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RIKOSSEURAAMUSALAN VUOSIKERTOMUS 2006

UUSITTU ORGANISAATIO – UUSI ILME 
Organisaatiouudistuksensa yhteydessä Rikosseuraamusvirasto uudisti 

myös graafisen ilmeensä vastaamaan alan tätä päivää. Uusi ilme nähtiin 

ensimmäisen kerran vuonna 2006 julkaistuissa esitteissä, jotka esittele-

vät myös suurelle yleisölle Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltolai-

toksen toimintaa sekä oloja Suomen edistyksellisissä vankiloissa. 

Yhtenäinen graafinen ilme toteutuu kaikissa Rikosseuraamusviraston 

julkaisuissa, lomakkeissa, kirjekuorissa, käyntikorteissa ja myös tässä 

vuosikertomuksessa, jonka kuvituksen pääaiheeksi on valittu logon tee-

maa mukaillen tie. 

Rikosseuraamusviraston uuden logon symboleina on erivärisiä 

tiiliä, jotka kuvaavat prosessin kulkua; ruskea rikos, sininen 

rangaistus, vihreä vapaus ja oranssi tulevaisuus.

Tiilien välissä on polku, joka ennen vapautumista pitää kulkea. 

Se on kuitenkin olemassa, ja se tarjoaa mahdollisuuden uuteen 

rikoksettomaan elämään.

EN REFORMERAD ORGANISATION –  
EN NY FRAMTONING 
I samband med organisationsreformen uppdaterade Brottspåföljdsver-

ket också den grafiska framtoningen så att den bättre skall överens-

stämma med dagens krav i branschen. Den nya framtoningen syntes 

första gången i de broschyrer som gavs ut 2006 och som presenterade 

fång- och kriminalvårdsväsendets verksamhet samt förhållandena i fin-

ländska reformvänliga fängelser för den breda allmänheten. 

En enhetlig grafisk framtoning kommer till synes i Brottspåföljdsverkets 

alla publikationer, formulär, kuvert, visitkort och även i denna årsrapport. 

Den ledande tanken i illustrationerna är en väg. Det är en bearbetning 

av temat i logotypen. 

Symbolerna i Brottspåföljdsverkets nya logo består av tegel i 

olika färger. De beskriver hur processen framskrider: den bruna 

färgen representerar brottet, den blå straffet, den gröna frihe-

ten och den brandgula framtiden. 

Mellan teglerna finns det en stig som man bör färdas längs före 

frigivningen. Men stigen finns till, och den öppnar möjligheten 

till ett nytt liv utan kriminalitet. 
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Rikosseuraamusvirasto on rikosseuraamusalan keskusvirasto, 

jonka vastuulla on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusran-

gaistusten täytäntöönpanon ohjaus sekä hallinto.

NäihiN arvoihiN sitoutumiNeN merkitsee
• perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamista 

• tuomittujen kohtelemista inhimillisesti, asiallisesti ja  

 keskenään tasavertaisesti 

• kaiken toiminnan lainmukaisuutta sekä oikeuden ja  

 kohtuuden noudattamista 

• täytäntöönpanon toteuttamista siten, että se tukee  

 tuomitun yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä hänen  

 pyrkimystään rikoksettomaan elämään.

rikosseuraamusalaN  
perustehtävät ja  
tavoitteet 
Vankeinhoito ja kriminaalihuolto ovat osa rikosoikeudellista 

seuraamusjärjestelmää. Yhteisenä tavoitteena on

• huolehtia osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta  pitämällä  

 yllä laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpano- 

 järjestelmää 

• myötävaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja  

 rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen.

 

Vankeinhoitolaitos panee täytäntöön tuomioistuinten määrää-

mät vankeusrangaistukset ja sakon muuntorangaistukset sekä 

huolehtii tutkintavankeuden toimeenpanosta.

Kriminaalihuoltolaitos vastaa yhdyskuntaseuraamusten täy-

täntöönpanosta ja muusta vapaudessa toimeenpantaviin 

seuraamuksiin liittyvästä toiminnasta henkilön normaalissa 

ympäristössä.

Oikeusministeriö
- - - - - 

Kriminaalipoliittinen osasto

Rikosseuraamusvirasto

Kriminaalihuoltolaitos
- - - - -

Aluetoimistot

Vankeinhoitolaitos
- - - - -

Aluevankilat
Terveydenhuoltoyksikkö

Rikos-
seuraamusalan
koulutuskeskus

rikosseuraamusala

Toiminnan keskeisiä arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja 

ihmisarvon kunnioittaminen. Työtä ohjaa myös käsitys 

yksilön mahdollisuudesta muuttua ja kasvaa. 
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neuudistus merkitsi mittavia virkajärjestelyjä ja virkanimikkeiden 

muutoksia kaikissa aluevankiloissa.

Henkilötyövuosien määrää jouduttiin Rikosseuraamusviras-

tossa ja Vankeinhoitolaitoksessa vähentämään, mikä ei ole 

helpottanut henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä ongelmia. 

Uskon vankiluvun laskun ja Vankeinhoitolaitoksen uuden 

rakenteen mahdollistavan tilanteen parantumisen vaikean 

vuoden jälkeen.

Oikeusministeri asetti syyskuussa selvitysmiehen, Valtiokont-

torin pääjohtaja Jukka Wuolijoen, jonka tehtävänä oli vuoden 

loppuun mennessä arvioida vankeinhoidon talouden ja hallin-

non sekä ohjauksen ja valvonnan tilaa sekä tehdä tarvittavat 

kehittämisehdotukset. Selvitysmies jätti raporttinsa ministerille 

tammikuussa 2007. 

Esa Vesterbacka,

Pääjohtaja

nearvioita ja toimeenpanosuunnitelmia tehtiin 83 %:lle yhdys-

kuntaseuraamusasiakkaista. Aluetoimistojen tulostavoitteena 

oli myös uuden vankeuslain ja ehdonalaisesta valvonnasta an-

netun lain edellyttämien yhteistyömallien kehittäminen yhdessä 

aluevankiloiden kanssa.

toimiNNaN tehokkuus pysyi hyväNä

Huolimatta mittavista muutoksista ja alkuvuoden suuresta van-

kiluvusta Vankeinhoitolaitos pystyi pitämään yllä perustoimin-

tansa hyvän tason. Laitoskapasiteetin tasaisempaan käyttöön 

ei päästy vielä uuden organisaation alkukuukausina, vaan sulje-

tut laitokset olivat edelleen ylikuormitettuja. Loppuvuoden van-

kiluvun vähenemisen ja säästötoimien ansiosta selvittiin vuoden 

2006 niukalla määrärahalla.

Kriminaalihuoltolaitos suoriutui tehtävistään hyvin ja saavutti 

asetetut tavoitteet siitä huolimatta, että asiakas- ja suoritemää-

rät pysyivät edelleen korkealla tasolla. Vuoden 2006 aikana 

Kriminaalihuoltolaitos huolehti alle 300 henkilötyövuodella noin 

14 000:n eri henkilön yhdyskuntaseuraamuksen toimeenpa-

nosta tai asiantuntijalausunnon laatimisesta.  

laaduNhalliNNaN  
paraNtamisessa edettiiN

Laadunhallinnan parantaminen ja toiminnan vaikuttavuuden 

lisääminen olivat keskeisiä perusteita aluevankilajärjestelmän 

käyttöönotolle. Siinä vankeutta tarkastellaan prosessina, jon-

ka tavoitteena on vangin rikoksen uusimisriskin vähentäminen. 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kanssa luotiin tietokanta, 

jonka avulla uusintarikollisuuden määrän kehittymistä voidaan 

luotettavasti seurata.

Kriminaalihuoltolaitoksessa valmistettiin asiantuntijalausunto-

jen laatukriteerit ja soveltuvuusarvioinnin käsikirja. Aluetoimistot 

laativat omat laadunvarmistusmallinsa. Laadun kehittämiseen 

liittyy myös Kaiku-Luotain-arviointikehikon käyttöönotto siten, 

että siihen kehitettiin oma osio yhdyskuntaseuraamusten toi-

meenpanon laadun arviointia varten.

heNkilöstölle erityiseN  
koetteleva vuosi 

Henkilöstöjärjestelyt olivat käynnissä koko vuoden. Oikeus-

hallinnon palvelukeskus aloitti toimintansa vuoden alussa en-

simmäisen vaiheen koskiessa Rikosseuraamusvirastoa ja sen 

alaisia virastoja. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä ollei-

den virkamiesten uudelleensijoittaminen onnistui hyvin, koska 

tilanteeseen oli varauduttu jo parin vuoden ajan mm. virkojen 

täyttökieltomenettelyllä. Lisäksi Vankeinhoitolaitoksen raken-

Vankeinhoidon osalta Rikosseuraamusviraston keskeisin 

tavoite vuonna 2006 oli varmistaa uuden vankeuslainsää-

dännön onnistunut voimaantulo ja Vankeinhoitolaitoksen 

rakenteiden muuttaminen uusien tavoitteiden saavuttamista 

tukevaksi. Uuden lainsäädännön sisällön, toimivaltasäännös-

ten ja uusien toimintatapojen omaksuminen oli vaativa tehtä-

vä koko henkilöstölle.

Perustetussa aluevankilajärjestelmässä uudet sijoittajayksiköt 

vastaavat uuden lainsäädännön mukaisesta vankeusproses-

sista. Samalla hallinnolliset tehtävät keskitettiin 

aiemmasta 22 vankilasta viiden aluevankilan 

hoidettaviksi.

Molemmat vankeinhoidon päätavoitteet on-

nistuivat varsin hyvin siitä huolimatta, että 

uudistus osui samaan aikaan uuden palk-

kausjärjestelmän käyttöönoton kanssa, joka 

aiheutti osassa henkilöstöä tyytymättömyyttä. 

Rakenneuudistuksen yhteydessä työaikaa 

kohdennettiin aiempaa paremmin toimintoja 

vastaavaksi päivätyöksi. 

Vuodelle 2006 oli ominaista myös vankiluvun 

voimakas vaihtelu: vuoden 2005 loppupuolella 

ylitettiin 4 000 vangin raja ensimmäisen kerran 

kahteenkymmeneen vuoteen, ja vankiluku pysyi 

hyvin korkeana vuoden alkupuolella. Vuoden 

2006 lopulla vankiluku laski osin vankeuslain 

vaikutuksesta parin vuoden takaiselle tasolle  

(3 600–3 700). Vuoden keskimääräinen vanki-

luku oli 3 788.

yhdyskuNtaseuraamus- 
asiakkaideN määrä laski hiemaN  

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden päivittäinen 

kokonaismäärä väheni hieman edellisvuodes-

ta. Vähennystä oli nimenomaan yhdyskunta-

palvelua suorittavien ja ehdollisesti rangaistujen 

nuorten määrissä. Kehityssuunta heijastanee 

ikäluokkien pienenemistä ja perinteisen rikol-

lisuuden vähenemistä nuorissa ikäluokissa. 

Yhdyskuntapalveluun tuomittujen enemmis-

tö on tuomittu rattijuopumuksesta. Törkeään 

rattijuopumukseen syyllistyneiden määrä aleni 

4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhdyskun-

tapalvelun loppuun suorittaneiden osuus pysyi edellisvuosien 

tasolla, nuorisorangaistuksen osalta tavoitetaso ylitettiin. Suun-

nitelmallisuuteen liittyvät tulostavoitteet saavutettiin hyvin; tilan-

johdoN katsaus

vaNkeiNhoidossa kokoNaisuudistus

Uusi rangaistusten täytäntöönpanoa koskeva lainsäädän-

tö astui voimaan 1.10.2006. Samanaikaisesti toteutettiin ns. 

vankeuspaketin kanssa valmisteltu Vankeinhoitolaitoksen ra-

kenneuudistus, ja viisi aluevankilaa sekä Vankeinhoitolaitoksen 

terveydenhuoltoyksikkö aloittivat toimintansa. 

Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja ESA VESTERBACKA 

toimii Rikosseuraamusviraston päällikkönä.

�
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och personalförvaltningen lyckades väl, eftersom man hade 

förberett sig för den nya situationen redan under ett par års 

tid, bl.a. genom ett förbud mot att tillsätta tjänster. Struktur-

reformen innebar dessutom omfattande tjänsteomställningar i 

fångvårdsväsendet och förändrade tjänstebeteckningar i alla 

regionfängelser.

Vid Brottspåföljdsverket och fång-

vårdsväsendet var det nödvändigt att 

minska antalet årsverken vilket inte 

lindrade problemen med de anställ-

das välbefinnande på arbetsplatsen. 

Jag är övertygad om att nedgången 

i antalet fångar och fångvårdsväsen-

dets nya struktur skall göra det möj-

ligt att förbättra situationen efter det 

svåra året.

Justitieministern tillsatte i september 

en utredningsman, generaldirektören 

för Statskontoret Jukka Wuolijoki, 

med uppgift att före utgången av 

året utreda situationen i fångvårdens 

ekonomi och förvaltning, styrningen 

och tillsynen av fångvården samt 

presentera behövliga utvecklings-

förslag. Utredningsmannen överläm-

nade sin rapport till ministern i januari 

2007.

Esa Vesterbacka,

Generaldirektör

uppsatta målet. Med avseende på planmässighet uppnåddes 

resultatmålen väl: en utvärdering av situationen och en verk-

ställighetsplan utarbetades för 83 procent av klienterna med 

samhällspåföljder. Regionbyråerna hade också ställt upp som 

mål att tillsammans med regionfängelserna utveckla de sam-

arbetsmodeller som krävs av den nya fängelselagen och lagen 

om övervakning av villkorlig frihet.

operativ effektivitet

Trots omfattande förändringar och det stora fångtalet i början 

av året kunde fångvårdsväsendet upprätthålla en hög nivå i 

den grundläggande verksamheten. En mera regelbunden an-

vändning av anstaltskapaciteten kunde inte ännu uppnås un-

der de första månaderna med den nya organisationen, och de 

slutna anstalterna var alltjämt överbefolkade. Med hjälp av det 

sjunkande fångtalet i slutet av året och sparåtgärder var det 

möjligt att klara av verksamheten med det knappa anslaget 

för 2006.

Kriminalvårdsväsendet klarade av sina uppgifter väl och kun-

de nå de uppsatta målen trots att antalet klienter och insatser 

alltjämt stod på en hög nivå. Under 2006 skötte kriminal-

vårdsväsendet med knappt 300 årsverken verkställigheten av 

samhällspåföljder eller utarbetandet av sakkunnigutlåtanden 

för ca 14 000 personer.

framsteg i förbättrad  
kvalitetskoNtroll

Förbättrad kvalitetskontroll och höjd effektivitet i verksamheten 

var de viktigaste grunderna för införandet av systemet med 

regionfängelser. Här granskas fängelsetiden som en process, 

där målet är att minska återfallsrisken för fångarna. En databas 

byggdes upp tillsammans med rättspolitiska forskningsinstitu-

tet. Databasen gör det möjligt att tillförlitligt iaktta hur återfalls-

brottligheten kvantitativt utvecklas.

I kriminalvårdsväsendet bereddes kvalitetskriterier för sakkun-

nigutlåtanden och en manual för lämplighetsutvärderingar. 

Regionbyråerna gjorde upp sina egna modeller för kvalitets-

kontroll. Introduceringen av en utvärderingsram vid namn Kai-

ku-Luotain (Eko-sonden) hänför sig också till kvalitetskontrol-

len. I den utarbetades en särskilt komponent för utvärdering av 

kvaliteten i verkställigheten av samhällspåföljder.

Året var särskilt pÅfrestaNde  
för persoNaleN

Omställningar som gällde personalen pågick hela året. Justi-

tieförvaltningens servicecentral inledde verksamheten i början 

av året. Det första skedet av verksamheten gällde Brottspå-

följdsverket och de ämbetsverk som lyder under verket. Om-

placeringen av de tjänstemän som arbetar inom ekonomi- 

ledNiNgeNs översikt

eN övergripaNde reform av fÅNgvÅrdeN

Den nya lagstiftningen om verkställighet av straff trädde i kraft 

den 1 oktober 2006. Samtidigt genomfördes reformen av fång-

vårdsväsendets struktur som hade beretts i samband med det 

s.k. fångvårdspaketet. Fem regionfängelser och fångvårdsvä-

sendets hälsovårdsenhet inledde verksamheten.

Det viktigaste målet för Brottspåföljdsverket 2006 var med 

hänsyn till fångvården att säkerställa att den nya fängelse-

lagstiftningen trädde i kraft på ett framgångsrikt sätt och att 

fångvårdsväsendets strukturer förändrades så att de skulle 

stödja att de nya målen nås. Att tillägna sig den nya lagstift-

ningen, de nya bestämmelserna om behörighet och de nya 

verksamhetsmetoderna var en krävande uppgift för hela per-

sonalen. Ett system med regionfängelser inrättades, och nya 

placeringsenheter skall enligt den nya lagstiftningen svara för 

fängelseprocessen. Samtidigt koncentrerades de administra-

tiva uppgifterna till fem regionfängelser i stället för de tidigare 

22 fängelserna.

De båda huvudmålen för fångvården nåddes synnerligen väl, 

trots att reformen sammanföll med införandet av det nya löne-

systemet som orsakade missnöje hos personalen. I samband 

med strukturreformen inriktades arbetstiden på dagsverken 

som bättre motsvarade funktionerna.

År 2006 kännetecknades också av starka fluktuationer i antalet 

fångar: mot slutet av 2005 överskreds gränsen för 4 000 fång-

ar första gången på tjugo år, och fångtalet förblev synnerligen 

högt i början av 2006. Mot slutet av 2006 sjönk antalet fångar 

till den nivå som rådde för två år sedan (3 600–3 700) vilket 

delvis var ett resultat av den nya fängelselagen. Det genom-

snittliga antalet fångar uppgick till 3 788 under året.

eN smärre NedgÅNg i aNtalet klieNter 
med samhällspÅföljder

Det totala dagliga antalet klienter som dömts till samhällspåfölj-

der sjönk något jämfört med föregående år. Nedgången gällde 

uttryckligen antalet villkorligt dömda unga personer som ut-

förde samhällstjänst. Det minskade antalet unga klienter med 

samhällspåföljder torde återspegla de mindre årskullarna och 

nedgången i traditionell kriminalitet hos de unga åldersklasser-

na. Majoriteten av de personer som dömts till samhällstjänst 

hade bestraffats för rattfylleri. Antalet dömda för grovt rattfylleri 

sjönk med 4 procent jämfört med fjolåret.

Andelen dömda som slutförde sin samhällstjänst förblev på 

fjolårsnivån. När det gäller ungdomsstraff överträffades det 

�
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vuotiaita. Kaikki nuoret rikoksentekijät määrättiin suorittamaan 
rangaistuksensa nuorisovankilassa. Heidät sijoitettiin Keravan 
vankilaan tai vankilaan, jossa oli osasto nuorisovangeille. 

Nuorisovanki voi päästä ehdonalaiseen vapauteen suoritettu-
aan yhden kolmasosan rangaistuksestaan.

Vankilaoikeus päätti vaarallisten rikoksenuusijoiden eristämi-
sestä pakkolaitokseen, eristettyjen sijoittamisesta laitoksen eri 
osastoille ja ehdonalaiseen vapauteen päästämisestä. Pakko-
laitokseen eristäminen tarkoitti käytännössä sitä, että eristetty 
ei voinut päästä ehdonalaiseen vapauteen ennen kuin hän oli 
suorittanut rangaistuksensa kokonaan. Pakkolaitososastot si-
jaitsivat Helsingin, Hämeenlinnan, Lounais-Suomen ja Riihimä-
en vankiloissa. 

1.10.2006 voimaan tulleen lain (786/2005) mukaan vankilaoi-
keuden toiminta sekä pakkolaitos ja sen osastot lakkautettiin 
edellä mainitusta päivästä lukien. 

oikeudelliNeN valvoNta
Vuonna 2006 vangeilta saapui 492 kantelua, ja vastaus an-
nettiin 450 kanteluun. Keskimääräinen käsittelyaika on noin 
1 vuosi 2 kuukautta. 

Vuonna 2006 eduskunnan oikeusasiamieheltä saapui 93 lau-
sunto- ja selvityspyyntöä.

raNgaistukset tuomitaaN 
rikokseN mukaaN  

Vankeusrangaistukseen tuomittu on tuomion saatua lainvoiman 
viipymättä toimitettava suorittamaan rangaistustaan. Yhdyskun-

tapalvelun ja nuorisorangaistuk-
sen täytäntöönpano on aloitet-
tava heti, kun tuomio on tullut 
täytäntöönpanokelpoiseksi.

Vuonna 2006 Rikosseuraamus-
viraston pitämään tuomiorekis-
teriin kirjattiin 18 075 rangais-
tustuomiota. Lukuun sisältyvät 

myös alioikeuden vielä lain voimaa 
vailla olevat tuomiot. Rekisteriin tuli 13 851 vankeustuomiota,  
4 175 yhdyskuntapalvelutuomiota ja 49 nuorisorangaistusta. Ri-
kosseuraamusviraston pitämään valvontaan määrättyjen ehdolli-
sesti tuomittujen nuorten rekisteriin tuli 1 177  tuomiota.

täytäNtööNpaNoN siirrot
Vuonna 2006 muista Pohjoismaista otettiin vastaan kaikkiaan 
97 täytäntöönpanopyyntöä. Näistä 85 koski rangaistuksen täy-
täntöönpanoa ja 12 valvonnan järjestämistä Suomessa. 

Suomessa tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanoa tai val-
vonnan järjestämistä muussa Pohjoismaassa koskevia asioita 
tuli vireille 58. Näistä 12 liittyi valvonnan järjestämiseen. 

vapautumiNeN
Vuonna 2006 vankilasta vapautui 811 tutkintavankia, 2 016 
sakkovankia ja 4 844 vankeusvankia, joista ehdonalaiseen va-
pauteen päästettiin 4 767. Vangin ehdonalaiseen vapauteen 
päästämisen ratkaisee vankilan johtaja. 

Ehdonalaiseen vapauteen päästetty voidaan määrätä koeajak-
si Kriminaalihuoltolaitoksen valvontaan. Koeaika on rangais-
tuksesta jäljellä oleva aika (ns. jäännösrangaistus), vähintään 
kolme kuukautta ja enintään kolme vuotta. 

Vuonna 2006 valvontaan asetettiin 24,5 % ehdonalaisesti va-
pautetuista, kaikkiaan 1 166 henkilöä. Pääsääntöisesti valvon-
taan määrätään silloin, kun jäljellä oleva rangaistus on yli 1,5 
vuotta. Jos ehdonalaisessa vapaudessa oleva syyllistyy koe-
aikana uuteen rikokseen, tuomioistuin ratkaisee menettääkö 
tuomittu samalla ehdonalaisen vapautensa. 

vaNkilaoikeus
Vankilaoikeus oli oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva eri-
tyistuomioistuin, joka päätti vaarallisia rikoksenuusijoita koske-
vista asioista sekä nuoren rikoksentekijän rangaistuksen suo-
rittamisesta nuorisovankilassa.  

Vuonna 2006 oli 17 vankilaoikeuden istuntoa. Käsittelyyn tuli  
269 asiaa, joista 231 koski nuoria rikoksentekijöitä. Vankilaoi-
keus käsitteli rangaistusmuodon määräämistä sellaisille nuorille, 
joille oli tuomittu vähintään 6 kuukauden ja enintään 4 vuoden 
vankeusrangaistus ja jotka olivat rikosta tehdessään alle 21-

Rikoksista tuomittavat yleiset 

rangaistukset ovat rikesakko, 

sakko, ehdollinen tai ehdoton 

vankeus, yhdyskuntapalvelu  

ja nuorisorangaistus.

trud el iliquis aliquipit ea feu feugue consed del ut lan 
et at lan exer se vel dolor sit nis nulputpat exerciduip 
eum doloreet lum am, vel iriuscidunt acil incincin ercin 
henibh et ametuerat praeseq uametue eniatio numsan 
ullumsan eugiam, quisit lore magna faccumsandre 
digna atincil laorpero odolore eumsan henibh ea ad 
tem nim quis nos et, quis adio od enit lortis nim veros 
nulla alit adit at. Um vel dolorerosto odignis adio cor-
perci eugait lum in esecte doleniam ilit ulluptat, volum 
et lummodiamcor sismodo dolorerat la facilit lortie 
commy nonsequatie min et, summy nulputet autat. Um 
diam, si bla conullandre tat inciduis nisim vel essequat. 
Ut iureet, sim volor iriliquam ad miniat iure diatisim alit 
in ex elit aliquat. Ut augait nulla facing ea conulla feum 
accum in hent wisismo dionsequi etum iureriurer am-
conulla facidui sismod tat, vulla at lumsandion venim 
dolore mincilit dolore el inisi.

eNtisöiNtipaiNeet vaivaavat
Ud tatio con vel do erit alit ut prat, quam, qui bla 
corer illummy niatuer iustrud essim eum ver sequisim 
iriuscinim at praesti scipisi blan utpatue con venis et 
duis et, sequam, suscil dolor sim adit autpat adip esed 
te minibh et ut augue eugiamet, con volorercipis ex eu-
guerc iduipis num quam ad diamcommy nonulla facilla 
facidui piscipsum ilisi tat, quis dolor si.
Vullamet at nullandreet augiating ero eugue magna 
feu facing ex euisim enim aliquis nostie eugait nostrud 
doloboreet, volore magna atis del ilisim nulland rercin 
volorercilit nim veliquip ea feu facip essim vel etum ip 
eugait, sim voloboreet lobor iriusti onsequa mconsen 
dipismo loreet wis nibh et, sectetum dolore doloreet, 
corer at adigna facil dit vel dolortio consequat.
Vullaorem quis enibh enis nonulla orerostionum.

Unt nos dolut wis am, vel exerat praestrud dolore 
vel iriure velit et, corper susci te magna feugiat. Ut 
ulpute commy nulla facil el ut illandrer sum ilit luptat, 
velit lobortin et praesen ismolorperci blaorer ostrud tie 
corper irit, vel utat, sed ea facipis am iusci blan eratum 
dolorpe rcipisl dolor sequism odolobo rtisci blamet ero 
commy nonum vullam, consequis duisi.
Osto ea commolo bortie dolorpe rostrud tis alit non 
utpate tat, vulla aci et lum dionsed euguero odolorero 
commodo eros delit ullan hent wisi exerit in ut autatio 
conse cor sequip euis at adigna corper sustrud et 
lutem quis euis dolore etuer sum illuptat. Cum velent 
iriliquat. Ro cor aliquam aliquis aliqui tat. Tem zzriuscip 
eliquisl dolesed dionse ea alit nos alit delit doluptat 
dolor sent lobore etue tat. Duisisci blandiat. Ut aut 
luptat. Ut lorem in vendiat el dolum dolorem nim nibh 
exercing ent nim dolestio commod tie te dolore tis 

Os dolor si tie magna commy nonsed dui bla facipi-
sim velenibh eu feuiscil iureet la feum vullandit lor ad 
molore magnit ing esectem inim quisit augiamcon 
hendignim ipit luptat. Ore feummy nulput wis eugait 
accummy nonsequ atiscinibh et, core eu feu faciliq ua-
tion vero dio del ex euguer susci exer alis nismodipsum 
dolorem quis dolore magna faccumm olessenim nim 
velestrud eril in utat nis nibh et dignis eu feui blandrem 
et, quam, qui euip enim vullam et lam, se dolesti onul-
lam commodolor augiam augiat, quis eumsan henim 
do conse et ipsumsan henibh et velit praessequip et, 
quam adignim vullaoreet prate commy nim quipsum nit 
wisit ut nummodio conullaor si tetue tatissi.

rikosteN uusimiseN tiheys
Aliquat. Na conullummy nonsequat. Em autpatum iure 
molenis esed euip eugiam ing er iurerostrud tatem irit 
wisl iustrud magna consequisl ut ad eraesequamet ut 
adit ute faccum zzrit veliquamet venim quatumsan-
dio del dolore facin enim quipiscipit nonsequat num 
doluptat. At wissi.

Feugiam consenim ex ero eugiamcon ut irillam, senibh 
enibh enibh eugait in henis nisit volesse ndipsum dunt 
ilisl do commy nim zzrit augait nim vulput iliquamet 
adignis del ute dolupta tuerostin henit inciduisisse 
magnit prat dolum nullum dolorpe rciliquat. Hent am 
quat autet luptat do dip et luptat luptat, quat ilismod-
igna faciduis dolumsan henim volorer ciliquisit wisci-
duis nonsectem elestie tem augiamcon hendipiscip 
eummy nonsenim quip eraessi.

vaNkieN eliNvoimaN hiipumiNeN
Del er adiamcor ilis elis nis aliquatie min ulluptatummy 
nos et alis niat. Periustrud molore do eugait auguer 
sectem dolenim zzrit, suscillutat ut ea facilla feugait ut 
vulputpat. Modio do od mod dunt el utat ver sustrud 
do commodo lesendre magna feuguer aessent nonul-
lumsan ulputat uerit, veliquis atisit loreet, sequat. Ibh 
exero odoloborpero eu feu feu facin henim adio et 
euipis adipisl iureetum nos dolendiamet, cor ip esto 
delesed modit alisit nit wis essi eros aliquamet aci er si.
Ugue dolenim irilit luptate magna at. Duisseq uiscilis 
euisci bla consequiscip eugiam veliquatie vel ipissis eu 
faccum zzrit lortie consequ atuerit vero odiamco 
Tatismod euissecte modoluptat. Feum digniamet niat. 
Ugue magna acinibh etueros dolore erilluptat.
Bore dolore diam, suscillaor sum il dolutatem veliquisi 
ea faci blaore min ullam nibh eum volobore doloreet 
praessi scipsus ciduisl dolor adionul putpat. 

Dui blam in er ipsum niam zzriure consequate con ut 
nim ilis adigna conullummy nostrud te feugait praes-

vaNkeiNhoidossa
uudistusteN vuosi

	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006
Nuoria	rikokseNtekijöitä	
koskevia	asioita	 288	 294	 313	 273	 231
NuorisovaNkilaaN	määrättiiN	279	 283	 300	 260	 220
–	heistä	ehdoNalaiseN	
vaPaudeN	meNettäNeitä	 39	 61	 56	 50	 30
YleiseeN	vaNkilaaN	määrättiiN	 0	 1	 0	 0	 0
muut	asiat	 9	 10	 13	 13	 11	
	 	 	 	
vaarallisia	rikokseNuusijoita	
koskevia	asioita	 72	 68	 52	 54	 38
PakkolaitokseeN	eristettiiN	 4	 3	 3	 1	 0
PäätettiiN,	ettei	eristetä	 1	 0	 0	 0	 0
ehdoNalaiseeN	vaPauteeN	
PäästettiiN	 1	 41	 22	 2	 12

muut	asiat	 66	 61	 47	 51	 37

1	lukuuN	sisältYY	mYös	Yksi	vaNkilassa	kuollut	heNkilö
2	lukuuN	sisältYY	mYös	Yksi	Pakkolaitoksesta	PYsYvästi	mielisairaaNa		 	
			vaPautettu	heNkilö

vankilaoikeuden käsittelemät asiat  
vuosina �00�–�006

6



�

Selvennyksiä on tehty myös vankeinhoitoviranomaisten toimival-

tuuksiin, ja laissa määritetään täsmällisesti päätöksentekijä. Nyt 

vankeinhoitoviranomaisella on oikeus ottaa kiinni ja pitää enintään 

neljän tunnin ajan säilössä vankilan alueella oleva ulkopuolinen 

henkilö, jos se on välttämätöntä esimerkiksi rikoksen estämiseksi.

Turvaamistoimenpiteisiin tehtiin monia tarkennuksia, muun mu-

assa voimakeinojen käytöstä on yksityiskohtaiset säännökset. 

Voimankäyttövälineitä saa käyttää ainoastaan asianmukaisen 

koulutuksen saanut virkamies. 

eliNkautisesta vapauttamiNeN muuttui
Vankien siviilityö-, opinto- ja poistumislupien myöntämisedel-

lytyksiä on yhtenäistetty, ja luvat sidotaan entistä tiiviimmin 

rangaistusajan suunnitelmaan. Lupien harkinnanvaraisuu-

den kaventaminen edistää vankien kohtelun tasapuolisuutta 

koko maassa.

Poistumislupa voidaan pääsäännön mukaan myöntää, kun 

kaksi kolmasosaa vankilassaoloajasta on suoritettu. Uutta on, 

että elinkautisvangille on myönnettävä valvottu poistumislupa 

vähintään kerran vuodessa sen jälkeen, kun hän on suorittanut 

rangaistuksestaan kahdeksan vuotta. 

Myös elinkautisesta vapauttaminen muuttui. Lokakuusta lähti-

en elinkautisvangin vapauttamisesta päättää Helsingin hovioi-

keus. Presidentin armahdusoikeus säilyi ennallaan. 

Elinkautisvangille ehdollinen vapautuminen on mahdollista 12 

vuoden vankilassaolon jälkeen. Alle 21-vuotiaana rikoksensa 

tehneellä elinkautisvangilla vastaava aika on 10 vuotta. 

pakkolaitos ja vaNkilaoikeus historiaaN
Laissa ei ole enää käsitettä pakkolaitos. Myös vankilaoikeus 

poistui. Tuomioistuin voi erittäin vaarallisina tai törkeinä pide-

tyissä rikoksissa nyt määrätä, että tuomitun on suoritettava 

koko rangaistuksensa vankilassa. Tietyin edellytyksin hänellä 

on kuitenkin mahdollisuus päästä ehdonalaiseen vankeuteen, 

kun rangaistuksesta on suoritettu viisi kuudesosaa. Myös koko 

rangaistustaan suorittavien ehdonalaisesta vapauttamisesta 

päättää Helsingin hovioikeus. 

Rangaistusajan suunnitelman toteuttamisesta vastaa vankila, 

ja sitä päivitetään säännöllisesti.

uusia rakeNteita ja toimiNtatapoja
Uusi lainsäädäntö edellyttää uusia rakenteita ja toimintata-

poja. Toimivaltaa onkin siirretty Rikosseuraamusvirastosta 

alueille. Uudet aluevankilat vastaavat itsenäisesti toimialueel-

taan kotoisin olevien vankien vankeusrangaistuksen täytän-

töönpanosta. 

Aluevankilassa on erityyppisiä vankiloita ja sijoittajayksikkö, 

joka vastaa vangeille tehtävästä rangaistusajan suunnitelmasta 

sekä vankien sijoittamisesta alueella.

tutkiNtavaNkieN oikeusturva paraNi
Uusi lainsäädäntö paransi olennaisesti tutkintavankien oikeus-

turvaa. Heidän pääasiallinen sijoituspaikkansa on vankila. Polii-

sin säilytystiloissa heitä ei saa pitää ilman painavaa syytä neljää 

viikkoa pidempään. Tutkintavangin sijoittamisesta samoin kuin 

hänen yhteydenpitonsa rajoittamisesta päättää käräjäoikeus.

Toinen merkittävä uudistus on tutkintavangin kurinpidollinen 

rankaiseminen, mikä ei aikaisemmin ollut mahdollista. Menet-

tely mahdollistaa sen, että tutkintavankeja ja vankeusvankeja 

kohdellaan tasapuolisesti kurinpidollisissa asioissa.

vaNkieN muutokseNhakuoikeus laajeNi
Vankien oikeus hakea päätöksiin muutosta laajeni. Muutoksen-

hakua nopeutettiin ja yksinkertaistettiin ottamalla käyttöön uusi 

hallinnon sisäinen oikaisumenettely. 

Oikaisuvaatimus tehdään aluevankilan johtajalle, jonka pää-

töksestä voidaan edelleen valittaa hallinto-oikeuteen. Jos 

päätöksen on tehnyt aluevankilan johtaja tai Rikosseuraa-

musvirasto, valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Ehdonalaisen vapauden lykkäämisestä vanki voi valittaa suo-

raan käräjäoikeuteen.

vaNkilaN arki sujuvammaksi
Lakiin uutena säännöksenä otettu määräys vankilan järjestys-

säännöistä parantaa vankilan arjen sujumista; henkilökunnalle 

järjestyssääntö on toiminnan ohjenuora, ja vangeille se kertoo 

entistä paremmin, mitä heiltä edellytetään. 

Yleisin kurinpitorangaistus on yksinäisyysrangaistus. Sen enim-

mäispituus lyheni 20 vuorokaudesta 14 vuorokauteen.

uusia määräyksiä ja ohjeita
Rikosseuraamusviraston antamat normit kumoutuivat uuden 

lain tullessa voimaan. Uusia määräyksiä ja ohjeita annettiin yli 

20. Määräysten lisäksi valmisteltiin muutoksenhakua koskevia 

lomakkeita sekä ohjattiin vankiloiden järjestyssääntöjen valmis-

telua. Keskeisimmät määräykset löytyvät Rikosseuraamusvi-

raston verkkosivuilta www.rikosseuraamus.fi.

vaNkeuspaketissa  
NoiN �00 pykälää
Vankeinhoidon kokonaisuudistukseen, vankeuspakettiin, si-

sältyvät mm. vankeuslaki, tutkintavankeuslaki, rikoslain van-

keutta ja ehdonalaista vapauttamista koskevat säännökset, 

laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä, laki ehdon-

alaisen vapauden valvonnasta sekä laki rangaistusten täy-

täntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta (ns. 

Rake-uudistus).

eNtistä suuNNitelmallisempi  
vaNkeusaika
Uudistuksessa korostuvat uusintarikollisuuteen vaikuttaminen 

ja vankien valmiuksien lisääminen rikoksettomaan elämänta-

paan. Vankeuslain perusajatus on, että vangin rangaistusaika 

tulee toteuttaa entistä suunnitelmallisemmin ja vangin yksilöllis-

ten tarpeiden arviointiin perustuen. Vankeusrangaistuksen täy-

täntöönpano on suunnitelmallinen ja hallitusti etenevä kolmivai-

heinen prosessi, johon kuuluvat vankilaan tulo, rangaistuksen 

suorittaminen sekä vapauttaminen.  

Vangin motivaatiota pyritään lisäämään myös taloudellisin kan-

nustein. Säännöllisestä osallistumisesta työhön, koulutukseen, 

toimintaohjelmiin tai muuhun vastaavaan toimintaan makse-

taan toimintaraha. Toimintaan osallistumattomat vangit saavat 

toimintarahaa pienemmän käyttörahan. 

yksilölliNeN raNgaistusajaN suuNNitelma
Kaikille vankeusvangeille laadittava yksilöllinen rangaistusajan 

suunnitelma on yksi tärkeimmistä vankeuspaketin uudistuksista. 

Sijoittajayksikköön kutsuttujen vankien rangaistusajan suunnitel-

ma perustuu riski- ja tarvearvioon, joka tehdään yhdessä vangin 

kanssa. Suunnitelmaan kirjataan uusintarikollisuutta vähentävän 

työskentelyn tavoitteet, niihin liittyvä toiminta sekä vangin sijoi-

tuslaitos. Siinä määritetään myös turvallisuusjärjestelyvaatimuk-

set ja otetaan kantaa mahdolliseen valvottuun koevapauteen. 

rakeNteet uusia  
tavoitteita tukeviksi
Vankeinhoitolaitoksen rakenneuudistushanke (Rake) käynnistyi 

jo vuonna 2002. Hanke eteni vaiheistettuna I–III vaiheisiin sekä 

vuoden 2006 alussa organisoituun Rake-toteuttamishankkee-

seen. Hankkeen yleistavoitteena oli luoda organisaatiorakenne, 

joka mahdollisimman hyvin toteuttaa uuden lainsäädännön si-

sällölliset tavoitteet. 

Kunkin viiden aluevankilan käynnistämistä valmisteli oma osa-

projektinsa, ja työtä jatkoivat aluevankiloiden johtajat nimit-

tämisestään 1. toukokuuta alkaen. Muut projektit vastasivat 

terveydenhuoltoyksikön toiminnan käynnistämisestä, henki-

löstösuunnittelusta ja -järjestelyistä, ohjausjärjestelmän ke-

hittämisestä, rangaistusajan suunnittelusta ja turvallisuudesta 

sekä määräysten valmistelusta. Hankkeen ja sen etenemisen 

suunnitelmallisesta tiedotuksesta huolehti Rikosseuraamusvi-

raston viestintä. 

tavoitteeNa toimiNtavalmius lokakuuN 
alkuuN meNNessä
Toteutushankkeen tavoitteena oli varmistaa uuden organisaa-

tion toimintavalmius vankeuslain voimaantuloon mennessä. 

Hankeorganisaatio sai tätä ennen valmiiksi välttämättömät 

valmisteluvaiheet, ja niiden perusteella Rikosseuraamusviras-

to vahvisti tarvittavat määräykset sekä henkilöstöjärjestelyt ja 

nimitykset. Rake-hankkeen toteuttamista vaikeutti useiden 

muiden oikeusministeriön hallinnonalaa koskevien muutosten 

ajoittuminen samaan ajanjaksoon. 

aluevaNkiloissa mittavat  
heNkilöstöjärjestelyt
Henkilöstöjärjestelyistä vastanneen projektin tehtävänä oli huo-

lehtia aluevankiloiden, terveydenhuoltoyksikön ja Rikosseuraa-

musviraston henkilöstösuunnittelusta sekä henkilöstöjärjestely-

jen käytännön toteuttamisesta. Erityistä huomiota tuli kiinnittää 

mm. lähityössä olevan henkilöstön osuuden lisäämiseen. Pro-

jektissa oli mukana laaja henkilöstöjärjestöjen edustus.

Lokakuun alussa voimaan tulleet aluevankiloiden henkilöstöjär-

jestelyt ja nimitykset tehtiin pääjohtajan päätöksellä aluevan-

kiloiden johtajien ja Rikosseuraamusviraston hallintoyksikön 

valmistelun pohjalta. Merkittävä osa Vankeinhoitolaitoksen 

henkilöstöstä sai uudet nimikkeet, ja noin 300 virkamiehen 

tehtävät muuttuivat ainakin jossain määrin. Aluevankilat ovat 

jatkaneet tarvittavia toiminnan järjestämiseen ja henkilöstöön 

liittyviä toimia käynnistämisensä jälkeen. 

Virkarakenne on vuoden 2006 jälkeen edelleen joiltain osin muu-

toksessa. Samoin joitakin poistuvia virkanimikkeitä on käytössä 

siirtymäkauden ajan. Henkilöstösuunnitteluun ja -järjestelyihin 

liittyviä tehtäviä jatketaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen 

virkatyönä aluevankiloissa ja Rikosseuraamusvirastossa.

Kaikkiaan vankeinhoidon kokonaisuudistus käsittää 

noin 400 pykälää. Seuraamusjärjestelmässämme 

lakipaketti on erityisen mittava uudistus. 

Tavoitteena on myös keventää vankeinhoidon  

hallintoa ja keskittää henkilöstöä vankien  

kanssa tehtävään lähityöhön.
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valvontasuunnitelma. Kirjallisia vapauttamissuunnitelmia tehtiin 

vuonna 2006 vielä harvoin. Vankien yhteiskuntaan sijoittumista 

edistettiin mahdollisuuksien mukaan valmistelemalla vapau-

tuvien jatkokuntoutusta sekä koulutukseen ja työmarkkinoille 

sijoittumista siviilissä.

uutuuteNa valvottu koevapaus  
Täysin uutta on valvottu koevapaus, johon vanki voi tietyin 

edellytyksin päästä ennen ehdonalaista vapauttamista. Valvo-

tusta koevapaudesta odotetaan olevan hyötyä erityisesti pitkä-

aikaisvangeille, jotka voivat sen turvin siirtyä hallitusti ja tuetusti 

opettelemaan rikoksetonta elämää siviilissä ennen vankeus-

rangaistuksensa päättymistä. 

Valvottu koevapaus merkitsee uutta vaihetta asteittaisessa va-

pauttamisjärjestelmässä, ja sillä pyritään edistämään vankien 

sijoittumista yhteiskuntaan laitosajan loppuvaiheessa. 

Koevapaus on mahdollista aikaisintaan kuusi kuukautta ennen 

ehdonalaista vapautumista. Kokonaan rangaistuksensa suo-

rittavien pakollinen koevapaus alkaa kolme kuukautta ennen 

vapauttamista. 

Valvotussa koevapaudessa vanki voi asua kotonaan, josta käsin 

hän käy töissä, opiskelemassa tai osallistuu kuntoutukseen tai 

muuhun toimintaan. Valvonta tapahtuu pääsääntöisesti teknisin 

välinein, ja siitä vastaa Vankeinhoitolaitos. Valvotussa koevapau-

dessa olevat rinnastetaan sosiaaliturvaeduissa ja yhteiskunnan 

palveluiden saamisessa yhdyskuntaseuraamusta suorittaviin. 

rangaistukseen tuomituille laadittiin kirjallisen materiaalin pohjal-

ta minimivaatimukset täyttävä rangaistusajan suunnitelma. 

Rangaistusajan suunnitelmaan kuuluu myös vankilassa hyvissä 

ajoin ennen vapauttamista laadittava vapauttamissuunnitelma 

ja Kriminaalihuoltolaitoksen valvontaan määrättäville laatima 

Aluevankila koostuu sijoittajayksiköstä ja vankiloista. Aluevan-

kila ohjaa ja kehittää sijoittajayksikön ja vankiloiden toimintaa 

sekä varmistaa, että niiden toiminta on lainmukaista, tarkoituk-

senmukaista ja yhdenmukaista.

sijoittajayksiköllä alueelliNeN vastuu 
vaNkeusprosessista
Sijoittajayksikön tehtävänä on vastata alueellaan vankeuspro-

sessin toteuttamisesta siten, että vangin valmiuksia rikoksetto-

maan elämään lisätään ja rikosten tekeminen rangaistusaikana 

estetään. 

Toiminnan käynnistyessä henkilöstön rekrytointi oli kesken, 

eikä sijoittajayksiköihin saatu suunniteltua määrää virkoja. 

Tämä viivästytti rangaistusten täytäntöönpanoon saamista, jo-

ten sijoittajayksikköön kutsuttavien määrää ei juuri voitu lisätä 

edellisestä vuodesta. 

Alkuvaiheessa hiottiin yhteistyökäytäntöjä sijoittajayksiköiden ja 

ulosottomiesten kesken, koska ulosottomiehet lähettävät täy-

täntöönpanoon tulleet ehdottomat vankeusrangaistukset sijoit-

tajayksiköihin rangaistuksen täytäntöönpanon suunnittelua ja 

sijoituspaikan määräämistä varten.

Ennen vankeuslain voimaantuloa riski- ja tarvearvioon perustu-

va rangaistusajan suunnitelma tehtiin pääsääntöisesti yli kahden 

vuoden rangaistusta suorittaville, lokakuun alusta myös kaikille 

niille vankilaan tuleville, jotka tullaan päästämään ehdonalaiseen 

vapauteen valvonnassa. Lisäksi muille ehdottomaan vankeus-

aluevaNkilat aloittivat 
lokakuussa
Lokakuun 2006 alusta lukien Vankeinhoitolaitokseen kuuluu 

viisi aluevankilaa ja valtakunnallinen terveydenhuoltoyksikkö. 

Pääjohtaja
- - - - - 

Rikosseuraamusvirasto

Etelä-Suomen
aluevankila

- - - - - 
Sijoittajayksikkö

Vankilat

Länsi-Suomen
aluevankila

- - - - - 
Sijoittajayksikkö

Vankilat

Kaakkois-Suomen
aluevankila

- - - - - 
Sijoittajayksikkö

Vankilat

Itä-Suomen
aluevankila

- - - - - 
Sijoittajayksikkö

Vankilat

Pohjois-Suomen
aluevankila

- - - - - 
Sijoittajayksikkö

Vankilat

Terveydenhuolto-
yksikkö
- - - - - 

Alueelliset yksiköt
Vankisairaala
Psykiatrinen 
vankisairaala
Lääkekeskus

tekNiNeN valvoNta  
matkapuheliNpaikaNNuksella
Oikeusministeriön sähköisen valvonnan työryhmä ehdotti 

7.2.2006 välimietinnössään, että koevapauden tekninen val-

vonta toteutetaan matkapuhelinpaikannuksella. Paikannus pe- 

rustuu yleisesti käytettävään teknologiaan, jonka kehitystä voi-

daan välittömästi hyödyntää kustannustehokkaasti. Seuranta 

ei myöskään leimaa valvottavaa sosiaalisesti. 

Työryhmä laati koevapauden osalta luonnoksen valtioneuvos-

ton asetukseksi vankeudesta (209/2006) yhteistyössä oikeus-

ministeriön asetustyöryhmän kanssa. Asetus säätelee valvotun 

koevapauden valmistelun menettelytavat. 

Rikosseuraamusviraston asettama työryhmä valmisteli valvo-

tun koevapauden menettelyohjeen, jolla pyritään yhtenäiseen 

käytäntöön eri aluevankiloissa. 

eNsimmäiset koevapautetut  
eNsikertalaisia
Valvottuun koevapauteen sijoitettiin vuonna 2006 seitsemän 

vankia, joista yksi oli nainen. Keski-iältään he olivat vanhem-

pia kuin vangit yleensä. Viisi vankia tuli avolaitoksista ja kak-

si suljetusta vankilasta. Kaikki olivat ensikertalaisia, ja heidän 

rangaistustensa pituus vaihteli runsaasta kahdesta vuodesta 

yhdeksään vuoteen. Suunnitellut koevapausajat olivat noin 

kuukaudesta viiteen kuukauteen. 

Toimintavelvoite liittyi opiskeluun, läheisten hoitoon tai omaan 

kuntoutumiseen. Koevapaudessa olevia valvottiin mm. puheli-

mitse, kotikäynnein sekä määräämällä heidät ilmoittautumaan 

vankilassa. Liikkumista rajoitettiin tiettyjen kuntien alueelle, ja 

monia kiellettiin liikkumasta yöaikaan asunnon ulkopuolella.
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Vankien päihdeongelman hoitoon kiinnitetään huomiota. Tervey-

denhuollon yhteydessä annetaan tietoja päihteiden vaikutuk-

sista ja niiden käyttöön liittyvistä terveysriskeistä sekä kerrotaan 

vankilassa ja vapaudessa tarjolla olevista hoito-ohjelmista.

rikokseNtekijät fyysisesti ja  
psyykkisesti eNtistä sairaampia 
Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työkyky ja hoidontarve  

-tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten vankien ja yhdyskun-

taseuraamusrangaistusta suorittavien somaattisia ja mielenter-

veyden häiriöitä sekä niihin liittyvää hoidontarvetta ja työkyvyn 

alenemaa. Tutkimusaineisto on kerätty pääosin lokakuun 2005 

ja toukokuun 2006 välisenä aikana. Elinkautisvankien ja yhdys-

kuntapalveluasiakkaiden osalta aineiston keruu jatkui vuoden 

2006 loppuun. Tutkimusta vetää professori Matti Joukamaa 

Tampereen yliopistosta.

Elokuussa tehdyn alustavan analyysin tuloksista käy sel-

keästi ilmi, että rikosseuraamusasiakkaat ovat sekä psyyk-

kisesti että somaattisesti merkittävästi sairaampia kuin 

kaksikymmentä vuotta aiemmin. He tekevät rikoksia usein 

päihteiden saamiseksi ja/tai päihtyneinä. Päihteet lisäävät 

somaattisten sairauksien kehittymistä, ja niihin liittyy muuta 

psyykkistä problematiikkaa. 

Valtaosa rikollisista on marginalisoitunutta ja syrjäytynyttä väes-

tönosaa, vaikka moni heistä täyttää antisosiaalisen persoonal-

lisuuden kriteerit. Selviä psykopaatteja on yli kymmenkertainen 

määrä yleisväestöön verrattuna. Kuitenkin vain noin kolmannes 

ensikertalaisista vangeista palaa uudestaan vankilaan. 

vaNkieN terveydeNhuolto 
itseNäiseksi yksiköksi
Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuolto aloitti toimintansa it-

senäisenä valtakunnallisena yksikkönä 1.10.2006. Vankein- 

hoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikköä johtaa johtava yli-

lääkäri, jonka alaisuuteen kuuluvat kaksi sairaalaa ja viisi 

alueterveydenhuollon yksikköä. 

Vankimielisairaalan ja Vantaan vankisairaalan osastot organi-

soitiin hallinnollisesti yhdeksi yksiköksi, Psykiatriseksi vanki-

sairaalaksi. Hämeenlinnan vankisairaalasta päätettiin lopettaa 

päihdekuntoutusosasto terveydenhuollon toimintana.

Lääkekeskus, joka toimii Hämeen-

linnan vankilan yhteydessä, kuuluu 

myös terveydenhuoltoyksikköön.

Lääkekeskus tuottaa lääkehuollon 

palvelut Vankeinhoitolaitoksen kai-

kille terveydenhuollon toimintayk-

siköille.

terveydeNhuoltoa lukuiNa
Vangin terveydentila ja työkyky selvitetään sairaanhoitajan ja 

tarvittaessa lääkärin suorittamassa tulotarkastuksessa. Tulo-

tarkastuksia tehtiin kertomusvuonna yli 4 000. 

Perusterveydenhuoltoa varten jokaisessa vankilassa on vähin-

tään yksi kokopäivätoiminen sairaanhoitaja ja vähintään osa-

aikainen lääkäri. Vuoden aikana lääkärin virat saatiin täytetyksi 

lukuun ottamatta Mikkelin alueylilääkärin ja Hämeenlinnan osas-

tonylilääkärin virkoja. Vankilalääkärit huolehtivat myös polikliini-

sesta psykiatrisesta hoidosta. Konsultaatioapua ja erikoislää-

käritasoista hoitoa antavat päätoimiset psykiatrit, joista kaksi 

viimeksi valittua aloittivat työnsä vuoden 2007 alkupuolella. 

Lääkäreiden hoitokirjauksia perusterveydenhuollon potilastie-

tojärjestelmään oli yli 27 500 ja hoitohenkilökunnan hoitokirja-

uksia yli 128 000.

Hämeenlinnan vankisairaalassa keskityttiin yleisterveyden-

huoltoon sekä päihdesairauksien hoitoon, ja sinne otettiin 

potilaita jatkohoitoon ulkopuolisesta erikoissairaanhoidosta. 

Hoitojaksoja oli 360.  

Kaikki tahdosta riippumatonta psykiatrista sairaalahoitoa tarvitse-

vat naisvangit sekä osa päivystyspotilaista jouduttiin hoitamaan 

ulkopuolisissa sairaaloissa. Vankeinhoitolaitoksen omassa psyki-

atrisessa hoidossa oli kertomusvuonna hoitojaksoja 652. Vankiloi-

den hammashuollossa potilaskäyntejä oli lähes 9 000.

rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työkyky 
ja hoidontarve -tutkimuksen alustavat tulokset

• Jokin päihderiippuvuus on 90 %:lla miesvangeista,  
 60 %:lla yhdyskuntapalvelua (YKP) suorittavista. 

• Alkoholiriippuvuus on 70 %:lla elinkautisvangeista,  
 55 %:lla muissa ryhmissä.

• Huumeriippuvuus on 65 %:lla naisvangeista  
 (yleisimmät amfetamiini ja opioidit), 20 %:lla  
 YKP-asiakkaista.

• Keskimäärin 70 % potee jotain persoonallisuus-  
 häiriötä (80 % elinkautisvangeista, 40 %  
 YKP-asiakkaista).

• Antisosiaalinen persoonallisuushäiriö on 50 %:lla   
 asiakkaista (60 % miesvangeista, 40 %  
 YKP-asiakkaista).

• Vakavat mielialahäiriöt, masennus ja kaksi- 
 suuntainen mielialahäiriö, ovat kaksi kertaa  
 yleisempiä kuin keskivertoväestöllä.

• Vangeista 15 % voidaan luokitella tieteelliset  
 kriteerit (PCL-R) täyttäviksi psykopaateiksi.

• Kaikissa ryhmissä 50 %:lla on hepatiitti (C) sekä   
 useita somaattisia sairauksia.

• 90 % nais- ja sakkovankien ryhmästä tupakoi.

• Asiantuntija-arvion mukaan 90 % tutkituista  
 tarvitsisi jotain lääketieteellistä hoitoa.

Tutkimusotos: yhteensä 700 henkilöä (mies- ja naisvangit, 
sakkovangit, elinkautisvangit, pakkolaitokseen eristetyt ja 
yhdyskuntapalvelua suorittavat) 

	 	 2003	 2004	 2005	 2006

hoitoPäiviä	vaNkisairaalassa	 	 17	192	 16	968	 17	852	 16	675

hoitoPäiviä	vaNkilaN	omassa
PsYkiatrisessa	hoidossa	 	 14	204	 14	395	 15	792	 20	223

vaNkieN	lääkekulut	(E)	 	1	806	079	 1	703	801	 1	847	199	 1	586	000

ulkoPuolisteN	tai	vaNkilaaN
ostettujeN	terveYsPalvelui-
deN	kustaNNukset	(E)	 	2	045	978	 1	510	425	 2	622	240	 3	196	785

vankeinhoitolaitoksen sairaalahoitopäivät ja 
ulkopuolisen terveydenhuollon kustannukset 
vuosina �00�–�006

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.

työtoimiNta
Toimintoihin osallistui vuonna 2006 keskimäärin 2 125 van-

kia päivässä. Toimintojen ulkopuolella olevien määrä väheni 

hieman edellisvuodesta. Toimintojen ulkopuolella olevia ovat 

toimintoihin sijoittamattomat, vaikeasti sijoitettavat ja muissa 

toiminnoissa olevat (käräjämatkoilla, siirrettävänä, poistumis-

luvalla jne.).

Toimintapäivistä 68 % oli työpäiviä joko vankilan järjestämäs-

sä valmentavassa ja tuotannollisessa työssä (ammattityötä 

1.10.2006 lähtien), taloushuolto- ja kiinteistönhoitotöissä tai 

työsiirtolatöissä ja siviilityössä. Vankilan järjestämä työ on ylei-

simmin puu-, metalli- tai maatalousalan työtä. Metallityöhön 

sisältyvät myös kilpityöt, kuten liikennemerkkien valmistus. 

Työsiirtolatöistä, avolaitosten tuotannollisesta työstä ja kiinteis-

tönhoitotöistä vanki saa veronalaista palkkaa, josta hän mak-

saa vankilalle ruoka- ja ylläpitokorvauksen. 

vankien ajankäytön jakautuminen 
vuonna �006 (N=� ��� vankia keskimäärin/päivä)

• Tuotanto
• Kiinteistötoimi
• Työsiirtolatyöt
• Taloushuolto
• Koulutus
• Muut aktiivitoiminnot
• Sairaus
• Vaikeasti työllistettävät
• Muut toiminnot

19 %

10 %

4 %

4 %

9 %
10 %5 %

28 %

11 %

työtoiminnassa vankeja keskimäärin
päivää kohti vuonna �006  
(N=� ��� vankipäivistä laskettuna)

• Tuotannollinen työtoiminta
• Valmentava työtoiminta
• Taloushuoltotyöt   
   (ruoka- ja vaatehuoltotyö)
• Työsiirtolatyöt
• Siivous-, kunnossapito- ja korjaustyöt
• Siviilityö ja oma työ

20 %

30 %

10 %

10 %

27 %
3 %

Kaikissa vankiloissa on oma  

poliklinikka. Aluevankilajaon 

mukaisesti ylilääkäreille tuli  

vastuu alueensa terveys- 

palvelujen järjestämisestä.
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järjestys ja turvallisuus 

karkaamisia vähemmäN,  
luvatta poistumisia eNemmäN
Karkaaminen ja sen yritys on rikoslain nojalla rangaistava 

teko. Kertomusvuonna karkaamiset ja karkaamisen yrityk-

set vähenivät.

Suljetusta laitoksesta karkasi 14 vankia ja 9 yritti karata. Vanki-

lan muurien sisäpuolelta ei karannut yhtään vankia, kun edel-

lisenä vuonna näitä karkaamisia oli 10. Vuoden lopussa karku-

matkalla oli 3 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. 

opiskelu
Vankilassa järjestetään koulutusta yhteistyössä ulkopuolisten 

oppilaitosten ja organisaatioiden kanssa. Opiskella voi lähiope-

tusryhmässä, itsenäisesti etäopintoina tai monimuoto-opis-

keluna. Pohjois-Suomen alueella perusopintoja ja lukioaineita 

suoritettiin lisäksi videoneuvottelun välityksellä. 

Vuoden aikana opiskeli yhteensä 1 569 vankia. Yli puolet opis-

keli ammatillisessa tai siihen valmistavassa koulutuksessa. 

Suosituimpia opintoaloja olivat arkkitehtuuri ja rakentaminen, 

kone-, metalli- ja energiatekniikka sekä tietotekniikka. 

Valmentavaan ja kuntouttavaan koulutukseen osallistui edellis-

vuotista suurempi määrä vankeja. Vankien opiskeluvalmiudet 

ovat viime vuosien aikana heikentyneet mm. lisääntyneiden 

päihdeongelmien vuoksi. 

Perusopetukseen osallistuneita oli aikaisempaa vähemmän. 

Perusopetuksen päättötodistuksen sai 37 vankia, lukion päät-

tötodistuksen 7 vankia, ja ylioppilastutkinnon suoritti 8 vankia. 

Lisäksi vangit suorittivat perusopetuksen ja lukion yksittäisiä 

kursseja. Ammatillisia opin-

toja suorittaneiden määrä 

säilyi suhteessa ennallaan. 

Vankilan ulkopuolella kävi 

opintoluvalla 144 vankia. 

Valtaosa heistä opiskeli 

ammatillisissa oppilaitok-

sissa tai  ammatillisissa ai-

kuiskoulutuskeskuksissa. 

Opintoluvan sai 86 % sitä 

hakeneista.

kuNtouttavat ohjelmat
Kuntouttavaan toimintaan osallistui kertomusvuonna 2 696 

vankia, mikä on edellisvuotista vähemmän. Vähennystä on ta-

pahtunut lähes kaikkien ohjelmien osallistujamäärissä, eniten 

kuitenkin toimintakykyä ylläpitävässä toiminnassa. 

Varsinaisiin päihdekuntoutusohjelmiin osallistui 881 vankia, 

minkä lisäksi järjestettiin lyhyitä päihdeneuvonta- ja motivoivan 

haastattelun tilaisuuksia. 

Uusintarikollisuutta vähentäviin toimintaohjelmiin osallistui 246 

vankia ja muuhun sosiaaliseen kuntoutukseen 541 vankia. Li-

säksi 50 vankia oli ulkopuolisessa päihdehuollon laitoksessa tai 

muussa kuntoutuslaitoksessa. 

Toimintaohjelmien järjestämistä on vaikeuttanut koulutettujen 

ohjaajien puute. Rangaistusvankien päivittäinen ajankäyttö 

toiminta- ja päihdeohjelmiin on kuitenkin lisääntynyt 5,6:sta 

6,8 %:iin työaikana tapahtuvasta toiminnasta.

Luvatta poistumiset avolaitoksista sen sijaan lisääntyivät. Avo-

laitoksesta poistui luvatta 43 vankia. Avolaitoksesta luvatta 

poistumista ei käsitellä karkaamisena.

erityishuomiota  
laitosjärjestykseeN 
Sekä vankien väliseen että henkilökuntaan kohdistuvaan väki-

vallan vähentämiseen vankiloissa on viime vuosina kiinnitetty 

erityistä huomiota. Terveydenhuoltohenkilöstö raportoi vankien 

välisestä väkivallasta 95 kertaa. Omasta pyynnöstään erillään 

asuvia ns. pelkääjävankeja oli  keskimäärin 282, mikä osaltaan 

viestii uhan ja painostuksen lisääntymisestä. Ilmoituksia hen-

kilökuntaan kohdistuvasta väkivallasta tehtiin vähemmän kuin 

edellisenä vuonna. Ilmoituksen väkivallasta tai sen uhasta te-

kee väkivallan kohteeksi joutunut työntekijä. 

Vakavista rikkomuksista, joista tyypillisimpiä ovat huumausai-

nerikokset, karkaamiset ja väkivaltarikokset, tehdään rikosil-

moitus poliisille. Vuoden mittaan rikosilmoituksia tehtiin kaik-

kiaan 215, mikä on 23 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Jos vanki rikkoo vankilan järjestystä tai poistumisluvan, siviili-

työluvan tai opintoluvan ehtoja, hänelle voidaan määrätä ku-

rinpitorangaistus. Vuonna 2006 laitoksissa määrättiin yhteensä 

978  kurinpitorangaistusta. 

Vanki saadaan pitää erillään muista vangeista vankilajärjes-

tyksen vakavaan vaarantamiseen liittyvillä perusteilla. Ky-

seessä on turvallisuuden ylläpitoon liittyvä toimenpide eikä 

kurinpitorangaistus.

karkaamiset, karkuteillä olevat ja avolaitoksesta
luvatta poistuneet vuosina ����–�006
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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 

poliisin kanssa.

päihdevalvoNNassa  
tehokasta yhteistyötä
Vankiloiden päihdevalvonta perustuu vuonna 2001 ilmestynee-

seen päihdevalvonnan käsikirjaan, joka on osa Vankeinhoitolai-

toksen 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 vä-

hemmän kuin edellisenä vuonna. Erityistarkastuksissa on ollut 

mukana myös muita viranomaisia. Viranomaisyhteistyötä on te-

hostettu kaikilla valvonnan osa-alueilla. 16 vankilalla on palve-

kurinpitorangaistukset (N=���)

• Päihderikkomukset (320 kpl)
• Osallistumisvelvollisuus-
  rikkomukset (5 kpl)
• Väkivaltarikkomukset (48 kpl)
• Poistumisluparikkomukset (291 kpl)
• Muut rikkomukset (314 kpl)

32,7 %

0,5 %

4,9 %

29,8 %

32,1 %

kuntouttavat ohjelmat /
osallistuneet (N=� 6�6)

• Päihdeneuvonta ja motivoiva haastattelu
• Päihdekuntoutusohjelmat
• Kuntoutuslaitokseen sijoitetut 
• Muu sosiaalinen kuntoutus
• Toimintaohjelmat
• Vapaatavoitteinen opiskelu
• Toimintakykyä ylläpitävä toiminta

36 %

8 %

9 %

8 %

4 %

33 %

kuntouttavat ohjelmat /
suorittaneet (N=� ���)

• Päihdeneuvonta ja motivoiva haastattelu
• Päihdekuntoutusohjelmat
• Kuntoutuslaitokseen sijoitetut 
• Muu sosiaalinen kuntoutus
• Toimintaohjelmat
• Vapaatavoitteinen opiskelu
• Toimintakykyä ylläpitävä toiminta

40 %

30 %

2 %

8 %

8 %

4 %

vankilassa opiskelu opintojen laadun mukaan  
vuonna �006 (N=� 6��)

• Alkeisopinnot
• Perusopinnot
• Lukio
• Ohjaava/valmentava koulutus
• Ammatilliset opinnot
• Korkeakoulu- ja yliopisto-opinnot
• Muut opinnot

17 %

8 %

16 %50 %

1 %
4 % 4 %

Ammatillisia tutkintoja suoritettiin 38 

ja niistä oppisopimuskoulutuksella 

lähes puolet. Oppisopimuskoulutus  

työvaltaisena opiskelumuotona 

soveltuu hyvin vankilaopetukseen. 

Lisäksi suoritettiin pieni määrä  

korkea-asteen opintoja. 

Karkaamisten lukumäärä Avolaitoksesta luvatta poistuneet*

Karkuteillä keskimäärin

8 %

2 %

*lisäksi kolme hoitolaitoksesta luvatta poistunutta. ennen �.�0.�006 hoitolaitoksesta 
luvatta poistumiset laskettiin karkaamisiksi.
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luksessaan huumekoira, joka osallistuu paitsi päihdevalvonnan 

erityistarkastuksiin myös laitoksen päivittäiseen tarkastustoi-

mintaan. Huumekoiria on lainattu tarkastuksiin myös poliisilta 

ja tullilta. Vastavuoroisesti vankiloiden koiria on käytetty apuna 

poliisin ja tullin tehtävissä.

huumetakavarikoiNteja  
aiempaa vähemmäN
Kertomusvuonna vankiloissa suoritettiin tehtyjen ilmoitusten 

perusteella huumausaineiden takavarikointeja vähemmän kuin 

edellisenä vuonna. Tiukentuneen valvonnan (mm. huumekoira-

toiminnan vakiintuminen), 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 yhteisvaikutuksesta 

kiinnijäämisriski on kasvanut. Avolaitospaikan ja poistumislupa-

kelpoisuuden menettäminen ovat myös päihteiden käyttöä te-

hokkaasti ennalta estäviä kiinnijäämisen seuraamuksia.

yhdyskuNtaseuraamukset
vuoNNa �006
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rangaistusvankien päärikokset vuosina �00�–�006 (�. toukokuuta)

  vankiluku vankien vankiluvun vapaudesta rangaistusta vapautuneita 
  vuoden päivittäinen vaihteluväli tulleita suorittamatta yhteensä (sis.
  lopussa keskimäärä vuoden aikana  vapautuneita myös tutkintavangit) 

2002	 	 3	469	 3	433	 363	 7	451	 6	354	 7	245
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

vankiluvun kehitys vuosina �00�–�006

vuoden aikana vapautuneiden rangaistusvankien vankilassaoloaikojen pituudet vuosina �00�–�006 (�. toukokuuta)
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vankien päivittäiset keskimäärät  
vankiryhmittäin vuosina �00�–�006
  	 2002 2003 2004 2005 2006 
 

vankeusvankeja	 	 2	674	 2	805	 2	928	 3	104	 3	126
sakkovankeja	 	 190	 198	 81	 179	 189
Nuorisovankeja	 	 69	 60	 72	 63	
tutkintavankeja	 	 478	 492	 473	 519	 463
pakkolaitosvankeja	 	 23	 23	 23	 23	

yhteensä 	 	 3	433	 3	578	 3	577	 3	888	 3	778
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Myös tuomioistuimia varten laadittavia asiantuntijalausuntoja 

kehitettiin. Vuoden aikana valmistuivat lausuntojen laatukritee-

rit ja soveltuvuusarvioinnin käsikirja. 

Iisalmessa toteutettu yhdyskuntapalvelun tukipalvelun 2-vuotinen 

kokeilu päättyi vuoden lopulla, ja siitä valmistui arviointiraportti. 

Yhdyskuntaseuraamustyön laadunkehittämisen kohteita ovat 

olleet etupäässä yhdyskuntapalvelu ja vuonna 2006 erityisesti 

ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta. Ehdollisesti rangaistu-

jen nuorten valvonnan sisällöllisen kehittämisen ongelmana on 

ollut se, että vuodelta 1940 peräisin oleva laki nuorista rikok-

sentekijöistä odottaa edelleen uudistamista.

Nuorten yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden väheneminen joh-

tuu nuorten ikäluokkien pienenemisestä ja siitä, että aikaisem-

paa suurempi määrä nuorista on lainkuuliaisia. 

tavoitteeNa laaduN kehittämiNeN ja  
toimeeNpaNoN yhdeNvertaisuus
Kriminaalihuoltolaitoksen keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin yh-

dyskuntaseuraamusten toimeenpanon laadullinen kehittäminen 

ja nuorisorangaistuksen toimeenpanon yhdenvertaisuuden to-

teutuminen maan eri osissa. 

Pitkäjänteisen kehittämistyön tueksi valmistui vuoden aikana kak-

si julkaisua:  Yhdyskuntaseuraamustyön kehittämisen linjaukset ja 

Käsikirja ehdonalaisesti vapautuneiden valvonnasta. 

Päihdeongelman arviointia, motivaatiotyötä ja päihdepalve-
luihin ohjaamista kehitettiin:

• Liikenneturvaohjelma otettiin valtakunnalliseen käyttöön.

• Tyyne-asiakastietojärjestelmän päihdearviointiosaa   
 parannettiin tarkoituksena tukea arviointia ja tuottaa   
 aikaisempaa käyttökelpoisempaa arviointitietoa.

• Viisi keskustelua muutoksesta -yksilöohjelman ohjaajat   
 koulutettiin ja tuotettiin ohjelman laajemman käyttöönoton   
 edellyttämä käsikirja. 

Kriminaalihuoltolaitoksen perustehtävänä on yhdyskuntaseu-

raamusten täytäntöönpano. Yhdyskuntaseuraamuksia ovat 

ehdollisen vankeusrangaistuksen tuomitsemisen yhteydessä 

valvontaan määrättyjen nuorten valvonta, nuorisorangaistus, 

yhdyskuntapalvelu sekä vankilasta ehdonalaisesti vapautunei-

den valvonta. 

Yhdyskuntaseuraamustyö on vapaudessa tapahtuvaa ran-

gaistusten täytäntöönpanoa, jossa käytetään hyväksi uusin-

tarikollisuutta vähentäviä työmenetelmiä, toimintaohjelmia ja 

yhteistyöverkostoja. Yhdyskuntaseuraamustyöhön kuuluvat 

myös syyttäjän pyynnöstä tuomioistuimille tehtävät asiantunti-

jalausunnot, joita ovat henkilötutkinnat, soveltuvuusselvitykset 

ja toimeenpanosuunnitelmat. 

Toimeenpanossa on Kriminaalihuoltolaitoksen virkamiesten apu-

na eri viranomaisia, yhteisöjä, työpaikkoja ja yksityishenkilöitä.
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ehdollisesti raNgaistujeN  
NuorteN valvoNta
Rikoksen alle 21-vuotiaana tehnyt voidaan tuomita ehdollisen 

vankeuden tehosteeksi koeajaksi valvontaan. Valvonnan tar-

koituksena on tukea nuorta pysymään erossa rikoksista ja 

päihteistä sekä vahvistaa hänen kykyään toimia yhteiskunnas-

sa hyväksyttävällä tavalla. 

Kriminaalihuoltolaitos vastaa koko maassa nuorten valvontojen 

järjestämisestä. Merkittävän panoksen valvontatyöhön antavat 

aluetoimistojen ohjauksessa toimivat vapaaehtoiset yksityisval-

yhdyskuNtaseuraamusasiakkaideN  
taustaa
Yhdyskuntaseuraamusasiakkaista on nuoria alle 21-vuotiai-

ta noin 26 %. Nuorten osuus on vähentynyt tasaisesti koko 

2000-luvun ajan. 

Naisia on yhdyskuntaseuraamusasiakkaista noin 8 %; osuus 

on kasvanut koko 2000-luvun ajan. Päivittäin on noin 400 nais-

ta suorittamassa yhdyskuntaseuraamusta. 

Noin 2 %:lla yhdyskuntaseuraamusasiakkaista on asioimiskie-

lenä jokin muu kuin suomi tai ruotsi.

vojat. Kunnallisella sosiaalitoimella on suuri merkitys alle 18-vuo-

tiaiden yksityisvalvojien hankkimisessa ja ennen oikeudenkäyntiä 

tuomioistuimille laadittavien henkilötutkintojen laatimisessa.

Syksyllä 2001 voimaan tullut lainmuutos valvontaan määräämi-

sestä pudotti valvontojen määrää noin 50 %. Erityisen huomat-

tava oli 18–20-vuotiaille määrättyjen valvontojen väheneminen.

NuorisoraNgaistus 
Nuorisorangaistus on alle 18-vuotiaana rikokseen syyllisty-

neelle tarkoitettu rangaistus, ja sitä voidaan tuomita neljästä 

kuukaudesta yhteen vuoteen. Nuorisorangaistus koostuu val-

vonnasta, sosiaalista toimintakykyä edistävistä tehtävistä ja 

ohjelmista sekä työelämään tai työhön perehtymisestä. Nuo-

ren valvojana toimii Kriminaalihuoltolaitoksen virkamies. 

Erityisistä syistä apuvalvojaksi voidaan palkata yksityishen-

kilö. Kriminaalihuoltolaitoksen on tehtävä ilmoitus syyttäjäl-

le, mikäli nuori ei aloita nuorisorangaistuksen suorittamista,  

jättää sen kesken tai ei muuta toimintaansa annetusta varoi-

tuksesta huolimatta.

	 	 	 2004	 2005	 2006

ehdollisesti	raNGaistuja	Nuoria	valvottavia	 1	630	 1	572	 1	429

NuorisoraNGaistusta	suorittavia	 	 19	 30	 28

YhdYskuNtaPalveluraNGaistusta	suorittavia	 1	614	 1	752	 1	650

ehdoNalaisesti	vaPautuNeita	valvottavia	 	 1	357	 1	437	 1	486

YhteeNsä	 	 	 4	620	 4	791	 4	593

yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden  
päivittäinen keskimäärä

toimeeNPaNoN	aloittaNeista	 	 	 2004	 2005	 2006

YhdYskuNtaPalveluN	suoritti	loPPuuN	 	 81	%	 82	%	 81	%

NuorisoraNGaistukseN	suoritti	loPPuuN		 	 45	%	 71	%

tilaNNearvio-	ja
toimeeNPaNosuuNNitelma	tehtiiN	 	 77	%	 85	%	 81	%

yhdyskuntaseuraamusten vaikuttavuustunnusluvut

 100 %  ............................................................................................................................................
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ehdollinen vankeus ja valvonta
��–�0-vuotiaat / ����–�00�

  pyydetyt toimeen- toimeenpanossa loppuun tuomioistuimen 
         toimeenpano pantaviksi vuoden aikana suoritetut keskeyttämät
         suunnitelmat tulleet 
2005	 	 146	 33	 63	 11	 3
2006	 	 104	 34	 51	 27	 3

Nuorisorangaistusten määrä

motivoivat keskustelut	 71	 	
rikoskeskustelut 	 386	 	
sosiaalisten taitojen kehittäminen	 44	 	
keskustelut suuttumuksen hallinnasta	 48	 suuttumuksen hallinta -kurssi	 11
keskustelut liikennekäyttäytymisestä	 13	 liikenneturvakurssi	 6
päihdekeskustelut		 61	 	
yhteiskuntaosio 	 38	 	

ohjelmat ja tehtävät yhteensä 678	 = 	57	%	
työhön ja työelämään perehtyminen 57	 = 	5	%	
valvontatapaamiset yhteensä 455	 = 	38	%	

Nuorisorangaistuksen sisältö tapaamisissa �006

ehdollisesti
rangaistut 

nuoret

Nuoriso-
rangaistusta
suorittavat

yhdyskunta-
palvelua

suorittavat

ehdonalaisesti
vapautuneet 
valvottavat
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asiakkaiden elämäntilanne �.6.�006

Kriminaalihuoltolaitoksen  
ylijohtaja MAIJA KUKKONEN

lähde: matti marttusen esitelmät kriminaalihuollossa ��.��.�006 ja ��.�.�00�. marttunen 
on poiminut luvut janne kivivuoren ��-�6-vuotiaiden nuorten itse ilmoittamaa rikollisuutta 
käsittelevistä tutkimuksista. oikeuspoliittinen tutkimuslaitos / nuorisorikollisuuskyselyt.

marttunen, matti: Nuorten rangaistukset. teoksessa “rikollisuustilanne �006. rikollisuus 
ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa”. oikeuspoliittinen tutkimuslaitos �00�.
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Ehdonalaisesti vapautuneiden valvottavien määrä on kasvus-

sa. Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta astui voimaan 

1.10.2006 samanaikaisesti vankeuslain kanssa. Valvontaan on 

määrättävä, jos koeaika on yli vuoden. Aikaisemmin määräaika 

oli puolitoista vuotta. 

Uusi lainsäädäntö edellyttää myös, että valvontasuunnitel-

ma on sovitettava yhteen vankilassa tehtävän rangaistusajan 

suunnitelman kanssa. Vuoden 2006 aikana aloitettiin alueellis-

ten mallien kehittäminen tiedonkulun varmistamiseksi suunni-

telmallisen rangaistusajan prosessissa.

      

yhdyskuNtapalvelu
Tuomioistuin voi muuntaa enintään yhdeksän kuukauden eh-

dottoman vankeusrangaistuksen yhdyskuntapalveluksi. Yh-

dyskuntapalvelua voidaan myös määrätä yli vuoden pituisen 

ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena. Yh-

dyskuntapalvelun pituus on 20–200 tuntia. 

Tuomittu tekee palkatonta yleishyödyllistä työtä vapaa-aika-

naan Kriminaalihuoltolaitoksen hyväksymällä palvelupaikalla. 

Enintään 10 tuntia rangaistuksesta voidaan suorittaa osallis-

tumalla päihdeongelmien vähentämiseen tähtääviin tai muihin 

uusintarikollisuutta ehkäiseviin toimintaohjelmiin. 

Palveluehtojen törkeä rikkominen tai yhdyskuntapalvelun aika-

na tehty uusi rikos johtavat tuomioistuimen harkinnan mukaan 

jäljellä olevan yhdyskuntapalvelun muuntamiseen vankeudeksi.

ehdoNalaisesti vapautuNeideN valvoNta 
Ehdonalainen vapauttaminen tarkoittaa ehdottomaan van-

keusrangaistukseen tuomitun vangin päästämistä suoritta-

maan loppuosa rangaistuksesta vapaudessa. Valvojana toimii 

Kriminaalihuoltolaitoksen virkamies. Hänen avukseen voidaan 

määrätä tehtävään sopiva yksityishenkilö.

Valvonta sisältää valvojan ja valvottavan säännöllisiä tapaa-

misia, joissa käsitellään mm. rikolliseen käyttäytymiseen vai-

kuttavia tekijöitä. Valvontaan voi 

sisältyä myös sosiaalista toi-

mintakykyä edistäviä tehtäviä 

tai ohjelmia. Valvottavan on tul-

tava sovittuihin valvontatapaa-

misiin, eikä hän saa olla niissä 

päihtyneenä. Mikäli valvottava ei 

pidä yhteyttä valvojaansa tai rikkoo törkeästi hänelle kuuluvia 

velvollisuuksia, Kriminaalihuoltolaitoksen on ilmoitettava asi-

asta syyttäjälle. Vuonna 2006 ilmoituksia tehtiin koko maassa 

yhteensä muutamia.

Nuorisorangaistus rinnastuu 

rangaistusasteikolla ehdolliseen 

vankeuteen. 

	 	 	 2004	 2005	 2006

valvoNNassa	vuodeN	aikaNa	YhteeNsä	 	 2	393	 2	390	 2	627

ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta 
vuosina �00�–�006

yhdyskuntapalvelu vuosina �00�–�006

    Täytäntöönpantaviksi tulleet ykp-rangaistukset

       Vuoden aikana suoritetut yhdyskuntapalvelutunnit
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velvoitteiden toteuttamismahdollisuuksista. Huoli lisääntyvistä yli-

töistä ja henkilöstön jaksamisesta purkautui toukokuussa maan-

laajuiseksi vankilavirkailijoiden kolmen tunnin työnseisaukseksi. 

Nykyisen resurssitilanteen ohella 

kyseenalaistettiin valtionhal-

linnon tuottavuusohjelman 

edellyttämät henkilöstövä-

hennykset – yhteensä 308 

henkilötyövuotta vuoteen 

2011 mennessä.

Vankikirjeiden tarkastuksen 

väljentämisen ennakoitiin vaikeuttavan huumausaineiden ja 

rikollisuuden torjuntaa vankiloissa. Lain voimaantulon jäl-

keen lukuisissa eri medioissa kerrottiin vankipostin joukosta 

löytyneen entistä enemmän luvattomia aineita, kuten huu-

meita ja rahaa. Tämä johti loppuvuodesta hallituksen esityk-

seen, joka laajentaa vankien kirjeiden lukemiseen oikeutta-

vaa säännöstä 1.4.2007 lukien.

Loppuvuodesta poikkeuksellisen runsaasti palstatilaa saivat 

vankien sijoitteluperusteet, avolaitosolosuhteet ja vapauteen 

valmentavat toimenpiteet. Tämän aiheutti tunnetun elinkautis-

vangin luvaton poistuminen avolaitoksesta. Tapaus herätti laajaa 

mielenkiintoa ja keskustelua sekä Suomen että Ruotsin tiedo-

tusvälineissä. Vankeinhoitoviranomaiset valitsivat alusta pitäen 

avoimen tiedotuslinjan ja painottivat vankeinhoidollisten näkö-

kulmien ja periaatteiden välittämisen tärkeyttä kansalaisille. 

tutkimus ja kehittämiNeN  
Rikosseuraamusalan talousarvioon varattava vuosittainen tut-

kimus- ja kehittämismääräraha oli kertomusvuonna 300 000 

euroa. Rahoitettavista hankkeista päättää oikeusministeriön 

kriminaalipoliittinen osasto Rikosseuraamusvirastoa kuultuaan. 

Määrärahasta rahoitetaan rikosseuraamusalan omasta aloit-

teesta käynnistettäviä sekä yleisen haun perusteella toteutet-

tavaksi valittuja hankkeita. 

Vuonna 2006 oli kaksi yleistä hakukierrosta. Niillä haettiin rahoitet-

tavaksi tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa selvitetään uusin-

tarikollisuuteen vaikuttavia tekijöitä, vankilasta vapauteen sopeutu-

mista sekä vankeinhoidon rakenteiden ja prosessien kehittämistä.

Hakemusten perusteella valittiin kahdeksan tutkimushanket-

ta. Lisäksi käynnissä oli aiempiin rahoituspäätöksiin perustu-

via hankkeita.

kaNsaiNvälisessä yhteistyössä  
välitetääN alaN parhaita käytäNtöjä
Rikosseuraamusviraston kansainvälisen yhteistyön tavoitteena 

on vankeinhoidon ja kriminaalihuollon kansainvälisen kehityk-

sen seuraaminen, kontaktien ja yhteyksien ylläpitäminen sekä 

alan parhaiden käytäntöjen välittäminen suomalaiseen järjes-

kustannustehokkaasti vankeinhoidon tavoitteita, turvallisuutta 

sekä vankien työllistämis- ja oppimistarpeita unohtamatta.

Konsulttityönä toteutetun esiselvityksen kustannus–hyöty-ana-

lyysissä vaihtoehtoina oli neljä toimintamallia: oman toiminnan 

tehostaminen nykyorganisaation puitteissa, vankeinhoidon 

ruokahuollon oman palvelukeskuksen perustaminen sekä pal-

velun ostaminen julkisen tai yksityisen sektorin palveluntuotta-

jalta. Konsulttityön tueksi asetetussa asiantuntijaryhmässä oli 

edustajia sekä oikeusministeriön kriminaalipoliittiselta osas-

tolta, Rikosseuraamusvirastosta että aluevankiloista. Ryhmän 

tehtävänä oli varmistaa ruokahuollon vankeinhoidollisten ja pai-

kallisten erityispiirteiden huomioon ottaminen.

Jatkotoimenpide-ehdotuksiksi nousivat epävirallisen kartoituk-

sen, ns. RFI-tietopyynnön, tekeminen potentiaalisille palvelun-

tuottajille, vankiloiden laitosmyymälätoiminnan järjestämisen ja 

kustannusten selvittäminen sekä oman palvelukeskuksen pe-

rustamismahdollisuuden tarkempi analyysi. Jatkotoimenpiteiksi 

päätettiin valita palveluntuottajille suunnattu tietopyyntömenet-

tely, joka kattaa ruokahuollon lisäksi laitosmyymälätoiminnan.

yhteistyö  
kotimaisella yhteistyöllä  
vahvat periNteet
Oikeusministeriön hallinnonalan lisäksi keskeisiä suomalaisia 

yhteistyökumppaneita ovat kunnat, päihdekuntoutuksen ja 

sosiaalityön järjestöt, poliisi ja muut sisäisestä turvallisuudesta 

vastaavat viranomaiset. Vankia tukevaa toimintaa järjestävät 

myös monet vankeinhoidon yhteistyötahot, kuten kolmannen 

sektorin toimijat ja eri seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset. 

• Kriminaalihuollon tukisäätiöllä on meneillään laaja- 

 alainen Vapautuvan tukiohjelma.

• Suomen Punaisen Ristin vankilatoiminta sisältää  

 kahdenkeskisten ja ryhmätapaamisten lisäksi erilaisia  

 teematapahtumia. Vanhempi–lapsi-toimintaa on  

 muutamassa vankilassa.

• Vapautuvien Tuki ry. järjestää vangeille ja heidän  

 omaisilleen perheleirejä eri puolilla maata.

• Takuu-Säätiö tukee vankien velka-asioiden selvittämistä.

• Seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset järjestävät  

 kotipaikkaryhmiä ja tukevat keskusteluissa vankeja. 

• KRIS-Suomi ry. sekä AA- ja NA-ryhmät tarjoavat  

 vertaistukea. 

vaNkeiNhoito laajasti esillä mediassa
Rikosseuraamusalan esillä olo tiedotusvälineissä keskittyi vuoden 

mittaan erityisesti vankeinhoidon kysymyksiin. Päähuolenaiheina 

olivat henkilöstön riittämättömyys suureen vankilukuun nähden 

ja epävarmuus uuden lainsäädännön mukanaan tuomien uusien 

muiden viranomaisten ja auttamistahojen sekä vankeinhoidon 

ja kriminaalihuollon väliselle yhteistyölle vankilaan tulo-, täytän-

töönpano- ja vapautumisvaiheessa. 

Työryhmä ehdotti muun muassa rikosseuraamusalan ja mui-

den viranomaisten erilaisten asiakassuunnitelmien yhteen 

nivomista sekä työn jatkuvuuden varmistamista erityisesti va-

pauttamisvaiheessa. Työryhmä piti tärkeänä, että yhteiskunnan 

palvelujärjestelmä pystyy vastaamaan vapautuvien erilaisiin so-

siaalisiin tarpeisiin.

esitys varmuusosastojeN  
perustamisesta riihimäelle ja turkuuN
Vankeinhoitolaitoksen pääjohtajan huhtikuussa 2006 asettama 

varmuusosastotyöryhmä jätti 4.12.2006 raporttinsa. Työryhmä 

esitti varmuusosastojen perustamista Riihimäen ja Turun van-

kilaan. Varmuusosastoja tulisi olla vähintään kaksi, koska yh-

dellä varmuusosastolla menestymättömälle vangille tulee olla 

vastaava sijoituspaikka uudelleensijoittamista varten. 

Varmuusosastosijoitukseen liittyy muutoksenhakuoikeus, ja sijoi-

tuspäätös on otettava uudelleen harkintaan kolmen kuukauden 

kuluessa edellisestä päätöksestä.

Vankeuslain 5 luvun 5–9 §:issä säädetään vankiloiden varmuus-

osastoista. Lain mukaan varmuusosastolle voidaan sijoittaa vanki, 

jos on perusteltua syytä epäillä, että hän 1) syyllistyy tekijänä tai 

osallisena rikoslain 50 luvun 1, 2 ja 4 §:ssä tarkoitettuun rikok-

seen (huumausainerikos, törkeä huumausainerikos, huumaus-

ainerikoksen edistäminen), 2) syyllistyy muuhun rikokseen, josta 

säädetty ankarin rangaistus on vähintään 4 vuotta vankeutta, 3) 

karkaa tai yrittää karata tai 4) hänet yritetään vapauttaa. Tämän 

lisäksi vanki voidaan sijoittaa varmuusosastolle, jos hän on va-

kavasti vaarantanut vankilan turvallisuutta tai jos sijoittaminen on 

perusteltua hänen oman turvallisuutensa takaamiseksi.

ruokahuolloN selvitystyö käyNNistyi
Oikeusministeriö on nimennyt vankeinhoidon ruokahuollon yh-

deksi valtionhallinnon tuottavuusohjelman selvityskohteeksi. Syk-

syllä käynnistettiin oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston 

ja Rikosseuraamusviraston yhteistyönä ruokahuollon kehittämi-

sen esiselvitys. Tavoitteena oli määrittää ruokahuollon nykyiset 

kustannukset sekä eri vaihtoehtojen toiminnalliset ja taloudelliset 

hyödyt ja haitat. Ruokahuolto tulee järjestää korkealaatuisesti ja 

haNkkeet
vaNkieN opetusselvityksiä valmistui
Opetushallituksen toteuttama vankien ammatillista ja valmen-

tavaa koulutusta koskeva selvitys valmistui. Toimeksiantajana 

oli opetusministeriö. Työryhmä laati kehittämisehdotuksia ja 

ehdotti tarkentavan toimintasuunnitelman laatimista.

Yhteispohjoismainen vankilaopetuksen selvitys käynnistyi kaikille 

vangeille tehdyllä kyselyllä. Kyselyllä selvitettiin vankien koulutus-

taustaa, koulutusmotivaatiota, oikeutta koulutukseen sekä vankien 

käsityksiä omista oppimisvalmiuksistaan. Rikosseuraamusvirasto 

tilasi kansallisen selvityksen Opetushallitukselta. Selvityksen avulla 

saadaan tietoa vankien tarpeista lähtevän koulutussuunnittelun 

pohjaksi. Selvityksen kansallinen osuus valmistuu kesään 2007 

mennessä ja yhteispohjoismainen raportti syksyllä 2008.

Rikosseuraamusviraston kolmivuotinen hanke, jonka tarkoitus 

on lisätä vankien oppimisvaikeuksien tunnistamista ja kehittää 

tarvittavia ohjauskeinoja, jatkui vuonna 2006. Painopisteinä 

olivat arviointimenetelmien kehittäminen ja pilotointi Jokelan ja 

Vilppulan vankiloissa sekä vankeinhoitohenkilökunnan koulut-

taminen oppimisvaikeuksien tunnistamiseen.

Vankeinhoitolaitos osallistui partnerina valtakunnalliseen Luki-

neuvola–ESR-hankkeeseen. Vankilaosahanke toteutettiin Hel-

singin vankilassa.

Vuoden aikana alkoi Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuk-

sen hallinnoima temaattinen verkostohanke Nordplus Voksen, 

jossa Rikosseuraamusvirasto ja Jokelan vankila ovat partne-

rina. Hankkeen tarkoituksena on suunnitella kehittämishanke 

”Vankien oppimisvalmiudet ja yhteiskuntaan integrointi”. 

päihdekuNtoutus ja  
yhdyskuNtaseuraamukset
Kriminaalihuoltolaitos oli mukana oikeusministeriön asettamassa 

työryhmässä, joka selvitti päihdehuollon tehostamista yhdys-

kuntaseuraamuksissa. Työryhmän mietintö Päihdekuntoutus ja 

yhdyskuntaseuraamukset ( 2006:19) valmistui lokakuussa. 

Työryhmä esitti, että päihdekuntoutus liitetään tarvittaessa 

kaikkien yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoon. Tämä 

edellyttää tiivistyvää suunnitelmallista asiakaskohtaista yhteis-

työtä Kriminaalihuoltolaitoksen ja kunnan sosiaali- ja tervey-

denhuollon kanssa.

työryhmä pohti raNgaistujeN  
tueN tarvetta
Vankien jälkihuoltoa ja kriminaalihuollon asiakkaiden tuen tar-

vetta selvitettiin sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministe-

riön ja Kuntaliiton työryhmässä (Sosiaali- ja terveysministeriön 

selvityksiä 2006:6). Työryhmä laati yhteistyömallin kuntien,  

Varmuusosastojen perustaminen on jatkoa vankiloissa 

kokeilluille vankisijoitusmenetelmille, joilla on pyritty 

rajoittamaan vankilarikollisuutta ja parantamaan vankila-

turvallisuutta. Varmuusosastojen perustaminen voidaan 

nähdä myös vankien oikeusturvaa parantavana asiana.

Ennen uuden vankeuslain  

voimaantuloa vankilahenkilökunta  

esitti julkisuudessa pelkonsa  

vankilaturvallisuuden heikentymisestä.
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Kriminaalihuoltolaitos oli mukana ehdonalaisen vapauttamisen 

ja ehdonalaisen vapauden valvonnan kehittämiseen tähtääväs-

sä hankkeessa Tšekin tasavallassa.  

Vankeinhoitolaitos osallistui EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioihin 

Irakissa ja Acehissa antamalla asiantuntija-apua. Suomalainen 

vankeinhoidon erityisasiantuntija toimi Brysselissä EU–JustLex 

-missiossa koordinoimassa irakilaisille vankeinhoitoviranomai-

sille suunnattua koulutusta. 

maailmaNlaajuiset yhteydet
Suomalainen vankeinhoito oli erityisesti Uuden-Seelannin kiin-

nostuksen kohteena. Tuomarien ja dokumentintekijöiden lisäksi 

Suomessa vieraili Uuden-Seelannin vankeinhoidosta vastaava 

ministeri. 

Kansainvälinen Roundtable-yhteistyö on vakiintunut yhteistyö-

kanava pääjohtajien välillä. Kokoukset pidettiin keväällä Uudes-

sa-Seelannissa ja syksyllä Hollannissa.

Yhteistyö Namibian kanssa jatkui konsultointina erityisesti yh-

dyskuntapalveluun liittyvissä kysymyksissä. Yhdyskuntapalve-

lun pilottihanke sai ulkoministeriöltä poikkeuksellisesti vuoden 

lisärahoituksen. 

Kiinan korkean tason vankilaviranomaiset vierailivat Suomessa 

kahdesti. Käynnit olivat osa oikeushallinnon Kiina-yhteistyötä.

telmään. Toinen tavoite on avustaa lähialueiden rangaistusten 

täytäntöönpanojärjestelmän kehittymistä. 

pohjoismaiNeN yhteistyö
Pohjoismainen yhteistyö on hallintojen välistä vakiintunutta 

yhteistyötä. Vankilarakentamisseminaari sekä pohjoismainen 

vankilatutkijoiden kokous järjestettiin syyskuussa Turussa. 

Marraskuussa Helsingissä pidetyssä pohjoismaisen vankila-

opetuksen verkoston kokouksessa avattiin yhteiset vankila-

opetuksen verkkosivut www.fengelsundervisning.net.

Yhdyskuntaseuraamusten kehittämisessä merkittävää oli ruot-

salaisen Viisi keskustelua muutoksesta -motivointiohjelman ja 

siihen liittyvän ohjaajakoulutuksen käyttöönotto Suomessa. 

veNäjä-yhteistyö
Lähialueyhteistyötä tehtiin ulkoministeriön KIE-rahoituksel-

la. Rikosseuraamusvirasto toteutti Venäjällä kahta projektia, 

jotka ovat kumppanuusvankilayhteistyö sekä yhdyskuntaseu-

raamusten kehittäminen. Yhteistyötä tehtiin erityisesti Ivano-

von alueella, jossa suomalaisella asiantuntija-avulla on pyritty 

tukemaan yhdyskuntaseuraamusten käyttöönottoa yhdys-

kuntapalvelun osalta. 

Kumppanuusvankilayhteistyötä tehtiin Karjalan tasavallan, Pie-

tarin-Leningradin alueen sekä Murmanskin alueen vankeinhoi-

tohallintojen kanssa. 

eurooppalaiNeN yhteistyö
Viron kanssa vankeinhoidon hallintojenvälinen yhteistyö on va-

kiintunut luontevaksi työskentelyksi, ja erityisesti vankilaturvalli-

suusalan yhteistyö oli vilkasta. 

Kriminaalihuoltolaitoksella oli virolaisten kanssa virkamiesvaih-

toa. Myös ohjelmayhteistyö käynnistyi, ja virolaiset saivat käyt-

töön Kriminaalihuoltolaitoksessa valmistetun yhdyskuntapalve-

lun liikenneturvaohjelman. 

Latvian kanssa kehitettiin vankiloiden työtoimintaa. 
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koulutustasoindeksi on miehillä 3,8 ja naisilla 4,6. Koko henki-

löstöstä  84,5 % on suorittanut jonkin tutkinnon. Miehistä 8,2 % 

ja naisista 28,5 % on suorittanut korkeakoulututkinnon.  

talous
toimiNNaN rahoitus
Vuoden 2006 talousarviossa myönnettiin rangaistusten täytän-

töönpanon toimintamenoihin 193,2 miljoonaa euroa. Lisäksi 

vuodelta 2005 siirtynyttä määrärahaa oli käytettävissä 5,5 milj. 

euroa. Määrärahaa käytettiin 193,4 miljoonaa euroa. Vuodelle 

2007 siirtyi käytettäväksi 5,2 miljoonaa euroa.

Toimintamenomääräraha on nettomäärärahaa. Sen mitoituk-

sessa ja käytössä otetaan huomioon toimintamenojen lisäksi 

osa tuloista. Vuonna 2006 toimintamenomomentille nettoutet-

tiin tuloja 9,6 miljoonaa euroa. Saman verran tuloja, 9,6 miljoo-

naa euroa, kertyi rangaistusten täytäntöönpanon tuloarviomo-

mentille. Tuloarviomomentille kertyvillä tuloilla ei ole vaikutusta 

viraston rahoitusasemaan.

Toimintamenomäärärahojen mitoitus on ollut niukka. Ran-

gaistusten täytäntöönpanon toimintamenoissa vuodelta 2006 

vuodelle 2007 siirtyneen erän osuus jäi vain 2,9 %:iin käytet-

tävissä olevasta määrärahasta. Oikeusministeriön strategiassa 

on asetettu toimintamenomäärärahan siirtyvän erän kohtuulli-

seksi 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 1,8 miljoonaa euroa. 

Määrärahaa käytettiin 6,1 miljoonaa euroa. Vuodelle 2007 siir-

tyi käytettäväksi 1,2 miljoonaa euroa.

toimiNNaN kulut
Vuonna 2006 toiminnan kulut (brutto) olivat 205,6 miljoonaa 

euroa. Ne kasvoivat 3,2 miljoonaa euroa (1,6 %) vuodesta 

2005. Henkilöstömenot nousivat 0,7 miljoonaa euroa, mikä 

johtui mm. palkkojen yleiskorotuksista ja eläkemaksujen kas-

vusta. Henkilöstömenot olivat suurin kuluerä: niiden osuus 

toimintamenoista oli 61 %. Toimitilavuokrat nousivat 1,2 mil-

joonaa euroa vuodesta 2005 ja niiden osuus toimintamenoista 

oli 12 %. Suurin osa toimitilavuokrista on Senaatti-kiinteistöille 

maksettavia kiinteistöjen vuokria. 

Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (netto) olivat 

193,4 miljoonaa euroa vuonna 2006.

Keskivankiluku oli vuonna 2006 3 778, laskua edellisvuo-

teen oli 110. Vankeinhoitolaitoksen toimintamenomäärära-

Ns. terveysprosentti oli Rikosseuraamusvirastossa 23,7 %, 

Vankeinhoitolaitoksessa 18,6 % ja Kriminaalihuoltolaitokses-

sa 18,6 %. Tämä tarkoittaa niiden henkilöiden prosentuaalista 

osuutta omasta virastoryhmästään, joilla ei ole ollut yhtään sai-

raus- tai tapaturmapoissaoloa vuoden aikana.

työhyviNvoiNti
Keväällä 2006 toteutettiin rikosseuraamusalan työtyytyväi-

syyskysely VmBaron-muodossa. Rikosseuraamusviraston ja 

Kriminaalihuoltolaitoksen vastausaktiivisuus oli noin 65 %, 

Vankeinhoitolaitoksen vastaava luku oli noin 25 %. Tuloksia 

on käsitelty johtoryhmissä, yksiköissä ja vastuualueilla. 

Vankeinhoitolaitoksen vastausaktiivisuus oli alhainen mm. tek-

nisten ongelmien vuoksi, eikä se mahdollistanut luotettavien 

johtopäätösten tekemistä. Rikosseuraamusviraston ja Kri-

minaalihuoltolaitoksen osalta tarvittaviin toimiin on ryhdytty ja 

barometrin tulokset on otettu huomioon vuoden 2007 työhy-

vinvointia koskevissa tulostavoitteissa. 

heNkilöstökoulutus
Vankeinhoidon (1.1.2007 alkaen Rikosseuraamusalan) koulu-

tuskeskuksen  tehtävänä on järjestää vankeinhoito- ja yhdys-

kuntaseuraamustyön tavoitteita tukevaa koulutusta kaikille alan 

työntekijöille. Vuonna 2006 täydennyskoulutukseen osallistui 

yhteensä 781 rikosseuraamusalan työntekijää. Opiskelupäiviä 

kertyi  3 207. Yhteensä järjestettiin 36 eri koulutusta. Vankein-

hoitotutkinto käynnistettiin uudelleen, ja koulutukseen valittiin 

20 opiskelijaa. AMK-tutkinnon aloitti 19 opiskelijaa.

Rikosseuraamusvirasto vastaa eri ammattiryhmille tarkoitettu-

jen työkokousten ja -seminaarien järjestämisestä sekä 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 52  ja niistä kertyi 129 koulutuspäivää. 

Eri päivien osallistujamäärä oli kaikkiaan 1 961.  

Henkilöstön koulutustasoa kuvaavaa arvoa kutsutaan koulu-

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

ossa indeksin tulisi olla lähellä arvoa 6. Rikosseuraamusalan 

työajaN käyttö ja sairauspoissaolot
Vuoden 2006 poissaoloista valtaosa eli 71,5 % koostui vuo-

silomista ja sairauspoissaoloista (vuosilomat, lomarahanvaih-

tovapaat, sairaus/työtapaturmat).

Vankeinhoitolaitoksen henkilöstön sairauspoissaolot henki-

lötyövuotta kohti ovat kasvaneet koko 2000-luvun ylittäen 

valtion vastaavat luvut. Lukuja selittävät mm. vankiluvun voi-

makkaan kasvun kuormittavuus sekä useat laajat toimintaa 

uudistaneet muutoshankkeet. Sairauspäivien määrä/saira-

ustapaus (kalenteripäivinä keskimäärin) oli koko rikosseuraa-

musalalla noin 6,5 pv.

Rikosseuraamusalalla sairausajan ja työtapaturmiin liittyvien pois-

saolojen palkkamenot vuonna 2006 olivat 4 072 008 euroa. Kaik-

kien poissaolojen palkkamenoista näiden osuus on n. 26,2 %. 

heNkilöstö
Henkilöstön näkökulmasta vuotta leimasivat rikosseuraamus-

alan siirtyminen Oikeushallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi 

vuoden 2006 alusta sekä uuden vankeuslain ja sen edellyttämän 

aluevankilaorganisaation voimaantulo. Rikosseuraamusalan ta-

lous- ja henkilöstöhallinnon tukitehtäviä siirtyi hoidettavaksi  Oi-

keushallinnon palvelukeskuksen Turun toimipisteeseen. Teh-

tävien siirtäminen on edellyttänyt virastoissa suunnitelmallista 

tehtävien uudelleenjärjestelyä ja henkilöstösuunnittelua.

Vankeuslain ja aluevankilaorganisaation voimaantulo on puoles-

taan edellyttänyt henkilöstörakenteen uudistamista. Kriminaali-

huoltolaitoksen aluetoimistojen yhdistämistä jatkettiin siten, että 

aluetoimistojen määrä laski 15:een.

31.12.2006  Rikosseuraamusvirastossa oli 98 virkaa, Vankein-

hoitolaitoksessa 2 602 virkaa ja Kriminaalihuoltolaitoksessa 

265 virkaa.

*henkilötyövuosimäärään sisältyvät kaikki ne henkilöt, joilla on ollut palvelussuhde rikosseu-
raamusalalla vuonna �006. mukana ovat näin ollen myös ulkopuolisella rahoituksella palkatut 
henkilöt joiden osuus on ��,�6 henkilötyövuotta. lisäksi luvuissa on mukana myös nk. päällek-
käiset palvelussuhteet palkallisten poissaolojen ajalta esim. sairasloma- ja äitiyslomasijaiset.

heNkilöstörakeNNe
Vankeinhoitolaitoksen, Kriminaalihuoltolaitoksen ja Rikosseu-

raamusviraston henkilöstörakenteet poikkeavat suuresti toi-

sistaan. Vankeinhoitolaitoksen henkilöstörakennetta leimaa 

valvontahenkilöstön suuri osuus (noin 2/3) ja toisaalta tehtä-

vien ja nimikkeiden (74 kpl) kirjo. Käytössä olevien nimikkeiden 

määrää on systemaattisesti pyritty vähentämään toteutetun 

organisaatiouudistuksen myötä. 

Kriminaalihuoltolaitoksen henkilöstö muodostuu pääosin kol-

mesta ryhmästä: johdosta, hallinnosta ja yhdyskuntaseuraa-

mustyötä (asiakastyötä) tekevästä henkilöstöstä.

Rikosseuraamusalalla vuonna 2006 työskennelleiden virka-

miesten keski-ikä oli 43,4 vuotta. Miesten keski-ikä oli 43,5 ja 

naisten 43,2. Koko henkilöstön keski-ikä oli 43,4 vuotta. 

Henkilöstön ikärakenne vastaa valtion virkamiesten yleistä ikä-

rakennetta. Valtaosa eli 48,9 % henkilöstöstä kuuluu ikäryhmiin 

40–54. Yleisesti valtiolla henkilöstön keski-ikä oli 42,9.

henkilöiden lukumäärä virastoryhmittäin  
ja tehtäväluokittain ��.��.�006 sekä  
henkilötyövuodet vuodelta �006
   miehet Naiset lkm htv 

KHL	 	 	 75	 255	 330	 296,13
halliNto	 	 7	 34	 41	 40,43
johto		 	 5	 11	 16	 14,9
asiakastYö	 	 56	 204	 260	 231,32
kiiNteistöNhoito	 6	 6	 12	 8,47
tYöNjohto	 	 1	 	 1	 1

RISE	 	 	 30	 63	 93	 95,15
halliNto	 	 25	 58	 83	 81,92
johto		 	 5	 5	 10	 13,23

VHL	 	 	 1	849	 914	 2	763	 2	693,45
halliNto	 	 32	 194	 226	 211,69
vartioiNti	ja	valvoNta	 1	316	 249	 1	565	 1	578,84
johto		 	 57	 20	 77	 56,36
koulutus,	kuNtoutus
sosiaalitYö	 	 98	 132	 230	 213,5
terveYdeNhuolto	 50	 125	 175	 164,44
kiiNteistöNhoito	 65	 7	 72	 70,87
taloushuolto	 	 21	 158	 179	 167,35
tYöNjohto	 	 209	 29	 238	 230,35

YHTEENSÄ	 	 1	953	 1	232	 3	185	 3	084,73

  �00� �00� �00� �00� �006 

RISE	 	 7	 3,9		 5	 4,8	 6,8

VHL	 	 7,3	 7	 7,2	 6,7	 7,1

KHL	 	 4,7	 5,5	 5,6	 5,5	 6,7

sairauspäivien määrä/sairaustapaus
(kalenteripäivinä keskimäärin)

  miehet % Naiset % yhteeNsä htv* 

KHL	 	 75	 22,8	 255	 77,2	 330	 296,13

RISE	 	 30	 32,3	 63	 67,7	 93	 95,15

VHL	 	 1	848	 66,9	 914	 33,1	 2	762	 2	693,45

YHTEENSÄ	 1	953	 61,4	 1	232	 38,6	 3	185	 3	084,73

henkilöiden lukumäärä ��.��.�006 ja 
henkilötyövuodet �.�.–��.��.�006

     �00� / %  �006 / % 

RISE	 	 	 	 	 21,8	 	 5,2

VHL	 	 	 	 	 14,5	 	 	12,9

KHL	 	 	 	 	 17,7	 	 18,4

lyhyet sairauspoissaolot

  �00� �00� �00� �00� �006 

RISE	 	 182	 125	 158	 115	 425

VHL	 	 7	527	 10	096	 10	065	 9	964	 6	000	

KHL	 	 365	 674	 501	 433	 2	273

YHTEENSÄ	 8	074	 10	895	 10	724	 10	512	 8	698

henkilöstökoulutukseen  
käytettyjen päivien lukumäärät
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han käyttö vankia kohden oli 45 870 euroa, mikä oli 370 

euroa/vanki enemmän kuin vuonna 2005. 

Kriminaalihuoltolaitoksessa toimintamenot yhdyskuntaseuraa-

musasiakasta kohden olivat 3 000 euroa, mikä oli 100 euroa/

asiakas enemmän kuin vuonna 2005. 

tulot
Tuloja kertyi 19,2 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.

Työtoiminnan tuloista myyntitulojen osuus oli 6,7 miljoonaa 

euroa ja maatalouden tukien sekä muiden tulojen osuus 1,6 

miljoonaa euroa. Tulot vähenivät edellisestä vuodesta 1,1 mil-

joonaa euroa.

Kuluttajille työtoiminnassa valmistettuja tuotteita myydään 

vankilamyymälöissä sekä suoraan vankiloista. Vuonna 2006 

vankilamyymälöiden kokonaismyynti kasvoi yhden prosentin  

ja oli noin 64 000 euroa. Myymälöitä on Turussa, Kuopiossa, 

Mikkelissä, Oulussa ja Vaasassa. Lisäksi vankilatuotteita saa 

vankiloiden yhteydessä olevista ns. varastomyymälöistä (Kera-

va, Pelso, Hämeenlinna, Vanaja, Jokela ja Laukaa).

Työtoiminnan sisäiset tulot olivat 3,9 miljoonaa euroa, josta 2 

miljoonaa euroa oli valmistusta Vankeinhoitolaitoksen omaan 

käyttöön. Omaan käyttöön jäävät mm. pesulapalvelut, osa 

vankivaatteiden ja sellikalusteiden valmistuksesta sekä osa 

vankityönä peruskunnostetuista autoista.

Myyntikate (ks. tilasto-osan taulukko 28) oli 1,6 miljoonaa eu-

roa (2,6 vuonna 2005). Tuloilla katettiin tuotannosta aiheutu-

neet välittömät menot, vankien työrahat ja avolaitospalkat sekä 

osa työnjohtohenkilöstön palkkausmenoista. Käyttökate (tulot 

– muuttuvat kustannukset – maksullisen toiminnan erilliskus-

tannuksiksi luettava osa henkilöstökuluista – pääomakustan-

nukset) oli negatiivinen.

 

TOIMINTAMENOT	(NETTO)	 	 	 	 173,3	MILj.	EuROA
TuLOT		 	 	 	 	 19,2	MILj.	EuROA
KESKIVANKILuKu	 	 	 	 	 3	778	VANKIA
TOIMINTAMENOMÄÄRÄRAHAN	BRuTTOKÄYTTÖ / VANKI	 45	870	EuROA
TuLOT	/	VANKI	 	 	 	 	 5	080	EuROA
VANKIPÄIVÄN	HINTA	 	 	 	 	 126	EuROA

vankeinhoidon tunnusluvut �006

 

TOIMINTAMENOT	(NETTO)	 	 	 	 13,9	MILj.	EuROA
YHDYSKuNTASEuRAAMuKSIA	KESKIM.	TOIMEENPANOSSA	 4	593	KPL
TOIMINTAMENOT	/	TuOMITTu	 	 	 	 3	000	EuROA

kriminaalihuollon tunnusluvut �006

määrärahojen ja asiakasmäärien kehitys  
����–�006 (����=�00)
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Määrärahat                   Vankilkuku keskimäärin 

Yhdyskuntaseuraamuksissa keskimäärin 

tulot vuonna �006 (��,� miljoonaa euroa)

• Työtoiminta 8,3 milj. euroa
• Laitosmyymälät 4,7 milj. euroa
• Palvelussuhdeasunnot 2,0 milj. euroa
• Ruoka- ja ylläpitokorvaukset  
  1,4 milj. euroa
•  Muut tulot 2,8 milj. euroa

44 %

10 %

7 %

15 %

24 %

määrärahoihin on laskettu eduskunnan hyväksymien varsinaisten sekä lisätulo- ja meno-
arvioiden luvun ��,�0 kokonaissummat vuoden �006 määrärahassa. kokonaissummiin 
sisältyvät koko vankeihoitolaitoksen, kriminaalihuoltolaitoksen sekä rikosseuraamus-
viraston määrärahat. vuosien ����–�00� määrärahoihin on lisätty oikeusministeriön 
vankeinhoito-osaston kustannukset.

tilivirastoN tuotto- ja kululaskelma
   
   1.1.–31.12.2006  1.1.–31.12.2005 
TOIMINNAN TUOTOT    
 MAKSULLISEN TOIMINNAN TUOTOT 11 672 858,55  12 776 536,98 
 VUOKRAT JA KäYTTöKORVAUKSET 2 008 463,50  2 067 076,17 
 MUUT TOIMINNAN TUOTOT 3 919 014,97 17 600 337,02 3 864 807,41 18 708 420,56
       
TOIMINNAN KULUT    
 AINEET JA TARVIKKEET     
  OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 28 122 544,96  28 900 094,62 
  VARASTOJEN LISäYS (-) TAI VäHENNYS (+) 111 175,30  -91 820,52 
 HENKILöSTöKULUT 126 346 143,24  125 610 376,35 
 VUOKRAT 28 610 585,84  27 160 036,86 
 PALVELUJEN OSTOT 16 581 606,35  17 019 889,49 
 MUUT KULUT 3 266 087,90  3 330 829,56 
 VALMISTEVARASTOJEN LISäYS (-) TAI VäHENNYS (+) 597 115,44  38 075,60 
 VALMISTUS OMAAN KäYTTööN (-) -6 032 645,14  -4 658 740,47 
 POISTOT 3 378 561,86  3 604 013,39 
 SISäISET KULUT 4 658 981,95 -205 640 157,70 1 561 223,39 -202 473 978,27
          
JÄÄMÄ I  -188 039 820,68  -183 765 557,71
     
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT    
 RAHOITUSTUOTOT 4 385,13  3 427,23 
 RAHOITUSKULUT -5 510,62 -1 125,49 -1 391,95 2 035,28
       
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT    
 SATUNNAISET TUOTOT 3 750,81  60 939,96 
 SATUNNAISET KULUT -16 430,17 -12 679,36 -8 039,81 52 900,15
         
JÄÄMÄ II  -188 053 625,53  -183 710 622,28
     
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT    
 TUOTOT    
  SIIRTOTALOUDEN TUOTOT ELINKEINOELäMäLTä 695,48   31 415,05  
 KULUT    
  SIIRTOTALOUDEN KULUT KOTITALOUKSILLE -16 432,09 -15 736,61 -13 846,48 17 568,57
          
JÄÄMÄ III  -188 069 362,14  -183 693 053,71
      
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA     
MAKSUISTA    
  PERITYT ARVONLISäVEROT 2 105 219,83  2 122 071,58 
  SUORITETUT ARVONLISäVEROT -14 857 348,83 -12 752 129,00 -14 314 673,35 -12 192 601,77

          
TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ  -200 821 491,14  -195 885 655,48
      

heNkilöstökulujeN erittely
    2006  2005 

HENKILÖSTÖKULUT  94 437 977,31  92 607 738,04 
PALKAT JA PALKKIOT   94 013 675,54  91 998 416,89
TULOSPERUSTEISET ERäT   0,00  0,00
LOMAPALKKAVELAN MUUTOS   424 301,77  609 321,15
HENKILÖSIVUKULUT  24 923 704,21  25 852 165,38
ELäKEKULUT  20 210 944,54  18 904 108,84
MUUT HENKILöSIVUKULUT  4 712 759,67  6 948 056,54
YHTEENSÄ  119 361 681,52  118 459 903,42

VANKIPALKAT JA NIIDEN SOSIAALITURVAMAKSUT

VANKIPALKAT   3 752 250,49  3 872 654,32
VANKIEN TOIMINTARAHAT   593 230,99  463 975,42
VANKIEN TYö- JA KäYTTöRAHAT  2 488 917,86  2 552 766,44
VANKIEN SOSIAALITURVAMAKSUT  150 062,38  261 076,75
YHTEENSÄ  6 984 461,72  7 150 472,93

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ  126 346 143,24  125 610 376,35
      

toimintamenot vuonna �006 (���,� miljoonaa euroa)

• Vankeinhoito 173,3 milj. euroa
• Kriminaalhuolto 13,9 milj. euroa
• Yhteiset täytäntöönpano- ja
   ja hallintotehtävät 3,1 milj. euroa
• Vankeinhoidon koulutuskeskus
  3,1 milj. euroa

89 %

7 %
2 % 2 %

vankeinhoidon ja kriminaalihuollon tuloslinjat, jotka kuuluvat �.�0.�006 lukien 
rikosseuraamusvirastoon, on esitetty vankeinhoitolaitokseen ja kriminaalihuolto-
laitokseen kuuluvina. 
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• parantaa rikosseuraamusalan toimintaedellytyksiä sekä  

 ylläpitää ja lisätä alalla toimivan henkilöstön osaamista   

 ja hyvinvointia

• antaa rikosseuraamusalan lainsäädäntöön perustuvat   

 määräykset, seurata lainsäädännön uudistamistarpeita   

 ja osallistua säädösten valmisteluun

• huolehtia rikosseuraamusalan keskitetysti hoidettavista  

 työnantajatehtävistä

• tuottaa ja välittää päätöksenteon tueksi viraston   

  toimintaa koskevaa tietoa, seurata alalta saatavaa   

 tutkimustietoa ja kansainvälistä kehitystä ja tukea alan   

 tutkimushankkeita

• hoitaa ja koordinoida toimialan kansainvälistä   

 yhteistyötä.

rikosseuraamusvirastoN tehtävät
• ohjata Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistojen ja   

 Vankeinhoitolaitoksen aluevankiloiden ja terveyden-  

 huoltoyksikön toimintaa

• varmistaa rangaistusten täytäntöönpanon  ja   

 tutkintavankeuden toimeenpanon riittävä yhden-  

 mukaisuus ja valvoa aluevankiloiden ja aluetoimistojen   

 toiminnan laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta

• ylläpitää valtakunnallisia rikosseuraamusalan asian-  

 tuntijapalveluja sekä käynnistää, tukea ja koordinoida   

 kehittämishankkeita

Pääjohtaja

Oikeudellinen
yksikkö

Vankeinhoidon
tuloslinja

Johdon tuki

Vankeinhoitolaitos
- - - - -

Aluevankilat
Terveydenhuoltoyksikkö

Kriminaali-
huollon

tuloslinja

Ylijohtaja

Hallinto-
yksikkö

Kriminaalihuoltolaitos
- - - - -

Aluetoimistot

rikosseuraamusvirastoN orgaNisaatio

sammaNdrag
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eN mera systematisk  
fäNgelsetid äN förut
I reformen accentueras inverkan på återfallsbrottslighet och 

främjandet av fångarnas färdigheter att föra ett liv utan krimina-

litet. Grundtanken i fängelselagen är att strafftiden för en fånge 

skall genomföras mera planmässigt än tidigare och grunda sig 

på en utvärdering av varje enskild fånges individuella behov. 

Verkställigheten av fängelsestraff är en process med tre fa-

ser som genomförs systematiskt och kontrollerat. Processen 

omfattar ankomsten till fängelset, avtjänandet av straffet och 

frigivningen.

Nya strukturer,  
Nya verksamhetsmetoder
Den nya lagstiftningen kräver nya strukturer och nya verksam-

hetsmetoder. Många befogenheter har överförts från Brotts-

påföljdsverket till regionerna. De nya regionfängelserna svarar 

självständigt för straffverkställigheten när det gäller de fångar 

som kommer från det egna verksamhetsområdet.

I ett regionfängelse finns det olika typer av fängelser och en 

placeringsenhet som svarar för den plan för strafftiden som 

skall utarbetas för varje fånge samt för placeringen av fångarna 

i regionen.

Syftet är också att lätta på fångvårdsförvaltningen och koncen-

trera personalen på närarbete med fångarna.

hälsovÅrdeN i fäNgelserNa
Fånghälsovården inledde verksamheten som en självständig 

riksomfattande enhet den 1 oktober 2006. Fångvårdsväsen-

dets hälsovårdsenhet styrs av en ledande överläkare som sva-

rar för två sjukhus och fem regionala hälsovårdsenheter. Det 

finns en poliklinik i alla fängelser. Enligt indelningen i region-

fängelser blev överläkarna ansvariga för ordnandet av hälso-

vårdstjänster i den egna regionen.

Sinnessjukhuset för fångar och avdelningarna i sjukhuset för 

fångar i Vanda sammanfördes till en administrativ enhet vid 

ett straff döms ut  
eNligt brottet
Den som har dömts till fängelse skall efter att domen har vun-

nit laga kraft utan dröjsmål förpassas till att avtjäna straffet. 

Verkställigheten av samhällstjänst 

och ungdomsstraff skall ome-

delbart inledas när domen har 

blivit verkställbar.

I det register över domar som 

förs av Brottspåföljdsverket an-

tecknades 18 075 dömda straff 

under året. Antalet omfattar även 

de domar vid underrätterna som inte hade vunnit laga kraft. I 

registret antecknades 13 851 fängelsestraff, 4 175 domar till 

samhällstjänst och 49 ungdomsstraff. I Brottspåföljdsverkets 

register över villkorligt dömda unga personer som ställts under 

övervakning antecknades 1 177 domar.

frigivNiNg
Totalt 811 häktade, 2 016 bötesfångar och 4 844 dömda fång-

ar frigavs från fängelserna 2006. Av dessa frigavs 4 767 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 2006 ställdes 24,5 procent av de villkorligt frigivna under 

övervakning, det gällde totalt 1166 personer. Beslut om över-

vakning fattas i regel när reststraffet överskrider 1,5 år. Om den 

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

prövotiden, skall en domstol avgöra om den dömde samtidigt 

skall förverka den villkorliga friheten.

totalreformeN av fÅNg-
vÅrdeN omfattar ca �00 
paragrafer
Totalreformen av fångvården, det s.k. fängelsepaketet, om-

fattar bl.a. fängelselagen, häktningslagen, bestämmelserna i 

strafflagen om fängelse och villkorlig frigivning, lagen om förfa-

randet vid frigivning av långtidsfångar, lagen om övervakning av 

villkorlig frihet samt lagen om ändring av lagen om förvaltning 

av straffverkställighet. Reformen omfattar totalt ca 400 para-

grafer. Lagpaketet innebär en synnerligen omfattande reform 

av det finländska påföljdssystemet.

De allmänna straffen för brott är 

ordningsböter, böter, villkorligt eller 

ovillkorligt fängelse, samhällstjänst 

och ungdomsstraff.

Sammanlagt 2 696 fångar deltog i rehabiliterande verksam-

het under året. Det innebär en nedgång jämfört med fjolåret. 

Minskningen gällde nästan samtliga program, dock främst den 

verksamhet som skall upprätthålla handlingsförmågan. Sam-

manlagt 881 fångar deltog i egentliga program för missbrukar-

rehabilitering. Dessutom ordnades kortvariga informationsmö-

ten för missbrukare och motiverande samtal. Totalt 246 fångar 

deltog i åtgärdsprogram som skall minska återfallsbrottslighet, 

och 541 fångar deltog i annan social rehabilitering. Dessutom 

vårdades 50 fångar på utomstående anstalter för missbrukar-

vård eller andra rehabiliteringsanstalter.

ordNiNg och säkerhet
Rymningarna minskade men flera fångar avlägsnade sig utan 

tillstånd. 

Rymning och försök till rymning är straffbara gärningar enligt 

strafflagen. Antalet rymningar och rymningsförsök minskade 

under året. Totalt 14 fångar rymde från slutna anstalter och nio 

försökte rymma. Inga fångar rymde inifrån fängelsemurarna, 

under fjolåret uppgick sådana rymningar till 10. I slutet av året 

fanns det tre förrymda fångar. Nedgången i antalet rymningar 

beror bl.a. på förbättrad teknisk övervakning på anstalterna, en 

omständighet som vid sidan av konkreta gripanden även har 

en preventiv effekt. Personalens yrkeskunnighet när det gäller 

att observera kritiska faktorer har också förbättrats.

Ett större antal fångar än förut avlägsnade sig däremot utan 

tillstånd från de öppna anstalterna. Det gällde totalt 43 fångar. 

När någon avlägsnar sig från en öppen anstalt utan tillstånd, 

behandlas frågan inte som rymning.

namn Psykiatriska sjukhuset för fångar. Det beslutades att av-

delningen för missbrukarrehabilitering vid sjukhuset för fångar 

i Tavastehus skulle läggas ned som en verksamhetsenhet i 

hälsovården.

Läkemedelscentralen som är verksam vid Tavastehus fängelse 

ingår också i hälsovårdsenheten. Läkemedelscentralen produ-

cerar tjänster i läkemedelsförsörjning åt samtliga verksamhets-

enheter i hälsovården vid fångvårdsväsendet.

sysselsättNiNg
Fångarna är skyldiga att arbeta, studera eller delta i någon an-

nan sysselsättning i fängelset. Syftet med dessa aktiviteter är 

att främja fångarnas färdigheter att föra ett liv utan kriminali-

tet, att förbättra deras arbets- och handlingsförmåga samt att 

stödja ett levnadssätt utan rusmedel.

År 2006 deltog i genomsnitt 2 125 fångar dagligen i någon sys-

selsättning. Antalet fångar som stod utanför sysselsättningen 

sjönk något jämfört med fjolåret. Under årets lopp studerade 

totalt 1 569 fångar. över hälften av dem sysslade med yrkes-

utbildning eller förberedande utbildning. De mest populära 

områdena för studier var arkitektur och byggande, maskin-, 

metall- och energiteknik samt informationsteknik. Jämfört med 

fjolåret deltog ett större antal fångar i förberedande och rehabi-

literande utbildning. Fångarnas studiefärdigheter har under de 

senaste åren försämrats bl.a. på grund av ökade missbruks-

problem.

Totalt 144 fångar hade beviljats tillstånd att studera utanför 

fängelset. Merparten studerade vid yrkesläroanstalter eller 

centraler för yrkesmässig vuxenutbildning. Totalt 86 procent av 

de fångar som hade ansökt om tillstånd till studier beviljades 

ett sådant tillstånd.

Direktören för regionfängelset

regionfängelset

Fängelse

Gemensamma  
administrativa uppdragVerkställighetsenhet

Placerings-
enhet

Fängelse FängelseFängelse

D
om

st
ol
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ha
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g

Polisen

- - - - - 

Äklagaren

- - - - - 

Tingsrätten

Fångvårdsväsendet Antalet villkorligt frigivna som ställts under övervakning under året  |  1 179

Begäran om övervakning av villkorligt dömda unga under året  |  769
Personundersökningar  |  1 841

Verkställbara ungdomsstraff  |  34
Verkställighetsplaner   |  98

Verkställbara straff till samhällstjänst  |  3 679
Lämplighetsutredningar   |  4 852

verkställbara samhällspåföljder och utarbetade sakkunnigutlåtanden
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samhällspÅföljder �006
Den grundläggande uppgiften för kriminalvårdsväsendet är att 

verkställa samhällspåföljder. Samhällspåföljderna består av till-

syn av unga personer som ställts under övervakning i samband 

med villkorligt fängelse, ungdomsstraff, samhällstjänst samt 

övervakning av villkorligt frigivna.

Arbetet med samhällspåföljder innebär straffverkställighet i 

frihet. Då tillämpas arbetsmetoder, åtgärdsprogram och sam-

arbetsnätverk som reducerar återfallsbrottslighet. Arbetet med 

samhällspåföljder omfattar också sakkunnigutlåtanden som på 

åklagarens begäran lämnas till en domstol. Sakkunnigutlåtan-

dena består av personundersökningar, lämplighetsutredningar 

och verkställighetsplaner.

Kriminalvårdstjänstemännen biträds i verkställigheten av olika 

myndigheter, samfund, arbetsplatser och enskilda.

kvalitetsförbättriNg och likställd 
verkställighet är de viktigaste mÅleN
De viktigaste målen för kriminalvårdsväsendet var att utveckla 

kvaliteten av verkställigheten av samhällspåföljder och att sä-

kerställa en likställd verkställighet av ungdomsstraff i de olika 

delarna av landet.

Som stöd till det långsiktiga utvecklingsarbetet utgavs två pub-

likationer under året: Yhdyskuntaseuraamustyön kehittämisen 

linjaukset (Riktlinjer för utvecklingen av arbetet med samhälls-

påföljder) och Käsikirja ehdonalaisesti vapautuneiden valvon-

nasta (En handbok i övervakning av villkorligt frigivna).

Kriminalvårdsväsendet deltog i en arbetsgrupp som tillsatts av 

justitieministeriet och som hade till uppgift att utreda effektive-

ringen av missbrukarvården vid verkställigheten av samhälls-

påföljder. Arbetsgruppens betänkande med titeln Missbrukar-

rehabilitering och samhällspåföljder färdigställdes i oktober.

     

bakgruNdeN till klieNter med  
samhällspÅföljder
Ungefär 26 procent av de klienter som dömts till samhällspå-

följder är unga som inte har fyllt 21 år. Andelen unga har kon-

stant gått ned under hela 2000-talet.

Andelen kvinnor bland klienterna med samhällspåföljder är ca 

8 procent och har växt under hela 2000-talet. Ungefär 400 

kvinnor avtjänar dagligen någon samhällspåföljd.

Ungefär 2 procent av de klienter som dömts till någon samhälls-

påföljd har något annat kontaktspråk än finska eller svenska.

aNtalet villkorligt frigivNa uNder 
övervakNiNg är stigaNde
Antalet villkorligt frigivna som ställts under övervakning håller 

på att stiga. Lagen om övervakning av villkorlig frihet trädde i 

kraft den 1 oktober 2006, samtidigt med fängelselagen. Den 

frigivne skall ställas under övervakning om prövotiden överskri-

der ett år. Den bestämda tiden var tidigare ett och ett halvt år.

Den nya lagstiftningen kräver också att övervakningsplanen 

skall koordineras med den plan för strafftiden som gjorts upp i 

fängelset. I syfte att sökerställa informationsspridningen inled-

des 2006 utvecklandet av regionala modeller för en systema-

tisk strafftidsprocess.

i iNterNatioNellt  
samarbete förmedlas  
braNscheNs bästa praxis
Syftet med det internationella samarbete som bedrivs av 

Brottspåföljdsverket är att hålla sig à jour med den interna-

tionella utvecklingen i fång- och kriminalvård, att upprätthålla 

kontakter och att  förmedla den bästa praxis i branschen till det 

finländska systemet. Ett annat mål är att bidra till utvecklingen 

av systemen för straffverkställighet i närområdena.

Nordiskt samarbete
Det nordiska samarbetet består av en vedertagen samverkan 

mellan förvaltningen i de olika länderna. 

Ett möte för fängelsebyggande och ett möte för nordiska 

fängelseforskare ordnades i september i Åbo. Vid mötet för 

det nordiska nätverket för fängelseundervisning som hölls i 

november i Helsingfors öppnades en gemensam webbplats 

för fängelseundervisning www.fengelsundervisning.net. Det 

svenska motivationsprogrammet ”Fem samtal om förändring” 

av	de	som	iNledde	verkställiGheteN			 	 2004	 2005	 2006

slutförde	samhällstjäNst		 	 	 81	%	 82	%	 81	%

slutförde	uNGdomsstraff			 	 	 	 45	%	 71	%

eN	utvärderiNG	av	situatioNeN	oCh
verkställiGhetsPlaN	utarbetades				 	 77	%	 85	%	 81	%

Nyckeltal för effektiviteten av samhällspåföljder 

	 	 	 2004	 2005	 2006

villkorliGt	dömda	uNGa	uNder	övervakNiNG				1	630	 1	572	 1	429

avtjäNar	uNGdomsstraff		 	 	 19	 30	 28

utför	samhällstjäNst		 	 	 1	614	 1	752	 1	650

villkorliGt	friGivNa	uNder	övervakNiNG	 	 1	357	 1	437	 1	486

totalt	 	 	 4	620	 4	791	 4	593

dagligt medeltal av klienter med  
samhällspåföljder

och introduceringen av därmed sammankopplad instruktörs-

utbildning i Finland spelade en viktig roll i utvecklandet av sam-

hällspåföljder.

globalt samarbete
Samarbetet med närområdena bedrevs med hjälp av den s.k. 

KIE-finansiering som beviljas av utrikesministeriet.

Samarbetet mellan fångvårdsförvaltningen i Finland och Estland 

har blivit en vedertagen och naturlig samarbetsform. Samarbe-

tet var särskilt livligt när det gällde säkerheten på anstalterna.

Kriminalvårdsväsendet genomförde tjänstemannautbyte med 

den estniska parten. Det programmatiska samarbetet inleddes 

genom att ett program för trafiksäkerhet som beretts vid krimi-

nalvårdsväsendet överlämnades till den estniska parten.

Samarbetet med Lettland fokuserade på utvecklingen av 

fångarbete.

Kriminalvårdsväsendet deltog i ett projekt som var inriktat på 

utvecklandet av villkorlig frigivning och övervakning av villkorlig 

frihet i republiken Tjeckien.

I Nya Zeeland visade man ett särskilt intresse för 

finländsk fångvård. Vid sidan av domare och doku-

mentproducenter besöktes Finland av den minis-

ter som svarar för fångvården i Nya Zeeland. Det 

internationella Roundtablesamarbetet har blivit en 

vedertagen kanal för samverkan mellan generaldi-

rektörerna. Möten hölls på våren i Nya Zeeland och 

på hösten i Holland. 

Samarbetet med Namibia fortsatte i form av kon-

sultationer som särskilt gällde frågor om samhälls-

tjänst. Ett pilotprojekt som gällde samhällstjänst 

beviljades en exceptionell tilläggsfinansiering för 

ett år av utrikesministeriet.

ett År av omställNiNgar för persoNaleN
Från de anställdas synvinkel präglades året av att brottspå-

följdssektorn från början av 2006 blev kund hos Justitieför-

valtningens servicecentral samt av att den nya fängelselagen 

trädde i kraft och organisationen med regionfängelser som 

lagen förutsätter infördes. Flera stöduppgifter inom ekonomi- 

och personalförvaltningen i brottspåföljdssektorn överfördes 

till servicecentralens kontor i Åbo. överföringen av uppgifterna 

krävde en planmässig omorganisering av uppgifterna och per-

sonalplanering vid ämbetsverken.

När fängelselagen trädde i kraft och organisationen med regi-

onfängelser infördes, krävde den nya situationen samtidigt att 

personalstrukturen skulle reformeras. Man fortsatte att sam-

manslå regionbyråerna i kriminalvårdsväsendet så att antalet 

byråer sjönk till 15.

Den 31 december 2006 fanns det 98 tjänster vid Brottspå-

följdsverket, 2 602 tjänster vid fångvårdsväsendet och 265 

tjänster vid kriminalvårdsväsendet.
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UUSITTU ORGANISAATIO – UUSI ILME 
Organisaatiouudistuksensa yhteydessä Rikosseuraamusvirasto uudisti 

myös graafisen ilmeensä vastaamaan alan tätä päivää. Uusi ilme nähtiin 

ensimmäisen kerran vuonna 2006 julkaistuissa esitteissä, jotka esittele-

vät myös suurelle yleisölle Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltolai-

toksen toimintaa sekä oloja Suomen edistyksellisissä vankiloissa. 

Yhtenäinen graafinen ilme toteutuu kaikissa Rikosseuraamusviraston 

julkaisuissa, lomakkeissa, kirjekuorissa, käyntikorteissa ja myös tässä 

vuosikertomuksessa, jonka kuvituksen pääaiheeksi on valittu logon tee-

maa mukaillen tie. 

Rikosseuraamusviraston uuden logon symboleina on erivärisiä 

tiiliä, jotka kuvaavat prosessin kulkua; ruskea rikos, sininen 

rangaistus, vihreä vapaus ja oranssi tulevaisuus.

Tiilien välissä on polku, joka ennen vapautumista pitää kulkea. 

Se on kuitenkin olemassa, ja se tarjoaa mahdollisuuden uuteen 

rikoksettomaan elämään.

EN REFORMERAD ORGANISATION –  
EN NY FRAMTONING 
I samband med organisationsreformen uppdaterade Brottspåföljdsver-

ket också den grafiska framtoningen så att den bättre skall överens-

stämma med dagens krav i branschen. Den nya framtoningen syntes 

första gången i de broschyrer som gavs ut 2006 och som presenterade 

fång- och kriminalvårdsväsendets verksamhet samt förhållandena i fin-

ländska reformvänliga fängelser för den breda allmänheten. 

En enhetlig grafisk framtoning kommer till synes i Brottspåföljdsverkets 

alla publikationer, formulär, kuvert, visitkort och även i denna årsrapport. 

Den ledande tanken i illustrationerna är en väg. Det är en bearbetning 

av temat i logotypen. 

Symbolerna i Brottspåföljdsverkets nya logo består av tegel i 

olika färger. De beskriver hur processen framskrider: den bruna 

färgen representerar brottet, den blå straffet, den gröna frihe-

ten och den brandgula framtiden. 

Mellan teglerna finns det en stig som man bör färdas längs före 

frigivningen. Men stigen finns till, och den öppnar möjligheten 

till ett nytt liv utan kriminalitet. 
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