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Vankien rangaistusajan suunnitelmissa puutteita 

 
Rangaistusajan suunnitelmia laaditaan vangeille melko kattavasti, mutta niiden laadussa, toteutu-

misessa ja seurannassa on puutteita. Ongelmat keskittyvät suljettuihin vankiloihin. Lain tavoitteiden 

toteuttaminen edellyttäisi lisäresursseja ja vankilaviranomaisten menettelytapojen yhdenmukaista-

mista.  

 

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa 

tehdyssä tutkimuksessa on tarkasteltu rangais-

tusajan suunnitelman toimeenpanoa ja pyritty 

selvittämään, kuinka rangaistusajan suunnitel-

mien laadinnan, toteuttamisen ja seurannan 

käytännöt vastaavat lainvalmistelun ja vankeus-

rangaistuksen täytäntöönpanon lähtökohtia ja 

tavoitteita. Tutkimusaineisto koostuu vankeja 

koskevista rekisteritiedoista, vankiloiden ja arvi-

ointikeskusten henkilökunnalle sekä vangeille 

suunnatuista kyselyistä ja haastatteluista.  

 

 

Suunnitelmia laaditaan kattavasti, laadussa 

ongelmia  

 

Rangaistusajan suunnitelmia laadittiin lähes 

kaikille vankeusvangeille. Lain tavoitteiden vas-

taisesti suuri osa suunnitelmista laadittiin kui-

tenkin pelkän asiakirjamateriaalin perusteella, eli vankia ei haastateltu. Riski- ja tarvearvio tehtiin 

vain noin joka kymmenennelle vangille. Tätä selitti erityisesti suunnitelmien laadinnan resurssien 

puute: henkilöstö piti vangin kuulemista ja osallistamista keskeisenä, mutta siihen ei aina ollut ai-

kaa. Suunnitelmien tavoitteet liittyivät yleisimmin riippuvuuksiin tai asenteisiin, ajatteluun ja käyttäy-

tymiseen. Konkreettiset tavoitteet, kuten koulutus, asuminen ja arkiselviytyminen, olivat harvinaisia. 

Vankilahenkilöstön mukaan suunnitelmat olivat toisinaan sisällöltään liian ylimalkaisia tai epärealis-

tisia vankilan toimintaedellytyksiin nähden. 

 

 

 

 

Tietolaatikko: 

 

Vuonna 2006 voimaantulleen vankeuslainsäädännön 

kokonaisuudistuksen keskeinen tavoite oli tehostaa 

vankeuden vaikuttavuutta eli vähentää vankien riskiä 

syyllistyä uusiin rikoksiin. Uudistuksen yhteydessä 

käyttöön otettu rangaistusajan suunnitelma nähtiin tär-

keäksi keinoksi tavoitteen saavuttamiseen. Vankeus-

lain mukaan vangille on laadittava yksilöllinen suunni-

telma rangaistusajan suorittamista, vapauttamista ja eh-

donalaista vapautta varten. Suunnitelmat laaditaan ri-

kosseuraamuslaitoksen arviointikeskuksessa tai yhdys-

kuntaseuraamustoimistossa. Lähtökohtana on, että 

suunnitelma laaditaan yhteistyössä vangin kanssa. 

Suunnitelmassa määritellään vangin tarpeista riippuen 

toiminnalliset tavoitteet, joihin rangaistusaikana pyri-

tään vaikuttamaan. Tietyt etuudet, kuten avolaitokseen 

sijoittaminen, valvottu koevapaus ja poistumislupa on 

kytketty rangaistusajan suunnitelmaan. On ajateltu, että 

se edistää vangin sitoutumista suunnitelman tavoittei-

siin ja niiden toteuttamiseen (”porkkana-ajattelu”). 

Suunnitelman toteutumista vankilassa on seurattava. 

 



 
 

 

Suljetuissa vankiloissa liian vähän henkilöstöä ja toimintoja; seurannassa puutteita   

 

Suunnitelmien yksilöllinen toteuttaminen onnistui vankilahenkilöstön arvioiden perusteella melko 

hyvin avovankiloissa, mutta suljetuissa vankiloissa heikommin. Suunnitelmien toteuttamista hanka-

loittivat erityisesti henkilöstöresurssien ja toimintatarjonnan puutteet sekä haastaviin erityisvanki-

ryhmiin liittyvä turvallisuustekijät.  

 

Suunnitelmien toteutumisen seuranta oli puutteellista. Käytännöt myös vaihtelivat sen suhteen, mi-

ten vankia koskevia asioita ja suunnitelman edistymistä seurattiin ja kirjattiin tietojärjestelmään. Ta-

voitteiden toteutumisen arvioinnille ei ollut yhtenäistä kriteeristöä.  

 

Vangit halukkaita noudattamaan suunnitelmaa, osa henkilöstöstä priorisoisi rikoksettomuu-

teen motivoituneita   

 

Lähes kaikki vankikyselyn vastaajat katsoivat pyrkineensä omalla toiminnallaan edistämään 

rangaistusajan suunnitelman toteutumista. Suurelle osalle vastaajia motiivi oli avoimimpiin 

vankilaoloihin pääsy tai ”ikävien seurausten” välttäminen. Moni toivoi myös koulutusta ja muita 

valmiuksia vapautumista ja siviilielämässä pärjäämistä ajatellen sekä perhesuhteiden tukemista 

vankeusaikana. Yleisesti ottaen avovankiloiden vastaajat olivat jokseenkin tyytyväisiä ja suljettujen 

vankiloiden vangit tyytymättömiä suunnitelmien sisällön yksilöllisyyteen, toteutukseen ja 

rangaistusajan etenemisen johdonmukaisuuteen.   

Suurin osa vankila- ja arviointikeskushenkilöstön vastaajista katsoi, että vankilahenkilökunnan tulisi 

panostaa erityisesti rikoksettomaan elämään motivoituneiden vankien rangaistusajan 

suunnitelmien toteuttamiseen. Vastaavasti moni suhtautui kielteisesti siihen, jos vanki noudatti 

suunnitelmaa vain päästäkseen avolaitokseen. Vankien priorisointi suunnitelman noudattamisen 

motivaation (tai oletetun motivaation) perusteella on kuitenkin vastoin lain lähtökohtia: ajatuksena on 

ollut, että etuudet voivat toimia vangille kannustimena  suunnitelman noudattamiseen.  
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