
 
 
Tapaajille 

 

TAPAAAMISET OULUN VANKILASSA 24.4.2017 lähtien 

 

Oulun vankilassa järjestetään valvomattomia- ja valvottuja tapaamisia sekä valvottuja lapsitapaamisia. 

Valvotut tapaamiset 
Tapaamiset järjestetään lauantaina ja sunnuntaina klo 11.00 – 14.15. Tapaamisryhmät ovat: 

 klo 11.00 – 11.45, klo 12.15 – 13.00 ja klo 13.30 - 14.15. 
 

Tapaajia aletaan ottaa vastaan 15 minuuttia ennen tapaamisaikaa. Tapaamiseen on tultava ennen tapaamisen 
alkamisajankohtaa. Tapaamisen alkamisajankohdasta voi myöhästyä vain perustellusta syystä, esim. julkisen 
liikenteen myöhästyminen, poikkeuksellisen huono ajokeli, tms. Päätöksen tapaamiseen päästämisestä myö-
hästyneelle tapaajalle tekee päivystävä rikosseuraamusesimies.  
 
Vangilla voi olla enintään yksi tapaaminen viikossa. Yhdellä kertaa voi tavata enintään kahta aikuista ja kah-
ta alle 18-vuotiasta lasta. Vain vangit voivat varata tapaamisaikoja. Tapaamisen aikana ei saa nauttia min-
käänlaisia elintarvikkeita, luovuttaa vangille kirjeitä tai muuta tavaraa, tehdä muistiinpanoja, pitää tavaroita 
pöydällä tai keskustella vierustoverin kanssa. Tapaaja ja vanki eivät saa koskettaa toisiaan. Valvotun tapaa-
misen tilassa on yhtä aikaa läsnä neljä vankia tapaajineen. Vangin ja tapaajan välillä on läpinäkyvä muovi-
nen seinämä. Tavattavan vangin kanssa voi keskustella joko tapaamispöydässä olevan puhekaukalon tai pu-
helimen välityksellä. Tapaamistilassa on läsnä vartija. 
 
Valvottu lapsitapaaminen 
Tapaaminen on tarkoitettu pääasiassa vangin ja hänen alle 15-vuotiaiden lastensa tapaamista varten. Tapaa-
minen voidaan myöntää myös puolison tai avopuolison lapsen kanssa. Tapaamisia järjestetään lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 11.00–14.15. Tapaamisen kesto on pääsääntöisesti 45 minuuttia. Erityistilanteissa, esimer-
kiksi jos lapset asuvat kaukana tai vanki tapaa kerralla enemmän kuin kolme omaa lasta, voidaan tapaaminen 
myöntää enintään 1,5 tunniksi. 
 
Muiden henkilöiden (esim. lapsen toisen vanhemman, sijaisvanhemman, isovanhemman jne.) mahdollisesta 
läsnäolosta tapaamisessa päättää rikosseuraamusesimies. Pääsääntö on, että tapaamisessa on läsnä vain vanki 
ja hänen lapsensa. Päätöstä tehdessä huomioidaan lapsen ikä ja kehitysaste sekä aiemman yhteydenpidon 
tiiveys lapsen ja vangin välillä. Saattaja tuo ja hakee lapset sovittuna aikana. Tapaamistila on jätettävä siistiin 
kuntoon tapaamisen jälkeen. Vankilan virkamies valvoo tapaamisen olemalla joko fyysisesti läsnä tapaamis-
tilassa tai tapaamistilan ulkopuolelta. 
 
Arkipäivisin lapsitapaamistiloissa järjestetään esimerkiksi vankilan virkamiesten järjestämiä perhetyön mu-
kaisia tapaamisia, joihin voi lasten lisäksi osallistua muitakin perheenjäseniä. Arkipäivisin tiloja käytetään 
myös muiden viranomaisten pyytämiin tapaamisiin. Esimerkiksi vangin huostaan otettujen lasten tapaaminen 
valvotusti, vangin lasten huoltoon ja tapaamisiin liittyvät viranomaisneuvottelut, jne. Arkipäivisin järjestettä-
vät lapsitapaamiset ovat siis pääsääntöisesti viranomaislähtöisiä tapaamisia, vain poikkeustapauksissa  lapsi-
tapaamisia järjestetään arkipäivisin muilla perusteilla. 
 
Valvomaton tapaaminen 
Valvomaton tapaaminen voidaan myöntää vangin lähiomaisen, muun läheisen ja asiamiehen sekä myös 
muun henkilön kanssa. Tapaamisajat ovat ke klo 8.00 – 11.00 ja 11.30 – 14.30 sekä la ja su klo 8.30 – 11.30 
ja klo 12.00 - 15.00.  Valvomaton tapaaminen myönnetään ensisijaisesti niille vangeille, jotka eivät vielä 
pääse poistumisluvalle. 
 
Valvomatonta tapaamista haettaessa voidaan kuulla tapaajaa tai viranomaisia päätöksen tueksi. 



Valvomattomaan tapaamiseen tulevan tapaajan tulee ilmoittautua vankilan portilla, josta hänet ohjataan ta-
paamistiloihin. Siellä tarkastetaan tapaajan henkilöllisyys. 
 
Vanki saa viedä kanttiinista ostamiaan tuotteita kohtuullisen määrän tapaamiseen. Tapaajan tulee viedä naut-
timatta jääneet elintarvikkeet pois tapaamisen päätyttyä. Vanki ei saa viedä niitä selliinsä. 
 
Tapaamistilaa ei valvota. Vartija lukitsee ja avaa oven tapaamistilaan. Tapaaminen voidaan keskeyttää tapaa-
jan tai tavattavan  pyynnöstä.  Tapaamistiloissa on liinavaatteet ja pyyhkeet. Tapaamistilat on siivottava ta-
paamisen jälkeen ja kaikki tavarat on laitettava paikoilleen. Tapaamistiloissa on puhelin, jolla saa yhteyden 
henkilökuntaan. 
 
Lastentarvikkeet valvotuissa lapsitapaamisissa ja valvomattomissa tapaamisissa 
Valvottuihin lapsitapaamisiin ja valvomattomiin tapaamisiin tapaaja saa tuoda pienelle lapselle tapaamisen 
aikana tarvittavat vaipat, avaamattomat lastenruokapurkit, avaamattomat valmista äidinmaidon korviketta 
sisältävät tetrapakkaukset, tyhjän tuttipullon ja lapsen tutin. Valvottuihin lapsitapaamisiin tapaajan tulee tar-
vittaessa tuoda oma muovinen lastenlusikka tai kertakäyttölusikka. Metallisia ruokailuvälineitä ei saa viedä 
lapsitapaamistilaan. Valvomattoman tapaamisen tiloissa on ruokailuvälineet. Sinne ei saa tuoda omia ruokai-
luvälineitä. Lapsen omia leluja ei saa tuoda tapaamisiin. 
 
Valvomattomat- ja valvotut tapaamiset 
Alle 18-vuotias ei pääse tapaamaan, mikäli hän ei ole vangin lähiomainen. Alle 18-vuotiaalla vangin tyttö- 
tai poikaystävällä tulee olla huoltajien kirjallinen suostumus tapaamiseen. Mikäli tapaaja on huostaan otettu-
na, tulee hänellä olla lastensuojeluviranomaisten antama kirjallinen suostumus tapaamiseen. Kirjallinen suos-
tumus tulee toimittaa vankilaan viikkoa ennen ensimmäistä anottua tapaamisaikaa. 15-vuotta täyttänyt tapaa-
ja voi tavata lähiomaistaan ilman huoltajan suostumusta, jos huoltaja ei ole nimenomaisesti ilmoittanut vas-
tustavansa tapaamista.  
 
Kaikissa tapaamisissa 
Tupakointi ja päähineiden käyttö sisätiloissa on kielletty. 
 
Henkilökunta voi evätä tai rajoittaa tapaamista, jos 

 tapaajaa ei tunneta, eikä hän pysty luotettavasti todistamaan henkilöllisyyttään; 
 tapaaja kieltäytyy 17 luvun 3 § tarkoitetusta turvatarkastuksesta tai 17 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta 

henkilöntarkastuksesta; 
 jos tapaaja on ulkonaisista merkeistä päätellen päihtynyt; 
 jos on perusteltua syytä epäillä, että tapaamisesta aiheutuu vaaraa vankilan järjestykselle tai turvalli-

suudelle taikka vangin tai muun henkilön turvallisuudelle. 
 
Henkilöllisyystodistuksena hyväksytään voimassaoleva ajokortti, passi, tai muu kuvallinen henkilöllisyysto-
distus, jossa on sosiaaliturvatunnus. 
 
Tapaajien on kuljettava metallinilmaisimen läpi. Jotta tapaamiseen pääsy sujuisi mahdollisimman sujuvasti 
ja että tapaamiset pääsisivät alkamaan ajoissa, kannattaa tapaajien valita yllensä mahdollisimman vähän me-
tallia sisältävät vaatteet ja kengät. Päällysvaatteet jätetään naulakkoon, laukut, matkapuhelimet ja muu arvo-
tavara niille varattuihin lukittaviin kaappeihin. 
 
Vanki voi ottaa vastaan tai luovuttaa kohtuullisen määrän tavaraa tapaamispäivänä. Vanki voi luovuttaa tava-
roita tapaajille, mikäli hän käy etukäteen vastaanotto-osastolla kirjaamassa luovutettavat tavarat. Tapaamisis-
sa ei oteta vastaan käteistä rahaa, eikä järjestyssäännön 12 §:ssä kiellettyä tavaraa. Kaikki vangille tarkoitettu 
omaisuus on annettava vankilan henkilökunnalle, ei suoraan vangille.  
 
Tapaamisiin ei saa tuoda terä- tai muita aseita. Järjestyshäiriön sattuessa tapaaminen keskeytetään. Tapaa-
misoikeus voidaan evätä tai muuttaa tapaamisen muotoa, mikäli vanki tai hänen tapaajansa rikkoo tapaami-
sille asetettuja ehtoja. 
 
Lisätietoja tapaamisista saa vankilan henkilökunnalta. 


