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1. Yleistä 

Tähän Sulkavan vankilan tulo-oppaaseen on koottu tärkeimpiä vankilan toimintaa koskevia tietoja 

ja ohjeita vankilaan saapuville vangeille.  

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueeseen kuuluva Sulkavan vankila on 48 –paikkainen 

päihteetön avolaitos. Vankila järjestää ammatillista ja valmentavaa koulutusta, sosiaalista kuntou-

tusta ja muuta vapauteen valmentavaa toimintaa. Vankilassa on työtoiminnan kohteita kiinteistöl-

lä, siivouksessa, keittiöllä sekä Puolustusvoimien pyykkihuollossa. Lisäksi vankilasta käy työryhmät 

työnjohtajien ohjaamina Olavinlinnan työkohteessa sekä Sulkavan kunnan/seurakunnan kohteissa.  

Laitoksessa on hyvät ulkoiset puitteet, joilla pyritään tukemaan vankien fyysistä ja psyykkistä hy-

vinvointia. Toiminnan perustana on jokaiselle laadittu rangaistusajansuunnitelma. Laitoksen kan-

tavana ideana on pitkäjänteinen, tavoitteellinen työskentely.  

Vankilassa on käytössä asiakkuuden kokonaishallinnan työskentelymalli, jossa jokaiselle vangille 

nimetään vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö perehtyy vangin kokonaistilanteeseen ja ohjaa vankia van-

keusprosessin eri vaiheissa. 

 

Lisätietoja saat henkilökunnalta. 

 

Vankilan postiosoite:  Vankilan käyntiosoite: 

Sulkavan vankila  Sulkavan vankila 

PL 6   Pieksänlahdentie 260 

58701 Sulkava   58700 Sulkava 

 

Puh.nro 029 5685823   Faksi 029 5685812 
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2.  Liikkuminen  

Laitoksen alue on merkitty punaisilla nauhoilla tai aidalla. Laitoksen ulkopuolella liikkumista varten 

haetaan erillinen lupa. Työ- ja opiskelupaikalle menosta huolehtii jokainen omatoimisesti. Huo-

mioithan, että vapaa-ajalla tulee olla pukeutunut vähintään shortseihin ja t-paitaan. Työaikana 

edellytetään tehtävien mukaista asiallista pukeutumista ja turvavarustusta. 

Vesialueen rajat on nähtävissä liitteenä olevassa kartassa. 

 

Toimi näin hätätilanteissa 

Hätätapauksissa asuntolasta poistutaan suorinta tietä ovesta tai jos se ei ole mahdollista, lasikuis-

tin tai ikkunan kautta päivystykseen. Ilmoita muille vangeille huutamalla hätätilanteesta. Evakuoin-

titilanteessa kokoontumispaikkana käytetään ensisijaisesti vankilan tenniskenttää ja toissijaisesti 

ruokalaa. Vankilan henkilökunta ohjaa evakuointitilannetta. Jokaisen asunto-osaston sisätiloissa on 

sammutuspeitto ja jauhesammutin. 

 

3. Toimintoihin sijoittuminen ja opiskelu vankilassa 

Mahdollisimman pian vangin saapumisen jälkeen apulaisjohtaja tapaa jokaisen vangin henkilökoh-

taisesti ja keskustelee toimintoihin sijoittumisesta hänen kanssaan. Sulkavan vankilassa on Joki-

laaksojen koulutuskuntayhtymän Jedun kautta mahdollista opiskella metallialaa sekä ammatilli-

seen koulutukseen valmentavia opintoja ja  työtoiminnan yhteydessä voi opiskella useaa eri am-

mattialaa koulutussopimuksella Samiedun kanssa. Opintoasioissa varataan aika koulutuksista vas-

taavalta erityisohjaajalta.   

 

4. Tapaamiset ja yhteydet vankilan ulkopuolelle 

Vankeusaikana voi tavata omaisia tai ystäviä valvotusti. Henkilökunta neuvoo tarkemmin tapaa-

misten sopimisesta.  
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Tapaajien toimintaohjeet  

Muistutathan tapaajiasi henkilöllisyyden todistamisesta ja tavaroiden tarkistuksesta saapuessa ja 

lähtiessä. Joitain tavaroita säilytetään tapaamisen ajan päivystyksessä. Tupakkaa saa tuoda 1 kar-

tonki/vanki/tapaaminen ja eläinten tuominen laitoksen alueelle on kielletty.  kts. tapaamisohjeet. 

 

Valvottu tapaaminen 

Päivätapaamiset ovat lauantaisin ja sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 11:00-15:00. Päivätapaajista 

pitää tehdä lomakkeella ennakkoilmoitus torstaihin klo 12:00 mennessä valvontaan. Tapaajia saa 

olla kerrallaan enintään 4, pois lukien sylissä pidettävät lapset.  Tapaamisalueena on kerhohuone 

ja grillipaikka. Päivätapaamisissa olevien vankien ei tarvitse ilmoittautua 11.45 – 12.15 välisenä 

aikana. 

 

Valvomaton perhetapaaminen  

Perhetapaamiset ovat perjantaista klo 17:00 – sunnuntaihin klo 16:00 ja perhetapaamisanomukset 

on jätettävä maanantaihin klo 08:00 mennessä valvontaan. Perustellusta syystä perhetapaaminen 

voi olla myös arkisin. Perhetapaamiseen voi viedä asunnolta omia tavaroita. Vuodevaatteet perhe-

tapaamiseen saa perjantaina pyykinvaihdon yhteydessä.  

Perhetapaajat voivat tuoda mukanaan elintarvikkeita maksimissaan kaksi kassillista ja ne tarkiste-

taan valvonnassa. Tapaajien autot säilytetään toimiston seinustalla. Perhetapaajat saavat liikkua 

alueella samoissa rajoissa kuin tavattava vanki lukuun ottamatta vankilan harrastetilat ja van-

kiasunnot. Perhetapaamisessa on mahdollisuus perhesaunaan. Jokainen vanki on vastuussa omista 

vieraistaan ja tapaamistilat siivotaan tapaamisen päätyttyä. Perhetapaamisiin annetaan mukaan 

oma vankipuhelin. Liinavaatteet saat tapaamisiin vankilalta. 

 

 

 

  

Perhetapaamisten ilmoittautumisajat: 
Vanki Tapaaja 

09:30-10:00 09:30 
15:00-15:15  

19:00 19:00 
21:45  
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5. Puhelimen käyttö 

Laitoksen matkapuhelimien käyttö on sallittua sitoumuksella, jossa on ohjeistus käytöstä. Laitok-

sen matkapuhelimissa käytetään vangin omaa SIM korttia. Puhelimen käyttö on sallittua omissa 

asuintiloissa työ- ja opiskeluajan ulkopuolella. Voit tuoda oman puhelimen vankilaan, jonka saat 

mukaasi esim. poistumisluville. 

 

6. Postilähetykset  

Lähtevän kirjepostin jätetään päivystykseen  klo   8:00 mennessä. Posti jaetaan arkipäivisin kello 

16:15. Postipakettien lähettäminen ja nouto hoidetaan perjantaisin ensimmäisellä kauppakyydillä.  

Lähtevät paketit pakataan etukäteen päivystyksessä ja tulevat lähetykset tarkastetaan kyydin pa-

lattua päivystyksessä. Mikäli tilaat jotain postimyynnistä ilmoita siitä  etukäteen päivystykseen.  

 

Postiosoite on: Sulkavan Vankila, PL 6, 58701 Sulkava  

 

7. Vankisähköposti 

Vangille voi lähettää sähköpostia osoitteeseen: vankiposti.sulkava@om.fi Sähköpostiviestin otsik-

kokenttään tulee syöttää vangin etu- ja sukunimi sekä viestin tekstikenttään lähettäjän oma etu- 

ja sukunimi. Puutteellisilla tiedoilla varustettua viestiä ei välitetä vangille. Tietoturvasyistä järjes-

telmä poistaa viesteistä kaikki liitetiedostot ja kuvat. Jos esimerkiksi asianajaja tai muu oikeuden-

käyntiavustaja haluaa lähettää vangille sähköpostia, on huomioitava, ettei viestiä pääse lukemaan 

näyttöpäätteeltä. Asiamiehet voivat itse arvioida, voivatko he lähettää viestiä sähköpostin välityk-

sellä. Vanki ei voi vastata sähköpostiviestiin vankisähköpostin kautta. 

 

  

mailto:vankiposti.sulkava@om.fi
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8. Vankien internetyhteydellä varustetun tietokoneen käyttö 

Vankien on mahdollista käyttää, tietyin edellytyksin, vankilaan hankittua nettiyhteydellä varustet-

tua tietokonetta. Koneen käyttöä varten haetaan lupa kirjallisena. Tietokonetta voi käyttää seu-

raaviin tarkoituksiin: 

 

 Pankkiasioiden hoitaminen ja laskujen maksu  

 Asuntoasioiden hoitaminen 

 Sosiaalipalveluiden selvittäminen ja hakeminen 

 Työpaikkojen etsiminen ja hakeminen  

 Opiskelupaikkojen selvittäminen ja hakeminen 

 Liikenneyhteyksien selvittäminen  

 

Tietokoneeseen saa liittää tallennusvälineeksi tarkoitetun ulkoisen muistin. Tarvittaessa henkilö-

kunta opastaa tietokoneen käytössä. 

Opintoluvalla opiskelijoilla on mahdollista käyttää omaa konettaan opiskelupaikan oppimisympä-

ristön ja oppilaitoksen sähköpostin käyttöön sekä oppilaitokselta annettujen tehtävien hakemi-

seen ja palauttamiseen. Opiskeluun liittyvien tehtävien siirtäminen muistitikulta oppimisympäris-

töön on mahdollista.  Opiskelijoille on varattu tila tietokoneenkäyttöön. Tietokonetta säilytetään 

päivystyksessä. 

Lupaehtojen rikkomisesta lupa käyttää sähköistä viestintää voidaan peruuttaa joko kokonaan tai 

määräajaksi rikkomuksen laadusta riippuen. Myös siirto suljettuun laitokseen tulee harkittavaksi 

VL 6 luku 2§:n perusteella. 

Tietokoneen käyttö tapahtuu vangin vapaa-ajalla, ellei käytöstä ole erikseen muuta sovittu johta-

jan kanssa. Hakemuksia on saatavilla päivystyksessä ja ne palautetaan päivystykseen. Myönnetyn 

luvan käyttämisen ajankohdasta sovitaan päivystyksen kanssa. Hakemuksia oman tietokoneen 

käyttöön opiskelussa haetaan koulutuksista vastaavalta erityisohjaajalta. 
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9. Omaisuuden hallussapito 

Vankilassa saa pitää hallussaan kohtuullisen määrän omaisuutta ottaen huomioon mm. laitoksen 

siisteyden, paloturvallisuuden ja tarkastustoiminnan. Radioita, musiikki- sekä pelilaitteita sekä nii-

den lisälaitteita annetaan asuinhuoneisiin enintään yksi kappale lajiaan. Haltuun annetaan kerralla 

enintään 50 kpl tallenteita.  

Oman auton voi tuoda vankilan alueelle rikosseuraamusesimiehen luvalla.  Auton ja avainten säily-

tyksestä on saatavana erillinen ohje lupaa haettaessa. kts. tarkemmin hallussapitosäännöt.  

Kielletyt aineet 

Päihdyttävien/ huumaavien aineiden, lääkkeiden, dopingaineiden, lisäravinteiden hallussapito, 

käyttö ja tuominen laitokseen on kielletty. Puhelimien, sim-korttien, kameroiden, kiikareiden, tie-

tokonelevykkeiden, tallentavalla muistilla varustettujen laskimien, passien, tatuointivälineiden, 

teräaseiden ja ”jengitunnuksien” hallussapito ja käyttö on kielletty. Ponnekaasulliset aineet (de-

odorantit yms.) ja alkoholia sisältävät aineet.  

 

10. Vankilajärjestys ja tuvallisuus 

Virkailijoiden luona asioiminen tapahtuu ajanvarauksella. Tapaamisaikaa haetaan asiointilomak-

keella. Terveydenhoito on ohjeistettu erillisessä liitteessä. VA-lomalla, vapaapäivällä tai sairaana 

eikä toimintataukojen aikana saa oleskella työpisteissä. Tupakointi on sallittu siihen varatuilla pai-

koilla. Tapaturmista tulee ilmoittaa välittömästi työnjohtajalle tai valvonnalle. Vankila-alueella 

edellytetään asiallista pukeutumista. Sairaslomakäytänteistä on oma ohjeistus.  

 

11. Vapaa-ajan toiminnot  

Vankilassa on mahdollisuus oman uskonnon harjoittamiseen. Eri seurakuntien työntekijät vieraile-

vat sopimuksen mukaan vankilalla ja sunnuntaisin on mahdollisuus osallistua Sulkavan seurakun-

nan järjestämään jumalanpalvelukseen. AA-ryhmiin osallistuminen on mahdollista Sulkavan kun-

nassa järjestettävässä ryhmässä. NA-ryhmä kokoontuu kuukauden toisena sunnuntaina kerhohuo-

neella 17:30.   
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Harrastetilat ovat käytössä arkisin kello 16:00 –21:00, viikonloppuisin kello 09:00 – 21:00. Tupa-

kointi on sallittu tupakkapaikoilla ja asuntojen yhteyteen varatuilla paikoilla. Lenkkeily maantiellä 

viikko-ohjelmassa merkittyjen aikojen mukaisesti päivällä klo 12:30 ja iltaisin kesäaikaan klo 16:45, 

ilmoittautuminen päivystykseen lähtiessä ja palatessa. (huomioliivit saat päivystyksestä) Vaattei-

den pesumahdollisuus on asuntola 5 alakerrassa, ajanvaraus tehdään päivystyksestä.  Tiistaisin on 

mahdollisuus käydä kirjastossa kello 17:00 ja liikuntahallissa on mahdollisuus pelata sählyä tiistai-

sin klo 18-19 (ei kesällä), uimahallikäyntejä järjestetään talvikaudella. Rantasauna lämpenee kah-

desti viikossa tiistaisin klo 19:00-21:30 ja lauantaisin klo 19:00-21:30.  

 

12. Kauppakäynnit  

Kaupassa käyntipäivät ovat maanantai ja perjantai. Voit  asioida S-marketissa , K-market Wiljamis-

sa ja Ranta-kioskilla, muissa liikkeissä käynti on luvanvaraista. Kauppaostosten kuitit on säilytettä-

vä kontrollia varten.  

 

13. Ranta-alueen toimintaohjeet  

Ranta-alueella liikkuminen lauantaisin klo 15.00-19.30 on kielletty, jotta perhetapaamisten-

saunojille voidaan taata oma rauha. Vesialueella liikkumisessa on noudatettava vuoden aikojen 

mukaan annettuja turvallisuusohjeita. Vesialueelle mentäessä ja palatessa sieltä on ilmoittaudut-

tava päivystyksessä. Auringonotto on sallittua grillin ja vankisaunan välisellä ranta-alueella, huo-

mioithan kuitenkin, että vähimmäisvaatetus on uimahousut. Kalastettaessa vesialueella tulee olla 

suoritettuna kalastuksenhoitomaksu. Uisteluretkille normaalin vesialueen ulkopuolelle tarvitaan 

lisäksi viehelupa. 

  

Tapahtumiin ilmoittautuminen  
henkilökohtaisesti: 

Sulkavan ulkopuolisiin 2h ennen tilaisuutta 
Viikonlopun tilaisuuksiin perjantaisin 12.15 mennessä 
Viikko-ohjelmatoiveet torstaisin klo 20.00 mennessä 
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14. Valvottu koevapaus 

Vangin yhteiskuntaan sijoittumisen edistämiseksi hänet voidaan sijoittaa vankilan ulkopuolelle 

teknisin välinein tai muulla tavoin valvottuun koevapauteen enintään kuusi kuukautta ennen eh-

donalaista vapauttamista. Valvotun koevapauden edellytyksenä on, että: 

 koevapaus edistää rangaistusajan suunnitelman toteutumista  

 ehtojen noudattamista voidaan pitää todennäköisenä 

 vanki sitoutuu päihteettömyyteen ja päihteettömyyden valvontaan 

 vanki sitoutuu noudattamaan yhteydenpitovelvoitetta ja muita valvotun koevapauden ehtoja 
ja ehtojen noudattamista voidaan soveltuvin tavoin valvoa 

 vanki suostuu siihen, että vankeinhoitoviranomaiset ovat tarpeellisessa määrin yhteydessä 
viranomaisiin, yksityisiin yhteisöihin ja henkilöihin valvottuun koevapauteen liittyvissä asioissa.  

Valvotun koevapauden valmistelun aloittamisesta päättää sijoituslaitos, jossa tuomittu suorittaa 

rangaistustaan. Päätöksen valvotusta koevapaudesta tekee vankilan johtaja. Rikosseuraamuslai-

toksen keskushallintoyksikkö päättää elinkautista vankeusrangaistusta ja rangaistuksensa koko-

naan suorittavien vankien valvotusta koevapaudesta. 

 

15. Ehdonalainen vapautuminen 

Ehdonalainen vapauttaminen tarkoittaa ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun vangin 

päästämistä suorittamaan loppuosa rangaistuksesta vapaudessa. Ehdonalaisesti vapautuvalle voi-

daan määrätä valvonta. Valvojana toimii yhdyskuntaseuraamustoimiston määräämä valvoja tai 

yksityisvalvojat. Vapautumisasia käsitellään noin kolmea kuukautta ennen vapautumista. 
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Johtaja                         Tarja Väisänen 

Liitteet: 

Päiväjärjestys 

Terveydenhuollon järjestäminen Sulkavan vankilassa 

Sulkavan vankilan asuntolasäännöt 

Erillinen ohje vankien autosta 

Vesialueella liikkuminen 

Matkapuhelimen käyttöä koskeva sitoumus 

Alueraja kartta 


