ja laitosmyy-

mälätoiminnan ulkoistaminen nostaisi kustannuksia 20–25 %. 

Ruokahuoltoa tullaan näin ollen tehostamaan vankeinhoidon 

sisäisillä kehittämistoimilla. 

Työtoiminta

Tavoitteena on parantaa vankeinhoidon työtoiminnan tuotta-

vuutta siten, että työtoiminta palvelee rangaistusajan suun-

nitelmien toteuttamista ja tarjoaa nykyaikaiset työllistymisen 

puitteet. Kuntouttavan työn tulee vastata tehokkuudeltaan ja 

tuottavuudeltaan ainakin erityisryhmien suojatyölle asetettuja 

vaatimuksia. Tuottavan työtoiminnan osuuden on vastattava 

tarvetta ja tuottavan toiminnan tuloksellisuuden vaatimuksia.

Työtoiminnan esiselvitys valmistui syksyllä 2007, ja ehdotuk-

set tuottavuuden parantamiseksi tehdään toukokuun 2008 

loppuun mennessä. Selvitettävänä ovat ulkoistamisen ja oman 

toiminnan tehostamisen mahdollisuudet ja vaikutukset, vanki-

en työllistymismahdollisuudet vankilan ulkopuolelle sekä sosi-

aalisen työllistämisen toimijat alueella.

Työtoiminta on vankeinhoidon ydintoimintaa ja merkittävä osa 

vankilan arkipäivää. Työtoiminnan taloudellisessa ja kustannus-

tehokkaassa toteuttamisessa edellytetään kuitenkin monipuo-

lista osaamista, jota kaikkea ei ole tarpeen lukea vankeinhoi-

don ydinosaamiseen. Esimerkiksi tuotannon järjestämiseen ja 

tuotteiden markkinointiin liittyvä osaaminen voidaan arvioida 

toiminnalle välttämättömäksi, mutta ei välttämättä vankeinhoi-

don ydinosaamiseen sisältyväksi. 

Vanginkuljetus

Vanginkuljetusselvitys valmistui syksyllä 2007. Rikosseuraa-

musvirasto uudistaa vanginkuljetusjärjestelmän siten, että sekä 

aluevankiloiden sisäiset että niiden rajat ylittävät kuljetukset 

hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. 

Tarpeettomat kuljetukset tuomioistuimiin minimoidaan muun 

muassa tiedonkulkua ja tietotekniikan hyväksikäyttöä paran-

taen. Oikeusministeriö vastaa ministeriötason neuvotteluista 

ja tarvittavista säädösmuutoksista. Lainmuutokset, jotka mah-

dollistavat vankien kuljetuksen ulkoistamisen reittiliikenteessä, 

pyritään saamaan voimaan vuodenvaihteessa 2008–2009.

Kriminaalihuollossa resurssit perustyöhön 

Kriminaalihuollon pidemmän aikavälin tavoitteena on kohden-

taa aikaisempaa enemmän resursseja yhdyskuntaseuraamus-

ten toimeenpanon hoitamiseen. Vuonna 2007 edettiin tähän 

suuntaan luopumalla Pohjois-Suomen aluetoimiston Kajaanin 

yksikön hallinnoiman Sopentuvan leirikeskuksen ylläpidosta. 

Vuoden lopussa päättyi myös Kajaanin yksikön hallinnoima 

ESR-rahoitteinen POMO-projekti. Vuonna 2007 käynnistettiin 

yhdyskuntaseuraamusten tukiprosessien kehittämishanke, 

jonka tavoitteena on perustehtävään kohdistettavan työajan 

lisääminen. 

Yhteistyöhankkeet
Runsaasti vakiintuneita yhteistyökumppaneita

Oikeusministeriön hallinnonalan lisäksi yhdyskuntaseuraamus-

työn ja vankeinhoidon keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat 

kunnat, poliisi ja muut sisäisestä turvallisuudesta vastaavat vi-

ranomaiset, oppilaitokset, päihdekuntoutuksen ja sosiaalityön 

järjestöt, seurakunnat sekä erilaiset vertaistuki- tai vapaaeh-

toistahot. 

•  Pääsääntöisesti vankilassa tapahtuvan opetuksen järjestä- 

 vät ulkopuoliset oppilaitokset. Yhteistyöoppilaitoksia ovat  

 mm. ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset aikuiskoulutus-

 keskukset, erityisoppilaitokset ja aikuislukiot.

•  Työalan kehityksen seuraamiseksi vankilat ovat kannattaja- 

 jäseninä useissa työalakohtaisissa järjestöissä. Yhteistyötä  

 tehdään myös kaupunkien toimintakeskusten ja yritysten  

 kanssa.

•  Vankilat ostavat päihdepalveluja sekä yksilötyöhön vankien  

 kanssa että ryhmämuotoiseen toimintaan. Lisäksi vanki- 

 loissa pidetään AA- sekä NA-ryhmiä. Ulkopuoliseen päih- 

 dekuntoutuslaitokseen vanki voidaan sijoittaa vankeus-

 aikana tietyin edellytyksin. 

•  Vapautuvien Tuki ry. järjestää vangeille ja heidän omaisilleen  

 perheleirejä eri puolilla maata. 

•  Suomen Punainen Risti järjestää vangeille kahdenkeskisiä ja  

 ryhmätapaamisia. Muutamassa vankilassa on Punaisen 

 Ristin vanhempi-lapsi-toimintaa. 

•  Ensi- ja turvakotien liitto kehittää äiti-lapsityötä Hämeenlin- 

 nan ja Vanajan vankiloissa. 

Kirjansitomon työtiloja Turun uudessa vankilassa. 
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•  Takuu-Säätiö tukee vankien velka-asioiden selvittämisessä.

•  Seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset järjestävät vanki- 

 loissa kotipaikkaryhmiä ja hengellisiä ryhmiä ja tukevat  

 vankeja yksilöllisesti. 

Vapautumista valmistellaan myös ostopalvelujen 
avulla

Vankilasta vapautumista valmistellaan sosiaaliviranomaisten, 

työvoimaviranomaisten, Kriminaalihuoltolaitoksen, muiden vi-

ranomaisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

Muutamat vankilat ovat hankkineet ostopalveluina sosiaalityön 

palveluita kunnilta tai Kriminaalihuollon tukisäätiöltä erityises-

ti vapautumisen valmisteluun. Vapautumisvaiheessa pyritään 

valmistelemaan vapautumisen jälkeinen sosiaalinen tilanne 

(asunto, toimeentulo, päihdekuntoutuksen hoitojatkumo). 

KRIS-Suomi ry:n vertaistoimintaan kuuluu tuleminen vankilan 

portille vapautuvaa vastaan ja hänen tukemisensa päihteettö-

mässä ja rikoksettomassa elämässä. 

Kriminaalihuollon tukisäätiön käynnissä olevat hankkeet: 

• Ehjä Perhe -kehittämisprojekti

• Rangaistukseen tuomittujen huumeidenkäyttäjien 

 terveystieto- ja vertaistukiprojekti (Terve)

• kuntoutumisjatkumon kehittämiseen tarkoitettu 

 Jyvällä-hanke

• talous- ja velkaongelmissa oleville suunnattu 

 Omille jaloille -projekti

• Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hanke 

• Sijoitus ohjattuun asumiseen -hanke

• Portti vapauteen -portaali vapautuvien ja vapautuneiden 

 tueksi.

Vilkasta kansainvälistä 
yhteistyötä 
Alan kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja parhaiden 

käytäntöjen tarkastelu ovat oleellinen osa rikosseuraamusalan 

toimintaa. Tärkeänä pidetään myös muiden maiden, erityisesti 

Suomen lähialueiden, auttamista niiden järjestelmien kehittä-

mistyössä.

Hankkeita ja asiantuntijavaihtoa

Suuri osa kansainvälisistä kehittämistoimenpiteistä viedään läpi 

hankkeina. Karjalan tasavallassa on  pyritty parantamaan van-

kiloiden työtoimintaa maataloudessa sekä puuteollisuudessa. 

Yhdyskuntaseuraamuksia on viety eteenpäin yhteistyöprojek-

tissa Ivanovon alueen vankeinhoitoviranomaisten kanssa Kes-

ki-Venäjällä. 

Namibiassa suomalaisilla on pitkät perinteet ja hyvä maine. 

Suomen ulkoministeriö rahoitti Pohjois-Namibiassa yhdyskun-

tapalvelun pilottiprojektin, johon myös Rikosseuraamusvirasto 

osallistui. Lisäksi namibialaiset virkamiehet vierailivat Suomes-

sa tutustuen erityisesti yhdyskuntapalveluun.

Kiinan kanssa tehtävä yhteistyö perustuu oikeushallinnonalojen 

väliseen sopimukseen, joka uusittiin vuonna 2007. Rikosseu-

raamusalan yhteistyöprovinssiksi sovittiin Etelä-Kiinan meressä 

sijaitseva Hainan-saari. Ensikosketuksen suomalaiseen rikos-

seuraamusalaan hainanilaiset saivat syksyllä toteutetulla tutus-

tumiskäynnillään. 

   

Vankilat osallistuivat siviilikriisihallinnan toimintaan EUJUST 

LEX:n (European Union Integrated Rule of Law Mission for Iraq) 

kautta. Suomalainen vankeinhoidon asiantuntija työskenteli 

operaation päämajassa Brysselissä vuoden ajan. Lisäksi Suo-

mi osallistui kahden irakilaisen vankilanjohtajan kolmen viikon 

koulutusohjelman toteuttamiseen. Vankilanjohtajat perehtyivät 

viikon ajan Vantaan ja Helsingin vankiloiden toimintaan. 

Suomi kiinnostaa yhä 

Kansainvälinen kiinnostus suomalaista rikosseuraamusalaa 

kohtaan pysyi korkeana.

Kansainvälisistä säännöllisistä kokouksista tärkein pidettiin 

marraskuussa, jolloin pääjohtajien Roundtable-verkosto ko-

koontui Suomessa. Ajankohtaisten asioiden lisäksi aiheena oli-

vat mm. vankien mielenterveysongelmat. Pääjohtajat vierailivat 

myös uudessa Turun vankilassa. Kokouksen yhteydessä luo-

vutettiin vankeinhoidon ansioristi Skotlannin vankeinhoidossa 

työskentelevälle osastopäällikkö Ed Wozniakille.

Säännöllisiä pohjoismaisia yhteistyöverkostoja vuosittaisine ta-

paamisineen pitivät yllä mm. vankilarakentamisen asiantuntijat, 

kriminaalihuoltojohtajat, vankiloiden turvallisuuspäälliköt ja van-

kilaopetuksen asiantuntijat.  

Rikosseuraamusviraston julkaisusarja

1/2007 Asiakas-työntekijäsuhteen dialoginen arviointi 

 kriminaalihuollossa. Minna-Kaisa Järvinen

2/2007 ”Oppisin elämään riippuvuuteni kanssa”. 

 Tutkimus naisvankien päihdekuntoutuksesta 

 Vanajan vankilassa. Riitta Granfelt 

3/2007 Vangit koulutuksessa. Selvitys vankien koulutukseen  

 osallistumisesta, oppimisvalmiuksista ja -strategioista  

 sekä opetuksen laadusta. Leena Koski ja Kaija  

 Miettinen, Opetushallitus

Rikosseuraamusviraston monistesarja 

1/2007 Rikosseuraamusviraston tilinpäätös vuodelta 2006

2/2007 Henkilöstötilinpäätös 2006

3/2007 Kuntouttava vankityö vuonna 2006

4/2007 Vangit aluevankiloittain ja vankiloittain 1.5.2007

5/2007 Vankien sijoitus ulkopuoliseen laitokseen vuonna 2006

6/2007 Vankien jälkihuollon järjestäminen Vammalassa
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Turun vankila muutti 
Kakolanmäeltä Saramäkeen 

Työt Turun uudessa vankilassa Saramäen kaupunginosassa 

käynnistyivät syyskuussa. Muuttovaihe kesti elokuusta loka-

kuun puoliväliin. Vankien siirto tapahtui yhden viikonlopun aika-

na syyskuun puolivälissä. 

Vankilan rakentaminen on mittavin hanke Suomen nykyvan-

keinhoidon historiassa. Maanrakennustyöt alueella alkoivat 

vuonna 2003, ja vankila valmistui elokuussa 2007. Rakennus-

ten kokonaisala on  39 815 bruttoneliötä. 

Turun vankila on maan nykyaikaisin, korkean turvallisuustason 

vankila. Sinne sijoitetaan eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri-

pituisia rangaistuksia suorittavia tutkinta- ja vankeusvankeja, 

joiden sijoittelu vaatii eritasoisia turvallisuusjärjestelyjä. Vanki-

paikkoja on 348, joista 38 on naisvangeille. Henkilökuntaa on 

noin 280.

Vankila koostuu neljästä erillisestä päärakennuksesta: sellira-

kennuksista, toimintatiloista, hallintorakennuksesta sekä 40-

paikkaisesta Psykiatrisesta vankisairaalasta. Länsi-Suomen 

aluevankilan sijoittajayksikkö toimii vankilan yhteydessä. Toi-

mintotiloissa ovat mm. liikuntasali, kirjasto, kappeli, poliklinik-

ka, erilaisia opetustiloja, metalliverstas ja puutyöverstas sekä 

pienempiä työtiloja (kirjansitomo, verhoomo ja silkkipaino). 

Vankilassa on myös auditorio, jossa voidaan pitää mm. oikeu-

denkäyntejä. 

Turvallisuus huipputasoa

Turvallisuuden huomioiminen on ollut vankilan suunnittelun ja 

rakentamisen lähtökohtana. Vankila on täysin osastoitu, van-

kien kuljetus rakennusten välillä tapahtuu maanalaisia käytäviä 

pitkin, eikä selleistä ole näköyhteyttä toisiin selleihin tai muihin 

vankien käyttämiin tiloihin. Myös pihan keskelle maahan upo-

tetut ulkoilutilat on eristetty toisistaan. Periaate on, että vanki-

ryhmät eivät kohtaa toisiaan. Omasta sellistään vanki näkee ai-

noastaan vankilan ulkopuolelle ja usein vain rajatulle sektorille. 

Ikkunoissa ei ole kaltereita, vaan erityisvahvat turvalasit.

Vankilassa on 21 osastoa, joihin sijoitetaan 13–19 vankia/

osasto. Esimerkiksi tutkintavangeille, nuorille, päihdekuntou-

tuksessa oleville ja päivittäistä apua tarvitseville on kullekin 

oma osastonsa. Vankilassa on myös toinen maan kahdesta 

uudesta varmuusosastosta. Sinne sijoitetaan erityisen vaaral-

lisina pidettyjä vankeja. 

Selliosastolla on avokeittiö, oleskelutila ja sauna. Vankilan 

263:sta sellistä 85:ssä on kaksi vankipaikkaa, muut ovat yhden 

hengen sellejä. Erikoissellejä lukuun ottamatta sellit ovat kool-

taan 12 neliömetriä. Tavallisessa sellissä on wc, suihku, televi-

sio, radio, dvd-laite sekä puheyhteys osaston valvontatilaan. 
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Kyytöille uusi sijoituspaikka 

Iskolan avovankilaosastolla on harjoitettu karjankasvatusta ja 

ylläpidetty itäsuomenkarjan eli kyyttöjen geenipankkia. Kyytöt 

ovat vanhin suomalainen karjarotu. Tilalla on ollut maidontuo-

tannossa 40 kyyttöä ja 10 länsisuomenkarjan lehmää. Lisäksi 

kymmentä kyyttölehmää on käytetty maisemanhoidollisissa 

tehtävissä.

Arvokkaan itäsuomenkarjan tulevaisuuden turvaamiseksi maa- 

ja metsätalousministeriö asetti maaliskuussa 2007 työryhmän, 

jossa olivat edustettuina mm. Rikosseuraamusvirasto ja Itä-

Suomen aluevankila. Uudet sijoituspaikat kyytöille löytyivät 

Kainuun ammattiopiston ja Tampereella sijaitsevan Ahlmanin 

ammattiopiston opetusmaatiloilta. Iskolassa kyytöt olivat ke-

vääseen 2008 saakka.

Järjestys ja turvallisuus

Karkaamisia vähemmän, mutta luvatta 
poistumisia enemmän

Karkaaminen ja sen yritys on rikoslain nojalla rangaistava teko. 

Kertomusvuonna karkaamiset ja karkaamisen yritykset väheni-

vät. Suljetusta laitoksesta karkasi 6 (vuonna 2006 14) vankia ja 

3 (9) yritti karata. Vankilan muurien sisäpuolelta ei karannut yh-

tään vankia, kuten ei edellisenäkään vuonna. Vuoden lopussa 

karkumatkalla oli 4 vankia. 

Karkaamisten vähentymiseen on henkilökunnan valppauden 

lisäksi vaikuttanut mm. laitosten teknisen valvonnan parantu-

minen, jolla on konkreettisen kiinnijäämisen lisäksi ennaltaeh-

käisevä vaikutus. Henkilökunnan ammattitaitoa kriittisten teki-

jöiden havaitsemisessa on myös edelleen parannettu. 

Luvatta poistumiset avolaitoksista sen sijaan lisääntyivät. Avo-

laitoksesta poistui luvatta 51 vankia. Avolaitoksesta luvatta 

poistumista ei käsitellä karkaamisena.

Kakolanmäen tulevaisuus avoin

Vankilarakennusten sekä Kakolanmäellä sijaitsevien asuinra-

kennusten kohtalo oli vuoden 2007 lopussa yhä avoin. Asun-

toja on noin 80, ja niissä asuu vankilan nykyisiä ja entisiä työn-

tekijöitä. 

Tilat omistaa Senaatti-kiinteistöt, jonka hallintaan rakennukset 

siirtyivät loppuvuodesta. 

Huutokauppa kiinnosti yleisöä

Kakolanmäellä järjestettiin 27. lokakuuta huutokauppa ja rom-

petori, joissa kaupattiin Turun vankilan käytöstä poistettua ta-

varaa. Päivän mittaan vankilan pihapiirissä kävi arviolta 1 500 

ihmistä. Muurien sisäpuolelle väkeä ei päästetty.

Huutokaupassa jalka- ja käsiraudat, höyläpenkit, pöydät ja 

tuolit, kuntopyörät, suurkeittiön kalustus, kolme vanhaa autoa 

sekä monet muut tavarat löysivät nopeasti uuden omistajan. 

Rompetorikin tyhjeni ennätysajassa. 

Toiminta Iskolan 
avovankilaosastolla päättyy 
Vuoden aikana valmisteltiin toiminnan lakkauttamista Isko-

lan avovankilaosastolla. Suunnitelman mukaan työt Iskolassa 

päättyvät 1.6.2008. Itä-Suomen aluevankilaan kuuluva avo-

vankilaosasto sijaitsee Sonkajärven kunnassa muutaman kilo-

metrin etäisyydellä Sukevan vankilan päälaitoksesta. 

Toiminta avovankilaosastolla on rakentunut maataloudelle, ja 

maatila on toiminut hyvin. Maatilan ylläpito ei kuitenkaan ole 

vankeinhoidon ydintehtäviä, ellei se tue riittävästi vankein-

hoidon tavoitteita. Luonnonmukaisessa tuotannossa toimiva 

maatila edesauttaa vankia kuntoutumisessa, mutta työkoke-

muksena se ei tarjoa kovinkaan monelle vangille mahdollisuutta 

sijoittua vapautumisen jälkeen maatalouden ammatteihin. Vaa-

tiviin maatalouden työtehtäviin on myös vaikea saada osaavia 

ja toimintakykyisiä vankeja.  

Maatilan toiminnan jatkaminen edellyttäisi lähivuosina mittavia 

investointeja ja käyttöomaisuushankintoja, ja rakennukset olisi 

peruskorjattava täydellisesti. Peruskorjauksen kustannukset 

ja Itä-Suomen aluevankilan tuleva vankipaikkatarve kuitenkin 

puoltavat laitoksesta luopumista. Suljettujen paikkojen käyttö-

aste on noin 110 % ja avolaitospaikkojen noin 60 %. Lisäksi 

valvotun koevapauden arvioidaan tulevaisuudessa vähentävän 

vankeja erityisesti avolaitoksista.

Iskolan avovankilaosaston lakkauttaminen antaa paremmat 

mahdollisuudet kehittää päälaitoksen toimintaa. Iskolasta va-

pautuu noin 14 henkilötyövuoden resurssit. Jokaiselle Iskolan 

vakinaiselle työntekijälle järjestyy työpaikka Sukevan vankilan 

päälaitoksella.

15



Laitosjärjestystä tehostettiin 

Vankiloissa esiintyvään sekä vankien väliseen että henkilökun-

taan kohdistuvaan väkivallan vähentämiseen on viime vuosi-

na kiinnitetty erityistä huomiota. Omasta pyynnöstään erillään 

asuvia ns. pelkääjävankeja oli keskimäärin 255 (282 vuonna 

2006). Väheneminen johtuu ilmeisesti vankiluvun laskusta ja 

koetun uhan vähenemisestä.

Ilmoituksia henkilökuntaan kohdistuvasta uhasta tai väkival-

lasta tehtiin yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Ilmoituksen 

väkivallasta tai sen uhasta tekee väkivallan kohteeksi joutunut 

työntekijä. Vakavista rikkomuksista, joista tyypillisimpiä ovat 

huumausainerikokset, karkaamiset ja väkivaltarikokset, teh-

Kurinpitorangaistukset (N=1 808)

• Päihderikkomukset (498 kpl)
• Osallistumisvelvollisuus-
  rikkomukset (26 kpl)
• Väkivaltarikkomukset 
  (132 kpl)
• Poistumisluparikkomukset 
  (299 kpl)
• Muut rikkomukset (853 kpl)

27,5 %

1,4 %

7,3 %

16,5 %

47,2 %

dään rikosilmoitus poliisille. Vuoden mittaan rikosilmoituksia 

tehtiin kaikkiaan 154, mikä on 28 % vähemmän kuin edellise-

nä vuonna. Jos vanki rikkoo vankilan järjestystä taikka poistu-

misluvan, siviilityöluvan tai opintoluvan ehtoja, hänelle voidaan 

määrätä kurinpitorangaistus. Vuonna 2007 laitoksissa tehtiin 

1 808 kurinpitorikkomusta, joista määrättiin yhteensä 1 222 ku-

rinpitorangaistusta. Lukuihin sisältyvät edellisvuosista poiketen 

sekä tutkinta- että vankeusvangit. Vanki voidaan pitää erillään 

muista vangeista vankilajärjestyksen vakavaan vaarantamiseen 

liittyvillä perusteilla. Kyseessä on turvallisuuden ylläpitoon liitty-

vä toimenpide eikä kurinpitorangaistus.

Järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamia uhkia laitosturvalli-

suudelle ja vangeille pyrittiin edelleen vähentämään mm. tur-

vallisuustietorekisteriä hyödyntämällä ja tehostamalla viran-

omaisyhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa. 

Henkilöstön valmiuksia tunnistaa ja torjua vankilarikollisuutta 

tehostettiin järjestämällä paikallistason koulutusta yhdessä po-

liisin kanssa.

Varmuusosastot Riihimäen ja Turun vankilaan

Rikosseuraamusviraston päätöksellä voidaan vankilaan tur-

vallisuussyistä perustaa muusta vankilasta eristetty osasto eli 

varmuusosasto. Varmuusosastolle sijoitetun vangin oikeuksia 

Poistumislupia 2003 2004 2005 2006 2007 

 N % N % N % N % N % 

Anottu 16 592  17 320  18 578  18 325  15 325  

Myönnetty 12 190 73 % 12 813 74 % 13 700 74 % 13 283 72 % 11 166 73 % 

Peruutettu 185 2 % 181 1 % 170 1 % 209 2 % 273 2 % 

Käytetty 12 005 98 % 12 632 99 % 13 530 99 % 13 074 98 % 10 893 98 % 

Lupaehdot täytetty 11 195 93 % 11 771 93 % 12 658 94 % 12 181 93 % 10 263 94 % 

Lupaehdot rikottu  810 7 % 861 7 % 869 6 % 893 7 % 630 6 % 

Poistumisluvat vuosina 2003–2007

Karkaamiset, karkuteillä olevat ja avolaitoksesta luvatta poistuneet vuosina 1998–2007
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Karkaamisten lukumäärä Avolaitoksesta luvatta poistuneet* Karkuteillä keskimäärin

*Lisäksi v. 2006 kolme ja v. 2007 yhdeksän hoitolaitoksesta luvatta poistunutta. Ennen 1.10.2006 hoitolaitoksesta luvatta poistuneet laskettiin karkaamisiksi.
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ei saa rajoittaa enempää kuin mitä varmuusosastolle sijoitta-

misesta aiheutuu. Vanki voidaan sijoittaa varmuusosastolle, 

jos on perusteltua syytä epäillä, että hän 

1) syyllistyy tekijänä tai osallisena rikoslain 50 luvun 1, 2 tai 

    4 §:ssä tarkoitettuun rikokseen

2) syyllistyy muuhun rikokseen, josta säädetty ankarin 

    rangaistus olisi vähintään 4 vuotta vankeutta

3) karkaa tai yrittää karata

4) yritetään vapauttaa.

Vanki voidaan sijoittaa varmuusosastolle myös, jos hän on va-

kavasti vaarantanut vankilan turvallisuutta tai jos sijoittaminen 

on perusteltua hänen oman turvallisuutensa takaamiseksi.

Riihimäen vankilaan perustettiin varmuusosasto, joka aloitti 

toimintansa 1.8.2007. Turun vankilan varmuusosasto aloitti 

toimintansa 10.12.2007. Riihimäen vankilan varmuusosaston 

kapasiteetti on 8 vankia ja Turun 10 vankia. Varmuusosastolle 

sijoitettujen vankien päärikoksina ovat pääsääntöisesti olleet 

väkivalta- ja huumerikokset.

Päihdevalvonnassa viranomaisyhteistyötä

Vankiloiden päihdevalvonta perustuu vuonna 2001 julkaistuun 

päihdevalvonnan käsikirjaan, joka on osa Vankeinhoitolaitok-

sen päihdestrategiaa. Käsikirja on laitosten henkilökunnalle 

suunnattu päihdevalvontaa ja tarkastustoimintaa koskeva käy-

tännön ohjeistus. Uusia laitoksia suunniteltaessa päihdevalvon-

nan vaatimukset on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Päihdevalvonnan erityistarkastuksia suoritettiin vankiloissa 

vähemmän kuin edellisenä vuonna. Erityistarkastuksissa on 

ollut mukana myös muita viranomaisia. Viranomaisyhteistyö-

tä on tehostettu kaikilla valvonnan osa-alueilla. Neljääntoista 

vankilaan on sijoitettuna huumekoira, joka osallistuu päivittäin 

laitoksessa suoritettavan tarkastustoiminnan lisäksi erityistar-

kastuksiin. Huumekoiria on lainattu tarkastuksiin myös poliisilta 

ja tullilta. Vastavuoroisesti vankiloiden koiria on käytetty apuna 

poliisin ja tullin tehtävissä.

Huumetakavarikointeja edellisvuotta vähemmän

Kertomusvuonna vankiloissa suoritettiin tehtyjen ilmoitusten 

perusteella huumausaineiden takavarikointeja vähemmän kuin 

edellisenä vuonna. Tiukentuneen valvonnan (mm. huumekoira-

toiminnan vakiintumisen), päihteettömien osastojen lisääntymi-

sen ja niissä suoritettavien päihdetestausten ansiosta ilmi tul-

leet päihteiden määrät ja käyttö ovat lähes ennallaan ja pitkällä 

aikavälillä jopa laskeneet. Näiden tekijöiden yhteisvaikutukses-

ta kiinnijäämisriski on kasvanut. Avolaitospaikan ja poistumis-

lupakelpoisuuden menettäminen ovat myös päihteiden käyttöä 

tehokkaasti ennalta estäviä kiinnijäämisen seuraamuksia.

Turvallisuusstrategia

Keväällä 2007 käynnistettiin turvallisuusstrategiahankkeen 

ensimmäinen vaihe, jossa haastattelututkimuksella selvitettiin 

henkilökunnan ja vankien käsityksiä vankilaturvallisuuden ny-

kytilasta. Tutkimuksen suoritti Euroopan kriminaalipolitiikan ins-

tituutti (HEUNI). Hankkeen tarkoituksena on luoda koko rikos-

seuraamusalalle kattava turvallisuusstrategia, joka valmistuu 

vuoden 2009 loppuun mennessä.

  Vankiluku Vankien Vankiluvun Vapaudesta Rangaistusta Vapautuneita
  vuoden päivittäinen vaihteluväli tulleita suorittamasta yhteensä (sis.
  lopussa keskimäärä vuoden aikana  vapautuneita myös tutkintavangit)

2003  3 463 3 578 412 7 654 6 605 7 511

2004  3 535 3 577 410 6 575 5 537 6 322

2005  3 883 3 888 327 7 552 6 230 7 063

2006  3 477 3 778 582 7 292 6 860 7 672

2007  3 370 3 551 388 7 303 6 407 7 352

Vankiluvun kehitys vuosina 2003–2007

 2003 2004 2005 2006 2007

• omaisuusrikos • väkivaltarikos • liikennejuopumus   • huumerikos      • muut

29,8

36,8

11,9

16,7

4,8

28,5

37,7

11,6

17,9

4,4

27,2

39,5

12,9

16,1

4,2

25,9

42,4

12,1
15,2

4,4

23

42

14,3 14,6

6,1

Rangaistusvankien päärikokset vuosina 2003–2007 (1. toukokuuta)
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Toiminnot
Vangilla on velvollisuus tehdä vankilassa työtä, osallistua kou-

lutukseen tai muuhun toimintaan. Toimintojen tarkoituksena on 

vahvistaa vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan, 

parantaa hänen työ- ja toimintakykyään sekä tukea päihteet-

tömyyttä. 

Toimintoihin osallistui vuonna 2007 keskimäärin 1 698 vankia 

arkipäivisin, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Osa 

vähentymisestä johtuu tarkentuneesta laskentatavasta, jonka 

mukaan vajaata toimintapäivää (vähemmän kuin 7 tuntia) ei 

enää tilastoida yhtenä kokonaisena toimintapäivänä. Säännölli-

sestä työ- ja toiminta-ajasta keskimäärin 15 % on passiiviaikaa, 

kuten esimerkiksi siirtopäiviä, käräjämatkapäiviä, sairausaikaa 

tai poistumislupa-aikaa. 

Vuoden 2007 aikana yhteensä 5 974 vankia teki töitä, opiskeli 

tai osallistui toimintaohjelmiin. 

Työtoiminta

Toimintapäivistä 72 % oli työpäiviä joko vankilan järjestämäs-

sä valmentavassa työssä tai ammattityössä, taloushuolto- ja 

kiinteistönhoitotöissä, työsiirtolatöissä ja siviilityössä vankilan 

ulkopuolella. Vankilan järjestämän tuotannon eli valmentavan ja 

ammattityön yleisimpiä työaloja olivat puusepän ja rakennus-

puusepän työt (29 % tuotannon työpäivistä), maataloustyöt ja 

metallityöt (molemmat 12 %). Pakkaus- ja kokoonpanotöiden 

osuus oli 10 % ja kilpitöiden 6 %. 

Avolaitosten ammattityössä vanki saa palkkaa, josta hän mak-

saa tuloveron sekä vankilalle ruoka- ja ylläpitomaksun. Jos 

vangilla on velkoja, hänen palkastaan pidätetään osa niiden 

maksuun. 

Vuoden 2007 aikana saatiin kansainvälinen arvio työtoiminnas-

ta, ja loppuvuodesta ilmestyi selvitys maksullisesta työtoimin-

nasta osana tuottavuusohjelmaa. Arvion mukaan työtoiminta 

on Suomessa tavoitteellisempi osa vankiloissa harjoitettavaa 

kuntoutusta ja vankilan päiväohjelmaa kuin monessa muussa 

maassa. Merkittävää on myös se, että Suomessa työnhankinta 

on pystytty hoitamaan joko vankilassa tai työpisteessä, kun se 

muualla on yleensä keskitettyä. Hajautetun työnhankinnan etu 

on verkottumismahdollisuus paikallistalouteen. Työtoiminnan 

Vuoden aikana vapautuneiden rangaistusvankien vankilassaoloaikojen pituudet vuosina 2003–2007

 2003 2004 2005 2006 2007

• 0–3 kk             • yli 3–6 kk             • yli 6kk–1 v.             • yli 1 v.

Maahan upotetut ulkoilutilat eristävät vankiryhmät toisistaan. 

Selliosaston avokeittiö Turun vankilassa.
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Vankien ajankäytön jakautuminen arkipäivisin vuonna 
2007 (N=1 698 vankia keskimäärin/arkipäivä)

• Tuotanto
• Kiinteistötoimi
• Työsiirtolatyöt ja  
  siviilityö
• Taloushuolto
• Koulutus
• Muut aktiivitoiminnot
• Sairaus
• Toimintaan sijoittamatta
• Muu passiiviaika

17 %

9 %

5 %

3 %

9 %

6 %5 %

37 %

9 %

9 %

Työtoiminnassa vankeja keskimäärin arkipäivää kohti 
vuonna 2007 (N=1 233 vankipäivistä laskettuna)

• Ammattityö
• Valmentava työ
• Taloushuoltotyöt  
• Työsiirtolatyöt
• Siivous-, kunnossapito- 
  ja korjaustyöt
• Siviilityö ja oma työ

21 %

28 %
12 %

27 %

3 %

selvityksessä kuvataan laajuus- ja taloudellisuustietoja työaloit-

tain ja aluevankiloittain sekä käytössä olevia resursseja ja nii-

den käyttöasteita. 

Opiskelu

Vankiloissa järjestetään koulutusta yhteistyössä ulkopuolisten 

oppilaitosten kanssa. Tarjolla on sekä yleissivistävää (perus-

opetus ja lukio) että ammatillista toisen asteen koulutusta. 

Opiskella voi lähiopetusryhmässä tai itsenäisesti. Myös kor-

keakoulu- ja yliopisto-opinnot ovat mahdollisia etäopiskeluna. 

Noin 70 % opinnoista suoritetaan lähiopetuksena. Lisäksi van-

geilla on mahdollisuus opintoluvan ehtojen täyttyessä opiskella 

vankilan ulkopuolisissa oppilaitoksissa. 

Vuonna 2007 koulutukseen osallistui keskimäärin 311 vankia/

päivä. Luku sisältää myös opintoluvalla vankilan ulkopuolella 

opiskelevat, joita oli vuoden aikana 54 vankia/päivä. Vuoden 

aikana koulutukseen osallistui yhteensä 1 737 vankia. 

Yleissivistävään koulutukseen osallistui vuoden aikana 576 

vankia, valmentavaan ja kuntouttavaan koulutukseen (valmen-

tava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ja muu valmentava koulu-

tus) 459 vankia ja ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen 701 

vankia. Vankilan ulkopuolella opiskeli vuoden aikana yhteensä 

150 vankia. Suosituimmat ammatilliset opintoalat olivat aikai-

sempien vuosien tavoin rakennus-, kone- ja metalliala. Myös 

ammatilliseen lisäkoulutukseen kuuluva atk-opetus oli suosit-

tua. Vuoden 2007 aikana vankitietojärjestelmään kirjattiin yh-

teensä 2 100 kurssimerkintää. Yli 90 % kursseista suoritettiin 

hyväksyttävästi loppuun.

Opiskelleet vangit vuonna 2007 
(N=2 110)

• Yleissivistävä koulutus
• Valmentava ja kuntouttava  
 koulutus   
• Ammatillinen perus- ja  
 lisäkoulutus
• Muu koulutus

27 %

22 %
33 %

18 %

Perusopetuksen päättötodistuksen sai 27 vankia, kahdeksan 

suoritti lukion oppimäärän ja/tai kirjoitti ylioppilaaksi. Ammatil-

lisia perustutkintoja suoritettiin vuoden aikana 19 ja ammatti-

tutkintoja kahdeksan. Näistä kymmenen suoritettiin oppisopi-

muskoulutuksella. Yksi vanki suoritti ylemmän korkea-asteen 

tutkinnon.

Hankkeita opiskelun edistämiseksi 

Lokakuussa 2007 valmistui Opetushallituksen ”Vangit kou-

lutuksessa” -selvitys vankien koulutukseen osallistumisesta, 

oppimisvalmiuksista ja -strategioista sekä opetuksen laadusta. 

Selvityksen mukaan 6,3 % vangeista ei ole suorittanut oppivel-

vollisuutta. Perusopetuksen lisäopetukseen on osallistunut 7 % 

vangeista ja ylioppilastutkinnon suorittanut vain 5 % vangeis-

ta. Ammatillinen toisen asteen tutkinto on noin kolmasosalla 

vangeista. Vankien koulutustausta on huomattavasti heikompi 

kuin väestöllä keskimäärin. Kaksi kolmesta vangista haluaisi 

opiskella vankeusaikana. Koulutustoiveet kohdistuvat lähinnä 

ammatilliseen koulutukseen.

Vankien heikkojen oppimisvalmiuksien, harjaantumattomuuden 

ja oppimisvaikeuksien yleisyyden vuoksi erityisen tuen tarpeisiin 

tulee kiinnittää huomiota. Rikosseuraamusviraston kehittämis-

hankkeessa ”Vankien oppimisvaikeuksien tunnistaminen ope-

tuksen ja ohjauksen lähtökohdaksi” tehtiin vuoden 2007 aikana 

ryhmämuotoisen lukikuntoutuksen pilotoinnit Hämeenlinnan ja 

Konnunsuon vankiloissa. Hankkeessa jatkettiin vuoden 2007 

aikana vankeinhoidon henkilökunnan koulutusta erilaisista op-

pijoista, tuotettiin tukimateriaalia henkilöstön ja vankien käyt-

töön sekä levitettiin tietoa vankien oppimisvaikeuksista.

Vuoden 2007 aikana valmistui Rikosseuraamusviraston työryh-

mätyönä Vankilaopetuksen strategia vuosille 2008–2012. Stra-

tegia laadittiin yhteistyössä opetushallinnon edustajien kanssa 

Vuoden luvut on saatu vankitietojärjestelmään merkityistä toimintatunneista, joista vangille 
on maksettu toimintarahaa, palkkaa tai käyttörahaa. Työpäivien lisäksi myös viikonloppuisin 
on tehty työtä (tuotannossa keskimäärin 29 vankia viikonloppuisin, talous- ja kiinteistönhuol-
lossa keskimäärin 106 vankia).
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ja se muodostaa suunnan vankilaopetuksen kehittämiselle ja 

tulosohjaukselle lähivuosina. Keskeinen tavoite on karsia tur-

haa päällekkäisyyttä sekä saada aluevankiloiden koulutustar-

jonta vastaamaan vankien yksilöllisiä, rangaistusajan suunnitel-

missa määriteltyjä tarpeita ja valmiuksia. 

Kuntouttavat ohjelmat  

Päihdekuntoutusohjelmiin, uusintarikollisuutta vähentäviin toi-

mintaohjelmiin sekä muihin sosiaalisen kuntoutuksen ohjelmiin 

osallistui yhteensä 931 vankia. 

Varsinaisiin päihdekuntoutusohjelmiin osallistui 705 vankia ja 

uusintarikollisuutta vähentäviin ohjelmiin 315 vankia. Muuhun 

sosiaaliseen kuntoutukseen osallistui 1 152 vankia. Lisäksi 50 

vankia oli ulkopuolisessa päihdehuollon laitoksessa tai muussa 

kuntoutuslaitoksessa.

Vuonna 1999 käynnistynyt seksuaalirikoksista tuomittujen toi-

mintaohjelma STOP siirtyi Kuopion vankilasta Riihimäen vanki-

laan. Toiminta osastolla alkoi 1.8.2007. 

STOP-ohjelman kokonaiskesto on 8 kuukautta, josta ryhmäis-

tunnot vievät noin 6 kuukautta. Vuoden 2007 loppuun men-

nessä STOP-ohjelman oli kokonaan suorittanut 130 vankia. 

Kuntouttaviin ohjelmiin osallistuneet vuonna 2007 
(N=2 666)

• Päihdeneuvonta ja 
 motivoiva haastattelu
• Päihdekuntoutusohjelmat
• Kuntoutuslaitokseen 
 sijoitetut   
• Muu sosiaalinen kuntoutus
• Toimintaohjelmat

17 %

26 %

2 %
43 %

12 %

Keravan Kiskolla sata syytä juhlimiseen  

Kisko on vangeille suunnattu päihdekuntoutusohjelma, joka 

jakautuu maantieteellisesti Etelän ja Pohjoisen vankilakiskoon. 

Etelän vankilakiskon 10-vuotisjuhlaa vietettiin Keravan vanki-

lassa 29. elokuuta. Läsnä olivat henkilökunnan ja yhteistyöta-

hojen lisäksi Kisko-ohjelman jo päättäneitä sekä siinä parhail-

laan mukana olevia oppilaita. Ohjelmassa mukana olevista ei 

käytetä sanaa vanki, vaan oppilas.

Ensimmäinen oppilas Keravan 6-paikkaiselle Kisko-osastolle 

tuli huhtikuussa 1997. Kymmenen vuoden aikana Kiskon I-vai-

heen on suorittanut 100 oppilasta, ja vain yksi heistä on anta-

nut positiivisen näytteen. Vuonna 2007 osastolla oli 9 paikkaa, 

ja Kisko I:een osallistui 20 henkilöä. 

Kiskon II-vaiheeseen Helsingin avovankilassa on osallistunut 

yhteensä 87 oppilasta, joista hieman yli puolet on suorittanut 

ohjelman loppuun. Vuonna 2007 hoito-ohjelmaan osallistui 18 

henkilöä. Vuonna 2007 hoitoon tulleista yksikään ei keskeyt-

tänyt hoitoaan. Kiskon kolmas vaihe suoritetaan siviilissä.

Vaativa hoito-ohjelma

Kiskon hoito-ohjelma on tarkoitettu päihderiippuvaisille henki-

löille, joilla on rangaistusaikaa jäljellä vähintään 14 kuukautta. 

Ohjelma edellyttää pitkäjänteisyyttä ja motivaatiota. Hoidossa 

ei käytetä mitään keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä.

Lähes kaikki Etelän vankilakiskossa hoidossa olleet ovat he-

roiinia tai amfetamiinia pääpäihteenään yli kymmenen vuotta 

käyttäneitä, keskimäärin 6–7 kertaa vankilassa olleita miehiä. 

Vankeusaikaa heillä on ollut jäljellä keskimäärin kaksi vuotta.

Naisvangit motivoituneita päihdekuntoutukseen

Naisvankien päihdekuntoutusta käsittelevä tutkimus ”Oppisin 

elämään riippuvuuteni kanssa” julkaistiin maaliskuussa 2007. 

VTT, dosentti Riitta Granfeltin tutkimuksen ensisijaisena koh-

teena oli Vanajan vankilan vapauteen valmentava päihdeoh-

jelma. Tutkimusaineisto oli kerätty etnografi sin menetelmin, 

osallistuvalla havainnoinnilla ja haastatteluilla lokakuun 2005 

ja huhtikuun 2006 välisenä aikana. Avovankilassa kerättyä 

aineistoa täydensivät Hämeenlinnan suljetussa vankilassa 

naisvankien parissa kuntouttavaa työtä tekevien työntekijöi-

den haastattelut.

Tutkimuksen merkittävin havainto oli naisvankien päihdeon-

gelman ja siihen liittyvien mielenterveydellisten ja sosiaalisten 

ongelmien vakavuus. Naisvangit ovat kuitenkin motivoituneita 

työskentelemään päihderiippuvuudesta irtautumiseksi ja elä-

mäntilanteensa kohentamiseksi. Heillä on tarve käsitellä päih-

deriippuvuuden lisäksi mm. mielenterveyteen, ihmissuhteisiin 

ja äitiyteen liittyviä huolia. 

Kuntoutuksessa tarvitaan sekä ryhmätoimintaa että yksilötyö-

tä. Ryhmämuotoinen kuntoutus mahdollistaa vertaistuen ja 

vahvistaa vuorovaikutustaitoja. Yksilötyötä tarvitaan mielen-

terveyteen sekä arkaluontoisiin henkilökohtaisiin vaikeuksiin 

liittyvissä kysymyksissä.  

Naisvangit ovat pieni marginaaliryhmä, jonka tarpeet jäävät 

sivuun vankeinhoidon, julkisen sektorin ja järjestöjen priori-

soinneissa. Vanajan vankila on Suomen ainoa naisvangeille 

tarkoitettu avolaitos. Tutkija esittää, että sinne keskitettäisiin 

naisvankien kuntoutuksen kehittämis- ja tutkimustoimin-

taa yhteistyössä esimerkiksi sosiaalialan osaamiskeskuksen 

kanssa. Vankeinhoitoon tarvitaan toimintaohjelma ja sen to-

teuttamista varten laadittu käsikirja, jonka teemat ja tehtävät 

on valittu naisvankien lähtökohdista.  

20



Terveydenhuoltoyksikkö 
vakiinnutti toimintaansa 
Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikkö aloitti toimin-

tansa omana yksikkönään lokakuussa 2006. Vuodelle 2007 

olivat ominaisia monenlaiset käytännön järjestelyt. Tammi-

kuussa aloittivat viroissaan neljän alueterveydenhuoltoyksikön 

osastonhoitajat Riihimäellä, Mikkelissä, Kuopiossa ja Oulussa. 

Helsingissä toiminut hallintohenkilöstö valmisteli muuttoaan 

Hämeenlinnaan. 

Työ sidosryhmien kanssa tiivistyi

Keväällä terveydenhuoltoyksikkö solmi yhteistyösopimuk-

sen Oulun yliopistollisen keskussairaalan kanssa, ja syksyllä 

allekirjoitettiin vastaava sopimus Kuopion yliopistollisen kes-

kussairaalan kanssa. Terveydenhuollon tarkastaja oli mukana 

Kriminaalihuollon tukisäätiön Terve-projektin ohjausryhmässä. 

Osana Terve-projektia Ylen Teksti-tv:ssä toteutettiin kampanja, 

joka kertoi huumeiden riskeistä, tartuntataudeista ja terveys-

neuvonnasta. Kampanja suunnattiin ensisijaisesti vangeille.

Johtava ylilääkäri osallistui syksyllä kansainväliseen yhteistyö-

hön Maailman terveysjärjestön (WHO) vankilaterveydenhuolto-

kokouksessa Trencinissä, Slovakiassa. Rikosseuraamusasiak-

kaiden terveys, työkyky ja hoidontarve -tutkimuksen aineiston 

keruuta ja tallennusta jatkettiin. Tutkimuksen alustavia tuloksia 

esiteltiin syksyllä Bulgarian Varnassa vankien terveydentilaa 

käsittelevässä kansainvälisessä konferenssissa sekä pohjois-

maisessa oikeuspsykiatrian symposiumissa Oslossa. Lisäksi 

terveydenhuoltoyksikkö liittyi WHO:n ylläpitämään Health in 

Prisons -sivustoon, joka on kansainvälinen vankien terveyden-

huoltoa koskeva tietokanta internetissä.

Vajetta hoitohenkilöstöstä  

Perusterveydenhuoltoa toteuttivat viisi ylilääkärijohtoista alue-

terveydenhuoltoyksikköä, jotka vastasivat alueillaan vankien 

perusterveyspalvelujen järjestämisestä. Toimintaa hankaloitti 

se, ettei kaikkia alueylilääkäreiden virkoja saatu täytettyä. Myös 

virkalääkäreistä on ollut vajetta, minkä vuoksi lääkäripalvelua 

täydennettiin ostopalveluilla. Sen sijaan poliklinikkojen muu toi-

minta sairaanhoitajien vastaanottoineen toimi hyvin.

Sairaalahoitoa varten Vankisairaalassa Hämeenlinnassa on 

50 sairaansijaa, joista 12 on naisvangeille. Hoitojaksoja kertyi 

322 ja hoitovuorokausia 10 700. Vankisairaala oli kesällä neljä 

viikkoa suljettuna sijaisten puutteen vuoksi. Osastonylilääkä-

rin virka oli koko vuoden täyttämättä, ja sitä korvattiin osittain 

ostopalveluna. Lääkäri- ja hoitajatyövoiman vähyys heijastui 

hoitovuorokausiin. Naisten psykiatrista hoitoa kehitettiin mm. 

strukturoidulla viikko-ohjelmalla ja kehittämishankkeena tehdyl-

lä työkirjalla. Lääkehoidon turvallisuuden parantamiseksi kaikil-

le osastoille rakennettiin asianmukaiset lääkkeiden säilytys- ja 

jakotilat.

Psykiatrinen sairaalahoito uudistui 

Psykiatrinen vankisairaala Turussa muutti Saramäkeen ajan-

mukaisiin tiloihin. Uusissa tiloissa avattiin myös naisille oma 

kuusipaikkainen yksikkö. Turun yksikön toinen osasto oli sul-

jettuna muuton aikana kolme viikkoa. Psykiatriseen vankisai-

raalaan kuuluu Turun lisäksi Vantaan vankilan 15-paikkainen 

yksikkö, joka oli kesällä suljettuna neljä viikkoa. Psykiatrisessa 

vankisairaalassa kertyi hoitojaksoja yhteensä 383 ja hoitovuo-

rokausia 12 106. Mielentilatutkimuksia tehtiin kuusi ja vaaral-

lisuusarviointeja seitsemän. Psykiatrisen vankisairaalan Turun 

ja Vantaan yksiköiden yhdistyminen oli käytännön kannalta 

onnistunut ratkaisu.

Hammashuoltoa kilpailutettiin

Hammashuoltoa varten suljetuissa vankiloissa on omat ham-

mashoitotilat ja -välineet. Vankeinhoidon terveydenhuollon vel-

vollisuutena on turvata hammashoito, joka on välttämätöntä 

sairauden hoitamiseksi tai huomattavan vahingon estämisek-

si. Pitkäaikaisvangeille on annettava mahdollisuus perustason 

hammashoitoon. Vuoden aikana valmisteltiin ja käynnistettiin 

ostopalvelukilpailutus kaikkien vankiloiden ostopalvelusopi-

musten yhdenmukaistamiseksi. Vankiloiden hammashuollossa 

potilaskäyntejä kertyi yhteensä 9 574 .

ADHD-häiriö on vangeilla yleinen

•  Lapsuusiässä alkavan tarkkaavaisuus- ja aktiivisuuden  

 häiriön (ADHD) on ulkomaisissa tutkimuksissa arvioitu  

 koskevan 25–50:tä % vangeista. Tämä on kymmen- 

 kertainen yliedustus normaaliväestöön nähden.

•  On viitteitä, että ADHD liittyy toistuvaan aikuisiän 

 väkivaltarikollisuuteen.

•  Päihdehäiriö esiintyy usein yhtä aikaa ADHD:n kanssa  

 (20–40 %:n yhteisesiintyvyys). 

•  Meneillään olevassa suomalaisessa tutkimuksessa  

 ADHD-piirteet samoin kuin lukihäiriöt on todettu 

 voimakkaasti yliedustetuiksi vankien keskuudessa.  

 Niiden nivoutumista rikolliseen elämänkaareen ja 

 muihin psykiatrisiin häiriöihin tullaan selvittämään  

 edelleen.  

•  Vankilassa on mahdollisuus päästä lääkärin lähet- 

 teellä ADHD-epäilyn vuoksi tutkimuksiin Psykiatrisen 

 vankisairaalan Turun yksikköön. Toiminta on ollut 

 pienimuotoista, mutta sitä kehitetään aktiivisesti.
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Yhdyskuntaseuraamukset



Vapaudessa suoritettavat yhdyskuntaseuraamukset ovat 

merkittävä osa rangaistusten täytäntöönpanojärjestelmää. 

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano toteutetaan yhdys-

kuntaseuraamusta suorittavan koti- tai työpaikkakunnalla. Yh-

teistyöverkostoilla on toiminnassa merkittävä rooli. Mukana on 

sidosviranomaisten lisäksi tavallisia kansalaisia muun muassa 

palvelupaikkojen yhdyshenkilöinä. 

Yhdyskuntaseuraamuksia ovat ehdollisen vankeusrangaistuk-

sen tuomitsemisen yhteydessä valvontaan määrättyjen nuorten 

valvonta, nuorisorangaistus, yhdyskuntapalvelu sekä vankilas-

ta ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta. Yhdyskuntaseuraa-

mustyöhön kuuluvat myös syyttäjän pyynnöstä tuomioistuimil-

le tehtävät asiantuntijalausunnot, joita ovat henkilötutkinnat, 

soveltuvuusselvitykset ja toimeenpanosuunnitelmat. Vuoden 

2007 aikana Kriminaalihuoltolaitos huolehti alle 300 henkilötyö-

vuodella noin 14 000 eri henkilön yhdyskuntaseuraamuksen 

toimeenpanosta tai asiantuntijalausunnon laatimisesta.

Viisi keskustelua muutoksesta 
(VKM) -yksilöohjelma otettiin käyttöön

Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanossa käytetään hyväksi 

uusintarikollisuutta vähentäviä työmenetelmiä ja työskentely-

ohjelmia. Tavoitteena on yhdyskuntaseuraamusten laadun jat-

kuva kehittäminen. Vuonna 2007 edettiin ohjelmatyön osalta 

suunnitelmallisesti. Asiakkaista 5 % eli 250 osallistui Kriminaali-

huoltolaitoksen järjestämään akkreditoituun ohjelmaan. 

Ruotsissa laaditun Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelman 

avulla työntekijät voivat ottaa käyttöön motivoivan haastatte-

lun taidot ja motivoida asiakasta muutokseen rikosten teon ja 

päihteiden käytön suhteen. Vuonna 2006 järjestettiin koulut-

tajakoulutus ja vuonna 2007 ohjaajakoulutuksia, joissa koulu-

tettiin 74 uutta ohjaajaa. Ohjaajilla on ohjelman käytön tukena 

vertaistukiverkosto sekä palautteet nauhoitetuista tapaamisis-

ta. Vuoden 2007 loppuun mennessä päättyi 37 Viisi keskuste-

lua muutoksesta -ohjelmaa. Tampereen yliopiston sosiologian 

ja sosiaalipsykologian laitoksella toteutettava tutkimus tukee 

ohjelman käyttöönottoa ja kehittämistä. 

Erityistä huomiota kiinnitettiin päihdeongelmien arviointiin ja 

yhdyskuntapalveluun liittyvien päihdeohjelmien käytön lisää-

miseen. Liikenneturvaohjelmaa laajennettiin valtakunnalliseen 

käyttöön ja Ohjauspyöräohjelman käyttöä lisättiin. Molempia 

työskentelyohjelmia käytetään toistaiseksi vain yhdyskuntapal-

velun toimeenpanossa. Ohjelmien soveltaminen myös muihin 

yhdyskuntaseuraamuksiin otettiin työn alle. Kehittämistyötä 

tehtiin aluetoimistojen henkilöstöstä muodostetuissa työryh-

missä.

”Asiakkaan ja työntekijän yhteistyössä merkittäviksi asi-

oiksi nousevat yhteistyösuhde sinällään ja sen elementit: 

luottamus, vastavuoroisuus, pysyvyys ja liittoutuminen. 

Ensimmäinen tapaaminen on monelle merkittävä koke-

mus, ja se vaikuttaa yhteistyösuhteen rakentumiseen. 

Asiakkaat arvostavat saamaansa tukea sekä yksittäisiin 

käytännön asioihin että kokonaisvaltaiseen elämänmuu-

tokseen. Rangaistuksen avulla luodaan raamit yhteis-

työlle ja muutokselle, mutta rangaistuksen pysähdyttä-

viä, velvoittavia ja mahdollistavia elementtejä pidetään 

tärkeinä.”

Minna-Kaisa Järvinen: ”Asiakas-työntekijäsuhteen 

dialoginen arviointi kriminaalihuollossa” (2007)

Vuonna 2007 henkilöstölle järjestettiin koulutusta myös asian-

tuntijalausuntojen laadun kehittämiseksi. Koulutuksen avulla 

siirrettiin käytäntöön edellisvuoden lopussa valmistuneen so-

veltuvuusarvioinnin käsikirjan periaatteet ja laadun arviointi-

malli. Arvioivan ja suunnitelmallisen asiakastyön alueellisissa 

koulutustilaisuuksissa hyödynnettiin Minna-Kaisa Järvisen so-

siaalityön ammatillista lisensiaattitutkimusta ”Asiakas-työnteki-

jäsuhteen dialoginen arviointi kriminaalihuollossa”.

Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanossa verkostotyötä 

tehtiin erityisesti sosiaali- ja terveystoimen sekä päihdehuollon 

kanssa. Vankilasta ehdonalaisesti valvontaan vapautuneiden 

valvontasuunnitelmat on tehty mahdollisuuksien mukaan yhteis-

työssä vankeinhoitoviranomaisten kanssa. Toimintamallit, joilla 

varmistetaan jatkumot Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuol-

tolaitoksen välillä, vahvistettiin Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen ja 

Pohjois-Suomen aluevankiloiden osalta. Länsi-Suomen ja Etelä-

Suomen osalta toimintamallia ei vielä saatu vahvistettua.

Ehdonalaisesti vapautuneita määrätty valvontaan vuoden aikana       I       1 140

Täytäntöön pantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset ja tehdyt asiantuntijalausunnot

Vankeinhoitolaitos

Tu
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Poliisi

Syyttäjä

Käräjäoikeus

Ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnanjärjestelypyyntöjä vuoden aikana       I       684
Tehdyt henkilötutkinnat       I       1 863

Täytäntöön pantaviksi tulleet nuorisorangaistukset       I       23
Tehdyt toimeenpanosuunnitelmat       I       62

Täytäntöön pantaviksi tulleet yhdyskuntapalvelurangaistukset       I       3 696
Tehdyt soveltuvuusselvitykset       I       5 260
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Yhdyskuntaseuraamuksia edellisvuotta enemmän

Vuonna 2007 oli toimeenpanossa keskimäärin 200 yhdyskun-

taseuraamusta enemmän kuin edellisvuonna. Nousu selittyy 

lähes kokonaan vankilasta ehdonalaisesti vapautuneiden val-

vottavien määrän lisäyksellä. 

  Pyydetyt Toimeen- Toimeen- Loppuun- Tuomio- 
  toimeenpano- pantaviksi panossa suoritetut istuimen
  suunnitelmat tulleet vuoden aikana  keskeyttämät

2005  146 33 63 11 3

2006  104 34 51 27 3

2007  72 23 40 26 2

Nuorisorangaistus

Nuorisorangaistuksesta valmistui vuoden aikana laaja tutki-

mus. Tutkimuksen mukaan seuraamuksen sääntelyssä ei ole 

suuria ongelmia. Myös toimeenpanokäytännöt osoittautuivat 

pääosin tarkoituksenmukaisiksi ja toimiviksi. Seuraamuksen 

erittäin vähäistä käyttöä pidettiin kuitenkin ongelmana. 

”Seuraamuksen vähäinen käyttö on monen asian summa. 

Henkilötutkintakäytännöissä ei ehkä tunnisteta nuorisoran-

gaistuksen kohderyhmää. Kaikkia nuoria ei tavoiteta selvitys-

ten tekoa varten. Syyttäjät pyytävät toimeenpanosuunnitel-

man laatimista melko harvoin. Kriminaalihuolto on omaksunut 

seuraamussuosituksissaan varsin tiukan linjan: se antaa 

kielteisen lausunnon nuorisorangaistuksen tarkoituksenmu-

kaisuudesta noin joka toisessa tapauksessa. Tuomioistuimet 

eivät aina tuomitse nuorisorangaistusta kriminaalihuollon 

suosituksesta huolimatta: joka viidennessä tapauksessa käy 

näin. Tämä johtuu siitä, että monet tuomarit pitävät nuo-

risorangaistusta ehdollista vankeutta ankarampana seuraa-

muksena.”

Martti Marttunen & Keisala Hertta: Nuorisorangaistus I 
Keisala Hertta & Marttunen Matti: Nuorisorangaistus II 
Tutkimuksesta enemmän: www.om.fi /optula

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden päivittäisten keskimäärien muutokset 2005–2007
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Yhdyskuntapalvelu 

Vuoden aikana aloitettiin noin 3 600 yhdyskuntapalvelun suo-

rittaminen. Takaisin vankeudeksi muunnettiin vuoden aikana 

621 yhdyskuntapalvelua. Yhdyskuntapalvelun onnistuneesti 

loppuun suorittaneiden osuus oli 82 % aloittaneista, mikä vas-

tasi edellisvuosien tasoa.

Ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta 

Uusia ehdonalaisesti vapautuneita valvottavia tuli vuoden 2007 

aikana yhteensä 1 142. Lain muutoksesta johtunut määrän 

kasvu taittui vuoden puolivälissä. Valvottavien päivittäinen kes-

kimäärä on kasvanut vuoden 2007 aikana, vaikka ehdonalai-

sesti vapautuneiden valvottavien koeajan pituudet ovat lyhen-

tyneet edellisvuoteen verrattuna.

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden taustaa 

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaista oli nuoria alle 21-vuotiaita 

23 %. Naisia oli yhdyskuntaseuraamusasiakkaista 8 % eli sa-

man verran kuin edellisvuonna. Reilulla prosentilla yhdyskunta-

seuraamusasiakkaista on asioimiskielenä joku muu kuin suomi 

tai ruotsi.

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaista asunnottomia on koko 

2000-luvun ollut noin 7 %. Vuoden lopulla ympäristöministe-

riössä valmisteltiin pitkäaikaisasunnottomuuden toimenpide-

ohjelmaa, jonka toivotaan valmistuttuaan vaikuttavan myös 

yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden asumistilanteeseen myön-

teisesti. Määrällisesti eniten asunnottomia ja puutteellisesti 

asuvia yhdyskuntaseuraamusasiakkaita on kasvukeskuksis-

sa, erityisesti Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. He ovat 

useimmiten vankilasta ehdonalaisesti vapautuneita, joilla on 

eniten ongelmia myös muun toimeentulon suhteen. Työttömien 

osuus yhdyskuntaseuraamusasiakkaista on ollut noin 56 %  jo 

useamman vuoden ajan.

Yhdyskuntapalvelu vuosina 2001–2007

    Täytäntöönpantaviksi tulleet ykp-rangaistukset
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Henkilöstö ja talous



Henkilöstö
Vuonna 2007 jatkettiin Vankeinhoitolaitoksen organisaatiouu-

distuksesta aiheutuneita henkilöstöjärjestelyjä ja henkilöstön 

uudelleenkouluttamista. Näiden tarve oli kuitenkin ennakoitua 

vähäisempi. 

31.12.2007 Rikosseuraamusvirastossa oli 94 virkaa, Vankein-

hoitolaitoksessa 2 602 virkaa ja Kriminaalihuoltolaitoksessa 

265 virkaa.

Henkilöstörakenne

Vankeinhoitolaitoksen henkilöstörakenne poikkeaa selvästi Kri-

minaalihuoltolaitoksen ja Rikosseuraamusviraston henkilöstö-

rakenteesta, sillä sitä leimaa valvontahenkilöstön suuri osuus 

(noin 2/3) ja toisaalta tehtävien ja nimikkeiden kirjo (77 kpl). 

Rikosseuraamusalalla vuonna 2007 työskennelleiden virka-

miesten keski-ikä oli 43,7 vuotta. Rikosseuraamusvirastossa 

keski-ikä oli 49,9, ollen näin korkeampi kuin Vankeinhoitolaitok-

sessa (43,6) ja Kriminaalihuoltolaitoksessa (42,1). 

Työajan käyttö ja sairauspoissaolot

Vuoden 2007 poissaoloista valtaosa eli 69,8 % koostui vuo-

silomista ja sairauspoissaoloista (vuosilomat, lomarahan-

vaihtovapaat, sairaus/työtapaturmat). Vankeinhoitolaitoksen 

henkilöstön sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohti ovat kas-

vaneet koko 2000-luvun ylittäen valtion vastaavat luvut. Vuosi-

en 2006–2007 aikana sairauspoissaolojen määrä on kuitenkin 

kääntynyt laskuun sekä Vankeinhoitolaitoksessa että Kriminaa-

lihuoltolaitoksessa. 

Henkilöiden lukumäärä virastoryhmittäin ja tehtäväluokittain 31.12.2007 sekä henkilötyövuodet vuodelta 2007

   MIEHET NAISET LKM HTV
KHL   65 261 326 289,02
HALLINTO   31 31 36,54
JOHTO  5 10 15 14,03
YHDYSKUNTASEURAAMUSTEN TOIMEENPANO 55 218 273 229,28
KIINTEISTÖNHOITO 4 2 6 8,17
TYÖNJOHTO  1  1 1

RISE   29 64 93 86,74
HALLINTO  25 58 83 76,9
JOHTO  4 6 10 9,84

VHL   1 849 969 2 818 2 723,19
HALLINTO  43 194 237 225,01
VARTIOINTI JA VALVONTA 1 307 254 1 561 1 562,27
JOHTO  55 25 80 79,66
KOULUTUS, KUNTOUTUS JA SOSIAALITYÖ 102 165 267 223,16
TERVEYDENHUOLTO 52 138 190 170,59
KIINTEISTÖNHOITO 59 7 66 66,78
TALOUSHUOLTO 25 153 178 169,24
TYÖNJOHTO  206 33 239 226,47

YHTEENSÄ  1 943 1 294 3 237 3 098,95

Sairauspoissaolojen edelleen vähentämiseksi käynnistettiin yh-

teistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa projekti erityisesti val-

vontatyössä tehtävän jaksotyön kehittämiseksi. 

Sairauspäivien määrä/sairaustapaus (kalenteripäivinä keski-

määrin) oli koko rikosseuraamusalalla noin 6,6 pv.

Rikosseuraamusalalla sairausajan ja työtapaturmiin liittyvien 

poissaolojen palkkamenot vuonna 2007 olivat 3 945 019,00 

euroa. Kaikkien poissaolojen palkkamenoista näiden osuus on 

25 %. 

Työhyvinvointia kuvaavat tunnusluvut 

 2006 2007

Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 15,2 14,2

- VHL, kalenteripäivää/htv 20,9 19,9

- KHL, työpäivää/htv 12,5 11,8

- RISE, työpäivää/htv 7,8 16,8

27



Työhyvinvointi

Keväällä 2007 toteutettiin rikosseuraamusalan VMBaro-työtyy-

tyväisyyskysely. Yksiköiden vastausprosentti vaihteli 22,5 %:n 

ja 100 %:n välillä. Vastausprosentti aluevankiloissa oli 46,8 %, 

terveydenhuoltoyksikössä 54,3 %, Kriminaalihuoltolaitoksessa 

92,5 % ja Rikosseuraamusvirastossa 92,6 %. Edellisvuoteen 

verrattuna Vankeinhoitolaitoksen vastausprosentti miltei kak-

sinkertaistui. 

Rikosseuraamusalan työtyytyväisyysindeksi oli 3,04, kun koko 

valtionhallinnossa se oli 3,3. Aluevankiloiden työtyytyväisyysin-

deksi oli 2,95, Kriminaalihuoltolaitoksen 3,41, terveydenhuolto-

yksikön 3,16 ja Rikosseuraamusviraston 3,33.

Vuoteen 2006 verrattuna tulokset olivat hieman myönteisempiä 

työilmapiiriä ja yhteistyötä, johtamista, kehittymisen tukea sekä 

palkkausta tarkasteltaessa. Sen sijaan Vankeinhoitolaitoksessa 

tyytymättömyys työn sisältöä ja haasteellisuutta sekä työnan-

tajakuvan selkeyttä kohtaan lisääntyi hieman. Lisäksi haluttiin 

aiempaa yleisemmin osallistua henkilökiertoon tai vaihtaa työ-

paikkaa. Tuloksissa nousi voimakkaana esiin kiusaaminen, sillä 

vankeinhoidossa yli kolmannes kertoi havainneensa kiusaamis-

ta työyhteisössään.

kohdentumista. Myös työnjakoa, työnkuvia ja toimintalinjauksia 

selkiinnytettiin. Esimiestoimintaa ja johtamista tukevaa täyden-

nyskoulutusta järjestettiin mm. apulaisjohtajille ja vankeinhoito-

esimiehille. 

Rikosseuraamusvirastossa laadittiin yhteistyössä henkilöstö-

järjestöjen kanssa selvitys siitä, miten vankeinhoitoesimiehet 

kokevat uuden työnkuvansa ja uudistetut työaikajärjestelyt. 

Tulokset vahvistivat käsitystä, että jaksotyötä ja työvuoro-

taulukoita on kehitettävä työssä jaksamisen turvaamiseksi. 

Loppusyksyllä Rikosseuraamusvirasto käynnisti yhteistyössä 

Työterveyslaitoksen ja Vankilavirkailijain Liiton kanssa pilottina 

vankeinhoitoesimiesten jaksotyön kehittämisprojektin. 

Henkilöstökoulutus 

Vankeinhoidon ja kriminaalihuollon henkilöstökoulutuksen si-

sällölliset tavoitteet määritellään alan toimintaperiaatteissa ja 

tavoitteissa. Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan henkilöstölle 

organisaation toimesta tai ulkopuolisina ostopalveluina palkalli-

sena työaikana järjestettyä koulutusta. 

Koulutuksen avulla henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus pitää 

yllä ammattitaitoaan ja kehittää sitä yhteiskunnassa ja työssä 

tapahtuvien muutosten edellyttämällä tavalla.

Henkilöstökoulutukseksi luetaan
a)  ammattitaidon ylläpitoon, kehittämiseen ja 

 parantamiseen liittyvä koulutus

b)  ammatillisen pätevyyden hankintaan liittyvä koulutus

c)  työsuojelu- ja yhteistoimintaan liittyvä koulutus

d)  ay-koulutus

e)  maanpuolustuskoulutus

f)  useimmiten em. koulutukseen/koulutusohjelmiin 

 kiinteästi liittyvät tutustumismatkat joko koti-

 maassa tai ulkomailla.

Turun vankilan ruokakuljetukset etenevät vauhdilla 
maanalaisessa käytäväverkostossa.

Työssä jaksamista ja osaamista edistettävä

Tulokset käsiteltiin ja purettiin kaikissa yksiköissä. Monissa yk-

siköissä käynnistettiin kehittämistoimia, perustettiin työryhmiä, 

järjestettiin koulutusta ja puututtiin kiusaamiseen.  

Aluevankiloiden toimintayksiköissä tarkistettiin erityisesti val-

vontahenkilöstön, vankeinhoitoesimiesten ja vartijoiden työajan 

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus järjestää vankeinhoito- ja 

kriminaalihuoltotyön tavoitteita tukevaa koulutusta kaikille alan 

työntekijöille. Vuonna 2007 täydennyskoulutukseen osallistui 

yhteensä 1 365 rikosseuraamusalan työntekijää. Koulutuspäi-

viä kertyi 4 899. Yhteensä järjestettiin 47 eri koulutustilaisuutta. 

Rikosseuraamusalan koulutusohjelmassa (Laurea/RSKK) aloitti 

52 uutta opiskelijaa, joista 27 aikuiskoulutuksessa ja 25 nuori-

soasteen koulutuksessa.

Rikosseuraamusvirasto vastaa eri ammattiryhmille tarkoitet-

tujen työkokousten ja -seminaarien järjestämisestä ja muista 

lyhytkestoisista koulutuksista, joiden tavoitteena on ajankoh-

taisen tiedon välittäminen eri ammattiryhmille. Myös toimin-

tamenetelmien muutos- ja kehittämishankkeiden koulutus on 

viraston vastuulla. Viraston järjestämiä neuvottelupäiviä ja työ-

seminaareja oli yhteensä 64 ja niistä kertyi 115 koulutuspäivää. 

28



Eri päivien osallistujamäärä oli kaikkiaan 2 514. Koulutuspäiviä 

kertyi yhteensä 4 573.

Rikosseuraamusalan yhteiseltä johtamisen erikoisammattitut-

kintoon (JET) johtavalta kurssilta sai tutkintotodistuksen 19 

opiskelijaa. Suurin yksittäinen Rikosseuraamusviraston järjes-

tämä koulutustilaisuus oli Vankilasta vapaaksi -seminaari, joka 

keräsi 270 osallistujaa.

Henkilöstön koulutustasoa kuvaavaa arvoa kutsutaan koulu-

tustasoindeksiksi (1,5–8). Esimerkiksi asiantuntijaorganisaati-

ossa indeksin tulisi olla lähellä arvoa 6. Rikosseuraamusalalla 

koulutustasoindeksi on selvästi korkeampi Rikosseuraamusvi-

rastossa (5,3) ja Kriminaalihuoltolaitoksessa (5,4) kuin Vankein-

hoitolaitoksessa, jossa se on 4,0. Miesten koulutustasoindeksi 

koko alaa tarkasteltaessa on 3,8 ja naisten 4,7 (sis. koulutus-

keskuksen).

Henkilöstökoulutukseen käytettyjen päivien lukumäärät

 

 2006 2007

RISE  425 326

VHL  6 000 5 942

KHL  2 273 2 032

YHT. 8 698 8 300

Toimintamenomäärärahojen mitoitus on ollut edelleen niukka. 

Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenoissa vuodelta 

2007 vuodelle 2008 siirtyneen erän osuus jäi vain 1,8 %:iin 

käytettävissä olevasta määrärahasta. Oikeusministeriön stra-

tegiassa on asetettu toimintamenomäärärahan siirtyvän erän 

kohtuulliseksi tasoksi 7–10 %. Tämä taso olisi välttämätön, 

jotta olisi mahdollista sopeuttaa toiminta palvelujen tarpeen 

vaihteluihin ja toteuttaa tarvittavia kehittämistoimia. 

Rangaistusten täytäntöönpanon avolaitostöihin myönnettiin 

talousarviossa 5,4 miljoonaa euroa. Lisäksi edellisiltä vuosilta 

siirtynyttä määrärahaa oli käytettävissä 1,2 miljoonaa euroa. 

Määrärahaa käytettiin 5,5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2008 siir-

tyi käytettäväksi 1,0 miljoonaa euroa.

Toiminnan kulut

Vuonna 2007 toiminnan kulut olivat 221,5 miljoonaa euroa. 

Ne kasvoivat 15,9 miljoonaa euroa (7,7 %) vuodesta 2006. 

Henkilöstömenot nousivat 4,5 miljoonaa euroa, mikä johtui 

mm. syksyn virkaehtosopimusratkaisun mukaisista palkkojen 

yleiskorotuksista. Henkilöstömenot olivat suurin kuluerä: niiden 

osuus toimintamenoista oli 59 %. Toimitilojen vuokrat kasvoivat 

2,9 miljoonaa euroa vuodesta 2006 ja niiden osuus toiminta-

menoista oli 12,7 %. Suurin osa toimitilavuokrista on Senaatti-

kiinteistöille maksettavia kiinteistöjen vuokria. 

Vuoden 2007 keskivankiluku oli  3 551, laskua edellisvuoteen 

verrattuna oli 227. Vankeinhoitolaitoksen toimintamenomäärä-

rahan käyttö vankia kohden oli 51 466 euroa, mikä oli 5 596 

euroa/vanki enemmän kuin vuonna 2006. Nousuun on vai-

kuttanut lähinnä Länsi-Suomen aluevankilaan kuuluvan Turun 

vankilan ja Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikköön 

kuuluvan Psykiatrisen vankisairaalan uusien tilojen valmistu-

minen Turun Saramäkeen syyskuussa 2007.

Kriminaalihuoltolaitoksessa toimintamenot yhdyskuntaseuraa-

musasiakasta kohden olivat 3 082 euroa, mikä oli 82 euroa/

asiakas enemmän kuin vuonna 2006. 

Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot 
vuonna 2007 (204,1 miljoonaa euroa)

• Vankeinhoito 182,8 milj. euroa
• Kriminaalhuolto 14,8 milj. euroa
• Yhteiset täytäntöönpano- ja
  ja hallintotehtävät 3,6 milj. euroa
• Rikosseuraamusalan koulutus-
  keskus 2,9 milj. euroa

90 %

7 %

2 % 1 %

Vankeinhoidon ja kriminaalihuollon tuloslinjat, jotka kuuluvat 1.10.2006 lukien 
Rikosseuraamusvirastoon, on esitetty Vankeinhoitolaitokseen ja Kriminaalihuoltolai-
tokseen kuuluvina.

Talous
Toiminnan rahoitus

Vuoden 2007 talousarviossa myönnettiin rangaistusten täytän-

töönpanon toimintamenoihin 202,7 miljoonaa euroa, mikä oli 

4,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi vuodelta 2006 

siirtynyttä määrärahaa oli käytettävissä 5,2 miljoonaa euroa. 

Määrärahaa käytettiin 204,1 miljoonaa euroa. Vuodelle 2008 

siirtyi käytettäväksi 3,8 miljoonaa euroa.

Toimintamenomääräraha on nettomäärärahaa. Sen mitoituk-

sessa ja käytössä huomioidaan toimintamenojen lisäksi osa 

tuloista. Vuonna 2007 toimintamenomomentille nettoutettiin 

tuloja yhteensä 10,5 miljoonaa euroa, joista 2,5 miljoonaa eu-

roa oli henkilökunnan työterveyshuollon ja sairausvakuutuslain 

ym. lakien mukaisia palautuksia. Tuloja kertyi 9,1 miljoonaa 

euroa rangaistusten täytäntöönpanon tuloarviomomentille. 

Tuloarviomomentille kertyvillä tuloilla ei ole vaikutusta viraston 

rahoitusasemaan.
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Rangaistusten täytäntöönpanon tulot vuonna 2007 
(19,6 miljoonaa euroa)

• Työtoiminta 
 8,3 milj. euroa
• Laitosmyymälät 
 4,9 milj. euroa
• Palvelussuhdeasunnot 
 1,8 milj. euroa
• Ruoka- ja ylläpitokorvaukset 
   1,2 milj. euroa
•  Muut tulot 
 3,4 milj. euroa

43 %

9 %

6 %

17 %

25 %

Tulot

Tuloja kertyi 19,6 miljoonaa euroa, yhtä paljon kuin edellisenä 

vuonna. Tuloista lähes puolet saadaan vankiloiden työtoimin-

nasta. Muita merkittäviä tulonlähteitä ovat laitosmyymälöiden 

myyntitulot, henkilöstön palvelussuhdeasunnoista perittävät 

vuokrat sekä avolaitosvangeilta perittävät ruoka- ja ylläpitokor-

vaukset.

Työtoiminnasta kertyi myyntituloja 6,8 miljoonaa euroa (edel-

lisenä vuonna 6,7 miljoonaa euroa) ja muita tuloja, kuten maa-

talouden tukia, 1,4 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa). 

Yhteensä ulkoisia tuloja kertyi 8,2 miljoonaa euroa. Lisäksi 

työtoiminnassa tuotettiin Vankeinhoitolaitoksen tarpeisiin 1,6 

Kustannuslaskennan mukaan myyntikate oli 2,0 miljoonaa eu-

roa (1,6 milj. euroa vuonna 2006). Myyntikatteesta puolet tulee 

maataloudesta. Myyntikatetta kerryttävät myös pakkaus- ja 

kokoonpanotyöt, pesula, tekstiilityöt ja kilpityöt. Myyntikate 

saadaan, kun tuloista vähennetään vankien ansiot, raaka-aine-

kulut, ostopalvelut ja muut välittömät kustannukset. 

Käyttökate (tulot – muuttuvat kustannukset – maksullisen toi-

minnan erilliskustannuksiksi luettava osa henkilöstökuluista 

– pääomakustannukset) oli negatiivinen.

HENKILÖSTÖKULUT 98 636 894,28 94 437 977,31 

PALKAT JA PALKKIOT  98 069 710,30 94 013 675,54

TULOSPERUSTEISET ERÄT  1 929,75 0,00

LOMAPALKKAVELAN MUUTOS  565 254,23 424 301,77

HENKILÖSIVUKULUT 25 745 522,62 24 923 704,21

ELÄKEKULUT 20 783 698,99 20 210 944,54

MUUT HENKILÖSIVUKULUT 4 961 823,63 4 712 759,67

YHTEENSÄ 124 382 416,90 119 361 681,52

VANKIPALKAT JA NIIDEN SOSIAALITURVAMAKSUT

VANKIPALKAT  3 152 209,36 3 752 250,49

VANKIEN TOIMINTARAHAT  905 035,22 593 230,99

VANKIEN KÄYTTÖRAHAT 2 274 588,19 2 488 917,86

VANKIEN SOSIAALITURVAMAKSUT 125 997,84 150 062,38

YHTEENSÄ 6 457 830,61 6 984 461,72

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 130 840 247,51 126 346 143,24

      

Henkilöstökulujen erittely

20062007

TOIMINTAMENOT* (NETTO)    182,8 milj. euroa
TULOT     19,6 milj. euroa
KESKIVANKILUKU     3 551 vankia
TOIMINTAMENOMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ / VANKI  51 466 euroa
TULOT / VANKI     5 512 euroa
VANKIPÄIVÄN HINTA     141 euroa

Vankeinhoidon tunnusluvut 2007

TOIMINTAMENOT*     14,8 milj. euroa
YHDYSKUNTASEURAAMUKSIA 
KESKIMÄÄRIN TOIMEENPANOSSA   4 800 kpl
TOIMINTAMENOT / TUOMITTU   3 082 euroa

Kriminaalihuollon tunnusluvut 2007

* Vankeinhoidon ja Kriminaalihuollon tuloslinjat sisältyvät toimintamenoihin. 

miljoonan euron arvosta tuotteita ja palveluja (2,0 miljoonaa eu-

roa vuonna 2006). Tuotannon määrän lasku selittyy sillä, että 

Turun vankilaan ei enää valmistettu samaa määrää kalusteita 

kuin edellisenä vuonna. Omaan käyttöön tuotettiin pesulapal-

velut, sellikalusteita ja vankivaatteita. 
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TOIMINNAN TUOTOT    

 Maksullisen toiminnan tuotot 12 320 743,18  11 672 858,55 

 Vuokrat ja käyttökorvaukset 1 939 452,12  2 008 463,50 

 Muut toiminnan tuotot 3 654 314,57 17 914 509,87 3 919 014,97 17 600 337,02

       

TOIMINNAN KULUT    

 Aineet ja tarvikkeet     

  Ostot tilikauden aikana 29 654 418,69  28 122 544,96 

  Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 199 532,65  111 175,30 

 Henkilöstökulut 130 840 247,51  126 346 143,24 

 Vuokrat 32 142 444,06  29 669 628,94* 

 Palvelujen ostot 19 476 205,38  16 581 606,35 

 Muut kulut 2 427 000,97  2 207 044,80* 

 Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 11 937,26  597 115,44 

 Valmistus omaan käyttöön (-) -1 739 991,26  -6 032 645,14 

 Poistot 4 040 898,13  3 378 561,86 

 Sisäiset kulut 4 468 975,21 -221 521 668,60 4 658 981,95 -205 640 157,70

          

JÄÄMÄ I  -203 607 158,73  -188 039 820,68

     

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT    

 Rahoitustuotot 12 129,59  4 385,13 

 Rahoituskulut -8 561,90 3 567,69 -5 510,62 -1 125,49

       

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT    

 Satunnaiset tuotot 207 408,25  3 750,81 

 Satunnaiset kulut -35 689,95 171 718,30 -16 430,17 -12 679,36

         

JÄÄMÄ II  -203 431 872,74  -188 053 625,53

     

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT    

 Tuotot    

  Siirtotalouden tuotot elinkeinoelämältä     695,48

 Kulut    

  Siirtotalouden kulut kotitalouksille  -18 368,00 -16 432,09 -15 736,61

          

JÄÄMÄ III  -203 450 240,74  -188 069 362,14

      

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA     

MAKSUISTA    

  Perityt arvonlisäverot 2 229 674,86  2 105 219,83 

  Suoritetut arvonlisäverot -16 299 719,00 -14 070 044,14 -14 857 348,83 -12 752 129,00

          

TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ  -217 520 284,88  -200 821 491,14

      

Tuotto- ja kululaskelma

   1.1.–31.12.2007  1.1.–31.12.2006 

* Vuoden 2007 alusta lukien kirjauskäytäntöä on muutettu siten, että Senaatti-kiinteistöjen pääomavuokrakohteista erikseen perimät kiinteistöverot 
kirjataan vuokramenoiksi (tiliryhmä 420). Vuoden 2006 tuotto- ja kululaskelma on oikaistu siten, että 1 059 043,10 euron kiinteistöverot on toiminnan 
muista kuluista siirretty vuokrakuluihin.
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Rangaistusten täytäntöönpanon tilinpäätöstietoja vuodelta 2007

  Toimintamenot 
(netto)

    Tulot

 Henkilöstön 
palkkaus

Muut toiminta-
menot

Toimintamenot 
yhteensä

Toimintame-
noihin net-

toutetut tulot

Tuloarvio-
momentin 

tulot

Tulot 
yhteensä

RANGAISTUSTEN TÄYTÄN-
TÖÖNPANO YHTEENSÄ 121 819 041 82 280 626 204 099 667 10 495 588 9 077 920 19 573 508

VANKEINHOITOLAITOS YHT. 106 681 966 76 074 941 182 756 907 9 804 074 9 061 947 18 866 021

Vankeinhoidon tuloslinja* 1 103 539 134 056 1 237 595 24 055 900 24 955

Etelä-Suomen aluevankila 38 841 741 25 176 680 64 018 421 3 021 476 3 008 921 6 030 397

Länsi-Suomen aluevankila 23 278 016 16 647 899 39 925 915 4 117 434 1 390 715 5 508 149

Kaakkois-Suomen aluevankila 11 536 469 7 621 568 19 158 037 832 277 1 658 746 2 491 023

Itä-Suomen aluevankila 13 059 478 7 989 669 21 049 147 888 449 1 544 202 2 432 651

Pohjois-Suomen aluevankila 10 564 580 6 892 802 17 457 382 665 792 1 417 828 2 083 620

Vankeinhoitolaitoksen 
terveydenhuoltoyksikkö

8 235 319 5 891 268 14 126 587 254 591 40 635 295 226

VHL yhteiset tehtävät 62 824 5 720 999 5 783 823 0 0 0

KRIMINAALIHUOLTOLAITOS 
YHTEENSÄ 10 898 017 3 897 685 14 795 702 281 803 15 534 297 337

Kriminaalihuollon tuloslinja* 856 400 106 487 962 887 13 029 100 13 129

Espoon aluetoimisto 531 889 196 796 728 685 4 652 5 4 657

Helsingin aluetoimisto 1 112 394 307 892 1 420 286 41 303 0 41 303

Hämeenlinnan aluetoimisto 492 255 151 523 643 778 17 467 0 17 467

Joensuun aluetoimisto 398 801 154 540 553 341 2 274 0 2 274

Jyväskylän aluetoimisto 515 531 199 920 715 451 10 855 486 11 341

Kaakkois-Suomen aluetoimisto 680 850 229 587 910 437 20 332 320 20 652

Kuopion aluetoimisto 558 030 167 570 725 600 3 286 0 3 286

Lahden aluetoimisto 567 011 177 491 744 502 1 602 1 128 2 730

Mikkelin aluetoimisto 447 996 140 262 588 258 9 050 0 9 050

Pohjanmaan aluetoimisto 587 240 205 256 792 496 7 078 0 7 078

Pohjois-Suomen aluetoimisto 1 177 125 389 787 1 566 912 32 071 333 32 404

Porin aluetoimisto 437 077 128 444 565 521 9 332 666 9 998

Tampereen aluetoimisto 929 292 223 213 1 152 505 32 943 0 32 943

Turun aluetoimisto 975 709 258 293 1 234 002 9 280 12 496 21 776

Vantaan aluetoimisto 625 417 168 717 794 134 13 128 0 13 128

Kriminaalihuoltolaitoksen yhteiset 5 000 691 907 696 907 54 121 0 54 121

Rikosseuraamusvirasto ** 2 378 904 1 267 081 3 645 985 71 237 433 71 670

Rikosseuraamusalan 
koulutuskeskus 1 860 154 1 040 919 2 901 073 338 474 6 338 480

Palkkausmenot eivät sisällä lomapalkkavelan muutosta ja vangeille maksettuja palkkoja.

* Vankeinhoidon ja Kriminaalihuollon tuloslinjat, jotka kuuluvat 1.10.2006 lukien Rikosseuraamusvirastoon, on esitetty taulukoissa 

Vankeinhoitolaitokseen ja Kriminaalihuoltolaitokseen kuuluvina.

** Rikosseuraamusviraston hallinto- ja oikeudelliset yksiköt sekä johdon tuki.
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Vankeinhoidon tilastoja 2007
Fångvårdsstatistik 2007 

VUODEN 2007 AIKANA VAPAUTUNEET RANGAISTUSVANGIT RANGAISTUSLAITOKSESSA SUORITETUN RANGAISTUSAJAN PITUUDEN 
PERUSTEELLA SAKKOVANKEJA LUKUUN OTTAMATTA
FRIGIVNA DÖMDA FÅNGAR 2007 ENLIGT AVTJÄNAD STRAFFTID, MED UNDANTAG AV BÖTESFÅNGAR

Suoritusaika  Miehiä Naisia Yhteensä %
Avtjänad tid  Män Kvinnor Totalt

Enintään 1 kuukausi  582 58 640 13,83
Högst 1 månad     

Yli 1 kk–2 kk  919 66 985 21,29
1–2 månader     

Yli 2 kk–3 kk  472 31 503 10,87
2–3 månader     

Yli 3 kk–6 kk  793 43 836 18,07
3–6 månader     

Yli 6 kk–1 vuosi  659 31 690 14,91
6 månader–1 år     

Yli 1 vuosi–2 vuotta  594 46 640 13,83
1–2 år     

Yli 2 vuotta–4 vuotta  237 15 252 5,45
2–4 år     

Yli 4 vuotta–8 vuotta  72 5 77 1,66
4–8 år     

Yli 8 vuotta  4 0 4 0,09
Över 8 år     

Yhteensä  4 332 295 4 627 100,0
Totalt     

 

VUODEN 2007 AIKANA PÄÄTTYNEIDEN SAKON MUUNTORANGAISTUSTEN PITUUS 
LÄNGDEN AV FÖRVANDLINGSSTRAFF FÖR BÖTER SOM AVSLUTADES 2007

Suoritusaika  Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
Avtjänad tid  Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Enintään 10 päivää  550 84 634 136 11 147
Högst 10 dagar       

11–30 päivää/dagar  509 47 556 284 21 305

31–60 päivää/dagar  343 49 392 286 22 308

61–90 päivää/dagar  147 51 198 362 34 396

Yhteensä  1 549 231 1 780 1 068 88 1 156
Totalt       

Pelkästään sakon muuntorangaistuksen 
suorittaneet
Fångar som endast avtjänade 
förvandlingsstraff för böter  

Sakon muuntorangaistuksen 
suorittaneet muut vangit
Övriga fångar som avtjänade  
förvandlingsstraff för böter  
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EHDONALAISESTI VAPAUTUNEET VUOSINA 2003–2007
VILLKORLIGT FRIGIVNA 2003–2007

 2003 2004 2005 2006 2007

Ehdonalaisesti vapautuneita yhteensä 4 430 4 510 4 579 4 767 4 567
Villkorligt frigivna, totalt      
    
Vankilan johtajan/johtokunnan päätöksellä 4 408 4 496 4 564 4 740 4 562
Genom beslut av fängelsedirektören/fängelsedirektionen      
    
Oikeusministeriön/Rikosseuraamusviraston päätöksellä 13 9 7 16 0
Genom beslut från justitieministeriet/Brottspåföljdsverket      
    
Tasavallan presidentin armahduksella 5 4 6 10 4
Benådade av republikens president      
    
Vankilaoikeuden päätöksellä 4 1 2 0 0
Genom beslut från fängelsedomstolen      

Helsingin hovioikeuden päätöksellä     1
Genom beslut från Helsingfors hovrätt      
   
Valvontaan asetettu 895 1 013 977 1 167 1 140
Ställda under övervakning     

Ryöstö       
Rån  147 5,3 8 4,3 155 5,2

Varkaus       
Stöld  395 14,1 23 12,5 418 14,0

Muu omaisuusrikos       
Övriga egendomsbrott  105 3,8 9 4,9 114 3,8

Henkirikos       
Brott mot liv  532 19,0 51 27,7 583 19,6

Muu väkivaltarikos       
Övriga våldsbrott  546 19,5 29 15,8 575 19,3

Siveellisyysrikos       
Sedlighetsbrott  91 3,3 0 0,0 91 3,1

Muut rikoslakirikokset       
Övriga brott mot straffl agen  127 4,5 8 4,3 135 4,5

Liikennejuopumus       
Trafi kfylleri  407 14,6 19 10,3 426 14,3

Huumausainerikos       
Narkotikabrott  407 14,6 27 14,7 434 14,6

Muu rikos       
Övriga brott  38 1,4 10 5,4 48 1,6

Yhteensä       
Totalt  2 795 100,0 184 100,0 2 979 100,0

MIES- JA NAISRANGAISTUSVANKIEN PÄÄRIKOS 1.5.2007
HUVUDBROTTEN HOS MANLIGA OCH KVINNLIGA FÅNGAR DEN 1 MAJ 2007

Päärikos
Huvudbrott

Miehet
Män

N              %

Yhteensä
Totalt

N              % N              %

Naiset
Kvinnor
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VANKILUKU, VANKITILAT JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ VANKILOITTAIN VUONNA 2007   

ANTALET FÅNGAR, FÅNGLOKALER OCH ANSTÄLLDA PER FÄNGELSE 2007       
 

Suljetut vankilat / Slutna anstalter 

Etelä-Suomen aluevankila 41         
Helsingin vankila 200  301 (340)   301 (340) 299
Hämeenlinnan vankila 167  83 (85) 110 (122) 193 (207) 162
Jokelan vankila 92  121 (150)   121 (150) 88
Keravan vankila 138  175 (176)   175 (176) 172
Riihimäen vankila 163  246 (207)   246 (207) 223
Vantaan vankila 148  196 (200) 19 (22) 216 (222) 166

Länsi-Suomen aluevankila 35        
Kylmäkosken vankila 96  129 (138)   129 (138) 113
Turun vankila 249  321 (377) 18 (14) 339 (391) 348
Vaasan vankila 69  85 (92) 4 (5) 89 (96) 64

Kaakkois-Suomen aluevankila 20        
Konnunsuon vankila 147  196 (235) 6  202 (235) 209
Mikkelin vankila 66  92 (88) 1  93 (88) 56

Itä-Suomen aluevankila 21         
Kuopion vankila 73  64 (64) 1  65 (64) 50
Pyhäselän vankila 68  75 (80) 20 (16) 95 (96) 87
Sukevan vankila 130  163 (178)   163 (178) 176

Pohjois-Suomen aluevankila 17         
Oulun vankila 76  91 (93) 9 (9) 100 (102) 87
Pelson vankila 174  187 (203) 7 (7) 194 (209) 209

Psykiatrinen vankisairaala** 74        
Hämeenlinnan vankisairaala* 35   (6)  (4) 0 (10) 
Vhl:n Terveydenhuoltoyksikkö 102        

Suljetut vankilat yhteensä 2 401  2 523 (2 710) 196 (199) 2 719 (2 909) 2 509 
Slutna anstalter totalt

        
Avolaitokset / Öppna anstalter         

Etelä-Suomen aluevankila         
Helsingin avovankila, Vantaan os.   71 (74)   71 (74) 80
Helsingin avovankila, Suomenlinnan os.   63 (68)   63 (68) 75
Helsingin avovankila yhteensä 46       (0) 
Jov:n avovankilaosasto***   14 (15)   14 (15) 16
Vanajan vankila, Vanajan os.   3 (2) 44 (43) 46 (45) 55
Vanajan vankila, Ojoisten os.   31 (29)   31 (29) 46
Vanajan vankila yhteensä 32        

Länsi-Suomen aluevankila         
Käyrän vankila 33  49 (49)   49 (49) 78
Turun vankilan avovankilaos.***    (11)   0 (11) 
Satakunnan vankila, Huittisen os.   72 (83)   72 (83) 91
Satakunnan vankila, Köyliön os.   64 (70) 1  65 (70) 78
Satakunnan vankila yhteensä 108        
Vilppulan vankila 41  60 (57)   60 (57) 66

Kaakkois-Suomen aluevankila         
Kov:n Haminan työsiirtola ***   31 (30)   31 (30) 32
Naarajärven vankila 54  85 (94)   85 (94) 101
Sulkavan vankila 29  40 (40)   40 (40) 48

Itä-Suomen aluevankila         
Juuan vankila 19  35 (36)   35 (36) 40
Kuv:n avovankilaosasto***   16 (16)   16 (16) 25
Laukaan vankila 34  48 (42)   48 (42) 62
Suv:n Iskolan avovankilaosasto ***   26 (35)   26 (35) 48

Pohjois-Suomen aluevankila         
Pev:n Kestilän avovankilaosasto ***   41 (36)   41 (36) 46
Ylitornion vankila 21  37 (36) 3 (4) 39 (40) 44

Avolaitokset yhteensä 417  784 (822) 48 (47) 832 (869) 1 031
Öppna anstalter totalt  

Yhteensä / Totalt 2 818  3 307 (3 532) 244 (246) 3 551 (3 778) 3 540 
  

*  Vankisairaalassa oli keskimäärin päivittäin paikalla 29 vankia.       
*  I Sjukhuset för fångar vårdades dagligen i genomsnitt 29 fångar.      
** Psykiatrisessa vankisairaalassa (Turku) oli keskimäärin päivittäin paikalla 25 vankia.       
** I Psykiatriska sjukhuset för fångar (Åbo) vårdades dagligen i genomsnitt 25 fångar.      
*** Henkilöstö sisältyy päälaitoksen henkilöstömäärään.      
*** Personalen ingår i antalet anställda i huvudinrättningen.      

Henkilökunta
31.12.2007

Antalet anställda
31.12.2007

Vankitilat
31.12.2007
Fängelseplatser
31.12.2007

Keskivankiluku
Antalet fångar i genomsnitt

Miehiä
Män

Yhteensä
Totalt

Naisia
Kvinnor
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Ryöstö              
Rån 0 0,0 6 17,6 86 9,3 41 4,0 20 3,2 2 0,5 155 5,2

Varkaus              
Stöld 1 100,0 4 11,8 188 20,4 166 16,3 46 7,3 13 3,5 418 14,0

Muu omaisuusrikos              
Övriga egendomsbrott 0 0,0 1 2,9 22 2,4 38 3,7 27 4,3 26 7,1 114 3,8

Henkirikos              
Brott mot liv 0 0,0 8 23,5 115 12,5 189 18,5 168 26,6 103 28,0 583 19,6

Muu väkivaltarikos              
Övriga våldsbrott 0 0,0 5 14,7 203 22,0 205 20,1 119 18,8 43 11,7 575 19,3

Siveellisyysrikos              
Sedlighetsbrott 0 0,0 1 2,9 31 3,4 20 2,0 18 2,8 21 5,7 91 3,1

Muut rikoslakirikokset              
Övriga brott mot straffl agen 0 0,0 2 5,9 35 3,8 37 3,6 35 5,5 26 7,1 135 4,5

Liikennejuopumus              
Trafi kfylleri 0 0,0 4 11,8 92 10,0 133 13,0 109 17,2 88 23,9 426 14,3

Huumausainerikos              
Narkotikabrott 0 0,0 1 2,9 133 14,4 177 17,3 83 13,1 40 10,9 434 14,6

Muu rikos              
Övriga brott 0 0,0 2 5,9 18 2,0 15 1,5 7 1,1 6 1,6 48 1,6

Yhteensä              
Totalt 1 100,0 34 100,0 923 100,0 1 021 100,0 632 100,0 368 100,0 2 979 100,0 
             

Ikäjakauma %              
Åldersfördelning %  0,0  1,1  31,0  34,3  21,2  12,4  100,0

Päärikoksella tarkoitetaan rikosta, josta määrätty rangaistus on suurin.
Med huvudbrott avses det brott som bestraffas strängast.       

RANGAISTUSVANKIEN PÄÄRIKOS IKÄRYHMITTÄIN 1.5.2007
DE DÖMDA FÅNGARNAS HUVUDBROTT ENLIGT ÅLDERSGRUPP DEN 1 MAJ 2007

Päärikos
Huvudbrott

Ikä
Ålder

15–17
N        %

Yhteensä
Totalt

 
N        %

18–20
N        %

21–29
N        %

30–39
N        %

40–49
N        %

50–
N        %
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1..........................…. 0 0,0 24 72,7 346 38,0 234 22,9 173 27,4 126 34,2 903 30,5

2..........................…. 0 0,0 8 24,2 182 20,0 130 12,7 70 11,1 37 10,1 427 14,4

3........................…… 0 0,0 1 3,0 139 15,3 113 11,1 43 6,8 26 7,1 322 10,9

4.........................….. 0 0,0 0 0,0 92 10,1 117 11,5 34 5,4 13 3,5 256 8,6

5..........................…. 1 100,0 0 0,0 75 8,2 79 7,7 31 4,9 16 4,3 202 6,8

6..........................…. 0 0,0 0 0,0 40 4,4 86 8,4 34 5,4 19 5,2 179 6,0

7...........................… 0 0,0 0 0,0 14 1,5 70 6,9 37 5,9 8 2,2 129 4,4

8-..........................… 0 0,0 0 0,0 23 2,5 191 18,7 210 33,2 123 33,4 547 18,4

Yhteensä              
Totalt 1 100,0 33 100,0 911 100,0 1 020 100,0 632 100,0 368 100,0   2 965 100,0

RANGAISTUSVANKIEN KERTAISUUS IKÄRYHMITTÄIN 1.5.2007
ANTALET INTAGNINGAR HOS DÖMDA FÅNGAR ENLIGT ÅLDERSGRUPP DEN 1 MAJ 2007

Kertaisuus
Antalet intagningar

Ikä
Ålder

15–17
N        %

Yhteensä
Totalt

 
N        %

18–20
N        %

21–29
N        %

30–39
N        %

40–49
N        %

50–
N        %

 –1.9 kk/mån....….. 1 100,0 2 6,1 31 3,4 53 5,3 27 4,3 26 7,2 140 4,8

2–2.9..................… 0 0,0 0 0,0 41 4,5 48 4,8 32 5,2 29 8,0 150 5,1

3–3.9.................…. 0 0,0 4 12,1 44 4,8 45 4,5 40 6,4 22 6,1 155 5,3

4–4.9..................… 0 0,0 0 0,0 31 3,4 34 3,4 25 4,0 9 2,5 99 3,4

5–5.9.................…. 0 0,0 3 9,1 33 3,6 24 2,4 21 3,4 12 3,3 93 3,2

6–8.9..................… 0 0,0 6 18,2 122 13,4 90 9,0 44 7,1 30 8,3 292 10,0

9–11.9...............…. 0 0,0 4 12,1 85 9,3 66 6,6 47 7,6 21 5,8 223 7,6

1–1.9 v/år.....……... 0 0,0 11 33,3 252 27,6 216 21,6 128 20,6 63 17,4 670 22,9

2–3.9..................… 0 0,0 3 9,1 170 18,6 204 20,4 103 16,6 49 13,5 529 18,0

4 v/år– ...........……. 0 0,0 0 0,0 104 11,4 222 22,2 154 24,8 101 27,9 581 19,8

Yhteensä              
Totalt 1 100,0 33 100,0 913 100,0 1 002 100,0 621 100,0 362 100,0 2 932 100,0

Ennakoidut laitoksessaoloajat perustuvat siihen, että vanki voi päästä ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan tietyn osan rangaistuksestaan. 
De prognostiserade anstaltstiderna grundar sig på den omständighet att en fånge kan friges villkorligt efter att ha avtjänat en bestämd del av 
straffet.              

RANGAISTUSVANKIEN ENNAKOIDUT LAITOKSESSAOLOAJAT IKÄRYHMITTÄIN 1.5.2007
PROGNOSTISERADE ANSTALTSTIDER HOS DÖMDA FÅNGAR ENLIGT ÅLDERSGRUPP DEN 1 MAJ 2007

Laitoksessaoloaika
Anstaltstid

Ikä
Ålder

15–17
N        %

Yhteensä
Totalt

 
N        %

18–20
N        %

21–29
N        %

30–39
N        %

40–49
N        %

50–
N        %     
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Tuotanto 19 691 19 681 18 681 19 731  17 604
Produktion          

Kiinteistötoimi 11 408 11 401 11 412 10 384 9 329
Fastighetsvård          

Työsiirtolatyöt 4 138 4 146 3 136 4 141 5 184
Arbete i arbetskolonier          

Taloushuolto 5 191 6 192 5 204 4 148 3 116
Hushållsarbete          

Koulutus 10 338 10 353 8 324 9 331 9 311
Utbildning          

Muut aktiivitoiminnot* 8 284 8 298 9 341 10 390 6 197
Andra aktiviteter          

Sairaus 6 212 5 191 5 195 5 179 5 159
Sjukdom          

Vaikeasti työllistettävät 18 640 18 655 21 804 28 1 056 37 1 327
Svåra att sysselsätta          

Muut toiminnot 19 676 19 660 20 791 11 417 9 324
Övrig sysselsättning          

Yhteensä 100 3 578 100 3 551 100 3 888 100 3 777 100 3 551
Totalt          

          

Vuoden 2007 lukuja laskee jonkin verran se, että vajaa toimintapäivä ei enää kirjaudu tilastoon kokonaisena  sekä Turun vankilan toimintojen 
keskeytyminen loppuvuonna.
Siffrorna för 2007 minskas i någon mån av att knappa sysselsättningsdagar inte längre registrerats i statistiken  som hela dagar och av att aktivi-
teterna i Åbo fängelse avbröts mot slutet av året.           
* Muut aktiivitoiminnot ovat toiminta- ja päihdeohjelmia sekä rangaistusajan suunnittelua ja yksilötyötä.      
* Övrig aktiv sysselsättning består av åtgärds- och missbrukarprogram, planläggning av strafftiden och individuellt arbete.     
      

VANKIEN AJANKÄYTÖN JAKAUTUMINEN VUOSINA 2003–2007 KESKIVANKILUVUSTA LASKETTUNA
HUR FÅNGARNAS ANVÄNDNING AV TIDEN FÖRDELADES 2003–2007, BERÄKNAT UTIFRÅN DET GENOMSNITTLIGA 
ANTALET FÅNGAR

Ajankäyttö
Användning av tiden

2003 2004 2005 2006 2007

%
 v

an
ki

p
äi

vi
st

ä
P

ro
ce

nt
 a

v 
en

 f
ån

gd
ag

Va
n

ke
ja

 k
es

ki
m

. p
äi

vä
ss

ä
D

ag
lig

t 
ge

no
m

sn
itt

lig
t

an
ta

l f
ån

ga
r

%
 v

an
ki

p
äi

vi
st

ä
P

ro
ce

nt
 a

v 
en

 f
ån

gd
ag

Va
n

ke
ja

 k
es

ki
m

. p
äi

vä
ss

ä
D

ag
lig

t 
ge

no
m

sn
itt

lig
t

an
ta

l f
ån

ga
r

%
 v

an
ki

p
äi

vi
st

ä
P

ro
ce

nt
 a

v 
en

 f
ån

gd
ag

Va
n

ke
ja

 k
es

ki
m

. p
äi

vä
ss

ä
D

ag
lig

t 
ge

no
m

sn
itt

lig
t

an
ta

l f
ån

ga
r

%
 v

an
ki

p
äi

vi
st

ä
P

ro
ce

nt
 a

v 
en

 f
ån

gd
ag

Va
n

ke
ja

 k
es

ki
m

. p
äi

vä
ss

ä
D

ag
lig

t 
ge

no
m

sn
itt

lig
t

an
ta

l f
ån

ga
r

%
 v

an
ki

p
äi

vi
st

ä
P

ro
ce

nt
 a

v 
en

 f
ån

gd
ag

Va
n

ke
ja

 k
es

ki
m

. p
äi

vä
ss

ä
D

ag
lig

t 
ge

no
m

sn
itt

lig
t

an
ta

l f
ån

ga
r

38



Sammandrag



Den planmässiga strafftiden

Kriminalvårdsväsendet Samarbete Fångvårdsväsendet

Plan för frigivningen Plan för övervakningenPlan för strafftiden

Den systematiska fängelsetiden Den systematiska 
övervakningstiden

Straff ska dömas ut enligt
brottet

De allmänna straffen för brott är ordningsböter, böter, villkorligt 

eller ovillkorligt fängelse, samhällstjänst och ungdomsstraff.

I det register över domar som förs av Brottspåföljdsverket an-

tecknades 16 797 dömda straff under året. Antalet omfattar 

även de domar vid underrätterna som inte hade vunnit laga 

kraft. I registret antecknades 12 464 fängelsestraff, 4 307 

domar till samhällstjänst och 28 ungdomsstraff. I Brottspå-

följdsverkets register över villkorligt dömda unga personer som 

ställts under övervakning antecknades 1 025 domar.

Frigivning
Totalt 945 häktade, 1 780 bötesfångar och 4 627 dömda fång-

ar frigavs från fängelserna 2007. Av dessa frigavs 4 567 fångar 

villkorligt. Fängelsedirektören beslutar om villkorlig frigivning.

Villkorligt frigivna kan ställas under övervakning för en prövotid. 

Kriminalvårdsväsendet svarar för övervakningen. Prövotiden 

är den återstående delen av strafftiden (det s.k. reststraffet), 

minst tre månader och högst tre år.

År 2007 ställdes 25 procent av de villkorligt frigivna under över-

vakning. Det gällde totalt 1 140 personer. Beslut om övervak-

ning fattas i regel när reststraffet överskrider ett år. Om den 

som har  frigivits villkorligt gör sig skyldig till ett nytt brott under 

prövotiden, ska en domstol avgöra om den dömde samtidigt 

ska förverka den villkorliga friheten.

Rättslig övervakning
År 2007 framförde fångarna 353 klagomål, och 401 svar läm-

nades. Klagan som gällde hälsovården framfördes 112 gånger. 

Ungefär 15 procent av klagomålen ledde till åtgärder. Riksda-

gens justitieombudsman begärde 67 gånger utlåtande och 

utredning.

Från och med den 1 oktober 2006 har fångarna kunnat fram-

ställa ett rättelseyrkande till direktören för regionfängelset när 

det gäller vissa avgöranden som hänför sig till den dömde eller 

en fånge. Dessa avgöranden räknas upp i fängelselagen och 

häktningslagen. Under 2007 framställdes 350 rättelseyrkan-

den i hela landet, och 21 av dessa fall ledde till ändring i någon 

form. De mest typiska anledningarna till rättelseyrkanden var 

uppskov med straffverkställighet som inte gällde hälsoskäl och 

disciplinstraff.

Fångarna har besvärsrätt hos förvaltningsdomstolen när de 

inte har fått den önskade ändringen genom rättelseyrkande. 

Under 2007 anfördes besvär i 93 fall. Förvaltningsdomstolen 

ändrade regionfängelsets beslut åtta gånger på grund av be-

svären.

Strafftiden ska planläggas från början till slut
Verkställighet av fängelsestraff är en systematisk och kontrol-

lerad process som framskrider i tre faser: ankomsten till fäng-

elset, avtjänandet av straffet och frigivningen.

Placeringsenheterna gjorde upp en plan för strafftiden för 

merparten (94 procent) av de nya dömda fångarna. Det totala 

antalet planer uppgick till 4 412. De fångar som kallas till pla-

ceringsenheterna är gärningsmän som behöver speciellt sys-

tematiska aktiviteter för att deras livshantering, återanpassning 

i samhället och förebyggandet av nya brott ska främjas och 

för att de ska bli kapabla att föra ett liv utan kriminalitet. En 

utvärdering av risker och behov ska göras på fångarna, och på 

basis av utvärderingen utarbetas planen för strafftiden.

Övervakad frihet på prov fungerar bra
En fånge kan på bestämda villkor friges på prov högst sex 

månader före den villkorliga frigivningen. Obligatorisk frihet på 

prov under övervakning börjar tre månader före frigivningen när 

det gäller de fångar som ska avtjäna hela straffet. Syftet med 

frihet på prov är att främja anpassning i samhället i slutskedet 

av anstaltstiden.

Det krävs att fången ska under tiden för frihet på prov iaktta 

avhållsamhet från rusmedel och andra villkor som föreskrivits 

honom eller henne. Den plan för frigivningen som görs upp för 

frihet på prov ska omfatta bl.a. boende, försörjning, sysselsätt-

ningsplikt, daglig sysselsättningstid och övervakning.
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Fängelset ska svara för övervakningen av frihet på prov. Över-

vakningen genomförs med tekniska hjälpmedel, påringningar 

och lokalisering. Dessutom kan man göra kontrollbesök i lä-

genheten och på arbetsplatsen. Den som frigivits på prov kan 

förpliktas att anmäla sig i fängelset. Den övervakades rörelse-

frihet kan också begränsas till vissa kommuner och bestämda 

klockslag.

De som har frigivits på prov ska likställas med personer som 

avtjänar någon samhällspåföljd när det gäller social trygghet 

och sociala tjänster.

Tillämpningen av övervakad frihet på prov ökade under året. 

Totalt 103 fångar frigavs på prov 2007. Erfarenheterna av fri-

het på prov var i huvudsak positiva, men både beredningen av 

friheten och genomförandet av övervakningen krävde mera ar-

betstid än väntat. Friheten på prov återkallades bara i fem fall. 

Det internationella samarbetet är livligt       
Att följa med den internationella utvecklingen i branschen och 

studera de bästa formerna av praxis är en viktig del av verk-

samheten i sektorn. Dessutom har det traditionellt ansetts vär-

defullt att bidra till utvecklingen av straffverkställigheten i andra 

länder, särskilt i Finlands närområden.

Projekt och utbyte av experter
Internationella utvecklingsåtgärder genomförs till största delen 

som projekt. Ett projekt hade som syfte att förbättra fängelse-

arbetet i jordbruket och trävaruindustrin i Karelen. Kriminalvår-

den har samarbetat med fångvårdsmyndigheterna i Ivanovo-

distriktet i mellersta Ryssland för att utveckla användandet av 

samhällspåföljder.

Finländsk fångvård har långa traditioner av samarbete med 

Namibia och ett gott rykte där. Finlands utrikesministerium fi -

nansierade ett pilotprojekt för samhällstjänst i norra Namibia. 

Även Brottspåföljdsverket deltog i projektet. Namibiska tjäns-

temän besökte dessutom Finland för att särskilt bekanta sig 

med samhällstjänst.

Samarbetet med Kina grundar sig på ett avtal mellan justitie-

förvaltningen i de två länderna. Avtalet förnyades 2007. Sam-

arbetsprovinsen i brottspåföljdssektorn är enligt avtalet ön Hai-

nan som är belägen i det sydkinesiska havet. Hainanborna fi ck 

sina första kontakter med den fi nländska brottspåföljdssektorn 

under ett studiebesök på hösten.

Fängelserna deltog i civil krishantering via EUJUST LEX (Eu-

ropean Union Integrated Rule of Law Mission for Iraq). En fi n-

ländsk fångvårdsspecialist jobbade ett år i operationens hög-

kvarter i Bryssel. Dessutom deltog Finland i organiseringen av 

ett utbildningsprogram på tre veckor för två irakiska fängelse-

direktörer som under en vecka bekantade sig med verksamhe-

ten i Vanda och Helsingfors fängelser.

Finland är alltjämt intressant
Det internationella intresset för fi nländsk fångvård är alltjämt 

stort.

Det viktigaste regelbundna internationella mötet ägde rum i 

november då generaldirektörernas Roundtablenätverk sam-

manträdde i Finland. Vid sidan av aktuella frågor behandlades 

bl.a. fångarnas psykiska problem. Generaldirektörerna be-

sökte också det nya fängelset i Åbo. Vid mötet överräcktes 

fångvårdens förtjänstkors till avdelningschef Ed Wozniak som 

tjänstgör i den skotska fångvården.

Regelbundna nordiska samarbetsnätverk med årliga möten 

upprätthölls av bl.a. specialister på fängelsebyggande, krimi-

nalvårdsdirektörer, fängelsernas säkerhetschefer och specia-

lister på fängelseundervisning.

Åbo fängelse fl yttade från Kakolabacken till 
Starrbacka
Det nya fängelset i Åbo inledde verksamheten i stadsdelen 

Starrbacka i september. Flyttningsperioden varade från augusti 

till mitten av oktober. Fångarna fl yttades under ett veckoslut i 

mitten av september.

Hur antalet fångar utvecklades under perioden 2003–2007

År  Fångtal Genomsnittligt Fångtalets Anlände Frigivna  Frigivna totalt 
  i slutet  dagligt fångtal  variationsbredd  från friheten dömda fångar (inkluderar 
  av året (fångar i medeltal) under året   häktade)

2003  3 463 3 578 412 7 654 6 605 7 511

2004  3 535 3 577 410 6 575 5 537 6 322

2005  3 883 3 888 327 7 552 6 230 7 063

2006  3 477 3 778 582 7 292 6 860 7 672

2007  3 370 3 551 388 7 303 6 407 7 352
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Fängelsebygget är det mest storskaliga projektet i den nutida 

fångvårdens historia i Finland. Mark- och anläggningsarbetena 

inleddes 2003, och fängelset blev färdigt i augusti 2007. Bygg-

nadernas totala areal uppgår till 39 815 bruttokvadratmeter.

Åbo fängelse är landets modernaste fängelse på hög säker-

hetsnivå. Där ska häktade och dömda fångar av olika ålder 

och kön som avtjänar fängelsestraff av olika längd placeras. 

De förenas av att stationeringen kräver säkerhetsarrangemang 

av olika slag. Anstalten omfattar 348 fångplatser, 38 platser för 

kvinnor. Antalet anställda uppgår till 280.

Fängelset består av fyra huvudbyggnader: cellbyggnaderna, 

sysselsättningslokalerna, en förvaltningsbyggnad och Psy-

kiatriska sjukhuset för fångar med 40 patientplatser. Place-

ringsenheten vid Västra Finlands regionfängelse befi nner sig 

i fängelselokalerna. Sysselsättningslokalerna omfattar bl.a. en 

gymnastiksal, ett bibliotek, ett kapell, en poliklinik, undervis-

ninglokaler, en metallverkstad, ett snickeri och mindre arbets-

lokaler (ett bokbinderi, en tapetserarverkstad och ett screen-

tryckeri). Fängelset är också försett med ett auditorium där 

bl.a. rättegångar kan hållas.

Ordning och säkerhet
Rymningarna minskade men fl era fångar avlägsnade sig utan 

tillstånd.

Rymning och försök till rymning är straffbara gärningar enligt 

straffl agen. Antalet rymningar och rymningsförsök minskade 

under redovisningsåret. Sex fångar rymde från slutna anstalter 

(14 fångar 2006), och tre fångar försökte rymma (nio fångar 

2006). Liksom under det föregående året rymde inga fångar 

inifrån fängelsemurarna. I slutet av året fanns det fyra förrymda 

fångar. Nedgången i antalet rymningar berodde vid sidan av 

personalens vaksamhet bl.a. på förbättrad teknisk övervakning 

på anstalterna, en omständighet som vid sidan av konkreta 

gripanden även hade en preventiv effekt. De anställdas yrkes-

kunnighet när det gällde att observera kritiska faktorer förbätt-

rades också.

Ett större antal fångar än förut avlägsnade sig däremot utan 

tillstånd från öppna anstalter. Det gällde totalt 51 fångar. När 

någon avlägsnar sig från en öppen anstalt utan tillstånd, be-

handlas frågan inte som rymning.

Allvarliga förseelser – de mest typiska är narkotikabrott, rym-

ningar och våldsbrott – polisanmäls. Under året polisanmäldes 

totalt 154 brott, en nedgång med 28 procent jämfört med fjol-

året. Om en fånge bryter mot anstaltsordningen, villkoren för 

permission, tillstånd till civilt arbete eller studier, kan han eller 

hon påföras disciplinstraff. År 2007 begicks totalt 1 808 brott 

mot disciplinen, och 1 222 disciplinstraff påfördes.

I Riihimäki fängelse inrättades en säkerhetsavdelning som star-

tade verksamheten den 1 augusti 2007. En säkerhetsavdelning 

inledde verksamheten i Åbo fängelse den 10 december 2007. 

Säkerhetsavdelningen i Riihimäki fängelse har en kapacitet på 

åtta fångar, och den i Åbo på tio fångar. De viktigaste brotten 

hos de fångar som placerades på säkerhetsavdelningarna var 

i regel vålds- och narkotikabrott.

Aktiviteter
Fångarna är förpliktade att arbeta, studera eller delta i någon 

annan verksamhet på anstalten. Syftet med aktiviteterna är att 

främja fångarnas färdigheter att föra ett liv utan kriminalitet, för-

På utegården visas konstverk av konstnären Mari Rantanen.

Kapellet i Åbo fängelse.
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bättra deras arbets- och handlingsförmåga och stödja avhåll-

samhet från rusmedel.

I genomsnitt 1 698 fångar deltog i olika aktiviteter i vardags-

lag 2007. I medeltal 15 procent av den regelbundna arbets- 

och sysselsättningstiden bestod av passiv tid, såsom trans-

portdagar, resor till tingssammanträden, sjukdomstid eller 

permissionstid. Totalt 5 974 fångar arbetade, studerade eller 

deltog i olika åtgärdsprogram under året. Totalt 72 procent 

av verksamhetsdagarna var arbetsdagar som gällde antingen 

förberedande arbete eller yrkesarbete ordnat av fängelset el-

ler hushållsarbete, fastighetsvård, arbete i arbetskolonier och 

civilt arbete utanför fängelset. De vanligaste branscherna i 

fängelseproduktionen, dvs. det förberedande arbetet och yr-

kesarbetet, var snickeri- och byggnadsträarbete (29 procent 

av arbetsdagarna i produktionen), jordbruksarbete och metall-

arbete (bägge 12 procent). Andelen förpacknings- och mon-

teringsarbete var tio procent, och arbetet med skyltar uppgick 

till sex procent.        

Fångar som är sysselsatta med yrkesarbete på öppna anstal-

ter lyfter lön på vilken de betalar inkomstskatt och en avgift för 

kost och logi till anstalten. Om en fånge är skuldsatt ska en del 

av lönen dras av för betalning av skulderna.

År 2007 studerade i genomsnitt 311 fångar per dag. Siffran 

innehåller också de fångar som beviljats tillstånd till studier ut-

anför anstalten. De sistnämnda var 54 fångar per dag under 

året. Totalt 1 737 fångar deltog i någon form av utbildning un-

der årets lopp.

Totalt 576 fångar deltog i allmänbildande undervisning under 

året, 459 fångar i förberedande och rehabiliterande utbildning 

(undervisning, vägledning och annan instruktion), och 701 

fångar i yrkesinriktad grund- och fortbildning. Totalt 150 fångar 

studerade utanför anstalten under årets lopp. De mest popu-

lära yrkesinriktade ämnesområdena var såsom tidigare bygg-, 

maskin- och metallbranschen. Även IT-utbildning som ingick i 

den yrkesinriktade fortbildningen var populär. Totalt 2 100 an-

teckningar om kurser registrerades i systemet för fånginforma-

tion under årets lopp. Över 90 procent av kurserna slutfördes 

med godkänt vitsord.

Rehabiliterande program
Totalt 931 fångar deltog i diverse program för missbrukarreha-

bilitering, åtgärdsprogram för minskad återfallsbrottslighet och 

andra program för social rehabilitering.

Totalt 705 fångar deltog i egentliga program för missbrukarre-

habilitering, och 315 fångar i program mot återfallskriminalitet. 

Totalt 1 152 fångar deltog i någon annan social rehabilitering. 

Dessutom vårdades 50 fångar på utomstående anstalter för 

missbrukarrehabilitering och andra rehabiliteringsanstalter.

Hälsovårdsenheten konsoliderade verksamheten

Fångvårdsväsendets hälsovårdsenhet inledde verksamheten 

som en självständig enhet i oktober 2006. Året 2007 präglades 

av mångahanda praktiska arrangemang. I januari inledde av-

delningsskötarna tjänstgöringen i fyra regionala hälsovårdsen-

heter i Riihimäki, S:t Michel, Kuopio och Uleåborg. Den admi-

nistrativa personalen som tjänstgjort i Helsingfors förberedde 

fl yttningen till Tavastehus.

Brist på vårdpersonal

Primärvården sköttes av fem regionala hälsovårdsenheter som 

leddes av varsin överläkare och som svarade för primärvården 

i regionen. Det fi nns 50 patientplatser, 12 av dem för kvinnliga 

patienter, på Sjukhuset för fångar i Tavastehus. Det totala anta-

let vårdperioder var 322 och antalet vårddygn 10 700. Sjukhu-

set för fångar höll fyra veckor stängt på sommaren på grund av 

bristen på vikarier. Tjänsten som överläkare på avdelningen var 

hela året vakant och kompenserades delvis med köpta tjäns-

ter. Underskottet på läkar- och skötarpersonal återspeglades 

i vårddygnen. Den psykiatriska vården av kvinnliga patienter 

utvecklades genom omstrukturering av veckoprogrammet och 

en arbetsjournal som utarbetades som utvecklingsprojekt. 

Behöriga förvarings- och distributionsutrymmen för mediciner 

byggdes på alla avdelningar för att främja trygg läkemedels-

behandling.     

Den psykiatriska sjukhusvården reformerades

Psykiatriska sjukhuset för fångar i Åbo fl yttade till ändamålsen-

liga lokaler i Starrbacka. En särskild enhet för kvinnor med sex 

patientplatser öppnades också i de nya lokalerna. Den andra 

avdelningen i Åboenheten höll tre veckor stängt under fl ytt-

ningen. Psykiatriska sjukhuset för fångar omfattar vid sidan av 

Åboenheten även en enhet med 15 platser i Vanda fängelse. 

Enheten höll fyra veckor stängt på sommaren. Antalet vård-

perioder på Psykiatriska sjukhuset var totalt 383, och antalet 

vårddygn var 12 106. Totalt sex rättspsykiatriska undersök-

ningar och sju utvärderingar av farlighet gjordes. Sammanslag-

ningen av Psykiatriska sjukhusets enheter i Åbo och Vanda var 

praktiskt taget en lyckad lösning.

Arbetet med samhällspåföljder 2007

Samhällspåföljderna består av tillsyn av unga personer som 

ställts under övervakning i samband med villkorligt fängelse, 

ungdomsstraff, samhällstjänst och övervakning av villkorligt 

frigivna.

Arbetet med samhällspåföljder omfattar också sakkunnigut-

låtanden som på åklagarens begäran lämnas till en domstol. 

Sakkunnigutlåtandena består av personundersökningar, lämp-

lighetsutredningar och verkställighetsplaner.
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Resurserna ska fokuseras på det primära 
arbetet
Kriminalvårdsväsendet svarar för verkställighet av samhällspå-

följder. På lång sikt ska kriminalvården mera än tidigare försöka 

inrikta resurserna på sin grundläggande uppgift. Steg i denna 

riktning togs under året när kriminalvården avstod från att upp-

rätthålla lägerområdet Sopentupa som tidigare administrera-

des av Kajanaenheten vid Norra Finlands regionbyrå.

I arbetet med samhällspåföljder fästes särskild vikt vid utvär-

dering av missbruksproblem och ökad tillämpning av program 

för missbrukare i samband med samhällstjänst. När det gällde  

programmatiskt arbete framskred man planmässigt under årets 

lopp. Ungefär fem procent av klienterna, dvs. 250 personer, 

deltog i något program som ackrediterats av kriminalvården.

En omfattande undersökning av ungdomsstraff färdigställdes 

under året. Enligt den fi nns det inga större problem i reglering-

en av påföljden. Även verkställighetspraxis visade sig i huvud-

sak vara ändamålsenlig och välfungerande. Det ansågs dock 

vara problematiskt att påföljden tillämpades i högst begränsad 

omfattning.

Antalet villkorligt frigivna som ställts under övervakning under året       I       1 140

Verkställbara samhällspåföljder och utarbetade sakkunnigutlåtanden

Fångvårdsväsendet

D
om

st
ol

be
ha

nd
lin

g

Polisen

Åklagaren

Tingsrätten

Begäran om övervakning av villkorligt dömda unga under året       I       684
Personundersökningar       I       1 863

Verkställbara ungdomsstraff       I       23
Verkställighetsplaner       I       62

Verkställbara straff till samhällstjänst       I       3 696
Lämplighetsutredningar       I       5 260

Totalt 23 procent av klienterna med samhällspåföljder bestod 

av unga personer som inte fyllt 21 år. Åtta procent var kvin-

nor, dvs. lika många som under fjolåret. Drygt en procent av 

klienterna uträttade sina ärenden på något annat språk än på 

fi nska eller svenska.

I slutet av året beredde miljöministeriet ett åtgärdsprogram för 

långtidsbostadslösa. Det största antalet bostadslösa och brist-

fälligt boende klienter med samhällspåföljder fanns i tillväxtcen-

tra, särskilt i de stora städerna i Södra Finland.

Personalen

År 2007 fortsatte de personalarrangemang och den omskol-

ning av personalen som föranleddes av organisationsreformen 

i fångvårdsväsendet. Behovet av omorganisering och omskol-

ning var dock mindre än väntat.

Den 31 december 2007 fanns det 94 tjänster vid Brottspå-

följdsverket, 2 602 tjänster vid Fångvårdsväsendet och 265 

tjänster vid Kriminalvårdsväsendet.
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Vankeinhoito ja kriminaalihuolto ovat osa rikosoikeudellista seuraamus-

järjestelmää. Yhteisenä tavoitteena on huolehtia osaltaan yhteiskunnan 

turvallisuudesta pitämällä yllä laillista ja turvallista seuraamusten täytän-

töönpanojärjestelmää ja myötävaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämi-

seen sekä rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen.

Vankeinhoitolaitos panee täytäntöön tuomioistuinten määräämät van-

keusrangaistukset ja sakon muuntorangaistukset sekä huolehtii tutkin-

tavankeuden toimeenpanosta.

Kriminaalihuoltolaitos vastaa yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpa-

nosta ja muusta vapaudessa toimeenpantaviin seuraamuksiin liittyvästä 

toiminnasta. 

Rikosseuraamusvirasto on rikosseuraamusalan keskusvirasto, jonka 

vastuulla on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytän-

töönpanon johtaminen, ohjaus sekä hallinto.
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