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Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vankien poistumislupakäytäntöjen yhte-
neväisyyttä. Tutkimusote oli empiirinen. Tutkimuksessa tarkasteltiin, mitkä van-
gin ominaisuudet ovat tilastollisessa yhteydessä siihen, että vanki rikkoo poistu-
mislupaehtoja. Tilastotieteellistä tarkastelua täydennettiin suljettuihin vankiloihin 
ja avolaitoksiin suunnatuilla haastatteluilla ja kyselyillä. Poistumislupakäytäntöä 
tutkittiin kahden tilastollisen aineiston avulla. Ensimmäinen aineisto sisälsi tie-
toja vankien poistumisluvista ja luparikkomuksista vankiloittain kuukausitasolla 
lokakuun 2006 ja tammikuun 2009 väliseltä ajalta. Toinen tilastollinen tutkimus-
aineisto koostui kaikista vuonna 2008 anotuista poistumisluvista ja niiden haki-
joista. Tämän aineiston avulla selvitettiin, mitkä yksilön taustatekijät vaikuttivat 
siihen, että poistumislupa myönnetään tai evätään ja mitkä tekijät vaikuttavat 
siihen, että poistumislupaehtoja rikotaan. Keskeisin tutkimuskysymys olikin, 
onko vankiloiden välillä eroja poistumislupien myöntämis- ja rikkomiskäytän-
nöissä, mitä ei voida selittää vangin yksilötason ominaisuuksilla.

Poistumislupa-anomuksia vankiloittain tarkasteltuna havaittiin, että poistumis-
lupien myöntämisen todennäköisyyksissä oli suuria eroja. Tämä korostui eten-
kin suljettujen vankiloiden osalta. Poistumislupaehtoja rikottiin entistä harvem-
min suhteessa myönnettyihin poistumislupien määrään. Vähennystä runsaassa 
kahdessa vuodessa oli tapahtunut 30 prosenttia. Poistumislupaehtoja rikottiin 
enemmän suljetuista vankiloista myönnettyjen kuin avolaitoksista myönnettyjen 
poistumislupien keskuudessa, mutta vankiloiden välillä oli huomattavia eroja. 
Yleisimmät syyt poistumislupaehtojen rikkomiselle olivat määräaikana palaa-
matta jääminen ja palaaminen alkoholin vaikutuksen alaisena.

Vuoden 2008 poistumislupa-aineiston analysoinnin tuloksista voidaan todeta, 
että suurimmat poistumisluvan myöntämiseen vaikuttavat tekijät olivat van-
gin ikä, ulkomaalaisuus, työkyvyttömyys, rangaistusajan pituuden perusteel-
la myönnetty poistumislupa, tuomio liikennejuopumuksesta, kurinpitotoimien 
määrä meneillään olevan rangaistuskauden aikana, vankilatyyppi ja vankeu-
den suorittaminen Kuopion, Oulun tai Turun suljetuissa vankiloissa. Vastaa-
vasti poistumisluvan rikkomiseen liittyvien tekijöiden analysoinnin perusteella 
voidaan todeta, että merkittävimmät rikkomista ennustavat tekijät ovat yli 50 
vuoden ikä, vankilakertaisuus, siviilisääty, mahdollisuus saada poistumislupa 
rangaistusajan pituuden perusteella, tuomio liikennejuopumuksesta tai huu- 
mausainerikoksesta, sosiaaliset sidokset, alkoholin käyttö ja huumausaineet



rangaistusajan tavoitteena, aikaisemmat kurinpitomenettelyyn johtaneet rikko-
mukset nykyisen vankilakauden aikana ja se, saatetaanko vanki poistumisluvan 
aikana vai ei. Suljettujen vankiloiden ja avolaitosten välillä ei ollut merkittävää 
eroa poistumislupaehtojen rikkomisen todennäköisyyksissä. 

Haastattelujen ja kyselyiden perusteella voidaan sanoa, että poistumislupahar-
kintaa leimaa tapauskohtaisuus. Ensisijainen huomio poistumislupaharkinnas-
sa kiinnitetään rangaistusajan suunnitelmaan ja sen toteutumiseen. Muita huo-
mioitavia seikkoja ovat suoritettu rikos, aiemmat poistumisluparikkomukset, 
aiemmat sijoituspaikat, rikosten uusiminen, karkaaminen/luvatta poistuminen 
ja vangin osallistuminen vankilan ulkopuolisiin toimintoihin. Vangin iällä ja suku-
puolella ei nähty olevan suoranaista vaikutusta poistumislupaharkintaan. 

Kielteinen poistumislupapäätös perustellaan vangille, tarvittaessa myös suulli-
sesti. Myönteisen poistumisluvan tapauksessa käytetyt valvontakeinot vaihteli-
vat vankilan omien resurssien ja vangin tilanteen mukaan. Päihdetestaus suori-
tetaan aina lomalta palattaessa. Muita yleisesti käytettyjä valvontakeinoja olivat 
paikannuspuhelin ja erillisen todistuksen toimittaminen.

Kyselyiden ja haastatteluiden mukaan suurin syy poistumisluvan ehtojen rik-
komiselle on päihteiden käyttö. Poistumislupaehtojen rikkomisesta annetut 
kurinpitorangaistukset vaihtelivat vankiloittain, mutta merkittävimpänä seu-
raamuksena pidettiin poistumislupaharkinnan tiukentuminen tulevaisuudessa 
sekä muut oheisseuraamukset, kuten toimipaikan muutos. Virallisista kurinpi-
torangaistuksista käytetyimpiä olivat varoitus ja yksinäisyysrangaistus. 

Siinä, milloin poistumislupa katsottiin rikotuksi, oli vaihtelevuutta vankiloiden 
välillä. Toiset vankilat noudattivat ehdotonta nollatoleranssia päihteiden käytön 
tai myöhästymisen osalta. Toiset sen sijaan sallivat pienen myöhästymisen tai 
lievän positiivisen päihdetestin tuloksen. Voimassaoleva lainsäädäntö koettiin 
kaiken kaikkiaan riittäväksi. Sen sijaan toivottiin yksityiskohtaisempaa ohjeis-
tusta tärkeän syyn perusteista, mikä osaltaan poistaisi eroja vankiloiden välillä.

Verrattaessa tilastollisesta analyysistä ja haastatteluista ja kyselyistä saatuja tu-
loksia, havaitaan joitain mielenkiintoisia tuloksia. Tilastoanalyysissä havaittiin, 
että vangin ikä ja sukupuoli vaikuttavat todennäköisyyteen saada poistumis-
lupa. Haastattelut ja kyselyt sen sijaan eivät tukeneet tätä väitettä. Sen sijaan 
päihdeongelman ja joidenkin rikosten yhteys poistumislupaehtojen rikkomises-
sa tuli esiin sekä kyselyissä ja haastatteluissa että tilastollisessa analyysissä.

Haastatteluissa ja kyselyissä ei ilmennyt yksimielistä käsitystä tehokkaimmas-
ta poistumisluvan valvontakeinosta. Tilastollisessa analyysissä sen sijaan ha-
vaittiin, että poistumisluvan myöntäminen saatettuna vähentää selvästi pois-
tumislupaehtojen rikkomisen riskiä. Huomattavaa kuitenkin on, että vankilan 
käytettävissä olevat resurssit rajoittavat kyseistä valvontakeinon käyttöä. Val-
vontakeinojen käyttö poistumislupien yhteydessä tarjoaisi mielenkiintoisen tut-
kimuskohteen tulevaisuudessa. Lisätietoa tarvittaisiin esimerkiksi siitä, minkälai-
silla vangeilla käytetään tiettyjä valvontakeinoja ja onko valvontakeinojen käyttö 
yhteydessä alentuneeseen riskiin rikkoa poistumislupaehtoja. Kohdentamalla 
valvontakeinoja tehokkaammin resurssien puitteissa, voitaisiin ehkäistä enem-
män poistumisluparikkomuksia ja tätä kautta parantaa vangin integroitumista 
yhteiskuntaan.
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Referat

Syftet med denna undersökning var att utreda enhetligheten av den praxis som 
tillämpas när fångar beviljas tillstånd att avlägsna sig från anstalterna. Under-
sökningen är empirisk. Den fokuserar på de egenskaper hos fångarna som 
står i ett statistiskt samband med brott mot tillståndsvillkoren. Den statistiska 
granskningen kompletterades med intervjuer och förfrågningar som riktades 
till slutna fängelser och öppna anstalter. Praxis med avvikelsetillstånd under-
söktes med hjälp av två slags statistiskt material. Det första materialet om-
fattade information om tillstånd och tillståndsbrott per månad enligt fängelse 
från oktober 2006 till januari 2009. Det andra materialet omfattade samtliga 
sökande och ansökta tillstånd 2008. Med hjälp av materialet undersöktes de 
bakgrundsfaktorer hos individerna som inverkade på att tillstånd beviljades el-
ler avslogs och de faktorer som inverkade på att tillståndsvillkoren bröts. Det 
viktigaste forskningsproblemet var om det fanns skillnader mellan fängelserna 
i termer av tillståndsbeviljande och -brott, skillnader som inte kunde förklaras 
med fångarnas individuella egenskaper.

När tillstånden granskades enligt fängelse observerades det att det fanns stora 
skillnader i sannolikheten för att tillstånd beviljades. Detta accentuerades sär-
skilt när det gällde slutna fängelser. Men tillståndsvillkoren bröts mera sällan än 
tidigare i relation till antalet beviljade tillstånd. På drygt två år var nedgången 30 
procent. Villkoren bröts mera i slutna fängelser än på öppna anstalter, men det 
fanns stora skillnader mellan de enskilda anstalterna. De vanligaste grunderna 
för brott mot tillståndsvillkoren var att fångarna inte återvände inom utsatt tid 
eller återvände i berusat tillstånd.

Med stöd av granskningen av tillståndsmaterialet för 2008 kan det konstateras 
att de viktigaste faktorerna som inverkade på beviljandet av tillstånd var ålder, 
utländsk härkomst, arbetsoförmåga, strafflängd, dom för trafikfylleri, antalet 
disciplinära åtgärder under den pågående straffperioden, fängelsetyp och den 
omständighet att straffet avtjänades i de slutna fängelserna i Kuopio, Uleåborg 
eller Åbo. På basis av granskningen av tillståndsbrotten kan det på motsvaran-
de sätt konstateras att de viktigaste faktorerna som varslar om tillståndsbrott 
är över 50 års ålder, antalet intagningar, civilstånd, tillstånd med stöd av lång 
strafftid, dom för rattfylleri eller narkotikabrott, sociala band, alkohol- och nar-
kotikabruk, tidigare förseelser som lett till disciplinära åtgärder under den nu-
varande fängelseperioden och brist på eskort under tillståndstiden. Det fanns 
inga betydande skillnader mellan slutna fängelser och öppna anstalter när det 
gällde sannolikheten för att tillståndsvillkoren bryts.



Utifrån intervjuerna och förfrågningarna kan det noteras att tillståndspraxis 
präglas av särskilt övervägande i varje enskilt fall. Den primära vikten i till-
ståndsövervägandet fästs vid planen för strafftiden, hur den genomförs. Andra 
beaktansvärda omständigheter är brottet, tidigare överträdelser av tillstånds-
villkoren, tidigare förläggningsorter, upprepade brott, rymning/avvikelse utan 
tillstånd och deltagande i aktiviteter utanför anstalten. Ålder och kön förefaller 
inte direkt påverka tillståndsövervägandet.

Avslag på ansökan om tillstånd ska motiveras för fången, vid behov också 
muntligen. Vid positiva tillståndsbeslut varierade övervakningsmetoderna en-
ligt fängelsets resurser och fångens situation. Ett rusmedelstest tas alltid vid 
återkomsten. Andra vanliga övervakningsmetoder var lokaliseringstelefon och 
särskilda intyg.

Enligt intervjuerna och förfrågningarna var rusmedelsbruk den viktigaste orsa-
ken till brott mot tillstånden. Disciplinstraffen för tillståndsbrott varierade i varje 
enskilt fängelse. Den viktigaste påföljden var skärpt praxis i övervägandet av 
framtida tillstånd och andra kompletterande påföljder, såsom byte av förlägg-
ningsanstalt. De vanligaste officiella disciplinstraffen var varning och enrum.

Uppfattningarna om när ett tillståndsbrott ägde rum varierade mellan anstal-
terna. Vissa anstalter iakttog absolut nolltolerans när det gällde rusmedelsbruk 
eller förseningar. Andra tillät smärre förseningar eller lindriga positiva resultat 
vid rusmedelstest. Den gällande lagstiftningen ansågs överlag vara tillräcklig. 
Däremot önskade man mera detaljerade direktiv om grunderna för begreppet 
viktiga skäl. Det skulle bidra till att eliminera skillnaderna mellan anstalterna.

När resultaten från den statistiska analysen jämförs med resultaten från inter-
vjuerna och förfrågningarna, kan några intressanta utfall noteras. Den statis-
tiska analysen gav vid handen att en fånges ålder och kön inverkade på san-
nolikheten för att tillstånd beviljades. Intervjuerna och förfrågningarna talade å 
andra sidan inte för denna tes. Men sambandet mellan missbruksproblem och 
vissa specifika brott vid överträdandet av tillståndsvillkoren kom till uttryck såväl 
i intervjuerna och förfrågningarna som i den statistiska analysen.

Några enhälliga uppfattningar om hur iakttagandet av tillståndsvillkoren kunde 
mera effektivt kontrolleras kom inte fram i intervjuerna och förfrågningarna. 
Men i den statistiska analysen kunde man observera att avvikelsetillstånd un-
der eskort klart reducerade risken för brott mot tillståndsvillkoren. Det bör dock 
noteras att tillämpningen av denna övervakningsmetod begränsas av fängel-
seresurserna. Tillämpning av övervakningsmetoder i samband med avvikel-
setillstånd är ett intressant framtida forskningsobjekt. Det behövs ytterligare 
kunskaper om t.ex. egenskaperna hos de fångar som blir objekt för bestämda 
övervakningsåtgärder och huruvida bestämda övervakningsmetoder sänker 
risken för brott mot tillståndsvillkoren. Genom att effektivare allokera övervak-
ningsmetoderna inom ramen för de förefintliga resurserna vore det möjligt att i 
högre grad förebygga brott mot tillstånden och sålunda främja fångarnas inte-
grering i samhället.
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Abstract

The goal of this research was to study the uniformity of the prison leave practic-
es. The study approach was empirical. The research examined which charac-
teristics of a prisoner were statistically connected with the breaching of prison 
leave conditions. The statistical study was supplemented with interviews and 
questionnaires targeted at closed and open prisons. The prison leave practices 
were studied with the help of two sets of statistical material. The first statis-
tics contained information on the prisoners’ prison leaves and breaches of 
conditions in each prison monthly between October 2006 and January 2009. 
The second statistics consisted of all the applied prison leaves and the appli-
cants in 2008. This material was used to examine which background factors 
of an individual prisoner had an influence on whether or not a prison leave was 
granted and which factors had an influence on whether or not the conditions 
of a prison leave were breached. The key research question was to discover 
whether there were differences between prisons in the granting and breach-
ing practices of prison leaves that cannot be explained by prisoners’ individual 
characteristics.

The examination of the prison leave applications of each prison revealed that 
there were major differences in the probability of granting prison leaves. This 
was emphasised especially in the case of closed prisons. The prison leave 
conditions were breached less frequently in relation to the amount of granted 
prison leaves. In the past two years, the decrease had been 30 per cent. The 
conditions were breached more often among prison leaves granted in closed 
prisons than those granted in open prisons but there were notable differences 
between prisons. The most common reasons for breaching the prison leave 
conditions were to return from a prison leave after the set time limit or under 
the influence of alcohol. 

The analysis of the results of the prison leave data of 2008 revealed that the 
main factors influencing the granting of prison leaves were the prisoner’s age, 
foreign nationality, or disability to work, getting a prison leave based on the 
length of the sentence term, a sentence for drunken driving, the amount of 
disciplinary measures during the current sentence, the prison type, and serving 
the prison sentence in the closed prisons of Kuopio, Oulu, or Turku. Corre-
spondingly, based on the analysis of the factors related to the breaching of the 
prison leave conditions, it was discovered that the most notable factors pre-
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dicting breaching were the prisoner’s age being over 50 years, previous prison 
terms, marital status, possibility to get a prison leave based on the length of the 
sentence term, sentence for drunken driving or narcotics offence, social ties, 
use of alcohol and drugs as a goal of the prison term, and previous breaches 
that had led to disciplinary measures during the current prison term, as well as 
whether or not the prisoner was under escort during the prison leave. There 
was no significant difference between closed and open prisons in the probabil-
ity of breaching the prison leave conditions.

On the basis of the interviews and questionnaires, the consideration of prison 
leaves seemed to be case-specific. In the consideration of a prison leave, the 
main attention was paid to the sentence plan and its realisation. Other factors 
that were taken into account were the prisoner’s offence, previous breaches 
of prison leave conditions, previous placements, risk of recidivism, escapes/
unauthorised leaves, and participation in activities outside the prison. The age 
and gender of the prisoner were not regarded to have a direct effect on the 
consideration of a prison leave. 

The reasons of declining a prison leave were explained to the prisoner also 
orally when necessary. In the case of granted prison leaves, the used supervi-
sion methods varied according to the resources of the prison and the state of 
affairs of the prisoner. Substance tests were always carried out after returning 
from the prison leave. Other commonly used supervision methods included the 
use of mobile phone positioning and the presenting of a separate certificate. 

According to the questionnaires and interviews, the main cause of breaching 
the prison leave conditions was the use of substances. The disciplinary punish-
ments imposed for breaching the prison leave conditions varied between pris-
ons but the most significant sanction was considered the stricter consideration 
of a prison leave in future as well as other supplementary sanctions, such as 
the change of prison. The most commonly used official disciplinary punish-
ments were caution and solitary confinement.

There was variation between prisons in that when a prison leave was consid-
ered breached. Some prisons had zero tolerance in regard to substance use 
or being late whereas other prisons allowed short delays or slightly positive 
substance test results. The legislation in force was considered adequate on the 
whole. However, there was a wish for more detailed directions on the criteria 
of an important reason, which would contribute to the elimination of the differ-
ences between prisons.

The comparison of the results of the statistical analysis and the interviews and 
questionnaires presented some interesting findings. In the statistical analysis, 
it was discovered that the prisoner’s age and gender had an influence on the 
probability of getting a prison leave. The interviews and questionnaires did not, 
however, support this claim. On the other hand, the connection between sub-
stance problems and certain offences and the breaching of the prison leave 
conditions came up both in the interviews and questionnaires as well as in the 
statistical analysis.
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The interviews and questionnaires did not present a unanimous view on the 
most effective method of supervising prison leaves. Instead, the statistical anal-
ysis showed that the granting of a prison leave under escort clearly decreased 
the risk of breaching the prison leave conditions. However, it had to be noted 
that the available resources of the prison restricted the use of that supervi-
sion method. The use of supervision methods in connection with prison leaves 
would be an interesting research subject in future. There would be a need for 
additional information on, for example, what type of prisoners are subjected to 
certain supervision methods and whether the use of the supervision methods 
is connected with the reduced risk of breaching the prison leave conditions. 
By targeting the supervision methods more efficiently within the available re-
sources, more breaches of prison leave conditions could be prevented and, 
thus, the prisoner’s integration into society could be improved.

Keywords 

open prison, breach of prison leave conditions, prison leave practice, sentence 
plan, closed prison, supervision, uniformity, integration into society
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AlKUSANAT
Poistumislupakäytännön yhdenmukaisuus on asia, joka kuuluu Rikosseuraa-
musviraston (nyk. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö) vuoden 
2009 tarkastusohjelmaan. Poistumislupakäytännön yhdenmukaisuuden 
selvittämiseksi teetätettiin aiheesta selvitys. Selvitys on rahoitettu oikeusmi-
nisteriön kriminaalipoliittisen osaston rikosseuraamusalan tutkimukseen 
osoittamista määrärahoista. Oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston 
päätöksellä 17.12.2008 (53/013/2008) Joensuun yliopiston Oikeustieteen 
oppiaineryhmälle myönnettiin rahoitus ”Vankien poistumislupakäytännöt ja 
niiden yhtenäisyys” -tutkimushankkeeseen.

Selvityksen tavoitteena oli arvioida empiirisesti vankien poistumislupakäytän-
töä ja sen yhtenäisyyttä. Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin, mitkä vangin 
ominaisuudet ovat yhteydessä siihen, että vanki rikkoo poistumislupaehtoja. 

Tutkimusraportin johdantoluvussa on käyty läpi poistumislupien kriminaali-
poliittista viitekehystä ja poistumislupia koskeva lainsäädäntöä. Tämän 
lisäksi luvussa yksi on esitelty tilastollisen analyysin pohjana käytetyn ai-
neiston kuvaus ja kyselyiden ja haastatteluiden lähtökohdat. Luvuissa 2–4 on 
esitelty tilastollisen analyysin tulokset. Haastatteluiden ja kyselyiden keskei-
simmät tulokset esitellään luvussa viisi. Luvussa kuusi on esitelty keskeisim-
mät tulokset ja tutkimuksen yhteenveto.

Tutkimusraportin alkuosan on kirjoittanut Matti Tolvanen, joka on perehtynyt 
erityisesti rikosoikeuteen ja kriminaalipolitiikkaan. Selvityksen tilastollisesta 
osuudesta on puolestaan vastannut Anssi Keinänen. Tilastollista analyysiä 
tukemaan suoritettiin haastattelut ja kyselyt. Niiden tekemisen ja analysoi-
misen toteuttivat Maija Helminen ja Mia Kilpeläinen. 

Tekijät haluavat kiittää tutkimuksessa haastateltuja ja kyselyyn vastanneita 
arvokkaista ja tutkimuksen kannalta oleellisista tiedoista. Rikosseuraamusvi-
rasto on suhtautunut myönteisesti aineistopyyntöömme. Haluamme erityisesti 
kiittää Rikosseuraamusviraston erikoistutkija Marja-Liisa Muiluvuorta ja tutkija 
Sasu Tyniä aineistomahdollisuuksien esittelemisestä ja lopullisen tutkimusai-
neiston muodostamisesta. Lisäksi Oikeusministeriön neuvotteleva virkamies 
Kimmo Hypén on antanut arvokkaita kommentteja tutkimuksesta.

Joensuussa 27.11.2009

Anssi Keinänen    Matti Tolvanen
KTT, HTT, professori (mvs.)  OTT, professori

Maija Helminen    Mia Kilpeläinen
HTM, jatkotutkijakoulutettava  KTM, projektitutkija
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1 JohDANTo

1.1 VANKieN PoiSTUmiSlUPieN  
KRimiNAAliPoliiTTiNeN ViiTeKehyS

Rikosoikeudellisen järjestelmän välitön vaikutus on paikannettavissa lähinnä 
oikeuden pintatasolle ja välillinen vaikutus oikeuskulttuurin tasolle tai jopa 
oikeuden syvärakenteeseen. Rikosoikeuden funktio sosiaalisen kontrollin 
”kesyttäjänä” määrittää myös oikeuskulttuurin ja pintatason ilmiöiden norma-
tiivisia sisältöjä. Erityisesti tieliikennerikosten tyyppisissä moraalisesti ”värittö-
missä” rikoksissa, joista on odotettavissa tekijälle helposti mitattavissa olevia 
huomattavia etuja, keskeisellä sijalla on rangaistuksen pelotusvaikutus. 

Pelotusvaikutus on merkityksetön niitä kohtaan, jotka normit sisäistettyään tai 
normin noudattamisen tavaksi otettuaan joka tapauksessa toimisivat normin 
mukaisesti. Pelotusvaikutus on tarpeen niille, jotka eivät ole normeja sisäistä-
neet.

Rangaistusuhan symbolisen luonteen korostaminen ei sinänsä heikennä 
rangaistusuhan pelotusvaikutusta. Pyrkimystä ilmaista tekojen haitallisuuden 
mukaan määräytyvillä rangaistusasteikoilla yhteiskunnan käsitys tekojen 
erilaisesta moitittavuudesta on pidettävä hyvänä periaatteellisena lähtökohta-
na. Porrastetut rangaistusuhat implikoivat käsitystä siitä, että normin noudat-
tamisesta ja siitä poikkeamisesta johtuvat kustannukset jaetaan yhteiskun-
nassa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. yhteiskunta osoittaa samalla 
olevansa valmis takaamaan sen, että normeja noudatetaan. Näin normeja 
noudattavat kokevat sen noudattamisen mielekkääksi.

Rikosoikeudellisen järjestelmän vaikutus ei kuitenkaan rajoitu vain rangais-
tusuhkien vaikutukseen. Huomion kiinnittäminen yksipuolisesti rangaistusuh-
kiin on perusteetonta. Kansalaiset eivät muodosta käsitystään tekojen 
moitittavuudesta rikoslain rangaistusasteikkoja vertailemalla. Lakien säätämi-
seen liittyvällä tiedotuksella saadaan toki viestitettyä kansalaisille lainsäätä-
jän käsitystä siitä, mikä on rangaistavaa ja mitkä ovat kriminalisoinnin perus-
teet. Esimerkiksi liikennekoulutus ja valistus vaikuttavat samaan suuntaan. 
Vähätellä ei kuitenkaan pidä sitä informaatiota, jota kansalaiset saavat 
rikoslain toiminnasta käytännössä. Konkreettisilla rangaistuksilla valtio 
osoittaa olevansa valmis myös käytännössä takaamaan oikeudenmukaisuu-
den ja tasapuolisuuden toteutumisen. Ihmisten on koettava rikoslaki todelli-
seksi instrumentiksi, eikä vain symboliksi. Toivottujen vaikutusten ehtona voi 
olla se, että järjestelmä koetaan legitiimiksi.

yleisestävyys ja erityisestävyys vaikuttavat rinnakkain niin, että jollain tasolla 
ovat etusijalla yleisestävät ja jollain tasolla taas erityisestävät näkökohdat. 
Rangaistusuhilla pyritään edistämään yleistä lainkuuliaisuutta. Jos jonkin 
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käyttäytymismuodon kriminalisoinnilla ei oletettavasti ole mitään yleisestävää 
tehoa, siitä on luovuttava. yleisesti ottaen on niin, että mitä tärkeämpää 
oikeushyvää rikosoikeudella suojataan ja mitä karkeampi oikeuden loukkaus 
on kyseessä, sitä vähäisempi empiirinen näyttö kelpaa kriminalisoinnin 
perusteluksi. Toisen tahallisen surmaamisen kriminalisoinnin mielekkyyttä ei 
yleensä aseteta kyseenalaiseksi, vaikka empiiristä näyttöä ei välttämättä ole 
siitä, että ihmiset pidättäytyisivät surmaamasta toisiaan siksi, että taposta on 
säädetty ankara rangaistus.

Positiivinen yleisestävyys ja pelotuspreventio vaikuttavat toisistaan poikkea-
vasti. Positiivisen yleisestävyyden idea suuntautuu lakia noudattaviin ihmi-
siin, jotka pyritään vakuuttamaan siitä, että lakia kannattaa noudattaa ja että 
on moitittavaa rikkoa lakia. Ihmisille pyritään luomaan yleisen tason käsitys 
siitä, että lakia kannattaa noudattaa ja että on oikein noudattaa lakia. Pelo-
tusprevention kohde vaihtelee rikostyypeittäin. Kohde on laaja esimerkiksi 
tieliikennerikosten kaltaisissa massarikoksissa, joiden moraalinen moititta-
vuus ei ole kovin selvä ja joissa periaatteessa lähes jokainen ihminen on 
mahdollisesti kyseeseen tuleva rikollinen. Rangaistuksen uhka on vastaavas-
ti suppea rikoksissa, joissa potentiaalinen tekijäpiiri on rajatumpi. Enemmistö 
kansalaisista ei ryöstäisi pankkeja tai myisi ammatikseen huumausaineita, 
vaikka pankkien ryöstämistä tai huumekauppaa ei olisi säädetty ankarasti 
rangaistaviksi. Pulmana on erityisesti se, tavoittaako tarkoitettu viesti poten-
tiaaliset tekijät ja vaikuttaako rangaistuksen uhka näihin potentiaalisiin 
tekijöihin. Rikokset eivät vähene, jos rangaistuksen uhan ottavat todesta vain 
ne, jotka noudattaisivat yhteisön sääntöjä ilman rangaistuksen uhkaakin.

yleisestävä näkökulma painottuu järjestelmän alkupäässä ja erityisestävä 
sen loppupäässä. Rangaistusuhalla on ainoastaan yleisestävä tehtävä. 
Lainsäädännön tasolla päätetään, mistä rangaistaan, millaiset ovat rangais-
tusasteikot ja keihin rangaistusuhat suunnataan. Tällä tasolla korostuvat 
turvallisuuden, hyvinvoinnin ja autonomian turvaaminen, perusoikeuksien 
suoja, sosiaalisten olojen vakauttaminen, yksityisen koston rajoitus, haittojen 
minimointi ja oikeudenmukainen jakaminen. yleisestävien näkökohtien lisäksi 
lainsäädännön tasolla joudutaan tietyissä rikostyypeissä pohtimaan myös 
kysymystä siitä, mikä on oikeudenmukainen sovitus teosta.

Konkreettinen rangaistus antaa uskottavuutta tunnusmerkistössä ilmaistulle 
rangaistusuhalle. Vaikka suhtauduttaisiinkin epäillen tavallisissa rikosjutuissa 
annettujen yksittäisten ratkaisujen yleisestävään vaikutukseen, yksittäisistä 
ratkaisuista muodostuvilla rangaistuskäytännöillä voidaan perustellusti 
olettaa olevan vaikutusta lain noudattamiseen. Rikosoikeudellisen vastuun 
harkinnassa konkreettisessa tapauksessa (poliisi, syyttäjä, tuomioistuin) ovat 
yleisestävyys ja erityisestävyys rinnakkaisina tavoitteina. Erityisestävyys ja 
yleisestävyys on konkreettisessa tapauksessa sovitettava yhteen punniten 
vastakkain rankaisemisesta luopumisen haitallista vaikutusta yleisestävyy-
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teen ja rankaisemisen hyödyttömyyttä tai vahingollisuutta tekijän uusimisris-
kin kannalta.1

Rangaistuslaitoksen olot on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä vastaa-
maan yhteiskunnassa yleensä vallitsevia elinoloja. Rangaistuksen täytän-
töönpano on järjestettävä siten, että rangaistuksena on pelkästään vapau-
denmenetys. Muita rajoituksia voidaan käyttää siinä määrin kuin laitoksessa 
pitämisen varmuus ja laitoksen järjestys vaativat. Rangaistus on pantava 
täytäntöön siten, ettei se tarpeettomasti vaikeuta vaan mahdollisuuksien 
mukaan edistää vangin sijoittumista yhteiskuntaan. Vapaudenmenetyksestä 
aiheutuvia haittoja on mahdollisuuksien mukaan ehkäistävä (vankeuslaki 
1:1). Uusimisriskin minimoimiseen pyritään erityisesti vapaudessa täytäntöön 
pantavilla seuraamuksilla eli ehdollisella rangaistuksella, nuorisorangaistuk-
sella ja yhdyskuntapalvelulla. yhdyskuntaseuraamusten eräänä tavoitteena 
on tarjota rangaistulle myönteisiä yhteisöllisiä kontakteja ja mahdollistaa sitä 
kautta työpaikan saaminen tai jo olemassa olevan työpaikan säilyminen.2 

yhteiskuntaan sopeuttamiseen pyritään myös vankien sijoittamisella avolai-
tokseen, sallimalla tietyissä tapauksissa siviilityö, tukemalla opiskelua, 
vankilomia myöntämällä, vapauttamista valmistavalla sosiaalityöllä sekä 
ehdonalaisella vapaudella. Ehdonalaiseen vapauteen voidaan luontevasti 
liittää yhteiskuntaan sopeutumista tukeva valvonta ja tukitoimet. Myös 
ehdonalaisen vapauden menetyksen uhan on arveltu vähentävän uusimisris-
kiä.3 Päästämällä vanki ehdonalaiseen vapauteen vähennetään todellisen 
kärsimyksen määrää siinä vaiheessa, kun kärsimyksen tuottaminen ei ole 
enää välttämätöntä.4 Ajatuksena on, että rikoksen muissa yhteisön jäsenissä 
aiheuttama paheksunta ja tunnekuohu ovat voimakkaimmillaan heti teon 
tultua ilmi. Esitutkinta, syyteharkinta ja julkinen oikeudenkäynti vaimentavat 
niitä osaltaan ja täytäntöönpanon loppuvaiheessa voidaan edellyttää yhtei-
sön suhtautuvan tekoon jo varsin neutraalisti. Ohjenuorana pitäisi olla se, 
että tekijän integroitumista yhteiskuntaan helpotetaan niin paljon kuin se vain 
on mahdollista.5 Sama idea on myös poistumislupien myöntämisen taustalla.

Eikö yleisestävillä näkökohdilla ole todellakaan täytäntöönpanon vaiheessa 
mitään painoarvoa? Näkemys on kyseenalaistettavissa. Harkitessaan 
vankilaan tuomitun täytäntöönpanon lykkäyshakemusta tai maksuajan 
myöntämistä sakon maksamista varten ulosottomies joutuu ottamaan huo-
mioon myös päätöksen yleisestävän ulottuvuuden. Rangaistusjärjestelmä on 
sitä uskottavampi mitä välittömämmin tuomiot pannaan täytäntöön. Rangais-
tusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 §:n mukaan vankeusran-
gaistukseen tuomittu on toimitettava viipymättä rangaistustaan suorittamaan. 
Lain 2 luvun 1c §:ssä on lueteltu ne poikkeukset, joilla välitöntä täytäntöön-
panoa saa lykätä. Lykkääminen on sallittua, jos välitön täytäntöönpano 
aiheuttaisi huomattavia ja poikkeuksellisia menetyksiä tuomitulle, hänen 
perheelleen tai työnantajalle taikka yhteiskunnalle. Säännös kuvastaa hyvin 
kustannusten minimoimisen ja oikeudenmukaisen jakamisen ideaa. Tietyissä 
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tapauksissa täytäntöönpanon lykkääminen on sopusoinnussa kriminaalipoli-
tiikan päämäärien kanssa. Jos täytäntöönpanon lykkäämisestä muodostuisi 
säännönmukainen menettely, se voisi heikentää ihmisten uskoa järjestelmän 
tehokkuuteen ja oikeudenmukaisuuteenkin.6 

Myös poistumislupiin liittyy luottamus- ja uskottavuusnäkökohtia. Lupaehto-
jen laajamittainen rikkominen tai toistuva poistumisluvilta vankilaan palaa-
matta jääminen voisivat olla omiaan rapauttamaan täytäntöönpanojärjestel-
män uskottavuutta ja tämä puolestaan voisi heijastua rikosoikeudellista 
järjestelmää kohtaan tunnettavaan luottamukseen, joka on yleisestävän 
vaikutuksen kulmakivi.

Myös sovituksella on sijansa täytäntöönpanossa. Rangaistuksen kärsimisen 
ajatellaan ilmentävän tekijän katumusta, pyrkimystä kohti rikoksetonta 
elämää ja sovitusta. Näin siitä riippumatta, miten aktuaalinen rangaistuksen 
suorittaja rangaistukseensa suhtautuu. Rangaistuksen täytäntöönpanolla 
viestitetään muille oikeusyhteisön jäsenille symbolisesti rikoksen sovitukses-
ta. Erityisesti yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoon on arveltu liittyvän 
positiivisia yhteisöllisiä vaikutuksia. yhteisön osallistuminen seuraamusten 
täytäntöönpanoon saattaa tiivistää yhteisösiteitä ja purkaa rikoksen aiheutta-
mia jännitteitä sekä edesauttaa tekijän ja yhteisön välisen luottamuksen 
palauttamista. Vastaavasti sovittelu auttaa parhaimmillaan tekijää ymmärtä-
mään tekoaan uhrin näkökulmasta ja voi näin lisätä tekijän vastuuntuntoa 
yleisemminkin. Tekijän kohtaaminen avoimessa dialogissa saattaa myös 
hälventää uhrin teon perusteella kokemaa pelkoa ja ahdistusta. Tekijä on 
näin helpommin kohdattavissa ”yhtenä meistä”, eikä yhteisön ulkopuolisena 
uhkana.7

1.2 TARKoiTUKSeNmUKAiNeN  
SeURAAmUSJäRJeSTelmä

Vankeuslain 1 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan vankeuden täytäntöönpanon 
tavoitteena on lisätä vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan 
edistämällä vangin elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä estää 
rikosten tekeminen rangaistusaikana. Tätä säännöstä täydentää vankeuslain 
1 luvun 3 §:n 3 momentti, jonka mukaan vangin mahdollisuuksia ylläpitää 
terveyttään ja toimintakykyään on tuettava sekä vapaudenmenetyksestä 
aiheutuvia haittoja on pyrittävä ehkäisemään. Lain esitöiden mukaan tämä 
tarkoittaa sitä, että vankeuden täytäntöönpanon tavoite on rikokseton elä-
mäntapa.8 

Elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan voidaan tukea monilla tavoin 
rangaistusaikana. Vangin toimintakykyä voidaan pyrkiä parantamaan hänelle 
soveltuvalla työllä, koulutuksella ja muulla toiminnalla, joka määritellään 
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kullekin vangille tehtävässä yksilöllisessä rangaistusajan suunnitelmassa. 
Vangin kykyä rikoksettomaan elämäntapaan voidaan edistää uusintarikolli-
suuteen vaikuttavilla toimintaohjelmilla, joita on viime vuosina kehitetty 
vankeinhoidossa9. yhteiskuntaan sijoittumisen kannalta merkityksellistä on 
myös tukea vangin yhteyksiä omaisiin ja läheisiin täytäntöönpanon aikana.

yhdenmukaisesti tavoitteen kanssa vankeuslaissa on pyritty siihen, että 
vangin rangaistusaika toteutetaan nykyistä suunnitelmallisemmin vangin 
yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla. Vankien sijoitus vankilaan ja 
vankilassa, toiminta, poistumisluvat ja muut ulkopuoliset luvat sekä ehdon-
alainen vapauttaminen sidotaan vankeuslaissa entistä tiiviimmin kokonaisuu-
deksi, jota ohjataan rangaistusajan suunnitelmalla. Säännökset on pyritty 
muotoilemaan myös siten, että täytäntöönpano voidaan järjestää suunnitel-
mallisesti ja asteittain vapaampiin täytäntöönpanon muotoihin siirtyen. 
Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena on selvittää, mitä näkökohtia on 
painotettu poistumislupia myönnettäessä.

On luonnollista, että rikokset vankeuden aikana pyritään ehkäisemään 
kokonaan. Tältä osin tavoite on yhteydessä täytäntöönpanon turvallisuuteen. 
Tosiasia kuitenkin on, että vankeusaikanakin tehdään rikoksia. Viime aikoina 
pulmana on ollut erityisesti huumausaineiden, lääkeaineiden ja dopingainei-
den välittäminen ja käyttö vankiloissa.

Vankeuslain tavoite on realistinen. Tilastojen perusteella olisi epärealistista 
asettaa tavoitteeksi se, ettei vankilasta vapautuva uusisi tekoaan. Uusiminen 
on varsin yleistä. Rikosseuraamusviraston tutkimuksen10 mukaan kaikista 
vapautuneista 54 prosenttia palaa vankilaan. Tutkimus käsitti kaikki vuonna 
1993–2001 vankeusrangaistuksen saaneet ja vankilasta vapautuneet. 
Rikosseuraamusviraston keskusvankirekisteristä poimittu aineisto käsitti 
100 000 vankilakautta ja 30 000 henkilöä.

Vankilasta vuosina 1993–1997 vapautuneista ensikertalaisista uuden ehdot-
toman vankeustuomion sai 40 prosenttia. Neljännes heistä palasi vankilaan 
ilman uutta rikosta suorittamaan tuomiota, joka ei ole ollut lainvoimainen 
ensimmäisen vankeusrangaistuksen aikana. 

Miehet uusivat naisia ja nuoret vanhoja useammin. Ensi kertaa vankilassa 
olleet uusivat harvemmin kuin vankilatuomion jo vähintään kaksi kertaa 
saaneet. Alle 18-vuotiaina vapautuneista vankilaan joutui uudestaan 85–95 
prosenttia. Tämän ikäryhmän koko on kuitenkin pieni. Korkein uusimisriski oli 
ryöstöistä ja omaisuusrikoksista tuomituilla ja alhaisin henki- ja seksuaali-
rikoksista tuomituilla. Uusijoiden osuus kasvaa vankilakertaisuuden myötä. 
Vankilakierteeseen joutuneista noin kaksi kolmesta palaa takaisin vankilaan 
kolmen vuoden sisällä vapautumisestaan. 
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Vankilakierteeseen joutuu sadasta vankilasta vapautuneesta ensikertalaises-
ta muutama. yleinen käsitys vankilakierteeseen joutumisen suuresta toden-
näköisyydestä on tämän tutkimuksen valossa väärä ja perustuu siihen, että 
vankiloissa olevista vangeista suurin osa on monta kertaa vankilaan palan-
neita. Todennäköisyydestä saa virheellisen käsityksen, jos uusiminen laske-
taan vain niistä, jotka ovat tietyllä hetkellä vankilassa.

Vankilakierteeseen jääneet vangit ovat erityinen haaste sekä viranomaisille 
että laajemmin yhteiskunnalle: he ovat aikuisväestömme sairain, köyhin ja 
syrjäytynein väestönosa. Heistäkin silti noin joka kolmas jää jokaisen uuden 
vankilajakson suoritettuaan pysyvästi vapauteen. Vapaudessa pysyvät 
todennäköisimmin ne, jotka pysyttäytyvät irti päihteistä. 

Vapautuneiden vankien muuta väestöä huomattavasti korkeampi kuolleisuus-
aste selittää vankilakierteen katkeamisen vain osittain. Keskusvankirekisterin 
mukaan vuoden 1991 jälkeen vankilatuomion oli Suomessa suorittanut 
13 340 sellaista henkilöä, jotka olivat väestörekisterin verrannusajon aikaan 
(1.3.2002) elossa ja jotka ovat olleet vapaudessa jo vähintään viisi vuotta, 
eivätkä siksi enää todennäköisesti palaa enää vankilaan.

1.3 PoiSTUmiSlUVAT

Poistumisluvasta säädetään vankeuslain 14 luvussa. Poistumisluvan tarkoi-
tuksena on tukea vangin yhteyksien säilymistä ja sijoittumista yhteiskuntaan 
sekä vähentää vapaudenmenetyksestä aiheutuvia haittoja.

Vangille voidaan ensinnäkin myöntää hakemuksesta lyhytaikainen lupa 
poistua vankilasta rangaistusajan pituuden (RP) perusteella. Tällä perusteel-
la lupa voidaan myöntää, kun vankilassaoloajasta on suoritettu kaksi kolmas-
osaa, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Elinkautiseen vankeuteen tuomi-
tun vankilassaoloaikana pidetään kahtatoista vuotta (tai kymmentä vuotta, 
jos teko on tehty alle 21-vuotiaana). Lupa voidaan myöntää jo ennen näiden 
määräaikojen täyttymistäkin rangaistusajan suunnitelmaa huolellisesti 
noudattaneelle, jos se on tarpeen suunnitelman toteuttamiseksi taikka 
yksittäisessä tapauksessa vangin yhteyksien säilymisen, toimintakyvyn 
ylläpitämisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Poistumislupaa ei tällä 
perusteella saa kuitenkaan myöntää ennen kuin puolet vankilassaoloajasta 
on suoritettu. Lupaa voidaan myöntää enintään kolme vuorokautta kahden 
kuukauden ajanjaksoa kohden.

Luvan tulee edistää rangaistusajan suunnitelman toteuttamista. Luvan 
edellytyksenä on myös, että vangin rangaistuksen aikaisesta käyttäytymises-
tä sekä hänen henkilöstään ja rikollisuudestaan saatujen tietojen mukaan 
voidaan pitää todennäköisenä, että vanki noudattaa luvan ehtoja. Vangin 
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tulee sitoutua päihteettömyyden valvontaan ja muuhun luvan ehtojen noudat-
tamisen kannalta tarpeelliseen valvontaan. Rangaistusaikaisella käyttäytymi-
sellä tarkoitetaan paitsi vangin käytöstä ja mahdollisia järjestysrikkomuksia, 
myös sitä, onko vanki noudattanut rangaistusajan suunnitelmaa. Rangaistus-
ajan suunnitelman noudattamatta jättäminen, joka on johtunut muusta kuin 
vangin aiheuttamasta syystä, ei ole este poistumisluvan myöntämiselle11. 
Luvan ehdot, jotka on mainittava kirjallisessa päätöksessä, koskevat vankilan 
ulkopuolella liikkumista, poistumisluvan perustetta, päihteettömyyttä, valvon-
taa, vangin käyttäytymistä ja vankilaan palaamista. Päätöksessä on mainitta-
va myös ehtojen rikkomisen seuraamukset.

Edellä mainittujen säännösten estämättä vangille voidaan antaa lupa poistua 
saatettuna tai tarpeellisen valvonnan alaisena ulkopuoliseen tilaisuuteen 
osallistumista varten tai muusta tällaisesta syystä. Tällaisen poistumisluvan 
enimmäisaika on puoli vuorokautta. Säännöstä voidaan soveltaa avolaitok-
sissa myös esimerkiksi siten, että vangit voivat käydä vankilan ulkopuolises-
sa jumalanpalveluksessa tai kaupassa esimerkiksi matkapuhelimen avulla 
valvottuina12.

Poistumislupa voidaan toiseksi myöntää tärkeästä syystä (TS) tai ulkopuoli-
seen tilaisuuteen osallistumista varten siksi ajaksi, jota luvan perusteena 
olevien asioiden hoitaminen välttämättä vaatii. Luvan voi saada vain vanki, 
joka todennäköisesti tulisi noudattamaan luvan ehtoja ja suostuu päihteettö-
myyden ja muiden luvan ehtojen valvontaan. Luvan edellytyksenä on, että 
luvan myöntäminen on tärkeää vangin perheeseen, terveydenhuoltoon, 
toimeentuloon tai työ-, koulutus-, sosiaali- tai asuntoasioiden hoitamiseen 
liittyvästä tai muusta vastaavasta syystä. Tärkeä syy voisi olla esimerkiksi 
muutto, oppilaitokseen pyrkiminen, työpaikkahaastattelu tai muu tämänkaltai-
nen syy13.

Jos luvan ehtojen noudattamista ei voida pitää riittävän todennäköisenä, 
vangille voidaan myöntää poistumislupa tarpeellisen valvonnan alaisena. 
Valvonta voi olla välitöntä vartiointia tai välillistä valvontaa (esimerkiksi 
säännöllinen yhteydenpito puhelimitse).

Kolmanneksi vangille on myönnettävä poistumislupa erittäin tärkeästä syystä 
(ETS). Erittäin tärkeänä syynä pidetään lähiomaisen tai muun läheisen 
vakavaa sairautta samoin kuin lähiomaisen tai muun läheisen hautajaisia 
taikka muuta tämänkaltaista syytä. Muulla syyllä tarkoitetaan esimerkiksi 
omaisen joutumista vakavaan onnettomuuteen14. Lupa voidaan evätä, jos 
epääminen on tarpeen karkaamisen, vapauttamisyrityksen tai uuden rikok-
sen estämiseksi taikka muusta vastaavasta painavasta syystä.

Varmuusosastolle sijoitetulle vangille voidaan myöntää poistumislupa tär-
keästä tai erittäin tärkeästä syystä vain saatettuna. Jos elinkautisvangille ei 
myönnetä poistumislupaa normaalisti vankeuslain 14 luvun 3 §:n mukaisesti 
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määräytyvänä aikana, hänelle on myönnettävä lupa poistua saatettuna 
vähintään kerran vuodessa rangaistusajan suunnitelman mukaisesti. Tällai-
sen poistumisluvan enimmäiskesto on puoli vuorokautta.

Jos poistumisluvan myöntämisen edellytykset eivät enää päätöksen tekemi-
sen jälkeen täyty, lupa voidaan peruuttaa. Vangille, joka rikkoo poistumislu-
van ehtoja, voidaan määrätä kurinpitorangaistus. Jos vanki syyllistyy vanki-
lan ulkopuolella rikokseen, sen johdosta toimitetaan normaali esitutkinta.

Poistumisluvasta, sen peruuttamisesta ja aikaistamisesta päättää vankilan 
johtaja tai hänen määräämänsä turvallisuudesta tai toiminnoista vastaava 
virkamies. Rikosseuraamusvirasto päättää kuitenkin poistumisluvasta, jos 
lupaa hakee elinkautista rangaistusta tai koko rangaistusta suorittava vanki15 
tai lupaa haetaan muuhun valtioon kuin Suomeen. Rikosseuraamusviraston 
ilmoituksella päätösvalta voidaan siirtää näissäkin asioissa vankilan johtajal-
le.

Vuosittain Rikosseuraamusvirastossa ratkaistaan noin 300 poistumislupa-
anomusta. Lisäksi kaikki vangit voivat kannella Rikosseuraamusvirastoon 
vankiloiden tekemistä poistumisluparatkaisuista tarvittaessa. 

Asia ratkaistaan Rikosseuraamusvirastossa vankilassa annettujen lausunto-
jen pohjalta. Rikosseuraamusviraston johtaja tai hänen sijaisensa tekee 
lopullisen päätöksen esittelijän esityksen pohjalta. Jokainen päätös on 
yksilöllisen harkinnan tulos. Mikäli Rikosseuraamusvirasto tekee myönteisen 
päätöksen anotusta poistumisluvasta, tarkemmat poistumislupaehdot sekä 
poistumisluvan valvontakeinot määrittelee sijoittava vankila. Poistumisluvan 
valvonnan suorittaa myös vangin sijoittelusta vastaava vankila.

Rikosseuraamusvirasto voi niin halutessaan luovuttaa toimivallan ratkaista 
elinkautisvangin tai koko tuomiotaan suorittavan vangin poistumislupa-ano-
muksen. Tavallisesti toimivalta luovutetaan silloin, kun edellä mainittu vanki 
on edennyt tuomionsa loppupuolelle, ja hänet on jo sijoitettu mahdollisesti 
avovankilaan lopputuomiotaan suorittamaan. Lisäksi toimivallan luovuttami-
sessa Rikosseuraamusvirasto edellyttää yleensä, että vanki on käynyt useilla 
onnistuneilla poistumisluvilla ja muun vankilakäyttäytymisenkin on oltava 
moitteetonta. Toimivalta voidaan myös palauttaa Rikosseuraamusvirastolle. 
Esimerkkinä päätösvallan palauttamisesta voi olla tilanne, jossa vanki 
syyllistyy törkeään rikokseen, jonka seurauksena menettää esimerkiksi 
avolaitospaikkansa. Päätösvaltaa ei kuitenkaan ole pakko luovuttaa sijoitus-
vankilalle, vaan joissakin tilanteissa Rikosseuraamusvirasto saattaa pitää 
päätösvallan itsellään. Haastattelussa esimerkkinä tuli esiin nimirikolliset.

Vankien poistumislupia (”vankilomia”) on toisinaan arvosteltu julkisessa 
keskustelussa. Huomio poistumislupiin on kiinnittynyt erityisesti silloin, kun 
joku lomalla ollut vanki on lähtenyt lomalta karkuun tai syyllistynyt lomalla 



24 25

ollessaan vakavaan rikokseen. Tässä tutkimuksessa on tutkittu poistumislu-
parikkomusten yleisyyttä ja sitä, ketkä ehtoja rikkovat. Tutkittu tieto on omiaan 
paikantamaan riskitekijöitä ja hälventämään poistumislupiin liittyviä virheelli-
siä mielikuvia.

1.4 RANgAiSTUSAJAN SUUNNiTelmA

Keskeisin vangin vankilaan saapumisen jälkeinen toimenpide on rangaistus-
ajan suunnitelman laatiminen, josta on säädetty vankeuslain 4 luvun 
6–7 §:ssä. Rangaistusajan suunnitelma on yksilöllinen suunnitelma rangais-
tusajan suorittamista, vapauttamista ja ehdonalaista vapautta varten. Suunni-
telma laaditaan vankeuslain mukaan kaikille vangeille. Ennen vankeuslain 
voimaantuloa rangaistusajan suunnitelmia laadittiin vain pitkiä, yli kahden 
vuoden pituisia tuomioita suorittaville. Suunnitelma kattaa koko rangaistus-
ajan ja ehdonalaisen vapauden. Suunnitelman sisältö ja tavoitteet mitoitetaan 
rangaistusajan pituuden sekä vangin sosiaalisen toimintakyvyn ja henkilö-
kohtaisten olosuhteiden edellyttämällä tavalla niin, että tavoitteisiin olisi 
rangaistusajan kuluessa mahdollisuus pyrkiä. Suunnitelman sisältö mitoite-
taan rangaistusajan pituuden mukaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvin 
lyhyttä rangaistusta suorittavan vangin suunnitelma voi sisältää esimerkiksi 
maininnan toiminnasta rangaistusaikana, vangin sijoittamisesta ja vapautu-
misajankohdasta. Toisaalta lyhyin väliajoin useita lyhyitäkin rangaistuksia 
suorittamaan tulleelle vangille tehtävän suunnitelman tulisi olla tavoitteelli-
sempi. Suunnitelma on yksi tärkeimmistä välineistä, jolla kunkin vangin 
vankeusajasta pyritään tekemään ennustettava, suunnitelmallinen ja vaikut-
tava vankeusprosessi16.

Suunnitelma sisältää suunnitelman vangin sijoittamisesta, toiminnasta 
rangaistusaikana, valvotusta koevapaudesta ja ehdonalaisesta vapauttami-
sesta sekä poistumisluvan myöntämisestä. Hyvissä ajoin ennen vangin 
todennäköistä vapauttamista suunnitelmaa täydennetään vapauttamissuun-
nitelmalla ja valvontasuunnitelmalla. Vapauttamissuunnitelmaa laadittaessa 
arvioidaan tarvittavassa laajuudessa vangin edellytykset selviytyä vapaudes-
sa sekä hänen palvelujen tarpeensa. Rangaistusajan suunnitelman sisällös-
sä ja laajuudessa otetaan huomioon vangin rangaistusajan pituus, aikaisem-
mat vankeusrangaistukset, vangin työ- ja toimintakyky sekä hänen 
henkilöstään, rikollisuudestaan ja olosuhteistaan saadut tiedot.17

Rangaistusajan suunnitelma laaditaan sijoittajayksikössä. Suunnitelma 
voitaisiin tehdä myös henkilön ollessa vielä vapaudessa ennen rangaistuk-
sen suorittamisen aloittamista18. Näin voidaan toimia ongelmattomissa 
tapauksissa, esimerkiksi sijoitettaessa sosiaaliselta toimintakyvyltään ja 
henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ongelmattomia vankeja, joilla on hyvin 
lyhyt vankeusrangaistus tai sakon muuntorangaistus suoritettavanaan. Myös 



24 25

avolaitoksiin voidaan sijoittaa suoraan vapaudesta (VankL 4:9). Suunnitel-
maa tarkennetaan siinä vankilassa, johon vanki sijoitetaan. 

Suunnitelma valmistellaan yhteistyössä vangin kanssa. Vangin osallistuminen 
suunnitelman laatimiseen on tärkeää. Suunnitelman tekoon osallistuminen on 
vangille vapaaehtoista, mutta vankia tulisi lain esitöiden mukaan kaikin tavoin 
motivoida sen tekemiseen19. Vankia voidaan motivoida mukaan erilaisilla 
kannustimilla. Niitä ovat siirtäminen avoimempiin olosuhteisiin, poistumislu-
vat, sijoittuminen ulkopuoliseen laitokseen ja valvottu koevapaus. Vangin 
kieltäytyminen yhteistyöstä ei ole este suunnitelman laatimiselle, mutta tällöin 
se voidaan laatia sisällöltään vähemmän vaativaksi. 

Rangaistusajan suunnitelmaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin oltava 
yhteistyössä kriminaalihuoltolaitoksen, sekä vangin suostumuksella hänen 
koti- tai asuinkuntansa viranomaisten, muiden viranomaisten sekä yksityisten 
yhteisöjen ja henkilöiden kanssa. yksityishenkilöllä tarkoitetaan vangin 
omaisia, muita läheisiä ja vangille määrättävää yksityisvalvojaa. yksityisellä 
yhteisöllä tarkoitetaan esimerkiksi yksityistä päihdehuollon laitosta tai muuta 
vastaavaa sijoituspaikkaa, johon vanki sijoittuu ehdonalaiseen vapauteen 
päästessään.20 Vangin yhteiskuntaan sijoittumisen parantamiseksi vapautta-
missuunnitelmaa laadittaessa on lisäksi vangin suostumuksella oltava 
tarpeen mukaan yhteistyössä vangin koti- tai asuinkunnan sosiaali-, terveys-, 
asunto- sekä työvoimaviranomaisten kanssa. Tavoitteena on luoda vapautu-
valle vangille ”vapautumispolku”, jota seuraten hän voisi jatkossa viettää 
rikoksetonta elämää.21

Hallituksen esityksessä on korostettu, että järjestelmän onnistuminen edellyt-
tää, että sijoittajayksiköiden toimintaa kehitetään ja niille varataan riittävät 
resurssit. Useissa maissa vanki on tulo-osastolla 3–4 viikkoa, jona aikana 
tarvittavat selvitykset, arviot ja suunnitelma valmistellaan22. Voimavarojen 
riittämättömyys voi olla suunnittelun heikko kohta. Hyvää ei lupaa se, että 
vankeuslain täytäntöönpanoa jouduttiin lykkäämään liki vuodella rahan 
puutteen vuoksi.

Suunnitelman toteutumista on seurattava. Suunnitelma on otettava lain 
mukaan uudelleen käsiteltäväksi säännöllisin väliajoin. Tarve tarkistaa 
suunnitelmaa riippuu kuitenkin yksittäisestä tilanteesta ja vangin olosuhteis-
ta. Suunnitelma on otettava uuteen tarkasteluun, jos sitä ei noudateta. 
Suunnitelman seuraamisesta vastaa tähän tehtävään määrätty vankeinhoito-
laitoksen virkamies.

Suunnitelma on hyvä perusta harkittaessa esimerkiksi poistumislupia ja 
siirtoja toiseen vankilaan. Jos rangaistusajan suunnitelmaa on noudatettu 
eikä esimerkiksi järjestysrikkomuksia tai muita olosuhteiden muutoksia ole 
ilmennyt, päätökset ovat lähtökohtaisesti suunnitelman mukaisia myös 
konkreettisessa tapauksessa. Vangin kannalta suunnitelman ottaminen myös 
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konkreettisten ratkaisujen pohjaksi lisää ennustettavuutta ja vähentää 
epävarmuutta23. Tässä tutkimuksessa on selvitetty myös, mikä merkitys 
rangaistusajan suunnitelmalla on ollut käytännössä poistumislupia myönnet-
täessä.

1.5 TURVAlliSUUS JA PeRUSoiKeUDeT

Turvallisessa täytäntöönpanossa on kysymys vankien, henkilökunnan, 
rikoksen uhrien ja muiden yhteiskunnan jäsenten turvallisuudesta. Perustus-
lain 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus turvallisuuteen. Täytäntöönpano on 
turvallista silloin, kun vangit pysyvät vankiloissa, vangit voivat suorittaa 
rangaistuksensa ilman väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutumista, vartijoi-
den työturvallisuus on kunnossa, uhrit voivat elää ilman koston pelkoa ja 
yhteiskunnan muut jäsenet eivät tunne rangaistusta suorittavien uhkaavan 
turvallisuuttaan. Turvallisen täytäntöönpanon perusteet ovat:

•	 oikean	seuraamusmuodon	valinta
•	 toimiva	sijoitusjärjestelmä
•	 tarkoituksenmukaiset	yksiköt
•	 mielekäs	toiminta
•	 koettu	turvallisuus
•	 perusoikeuksien	punninta
•	 riittävä	tieto,	mitä	vankiloissa	tapahtuu

Keinoja turvallisuuden takaamiseksi ovat ainakin seuraavat:

•	 päihdekontrolli	ja	tuki	päihteettömyyteen
•	 tiedottaminen
•	 systemaattinen	tiedon	hankinta	ja	analysointi
•	 toiminnan	ja	turvallisuuden	yhteensovittaminen
•	 tutkimustiedon	hankinta	ja	käyttö
•	 työtehtävien	mielekäs	järjestäminen	ja	roolijako

Turvallisuudesta vastaa ensisijaisesti Vankeinhoitolaitoksen henkilökunta 
laissa määritellyissä rajoissa. Lakivaliokunta korosti turvallisuusnäkökohtaa 
lisäämällä vankeuslain 1 luvun 3 §:n 2 momenttiin virkkeen, jonka mukaan 
vankeuden täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten on huolehdittava 
siitä, ettei vankeuden aikana kukaan oikeudettomasti puutu vangin henkilö-
kohtaiseen koskemattomuuteen24. 

Myös oikeuslaitos ja poliisi vaikuttavat merkittävästi täytäntöönpanon turvalli-
suuteen. Erityisen tärkeää on joustava tiedonvaihto viranomaisten välillä. 
Esimerkiksi poistumislupien harkinnassa on merkittävää yhteistyö vankein-
hoitolaitoksen ja poliisin välillä25. Turvallisuuden takaamiseksi täytäntöönpa-



26 27

nossa joudutaan rajoittamaan monia perusoikeuksia. Keskeisin rajoitettava 
perusoikeus on oikeus vapaaseen liikkumiseen, jota vangilla ei tietenkään 
voi olla. Merkittävimmät muut rajoitukset käsitellään tässä jaksossa. Tässä 
tutkimuksessa on pyritty kartoittamaan lupaharkintaan liittyviä riskitekijöitä. 
Riskitekijöiden tutkimisen tarkoitus ei ole se, että poistumislupia myönnettäi-
siin vähemmän. Riskitekijöiden tunteminen auttaa muun muassa kehittämään 
ehtojen noudattamista tukevia valvonta- ja tukimuotoja.

Täytäntöönpanon yleiset vähimmäissäännöt on ilmaistu ensinnäkin kansain-
välisissä sopimuksissa. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen sopimuksen (KP-sopimuksen) 10 artiklan mukaan kaikkia 
henkilöitä, joilta on riistetty heidän vapautensa, on kohdeltava inhimillisesti ja 
kunnioittaen ihmisen synnynnäistä arvoa. Euroopan ihmisoikeussopimus 
kieltää kiduttamisen ja epäinhimilliset tai halventavat rangaistukset. Suosituk-
sen luonteisia sääntöjä sisältävät Euroopan neuvoston ministerikomitean 
vahvistamat Euroopan vankisäännöt (suositus n:o R 87 3) ja yK:n piirissä 
määritellyt yhdistyneiden kansakuntien vankeinhoidon vähimmäissäännöt 
(663 CI XXIV). Vankeinhoidon vähimmäissäännöt on julkaistu Suomessa 
Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisussa 4/97 (Vähimmäissääntöjen 
soveltaminen, Hyvän vankeinhoidon käsikirja). Nämä vähimmäissäännöt ovat 
vaikuttaneet merkittävästi vankeutta säänteleviin kansallisiin normeihin myös 
Suomessa.

Perustuslaissa taatut perusoikeudet koskevat myös rikoksesta tuomittua 
täytäntöönpanon aikana. Perustuslaki asettaa vaatimuksia sekä rajoitusten 
muodolle että sisällölle26. Lähtökohtana on rajoitusten minimointi ja se, että 
rajoitukset perustuvat lakiin (PL 7 § 2 mom.). Perustuslain 7 §:n 3 momentis-
sa on nimenomaisesti säädetty, että vapautensa menettäneen oikeudet 
turvataan lailla.

Rajoitusten lakiin perustuminen ei tarkoita sitä, että rajoituksia pitäisi säätää. 
Rajoitusten tarve on harkittava kussakin tapauksessa erikseen. Tuomitun 
perusoikeuksia saa rajoittaa vain siinä määrin kuin on välttämätöntä rangais-
tuksen täytäntöönpanemiseksi. Vankeuslain 1 luvun 3 §:ssä säädetään 
nimenomaan, ettei vankeuden täytäntöönpano saa aiheuttaa vangin oikeuk-
siin eikä olosuhteisiin muita rajoituksia kuin niitä, joista säädetään lailla tai 
jotka välttämättä seuraavat itse rangaistuksesta. Vankeuden sisältönä on 
vapauden menetys tai sen rajoittaminen.27

Vankien perusoikeusrajoituksiin sovelletaan perusoikeuksien yleisiä rajoitta-
misedellytyksiä joita on käsitelty seikkaperäisesti perustuslakivaliokunnan 
kannanotoissa (esimerkiksi PeVL 12/1998 vp). Tässä esitetään vain perusoi-
keuksien rajoitusten perusperiaatteet. Perusoikeuden rajoitukset tulee voida 
oikeuttaa kussakin yksittäistapauksessa ja kunkin oikeuden osalta erikseen. 
Perustuslain säännökset eivät ainakaan yleisesti ole sillä tavoin ehdottomia, 
että niitä ei voisi missään laajuudessa eikä millään edellytyksillä rajoittaa. 
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Näin ei ole silloinkaan, kun perusoikeussäännös ei sisällä mainintaa rajoitus-
mahdollisuudesta. 

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä perustuslakivaliokunta kirjasi mietin-
töönsä perusoikeuksien yleisten rajoitusperusteiden luettelon. yleisiä perus-
oikeuksien rajoittamisedellytyksiä ovat lailla säätämisen vaatimus, täsmälli-
syys- ja tarkkarajaisuusvaatimus, hyväksyttävyysvaatimus, ydinalueen 
koskemattomuuden vaatimus, suhteellisuusvaatimus, oikeusturvavaatimus ja 
ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen vaatimus. Perusoikeuteen tehtävän 
rajoituksen tulee täyttää samanaikaisesti kaikki rajoitusedellytysten vaatimuk-
set. Joidenkin perusoikeuksien rajoittamista tulee tarkastella myös kyseisen 
perusoikeuteen tehdyn lakivarauksen näkökulmasta. 

Perusoikeuden käyttämistä voivat rajoittaa toisen ihmisen perusoikeudet. 
Kahden tai useamman perusoikeuden keskinäinen ristiriita ratkaistaan 
pääsäännön mukaan punninnalla. Perusoikeussäännökset voidaan ymmär-
tää optimointikäskyiksi, joiden tarkoituksena on turvata mahdollisimman 
hyvin kunkin yksilön perusoikeuksien toteutuminen. Tavoitteena on saavuttaa 
mahdollisimman hyvä tasapainotilanne yhteen sovitettavien perusoikeus-
intressien kesken. Vankien ja tutkintavankien jonkin perusoikeuden rajoitta-
mistilanteessa onkin usein kysymys tällaisesta kollisiotilanteesta. 

Vankien kohtelun yleisistä periaatteista on säädetty vankeuslain 1 luvun 
5–7 §:ssä. Vankeja on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja heidän ihmisar-
voaan kunnioittaen. Vankeja ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa 
keskenään eri asemaan rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, 
kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, 
terveydentilan, vammaisuuden, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, 
poliittisen tai ammatillisen toiminnan taikka muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella. Nuorelle tuomittua vankeutta täytäntöönpantaessa on kiinnitettä-
vä erityistä huomiota vangin iästä ja kehitysvaiheesta johtuviin tarpeisiin. 
Poistumislupien myöntämisessä erityisen tärkeä on perustuslain 6 §:ssä 
säädetty yhdenvertaisuusperiaate, joka on saanut ilmauksensa myös van-
keuslaissa (VankL 1:5). Käsillä olevassa tutkimuksessa yritetään kartoittaa, 
onko lupien myöntäminen ollut sopusoinnussa näiden säännösten sanamuo-
don tai tarkoituksen kanssa.

Vankeinhoitolaitoksen virkamiehen on toimittava asiallisesti ja puolueetto-
masti sekä sovinnollisuutta edistäen. Vankilan järjestystä ja turvallisuutta 
tulee ylläpitää ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin. Suhteellisuuspe-
riaatteen mukaan virkatehtävät on suoritettava puuttumatta enempää kenen-
kään oikeuksiin ja aiheuttamatta suurempaa haittaa kuin on välttämätöntä ja 
puolustettavaa tehtävän suorittamiseksi. 

Oikeudenkäynnissä on ehdottomana sääntönä, että vastaajalle on varattava 
tilaisuus lausua ratkaisuun vaikuttavista seikoista. Kuulemisvelvollisuus on 
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voimassa myös täytäntöönpanossa. Vankia on kuultava asumista, vankilaan 
ja toimintaan sijoittamista, kurinpitoa sekä muuta häntä koskevaa tärkeää 
päätöstä tehtäessä. Vankia kuullaan muun muassa rangaistusajan suunnitel-
masta ja vapauttamissuunnitelmasta. Myös avoseuraamusten täytäntöönpa-
nossa tuomittua kuullaan hänen oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa vaikuttavis-
ta seikoista. Haastattelututkimuksella on selvitetty myös, miten vangin 
tarpeet otetaan huomioon lupaharkinnassa ja mihin muihin seikkoihin lupa-
harkinnassa kiinnitetään huomiota.

1.6 TilASTolliSeN AiNeiSToN KUVAUS

Vankien poistumislupakäytäntöjä tutkitaan tilastollisesti kahden tutkimusai-
neiston avulla. Ensimmäinen aineisto sisältää tietoja vankien poistumisluvista 
ja luparikkomuksista kuukausitasolla vankiloittain lokakuusta 2006 tammikuu-
hun 2009 asti28. Aineisto sisältää tietoja muun muassa siitä, kuinka monta 
poistumislupaa vankilassa on kuukauden aikana haettu ja myönnetty, kuinka 
usein poistumislupaehtoja on rikottu ja mitkä ovat olleet syinä rikkomuksille. 
Tarkoituksena on erityisesti selvittää, löytyykö vankiloiden välillä eroja poistu-
mislupien myöntämiskäytännöissä ja lupaehtojen rikkomisessa. 

Toinen tutkimusaineisto sisältää tiedot kaikista vuonna 2008 haetuista 
poistumisluvista ja poistumisluvan hakijoista. Aineistossa tapauksia oli 
yhteensä 15 257. Tarkoituksena on selvittää, mitkä yksilön taustatekijät 
vaikuttavat siihen, että poistumislupa myönnetään (ja vastaavasti jätetään 
myöntämättä) ja että poistumislupaehtoja rikotaan. Aineistossa keskitytään 
yksilön rikoshistorian ja sosiaalisten ongelmien vaikutuksiin kyseisissä 
tutkimuskysymyksissä. Lisäksi aineiston avulla pyritään selvittämään, kuinka 
suuria ovat vankilakohtaiset erot poistumislupien myöntämisessä ja lupaeh-
tojen rikkomisessa, joita ei voida selittää eroilla vankiloiden vankirakentees-
sa. 

Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan vankilakohtainen kuukausitason 
aineisto ja sen jälkeen vuoden 2008 vankikohtainen poistumislupa-aineisto. 
Tutkimusaineistoja analysoidaan tunnuslukujen, kuvioiden, taulukoiden, 
regressioanalyysin ja tilastollisen päättelyn avulla. Aluksi tutkimusaineistoa 
esiteltäessä tutkimuksessa tilastollisen päättelyn apuna käytetään pääasias-
sa-riippumattomuustestiä, joka on sopiva menetelmä tutkittaessa luokitelta-
vien muuttujien välistä riippuvuutta. Tilastollinen päättely perustuu päätel-
mään siitä, kuinka harvinainen testisuureen arvo on, jos nollahypoteesi, 
ryhmien välillä ei ole eroja suhteessa tutkittavaan asiaan, olisi todellisuudes-
sa totta. Tätä todennäköisyyttä kutsutaan testin havaituksi merkitsevyysta-
soksi, jota kuvataan usein p-arvon avulla.
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Jos testin merkitsevyystaso (p-arvo) on esimerkiksi 0,02, otetaan kahden 
prosentin riski väärästä päätöksestä, mikäli todetaan, että ryhmien välillä on 
tilastollisesti merkitseviä eroja. Usein tutkimuksissa pidetään p-arvoa 0,05 
tilastollisen merkitsevyyden rajana: mikäli p-arvo on alle 0,05, voimme sanoa 
että tulos on tilastollisesti merkitsevä. Tilastollisesti kohtalaisen merkittävistä 
eroista puhutaan, kun testin merkitsevyystaso on välillä 0,05–0,1.

Viimeisessä vaiheessa vuoden 2008 poistumislupa-aineistoa analysoidaan 
regressioanalyysin avulla. Regressioanalyysin etuna on se, että samanaikai-
sesti voidaan ottaa huomioon usean tekijän vaikutus tutkittavaan ilmiöön, 
jolloin saadaan laskettua yksittäisen tekijän ”puhdas” vaikutus ilmiöön.

1.7  hAASTATTelUJeN JA KySelyiDeN 
AlKUASeTelmA 

Tilastollisen aineiston lisäksi vankien poistumislupakäytäntöjen yhtenäisyyttä 
pyrittiin kartoittamaan kesäkuussa 2009 suoritettujen haastattelujen ja 
kyselyiden avulla. Haastatteluita suoritettiin kaikkiaan kahdeksan (haastatte-
lurunko liitteenä), joista viisi tehtiin suljetuissa vankiloissa ja kaksi avolaitok-
sissa. Näiden lisäksi haastateltiin yhtä poistumislupa-asioita esittelevää 
virkamiestä Rikosseuraamusvirastossa, jossa päätetään elinkautisvankien tai 
koko tuomiotaan suorittavien vankien poistumisluvista. Tämän lisäksi Rikos-
seuraamusviraston toimivaltaan kuuluu myös ulkomaille suuntautuvien 
poistumislupien ratkaisu. 

Haastateltavien valintaperusteena oli, että jokaiselta aluevankilajaon mukai-
selta alueelta haastateltaisiin yksi suljettu laitos. Sillä, että haastattelut 
koskivat sekä suljettuja että avolaitoksia pyritään tutkimaan, onko erovai-
suuksia eri laitostyyppien välillä. 

Elektronisella kyselylomakkeella29 toteutettu kysely lähetettiin haastattelujen 
ulkopuolelle jääneille suljetuille ja avolaitoksille. Kysely pyrittiin suuntaamaan 
niin, että saman hallinnollisen rakenteen alla oleville laitoksille lähetettiin 
ainoastaan yksi kysely, vaikka osastoja tai laitoksia olisi kaksi. yksi kysely 
lähetettiin myös siinä tilanteessa, että suljetun vankilan alaisuudessa toimii 
avo-osasto. Tällaisessa tapauksessa vastaus näkyy suljettujen vankiloiden 
vastaustilastossa. Näin tehden kysely lähetettiin yhdeksälle avovankilalle tai 
avo-osastolle. Avolaitoksista tai -osastoista seitsemän vastasi kyselyyn. Kun 
huomioidaan kyselyyn vastanneiden lisäksi kaksi haastattelua, vastaukset 
kattoivat 60 prosenttia kaikista Suomessa toimivista avolaitoksista tai suljettu-
jen laitosten yhteydessä toimivista avo-osastoista. 

Suljettujen laitosten osalta kysely lähetettiin kymmenelle suljetulle vankilalle. 
Periaatteena oli sama kuin avolaitosten osalta, kysely lähetettiin ainoastaan 
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yhteen vankilaan, huolimatta siitä, että vankilan alaisuudessa saattaa toimia 
avo-osasto tai kaksi suljettua laitosta saman hallinnollisen rakenteen alla. 
Suljetuista laitoksista kyselyyn vastasi yhteensä yhdeksän vankilaa. Kun 
tämän lisäksi huomioidaan viisi suoritettua haastattelua, kysely tavoitti 82 
prosenttia kaikista Suomessa toimivista suljetuista laitoksista.
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2   PoiSTUmiSlUPAKäyTäNTö 
KUUKAUSiTASollA 
TARKASTelTUNA

Vankilakohtaisen kuukausiaineiston avulla kuvataan poistumislupajärjestel-
män toimintaa yleisellä tasolla lokakuusta 2006 tammikuuhun 2009. Havain-
toja on 28 kuukaudelta. Joidenkin kuukausien kohdalta saattaa puuttua 
jonkin vankilan tiedot poistumislupiin liittyvistä asioista, jonka vuoksi tilastoai-
neisto ei anna aivan oikeaa kuvaa ilmiöstä, mutta riittävän kuvan kuitenkin. 

Haettujen poistumislupien määrä

Viime vuosina haettujen poistumislupien määrä on laskenut samaan aikaan 
vankien määrän vähenemisen kanssa (ks. kuvio 1). Vuoden 2006 lopulla 
kuukausittain haettiin noin 1500 poistumislupaa. Vastaava lukema vuoden 
2008 lopussa oli 1350 hakemusta. Laskua kahdessa vuodessa oli noin 
kymmenen prosenttia. Kaiken kaikkiaan tarkastelujaksolla poistumislupia 
haettiin keskimäärin 1280 kappaletta kuukaudessa. Eniten poistumislupia 
haettiin Helsingin vankiloista. Helsingin avovankilan Suomenlinnan osastosta 
haettiin poistumislupia keskimäärin 118, Helsingin avovankilan Vantaan 
osastolta 101 ja Helsingin vankilasta 79 kappaletta kuukaudessa. Vähiten 
poistumislupia haettiin Kuopion suljetusta vankilasta (4 kpl kuukaudessa), 
Mikkelin vankilasta (5 kpl) ja Vantaan vankilasta (6 kpl). 

Kuvio 1 Haettujen poistumislupien määrä ja trendiviiva
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Pohdittaessa eroja poistumislupien määrässä yhtenä selittävänä tekijänä 
voidaan nähdä vankiloiden eri tarkoitukset ja tavoitteet. Se, että avovankilois-
sa anotaan ja hyödynnetään paljon poistumislupia, on ymmärrettävä tulos, 
sillä jossain määrin tuomionsa loppupuolella olevia vankeja siirretään avo-
vankilaan suorittamaan lopputuomiotaan. Jos tavoitteena on vangin hallittu 
vapautuminen, vapauteen valmistelu painottuu edellä mainituissa tilanteissa 
avovankiloihin, jolloin on luontevaa, että vangit käyvät enemmän poistumislu-
villa. Poistumisluvilla hoidetaan vapautumiseen liittyviä asioita, kuten esimer-
kiksi vuokra-asunnon hankita mikäli sitä ei entuudestaan ole. Kyseinen 
tilanne voi olla etenkin pitkätuomioisilla vangeilla. Vankeusajan loppupuolelle 
sijoittuvilla poistumisluvilla edesautetaan vankia myös sopeutumaan takaisin 
yhteiskuntaan. Ajatus kävi ilmi eräässä haastattelussakin:

”Ettei totuus unohdu, että eihän vanki oo vanki ikuisesti että itse asiass 
se olis hyvä, että siellä siviilissäkin viranomaiset ja sosiaaliviranomai-
set ja millon ketkäki ja lähipiiri ja onhan se niillekin tärkee et ne näkee 
niinku joskus sitä ihmistä, että tämmönen kohta tupsahtaa tähän ja sit 
se onki taas tavallinen kansalainen.”

Se, miksi joissakin vankiloissa anotaan huomattavasti vähemmän poistumis-
lupia, saattaa olla selitettävissä vankiloiden erilaisten tehtävien kautta. 
Esimerkiksi Vantaan vankila on tutkintavankila ja Mikkelin vankilaan sijoite-
taan myös tutkintavankeja sen lisäksi, että kyseessä on sijoittajayksikkö, 
kuten Kuopion vankilakin. Täten vangit eivät välttämättä edes sijoitu pitkäksi 
aikaa kyseisiin laitoksiin, jolloin luonnollisesti poistumislupiakaan eivät nämä 
vankilat myönnä samassa laajuudessa kuin vankilat, joihin sijoitettavat vangit 
todella suorittavat pääosan tuomiostaan. 

Poistumislupien myöntämisaste

Tarkasteltaessa, kuinka todennäköisesti poistumislupia myönnetään, voidaan 
havaita, että nykyään poistumislupia myönnetään aiempaa todennäköisem-
min (ks. kuvio 2). Samaan aikaan, kun poistumislupahakemusten määrä on 
laskenut, on poistumislupien myöntöaste noussut. Vuoden 2006 loppupuolel-
la poistumislupa myönnettiin noin 70 prosentissa hakemuksia. Vastaava 
lukema vuoden 2008 loppupuolella oli 75 prosenttia. 

Kyselyissä kartoitettiin vastaajien näkemyksiä siitä, miten tärkeänä poistumis-
lupajärjestelmää pidetään vangin siviilielämään palaamisen kannalta. 
Haastatteluissa vastaajia pyydettiin tämän lisäksi ottamaan kantaa myös 
poistumislupajärjestelmän merkitykseen vangin sosiaalisten suhteiden 
kannalta tarkasteltuna. Poistumislupajärjestelmä nähtiin tärkeänä keinona 
ylläpitää sosiaalisia suhteita, varsinkin jos vangilla on perhettä. Poistumislu-
pajärjestelmän merkitys koettiin korostuvan erityisesti pitkäaikaisten vankien 
kohdalla sekä sellaisten sosiaalisten suhteiden kohdalla, jotka ovat vangille 
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positiivisia ja rikoksettomuutta tukevia. Lisäksi poistumislupien tavoitteeksi 
nähtiin vangin kiinnittäminen johonkin parempaan verkostoon, joka mahdol-
listaisi vangin hallitun vapautumisen. Huolimatta siitä, että poistumislupajär-
jestelmä nähtiin ylipäänsä positiivisena asiana, haastatteluista heijastui 
poistumislupiin liittyvät riskit ja se, ettei poistumislupa välttämättä paranna 
vangin verkostoitumista parempiin rikoksettomuutta tukeviin sosiaalisiin 
suhteisiin.

”Se on ihan hyvä juttu, että on tällainen poistumislupakäytäntö, mutta en 
mä nyt mitään suurta merkitystä siinä nää, että se nyt ihan mahdotto-
masti edesauttaisi rikoksetonta elämää (…) käy ihan oikeasti lap siaan 
tapaamassa sen poistumisluvan aikana, niin silloinhan sillä on tietysti 
jotain merkitystä, mutta kyllä täytyy muistaa se, että aika moni vanki 
kuluttaa sen poistumislupa-ajan niiden samojen rikostaustaisten päihde-
ongelmaisten henkilöiden kanssa kun mitä siviilissä ollessaankin.”

”Toisaalta se (poistumislupajärjestelmä) on vähän sellainen ongelmakin, 
et poistumislupien kauttahan tänne tulee kaikkea kiellettyä tavaraa.”

Siviilielämään palaamisen suhteen poistumislupien merkitys korostui pitkiin 
rangaistuksiin tuomittujen vankien kohdalla. 

”Lyhytaikaisille vangeille ei niin merkittävä kun laitoksessa oloaika on 
lyhyt, pitkäaikaisten vankien ja lopputuomiotaan suorittamaan tulevien 
kohdalla tilanne on erilainen, joille tällä on merkitystä.”

Poistumislupajärjestelmällä on merkitystä tuomion loppupuolella, jolloin vapau-
tumissuunnitelman tekeminen ja muut siviilivalmistelut ovat ajankohtaisia. 

Kuvio 2 Haettujen poistumislupien myöntöaste ja trendiviiva
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Kun huomioidaan vähentyneiden poistumislupahakemusten määrät ja 
lisääntyneen poistumislupien myöntämisen todennäköisyyden havaitaan, 
että myönnettyjen poistumislupien absoluuttisessa määrässä ei ole tapahtu-
nut suurta muutosta reilun kahden vuoden aikana, vaikkakin kuukausitason 
heilahtelut ovat suuria (ks. kuvio 3). Keskimäärin tarkastelujakson aikana 
myönnettiin poistumislupia 940 kappaletta kuukaudessa. 

Kuvio 3 Myönnettyjen poistumislupien määrä ja trendiviiva

Poistumisluvat saatettuna

Osa poistumisluvista voidaan myöntää saatettuna. Kuviossa 4 on esitetty 
saatettuna myönnettyjen ja saatettuna käytettyjen poistumislupien määrät 
tarkastelujaksolta. Kuviosta huomaa, että saatettuna myönnettyjen poistumis-
lupien määrissä ei ole juurikaan tapahtunut muutosta tarkastelujakson 
aikana. Keskimäärin 34 poistumislupaa myönnetään saatettuna joka kuukau-
si (alle 4 % kaikista poistumisluvista). Näistä luvista käytetään keskimäärin 
32 poistumislupaa.

Haastateltavien mukaan saatettuja poistumislupia käytetään jonkin verran, 
lähinnä TS tai ETS -perusteilla. Joissain haastatteluissa kävi ilmi, että saatet-
tujen poistumislupien käyttäminen on resurssikysymys30. yleensä saattajina 
on kaksi vartijaa, mutta joissain tapauksissa saattajina voi toimia erityistyön-
tekijöitä. Päätös siitä saatetaanko vai ei, on vankikohtainen, jolloin pohditaan 
vangin riskejä.
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Myöntöaste vankiloittain

Tarkastelujaksolla poistumislupa myönnettiin keskimäärin kolmessa hake-
muksesta neljästä (ks. taulukko 1). Suljetuissa vankiloissa poistumislupa 
myönnettiin keskimäärin 52 prosentissa hakemuksia, kun vastaava lukema 
avovankiloissa oli 85 prosenttia eli yli 30 prosenttiyksikköä enemmän31. 
Suljetuista vankiloista kaikkein useimmin poistumislupa myönnettiin Oulun 
vankilassa. Siellä noin 76 prosentissa hakemuksista poistumislupa myönnet-
tiin. Vastaavasti poistumislupia myönnettiin kaikkein harvimmin Turun vanki-
lassa. Siellä keskimäärin joka viides hakemus hyväksyttiin. Ero näiden 
kahden vankilan välillä poistumislupien myöntämisen todennäköisyyksissä 
oli melkein 4-kertainen. 

Avovankiloista Kuopion ja Sulkavan avovankilassa poistumislupa myönnettiin 
kaikkein todennäköisimmin. Siellä lähes kaikki (96 %) poistumislupahake-
mukset hyväksyttiin. Vastaavasti Sukevan vankilan Iskolan avovankilassa 
poistumislupia myönnettiin keskimäärin 70 prosentissa hakemuksista32. Ero 
näiden kahden vankilan välillä poistumislupien myöntämisen todennäköi-
syyksissä oli melkein 1,4-kertainen. Voidaan sanoa, että erot poistumislupien 
myöntämisessä olivat todella suuret suljettujen vankiloiden välillä.

Kuvio 4 Poistumisluvat saatettuina
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Taulukko 1 Poistumislupien myöntöaste vankiloittain

Vankila myöntöaste Vankilatyyppi

Kaikki 73,2 Kaikki

Helsingin vankila 48,2 Suljettu

Hämeenlinnan vankila 53,4 Suljettu

Jokelan vankila 48,4 Suljettu

Keravan vankila 59,7 Suljettu

Konnunsuon vankila 44,4 Suljettu

Kuopion vankila 70,3 Suljettu

Kylmäkosken vankila 55,9 Suljettu

Mikkelin vankila 43,4 Suljettu

Oulun vankila 75,9 Suljettu

Pelson vankila 47,9 Suljettu

Pyhäselän vankila 66,1 Suljettu

Riihimäen vankila 53,1 Suljettu

Sukevan vankila 39,6 Suljettu

Turun vankila 19,5 Suljettu

Vaasan vankila 70,0 Suljettu

Vantaan vankila 50,8 Suljettu

Ka. suljetut vankilat 52,4 Suljettu

   

Helsingin avovankila Suomenlinnan os. 90,5 Avo 

Helsingin avovankila Vantaan os. 90,5 Avo 

Jokelan vankilan avo.os. 88,1 Avo 

Juuan vankila 93,8 Avo 

Konnunsuon vankilan Haminan ts. 85,4 Avo 

Kuopion vankilan avov. os 96,8 Avo 

Käyrän vankila 85,4 Avo 

Laukaan vankila 94,6 Avo 

Naarajärven vankila 84,9 Avo 

Pelson vankilan Kestilän avov. os. 71,2 Avo 

Satakunnan vankila / Huos 74,4 Avo 

Satakunnan vankila / Köos 76,9 Avo 

Sulkavan vankila 96,0 Avo 

Sukevan vankilan Iskolan avov.os. 70,5 Avo 

Vanajan vankila Ojoisten os. 85,4 Avo 

Vanajan vankila Vanajan os. 89,7 Avo 

Vilppulan vankila 94,2 Avo 

ylitornion vankila 86,5 Avo 

Ka. avovankilat 85,1 Avo 
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Poistumisluparikkomukset

Vaikka poistumislupia myönnetään entistä todennäköisemmin, niin poistu-
mislupien rikkomisaste on pienentynyt viime vuosina (ks. kuvio 5)33. Vuoden 
2006 lopulla lupaehtoja rikottiin keskimäärin 6,5 prosentissa kaikista myön-
netyistä poistumisluvista. Vastaava lukema vuoden 2008 loppupuolella oli 
keskimäärin noin 4,5 prosenttia eli 2 prosenttiyksikköä vähäisempää kuin 
kaksi vuotta aiemmin.

Eräänä syynä voitaisiin nähdä rangaistusajan suunnitelman ja poistumislu-
van välinen kytkös. Poistumislupien pitäisi edistää rangaistusajan suunnitel-
maa ja vankilat voivat evätä poistumislupahakemuksen rangaistusajan 
suunnitelman etenemättömyyden perusteella. Eroa voi myös selittää se, että 
uuden vankeuslain myötä rangaistusajan suunnitelma otettiin aktiivisempaan 
käyttöön. Vuonna 2008 sen rooli poistumislupa-asioissa oli merkittä. Tilastolli-
nen havainto tukee tätä näkemystä.

Kuvio 5 Poistumisluparikkomukset lokakuusta 2006 tammikuuhun 2009 ja 
trendiviiva

Taulukossa 2 on verrattu poistumisluparikkomusten osuutta kaikista myönne-
tyistä poistumisluvista vankiloittain. Kaiken kaikkiaan poistumislupaehtoja 
rikottiin 5,3 prosentissa kaikista myönnetyistä poistumisluvista. Keskiarvo oli 
suljetuissa vankiloissa suurempi kuin avovankiloissa (7,8 % vs. 4,7 %). 
Suljetuissa vankiloissa kaikkein harvimmin poistumislupaehtoja rikottiin 
Vantaan vankilassa (2,5 prosentissa myönnetyistä poistumisluvista). Vastaa-
vasti Sukevan vankilassa poistumislupaehtoja rikottiin kaikkein useimmin 
(19,6 prosentissa myönnetyistä poistumisluvista). Avovankiloista kaikkein 
vähiten poistumislupia rikottiin Kuopion avovankilaosastolla (1,8 prosentissa 
myönnetyistä poistumisluvista). Vastaavasti Naarajärven avovankilassa 
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poistumislupia rikottiin kaikkein yleisimmin (7,8 prosentissa myönnetyistä 
poistumisluvista). 

Poistumisluvan myöntämisen todennäköisyyden ja poistumislupaehtojen 
rikkomisen väliltä löytyi negatiivinen yhteys niin suljettujen kuin avovankiloi-
den kohdalla. Toisin sanoen tutkimuksessa ei havaittu, että vankiloissa, 
joissa vangit saivat poistumisluvan muita todennäköisemmin, poistumislupa-
ehtoja olisi rikottu muita todennäköisemmin. Tulos on pikemminkin päinvas-
tainen. Etenkin avolaitosten osalta riippuvuus oli negatiivinen ja tilastollisesti 
merkitsevä34.
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Taulukko 2 Poistumisluparikkomusten osuus vankiloittain

Vankila Rikkomusten osuus Vankilatyyppi

Kaikki 5,3 Kaikki

Helsingin vankila 3,6 Suljettu

Hämeenlinnan vankila 7,2 Suljettu

Jokelan vankila 10,0 Suljettu

Keravan vankila 8,9 Suljettu

Konnunsuon vankila 10,5 Suljettu

Kuopion vankila 6,7 Suljettu

Kylmäkosken vankila 8,5 Suljettu

Mikkelin vankila 7,3 Suljettu

Oulun vankila 5,1 Suljettu

Pelson vankila 10,1 Suljettu

Pyhäselän vankila 4,5 Suljettu

Riihimäen vankila 8,3 Suljettu

Sukevan vankila 19,6 Suljettu

Turun vankila 6,0 Suljettu

Vaasan vankila 5,8 Suljettu

Vantaan vankila 2,5 Suljettu

Ka. suljetut vankilat 7,8 Suljettu

Helsingin avovankila Suomenlinnan os. 3,0 Avo

Helsingin avovankila Vantaan os. 2,7 Avo

Jokelan vankilan avo.os. 2,3 Avo

Juuan vankila 5,9 Avo

Konnunsuon vankilan Haminan ts. 5,3 Avo

Kuopion vankilan avov. os 1,8 Avo

Käyrän vankila 6,2 Avo

Laukaan vankila 5,4 Avo

Naarajärven vankila 7,8 Avo

Pelson vankilan Kestilän avov. os. 5,1 Avo

Satakunnan vankila / Huos 7,0 Avo

Satakunnan vankila / Köos 7,1 Avo

Sulkavan vankila 7,5 Avo

Sukevan vankilan Iskolan avov.os. 5,2 Avo

Vanajan vankila Ojoisten os. 3,7 Avo

Vanajan vankila Vanajan os. 2,4 Avo

Vilppulan vankila 2,0 Avo

ylitornion vankila 4,3 Avo

Ka. avovankilat 4,7 Avo
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Poistumisluparikkomusten syyt

yleisin syy poistumisluparikkomuksille tarkastelujaksolla oli määräaikana 
palaamatta jääminen (ks. taulukko 3). Kaikista poistumisluparikkomuksista 
tämä oli syynä hieman yli puolessa tapauksista. Myös palaaminen vankilaan 
takaisin alkoholin vaikutuksen alaisena oli merkittävä syy poistumisluparikko-
muksissa (31 % kaikista rikkomuksista). Suljetuissa vankiloissa määräaikana 
palaamatta jääminen oli yleisempää kuin avovankiloissa. Vastaavasti avo-
vankiloissa palaaminen alkoholin vaikutuksen alaisena oli yleisempi syy 
poistumisluparikkomukselle kuin suljetuissa vankiloissa. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että poistumislupaehtojen rikkomusten kirjaaminen 
ja puuttumiskynnys ehtojen rikkomiseen vaihteli jossain määrin vankilakohtai-
sesti. Päihteiden käytössä ja myöhästymiseen reagoimisessa oli havaittavis-
sa jonkin verran vankilakohtaisten käytäntöjen eroavaisuuksia. Pääsääntöi-
sesti päihteiden käytön osalta ei ollut joustoa. Suurimmalla osalla vastaajista 
nollatoleranssi oli ehdoton. Mikäli kuitenkin vanki palatessaan puhalsi 
minimaallisen vähän promilleja, varsinaista kurinpitoseuraamusta siitä ei 
tullut. Lähinnä operoitiin puhuttelun tai muistutuksen keinoilla, sekä poistu-
mislupaharkinnan tiukentumisella tulevaisuuden lupia ajatellen joksikin aikaa. 
yhdessä haastattelussa nostettiin esille päihteettömyyssitoumuksen rikkomi-
nen positiivisella huumetestituloksella. Tällöin asiaa tutkitaan huumausaineen 
käyttörikoksena, joka on rikoslain mukaan rangaistava teko, joka määrittelee 
seuraamuksen. Vankilan omilla kurinpitotoimilla ei tuolloin asiaan enää 
puututa.

”Jos puhallukset alkaa olla tuolla alle 0,1 promillea, niin en arvaa sitten 
enää kattoa poistumislupaehtojen rikkomista, että se on niin pieni 
poikkeama, että se voi mun käsittääkseni johtua jostain muusta 
epätarkkuudesta (…) jokunen tässä vasta oli, että 0,08 promillea. No 
aika huono sillä on mennä sitten antamaan rangaistusta poistumislu-
paehtojen rikkomisesta, kun vanki itse sanoo sitten, että hän ei ole 
käyttänyt mitään alkoholia, että hän on vaan ykköskaljaa juonut.”

”Jos puhaltaa vähän, esim 0,07 niin muistutuksella.”

”Varsinkin päihteidenkäytön osalta niin kyllähän rikkomista on se, jos 
on missään määrin käyttänyt päihteitä. Toki sitten jos puhutaan jostain 
0,1 promillen puhallustestin tuloksesta niin ei siitä varmaan edes 
varoitusta tuu. Että ehkä suullinen huomautus.”

Määräajasta myöhästymisen osalta vankiloiden välillä oli enemmän joustoa 
ja erilaisia käytäntöjä. Suurin osa laitoksista oli ehdoton aikarajan suhteen. 
Määrätyn vankilaan paluuajan osalta ei ollut joustoa, myöhästymisen syystä 
ja syyn pätevyydestä huolimatta. Toisissa laitoksissa joustettiin siten, että 
mikäli vangilla ei ole esittää mitään pätevää syytä myöhästymiselleen, vanki 
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selvisi muistutuksella myöhästyessään enimmillään tunnin annetusta määrä-
ajasta. Kyseinen tilanne oli ääritapaus haastateltujen vankilan johtajien/
apulaisjohtajien keskuudessa. Mikäli vangin myöhästyminen johtui täysin 
vangista riippumattomista syistä, osa vastaajista ei puuttunut myöhästymi-
seen lainkaan. Joissakin vastauksissa tuli ilmi huomattavasti tiukempi 
myöhästymisen tulkinta, jonka mukaan vangista täysin riippumattomat 
myöhästymiset otettiin huomioon rikottuina poistumislupien ehtoina. 

”Jos ei oo mitään hyväksyttävää syytä niin kyllä mun mielestä niin jo 
pari minuuttia on jo ehtojen rikkomista.”

”Et kyl se sitten käytännössä se on aina vähintään kymmenen minuut-
tia, et on kyseessä myöhästyminen.”

”Oli syy vaikka mikä vanki katsotaan välittömästi myöhästyneeksi eli 
pari minuuttia on jo ehtojen rikkomista.”

Taulukko 3 Poistumisluparikkomusten syyt

Syy Kaikki, % Suljetut, % Avo, %

yritys tuoda salaa aseita tai esineitä 2,9 4,7 1,6

määräaikana palaamatta jääminen 51,4 56,6 47,6

Rikos tai epäily rikoksesta 4,2 4,4 4,0

Pl:n perusteena olevan tärkeän asian laiminlyönti 0,6 0,9 0,5

Järjestyshäiriö tai otettu kesken kiinni 4,9 4,8 5,2

Sallitun oleskelupaikan ulkopuolella oleskelu tai 
ilmoittautumisen laiminlyönti 4,8 3,4 5,8

Palaaminen alkoholin vaikutuksen alaisena 31,0 24,6 35,5

Sopimaton käytös palatessa tai lähtiessä 0,0 0,0 0,0

Muu syy 0,3 0,6 0,1

Poistumislupien peruutus

Joka kuukausi keskimäärin 24 poistumislupahakemusta peruuntui, mikä 
vastasi 2,5 prosenttia kaikista myönnetyistä poistumislupahakemuksista (ks. 
kuvio 6). Rikosseuraamusviraston (2004 s. 17–18) vangeille anomuksesta 
myönnettävät luvat -julkaisussa käy ilmi, että silloin kun vankilan johtaja tai 
rikosseuraamusvirasto peruuttaa myönnetyn luvan, on tavallisin syy anojan 
syyllistyminen vankilajärjestyksen rikkomiseen. Useimmiten kysymys on 
itsensä huumaamisesta, joka voi tulla ilmi myös loman ehtoihin liittyvässä 
virtsatestissä. Muita syitä voivat olla lomapäätöksen jälkeen saadut tiedot 
muilta viranomaisilta tai loman käytännön järjestelyissä ilmi tulleet seikat. 
Vankilan johtaja ja Rikosseuraamisvirasto voi peruuttaa poistumisloman 
myös anojan pyynnöstä. Tarkastelujakson aikana ei juuri ole tapahtunut 
muutosta poistumislupien peruutusten suhteen.
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Ulkomaille suuntautuvat poistumisluvat

Rikosseuraamusvirastossa suoritetun haastattelun perusteella voidaan 
sanoa, että ulkomaille suuntautuvia poistumislupia ei vuositasolla ole run-
saasti, keskimäärin 10–20 kappaletta. Maat, joihin haastatellun henkilön 
tietämyksen mukaan hakemukset ovat suuntautuneet, ovat Viro ja Ruotsi. 
Ulkomaille suuntautuneet poistumisluvat ovat haastattelun mukaan onnistu-
neet erinomaisesti, eikä haastatellulla ollut tiedossa epäonnistuneita poistu-
mislupia. 

Ulkomaille suuntautuvien poistumislupahakemusten harkinnan voidaan 
sanoa olevan tiukka. Syyn täytyy olla erittäin pätevä, jolloin kyseeseen tulevat 
erittäin tärkeän syyn, lähiomaisen kuolema tai vakava sairastuminen, perus-
teella myönnetyt poistumisluvat. Myös viranomaispyynnöt, esimerkiksi 
velvollisuus saapua käräjäoikeuden istuntoon, ovat olleet päteviä, tärkeän 
syyn perusteella myönnettyjä poistumislupia. Edellä mainitun perusteella 
voidaan todeta, että syyt, joiden perusteella poistumislupa on myönnetty, 
ovat olleet pakottavia. Tämä tukee Rikosseuraamusviraston kantaa suhtau-
tua nihkeästi ulkomaille suuntautuviin poistumislupiin.

Harkinta on haluttu pitää tiukkana, sillä ulkomaille suuntautuvat poistumislu-
vat yleensä suoritetaan saattamattomina, ilman erityisiä valvontakeinoja. 
Tällöin päättäjien on oltava vakuuttuneita siitä, että poistumisluvan onnistumi-
nen on erittäin todennäköistä ja että vanki palaa poistumisluvaltaan. 

Rangaistusajan pituutta yksinään ei ole pidetty riittävänä perusteena ulko-
maille suuntautuvan poistumisluvan saamiselle, vaan hakemuksesta on 
pitänyt ilmetä jokin perusteltu syy. Muita hyväksyttyjä syitä ovat olleet asunto-
asioiden hoitaminen ja lähinnä Pohjois-Suomessa kysymykseen tuleva 
perhesuhteiden hoitaminen.

Kuvio 6 Peruutettujen poistumislupien osuudet ja trendiviiva



44 45

3  PoiSTUmiSlUPAKäyTäNTö 
yKSilöTASollA 
TARKASTelTUNA

yksilötason aineistossa on havaintoja kaikista poistumislupahakemuksista ja 
luvanhakijoista vuoden 2008 ajalta. Havaintoja on yhteensä 15 257 kappalet-
ta. Tutkimuksessa analysoidaan poistumislupien myöntämisen ja lupaehtojen 
rikkomisen todennäköisyyttä taustamuuttujittain. Havaintomäärät ja osuudet 
kuvaavat poistumislupahakemuksia, eivät vankien määriä ja osuuksia. Mitä 
useammin yksittäinen vanki on hakenut poistumislupia vuoden aikana, sitä 
useampi havainto hänestä on aineistossa ja sitä painavampi on hänen 
painoarvonsa tilastollisissa analyyseissä. Esimerkiksi Rikosseuraamusviras-
ton (2004) julkaisussa havaittiin, että neljännes poistumislupia saaneista 
käytti 70 prosenttia kaikista myönnetyistä poistumisluvista ja noin puolet 
poistumislupia saaneista vangeista käytti vajaat 90 prosenttia kaikista 
poistumisluvuista. 

Poistumisluvan myöntäminen ja poistumislupaehtojen 
rikkominen

Vuonna 2008 jätetyistä poistumislupahakemuksista 74 prosentissa lupa 
myönnettiin (ks. taulukko 4). Neljäsosa hakemuksista hylättiin. Lisäksi 
muutamia hakemuksia peruttiin, joko hakijan omasta toimesta tai olosuhteis-
sa tapahtuneen muutoksen johdosta poistumisluvan myöntämisen jälkeen. 
Esimerkiksi kerran vanki oli siirretty valvottuun koevapauteen ennen poistu-
misluvan alkamista, jolloin poistumislupa peruuntui. Peruutettuja poistumislu-
pia aineistossa oli 24 kappaletta. 

Taulukko 4 Poistumislupahakemusten myöntäminen 

Poistumisluparikkomus N %

Kielteinen 3897 25,5 

Myönteinen 11336 74,3 

Peruutettu 24  0,2 

yhteensä 15257 100 

Taulukossa 5 on esitetty tietoja poistumislupaehtojen rikkomisesta vuonna 
2008. Kaiken kaikkiaan vuonna 2008 hieman alle viidessä prosentissa 
myönnettyjen poistumislupien ehtoja rikottiin. yleisempiä syitä rikkomuksille 
olivat kirjausten perusteella arvioituna määräaikana palaamatta jääminen35, 
palaaminen alkoholin tai siihen rinnastettavan aineen vaikutuksen alaisena ja 
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yritys tuoda salaa rangaistuslaitokseen aineita tai esineitä, jotka saattavat 
aiheuttaa häiriöitä36. 

Taulukko 5 Poistumislupaehtojen rikkominen vuonna 2008

Poistumisluparikkomus N %

Ei 10499 95,2

Kyllä 526 4,8

Vangin ikä

Poistumislupia hakeneet vangit ovat keskimäärin 37-vuotiaita. Nuorin poistu-
mislupaa hakenut vanki oli hieman yli 17-vuotias ja vanhin 70-vuotias. 
Kuviossa 7 on esitetty poistumislupia vuonna 2008 hakeneiden vankien 
ikäjakauma. Naisvangit olivat keskimäärin 2,5 vuotta vanhempia kuin miehet. 
Avolaitoksissa olevat vangit olivat keskimäärin puolitoista vuotta vanhempia 
kuin suljetuissa laitoksissa olevat. 

Kuvio 7 Poistumislupaa vuonna 2008 hakeneiden vankien ikäjakauma

Tarkasteltaessa iän vaikutusta poistumislupien myöntämiseen havaitaan, että 
mitä vanhempi hakija on, sitä todennäköisemmin hänelle myönnetään 
poistumislupa (ks. taulukko 6). Esimerkiksi 21–25-vuotiailla 70 prosentissa 
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poistumislupahakemuksia lupa myönnettiin. Vastaava lukema yli 50-vuotiailla 
oli 80 prosenttia. Erot poistumislupien myöntämisessä ikäryhmittäin oli 
tilastollisesti merkitseviä. 

Myös erot poistumislupien rikkomisasteessa ikäryhmittäin olivat tilastollisesti 
merkitseviä. Kaikkein todennäköisemmin poistumisluparikkomuksia tapahtui 
nuorilla 21–25-vuotiailla. Heille myönnetyistä poistumisluvista melkein 
seitsemässä prosentissa poistumislupaehtoja rikottiin. Kaikista harvimmin 
poistumislupaehtoja rikkoivat yli 50-vuotiaat vangit. Heille myönnetyistä 
poistumisluvista 2,6 prosentissa ehtoja rikottiin. Haastatteluiden perusteella 
ikää sinänsä ei nähty poistumislupaharkinnassa merkittävänä tekijänä, vaan 
se kietoutui muihin teemoihin kuten rikosaktiivisuuteen. 

Taulukko 6 Poistumislupahakemukset ja lupaehtojen rikkominen vangin iän 
mukaan

ikäluokka N osuus
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste

17–21 249 1,66 69,8 4,8

21–25 1395 9,32 70,4 6,7

25–30 2757 18,2 73,0 5,3

30–40 5176 34,58 73,4 5,1

40–50 3627 24,23 78,9 4,2

yli 50 1763 11,78 80,1 2,6

Tilastollinen merkitsevyys 0,000 0,000

Vankilakertaisuus

Vangeista noin 40 prosenttia oli vankilassa ensimmäistä kertaa (ks. taulukko 
7). Ensikertalaisille myönnettiin poistumislupia kaikista todennäköisimmin. 
Heillä poistumislupien myöntämisen todennäköisyys oli 80 prosenttia. 
Kaikkein harvimmin poistumislupia myönnettiin vangeille, jotka ovat olleet 
vankilassa kymmenen kertaa tai useammin. Heidän poistumislupahakemuk-
sista myönnettiin 68 prosenttia. Erot poistumislupien myöntämisen ja vanki-
kertaisuuden välillä olivat tilastollisesti merkitseviä.

Ensimmäistä kertaa vankilassa olevat rikkoivat poistumislupaehtoja muita 
harvemmin. Ensi kertaa vankilassa olevien poistumisluparikkomusten määrä 
oli kolme prosenttia. Esimerkiksi 4–9 kertaa vankilassa olleilla rikkomusten 
osuus oli 6,5 prosenttia. Erot vankilakertaisuuden ja poistumislupaehtojen 
rikkomisen todennäköisyyden välillä olivat tilastollisesti merkitseviä. 
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Taulukko 7 Poistumislupahakemukset ja lupaehtojen rikkominen vankikertai-
suuden mukaan

Vankilakertaisuus N osuus
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste

1 5756 37,7 79,7 3,0

2–3 3493 22,9 71,8 5,2

4–9 4610 30,2 71,9 6,5

10 tai enemmän 1398  9,2 67,5 6,3

Tilastollinen merkitsevyys 0,000 0,000

Sukupuoli

Suurin osa vangeista on miehiä. Vuonna 2008 haetuista poistumisluvista 94 
prosentissa tapauksista hakijana oli mies. Vastaavasti naisille poistumislupia 
myönnettiin enemmän kuin miehille. Naisille myönnettiin poistumislupa 80 
prosentissa hakemuksia. Miehillä vastaava lukema oli 74 prosenttia. Ero 
sukupuolten välillä oli tilastollisesti merkitseviä.

Haastatteluissa kävi ilmi, ettei sukupuolella ole merkitystä poistumislupahar-
kinnassa, vaan sukupuoli on ainoastaan välillinen tekijä harkinnassa. Nais-
vangeilla on erilainen vankiprofiili kuin miesvangeilla. Erään haastattelun 
mukaan naisvangeista suhteellisesti suurempi osuus on henkirikoksesta 
tuomittuja kuin miesvangeista. Näin ollen naiset suorittavat pitkiä vankeus-
tuomioita.37 

Naiset rikkoivat poistumislupaehtoja käytännössä yhtä usein kuin miehetkin. 
Naisvangeilla poistumisluparikkomuksia tapahtui 4 prosentissa myönnetyistä 
luvista kun vastaava lukema miehillä oli hieman alle viisi prosenttia. 

Taulukko 8 Myönnettyjen poistumislupien osuudet ja rikkomisasteet suku-
puolen mukaan

Sukupuoli N osuus
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste

Miehet 14289 93,7 74,0 4,8

Naiset 968  6,3 80,0 4,1

Tilastollinen merkitsevyys   0,000 0,401
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Ulkomaalaisuus

Ulkomaalaisten vankien poistumislupahakemuksia oli aineistossa 7 prosent-
tia. Heillä myönnettiin poistumislupia harvemmin kuin suomalaisille vangeille. 
Kun ulkomaalaisille myönnettiin poistumislupia 70 prosentissa hakemuksia, 
oli vastaava lukema suomalaisilla vangeilla 75 prosenttia. Ero oli tilastollisesti 
merkitsevä. 

Ulkomaalaiset vangit rikkoivat poistumislupaehtoja yhtä usein kuin suomalai-
set vangit. Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Taulukko 9 Poistumislupahakemukset ja lupaehtojen rikkominen suhteessa 
vangin ulkomaalaisuuteen

Ulkomaalainen N osuus
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste

Ei 14163 92,8 74,7 4,8 

Kyllä 1095  7,2 70,2 3,9

Tilastollinen merkitsevyys 0,001 0,254

Siviilisääty

Poistumislupaa hakeneiden vankien siviilisääty jaettiin neljään ryhmään. 
Poistumislupaa hakeneiden joukossa naimisissa olevia tai rekisteröidyssä 
parisuhteessa asuvia oli 24 prosenttia. Suurin ryhmä oli naimattomat (50 %). 
Eronneita ja leskiä38 oli aineistossa saman verran kuin naimisissa olevia 
(25 %). Lisäksi yhdessä prosentissa hakemuksista vangin siviilisäädystä ei 
ollut tietoa. Vankien siviilisäädyllä ja poistumislupien myöntämisen välillä oli 
selvä tilastollinen merkitsevä yhteys. Naimisissa olevat ja eronneet/lesket 
saivat naimattomia useammin poistumisluvan. Kaikista harvimmin poistumis-
lupa myönnettiin niille, joiden siviilisäätyä ei tunnettu. 

Poistumislupaehtoja rikkoivat kaikkein harvimmin naimisissa olevat. Heidän 
keskuudessaan kolmessa prosentissa myönnetyistä poistumisluvista lupaeh-
toja rikottiin. Vastaavasti kaikista useimmin ehtoja rikkoivat naimattomat, jotka 
rikkoivat poistumislupaehtoja 5,6 prosentissa myönnetyistä poistumisluvista. 
Erot siviilisäädyn ja poistumislupaehtojen rikkomisen todennäköisyyden 
välillä olivat tilastollisesti merkitseviä. 



48 49

Taulukko 10 Poistumislupahakemukset ja lupaehtojen rikkominen vangin 
siviilisäädyn mukaan

Siviilisääty N %
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste

Naimisissa 3662 24,0 77,0 3,1

Naimaton 7686 50,4 72,1 5,6

Eronnut/ leski 3780 24,8 77,0 4,8

Ei tietoa 127  0,8 62,2 5,3

Tilastollinen merkitsevyys 0,000 0,000

Laitoslaji

Suurin osa anotuista poistumisluvista tehtiin avovankiloissa (65 % kaikista 
poistumislupahakemuksista). Avolaitoksissa myönnettiin poistumislupia 
todennäköisemmin kuin suljetuissa vankiloissa. Avovankiloissa noin 90 
prosentissa poistumislupahakemuksista lupa myönnettiin. Vastaava lukema 
suljetuissa vankiloissa oli hieman yli 50 prosenttia. Ero vankilatyyppien välillä 
oli tilastollisesti merkitseviä. Myös Puron (1998) tutkimuksessa saatiin 
vastaavanlaisia tuloksia. Puron mukaan myönnettyjen poistumislupien osalta 
ero avolaitosten ja suljettujen laitosten välillä on erityisen suuri. 

Suljettujen vankiloiden myöntämiä poistumislupia rikottiin selvästi useammin 
kuin avovankiloiden myöntämiä poistumislupia. Suljetuissa vankiloissa 
myönnetyistä poistumisluvista ehtoja rikottiin hieman alle kahdeksassa 
prosentissa myönnettyjä lupia. Vastaava lukema avovankiloissa oli neljä 
prosenttia39. Ero poistumislupien rikkomisessa vankilatyypeittäin oli tilastolli-
sesti merkitsevä. Puron (1998) tutkimuksessa havaittiin myös vastaava ero 
suljettujen ja avolaitosten välillä noudatettujen poistumislupien osalta. 
Toisaalta vankilakohtaisten vertailuiden tekemistä vaikeuttavat laitosten 
väliset erot esimerkiksi vankirakenteessa sekä itse vankilan tarkoitus (avo- 
vs. suljettu vankila).

Taulukko 11 Myönnettyjen poistumislupien osuudet ja rikkomisasteet 
vankilatyypin mukaan

laitoslaji N osuus
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste

Suljetut vankilat 5354 35,1 50,8 7,5

Avolaitokset 9903 64,9 87,2 3,9

Tilastollinen merkitsevyys 0,000 0,000
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Vankila

Vuonna 2008 poistumislupia myönnettiin todennäköisemmin Sulkavan 
(97 %), Juuan (94 %), Vilppulan (94 %) ja Laukaan (93 %) avovankiloissa. 
Selvästi harvemmin poistumislupia myönnettiin Turun vankilassa40. Siellä 
myönnettiin poistumislupia 23 prosentissa hakemuksia. Kun keskimäärin 
suljetuissa vankiloissa myönnettiin poistumislupa puolessa hakemuksista, 
Turussa lupia myönnetään puolet harvemmin. Myös Sukevalla (37 %) ja 
Vantaalla (38 %) myönnetään poistumislupia muita suljettuja vankiloita 
harvemmin. Kun vertaa Turun, Sukevan ja Vantaan suljettujen vankiloiden 
poistumislupakäytäntöjä Oulun (82 %) ja Vaasan (66 %) suljettuihin vankiloi-
hin, voi sanoa, että erot olivat huomattavat. Ero Oulun ja Turun vankiloiden 
välillä oli 3,5-kertainen. Avovankiloiden kohdalla erot poistumislupien myön-
tämisen suhteen olivat paljon pienempiä. Ero oli suurimmillaan (1,3-kertai-
nen) Sulkavan ja Satakunnan vankilan Köyliön osaston välillä. Tämän analyy-
sin perusteella ei voida sanoa, kuinka paljon eroa selittävät erot 
vankirakenteessa ja kuinka paljon erot poistumislupien myöntämisen vankila-
kohtaisissa käytännöissä41.

Poistumislupaehtoja rikottiin vuonna 2008 kaikista useimmin Sukevan 
vankilassa. Siellä 22 prosentissa myönnettyjä poistumislupia lupaehtoja 
rikottiin. Esimerkiksi Oulussa, jossa poistumislupia myönnettiin paljon, 
poistumislupaehtoja rikottiin neljässä prosentissa myönnettyjä poistumislu-
pia. Myös Kylmäkosken ja Jokelan suljetuissa vankiloissa oli tavallista 
enemmän poistumisluparikkomuksia. Vastaavasti toista ääripäätä edustivat 
Kuopion (1,2 %) ja Jokelan (1,7 %) avovankilaosastot, joissa poistumislupa-
ehtoja rikottiin muita vankiloita harvemmin.
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Taulukko 12 Poistumislupahakemukset ja lupaehtojen rikkominen vankilan 
mukaan

Vankila
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste Tyyppi

Helsingin vankila 50,5 3,2 Suljettu

Hämeenlinnan vankila 56,8 5,2 Suljettu

Jokelan vankila 53,4 13,3 Suljettu

Keravan vankila 58,4 7,3 Suljettu

Konnunsuon vankila 53,3 7,8 Suljettu

Kuopion vankila 63,3 10,5 Suljettu

Kylmäkosken vankila 46,9 11,7 Suljettu

Mikkelin vankila 47,0 9,7 Suljettu

Oulun vankila 82,0 3,9 Suljettu

Pelson vankila 44,7 8,0 Suljettu

Pyhäselän vankila 59,9 8,3 Suljettu

Riihimäen vankila 49,5 8,5 Suljettu

Sukevan vankila 36,9 22,4 Suljettu

Turun vankila 22,9 7,7 Suljettu

Vaasan vankila 65,5 6,7 Suljettu

Vantaan vankila 38,1 6,7 Suljettu

Helsingin avovankila Suomen-
linnan os. 90,8 3,0 Avo 

Helsingin avovankila Vantaan os. 91,1 2,4 Avo

Jokelan vankilan avo.os. 87,9 1,7 Avo

Juuan vankila 93,5 4,1 Avo

Konnunsuon vankilan Haminan ts. 85,9 2,5 Avo

Kuopion vankilan avov. os 96,0 1,2 Avo

Käyrän vankila 85,3 6,7 Avo

Laukaan vankila 93,2 6,1 Avo

Naarajärven vankila 83,0 6,3 Avo

Pelson vankilan Kestilän avov. os. 84,0 3,3 Avo

Satakunnan vankila / Huos 75,6 7,0 Avo

Satakunnan vankila / Köos 74,2 7,1 Avo

Sulkavan vankila 96,6 2,5 Avo

Sukevan vankilan Iskolan avov.os. 79,0 5,1 Avo

Vanajan vankila Ojoisten os. 86,4 3,0 Avo

Vanajan vankila Vanajan os. 87,7 2,8 Avo

Vilppulan vankila 93,5 2,3 Avo

ylitornion vankila 85,0 6,1 Avo

Kaikki 74,4 4,8
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Vangin työkyky

Vankiloissa arvioidaan muun muassa vankien työ- ja toimintakykyä. Näitä 
arvioita tarvitaan esimerkiksi erilaisten lupien, valintojen, sijoitusten ja sijoitte-
lun yhteydessä tehtävien päätösten tueksi. Tutkimusaineistossa melkein 
puolelle oli tehty työkyvyn arvio (ks. taulukko 13). Poistumislupa myönnettiin 
kaikista harvimmin niille vangeille, jotka arvioitiin osittain tai kokonaan 
työkyvyttömiksi. Ero poistumislupien myöntämisen todennäköisyyden ja 
työkyvyn arvion välillä oli tilastollisesti merkitseviä juuri työkyvyttömäksi 
todettujen vankien erilaisen kohtelun vuoksi. 

Poistumislupaehtoja rikkoivat kaikista todennäköisimmin ne vangit, jotka 
arvioitiin pieniä sairauksia lukuun ottamatta työkykyisiksi. Heidän joukossaan 
poistumislupaehtoja rikottiin melkein seitsemässä prosentissa myönnetyistä 
poistumisluvista. Toisaalta on huomattava, että erot ryhmien välillä olivat 
pienet, eivätkä ne olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Taulukko 13 Poistumislupahakemukset ja lupaehtojen rikkominen vangin 
työkyvyn mukaan

Työkyky N %
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste

Työkykyinen 6576 43,1 76,2 4,8

Työkykyinen, pieniä sairauksia 777 5,2 76,2 6,9

Osittain työkykyinen/työkyvytön 161 1,1 54,7 6,0

Ei arviota 7743 50,8 73,1 4,5

Tilastollinen merkitsevyys 0,000 0,106

Poistumislupa rangaistuksen ajan perusteella

Vangeista kolmannes ei ollut suorittanut rangaistusta niin kauan, että poistu-
mislupaa olisi voitu myöntää rangaistusajan pituuden perusteella. Näille 
vangeille poistumislupia myönnettiin 66 prosentissa hakemuksista. Näistä 
myönnetyistä tapauksista 45 prosentissa syynä oli juuri rangaistuksen pituus. 
Osassa tapauksia L-aikaa oli aikaistettu, jolloin vanki pääsi lomalle. Suurim-
massa osassa päätöksiä ei ollut perusteltu millään lailla. Niille vangeille, jotka 
olivat suorittaneet tuomiotaan kauemmin kuin mikä oli aikaisin ajankohta 
poistumisluvalle, myönnettiin poistumislupa 80 prosentissa hakemuksia. Ero 
oli tilastollisesti merkittävä suhteessa niihin vankeihin, jotka eivät olleet 
suorittaneet rangaistustaan aikaisimman poistumisluvan myöntämisen 
ajankohdan verran.

Vangit, joille myönnettiin poistumislupa ennen kuin he olivat suorittaneet 
tuomiota aikaisimman poistumisluvan myöntämisen ajankohdan verran, 
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rikkoivat lupaehtoja muita vankeja todennäköisemmin (5,8 % vs. 4,3 %). 
Lisäksi ero oli tilastollisesti merkitsevä. 

Taulukko 14 Poistumislupahakemukset ja lupaehtojen rikkominen suhteessa 
aikaisimpaan poistumisluvan ajankohtaan

Poistumislupa aikaisimman 
myönnettävän poistumis
luvan jälkeen N %

myönnettyjen poistu
mislupien osuus

Rikkomis
aste

Ei 5111 34,2 66,1 5,8

Kyllä 9856 65,9 79,8 4,3

Tilastollinen merkitsevyys 0,000 0,001

Päärikos 

yleisimpinä päärikoksina tämän hetkisessä tuomiossa poistumislupaa 
hakeneilla vangeilla olivat huumausainerikokset (21 %), henkirikokset ja 
niiden yritykset (20 %) sekä muut väkivaltarikokset (18 %) (ks. taulukko 15). 
Tilanteessa, jossa tekijä tuomitaan useasta rikoksesta, päärikokseksi määri-
tellään teko, josta on mahdollista tuomita kaikista ankarin seuraamus. 
Kaikista todennäköisemmin poistumislupia myönnettiin siviilipalvelurikos-
nimikkeellä tuomituille ja henkirikoksesta tai sen yrityksestä tuomituille. 
Harvimmin poistumislupia myönnettiin liikennejuopumuksista ja varkausrikok-
sista tuomituille. Erot päärikoksen ja poistumislupien myöntämisen todennä-
köisyyden välillä olivat tilastollisesti merkitseviä. 

Edellä mainittu havainto siitä, että liikennejuopumuksesta tuomituille poistu-
mislupia myönnetään harvemmin, saa tukea myös tehdyistä haastatteluista. 
Liikennejuopumus ilmentää päihdeongelmaa, jolloin todennäköisyys poistu-
misluvan epäonnistumiselle on korkeampi kuin joistakin muista rikoksista, 
esimerkiksi talousrikokset, tuomituilla.

”Joku liikennejuopumuksesta tuomittu, me tiedetään, että sillä on 
päihdeongelma, sillä varmasti on merkitystä, koska se on se pelko, 
että se töppii sen lomansa ja jatkonsa sen päihteen kanssa.”

Kuten edellä kuvatusta erään haastattelun otteesta käy hyvin ilmi, pelkästään 
se, että rikkoo poistumisluvan päihteettömyysehtoa, ei yksistään selitä 
rikoksen laadun ja poistumisluvan saamisen todennäköisyyden yhteyttä. On 
myös huomattava se, että poistumisluvan rikkomisella on seurannaisvaiku-
tuksensa vangin tulevaisuuteen ja poistumislupien myöntämisen todennäköi-
syyteen. yhtäältä poistumislupien saaminen käytännössä estyy joksikin aikaa 
(haastatteluissa puhuttiin niin sanotusta karenssiajasta) ja toisaalta poistu-
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mislupien rikkominen saattaa aiheuttaa muutoksia vangin elinolosuhteisiin 
vankilassa.

Siviilipalvelu- ja seksuaalirikoksesta tuomitut rikkoivat poistumislupaehtoja 
kaikista harvimmin. yleisimmin poistumislupaehtoja rikkoivat liikennejuopu-
muksesta tuomitut sekä varkaus- ja ryöstörikoksista tuomitut. Erot päärikok-
sen ja poistumislupaehtojen rikkomisen todennäköisyyden välillä olivat 
tilastollisesti merkitseviä42. 

Taulukko 15 Poistumislupahakemukset ja lupaehtojen rikkominen vangin 
päärikoksen mukaan 

Päärikos N %
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste

ryöstö (RL 31.1-3) 826 5,4 73,1 7,0

varkausrikokset (RL 28) 1744 11,5 67,6 7,6

muu omaisuusrikos 770 5,1 76,9 3,3

murha, tappo tai emt. yritys 3092 20,4 81,7 3,3

muu väkivaltarikos 2753 18,2 71,6 5,5

siveellisyysrikos 477 3,1 76,3 2,5

muut rikoslakirikokset 1023 6,7 74,7 3,5

huumausainerikos 3114 20,5 76,2 3,0

liikennejuopumus 1080 7,1 63,3 12,5

muut rikokset 127 0,8 76,2 3,2

siviilipalvelusrikos 157 1,0 91,7 0,0

yhteensä 15163 74,5 4,8

Tilastollinen merkitsevyys 0,000 0,000

Vankilaji

Suurin osa poistumislupia hakeneista vangeista oli vankeusvankeja. Van-
keusvankeja tutkimusaineistossa oli 95 prosenttia. Toinen merkittävä ryhmä 
vankeja oli elinkautisvangit. Heidän poistumislupahakemuksia aineistossa oli 
melkein viisi prosenttia. Sakkovankien ja tutkintavankien hakemien poistu-
mislupien osuus oli marginaalinen, yhteensä alle prosentti. 

Vankiryhmistä elinkautisvangeille myönnettiin poistumislupia kaikkein toden-
näköisimmin. Heidän hakemistaan poistumisluvista myönteisiä oli 85 pro-
senttia. Vankeusvangeille, jotka ovat suurin vankiryhmä, myönnettiin poistu-
mislupia 75 prosentissa hakemuksia. Tutkintavankien, joiden poistumisluvat 
voivat ainoastaan olla tärkeän syyn perusteella myönnettäviä, kohdalla 
myöntämisaste oli kaikkein pienin, 50 prosenttia. Erot vankiryhmien välillä 
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poistumislupien myöntämisen todennäköisyydessä olivat tilastollisesti 
merkitseviä.

Sakkovangit rikkoivat poistumislupaehtoja kaikkein eniten. Heille myönnetyis-
tä poistumisluvista 15 prosentissa ehtoja rikottiin. Tämä on sikäli ymmärrettä-
vä tulos, kun huomioi sakkovankeuden taustalla olevan päihderiippuvuuden. 
On kuitenkin huomioitava, että sakkovangit ovat marginaalinen ryhmä 
poistumislupien hakijoiden joukossa. Vangit, jotka on tilastoitu luokkaan 
”vankeusvanki ja tutkintavanki”, rikkoivat poistumislupaehtoja keskimääräistä 
useammin, noin kahdeksassa prosentissa poistumisluvista. Elinkautisvangit 
noudattivat poistumislupaehtoja keskimääräistä paremmin. Heille myönne-
tyissä poistumisluvissa ehtoja rikottiin kahdessa prosentissa tapauksia. 
Vankeusvankien kohdalla luparikkomuksia oli noin viidessä prosentissa 
tapauksia. Erot vankiryhmien välillä poistumislupaehtojen rikkomisen toden-
näköisyydessä olivat tilastollisesti merkitseviä.

Taulukko 16 Poistumislupahakemukset ja lupaehtojen rikkominen vankilajin 
mukaan 

Vankilaji N %
myöntämis

aste
Rikkomis

aste

elinkautisvanki 698 4,6 84,3 2,4 

sakkovanki 47 0,3 42,6 15,0 

sakkovanki ja tutkintavanki 4 0,0 75,0 0,0 

tutkintavanki 12 0,1 50,0 0,0 

vankeusvanki 14457 94,8 74,1 4,9

vankeusvanki ja tutkintavanki 39 0,3 61,5 8,3 

yhteensä 15257 100,0 74,4 4,8

Tilastollinen merkitsevyys 0,000 0,024

Poistumisluvan hakuperuste

Suurin osa poistumisluvista haettiin rangaistusajan pituuden (RP) perusteella 
(65 %). Tärkeän syyn (TS) perusteella poistumislupia haettiin 30 prosenttia. 
Tärkeä syy ja rangaistusajan pituus yhdessä olivat poistumisluvan hakupe-
rusteena neljässä prosentissa hakemuksia. Erittäin tärkeä (ETS) syy oli 
harvinainen poistumisluvan anomisen peruste (0,7 prosenttia). Todennäköi-
simmin poistumislupa myönnetään niille, joiden poistumisluvan perusteena 
oli erittäin tärkeä syy. Erittäin tärkeän syyn ollessa kyseessä poistumislupia 
myönnettiin 85 prosentissa hakemuksia. yleisimpänä perusteena erityisen 
tärkeän syyn ollessa kyseessä oli lähiomaisen hautajaiset. Vankeuslain 14 
luvun 5§ koskee erittäin tärkeästä syystä myönnettävää poistumislupaa ja 
siinä todetaan:
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”Vangille on annettava lupa tarpeellisen valvonnan alaisena lyhyeksi 
aikaa poistua vankilasta Suomen alueella vakavasti sairaana olevan 
lähiomaisen tai muun läheisen tapaamista samoin kuin lähiomaisen tai 
muun läheisen hautaan saattamista varten taikka muusta vastaavasta 
erittäin tärkeästä syystä”. 

Ero poistumisluvan hakuperusteen ja poistumisluvan myöntämisen todennä-
köisyyden välillä oli tilastollisesti merkitsevä.

Haastatteluissa kävi ilmi, sekä rangaistusajan pituuden perusteella että 
tärkeän syyn perusteella myönnettävien poistumislupien perusteissa oli 
havaittavissa vankilakohtaisia eroja. Kaikki haastatellut edellyttivät, että 
tärkeän syyn tueksi vaadittava riittävä selvitys on lähtökohtaisesti kirjallinen, 
jonkin muun viranomaistahon antama lausunto, joka todistaa syyn olemassa 
olon. Vankeuslain 14 luvun 4 §:ssä on lueteltu seikat, joiden nojalla poistu-
misluvan myöntäminen tärkeän syyn perusteella on mahdollista. Näitä ovat 
vangin perheeseen, terveydenhuoltoon, toimeentuloon taikka työ-, koulutus-, 
sosiaali- tai asuntoasioiden hoitamiseen liittyvä tai muu vastaava syy. Vas-
tausten perusteella voidaan sanoa, että kaikki tärkeän syyn perusteella 
anotut lomat liittyivät edes jossain määrin laissa nimenomaan määriteltyihin 
asioihin. Kuitenkin haastatteluissa tuli ilmi, että tärkeän syyn perusteella 
anotut poistumisluvat ovat vääjäämättä vankiin sidottuja seikkoja. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että jollekin toiselle vangille tärkeä syy saada poistumislupa 
ei täytä tärkeän syyn edellytyksiä jonkin toisen vangin kohdalla. Jossain 
määrin haastatellut pohtivat sitä, olisiko syytä avata tärkeän syyn kriteeristöä 
nykyistä tarkemmaksi, esimerkiksi erillisessä ohjeistuksessa. Nykyiseen 
pykälään koettiin tyhjentyvän ”kaikki mahdollinen maan ja taivaan väliltä, 
mikä ihmiselossa on tärkeää”. Toisaalta jossain määrin positiivisena koettiin 
tapauskohtaisen harkinnan mahdollisuutta ja lainsäädännön joustavuutta 
myöntää tai olla myöntämättä poistumislupa.

Rangaistusajan pituuden perusteella myönnetyissä poistumisluvissa vankila-
kohtaiset erot olivat selvemmät. Joissakin vastauksissa lähtökohtana oli 
L-ajan täyttyminen, jonka jälkeen erityisiä syitä tai perusteita rangaistusajan 
pituuden perusteella myönnettävissä poistumisissa ei juurikaan vaadittu. 
Toisin sanoen vangeilla ”lomat pyörii” automaattisesti. Toisissa vastauksissa 
korostettiin, että jokainen rangaistusajan pituuden perusteella myönnettävä 
poistumislupa on tapaus- ja tilannekohtainen harkinta, jolloin lomat eivät 
automaattisesti ole käytettävissä. Jossain määrin harkinta kevenee tai 
saattaa keventyä mikäli henkilö on käynyt esimerkiksi vuosikausia onnistu-
neesti poistumisluvilla eikä vangin tilanne ole muuttunut tai yllättäviä seikkoja 
hänen elämässään ilmennyt. Jotkin vastaajat edellyttivät jonkin konkreettisen 
kiireettömän asian hoitamista rangaistusajan pituuteen perustuvalla poistu-
misluvalla. Eräässä vankilassa edellytettiin lomasuunnitelman laatimista, 
missä vapaamuotoisesti vanki kertoo miten aikoo asiansa hoitaa ja välttää 
hänelle itselleen vaaralliset paikat tai tilanteet.
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Vangit, joille poistumislupa oli myönnetty juuri erittäin tärkeän syyn perusteel-
la, rikkoivat poistumislupaehtoja kaikista todennäköisimmin. Poistumislupa-
rikkomuksia tapahtui yli seitsemässä prosentissa erittäin tärkeän syyn 
perusteella myönnetyissä poistumisluvissa. Vähiten ehtoja rikkoivat pelkäs-
tään tärkeän syyn perusteella poistumisluvan saaneet (3 %). Ero poistumislu-
van hakuperusteen ja poistumisluparikkomusten todennäköisyyden välillä oli 
tilastollisesti merkitseviä. 

Taulukko 17 Poistumislupahakemukset ja lupaehtojen rikkominen poistumis-
luvan perusteen mukaan

Poistumisluvan peruste N %
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste

Rangaistuksen pituus 9952 65,2 79,3 5,5

Tärkeä syy 5190 34 64,9 3,0

Erittäin tärkeä syy 115 0,8 85,2 7,5

yhteensä 15257 74,4 4,8

Tilastollinen merkitsevyys 0,000 0,000

Poistumislupa saatettuna

Niille vangeille, joiden lupaehtojen noudattamista ei voida pitää riittävän 
todennäköisenä, lupa voidaan myöntää tarpeellisen valvonnan alaisena. 
Vuonna 2008 noin neljässäsadassa poistumisluvassa (2,7 %) lupa myönnet-
tiin saatettuna. Sillä, että poistumislupa myönnetään saatettuna, oli selvä 
yhteys poistumislupaehtojen rikkomiseen. Kahdessa tapauksessa poistumis-
lupaehtoja rikottiin, kun vanki oli lomalla saatettuna. Molemmissa tapauksis-
sa kyse oli tärkeän syyn perusteella myönnetystä poistumisluvasta. Tämä 
vastaa puolta prosenttia kaikista tapauksista, joissa vanki oli saatettuna 
lomalla. Vastaavasti poistumislupaehtoja rikottiin viidessä prosentissa 
tapauksia, joissa vanki ei ollut saatettuna lomalla. Ero oli kymmenkertainen ja 
tilastollisesti merkitsevä. 

Rangaistusajan suunnitelman sisältö

Vangeille laaditaan yksilöllinen suunnitelma rangaistusajan suorittamista, 
vapauttamista ja ehdonalaista vapautta varten (ns. rangaistusajan suunnitel-
ma). Suunnitelma korostaa rangaistusajan prosessinomaista ja hallittua 
luonnetta. Suunnitelmassa vankeusajan toiminta voidaan esittää perusteltui-
na osatavoitteina ja asiakokonaisuuksina, joihin rangaistusaikana pyritään 
vaikuttamaan. Tavoitteiden asettamisessa voidaan soveltaa eri vangeille 
erilaisia tasoja. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi koulutukseen, velkojen 
hoitoon, kuntoutukseen, perhesuhteisiin, asenteisiin ja työelämänsuhteisiin. 
Suunnitelmaa vahvistettaessa päätetään, mihin yksilöllisiin, sosiaalisiin, 
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kriminogeenisiin ja muihin vangin toimintakykyyn ja uusintarikollisuuteen 
vaikuttaviin tekijöihin rangaistusaikana pyritään vaikuttamaan.43

Seuraavaksi tarkastellaan vangin rangaistusajan suunnitelmaan liitettyjen 
tavoitteiden yhteyttä poistumisluvan myöntämiseen ja lupien rikkomiseen. 
Kuviossa 8 on esitetty, kuinka monta erilaista tavoitetta rangaistusajan 
suunnitelmaan oli kirjattu vangin kohdalla. Suurimmalle osalle vangeista 
(45 %) ei ollut määritelty yhtään tavoitetta rangaistusajan suunnitelmaan. 
Kyseinen havainto on ongelmallinen, sillä vangin toiminta vankilassa pyritään 
sitomaan rangaistusajan suunnitelmaan. Haastatteluissa kävi ilmi, että 
yksistään poistumislupien myöntäminen riippuu rangaistusajan suunnitel-
masta ja poistumisluvilla pyritään edesauttamaan rangaistusajan suunnitel-
man toteutumista. 

yksi tavoite oli määritelty viidelle prosentille vangeista. Joka neljännellä 
vangilla tavoitteita oli asetuttu kolme kappaletta. Suurin määrä tavoitteita oli 
yhdeksän kappaletta. Hakemuksia, joissa vangilla oli yhdeksän rangaistus-
ajan suunnitelmaan kirjattua tavoitetta, oli 14 kappaletta. Näitä vankeja oli 
todellisuudessa kaksi kappaletta, jotka molemmat hakivat poistumislupia 
seitsemän kertaa. 

Kuvio 8 Rangaistusajan suunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden lukumäärä
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Poistumislupia myönnettiin kaikkein todennäköisimmin vangeille, joille 
rangaistusajan suunnitelmassa on asetettu 8–9 tavoitetta. Niille, joille ei ollut 
asetettu tavoitteita lainkaan ja joille oli asetettu seitsemän tavoitetta, myön-
nettiin kaikkein harvimmin poistumislupia. On huomioitava, että vankeja joille 
oli asetettu seitsemän tavoitetta, oli aineistossa mukana ainoastaan yhdek-
sän kappaletta (32 hakemusta). Erot asetettujen tavoitteiden määrässä ja 
poistumislupien myöntämisen todennäköisyydessä olivat tilastollisesti 
merkitseviä. 

Vangeille rangaistusajan suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden lukumäärän 
ja poistumisluparikkomusten välillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys. Eron 
selittävät vangit, joille oli asetettu seitsemän tavoitetta. Heidän joukossaan 
poistumislupaehtojen rikkominen oli selvästi muita yleisempää. Kun analyy-
sistä poistaa tämän ryhmän, erot poistumislupien rikkomisessa ja asetettujen 
tavoitteiden lukumäärässä eivät olleet enää tilastollisesti merkitsevä. 

Taulukko 18 Rangaistusajan suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden suh-
teen

luokiteltujen tavoitteiden 
lkm. N osuus

myönnettyjen poistu
mislupien osuus

Rikkomis
aste

0 6833 44,8 71,4 4,3

1 763 5,0 76,9 3,9

2 2419 15,9 79,0 4,8

3 3553 23,3 76,8 5,3

4 1143 7,5 74,5 4,5

5 353 2,3 75,9 7,6

6 91 0,6 78,0 8,6

7 32 0,2 62,5 30,0

8 13 0,1 84,6 0,0

9 14 0,1 92,9 0,0

Tilastollinen merkitsevyys 0,000 0,000

Taloudellinen tilanne

Melkein joka kymmenelle vangille oli rangaistusajan suunnitelmassa asetettu 
tavoitteita liittyen taloudelliseen tilanteeseen. Näitä tavoitteita kuvattiin 
rangaistusajan suunnitelmassa muun muassa seuraavasti: 

– Toimeentulon selvittely heti vapautumisen jälkeistä aikaa ajatellen.
– Toimeentulon hankkiminen laillisin keinoin.
– Toimeentulon hankinta laillisista lähteistä ja taloudellisen tilanteen 

selkiyttäminen.



60 61

– Tavoitteena taloudellisen tilanteen selkiinnyttäminen ja toimeentulon 
saaminen ensisijaisista tuloista.

– Taloudellisen tilanteen selvittäminen.
– Talousasioiden hoitaminen.
– Taloudellisen tilanteen saattaminen kuntoon.
– Tulojen ansaitseminen laillisin keinoin ja suunnitelmallinen velkojen 

maksu.
– Tulonhankintakeinojen kartoitus ja ohjaaminen laillisiin keinoihin.
– Laittomista tulonhankintakeinoista luopuminen.
– Velkatilanteen selvittely.

Vangeille, joille rangaistusajan suunnitelmassa oli asetettu tavoitteeksi 
toimeentuloon liittyviä asioita, myönnettiin muita todennäköisemmin poistu-
mislupa. Ero oli tilastollisesti merkitsevä suhteessa niihin vankeihin, joilla 
toimeentuloasiaa ei oltu kirjattu tavoitteeksi rangaistusajan suunnitelmaan. 
Vangit, joilla rangaistusajan suunnitelmaan oli kirjattu toimeentuloasiat 
tavoitteeksi, rikkoivat poistumislupaehtoja muita harvemmin. Ero oli tilastolli-
sesti kohtalaisen merkitsevä.

Taulukko 19 Myönnettyjen poistumislupien osuudet ja rikkomisasteet 
taloudellinen tilanne -tavoitteen mukaan

Taloudellinen tilanne N osuus
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste

Ei 13788 90,4 73,7 4,9 

Kyllä 1469  9,6 81,3 3,8

Tilastollinen merkitsevyys 0,000 0,085

Asuminen rangaistusajan suunnitelman tavoitteena

Kahdeksalle prosentille vangeista oli annettu rangaistusajan suunnitelmassa 
tavoitteeksi asumiseen liittyviä tavoitteita (ks. taulukko 20). Näitä tavoitteita 
kuvattiin rangaistusajan suunnitelmassa mm. seuraavasti:

– Asunnon ja työn järjestyminen vankeusajan jälkeen.
– Asuminen vapauduttua.
– Asumisen asiallinen ratkaisu vapauduttua. Oma tavoite: haluaa 

tehdä työtä ja vuokra-asunto (ei enää parakkiasuntoa).
– Asunnon hankkiminen ja vapautumisen valmistelu.
– Asunnon järjestyminen siviilissä.
– Asunnoton, tarkoitus selvittää mahd. Hgin Asson kanssa tilannetta 

tuomion loppupuolella.
– Asumismahdollisuuksien kartoitus.
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– Asumisvaihtoehtojen kartoittaminen.
– Arkielämän sujuminen ja sitä tukevat asumisjärjestelyt.

Sillä, oliko asuntoasioista mainintaa rangaistusajan suunnitelmassa, ei ollut 
yhteyttä poistumisluvan myöntämisen todennäköisyyteen. Haetuista poistu-
misluvista kolme neljäsosaa myönnettiin riippumatta siitä, oliko hakijalla 
asuntoon liittyvää tavoitetta rangaistusajan suunnitelmassa vai ei. Asuntoti-
lanteella ei ollut myöskään yhteyttä poistumisluvan rikkomiseen. Kaikista 
poistumisluvista lupaehtoja rikottiin hieman alle viidessä prosentissa tapauk-
sista riippumatta vangin asumiseen liittyvistä rangaistusajan tavoitteista.

Taulukko 20 Myönnettyjen poistumislupien osuudet ja rikkomisasteet 
asumistavoitteiden mukaan

Asuminen N osuus myönnettyjen poistu
mislupien osuus

Rikkomis
aste

Ei 13988 91,7 74,4 4,8

Kyllä 1269  8,3 74,5 5,0

Tilastollinen merkitsevyys 0,927 0,797

Koulutus

Suurella osalla vangeista (42 %) oli koulutukseen liittyviä tavoitteita rangais-
tusajan suunnitelmassa. Vankeusvangeista koulutukseen liittyviä tavoitteita 
oli 42, elinkautisvangeilla 38 ja sakkovangeilla44 23 prosentilla. Tavoitteita 
kuvattiin rangaistusajan suunnitelmassa esimerkiksi seuraavasti:

– Jatkaa lukiota.
– Jatkokoulutus rakennusalan opinnoissa.
– Ammatin hankkiminen.
– Kielen oppiminen, ammattikoulutus.
– Yo-kirjoitukset.
– Ammatillisen koulutuksen hankkiminen ja siihen valmentavien opin-

tomahdollisuuksien selvittäminen.
– Ammatillisen koulutuksen loppuunsuorittaminen ja täydentäminen/

keittiöalan ammatillisten valmiuksien kehittäminen työtoiminnan 
kautta.

– Ammatillisten valmiuksien ylläpitäminen.
– Opintohalukkuuden ja opintomahdollisuuksien kartoittaminen.
– Tavoitteena olisi hankkia ammatti vankeusaikana, itse olisi kiinnos-

tunut rakennusalan koulutuksesta. Tavoitteena olisi lisäksi osallistua 
työtoimintaan ja näin hankkia työssä tarvittavia taitoja.

Vangeille, joilla oli koulutukseen liittyviä tavoitteita rangaistusajan suunnitel-
massa, myönnettiin muita useammin poistumislupia. Heille poistumislupa 
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myönnettiin 78 prosentissa hakemuksista. Vastaavasti vangeille, joilla ei ollut 
koulutukseen liittyviä tavoitteita, poistumislupia myönnettiin 72 prosentissa 
hakemuksista. Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Eron selittää suljettujen 
vankiloiden käytäntö. Avovankiloissa myönnettiin yhtä usein poistumislupia 
riippumatta vangin koulutustavoitteista. Suljetuissa vankiloissa poistumislupa 
myönnettiin 55 prosentissa hakemuksista, joissa vangeilla oli koulutukseen 
liittyviä tavoitteita. Mikäli vangilla ei ollut koulutukseen liittyviä tavoitteita, 
poistumislupia myönnettiin 49 prosentille hakemuksista. 

Poistumislupien rikkomisen todennäköisyydessä ei ollut eroja sen suhteen, 
oliko vangille asetettu koulutukseen liittyviä tavoitteita rangaistusajan suunni-
telmassa. Huomattavaa oli se, että avolaitokseen sijoitetut vangit, joilla oli 
koulutukseen liittyviä tavoitteita, rikkovat poistumislupaehtoja muita vankeja 
yleisemmin (4,3 % vs. 3,6 %). 

Taulukko 21 Myönnettyjen poistumislupien osuudet ja rikkomisasteet 
koulutustavoitteiden mukaan

Koulutus N osuus
myönnettyjen poistu

mislupien osuus 
Rikkomis

aste

Ei 8872 58,1 71,8  4,7 

Kyllä 6386 41,9 78,0  4,9

Tilastollinen merkitsevyys 0,000 0,678

Sosiaaliset sidokset

Vangin sosiaalisiin sidoksiin liittyviä tavoitteita oli kirjattu rangaistusajan 
suunnitelmaan 16 prosentille poistumislupahakemuksista. Avovankiloissa 
sosiaalisiin sidoksiin liittyviä suunnitelmia oli tehty enemmän kuin suljetuissa 
vankiloissa. Mielenkiintoista on esimerkiksi se, että suljetuissa vankiloissa 
miehille oli tehty enemmän sosiaalisiin sidoksiin liittyviä rangaistusajan 
suunnitelmia kuin naisille (13 % vs. 11 %). Vastaavasti avovankiloissa oleville 
naisille oli asetettu enemmän sosiaalisiin sidoksiin liittyviä tavoitteita kuin 
miehille (27 % vs. 17 %). yleisesti sosiaalisiin sidoksiin liittyvät suunnitelmat 
koskivat vangin perhettä ja rikollista kaveripiiriä. Tavoitteita kuvattiin seuraa-
vasti rangaistusajan suunnitelmissa: 

– Rikoskeskeisestä elämäntavasta irtautuminen.
– Selkeä ero rikollisiin piireihin.
– Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen lapsiin.
– Irtaantuminen rikoksiin syyllistyneestä tuttavapiiristä.
– Itsenäisyyden lisääntyminen ihmissuhteissa.
– Lapsen hoito.
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– Parisuhteen vahvistaminen.
– Perhe/elämäntilanteen selvittäminen.
– Rikoksettomuutta tukeviin sosiaalisiin suhteisiin keskittyminen.
– Sosiaalisten suhteiden ylläpito lapsiin ja puolisoon.
– Vastuullinen vanhemmuus ja isyys.
– Yhteinen asunto avopuolison kanssa. Vapautuessa tarkoitus poistu-

misluvalla hoitaa sosiaalisia suhteita avovaimoon.

Vangeille, joille rangaistusajan suunnitelmaan oli kirjattu tavoitteita liittyen 
sosiaalisiin sidoksiin, myönnettiin poistumislupia muita vankeja todennäköi-
semmin. Näille vangeille myönnettiin poistumislupa 81 prosentille hakemuk-
sista. Niillä vangeilla, joilla ei ollut sosiaalisiin sidoksiin liittyviä tavoitteita, 
vastaava lukema oli 73 prosenttia. Ero oli tilastollisesti merkitsevä. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että poistumisluvilla pyritään tukemaan vangin sekä 
lähisuhteita että niitä suhteita, jotka tukevat rikoksettomuutta. Tämä nähtiin 
mahdollisuutena vapauttaa vanki hallitusti.

”Jos sitä verkostoa saisi rakennettua siihen suuntaan, että se kannat-
tais ja pitäis poissa rikollisista kuvioista… osalla elämä on kuitenkin 
niissä iänikuisissa ryyppyporukoissa ja muissa rikollispiireissä, niin 
silloin ne poistumisluvat eivät edistä yhtään mitään.”

”Nää ihmiset (vangit) ovat ihmisiä ja niillon kaikenlaisia ihmissuhteita ja 
niil on monii ihmissuhteita missä ne edustaa ihan joitain muuta kuin 
rikoksentekijää ja se on mun mielest tosi tärkeetä.” 

Ne vangit, joilla oli sosiaalisiin sidoksiin liittyviä tavoitteita, rikkoivat poistu-
mislupaehtoja muita harvemmin. Poistumislupaehtoja rikottiin 3,5 prosentissa 
tapauksista, joissa vangilla oli rangaistusajan suunnitelmassa määriteltyjä 
sosiaalisiin sidoksiin liittyviä tavoitteita. Muiden vankien kohdalla poistumislu-
pien rikkomisaste oli hieman yli viisi prosenttia. Ero oli tilastollisesti merkitse-
vä. Ero oli vielä suurempi suljetuissa vankiloissa. Siellä poistumislupia 
rikottiin neljässä prosentissa, mikäli vangilla oli sosiaalisiin sidoksiin liittyviä 
tavoitteita ja kahdeksassa prosentissa, mikäli tavoitteita ei ollut. 

Taulukko 22 Myönnettyjen poistumislupien osuudet ja rikkomisasteet sosiaa-
lisiin sidoksiin liittyvien tavoitteiden mukaan

Sosiaaliset sidokset N osuus
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste

Ei 12785 83,8 73,2  5,1 

Kyllä  2473 16,2 80,9  3,5

Tilastollinen merkitsevyys 0,000  0,003
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Alkoholi

Alkoholin käyttöön liittyviä tavoitteita oli kirjattu melkein 20 prosentille poistu-
mislupia hakeneista vangeista. Käytännössä nämä vangit olivat vankeusvan-
keja. Elinkautisvangeilla alkoholiin liittyviä tavoitteita rangaistusajan suunni-
telmassa oli 11 prosentissa hakemuksista. On huomattava, että suhteessa 
vankien päihdeongelmien määrään, voidaan asetettujen tavoitteiden määrää 
pitää vähäisenä. Alkoholin käyttöön liittyviä tavoitteita oli kirjattu rangaistus-
ajan suunnitelmiin muun muassa seuraavilla tavoilla: 

– Alkoholin käytön aiheuttamien haittojen tiedostaminen ja motivoitu-
minen tukien piiriin.

– Alkoholin käytön hallinta tai lopettaminen.
– Alkoholin käytön hallinta, päihteettömyys liikenteessä.
– Alkoholin käytön tarkasteleminen ja haittojen tiedostaminen.
– Alkoholin käytön tarkasteleminen ja haittojen tiedostaminen sekä 

päihteettömyys liikenteessä. Myös ajattelun ja asenteiden tarkaste-
leminen liittyen alkoholinkäyttöön ja päihtyneenä ajamiseen.

– Päihdekuntoutuksen aloittaminen ja jatkotoimien suunnittelu vapau-
tumiseen liittyen.

– Päihteiden käytön hallintaongelmien tunnistaminen. Kuntoutustar-
peen arviointi ja kuntoutukseen motivoiminen. Rikosten tekeminen 
yhteydessä alkoholin käyttöön.

– Täysraittius.

Niille vangeille, joiden rangaistusajan suunnitelmiin oli kirjattu alkoholin 
käyttöön liittyviä tavoitteita, myönnettiin poistumislupia saman verran kuin 
vangeille, joilla ei ole alkoholin käyttöön liittyviä tavoitteita rangaistusajan 
suunnitelmassa (ks. taulukko 23)45. 

Alkoholiongelmat olivat selvästi yhteydessä poistumislupaehtojen rikkomi-
seen. Vangit, joilla oli alkoholin käyttöön liittyviä tavoitteita, rikkoivat poistu-
mislupaehtoja melkein kahdeksassa prosentissa myönnetyistä luvista. 
Vastaavasti vangeista, joilla ei ollut alkoholin käyttöön liittyviä tavoitteita, 
poistumislupaehtoja rikkoi neljä prosenttia. Ero oli melkein kaksinkertainen ja 
tilastollisesti merkitsevä. 

Taulukko 23 Myönnettyjen poistumislupien osuudet ja rikkomisasteet 
alkoholin käyttöön liittyvien mukaan

Alkoholi N osuus
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste

Ei 12307 80,7 74,2  4,1 

Kyllä  2951 19,3 75,3  7,5

Tilastollinen merkitsevyys 0,201  0,000
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Huumausaineet

Huumausaineiden käyttöön liittyviä, rangaistusajan suunnitelmaan kirjattuja, 
tavoitteita oli 16 prosentilla poistumislupahakemuksen jättäneistä vangeista 
(ks. taulukko 24). Verrattuna alkoholin käyttöön, myös sakkovangeille oli 
rangaistusajan suunnitelmiin kirjattu huumeiden käyttöön liittyviä tavoitteita. 
Tavoitteita oli kirjattu joka viidennelle poistumislupaa hakeneelle sakkovangil-
le. Elinkautisvangeista viidelle prosentille oli asetettu huumeiden käyttöön 
liittyviä tavoitteita rangaistusajan suunnitelmissa. Tavoitteita on kirjattu 
suunnitelmiin muun muassa seuraavasti:

– Huumeiden käytön lopettaminen.
– Huumeongelman työstäminen.
– Huumeriippuvuudesta irtipääseminen (opiaatit).
– Motivoivat keskustelut päihteidenkäyttöön liittyen.
– Päihdekuntoutus Kisko yhteisöhoito-ohjelmassa.
– päihteettömyyttä tukevaa toimintaa.
– Päihteiden käyttöasioitten ja niiden aiheuttamien haittojen tarkas-

telu.
– N.N:n ongelmana on päihdeongelma, johon hän on valmis panos-

tamaan paljon. 

Vangeille, joille rangaistusajan suunnitelmiin oli kirjattu huumausaineiden 
käyttöön liittyviä tavoitteita, myönnettiin muita harvemmin poistumislupia. Ero 
oli tilastollisesti merkitsevä. Erityisesti sakkovangit, joilla oli huumausaineisiin 
liittyviä tavoitteita rangaistusajansuunnitelmassa, saivat muita harvemmin 
poistumislupia. Heidän hakemuksistaan puollettiin 56 prosenttia.

Vangit, joilla oli huumausaineiden käyttöön liittyviä tavoitteita, rikkoivat 
selvästi muita useammin poistumislupaehtoja. Heidän joukossaan poistumis-
lupaehtoja rikottiin hieman yli seitsemässä prosentissa poistumisluvista, kun 
vastaava lukema muiden vankien keskuudessa oli neljä prosenttia. Ero 
poistumislupien rikkomisessa sen suhteen, oliko vangille kirjattu tavoitteita 
huumeiden käytöstä vai ei, oli tilastollisesti merkitsevä. 

Taulukko 24 Myönnettyjen poistumislupien osuudet ja rikkomisasteet 
huumausaineisiin liittyvien tavoitteiden mukaan

huumausaineet N osuus
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste

Ei 12854 84,2 74,9  4,4 

Kyllä  2404 15,8 71,6  7,2

Tilastollinen merkitsevyys 0,001  0,000
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Ajattelu

Rangaistusajan suunnitelmissa mainittuja ajatteluun liittyviä tavoitteita oli 
kirjattu 28 prosentille poistumislupaa hakeneista vangeista. Toisin kuin 
esimerkiksi sosiaalisten sidosten kohdalla, avovankiloissa ja suljetuissa 
vankiloissa oli kirjattu yhtä paljon ajatteluun liittyviä tavoitteita. Avovankiloissa 
oleville naisvangeille oli kirjattu miehiä enemmän ajatteluun liittyviä tavoitteita 
rangaistusajan suunnitelmiin. Suljetuissa vankiloissa tilanne oli päinvastai-
nen. Ajatteluun liittyviä tavoitteita kuvattiin rangaistusajan suunnitelmissa 
seuraavasti:

– Ajattelu ja asenteet.
– Ajattelu-/käyttäytymispuolen tarkempi kartoittaminen uusimisriskin 

hallitsemiseksi.
– Oman käyttäytymisen tarkasteleminen.
– Rikolliseen, väkivaltaiseen käyttäytymiseen johtaneiden syiden 

tarkasteleminen ja ongelmien ratkaiseminen muilla keinoin.
– Väkivaltaiseen ja petolliseen käyttäytymiseen liittyvien ajatusmal-

lien työstäminen soveltuvassa ohjelmassa ja jatkotyöstäminen em. 
ohjelman pohjalta.

– Ongelmien lähestymistapojen pohtiminen ja uusien ratkaisuvaihto-
ehtojen hahmottaminen.

Vangeille, joille oli ajatteluun liittyviä tavoitteita, myönnettiin muita useammin 
poistumislupia. Ero ei ollut kovinkaan suuri, hieman yli kaksi prosenttiyksik-
köä, mutta se oli tilastollisesti merkitsevä. Ero oli samansuuruinen sekä avo- 
että suljetuissa vankiloissa. 

Vangit, joilla oli ajatteluun liittyviä tavoitteita rangaistusajan suunnitelmassa, 
rikkoivat poistumislupaehtoja muita useammin46. Ero oli pieni ja tilastollisesti 
ainoastaan kohtalaisen merkitsevä.

Taulukko 25 Myönnettyjen poistumislupien osuudet ja rikkomisasteet 
ajatteluun liittyvien tavoitteiden mukaan

Ajattelu N osuus
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste

Ei 10948 71,8 73,8  4,5 

Kyllä  4310 28,2 76,1  5,3

Tilastollinen merkitsevyys 0,003  0,084
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Asenteet

Asenteisiin liittyviä tavoitteita rangaistusajan suunnitelmiin oli kirjattu kuudelle 
prosentille poistumislupahakemuksia jättäneistä vangeista. Tavoitteita oli 
asetettu yhtä paljon vankilatyypistä riippumatta. Suljetuissa vankiloissa 
asenteisiin liittyviä tavoitteita oli miehillä useammin kuin naisilla ja ero oli 
tilastollisesti merkitsevä (5,8 % vs. 3,2 %). Vastaavaa eroa sukupuolten välillä 
ei ollut avolaitoksissa olleilla vangeilla. Asenteisiin liittyviä tavoitteita oli 
kuvattu rangaistusajan suunnitelmissa muun muassa seuraavasti: 

– Rikoksettoman elämänasenteen vahvistaminen.
– Rikosmyönteisyyden vähentäminen.
– Aggressioiden hallinta.
– Alkaneen muutoksen, vastuullisuuden ja rikoksettomuuden vahvis-

taminen.
– Ajattelun ja käyttäytymisen sekä asenteiden läpikäynti ja motivointi 

kohti rikoksetonta elämäntapaa.
– Asenteen vahvistuminen juovuksissa ajamisesta luopumiseen.
– Epäluuloisuuden väheneminen, asioistaan puhuminen ja luotta-

muksen lisääntyminen muita ihmisiä kohtaan.
– Kognitiivisten taitojen puute.
– Motivoituminen ja sitoutuminen rikoksettomaan elämäntapaan.
– Impulssikontrollin parantaminen.

Vangeille, joilla oli asenteisiin liittyviä tavoitteita, myönnettiin poistumislupia 
muita vankeja harvemmin. Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Käytännössä ero 
syntyi avovankiloiden kohdalla, joissa vangeille, joilla oli asenteisiin liittyviä 
tavoitteita, myönnettiin muita harvemmin poistumislupia. Sillä, oliko vangille 
asetettu tavoitteita rangaistusajan suunnitelmassa liittyen asenteisiin, ei ollut 
yhteyttä poistumislupaehtojen rikkomisen todennäköisyyteen. 

Taulukko 26 Myönnettyjen poistumislupien osuudet ja rikkomisasteet 
asenteisiin liittyvien tavoitteiden mukaan

Asenteet N osuus
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste

Ei 14352 94,1 74,6  4,8 

Kyllä 906 5,9 71,5  4,6

Tilastollinen merkitsevyys 0,038  0,874
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Muut tavoitteet

Muita kuin edellä esiteltyjä tavoitteita oli ainoastaan prosentilla vangeista. 
Tavoite liittyi yleensä vangin vapautumiseen. Suljetuissa vankiloissa naisille 
oli asetettu muita kuin aiemmin esillä olleita tavoitteita selvästi enemmän kuin 
miehille (27 % vs. 7 %). Avovankiloissa ero oli paljon pienempi (15 % vs. 
5 %). Muita tavoitteita kuvattiin aineistossa seuraavasti:

– Yhteiskuntaan sijoittumisen edistäminen.
– Vapautumissuunnitelman laatiminen.
– Rikoksenteon taustalla olevien tekijöiden jäsentäminen.
– Kuntoutuminen.
– Työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen.
– Tämän hetkisen elämäntilanteen kartoitus.
– Tässä vaiheessa tuomiota vapauteen valmistuminen.
– Yleisen toimintakyvyn ja vireyden ylläpitäminen.
– Yhteiskuntaan kiinnittyminen.
– Yhteiskunnan normeihin sopeutuminen.

Vangeille, joilla oli muita tavoitteita, myönnettiin poistumislupia yhtä todennä-
köisesti kuin muille vangeille. Vangit, joilla oli muita kuin aikaisemmin tarkas-
teltuja tavoitteita, rikkoivat poistumislupaehtoja selvästi muita useammin. 
Vangit, joilla oli muita tavoitteita, rikkoivat poistumislupaehtoja 10 prosentissa 
myönnetyistä luvista, kun vastaava lukema muilla vangeilla oli hieman alle 
viisi prosenttia. Ero oli tilastollisesti merkitsevä.

Taulukko 27 Myönnettyjen poistumislupien osuudet ja rikkomisasteet 
muiden tavoitteiden mukaan

muut tavoitteet N osuus
myönnettyjen poistu

mislupien osuus
Rikkomis

aste

Ei 15057 98,7 74,5  4,7 

Kyllä 201 1,3 70,1  9,6

Tilastollinen merkitsevyys 0,163  0,008

Aiemmat kurinpitopäätökset

Vaikka poistumisluvan pitäisi olla sidoksissa aina rangaistusajan suunnitel-
maan ja sen tavoitteisiin, poistumisluvan myöntäminen edellyttää aina 
erillistä päätöstä, jossa harkitaan edellytysten täyttyminen yksittäisessä 
tapauksessa. Poistumisluvan ehtojen noudattamista tulee voida pitää 
todennäköisenä vangin rangaistusaikaisen käyttäytymisen sekä hänen 
henkilöstään ja rikollisuudestaan saatujen tietojen perusteella. Rangaistuk-
sen aikaisen käyttäytymisen tiedoilla tarkoitetaan erimerkiksi tietoja mahdolli-
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sista järjestysrikkomuksista. Taulukossa 28 tarkastellaan vankien nykyisen 
tuomion aikaisia kurinpitopäätösten määriä suhteessa myönnettyihin poistu-
mislupiin ja poistumisluparikkomuksiin. 

Suurimmalla osalla vangeista (80 %) ei ollut taustallaan yhtään kurinpitopää-
töstä nykyisen tuomion aikana. Keskimäärin vangeilla oli nykyisen tuomion 
aikana 0,4 kurinpitopäätöstä. Suurimmillaan kurinpitopäätöksiä ennen 
poistumisluvan anomisen ajankohtaa oli 15 kappaletta. Mitä vähemmän 
vangilla oli kurinpitopäätöksiä, sitä todennäköisemmin hänelle myönnettiin 
poistumislupa. Ero kurinpitopäätösten määrän ja poistumislupien myöntämi-
sen välillä oli tilastollisesti merkitsevä. Niille, joilla ei ollut yhtään kurinpitopää-
töstä nykyisen rangaistuksen aikana, poistumislupa myönnettiin 77 prosen-
tissa hakemuksista. Vastaavasti niille, joilla kurinpitopäätöksiä oli viisi tai 
enemmän, poistumislupia myönnettiin hieman yli 50 prosentissa hakemuk-
sista. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että erityisesti ensimmäistä poistumislupaa anot-
taessa kiinnitettiin huomiota myös aikaisempiin rangaistuskausiin sekä niiden 
aikana tehtyihin rikkomuksiin. Eräässä haastattelussa kävi ilmi, että ”jos on 
aikaisemmilta tuomioilta epäonnistuneita poistumislupia, niin se kyllä vaikut-
taa selkeesti”. Haastattelujen mukaan tarkastelu saatetaan ulottaa joko 
muutaman vuoden päähän tai pariin edelliseen rangaistuskauteen. 

Vangit, joilla oli taustalla useita kurinpitopäätöksiä, rikkoivat poistumislupaeh-
toja muita todennäköisemmin. Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Esimerkiksi 
ne, joilla ei ollut yhtään kurinpitopäätöstä nykyisen rangaistuksen aikana, 
rikkoivat poistumislupaehtoja 4 prosentissa poistumisluvista. Vastaavasti 
vangit, joilla kurinpitopäätöksiä oli viisi tai enemmän, rikkoivat poistumislupa-
ehtoja melkein kahdeksassa prosentissa tapauksista. 

Taulukko 28 Myönnettyjen poistumislupien osuudet ja rikkomisasteet 
aikaisempien kurinpitopäätösten mukaan

Aikaisemmat kurinpito
päätökset vankilakaudella N %

myönnettyjen poistu
mislupien osuus

Rikkomis
aste

0 12189 79,9 77,2 4,4

1 1590 10,4 64,8 6,2

2–4 1351 8,9 62,4 7,2

5 tai enemmän 127 0,8 52,0 7,8

Tilastollinen merkitsevyys 0,000 0,000
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4  moNimUUTTUJAANAlyySi 
VUoDeN 2008 PoiSTUmiS
lUPA hAKemUKSiSTA

4.1 yleiSTä

Arvioitaessa poistumislupien myöntämiseen ja poistumislupaehtojen rikkomi-
seen vaikuttavia tekijöitä empiirisissä malleissa on kyettävä kontrolloimaan 
samanaikaisesti tekijöitä, joihin yksilö itse ei voi vaikuttaa kuten ikä ja suku-
puoli ja tekijöitä, joihin pystytään vaikuttamaan kuten sosiaaliset sidokset ja 
päihdeongelma.

Aikaisemmassa analyysissä verrattiin poistumislupien myöntämistä ja 
lupaehtojen rikkomista yhteen muuttujaan kerrallaan ja tutkittiin eri tekijöiden 
ja tutkittavan ilmiön todennäköisyyden välisiä yhteyksiä poistumislupaa 
hakeneiden keskuudessa. Kahden muuttujan välisen riippuvuuden tarkaste-
leminen ei kuitenkaan anna tarkkoja tuloksia eri tekijöiden välisistä vaikutuk-
sista poistumisluvan myöntämiselle ja lupaehtojen rikkomiselle, jos samalla 
ei oteta huomioon muiden tekijöiden samanaikaista vaikutusta.

Esimerkiksi sukupuolella todettiin olevan yhteys poistumisluvan myöntämisel-
le siten, että naisille lupia myönnettiin miehiä todennäköisemmin. Toisaalta ei 
voida olla varmoja siitä, että sukupuoli selittäisi todellisuudessa poistumislu-
pien myöntämiskäytäntöä. Voihan olla esimerkiksi niin, että miesvangeilla on 
naisia enemmän aikaisempia kurinpitopäätöksiä vankilakaudelta tai miesvan-
geilla on enemmän rangaistusajan suunnitelmaan sisällytettyjä tavoitteita 
kuin naisvangeilla, jolloin sukupuolten väliset erot – ei siis itse sukupuoli – se-
littäisivät erot poistumislupien myöntämisessä ja lupaehtojen rikkomisessa. 
Tämän lisäksi on syytä huomioida mies- ja naisvankien toisistaan poikkeavat 
vankiprofiilit myös suoritetun rikoksen osalta. Regressioanalyysin avulla 
voidaan kontrolloida useiden tekijöiden vaikutus poistumisluvan myöntämi-
selle ja lupaehtojen rikkomiselle samanaikaisesti, jolloin saadaan estimoitua 
yksittäisen tekijän puhdas vaikutus tutkittavaan asiaan. 

Koska selitettävät muuttujat ovat dikotomisia 0/1-muuttujia (poistumislupa 
myönnettiin/ei myönnetty ja lupaehtoja rikottiin/ei rikottu), tutkimusmenetel-
mänä tässä tutkimuksessa käytetään logistista regressiota47. Taulukoissa 29 
ja 31 on raportoitu kertoimien arvot, p-arvot ja marginaalivaikutukset, kun 
selitettävänä ilmiönä on poistumisluvan myöntäminen ja poistumislupaehto-
jen rikkominen. Kertoimet kuvaavat muuttujan vaikutuksen eroa uhriksi 
joutumiselle suhteessa verrokkiryhmään (verrokkiryhmän kerroin on 0)48. Eri 
tekijöiden tilastollisen yhteyden merkitsevyyttä tutkittavaan ilmiöön tarkastel-
laan niin sanotun p-arvon avulla. Tummennetut kertoimet viittaavat tilastolli-
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sesti merkitseviin tuloksiin viiden prosentin riskitasolla tarkasteltuna (p<0,05). 
Tilastollisesti kohtalaisen merkitsevistä tuloksista voidaan puhua, kun p-arvo 
sijoittuu välille 0,05–0,10. Marginaalivaikutus kuvaa sitä, kuinka monta 
prosenttiyksikköä tutkittavan ilmiön ennustettu todennäköisyys muuttuu kun 
yhden selittävän muuttujan arvo muuttuu. yleensä marginaalivaikutus 
lasketaan muuttujien keskimääräisten arvojen (kuvaa keskimääräistä poistu-
misluvan hakijaa) kohdalla. 

4.2 PoiSTUmiSlUVAN myöNTämiNeN

Regressioanalyysissä tarkasteltiin melkein 15 000 poistumislupahakemusta 
ja niihin liittyviä tietoja. Keskimääräisen vangin todennäköisyys saada 
poistumislupa oli 82 prosenttia. Regressioanalyysin tulokset on raportoitu 
taulukossa 29. Analyysin perusteella voidaan sanoa, että poistumislupaa 
hakeneen vangin iällä oli positiivinen tilastollisesti merkitsevä yhteys poistu-
misluvan myöntämisen todennäköisyyteen, vaikka vangin muut tekijät 
kontrolloitiin mallissa. Verrattuna 17–20-vuotiaisiin esimerkiksi 25–29-vuotiail-
la todennäköisyys saada poistumislupa oli 9 prosenttiyksikköä suurempi. 
50-vuotiailla tai sitä vanhemmilla todennäköisyys saada poistumislupa oli 11 
prosenttiyksikköä korkeampi kuin nuorilla 17–20-vuotiailla vangeilla. 

Aikaisempien vankilarangaistusten määrällä oli myös yhteys poistumisluvan 
saamiseen. Mitä useamman kerran vanki oli ollut vankilassa aiemmin, sitä 
epätodennäköisemmin hänelle myönnetään poistumislupa. Erot tosin eivät 
ole käytännössä suuria, vaikka olivatkin tilastollisesti merkitseviä. Esimerkiksi 
10 kertaa tai useammin aiemmin vankilassa olleella oli noin kolme prosent-
tiyksikköä pienempi todennäköisyys saada poistumislupa kuin ensimmäistä 
tuomiotaan vankilassa suorittavalla. 

Vuonna 2008 naisille myönnettiin todennäköisemmin poistumislupia kuin 
miehille. Ero oli viisi prosenttiyksikköä ja se oli tilastollisesti merkitsevä. Myös 
parisuhteessa oleville vangeille myönnettiin poistumislupia muita vankeja 
todennäköisemmin. Esimerkiksi naimattomat saivat kaksi prosenttiyksikköä 
harvemmin poistumislupia. Ero ei ole käytännössä suuri, mutta se on tilastol-
lisesti merkitsevä. Vastaavasti ulkomaalaisille myönnettiin poistumislupia 
selvästi harvemmin kuin suomalaisille vangeille. Ero oli noin 10 prosenttiyk-
sikköä ja se oli tilastollisesti merkitsevä.

Vangin arvioidulla työkyvyllä oli yhteys poistumisluvan saamisen kanssa. Ne 
vangit, jotka oli todettu pieniä sairauksia lukuun ottamatta työkykyisiksi, 
saivat poistumisluvan viisi prosenttiyksikköä todennäköisemmin kuin työky-
kyisiksi todetut vangit. Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Kaikkein harvimmin 
poistumislupa myönnettiin osittain työkyvyttömille tai työkyvyttömille. He 
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saivat poistumisluvan 14 prosenttiyksikköä harvemmin kuin työkykyiseksi 
todetut. Ero oli tilastollisesti merkitsevä. 

Jos vangille voidaan myöntää poistumislupa rangaistusajan pituuden 
perusteella, vanki sai poistumisluvan todennäköisemmin kuin muut vangit. 
Ero oli melkein 10 prosenttiyksikköä ja se oli tilastollisesti merkitsevä. Eräänä 
syynä tähän voi olla se, että vankeuslain uudistus siirsi L-aikaa myöhemmäk-
si, painottuen tuomion loppupuolelle. Varsinkin pitkiä tuomioita suorittavien 
kohdalla rangaistusajan pituuden perusteella myönnettävien poistumislupien 
antaminen saattaa olla perusteltua hyvin hoidetun vapautumisen näkökul-
masta, jossa vanki voi vähitellen totutella vapaudessa toimimista. 

Vangin päärikoksella oli yhteys siihen, kuinka todennäköisesti hänelle 
myönnettiin poistumislupa. Esimerkiksi ryöstöstä tuomittuihin verrattuna 
liikennejuopumuksesta tuomituille poistumislupia myönnettiin 11 prosenttiyk-
sikköä harvemmin. Liikennejuopumusrikos ilmentää päihdeongelmaa, jolloin 
päihderiski on suuri ja sen vuoksi tulokset ovat ymmärrettäviä. Ero oli tilastol-
lisesti merkitsevä. Vastaavasti siviilipalvelusrikoksesta tuomituille myönnettiin 
useammin poistumislupia kuin ryöstöstä tuomituille. Ero oli viisi prosenttiyk-
sikköä ja se oli tilastollisesti merkitsevä. Esimerkiksi henkirikoksista tai niiden 
yrityksestä tai siveellisyysrikoksesta tuomitut saivat yhtä todennäköisesti 
poistumislupia kuin ryöstöstä tuomitut. Elinkautisvangeille myönnetään 
poistumislupia yhtä todennäköisesti kuin vankeusvangeillekin, eikä ero ollut 
tilastollisesti merkitsevä.

Edellä mainittu havainto tuli esiin haastatteluissa ja kyselyissä, joiden mu-
kaan rikos on yksi osa kokonaisharkintaa. Poistumislupapäätöksentekijöiden 
(tutkimukseen vastanneet henkilöt) mukaan rikos saattaa ilmentää vakavaa 
päihdeongelmaa (eräässä haastattelussa esimerkiksi nostettiin juuri liikenne-
juopumustapaukset), joka ennustaa huonoa menestystä poistumisluvalle. 
Toki joidenkin rikosten painoarvo kokonaisharkinnassa on alhaisempi kuin 
toisten, mutta rikoksen laadulla on merkitystä. Joidenkin haastattelujen 
mukaan rikoksen merkitys heikkenee poistumislupaharkinnassa, mikäli 
vangille kertyy onnistuneita poistumislupia vankeusajan edetessä ja rangais-
tusajan suunnitelma etenee sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

Mikäli vangilla oli tuloihin liittyviä tavoitteita rangaistusajan suunnitelmassa, 
hän sai poistumisluvan muita vankeja todennäköisemmin. Ero oli neljä 
prosenttiyksikköä. Myös sillä, että sosiaaliset sidokset ja päihdeongelman 
työstäminen oli mainittu rangaistusajan suunnitelmassa, oli vaikutusta 
poistumisluvan saamisen todennäköisyyteen. Vangit, joilla oli sosiaalisiin 
sidoksiin liittyviä tavoitteita, saivat poistumisluvan kolme prosenttiyksikköä 
todennäköisemmin kuin muut. Vastaavasti ne vangit, joilla oli alkoholiin 
liittyviä tavoitteita, saivat poistumisluvan kolme prosenttiyksikköä harvemmin 
kuin muut vangit. 
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Mikäli vangilla oli huumeisiin tai ajatteluun liittyviä tavoitteita, hänelle myön-
nettiin poistumislupia harvemmin kuin muille. Tulokset olivat tilastollisesti 
kohtalaisen merkitseviä. Vastaavasti sillä, että vangilla oli ajatteluun liittyviä 
tai muita tavoitteita, ei ollut vaikutusta poistumisluvan myöntämiselle.

Aikaisempien kurinpitopäätösten määrällä oli selvä negatiivinen yhteys 
poistumisluvan myöntämiselle. Esimerkiksi vangille, jolla oli nykyisen vankila-
kauden aikana yksi kurinpitopäätös, myönnettiin yhdeksän prosenttiyksikköä 
harvemmin poistumislupia kuin vangille, jolla ei ollut yhtään kurinpitorikko-
musta nykyisen vankilakauden aikana. Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Niille 
vangeille, joilla oli viisi tai useampia kurinpitopäätöksiä nykyisen vankilakau-
den aikana, poistumislupia myönnettiin 15 prosenttiyksikköä harvemmin kuin 
vangeille, joilla ei ollut yhtään kurinpitopäätöstä nykyisen rangaistuksen 
ajalta.

Erittäin tärkeän syyn perusteella poistumislupaa hakeneille myönnettiin 
poistumislupa selvästi useammin kuin rangaistuksen pituuden perusteella 
poistumislupaa hakeneille. Ero oli 15 prosenttiyksikköä ja se oli tilastollisesti 
merkitsevä. Vastaavasti tärkeän syyn perusteella poistumislupaa hakeneille 
myönnettiin harvemmin poistumislupia kuin rangaistusajan pituuden perus-
teella poistumislupaa hakeneille. Ero oli 14 prosenttiyksikköä ja se oli tilastol-
lisesti merkitsevä.

Tutkimuksen kannalta mielenkiintoisin kysymys on se, poikkeavatko poistu-
mislupakäytännöt vankiloittain. Tässä vertailukohteena on Helsingin suljettu 
vankila. Kun vertaa suljettuja vankiloita keskenään havaitaan, että Turun 
suljetussa vankilassa myönnetään poistumislupia selvästi harvimmin ja ero 
oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Esimerkiksi verrattuna Helsingin suljet-
tuun vankilaan Turun vankilassa myönnettiin poistumislupia 23 prosenttiyk-
sikköä harvemmin, kun vangin taustaominaisuudet ovat kontrolloidut mallis-
sa. Turun suljetun vankilan poistumislupakäytäntö poikkeaa vielä enemmän 
Oulun ja Kuopion suljettujen vankiloiden poistumislupakäytännöistä. Ero 
näiden vankiloiden välillä oli 33 prosenttiyksikköä. 

Kaikissa avovankiloissa myönnettiin poistumislupia todennäköisemmin kuin 
Helsingin suljetussa vankilassa. Erot Helsingin suljettuun vankilaan olivat 
tilastollisesti merkitseviä. Pienimmillään ero oli Sukevan vankilan Iskolan 
avovankilaosaston välillä49, ollen 13 prosenttiyksikköä. Vastaavasti ero oli 
suurimmillaan, 20 prosenttiyksikköä, Helsingin avovankiloiden (Suomenlin-
nan osasto ja Vantaan osasto) välillä. Kaiken kaikkiaan erot avovankiloiden 
välillä olivat paljon pienemmät kuin suljettujen vankiloiden välillä. Suurimmil-
laan ero avovankiloiden poistumislupien myöntämisen välillä oli noin seitse-
män prosenttiyksikköä (Iskola vs. Helsingin avovankila), kun se oli suljettujen 
vankiloiden kohdalla 33 prosenttiyksikköä. Tosin ero avovankiloiden välillä oli 
tilastollisesti merkitsevä.
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Taulukko 29 Poistumisluvan myöntämiseen vaikuttavat tekijät

muuttuja Kerroin parvo
marginaali

vaikutus

Ikä: 21–25 0,498 0,007 6,5

Ikä: 25–29 0,718 0,000 9,24

Ikä: 30–39 0,716 0,000 9,95

Ikä: 40–49 0,886 0,000 11,42

Ikä: 50 ja enemmän 0,895 0,000 10,65

Vankilakertaisuus: 2–3 –0,126 0,047 –1,91

Vankilakertaisuus: 4–9 –0,091 0,153 –1,37

10 tai enemmän –0,211 0,021 –3,32

Nainen 0,372 0,009 4,99

Ulkomaalainen –0,571 0,000 –9,84

Naimaton –0,162 0,006 –2,42

Eronnut/ leski –0,104 0,120 –1,57

Ei tietoa –0,359 0,132 –5,95

Työkykyinen, pieniä sairauksia 0,343 0,002 4,62

Osittain työkykyinen/työkyvytön –0,740 0,000 –13,55

Ei arviota 0,074 0,170 1,1

Rangaistus ajan pituuden perusteella: kyllä 0,604 0,000 9,56

Varkausrikokset (RL 28) –0,393 0,000 –6,43

Muu omaisuusrikos –0,365 0,010 –6,02

Murha, tappo tai emt. yritys 0,203 0,084 2,91

Muu väkivaltarikos –0,301 0,005 –4,75

Siveellisyysrikos –0,251 0,132 –4,02

Muut rikoslakirikokset –0,358 0,006 –5,86

Huumausainerikos –0,192 0,078 –2,96

Liikennejuopumus –0,614 0,000 –10,69

Muut rikokset –0,592 0,030 –10,46

Siviilipalvelusrikos 0,408 0,216 5,33

Elinkautisvanki 0,148 0,294 2,11

Asuminen tavoitteena 0,025 0,769 0,36

Tulot tavoitteena 0,262 0,003 3,64

Koulutus tavoitteena 0,053 0,368 0,79

Sosiaaliset sidokset tavoitteena 0,239 0,001 3,39

Alkoholi tavoitteena –0,182 0,006 –2,81

Huumausaineet tavoitteena –0,112 0,095 –1,71

Asenteet tavoitteena –0,17 0,071 –2,66

Ajattelu tavoitteena –0,029 0,617 –0,43

Muita tavoitteita 0,014 0,941 0,2
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muuttuja Kerroin parvo
marginaali

vaikutus

Aikaisempia kurinpitopäätöksiä: 1 –0,556 0,000 –9,45

Aikaisempia kurinpitopäätöksiä: 2–4 –0,635 0,000 –11,04

Aikaisempia kurinpitopäätöksiä: 5 tai 
enemmän –0,804 0,000 –14,97

Helsingin avovankila Suomenlinnan os. 2,621 0,000 20,39

Helsingin avovankila Vantaan os. 2,433 0,000 19,55

Hämeenlinnan vankila 0,414 0,007 5,43

Jokelan vankila 0,76 0,020 8,79

Jokelan vankilan avo.os. 1,809 0,000 14,97

Juuan vankila 2,921 0,000 17,73

Keravan vankila 0,574 0,000 7,20

Konnunsuon vankila 0,214 0,113 2,98

Konnunsuon vankilan Haminan ts. 2,067 0,000 15,9

Kuopion vankila 0,937 0,044 10,2

Kuopion vankilan avov. os 2,932 0,000 17,5

Kylmäkosken vankila 0,13 0,367 1,86

Käyrän vankila 1,885 0,000 15,5

Laukaan vankila 2,63 0,000 17,92

Mikkelin vankila –0,222 0,446 –3,54

Naarajärven vankila 1,612 0,000 14,53

Oulun vankila 1,063 0,000 11,15

Pelson vankila –0,014 0,909 –0,21

Pelson vankilan Kestilän avov. os. 1,72 0,000 14,86

Pyhäselän vankila 0,39 0,028 5,13

Riihimäen vankila 0,165 0,145 2,34

Satakunnan vankila / Huos 1,463 0,000 14,03

Satakunnan vankila / Köos 1,364 0,000 13,62

Sulkavan vankila 3,813 0,000 19,17

Sukevan vankila –0,391 0,008 –6,52

Sukevan vankilan Iskolan avov.os. 1,38 0,000 12,98

Turun vankila –1,155 0,000 –22,99

Vantaan vankila 0,025 0,949 0,36

Vaasan vankila 0,761 0,000 8,87

Vanajan vankila Ojoisten os 1,981 0,000 16,22

Vanajan vankila Vanajan os 1,629 0,000 14,69

Vilppulan vankila 2,718 0,000 18,71

ylitornion vankila 1,583 0,000 14,13

Tärkeä syy –0,847 0,000 –13,78

Erittäin tärkeä syy 1,728 0,000 14,54

Vakio –0,413 0,066
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Kuviossa 9 on esitetty ennustettujen poistumisluvan myöntämisen todennä-
köisyyksien jakauma. Ennusteen keskiarvo oli noin 82 prosenttia. Pienimmil-
lään ennustettu poistumisluvan myöntämisen todennäköisyys oli 2,4 prosent-
tia ja suurimmillaan 99,5 prosenttia. 

Kuvio 9 Poistumisluvan myöntämisen ennustettu todennäköisyysjakauma

Minkälaisia ovat vangit, joiden poistumisluvan saamisen todennäköisyys on 
pieni tai joiden poistumisluvan saamisen todennäköisyys on suuri? Taulukos-
sa 30 on esitetty 10 pienimmän ennustetun poistumisluvan myöntämisen 
todennäköisyyden ja 10 suurimman ennustetun poistumisluvan myöntämisen 
todennäköisyyden vangin tiedot. On huomattava, että kaikki vangit olivat 
miehiä ja he olivat vankeusvankeja. Pienimmillään ennustettu todennäköi-
syys poistumisluvan saamiselle oli 2,4 prosenttia. Kymmenen pienimmän 
ennustetun todennäköisyyden keskiarvo oli 5 prosenttia ja 10 suurimman 
ennustetun todennäköisyyden keskiarvo oli 99 prosenttia. 

Kahdelle vangille kymmenestä myönnettiin poistumislupa ryhmässä, joiden 
ennustettu poistumisluvan todennäköisyys oli kaikkein pienin. Vastaavasti 
ryhmässä, joiden poistumisluvan saamisen todennäköisyys oli kaikkein 
suurin, kaikki saivat poistumisluvan. Kun vertaa kahta ryhmää keskenään, 
eroja ryhmien välillä oli vankilan, vangin iän, poistumisluvan perusteen, 
vankilakertaisuuden, aikaisempien kurinpitopäätösten määrän, päärikoksen 
ja arvioidun työkyvyn suhteen sekä sen suhteen, voitiinko poistumislupa 
myöntää rangaistuksen ajan perusteella.
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Tärkeä syy oli jokaisen hakemuksen perusteena pienimmän poistumisluvan 
myöntämisen todennäköisyyden ryhmässä. Vastaavasti rangaistuksen pituus 
oli useimmiten syynä ryhmässä, joiden poistumisluvan saamisen todennäköi-
syys oli kaikkein suurin. Pienimmän poistumisluvan saamisen ryhmässä pois-
tumislupa voitiin myöntää rangaistusajan pituuden perusteella kolmella 
vangilla (30 %), kun vastaava lukema toisessa ryhmässä oli 90 prosenttia.

Iältään pienimmän poistumisluvan saamisen todennäköisyyden ryhmä oli 
keskimäärin 30-vuotiaita, kun vastaava lukema toisessa ryhmässä oli 38 
vuotta. Kaikki pienimmän poistumisluvan saamisen todennäköisyyden 
ryhmän vangit oli sijoitettu suljettuun vankilaan, tarkemmin sanottuna Turun 
vankilaan. Toisessa ryhmässä vangit olivat avolaitoksissa, suurin osa Vilppu-
lan avovankilassa. 

Vangit, joiden poistumisluvan saamisen todennäköisyys oli kaikkein pienin, 
olivat keskimäärin 6,4 kertaa suorittamassa vankeusrangaistusta. Toisessa 
ryhmässä vankilakertaisuus oli 2,8. Kurinpitorangaistuksia nykyisen rangais-
tuskauden aikana oli keskimäärin 1,3 ryhmässä, joiden poistumisluvan 
saamisen todennäköisyys oli kaikkein pienin. Ryhmässä, joiden poistumislu-
van saamisen todennäköisyys oli kaikkein suurin, kukaan ei ollut syyllistynyt 
kurinpitorikkomuksiin nykyisen vankilakauden aikana. 

Rangaistusajan suunnitelmassa määritellyissä tavoitteissa ei ollut juurikaan 
eroja ryhmien välillä. Ryhmässä, joiden poistumisluvan saamisen todennä-
köisyys oli kaikkein suurin, oli syyllistytty henkirikoksen yrityksiin useammin 
kuin ryhmässä, joiden poistumisluvan saamisen todennäköisyys oli alhainen. 
Perhesuhteella ryhmien välillä ei ollut juurikaan eroa. Suurimman poistumislu-
van saamisen ennustetun todennäköisyyden ryhmässä suurin osa oli todettu 
työkykyiseksi (80 %), kun vastaavasti toisessa ryhmässä ainoastaan yksi 
vanki oli todettu työkykyiseksi. 
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4.3 PoiSTUmiSlUPAehToJeN  
RiKKomiNeN

Myönteisten poistumislupapäätösten määrää, 10 733 kappaletta, voidaan 
pitää suurena. Keskimääräisen vangin poistumislupaehtojen rikkomisen riski 
oli ainoastaan kolme prosenttia. Voidaankin todeta, että poistumislupaharkin-
nassa on saatu pääsääntöisesti karsittua pois niiden vankien hakemukset, 
joilla ehtojen noudattaminen ei ole läheskään varmaa. Seuraavassa taulukos-
sa raportoidaan lisäksi kertoimien odds ratio -arvot, koska ne voidaan tulkita 
vastaavan suhteellista riskiä (RR), silloin kun todennäköisyys tutkittavalle 
ilmiölle on niin pieni.50

Iällä ei ollut juurikaan vaikutusta poistumislupaehtojen rikkomisen riskiin. 
Ainoastaan yli 50-vuotiailla vangeilla riski lupaehtojen rikkomiselle oli tilastol-
lisesti merkitsevästi pienempi kuin alle 21-vuotialla. Heillä riski oli 65 prosent-
tia pienempi kuin nuorilla alle 21-vuotiailla (RR=0,35). 

Vankilakertaisuudella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys lupaehtojen rikkomi-
selle. Esimerkiksi vangeilla, jotka olivat suorittamassa kymmenettä tai 
useampaa vankeustuomiotaan, oli 70 prosenttia suurempi riski lupaehtojen 
rikkomiselle kuin ensikertaa vankilassa olevilla. Vastaavasti toista tai kolmatta 
kertaa vankilassa olevien poistumislupaehtojen rikkomisen riski oli 30 
prosenttia suurempi kuin ensimmäistä vankilatuomiotaan suorittavilla. 

Naisvangeilla oli kohonnut riski poistumislupaehtojen rikkomiselle suhteessa 
miesvankeihin. Ero oli melkein 80 prosenttia sukupuolten välillä ja ero oli 
tilastollisesti kohtalaisen merkitsevä. Vastaavasti ulkomaalaisilla vangeilla 
riski lupaehtojen rikkomisesta ei poikennut kotimaisten vankien riskistä. 

Parisuhteessa asuvilla vangeilla oli kaikkein pienin poistumislupaehtojen 
rikkomisen riski. Esimerkiksi eronneilla tai leskillä riski ehtojen rikkomiseen oli 
melkein 70 prosenttia suurempi kuin parisuhteessa asuvilla. Ero oli tilastolli-
sesti merkitsevä. Naimattomilla ero poistumislupaehtojen rikkomisen riskissä 
verrattuna parisuhteessa asuviin oli 60 prosenttia.

Vangin arvioidulla työkyvyllä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 
poistumislupaehtojen rikkomiseen. 

Jos vangin oli mahdollista saada poistumislupaa rangaistuksen ajan perus-
teella, hänellä oli alentunut riski poistumislupaehtojen rikkomiselle. Ero 
suhteessa niihin vankeihin, joille poistumislupaa ei voida myöntää rangais-
tusajanpituuden perusteella, oli 30 prosenttia ja se oli tilastollisesti merkitse-
vä.
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Huumausainerikoksesta ja liikennejuopumuksesta tuomittujen riskit poistu-
mislupaehtojen rikkomiselle poikkesivat tilastollisesti merkitsevästi verrattuna 
ryöstöstä päärikoksena tuomituista. Liikennejuopumuksesta tuomituilla 
vangeilla riski poistumislupaehtojen rikkomiselle oli kaksinkertainen suhtees-
sa ryöstöstä päärikoksena tuomittuihin. Vastaavasti huumausainerikoksesta 
tuomituilla riski lupaehtojen rikkomiselle oli melkein 40 prosenttia pienempi 
kuin ryöstöstä tuomituilla. Siviilipalvelusrikoksesta tuomituista kukaan ei 
rikkonut poistumislupaehtoja. 

Elinkautisvankien lupaehtojen rikkomisen riski ei poikennut tilastollisesti 
merkitsevästi vankeusvankien riskistä.

Osalla rangaistusajan suunnitelman tavoitteilla oli tilastollisesti merkitsevä 
yhteys poistumislupaehtojen rikkomisen todennäköisyyteen. Esimerkiksi jos 
vangille oli asetettu sosiaalisiin sidoksiin liittyviä tavoitteita, oli vangilla riski 
poistumislupaehtojen rikkomiselle 30 prosenttia pienempi kuin muuten. Ero 
oli tilastollisesti merkitsevä. Vastaavasti riski lupaehtojen rikkomiselle oli 
suurempi, jos rangaistusajan tavoitteet liittyivät alkoholin ja huumeiden 
käyttöön. Esimerkiksi vangeilla, joilla oli alkoholiin liittyviä tavoitteita, riski 
poistumislupaehtojen rikkomiselle oli 66 prosenttia suurempi kuin vangeilla, 
joilla ei ollut alkoholiin liittyviä tavoitteita. 

Vangin poistumisluvan rikkomisen todennäköisyys ei poikennut muista 
vangeista, mikäli hänelle oli asetettu asumiseen, tuloihin, koulutukseen, 
asenteisiin tai ajatteluun liittyviä tavoitteita rangaistusajan suunnitelmassa. 

Mitä enemmän vangilla oli kurinpitorangaistuksia nykyisen vankilakauden 
ajalta, sitä todennäköisemmin hän rikkoi poistumislupaehtoja. Erot kurinpito-
rangaistusten määrien ja poistumisluparikkomusten todennäköisyyden välillä 
olivat tilastollisesti merkitseviä. Esimerkiksi 2–4 kurinpitorangaistukseen 
tuomituilla riski poistumislupaehtojen rikkomisesta oli puolitoistakertainen 
(noin kaksi prosenttiyksikköä suurempi) suhteessa niihin vankeihin, joilla ei 
ollut yhtään kurinpitorangaistusta nykyisen vankilakauden ajalta. Jo yhden 
kurinpitorangaistuksen saaminen nosti poistumislupaehtojen rikkomisen 
riskin melkein 40 prosenttia suuremmaksi verrattuna vankeihin, joilla ei ollut 
yhtään rangaistusta nykyisen tuomion ajalta.

Mikäli vangille myönnettiin poistumislupa tärkeän syyn perusteella, todennä-
köisyys poistumislupaehtojen rikkomiselle oli 40 prosenttia pienempi kuin jos 
poistumislupa myönnettiin rangaistusajan pituuden perusteella. Ero oli 
tilastollisesti merkitsevä. Vastaavasti poistumisluvan erittäin tärkeän syyn 
perusteella saaneiden vankien poistumislupaehtojen rikkomisen todennäköi-
syys ei poikennut rangaistusajan pituuden perusteella luvan saaneiden 
todennäköisyydestä. 
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Toisin kuin poistumislupien myöntämisessä, poistumislupaehtojen rikkomisen 
todennäköisyydessä ei ole systemaattisia eroja suljettujen ja avovankiloiden 
välillä. Kun muita vankiloita verrataan Helsingin suljettuun vankilaan, havai-
taan että ainoastaan Kylmäkosken, Sukevan ja Riihimäen suljetut vankilat 
poikkesivat tilastollisesti merkitsevästi Helsingin vankilasta poistumislupaeh-
tojen rikkomisen todennäköisyyden suhteen. Helsingin suljetussa vankilassa 
poistumislupaehtoja rikottiin suljetuista vankiloista kaikista harvimmin. 
Sukevan vankilassa poistumislupaehtoja rikotaan kaikkein todennäköisim-
min. Siellä riski poistumislupaehtojen rikkomiselle oli 4,5-kertainen suhteessa 
Helsingin suljettuun vankilaan. Tämä tarkoittaa 9–10 prosenttiyksikköä.

Avovankiloiden väliset erot poistumisluparikkomisen todennäköisyyden 
suhteen olivat pienemmät kuin suljetuissa vankiloissa. Suurimmillaan ero oli 
Kuopion avovankilan ja ylitornion välillä, 4,7 prosenttiyksikköä, ja ero oli 
tilastollisesti merkitsevä51. Kuopion avovankilassa poistumislupaehtoja 
rikottiin noin kaksi prosenttiyksikköä harvemmin kuin Helsingin suljetussa 
vankilassa ja vastaavasti ylitornion avovankilassa poistumislupaehtoja 
rikottiin hieman yli kaksi prosenttiyksikköä useammin kuin Helsingin vankilas-
sa.

Mikäli vangille myönnettiin poistumislupa saatettuna, riski poistumisluvan 
rikkomisesta väheni käytännössä nollaan. Vaikutus oli tilastollisesti merkitse-
vä. Aineistossa oli 369 saatettuna myönnettyä (ja käytettyä) poistumislupaa. 
Näistä ainoastaan kahdessa tapauksessa (0,5 %) poistumislupaehtoja 
rikottiin.
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Taulukko 31 Poistumislupaehtojen rikkomiseen vaikuttavat tekijät

muuttuja Kerroin parvo
marginaali

vaikutus RR

Ikä: 21–25 –0,135 0,745 –0,39 0,87

Ikä: 25–30 –0,491 0,229 –1,31 0,61

Ikä: 30–40 –0,533 0,188 –1,52 0,59

Ikä: 40–50 –0,698 0,092 –1,86 0,50

Ikä: yli 50 –1,051 0,018 –2,31 0,35

Vankilakertaisuus: 2–3 0,276 0,051 0,91 1,32

Vankilakertaisuus: 4–9 0,532 0,000 1,82 1,70

10 tai enemmän 0,539 0,006 2,05 1,71

Nainen 0,576 0,056 2,25 1,78

Ulkomaalainen 0,274 0,227 0,94 1,31

Naimaton 0,459 0,001 1,43 1,58

Eronnut/ leski 0,514 0,001 1,78 1,67

Ei tietoa 0,249 0,699 0,86 1,28

Työkykyinen, pieniä sairauksia 0,255 0,200 0,87 1,29

Osittain työkykyinen/työkyvytön 0,010 0,985 0,03 1,01

Ei arviota –0,143 0,222 –0,44 0,87

Rangaistus ajan pituuden perusteella: 
kyllä –0,388 0,000 –1,28 0,68

Varkausrikokset (RL 28) 0,147 0,479 0,48 1,16

Muu omaisuusrikos –0,217 0,471 –0,61 0,80

Murha, tappo tai emt. yritys –0,403 0,074 –1,12 0,67

Muu väkivaltarikos –0,089 0,661 –0,26 0,92

Siveellisyysrikos –0,391 0,330 –1,01 0,68

Muut rikoslakirikokset –0,148 0,593 –0,43 0,86

Huumausainerikos –0,458 0,039 –1,25 0,63

Liikennejuopumus 0,741 0,001 3,12 2,10

Muut rikokset –0,076 0,906 –0,23 0,93

Elinkautisvanki 0,055 0,864 0,17 1,06

Asuminen tavoitteena –0,011 0,952 –0,03 0,99

Tulot tavoitteena –0,078 0,660 –0,23 0,92

Koulutus tavoitteena –0,103 0,390 –0,31 0,90

Sosiaaliset sidokset tavoitteena –0,341 0,021 –0,94 0,71

Alkoholi tavoitteena 0,504 0,000 1,79 1,66

Huumausaineet tavoitteena 0,373 0,004 1,29 1,45

Asenteet tavoitteena –0,054 0,802 –0,16 0,95

Ajattelu tavoitteena 0,041 0,721 0,13 1,04

Muita tavoitteita 0,821 0,011 3,71 2,27



82 83

muuttuja Kerroin parvo
marginaali

vaikutus RR

Aikaisempia kurinpitopäätöksiä: 1 0,307 0,047 1,06 1,36

Aikaisempia kurinpitopäätöksiä: 2–4 0,426 0,009 1,56 1,53

Aikaisempia kurinpitopäätöksiä: 5 tai 
enemmän 0,714 0,152 3,08 2,04

Saatettuna lomalle –2,675 0,000 –3,21 0,07

Helsingin avovankila Suomenlinnan os. –0,141 0,660 –0,41 0,87

Helsingin avovankila Vantaan os. –0,463 0,167 –1,21 0,63

Hämeenlinnan vankila 0,128 0,780 0,41 1,14

Jokelan vankila 0,884 0,213 4,16 2,42

Jokelan vankilan avo.os. –0,541 0,406 –1,31 0,58

Juuan vankila –0,506 0,244 –1,24 0,60

Keravan vankila 0,348 0,310 1,24 1,42

Konnunsuon vankila 0,439 0,258 1,65 1,55

Konnunsuon vankilan Haminan ts. –0,715 0,184 –1,61 0,49

Kuopion vankila 1,361 0,099 8,12 3,90

Kuopion vankilan avov. os –1,217 0,114 –2,24 0,30

Kylmäkosken vankila 1,223 0,002 6,73 3,40

Käyrän vankila 0,461 0,209 1,74 1,59

Laukaan vankila 0,196 0,570 0,65 1,22

Mikkelin vankila 0,295 0,720 1,04 1,34

Naarajärven vankila 0,256 0,463 0,88 1,29

Oulun vankila 0,452 0,446 1,71 1,57

Pelson vankila 0,441 0,248 1,66 1,55

Pelson vankilan Kestilän avov. os. –0,299 0,491 –0,80 0,74

Pyhäselän vankila 0,748 0,105 3,27 2,11

Riihimäen vankila 0,840 0,014 3,78 2,32

Satakunnan vankila / Huos 0,388 0,241 1,40 1,47

Satakunnan vankila / Köos 0,402 0,217 1,46 1,50

Sulkavan vankila –0,768 0,085 –1,71 0,46

Sukevan vankila 1,499 0,000 9,47 4,48

Sukevan vankilan Iskolan avov.os. –0,242 0,715 –0,66 0,78

Turun vankila 0,652 0,274 2,73 1,92

Vantaan vankila 1,064 0,351 5,48 2,90

Vaasan vankila 0,360 0,402 1,30 1,43

Vanajan vankila Ojoisten os –0,407 0,287 –1,05 0,67

Vanajan vankila Vanajan os –0,635 0,198 –1,50 0,53

Vilppulan vankila –0,283 0,457 –0,77 0,75

ylitornion vankila 0,604 0,143 2,45 1,83

Tärkeä syy –0,490 0,000 –1,38 0,61

Erittäin tärkeä syy 0,118 0,798 0,38 1,12

Vakio –2,869 0,000
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Kuviossa 10 on esitetty ennustettujen poistumislupaehtojen rikkomisen 
todennäköisyydet. Keskiarvo oli noin kolme prosenttia. Pienin ennustettu 
keskeytymisen todennäköisyys oli 0,03 prosenttia ja suurimmillaan 73 
prosenttia. 

Kuvio 10 Poistumislupaehtojen rikkomisen ennustettu todennäköisyysja-
kauma

Seuraavaksi tarkastellaan, minkälaisia ovat pienimmän ja suurimman ennus-
tetun poistumisluparikkomisen riskin omaavat vangit. Kun tarkastellaan 10 
pienimmän ennustetun poistumisluparikkomisen riskin ryhmää, havaitaan, 
että yksikään vanki ei rikkonut poistumislupaehtoja. Ennustettu poistumislu-
parikkomisen todennäköisyys tässä ryhmässä oli keskimäärin 0,1 prosenttia. 
Vastaavasti korkean rikkomisen riskin ryhmässä viisi vankia kymmenestä 
rikkoi poistumislupaehtoja. Tässä joukossa ennustettu rikkomisen todennä-
köisyyden keskiarvo oli 52 prosenttia. Pienimmän rikkomisen riskin ryhmä 
koostui kahdeksasta vankeusvangista ja kahdesta elinkautisvangista. 
Vastaavasti suurimman riskin ryhmä muodostui kokonaan vankeusvangeista. 
Mukana oli ainoastaan yksi nainen matalan riskin ryhmässä. Matalan riskin 
ryhmässä poistumislupaa oli haettu pääasiassa tärkeän syyn perusteella. 
Vastaavasti korkean riskin ryhmässä poistumislupaa anottiin rangaistuksen 
pituuden perusteella. 

Kaikki korkean riskin vangit olivat Sukevan suljetusta vankilasta. Vastaavasti 
matalan riskin vangeista kaksi tuli avolaitoksesta ja loput suljetuista vankilois-
ta. Kuudessa tapauksesta kymmenestä vanki oli sijoitettu Helsingin suljet-
tuun vankilaan. Iältään matalan riskin vangit olivat keskimäärin 45-vuotiaita. 
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Vastaavasti korkean riskin vangit olivat 13 vuotta nuorempia, keskimäärin 
32-vuotiaita. 

Matalan riskin vangit suorittivat keskimäärin 2,2 vankeustuomiota, kun 
vastaava lukema korkean riskin ryhmässä oli neljä. Molemmissa ryhmissä 
nykyisen rangaistuksen aikaisten kurinpitorangaistusten määrä oli käytän-
nössä nolla, eikä se ollut ryhmiä erotteleva tekijä. Korkean riskin ryhmässä 
rangaistusajan suunnitelmassa asetettuja tavoitteita oli hieman enemmän 
kuin matalan riskin ryhmässä (2,3 vs. 1,1). Suurin ero ryhmien välillä on 
alkoholiin ja huumausaineiden käyttöön liittyvissä tavoitteissa. Matalan riskin 
ryhmässä alkoholiin liittyviä tavoitteita oli määritelty yhdelle vangille, kun 
vastaava lukema korkean riskin ryhmässä oli yhdeksän vankia. Samoin 
matalan riskin ryhmässä yhdelle vangille oli määritelty huumausaineiden 
käyttöön liittyviä tavoitteista, kun vastaavasti korkean riskin ryhmässä näitä 
tavoitteita oli neljällä vangilla. 

Matalan riskin vankien päärikoksina olivat henkirikokset ja niiden yritykset ja 
huumausainerikokset. Vastaavasti korkean riskin rikollisella liikennejuopumus 
ja varkausrikokset muodostivat enemmistön päärikoksista. 

Matalan riskin rikolliset olivat pääsääntöisesti naimisissa olevia, kun vastaa-
vasti korkean riskin vangeista melkein kaikki olivat naimattomia. Korkean 
riskin vangeista suurin osa oli todettu työkykyiseksi (8 vankia 10:stä). Vastaa-
vasti matalan riskin vangeista työkykyisiä oli neljä ja lopuille ei oltu tehty 
työkykyyn liittyviä arvioita. 
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5  hAASTATTelUJeN JA 
KySelyiDeN TUloKSeT

Poistumisluvan anominen

Kyselyiden ja haastatteluiden alussa selvitettiin poistumisluvan anomista 
vankilassa. Ensimmäiseksi kysyttiin, onko vankiloissa mahdollisesti jotain 
omia poistumislupiin liittyviä käytäntöjä. Suljetut vankilat ilmoittivat, että niillä 
ei juuri ole mitään omia käytäntöjä poistumisluvissa tai käytännöt ovat hyvin 
yksilökohtaisia, eikä niitä voi yleistää. Kyselyyn vastanneet avovankilat sen 
sijaan ilmoittivat runsaammin vankilassa syntyneitä käytäntöjä, johtuen ehkä 
poistumislupien suuremmasta merkityksestä avolaitoksissa.

”Uuden vangin tulee olla vankilassamme vähintään 1 kk ajan ennen 
lomien myöntämistä, paitsi jos rp-lomien myöntäminen aloitettu jo 
aiemmassa sijoitusvankilassa. Paikannuspuhelin annetaan kaikille 
poistumisluvalle lähtijöille. Päihdevalvontaan kuuluvaa puhallutusta 
lupapaikkakunnan poliisilla edellytetään ainoastaan erityisestä syystä. 
Lomarike johtaa siihen, että lomaehtojen noudattamista ei pidetä 
todennäköisenä vähintään 1 kk:een rikkeestä, loma evätään ko. 
aikana. Vankila ei työviikolla huolehdi lomalle lähtijöiden/palaajien 
kuljetuksista, viikonloppuina, jolloin ei julkista liikennettä yksi yhdistetty 
kuljetus matkakeskukseen aamulla ja illalla.”

”Jokainen vanki haastatellaan ensimmäistä pl:aa valmisteltaessa.”

”Päihdekuntoutuksessa olevat vangit joutuvat tekemään anomuksen 
liitteeksi suunnitelman pl:n sisällöstä.”

Seuraavaksi tiedusteltiin, miten päätösten yhtenäisyyttä mahdollisesti 
kontrolloidaan, jos poistumisluvista päättäviä henkilöitä oli vankilassa useam-
pia. Suurin osa haastateltavista vastasi, että mitään virallista kontrollikeinoa 
päätösten yhtenäisyyden takaamiseksi ei ollut, vaan yhteistä päätöksenteko-
linjaa selvitettiin lähinnä erinäisten keskusteluiden avulla. Jos päättäjiä oli 
vankilassa vain yksi, yhtenäisyyden kontrolli muodostui pääosin vankien 
harjoittamasta kontrollista. Vangit kävivät kysymässä johtajalta/apulaisjohta-
jalta perusteluja päätöksille. yksi haastateltavista totesi, että päätösten 
yhtenäisyys oli otettu varta vasten puheeksi vankilassa, kun päätöstentekijöi-
den linjauksissa oli huomattu eroavaisuuksia.

”Sit me itse asiassa istuttiin alas ja pohdittiin niitä ja sovittiin et me ei 
haluta itekkään sitä et se vaikuttaa kenelle se nyt sit sattuu tulemaan 
[poistumislupahakemus] niin (…) niin tota me ollaan tiettyjä esim 
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tärkee syy asioita tässä laitoksessa linjattu sellasii jotka on tälle 
laitoksen vangeille tyypillisiä tärkee syy-esityksiä et missä se TS:n raja 
kulkee niin niit me ollaan linjattu yhessä.”

Päätösten yhtenäisyyteen ei tosin vaikuta ainoastaan päättävän tahon itse 
mahdollisesti tekemät rajaukset, vaan poistumislupapäätösten menestymi-
sessä merkittävä rooli on hakemusten esittelijällä ja hänen mahdollisesti 
tekemillä linjauksilla. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan haastateltu itse 
esittelijöitä, mutta esittelijöiden rooli poistumislupaharkinnassa ja päätöksen-
teossa korostui tehdyissä haastatteluissa. 

Vankiloissa ei pääsääntöisesti järjestetty erillistä perehdytystä poistumislu-
piin, vaan annettu ohjeistus oli mainittu tulo-oppaissa. Jos vangit tarvitsivat 
lisää opastusta poistumislupiin liittyen, opastusvelvollisuus kuului suljetuissa 
vankiloissa lähinnä vankeinhoitoesimiehille ja osaston vartijoille. Avovanki-
loissa ja pienemmissä suljetuissa vankiloissa ohjausta antoivat myös apulais-
johtajat tai johtajat itse. 

Poistumislupahakemukseen vaadittavissa etukäteisvalmisteluissa oli eroavai-
suuksia jonkin verran etenkin siinä, vaaditaanko rangaistusajanpituuden 
perusteella (RP) myönnettävään poistumislupaan erityisiä perusteluja 
vangilta. Erilaiset näkemykset tulivat esiin etenkin avovankiloille kohdenne-
tussa kyselyssä. Vastauksissa oli hajontaa siten, että osassa niistä jotain 
perusteluja lomalle vaadittiin ja osassa vastauksista poistumisluvan syyllä ei 
nähty olevan merkitystä. 

Mikä merkitys poistumisluvan syyllä on haettaessa lomaa RP-perusteella 
L-ajankohdan alkamisen jälkeen?

”Ei mitään.”

”Oleellinen merkitys, sillä henkilökohtaisia kiireettömiä asioita on 
pyrittävä hoitamaan ensisijaisesti RP-poistumisluvilla.”

”Ei vaikuta kovin paljon.”

”Sillä on merkitystä. Mikäli pl:aa haetaan vain hakemisen ilosta tai kun 
päiviä on käyttämättä niin lopputulos on yleensä huono - ainakin 
vangin näkökulmasta.”

Suljettujen vankiloiden haastatteluissa vastaavia eroja ei tullut esille, ja 
RP-perusteen ollessa kyseessä vaadittiin lähinnä huolellisesti tehtyä matka-
suunnitelmaa. Eräs haastateltavista kuitenkin totesi, että ”kyllä mä olen 
riippuen tapauksesta aina joillekin suosittanut, että sinne loman yhteyteen 
olis sisällytetty esimerkiksi kotipaikkakunnan A-klinikalla käyntiä ja tämmös-
tä”. Toisinaan RP-luvallekin voidaan siis vaatia täsmällisempää perustetta. 
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Jos lupaa haettiin TS- tai ETS-perusteella hakemuksen tueksi vaadittiin aina 
kirjallinen todiste tai muu tapa, jolla TS- tai ETS-syyn olemassa olo voitiin 
näyttää todeksi.

Lähes kaikki haastateltavat sekä kyselyyn vastanneet totesivat, että poistu-
mislupahakemus edellytetään jätettäväksi vähintään kahta viikkoa ennen 
haettavaa ajankohtaa pois lukien kiireelliset tapaukset ja tärkeän sekä erittäin 
tärkeän syyn perusteella haettavat poistumisluvat. Kahden viikon hakuaika 
on kuitenkin ohjeellinen ja eräät vastaajat ilmoittivat, että siitä voidaan 
joustaa melko vapaastikin esimerkiksi silloin, kun vankilan koko on pieni.

Jotta saataisiin selville mahdollisia eroavaisuuksia poistumisluvan myöntämi-
sessä, haastateltavilta kysyttiin, pitävätkö he majoitusliikkeessä yöpymistä 
poistumisluvan aikana hyväksyttävänä. Suurin osa haastateltavista vastasi, 
että tätä he harkitsisivat tapauskohtaisesti ja toiset vastaajista pitivät sitä 
enemmän poikkeuksellisempana kuin toiset. Majoitusliikkeessä yöpymiselle 
edellytettiin yleensä hyvää ja perusteltua syytä. Etenkin avolaitoksissa oltiin 
myöntyväisimpiä hostelleissa tai hotelleissa yöpymiseen.

”Kyllä minä oon hyväksyny niitäkin, kun meillä on kavereita keillä ei oo 
oikein niinku oo sukulaisia lähimaillakaan täällä ja ei oo paikkaa minne 
mennä, niin oon minä hyväksynyt ihan ne majoitusliikkeetkin. Oon 
hyväksyny.”

Kaikki haastateltavat pitivät kuitenkin tärkeänä sitä, että vangilla on paikka, 
jossa yöpyä poistumisluvan aikana. Paikka on tärkeä myös siinä mielessä, 
että se tukee rangaistusajan suunnitelman etenemistä tai ei ainakaan haittaa 
sitä.

Poistumislupahakemuksista annettavat lausunnot

Poistumislupapäätöstä varten vankilan henkilökunnalta pyydetään lausuntoja 
vangin jättämästä poistumislupahakemuksesta. Vankiloissa oli lähinnä kahta 
erilaista käytäntöä lausuntojen antamisessa. Henkilökunnan jäsen jätti joko 
yksittäisen oman lausuntonsa vankitietojärjestelmään tai eri tahojen osasto-
kokouksessa tai muussa vastaavassa moniammatillisessa kokouksessa 
antama lausunto kirjattiin yhtenä kollektiivisena lausuntona vangin hakemuk-
sen yhteyteen. Tämän menettelyn perusteeksi mainittiin muun muassa se, 
että kenenkään yksittäisen henkilön mielipide ei nouse esiin eikä vanki voi 
syyttää yksittäistä henkilöä kielteisestä päätöksestä.

Lausuntojen aktiivisuutta eli lausumistiheyttä haastateltavat eivät yleisesti 
ottaen pitäneet ongelmana, tosin joskus osaston vartijoilta toivottiin suurem-
paa aktiivisuutta lausuntojen kirjaamiseen. Mielipiteet lausuntojen sisällön 
laadusta sen sijaan vaihtelivat vankiloittain ja osa haastateltavista toivoi, että 



90 91

lausujat – ja nimenomaan vartijat – kiinnittäisivät huomiota enemmän lausun-
tojen sisältöön.

”No kyllä ne määrätyt tahot, ei mitään ongelmaa oo antaa, mutta sitten 
taas tää lausuntojen taso, että näistähän on aina käyty keskustelua, 
että jotkut saattaa olla hyvinkin nohevia ja antaa niinkun hyvinkin 
seikkaperäisen lausunnon just niistä asioista, jotka ovat niin kuin sen 
asian ratkaisemiseksi olennaisia. Mutta sitten on taas joitain sellaisia 
tapauksia justiinsa oma vartijoissa, että se on hyvin lyhyesti ja tuntuu, 
että liittyykö tää tähän asiaan nyt millään tavalla. Ja pahimmillaan se 
on, että ei ongelmia, puolletaan. Että tää lausuntojen taso, niin siihen 
on pitkään toivottu ja esitetty, että siihen saatais jonkin sortin koulutus 
vaikka pystyyn.”

Pari haastateltavaa ilmoitti, että lausuntojen antamisesta oli järjestetty 
koulutuksia vankeinhoitoesimiehille ja vartijoille, mikä on parantanut lausun-
tojen tasoa. Muualla erityistä koulutusta lausuntojen antamiseen ei ole 
annettu ja ohjeistus lausuntojen antamiseen on tapahtunut epävirallisen 
keskustelun kautta. 

Haastateltavien mukaan lausunnon antajat sekä lausuntojen painoarvo 
riippuvat lähinnä vangin tilanteesta. Esimerkiksi päihdeongelmaisen vangin 
tekemästä hakemuksesta pyydetään päihdetyöntekijän lausunto, jolla on 
tärkeä merkitys ratkaisun tekemisessä. Jos vangilla puolestaan ei ollut 
mitään erityisiä ongelmia (esimerkiksi edellä mainittu päihdeongelma, 
mielenterveysongelmia jne.) haastateltavat totesivat vankeinhoitoesimiehen 
lausunnon yleensä riittäväksi poistumisluparatkaisun kannalta. Haastatelta-
vat kertoivat, että ainoastaan silloin, kun kyseessä on kiireellinen tapaus, 
päätös voidaan tehdä ilman lausuntoja.

”Tietysti se riippuu siitä, että mikä se on sen hakijan tilanne, että 
oikeastaan voisin kuvitella silloin kun puhutaan päihdekuntoutuksesta 
niin arvostan kyllä kuntouttajan lausuntoa, muuten on selkeesti esitteli-
jä se joka sanoo viimeistä sanaa siinä.”

Poistumislupaharkinta

Haastateltavilta sekä kyselyyn vastanneilta kysyttiin, mihin seikkoihin he 
kiinnittävät huomiota harkitessaan myönnetäänkö hakijalle poistumislupa vai 
ei. Tuomion perustana olevan rikoksen merkitys vaihteli esimerkiksi sen 
mukaan, missä vaiheessa tuomion suorittamista vanki oli, millaisia liittymiä 
rikokseen on (esimerkiksi päihdeongelma tai lähestymiskielto) ja mikä oli 
rikoksen laatu (esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus). Kuten harkinta yleensä-
kin, haastateltavat pitivät rikoksen merkitystä hyvin tapauskohtaisena ja sen 
painoarvo vaihteli tilanteen mukaan. Pieniä eroja oli kuitenkin havaittavissa 
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avovankiloiden suhtautumisessa rikoksen merkitykseen. Vähän alle puolet 
sekä haastateltavista että kyselyyn vastanneista avolaitosten edustajista 
totesi, että rikoksella ei joko ollut ollenkaan merkitystä tai sen merkitys oli 
vähäinen poistumislupaharkinnassa; tärkeämpää oli L-ajan alkaminen. Loput 
avovankiloiden johtajista tai apulaisjohtajista pitivät rikoksen merkitystä 
kuitenkin edelleen tärkeänä osana harkintaa L-ajan alkamisen jälkeenkin.

Mikä merkitys vangin rikoshistorialla/rikoksella on poistumislupaharkinnassa 
(avovankilat)? 

”Meille vangit tulevat pääsääntöisesti ’vapautumaan’, ja ransun 
mukaiseen jatkosijoitteluun. Aina suljetusta vankilasta. Rikoshistorialla 
ei ole merkitystä.”

”Kyllä kun L-aika on ummessa, niin kyl se rikoksen laadusta huolimatta 
kaverit pääsee lomille, kun se nyt kuuluu tähän vaik on saanut pitkän-
kin tuomion suorittaa suljetun vankilan puolella.”

”Kyllä rikos on yks keskeinen mun mielestä taustatekijä jota arvioidaan 
kun lomaa ruetaan harkitseen.”

Keskeisimmällä sijalla poistumislupaharkinnassa – ainakin suljetuissa 
laitoksissa – on haastattelujen ja kyselyiden mukaan rangaistusajan suunni-
telma ja sen toteutuminen. Jos vanki ei ole noudattanut ransua tai edes 
yrittänyt noudattaa sitä, poistumislupien myöntäminen ei tule kyseeseen. 
Ransu nähtiin myös eräänlaisena kannustimena vangeille poistumislupien 
suhteen. Koska poistumisluvat ovat sidoksissa ransun edistymiseen, poistu-
misluvat ovat kannustin vangille noudattaa ransua. Poistumisluvat ovat myös 
keino toteuttaa ransua etenkin sosiaalisten suhteiden osalta ja nimenomaan 
suljetuissa vankiloissa poistumisluvilla pyrittiin tukemaan vangin perhe- ja 
sukulaisuussuhteita sekä vapautumisen lähestyessä siviiliasioiden hoitamista 
(esimerkiksi asunnon hankkiminen, työasiat). Jos poistumisluvan myöntämis-
tä pidettiin sen sijaan uhkana ransun edistymiselle (esimerkiksi päihteiden-
käytön aloittaminen), poistumislupa evättiin. Ransun merkitys koettiin tär-
keäksi koko rangaistuskauden ajan, vaikka muutamat haastateltavat 
sanoivatkin, että useiden onnistuneiden poistumislupien jälkeen ransun 
toteutumista ei ehkä tarkastella samalla tarkkuudella kuin aiemmin.

”Toki sitten ensimmäisen poistumisluvan jälkeen siitä tulee rutiinia 
kaiken kaikkiaan koko siitä prosessista. Se on sitten jo hyvin paljon 
enemmän sitten rutiinia kuin se ensimmäinen myöntö. Mut ei se nyt 
kuitenkaan merkityksettömäksi tuu.”

Pieniä eroavaisuuksia ransun merkityksessä oli jälleen avovankiloiden ja 
suljettujen vankiloiden välillä. Pari avovankilan vastaajaa totesi, että L-ajan 
alettua ransun merkitys poistumislupien myöntämisestä on vähäinen. Pää-
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osin ransu kuitenkin koettiin hyväksi työvälineeksi poistumislupien harkinnas-
sa ja vain pari haastateltavaa toivoi sijoittajayksikön laatimassa ransussa 
otettavan selkeämmin kantaa poistumislupien myöntämiseen. 

Haastatteluissa selvitettiin joukko muita seikkoja, jotka voivat vaikuttaa 
poistumislupaharkintaan. Kysymykset koskivat muun muassa poistumislupa-
rikkomusten, aiempien sijoitusten (suljettujen ja avovankilatuomioiden), 
rikoksen uusimisen, karkaamisten ja vankilan ulkopuolisiin toimintoihin 
osallistumisen merkitystä harkinnassa. Haastateltavien oli vaikeaa antaa 
selvää vastausta siihen, miten paljon kukin asia merkitsi, mutta lähtökohtai-
sesti näillä kaikilla asioilla oli kuitenkin merkitystä poistumislupaharkinnassa. 
Vaikutuksen aste riippui siitä, miten pitkä aika esimerkiksi poistumisluparik-
komuksesta oli tai miten törkeästi poistumisluvan ehtoja oli rikottu. Jos 
poistumisluvat olivat puolestaan onnistuneet moitteitta, saattoi harkinta 
lähentyä jossain määrin jopa ”automaatiota” muutamien haastateltavien 
mukaan. Muita haastateltavien esiin tuomia harkintaan vaikuttavia tekijöitä 
olivat voimassa oleva lähestymiskielto ja riski huumausaineiden kuljettami-
sesta vankilaan poistumisluvalta palattaessa.

Poistumislupia voidaan myöntää joko RP-, TS- tai ETS-perusteella. TS- ja 
ETS-perusteet on määritelty laissa täsmällisemmin kuin RP-peruste, johon 
käytännössä riittää se, että määrätty aika tuomiota on suoritettu. Haastatte-
luissa pyrittiin tuomaan esiin, oliko käytännössä mahdollisesti syntynyt joitain 
ehtoja myös RP-luvan myöntämiselle. Haastateltavilta kysyttiin siis, mitä he 
pitävät hyväksyttävänä syynä RP-luvan myöntämiselle. Suurin osa haastatel-
tavista totesi, että periaatteessa mitään erityistä syytä RP-lupaan ei vaadita. 
Varsin moni kuitenkin sanoi, että jokin täsmällisempi syy, kuin ”haluan päästä 
siviiliin” olisi hyvä RP-hakemuksessakin olla ja RP-luvatkin pitäisi perustella 
ransusta käsin.

”Joku vanki joka on käynyt jo vuosia poistumisluvilla, niin siihen 
RP:hen ei tarvita kovin hirveesti esittää perusteita, mutta sitten on niitä 
vankeja, joille se on ihan niitä ensimmäisiä lomia ja näin poispäin, niin 
silloin se sitoutuu siihen ransuun vahvasti, että lähetään liikkeelle siitä, 
että se edistää jollain tavalla sitä rangaistusajan suunnitelmaa ja sen 
toteutumista.”

Haastateltava: ”Lähinnä mä katon, että se on semmonen asia, joka on 
toimitettava ja jota ei pysty vankilasta käsin toimittamaan, tosin siinä nyt 
ollaan vähän joustavia, et sanotaan nyt vaikka niin, et vangista riippuen 
katotaan, et se on järkevää käydä paikanpäällä toimittamassa.”

Haastattelija: ”Mutta lähtökohtasesti jokin syy on oltava sille [RP-luval-
le]?”

Haastateltava: ”Joo ilman muuta siihen pitää jokin syy esittää.”
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Vankeuslain 14 luvun 4 ja 5 pykälässä on määritelty ehdot TS-syyn ja ETS-
syyn perusteella myönnettäville poistumisluville. Molemmissa pykälissä on 
kuitenkin jätetty jonkin verran harkintaa lainsoveltajille päättää tapauskohtai-
sesti, onko jokin lakiin kirjaamaton syy sellainen, joka voi käydä TS- tai 
ETS-perusteesta. Haastateltavilta tiedusteltiin, olivatko he soveltaneet näitä 
”muuta vastaavaa tärkeää syytä” tai ”muuta vastaavaa erittäin tärkeää syytä” 
poistumislupia myöntäessään. Haastattelujen mukaan laissa määritellyissä 
syissä ja tilanteissa oli kuitenkin pitäydytty varsin tarkasti eikä kyseisten 
lainkohtien alaa ole lavennettu. Muun läheisen määrittelyssä (VankL 14:5) ei 
myöskään ollut juuri vaihtelua haastateltavien kesken. Jollakin tapaa vakiintu-
nut suhde (esim. avoliitto, kasvattivanhemmuus) katsottiin yleensä muuksi 
suhteeksi.

Haastatteluissa pyrittiin tuomaan esiin, mitä merkitystä on hakemuksen 
tueksi vaadittavalla selvityksellä, perhesuhteilla, iällä tai sukupuolella. 
Hakemuksen tueksi vaadittavasta selvityksestä oli kaikilla haastateltavilla 
yhtenäinen näkemys; TS- tai ETS-syyn tueksi vaadittiin aina kirjallista todis-
tetta tai vastaavaa. Vangin perhesuhteiden olemassa ololla tai niiden puuttu-
misella ei nähty olevan juuri vaikutusta poistumisluvan myöntämiseen, joskin 
perhesuhteiden tukeminen nähtiin tärkeäksi poistumislupien tehtäväksi.

Haastattelija: ”No koetteko te, että vangin perhesuhteilla on jotain 
merkitystä poistumisluvan myöntämiselle?”

Haastateltava: ”No sillä joskus on, et kyllähän tietysti vanki jolla on 
lapsia niin hänelle niitten lapsien tapaamista varten ne poistumisluvat 
ovat tärkeämpiäkin ja toisaalta sellainen vanki, jolla on perhettä niin 
hänellä on selkeästi paikka mihin mennäkin poistumisluvan aikana.”

Iällä tai sukupuolella ei nähty olevan erityistä vaikutusta harkintaan, vaikka 
joskus näillä tosin saattaa olla välillistä vaikutusta esimerkiksi erilaisen 
vankiprofiilin, ikään liittyvän rikosalttiin ajan tai terveydentilan kautta.

”Kyl mul on joskus tääl joskun ollu yli 70 -vuotias vanki niin siinä nyt 
ihan terveydentila ja tällaset asiat tulee sitten kyseeseen ja pitää miettii 
ja sanotaanko jotkut inhimilliset syyt että niinku ihmisen kunto ja 
tämmönen.”

Kielteinen poistumislupapäätös

Kyselyyn ja haastatteluun vastanneiden näkemykset olivat yhteneväiset 
kielteisen poistumisluvan osalta. Vaikka varsinaisia ohjeita kielteisen poistu-
mislupapäätöksen perustelemiseksi ei ole, vankilat pääsääntöisesti peruste-
levat varsin hyvin kielteiset päätöksensä esimerkiksi muu peruste -kohtaa 
käyttäen. 
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”Vankitietojärjestelmässä voisko sannoo, että ne kielteisen päätöksen 
perusteet, niin siellähän on litanja valmiita perusteluita, mutta aika 
paljon mä käytän sitä muuta perustettakin sitten (…) sitten saattaa 
olla, että mä kirjailen sinne jotain.”

”Valmiit vaihtoehdot eivät riitä kuin otsikoiksi ja eivät missään tapauk-
sessa riitä päätöksen perusteeksi.”

Jossain määrin vankilan henkilökunta, pääsääntöisesti johtajat tai vankein-
hoitoesimiehet perustelivat kielteistä päätöstä myös suullisesti, mikäli vanki 
halusi tietää lisäperusteluja tai ei jostain syystä ymmärtänyt syitä kielteiselle 
poistumislupapäätökselle. Tämä tuli ilmi etenkin avolaitosten kohdalla. 

”Se (vanki) useimmiten ilmestyy tuohon ovelle ja sitten se asia keskus-
tellaan läpi, minkä takia et saa. Näin se toimii. Ei siihen mitään sääntö-
jä.”

”Joka kerta kun tekee kielteisen päätöksen niin melkein voi odottaa, 
että seuraavana päivänä viimeistään se vanki on täs, mä en saanu-
kaan tätä.”

Tyypillisintä syytä kielteiselle poistumisluvalle ei käynyt ilmi kyselyissä eikä 
haastatteluissa. 

Haastateltavia pyydettiin myös esittämään näkemyksensä siihen, miten pian 
vanki voi hakea uutta poistumislupaa kielteisen poistumislupapäätöksen 
jälkeen. Haastateltavien näkemykset vaihtelivat jossain määrin. Toiset 
haastateltavat ottivat uuden hakemuksen heti vastaan noudattaen kuitenkin 
vankilan sisäisiä käytäntöjä poistumislupa-anomusten käsittelyajoista.

”Ei oo mitään tällasia niin kun karenssiaikoja (…) no siinä on tietenkin 
se, että kun lähtökohta on kuitenkin se, että kaks viikkoo pitää olla 
aikasemmin se anomus tehtynä, niin toki se tavallaan rajaa sen.”

”Vaikka seuraavana päivänä hakee, mutta tosiaan siinä sitten meillä 
niin epävirallisesti on sanottu, että riittävä aika pitää olla siihen valmis-
teluun, että se nyt meillä tarkoittaa ainakin sitä viikkoo, mielummin 
kahta.”

Kolme haastateltua johtajaa tai apulaisjohtajaa olivat asettaneet aikarajan tai 
muun linjauksen kielteisen poistumislupapäätöksen jälkeen anottavalle 
seuraavalle poistumisluvalle. 

”Meillä taitaa olla semmonen käytäntö, että se otetaan meillä vasta 
neljän viikon päästä käsittelyyn seuraavan kerran vaikka se laittaiskin 
sen piankin uudestaan.”
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”Se on yleinen syy on se, että päihdeongelma on vakava ja sen 
puoleen ei voida päästää, niin pitää olla sitten näyttöä et se päihdeon-
gelma on tosiaan sitten jollakin tavalla helpottanu (…) ei se nyt tieten-
kään semmonen asia kuukaudessa selviä, siinä varmaan se yleinen 
sääntö sanoo kaks kuukautta.”

”Monesti sanon että noin kuukauden päästä voidaan varmaan miettii 
järkevästi et onko jotain tapahtunu sellaista mikä painaa nyt enemmän 
niin että se harkinta voi muuttua myönteiseks.”

Myönteisen poistumisluvan lupaehdot ja valvonta

Myönteisen poistumisluvan lupaehtoihin automaattisesti liitetään päihdetes-
taus ja päihteiden käytön kielto poistumisluvan aikana. Kyselyissä ja haastat-
teluissa kävi ilmi, että päihdetestausta, huumetestit mukaan lukien, käytetään 
lähes aina poistumisluvalta palattaessa. Joissakin vankiloissa myös poistu-
misluvalle lähtijät testataan.

”Yleensä aina otetaan ennen virtsatesti ja yleensä myös aina jälkeen.”

”Palatessaan aina päihdetestit eli meillä jotakuinkin kaikki puhaltaa 
palatessaan alkometriin ja suurin osa menee huume-virtsatestiin 
saman tien poistumisluvalta palatessaan.”

”Mä oon viime kuukausina lähteny siitä, että aina edellytetään päihde-
testitulos (…) idea on se, että jos katotaan, että on selvin päin mennyt-
kin, niin pelataan reilua peliä.”

Toiseksi yleisin valvontakeino oli paikantava puhelin. Puhelinta valvotaan ja 
sen avulla voidaan suorittaa valvontasoittoja vankilan toimesta tai vankia 
pyydetään ottamaan yhteyttä vankilaan tiettynä ajankohtana. Muita vähem-
mässä määrin käytettyjä valvontakeinoja olivat ilmoittautuminen poistumislu-
papaikkakunnan poliisiasemalla tai käyminen poliisiasemalla, jossa suorite-
taan puhalluskoe. yhdessä vastauksessa tuli ilmi vankilassa käytetty oma 
vartija-järjestelmä ensimmäisten lomien kohdalla, jolloin oma vartijaksi 
nimetty vartija on mukana ensimmäisillä, muutaman tunnin mittaisilla, lomilla. 
Rangaistuskauden ensimmäiset poistumisluvat nähtiin kokeiluluontoisina, 
muutaman tunnin mittaisina. Jos lupa onnistui ja vanki kykeni noudattamaan 
lupaehtoja, seuraavan poistumisluvan kohdalla saatettaan harkita pidempää 
loma-aikaa.

”Jos on päihdeongelma pinnalla ja hyvin monellahan se on, niin on 
lähetty siitä, että lähetään lyhyemmästä liikkeelle ja varsinkin, että 
arkisin päiväsaikaan ja pikku hiljaa sitä siimaa annetaan.”
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Valvontakeinoksi miellettiin myös tärkeän syyn perusteella myönnettyjen 
poistumislupien ehto toimittaa kirjallinen todistus hoidetusta viranomaista-
paamisesta tai poistumisluvan perusteesta. Kirjallisen todistuksen toimittami-
nen etu- tai jälkikäteen on ehdoton edellytys poistumisluvalle.

Poistumislupien myöntäminen saatettuna voidaan nähdä myös erääksi 
valvontakeinoksi. Saatetut poistumiset liittyivät lähinnä tärkeän syyn tai 
erittäin tärkeän syyn perusteella myönnettyihin poistumislupiin. Vankilan 
omat resurssit asettavat saatettujen lomien hyödyntämiseen rajoituksia, 
mutta kuitenkin saatettuja poistumislupia hyödynnetään varsin yleisesti. 
Tilanteet, joissa saatettuja lomia käytettiin, liittyivät lastensuojeluasioihin, 
perhetapahtumiin, vangin pelkäämiseen tai vangin korkeaan yleiseen 
riskiarvioon ja pitkäaikaisvankien kohdalla lomakonseptin opettelemiseen. 
Haastatteluiden mukaan saattajina ovat yleisesti kaksi vartijaa. Vastauksista 
kävi myös ilmi, että saattajina voivat toimia muutkin kuin vartijat. Tällöin 
puhuttiin niin sanotusta kevyesti saatetusta lomasta, jolloin vangin mukana 
voi olla vartija ja jonkin erityistyöntekijä, tai kaksi erityistyöntekijää. Jossain 
tilanteissa saattajana voi toimia yksi vartija tai erityistyöntekijä. Saattajien 
määrä ja ammattikunta riippuvat erittäin paljon vangin tilanteesta, riskias-
teesta sekä poistumisluvalla toimitettavasta asiasta. 

Valinta eri valvontakeinojen välillä tehdään käytössä olevien resurssien sekä 
vangin henkilökohtaisen tilanteen mukaan. 

”Sekin on tietenkin ihan tapauskohtaista harkintaa, että minkälaiseksi 
se riski katsotaan.”

Valvontakeinojen käyttöä saattaa lisäksi rajoittaa esimerkiksi poliisiaseman 
kaukainen sijainti poistumislupapaikkakuntaan nähden, jolloin ei välttämättä 
ole luontevaa edellyttää ilmoittautumista poliisiasemalla.

Haastatteluissa kysyttiin haastateltavien näkemystä valvontakeinojen vaiku-
tuksesta poistumislupaehtojen noudattamiseen. Vastaukset jakaantuivat 
tasaisesti, eikä mikään yksittäinen asia noussut erityisesti esiin. yhtäältä 
suhtauduttiin erittäin epäilevästi kaikkiin valvontakeinoihin, joilla ei nähty 
olevan juurikaan vaikutusta.

”Nämä tekniset apuvempeleet siinä vaiheessa kun asiat alkaa mennä 
nurin, niin ei niillä ole mitään merkitystä, että sitten tietysti, että helpot-
taa vaan sitä jälkiselvittelyä, mutta en oikeastaan usko, että mikään 
olis sen parempi kuin toinen.”

Toisaalta osa vastaajista arvioi valvontakeinoilla olevan jonkinlaista vaikutus-
ta. Erityisesti valvontapuhelin koettiin hyväksi keinoksi. 



96 97

”Uskosin, että ainakin sillä seurantapuhelimella on aika hyvä vaikutus, 
kun tuota niin, sitä toisaalta pikkasen jopa toisaalta pelätäänkin. Et et, 
vangit on vähän hermostuneitakin sen suhteen ja me on kuitenkin 
pidetty tiukkaa linjaa, että siihen pitää aina vastata ja jos ei ole esittää 
pätevää syytä tai ei ole heti kohta soittanut tänne, niin tulee sitten 
lupaehtojen rikkomisesta merkintä.”

Ongelmaksi teknisten apuvälineiden käytössä mainittiin niiden rajallinen 
määrä.

”Kyl mä sitä seurantapuhelin pidän tehokkaana, mut tosiaan meillä ei 
vaan ole niitä niin paljon, että pystyttäis aina laittamaan mukaan.”

Myös suoritettavilla päihdetesteillä nähtiin olevan vaikutusta poistumislupa-
ehtojen noudattamisessa.

Eräänä tehokkaana valvontakeinona mainittiin vangin motivointi, joka tarkoit-
taa vangin valmistelua etukäteen poistumisluvalle sekä niiden seuraamusten 
läpikäyminen, mikäli vanki rikkoo poistumislupaehtoja, toisin sanoen tyrii 
lomansa.

”Motivaatio oikeastaan on näissä hommissa kaikkein keskeisin asia, 
johon kannattaa panostaa siinäkin mielessä, että kyllähän näitä 
kuntoutusmappeja on, mutta jos nyt ei haluta tehdä, niin ei se sitten 
paljoo auta.”

”Ei se vanki siinä vaiheessa kun se lähtee tuonne ja tietää, että pää-
seen vähän vapaammin ja pois, niin ne ehdot tuppaa unohtumaan. 
Kyllä se niin kuin etukäteen pitää tehdä vangin kanssa se asia selväk-
si, että mikä on tämä asia ja mitä tämä tarkoittaa ja mitä siitä seuraa 
sitten, jos tuo ei meekkään näin (…) minun mielestä se on kaikista 
tehokkain, että kun vanki valmistellaan etukäteen poistumisluvalle, että 
käydään asiat läpi, että keskustellaan ja näin poispäin.”

Kuitenkin viime kädessä se, noudattaako henkilö poistumisluvan ehtoja vai 
ei, riippuu vangin omista valinnoista poistumisen aikana. 

”Kyllä se on sitten siellä vangin korvien välissä se ainoo valvontakeino, 
että hän joko noudattaa lupaehtoja tai ei. Saattaa sillä joku pieni 
merkitys olla sillä valvontapuhelimella, mutta niin kuin sanoin siittä 
huolimati voi poistumislupa epäonnistua.” 
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Ehtojen rikkominen ja kurinpitotoimet

Haastateltujen mukaan suurin syy poistumisluvan ehtojen rikkomiselle on 
alkoholin ja muiden päihteiden käyttö poistumisluvan aikana, joka voi johtaa 
uusien rikosten suorittamiseen poistumisen aikana, tai palaamiseen poistu-
misluvalta takaisin vankilaan päihteiden vaikutuksen alaisena. 

Poistumisluvalta palaaminen myöhässä on lupaehtojen rikkomista. Myöhäs-
tyminen voi liittyä päihteidenkäyttöön, mutta se voi johtua vangin huolimatto-
muudesta tai jopa vangista riippumattomista syistä. Esimerkkinä viimeksi 
luetellusta mainittakoon auton tekniset viat tai junien myöhästely.

Poistumislupaehtojen rikkomisesta vangille aiheutuva seuraamus, joka 
suhteutettiin rikkomuksen vakavuuteen, vaihteli jossain määrin vankilakohtai-
sesti. Vangille itselleen merkittävimpänä seuraamuksena pidetään poistumis-
lupaharkinnan tiukkeneminen jopa useamman kuukauden ajaksi.

”Merkittävämpi seuraamus vangille on siinä, että se vaikuttaa niiden 
tulevien poistumislupien harkintaan ja avolaitossijoitusharkintaan, se 
on varmaan isompi merkitys kuin sitten kuin näillä kurinpitorangaistuk-
silla.”

Poistumislupaehtojen rikkomisella saattaa olla myös vaikutusta vangin 
jokapäiväiseen elämään vankilassa.

”Minkä vuoksi poistumisluvalta jäädään palaamatta taikka tullaan 
mällissä, taikka tullaan myöhässä, niin miten se vaikuttaa niihin 
normaaleihin elämisolosuhteisiin. Siis sehän voi vaikuttaa (…) jopa 
toimintapaikkaan.”

”Tää poistumisluvalta palaamatta jääminen ei ole rikos, mutta se siis 
johtaisi tässä tapauksessa siihen, että jos on kovin iso päihdeongel-
ma, niin se voi aiheuttaa toimipaikan muutoksen, se voi aiheuttaa 
asunnon muutoksen eli paikka, jossa sä oot just osoittanut, että suhun 
ei voi luottaa niin kuin tällaisessa päihdesitoutumismielessä.”

Varsinaisista kurinpitorangaistuksista (varoitus, yksinäisyysrangaistus tai 
oikeuksien menetys) käytetyimpiä ovat varoitus ja jonkin mittainen yksinäi-
syysrangaistus (yleisimmin 3-5 vuorokautta vankiloissa, joissa yksinäisyys-
rangaistus käytössä poistumislupaehtojen rikkomisen seuraamuksena). 
Myös ehdollisia kurinpitotoimia käytetään jossain määrin. Sen sijaan oikeuk-
sien menetystä ei vastaajien mukaan käytetä poistumislupaehtojen rikkomi-
sen seuraamuksena. Muina kuin virallisina kurinpitoseuraamuksina käytettiin 
joko muistutusta tai puhuttelua. Näitä käytettiin verrattain lievistä rikkomuksis-
ta. 
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”Sit näis niin sanotuis lievemmis rikkomuksis edes käytetä kurinpitoo 
että enemmänkin puhutellaan ja yritetään (…) vaikuttaan siihen että 
sitä asiaa käsiteltäis.”

”Siitä (myöhästyminen) vois tulla lähinnä varmaan muistutus, mutta ei 
kyllä muuta, et se, että menis tänne kurinpidon puolelle, se ois sitten jo 
vähän tämmönen vaikeempi juttu, et sitten tietysti tämmönen joku 
päihdehomma voi aiheuttaa muistutuksia ja sitten voihan siellä tapah-
tuu muita rikkomuksia, poliisi voi kerätä tuolta kyliltä kaverin ja noin 
poispäin, mutta se on siis tapauskohtanen.”

Se milloin ehtoja katsottiin ylipäänsä rikotuksi, vaihteli vankilakohtaisesti. 
Toiset haastatellut noudattivat nollatoleranssia päihteiden käytön osalta tai 
vangin myöhästyessä, olipa syy mikä tahansa. Toisissa vankiloiden johtajat/
apulaisjohtajat suhtautuivat joustavammin.

”Kyl se sitten käytännössä se on aina vähintään se kymmenen minuut-
tia, et on kyseessä myöhästyminen.”

”Meillähän puhallutetaan aina tullessa vangit ja mutta, mä en välttä-
mättä, jos puhallukset alkaa olla tuolla alle 0,1 promillea, niin en arvaa 
sitten enää kattoa poistumislupaehtojen rikkomista, että se on niin 
pieni poikkeama, että se voi mun käsittääkseni johtua jostakin muusta-
kin epätarkkuudesta.”

”Jos on nyt hyvin lievä lupaehtojen rikkominen puhaltaa vaikka jotain 
0,07 promillee, niin se menee muistutuksella tai jos myöhästyy puolikin 
tuntia tai jopa alle tunnin, tietysti sitten jos on ilmottanu etukäteen ja on 
ihan selkee perusta ja syy, miks on myöhässä, niin silloinhan siitä ei 
seuraa mitään, mutta jos myöhästyy ilman hyväksyttävää syytä 
tuommosen alle tunnin niin menee muistutuksella.”

Poistumislupajärjestelmän arviointia

Pääasiasiallisesti haastateltujen oma arvio poistumislupien onnistumisesta oli 
hyvä tai erinomainen. yhdessä haastatellussa vankilassa käytäntö poikkesi 
huomattavasti muista, mikä tuli ilmi poistumislupien onnistumisen yhteydessä.

”No hyvin vähän rikkomisia, meillähän on tosin hyvin vähän poistumis-
lupiakin, että mut tosi vähän niitä rikotaan. Ja meillähän on sillä tavalla, 
että siinä määrin poikkee toisista laitoksista, että meillä on sillä tavalla 
vankeinhoitoesimiehiä evästetty, että kun se vanki saa sen ensimmäi-
sen poistumisluvan tai kun se on suorittanut ensimmäisen poistumislu-
van, niin viimeistään sen jälkeen se vankeinhoitoesimies neuvoo sitä 
vankia, että hän hakee avolaitokseen.”
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yhdessä haastattelussa tuli ilmi, että poistumislupien onnistuminen on 
kausiluontoista.

”Se on vähän vaihtelevaa, et aina semmoset, et siihen tulee aina 
ajoittain semmosia kausia, jossain kesän alussa, että poistumisluvan 
ehtoja rikotaan ja ne on ne määrätyt ajankohdat, mutta niin joo… 
Kyllähän niitä aina tulee niitä epäonnistumisiakin.”

Huomattavaa on, että avolaitoksissa poistumisluvat arvioitiin onnistuvan 
paremmin verrattuna suljettujen laitosten omiin arvioihin poistumislupien 
onnistumisesta. Myös elinkautisvankien anomat ja ulkomaille suuntautuneet 
poistumisluvat onnistuivat erinomaisesti. 

Haastatteluissa ja kyselyissä kartoitettiin poistumislupajärjestelmän tärkeyttä 
vangin siviilielämään palaamisen, työelämäsuhteiden sekä sosiaalisten 
suhteiden näkökulmista. Vastausten perusteella voidaan todeta, että yleen-
säkin poistumislupajärjestelmä nähdään tarpeellisena järjestelmänä. Merki-
tys korostui erityisesti pitkäaikaisvankien kohdalla, joilla vapautuminen on 
lähellä ja siviiliasioiden hoitaminen ajankohtaista.

”Varsinkin pitkän tuomion vangeille poistumislupa on eräs tapa 
helpottaa edelleen sijoittumista vapaaseen yhteiskuntaan.”

”Tärkeä ja lähes välttämätön loppuvaiheessa, edistää paluuta.”

”Pitkäaikaisvangeille tärkeä siviiliasioiden hoidon kannalta.”

”Erittäin tärkeä hallitun vapautumisen ja vapautuvan vangin siviiliasioi-
den valmistelun sekä perheyhteyksien ylläpitämisen kannalta. Tukee 
valmiutta rikoksettomaan elämään.”

Vaikka perhesuhteilla ei ollut merkitystä poistumislupaharkinnassa, kuitenkin 
tässä yhteydessä poistumislupajärjestelmän merkitys korostui perheellisten 
henkilöiden kohdalla. Tällöin mahdollistuu myönteisten perhesuhteiden 
ylläpitäminen ja sitä kautta vankeudesta aiheutuvien haittojen minimoiminen. 
Kuitenkin vastaajat kokivat tarpeellisena, että vangilla on jonkinlainen sosiaa-
linen verkosto, johon voi vapauduttuaan palata. Ensisijaisesti pyritään 
ylläpitämään rikoksettomuutta tukevia verkostoja ja suhteita.

”Se aina on mun mielestä tärkeämpi näille perheellisille, joilla on lapsia 
et on olennaisempaa. Et joskus tuntuu, että näillä tällaisille perheettö-
mille niitten kavereitten tapaaminen ei aina niin hyväksi olekaan, mutta 
kyllähän sitä jotain suhteita sinne siviiliin pitäis säilyttää.”

”On merkitys niissä tapauksissa, joissa se on tällainen vakiintunut 
suhde, parisuhde tai muuten. Et semmosta mä en nyt hirveesti suosisi 
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et ruokitaan poistumisluvilla jotain kavereitten luona käymistä tai sitten 
vankila-aikaisten tyttöystävien tai rikostovereiden luona käymistä.”

”Musta tuntuu, että kuitenkin todella moni poistumisluvilla käyvistä 
vangeista on yksinäisiä miehiä ja naisia, jotka viettää sen poistumislu-
pa-ajan kavereitten kanssa, jotka usein on niitä samoja rikostaustaisia 
päihdeongelmaisia kavereita (…) jos nyt jotakin, että on ihan oikeesti 
ollut kiintee parisuhde, niin sehän on silloin ihan hieno juttu, että 
pääsee tapaamaan vaimoo tai avovaimoo, että on oikeesti kiinteet 
suhteet (…) on lapsia tai käy ihan oikeesti lapsiaan tapaamassa sen 
poistumisluvan aikana, niin silloinhan sillä on tietysti jotain merktystä.”

Jotkin vastaajat suhtautuivat epäilevämmin poistumislupajärjestelmän 
toimivuuteen sekä siviilielämään palaamisen että sosiaalisten suhteiden 
osalta. Tämän lisäksi poistumisluvat nähtiin jossain määrin ongelmallisina, 
milloin vaarantuu myös muiden vankien rangaistusajansuunnitelman toteutu-
minen. 

”Toisaalta se on vähän sellainen ongelmakin, et poistumislupien 
kauttahan tänne tulee kaikkea kiellettyä tavaraa ja mielellään näkisin, 
että on olemassa vankeja, joista on olemassa kaikenlaista epäilystä ja 
joille ei haluais poistumislupaa myöntää, mutta ei ole oikein perusteita 
olla myöntämättäkään.”

”En mä ainakaan mitään tällaista sinisilmäistä, maatamullistavaa arvoa 
anna, että poistumisluvalle kun pääsee, niin se ennustaisi jollakin 
tapaa sitä tulevaa rikoksetonta elämää taikka hirveesti myötävaikuttais 
siihen niin.”

”Tuntuma on semmonen että liian moni siinä käy pelkästään rentoutu-
massa.”

Lähestyttäessä poistumislupajärjestelmän merkittävyyttä vangin työelämä-
suhteiden näkökulmasta, vastauksissa tuli ilmi poistumislupajärjestelmän 
merkitys vapautumisen kynnyksellä oleville vangeille. Tällöin vangit voivat 
hoitaa työvoimaviranomaisten luona asioinnit tai jos vangilla on aito mahdolli-
suus hakea työharjoittelu- tai työpaikkaa, heidän kohdallaan merkitys toki on 
suuri. 

”Jos aidosti aatellaan vangin vapautumistilannetta niin kyllä vangin 
pitäs päästä käymään (…) siellä minne on aikonut vapautua jos niinku 
hyvin halutaan valmistella se vapautuminen ja kyllä siihen kuuluu että 
voi käydä paikallisessa työvoimatoimistossa ja oikeesti saada sieltä jo 
suhteita.”
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”No näihin työelämäkuvioihin liittyen meillä on muut luvat sitten, joilla 
niitä pyritään hoitamaan, mutta tietysti siinä vapautumisen kynnyksellä 
kun pitää myös näitä työasioita, että jotkut onneksi pyrkii myös järjes-
telemään ja saavat haastattelujakin.” 

Toisaalta yhdessä haastattelussa poistumislupien merkitys työelämäsuhtei-
den osalta nousi esiin lyhyissä vankeustuomioissa. 

”Enemmän se työelämäsuhteiden osalta näkyy näillä lyhyempiaikaisilla 
vangeilla, että heillä voi olla niin, että se työpaikka säilyy ja on kuiten-
kin tiedossa tuomion jälkeenkin ja he ehkä poistumisluvilla hoitavat 
työasioitakin. Et silläkin on tietysti merkitystä.”

Muissa haastatteluissa poistumislupien merkitys työelämäsuhteiden ylläpi-
dossa ei koettu merkittäväksi.

”Tällaisella poistumislupajärjestelmällä, näillä päivillä, joista suurin osa, 
vangithan pääsääntöisesti anoo poistumisluvat viikonlopuiksi taikka 
juhlapyhiksi. Harva työnantaja kuitenkaan ihan oikeesti ottaa silloin 
ketään vastaan ja sitä en tiedä minkä verran sitten verokirjalla tehtäi-
siin poistumislupien aikana töitä, tuskin juuri ollenkaan, niin en hei kyllä 
nyt nää hirveetä merkitystä työllistymiseen.”

Kommentteja voimassaolevasta poistumislupia koskevasta 
lainsäädännöstä

Puolet haastatelluista henkilöistä kokee poistumislupajärjestelmän hyväksi ja 
toimivaksi. Lainsäädäntö, sen soveltaminen ja täytäntöönpano, on vastaajien 
mielestä selkeä, mikä luo puitteet suorittaa poistumisluparatkaisuja vaivatta. 
Suurempia lainmuutostoiveita eivät tutkimukseen osallistuneet vankiloiden 
edustajat esittäneet. Kolmessa vastauksessa heijastui tarve tärkeän syyn 
perusteiden tai muiden käsitteiden seikkaperäisemmälle linjaukselle.

”Eihän tää tietysti kauheen yksityiskohtainen ole muun muassa TS-
perusteista ja tämmösistä, että ne on niin harkinnanvaraisia ja edellyt-
tää sitten niin paljon perustelua.”

”Tää muu läheinen ja nää tämmöset sitten siihen aikasempaan verrat-
tuna, että nämä käsitteet, niin tuntuu välillä, että pitäiskö niiden olla 
konkreettisemmin ilmaistuna tuolla laissakin.”

”Kyl mä oon joskus sitä miettiny, että olisko joku tärkeen syyn niinku 
kriteeristö voisko sitä avata jossain niinku säädöksessä vähä enem-
män et nyt se on niin lavea et sitä todella tulkitaan et mä sanon et siin 
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on ehkä semmoset suurimmat heilurit että et jossain suunnilleen sillä 
et sanoo mulla on ikävä perhettä niin se on tärkee syy (…) ja jossain 
suunnilleen täytyy olla jollain pää kainalossa että ikinä pääsee tärkee 
syy poistumisluvalle että et kyl siinä on niinku suurta hajontaa et silleen 
oon miettiny et oisko jotain pikkasen yksityiskohtasempaa.”

Lisäksi yhdessä vastauksessa nostettiin esiin Rikosseuraamusviraston rooli 
elinkautisvankien ja koko tuomiotaan suorittavien vankien lupaharkinnassa. 
Kyseisessä tapauksessa koettiin tarvetta siihen, että Rikosseuraamusvirasto 
luovuttaisi kyseisten vankiryhmien poistumislupapäätöksiä koskevan toimi-
vallan nykyistä nopeammassa tahdissa vankilalle, jossa vanki suorittaa 
rangaistustaan.

Esimerkkitapaus poistumisluvan ratkaisutilanteesta

Suljettuihin vankiloihin (yhteensä viisi kappaletta) suuntautuneiden haastatte-
lujen lisäksi haastateltavia pyydettiin ratkaisemaan kuvitteellinen poistumislu-
pa-anomus. Lisäksi heitä pyydettiin määrittelemään ne ehdot, mikäli he 
tekisivät myönteisen poistumislupapäätöksen. Tavoitteena oli aikaansaada 
jossain määrin rajatapaus, jossa haastateltava joutui käyttämään harkintaa. 
Näin pyrittiin tuomaan esiin eroja haastateltavien näkemyksissä poistumislu-
paharkinnassa.

Ratkaistava tilanne liittyi vangin perhesuhteisiin. Vangin siskolle on syntynyt 
lapsi, jonka ristiäisiin hän anoi 24 tunnin mittaista poistumislupaa. Poistumis-
luvan perusteena on rangaistusajanpituus sekä tärkeä syy. Vangin L-aika on 
juuri alkanut, eikä hänellä ole aiempia poistumislupia tällä vankeusjaksolla. 
Vangilla on aiempaa rikoshistoriaa, ja nyt meneillään olevalla rangaistuskau-
della hänellä on ollut lieviä käytöshäiriöitä sekä masentuneisuutta. Taustalla 
on myös päihdeongelma. Etukäteisvalmisteluina vanki oli sopinut vierailusta 
siskonsa kanssa ja järjestänyt tarvittavat kuljetukset ja muutoinkin selvittänyt 
tarvittavat julkisten kulkuneuvojen aikataulut etukäteen. 

Poistumislupa-anomuksen ratkaisu tapahtui täytetyn poistumislupa-anomus-
lomakkeen (esitetty myöhemmin) ja lyhyen taustainformaation (alla) turvin. 
Taustainformaatiossa on esitetty henkilön aiemmat tuomiot, nykyisen tuomion 
pituus, sekä muita ratkaisutilanteen kannalta varteenotettavia huomioita. 
Myös kuvitteelliset lausunnot (päihdetyöntekijä, työnohjaaja ja vartija) on 
jätetty ratkaisun taustaksi.
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Taustatietoa päätöksenteon tueksi

Aiemmat tuomiot: 

– lyhyehkö ehdoton vankeustuomio, jonka aikana yksi poistumislupa 
ja jonka ehtoja rikottu (päihteiden käyttö). Tuomion aikana anottu 
poistumislupia, joita ei ole myönnetty.

– yhdyskuntapalvelu, josta osa suoritettu päihdeohjelmassa.

Nykyinen tuomio:

– 4v 2 kk, törkeä pahoinpitely ja törkeä varkaus

muuta: 

– L-aika alkanut, ei aikaisempia poistumislupahakemuksia tämän 
rangaistuskauden aikana

– vankeusaikana pieniä käyttäytymishäiriöitä, muutoin sujunut ok
– lievää masentuneisuutta
– rangaistusajansuunnitelma edennyt moitteettomasti, osallistuu 

työtoimintaan

Poistumislupaanomuksesta annetut lausunnot:

Päihdetyöntekijä: Matin päihdekeskustelut ovat edenneet suunnitellusti ja 
Matti on motivoitunut muuttamaan elämänsä suuntaa. Tapaaminen perheen 
kanssa voisi edesauttaa Matin positiivista kehitystä. Toisaalta Matin ajoittai-
nen masentuneisuus on riski.

Työnohjaaja: Työt ovat sujuneet hyvin, alussa pieniä käytöshäiriöitä. Muutoin 
OK.

Vartija: Epävakaa tyyppi. En päästäisi vielä lomille. 
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Haastateltujen päätöksistä voidaan sanoa, että lopputulokseltaan päätökset 
olivat suhteellisen samoilla linjoilla. yksikään ratkaisijoista ei myöntänyt 
poistumislupaa anotun kaltaisena. Vastaajista kaksi myöntäisi poistumisluvan 
saatettuna perhetapahtuman ajaksi, kaksi myöntäisi osavuorokauden loman 
ja yksi ratkaisija koki, että on vielä liian aikaista päästää poistumisluville. 

Huolimatta siitä, että itse ratkaisut liikkuivat samoilla linjoilla, ratkaisujen 
perustelut tai ne seikat, joihin ratkaisutoiminnassa kiinnitettiin huomiota, 
poikkesivat jossain määrin toisistaan. Ratkaisutilanteissa myöntämistä 
puoltavana seikkana pidettiin perhesuhteiden ylläpitämistä, joskin hieman 
epäröitiin perhesuhteiden aitoutta. 

”Tuonne ristiäisiin saattaisin heltyäkin, riippuen vähän siitä perheen 
tilanteestakin, miten sitten, että onko se lapsi nyt oikeasti ihan tärkeä 
vai onko se vaan, että hän poistumisluvalle pääsee.”

Ratkaisuissa tuli esille ensimmäisen poistumisluvan erityisluonne, jolloin 
tarkastelun alle nostettiin aiempi vankihistoria, huolimatta siitä, että aiemmas-
ta tuomiosta esimerkkitapauksessamme on kulunut aikaa jo useampi vuosi. 
Tämä tukee haastatteluissa ja kyselyissä esiin tullutta näkemystä kokonais-
harkinnan luonteesta erityisesti ensimmäisen poistumisluvan kohdalla, jolloin 
tarkastelu ulottuu jopa usean vuoden takaisiin rangaistuskausiin. Pohdinnas-
sa nostettiin myös esiin aiempi rikottu poistumislupa, vaikka aikaa sen 
jälkeen oli kulunut jonkin verran. 

”Selkee ongelmainen kaveri ja näkee jo tuosta aikaisemmasta histori-
asta.”

”Tää on nyt tää aiempi tuomio, että ehtoja on rikottu siis päihteiden-
käytöllä.”

”Kohtuullisen pitkä jäljellä oleva rangaistusaika, sitten on aikaisempi 
rikottu [poistumislupa], käyttäytymishäiriöitäkin on pikkasen ollu.” 

Esimerkkitapauksen ratkaisuissa nostettiin esille myös vangin kanssa 
käytävien keskustelujen merkitys osana poistumislupaharkintaprosessia. 
Ratkaisuissa tuotiin myös esille se, että jos vangin kanssa käytävät keskuste-
lut eivät tuota tulosta, saattaa se johtaa hylkäävään poistumislupapäätök-
seen. Keskusteluilla pyrittäisiin saamaan selville aito syy lähteä poistumislu-
valle. 

”Mä kysyisin tuolta kyseiseltä vangilta, että kumpana päivänä nää 
ristiäiset on (…) eli mä ottaisin vangin ja juttelisin hänen kanssaan, että 
käykö hänelle niin, että mä muuttaisin näitä lupaehtoja (…) jos hän 
sanoo, että kyllä käy, niin silloin mä uskoisin, että ristiäiset olisi oikeasti 
ihan sellainen merkittävä asia, että hän haluaa mennä ristiäisiin, 
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myönnän loman. Jos hän sanoo, että se ei käy, niin mä teen kielteisen 
päätöksen ja mielessäni ajattelen, että ne ristiäiset eivät olleetkaan niin 
tärkeät vaan tärkeämpi oli yö jossakin muualla.”

Kaikki myönteiset poistumisluparatkaisut (neljä kappaletta) sisälsivät loma-
ajan pituuden muuttamisen, sillä kysymyksessä oli hakijan ensimmäinen 
poistumislupahakemus tällä rangaistuskaudella. Myönnetty loma-aika vaihteli 
perhetapahtuman pituuden ja puolen vuorokauden (12 tuntia) mittaisen 
loman välillä. 

”Katsoisin tätä aika paljon sellaisena aloitusvaiheen hommana, jossa 
on nyt vielä, kun on L-aika alkanut, niin samalla otettaisi se niin kuin 
testimielessä (…) näin mä sen esittelisin eli kuuden tunnin keikkana.”

Niiden haastateltujen, jotka myönsivät poistumisluvan tässä kuvitteellisessa 
tapauksessa, näkemyseroja tuli ilmi pohdinnassa, olisiko myönnetty loma 
saatettu vai saattamaton. Syynä siihen, miksi kaksi vastaajaa myöntäisi 
loman saatettuna, oli jo edellä mainittu hakijan ensimmäinen poistumislupa 
meneillään olevalla rangaistuskaudella. Toisena syynä vastaajat ilmoittivat, 
että hakija on ”selkee ongelmainen kaveri”, jolloin tässä vaiheessa poistu-
mislupaehtojen noudattaminen koettiin epätodennäköisenä. 
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6  TUTKimUKSeN 
KeSKeiSimmäT TUloKSeT 
JA yhTeeNVeTo

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää empiirisesti vankien poistumislupakäy-
täntöä ja sen yhtenäisyyttä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, mitkä vangin 
ominaisuudet ovat tilastollisesti yhteydessä siihen, että vanki rikkoo poistu-
mislupaehtoja. Tutkimus oli luonteeltaan tilastollinen, jota täydennettiin 
kyselyillä ja haastatteluilla. Tutkimus kattoi sekä suljetut vankilat että avolai-
tokset. 

Rangaistuksen täytäntöönpano on järjestettävä niin, että rangaistuksena 
ainoastaan on vapaudenmenetys. Tämän lisäksi rangaistus on pantava 
täytäntöön niin, ettei se tarpeettomasti vaikeuta vaan mahdollisuuksien 
mukaan edistää vangin sijoittumista yhteiskuntaan rangaistuskauden jäl-
keen. yhtenä keinona yhteiskuntaan sopeuttamisessa ovat vangeille myön-
nettävät poistumisluvat. Poistumisluvat ovat kytköksissä rangaistusajan 
suunnitelmaan, joka on tehty vangin yksilöllisiä tarpeita ajatellen. Poistumis-
lupien tarkoituksena on edistää rangaistusajan suunnitelman toteutumista. 
Tämän lisäksi poistumislupien myöntämisellä pyritään tukemaan vangin 
yhteyksien säilymistä, yhteiskuntaan sijoittumista ja vähentämään vapauden-
menetyksestä aiheutuvia haittoja. 

Poistumisluvista säännellään vankeuslain 14 luvussa. Vanki voi anoa poistu-
mislupaa aikaisintaan silloin kun kaksi kolmasosaa vankilassaoloajasta on 
kulunut (L-aika), kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Elinkautista rangaistus-
ta suorittavan vangin L-ajankohta määräytyy niin kuin vankilassaoloaika olisi 
12 vuotta. Mikäli teko on tehty alle 21-vuotiaana, vankilassaoloaikana pide-
tään kymmentä vuotta. Lupa on mahdollista myöntää ennen näiden määräai-
kojen täyttymistäkin. Ehtona tällöin on, että rangaistusajan suunnitelmaa on 
noudatettu huolellisesti, ja luvan on edistettävä rangaistusajan suunnitelman 
toteutumista tai on yksittäisessä tapauksessa tarpeellinen vangin yhteyksien 
säilymisen, toimintakyvyn ylläpitämisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 
Edellä mainitussa tapauksessa kuitenkin on huomioitava se, ettei lupaa 
voida myöntää ennen kuin puolet vankilassaoloajasta on suoritettu. 

Poistumislupa voidaan myöntää rangaistusajan pituuden (RP), tärkeän (TS) 
tai erittäin tärkeän syyn (ETS) perusteilla. Poistumislupiin käytettäviä vuoro-
kausia vangille kertyy kolme kutakin kahden kuukauden ajanjaksoa kohden, 
L-ajankohdasta lukien. Poistumislupaa on haettava kirjallisesti hyvissä ajoin 
ennen haluttua poistumisajankohtaa. Ratkaisuvalta poistumislupa-asiassa on 
vankilan johtajalla tai hänen nimeämällään henkilöllä. Päätöksentekijä 
päättää myönteisen poistumisluvan osalta käytettävistä valvontakeinoista ja 
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muista poistumisluvan ehdoista. Rikosseuraamusvirastossa ratkaistaan 
elinkautisvankien ja koko tuomiotaan suorittavien vankien poistumislupaha-
kemukset. Rikosseuraamusvirasto ratkaisee myös ulkomaille suuntautuvat 
poistumislupa-anomukset. 

Edellytyksiä poistumisluvan myöntämiselle on kaksi. Ensinnäkin luvan tulee 
edistää rangaistusajan suunnitelmaa, jossa voidaan ottaa kantaa rangaistus-
kauden aikana anottaviin poistumislupiin. Toiseksi luvan edellytyksenä on, 
että vangin rangaistusaikaisesta käyttäytymisestä, hänen henkilöstään ja 
rikollisuudestaan saatujen tietojen perusteella voidaan pitää todennäköisenä, 
että vanki noudattaa poistumisluvan ehtoja.

Vankien poistumislupakäytäntöjä tutkittiin tilastollisesti kahden tutkimusai-
neiston avulla. Ensimmäinen aineisto sisälsi tietoja vankien poistumisluvista 
ja luparikkomuksista kuukausitasolla vankiloittain lokakuusta 2006 tammikuu-
hun 2009 asti. Aineisto sisälsi tietoja muun muassa siitä, kuinka monta 
poistumislupaa vankilassa on kuukauden aikana haettu ja myönnetty, kuinka 
usein poistumislupaehtoja on rikottu ja mitkä ovat olleet syynä rikkomuksille. 

Toinen tutkimusaineisto sisälsi tietoja kaikista vuonna 2008 haetuista poistu-
misluvista ja poistumisluvan hakijoista. Aineiston avulla selvitettiin, mitkä 
yksilön taustatekijät vaikuttavat siihen, että poistumislupa myönnetään (ja 
vastaavasti jätetään myöntämättä) ja että poistumislupaehtoja rikotaan. 
Aineistossa keskityttiin yksilön rikoshistorian ja sosiaalisten ongelmien 
vaikutuksiin kyseisissä tutkimuskysymyksissä. Kaikista tärkein tutkimuskysy-
mys oli se, löytyykö vankiloiden välillä eroja poistumislupien myöntämis- ja 
rikkomiskäytännöistä, joita ei voida selittää vangin yksilötason ominaisuuksil-
la.

Kahden ja puolen vuoden aikana poistumislupahakemusten määrä oli 
pienentynyt vankien määrän pienentymisen vuoksi. Toisaalta poistumislupa 
myönnettiin entistä todennäköisemmin, jonka vuoksi myönnettyjen poistumis-
lupien määrässä ei ollut juurikaan tapahtunut muutosta viimeisten vuosien 
aikana. Poistumislupa-anomuksia tarkasteltaessa vankiloittain huomattiin, 
että poistumislupien myöntämisen todennäköisyyksissä oli melkoisia eroja. 
Tämä korostui etenkin suljettujen vankiloiden osalta52. Poistumislupaehtoja 
rikottiin entistä harvemmin suhteessa myönnettyihin poistumislupien mää-
rään. Vähennystä runsaassa kahdessa vuodessa oli 30 prosenttia. Poistu-
mislupaehtoja rikottiin enemmän suljetuista vankiloista luvan saaneiden 
keskuudessa kuin avoimista vankiloista poistumisluvan saaneiden keskuu-
dessa. Toisaalta vankiloiden välillä oli huomattavia eroja. Kaikista yleisimmät 
syyt poistumislupaehtojen rikkomiselle olivat määräaikana palaamatta 
jääminen ja palaaminen alkoholin vaikutuksen alaisena. 
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Vuoden 2008 poistumislupa-aineiston analyysin tuloksista voidaan todeta, 
että suurimmat (kertoimen ja tilastollisen merkitsevyyden perusteella) poistu-
misluvan myöntämiseen vaikuttavat tekijät olivat: 

– vangin ikä, 
– ulkomaalaisuus, 
– työkyvyttömyys,
– se, että poistumislupa voitiin myöntää rangaistusajan pituuden 

perusteella,
– päärikos liikennejuopumuksesta, 
– aikaisempien kurinpitotoimien määrät nykyisen vankilakauden aika-

na, 
– vankilatyyppi (avo- vs. suljetut vankilat), sekä 
– vankeuden suorittaminen Kuopion, Oulun tai Turun suljetuissa van-

kiloissa.

Vankien yhdenvertaisen kohtelun kannalta ongelmalliseksi osoittautui Turun 
vankilan poistumislupakäytäntö. Esimerkiksi verrattuna Helsingin suljettuun 
vankilaan Turun vankilassa myönnettiin poistumislupia 23 prosenttiyksikköä 
harvemmin, kun vangin taustaominaisuudet ovat kontrolloidut mallissa. Turun 
suljetun vankilan poistumislupakäytäntö poikkeaa vielä enemmän Oulun ja 
Kuopion suljettujen vankiloiden poistumislupakäytännöistä. Ero näiden 
vankiloiden välillä oli 33 prosenttiyksikköä. Vastaavasti yhteenvetona poistu-
misluvan rikkomiseen liittyvien tekijöiden analysoinnin perusteella voidaan 
todeta, että merkittävimmät rikkomista ennustavat tekijät olivat:

– yli 50 vuoden ikä, 
– sukupuoli,
– vankilakertaisuus, 
– siviilisääty, 
– mahdollisuus saada poistumislupa rangaistusajan pituuden perus-

teella, 
– päärikos liikennejuopumuksesta tai huumausainerikoksesta, 
– sosiaaliset sidokset, alkoholin käyttö ja huumausaineet rangaistus-

ajan tavoitteena, 
– aikaisempien kurinpitotoimien määrät nykyisen vankilakauden aika-

na, ja ennen kaikkea se, että
– saatetaanko vanki poistumisluvan aikana vai ei. 

Suljettujen ja avovankiloiden välillä ei ollut merkittävää eroa poistumislupaeh-
tojen rikkomisen todennäköisyyksissä. Ainoastaan yksittäisiä suljettuja 
vankiloita erottui muista vankiloista poistumisluparikkomusten suhteen. Kun 
vertaa poistumisluvan myöntämiseen ja rikkomiseen liittyviä tekijöitä, niin ikä, 
päärikos liikennejuopumuksesta ja aikaisempien kurinpitotoimien määrät 
nykyisen vankilakauden aikana ovat yhteydessä molemmissa tutkitussa 
ilmiössä.
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Haastatteluissa ja kyselyissä kartoitettiin vankilan johtajien tai apulaisjohtaji-
en näkemyksiä poistumisluvan anomisesta, lupahakemuksen tueksi annetta-
vista lausunnoista, poistumislupaharkinnasta, kielteisestä poistumislupapää-
töksestä, myönteisen poistumisluvan lupaehdoista ja valvonnasta sekä 
ehtojen rikkomistilanteessa käytettävistä kurinpitotoimista. Tämän lisäksi 
vastaajia pyydettiin arvioimaan poistumislupajärjestelmää ja antamaan 
kommentteja voimassaolevasta lainsäädännöstä. 

Poistumislupaa anottaessa hakemus pitää jättää hyvissä ajoin käsiteltäväksi, 
mikä kaikissa vankiloissa oli kaksi viikkoa. Tarvittaessa aikarajasta joustettiin 
ja lupapäätös tehtiin tiiviimmässäkin aikataulussa. Suljetuissa vankiloissa ei 
muita omia käytäntöjä juurikaan esiintynyt. Sen sijaan avovankiloissa käytän-
töjä ilmeni enemmän. Mikäli vankilassa oli useampi poistumislupapäätösten 
tekijä, yhteneväinen päätöksentekolinja pyrittiin ylläpitämään keskusteluin. 
Myös vangit kontrolloivat päätösten yhteneväisyyttä pyytämällä tarkempia 
perusteluja tehdyille kielteisille päätöksille. 

Poistumislupa-anomuksesta annettavat lausunnot, lausuntojen määrä ja 
lausuntojen antajien aktiivisuus, koettiin hyväksi. Sen sijaan jotkin vastaajat 
toivoivat kiinnitettävän huomiota lausuntojen sisältöön. Lausuntojen antami-
sesta järjestetyt koulutustilaisuudet koettiin tarpeellisiksi, ja ne paransivat 
lausuntojen tasoa.

Haastattelujen ja kyselyiden perusteella voidaan todeta, että poistumislupa-
harkintaa leimaa tapauskohtaisuus. Jokainen vanki on yksilö, jolla on eri 
tarpeet ja erilainen rangaistusajan suunnitelma. Poistumisluvan täytyy tukea 
ja edistää rangaistusajan suunnitelmaa, jolloin täysin yhteneväinen poistu-
mislupakäytäntö on mahdottomuus. Poistumislupalainsäädäntöön on jätetty 
harkinnanvaraisuutta, jonka säilyttäminen on tärkeää. Tämä turvaa vangin 
yksilökohtaisen kuntouttamisen, jonka tavoitteena rikoksettomaan elämään 
sopeuttaminen ja vangin kiinnittäminen johonkin rikoksettomuutta tukevaan 
verkostoon siviilissä. 

Ensisijainen huomio poistumislupaharkinnassa kiinnitetään rangaistusajan 
suunnitelmaan ja sen toteutumiseen. Muita huomioitavia seikkoja ovat 
suoritettu rikos, aiemmat poistumisluparikkomukset, aiemmat sijoituspaikat, 
rikoksen uusiminen, vankilasta karkaaminen/luvatta poistuminen ja vangin 
osallistuminen vankilan ulkopuolisiin toimintoihin. yksittäisen tekijän painoar-
voa ei osattu sanoa, mutta kaikki edellä luetellut seikat olivat osatekijöitä 
harkittaessa poistumisluvan onnistumisen todennäköisyyttä. Vangin iällä ja 
sukupuolella ei ollut suoranaista vaikutusta poistumislupaharkinnassa. Nämä 
seikat ilmenevät sen sijaan välillisesti esimerkiksi erilaisen vankiprofiilin tai 
rikosaktiivisen iän kautta. 

Pääsääntöisesti kielteinen poistumislupapäätös perustellaan vangille hyvin. 
Osa vastaajista avasi valmiita vaihtoehtoja kirjoittamalla lisähuomioita 
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lupapäätökseen. Tarvittaessa kielteinen poistumislupapäätös perusteltiin 
suullisesti vangille joko vankeinhoitoesimiehen tai johtajan toimesta. Siinä, 
miten pian uusi poistumislupa-anomus otettiin käsittelyyn kielteisen lupapää-
töksen jälkeen, oli vaihtelevuutta. Toiset vankilat ottivat uuden lupa-anomuk-
sen käsittelyyn ilman karenssiaikoja, toisissa vankiloissa oli asetettu karens-
siaika, jonka aikana vanki ei voi jättää uutta poistumislupahakemusta 
käsiteltäväksi.

Myönteisen poistumisluvan kohdalla päihdetestaus suoritetaan jokaisessa 
vankilassa poistumisluvalta palattaessa. Joissakin vankiloissa myös poistu-
misluvalle lähtijät testataan. Muita paljon käytettyjä poistumisluvan valvonta-
keinoja olivat paikannuspuhelin ja todistuksen, joka osoittaa poistumisen 
perusteen olemassaololle, toimittaminen. Vähemmän käytettyjä keinoja olivat 
ilmoittautuminen oleskelupaikkakunnan poliisiasemalla tai päihdetestaus 
poistumisluvan aikana. Valvontakeinon valinta perustuu käytössä oleviin 
resursseihin sekä vangin henkilökohtaiseen tilanteeseen. Saatettujen poistu-
mislupien kohdalla vankilan omat resurssit asettavat rajoitteita. Tehokkainta 
valvontakeinoa kysyttäessä vastaukset jakaantuivat. Osa vastaajista koki, 
ettei valvontakeinoilla ole mitään merkitystä. Poistumisluvan ehtojen noudat-
taminen tai rikkominen on jokaisen vangin oma valinta, ja tekniset välineet 
ainoastaan helpottavat rikkomisen todistamista. Osa vastaajista koki, että 
valvontakeinoilla on jonkinlainen vaikutus. Vangin motivoinnin merkitys 
poistumisluvalle lähtiessä nousi esiin joissain vastauksissa. 

Kyselyiden ja haastattelujen perusteella suurin syy poistumisluvan ehtojen 
rikkomiselle on päihteiden käyttö. Käytetyt kurinpitotoimet vaihtelivat vanki-
loittain, mutta merkittävimpänä seuraamuksena vangille itselleen pidettiin 
poistumislupaharkinnan tiukentumista tulevaisuudessa ja mahdollisia muita 
vaikutuksia, esimerkkinä mainittakoon toimipaikan muutos. Virallisista 
kurinpitotoimista käytetyimmät olivat varoitus ja yksinäisyysrangaistus. 

Siinä, milloin poistumisluvan ehdot tulkittiin rikotuksi, oli kirjavuutta vankiloi-
den välillä. Toiset vastaajat noudattivat nollatoleranssia päihteiden käytön tai 
myöhästymisen osalta. Osa vastaajista suhtautui asetettuihin rajoihin jousta-
vammin ja sallivat joko pienen muutaman minuutin myöhästymisen tai lievän 
positiivisen päihdetestin tuloksen.

Vankilan johtajien tai apulaisjohtajien arvio poistumislupien onnistumisesta oli 
hyvä. Avolaitoksissa poistumisluvat onnistuivat paremmin kuin suljetuissa 
laitoksissa. Poistumislupajärjestelmä koettiin tärkeäksi ja tarpeelliseksi, 
minkä merkitys korostui erityisesti pitkäaikaisten vankien kohdalla. Voimassa 
oleva lainsäädäntö koettiin riittäväksi, ja lainmuutoksille ei koettu olevan 
tarvetta. Joskin tärkeän syyn perusteista toivottiin yksityiskohtaisempaa 
ohjeistusta, mikä osaltaan poistaisi eroja eri vankiloiden käytäntöjen välillä.
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Verrattaessa tilastotieteellisin menetelmin ja haastatteluiden ja kyselyiden 
avulla saatuja tuloksia havaitaan muutamia mielenkiintoisia tuloksia. Tilasto-
analyysin perusteella voidaan sanoa, että sekä vangin ikä että sukupuoli 
vaikuttavat todennäköisyyteen saada poistumislupa, vaikka vangin muut 
ominaisuudet kontrolloitiin mallissa. Vastaavasti haastatteluissa ja kyselyissä 
korostettiin, että ikä ja sukupuoli eivät ole merkittäviä tekijöitä poistumislupa-
harkinnassa. Eri-ikäisillä vangeilla sekä miehillä ja naisilla on taustalla 
erilaiset taustahistoriat ja -tekijät, ja ainoastaan ne vaikuttavat poistumisluvan 
saamiseen haastateltujen mielestä, eikä varsinaisesti ikä ja sukupuoli. 
Tilastolliset analyysit eivät tue täysin tätä väitettä. 

Toisaalta sekä haastatteluissa ja kyselyissä korostettiin päihdeongelman ja 
tiettyjen rikosten (esim. rattijuopumus) yhteyttä poistumislupaehtojen rikkomi-
sessa. Tilastollinen analyysi tukee tätä ajatusta. Esimerkiksi tarkasteltaessa 
vangin päärikosta rattijuopumuksesta tuomituilla on kaikkein suurin riski 
rikkoa poistumislupaehtoja. 

Haastatteluissa ja kyselyissä vastaajilla ei ollut yksimielistä käsitystä siitä, 
mikä on tehokkain valvontakeino poistumisluvan saaneille. Tilastollisessa 
analyysissä havaittiin, että poistumisluvan myöntäminen saatettuna vähentää 
selvästi poistumislupaehtojen rikkomisen riskiä. Toisaalta on selvää, että 
saatettujen poistumislupien kohdalla vankilan omat resurssit asettavat 
rajoitteita tämän valvontakeinon käytölle. Tulevaisuudessa olisikin hyvä, että 
tutkittaisiin eri valvontakeinojen käyttöä vankien poistumislupien yhteydessä. 
Minkälaisilla vangeilla käytetään tiettyjä valvontakeinoja ja onko valvontakei-
nojen käyttö yhteydessä alentuneeseen riskiin rikkoa poistumislupaehtoja, 
ovat kysymyksiä, joista tarvittaisiin lisätietoa. Kohdentamalla valvontakeinoja 
tehokkaammin käytettävissä olevien resurssien puitteissa, voitaisiin ehkäistä 
enemmän poistumisluparikkomuksia ja siten parantaa vankien integroitumis-
ta yhteiskuntaan.
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liiTe 
HAASTATTELURUNKO

Yleistä vankilan poistumislupakäytännöstä

–  Kuinka monta henkilöä vankilassanne yhteensä tekee poistumislupapää-
töksiä?

–  Onko vankilassanne sisäisiä poistumislupia koskevia ohjeita tai toiminta-
malleja? Esim. ensimmäinen poistumislupa annetaan yhdeksi päiväksi 
tms.?

–  Miten vankeja tiedotetaan poistumislupakäytännöstä, kun he saapuvat 
vankilaan?

–  Kontrolloidaanko vankilassa poistumislupapäätösten yhtenäisyyttä jollakin 
tavoin? Onko tälle mielestänne tarvetta?

Poistumisluvan anominen

– Vankeusasetuksen 45 §:ssä todetaan, että ”vangin on jätettävä hakemuk-
sensa käsiteltäväksi – – – hyvissä ajoin ennen haettavaa poistumisajan-
kohtaa.” 

 → Mitä ”hyvissä ajoin” tarkoittaa käytännössä teidän vankilassanne?

–  Opastaako henkilökunta vankeja poistumislupa-anomusten tekemisessä?
 →  jos avustaa, ketkä ja millä tavoin (esim. neuvotaanko, mikä syy on 

hyvä syy poistumisluvan saamiseksi)?

–  Millaisia etukäteisvalmisteluja ensikertalaiselta vangilta vaaditaan poistu-
mislupa-anomukseen?

–  Vaaditaanko erilaisia etukäteisvalmisteluja RP/TS/ETS -perusteella 
myönnettäviä lupia varten?

–  Kenen luona yöpyminen katsotaan hyväksyttäväksi? Pitääkö olla tuttu vai 
käykö myös esim. hostelli tms?

–  Jos vanki ei ole tehnyt anomustaan riittävän huolellisesti, voidaanko häntä 
kehottaa täydentämään hakemustaan?

Lausuntokierros

–  Kuinka aktiivisesti henkilökunta lausuu anotuista poistumisluvista vankitie-
tojärjestelmässä?
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–  Onko henkilökuntaa erikseen ohjeistettu lausumaan anomuksista?

–  Jos poistumislupa-anomuksesta ei ole jätetty lausuntoja, pyydetäänkö 
niitä? 

 → Keneltä ensisijaisesti?

–  Painottuuko jonkun henkilökunnan jäsenen tai jäsenten lausunnot enem-
män kuin muiden?

–  Miten kauan lausuntokierros yleensä kestää tai onko sen pituutta rajoitet-
tu?

Harkintaprosessi 

a) Rikos

–  Onko sillä rikoksella, jonka vuoksi vanki suorittaa tuomiotaan poistumislu-
van anomishetkellä merkitystä poistumislupaharkinnassa? 

 → Jos on, millainen merkitys?

–  Muuttuuko rikoksen merkitys vankeusajan edetessä? 
 → Jos muuttuu, miten?

–  Onko mielestänne havaittavissa eroja eri rikostyyppien (rikosnimikkeiden) 
välillä poistumislupaa anottaessa?

b) Rangaistusajan suunnitelma

Vankeuslaki 14:2.1: 

”Rangaistusajan pituuden perusteella voidaan hakemuksesta myöntää 
poistumislupa, jos 1) luvan myöntäminen edistää rangaistusajan 
suunnitelman toteutumista – – –”

–  Miten rangaistusajan suunnitelman edistymistä seurataan?

–  Millaiseksi arvioisitte rangaistusajan suunnitelman merkityksen poistumis-
lupaharkinnassa?

–  Milloin poistumisluvan myöntäminen mielestänne edistää rangaistusajan 
suunnitelman toteutumista? 

–  Entä vastaavasti millaisissa tilanteissa sen myöntäminen mielestänne ei 
edistä suunnitelman toteutumista?

–  Muuttuuko rangaistusajan suunnitelman merkitys harkinnassa vankeus-
ajan edetessä? 

 → Jos muuttuu, miten?



116 117

c) Aiemmat sijoitukset ja uusiminen

–  Vaikuttavatko aiemmat sijoitukset (vankilasijoitukset, avo vai suljettu, millä 
osastolla jne…) ja käyttäytyminen niiden aikana poistumislupaharkintaan? 
Miten?

–  Miten pitkältä ajalta aiempia sijoituksia tarkastellaan? 

–  Poikkeaako poistumislupaharkinta jotenkin tapauksessa, jossa vanki on 
suorittanut sen hetkistä tuomiotaan pelkästään avovankilassa kuin 
tilanteessa jossa hänet on siirretty suljetusta vankilasta avolaitokseen 
esim. vapauteen valmistelun yhteydessä?

–  Vaikuttaako rikoksen uusiminen harkintaan (uusiminen ylipäänsä sekä 
uusimisnopeus)? Miten?

–  Jos vanki on joskus vankeusaikanaan karannut, miten tämä vaikuttaa 
harkintaan?

–  Jos vanki on joskus rikkonut poistumislupaehtoja, miten kauan tämä 
vaikuttaa poistumislupaharkintaan tulevaisuudessa? 

 → Onko rikkomuksen asteella merkitystä?

–  Entä onko niiden poistumislupien määrällä, jotka ovat onnistuneet, 
merkitystä harkintaan?

–  Miten käyttäytyminen esimerkiksi opintoluvan alaisena, ulkopuolisessa 
laitoksessa (esim. päihdehuollon vuoksi) tai muiden vankilan ulkopuolis-
ten toimintojen aikana vaikuttaa poistumislupien myöntämiseen? (ks. 
vankeuslaki 8 luku 6–11 § (siviilityö, koulutus jne.))

–  Mitkä muut seikat vangin historiassa voivat vaikuttaa poistumislupaharkin-
taan? [aiemmissa tullut esille lähestymiskielto-jutut]

d) Poistumisluvan syy

–  Millainen syy on hyväksyttävä poistumisluvan syy silloin, kun lupaa 
haetaan RP:n perusteella?

– Millaisia syitä mielestänne tarkoitetaan 4 §:n ”muulla vastaavalla (tärkeäl-
lä) syyllä”? Onko teillä jotain esimerkkejä tämän kohdan soveltamisesta?

Vankeuslain 14 luvun 4 §:

Poistumislupa tärkeästä syystä tai ulkopuoliseen tilaisuuteen osallistu-
mista varten voidaan hakemuksesta myöntää, jos 2 §:n 2 ja 3 kohdan 
edellytykset täyttyvät ja luvan myöntäminen on tärkeää vangin perhee-
seen, terveydenhuoltoon, toimeentuloon taikka työ-, koulutus-, sosiaa-
li- tai asuntoasioiden hoitamiseen liittyvästä tai muusta vastaavasta 
syystä.
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Jos vanki hakee poistumislupaa terveydenhuoltoon liittyvästä syystä, 
poistumisluvasta on pyydettävä lääkärin tai hänen poissa ollessaan 
terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluvan muun virkamiehen lausunto.

Jos luvan ehtojen noudattamista ei voida pitää riittävän todennäköise-
nä, vangille voidaan myöntää poistumislupa tarpeellisen valvonnan 
alaisena.

– Millaisia syitä mielestänne tarkoitetaan 5 §:n ”muulla vastaavalla erittäin 
tärkeällä syyllä”? Onko teillä jotain esimerkkejä tämän kohdan soveltami-
sesta?

Vankeuslain 14 luvun 5 §:

Vangille on annettava lupa tarpeellisen valvonnan alaisena lyhyeksi 
aikaa poistua vankilasta Suomen alueelle vakavasti sairaana olevan 
lähiomaisen tai muun läheisen tapaamista samoin kuin lähiomaisen tai 
muun läheisen hautaan saattamista varten taikka muusta vastaavasta 
erittäin tärkeästä syystä.

Lupa voidaan evätä, jos epääminen on tarpeen karkaamisen, vapaut-
tamisyrityksen tai uuden rikoksen estämiseksi taikka muusta vastaa-
vasta painavasta syystä.

–  Kuka voi olla mielestänne 5 §:n ”muu läheinen”? Miten määrittelette 
”muun läheisen”?

–  Mitä teillä käytännössä pidetään TS:n tai ETS:n tueksi vaadittavana 
”riittävänä selvityksenä”?

–  Onko TS:n perusteella anottavan poistumisluvan lupaharkinnassa ero-
avaisuuksia, jos poistumislupaa anotaan L-ajankohdan jälkeen kuin jos 
sitä anottaisiin ennen L-ajankohtaa, kuitenkin niin, että ½ vankilassaolo-
ajasta on jo kulunut?

 → Jos on, miten eroavat?

(→ Tarvitaanko ennen L-ajankohtaa erityisen painava syy poistumisluvan 
saamiseksi?)

–  L-ajankohdan jälkeen, jolloin poistumislupaa voidaan anoa RP-perusteel-
la, eroaako kyseinen poistumislupaharkinta muista poistumislupaharkinta-
tilanteista? (onko harkinta vähäisempi kun on RP niin pääsääntöisesti 
”lomat pyörii”)

 → Jos on, miten eroavat?

–  Koetteko, että vangin perhesuhteilla on merkitystä poistumisluvan myön-
tämiselle? 

 → Jos on, miten?

–  Onko vangin sukupuolella merkitystä poistumislupaharkinnassa?

–  Onko vangin iällä merkitystä poistumislupaharkinnassa?
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Luvan myöntäminen / epääminen

–  Onko vankilassanne sisäisiä käytäntöjä tai ohjeita kielteisen poistumislu-
van perustelemisesta?

–  Perustellaanko kielteiset poistumislupapäätökset vangille? 
 → Jos kyllä, miten?

– Selvitetäänkö poistumisluvan ehdot vangille? 
 → Jos kyllä, miten?

– Jos vanki on saanut kielteisen poistumislupapäätöksen, kuinka pian hän 
voi hakea uutta poistumislupaa?

Valvonta

–  Mitkä ovat yleisimmät käyttämänne poistumislupien valvontakeinot?

–  Millä perusteilla valinta eri valvontakeinojen välillä tehdään?

–  Miten aktiivisesti valvontaa esim. paikannuspuhelinta tai päihdetestausta 
todellisuudessa käytetään?

–  Miten yleisesti myönnätte poistumislupia saatettuna?
 → Missä tilanteissa tai mistä syystä?

– Millaisen vaikutuksen uskotte eri valvontakeinoilla olevan lupaehtojen 
noudattamiseen?

– Mikä valvontakeino on mielestänne tehokkain? Miksi?

Reagointi poistumislupaehtojen rikkomiseen

– Mikä on teidän arvionne mukaan yleisin syy poistumisluvan ehtojen 
rikkomiseen?

– Millaista seuraamusta teillä yleisemmin käytetään poistumislupaehtojen 
rikkomisen kohdalla?

– Mitä kurinpitorangaistuksia teillä yleisimmin käytetään poistumislupaehto-
jen rikkomistilanteessa (varoitus, yksinäisyysrangaistus vai oikeuksien 
menetys)?

– Seuraako ehtojen rikkomisesta aina kurinpitorangaistus vai voidaanko 
ehtojen rikkomiseen puuttua joillakin muilla keinoin?

– Määräättekö kurinpitorangaistuksia ehdollisina?

– Milloin lomalta palaava vanki katsotaan myöhästyneeksi (esim. onko jo 
pari minuuttia ehtojen rikkomista vai missä menee raja)? 



120 121

– Entä päihteidenkäytön tai käytöshäiriöiden kohdalla – onko joustoa? 
(esim. puhallutetaanko lomalta palaava vanki aina tai entä jos vanki 
soittaa suutaan)

– Käytättekö siirtoa suljettuun vankilaan määräajaksi/kokonaan kurinpitotoi-
mena poistumislupaehtojen rikkomisen vuoksi? 

 → Jos, niin miten yleisesti?

Yleistä poistumislupajärjestelmästä

– Miten tärkeänä pidätte poistumislupajärjestelmää vangin sosiaalisten 
suhteiden ylläpitämisen kannalta? Perustelut?

– Miten tärkeänä pidätte poistumislupajärjestelmää vangin työelämäsuhtei-
den luomisen/ylläpitämisen kannalta? Perustelut? 

– Miten tärkeänä pidätte poistumislupajärjestelmää vangin siviilielämään 
palaamisen kannalta? Perustelut?

– Kokemuksenne mukaan, onko poistumisluvan saaminen avolaitoksessa 
vangille helpompaa kuin suljetussa laitoksessa? 

 → Jos on, niin miten ja miksi?

– Miten arvioisitte poistumislupien onnistumista vankilassanne? 
 →  Jos luvat ovat epäonnistuneet, mistä luulette tämän johtuvan (esim. 

harkinnassa tapahtuneet virheet tai otetut riskit vai odottamattomissa 
olleet syyt)?

– Oletteko havainneet ongelmia poistumislupia koskevan lainsäädännön 
soveltamisessa ja täytäntöönpanossa?

– Toivoisitteko lakiin tehtävän jotain muutoksia poistumislupien osalta? 
 → Jos kyllä, (mitä ja) miksi?
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