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Suljetuissa vankiloissa ongelmia vankeuslakiuudistuksen toteutumisessa  

 
Vankeuslainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteet toteutuvat jokseenkin hyvin avo-
vankiloissa. Oikeuksien toteutumisessa on kuitenkin puutteita suljetuissa vankiloissa. Van-
kien oikaisuvaatimusten ja hallinto-oikeusvalitusten menestyminen on yleisesti ottaen vä-
häistä. Kehitystarpeet kohdistuvat erityisesti vankeinhoidon toimintaedellytysten turvaami-
seen sekä vankilakäytäntöjen ja rangaistusajan suunnitelmia koskevien menettelyjen yh-
denmukaistamiseen. 
 

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa 

on tutkittu erityyppisten aineistojen ja näkö-

kulmien avulla vankeuslakiuudistuksen kes-

keisten tavoitteiden toteutumista. Aineisto 

muodostuu vangeille, tutkintavangeille, van-

kilahenkilökunnalle ja arviointikeskusten 

henkilökunnalle suunnatuista kyselyistä, 

muutoksenhaku- ja kantelumateriaaleista, 

vankilan järjestyssäännöistä, vankien rekis-

teritiedoista sekä vankien ja henkilökunnan 

haastatteluista.  

 

Vankien oikeudet toteutuvat jokseenkin hyvin avovankiloissa  

Avovankiloissa vankien oikeudet ja rangaistusajan suunnitelma toimivat jokseenkin hyvin. 

Suljetuissa vankiloissa oli puutteita erityisesti vangin kuulemisessa, päätösten perustele-

misessa ja tiedonsaannissa henkilökunnalta. Jonkin verran ongelmia ilmeni myös tervey-

denhuoltoon liittyvien oikeuksien toteutumisessa sekä vankien yhteyksissä vankilan ulko-

puolelle.  

 

Muutoksenhaku tehoton oikeusturvakeino  

Vankien oikaisuvaatimusten ja erityisesti hallinto-oikeusvalitusten menestyminen oli vä-

häistä. Kun oikaisuvaatimus menestyi, lakia oli yleensä sovellettu väärin tai viranomainen 

oli toiminut ilman laissa säädettyä perustetta. Muutoksenhakujärjestelmä ei siis ole tehokas 

oikeusturvakeino tulkinnanvaraisemmissa harkintavaltakysymyksissä.  

 Noin kolmannes vankeusvangeista ei tiennyt, kuinka muutosta haetaan tai kantelu 

tehdään, tutkintavangeista vielä harvempi. Moni arveli, että muutoksen hakemisesta tai 

kantelemisesta voisi seurata vankilan henkilökunnan asenteiden huononemista vankia 

Tietolaatikko: 
Vankeuslainsäädännön kokonaisuudistus tuli voi-

maan 1.10.2006. Siinä uudistettiin vankeuden täy-

täntöönpanon tavoitteita ja sisältöä. Lähtökohtana oli 

säätää vankien oikeuksista ja velvollisuuksista aiem-

paa täsmällisemmin. Vankien oikeusturvaa pyrittiin 

parantamaan myös muutoksenhakuoikeutta tarken-

tamalla ja vankilakäytäntöjä yhdenmukaistamalla. 

Vankeusajasta pyrittiin lisäksi kehittämään aiempaa 

vaikuttavampi, ennustettavampi ja suunnitelmalli-

sempi: jokaiselle vangille on laadittava yksilöllinen 

suunnitelma rangaistusajan suorittamista, vapautta-

mista ja ehdonalaista vapautta varten. Suunnitelmaa 

on tarkoitus päivittää ja seurata vankeusaikana.  

 

 

 



 
 

kohtaan. Vankilahenkilöstön suhtautuminen vankien muutoksenhakuoikeuden hyödyntä-

miseen oli ristiriitaista; erityisesti muutoksenhakuoikeuden laajentamista vastustettiin. 

 

Rangaistusajan suunnitelman laadinnan ja toteuttamisen käytännöissä kirjavuutta  

Rangaistusajan suunnitelma laadittiin lähes kaikille vankeusvangeille, mutta niiden laatu 

vaihteli. Resurssipulan vuoksi suuri osa suunnitelmista laadittiin asiakirjojen perusteella 

vankia kuulematta, eli ne eivät olleet tarkoitetussa mielessä yksilöllisiä. Henkilöstön mu-

kaan suunnitelmat olivat usein myös liian ylimalkaisia, ja niiden tavoitteita oli vaikea toteut-

taa vankiloissa.  

 Suljetuissa vankiloissa oli liian vähän toimintoja ja henkilöstöä suunnitelmien toteut-

tamista varten. Avovankiloissa tilanne oli parempi. Vankilahenkilöstö seurasi suunnitelmien 

toteutumista eri tavoin eri vankiloissa, eikä tavoitteiden toteutumisen arvioinnille ollut yh-

teistä kriteeristöä. Tietojärjestelmä oli seurantaa ajatellen epätarkoituksenmukainen.  

 Vangit olivat motivoituneita noudattamaan suunnitelmaa erityisesti siksi, että noudat-

taminen on avolaitokseen pääsyn ja monien lupien edellytys. Tämä oli myös lain tarkoitus: 

vankeja haluttiin motivoida suunnitelman toteuttamiseen kytkemällä se etuuksiin.  Osa hen-

kilöstöstä suhtautui kuitenkin kielteisesti rangaistusajan suunnitelman ”välineellisen suorit-

tamiseen” ja peräänkuulutti vangeilta aitoa motivaatiota rikoksettomuuteen.  

 

Epäyhdenmukaisten vankilakäytäntöjen syynä rakenteet, resurssit ja linjausten 

puutteet  

Tutkimuksessa havaittiin siis melko selkeitä eroja vankilakäytäntöjen yhtenäisyydessä (oikeuk-

sien toteutumiseen ja rangaistusajan suunnitelmaan liittyen). Osa eroista selittynee rakenteel-

lisilla seikoilla, kuten vankipopulaation erilaisuudella ja erilaisella valvonnan tasolla. Vankila-

henkilöstön näkökulmasta resurssitilanne vaikuttaa kielteisesti vankien oikeuksien toteutumi-

seen erityisesti suljetuissa vankiloissa.  

         Käytäntöjen vaihtelevuus selittyy myös toisistaan poikkeavilla laintulkinnoilla. Selkeiden 

linjausten puute saattaa osaltaan tuottaa lain tavoitteiden vastaisia toimintakulttuureja tai käy-

täntöjä. Tutkimuksen perusteella kehittämistarpeet kohdistuvatkin ennen kaikkea lain tavoit-

teita tukevien yhtenäisten menettelytapojen kehittämiseen ja riittävien resurssien turvaami-

seen.   
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