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OHJEITA VANKEUSRANGAISTUSTA SUORITTAMAAN TULEVALLE  

Olet juuri saanut määräyksen ilmoittautua vankilaan. Mikäli olet noudattanut aikaisemmin saamaasi kut-
sua ottaa yhteyttä yhdyskuntaseuraamustoimistoon, olet jo ollut kuultavana sijoitusvankilasta, vankilaan 
ilmoittautumisen ajankohdasta ja vankeuden aikaisesta toiminnasta. Päätöksen sijoitusvankilasta on 
tehnyt sen rikosseuraamusalueen arviointikeskus, jonka toimialueella asut.   

Tässä ohjeessa kerrotaan joitakin sellaisia tietoja, joita tarvitset, kun menet vankilaan. 

Henkilökohtaiset tavarat  
 

Vanki saa vankilassa pitää hallussaan kohtuullisen määrän henkilökohtaista omaisuutta. 
Esineistä ei saa aiheutua haittaa laitoksen siisteydelle, järjestykselle eikä turvallisuudelle. 
Vankilaan voi siis ottaa mukaansa esimerkiksi vaatteita, kirjoja ja henkilökohtaiseen hy-
gieniaan liittyviä tarvikkeita (ei kuitenkaan nesteitä tai tahnoja). Selleissä on televisiot. Säh-
kölaitteet tarkastetaan vangin kustannuksella ennen kuin hän saa ne käyttöönsä vankilas-
sa.  

Suljetussa vankilassa vanki ei saa käyttää matkapuhelinta. Avovankilassa on erilaisia käy-
täntöjä matkapuhelinten käytössä. Joissakin avovankiloissa voi käyttää vankilan määrää-
min ehdoin omaa matkapuhelinta, jossa ei ole älyominaisuuksia eikä kameraa. Joissakin 
avovankiloissa vankila antaa vangille käyttöön matkapuhelimen. Omia tablettitietokoneita ja 
vastaavia ei saa käyttöönsä.   

Jos vankilaan saapuvalla on jatkuva lääkehoito, on tärkeää ottaa mukaan välttämättömät 
lääkkeet muutamaa päivää varten sekä lääkemääräykset ja mahdolliset lääkärin-
todistukset.  

Jokaiselle vankilaan saapuvalle annetaan maksutta kerran perushygieniapakkaus, joka si-
sältää mm. hammasharjan, hammastahnan, kertakäyttöpartateriä ja hiustenpesuainetta. 
Joitakin hygieniatuotteita on varattu vankien käyttöön pesutiloihin vankilan puolesta.  

Omien ruokatarvikkeiden tuominen laitokseen on kielletty. Vankilassa on järjestetty ruo-
kailu. Joissakin avovankiloissa vangit huolehtivat osan ruokailustaan omatoimisesti esimer-
kiksi viikonloppuisin. Viikonlopuksi avovankilaan tulevan onkin hyvä varata mukaansa ra-
haa ruokaostosten tekoa varten siltä varalta, että hänelle ei ehditä maksaa ruokarahaa 
omatoimista ruokahuoltoa varten.  

Ruokatarvikkeita, tupakkaa ja hygieniatuotteita voi ostaa laitosmyymälästä (suljetut vanki-
lat) tai kaupasta I myymäläautosta (avovankilat).   
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Vankilassa on kiellettyä pitää hallussaan alkoholia tai muita päihdyttäviä aineita, dopin-
gaineita sekä huumausaineiden käyttöön tarkoitettuja esineitä. Kiellettyjä ovat myös muun 
muassa ampuma- ja teräaseet, räjähdysaineet, kamerat, videokamerat ja tietokoneet. Kun-
kin vankilan järjestyssäännössä on tarkempia määräyksiä vangin hallussapito-
oikeuksista ja muista vankilan järjestyksen ylläpitämiseen liittyvistä seikoista. Lisäohjeita 
voi saada ennen laitokseen menoa ao. vankilasta sekä Rikosseuraamuslaitoksen internet-
sivuilta www.rikosseuraamus.fi.  

Jos olet menossa suljettuun vankilaan  

Vankilaan on otettava ehdottomasti mukaan henkilökortti tai muu voimassa oleva va-
lokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja.  

Laitosmyymälässä tehtäviä ostoksia varten on syytä ottaa mukaan rahaa. Suljetuissa van-
kiloissa oman rahan hallussapito on kielletty. Vangin ulkopuolelta saamat rahat ja vankilan 
maksamat taloudelliset etuudet talletetaan henkilökohtaiselle maksukortille, jonka vanki sul-
jetussa vankilassa saa haltuunsa laitosmyymälään. Kullakin maksukortilla on oma tilinume-
ro ja käyttöä varten pin-koodi. Poistumisluvilla vanki voi nostaa rahaa pankkiautomaateista 
tai käyttää maksukorttia vankilan ulkopuolella paikoissa, joissa sirullisella maksukortilla 
maksaminen on mahdollista.     

Osallistumisvelvollisuus  
Vanki on velvollinen osallistumaan vankilan järjestämään tai hyväksymään toimintaan. 
Toiminta perustuu vangille tehtävään rangaistusajan suunnitelmaan. 

  
Vangin taloudellinen asema  
Suljetussa vankilassa maksetaan työtä tekeville sekä opiskeluun taikka muuhun toimintaan 
osallistuville toimintarahaa, joka on suuruudeltaan 3,01 tai 4,62 euroa toimintapäivältä. 
Tämän lisäksi maksetaan jokaiselta vankilassaolopäivältä käyttörahaa 1,60 euroa. Toimin-
taraha ei ole veronalaista tuloa.  

 
Vaatetus  
Suljetussa vankilassa käytetään laitosvaatetusta tai omia vaatteita. 
 
Yhteydet laitoksen ulkopuolelle  
Vieraiden tapaamismahdollisuuksista, kirjeenvaihdosta, postilähetyksistä, puhelimen käy-
töstä ja poistumisluvista on tarkempia ohjeita vankilan järjestyssäännössä.  

Jos olet menossa avovankilaan  

Tuomittu on voitu sijoittaa avovankilaan, mutta määrätty päihdetestausta varten ilmoittau-
tumaan suljetussa vankilassa. Jos päihdetestit ovat puhtaat siirtyminen avovankilaan ta-
pahtuu mahdollisimman nopeasti.  

Avovankilaan on otettava ehdottomasti mukaan henkilökortti tai muu voimassa oleva 
valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Myös Kela-kortti on hyvä olla 
mukana.   
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Vangin taloudellinen asema  
Työhön, koulutukseen ja kuntoutukseen osallistuvalle maksetaan 4,62 tai 7,35 euroa toi-
mintapäivältä. Joissakin avovankiloissa on mahdollisuus saada muun kuin Rikosseu-
raamuslaitoksen lukuun tehtävästä työstä veronalaista palkkaa. Tällöin tarvitaan mukaan 
verokirja. Toimintarahan ja palkan lisäksi maksetaan 1,60 euroa käyttörahaa jokaiselta 
vankilassaolopäivältä.  

Avovankilasta voi myös käydä työssä tai opiskelemassa vankilan ulkopuolella, jos vanki 
täyttää luvan edellytykset. Lupaa voi hakea vankilan johtajalta. 

Pankkitili  
Ansiot ja etuudet maksetaan avovankilassa vangin omalle pankkitilille. Ota sen vuoksi mu-
kaan tieto tilinumerostasi. Ansiot ja etuudet maksetaan maksuaikataulun mukaisina päivinä 
ilmoittamallesi tilille.  Ansiot ja taloudelliset etuudet maksetaan suomalaiselle pankkitilille. 
Mikäli sinulla ei ole suomalaista pankkitiliä ansiosi maksetaan Rikosseuraamuslaitoksen 
maksukortille. Avovankilassa rahat ja maksukortit ovat vankien hallussa.      
 
Vaatetus   
Avovankilassa käytetään omia vaatteita. Työntekoa varten on syytä varata mukaan asian-
mukaiset, mm. ulkotyöhön soveltuvat vaatteet.  
 
Osallistumisvelvollisuus  
Vanki on velvollinen osallistumaan vankilan järjestämään tai hyväksymään toimintaan. 
Toiminta perustuu vangille tehtävään rangaistusajan suunnitelmaan.  
 
Yhteydet laitoksen ulkopuolelle  
Vieraiden tapaamismahdollisuuksista, kirjeenvaihdosta, postilähetyksistä, puhelimen käy-
töstä ja poistumisluvista on tarkempia ohjeita vankilan järjestyssäännössä.  

Lisätietoja  

Lisätietoja löytyy verkko-osoitteesta www.rikosseuraamus.fi . Vankiloiden yhteystiedot löy-
tyvät Toimipaikat –otsikon takaa.  

 


