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Tarkastuksen sisältö
Oikeusasiamiehensihteeri Juho Martikainen teki apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan
määräyksestä ennalta ilmoitetun tarkastuksen Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen
tukipartiotoimintaan Tampereelle.
Tarkastuksen aikana tutustuttiin yleisesti tukipartiotoiminnan järjestämiseen
rikosseuraamusalueella, tietojärjestelmien käyttöön tukipartion toiminnassa sekä tukipartion
toimintaan käytännössä. Tarkastaja oli mukana tukipartion suorittaessa valvontatehtäviään
Pirkanmaan alueella. Tarkastaja ei osallistunut yhden valvontarangaistusta suorittavan kotiin
tehtyyn käyntiin.
Tukipartiotoiminnan järjestäminen Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella
Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella toimii kuusi tukipartiota sekä valtakunnallinen
keskusvalvomo. Jokaisessa tukipartiossa on kaksi ohjaajaa. Poissaolotilanteissa ja lomaaikana tukipartioiden toiminta-alueet voivat muodostua laajoiksi. Pöytäkirjan liitteenä on kartta
tukipartioiden sijoituspaikkakunnista.
Tukipartiot valvovat enimmäkseen valvottuja koevapauksia ja valvontarangaistuksia.
Poistumislupia, siviilityölupia tai opiskelulupia ei valvota, koska vankilat eivät ole pyytäneet
sitä.
Tarkastuksen aikana tukipartiohenkilökunta kertoi, että vankiloiden ja tukipartioiden väliseen
yhteistyöhön liittyy jonkin verran käytännön ongelmia, joita on pyritty käsittelemään vankiloiden
kanssa. Esimerkiksi valvontapantojen oikeanlaisessa kiinnittämisessä ja huollossa,
päihdevalvonnan toteuttamisessa vankilassa ennen koevapauden alkua ja koevapauden
alkamisesta ilmoittamisessa tukipartiolle on ollut jonkin verran puutteita. Myös
valvontajärjestelmän seuraaminen vankiloissa vaihtelee.

Tukipartion toiminta
Tukipartio liikkui pakettiautolla, jonka takaosassa oli kameralla valvottava kuljetustila
mahdollisia kuljetustarpeita varten. Ajoneuvossa oli myös tarvittavat voimankäyttövälineet,
mutta tukipartion ohjaajien mukaan niitä ei juuri ole ollut tarpeen käyttää. Käytäntönä on, että
tarvittaessa asia annetaan poliisin hoidettavaksi.
Tukipartio tapasi valvottavia näiden kotona, työpaikalla ja yleisellä paikalla. Tapaamisten
aikana valvottavien kanssa keskusteltiin ja tehtiin mahdollinen päihdetesti. Tapaamiset
toteutettiin siten, etteivät ne herättäneet huomiota. Kaikille valvotuille ei tehty päihdetestejä.
Valvontakäynneistä tehtiin kirjaukset vankitietojärjestelmään. Liikuttaessa vankitietojärjestelmä
ja valvottavien paikantaminen toimivat välillä katkonaisesti. Syksyllä on tulossa käyttöön uusi
web-sovellus valvottavien paikantamista varten.
Yhdelle valvotulle tehdyn positiivisen sylkitestin yhteydessä ongelmaksi muodostui se, ettei
tukipartiolla ollut käytännössä mahdollisuutta selvittää, johtuiko tulos valvotun käyttämistä
luvallisista lääkkeistä vai luvattomasta päihteidenkäytöstä. Asiasta tehtiin merkintä
vankitietojärjestelmään, ja koevapautta valvovan vankilan arvioitavaksi jäi, mihin
toimenpiteisiin asiassa mahdollisesti ryhdytään.
Tukipartion ohjaajat toivoivat, että toimintaa voitaisiin jatkossa kehittää enemmän valvottavaa
tukevaksi.
Toimenpiteet
Tarkastus ei antanut apulaisoikeusasiamiehelle aihetta toimenpiteisiin.
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