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1
Tarkastuksesta yleensä ja sen kohdentaminen
Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja tarkasti Mikkelin vankilan 2.-3.11.2016.
Tarkastuksella vankilan toiminnassa havaittiin vakavia lainvastaisuuksia. Vankilassa oli
käytössä omia toimintatapoja ja sääntöjä, jotka eivät perustuneet lakiin ja jotka eroavat muissa
vankiloissa noudatetuista käytännöistä.
Tarkastuksella ilmeni muun muassa, että vankilassa oli ollut pitkään käytössä vankilan itse
laatima järjestyssääntö, jota aluejohtaja ei ollut virallisesti vahvistanut. Järjestyssäännössä
asetettiin vangeille lainvastaisia rajoituksia. Vankilassa ei ollut useinkaan tehty
hallintopäätöksiä, eikä annettu muutoksenhakuohjausta asioissa, joista vangilla oli
muutoksenhakuoikeus. Vankilassa ei ollut tutkintavankiosastoa, vaikka tutkintavangit lain
mukaan ja kansainvälisten sopimusten mukaan on sijoitettava omalle osastolle erilleen
vankeusvangeista. Vangeille ei ollut annettu asianmukaisia mahdollisuuksia oikeudenkäyntiin
valmistautumiseen ja heidän asianajosalaisuuttaan oli loukattu. Vankilan poistumislupa-,
kurinpito- ja tapaamiskäytännöt erosivat myös muiden vankiloiden käytännöistä ja olivat
erittäin tiukat. Vankien ja henkilökunnan välit vaikuttavat tarkastushavaintojen perusteella
tavanomaista huonommilta ja jännitteisimmiltä. Vaikka vankilan tilat ovat uudet,
rakennushankkeissa ei ollut huomioitu vankeuslaissa asetettuja vaatimuksia, eikä sitä mitä
tiloja vankilassa tulee olla. Liikunnan harrastusmahdollisuudet olivat myös erittäin huonot,
vankilasta puuttuu esimerkiksi muissa vankiloissa oleva kuntosali.
Tarkastushavainnoista laadittiin 16.1.2017 pöytäkirja (EOAK/4397/ 2016), jonka AOA saattoi
Mikkelin vankilan, Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskuksen (IPRA/Alke,
aluekeskus) sekä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön tietoon ja pyysi heitä
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ilmoittamaan 1.5.2017 mennessä mihin toimenpiteisiin tarkastuspöytäkirjan kohdista 1-26
ilmenevät havainnot olivat antaneet aihetta. Tarkastuspöytäkirjassa oli kiinnitetty huomiota
seuraaviin asioihin:
- kohdassa 8.1 todettu tutkintavankien sijoittamisesta erilleen vankeusvangeista. Mikkelin vankilaan pyydetään
toimittamaan selvitys kaikista niistä tutkintavangeista, jotka ovat 1.4.2017 sijoitettuna samalle osastolle
vankeusvankien kanssa, sijoittamisen peruste ja vangin asiasta esittämä pyyntö.
- kohdassa 8.2 todettu tutkintavangille annettavasta mahdollisuudesta valmistautua oikeudenkäyntiin ja
asianajosalaisuuden turvaamisesta.
- kohdissa 8.3 ja 8.11 todettu tulo-oppaan tiedoista olevista virheistä.
Mikkelin vankilaa pyydetään toimittamaan päivitetty tulo-opas.
- kohdissa 8.4, 8.5 ja 8.11 todettu vankilan työjärjestyksessä olevista puutteista. Mikkelin vankilaa pyydetään
toimittamaan päivitetty työjärjestys.
- kohdissa 8.4, 8.5 ja 8.6 todettu omaisuuden ja omien vaatteiden hallussapidon epäämistä koskevien
päätösten ja muita kohdissa mainittujen päätösten tekemisestä sekä muutoksenhakuohjeistuksen antamisesta.
Mikkelin vankilaa pyydetään toimittamaan selvitys omaisuuden ja omien vaatteiden epäämistä koskevista
päätöksistä ajalta 1.1.- 31.3.2017. IPRA/Alkea pyydetään lisäksi ottamaan erityisesti kantaa kaikkien
pelikonsoleiden haltuun antamisen epäämiseen.
- kohdissa 8.5 ja 8.10 todettu omien vaatteiden käytön kieltämisestä työtoiminnassa, vankilan ulkopuolisilla
käynneillä ja valvomattomissa tapaamisissa.
- kohdassa 8.7 todettu vankeja koskevien säännösten saatavuudesta ja kääntämisestä vieraille kielille,
vankilan asioista tiedottamisesta sinne tultaessa sekä ajantasaisista tiedoista vankilan toimintaa valvovista
viranomaisista. Mikkelin vankilaa pyydetään toimittamaa vieraille kielille käännetyt järjestyssäännöt ja tulooppaat.
- kohdassa 8.8 todettu rahojen ottamisesta vangilta vahingonkorvauksiin ilman hänen suostumustaan.
- kohdassa 8.9 todettu asiointilomakkeeseen vastaamisessa.
- kohdassa 8.10 todettu vastaanoton toiminnasta tavaroiden haltuun antamisessa.
- kohdassa 8.11 todettu valvomattoman tapaamisen myöntämisen edellytyksistä sekä lapsen tapaamisten
määrästä ja ajankohdasta ja omasta tilasta lapsen tapaamisille. Mikkelin vankilaa pyydetään lisäksi toimittamaan
selvitys valvomattomien tapaamisten ja lapsen tapaamisten tapaamisajankohtien määrän riittävyydestä sekä
tapaamisten epäämisen syistä ja perusteista ajalta 1.1.-31.3.2017.
- kohdassa 8.12 todettu asiamiehen tapaamistiloista ja niiden valvonnasta sekä valvonnasta ilmoittamisesta.
IPRA/Alkelta pyydetään selvitystä asiamiehen tapaamistilojen valvonnasta rikosseuraamusalueen muissa
vankiloissa.
- kohdassa 8.13 todettu vankien ulkoiluolosuhteista ja ulkoilutilojen käytöstä, erillään ulkoilevien ulkoilutilan
asianmukaisuudesta ja sadevaatteiden hankkimisesta. Mikkelin vankilaa pyydetään lisäksi selvittämään
mahdollisuuksia laajentaa vanhan puolen ulkoilutilojen käyttöä ja niiden laajuutta.
- kohdassa 8.14 todettu vankien liikuntamahdollisuuksien vähäisyydestä ja niiden lisäämisestä sekä vankien
kuntosalin puuttumisesta. Pyydetään toimittamaan hankesuunnitelman muuttamista koskevat asiakirjat, joissa on
päätetty kuntosalin muuttamisesta opetuskeittiötilaksi.
- kohdassa 8.15 todettu kirjastosta, kirjastonpalveluiden järjestämisestä ja mahdollisuudesta lainata kirjoja
kaukolainana.
- kohdassa 8.16 todettu uskonnonharjoitukseen soveltuvien tilojen puutteesta.
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- kohdassa 8.18 todettu yksinäisyysrangaistuksen täytäntöönpanosta ja vangin järjestysrikkomuksen
selvittämisen aikaisesta sijoittamisesta eristysselliin sekä eristyssellien siisteydestä. Mikkelin vankilalta
pyydetään lisäksi selvitystä siitä, miten yksinäisyysrangaistus, vangin erillään pitämisen järjestysrikkomuksen
selvittämisen aikana, tarkkailu ja eristämistarkkailu pannaan käytännössä täytäntöön eli vaatetus, haltuun
annettava omaisuus, tapaamiset, soittaminen, valvonta, ulkoilut yms. Mikkelin vankilaa pyydetään selvitystä
siitä, missä sellissä yksinäisyysrangaistukset on pantu täytäntöön ajalla 1.1.-31.3.2015.
- kohdassa 8.19 todettu sellikalustuksesta.
- kohdassa 8.20 todettu tietojen toimittamisesta vankilan toimenpiteistä Rikosseuraamuslaitoksen
tarkastuskertomuksen suositusten johdosta koskien vankien toimintoja ja selin ulkopuolista aikaa.
- kohdassa 8.21 todettu poistumislupakäytännön merkittävästä eroavaisuudesta muihin vankiloihin ja vankien
suunnitelmallisesta vapauttamisesta.
- kohdassa 8.22 todettu kurinpitokäytännön ankaruudesta verrattuna muihin vankiloihin ja
Rikosseuraamuslaitoksen ohjeeseen, menettelystä yhteistä kurinpitorangaistusta määrättäessä,
kurinpitopäätösten perustelemisesta ja päätökseen kirjattavista asioista, vankilan toimintatavasta vankien
erillään pitämisessä järjestysrikkomuksen selvittämisen perusteella sekä IPRA:n oikaisuvaatimusten käsittelystä
vankitietojärjestelmässä. Mikkelin vankilalta pyydetään selvitystä vankien pitämisestä järjestysrikkomuksen
selvittämisen perusteella eristyssellissä ajalla 1.1.-31.3.2017.
- kohdassa 8.23 todettu vankien kohtelusta ja vankien ja henkilökunnan välisestä suhteesta.
- kohdassa 8.24 todettu ulkomaalaisvankien kohtelusta.
- kohdassa 8.25 todettu syistä siihen, miksi tiloja suunniteltaessa/rakennettaessa/varustettaessa ei ole huomioitu
kohdassa mainittujen asioita. Vankilassa ei ole asianmukaisia omia tiloja vankien kuntosalille,
uskonnonharjoitukseen ja valvotulle lapsen tapaamiselle. Kirjaston tilat ovat erittäin huonot ja valvomattoman
tapaamisen tilat ovat myös keskimääräistä huonommat sekä tilan pienuuden, että sen kalustuksen osalta.
Erillään ulkoilutettavien ulkoilutila oli täysin vankilasuunnitteluohjeiden vastainen ja muutkaan ulkoilutilat eivät
olleet suunnitteluohjeiden mukaisia. Uuden puolen ulkoilutiloihin oli myös suora näkymä viereisestä asuintalosta,
eikä asiaan siten ilmeisesti ole kiinnitetty huomiota lisärakennusta suunniteltaessa. Asiamiehen tapaamistilaan
on asennettu kameravalvonta ja asuinselleistä puuttuvat yö/lukuvalot. Toisaalta hankesuunnitelmassa ei ollut
ilmeisesti erikseen mainittu monitoimitilaa, jollainen vankilaan on kuitenkin rakennettu ja joka on ilmeisen
vähäisellä käytöllä.
- kohdassa 8.26 todettu havainnoista ja vankilan tilanteen vakavuudesta. IPRA/Alkelta ja
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksiköltä pyydetään selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin asiassa on
ryhdytty vankilan toiminnan saattamiseksi lainmukaiseksi ja yhdenmukaiseksi muiden vankiloiden kanssa.
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksiköltä pyydetään lisäksi selvitys IPRA/Alken toiminnasta Mikkelin
vankilan toiminnan lainmukaisuuden valvonnassa.)

Mikkelin vankila, IPRA/Alke ja Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö toimittivat
pyydetyt selvitykset toimenpiteistään määräaikaan mennessä. Mikkelin vankila ja IPRA/Alke
toimittavat myös pyydetyt lisäselvitykset.
AOA Pajuoja määräsi Mikkelin vankilaan tehtäväksi jälkitarkastuksen sen selvittämiseksi ja
varmistamiseksi mihin toimenpiteisiin vankilassa oli ryhdytty tarkastushavaintojen johdosta ja
miten vankilassa tällä hetkellä toimitaan edellä tarkastuspöytäkirjasta ilmenevissä asioissa.
2
Tarkastuksen suoritustapa
Tarkastuksen suorittivat oikeusasiamiehen kanslian esittelijät. Tarkastuksella kierrettiin
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vankilan tiloja ja osastoja kahtena päivänä sekä keskusteltiin henkilökunnan ja vankien
kanssa muun muassa menettelytavoista vankilassa eri asioissa. Tarkastuksella käytiin
loppukeskustelu aluekeskuksen ja vankilan johdon kanssa.
Tarkastajat keskustelivat vankilan erityishenkilöstön (pastori, opinto-ohjaaja, psykologi ja
erityisohjaajat) kanssa, joista keskusteluista on laadittu erilliset muistiot
(asianhallintajärjestelmän asiakirjat nrot 10 ja 11). Keskustelut olivat luottamuksellisia ja niistä
laaditut muistiot ovat salassa pidettäviä muun muassa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15
kohdan perusteella.
Vankilaa oli pyydetty ennakolta laittamaan vankien nähtäville tiedote
keskustelumahdollisuudesta tarkastajien kanssa 29.5.2017 (asianhallintajärjestelmän
asiakirja nro 1). Tiedotteen mukaan tarkastuksessa on kyse eduskunnan
apulaisoikeusasiamiehen 2.-3.11.2016 tekemän tarkastuksen jälkitarkastuksesta ja tarkoitus
on kuulla vankien näkemyksiä vankilan olosuhteista, vankien kohtelusta ja muista Mikkelin
vankilaan liittyvistä asioista.
Tarkastuksen aikana vankivastaanotolla keskusteltiin 31 vangin kanssa. Keskusteluista on
laadittu erilliset muistiot (asianhallintajärjestelmän asiakirjat nrot 9 ja 14). Keskustelut olivat
luottamuksellisia ja niistä laaditut muistiot ovat salassa pidettäviä muun muassa julkisuuslain
24 §:n 1 momentin 15 kohdan perusteella. Vankien pyynnöstä osa tapauksista otettiin
käsiteltäväksi vankilan johdon kanssa loppupalaverissa.
Tarkastuksen aikana vankien asuinosastoille tehtyjen käyntien perusteella vaikutti siltä, että
osastojen E 2-3, E2-4 ja E 2-5 vangeille ei ollut ilmoitettu mahdollisuudesta keskustella
tarkastajien kanssa. Tästä tarkemmin kohdassa 4.25. Tarkastajien osastoilla käynnin aikana
vankien kertomia asioita otettiin esille loppukeskustelussa vankilan johdon kanssa.
3
Loppukeskustelu ja vankien keskustelussa esiin ottamat asiat
Loppukeskustelussa aluekeskuksen ja vankilan johdon kanssa käytiin läpi tarkastuksella
tehtyjä havaintoja, vankien kuulemisissa esiin tulleita asioita sekä muita vankilaan toimintaan
ja tarkastuksen suorittamiseen liittyviä asioita.
Tarkastuksella havaittiin, että vanhan puolen selliosastoilla keskustelun ym. arkisten toimien
äänet kaikuvat niin voimakkaasti, että se vaikeuttaa huomattavasti keskustelemista osastolla.
Kyse ei ollut mistään vähäisestä ongelmasta. Vankilan johto oli tietoinen ongelmasta ja asia
saatettiin nyt myös aluejohtajan tietoon.
Loppukeskustelussa otettiin esille muun muassa seuraavia vankien kuulemisissa esiin tulleita
asioita.
- Vastaanotto-osaston toimintaa tavaroiden haltuun antamisessa arvosteltiin edelleenkin
monissa asioissa usean vangin taholta. Sen toimintaa arvosteltiin hitaaksi ja että vankien
pyyntöihin ei aina vastata. Vangit kertoivat osastovartijoiden kertoneen, että vastaanotossa
asiointilomakkeisiin ei vastata, vaan ne kerätään nippuihin ja vangit otetaan sitten kerralla
käymään. Kaikissa tilanteissa ei edelleenkään tehdä kielteisiä hallussapitopäätöksiä, jos
esinettä ei anneta vangille haltuun. Vankilan käytäntöjen tavaroiden haltuun antamisessa
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kerrotaan edelleen eroavan muiden vankiloiden käytännöistä ja osaa päätöksistä pidettiin
perusteettomina. Vankivastaanotolla vangit kertoivat ja arvostelivat sitä, ettei haltuun ole
saanut mm. PlayStation2 Slim-versiota, piuhallisia kuulokkeita, ja jumppakuminauhoja.
Vankilan johdon tietoon saatettiin vankien pyynnöstä useita yksittäisiä tapauksia, joissa vangit
katsoivat vastaanotto-osaston toimineen virheellisesti.
Vankilan johtajalta 6.6.2017 saadun selvityksen mukaan IPRA/Alken turvallisuuspäällikkö
selvittää erityyppisten kuulokkeiden ja ns. jumppakuminauhojen ominaisuuksia sen
varmistamiseksi, että esineen haltuun antamista varten on riittävät tiedot.
- Kuntosalin puuttumista arvostelivat edelleen useat vangit. Liikuntasalin vuoroja toivottiin
myös enemmän kuin kerran viikossa. Vankien mukaan liikuntavuorosta pois jäävien tilalle ei
oteta ketään, vaan ryhmä jätetään vajaaksi. Loppukeskustelussa vankilan johto totesi, että
liikuntaryhmät tulisi poissaolojen ilmetessä täyttää ja asia luvattiin ottaa esille henkilökunnan
kanssa. Lähes kaikki kuulemisessa käyneet vangit valittelivat aktiviteettien puutetta. Myös
päivittäistä ulkoiluaikaa toivottiin lisättävän. Vankien vapaa-ajan toimintojen ohjaajien määrän
lisäämistä kiiteltiin.
Vankilan johtajalta 6.6.2017 saadun tiedon mukaan liikuntaryhmiä pyörittävät ohjaajat
”värväävät” mahdollisille tyhjille paikoille osallistujia paitsi siltä osastolta, jonka vuoro on, niin
myös tarvittaessa muiltakin osastoilta.
- Parturi ei käy vankilassa, vaan vangit joutuvat leikkaamaan tukkansa osastolla vartijan
hallussa olevalla parturikoneella. Yhteisen parturikoneen käyttämistä pidettiin
epähygieenisenä. Useat vastaanotolla käyneet vangit ottivat asian esille. Loppukeskustelussa
vankilan johto kertoi parturipalvelujen puuttumisen syyksi sen, että parturia on vaikeaa saada
tulemaan vankilaan. Keskustelussa tarkastajat kertoivat laillisuusvalvojan kannanotoista
parturipalveluista osana normaalisuusperiaatteen mukaista kohtelua.
Vankilan johtajalta 6.6.2017 saadun tiedon mukaan apulaisjohtaja --- on saanut tehtäväksi
selvittää, onko joku lähiseudun parturi kiinnostunut tarjoamaan hiustenleikkuupalvelua
vankilassa.
- Vangit olivat ihmetelleet ja arvostelleet sitä, että laitosmyymälän valikoimista oli poistettu
kypsentämätön kananliha ja jauheliha. Loppukeskustelussa ilmeni, että asia perustui
Rikosseuraamuslaitoksen keväällä 2017 antamaan valtakunnalliseen ohjeistukseen
laitosmyymälöiden valikoimista ja niiden poisottaminen myynnistä liittyi säilytys- ja
käsittelyhygieniavaatimuksiin.
- Vankien mukaan rangaistusajan suunnitelmien saaminen paperitulosteena on vaikeaa.
Jotkut vangeista ihmettelivät esim. poistumislupien perusteita, joissa oli todettu, että
rangaistusajan suunnitelma ei ole edennyt. Näiden vankien mukaan rangaistusajan
suunnitelmia ei ollut heidän kanssaan käsitelty ainakaan siten, että he olisivat mieltäneet
henkilökunnan tapaamisen rangaistusajan suunnitelman seurannaksi.
Loppukeskustelussa apulaisjohtaja --- totesi tulostavansa tarvittaessa vangille rangaistusajan
suunnitelman. Aiheesta lisää kohdassa 4.11.
- Vankilan henkilökuntaa pidettiin pääosin asiallisena ja vankien välistä ilmapiiriä hyvänä.
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- Vankilassa arvioitiin tapahtuneen myönteisiä asioita vuodenvaihteen jälkeen. Erityisesti sellin
ovien laajentunutta aukioloa pidettiin hyvänä asiana. Vankilan siisteyttä myös kuulemisissa
kehuttiin.
4
Tarkastushavainnot ja kannanotot
4.1
Tutkintavankien osastolle sijoittaminen
Aiemmalla tarkastuksella oli ilmennyt, että vankilassa ei ollut lainkaan osastoja
tutkintavangeille Tutkintavankeuslain mukaan tutkintavangit tulee sijoittaa omille osastoille
erilleen vankeusvangeista, ellei samalle osastolle sijoittamiselle laissa asetetut edellytykset
täyty.
Vankilan selvityksen mukaan osastointia muutettiin tammikuussa 2017 siten, että
tutkintavangeille perustettiin omat vankeusvangeista erilliset osastot. Tutkintavankien osastoja
ovat osasto L 2-1 (suljettu, 21 vankipaikkaa), L 2-2 (suljettu, 7 vankipaikkaa), L 3-4
(toiminnassa olevat, 11 vankipaikkaa), E 1-4 (suljettu, 6 vankipaikkaa), E 1-5 (toiminnoissa
olevat, 5 vankipaikkaa) ja E 4-2 (toiminnoissa olevat, 5 vankipaikkaa). Lisäksi osastolle L 3-3
on sijoitettu erillään toisista sijoitettuja tutkinta- että vankeusvankeja.
Vankilaa pyydettiin toimittamaan selvitys kaikista niistä tutkintavangeista, jotka olivat 1.4.2017
sijoitettuna samalle osastolle vankeusvankien kanssa, sijoittamisen peruste ja vangin asiasta
esittämä pyyntö. Vankilan selvityksen mukaan yhteensä 13 tutkintavankia oli sijoitettuna
samalle osastolle vankeusvankien kanssa. Heistä viiden sijoittaminen perustui työtoimintaan
tai opiskeluun hakeutumisella. Kahdeksan kohdalla sijoitus oli perustunut heidän omaan
pyyntöön saada asua erillään vankilan muista vangeista ja kyseiset vangit oli sijoitettu
osastolle L 3-3. Tarkastuksen aikana selvitettiin tutkintavankien asuttamisen tilanne myös
ajankohdalta 29.5.2017.
Tutkintavankien osastolle sijoittamisessa ei havaittu enää huomautettavaa.
4.2
Oikeudenkäyntiin valmistautuminen ja asianajosalaisuuden turvaaminen
Tarkastuksella oli ilmennyt, että vankien mahdollisuuksia saada oikeudenkäyntiasiakirjat
selliin haltuunsa oikeudenkäyntiin valmistautumista varten oli rajoitettu. Oli myös ilmennyt,
että vankilassa oli tarkastettu vangin asiamiehelleen luovuttamia asiakirjoja.
Vankilan selvityksen mukaan tällä hetkellä vanki saa oikeudenkäyntiinsä valmistautumista
varten tarpeellisen materiaalin haltuunsa haluamakseen ajaksi. Vankilan uudessa tulooppaassa on myös kerrottu vangille kyseisestä asiasta. Selvityksen mukaan vankilan
henkilökunnan huomiota on kiinnitetty asianajosalaisuuden turvaamiseen mm. asiakirjojen
saatavuuden ja tarkastuksen osalta.
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Tarkastuksella kuullut vangit kertoivat myös, että heillä ei ole ollut ongelmia
oikeudenkäyntiasiakirjojen haltuun saamisessa. Asiassa ei ole tällä hetkellä enää
huomautettavaa.
4.3
Järjestyssääntö ja sen rikkomisen perusteella määrätyt kurinpitorangaistukset
Tarkastuksella oli ilmennyt, että vankilassa oli pitkään käytössä vailla oikeusvaikutuksia olevia
aluejohtajan vahvistamattomia järjestyssääntöjä, joiden määräyksillä vankeihin on kohdistettu
perusteettomia rajoituksia ja jotka ovat mahdollisesti johtaneet myös kurinpidollisiin
seuraamuksiin.
IPRA:n aluejohtaja vahvisti vankilalle uuden, 5.1.2017 voimaan tulleen järjestyssäännön, jossa
oli pääsääntöisesti otettu huomioon AOA:n esittämät kannanotot. Vankilan järjestyssääntöä
päivitettiin uudelleen 28.3.2017, jonka yhteydessä pelikonsoleiden haltuun antamista koskeva
säännös on muutettu yhdenmukaiseksi mallijärjestyssäännön ja muiden vankiloiden
järjestyssäännön kanssa.
AOA:n pyynnöstä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö selvitti, onko vangeille
määrätty kurinpitorangaistuksia vahvistamattoman järjestyssäännön rikkomisen perusteella
vuosina 2012-2016.
Keskushallintoyksikön selvityksen perusteella vangeille ei ole määrätty yhtään
kurinpitorangaistuksia sellaisista järjestyssääntöjen määräysten rikkomisista, joita koskevia
määräyksiä ei olisi ollut jo maaliskuussa 2012 vahvistetussa järjestyssäännössä.
Keskushallintoyksikön selvityksessä kiinnitettiin huomiota sen ongelmallisuuteen, miten
kurinpitorangaistuksen uhka oli määritetty vuonna 2012 vahvistetussa järjestyssäännössä.
Vankeulain 15 luvun 3 §:n (TVL 10:3) mukaan vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus
järjestyssäännön rikkomisesta edellyttäen, että järjestyssäännössä on nimenomaisesti
mainittu kyseisestä rikkomuksesta voivan seurata kurinpitorangaistus. Aluejohtajan
vahvistamassa järjestyssäännössä ei ollut nimenomaisesti määrätty mistä järjestyssäännön
määräysten rikkomisesta voidaan määrätä kurinpitorangaistus, vaan sen alussa on ainoastaan
yleissäännös siitä, että järjestyssäännön määräysten noudattamatta jättämisestä voidaan
määrätä kurinpitorangaistus. Vankilassa käytössä olleisiin vahvistamattomiin
järjestyssääntöihin kurinpitouhka oli lisätty erikseen kaikkien niiden rikkomusten kohdalle,
joista voidaan määrätä kurinpitorangaistus. Keskushallintoyksikön näkemyksen mukaan
yleinen maininta kurinpitouhasta järjestyssäännön alussa ei täytä nimenomaisen määräyksen
vaatimusta.
Keskushallintoyksikön selvityksen mukaan sen arvioiminen, onko vahvistamattoman
järjestyssäännön perusteella määrätty kurinpitorangaistuksia, liittyy lähinnä päihteisiin liittyviin
kurinpitorangaistuksiin.
Sekä vahvistetun että vahvistamattoman järjestyssäännön 13 §:ssä oli kielletty mm.
luvattomien lääkkeiden ja alkoholin hallussa pitäminen, valmistaminen ja käyttö, mutta
vahvistetussa järjestyssäännössä ei ollut asetettu nimenomaista kurinpitouhkaa määräyksen
rikkomisesta. Vankeuslaissa on sen alusta saakka ollut kielletty alkoholin ja muiden
päihdyttävien aineiden hallussapito. Toukokuussa 2015 vankeuslakiin otettiin säännökset mm.
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alkoholin ja muun päihdyttävän aineen valmistamisen kiellosta, jolloin kurinpitoseuraamus on
tullut määrätä suoraan lakiin perustuen.
Saadun selvityksen mukaan kyseisenä aikana 2012-2016 vangeille oli viidessä tapauksessa
määrätty kurinpitorangaistus järjestyssäännön rikkomisen perusteella alkoholin
valmistamisesta tai sen yrityksestä (19/2012/Miv, 22/2012/Miv, 6/2013/Miv, 22/2013/Miv ja
54/2013/Miv) ja kahdessa tapauksessa lääkkeiden luvattomasta hallussapidosta (28/2014/Miv
ja 31/2015/Miv). Lääkkeiden luvatonta hallussapitoa koskevissa kurinpitopäätöksissä vangin
oli tosin katsottu syyllistyneen myös muihin rikkomuksiin, joiden osalta kurinpitorangaistuksen
määrääminen oli mahdollista. Tapauksissa kurinpitorangaistuksiksi oli määrätty 4-6
vuorokautta yksinäisyyttä. Saadun tiedon mukaan vangit eivät olleet hakeneet muutosta
kyseisistä kurinpitorangaistuksista. Asiakirjojen perusteella on osittain epäselvää, onko
alkoholin valmistamisissa ja niiden yrityksissä ehditty valmistaa sellaista juomaa, joka sisältää
alkoholia. Mikäli juomat sisälsivät alkoholia, kurinpitorangaistuksen määrääminen olisi
mahdollista myös suoraan vankeuslain 9 luvun 1 §:n (ja TVL 5:1) rikkomisen nojalla ilman
järjestyssäännön rikkomisen edellytystä.
AOA toteaa, että saadun selvityksen perusteella vangeille ei ole määrätty
kurinpitorangaistuksia vankilan järjestyssääntöön itse lisäämien säännösten rikkomisen
perusteella. Vangeille ei ole määrätty kurinpitorangaistuksia myöskään sellaisista
järjestyssääntöjen määräysten rikkomisista, joita koskevia määräyksiä ei olisi ollut jo
aluejohtajan vuonna 2012 vahvistamassa järjestyssäännössä. AOA katsoo, että vahvistetun
järjestyssäännön alussa asetettu yleinen kurinpitouhka ilman nimenomaisia mainintoja tai
viittauksia tiettyihin järjestyssäännön kohtiin, joiden rikkomiseen kurinpitouhka kohdistuu, on
säädösteknisesti huono ja ongelmallinen. AOA kiinnittääkin IPRA:n aluejohtajan huomiota
tarkkuuteen järjestyssääntöjä vahvistettaessa. AOA katsoo, että kurinpitorangaistusten
määräämisen osalta asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
AOA kiinnittää IPRA/Alken huomiota myös siihen, että vankilan järjestyssäännössä on vieläkin
joitain virheellisyyksiä. Järjestyssäännön määräyksestä saa sen käsityksen, että tapaaja voisi
tuoda vangille tavaroita ainoastaan valvotun tapaamisen yhteydessä. Lisäksi tapaajan
tarkastamisesta ja tapaamisen epäämisestä on laissa tarkat säännökset, eikä
järjestyssäännössä voida antaa niistä poikkeavia määräyksiä. Kurinpitouhkaa ei myöskään ole
kaikilta osin asetettu yhtä täsmällisesti kuin mallijärjestyssäännössä ja järjestyssäännöissä
yleisesti. Termien ”määräys” ja ”ohje” käytössä vaikuttaa olevan myös sekaannusta.
4.4
Tulo-oppaan virheiden korjaaminen
Vankilalle on laadittu 1.4.2017 uusi tulo-opas, jossa on korjattu aikaisemmassa tulo-oppaassa
olevat virheet koskien tavaroiden vastaanottamisen kieltoa tapaamisissa ja tapaajien määrää
koskevaa eroavaisuutta suhteessa järjestyssääntöön.
4.5
Vankilan työjärjestyksen puutteiden korjaaminen
Vankilalle on laadittu 15.2.2017 uusi työjärjestys, johon on otettu säännökset siitä, kenen
toimivallassa on päättää omaisuuden ja vangin omien vaatteiden haltuun antamisen
epäämisestä ja valvomattomien tapaamisten myöntämisestä.
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4.6
Omaisuuden ja omien vaatteiden hallussapitoa koskevat päätökset ja muu
päätöksenteko
Tarkastuksella oli ilmennyt, että monissa vankeja koskevissa asioissa ei tehty asianmukaisia
hallintopäätöksiä eikä niihin anneta muutoksenhakuohjausta, esimerkiksi omaisuuden
hallussapidon osalta päätöksi ei ollut tehty ollenkaan.
Vankilan selvityksen mukaan vastaanotto-osastolle on marraskuussa 2016 toimitettu
lomakkeita omaisuuden haltuun anomista ja anomuksiin päätöksenteko varten sekä
oikaisuvaatimusosoitukset. Selvityksen mukaan henkilökunnan huomiota on kiinnitetty
tarkkuuteen päätöksenteossa mukaan lukien päätösten perustelut ja muutoksenhakuohjaus ja
että rikosseuraamusesimiehille on järjestetty aiheesta koulutusta.
Vankila toimitti selvityksen omaisuuden ja omien vaatteiden epäämistä koskevista päätöksistä
ajalta tammi-maaliskuu 2017. Selvityksen perusteella vankilassa on tehty seitsemän
omaisuuden ja yksi vaatteen käytön epäämistä koskevaa päätöstä, joista kahteen on
haettu oikaisua aluejohtajalta. Kielteiset päätökset olivat kohdistuneet mm. cd-soittimeen,
kasettisoittimeen ja c-kasetteihin, pelikonsoleihin, kitaraan, hanuriin, partakoneeseen ja
huppariin. Päätöksiä oli perusteltu mm. tarkastettavuuden vaikeudella, vankila on
hankkinut vastaavan esineen vangin käyttöön, tavaran voi ostaa laitosmyymälästä,
hallussapitomääräyksien päivityksen keskeneräisyydellä, huonolla äänieristyksellä ja
muiden häiriintymisellä sekä tunnistamisen vaikeutumisella. Osa päätöksistä ja niiden
perusteluista ovat kritiikille alttiilta. Monet tavaroista ovat myös sellaisia, että niiden
hallussapito on sallittua useissa muissa vankiloissa.
Vankivastaanotolla vangit kertoivat ja arvostelivat sitä, ettei haltuun ole annettu tiettyjä
tavaroita, kuten esim. PlayStation2 Slim-versiota, piuhallisia kuulokkeita ja
jumppakuminauhoja. Arvostelua esitettiin myös siitä, että kielteisiä päätöksiä ei
edelleenkään tehtäisi aina kun tavaran haltuun antaminen evätään.
Aluejohtajan ja vankilan johdon kanssa käydyn keskustelun perusteella vankilassa
säännöksiä ei enää tulkita siten, että vangeille annettaisiin vain sellaiset tavarat, jotka
ovat vankilan omaisuusluettelossa ja muihin tehtäisiin kielteinen päätös. Jokaisen
tavaran osalta harkitaan erikseen, täyttyvätkö sen kohdalla vankeus - ja
tutkintavankeuslaissa asetut edellytykset tavaran haltuun antamisen epäämiselle. Tästä
huolimatta vangeille annetuissa asiointilomakkeiden vastauksissa tavaran antamatta
jättämistä on edelleenkin voitu perustella sillä, että esine ei ole haltuun annettavien tavaroiden
listalla, eikä ole arvioitu täyttyvätkö vankeuslaissa asetetut edellytykset esineen haltuun
antamisen epäämiseen.
Tarkastuksella oli tarkoitus selvittää vastaanotto-osaston henkilökunnan kanssa vankien
kertomat ja arvostelemat tapaukset. Tämä ei valitettavasti kuitenkaan ollut mahdollista, koska
tarkastuksen kumpanakaan päivänä paikalla ei ollut yhtään vastaanotto-osaston työntekijää,
vaan he olivat joko lomalla tai sairauslomalla. Vastaanotto-osaston toiminnasta lisää kohdassa
4.12.
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IPRA/Alkea pyydettiin lisäksi ottamaan kantaa kaikkien pelikonsoleiden haltuun antamisen
epäämiseen. Vankilan järjestyssääntö on muutettu pelikoneiden osalta vastaamaan takaisin
mallijärjestyssääntöä ja muiden vankiloiden järjestyssääntöä. Tarkastuksella ilmeni, että
vankilassa on muutettu käytäntöä ja pelikoneita on annettu vangeille haltuun kuten muissakin
vankiloissa. Enää ei ole kysymys siitä, etteikö pelikoneita annettaisi vangeille haltuun, vaan
siitä, mitä pelikoneita annetaan ja mitä ei.
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön vankilan jälkitarkastuskertomuksesta
helmikuulta 2017 ilmenee, että vankilan menettely vankien toimintoihin sijoittamisesta
päätettäessä on palautunut lainmukaiseksi.
Myönteisenä muutoksena viime tarkastukseen verrattuna on pidettävä sitä, että vankilassa on
ryhdytty tekemään hallintopäätöksiä ja antamaan niihin muutoksenhakuohjausta aikaisempaa
useammin. Tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella vaikuttaa edelleen siltä, että
ainakaan omaisuuden hallussapitoa koskevia päätöksiä ei vieläkään tehtäisi kaikissa
kielteisissä tapauksissa.
Omaisuuden haltuun antamista koskevien säännösten päivittäminen
Vankiloiden välisten käytäntöjen ja säännösten tulkintojen tulisi olla mahdollisimman
yhdenmukaisia. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että vankiloiden välillä on varsin merkittäviä ja
perusteettomia eroavaisuuksia haltuun annettavien tavaroiden osalta. Vankilan yksittäisen
virkamiehen voi olla vaikeaa arvioida mitä tavaroita voidaan antaa haltuun ja minkä haltuun
antaminen evätään. Omaisuuden haltuun antamista ja kirjaamista koskevat asiat ovat
kuitenkin vangin asianmukaisen kohtelun kannalta erittäin merkittäviä.
Omaisuuden haltuun antamista koskevia kysymyksiä on viimeksi laajemmin arvioitu
Rikosseuraamuslaitoksen asettamassa hallussapitotyöryhmässä, jonka esitys valmistui
tammikuussa 2009. Työryhmä arvioi tapauskohtaisesti eri tavaroiden hallussapidosta
aiheutuvat riskit ja uhat vankilan järjestykselle ja turvallisuudelle ja laati luettelon niistä
esineistä, joita ei voitaisi antaa vankien haltuun sekä perusteet kannanotolle. Työryhmän
esityksen mukaisesti laadittiin ns. mallijärjestyssäännöt omaisuuden haltuun antamista
koskeviksi säännöksiksi. Tämä jälkeen on tapahtunut kuitenkin merkittäviä muutoksia muun
muassa elektronisten laitteiden kehityksessä ja on tullut myös paljon uusia ja erilaisia laitteita.
Myös vankeus- ja tutkintavankeuslakien omaisuuden haltuun antamista koskevia säännöksiä
on muutettu mallijärjestyssääntöjen laatimisen jälkeen.
AOA on aikaisemmin ehdottanut, että Rikosseuraamuslaitoksessa selvitettäisiin ja
päivitettäisiin vankiloiden järjestyssääntöjen asianmukaisuus ja yhdenmukaisuus. AOA pitää
tärkeänä ja perusteltuna, että Rikosseuraamuslaitoksessa keskitetysti päivitettäisiin myös
omaisuuden haltuun antamista koskevat määräykset ja ohjeet.
4.7
Vangin omien vaatteiden käytön kieltäminen
Tarkastuksella oli ilmennyt, että vankien omien vaatteiden käyttöä oli rajoitettu
säännösten vastaisesti. Vankilan selvityksen mukaan vangeilla on nyt mahdollisuus
käyttää omia vaatteitaan säännösten mukaisesti myös ulkopuolisilla terveydenhuollon ja
muilla käynneillä, työtoiminnassa sekä valvomattomissa tapaamisissa.
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Tarkastuksella kuullut vangit ja henkilökunnalta saadut tiedot vahvistivat myös edellä
mainitun tiedon. Vankilan toiminnan osalta asiassa ei havaittu enää huomautettavaa.
4.8
Vankeja koskevien säännösten saatavuus, vankien perehdyttäminen ja
valvontaviranomaisia koskevat tiedot
Säännösten saatavuus
Tarkastuksella oli ilmennyt, että vankeja koskevat säännökset eivät olleen vankien saatavilla
siten, kuin säännöksissä edellytetään. Vankien saatavillahan on oltava kokoelma vankeja
koskevista laeista, asetuksista ja muista säännöksistä. Vankilan selvityksen mukaan
selliosastoille oli toimitettu vankeus- ja tutkintavankeuslakien lisäksi myös niiden perusteella
annetut asetukset sekä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön määräykset ja ohjeet.
Vankilan kirjastossa on lisäksi kolme kappaletta Rikosoikeuden erillispainoksia.
Tarkastuksen aikana varmistettiin, että osastojen valvomoissa oli kyseiset asiakirjat. Vankien
ja vartijoilta saadun tiedon mukaan vangit olivat niitä myös lainanneet.
Osastojen ilmoitustauluilta löytyivät järjestyssäännöt. Uudessa tulo-oppaassa on todettu, että
vankeus- ja tutkintavankeuslait voi lainata selliosaston toimistosta ja kokonaisia lakikirjoja
vankilan kirjastosta ja että muita säännöksiä voi tarvittaessa tiedustella osaston vartijalta.
Selvityksen mukaan vankilan lähityösuunnitelmaan ja henkilöstön perehdytysmateriaaliin
tullaan ottamaan vankien ohjaus normien hankkimisessa.
Tietoja on oltava saatavana yleisimmin käytetyillä kielillä vankilassa olevien vankien tarpeiden
mukaan. Edellisellä tarkastuksella ilmeni, että järjestyssääntö oli käännetty vain venäjäksi ja
että tulo-opasta ja päiväjärjestyksiä ei ollut käännetty millekään vieraalle kielille.
Tarkastuspöytäkirjassa todettiin, että ulkomaalaisista vangeista kuusi puhui englantia ja olisi
perusteltua, että järjestyssääntö, tulo-opas ja päiväjärjestykset olisi saatavilla vähintään
englanniksi sekä tietenkin tarvittaessa muillakin käytetyillä kielillä.
Tällä kertaa tarkastuksella vankilan tulo-opas oli käännettynä venäjäksi ja viroksi ja
englanninkielinen versio oli parhaillaan käännettävänä. Järjestyssääntö oli käännetty
englanniksi ja viroksi ja venäjänkielinen versio oli käännettävänä. Päiväjärjestyksiä oli
käännetty venäjäksi ja viroksi.
Perehdyttäminen
Säännösten mukaan vangille on viipymättä hänen saavuttuaan vankilaan tiedotettava sen
oloista sekä vankien oikeuksista ja velvollisuuksista.
Vankilan selvityksessä kiistettiin tarkastuskertomuksessa vankien kertoma siitä, että he eivät
olisi saaneet vankilaan saapuessaan perehdytystä ja ohjausta vankilan toimintoihin sekä
tietoaan oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Selvityksen mukaan jokaiselle vankilaan
saapuvalle annetaan vastaanottotilanteessa tulo-opas ja oman asunto-osaston vartija
haastattelee jokaisen osastolle saapuvan vangin viivytyksettä. Selvityksen mukaan
opastamisen tärkeyttä on korostettu ja jatkossa asunto-osastojen perehdytyslomakkeeseen
otetaan myös perehdytettävän vangin allekirjoitus.
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Tarkastuksella kysyttiin sekä kuulemisten että osastolla käyntien yhteydessä vangeilta heidän
laitokseen tullessa saamastaan perehdytyksestä. Vankien perehdytyksestä kysyttiin myös
osastoilla työskentelevältä henkilökunnalta. Tarkastushavaintojen perusteella tilanne ei ole
vieläkään niin hyvä, kuin vankilan johdossa otaksutaan sen olevan. Osa kuulluista vangeista
kertoi saaneensa tullessaan tulo-oppaan ja perehdytystä, mutta suurin osa kuulluista ei ollut
niitä saanut. Perehdyttämislomakkeessa ei ole kerrottua erillistä kohtaa vangin
allekirjoitukselle ja yksi kuulluista vangeista kertoi allekirjoittaneensa lomakkeen. Haastatellut
osastojen vartijat kertoivat, että he eivät olleet ottaneet vangin allekirjoituksia lomakkeisiin.
Vankilan johtajalta 6.6.2017 saadun tiedon mukaan perehdytyslomakkeeseen on lisätty kohta
vangin allekirjoitukselle ja tästä on tiedotettu henkilökunnalle.
Havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että tilanteessa, jossa vartija ottaa vankilan toiselta
osastolta omalle osastolleen siirtyneen vangin puheilleen osaston toimintojen ja vangin
asioiden läpikäymiseksi, perehdytys jää kevyeksi, koska oletuksena on, että vangille on jo
aikaisemmin kerrottu perehdytykseen kuuluvat asiat. Tämä olettamus on sinänsä
ymmärrettävä eikä näiltä osin asiassa ei olekaan havaittavissa ongelmaa. Ongelma vankien
perehdytyksen suhteen näyttää olevan tulovaiheessa matkaselliosastolla tai ensimmäisellä
asuinosastolla, jonne vanki usein miten nopeasti siirretään antamatta riittävän laajaa
perehdytystä vankilan oloista sekä vankien oikeuksista ja velvollisuuksista.
Valvontaviranomaisia koskeva luettelo
Osastojen ilmoitustauluille oli nyt laitettu ajantasainen luettelo vankiloiden toimintaa valvovista
viranomaisista. Osassa ilmoitustauluja oli sen lisäksi edelleen myös vanhentunut luettelo, jota
ei ollut otettu pois.

4.9
Vahingonkorvausten ottaminen vangin tililtä
Vankilan selvityksen mukaan vangin tililtä ei enää oteta rahaa vahingonkorvauksiin ilman
vangin suostumusta. Jos vanki ei suostu maksamaan aiheuttamaansa vahinkoa
vapaaehtoisesti, vahingonkorvausasia viedään tuomioistuimeen.
4.10
Asiointilomakkeisiin vastaaminen
Tarkastuksella oli ilmennyt, että henkilökunta merkitsi asiointilomakkeisiin yleensä vain
nimikirjaimensa, vastaamisessa käytetty kieli ei ollut aina asianmukaista ja esitettyihin
kysymyksiin ei vastattu. Vankilan selvityksen mukaan henkilökunnan huomiota on kiinnitetty
asiointilomakkeisiin annettujen vastausten asianmukaisuuteen sisältönsä ja kielensä puolesta.
Selvityksen mukaan allekirjoituksena on jatkossa viranhaltijan koko nimi tarvittaessa
nimenselvennyksellä ja virkanimike.
Tarkastuksella tehtyjen ja muidenkin havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että
asiointilomakkeisiin annettujen vastauksien asianmukaisuus on parantunut ja esimerkiksi
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vastauksien loppuun ei enää laiteta huutomerkkejä. Vastaajan nimi ja virkanimike ilmenevät
vastauksista aikaisempaa useammin, mutta edelleen annetaan myös paljon sellaisia
vastauksia, joissa on ainoastaan vastaajan niin kutsuttu puumerkki.
Vankilan johtajalta 6.6.2017 saadun tiedon mukaan hän on henkilöstön viikkopalaverissa
2.6.2017 korostanut, että asiointilomakkeisiin tulee vastata edellä kerrotulla tavalla ja asiaan
tullaan palaamaan myös myöhemmin.
4.11
Rangaistusajan suunnitelmien haltuun antaminen ja asiakirjapyynnöt
Vankilassa vaikutti olevan sekä henkilökunnalla että vangeilla epäselvyyttä siitä, voidaanko
vangille antaa haltuun hänen rangaistusajan suunnitelmansa. Vankilassa annetun
ohjeistuksen mukaan ainoastaan turvallisuudesta vastaava apulaisjohtaja tulostaa vankien
pyytämät ja heille annettavat rangaistusajan suunnitelmat.
Aluejohtajan ja vankilan johdon kanssa käydyn loppukeskustelun perusteella vankilan tiedossa
on, että vangilla on oikeus halutessaan saada haltuun kopio rangaistusajan suunnitelmastaan.
Rangaistusajan suunnitelman voi kopioida ja antaa vangille esimerkiksi
rikosseuraamusesimies tai osaston vartija. Lisäksi asiakirjan, kuten rangaistusajan
suunnitelman haltuun antamisen epäämisessä on myös kyse omaisuuden
hallussapitokysymyksestä, josta päättää rikosseuraamusesimies. Loppukeskustelussa ei
pidettykään millään tavalla tarkoituksenmukaisena, että apulaisjohtaja tulostaa vangille
annettavat rangaistusajan suunnitelmat, vaan että niitä voitaisiin tulostaa myös osastolla.
Vankilan johdon mukaan asia tullaan huomioimaan lähityösuunnitelmassa. Vankilan johtajalta
6.6.2017 saadun tiedon mukaan rangaistusajan suunnitelmien tulostaminen on siirrettävissä
esim. osastovartijoille.
Myös Rikosseuraamuslaitoksen tarkastuskertomuksessa oli kiinnitetty huomiota virheelliseen
menettelyyn vankien henkilötietojen tarkastus- ja asiakirjapyynnöissä.
Tarkastuskertomuksessa ilmeni, että vangeille ei ollut näytetty kaikkia niitä tietoja, joihin
hänellä oli tarkastusoikeus. Rekisteritietojen tarkastamista ja asiakirjojen antamista koskevat
säännökset ovat varsin monimutkaiset.
AOA katsoi, että vankilassa tarvittaneen koulutusta ja oikeudellista neuvontaa siinä, miten
menetellä vangin halutessa tarkastaa tietonsa vankitietojärjestelmästä tai kun vanki haluaa
asiakirjasta kopion.
4.12
Vastaanotto-osaston toiminta
Edellisellä tarkastuksella vangit olivat esittäneet ankaraa arvostelua vastaanotto-osaston
toiminnasta monissa eri asioissa. Arvostelua esitettiin huonosta pääsystä vastaanottoosastolle hakevaan ja vaihtamaan tavaroita ja henkilökunnan toiminnasta pyyntöihin
vastaamisessa. AOA katsoi, että tarkastuksella tehtyjen ja myös muiden havaintojen
perusteella vankien esittämä arvostelu vastaanoton toiminnasta oli perusteltua ja uskottavaa.
AOA pitikin erittäin tärkeänä, että vastaanotossa toimitaan tavaroiden haltuun antamisessa ja
pyyntöihin vastaamisessa virkamieheltä säännöksissä edellytetyllä tavalla.
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Vankilan selvityksen mukaan koko vastaanotto-osaston työn kuvaa on tämän jälkeen
tarkasteltu ja tarkastellaan jatkossa säännöllisesti. Selvityksen mukaan vastaanotto-osaston
toiminnassa on pyritty viikon vasteaikaan, mutta tavoitteeseen ei ole kuitenkaan kaikissa
tilanteissa päästy.
Edelleenkin vankivastaanotolla vangit arvostelivat lähes säännönmukaisesti vastaanottoosaston toimintaa. Toimintaa arvosteltiin edelleen hitaudesta ja vankien kertoman perusteella
vaikuttaakin siltä, että vankilan asettama viikon tavoiteaika ylittyy varsin usein. Tavaroiden
haltuun antamista koskeviin asiointilomakepyyntöihin voidaan edelleenkin vastata kielteisesti
ilman, että vangille annetaan asiassa kielteistä päätöstä muutoksenhakuohjauksin.
Todettakoon, että vastaanotto-osaston seinällä on edelleen rikosseuraamusesimiehen
marraskuussa 2015 allekirjoittama ohje, jonka mukaan asiointikaavakkeet pyritään
käsittelemään kahden viikon kuluessa jättämisestä. Vastaanotto-osaston seinällä on edelleen
myös apulaisjohtajan antama vanhentunut ohjeistus siitä, että vanki saa vastaanottaa
omaisuutta laitokseen ulkopuolelta vankilaan saapumisen jälkeen vain postin välityksellä.
Tarkastuksella ei pystytty käymään läpi ja selvittämään vankivastaanotolla kerrottuja
yksittäisiä tapauksia vastaanoton toiminnassa, koska kumpanakaan tarkastuspäivänä paikalla
ei ollut yhtään vastaanotto-osaston vakituista työntekijää. Tämän johdosta tarkastuksella ei
myöskään pystytty tarkemmin selvittämään vastaanotto-osaston tämän hetkistä tilannetta ja
toimintatapoja.
Vastaanotto-osastolla työskentelee kaksi rikosseuraamusesimiestä ja kaksi vartijaa. Tiedossa
ei ole, millaisessa työvuorokierrossa kyseiset virkamiehet ovat, mutta arkipäivisin normaaliin
virka-aikaan heistä voinee olla paikalla enintään yksi vartija ja yksi rikosseuraamusesimies.
Monet vastaanotto-osaston tehtävistä vaativat erityistä huolellisuutta, ammattitaitoa ja muun
muassa vangin omaisuuteen sekä tarkastamiseen liittyvien oikeusohjeiden tuntemusta. Näitä
tehtäviä ei voida tarkastajien arvion mukaan jättää toimipisteen tehtävistä tietämättömän
sijaisen vastuulle ilman asianmukaista työnjohtoa. Vastaanotto-osastolla suoritettavien
virkatehtävien yhteydessä joudutaan puuttumaan vankien ymmärrettävästikin tärkeinä pitämiin
asioihin kuten omaisuuden hallussapitoon ja asialliseen kohteluun tarkastustoimenpiteiden
yhteydessä. Vastaanotto-osastolla työskentelevän henkilöstön huolellisuudella, kokemuksella
ja orientaatiolla on suuri merkitys myös laitoksen turvallisuudelle. Edellä vastaanotto-osaston
toiminnan laadukkuudelle esitetyt kriteerit ja vankien kuulemisissa esittämä kritiikki herättää
kysymyksen siitä, onko Mikkelin vankilan vastaanotto-osastolla riittävät henkilöstöresurssit
tehtäviensä hoitamista varten.
AOA katsoo, että saatujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että vastaanotto-osaston
toimintaa ei voida vieläkään pitää kaikilta osin tyydyttävänä ja kehottaa vankilan johtoa
ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Tässä yhteydessä tulisi selvittää
myös henkilöstömitoituksen riittävyys tehtävien suorittamiseen ja osastolla työskentelevien
sijaisten riittävän ammattitaidon turvaaminen.
4.13
Tapaamiset
Valvotut tapaamiset
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Tapaajien määrä on nyt määritelty järjestyssäännössä ja tulo-oppaassa yhdenmukaisesti,
kerrallaan enintään kolmeksi henkilöksi. Vankilan selvityksen mukaan, mikäli tavattavia
alaikäisiä on kerralla enemmän, järjestetään tapaaminen muualla kuin varsinaisessa
valvottujen tapaamisten tilassa.
Valvomattomat tapaamiset
Tarkastuksella oli ilmennyt, että valvomatonta tapaamista koskevissa järjestyssäännön
määräyksissä oli asetettu sellaisia määräyksiä tapaamisen myöntämisen edellytyksistä, joita
siinä ei voitu asettaa ja tapaamisen myöntämisen edellytykset olivat osittain vankeus- ja
tutkintavankeuslakien säännöksiä tiukemmat.
Vankilan järjestyssääntö on nyt muutettu lainsäännön mukaiseksi ja vastaamaan muiden
suljettujen vankiloiden säännöksiä tapaamisen myöntämisen edellytyksistä. Vankilan
työjärjestykseen on otettu myös säännökset siitä, kenen tehtäviin kuuluu päättää niiden
myöntämisestä.
Vankila toimitti selvityksen valvomattomien tapaamisten tapaamisajankohtien määrän
riittävyydestä sekä tapaamisten epäämisen syistä ja perusteista tammi-maaliskuulta 2017.
Valvomattomia tapaamisia on kyseisenä aikana haettu 47 kpl, joista myönnettiin 25 kpl, eli
vähän yli puolet oli myönteisiä päätöksiä. Vankilan selvityksen mukaan valvomattomien
tapaamisten määrät ovat nousseet vuosittain vuodesta 2012. Tapaamisia myönnettiin 85 kpl
vuonna 2015 ja yli 90 kpl vuonna 2016. Vuoden 2017 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana
tapaamisia on myönnetty 25 kpl, mikä tarkoittaisi vuoden aikana noin 100 tapaamista. Vankien
yhteydenpitomahdollisuuksien kannalta myönteinen kehitys on näin ollen jatkunut.
Osa tarkastetuista kielteisistä päätöksistä on hyvin perusteltuja ja vaikuttaa siltä, että
valtaosalle kielteisistä päätöksistä olisi asianmukaiset perusteet, mutta päätöksen perusteluita
ei kuitenkaan kaikilta osin voida pitää asianmukaisina ja riittävästi yksilöityinä. Perusteluissa
huomioita kiinnittää se, että niissä on kiinnitetty paljon huomiota vangin käyttäytymiseen ja sen
moitteettomuuteen. Osa kielteisistä päätöksistä on perustunut ainoastaan vangin
käyttäytymisen arviointiin ilman arviointia siitä, millä tavoin ja miksi se vaikuttaa tapaamisen
ehtojen noudattamisen todennäköisyyteen. AOA totesi, että valvomattoman tapaamisen
myöntäminen ei voi olla palkkio hyvästä käyttäytymisestä eikä sen epäämistä voida perustella
vangin huonolla käyttäytymisellä. Päätösten perusteella vaikuttaa siltä, että vankilassa olisi
voitu myöntää vielä nykyistä enemmän valvomattomia tapaamisia.
Saadun selvityksen mukaan valvomattomien tapaamisten myöntämistä on myös sujuvoitettu
siten, että apulaisjohtaja tekee ensin päätöksen valvomattoman tapaamisen myöntämisestä,
jonka jälkeen osaston vartija auttaa lähityönä vankia varaamaan kulloisenkin tapaamisajan.
Tällä menettelyllä tapaamisaikojen riittävyys ja oikea kohdistus on parantunut.
Valvomaton tapaamistila on varsin vähäisellä käytöllä ja siellä olisi mahdollista järjestää
tapaamisia nykyistä useamminkin. Valvomattomia tapaamisia järjestetään kolmesti viikossa,
joten nykyisillä tapaamismäärillä niiden määrää ei sinällään voida pitää riittämättömänä. AOA
pitää tärkeänä, että tapaamisaikojen määrää lisätään nykyisestä tarpeen kasvaessa.
Suositeltavaa olisi myös, että tapaamisaikoja olisi myös myöhäisempää aikaan viikonloppuisin
kuin klo 9, koska esimerkiksi kauempaa saapuvilla lapsiperheillä ja muillakin tapaajilla voi
tuottaa vaikeuksia ehtiä paikalle ajoissa.
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Lapsen tapaamiset
Tarkastuksella oli ilmennyt, että vankilasta puuttuivat vankeus- ja tutkintavankeuslaissa
edellytetyt soveltuvat tilat lapsen tapaamiseen ja tapaamisia on järjestetty valvomattomassa
tapaamistilassa.
Vankilan selvityksen mukaan valvomattomiin tapaamisiin tarkoitetun tilan kalustamiseen on
kiinnitetty huomiota, mutta muiden tilojen saaminen lapsen tapaamisen käyttöön on
osoittautunut hyvin haasteelliseksi.
Vankila toimitti selvityksen lapsen tapaamisten tapaamisajankohtien määrän riittävyydestä
sekä tapaamisten epäämisen syistä ja perusteista tammi-maaliskuulta 2017. Selvityksen
mukaan kyseisenä ajankohtana lapsen tapaamisia oli haettu 4 neljää kertaa, joista
tapaaminen oli myönnetty kolmella kerralla. Selvityksen mukaan toiminnallinen isä-lapsi –
tapaaminen on järjestetty liikuntasalissa kerran kuukaudessa. Se on järjestetty lauantaiiltapäivisin kahden tunnin ajaksi ja siihen voi kerrallaan osallistua enintään neljä vankia
lapsineen. Tapaamisia on aikavälillä 25.2.-20.5.2017 järjestetty neljä kertaa ja niihin on
osallistunut yhteensä 12 vankia ja 14 lasta. Tapaamisella isät voivat harrastaa lasten kanssa
liikuntaa tai pelata lautapelejä.
AOA pitää ymmärrettävänä, että lapsen tapaamiseen soveltuvien tilojen rakentaminen
jälkikäteen vankilan tapaamistiloihin on vaikeaa. Lapsen tapaamisten järjestäminen
säännöllisinä toiminnallisina tapaamisina liikuntasalissa vaikuttaa tässä tilanteesta erittäin
hyvältä järjestelyltä.
Asiamiehen tapaamiset
Tarkastuksella oli ilmennyt, että asiamiehen tapaamistilassa oli kameravalvonta. Vankeus- ja
tutkintavankeuslain mukaan tapaamista voidaan kuitenkin valvoa ainoastaan silloin, jos se on
välttämätöntä vankilan järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi taikka jos vanki tai
asiamies sitä nimenomaisesti pyytää.
Tapaamistilaan on nyt laitettu verho kameran eteen, ja asiamies tai vanki voivat halutessaan
ottaa näkyviin tilassa olevan valvontakameran. Vankilasta saadun tiedon mukaan asiamielle
kerrotaan asiasta hänen saapuessa vankilaan.
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Asiamiehen tapaamistilan kamera ja verho
Asiamiehen tapaamistilojen kameravalvonta vaikutti olevan yleisempikin ongelma IPRA:n
vankiloissa. AOA on Mikkelin vankilan lisäksi kiinnittänyt samaan asiaa huomiota myös
Kuopion vankilan ja Oulun vankilan kohdalla. IPRA/Alkesta saadun selvityksen mukaan
Pelson, Sukevan ja Pyhäselän vankiloissa ei ole kameravalvontaa asiamiesten
tapaamistiloissa.
Tapaamiset videoyhteyden välityksellä
Vankilassa on otettu laajasti käyttöön vankeus- ja tutkintavankeuslain mahdollistamat
videoyhteyden välityksellä järjestettävät tapaamiset. Tapaamiset on järjestetty Skypen
välityksellä. Tapaamisia on myönnetty 99 kappaletta ajalla 13.3.-4.6.2017.
4.14
Ulkoiluolosuhteet
Tarkastuspöytäkirjassa kiinnitettiin huomiota ulkoilutilojen pienuuteen suhteessa ulkoilevien
vankien määrään. Vankilaa pyydettiin selvittämään mahdollisuuksia laajentaa vanhan puolen
ulkoilutilojen käyttöä ja pinta-alaa. Erillään pidettävien ulkoilutilaa pidettiin pienuudeltaan ja
olosuhteiltaan epätyydyttävänä ja soveltuvana käytettäväksi vankien ulkoiluun korkeintaan
muutaman päivän pituisena ajanjaksona.
Vankilasta saadun selvityksen mukaan vankien ulkoilua varten on otettu käyttöön vanhan
puolen itäinen ulkoilupiha ja läntisen ulkoilupihan aluetta on myös laajennettu. Selvityksen
mukaan erillään pidettävien ulkoilutilaa käytetään mahdollisimman harvoin ja korkeintaan
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joitakin päiviä kestäviä jaksoja. Selvityksen mukaan tammi-maaliskuussa 2017 tilaa ei ollut
käytetty ulkoiluun kertaakaan.
AOA pitää muutoksia erittäin myönteisenä ja pitäisi suotavana, että käyttöön otettuja
ulkoilualueita voitaisiin käyttää nykyistä enemmän ja siten vähentää uuden puolen pienempien
ulkoilualueiden tilanahtautta.

Vanhan puolen itäinen ulkoilualue
Ulkoilutiloista puuttuvat sadekatokset. Saadun selvityksen mukaan vankilaan saapuville
vangeille annetaan nyt tulopakkauksen mukana kevyt sadetakki.

4.15
Liikuntamahdollisuudet
Tarkastuspöytäkirjassa arvosteltiin vankien vähäisiä liikuntamahdollisuuksia ja asianmukaisen
kuntosalin puuttumista. Kaikissa muissa vankiloissa, avolaitokset mukaan lukien vankien
käytössä on asianmukainen kuntosali. Mikkelin vankilassa on ainoastaan pieni kuntoiluhuone
(n.16 neliömetriä), jossa yksi kuntopyörä ja suotulaite.
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Kuntoiluhuone
Vankilan selvityksen mukaan osaston E 1-4 yhteisselli (n.21 neliömetriä) muutetaan crossfittyyppiseksi kuntoilutilaksi ja kuntoiluvälineet sinne on jo tilattu (mm. weighbag).
Ohjaajavartijalta saadun tiedon mukaan tarkoitus on, että vangit voisivat päästä kuntoilutilaan
kerran viikossa. Vankilasta arvioitiin tila saatavan käyttökuntoon heinäkuussa 2017.
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Crossfit-saliksi varustettava huone

Ohjaajat toteuttivat helmikuussa 2017 vangeille kyselyn liikuntamahdollisuustoiveista.
Selliosastojen yhteistiloihin on tämän kyselyn pohjalta tilattu muun muassa 11 spinningpyörää. Myös liikuntasalin välineistöä täydennetään tehdyllä tilauksella tilan käytön
monipuolistamiseksi ja maksimoimiseksi. Tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella
liikuntasalin käyttöaste oli jossain määrin noussut. Vankilan johdon ohjeistamana vajaiden
liikuntalistojen täydentäminen osastoilla tullee lisäämään vankien mahdollisuuksia liikuntaan.
Helmikuun 2017 alusta vankilaan on palkattu kolmas ohjaaja-vartija, joka kahden muun
kanssa ohjaa liikuntaa ja muuta vangeille suunnattua harrastetyyppistä kuntoutustoimintaa.
Vierumäen urheiluopiston opiskelijat pitivät maaliskuussa vankilassa ryhmäliikuntatunteja ja
liikunta-terveystunteja ja heidän asiantuntemustaan hyödynnetään myös
liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi.
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Crossfit-saliin sijoitettavaa välineistöä. Tarkastaja Reima Laaksolla kädessään weightbagkuntoiluväline.
AOA pitää myönteisenä vankilan toimia vankien liikuntamahdollisuuksien lisäämisessä, mutta
valitettavana sitä, että vankilaan ei saada järjestettyä vangeille asianmukaista kuntosalia. AOA
pitää vankilan ilmapiirin sekä turvallisuuden ja järjestyksen kannalta tärkeänä, että jokaisella
vangilla on omien kykyjensä mukaan mahdollisuus harrastaa ja purkaa paineitaan liikuntaan.
Mikkelin vankilan tyyppisessä suljetussa laitoksessa, jossa aerobisen liikunnan
mahdollisuuksia rajoittavat asianmukaisen ja riittävän tilavan kuntosalin puuttumisen ohella
ulkoilupihojen pieni koko, liikunnan ohjauksen merkitys korostuu. Huomattava osa vangeista,
varsinkin toisissa vankiloissa tuomiotaan suorittaneista, on keskittynyt liikunnassaan
painoharjoitteluun vapailla painoilla tai taljoilla. Siirtyminen laitokseen, josta
painoharjoittelumahdollisuudet puuttuvat, saattaa aiheuttaa turhautumista ja pyrkimystä jatkaa
painoharjoittelua esim. käyttämällä vankitoveria lisäpainona. Tämä on ollut havaittavissa
Mikkelin vankilassa, jossa edellä kuvattu käyttäytyminen on pyritty estämään kielloin.
Terveydelliseltä kannalta vuosia jatkuneen painoharjoittelun yhtäkkinen lopettaminen ja
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lihaskunnon heikentyminen ilmenevät usein tuki- ja liikuntaelinvaivoina. Vankikuulemisissa
useampi vanki valitti selkä- ja lannerangan kipeytymistä liikunnan puutteen takia. Seuraavaksi
tulee luonnollisesti tarve saada vaivoihin kipulääkkeitä. Vankilaan ollaan tarkastuksella
saatujen tietojen mukaan rakentamassa kuntohuoneen lisäksi crossfit-tilaa. Sekä
kuntohuoneen Concept 2-soutulaitteen ja kuntopyörän, että crossfit-harjoittelussa käytettävien
välineiden hyödyntäminen edellyttävät ohjaajilta ”personal trainer”-tyyppistä kädestä pitäen
tapahtuvaa perehdytystä ja ohjausta sekä valvontaa. Vailla ohjausta toteutettu omatoiminen
harjoittelu johtaa todennäköisesti välineiden ennenaikaiseen rikkoutumiseen.
AOA totesi arvionaan, että vankilan liikuntasalin laajempi hyödyntäminen vankien liikunnassa
esim. kuntopiirityyppisessä ohjatussa harjoittelussa toisi todennäköisesti sekä vankilan
ilmapiirin että vankien terveyden kannalta myönteisiä tuloksia.
Kuntosalin poistaminen hankesuunnitelmasta
AOA pyysi toimittamaan hankesuunnitelman muuttamista koskevat asiakirjat, joissa on
päätetty kuntosalin muuttamisesta opetustilakeittiöksi. Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikön selvityksen mukaan kyseiset asiakirjat on pyydetty Senaattikiinteistöiltä, mutta sellaista asiakirjaa ei ole esitetty, jossa tämä asia olisi nimenomaisesti
kirjattu.
Selvityksen mukaan Mikkelin vankilaan tuli saada mahdollisimman paljon vankipaikkoja
Konnunsuon vankilan lakkauttamisen ja Pelson vankilan vankipaikkojen vähenemisen
johdosta. Uudisrakennukseen valmistui liikuntasali, jota vankilassa ei aikaisemmin ollut.
Selvityksen mukaan kuntosali oli suunniteltu toteutettavaksi peruskorjattuun osaan.
Uudisrakennuksen kustannukset olivat ylittyneet selkeästi, mikä vaikutti taas vanhan puolen
peruskorjauksen kustannustasoon, jota ei saatu ylittää. Vanhan puolen perusparannettuun
alakertaan toteutettiin vankiosasto, mikä edellytti osaston yhteisiä tiloja, kuten osastokeittiön.
Selvityksen mukaan muutoksessa oli kysymys Senaatin investointirahojen riittävyydestä.
Osastokeittiön kalusteet ovat laitoksen hankkimat Riihimäen vankilalta ja niitä ei siis hankittu
Senaatin rahoituksella. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittivät alkuperäiset arviot ja
Senaatilla ei mitä ilmeisemmin ollut mahdollisuutta toteuttaa sekä kuntosalia että
osastokohtaista keittiötä, vaikka Rikosseuraamuslaitoksella olisi ollut varaa maksaa tästä
syntyvät lisävuokrakustannukset. Myös tilojen rajallisuus olisi tätä vaikeuttanut.
4.16
Kirjasto
Kirjasto on erittäin pienessä tilassa (n. 18 neliömetriä), johon ei mahdu samaan aikaan kuin
muutama vanki. Tarkastuksella oli katsottu, että kirjastoa ei voida pitää tiloittaan ja
valikoimiltaan riittävänä 110-paikkaiselle vankilalle. Vangit eivät päässeet myöskään viikoittain
osastoittain kirjastoon, vaan vangin tuli pyytää erikseen kirjastoon pääsyä asiointilomakkeella.
Edellisellä tarkastuksella ilmeni myös, että vangeilla ei ollut mahdollisuutta lainata
kaukolainana yleisistä kirjastoista muuta kuin opiskelukirjoja.
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Kirjasto
Vankilan selvityksen mukaan käytäntöä on nyt muutettu siten, että vangit pääsevät kirjastoon
osastoittain kerran viikossa ilman ennakkoilmoittautumista. Myös osastojen päiväjärjestyksiin
on merkitty, että kirjastoon pääsee perjantaisin. Vangeilla on nyt mahdollisuus myös muiden
kuin opiskelukirjojen lainaamiseen kaukolainana opinto-ohjaajan kautta.
Vankeja kirjastoon vievän vartijan mukaan noin 30 vankia haluaa käydä kirjastossa
perjantaisin ja se pystytään hyvin järjestämään. Vaikka kirjavalikoima oli määrältään pieni, niin
hankitut kirjat vaikuttivat hyviltä ja yleisesti kysytyiltä. Opinto-ohjaaja varmisti tiedon, että
hänen kauttaan vangit voivat ja olivat lainanneet kirjoja kaukolainana myös muita kuin
opiskelukirjoja. Vankien kanssa keskusteltaessa ilmeni, että he eivät vielä olleet kovinkaan
laajalti tietoisia kyseisestä mahdollisuudesta.
AOA oli todennut tarkastuspöytäkirjassa, että jos monitoimitilalle ei ole kunnollista tarvetta
muiden toimintojen järjestämisessä, kirjaston sijoittaminen kyseeseen tilaan voisi olla
harkittavaksi otettava vaihtoehto. Tällä kertaa tarkastuksen aikana monitoimitila oli käytössä,
toisella puolella toimi kuvataideryhmä ja toiselle puolelle rakennettiin kohdassa 4.17 ilmenevää
uskonnonharjoituksen soveltuvaa tilaa.
AOA katsoi, että kirjaston osalta asia ei enää anna aihetta enempään.
4.17
Tilat uskonnonharjoitukseen
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Tarkastuksella oli ilmennyt, että vankilasta puuttui säännöksissä edelletyt
uskonnonharjoitukseen soveltuvat tilat. Vankilan selvityksen mukaan uskonnonharjoittamista
ja hiljentymistä varten kalustetaan monitoimitilaan alue, joka rajataan sermeillä muusta
huonetilasta. Sermit on tilattu ja pappi toimii hankkeen asiantuntijana.
Nyt jälkitarkastuksella keskusteltiin vankilassa maaliskuun alussa työnsä aloittaneen
vankilapapin kanssa. Tätä ennen vankilassa ei ole ollut pastoria kolmeen vuoteen. AOA piti
erittäin myönteisenä asiana, että vankilaan on saatu kokenut pastori. Pastori kertoi olevansa
tyytyväinen uskonnonharjoitukseen valmistuvaan tilaan ja piti myös tällaista tilaa
välttämättömän tehtävänsä hoitamisen kannalta. Tarkastuksella tutustuttiin tilaan, jota ei vielä
ollut otettu käyttöön, mutta sermit oli jo asennettu.
4.18
Eristysselliosaston olosuhteet ja käyttö
Edellisellä tarkastuksella oli kiinnitetty huomiota eristyssellien karuuteen, epäsiisteyteen ja
käyttöön. Yksinäisyysrangaistukset pantiin täytäntöön eristysselleissä.
Yksinäisyysrangaistukseen määrätyt olivat lisäksi olleet säännönmukaisesti eristyssellissä
kurinpitokäsittelyyn saakka järjestysrikkomuksen selvittämisen perusteella, vaikka perusteita
sille ei aina kaikissa tapauksissa ollut.
Selvityksen mukaan yksinäisyysrangaistuksia ei enää panna täytäntöön eristysselleissä.
Selvityksen mukaan vankeja sijoitetaan eristysselliin järjestysrikkomuksen selvittämisen
vaatimaa erillään pitämistä varten ainoastaan niissä poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa
esimerkiksi teon luonteen ja vangin tilanteen vuoksi on välttämätöntä, eikä sitä jatketa
kauempaa kuin se on välttämätöntä. Asiaan paneudutaan henkilökunnan koulutuksessa.
Vankilalta pyydettiin selvitys eristysosastolle sijoitetuista vangeista tammi-maaliskuussa 2017.
Selvityksen mukaan kyseisenä ajanjaksona neljä vankia sijoitettiin eristysosastolle
tutkinnallisista syistä ja yhdessäkään tapauksessa sijoittamisen kesto ei ole ylittänyt yhtä
vuorokautta. Tapauksissa ei ole ilmennyt aihetta epäillä, että vankeja olisi tapauksissa pidetty
aiheetta tai liian kauan tutkinnallisista syistä eristyssellissä. Vaikuttaa siltä, että vankila on
muuttanut toimintatapaansa asiassa.
Tarkkailuun oli tammi-maaliskuussa 2017 sijoitettu yhteensä 11 vankia päihtymyksen,
vieroitusoireiden ja itsetuhoisen käytöksen perusteella ja yksi vanki eristämistarkkailuun.
Päätöksissä ei havaittu huomautettavaa.
Tarkastuksen aikana eristysselliosaston sellit olivat siistit. Saadun selvityksen mukaan
eristyssellien siisteyteen on kiinnitetty erityistä huomiota.
Vankila toimitti pyydetyn selvityksen siitä, miten yksinäisyysrangaistus, vangin erillään
pitäminen järjestysrikkomuksen selvittämisen aikana, tarkkailu ja eristämistarkkailu pannaan
käytännössä täytäntöön. Selvitys oli varsin yleisluonteinen ja asioita ei käyty siinä kovinkaan
yksityiskohtaisesti läpi eri toimenpiteiden osalta. Osassa vankiloita on laadittu kirjallinen
ohjeistus siitä, miten käytännössä tulee menetellä pantaessa täytäntöön edellä mainittuja
toimenpiteitä. Tämä helpottaa henkilökunnan toimintaa ja varmistaa vankien säännösten
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mukaisen kohtelun. AOA piti perusteltuna, että myös Mikkelin vankilassa laadittaisiin
etukäteen tällainen ohjeistus kyseisiä tilanteita varten.
Hälytyslaitteen sijoituspaikka
Tarkastuksella kiinnitettiin huomiota siihen, että kolmessa eristyssellissä hälytyslaitteen
nappula oli sijoitettu kaltereiden ulkopuolelle lattialle siten, että siihen ylettyminen on vaikeaa.
Kutsun painaminen edellyttää sitä, että vanki makaa vatsallaan tai selällään lattialla ja että hän
pystyy ojentamaan käden sellin kaltereiden alhaalla olevan poikkirautojen alitse
hälytyslaitteelle. Kutsun käyttäminen edellyttää vangilta notkeuden lisäksi sitä, että hänen
käsivartensa on riittävän hoikka. Kaikki vangit eivät pysty kutsunappia painamaan.
Tarkkailusellissä hälytyslaite oli asianmukaisesti sijoitettuna seinään vähän sellin ulkopuolelle
siten, että sen painaminen oli helppoa.
Tarkastuksella ei selvinnyt miksi hälytyslaite on eristysselleissä sijoitettu kyseisellä tavalla.
Vankilan johdolta saadun tiedon mukaan myös vankilassa oli ihmetelty hälytyskutsun
sijoituspaikkaa ja että sijoittamisesta olisivat päättäneet Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikön virkamiehet.
Vankeuslain 7 luvun 1 §:n mukaan vankilan suljetuissa tiloissa, joissa säilytetään vankeja,
tulee olla hälytyslaite, jolla voidaan välittömästi saada yhteys henkilökuntaan.
Rikosseuraamuslaitoksen vankilasuunnitteluohjeiden mukaan eristyssellin hälytyslaite tulee
sijoittaa seinään sellin ulkopuolella. Eristyssellin sijoitetun henkilön tilan, henkilökohtaisten
ominaisuuksien ja toimintakyvyn arvioinnin osalta hälytyskutsun sijoituksen merkitys vielä
korostuu. AOA katsoi, että vankia ei voida sijoittaa kyseisiin eristysselleihin, mikäli hän ei
kykene siellä painamaan hälytyskutsua. AOA piti hälytyslaitteen sijoitusta vangin kannalta
myös halventavana kohteluna ja katsoi, että asia on välittömästi korjattava.
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Hälytyskutsun painonappi sellin kalterioven ulkopuolelta
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Hälytyskutsun painonappi kuvattuna sivulta sellin kalterioven ulkopuolelta.
Vankilan johtajalta 6.6.2017 saadun tiedon mukaan hälytyskutsun siirtämistä lattialta seinälle
selvitetään ja tässä tarkoituksessa IPRA:n aluejohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat olleet
yhteydessä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön kiinteistöpuoleen.
4.19
Sellikalustus
Tarkastuksella oli ilmennyt, että asuinselleissä valona oli ainoastaan katossa oleva
loisteputkivalaisin, eikä selleissä ollut vankilasuunnitteluohjeen mukaisia lukuvalaisimia.
Vanhan puolen selleissä oli käytössä heikkorakenteisia ja veltostuneita muovisia jakkaroita.
Vankilan selvityksen mukaan selleihin on tilattu lukuvalot ja vanhan puolen selleihin
puukantiset metallijakkarat.
Nyt tarkastuksella huomioitiin, että selleihin oli asennettu seiniin kiinnitetyt lukuvalot. Yhdestä
matkaselliosaston sellistä (MS 108) puuttui lukuvalo, mutta siihenkin sellainen tullaan
asentamaan. Jakkaroiden valmistus oli viivästynyt, eikä niitä vielä tarkastukseen mennessä
ollut toimitettu vankilalle.
4.20
Vankien toiminnat ja sellin ulkopuolinen aika
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Rikosseuraamuslaitoksen Mikkelin vankilaa koskevassa tarkastuskertomuksessa 15.7.2016 oli
yksityiskohtaisesti selvitetty vankien mahdollisuutta viettää aikaa sellin ulkopuolella. Siinä oli
vankilalle annettu suosituksia kehittää suljetuimpien osastojen toimintaa siihen suuntaan, että
sellien aukioloaikaa lisätään ja vankien tarpeiden mukaista toimintaa kehitetään ja
laajennetaan sekä lisätään vapaa-ajan toimintaa.
Edellä todetun johdosta AOA ei pitänyt tarkoituksenmukaisena ryhtyä asiaa selvittämään,
vaan pyysi Rikosseuraamuslaitosta toimittamaan jälkitarkastuskäyntinsä jälkeen tiedot siitä,
mihin toimenpiteisiin vankilassa oli ryhdytty suositusten johdosta.
Rikosseuraamuslaitoksen toimittamasta jälkitarkastuspöytäkirjasta ilmenee, että vankilassa on
ryhdytty moniin erilaisiin toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi. Selvityksen mukaan
tarkastuksen jälkeen suljetuimpien osastojen toimintaa on lisätty muun muassa kahdella
taideryhmällä, Marttojen kotitalousryhmällä, pelikerholla sekä liikuntamahdollisuuksia
lisäämällä. Vankilassa on myös käynnistetty erityisohjaajan pitämä kuntoutusta ja kädentaitoja
yhdistävä päivätoimintaryhmä sekä palkattu uusi työntekijä vankien vapaa-ajan toimintoja
kehittämään. Myös sellien aukioloaikaa on lisätty merkittävästi. Vankilasta saadun tiedon
mukaan vangeille tarkoitettu musiikkitila otettiin käyttöön viikolla 25. Tilassa on käytössä
erilaisia soittimia rummuista kitaroihin. Vankilan selvityksen mukaan tavoite vankien
mahdollisuudesta olla päivittäin vähintään kahdeksan tuntia sellin ulkopuolella toteutuu, mutta
aktiivitoimintojen lisääminen kyseiselle ajalle vaatii edelleen ponnisteluja.
Viime tarkastuksella tuli sellainen kuva, että vankilan asemoituminen korkean
turvallisuustason vankilaksi vaikutti vankilan toimintatapoihin monissa eri asioissa. IPRA:n
aluejohtajalta saadun selvityksen mukaan Mikkelin vankilaa ei ole kuitenkaan asemoitu
korkean turvallisuustason vankilaksi. Vankilan osastorakenne mahdollistaa vankilan jakamisen
pienempiin osastoihin, mikä taas mahdollistaa myös vaikeammin sijoitettavien vankien
sijoittamisen sinne. Aluejohtaja katsoi, että vankilan turvallisuus ei ole riippuvainen siitä,
kuinka kauan ovia pidetään auki tai kiinni. Vankilan rakenteiden lisäksi tärkeintä on vankilan
henkilöstön ammatillinen ja vuorovaikutuksellinen työote, jolla mahdollisia vaikeita tilanteita
voidaan ennakoida. Sellien aukioloaikaa lisäämällä on lisätty henkilöstön ja vankien välistä
vuorovaikutusta lähityöhankkeen tavoitteiden mukaisesti tinkimättä kuitenkaan
turvallisuudesta. Aluejohtajan mukaan vankilan turvallisuustasoon ei ole tehty muutoksia, eikä
nykyisen toimintamallin muuttamiseen ole tarvetta. Vankilaan ei olla myöskään
suunnittelemassa varmuusosastoa. AOA totesi voivansa yhtyä aluejohtajan vankilan
turvallisuudesta esittämiin näkemyksiin.
Normaaleilla asuinosastoilla sellien ulkopuolisen ajan osalta vankilassa on siten päästy CPT:n
ja AOA:n suosittamaan kahdeksan tunnin vähimmäisaikaan ja osalla osastoja sen ylikin.
Tarkastuksella ja vankikuulemisissa havaittiin selvästi edellä mainittujen muutosten ja
erityisesti sellien aukioloaikojen merkittävä laajentuminen ja niiden vaikutus vankeihin. Näiden
muutosten seuraamuksena koko laitoksen luonne tuntui muuttuneen erittäin suljetusta
avoimemmaksi. Muutoksen huomasi erityisesti vankilan vanhalla puolella, jossa on
käytävätiloiltaan suuret ja avarat selliosastot. Näillä osastoilla vangit saavat varsin vapaasti
liikkua myös samalla kerroksella oleville toisille osastoille. Ilmapiiri osastoilla oli kuitenkin
rauhallinen ja henkilöstön ja vankien välinen kanssakäyminen leppoisan oloista.
Lienee selvää, että näin lyhyellä aikavälillä tapahtunut merkittävä muutos laitoksen osastojen
luonteessa ei ole täysin ongelmaton. Vankilan johdon mukaan sellien aukioloaikojen
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lisääminen on osalla vangeista enemminkin saanut aikaan passivoitumista esimerkiksi
ulkoiluun ja ohjattuun toimintaan osallistumisen osalta. Sellien lukitsemattomuus voi olla
ongelmallista myös silloin, kun vanki haluaa olla rauhassa sellissä esimerkiksi opiskellakseen.
Vangit eivät ymmärrettävästi kovinkaan herkästi pyydä vartijaa sulkemaan sellin ovea esim.
leimautumisen pelossa. AOA katsoi, että vangilla olisi kuitenkin hyvä olla mahdollisuus lukita
sellin ovi itse ja esimerkiksi Helsingin vankilan viimeksi peruskorjatuilla osastoilla vangeille on
ovessa oma lukko, johon on annettu kullekin omat avaimet. Halutessaan omaa aikaa vangit
voivat lukita sellin oven niin, että muut vangit eivät sinne pääse.
Osastoille on myös laadittu uudet, aikaisempaa selvemmät ja helppolukuisemmat
päiväjärjestykset.
Tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella sellin ovien laajemmalla aukioloajalla eli sellin
ulkopuolisen ajan lisäämisellä on kuitenkin selvästi enemmän positiivisia kuin negatiivisia
vaikutuksia. AOA:n mukaan Mikkelin vankila toimii hyvänä esimerkkinä muille suljetuille
vankiloille siinä, että sellien aukioloaikaa koskevat CPT:n suositukset toteutuvat myös
käytännössä.
4.21
Poistumisluvat ja asteittainen vapauttaminen
Tarkastuksella oli ilmennyt, että vankilan poistumislupakäytäntö oli erittäin tiukka ja
poistumislupia myönnettiin vähän. Laitoksen poistumislupien myöntöprosentti oli suljetuista
vankiloista kaikkein alhaisin, 28,7 % (tammi-lokakuu 2016) kun IPRA:n muissa vastaavissa
vankiloissa myöntöprosentti oli 54,3- 74,7 %.
Vankilan selvityksen mukaan tarkastuksen jälkeen poistumislupien myöntämiseen on
kiinnitetty erityistä huomiota ja myönteisiä päätöksiä on tehty. Rikosseuraamuslaitoksen
poistumislupatilastojen mukaan tällä hetkellä vankilan poistumislupakäytäntö ei eroa muiden
vastaavien vankiloiden käytännöstä. Tammi-toukokuussa 2017 vankilan poistumislupien
myöntöprosentti oli 48,5, kun koko maan suljettujen vankiloiden myöntöprosentti oli 48,7.
IPRA:n alueen muiden vastaavien vankiloiden poistumislupien myöntöprosentti oli 36,7- 70,6
%.
Vankila eroaa muista vankiloista edelleen muiden lupien kuin poistumislupien myöntämisessä.
Muiden lupien osalta (lyhyt poistumislupa saatettuna, muu lupa, opintolupa, siviilityölupa ja
tilaisuus) vankilassa ei ole myönnetty yhtään lupaa (tammi-toukokuu 2017), kun Pyhäselän
vankilassa lupia myönnettiin 11 kappaletta, Oulun vankilassa 6 kappaletta ja Kuopion
vankilassa 2 kappaletta.
Vankilalta pyydettiin selvitystä vankien suunnitelmallisesta vapauttamisesta. Tarkastuksella oli
ilmennyt, että vankilasta ei ollut vielä sijoitettu yhtään vankia valvottuun koevapauteen.
Selvityksen mukaan valvotun koevapauden kautta oli vapautunut kolme vankia tammimaaliskuussa 2017 ja kolmen vangin vapauttamista valmisteltiin.
4.22
Kurinpitorangaistukset ja kurinpitoasioiden käsittely
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Edellisellä tarkastuksella marraskuussa 2016 oli käyty läpi vankilan kymmenen viimeisen
kurinpitokäsittelyn asiakirjat, jotka koskivat Mikkelin vankilassa tehtyjä järjestysrikkomuksia.
Tarkastuksella huomio kiinnittyi mm. kurinpitoseuraamusten ankaruuteen verrattuna muihin
vankiloihin ja Rikosseuraamuslaitoksen antamaan ohjeeseen sekä puutteisiin kurinpitoasian
käsittelyn kirjauksissa.
Tällä kertaa vankilaa pyydettiin toimittamaan asiakirjat tammi-toukokuussa 2017 määrätyistä
kurinpitorangaistuksista, joita oli yhteensä 15 kappaletta.
AOA:n käsityksen mukaan tällä kertaa kaikki määrätyt kurinpitorangaistukset olivat
Rikosseuraamuslaitoksen antaman ohjeistuksen mukaisia, eikä kurinpitomenettelyissä ollut
havaittavissa muitakaan virheellisyyksiä.
4.23
Ruuan jakaminen luukusta ja toimintojen peruuttamisesta ilmoittaminen
Tarkastuksella oli ilmennyt, että vangeille oli jaettu ruokaa sellin ovessa olevasta luukusta.
AOA ei pitänyt ruuan antamista luukun kautta asianmukaisena.
Vankilan selvityksen mukaan jatkossa ruokaa ei anneta selliin ovesta olevasta luukusta.
Tarkastuksella ilmeni, että käytännöstä ei oltu kuitenkaan kokonaan luovuttu, vaan vankilassa
edelleen annettiin ruokaa vangeille luukun kautta silloin, kun vankien toiminnat on peruutettu
erityisesti henkilökunnan koulutustilaisuuksien takia. AOA ei näe perustetta siihen, miksi
ruokaa ei voitaisi antaa vangeille oven kautta myös silloin, kun osasto on suljettu ja sen
toiminnot on peruutettu. Vankilan johtajalta 6.6.2017 saadun tiedon mukaan hän on
viikkopalaverissa 2.6.2017 muistuttanut koko henkilöstölle, että ruokaa ei saa antaa vangille
luukun kautta.
Tarkastuksella ilmeni, että ruokaluukkujen tekemisestä sellinoviin aiheutui merkittävät
lisäkustannukset. Tarkastuksella jäi avoimeksi, missä on linjattu ja hyväksytty ruokaluukkujen
tarve oviin.
Tarkastuksella vangit kertoivat ja arvostelivat sitä, että toimintojen peruuttamisesta kerrotaan
vasta kyseisenä aamuna. Tästä voi aiheutua erilaisia vaikeuksia, kuten esimerkiksi jo
sovittujen soittojen peruuntumisia asiamiehelle. AOA on päätöksissään (mm.
EOAK/2105/2016) pitänyt perusteltuna, että vangeille ilmoitetaan kohtuullisen hyvissä ajoin
toimintojen tulevista peruuttamisista. Koulutustilaisuuksien ajankohdat ovat olleet tiedossa jo
kauan etukäteen, joten AOA ei nähnyt estettä sille, miksi tulevista toimintojen peruuttamisesta
ei voisi ilmoittaa vangeille jo aikaisemmin kuin vasta kyseisenä päivänä.
4.24
Vankien kohtelu sekä vankien ja henkilökunnan välinen suhde
Viime tarkastuksella vankikuulemisissa ja vankiosastoilla tehtyjen havaintojen perusteella
vaikutti siltä, että henkilökunnan ja vankien suhteet olivat huonot ja jännitteiset. Vangit
arvostelivat kovin sanoin vankilan ja sen henkilökunnan käytöstä mm. käskeväksi ja
mielivaltaiseksi. Myös Rikosseuraamuslaitoksen aiemmin tekemällä tarkastuksella moni vanki
oli arvostellut henkilökunnan käytöstä.
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Vankilan ja IPRA/Alken selvitysten mukaan toimintakulttuurin ja asenneilmapiirin
parantamiseksi on käynnistetty sarja koulutus- ja kehittämistoimia. IPRA/Alke on järjestänyt
esimiehille ja johdolle koulutusta, jossa käytiin läpi hallintolain sekä vankeus- ja
tutkintavankeuslain keskeiset säännökset ja keskityttiin erityisesti vankilatarkastuksella,
vankien kanteluissa ja oikaisuvaatimuksissa esiin nousseisiin ongelmiin. Päätösten
tekemiseen ja perustelemiseen kiinnitettiin koulutuksessa erityistä huomiota. Lähiesimiehet
vastuutettiin puolestaan kouluttamaan alaisensa. Lähes kaikki lähiesimiehet suorittavat
lähiesimiestyön ammattitutkintoa, johon sisältyy oman työn kehittämistehtäviä. Vankilan
liikuntasalissa järjestettiin huhtikuussa 2017 tilaisuus Rikosseuraamuslaitoksen
laatututkimuksen tulosten pohjalta, johon vangit voivat osallistua ja antaa palautetta vankilan
johdolle. Tilaisuuteen osallistui noin 30 vankia. Vankilan lähityöhanke etenee ja vankilassa on
aloitettu motivoivan keskustelun koulutus. Selvityksen mukaan tavoiteltavia toimintatapoja on
käyty läpi eri henkilöstötilaisuuksissa ja työ jatkuu koko vuoden 2017. Vankilassa otetaan
käyttöön myös vankipalautejärjestelmä, jonka kehittäminen perustuu henkilökunnan jäsenen
ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön, jonka valmistuminen on siirtynyt syksyyn 2017.
Tarkastajien arvion mukaan tällä kertaa vankilan ilmapiiri ja tarkastuksen kuluessa saatu
yleiskuva laitoksen tilanteesta vaikutti myönteisesti aivan erilaiselta kuin edellisellä
tarkastuksella. Viime tarkastuksen jälkeisen puolen vuoden aikana voidaan arvioida
tapahtuneen merkittäviä muutoksia parempaan suuntaan. Kokonaisuudessaan ilmapiiri
vankilassa vaikutti rauhalliselta. Vankien ja henkilökunnan suhteet osastoilla ja
vankikuulemisten perusteella vaikuttivat asiallisilta ja luontevilta. Henkilökunta sai myös
kehuja. Tällä kertaa vähäiseksi jäänyt arvostelu kohdistui ainoastaan yksittäisiin virkamiehiin
tietyissä yksittäisissä tilanteissa.
Ei ole tietenkään mahdollista varmasti sanoa, mistä muutos on johtunut, vaan kyse lienee
monen asian yhteisvaikutuksesta. Näyttäisi siltä, että vankilassa tehdyt toimenpiteet ovat
merkittävästi vaikuttaneet siihen, miten vangit kokevat tulevansa kohdelluiksi. Vankilassa on
muun muassa luovuttu sen omista, muista vankiloista selvästi eroavaista käytännöistä, jotka
eivät perustuneet lakiin ja jotka olivat osittain myös säännösten vastaisia. Nämä käytännöt
olivat aiemmin aiheuttaneet vangeissa paljon arvostelua ja menettelytapoja vankilassa
pidettiin tämän johdosta ymmärrettävästikin jopa mielivaltaisena. Lisäksi vankien
mahdollisuudet yhteydenpitoon läheisiinsä vankilan ulkopuolelle ovat parantuneet
poistumislupakäytännön lievennettyä vastaamaan muiden vankiloiden käytäntöjä. Myös
valvomattomien tapaamisten määrät ovat lisääntyneet ja vangeilla on nyt myös varsin hyvät
mahdollisuudet yhteydenpitoon videoyhteyden välityksellä.
Vaikka laitos rakenteiltaan ja profiililtaan on yksi niistä valtakunnan suljetuista laitoksista, joihin
tullaan sijoittamaan myös vaikeasti sijoitettavia vankeja, vankilaa ei enää olla samalla tavalla
asemoimassa korkean turvallisuustason vankilaksi kuin aikaisemmin. Vankilan luonne on
yleisesti ottaen muuttunut selvästi aikaisempaa avoimempaan suuntaan ja tässä asiassa
suurin muutos on sellien aukioloaikojen erittäin merkittävä lisääminen.
4.25
Keskustelumahdollisuudesta ilmoittaminen osastojen E 2-3, E 2-4 ja E 2-5 vangeille
Vankilalle lähetettiin vangeille tarkoitettu ilmoitus siitä, että heillä on tarkastuksen yhteydessä
mahdollisuus keskustella tarkastuksen suorittavien oikeusasiamiehen kanslian esittelijöiden
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kanssa vankilaa koskevista asioista 29.5.2017. Vankilaan pyydettiin antamaan vangeille tieto
tästä ja ilmoitus pyydettiin pitämään näkyvillä osastojen ilmoitustaululla tarkastukseen saakka.
Vankilaa kierrettäessä 29. ja 30.5.2017 tarkastettiin, oliko kyseinen ilmoitus osastojen
ilmoitustauluilla. Osastojen E 2-3, E 2-4 ja E 2-5 ilmoitustauluilta 30.5.2017 ilmoitusta ei ollut.
Vankivastaanotolla käyneiden listasta ilmeni myös, että kyseisiltä osastoilta ei ollut yhtään
vankia ilmoittautunut keskustelemaan. Kyseisiä osastoja kierrettäessä keskusteltiin seitsemän
vangin kanssa, joista yksikään ei kertonut olleensa tietoinen keskustelumahdollisuudesta ja
vaikuttivat yllättyneiltä sitä heiltä kysyttäessä. Osalla näistä vangeista oli myös halukkuutta
kertoa näkemyksiään vankilaa koskevista asioista ja heidän kertomia asioita otettiinkin esille
alueen ja vankilan johdon kanssa käydyssä loppukeskustelussa.
Tapauksessa ei ilmennyt aihetta epäillä, että ilmoituksen puuttumisesta ja
keskustelumahdollisuudesta ilmoittamatta jättämisessä olisi ollut kyse muusta kuin
valitettavasta inhimillisestä virheestä. Asiasta kerrottiin vankilan johdolle loppukeskustelussa.
Vankilan johto kiistää kuitenkin virheellisen menettelyn mahdollisuuden asiassa.
Loppukeskustelussa apulaisjohtaja ---n kertoi, että hän oli kiertänyt kaikkien osastojen
ilmoitustaulut aamulla 29.5.2017 ennen tarkastuksen alkamista ja ilmoitustauluilla oli ollut
kyseinen ilmoitus. Vankilan johtaja toimitti 6.6.2017 lisätietoja, joiden mukaan vartija kertoi
kiinnittäneensä ilmoituksen kyseisten osastojen ilmoitustauluille työvuorollaan 11.5.2017.
Vartija kertoi muistavansa edelleen, että useampi vanki kävi heti tuoreeltaan kysymässä
häneltä, kuinka vastaanotolle ilmoittaudutaan ja hän oli neuvonut kysyjiä
ilmoittautumismenettelyssä. Ma. rikosseuraamusesimies muisti apulaisjohtaja --- käyneen
tarkastamassa taulut useamman kerran. Vankilan johtajan tietojen mukaan kukaan
henkilökunnan edustaja ei ole ilmoittanut poistaneensa ilmoituksia taululta ennen tarkastusta.
Tarkastuksella tehtyjen havaintojen ja vankilan näkemyksen välillä on selvä ristiriita. Tämän
johdosta IPRA/Alkea pyydetään tarkemmin selvittämään, onko osastojen E 2-3, E 2-4 ja E 2-5
vangeille ilmoitettu keskustelumahdollisuudesta. Selvityksen yhteydessä pyydetään
selvittämään, ketkä vangit olivat olleet kyseiseen vartijaan yhteydessä asian johdosta sekä
kuulemaan heitä asiassa. Ilmoitus on lähetty vankilalle sähköpostitse vasta 15.5.2017, joten
selvityksessä kerrottu ilmoituksen ilmoitustaululle kiinnittämisen ajankohta ei voi pitää
paikkaansa.

4.26
Ulkomaalaisvankien kohtelu
Edellisellä tarkastuksella haastatellut ulkomaalaisvangit kertoivat kommunikaatio ongelmista ja
että vankilassa ei ollut käytetty tulkkeja.
Tällä kertaa tarkastuksella ilmeni, että toiminnoista vastaava apulaisjohtaja oli antanut
erityishenkilöstölle (KKS-henkilöstö) luvan käyttää puhelintulkkausta sitä tarvittaessa ja että
yksi erityisohjaajista oli käyttänyt puhelintulkkausta viisi kertaa kevään aikana.
Loppukeskustelussa aluejohtajana ja vankilan johtajan kanssa otettiin esille myös
valvontahenkilökunnan mahdollisuus puhelintulkkauksen käyttöön. Vankilan johtajalta
6.6.2017 saadun tiedon mukaan tulkkauksen tilaamisesta osana osastovartijan lähityötä on
puhuttu henkilökunnalle alustavasti, mutta että yhteisiä pelisääntöjä asialle on syytä pohtia
tarkemmin henkilöstöpalavereissa.
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Opinto-ohjaaja kertoi myös, että ulkomaalaisille vangeille annetaan mahdollisuus soittaa
kotimaahansa omaisilleen ja ilmoittaa vankilassa olostaan vankilan puhelimella.
Ulkomaalaisvangeilla on mahdollisuus olla yhteydessä kotimaassaan oleviin lähiomaisiinsa
ilmaiseksi Skypen kautta videoyhteyden välityksellä.
Tällä tarkastuksella ei erikseen käyty haastattelemassa ulkomaalaisia vankeja tulkkauksen
välityksellä. Vankivastaanotolla tarkastajien kanssa kävi keskustelemassa neljä ulkomaalaista
vankia

4.27
Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskuksen toiminta vankilan
toiminnan lainmukaisuuden valvonnassa
IPRA/Alken työjärjestyksen mukaan aluekeskuksen tehtävänä on ohjata yksiköiden toimintaa
ja varmistaa laillisuus, tarkoituksenmukaisuus ja yhdenmukaisuus lainsäädännön
toteuttamisessa sekä tuomittujen että tutkintavankien kohtelussa. Aluekeskuksen tehtävänä
on siten valvoa sitä, että vankilassa toimitaan säännösten mukaan ja puuttua sen toimintaa,
mikäli näin ei menetellä. AOA pyysi Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksiköltä
selvitystä IPRA/Alken toiminnasta vankilan toiminnan lainmukaisuuden valvonnassa. AOA
pyysi lisäksi arvioimaan aluekeskuksen vankilaa koskeviin kanteluvastauksiin ja
oikaisuvaatimuksiin annettujen päätösten asianmukaisuutta.

IPRA/Alken selvitys
Selvityksen mukaan aluekeskus seuraa yksiköiden toiminnan lainmukaisuutta pääsääntöisesti
oikaisuvaatimusten ja kanteluiden kautta. Vankilasta on tehty viisi kantelua aluejohtajalle
vuodesta 2010 ja 11 oikaisuvaatimusta kahden vuoden otannalla ajalta lokakuuhun 2016
saakka. Tässä jälkikäteisessä seurannassa vankilan toiminnassa ei ollut havaittu puutteita.
Selvityksen mukaan muun muassa alueen johtoryhmän kokouksissa on käyty läpi AOA:n ja
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön keskeisiä ratkaisuja.
IPRA/Alken selvityksessä kiistettiin, että tarkastuspöytäkirjan (EOAK/4397/2016) kohdassa
8.22 mainituissa tapauksissa (65/2016/Miv ja 62/2016/Miv) kurinpitorangaistuksen
mittaaminen ei olisi tapahtunut Rikosseuraamuslaitoksen antaman ohjeen mukaisesti.
Selvityksen mukaan IPRA/Alke on myös siirtynyt käyttämään vankitietojärjestelmää
oikaisuvaatimusten käsittelyssä.
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön tekemä arviointi
Keskushallintoyksikkö katsoi, että IPRA/Alken kanteluvastauksissa on katsottu voitavan antaa
merkitystä sellaisille tekijöille, joista ei ole säädetty asiaa koskevissa säännöksissä tai että
vankilaturvallisuuteen liittyviä tekijöitä ei ole vastauksessa avattu riittävästi tai todettu asian
perustuvan asianosaiselta salassa pidettäviin tietoihin. Kanteluvastauksessa ei ole myöskään
puututtu vankilan selvityksessään esittämälle kritiikille alttiille tulkinnalle omaisuuden
hallussapidon epäämisen perusteesta.
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Oikaisuvaatimusten osalta keskushallintoyksikön huomio kiinnittyi joidenkin tapausten osalta
AOA:n tarkastuskertomuksessa esiin tuotuun vankilan ankaraan kurinpitokäytäntöön, mikä on
myös oikaisuvaatimusmenettelyssä hyväksytty. Tämä ei koske kaikkia tapauksia, vaan
yksittäisiä kurinpitoseuraamuksia.
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö katsoi, että näin vähäisten kantelu- tai
oikaisuvaatimusasioiden seurannalla ei voida toteuttaa asianmukaista laillisuusvalvontaa.
Toisaalta näin vähäisten määrien perusteella laillisuusvalvonnassa olisi mahdollisuus toteuttaa
tehokkaampia etukäteisiä toimenpiteitä menettelyjen lainmukaisuuden varmentamiseksi.
Keskushallintoyksikön mukaan sen vankilaan vuonna 2016 tekemän tarkastuksen yhteydessä
kävi ilmi, että vankila ei ole saanut oikeudellista ohjausta aluekeskuksesta, ainakaan missään
tapauksessa läheskään riittävästi.
Keskushallintoyksikkö kiinnitti huomiota siihen, että IPRA/Alkessa ei ole notaaria lakimiehen
apuna toisin kuin muilla rikosseuraamusalueilla ja että sen kantelu- ja oikaisuvaatimusten
määrä ei kuitenkaan merkittävästi poikkea Länsi-Suomen rikosseuraamusalueesta. Mikäli
lakimiehen työaikaa sidotaan muihin tehtäviin taikka työaika ei muutoinkaan riitä yksiköiden
toiminnan lainmukaisuuden ohjaamiseen ja sen varmentamiseen, tulisi myös IPRA/Alkessa
arvioida tarvetta perustaa notaarin virka taikka selvittää perusteet, miksi yhdellä
rikosseuraamusalueella ei tarvita notaaria lakimiehen tueksi.
Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja on tarkastuskertomuksen saavuttua keskustellut sekä
vankilan että IPRA/Alken aluejohtajan kanssa tarkastuskertomuksen havainnoista ja
toimenpiteistä asiantilan korjaamiseksi. Keskushallintoyksikkö sopi aluejohtajan kanssa, että
vankilan johtajalla ja apulaisjohtajille järjestetään mahdollisuus käydä toisessa laitoksessa
henkilökierrossa tai jonkun muun laitoksen johtaja/apulaisjohtaja tai vastaava käy Mikkelin
vankilassa mentoroimassa vankilan johtoa.
IPRA/Alken tulee varmistaa, että Mikkelin vankilan henkilökunta osallistuu järjestettäviin
koulutuksiin. Valtakunnallisten koulutustilaisuuksien järjestäminen ei poista
rikosseuraamusalueiden (aluelakimiesten) tarvetta olla mukana ennakollisena tukena alueiden
yksiköille lainmukaisten toimintatapojen varmistamisessa.
Keskushallintoyksikössä arvioitiin yleisemmin myös sen omaa roolia ja menettelytapoja
yksiköiden laillisuusvalvonnassa. Keskushallinnossa on uudistettu AOA:n tarkastushavaintojen
ja päätösten käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksen johtoryhmässä ja seurannan menettelyt
varmistetaan. Keskushallintoyksikössä selvitetään lisäksi muun muassa mahdollisuuksia
itsearviointimenettelyn käyttöönottoon, jotta yksikkötarkastusten välisenä aikana toiminnan
laatua voidaan yksiköissä seurata ja poikkeamiin puuttua.
Kannanotto
IPRA/Alken selvityksen mukaan vankilan laillisuusvalvonta on perustunut lähinnä kanteluiden
ja oikaisuvaatimusten käsittelyyn ja että tässä jälkikäteisessä seurannassa vankilan
toiminnassa ei ole havaittu puutteita. AOA arvio ensiksi aluekeskuksen toimintaa
kanteluvastausten ja oikaisuvaatimuksiin annettujen päätösten asianmukaisuuden osalta ja
olisiko näiden käsittelyn yhteydessä tullut havaita lainvastaista tai muuten virheellistä
toimintaa.
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Vangit ovat kannelleet IPRA/Alkeen erittäin vähän, selvityksen mukaan vain viisi kantelua on
tehty vuoden 2010 jälkeen. Kanteluista kolme käsitteli varsinaisesti vankien kohtelua, niistä
kaksi koski lähinnä valvomattomia tapaamisia ja yksi omaisuuden haltuun antamista. Muut
kantelut käsittelivät papin viran puuttumista ja vanhan puolen olosuhteita ennen
peruskorjausta.
AOA yhtyy Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön edellä tekemiin huomioihin
kanteluvastauksissa havaituista puutteellisuuksista. Sekä valvomattomia tapaamisia että
omaisuuden haltuun antamista koskevissa kanteluvastauksissa on katsottu voitavan antaa
merkitystä sellaisille tekijöille, joista ei ole säädetty asiaa koskevissa säännöksissä ja joille ei
olisi tullut antaa merkitystä päätösharkinnassa. Valvomattomia tapaamisia koskevissa
kanteluvastauksissa vankilaturvallisuuteen liittyviä tekijöitä ei ole vastauksessa avattu
riittävästi tai todettu asian perustuvan asianosaiselta salassa pidettäviin tietoihin. Saadun
lisäselvityksen perusteella näiden päätösten osalta vankilalla on sinällään ollut riittävät
perusteet tapaamisten epäämiselle.
Omaisuuden haltuun antamista koskevaan kantelussa (336/800/ 2015) annetussa vankilan
selvityksessä tuli varsin selvästi esille vankilan käytäntö, että vangeille annetaan haltuun vain
vankilan hallussapito-ohjeessa mainittuja esineitä. Kanteluvastauksessa ei siis
kyseenalaistettu vankilan virheellistä toimintatapaa asiassa. Aluekeskuksen
kanteluvastauksessa ei myöskään todettu, että mikäli vangille ei anneta hänen pyytämäänsä
esinettä, asiassa tulee tehdä asianmukainen kielteinen päätös ja antaa
oikaisuvaatimusosoitus (ks. edellä kohta 4.6).
Oikaisuvaatimusasioissa huomiota kiinnitti päätös (OV/21/2016), jossa vangille oli määrätty
kurinpitorangaistuksena oikeuksien menetystä 30 päivää, mutta päätöksestä ei ollut määrätty,
mihin oikeuteen rajoitus oli kohdistunut. Tästä huolimatta aluejohtaja ei kumonnut päätöstä ja
palauttanut sitä vankilaan uudelleen käsiteltäväksi, vaan hylkäsi vangin oikaisuvaatimuksen.
Päätöksessä ainoastaan ohjeistettiin vankilaa siitä, että oikeuksien menetystä koskevassa
päätöksessä tulee ilmetä, mihin oikeuksiin rajoitus kohdistuu.
Päätöksessä (OV/21/2016) kiinnitti huomiota myös se, että samassa päätöksessä oli ratkaistu
kahdesta kurinpitorangaistuksesta ja yhdestä erillään pitämisestä tehdyt oikaisuvaatimukset.
Päätös oli siten myös erittäin sekava. Useiden eri oikaisuvaatimusten yhdessä käsitteleminen
ei liene perusteltua.
Oikaisuvaatimusta koskevassa päätöksessä (OV/25/2016) oli kyse siitä, että vanki oli hakenut
muutosta hänelle määrättyyn kurinpitorangaistukseen ja korvausvaateeseen. Aluejohtajan
päätöksessä hylättiin vangin oikaisuvaatimus ja todettiin, että kuuden vuorokauden
yksinäisyys ehdollisena ja 90 euron vahingonkorvausvelvollisuus ovat olleet kohtuullisia
seuraamuksia valtion omaisuuden turmelemisesta. Kurinpitomenettelyssä ei voida kuitenkaan
määrätä maksettavaksi vahingonkorvauksia. Kurinpitorangaistusta määrättäessä voidaan
ottaa huomioon se, että vanki suostuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Aluejohtajan
olisi tullut kumota ja poistaa päätös vahingonkorvauksen osalta. Asiakirjojen perusteella
vaikuttaisi siltä, että korvaukset oli otettu suoraan vangin tililtä ilman hänen suostumustaan,
kuten vankilan käytäntönä on ollut (ks. edellä kohta 4.9).
Oikaisuvaatimuksiin annettujen päätösten osalta on jo aiemmin kiinnitetty huomiota siihen,
että IPRA/Alkessa ei ole muutettu ja lievennetty vankilassa määrättyä kurinpitoseuraamusta,
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vaikka vankilan määräämä seuraamus oli ollut Rikosseuraamuslaitoksen antamaa ohjetta
ankarampi (OV/201/2016). Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö kiinnitti
selvityksessään huomiota samaan asiaan. Tiedossa ei myöskään ole, että IPRA/Alke olisi
yhdessäkään oikaisuvaatimukseen antamassaan päätöksessä muuttanut vankilan tekemää
päätöstä.
AOA näkemyksen mukaan tarkastetuista tapauksista varsin monet ovat olleet sellaisia, joissa
IPRA/Alken olisi tullut huomata ja puuttua vankilan toiminnan virheellisyyteen. AOA katsoo,
että aluekeskuksen kanteluiden ja oikaisuvaatimusten käsittelyn kautta suorittama vankilan
laillisuusvalvonta vaikuttaa olleen lähinnä muodollista ja että vankilan virheellisiin päätöksiin ja
menettelytapoihin ei ole niissä puututtu.
AOA yhtyy keskushallintoyksikön näkemykseen siitä, ettei näin vähäisten kantelu- ja
oikaisuvaatimusasioiden perusteella voida myöskään toteuttaa vankilan asiamukaista
laillisuusvalvontaa. Tarkastuksen yhteydessä esiin tulleet monet lainvastaiset asiat vankilan
toiminnassa ovat osaltaan osoittaneet, että vankien tekemien kanteluiden vähäinen määrä ei
tarkoita sitä, että asiat vankilassa olisivat kunnossa. Vankilan toiminnan laillisuuden valvonta
edellyttää vankilan toimintatapojen ja käytäntöjen tuntemusta vähintäänkin yleisellä tasolla.
Toiminnan laillisuuden valvonta ei ole käytännössä mahdollista ilman vankilaan tehtäviä
tarkastuskäyntejä. Selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että IPRA/Alke ei olisi tehnyt
vankilaan yhtään toiminnan lainmukaisuuden valvontaan liittyvää tarkastusta. Selvityksestä ei
ilmene myöskään, että aluekeskus olisi käyttänyt tulosohjausta vankilan toimintatapojen ja
toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarkastuksella esiin tulleissa asioissa.
AOA katsoo, että IPRA/Alken suorittamaa vankilan toiminnan lainmukaisuuden valvontaa ei
voida pitää asianmukaisena ja riittävänä. Aluekeskuksen katsotaan laiminlyöneen tehtävänsä
valvoa ja varmistaa vankien lainmukainen kohtelu Mikkelin vankilassa.
AOA yhtyy Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön edellä tekemiin huomioihin
tarpeesta selvittää mahdollisuudet lisätä laillisuusvalvontaan sekä vankiloiden neuvontaan ja
ohjeistukseen kohdistettuja resursseja. Henkilöstöresurssien lisäämistä laillisuusvalvontaan ei
edellä kerrottujen oikaisuvaatimusten ja kanteluiden vähäisen lukumäärän valossa voida
kuitenkaan pitää yksiselitteisenä ratkaisuna, mikäli esimerkiksi oikaisuvaatimuksissa ja
kanteluissa esille tulleisiin laillisuuskysymyksiin ei samalla suhtauduta niiden edellyttämällä
vakavuudella. Resurssilisäykseen liittyen aluejohtaja kertoi loppukeskustelussa, että notaarin
viran perustaminen on harkinnassa.
AOA pitää hyvänä myös suunnitelmia, jossa vankilan johdolle annetaan mahdollisuus tutustua
muiden vankiloiden toimintaan henkilökierrolla tai muulla tavoin. Myönteisenä ja perusteltuna
pidetään myös sitä, että Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikössä on selvitetty ja
harkittu toimenpiteitä, joilla laillisuusvalvontaa voidaan valtakunnallisesti tehostaa.
Oikeudellisen yksikön lakkauttaminen vuoden 2015 organisaatiouudistuksessa ei voine olla
vaikuttamatta keskushallintoyksikön mahdollisuuksiin valvoa ja ohjata valtakunnallisesti
vankiloiden toimintojen lainmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta. AOA pitää myönteisenä sitä,
että Rikosseuraamuslaitoksessa keskitetysti seurataan AOA:n tarkastushavaintoja ja
päätöksiä. AOA korostaa kuitenkin sitä, että Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksiköllä
ja rikosseuraamusalueilla on kuitenkin päävastuu vankiloiden toiminnan lainmukaisuuden
valvonnassa, AOA:n suorittama valvonta voi vain täydentää tätä valvontaa.
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IPRA/Alken selvityksen mukaan myös siellä on siirrytty käyttämään oikaisuvaatimusten
käsittelyssä vankitietojärjestelmää, kuten tehdään muilla rikosseuraamusalueilla. Tämä
mahdollistaa sen, rikosseuraamusalueet voivat helposti seurata, millaisiin ratkaisuihin toisella
alueella on päädytty missäkin asioissa. Tämä helpottaa ja mahdollistaa myös aluekeskuksen
päätöksenteon valvonnan. Oikaisuvaatimusten yhteydessä vankitietojärjestelmään kirjataan
vangin oikaisuvaatimus perusteineen, saadut selvitykset sekä esitys ja tehty päätös. AOA:n
tarkastuksen jälkeen saamien tietojen perusteella vaikuttaa kuitenkin edelleen epäselvältä,
missä laajuudessa IPRA/Alken oikaisuvaatimusasiat käsitellään ja kirjataan
vankitietojärjestelmään.
4.28
Yhteenveto tarkastuksen havainnoista
Mikkelin vankilaan kohdisteluilla kahdella tarkastuksella, varsinkin jälkimmäisellä, vankilan
toimintaa on käyty läpi tavallista perusteellisemmin. Tehtyjen havaintojen perusteella vankilan
tilanne on huomattavasti muuttunut ja parantunut monissa asioissa viime syksyn
tarkastuskäynnin jälkeen.
Vankilaan on perustettu tutkintavangeille omia osastoja ja heidän sijoittamisessaan ei
muutenkaan menetellä enää virheellisesti. Vankien mahdollisuuksia oikeudenkäyntiin
valmistautumiseen ei enää ole rajoitettu eikä vankien omien vaatteiden käyttöä ole myöskään
enää perusteettomasti kielletty. Vankien saatavilla on myös heitä koskevat säännökset ja
tiedot vankilaa valvovista viranomaisista. Vankilan poistumislupa-, kurinpito- ja
tapaamiskäytännöt eivät myöskään enää poikkea muiden vankiloiden noudattamista
käytännöistä. Eristyssellien käyttöä on myös vähennetty ja vankeja ei enää sijoiteta aiheetta
tai liian pitkäksi aikaa eristysselleihin tutkinnallisista syistä. Myös ulkoiluolosuhteita,
liikuntamahdollisuuksia ja kirjaston käytön mahdollisuuksia on parannettu.
Myös omaisuuden haltuun antamista koskevissa asioissa on tapahtunut myönteisiä asioita.
Omaisuuden haltuun antamisen epäämisistä on alettu tekemään päätöksiä ja antamaan niihin
muutoksenhakuohjausta, vaikka näin ei ilmeisestikään kaikissa tapauksissa vielä
menetelläkään. Myös pelikoneita on nyt alettu antamaan vankien haltuun, kuten muissakin
suljetuissa vankiloissa.
Vankilassa on käytössä aluejohtajan vahvistama uusi järjestyssääntö, joka on lähtökohtaisesti
yhdenmukainen muiden suljettujen vankiloiden järjestyssääntöjen kanssa. Saadun selvityksen
perusteella vangeille ei ollut määrätty kurinpitorangaistuksia vankilan järjestyssääntöön itse
lisäämiensä säännösten rikkomisen perusteella.
Vankilassa on tehty erittäin merkittäviä muutoksia vankien toimintojen ja sellien aukioloajan
lisäämiseksi. Muutosten seurauksena koko laitoksen luonne on tarkastushavaintojen
perusteella muuttunut erittäin suljetusta paljon avoimemmaksi.
Myönteisenä seikkana on huomioitava, että vankilassa on jatkettu toimenpiteitä tilanteen
parantamiseksi ja vankilan ilmapiiri on parantunut ja tilanne muutoinkin normalisoitunut.
Tarkastushavaintojen perusteella voidaan yleisellä tasolla todeta, että vankilassa on
motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta, josta löytyy sopivassa määrin kokemusta ja
nuorekkuutta. Nämä henkilöstöön ja sen rakenteeseen liittyvät ominaisuudet antavat hyvät
lähtökohdat jatkaa vankilan toiminnan kehittämistä. Henkilökunnan, erityisesti valvontatyötä ja
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myös muiden vangin kanssa lähityötä tekevien, ammattitaidon ylläpitämisen osalta on tärkeää,
että laitoksen johto seuraa ja perehtyy hallinnonalalla lainsäädännössä tapahtuviin muutoksiin
ja omalta osaltaan perehdyttää henkilöstöä ja valvoo vankien kohtelun lainmukaisuutta.
Vankilan toiminnassa on kuitenkin edelleen myös joitain ongelmia ja suurimmat ongelmat
liittyvät vastaanotto-osaston toimintaan erilaisissa asioissa. Vastaanotto-osastolla ei
edelleenkään aina tehdä kielteisiä päätöksiä silloin, vangille ei anneta tavaraa haltuun.
Omaisuuden epäämistä on voitu myös perusteella oikeusohjeiden valossa virheellisiksi
arvioitavilla perusteilla. Vankilan toiminnassa havaittiin edelleen puutteita vankien
perehdyttämisessä ja ruokaa annettiin vangeille edelleen tietyissä tilanteissa luukun kautta.
Myös tilojen osalta on tehty muutoksia. Vankilaan on valmistumassa uskonnonharjoitukseen
soveltuvat tilat, asiamiehen tapaamistilaan on asennettu verho valvontakameran eteen ja
selleihin on asennettu lukuvalot. Vankien liikuntamahdollisuuksia on pystytty lisäämään ja
parantamaan mm. uudella crossfit-tyyppisellä kuntoilusalilla. Valitettavana on kuitenkin
pidettävä sitä, että vankilaan ei edelleenkään saada järjestetty asianmukaista tiloiltaan
laitoksen vankipaikkamäärän mukaista kuntosalia, jollainen on kaikissa muissa vankiloissa,
niin suljetuissa kuin avolaitoksissa.
Vaikuttaa siltä, että vankilan johdossa otetaan aikaisempaa selvästi vakavammin huomioon
lainsäädäntö ja muut säännökset päätöksiä tehtäessä ja muussakin toiminnassa. Vankilassa
vaikuttaa edelleen olevan toimintatapoja, jotka herättävät huolta vankilan johdon riittävästä
perehtyneisyydestä säännöksiin. Tämän johdosta on erittäin tärkeää, että IPRA/Alke ja
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö seuraavat ja valvovat tarkasti vankilan
toimintaa ja tarvittaessa välittömästi puuttuvat toiminnassa havaittuihin virheellisyyksiin ja
antavat vankilan johdolle sen tarvitsemaan neuvontaa ja ohjausta.
Tarkastushavaintojen perusteella IPRA/Alken ei ole suoriutunut tehtävästään vankilan
toiminnan lainmukaisuuden valvojana. Aluekeskuksen kanteluiden ja oikaisuvaatimusten
käsittelyn kautta suorittama vankilan laillisuusvalvonta vaikuttaa olleen lähinnä muodollista
eikä vankilan virheellisiin päätöksiin ja menettelytapoihin ole ratkaisuissa puututtu.
Aluekeskuksen katsotaankin laiminlyöneen tehtävänsä valvoa ja varmistaa vankien
lainmukainen kohtelu Mikkelin vankilassa. AOA pitää erityisen tärkeänä, että aluekeskus
tehostaa ja jämäköittää toimintaansa vankilan toiminnan laillisuuden valvonnassa.
Vankilan lisärakennus- ja perusparannushankkeen suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä ei
ole selvästikään riittävästi huomioitu vankeuslaissa asetettuihin vaatimuksiin siitä, millaisia
tiloja vankilassa tulee olla ja millaisia niiden tulee olla ja mitä vankilasuunnitteluohjeessa on
todettu erilaisille tiloille asetetuista vaatimuksista. Rikosseuraamuslaitoksessa on otettu
käyttöön Senaatti-kiinteistön ja ulkopuolisen konsultin kanssa laadittu uusi vankilakonsepti,
jonka mukaan Hämeenlinnaan ollaan suunnittelemassa uudenlaista tulevaisuuden suljettua
vankilaa. Tällöin olisi tärkeää huomioida jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa se, että uuden
vankilakonseptin mukaiset vankilat täyttävät myös vankeuslaissa niille asetetut reunaehdot
tilojen ja toimintojen osalta ja ettei vankilan suunnittelussa toisteta samoja virheitä kuin
Mikkelin vankilassa.
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Toimenpiteet
Apulaisoikeusasiamies saattaa Mikkelin vankilan, Itä- ja Pohjois-Suomen
rikosseuraamusalueen aluekeskuksen sekä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön
tietoon edellä mainitut tarkastushavainnot ja pyytää ilmoittamaan 1.3.2018 mennessä mihin
toimenpiteisiin seuraavat havainnot ovat antaneet aihetta:
Mikkelin vankilan huomiota kiinnitetään kohdassa 4.6 todettuun omaisuuden hallussapitoa
koskevien päätösten tekemisestä, kohdassa 4.11 todettuun rekisteritietojen tarkastamista
sekä rangaistusajan suunnitelmien ja muiden asiakirjojen antamista, kohdassa 4.12 todettuun
vastaanotto-osaston toiminnasta ja henkilöstömitoituksen riittävyydestä, kohdassa 4.13
todettuun valvomattomista tapaamisista, kohdassa 4.15 todettu liikuntamahdollisuuksien
järjestämisestä, kohdassa 4.18 todettuun ohjeistuksen laatimisesta yksinäisrangaistuksen
yms. täytäntöönpanossa ja hälytyskutsuttomien eristyssellien käytöstä sekä kohdassa 4.23
todettuun toimintojen peruuttamisesta ilmoittamisesta.
Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskuksen huomiota kiinnitetään kohdassa
3. todettuun vanhan puolen osastojen kaikumisen vähentämisestä, kohdassa 4.3 todettuun
järjestyssäännössä laatimisesta ja vahvistamisesta, kohdassa 4.11 todettuun koulutuksen ja
neuvonnan antamisesta rekisteritietojen tarkastamista ja asiakirjojen antamista koskevissa
asioissa, kohdassa 4.18 todettuun eristyssellien hälytyskutsun paikasta ja kohdassa 4.27
todettuun laillisuusvalvontatoimenpiteiden tehostamisesta ja henkilöstöresursseista sekä
oikaisuvaatimusasioiden käsittelystä vankitietojärjestelmässä.
IPRA/Alkea pyydetään lisäksi toimittamaan 1.9.2017 mennessä kohdassa 4.25 pyydetty
selvitys keskustelumahdollisuudesta ilmoittamisesta osastojen E 2.3, E 2-4 ja E 2-5 vangeille.
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön huomiota kiinnitetään kohdassa 4.6 todettuun
omaisuuden hallussapitoa koskevin säännöksien päivittämisestä, kohdassa 4.18 todettuun
eristyssellien hälytyskutsun paikasta ja kohdassa 4.29 todettuun vankiloita suunniteltaessa ja
peruskorjattaessa huomioitavista asioista.
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