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Vangeille suunnattu kysely: ongelmia vankilakäytäntöjen
yhdenmukaisuudessa, oikeudet toteutuvat vaihtelevasti

Vangeille suunnatun kyselyn perusteella van-
git tuntevat oikeutensa kohtuullisen hyvin,
mutta oikeuksien toteutumisessa on osin mer-
kittäviä, vankilakohtaisia eroja. Vain viidennes
vastaajista arvioi, että vankilahenkilökunnan
suhtautuminen oikeusturvakeinojen käyttöön
on yleisesti ottaen asiallista. Vankeuslain ta-
voitteet toteutuvat vankien näkökulmasta pa-
remmin avovankiloissa kuin suljetuissa vanki-
loissa. Vankikyselyn perusteella eri vanki-
loissa noudatettavien käytäntöjen yhdenmu-
kaisuudessa on kaiken kaikkiaan parantami-
sen varaa.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa
selvitettiin vuoden 2006 vankeuslakiuudistuk-
sen toimivuutta keskeisten tavoitteiden osalta,
vankien näkökulmasta. Kyselyssä kartoitettiin vankeusrangaistusta suorittavien näkemyksiä
tiedonsaannista, oikeuksista, kohtelusta, muutoksenhausta ja kanteluista sekä rangaistus-
ajan suunnitelmasta ja vankeuslain vaikutuksista yleisesti. Kysely suunnattiin osaan vanki-
loista tarkoituksena saada edustava otos maanlaajuisesti (noin 1 000 vankia), ja se toteu-
tettiin lomakekyselynä 2.–8.6.2014 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 522 vankia. Vastaus-
prosentti oli 53. Aineistoa analysoitiin määrällisesti ja laadullisesti. Kysely on osa laajempaa,
meneillään olevaa vankeuslain arviointitutkimusta.

Tiedonsaanti vankilan toiminnoista toteutuu melko hyvin, tiedonsaannissa
oikeuksista ja velvollisuuksista puutteita
Suurin osa vastaajista katsoi, että vankilan toiminnasta on helppo saada tietoa. Vankiloiden
tulo-oppaita, järjestyssääntöjä ja päiväjärjestyksiä pidettiin yleisesti ottaen hyödyllisinä tie-
tolähteinä. Myös toiset vangit olivat tärkeä tietolähde valtaosalle vastaajista.

Vastaajat tiesivät pääsääntöisesti, mihin heillä on vankilassa oikeus. Tiedonsaantia oikeuk-
sista ei kuitenkaan pidetty yleisesti ottaen helppona. Vain kolmannes vastaajista katsoi saa-
neensa vankilan työntekijältä riittävästi tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan vankilaan
saapuessaan.

Tietolaatikko:

Vankeuslain kokonaisuudistus tuli voimaan
1.10.2006. Uudistuksen lähtökohtana oli sää-
tää vankien oikeuksista ja velvollisuuksista
aiempaa tarkemmin ja täsmällisemmin. Van-
kien oikeusturvaa pyrittiin lisäämään myös
muutoksenhakuoikeutta laajentamalla. Uudis-
tuksen keskeisiä tavoitteita olivat lisäksi ran-
gaistuksen täytäntöönpanon suunnitelmalli-
suuden lisääminen ja vankiloissa noudatetta-
vien käytäntöjen yhdenmukaistaminen. Van-
keuden täytäntöönpanosta pyrittiin kaiken kaik-
kiaan kehittämään aikaisempaa vaikuttavampi,
ennustettavampi ja suunnitelmallisempi pro-
sessi.
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Oikeuksien toteutumisessa vankilakohtaisia eroja

Reilu puolet vastaajista arvioi vankilahenkilökunnan toimivan ennustettavasti, huolehtivan
riittävästi vankien turvallisuudesta, selvittävän asiat keskustellen ja käyttävän voimakeinoja
vain perustellusti. Sen sijaan vastaukset jakautuivat voimakkaasti koskien luottamusta sii-
hen, että henkilökunta noudattaa heitä koskevia lakeja ja määräyksiä. Vaihtelua oli paljon
myös sen osalta, kuullaanko vankia päätöksenteossa ja perustellaanko päätökset asianmu-
kaisesti. Näiltä osin tulokset vaihtelivat vankiloittain myönteisistä hyvinkin kielteisiin arvioi-
hin. Myönteisimmät arviot keskittyivät avovankiloihin ja kielteisimmät suljettuihin.

Vain viidennes vastaajista arvioi vankilahenkilökunnan suhtautumisen
oikeusturvakeinojen käyttöön asialliseksi
Vajaa puolet vastaajista tiesi, kuinka itseä koskevasta päätöksestä haetaan muutosta ja
kuinka vankeinhoitoon liittyvästä asiasta kannellaan. Vain viidennes vastaajista piti vankila-
henkilökunnan suhtautumista muutoksenhakuun tai kantelemiseen yleisesti ottaen asialli-
sena. Vastaajista 65 prosenttia katsoi, että muutoksen hakemisesta tai kantelemisesta voi
seurata kielteisiä asioita, kuten vankilan henkilökunnan asenteiden huononemista vankia
kohtaan.

Vangit pyrkivät noudattamaan rangaistusajan suunnitelmaa –
toteutuksessa ongelmia suljetuissa vankiloissa
Rangaistusajan suunnitelmaa pidettiin yleisesti ottaen hyvänä asiana, ja miltei kaikki vas-
taajat katsoivat pyrkineensä edistämään suunnitelman toteutumista. Suurin osa vastaajista
pyrki edistämään rangaistusajan suunnitelmaa välttääkseen kannaltaan kielteiset seurauk-
set. Avovankiloiden vastaajien arviot rangaistusajan suunnitelman edistämisestä ja toteut-
tamisesta olivat yleisesti ottaen selkeästi myönteisempiä kuin suljettujen vankiloiden vas-
taajilla. Suljetuissa vankiloissa kritiikkiä kohdistui muun muassa siihen, että rangaistusajan
suunnitelmia ei käydä riittävän usein läpi vankilahenkilökunnan kanssa ja ettei vankila-aika
etene suunnitellusti ja johdonmukaisesti.

Eri vankiloiden käytäntöjen ja olosuhteiden yhdenmukaisuudessa
suuria eroja
Vaikka vankilat olosuhteineen ja vankilakohtainen vankirakenne ovat luonteeltaan erilaisia,
kokonaisuudessaan kyselyn tulokset viittaavat siihen, että käytäntöjen yhdenmukaisuu-
dessa eri vankiloissa on ongelmia, samoin oikeudenmukaisuudessa vankien kokemana. Eri
vankiloista saaduissa vastauksissa oli huomattavia eroja kyselyn kussakin osa-alueessa;
sekä negatiivisimmat että positiivisimmat arviot keskittyivät tiettyihin vankiloihin.
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