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1 OIKEUSASIAMIEHEN ERITYISTEHTÄVÄ KANSALLISENA VALVONTAELIMENÄ
Eduskunnan oikeusasiamies on YK:n kidutuksen ja muun julman,
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen
yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OPCAT, Optional Protocol
of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment) tarkoittama kansallinen
valvontaelin.
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Tässä ominaisuudessa oikeusasiamies tekee tarkastuksia kaikkiin
niihin paikkoihin, joissa pidetään tai voidaan pitää vapautensa
menettäneitä. Tehtävä mahdollistaa esimerkiksi ulkopuolisten
asiantuntijoiden käyttämisen tarkastuksilla.
Pääpaino tehtävässä on ennalta ehkäistä vapautensa menettäneiden
huonoa kohtelua mm. antamalla viranomaisille suosituksia, joiden
tarkoituksena on parantaa vapautensa menettäneiden henkilöiden
kohtelua ja oloja. Oikeusasiamies raportoi kansallisena
valvontaelimenä havainnoistaan vuosittain eduskunnalle, suljettujen
laitosten toiminnoista vastaaville viranomaisille sekä YK:n kidutuksen
vastaiselle alakomitealle (SPT, Subcommittee for the Prevention of
Torture).
2 TARKASTUKSESTA ILMOITTAMINEN JA ETUKÄTEISMATERIAALI
Psykiatrisen vankisairaalan vs. vastaava ylilääkäri Marja Salomaalle
ja ylihoitaja Merja Kontulainen-Mäntymäelle ilmoitettiin 4.10.2021
sähköpostitse, että Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikköön
tullaan tekemään tarkastus apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen
määräyksestä aikavälillä 11.–29.10.2021.
Oikeusasiamiehen kansliasta on tehty Psykiatrisen vankisairaalan
Vantaan yksikköön edellisen kerran tarkastus 24.11.2009. Lisäksi
Psykiatrisen vankisairaalan Turun yksikköön on tehty edellisen kerran
tarkastus 28.5.2019 (2570/2019).
Tarkastuksen tarkoituksena oli tutustua Psykiatrisen vankisairaalan
Vantaan yksikön toimintaan ja vankipotilaiden mahdollisuuteen saada
tarvitsemaansa hoitoa. Tarkastuksella haluttiin myös tutustua
yksikössä työskentelevien Vantaan vankilan vartijoiden
toimenkuvaan.
Etukäteismateriaalina saatiin seuraavat asiakirjat:
− lääkehoitosuunnitelma (hyväksytty 11.10.2021)
− Psykiatrisen vankisairaalan viikko-ohjelma
− neljä vaaratilanneilmoitusta ja niiden käsittelyt ajalta 1.8–
30.9.2021
Edellisten lisäksi käytettävissä oli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontaviraston (Valvira) ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston
22.2.2017 tekemästä ohjaus- ja arviointikäynnistä laadittu kertomus.
Tarkastuksen aikana saatiin uudelle potilaalle jaettava Vantaan
yksikön esite, joka oli juuri päivitetty. Esite sisälsi mm. sairaalan
säännöt. Päivitetystä esitteestä ei ollut vielä ehditty teettää eri
kieliversioita.
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3 TARKASTUSKOHTEEN KUVAUS
Psykiatrinen vankisairaala on Vankiterveydenhuollon yksikköön
(jäljempänä VTH) kuuluva valtakunnallinen sairaala, joka vastaa
vankien akuutista psykiatrisesta sairaalahoidosta koko maassa.
Psykiatrisen vankisairaalan toiminnasta vastaa vs. vastaava ylilääkäri
Marja Salomaa. Sairaalalla on yksiköt Turussa ja Vantaalla.
Sairaalassa on tutkimustoimintaa ja se toimii opetussairaalana.
Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikkö toimii Vantaan vankilan
tiloissa. Yksikössä on yksi osasto, jossa on 14 potilaspaikkaa. Kaikki
potilaspaikat on tarkoitettu miehille. Yksikössä ei anneta tahdosta
riippumatonta hoitoa, vaan kaikki potilaat ovat siellä vapaaehtoisesti.
Tarkastusajankohtana yksikössä oli 12 potilasta, joista yhden
mielentilatutkimus oli juuri valmistunut ja hän jatkoi yksikössä
vapaaehtoisessa hoidossa. Seuraavalla viikolla osastolle oli tulossa
kaksi uutta potilasta.
Vantaan yksikön henkilöstöön kuuluu lääkehoitosuunnitelman
mukaan kaksi psykiatria, psykologi, osastonhoitaja ja seitsemän
sairaanhoitajaa sekä toimistosihteeri. Lisäksi ostopalveluna hankitaan
toimintaterapeutin ja fysioterapeutin palveluja (molempia yksi kerta
viikossa). Yksikön vartioinnista vastaa Rikosseuraamuslaitos.
4 TARKASTUKSEN KULKU
Tarkastus aloitettiin alkukeskustelulla, jossa kerrottiin tarkastuksesta
ja sen tavoitteista. Alkukeskustelussa käytiin myös läpi
etukäteisaineistosta ilmenneitä asioita, joista jäljempänä huomioita.
Tarkastuksen aikana käytiin läpi yksikön tilat, joihin kuului mm.
potilaiden käytössä olevat yleiset tilat, tupakointiin varattu ulkoterassi,
ulkoilupiha, kaksi eristyshuonetta, toimintaterapiahuone ja saunatila.
Lisäksi tutustuttiin yhden ja kahden hengen potilashuoneisiin sekä
esteettömään potilashuoneeseen. Yksi tarkastaja haastatteli vartijan
valvontatilassa kahta vartijaa.
Tarkastuksella keskusteltiin yksikössä työskentelevien henkilöiden
kanssa ja haastateltiin seitsemän potilasta. Tarkastuksen aikana ei
tutustuttu potilasasiakirjoihin.
Vankipotilaiden ja henkilökuntaan kuuluvien luottamuksellisista
haastatteluista on laadittu erilliset muistiot, jotka ovat salassa
pidettäviä mm. julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan
perusteella. Joitain haastateltujen henkilöiden keskusteluissa esille
ottamia aiheita käsitellään tässä pöytäkirjassa siten, ettei henkilö ole
tunnistettavissa.
Tarkastajat olivat tarkastuskohteessa noin klo 9–18 välisen ajan.
Tarkastuksen päättyessä ei pidetty loppukeskustelua.
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5 PÖYTÄKIRJALUONNOKSEN KOMMENTIT JA PYYDETYT SELVITYKSET
Tämän pöytäkirjan luonnos lähetettiin Psykiatrisen vankisairaalan
vastaavalle ylilääkärille. Häntä pyydettiin toimittamaan luonnos
Vantaan yksikköön, jotta myös tarkastusajankohtana paikalla olleilla
työntekijöillä on mahdollisuus kommentoida luonnoksessa esitettyä
sekä korjata mahdolliset asiavirheet. Lisäksi pöytäkirjan luonnos
lähetettiin Vankiterveydenhuollon yksikön johtajalle sekä
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle ja sen kautta
Vantaan vankilalle.
Kaikille edellä mainituille viranomaisille varattiin mahdollisuus antaa
luonnokseen kommentteja viimeistään 31.1.2022.
Psykiatrinen vankisairaala, Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikkö, Etelä-Suomen rikosseuraamusalue ja Vantaan
vankila ovat toimittaneet kommenttinsa pöytäkirjaluonnokseen.
Kommentit ja tehdyt toimenpiteet on tarpeellisin osin kirjattu
pöytäkirjaan tai otettu huomioon tekstissä.
Psykiatrista vankisairaalaa pyydettiin myös toimittamaan
apulaisoikeusasiamiehelle seuraavat lisäselvitykset:
Selvitys jonotilanteesta Psykiatrisessa vankisairaalassa (tilanne
1.12.2021)
− selvitystä on käsitelty kohdassa 7.1.3
Terveydenhuollon henkilökunnan tekemien potilashuoneiden
tarkastusten oikeudellinen peruste
− selvityksen mukaan hoitohenkilökunta ei osallistu
potilashuoneiden tarkastuksiin – sen sijaan hoitaja käy
kahdesti viikossa yhdessä potilaan kanssa ja potilaan
suostumukseen perustuen potilaan huoneen läpi siivouksen
yhteydessä ja varmistaa samalla paloturvallisuuden sekä
riittävän perushygienian toteutumisen
Eristystilan käytön perusteet terveydenhuollon ammattihenkilön
päätöksellä ja asiakirjat viidestä viimeisimmästä eristämisestä
− selvitystä on käsitelty kohdassa 7.9.2
Psykiatrisen vankisairaalan omavalvontasuunnitelma
− toimitettu suunnitelmasta 22.9.2021 päivätty versio
− suunnitelmassa on kuvattu menettelytavat, joilla läheltä piti tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään, mm. potilaan
kaltoinkohtelua koskevat ilmoitukset
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6 APULAISOIKEUSASIAMIEHEN HUOMIOT JA KANNANOTOT TIIVISTETYSTI
Apulaisoikeusasiamiehen tärkeimmät huomiot ja kannanotot ovat
tiivistetysti tässä kohdassa. Tarkemmin näitä on selostettu ja
perusteltu jäljempänä kohdassa 7. Kohdassa 10 puolestaan
luetellaan apulaisoikeusasiamiehen toimenpiteet.
1. Psykiatrisessa vankisairaalassa tulisi tehdä jatkuvaa arviointia
siitä, ovatko Vantaan yksikköön sijoitetut potilaat oikeassa
yksikössä heidän hoidon tarpeeseensa nähden. Psykiatrisen
vankisairaalan selvityksen mukaan Vantaan yksikössä
tehdäänkin jatkuvasti tätä arviointia (kohta 7.1.2)
2. Apulaisoikeusasiamies pitää myönteisenä, että hoitoon pääsyn
jonot on saatu purettua Vantaan yksikössä. Hän pitää kuitenkin
tärkeänä, että yksikön lääkäri- ja psykologiresursseista
huolehditaan jatkossa siten, ettei hoitojonoja pääsisi tästä
syystä syntymään ja ettei hoitohenkilökunnalle muodostu liian
suurta vastuuta ja työtaakkaa (7.1.3).
3. Apulaisoikeusasiamies toivoo, että hoitoonohjausryhmän
myötä Psykiatrisessa sairaalassa pystytään pitämään
jonotusajat ADHD-tutkimuksiin kohtuullisina. Tämä edellyttää
luonnollisesti sitä, että yksiköissä on käytettävissä tutkimuksiin
vaadittavat riittävät henkilöresurssit. Tämä koskee erityisesti
Vantaan yksikköä ja sen lääkäriresursseja (kohta 7.1.3).
4. Apulaisoikeusasiamiehen ei ollut mahdollista ottaa kantaa
elinkautisvankien riskiarviointien käsittelyn kokonaiskestoon
Psykiatrisessa sairaalassa, koska tästä ei ollut toimitettu tietoa.
Selvityksessä ei myöskään ollut mainittu koko tuomiotaan
suorittaville vangeille tehtäviä vaarallisuusarvioita ja niiden
jonotilannetta. Näitä asioita tullaan käsittelemään Turun
yksikköön tehtävällä jatkokäynnillä, joka toteutunee vuoden
2022 aikana (kohta 7.1.3).
5. Selvityksen mukaan vankipotilaan hoidon aloitus voi viivästyä
useita vuorokausia kuljetuksesta johtuvasta syystä.
Apulaisoikeusasiamies pitää tärkeänä, että potilasta lähettävä
lääkäri huomioi kuljetustavasta päättäessään kaikissa
siirtotilanteissa, mikä vaikutus potilaan terveydentilaan on sillä,
että hoito voidaan aloittaa vasta matkaan käytettävän ajan
jälkeen. Tämä ei koske ainoastaan itsetuhoisia tai
itsetuhoisuudesta epäiltäviä potilaita, vaan kaikkia potilaita
(kohta 7.1.4).
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6. Apulaisoikeusasiamies pitää hyvin ongelmallisena sitä, että
potilaat, joiden on arvioitu tarvitsevan psykiatrista
erikoissairaanhoitoa, ovat lähes puolet vuorokaudesta ilman
välitöntä terveydenhuollon henkilökunnan valvontaa ja
huolenpitoa. Nykyisen käytännön vallitessa myöskään
mielentilatutkimuksessa olevan mielentilaa ei tutkita ympäri
vuorokauden. Potilaiden jääminen pitkäksi ajaksi ilman
välitöntä valvontaa voi johtaa myös potilasturvallisuuden
vaarantumiseen. Apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan
yksikössä tulisi olla jatkuvasti läsnä psykiatriseen hoitoon
koulutettu sairaanhoitaja (kohta 7.2.2). Tämä voi edellyttää
myös valvontahenkilökunnan läsnäolon lisäämistä osastolla.
Valvontahenkilökunnan käyttämisen lisääminen koskee koko
Psykiatrista vankisairaalaa, minkä vuoksi tässä pöytäkirjassa
ei anneta valvontahenkilökunnan osalta kannanottoa, vaan
asiaa on tarkoitus käsitellä Turun yksikköön tehtävällä
jatkokäynnillä (kohta 7.3.1).
7. Terveydenhuollon henkilökunnan puuttumisella klo 19 jälkeen
on vaikutus myös potilaiden lääkehoitoon. Kyse ei ole
pelkästään potilasturvallisuudesta vaan myös hyvästä
hoidosta. Tämä olisi apulaisoikeusasiamiehen käsityksen
mukaan korjattavissa sillä, että terveydenhuollon
henkilökuntaa olisi osastolla myös klo 19 jälkeen.
Apulaisoikeusasiamiehellä ei ole tietoa siitä, onko Psykiatrisen
vankisairaalan omavalvontasuunnitelman riskien arvioinnissa
otettu huomioon terveydenhuollon henkilökunnan läsnäolon
puuttumisen vaikutusta potilasturvallisuuteen (kohta 7.2.2).
8. Apulaisoikeusasiamiehen mielestä psykiatrisella osastolla
työskenteleville vartijoille olisi hyvä olla olemassa erillinen
perehdytys siitä, mitä vartijalta edellytetään
sairaalaympäristössä. Perehdytystä varten voisi olla tarpeen
laatia kirjalliset ohjeet, jotta perehdytys olisi aina saman
sisältöistä huolimatta siitä, kuka toimii perehdyttäjänä (kohta
7.3.2).
9. Osaston aukioloaikana vartijalla ei ole lääkehoitoon liittyviä
tehtäviä, mutta yöaikaan vartija voi joutua tarvittaessa
jakamaan potilaalle tämän nimellä varustetun yksilöllisen
lääkeannoksen. Apulaisoikeusasiamies toteaa, että vankilassa
tulee olla yöaikaan työvuorossa sellainen vartija, joka on
saanut vähintäänkin lääkehoitoa koskevan perehdytyksen
(kohta 7.3.3).
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10. Osaston henkilökunta on vuorovaikutuksessa potilaiden
kanssa päivittäin toistuvissa toiminnoissa ja viikko-ohjelmaan
merkityissä tapahtumissa ja kuntoutuksessa.
Apulaisoikeusasiamiehen mielestä osaston tilat eivät
kuitenkaan edistä sellaista henkilökunnan ja potilaiden välistä
spontaania vuorovaikutusta, joka ei liity näihin säännöllisesti
tapahtuviin vuorovaikutustilanteisiin. Apulaisoikeusasiamies
yhtyy Psykiatrisen vankisairaalan omavalvontasuunnitelmassa
esitettyyn ja toteaa, että vankilan sisällä olevat sairaalan tilat
eivät täytä nykyaikaisen psykiatrisen sairaalahoidon tarpeita
(kohta 7.6).
11. Apulaisoikeusasiamies suosittaa, että Vantaan yksikön
potilaiden käytössä olevalle ulkoilupihalle rakennettaisiin
sääsuoja. Vankila on ilmoittanut selvittävänsä yhdessä EteläSuomen rikosseuraamusalueen ja Senaatti kiinteistöjen
kanssa suojaavan katoksen rakentamista (kohta 7.7).
12. Tarkastuksen yhteydessä todettiin, että sairaalan osastolla ei
ole tällä hetkellä sellaista tilaa, jossa olisi mahdollista
huomioida riittävästi potilaan yksityisyyden suoja virtsanäytettä
otettaessa. Apulaisoikeusasiamies pitää tärkeänä, että potilaan
yksityisyyden suojaan kiinnitetään näissä tilanteissa huomiota.
Parhaiten tämä onnistuisi sellaisessa näytteenottotilassa,
jollainen kuvataan Rikosseuraamuslaitoksen päihdeohjeessa.
Apulaisoikeusasiamies pitää myönteisenä sitä, että vankila on
ryhtynyt toimenpiteisiin tällaisen tilan saamiseksi osaston
tiloihin (kohta 7.8).
13. Psykiatrisen vankisairaalan selvityksessä on todettu, että se ei
käytä sairaalan osastolla sijaitsevia eristystiloja. Myös vankila
on ilmoittanut, että sillä ei ole tarvetta näiden eristystilojen
käyttöön. Mikäli näitä eristystiloja tullaan jatkossa käyttämään
vankilan toimesta, apulaisoikeusasiamies suosittaa, että
eristystilojen varustukseen ja sen kunnossapitoon sekä
kalustukseen kiinnitetään enemmän huomiota unohtamatta
kuitenkaan turvallisuutta. Hän viittaa tältä osin
Rikosseuraamuslaitoksen vuonna 2019 antamaan vankien
eristämisiin liittyvään menettelytapaohjeeseen (kohta 7.9.2).
14. Tarkastuksella todettiin, että toisen eristystilan
valvontakameran sijainti ei ollut optimaalinen tilaan sijoitetun
vankipotilaan yksityisyyden suojan näkökulmasta. EteläSuomen rikosseuraamusalue ilmoitti tilanneensa eristyssellien
kameroihin ominaisuuden, jonka avulla vangin wc-asiointi ei
enää näy kameravalvonnassa. Vankila ilmoitti, että eristystilat
otetaan toistaiseksi pois käytöstä, koska niille ei ole tällä
hetkellä tarvetta (kohta 7.9.3).
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15. Sairaalan osastolla sijaitsevista eristystiloista on
kameravalvontayhteys vankilan keskusvalvomoon.
Apulaisoikeusasiamies pitää ongelmallisena ja epäselvänä
sitä, voiko vankila suorittaa kameravalvontaa sairaalan tilojen
valvontavastuunsa perusteella myös sellaisissa tilanteissa,
joissa ei ole vankilan ”omaa” valvontaperustetta. Tämä
tarkoittaa tilanteita, joissa vanki on eristetty
vankiterveydenhuollon päätöksellä. Apulaisoikeusasiamies
pyytää oikeusministeriötä harkitsemaan, tulisiko vankeuslaissa
ja tutkintavankeuslaissa säätää kameravalvonnasta niissä
tilanteissa, joissa vanki on sijoitettu vankiterveydenhuollon
päätöksellä eristykseen. Apulaisoikeusasiamiehen näkemys
on, että jos vankilan valvontahenkilökunnalle halutaan antaa
tähän oikeus, asiasta tulisi säännellä laissa. Myös
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on
lausunnossaan todennut, että eristystilojen valvonnasta olisi
hyvä säätää lainsäädännössä tarkemmin (kohta 7.9.3).
16. Vantaan yksikössä potilaiden ruokailuajat noudattavat vankilan
käytäntöjä. Tästä esimerkkinä potilaat saavat viikonloppuisin
vain yhden lämpimän aterian klo 14.15. Käytäntö oli sama
Turun yksikössä. Turun yksikkö ei voinut antaa perusteluja
viikonlopun ateriamääriin tai ateriaväleihin, koska tämä
perustui Rikosseuraamuslaitoksen ja Leijona Catering Oy:n
kumppanuussopimukseen ruokahuollon järjestämisestä. Asiaa
oli tarkoitus selvitellä lisää Turun yksikköön tehtävällä
jatkokäynnillä. Apulaisoikeusasiamies pitää myönteisenä, että
Vantaan yksikössä on kompensoitu viikonlopun toisen
lämpimän aterian puuttuminen. Apulaisoikeusasiamies tulee
ottamaan Psykiatrisessa vankisairaalassa järjestettävään
viikonlopun ruokailuun kantaa Turun yksikköön tehtävällä
jatkokäynnillä (kohta 7.11).
17. Apulaisoikeusasiamies suosittaa, että esteettömään
potilashuoneeseen / selliin hankitaan langaton hälytinlaite tai
että muulla tavalla huolehditaan siitä, että potilaalla on
mahdollista hälyttää apua sängystä käsin jollain muulla tavalla.
Psykiatrisen vankisairaalan mukaan tämän asian hoitaminen
kuuluu vankilalle, koska Vantaan yksikkö toimii vankilan
tiloissa.
7 APULAISOIKEUSASIAMIEHEN HUOMIOT JA KANNANOTOT
7.1 Toimintaympäristö
7.1.1 Erityispiirteet
Vankiterveydenhuollon hallinnonalan siirron 1.1.2016 jälkeen VTH:n
virkamiehet eivät ole enää Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehiä.
Tämän seurauksena heidän toimivaltuuksiinsa valvontatehtävien
suhteen ei voida soveltaa vankeuslakia tai tutkintavankeuslakia.
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Vankilan valvontatehtävät ja terveydenhuoltotehtävät on erotettu
toisistaan.
Haastavaksi asian tekee se, että VTH:ssa potilaana olevaan vankiin
sovelletaan edelleen vankeuslain ja tutkintavankeuslain säännöksiä.
Hallituksen esityksessä uudeksi lainsäädännöksi todetaan, että
vaikka VTH on hallinnollisesti erillinen viranomainen ja kuuluu toiselle
hallinnonalalle, on se kuitenkin vankilassa toimivana yksikkönä osa
vankilaa. VTH:n toimipaikoissa valvontatehtävissä työskentelevät
Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehet ovat säilyttäneet
toimivaltuutensa hallinnonalansiirron jälkeenkin. Tämän vuoksi vangin
terveydenhuollosta säädetään edelleen vankeuslaissa ja
tutkintavankeuslaissa, vaikka terveydenhuollon toteuttamisvastuu on
siirtynyt sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalalle.
7.1.2 Toiminnasta ja potilaiden hoidon toteutumisesta
Lääkehoitosuunnitelman mukaan Vantaan yksikössä hoidetaan
psykoosi- ja päihdepotilaita sekä persoonallisuushäiriöistä kärsiviä
potilaita. Lisäksi yksikössä tehdään mielentilatutkimuksia sekä
vaarallisuusarviointeja ja elinkautisvankien väkivallan riskiarvioita.
Psykiatrisen vankisairaalan selvityksen mukaan Vantaalla tehtiin
1.1.–30.9.2021 elinkautisvankien riskiarviointeja ja
mielentilatutkimuksia molempia yksi. Psykologi resursoitiin
mielentilatutkimukseen Vantaan yksikön ulkopuolelta. Ajalla 1.10.–
31.12.2021 elinkautisvankien riskiarviointeja tehtiin Vantaalla viisi ja
mielentilatutkimuksia yksi (tutkimus jatkuu 2022 alkuun).
Lääkehoitosuunnitelmassa ei ole mainittu, että yksikössä tehtäisiin
ADHD-diagnostiikkaa. Psykiatrisen vankisairaalan selvityksen
mukaan Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikössä ei ole tehty
1.1.–30.9.2021 ADHD-tutkimuksia, vaan ne on keskitetty Turun
yksikköön. Ajalla 1.10.–31.12.2021 Vantaan yksikössä on tehty
ADHD-diagnoosin jo omaavien potilaiden kokonaislääkityksen
arviointia ja ADHD-lääkityksen optimointia yhteensä neljälle potilaalle.
Lääkehoitosuunnitelmassa ei ole myöskään mainittu, että yksikössä
tehtäisiin opioidikorvaushoidon aloituksia. Psykiatrisen vankisairaalan
selvityksen mukaan opioidikorvaushoito on ensisijaisesti keskitetty
vankiloiden poliklinikoille. Tätä hoitoa ei aloiteta Vantaan yksikössä
ilman erityistä perustetta. Jos potilas on osastolla hoidossa muusta
syystä ja korvaushoitoraadin suositus korvaushoidon aloittamisesta
tulee hoitojakson aikana, korvaushoito voidaan aloittaa Vantaan
yksikön hoitojakson aikana. Viimeksi mainitusta syystä korvaushoito
on aloitettu vuoden 2021 aikana yhdelle potilaalle.
Lääkehoitosuunnitelman mukaan Vantaan yksikössä on keskimäärin
150 hoitojaksoa vuodessa. Tarkastajille kerrottiin, että hoitojaksot
vaihtelevat paljon, muutamasta päivästä jopa vuoteen.
Keskimääräinen hoitojakso on 4–5 viikkoa.
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Potilaita käy myös intervallijaksoilla. Vantaan yksikkö on suljettuna
heinäkuun ajan. Hoitojaksoille on ollut siinä määrin jonoa, että
sairaanhoitajat ovat pitäneet terapeuttisia hoitokontakteja
etäyhteydellä sellaisiin potilaisiin, jotka eivät ole päässeet
hoitojaksolle yksikköön. Tarkastajille kerrottiin, että potilailta
pyydetään etäpalvelun käyttöön suostumus, mutta heille ei ole voitu
antaa vaihtoehdoksi henkilökohtaista tapaamista, koska siihen ei ole
ollut resursseja.
Tarkastajille kerrottiin, että Turun yksikköön tehtiin paraikaa
remonttia, minkä vuoksi siellä oli 14 potilaspaikkaa vähemmän. Kaksi
potilasta oli siirretty tästä johtuen Vantaalle. Molemmat olivat olleet
Turussa tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa
erikoissairaanhoidossa, mutta nyt Vantaalla vapaaehtoisessa
hoidossa. Tarkastajille kerrottiin, että molempien potilaiden on arvioitu
soveltuvan Vantaan yksikköön potilaiksi, vaikka heille ei ole voitu
taata ympärivuorokautista hoitoa kuten Turussa. Kysyttäessä myös
kerrottiin, että Turun yksiköstä oli vakuutettu, että sinne on
mahdollista siirtää remontin aikana Vantaalta potilaita, jos siihen
ilmenee tarvetta.
Psykiatrisen vankisairaalan kommentit luonnokseen
Psykiatrisen vankisairaalan mukaan lääkärivajeen aikana
hoitohenkilökunta otti lisääntyvästi käyttöönsä
etävastaanottomahdollisuuden. Tämä perustui potilaan
suostumukseen, toteutui tietoturvallisesti ja VTH:n ohjeiden
mukaisesti. Etävastaanottoihin on pääsääntöisesti suhtauduttu
myönteisesti. Ne eivät ole este osastohoidon toteutumiselle, vaan
potilaat pääsevät psykiatriseen sairaalahoitoon nopealla
varoitusajalla. Lääkäritilanteen kohentumisesta huolimatta
etävastaanottokäytäntöjä on jatkettu 1.10.2021 jälkeenkin. Oikein
kohdistettuna etävastaanotot psykiatrisen sairaanhoitaja tai lääkärin
johdolla toimivat määräaikaisena interventiotyyppisenä psyykkisenä
kannatteluna, jolle Suomen vankiloissa on suuri tarve. Osittain
etävastaanottoja on hyödynnetty myös moniammatillisten
palavereiden pitämiseen potilaan suostumuksella.
Hoitohenkilökunta arvioi päivittäin moniammatillisesti 1.10.2021
alkaen käyttöön otetuilla raporteilla jokaisen potilaan psyykkistä
vointia, hoitovastetta ja soveltuvuutta hoitojakson jatkumiselle
Vantaan yksikössä.
Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
VTH:n toiminnanohjaukseen 16.3.2021 tehdyn
apulaisoikeusasiamiehen tarkastuksen yhteydessä ilmeni, että
VTH:ssa oli laadittu ohje etäpalveluiden käytöstä
vankiterveydenhuollossa, joka oli otettu käyttöön 10.3.2021.
Ohjeessa on keskitytty etävastaanottoihin.
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Ohjeen mukaan potilaalla on oikeus päästä kasvokkaiselle
vastaanotolle hoitotakuun puitteissa hoidon kiireellisyys huomioiden.
Etäpalveluun on myös oltava potilaan tietoinen suostumus ja
etäpalvelua käytettäessä tulee taata tietoturvallisuus. Ohjeessa
todetaan, että etäpalvelu soveltuu erityisen hyvin mm. terapeuttisissa
hoitopalveluissa. Lääkärin tulee kuitenkin henkilökohtaisesti tutkia
potilas hoidon tarpeen arvioimiseksi, mikäli oireilu ei korjaannu
kohtuullisessa ajassa sairaanhoitajan antaman hoidon ja lääkärin
etäkonsultaation keinoin tai potilas oireilee voimakkaasti.
Tarkastuksen jälkeen saamansa selvityksen perusteella
apulaisoikeusasiamiehellä ei ole aihetta epäillä sitä, etteivätkö
Vantaan yksikössä annetut etäpalvelut noudattaisi etäpalvelujen
käytöstä annettuja ohjeita. Ei ole myöskään aihetta epäillä, että
etäpalveluja käyttävät vankipotilaat eivät pääsisi psykiatriseen
sairaalahoitoon silloin, kun siihen ilmenee tarvetta.
Valviran ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2017
Vantaan yksikköön tekemästä ohjaus- ja arviointikäynnistä laaditussa
kertomuksessa todetaan, että Vantaan yksikössä on mahdollista
tarjota asianmukaisesti psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluja
silloin kun potilaan psyykkinen vointi on arvioitu riittävän hyväksi
pärjäämään yksikön toimintapuitteissa. Vantaan yksikkö ei tarjoa
ympärivuorokautista erikoissairaanhoitoa, vaan toiminta voidaan
lähimpänä rinnastaa tarjotun terveydenhuollon palvelun osalta
päiväosastomaiseen toimintatapaan, sillä erotuksella, että potilaat
eivät lähde hoitopäivän jälkeen pois yksiköstä, vaan jäävät selleihinsä
asumaan. Toimipaikan oman käsityksen mukaan Vantaan yksikössä
hoidettavat vankipotilaat ovat sairaampia kuin esimerkiksi siviilipuolen
päiväosastojen potilaat. Mikäli potilas ei pärjää Vantaan yksikössä,
Psykiatrisen vankisairaalan on mahdollista siirtää potilas Turun
yksikköön. Ohjaus- ja arviointikäynnin kertomuksessa todetaan, että
valvontaviranomaisen näkemyksen mukaan Psykiatrisen
vankisairaalan tulee sisäisesti arvioida, pärjääkö potilas Vantaan
yksikön kaltaisissa hoitopuitteissa vai vaatiiko hänen hoidon
tarpeensa potilasturvallisesta näkökulmasta tarkasteltuna
ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa yksikössä.
Apulaisoikeusasiamies yhtyy Valviran ja Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston edellä todettuun näkemykseen siitä, että
Psykiatrisessa vankisairaalassa tulisi tehdä jatkuvaa arviointia siitä,
ovatko Vantaan yksikköön sijoitetut potilaat oikeassa yksikössä
heidän hoidon tarpeeseensa nähden. Apulaisoikeusasiamies toteaa,
että Psykiatrisen vankisairaalan selvityksen mukaan Vantaan
yksikössä tehdäänkin jatkuvasti tätä arviointia.
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7.1.3 Psykiatrisen vankisairaalan jonotilanne tutkimuksiin ja hoitoon
Psykiatrisen vankisairaalan selvityksessä todettiin mm. seuraavaa
jonotilanteesta (tilanne 1.12.2021):
Vuoden 2021 aikana Vantaan yksikön lääkärivajeesta johtuen
yksikköön saapuneita lähetteitä oli kertynyt kevään 2021 aikana noin
10. Tämä jono purettiin lääketieteellisessä kiireellisyysjärjestyksessä
noin kahdessa kuukaudessa 1.10.2021 alkaen vs. ylilääkärin
päätoimisen työjakson alettua. Samasta ajankohdasta lähtien
lähetteet on käsitelty niiden saapumisjärjestyksessä keskimäärin 1–3
päivän sisällä myös kiireettömien lähetteiden osalta. Jos lähete on
erityisen kiireetön ja potilas ei esimerkiksi voi majoittua kahden
hengen potilashuoneeseen, saattaa hoitojakso toteutua usean
kuukauden jälkeen. Näistä sovitaan erikseen ja tarvittaessa
psyykkistä vointia seurataan joko etäkontaktein tai pyytämällä
poliklinikan hoitohenkilökuntaa tilanteen muuttuessa kiirehtimään
hoitoon pääsyä.
Hoitoon pääsyä Vantaan yksikköön odotti 7 potilasta (tilanne
28.12.2021), jotka oli suunniteltu otettavan sairaalaan tammi–
helmikuun 2022 aikana. Yksi kiireetön lähete oli tullut 26.10.2021 ja
loput 7.12.2021 jälkeen. Osastohoitoon pääsyn viive on verrattavissa
edellisen vuoden viiveeseen eli se on keskimäärin 10–13
vuorokautta. Päivystyksellistä tai kiireellistä hoitoa vaativia potilaita on
mahdollista ottaa jopa samana tai seuraavana päivänä.
Intervallijaksoista ei tule Vantaan yksikköön lähetteitä, vaan ne
sovitaan yleensä potilaiden kanssa jo edellisen hoitojakson
päättyessä ja heidät kutsutaan osastolle sovittuna aikana. Lisäksi
yksittäisiä hoitoonohjauksia otetaan Vantaalle kiireellisesti vankilan
poliklinikalta tai rikosseuraamuslaitoksen puolelta tulleiden
puhelinkonsultaatioiden perusteella.
M1-lähetteellä tulevat potilaat pääsevät Turun yksikköön
psykiatriseen hoitoon pääsääntöisesti samana päivänä. Saapuminen
siirtyy harvoin seuraavaan päivään kuljetusongelmien vuoksi.
ADHD-tutkimukseen jonotti Turun yksikköön neljä henkilöä (tilanne
1.12.2021). Nämä henkilöt oli laitettu jonoon 27.9.2021, 16.11.2021,
24.11.2021 ja 9.12.2021. Vantaan yksikköön on tullut 24.11.2021
alkaen yhteensä neljä lähetettä ADHD-tutkimukseen.
Lähetekäytäntöjen muututtua 1.1.2022 alkaen nämä lähetteet on
käsitelty Turun yksikön ADHD:n hoitoonohjausryhmässä, josta
potilaat ohjataan tasaisesti molempiin yksiköihin. Nyt jonossa olevien
henkilöiden arvioinnit toteutuvat alkuvuodesta, arviolta tammi–
helmikuussa.
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Opioidikorvaushoidon tarpeen arvioinnin lähetekäsittely kestää Turun
yksikössä maksimissaan 4 viikkoa. Niille potilaille, joille raati
suosittelee korvaushoitoa, hoito aloitetaan polikliinisesti 1–2 viikon
kuluttua hoitosuosituksesta.
Yhdelle tutkittavalle on sovittu mielentilatutkimus aloitettavaksi
3.1.2022 Vantaan yksikköön.
Elinkautisvankien riskiarvioita on sovittu aloitettavaksi viidelle vangille
Vantaan yksikössä 10.1.–4.4.2022 välisenä aikana.
Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
Psykiatrisen vankisairaalan selvityksestä ilmenee, että Vantaan
yksikköön on muodostunut jonoa, mikä on johtunut lääkäriresurssien
vajeesta. Saadusta selvityksestä ei ilmene, mihin tutkimukseen tai
hoitoon Vantaalla on jouduttu jonottamaan ja miten pitkiksi odotusajat
ovat muodostuneet. Selvityksen mukaan jonotilannetta on alettu
purkaa uuden lääkärin tultua 1.10.2021 ja jonot saatu purettua noin
kahden kuukauden kuluessa. Apulaisoikeusasiamies pitää tärkeänä,
että yksikön lääkäri- ja psykologiresursseista huolehditaan jatkossa
siten, ettei hoitojonoja pääse syntymään. Apulaisoikeusasiamies pitää
myös tärkeänä, ettei hoitohenkilökunta joudu lääkärin puuttumisen
vuoksi kohtuuttomaan tilanteeseen lisääntyneen hoitovastuun vuoksi.
Turun yksikköön 2019 tehdyn tarkastuksen yhteydessä (2570/2019)
apulaisoikeusasiamiehelle ilmoitettiin, että ADHD-arviojaksolle joutui
tuolloin jonottamaan noin 6 kuukautta ja korvaushoidon aloitukseen
2–3 kuukautta. Apulaisoikeusasiamies piti odotusaikoja pitkinä.
Tarkoitus oli käydä maaliskuussa 2020 jatkokäynnillä läpi myös tätä
asiaa, mutta tarkastus peruuntui koronapandemian vuoksi.
Nyt saadun selvityksen mukaan jonotusajat ADHD-arviojaksolle Turun
yksikköön ovat apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan
kohtuullisia, mikäli arviointijaksot pystytään pitämään suunnitellussa
aikataulussa. Myös Vantaan yksikköön suunniteltujen ADHDtutkimusten jonot vaikuttavat kohtuullisilta, jos ne toteutuvat
suunnitellusti. Apulaisoikeusasiamies pitää myönteisenä tätä kehitystä
ja toivoo, että hoitoonohjausryhmän myötä jonotusajat näihin
tutkimuksiin pysyvät jatkossakin kohtuullisina. Tämä edellyttää
luonnollisesti sitä, että yksiköissä on käytettävissä tutkimuksiin
vaadittavat riittävät henkilöresurssit. Tämä koskee erityisesti Vantaan
yksikköä ja sen lääkäriresursseja.
Myös elinkautisvankien väkivallan riskiarviot koettiin 2019 Turun
yksikössä ongelmallisiksi. Tarkastuksella ei keskusteltu siitä, missä
ajassa Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön
lausuntopyynnön saapumisesta lausunnot valmistuvat eli mikä oli
arviointien kokonaiskesto. Turun yksikön tarkastuspöytäkirjassa on
käsitelty laillisuusvalvojan ratkaisukäytäntöä, joka koski
elinkautisvankien ehdonalaista vapauttamista varten annettavien
lausuntojen käsittelyn kestoa.
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Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksiköstä lokakuussa 2019
saadun tiedon mukaan arviointiaika saatiin alle kahden kuukauden
kuluessa siitä, kun pyyntö oli saapunut ja lausunnot pääsääntöisesti
kuukauden sisällä arvioinnista. Vaikutti siis siltä, että arviointiajan
antamisessa ja lausuntojen valmistumisessa arvioinnin jälkeen ei ollut
sellaisia viivästymisiä, mitä laillisuusvalvoja oli aiemmin todennut. Sen
sijaan apulaisoikeusasiamies kiinnitti Turun yksikön
tarkastuspöytäkirjassa huomiota siihen, että lausuntopyyntöjen
saapumisen ja riskiarviolausuntojen valmistumisen välinen aika oli
kuluneen vuoden aikana vaihdellut kahdesta kuukaudesta yli kuuteen
kuukauteen. Apulaisoikeusasiamies kiinnittikin tarkastuspöytäkirjassa
Psykiatrisen vankisairaalan huomiota riskiarviointien käsittelyn
kokonaiskestoon.

Nyt saadusta selvityksestä ilmenee, että Vantaan yksikössä on tehty
vuoden 2021 aikana yhteensä 6 elinkautisvankien riskiarviointia
(joista 5 arviointia uuden lääkärin saapumisen jälkeen). Turun yksikön
osalta ei ole ilmoitettu tätä tietoa, mutta tästä ei ole myöskään
pyydetty selvitystä. Sen sijaan on pyydetty tietoa siitä, miten paljon
kuhunkin tutkimukseen tai hoitoon on jonoa ja milloin heidät on
laitettu jonoon – sekä arvio siitä, milloin hoito/tutkimusjakso toteutuu.
Selvityksessä ilmoitetaan, että viidelle vangille on sovittu
aloitettavaksi elinkautisvankien riskiarvio Vantaan yksikössä 10.1.–
4.4.2022 välisenä aikana, mutta ei sitä, miten kauan arviointiajan
antaminen on kestänyt siitä, kun Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikön pyyntö on saapunut. Selvityksestä ei myöskään
ilmene, onko Turun yksikössä jonossa elinkautisvankeja
riskiarviointiin ja jos on, niin missä aikataulussa nämä tullaan
toteuttamaan. Riskiarviointien käsittelyn kokonaiskestoa ei ole siten
mahdollista arvioida saatujen tietojen perusteella. Selvityksessä ei ole
lainkaan mainittu koko tuomiotaan suorittaville vangeille tehtäviä
vaarallisuusarvioita. Siten apulaisoikeusasiamiehen tiedossa ei ole,
onko näitä arvioita tällä hetkellä odottamassa vuoroaan ja mikä
näiden arvioiden kokonaiskesto mahdollisesti tulisi olemaan. Näitä
asioita tullaan käsittelemään Turun yksikköön tehtävällä
jatkokäynnillä, joka toteutunee vuoden 2022 aikana.
7.1.4 Vankikuljetusten vaikutus hoitojakson aloitukseen
Psykiatrisen vankisairaalan jonotilannetta koskevassa selvityksessä
todetaan, että käytännössä psykiatriselle hoitojaksolle pääsemiseen
ei ole Psykiatrisessa sairaalassa jonoa tai viivettä. Hoitoon tulee
potilaita kaikista Suomen vankiloista ja mm. Pohjois-Suomesta
tulevilla vangeilla saattaa kulua matkaan 4–5 vuorokautta, mikä
hidastaa hoidon aloitusta hieman.
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Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
Apulaisoikeusasiamies on omana aloitteena tutkinut asian, jossa oli
kyse itsetuhoisen vankipotilaan kuljetuksesta vankilasta Psykiatrisen
vankisairaalan Turun yksikköön (2289/2018). AOA totesi, että
kuljetusmuodon valinnassa ei toimittu Rikosseuraamuslaitoksen
ohjeistuksen mukaisesti, kun tutkintavangin kuljetus tapahtui
vankikuljetuksella eikä erilliskuljetuksella. AOA:n mukaan syynä
siihen, että itsetuhoisen vangin kuljetuksesta annettua ohjeistusta ei
noudatettu, oli se, ettei kuljetusmuodosta päättänyt lääkäri ollut
tietoinen siitä. AOA piti tärkeänä, että VTH perehdyttää kaikki
vankiterveydenhuollossa työskentelevät Itsemurhien ehkäisy -raportin
sisältöön. Hän piti välttämättömänä, että vankiterveydenhuollossa
työskentelevät lääkärit – olivat he sitten virkalääkäreitä tai
sijaislääkäreitä – tuntevat vankeus- ja tutkintavankeuslain säännökset
siltä osin, kuin niillä on merkitystä heidän työhönsä ja joissa
säädetään heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
Asiassa jäi epäselväksi, miten paljon vankiterveydenhuolto ja
valvontapuoli keskustelivat tutkintavangin tilanteesta ja erityisesti
kuljetustavasta. Osittain nämä ongelmat johtuivat siitä, että ohjeistus
puuttui. Osittain kyse oli toimintakulttuurista, joka tiedostettiin ainakin
vankiterveydenhuollon käynnistämässä vakavan vaaratapahtuman
tutkinnassa.
Apulaisoikeusasiamies pyysi VTH:ta ilmoittamaan, mitä ohjeita tai
toimintamalleja se on laatinut joko yksin tai yhdessä
Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. VTH:n ilmoituksen mukaan
vankikuljetuksen muodon valintaa on ohjeistettu nykyisin erillisellä
ohjeella. Vankiterveydenhuollossa on laadittu ohjeistus potilaiden
siirtotilanteessa annettavasta raportista. Ohjeistus on muokattu
koskemaan kaikkia siirtotilanteita.
Apulaisoikeusasiamies pitää huolestuttavana sitä, että vankipotilaan
hoidon aloitus voi viivästyä useita vuorokausia kuljetuksesta
johtuvasta syystä. Hän pitää tärkeänä, että potilasta lähettävä lääkäri
huomioi kuljetustavasta päättäessään kaikissa siirtotilanteissa, mikä
vaikutus potilaan terveydentilaan on sillä, että hoito voidaan aloittaa
vasta matkaan käytettävän ajan jälkeen. Tämä ei koske ainoastaan
itsetuhoisia tai itsetuhoisuudesta epäiltäviä potilaita, vaan kaikkia
potilaita. Apulaisoikeusasiamies saattaa tämän käsityksensä
Vankiterveydenhuollon yksikön johtajan tietoon.
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7.2 Terveydenhuollon henkilöresurssit ja potilasturvallisuus
7.2.1 Henkilöresurssit
Tarkastajille kerrottiin, että Vantaan yksikön osastolla oli
aamuvuorossa 3–4 sairaanhoitajaa ja iltavuorossa vähintään 2
hoitajaa. Hoitohenkilökuntaa ei ole osastolla paikalla klo 19.15–07.00
välisenä aikana. Tarkastajat jäivät siihen käsitykseen, että Vantaan
yksikössä pidettiin hoitohenkilökunnan määrää riittävänä
potilaspaikkoihin ja läsnäoloaikoihin nähden. Samalla kuitenkin oltiin
huolissaan siitä, ettei osastolla ollut yöaikaan sairaanhoitajaa.
Tarkastusajankohtana yksikössä työskenteli ylilääkärin sijaisena
viitenä päivänä viikossa 1.10.2021 aloittanut vs. ylilääkäri, joka on
oikeuspsykiatrian erikoistumiskoulutuksessa ja päihdelääketieteen
erityispätevyyden koulutusohjelmassa. Vs. ylilääkäri vastaa osaston
toiminnasta ja potilaiden hoidosta. Koska virkavapaalla oleva
ylilääkäri työskentelee 30 % työajalla viikossa, on vs. ylilääkäri
väistämättä ottanut kantaa myös Vantaan yksikön hallinnollisiin
asioihin. Tämä on tapahtunut vastaavan ylilääkärin suostumuksella ja
hänen ohjauksessaan. Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri
vastaa lopullisesti yksikön toiminnasta hallinnollisesti.
Yksikössä oli myös uusi psykologi, joka oli aloittanut määräaikaisena
niin ikään 1.10.2021. Lisäksi kaksi sairaanhoitajaa oli virkavapaalla,
mutta molemmille oli saatu sijaiset. Osastonhoitaja sijaisti
virkavapaalla olevaa vakituista osastonhoitajaa, mutta oli toiminut
pitkään yksikössä sairaanhoitajana. Seitsemästä sairaanhoitajasta
kaksi oli miespuolisia. Yksikössä ei edellytetty, että joka vuorossa olisi
miespuolinen sairaanhoitaja.
Sekä lääkärin että psykologin sijaisuudet oli sovittu 31.12.2021
saakka. Kummallakaan heistä ei ollut tarkastusajankohtana tietoa
siitä, jatkuvatko nämä vuodenvaihteen jälkeen.
Tarkastajille kerrottiin, että toimintaterapeutin käynteihin on haettu
vuodelle 2022 lisäystä siten, että tämä kävisi kaksi kertaa viikossa.
Tämän todettiin olevan tärkeää erityisesti ADHD-oireisille potilaille.
7.2.2 Henkilöresurssien vaikutus hoidon saantiin ja potilasturvallisuuteen
Euroopan kidutuksen vastainen komitea (CPT) vieraili vuonna 2008
Suomeen kohdistuneella käynnillään Psykiatrisen vankisairaalan
Vantaan yksikössä. CPT totesi, että yksikössä oli terveydenhuollon
ammattihenkilöitä paikalla ainoastaan klo 7–19 välisenä aikana. CPT
toi esille havaintonaan, että sairaanhoitajien kanssakäyminen
potilaiden kanssa riippui suurelta osin vankilan
valvontahenkilökunnan läsnäolosta ja että vartija oli
hoitohenkilökunnan mukana potilastilojen kierroksilla.
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Lisäksi yöaikaan yksikössä oli ainoastaan valvontahenkilökuntaa
paikalla. CPT painotti, että yksikössä olevien potilaiden profiili
edellyttää psykiatriseen hoitoon koulutetun sairaanhoitajan jatkuvaa
läsnäoloa. CPT kehotti Suomen viranomaisia ryhtymään toimiin ja
varmistamaan sairaanhoitajan läsnäolon myös yöaikaan.
Valviran ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 2017 Vantaan
yksikköön tekemästä ohjaus- ja arviointikäynnistä laaditussa
kertomuksessa todetaan seuraavasti (Ympärivuorokautisen hoidon
tarve ja turvallisuusriskit):
”Yksikössä ei tarjota psykiatrista erikoissairaanhoitoa
ympärivuorokautisesti. Klo 19 - 07 välisenä aikana vangit oleskelevat
selleissään ja yksikön toiminta vastaa kyseisenä vuorokaudenaikana
luonteeltaan vankilan asuinosaston toimintaa. Tuona aikana yksikössä
ei ole läsnä vartijoita, mutta vangin on mahdollista kutsua tarvittaessa
hänet paikalle. Mikäli vanki oireilee voimakkaasti tai ei pärjää sellissä,
vartijat pyytävät RISE:n ja VTH:n välillä sovitun käytännön mukaisesti
toimintaohjeita Psykiatrisen vankisairaalan Turun yksiköstä. Käydyn
keskustelun perusteella vangit ottavat yhteyttä valvontahenkilökuntaan
kuitenkin vähän. CPT on vieraillut yksikössä useaan kertaan ja
suositellut potilaiden oireilun haasteellisuuden vuoksi
ympärivuorokautista henkilökuntaa sekä valvontahenkilökunnan
läsnäoloa. Myös toimipaikan oman käsityksen mukaan Vantaan
yksikössä hoidettavat potilaat ovat usein huomattavan sairaita tarviten
nykyistä tiiviimpää hoitoa. - - Yötä vasten annettavat lääkkeet mukaan
lukien unilääkkeet annetaan klo 19 ennen työvuoron päättymistä”.

Mielentilatutkimusten osalta Valviran ja Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston ohjaus- ja arviointikäynniltä laaditussa
kertomuksessa todetaan seuraavasti:
”Toimipaikka on pohtinut mielentilatutkimusten asianmukaisen
toteuttamisen ongelmia Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan
yksikössä. Valvontaviranomainen ei näe lähtökohtaisesti lainvastaisia
esteitä mielentilatutkimuksen toteuttamiseksi Vantaan yksikössä.
Mikäli kuitenkin tutkimuksen kannalta on keskeistä huomioida
tutkittavan unirytmi tai nukkumiseen liittyvät seikat, tai kyseessä on
psykoosisairas henkilö, tutkimus olisi syytä toteuttaa ympäri
vuorokauden valvotuissa olosuhteissa. Valvontaviranomainen
suosittelee Psykiatrista vankisairaalaa ohjaamaan erityisesti
psykoosisairaat tutkittavat ympärivuorokautisesti hoidollisiin
sairaalaolosuhteisiin. Suurella todennäköisyydellä syyntakeisille tai
alentuneesti syyntakeisille voitaisiin suorittaa tutkimus Vantaan
yksikössä. Saadun tiedon mukaan näin myös toimitaan”.

Psykiatrisen vankisairaalan kommentit luonnokseen
Vantaan yksikön mukaan psykiatriset potilaat ja (mielentila)tutkittavat
tarvitsisivat ympärivuorokautista psykiatrisen henkilökunnan
valvontaa ja huolenpitoa.
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Mielentilatutkittavat ohjataan esitietojen perusteella ensisijaisesti
psyykkisen voinnin mukaan joko Turun tai Vantaan yksikköön, eikä
Vantaan yksikössä tutkita sellaisia henkilöitä, joiden psyykkinen vointi
kuvautuu epävakaana tai psykoottisena.
Kunkin potilaan psyykkinen vointi sekä väkivaltariskin arviointi on
päivittäistä ja perustuu moniammatilliseen arviointiin ja kliiniseen
osaamiseen. Kaikkien potilaiden hoidosta ja väkivaltariskiarviosta
vastaa vs. ylilääkäri. Hoitohenkilökunnan ammatillinen osaaminen,
kliininen kokonaisvaltainen näkemys potilaan tilanteesta, päivittäiset
raportit ja tarkka potilasvalinta mahdollistavat sen, että
väkivaltatilanteilta ja muilta ennalta arvattavilta vakavilta tapahtumilta
on vältytty.
Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että CPT:n suositusten jälkeen
terveydenhuollon henkilökunnan läsnäoloa osastolla ei ole lisätty.
CPT on todennut 2020 Suomeen tekemänsä käynnin yhteydessä,
että vankiterveydenhuollon siirto oikeusministeriön alaisuudesta
STM:lle ei näyttäisi tuoneen konkreettisia parannuksia
terveydenhuollon henkilökunnan määrään ja läsnäoloon (erityisesti
yöaikaan ja viikonloppuisin) sekä lääkärille pääsyyn (erityisesti
erikoislääkärien, mukaan lukien hammaslääkäri).
Apulaisoikeusasiamies pitää hyvin ongelmallisena sitä, että potilaat,
joiden on arvioitu tarvitsevan psykiatrista erikoissairaanhoitoa, ovat
lähes puolet vuorokaudesta ilman välitöntä terveydenhuollon
henkilökunnan valvontaa ja huolenpitoa. Tarkastajille jäi käsitys, että
yksikössä voi olla levottomia potilaita, jotka hyötyisivät siitä, että
paikalla olisi koko ajan terveydenhuollon ammattihenkilö. Nykyisen
käytännön vallitessa myöskään mielentilatutkimuksessa olevan
mielentilaa ei tutkita ympäri vuorokauden, minkä merkitystä
apulaisoikeusasiamies ei kuitenkaan kykene arvioimaan. Myös
Vantaan yksiköstä saatu kommentti siitä, että psykiatriset potilaat ja
(mielentila)tutkittavat tarvitsisivat ympärivuorokautista psykiatrisen
henkilökunnan valvontaa ja huolenpitoa, vahvistaa
apulaisoikeusasiamiehen näkemystä siitä, että vallitseva tilanne ei ole
hyvä.
Apulaisoikeusasiamies pitää mahdollisena, että potilaiden jääminen
pitkäksi ajaksi ilman välitöntä valvontaa voi johtaa myös
potilasturvallisuuden vaarantumiseen. Huoneiden / sellien ollessa
lukittuina potilaiden oletetaan ottavan itse yhteyttä vankilan
valvontahenkilökuntaan, jos siihen ilmenee tarvetta. Toistaiseksi
vakavilta tilanteilta onkin vältytty – ilmeisesti juuri hoitohenkilökunnan
ammatillisen osaamisen, kliinisen kokonaisvaltaisen potilaan tilanteen
näkemyksen, päivittäisten raporttien ja tarkan potilasvalinnan
ansiosta. Tästäkin huolimatta apulaisoikeusasiamies toteaa, että
kyseessä on psykiatrisen sairaalan osasto.
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Hän yhtyy CPT:n näkemykseen siitä, että yksikössä tulisi olla
jatkuvasti läsnä psykiatriseen hoitoon koulutettu sairaanhoitaja.
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että tämä voi edellyttää myös
valvontahenkilökunnan läsnäolon lisäämistä osastolla. Tätä aihetta
käsitellään kohdassa 7.3.
Terveydenhuollon henkilökunnan puuttuminen klo 19 jälkeen
vaikuttaa myös potilaiden lääkehoitoon. Valviran ja Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston ohjaus- ja arviointikäynnistä laaditussa
kertomuksessa todetaan tältä osin seuraavaa:
”Valvontaviranomaisen näkemyksen mukaan yötä vasten annettavien
lääkkeiden kuten nukahtamislääkkeiden antaminen jo klo 19 aikaan ei
tue nykyisellään laadukkaan hoidon toteutumista. Tilanne olisi
huomattavasti parempi, mikäli yötä vasten annettavat lääkkeet olisi
mahdollista antaa esimerkiksi klo 21 otettavaksi.
Valvontaviranomainen suosittelee Vankiterveydenhuollon yksikköä
arvioimaan tilannetta, ja arvioinnin perusteella kehittämään toimintaa
edelleen hoidollisempaan suuntaan”.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että tilanne ei ole muuttunut tältä osin
sitten vuoden 2017. Tarkastajille kerrottiin, että sellaisia lääkkeitä,
joilla voidaan käydä kauppaa, ei anneta huoneeseen/selliin, vaan
varmistetaan niiden ottaminen ennen klo 19. Apulaisoikeusasiamies
ei ole varma, mitkä kaikki lääkkeet luetaan näihin lääkkeisiin, mutta
toteaa, että nukahtamis-/unilääkkeitä ei edellytettäne otettavan jo
ennen klo 19. Kuitenkin näitä lääkkeitä voidaan käyttää itsetuhoisesti,
jos niitä piilotetaan ja nautitaan myöhemmin yli sallitun annoksen.
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että kyse ei ole pelkästään
potilasturvallisuudesta vaan myös hyvästä hoidosta. Tämä olisi
korjattavissa sillä, että terveydenhuollon henkilökuntaa olisi osastolla
myös klo 19 jälkeen.
Apulaisoikeusasiamies toteaa lopuksi, että Psykiatrisen
vankisairaalan omavalvontasuunnitelmassa on mainittu (kohta 8,
Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet), että
toimipaikoissa tehdään vähintään joka toinen vuosi riskien arviointi
sekä arvioinnin perusteella riskienhallintasuunnitelma. Riskien
arviointi sisältää erilaisia arviointialueita, joita ovat mm.
potilasturvallisuus, henkilöturvallisuus ja työsuojelu.
Apulaisoikeusasiamiehellä ei ole tietoa siitä, onko arvioinnissa otettu
huomioon edellä todettuja asioita ja millä tavoin.
7.3 Valvontahenkilökunnan työnkuva ja perehdytys
7.3.1 Valvontaresurssit
Vantaan vankila on sijoittanut sairaalan osastolle vähintään yhden
vartijan arkisin klo 7–17 ja viikonloppuisin klo 8–17. Muina aikoina
vartijat tulevat vankilan puolelta tekemään tarkastuskierroksia sekä
klo 19 sulkemaan sellit.
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Vartijoilla on osastolla vankipotilaiden tilojen puolella oma työtilansa,
joka on saman tyyppinen kuin vankiosastoilla. Työtilaan ei näe sisälle
ulkopuolelta, mutta sieltä käsin on mahdollista nähdä osaston
puolelle.
Pääsääntöisesti paikalla on yksi vartija. Jos vankilan työtilanne sallii
tai vakituinen vartija on lomalla, vartijoita voi olla kaksi, kuten
tarkastusajankohtana.
Psykiatrisen vankisairaalan Turun yksikön tarkastuspöytäkirjan
mukaan myöskään siellä ei ole vartijaa ”yöaikaan” eli arkisin klo 19–
7.35 ja viikonloppuisin klo 18–7.45. Turun vankilan vastauksessa
todettiin, että valvonnan tasoa ei ole säästötoimien vuoksi mahdollista
laajentaa ilman merkittäviä muutoksia tulossopimukseen.
Pikemminkin vankila joutui arvioimaan mahdollisuutta säilyttää edes
nykyisentasoista valvontaa Psykiatrisessa vankisairaalassa.
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö piti omassa
lausunnossaan tärkeänä, että valvonnan taso pystytään säilyttämään
vähintään nykyisenlaisena. Keskushallintoyksikkö totesi, että mikäli
vankila ja Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskus katsovat
tarkoituksenmukaiseksi päätyä myös yöaikaiseen valvontaan, tulee
aluekeskuksen osoittaa siihen tarvittavat resurssit olemassa olevasta
virkakehyksestä.
Apulaisoikeusasiamies totesi kannanotossaan, että kysymys
vankipotilaiden mahdollisuudesta viettää aikaa huoneensa
ulkopuolella ja vartijan puuttuminen klo 18/19 jälkeen ovat
resursointiin liittyviä asioita. Oikeusasiamiehen tehtävänä ei sinänsä
ole valvoa viranomaisten resurssien riittävyyttä eikä
laillisuusvalvonnallisena kysymyksenä voida pitää esimerkiksi
resurssien jakamista, jollei tilanne johda perusoikeuksien
toteutumatta jäämiseen. Laillisuusvalvonta ei toisaalta voi ohittaa
resurssikysymystä, mikäli viranomaiselle säädettyjen lakisääteisten
velvollisuuksien hoitaminen on vaikeutunut tai käynyt mahdottomaksi
resurssipuutteiden vuoksi. Laillisuusvalvonnallisen arvioinnin
kohdentaminen vain yksittäisiin virkamiehiin tai viranomaisiin ei ole
tarkoituksenmukaista eikä kohtuullista, mikäli taustalla on selkeä
toiminnan aliresursointi. Vaikutti siltä, että Psykiatrisen vankisairaalan
tai Turun vankilan omilla toimenpiteillä on hyvin rajalliset
mahdollisuudet vaikuttaa asiaan. Apulaisoikeusasiamies totesi
harkitsevansa toimenpiteistään sen jälkeen, kun hän saa tarkemman
käsityksen siitä, mihin kaikkiin virkatehtäviin ja toimintoihin sekä
vankipotilaiden olosuhteisiin ja kohteluun mahdollinen aliresursointi
vaikuttaa. Tämä harkinta oli tarkoitus tehdä Turun yksikköön tehtävän
jatkokäynnin yhteydessä, mikä jo aiemmin todetusta syystä ei
toistaiseksi ole toteutunut.
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Vantaan vankilan kommentit luonnoksessa esitettyyn
Vankilan henkilökunta siirtyy klo 21 yövahvuuteen, eikä henkilökuntaa
ole riittävästi jakamaan lääkkeitä psykiatriselle osastolle, muuten kuin
tarvittaessa. Lääkkeiden jakaminen klo 21 jälkeen vaatisi vankilan
mukaan psykiatrisen osaston oman henkilökunnan läsnäoloa. Tämä
mahdollinen muutos vaatisi myös vankilan henkilökunnan työvuorojen
uudelleen suunnittelemista sekä henkilöstön lisäämistä yövuoroon.
Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että Turun yksikön
tarkastuspöytäkirjassa esitetty koskee myös Vantaan yksikköä ja
Vantaan vankilaa. Asian harkinta on edelleen kesken Turun yksikön
osalta. Tästä johtuen apulaisoikeusasiamies pidättäytyy kannanotosta
tässä pöytäkirjassa.
7.3.2 Valvontahenkilökunnan koulutus ja perehdytys
Paikalla olleet vartijat kertoivat olevansa määräaikaisia, vailla alan
koulutusta. Tarkastajille jäi käsitys, että kumpikaan vartija ei ollut
saanut perehdytystä lääkehoitoon eikä suorittanut
lääkejakokoulutusta.
Tarkastajille kerrottiin, että osastolla on useimmiten vakituinen vartija,
joka tuntee henkilökunnan ja potilaat sekä osaston käytännöt. Uudet
tai kokemattomammat vartijat voivat olla enemmän omassa
työtilassaan kuin potilaiden näkösällä. Etukäteen toimitetuista
vaaratilanneilmoituksista oli yhdessä kuvattu tilanne, jossa potilaiden
ruokailussa yksi potilas käyttäytyi uhkaavasti hoitajaa kohti. Paikalla
oli kolme hoitajaa, mutta osaston vartija oli ”kopissa” ja vartija oli
osastolle vieras vartija. Tästä tilanteesta keskusteltiin tarkastuksella
hoitohenkilökunnan kanssa siitä, miten vartijoita on ohjeistettu
olemaan tilanteissa mukana ja esimerkiksi olisiko tärkeää olla
nimenomaan silloin näkyvillä, kun kaikki potilaat ovat samassa
tilassa, kuten ruokaillessa.
Tarkastajille kerrottiin, että hoitohenkilökunta perehdyttää uusia
vartijoita kertomalla osaston käytännöistä. Perehdytyksestä ei ole
sovittu vankilan kanssa eikä henkilökunnalla ollut tietoa, minkälaista
perehdytystä vartijat saavat vankilan puolella sairaalan vartioinnista.
Vantaan vankilan kommentit luonnoksessa esitettyyn
Vantaan vankilassa on tällä hetkellä noin 30 määräaikaista vartijaa ja
koulutetun henkilökunnan rekrytointi on ollut haasteellista. Vantaan
vankilan perehdytysohjelmaa kuuluu myös kouluttamattomille
lääkkeenantokoulutus. Se. miksi kyseiset vartijat eivät olleet saaneet
vielä koulutusta, ei ollut selvitystä annettaessa tiedossa. Vartijat eivät
jaa lääkkeitä psykiatrisella osastolla, vaan nämä tehtävät ovat joka
päivä klo 19 asti osaston sairaanhoitohenkilökunnan tehtävänä.
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Vankila kiinnittää huomiota määräaikaisille vartijoille perehdytyksessä
annettavaan lääkkeenantokoulutukseen.
Vantaan vankilalla on oman henkilökunnan
perehdyttämissuunnitelma, jonka jokainen uusi henkilökunnan jäsen
käy lävitse. Psykiatrisella osastolla joudutaan käymään myös
hoitohenkilökunnan kanssa yhteisiä toimintamalleja ja perehtymistä
näihin, mutta kaikille annetaan ns. yleisperehdytys valvonnan
tehtävistä kaikille vankilan osastoille. Perehdyttäminen on vankilan
vastuulla, ei psykiatrisen osaston henkilökunnan vastuulla.
Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että sairaalan osasto poikkeaa tai sen
ainakin pitäisi poiketa toimintaympäristönä vankiosastosta, vaikka
siellä hoidettaisiinkin vankipotilaita. Apulaisoikeusasiamies olettaa,
että vankilan omalle henkilökunnalle laatima
perehdyttämissuunnitelma on tarkoitettu nimenomaan vankilassa ja
vankiosastolla työskentelyyn perehdyttämiseksi. Siinä ei ole
huomioitu eikä tarvitsekaan olla huomioituna sairaalaympäristöön
liittyviä erityispiirteitä. Tästä johtuen apulaisoikeusasiamiehen
mielestä voisi olla tarpeen, että Vantaan yksikön psykiatrisella
osastolla työskenteleville vartijoille olisi olemassa lisäperehdytys,
jossa käydään läpi nimenomaan sitä, mitä vartijalta edellytetään
sairaalaympäristössä. Tähän liittynee paljon muutakin kuin vain
osaston käytännöt. Perehdytystä varten voisi olla tarpeen laatia
kirjalliset ohjeet, jotta perehdytys olisi aina saman sisältöistä
huolimatta siitä, kuka toimii perehdyttäjänä. Tällaisen ohjeistuksen
laatiminen edellyttäisi luonnollisesti yhteistyötä vankiterveydenhuollon
ja vankilan kesken.
7.3.3 Valvontahenkilökunnan työnkuva sairaalan osastolla
Hoitohenkilökunnan kertoman mukaan vankipotilas voi vankikutsulla
hälyttää sellistään apua sellaisena aikana, kun osastolla ei ole
paikalla hoitajia. Kutsu menee suoraan vankilan valvomoon, josta on
ääniyhteys selleihin.
Vantaan yksikössä ei ole käytössä lomakkeita, joilla potilas antaisi
kirjallisen suostumuksen siihen, että valvontahenkilökuntaan kuuluva
saa tietää potilaan terveydentilaan liittyvistä asioista.
VTH:n Psykiatrisen sairaalan lääkehoitosuunnitelman mukaan
lääkehoitokoulutuksen saanut vartija voi tarvittaessa jakaa öisin (kun
hoitohenkilökuntaa ei ole paikalla) potilaan nimellä varustetun
yksilöllisen lääkeannoksen potilaalle. Tästä mahdollisuudesta ei ole
mainintaa yksikön osastoesitteessä.

23 / 42

Psykiatrisen vankisairaalan kommentit luonnoksessa esitettyyn
Vartijan läsnä ollessa tai yleisissä tiloissa ei keskustella potilaan
terveystiedoista. Niistä keskustellaan ainoastaan potilaan ja
hoitohenkilökunnan kesken siten, että salassapitovellisuus toteutuu.
Potilaille jaettavaan osastoesitteeseen lisätään maininta siitä, miten
potilaalla on mahdollista saada tarvittaessa annettava lääke silloin
kun hoitohenkilökuntaa ei ole paikalla.
Vantaan vankilan kommentit luonnoksessa esitettyyn
Vankilan näkemyksen mukaan potilashuoneita ei voi pitää auki
yöaikaan vankilan järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksi.
Vankilan jokaisesta vanki/potilassellistä on mahdollisuus hälyttää
henkilökuntaa paikalle 24/7.
Valvontahenkilöstö ei osallistu potilaan hoitoon eikä vankila nähnyt
näin ollen tarvetta suostumuslomakkeiden käyttöön.
Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
Valvontahenkilökuntaan kuuluvalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta
saada tietää vangin terveystietoja. Huolimatta siitä, että vartijalla voi
olla myös lähihoitajan tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön
koulutus, hän on vartijan työtä tehdessään ulkopuolinen henkilö
vankia hoidettaessa tai tutkittaessa. Tämä tarkoittaa
apulaisoikeusasiamiehen mukaan sitä, että osastolla työskentelevä
vartija ei voi osallistua sellaisiin osaston kokouksiin, joissa käsitellään
yksittäisten potilaiden terveystietoja. Myös osastolla käydyt
keskustelut potilaan kanssa tai hoitohenkilökunnan kesken, joissa
käydään läpi vankipotilaan terveystietoja, tulisi tapahtua siten, ettei
vartija niitä kuule. Apulaisoikeusasiamies pitää tätä haasteellisena,
kun otetaan huomioon osaston ahtaat tilat ja se, että vartijan olisi
toivottavaa olla myös näkyvillä työvuoronsa aikana.
Sekä VTH että vankila ovat tarkastuksen jälkeen antamissaan
kommenteissa ilmoittaneet, että vartija ei sairaalan osastolla
työskennellessään saa tietoonsa vankipotilaiden terveystietoja.
Suostumuslomakkeiden käyttöön ottamiselle ei nähty tarvetta. Asia ei
näin ollen anna aihetta apulaisoikeusasiamiehen toimenpiteille.
Osaston aukioloaikana vartijalla ei ole lääkehoitoon liittyviä tehtäviä,
mutta yöaikaan vankilassa tulee olla työvuorossa sellainen vartija,
joka on saanut vähintäänkin lääkehoitoa koskevan perehdytyksen.
Apulaisoikeusasiamies saattaa tämän kannanottonsa Vantaan
vankilan johtajan tietoon.
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7.4 Potilashuoneiden / sellien lukitseminen
Vantaan yksikössä kaikki vankipotilaat ovat omalla suostumuksellaan
hoidettavana. Heihin ei voida kohdistaa rajoituksia mielenterveyslain
nojalla. Kun yksikössä työskentelevät terveydenhuollon
ammattihenkilöt eivät enää ole Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehiä,
heillä ei ole myöskään oikeutta rajoittaa vankipotilasta vankeuslain
nojalla. Tämä kuuluu osastoilla työskenteleville vankilan vartijoille.
Tähän perustunee myös osaston käytäntö siitä, että vartijat tulevat
sulkemaan vankipotilaiden sellien ovet.
Psykiatrisen vankisairaalan Turun yksikön tarkastuspöytäkirjan
luonnosvaiheessa pyydettiin Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikön kannanottoa siihen, tulisiko vankipotilaiden
huoneiden lukittuna pitämisestä olla vahvistettu päiväjärjestys.
Keskushallintoyksikön näkemys oli, että Turun yksikössä tulisi olla
vahvistettuna päiväjärjestys, josta ilmenisivät ajankohdat muun
muassa vankipotilaiden huoneiden lukittuna pitämiselle.
Keskushallintoyksikön tietojen mukaan näin oli ainakin
Vankisairaalassa Hämeenlinnassa.
Apulaisoikeusasiamies suositti, että Turun yksikköön vahvistetaan
päiväjärjestys. Hän totesi, että jo aiemmin mainitussa hallituksen
esityksessä (HE 49/2015) todetaan Vankiterveydenhuollon yksikön
olevan osa vankilaa. Keskushallintoyksikön mukaan Turun yksikkö
rinnastuu tässä suhteessa vankilan osastoon.
Apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan tästä seurasi, että
yksikön päiväjärjestyksen vahvistaminen kuuluu vankilan johtajalle.
Vankeuslain mukaisen päiväjärjestyksen tarve perustuu erityisesti
siihen, että terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö ei mahdollista
säännönmukaista sellien ovien lukittuna pitämistä edes tahdosta
riippumattomassa hoidossa olevien potilaiden kohdalla.
Vantaan vankilan kommentit luonnoksessa esitettyyn
Psykiatrisen osaston viikko-ohjelma on toiminut päiväjärjestyksenä,
jota vankilan johtaja ei ole vahvistanut. Psykiatrisen osaston
päiväjärjestys on tehty 11.1.2022 vankilan vahvistamana.
Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
Asiassa ei ole tarvetta apulaisoikeusasiamiehen toimenpiteisiin,
koska Vantaan yksikön osastolla on nyttemmin Vantaan vankilan
johtajan vahvistama päiväjärjestys.
7.5 Tulovaihe sairaalaan
Vantaan yksikköön saapuva vankipotilas tulee ensin Vantaan
vankilan vastaanotto-osastolle, jossa hänelle tehdään vankilan
vartijoiden toimesta tarkastus. Tähän ei osallistu sairaalan osastolla
työskentelevä vartija.
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Sairaalan osaston työntekijät eivät osanneet kertoa tarkastajille,
minkä tyyppisestä tarkastuksesta on kyse.
Psykiatrisen vankisairaalan Turun yksikön tarkastuspöytäkirjassa
(kohta 6.5) on käyty läpi yksikköön tulevan vankipotilaan tulovaiheen
tarkastusta. Apulaisoikeusasiamies on pöytäkirjassa yhtynyt
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön näkemykseen siitä,
että Turun yksikköön saapuville vankipotilaille tehtävässä
tarkastuksessa on kyse turvatarkastuksesta (vankeuslain 16 luvun 3
§ ja tutkintavankeuslain 11 luvun 3 §). Pöytäkirjassa todetaan lisäksi
seuraavaa:
”Laillisuusvalvojan ratkaisukäytännössä on todettu, että
turvatarkastuksessa vanki voidaan velvoittaa vaihtamaan vaatteensa
henkilökunnan läsnä ollessa, mutta turvatarkastus ei mahdollista
muuten vangin alasti riisuttamista ja kehon yksityiskohtaista
tarkastelua. Mikäli tarkastetaan, mitä vangilla on yllään vaatteiden ja
ihon välillä, kyse on vankeuslain 16 luvun 4 §:n mukaisesta
henkilöntarkastuksesta. Henkilöntarkastus on puuttuvampi toimenpide,
minkä vuoksi siitä on säännelty yksityiskohtaisemmin”.

Apulaisoikeusasiamies on kannanottonaan todennut, että
Psykiatriseen vankisairaalaan saapuville vankipotilaille ei voida tehdä
rutiininomaisesti henkilöntarkastusta. Henkilöntarkastuksen
tekeminen edellyttää aina yksilökohtaista arviointia ja päätöstä.
Kannanotossa on lisäksi korostettu, että vaatteiden vaihtaminen tulee
toteuttaa hienotunteisesti ja vangin yksityisyyttä kunnioittaen.
Vantaan vankilan kommentit luonnoksessa esitettyyn
Toisesta vankilasta Vantaan psykiatriselle osastolle tuleville vangeille
suoritetaan vankeuslain 16 luvun 3 §:n ja tutkintavankeuslain 11
luvun 3 §:n mukainen turvatarkastus. Henkilötarkastus tehdään
tarvittaessa, jos on syytä epäillä henkilön hallussa oleva luvattomia
aineita tai esineitä. Henkilötarkastuksesta tehdään aina kirjallinen
päätös perusteluineen.
Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
Apulaisoikeusasiamiehellä ei ole tältä osin aihetta toimenpiteisiin.
7.6 Osaston sisätilat
Sairaalan osasto jakautui kahteen puoleen, joista toinen puoli on
pääasiassa vankipotilaiden käytössä ja toinen puoli
hoitohenkilökunnan käytössä. Näiden välissä on lasiovi, joka on koko
ajan lukittu. Jos potilaalla on asiaa sairaanhoitajalle, hänen tulee
painaa oven vieressä olevaa kutsunappia saadakseen kansliaan
ääniyhteyden.
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Potilastilojen puolella oleva kutsunappi lukitun oven vieressä (kuva 1) ja
näkymä näihin tiloihin hoitohenkilökunnan puolelta.

Vankipotilaiden puolella oli pitkän käytävän varrella sellit, saunatila ja
pyykkihuoltotila sekä yhteiset tilat. Käytävän leveyttä ei mitattu, mutta
se vaikutti hyvin kapealta. Käytävä myös kaareutui jonkin verran
siten, että toisesta päästä katsottaessa ei ollut näkyvyyttä käytävän
päässä oleviin yleisiin tiloihin. Käytävän päässä oli myös ovi
ulkoterassille, jossa potilailla oli halutessaan mahdollisuus tupakoida
osaston aukioloaikana.

Potilaiden puolen kaareva käytävä (kuva 1), jonka toisesta päädystä pääsee
ulkoterassille (kuva 2).

Lisäksi vankipotilaiden puolella oli pieni, mutta viihtyisä terapiahuone,
jossa mm. toimintaterapeutti työskenteli potilaiden kanssa. Tämän
kerrottiin olevan ainoa yleisessä käytössä oleva huone, jossa on
valvontakamera.
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Kuva terapiahuoneesta.

Selleistä neljä oli yhden hengen sellejä ja loput kahden hengen
sellejä. Osastolla oli myös yksi esteetön selli, johon oli
tarkastusajankohtana sijoitettuna potilas, jolla ei ollut liikunta- tai
toimintarajoitteita.
Potilaiden käytössä oleva puhelin sijaitsi erillisessä puhelinkopissa.
Potilailla oli siten mahdollisuus käydä puhelinkeskustelut ilman, että
ulkopuoliset kuulisivat.

Sisäänkäynti puhelinkoppiin.
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Puhelinkoppi sisältä.

Valviran ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 2017 Vantaan
yksikköön tekemästä ohjaus- ja arviointikäynnistä laaditussa
kertomuksessa todetaan, että potilastilat ovat pienehköt
potilasmäärään nähden ja tuottavat joiltakin osin haasteita hoidon
toteuttamiseksi. Kertomuksen mukaan muun muassa yhteisten tilojen
pienuus ja yksikön käytävän kaarevuus vaikeuttaa potilaiden
hoidollista seurantaa.
Psykiatrisen vankisairaalan kommentit luonnoksessa esitettyyn
Hoitohenkilökunta viettää aikaa osaston puolella joka päivä
säännönmukaisesti ja pitkin työpäivää. Siihen kuuluu lääkkeenjako,
ruoan jakaminen, ruoanlaitto potilaiden kanssa, ryhmämuotoiset
kuntouttavat hoitomuodot ja aamunavaustyyppinen tapahtuma.
Lisäksi hoitohenkilökunta viettää vapaamuotoista aikaa
kuntoutuksellisella otteella potilaiden kanssa sekä auttaa arjen
toimintojen sujumisessa.
Hoito- ym. keskustelut pidetään osaston henkilökunnan tiloissa, joissa
salassapitovelvollisuus on turvattu. Henkilökunnan tiloissa pidetään
myös hoitohenkilökunnalle suunnattua koulutustoimintaa. Tästä
syystä ei ole tarkoituksenmukaista, että potilaat kulkisivat
henkilökunnan tilojen puolella vapaasti. Nykyinen tapa estää myös
potilaita seuraamasta toisten potilaiden tapaamisia, jota voi
potentiaalisesti käyttää vankiyhteisässä painostuskeinona tai muulla
tavoin haitallisesti.
Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
Apulaisoikeusasiamies yhtyy Valviran ja Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston näkemyksiin tilojen ahtaudesta. Haastatelluilta
potilailta välittyi käsitys siitä, että potilaat eivät olleet halukkaita
jakamaan huonetta toisen kanssa.
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Apulaisoikeusasiamies on pöytäkirjan luonnoksessa esittänyt epäilyn
siitä, että osaston tilat eivät edistä potilaiden ja hoitohenkilökunnan
välistä vuorovaikutusta ja että enneminkin osaston kahtiajakoisuus on
sille esteenä. Psykiatrisen vankisairaalan kommentissa on todettu,
että vuorovaikutusta on paljonkin päivittäin ja että henkilökunnan
erilliset tilat mm. takaavat salassapidon.
Apulaisoikeusasiamies ei epäile sitä, etteikö osaston henkilökunta
olisi vuorovaikutuksessa potilaiden kanssa päivittäin toistuvissa
toiminnoissa ja viikko-ohjelmaan merkityissä tapahtumissa ja
kuntoutuksessa. Sen sijaan hänen mielestään nykyiset tilat eivät
edistä sellaista henkilökunnan ja potilaiden välistä spontaania
vuorovaikutusta, joka ei liity näihin edellä mainittuihin säännöllisesti
tapahtuviin vuorovaikutustilanteisiin.
Todettakoon vielä, että Vantaan yksikön omavalvontasuunnitelmaan
on kirjattu, että 2002 valmistuneen Vantaan vankilan sisällä olevat
sairaalan tilat eivät täytä nykyaikaisen psykiatrisen sairaalahoidon
tarpeita. Apulaisoikeusasiamies yhtyy tähän näkemykseen. Saadun
tiedon mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa suunnitelmia sille, että
Vantaan yksikkö saisi tarkoituksenmukaisemmat tilat.
7.7 Osaston ulkoilutilat
Ulkoilupiha todettiin erittäin avaraksi. Pihan keskellä sijaitsi
kuntoilulaitteita. Pihalla ei ollut suojaavaa katosta.

Vankipotilaiden käytössä oleva ulkoilupiha.

Vantaan vankilan kommentit luonnoksessa esitettyyn
Vankilalla on useita ulkoilupihoja ja kolmella näistä ei ole suojaavaa
katosta. Vankila selvittää yhdessä Etelä-Suomen
rikosseuraamusalueen ja Senaatti kiinteistöjen kanssa suojaavien
katosten rakentamisesta.
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Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
Oikeusasiamiehen ratkaisukäytännössä on katsottu, että vankilan
ulkoilupihalla tulisi olla katettu tila, johon vangin on mahdollista
mennä suojaan sateelta tai auringolta. Jotkut vankilat ovat hankkineet
vangeille ulkoilua varten sadetakkeja. Apulaisoikeusasiamies
suosittaa, että Vantaan yksikön potilaiden käytössä olevalle
ulkoilupihalle rakennettaisiin sääsuoja.
7.8 Virtsanäytteen ottamiseen tarkoitettu tila
Osastolla oli virtsanäytteenottoa varten esteetön wc-tila. Tilaa
käytettiin silloin, kun potilaalta haluttiin ottaa näyte valvottuna
hoidollisista syistä, ei vankeuslain perusteella. Tarkastajat totesivat,
että tilassa ei ollut mahdollista valvoa näytteen antamista
hienotunteisesti. Tilaa jouduttiin myös käyttämään varastona, koska
osastolla oli huonosti varastotilaa.

Virtsanäytteen ottoon käytettävä wc-tila.

Psykiatrisen vankisairaalan kommentit luonnoksessa esitettyyn
Vantaan yksikössä on aiemmin otettu rutiininomaisesti kaikilta
potilailta päihdeseula (virtsanäyte). Uuden hoitolinjauksen (1.10.2021
alkaen) mukaisesti näitä ei enää oteta, vaan ainoastaan perustellusta
syystä potilaan suostumuksella. Valvottu virtsanäyte otetaan niin
hienotunteisesti kuin mahdollista, mutta nykyisissä tiloissa se toteutuu
ainoastaan hoitohenkilökunnan ammattimaisella läsnäololla, koska
peilejä ja kameroita ei ole asennettu tiloihin ja asennus kuuluu
vankilalle.
Vantaan vankilan kommentit luonnoksessa esitettyyn
Vankila selvittää yhdessä Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen
kanssa asianmukaisen näkösuojan asentamista virtsatestin ottotilaan.
Lisäksi selvitetään vaihtoehtoisia varastointitiloja, esim.
käyttämättömät tarkkailutilat.
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Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
Osana potilaan hoitoa on tietyissä tilanteissa mahdollista käyttää
huumetestausta. Terveydenhoidollisesta huumetestauksesta ei ole
erillistä lainsäädäntöä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on
julkaissut asiaa koskevan suosituksen (Suositus
terveydenhoidollisesta huumetestauksesta. Ohjaus 5/2015).
Menettelytapoihin on otettu kantaa myös Suomalaisen Lääkäriseuran
Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettaman työryhmän
laatimassa Käypä hoito -suosituksessa (Huumeongelmaisen hoito,
viimeisin päivitys 12.4.2018).
Apulaisoikeusasiamiehen vastauksessa 6.9.2019 (5754/2018) on
pidetty ymmärrettävänä, että näytteen antaja voi kokea valvotun
näytteenoton nöyryyttävänä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan
näytteenotossa potilaan yksityisyys tulee kaikissa tilanteissa
huomioida niin hyvin kuin se on mahdollista. Näytteenotossa on myös
suositeltavaa käyttää yksityisyyden suojaa parantavia teknisiä
apuvälineitä.
Vankilassa toteutettujen vankien virtsanäytteiden antamisen
valvonnasta on olemassa paljon oikeusasiamiehen kannanottoja.
Niissä on todettu, että näytteen antamista ei tule valvoa enempää
kuin se on välttämätöntä ja että valvonta tulee suorittaa
mahdollisimman hienotunteisesti (esim. 6034/2016).
Myöskään vankeuslaissa ei ole virtsanäytteenottomenettelyä
koskevaa nimenomaista sääntelyä eikä laissa myöskään ole annettu
oikeutta antaa tarkempia, lakia alemman asteisia virtsanäytteiden
ottamista koskevia säännöksiä. Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikkö on ohjannut vankiloiden päihdevalvontaa
ohjeella, josta on tullut tuore päivitys (voimaan 13.12.2021, dnro
9/004/2021). Uudessa päihdeohjeessa määritellään täsmällisemmin,
mikä on lain mukainen ja oikea toimintatapa vankien virtsanäytteiden
antamista valvottaessa sekä avaamaan yksityiskohtaisemmin
esimerkiksi sitä, miten hienotunteisuus tulisi testitilanteessa
huomioida. Näytteenottotilasta todetaan päivitetyssä ohjeessa
seuraavasti:
”Tila tulee suunnitella niin, että valvonta on helposti toteutettavissa.
Tilassa tulee huomioida vangin yksityisyyden suojan tarve.
Näytteenottotilassa tulisi olla mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi
peililasi, minkä takana valvoja valvoo näytteenottoa”.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että sairaalan osastolla ei ole tällä
hetkellä sellaista tilaa, jossa olisi mahdollista huomioida riittävästi
potilaan yksityisyyden suoja virtsanäytettä otettaessa.
Apulaisoikeusasiamies pitää tärkeänä, että potilaan yksityisyyden
suojaan kiinnitetään näissä tilanteissa huomiota. Parhaiten tämä
onnistuisi sellaisessa näytteenottotilassa, jollainen kuvataan edellä
kerrotussa Rikosseuraamuslaitoksen ohjeessa.
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Apulaisoikeusasiamies pitää myönteisenä sitä, että vankila on
ryhtynyt toimenpiteisiin tällaisen tilan saamiseksi osaston tiloihin.
7.9 Eristystilat
7.9.1 Eristystilojen käyttö
Tarkastajille kerrottiin, että pääasiassa valvontapuoli käyttää yksikön
eristystiloja ja että yksikössä eristetään lähinnä vain silloin, kun
henkilö on vaaraksi itselleen. Keskusteltiin myös siitä, voiko
vapaaehtoisessa hoidossa oleva potilas itse pyytää päästä
kameravalvottuun eristystilaan, jos kokee siihen tarvetta.
Psykiatrisen vankisairaalan kommentit luonnoksessa esitettyyn
Tilat ovat yksinomaan vankilan käytössä, eikä niihin eristetä
psykiatrisia potilaita. Vankila on halunnut säilyttää Vantaan yksikössä
olevat eristyshuoneet sellaisia tilanteita varten, jolloin vankilan
osastojen puolella olevat eristystilat ovat täynnä, ja niitä tarvitaan
vangeille.
Vantaan vankilan kommentit luonnoksessa esitettyyn
Vankila ei käytä kyseisiä tiloja vangin tarkkailuun, sillä vankilan
toimintaan on riittävät tilat vankilan puolella. Vankilalla ei ole
myöskään tiedossa, että psykiatrisen osaston potilaita olisi
vapaaehtoisesti sinne sijoitettu. Psykiatrisen osaston henkilöstön
kanssa käydyn keskustelun perusteella vankila ottaa tilat pois
käytöstä. Tiloja voidaan hyödyntää esim. varastotiloina. Psykiatrisen
osaston käyttö tulevaisuudessa on avoinna, minkä vuoksi
tarkkailutiloja ei ole syytä purkaa.
Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että Vantaan yksikössä hoidettavana
olevat potilaat ovat siellä omalla suostumuksellaan. Terveydenhuollon
henkilökuntaan kuuluva ei voi kohdistaa tällaiseen potilaaseen
pakkoa tai rajoitustoimenpiteitä. Tästä poikkeuksena on
mielentilatutkimukseen määrätty henkilö, johon voidaan kohdistaa
mielenterveyslain 4 a luvun mukaisia rajoituksia, kuten eristämistä.
Sen sijaan vankilan valvontahenkilökuntaan kuuluva voi kohdistaa
vankiin turvaamistoimenpiteitä ja voimakeinoja, jos vankeuslain
edellytykset täyttyvät. Vankeuslain mukaan vanki saadaan sijoittaa
huoneeseen tai selliin, jossa häntä voidaan ympärivuorokautisesti
tarkkailla teknisin apuvälinein tai muulla tavoin, jos se on
välttämätöntä mm. itsemurhan tai itsetuhoisen käyttäytymisen
estämiseksi. Vankeuslain mukaan vangille on varattava hänen
pyynnöstään mahdollisuus asua kokonaan tai osittain erillään muista
vangeista, jos vangilla on perusteltu syy uskoa henkilökohtaisen
turvallisuutensa olevan uhattuna.
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Tämä koskee kuitenkin vangin asumaan sijoittamista, ei lyhytaikaista
eristämistä – eikä sellissä voi olla valvontakameraa.
Psykiatrisen vankisairaalan selvityksessä on ilmoitettu, että Vantaan
yksikössä sijaitsevia eristystiloja ei käytetä potilaiden eristämiseen ja
että vankiterveydenhuolto ei käytä näitä tiloja. Asia ei näin ollen anna
apulaisoikeusasiamiehelle aihetta toimenpiteisiin.
7.9.2 Eristystilojen varustus ja yleisilme
Vantaan yksikössä on kaksi eristystilaa, jotka molemmat tarkastettiin.
Eritystilat olivat samanlaisia kuin vankiloiden eristyssellit eli hyvin
karuja. Ainoina ”kalusteina” molemmissa eristystiloissa oli ohut
muovipäällysteinen patja lattialla / matalan korokkeen päällä ja wcistuin. Kaltereiden taakse oli sijoitettu kello (toisen huoneen kello ei
toiminut) ja kutsunappi. Toisessa (selli 1) eristystilassa oli seinällä
kirjoitusta ja toista ei ollut siivottu käytön jäljiltä (selli 2).

Kutsunappia painetaan kaltereiden välistä (kuva 1). Vankipotilaan eristystila
on hyvin karu (kuva 2). Toisen eristystilan valvontakameran sijainti vaaransi
potilaan yksityisyydensuojan (kuvat 3–4).
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Psykiatrisen vankisairaalan kommentit luonnoksessa esitettyyn
Vantaan yksikkö on samaa mieltä apulaisoikeusasiamiehen kanssa
siitä, että eristystilat ovat karut, eivätkä sellaisinaan kuulu
psykiatriseen yksikköön. Tilat ovat yksinomaan vankilan käytössä,
eikä niihin eristetä psykiatrisia potilaita.
Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
Oikeusasiamiehen ratkaisukäytännössä on otettu usein kantaa
psykiatrisen sairaalan eristystilojen karuihin olosuhteisiin ja todettu,
että ne eivät kuulu psykiatriseen yksikköön. Tässä yhteydessä on
viitattu THL:n Pakon käytön vähentämisen käsikirjaan (Pakon käytön
vähentäminen ja turvallisuuden lisääminen psykiatrisessa hoidossa /
Pekka Makkonen, Anu Putkonen, Jukka Korhonen, Lauri
Kuosmanen, Jukka Kärkkäinen (toim.), jossa on käyty läpi muun
muassa erityshuoneen varustusta. Käsikirjassa todetaan myös, että
psykiatristen suljettujen osastojen eristämistilojen suunnittelun
lähtökohtana on edelleen oltava turvallisuus, mutta
”putkamaisuudesta” tulee päästä eroon.
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että tarkastuksen yhteydessä toisessa
eristystilassa oli roskia, jotka näkyvät myös tilasta otetussa
valokuvassa. Tämä viittaisi siihen, että eristystilaa on käytetty.
Toisaalta Psykiatrisen vankisairaalan selvityksessä on todettu, että se
ei käytä sairaalan osastolla sijaitsevia eristystiloja. Myös vankila on
ilmoittanut, että sillä ei ole tarvetta näiden eristystilojen käyttöön.
Mikäli näitä eristystiloja tullaan jatkossa käyttämään vankilan
toimesta, apulaisoikeusasiamies suosittaa, että eristystilojen
varustukseen ja sen kunnossapitoon sekä kalustukseen kiinnitetään
enemmän huomiota unohtamatta kuitenkaan turvallisuutta. Hän
viittaa tältä osin Rikosseuraamuslaitoksen vuonna 2019 antamaan
vankien eristämisiin liittyvään menettelytapaohjeeseen. Ohjeessa
todetaan mm., että vangin ei tule joutua syömään lattialta ja
lähtökohtaisesti eristyssellissä on suositeltavaa olla vähintään
esimerkiksi pehmeästä materiaalista valmistettu kuutio, jota voi
käyttää pöytänä tai tuolina. Vangeille on tarjottava tosiasiassa
mahdollisuus saada kalusteita haltuunsa, mikäli siitä ei aiheudu
todellista turvallisuusriskiä. Saadun selvityksen mukaan vankilan
puolella olevat eristys- ja tarkkailutilat ovat varustettu kovilla ja
pehmeillä kalusteilla Rikosseuraamuslaitoksen ohjeiden mukaisesti.
7.9.3 Eristystilojen valvonta
Toisen eristystilan valvontakamera oli sijoitettu siten, että
valvontakuvasta pystyi näkemään, kun potilas käyttää wc-istuinta.
Tarkastajat totesivat hoitajien kansliassa olevasta valvontakuvasta,
että wc-istuinta ei näyttäisi olevan mahdollista peittää näkymästä
vaarantamatta koko tilan valvontaa.

35 / 42

Tarkastajille jäi käsitys, että sama valvontakameran kuva välittyi myös
vankilan keskusvalvomoon. Tarkastajille jäi epäily, että valvontakuvaa
on mahdollista seurata vankilan puolella myös silloin, jos henkilö
sijoitetaan eristyshuoneeseen muulla kuin vankeuslain perusteella.

Eristystilojen kameravalvontanäkymä. Toisen tilan (selli 1) wc-istuimen
käyttöä oli mahdollista tarkkailla kameran välityksellä.

Rikosseuraamuslaitoksen kommentit luonnoksessa esitettyyn
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on kommentissaan
yhtynyt apulaisoikeusasiamiehen (ks. pian jäljempänä) käsitykseen
siitä, että eristystilojen valvonnasta olisi hyvä säätää lainsäädännössä
tarkemmin. Vankilan lausunnosta tarkemmin ilmenevällä tavalla
kyseiset tilat eivät tällä hetkellä ole käytössä eristystiloina. Muilta osin
keskushallintoyksikkö viittaa Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen
kommentteihin ja Vantaan vankilan lausuntoon, joista ilmenevät
tehdyt toimenpiteet.
Etelä-Suomen rikosseuraamusalue on kommentoinut eristystilojen
valvonnan osalta ilmoittamalla, että alueen kiinteistöpäällikkö on
tilannut eristyssellien kameroihin ominaisuuden, jonka avulla vangin
wc-asiointi ei enää näy kameravalvonnassa.
Vantaan vankilan kommentit luonnoksessa esitettyyn
Kameravalvonta tarkkailusellin wc-istuimen osalta on 17.1.2022
”maskattu” niin, että kameravalvonta ei vaaranna vankipotilaan
yksityisyyttä.
Tiloista on kameravalvontayhteys vankilan keskusvalvomoon. Vankila
ei käytä näitä tiloja tarkkailun, eikä tiedossa ole, että psykiatrinen
osasto olisi tiloja käyttänyt. Tilat suljetaan toistaiseksi käytöstä.
Tarvittaessa tiloja uudelleen käyttöön, määritellään kameravalvonta
asianmukaiseksi ja huomioidaan vangin yksityisyyden suoja.
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Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
Oikeusasiamiehen ratkaisukäytännössä on todettu, että kaikissa
niissäkään tilanteissa, joissa vangin kameravalvonta on sallittua, ei
voida pitää hyväksyttävänä, että vangin wc-asiointi voi tulla
tarkkailtavaksi. Se on hyväksyttävää vain vangin ollessa sijoitettuna
eristämistarkkailuun. Silloinkin pitää pyrkiä järjestelyihin, joilla
säilytetään edes vähäinen yksityisyys vangin käytäessä wc:tä.
Vankiloissa on reagoitu laillisuusvalvojan kannanottoon yksityisyyden
suojasta siten, että valvontakameran kuva on sumennettu wcistuimen kohdalla tai wc-istuin on rajattu kameravalvonnan
ulkopuolelle. Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö
on ilmoittanut toimenpiteenään, että vuonna 2019 annetussa
menettelytapaohjeessa ohjeistetaan myös tarkkailuun sijoitetun
yksityisyydestä wc-käyntien aikana. Vankilan tulee varmistua siitä,
että eristyssellien olosuhteet vastaavat menettelytapaohjeessa
todettua.
Tarkastuksella on todettu, että toisen eristystilan valvontakameran
sijainti ei ole ollut optimaalinen tilaan sijoitetun vankipotilaan
yksityisyyden suojan näkökulmasta. Saadun selvityksen perusteella
asiaan on puututtu ja jatkossa – mikäli eristystilaa käytetään – vangin
wc-asiointi ei enää näy kameravalvonnassa. Asia ei näin ollen anna
apulaisoikeusasiamiehelle aihetta toimenpiteisiin.
Mitä tulee siihen, että vankilan keskusvalvomosta käsin valvotaan
sairaalan eristystilaa kameralla, apulaisoikeusasiamies toteaa, että
lähtökohtaisesti vankilalla on oikeus valvoa vankia kameralla niissä
tilanteissa, joissa vankeuslaki ja tutkintavankeuslaki sen sallii.
Apulaisoikeusasiamies suhtautuu siten kielteisesti siihen, että vankila
suorittaisi kameravalvontaa sairaalan tiloissa muulloin kuin silloin, kun
vankila on itse tehnyt vankeuslakiin tai tutkintavankeuslakiin
perustuvan päätöksen sellaisesta turvaamistoimesta, joka oikeuttaa
sellin kameravalvonnan.
Toisaalta, kun lainsäädännön lähtökohta kuitenkin on, että vankila voi
ja sen pitää valvoa myös VTH:n sairaaloita, ja kun VTH voi tehdä
omia terveydenhuoltoperusteisia päätöksiä kameravalvontaan
sijoittamisesta, voidaan myös ajatella, että vankila voi sairaalan tilojen
valvontavastuunsa perusteella valvoa näitäkin toimia (kameralla),
vaikka vankilan ”omaa” valvontaperustetta ei olisi.
Apulaisoikeusasiamiehen mielestä tämä on kuitenkin ongelmallista ja
epäselvää. Tästä olisi hyvä säätää tarkemmin, koska vankilan osalta
on säädetty nimenomaisesti ne tilanteet, joissa se voi oman
toimintansa osana harjoittaa sellien kameravalvontaa. Myös
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on lausunnossaan
todennut, että eristystilojen valvonnasta olisi hyvä säätää
lainsäädännössä tarkemmin.
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Oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto vastaa
säädösvalmistelusta muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen
toimialan osalta. Apulaisoikeusasiamies toimittaa tämän pöytäkirjan
oikeusministeriölle sen harkitsemiseksi, tulisiko vankeuslaissa ja
tutkintavankeuslaissa säätää kameravalvonnasta niissä tilanteissa,
joissa vanki on sijoitettu vankiterveydenhuollon päätöksellä
eristykseen. Apulaisoikeusasiamiehen näkemys on, että jos vankilan
valvontahenkilökunnalle halutaan antaa tähän oikeus, asiasta tulisi
säännellä laissa.
7.10 Turvallisuus
Hoitohenkilökunta on kaikkina päivinä noin kaksi tuntia osastolla
ilman vartijoita. Tästä huolimatta hoitajilta kysyttäessä he eivät
kokeneet turvattomuutta tai uhkaa potilaiden taholta. Jokaisella
terveydenhuollon ammattihenkilöllä on päällekarkaushälytin, jolla saa
paikalle nopeasti vartijoita. Henkilökunta myös pyrkii omalla
toiminnallaan ja koulutuksella ennaltaehkäisemään tilanteiden
eskaloitumista väkivaltaisiksi. Etukäteen mietitään tarkkaan, minkä
tyyppisiä potilaita otetaan samaan aikaan osastolle ja keitä voi
sijoittaa samaan huoneeseen. Jos jotain tapahtuu, on se yleensä
vankien välistä.
Sairaalan sääntöjen mukaan tupakointi on päivisin sallittu osaston
ulkoterassilla sellien ollessa auki. Osaston selleissä ei saa tupakoida.
Potilailla saa olla hallussa tupakkatuotteita, mutta ei
tulentekovälineitä. Ulkoterassilla on kiinteä tupakansytytin.

Potilaiden käytössä oleva ulkoterassi.

Tarkastajille kerrottiin, että osastolla pidetään säännöllisiä
pelastusharjoituksia, mutta niistä on jouduttu koronapandemian
aikana tinkimään.
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Potilashuoneet / sellit ovat paloturvallisia eli tulipalon sattuessa
muualla kuin sellissä potilaiden on turvallisempaa pysyä sellissä kuin
että heidät ohjattaisiin niistä ulos. Tästä on myös jokaisessa
potilashuoneessa / sellissä ohjeistus, minkä tarkastajat totesivatkin
niissä selleissä, joissa käytiin.
Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
Apulaisoikeusasiamies pitää turvallisuuden kannalta hyvänä sitä, että
yksikössä on kielletty potilashuoneessa / sellissä tupakointi. Sen
sijaan apulaisoikeusasiamies pitää huolestuttavana sitä, että
yksikössä ei ole läsnä terveydenhuollon tai valvontapuolen
henkilökuntaa klo 19.15–7.00 välillä. Apulaisoikeusasiamies viittaa
tältä osin kohdassa 6.2 todettuun.
7.11 Ruokailu
Turun yksikön tavoin Vantaan yksikössä potilaiden ruokailuajat
noudattavat vankilan käytäntöjä. Tästä esimerkkinä potilaat saavat
viikonloppuisin vain yhden lämpimän aterian klo 14.15. Turun yksikön
tarkastuspöytäkirjan luonnosvaiheessa Psykiatrista vankisairaalaa
pyydettiin ottamaan kantaa ateriaväleihin ja perustelemaan, miksi
potilaiden aterioita on vähennetty viikonloppuisin.
Apulaisoikeusasiamies totesi, että psykiatrisiin sairaaloihin tehdyillä
tarkastuksilla ei ole havaittu, että potilaiden pääaterioita olisi
vähennetty viikonloppuisin. Myöskään ruokailujen välit psykiatrisissa
sairaaloissa eivät tarkastuskokemuksen mukaan muodostu yhtä
pitkiksi kuin Turun yksikössä.
Turun yksikkö ei voinut antaa perusteluja viikonlopun ateriamääriin tai
ateriaväleihin, koska tämä perustui Rikosseuraamuslaitoksen ja
Leijona Catering Oy:n kumppanuussopimukseen ruokahuollon
järjestämisestä. VTH ei ollut osallistunut sopimusneuvotteluihin.
Apulaisoikeusasiamies ei esittänyt tarkastuspöytäkirjassa
kannanottoa tai suositusta ruokailusta, koska ruokailuun liittyviä
asioita oli tarkoitus käsitellä Turun yksikköön maaliskuussa 2020
tehtävällä jatkokäynnillä, joka koronapandemian vuoksi peruuntui.
Vantaan yksikön vs. ylilääkäri kertoi tarkastajille kiinnittäneensä
yksikköön tullessaan huomiota osaston viikonlopun
ruokailukäytäntöön. Osastolla oli ollut jo ennen hänen tuloaan viikkoohjelmaan merkittynä lauantaille potilaiden yhteinen ruuanlaitto, jonka
suunnittelu aloitettiin torstaina. Ruokatarvikkeet oli budjetoitu
sairaalan menoiksi, joten potilaat eivät joutuneet maksamaan tästä
mitään. Vs. ylilääkäri aloitti uuden käytännön kompensoidakseen
viikonlopun puuttuvaa toista lämmintä ruokaa. Sen mukaisesti
lauantaina valmistetaan samalla budjetilla niin paljon ruokaa, että se
riittää myös sunnuntaiksi. Kaikki potilaat saavat tätä ruokaa
riippumatta siitä, osallistuuko ruuan valmistamiseen.
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Arkisin potilaiden päivällinen tarjoillaan klo 15.15. Tarkastajille
kerrottiin, että potilaan on otettava huoneeseensa mukaan iltapala
viimeistään ennen ovien sulkemista klo 19. Lisäksi potilailla on
mahdollisuus valmistaa omia ruokia arkisin klo 16–18 ja
viikonloppuisin muina aikoina paitsi klo 12–14. Tätä varten osastolle
tuodaan ruokakärry, jossa on ruuanvalmistukseen tarvittavat välineet.
Ruokaryhmästä ja omien ruokien valmistuksesta on mainittu osaston
päivitetyssä esitteessä. Sen sijaan siinä ei ole mainittu iltapalaan
liittyvästä aikarajasta.

Potilaiden iltapaloja säilytetään jääkaapissa (kuva 1). Omatoimiseen
ruoanlaittoon tarkoitetut keittiövälineet (kuva 2).

Apulaisoikeusasiamiehen kannanotot ja suositukset
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että jos potilas ei syö iltapalaa
sellissään ovien sulkemisen jälkeen, muodostuu yöpaastosta arkisin
noin 12 tuntia ja viikonloppuisin noin 13 tuntia. Terveelle aikuiselle
tämä tuskin muodostuu ongelmaksi, mutta siitä huolimatta
apulaisoikeusasiamies pitää hyvänä, jos iltapalakäytännöstä olisi
maininta osaston esitteessä. Lisäksi hän painottaa, että
ikääntyneiden ja tiettyjä sairauksia, kuten diabetesta sairastavien
potilaiden säännölliseen ateriarytmiin ja ruokailuväleihin tulisi
kiinnittää huomiota.
Psykiatrisen vankisairaalan kommenteissa todettiin, että
osastoesitteeseen lisätään maininta iltapalakäytännöstä.
Erityistarpeisille potilaille, kuten diabeetikot ja ikääntyneet, on
mahdollisuus tilata vankilan keittiöstä välipalapussit. Asia ei näin ollen
anna aihetta apulaisoikeusasiamiehelle enempiin toimenpiteisiin.
Apulaisoikeusasiamies pitää myönteisenä, että osastolla on
kompensoitu viikonlopun toisen lämpimän aterian puuttuminen edellä
kuvatulla tavalla. Apulaisoikeusasiamies tulee ottamaan
Psykiatrisessa sairaalassa järjestettävään viikonlopun ruokailuun
kantaa Turun yksikköön tehtävällä jatkokäynnillä.
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7.12 Vammaisten henkilöiden oikeudet
YK:n vammaisyleissopimuksen (CRPD) ratifioinnin myötä (10.6.2016)
eduskunnan oikeusasiamiehestä on tullut osa yleissopimuksen 33
artiklan 2 kohdan mukaista rakennetta, jonka tehtävänä on edistää,
suojella ja seurata vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista.
Tämän vuoksi oikeusasiamies kiinnittää tarkastuksilla erityistä
huomiota muun muassa toimitilojen esteettömyyteen sekä
vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden toteutumiseen ja
osallistumisen mahdollisuuksiin.
Vantaan yksikön osastolla oli esteetön potilashuone/selli, joka vaikutti
tilavalta. Sängyn viereen mahtui hyvin pyörätuolilla. Sellin
varustuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että vartijakutsu oli vain
oven pielessä. Siten tilanteessa, jossa vanki ei jostain syystä kykene
siirtymään kutsupainikkeen luo, hän ei pysty painamaan kutsunappia.
Esimerkiksi Helsingin vankilassa liikuntaesteiselle vangille voidaan
tarvittaessa antaa kannettava hälytin, jolla vanki voi kutsua apua.
Sellissä oli oma wc-suihkutila, mitä apulaisoikeusasiamies pitää
hyvänä asiana vammaisen potilaan yksityisyyden suojan kannalta.
Tilaan pääsy oli esteetön ja myös lavuaarin ääreen pääsee
pyörätuolilla. Wc-istuimessa oli nostettavat käsinojat ja hälytin
istuimen vieressä. Tilassa oli myös kiinteä suihkutuoli sekä katto- ja
käsisuihku.

Esteettömän sellin saniteettitila.

Sekä sellissä että wc-suihkutilassa oli iso ikkuna, jossa oli verhot.
Selli sijaitsi samalla tasolla kuin ikkunasta näkyvä piha ja pihalta oli
suora näkyvyys sisälle.
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Esteettömän sellin saniteettitilan ikkuna oli peitettynä verholla.

Selliin sijoitettu potilas kertoi, että pihaa ei käytetä, joten hänen ei
tarvitse pitää verhoja koko ajan ikkunoiden edessä, jos ei halua. Myös
henkilökunta vahvisti, ettei ikkunasta näkyvä piha ole kenenkään
käytössä ja että selliin sijoitetun vangin yksityisyyttä ei vaaranneta.
Apulaisoikeusasiamiehen suositus
Psykiatrinen vankisairaala on kommenteissaan todennut, että
Vantaan yksikkö toimii vankilan tiloissa. Sen mukaan langattoman
hälyttimen hankkiminen kuuluu vankilalle. Vankila ei ole omissa
kommenteissaan ottanut kantaa tähän asiaan.
Apulaisoikeusasiamies suosittaa, että esteettömään
potilashuoneeseen / selliin hankitaan langaton hälytinlaite tai että
muulla tavalla huolehditaan siitä, että sängystä käsin on mahdollista
hälyttää apua.
7 APULAISOIKEUSASIAMIEHEN TOIMENPITEET
Apulaisoikeusasiamies saattaa Vankiterveydenhuollon yksikön,
Psykiatrisen vankisairaalan, Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikön, Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen ja
Vantaan vankilan tietoon ja toiminnassa huomioon otettavaksi tässä
pöytäkirjassa esitetyt huomiot, kannanotot ja suositukset.
Apulaisoikeusasiamies saattaa kohdassa 7.2.2 esitetyn
(terveydenhuollon henkilökunnan puuttuminen psykiatriselta osastolta
lähes 12 tunnin ajalta) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä
sosiaali- ja terveysministeriön tietoon.
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Apulaisoikeusasiamies esittää oikeusministeriön harkittavaksi, onko
tarpeen säätää lainsäädännössä tarkemmin kameravalvonnasta
niissä tilanteissa, joissa vanki on sijoitettu vankiterveydenhuollon
päätöksellä eristykseen. Tässä tarkoituksessa tämä pöytäkirja
lähetetään oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja
rikosoikeusosastolle.
Pöytäkirja toimitetaan tiedoksi myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirastolle sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.
Pöytäkirja tullaan julkaisemaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla.

