
 

Mikkelin vankilan tulo-opas 
1.4.2017 

 

2017 Mikkeli 



 2 

Sisällys 

 

JOHDANTO .................................................................................................. 3 

1 Ohje sakon maksamisesta vankilassa ............................................................. 3 

2 Käyttäytyminen vankilassa ......................................................................... 4 

3 Asuminen vankilassa ................................................................................ 4 

4 Virkailijat ............................................................................................. 5 

4.1 Terveydenhuolto ........................................................................... 5 

4.2 Sosiaalityö ................................................................................... 5 

4.3 Päihdetyö .................................................................................... 6 

4.4 Hengellinen työ ............................................................................. 6 

4.5 Täytäntöönpano ............................................................................ 6 

5 Yhteydenpito vankilan ulkopuolelle .............................................................. 6 

5.1 Puhelimen käyttö .......................................................................... 6 

5.2 Tapaamiset .................................................................................. 7 

6 Vaatehuolto ........................................................................................... 7 

7 Laitosmyymälä ja vankirahat ...................................................................... 7 

8 Rangaistusajan suunnitelma ....................................................................... 8 

8.1 Vapauttamissuunnitelma .................................................................. 8 

9 Toimintaan osallistuminen ......................................................................... 8 

9.1 Opiskelu ...................................................................................... 8 

9.2 Työtoiminta ................................................................................. 9 

9.2.1 Vaatehuolto ......................................................................... 9 

9.2.2 Keittiötyöryhmä .................................................................... 9 

9.2.3 Piharyhmä, kiinteistöryhmä ...................................................... 9 

9.2.4 Osastopuhdistaja ................................................................... 9 

9.3 Toimintaohjelmat ja työskentelymenetelmät ........................................ 9 

10 Poistumisluvat ........................................................................................ 9 

10.1 Poistumisluvan edellytykset: ........................................................... 10 

11 Hakeminen toiseen vankilaan ................................................................... 10 

12 Valvottu koevapaus................................................................................ 11 

13 Vapaa-ajantoiminta vankilassa .................................................................. 11 

13.1 Kirjasto ..................................................................................... 11 

14 Vinkkejä ............................................................................................. 11 

15 Omaisuuden hallussapito ......................................................................... 12 

Haltuun annettava omaisuus……………. ........................................................ 12 

 



 3 

JOHDANTO 

Tämän oppaan tarkoituksena on opastaa sinua toimimaan Mikkelin vankilassa. 

Vankeusrangaistuksen yhtenä tavoitteena on uusintarikollisuuden vähentäminen ja 

elämänhallinnan lisääminen. Onnistuneeseen tutkintavankeus- ja rangaistusajan 

suorittamiseen vaikuttaa ratkaisevasti oma asenteesi ja aktiivisuutesi. 

 

Mikkelin vankila sijaitsee Mikkelin keskustassa osoitteessa Päiviönkatu 1. (Lisätietoja: 

http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/vankilat/mikkelinvankila.

html) 

 

Tarkista mm. nämä asiat viimeistään vankilaan tultuasi: 

 Vuokra-asunnon irtisanominen / asunnon vuokran tai vastikkeen hoitaminen. 

 Ilmoita vankilaan joutumisestasi omaisillesi, ystävillesi sekä niille viranomaisille, 

joiden asiakas olet eli esim. Kelalle, sosiaaliviranomaisille ja työvoimatoimistoon.   

Välitä tarpeen mukaan uudet yhteystietosi (PL 23, 50101 Mikkeli) sekä saamasi uuden 

pankkitilin numero niille tahoille, jotka niitä vankilassa olosi aikana tarvitsevat.  

 Selvitä mahdolliset huoltajuus- ja toimeentuloasiat vankilassa olon ajalle. 

 Ota mukaasi mahdolliset terveydenhuollon hoitolähetteet ja reseptit. 

 

1 Ohje sakon maksamisesta vankilassa 

 Vanki voi maksaa heti vankilaan tullessaan käteisenä. 

 Sakon voi maksaa myös siten, että vanki saa rahat sakon maksuun vankilan 

ulkopuoliselta henkilöltä. Tämän henkilön tulee tuoda tasaraha kirjekuoressa vankilan 

portille. Kirjekuoressa tulee olla antajan henkilötiedot ja osoite mahdollista rahan 

palautusta varten (vanki ei esim. halua ottaa sakkorahoja vastaan). 

 Sakkorahat voi toimittaa ulkopuolinen henkilö vankiprepaidmaksukortille, jonka 

tilinumeron vanki itse on ilmoittanut maksajalle. Kun suoritus näkyy maksukortilla 

(viive muutaman päivän), niin vankila tilittää suorituksen edelleen 

oikeusrekisterikeskuksen tilille saatuaan vangilta valtakirjan tilisiirtoon. 

 Kirjeessä ei tule lähettää rahaa. 

 Jos sakko on jo ehditty maksaa ulosottoon tai suoraan oikeusrekisterikeskuksen tilille, 

voi maksun varmistaminen viivästyttää vapauttamista. Tästä syystä sakkoa ei tule 

maksaa tässä vaiheessa enää suoraan ulosottoon tai oikeusrekisterikeskuksen tilille. 

Sakon maksaminen voidaan varmistaa nopeasti, kun vankilaan täytäntöönpantavaksi 

saapunut sakko maksetaan vankilassa. Vankilaan täytäntöön pantavaksi tulleesta ja 

vankilassa maksetusta sakosta annetaan vangille maksutodistus. 

 Vanki vapautetaan heti, kun vankila varmistuu sakon maksusta. 
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2 Käyttäytyminen vankilassa 

Olet aloittamassa tutkintavankeutta tai vankeusrangaistuksen suorittamista. Vankila-aikaa 

säätelevät monet normit. Olet velvollinen tutustumaan tutkintavankeus-/vankeuslakiin ja 

Mikkelin vankilan järjestyssääntöön. Tutustu myös osastosi ilmoitustaulun sisältöön, mm. 

oman asuinosastosi päiväjärjestykseen. Tutkintavankeus- ja vankeuslait voit lainata 

asuinosastosi toimistosta ja kokonaisia lakikirjoja vankilan kirjastosta. Muita säädöksiä voit 

niitä tarvitessasi tiedustella osastosi vartijalta. Kaikissa vankila-aikaa koskevissa kysymyksissä 

ota yhteyttä asunto-osastosi vartijaan.  

 

Mikäli olet Mikkelin vankilassa tutkintavankina, saat haltuusi asiakirjoja ja mahdollisesti 

muuta materiaalia, joiden avulla voit valmistautua oikeudenkäyntiisi. Huolehdi materiaali 

siviilivarustelokeroosi sitten, kun et sitä enää tarvitse. Ole aktiivinen oikeusasioidesi oikea-

aikaisessa hoitamisessa yhteistyössä asiamiehesi kanssa. Asiamiehesi voi käydä sinua 

vankilassa tapaamassa. 

 

Sinun on käyttäydyttävä asiallisesti henkilökuntaa, toisia vankeja ja muita henkilöitä kohtaan. 

Sinun on myös noudatettava henkilökunnan ohjeita ja käskyjä. Sinulle voidaan määrätä 

kurinpitorangaistus lain tai vankilan järjestyssäännön rikkomisesta. Jos sinun epäillään 

syyllistyneen rikokseen, vankilan johtaja voi siirtää asian poliisin tutkittavaksi. Laitoksen 

toimintaa valvovien viranomaisten yhteystiedot löydät osaston ilmoitustaululta. 

 

3 Asuminen vankilassa 

Mikkelin vankilassa on valvonnaltaan eritasoisia osastoja. Oman osastosi asioissa sinua neuvoo 

osaston vartija ja ilmoitustaululta löytyvät mm. päiväjärjestys ja tietoa vapaa-ajan 

ohjelmista. Tupakointi on sallittu ainoastaan selleissä ja ulkona (erikseen merkityssä paikassa) 

tai, mikäli osastolla on ns. tupakointiasema, siinä. Sinulla on mahdollisuus asua savuttomassa 

sellissä. Vankilan työpisteet ovat savuttomia; tupakointi on sallittu tauoilla erikseen 

osoitetussa tilassa. Asumiseen liittyvissä asioissa ota yhteys osaston vartijaan tai 

rikosseuraamusesimieheen. 

 

Sellin kalustus on pidettävä määrätyssä järjestyksessä ja ehjänä sekä tavaroiden tulee olla 

säilytettyinä kaapeissa ja muissa säilytystiloissa. Kuvia yms. saa kiinnittää vain sellin 

ilmoitustauluille. Asiattomia kuvia ja kirjoituksia ei pidetä näkyvillä. Selliin tai kalusteisiin 

piirtely ja kirjoittelu on kielletty. Sellin teknisiä laitteita ei saa avata tai vahingoittaa. 

Kalusteiden sinettejä ei saa rikkoa. Tupakointi on sallittu vain omassa sellissä tai tupakointiin 

erikseen osoitetussa tilassa. Sellin ilmanvaihtoventtiilejä ei saa peittää eikä lämmitys-

pattereiden termostaatteja kääntää, koska ilmastointi ja sisälämpötila ovat koneellisesti 
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säädetyt kulloisenkin ulkoilman mukaan. Tarvittaessa kiinteistönhuolto hoitaa talotekniik-

kaan liittyvät huollot ja korjaukset. Ilmoita ongelmista osastosi vartijalle. 

Vankilassa tarjotaan arkisin aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala (jaetaan päivällisen 

yhteydessä). Viikonloppuisin tarjotaan yhdistetty lounas-aamiainen, päivällinen ja iltapala. 

Perusruokavaliosta poiketaan, jos se on perusteltua vangin terveyden taikka uskonnollisen tai 

muun perustellun vakaumuksen vuoksi. Asiasta päättää vankilan johtaja. Vangin käyttäessä 

osaston yleisiä keittiö- ym. tiloja on hänen huolehdittava astioiden tiskauksesta ja jälkien 

siivoamisesta. 

 

4 Virkailijat 

Hallinto: johtaja ja apulaisjohtajat, virastosihteerit (talous ja täytäntöönpano) 

Asunto-osastolla: rikosseuraamusesimiehet, osaston vartijat 

Työpaikoilla: ylityönjohtaja, työnjohtajat, keittiömestari, keittäjät, ohjaajat, vartijat 

Koulutus- ja kuntoutustoiminta: opinto-ohjaaja, erityisohjaajat, (vapaa-ajan) ohjaajat, 

psykologi, pastori 

Terveydenhuolto: lääkäri, sairaanhoitajat, hammaslääkäri, hammashoitaja 

 

Voit ottaa yhteyttä virkailijoihin lähettämällä heille asiointilomakkeen, jossa kerrot asiasi. 

Asiointilomakkeita saat osaston toimistosta ja osaston vartija auttaa sen toimittamisessa. 

 

4.1 Terveydenhuolto 

Mikkelin vankilassa on vankiterveydenhuollon poliklinikka, jossa sinulla on mahdollista hoitaa 

terveyteesi liittyviä asioita. Poliklinikalla toimii lääkäri, hammaslääkäri ja sairaanhoitajia.  

Poliklinikalla sinulle vankilaan tullessasi tehdään tulohaastattelu ja työ- ja toimintakyvyn 

arvio.  

Vastaanotolle pääset täyttämällä asiointilomakkeen, jonka halutessasi voit toimittaa 

postilaatikkoon suljetussa kuoressa. Asiointilomakkeet käsitellään 1-3 vrk:n kuluessa.  

Äkillisissä terveyteen liittyvissä tarpeissa ympärivuorokautisesti voi ottaa yhteyttä 

henkilökuntaan. 

Vankilassa on psykologi, jonka vastaanotolle voit hakeutua oma-aloitteisesti 

asiointilomakkeella esim. mielenterveys- ja ihmissuhdeasioissa, kriiseissä, 

elämäntapamuutoksiin ja eri elämänvaiheisiin liittyvissä kysymyksissä  tai muissa itsellesi 

tärkeissä asioissa. 

 

4.2 Sosiaalityö 

Sosiaalityöstä vastaavan erityisohjaajan kanssa voit hoitaa: 

lastensuojeluasioita, työnhakua, toimeentulo- ja asuntoasioita, muita viranomaisasioita sekä 

muita siviiliin / vapautumiseen liittyviä asioita. 
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Kaikkien virkailijoiden, kuten erityisohjaajan kanssa voit keskustella rangaistusajan 

suunnitelmasi toteuttamisesta. Nettiasiointi on mahdollista; kysy siitä lisää erityisohjaajalta. 

4.3 Päihdetyö 

Erityishjaajien kanssa voit kartoittaa päihteiden käyttöäsi ja halukkuuttasi muutokseen. 

Heidän kanssaan käymäsi keskustelut tukevat päihteetöntä ja rikoksetonta elämää. 

 

4.4 Hengellinen työ 

Hengellinen työ auttaa sinua jaksamaan vankeusaikana ja antaa mahdollisuuden uskonnon 

harjoittamiseen. Sinulla on mahdollisuus osallistua hengellisiin tilaisuuksiin ja saada 

keskusteluapua. Hengellisestä työstä Mikkelin vankilassa vastaa vankilan pastori. 

 

4.5 Täytäntöönpano 

Virastosihteeri huolehtii täytäntöönpanoon liittyvistä asioista. Tällaisia asioita ovat 

esimerkiksi tuomioiden tiedoksiannot, sakkoasiat ja rangaistusaikalaskelmat. Toinen 

virastosihteeri hoitaa osaltaan mm.vankien raha-asioita. 

 

5 Yhteydenpito vankilan ulkopuolelle 

Postimerkkejä ja kirjekuoria voit ostaa laitosmyymälästä. Jätä kirjeposti asunto-osaston 

postilaatikkoon. Toimita myös toiselle vangille osoitettu sisäposti postilaatikkoon. 

Postiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä osaston vartijaan. 

Postia Mikkelin vankilassa olevalle lähetetään osoitteeseen: 

Vastaanottajan nimi  

PL23  

50101 MIKKELI 

 

Sinulle voi lähettää myös sähköpostia. Sähköpostiosoite on: vankiposti.mikkeli@om.fi. 

Sähköpostiviestin osoitekenttään tulee syöttää saajan etu- ja sukunimi sekä viestin 

tekstikenttään lähettäjän oma etu- ja sukunimi, jotta tiedot viestin lähettäjästä välittyvät 

saajalle. Vangille toimitetaan vain sähköpostiviesti, ei liitetiedostoja. Vanki ei voi itse 

lähettää sähköpostiviestejä, ainoastaan vastaanottaa niitä. 

 

5.1 Puhelimen käyttö 

Sinulla on mahdollisuus osaston päiväjärjestyksen mukaisesti soittaa puhelimella. Puheaikaa 

myydään laitosmyymälässä eli kanttiinissa. Puhelinjärjestelmän tunnuskoodi on 

henkilökohtainen. 
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5.2 Tapaamiset 

Sinulla on viikonloppuisin mahdollisuus ottaa vastaan vieraita joko valvotussa tai 

valvomattomassa tapaamisessa. Tapaamisajankohdat löydät osaston ilmoitustaululta. 

Toimita tapaamisten varauslomake osaston postilaatikkoon torstaisin klo 07:45 mennessä. Kun 

henkilökunta on käsitellyt lomakkeen, se palautetaan sinulle. Lomakkeeseen on merkitty 

myönnetty tapaamisvaihtoehto ja hyväksytyt vierailijat sekä tapaamisaika. Ilmoita myönnetty 

tapaamisaika tarkasti vierailijoillesi. 

Vierailija voi jättää tavaraa toimitettavaksi vangille. Tapaamistilanteessa ei saa ilman lupaa 

vastaanottaa eikä luovuttaa tavaraa. Sovi mahdollisista tavaroista etukäteen henkilökunnan 

kanssa erillisen ohjeen mukaisesti; kysy asiassa neuvoa osaston vartijalta. Alle 15-vuotias voi 

tulla tapaamaan holhoojan kanssa tai holhoojan kirjallisella suostumuksella. Tapaajien 

enimmäismäärä valvotussa tapaamisessa on kolme henkilöä. Vierailijan ja vangin välinen 

fyysinen koskettelu on kielletty. Kaukana asuvaa on mahdollista tavata nettipuhelulla. 

Valvomatonta tapaamista (ns. perhetapaaminen) voit hakea osaston vartijalta  saatavalla 

lomakkeella. Vankilan apulaisjohtaja myöntää luvan valvomattomaan tapaamiseen. 

Tapaamistilojen varaustilanne vaikuttaa myönnettävään ajankohtaan. Valvomatonta 

tapaamista hakiessasi sitoudut päihteettömyyteen ja päihdetestaukseen. Jätä hakemus 

osaston toimistoon. Alle 15-vuotiaiden lasten tapaaminen on mahdollista erillisessä 

tapaamisessa joko tapaamistilassa tai esim. liikuntasalissa toiminnallisissa puitteissa. 

Tapaamisasioissa sinua opastaa asunto-osastosi henkilökunta. 

 

6 Vaatehuolto 

Vankilassa saat käyttöösi määrätyn määrän vankilan vaatteita. Tekstiilien vaihto tapahtuu 

päiväjärjestyksen mukaisesti ja siinä saat puhtaan vaatteen luovuttamaasi vaatetta vastaan. 

Vankilassa voit käyttää omia vaatteitasi. Asunto-osastoilla asuessasi sinulla on mahdollisuus 

pestä omia vaatteitasi. Olet velvollinen huolehtimaan haltuusi saamistasi vankilan varusteista. 

Luovuta käytössäsi olleet varusteet vastaanottoon vankilasta lähtiessäsi. Vaatehuoltoasioissa 

sinua opastaa osaston vartija. 

 

7 Laitosmyymälä ja vankirahat 

Laitosmyymälästä eli kanttiinista voit ostaa elintarvikkeita, hygieniatarvikkeita ja mm. 

tupakkatuotteita. Myytävänä on myös postikortteja ja postimerkkejä. Laitosmyymälässä  

maksaminen tapahtuu maksukortillasi olevilla rahoilla.Halutessasi pyydä osaston toimistosta 

lista kanttiinissa myytävistä tuotteista. Laitosmyymälää koskevissa kyselyissä ota yhteyttä 

talousmestariin tai osastosi vartijaan. Virastosihteeri hoitaa vankien raha-asioita vankilassa. 

 



 8 

8 Rangaistusajan suunnitelma 

Vankeusvangille laaditaan tuomion alussa rangaistusajan suunnitelma, ransu. Voit itse 

vaikuttaa suunnitelman laatimiseen osallistumalla aktiivisesti ja rehellisesti sinulle tehtäviin 

haastatteluihin. Ransu ohjaa rangaistusajan suorittamista, vapauttamista ja ehdonalaista 

vapautta. Suunnitelmaa tarkennetaan vankilassa, johon sinut on sijoitettu. 

Rangaistusajan suunnitelmaasi laadittaessa otetaan huomioon rangaistuksen pituus ja 

aikaisemmat rangaistuksesi, työ- ja toimintakykysi sekä mahdollinen muu sinusta, rikoksistasi 

ja olosuhteista saatu tieto. Toimintaan osallistumalla voit vaikuttaa positiivisesti mahdollisiin 

elämänhallinnan, koulutustaustan sekä työ- ja toimintakyvyn ongelmiisi.  

Rangaistusajan suunnitelmaa laadittaessa selvitetään niitä tekijöitä, joihin vaikuttamalla voit 

vähentää uusintarikollisuuttasi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi päihteiden käyttö, 

ongelmanratkaisutaidot, koulutuksen puute tai sosiaaliset verkostot. Rangaistusajan 

suunnitelman eteneminen vaikuttaa poistumislupiin sekä avolaitokseen ja valvottuun 

koevapauteen sijoittamiseen. Rangaistusajan suunnitelmaasi liittyvissä kysymyksissä sinua 

ohjaa osastosi vartija, rikosseuraamusesimies tai muu henkilökunta. Mikkelin vankilan tiloissa 

toimii arviointikeskuksen yksikkö, joka vastaa rangaistusajan suunnittelusta. 

 

8.1 Vapauttamissuunnitelma 

Vapautumisen lähestyessä sinulle tehdään vapauttamissuunnitelma. Sen tarkoitus on 

helpottaa vapauteen siirtymistä. Vapauttamissuunnitelma sisältää mm. asumisen, 

päihdehuollon, toimeentuloasioiden ja mahdollisen valvonnan järjestämistä. Asunto-osaston 

toimistosta voit lainata vankilasta vapautujan oppaan. Vapauttamissuunnitelmaan liittyvissä 

asioissa sinua opastavat  erityisohjaajat, opinto-ohjaaja ja vankilan muu henkilökunta. 

 

9 Toimintaan osallistuminen 

Mikkelin vankilassa pyritään tarjoamaan kullekin soveltuvaa toimintaa mahdollisimman 

monelle vangille. Vankeusvanki on siihen velvollinen osallistumaan. Tutkintavangilla 

osallistumisvelvollisuutta ei ole, mutta toimintaan osallistuminen auttaa usein päivärytmin 

muodostumisessa ja tarjoaa mielekästä tekemistä ns. laitoshaittojen torjumiseksi.Toimintaan 

osallistumisesta sinulle maksetaan toimintaraha. Terveydentila, toimintakyky tai ikä voivat 

olla perusteena toimintavelvollisuudesta vapauttamiselle. Toimintoihin sijoittamisesta vastaa 

apulaisjohtaja. Ota näissä asioissa yhteyttä osaston rikosseuraamusesimieheen. 

 

9.1 Opiskelu 

Sinulla on mahdollisuus suorittaa puuttuvia peruskouluopintoja, nostaa niiden arvosanoja  ja 

suorittaa lukio-opintoja. Opiskeluun liittyvissä kysymyksissä sinua opastaa opinto-ohjaaja. 
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9.2 Työtoiminta 

Puuosastolla tehdään erilaisia puusepän töitä ja metalliverstaalla valmistetaan 

metallituotteita. Molemmissa saat tarvittavaa ohjausta ja teoriaopetusta. Kysy myös 

mahdollisuutta ammatilliseen tutkinto-opetukseen työnjohtajilta tai opinto-ohjaajalta. 

9.2.1 Vaatehuolto 

Vaatehuollon työpisteitä ovat vankilan varusvarasto ja puolustusvoimien tekstiilien lajittelu 

ns. sukkaryhmässä. Sukkalajittelu ei edellytä aiempaa työkokemusta tai esim. kielitaitoa. 

9.2.2 Keittiötyöryhmä 

Keittiöllä työskentelevät vangit huolehtivat mm. astiahuollosta, puhtaanapitotehtävistä ja 

ruoanvalmistuksen esivalmisteluista.  

9.2.3 Piharyhmä, kiinteistöryhmä 

Piharyhmä huolehtii vankilan sisäpihan siisteydestä ja ruohonleikkuusta sekä talvisin 

lumitöistä. Kiinteistöryhmä tekee pieniä huoltotoimia ja auttaa esim. muutoissa. 

9.2.4 Osastopuhdistaja 

Osaston puhdistajan eli ns. putsarin tehtäviin kuuluvat ruoan jakaminen, osaston yleisten 

tilojen siivous sekä muut osastojen siisteyteen liittyvät tehtävät. 

 

9.3 Toimintaohjelmat ja työskentelymenetelmät 

Toimintaohjelmien avulla voit vaikuttaa riskiisi syyllistyä rikoksiin tulevaisuudessa. Mikkelin 

vankilassa voit osallistua kulloinkin käynnissä oleviin Rikoseuraamuslaitoksen hyväksymiin 

toimintaohjelmiin, esimerkiksi: 

 Suuttumuksen hallinta (SUHA), vaikutusalueena impulsiivinen väkivaltaisuus 

 Kalterit taakse (KT),päihteiden käyttö ja päihteiden yhteys rikolliseen toimintaan 

 Move, lähisuhdeongelmat/-väkivalta 

 Väkevä, väkivaltaisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy 

 Lapset puheeksi 

 Viisi keskustelua muutoksesta (VKM), esim. riippuvuksiin 

 Motivoivat keskustelut 

 Rikoskeskustelut liittyen asenteisiin ja ajatteluun, esim. liikennejuopumus 

 Retkahduksen käsittely ja ennaltaehkäisy 

 Antiriippuvuudet 

Toimintaohjelmiin liittyvissä kysymyksissä sinua opastavat erityisohjaajat ja psykologi. 

 

10 Poistumisluvat 

Poistumislupa voidaan myöntää tärkeästä syystä (TS), erittäin tärkeästä syystä (ETS) tai 

rangaistusajan pituuden (RP) perusteella. Hae poistumislupaa kirjallisesti osaston toimistosta 

saatavalla hakemuksella. Voit anoa poistumislupaa rangaistusajan pituuden perusteella 
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poistumislupa-ajan (L-aika) alettua. Jätä hakemus vähintään kaksi viikkoa ennen anottua 

poistumislupa-ajankohtaa osaston toimistoon. Poistumisluvasta päättää vankilan johtaja tai 

hänen sijaisensa. Määrätyissä tapauksissa poistumisluvista päättää Rikosseuraamuslaitoksen 

Keskushallintoyksikkö / pääjohtaja. 

 

10.1 Poistumisluvan edellytykset: 

 Luvan myöntäminen edistää rangaistusajan suunnitelmasi toteutumista. 

 Poistumisluvan ehtojen toteutuminen on riittävän todennäköistä. 

 Sinun täytyy sitoutua päihteettömyyden valvontaan ja muuhun tarpeelliseen 

valvontaan. 

 

Poistumislupa voidaan myöntää tärkeästä syystä myös heti rangaistuksen alettua. Tärkeä syy 

voi olla perheeseen liittyvä tai koulutus-, sosiaali- tai asuntoasian hoitaminen tai muu 

vastaava syy.  

Poistumislupa erittäin tärkeän syyn vuoksi voidaan myöntää esimerkiksi vaikeasti sairaan 

lähiomaisen tapaamisen tai hautaan saattamisen johdosta ja sen voi saada (saatettuna)myös 

tutkintavanki. Sinun on annettava riittävä selvitys hakemuksesi tueksi. Toimita hakemus 

liitteineen osaston toimistoon. Poistumislupa voidaan myöntää myös saatettuna. 

Poistumisluvista on määrätty vankeus- ja tukintavankeuslaissa. Poistumislupa-asioissa sinua 

opastaa osastosi vartija, rikosseuraamusesimies tai muu henkilökunta. 

 

11 Hakeminen toiseen vankilaan 

Asunto-osaston toimistosta saat laitossijoitteluhakemuksia. Hakiessasi sijoittelua toiseen 

vankilaan täytä hakemus ja palauta se osaston toimistoon. Esitä hakemuksessa perustelut, 

miksi haet toiseen vankilaan ja mihin toimintaan haluat siellä osallistua. Jos haet 

avovankilaan, pyydä henkilökunnan edustajaa tulostamaan sinulle päihteettömyyssitoumus ja 

allekirjoita se. Sitoumuksen nojalla sinulta pyydetään huumeseulavirtsatesti. 

 

Sijoittamisesta toiseen vankilaan päättää arviointikeskus. Päätös perustuu rangaistusajan 

suunnitelmaan sekä mahdollisiin muutoksiin tilanteessasi tai olosuhteissa. 

Laitossijoitteluasioissa sinua opastavat arviointikeskuksen virkailijat, osastosi 

rikosseuraamusesimies sekä muu henkilökunta. 

 

Sinut voidaan sijoittaa avovankilaan, jos 

 sijoittaminen edistää rangaistusajan suunnitelmaasi 

 sovellut avolaitoksessa järjestettävään toimintaan 

 avolaitoksen järjestyksen noudattaminen on riittävän todennäköisenä 

 on todennäköistä, että et syyllisty rikokseen tai poistu avolaitoksesta luvatta 
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 sitoudut olemaan käyttämättä päihteitä ja dopingaineita 

 sitoudut päihteettömyyden valvontaan (päihdetestit) 

 

12 Valvottu koevapaus 

Valvotussa koevapaudessa sinulla on mahdollisuus harjoitella rikoksetonta ja päihteetöntä 

elämää. Sinulla on mahdollisuus päästä valvottuun koevapauteen enintään kuusi kuukautta 

ennen ehdonalaista vapautumista. Koevapausasiassa sinua opastavat erityisohjaajat, opinto-

ohjaaja sekä rikosseuraamusesimies. 

Koevapauden edellytykset ovat 

 päihteettömyys 

 päihteettömyyden valvonta 

 asunto 

 toiminta (työ, koulutus, kuntoutus) 

 rangaistusajan suunnitelman edistyminen 

 taloudellinen tilanne 

 tukiverkosto 

 ei keskeneräisiä rikosasioita 

 yhdyskuntaseuraamustoimiston valvonta on suositeltavaa 

 

13 Vapaa-ajantoiminta vankilassa 

Mikkelin vankilassa on harrastusmahdollisuuksina mm.: ulkoilussa lihaskuntoharjoittelua ja 

lenkkeilyä, liikuntasalissa mm. pallopelejä ja musiikkitilassa kitaran tai rumpujen soittoa. 

Osaston ilmoitustauluilla on lisätietoa ajankohtaisista vapaa-ajantoiminnoista. Vapaa-

ajantoimintaa koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä vapaa-ajanohjaajaan. 

 

13.1 Kirjasto 

Mikkelin vankilassa toimii kirjasto, josta voit lainata kirjoja. Kirjasto on avoinna vankilan 

päiväjärjestyksen mukaisesti. Kirjastoasioissa ota yhteyttä osaston vartijaan. 

 

14 Vinkkejä 

Kysy rohkeasti henkilökunnalta ohjeita. Henkilökunnalla on velvollisuus ohjata sinua vankila-

aikaan liittyvissä asioissa. Muista, että jokainen vapautuu vankilasta ja vankilassa oloaikana 

on syytä valmistautua vapautumiseen. Voit vankilassa hankkia itsellesi eväitä vapauteen; pidä 

kirjaa oppimistasi asioista, kannustavista havainnoista ja mm. tärkeistä päivämääristä itsellesi 

ominaisella tavalla.  

 

 Ole aktiivinen omien asioittesi hoitamisessa. 



 12 

 Osallistu sinulle osoitettuun toimintaan. Omalla asennoitumisella voit vaikuttaa 

vankeusaikaasi ja tilanteeseen vapautessasi. 

 Huolehdi kunnostasi ja hyvinvoinnistasi. 

 Hoida vankeusaikana myös siviiliasioitasi. 

 Pidä yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin. 

 

15 Omaisuuden hallussapito 

Vangin haltuun ei anneta esineitä tai laitteita, jotka ovat hänen käytettävissään vankilan 

tarjoamina tai joita ei voida tarkistaa. Vankilan ulkopuolisen tarkastajan kustannukset 

esimerkiksi elektroniikkaa tarkastettaessa kuuluvat vangin maksettaviksi. Kanttiinissa 

myytäviä tuotteita vastaavia tuotteita ei oteta vastaan saapumisen yhteydessä tehtävän 

tulotarkastuksen jälkeen. Ulkopuolelta saapuvia elintarvikkeita, nesteitä tai kemikaaleja ei 

anneta haltuun. Toisesta vankilasta ja poliisivankilasta ostetut tuotteet annetaan haltuun, 

mikäli tuotteiden alkuperä on varmennettavissa. 

Vankilassa et saa luovuttaa omaisuuttasi toiselle vangille. Et saa pitää hallussasi toiselta 

vangilta saatua omaisuutta. Omaisuuden hankkimista ja hallussapitoa koskevissa asioissa ota 

yhteys vastaanotto-osaston tai oman asunto-osastosi henkilökuntaan. 

Laitteiden on oltava toimivia, varustettuina tunnistetiedoilla ja tarkastettuja. Mikäli sinulla 

on enemmän tavaraa kuin ko. määrät, ylimääräiset tavarat jäävät säilytyslokeroon. Mikäli 

tavarat eivät mahdu säilytyslokeroon, sinun on hoidettava ne pois vankilasta. 

 

     Haltuun annettava omaisuus    kpl 

 

 aikakausi- ja sanomalehdet  5 

 alushousut   10 

 aurinkolasit   1 

 cd- ja dvd-levyt (ei kopio) (mukaan lukien pelilevyt) 100 

 hammasharja   1 

 herätyskello   1 

 hiusharja   1 

 housut (erikseen urheiluhousut ja shortsit) 4 

 jalkaraspi   1 

 jalkineet (ei turvajalkine) (erikseen urheilu + sandaal.) 1 

 kampa   1 

 kaulaliina   1 

 kirja    3 

 kirjoitusvälineet (ei tusseja)  10 

 korut (kaula-, ranne-, sormukset ym.) 10 
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 kuulokkeet (nappikuulokkeet)  1  

 kylpytakki   1 

 kynsileikkurit   1 

 käsineet   1 

 liivi    1 

 nopat    5 

 olkaimet   1 

 paita (kaikki paidat)   10 

 partahöylä+terät (kanttiinista)  1 

 peili (taskupeili)   1 

 pelikonsoli (ps1 tai ps2(ei Slim) tai Xbox Arcade) 1 

 pelikonsolin muistikortti  2 

 pelikortit   1 

 peliohjain (langallinen)  2 

 pesusieni tai saunaharja  1  

 piilolinssit (ei irtonesteitä)  30 

 piippu    1 

 piirustusvälineet (ei tusseja)  20 

 päähine   2 

 rannekello   1 

 sakset (tylppäkärkiset, terä max 5 cm) 1 

 sandaalit   1 

 scart-tai vastaava välijohto, mikäli tarpeen 1 

 shortsit   2 

 silmälasit   2 

 solmio    1 

 suihkusandaalit   1 

 sukat    10 

 takki    4 

 toilettilaukku (vuoreton)  1 

 urheiluhousut   1 

 urheilukengät   2 

 urheilupusero   1 

 valokuvat (ei kehyksiä, passikuvia)  100 

 vyö    1 

 


