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1 YLEISTÄ
Kuopion vankila on suljettu laitos, jonka yhteydessä on
vapauttamisyksikkö. Vankilassa on miespuolisille tutkinta- ja
vankeusvangeille 87 paikkaa. Vapauttamisyksikössä on 20 paikkaa
miehille. Henkilökuntaa on noin 80.
Marraskuun alussa (vankilukuilmoitus 1.11.2021) vankilaan oli
sijoitettuna 78 henkilöä, joista 52 oli tutkintavankeja ja 26
vankeusvankeja. Vapauttamisyksikköön oli sijoitettuna 21 vankia,
joista kuusi oli valvotussa koevapaudessa.
Ulkomaalaisia vankeusvangeista oli yksi ja tutkintavangeista kolme.
Tarkastuksen aikaan vankilassa ei ollut alaikäisiä.
Käytettäessä jäljempänä ilmaisua ”vanki” tarkoitetaan sekä
tutkintavankeja että vankeusvankeja, ellei asiayhteydestä ilmene
muuta tai ellei nimenomaisesti erikseen todeta, että kyse on vain
jommastakummasta ryhmästä.
Apulaisoikeusasiamiehen tärkeimmät huomiot ja kannanotot löytyvät
tiivistettyinä kohdasta 7.1. Kohdassa 7.2 huomiot ja kannanottoja
esitetään tarkemmin perusteluineen. Samassa kohdassa ovat
vankilan pöytäkirjaluonnokseen esittämät kommentit.
Apulaisoikeusasiamiehen toimenpiteet esitetään kohdassa 10.
2 AINEISTO JA TARKASTUKSEN KOHDENTAMINEN
Käytettävissä ovat olleet vankilan ennakolta toimittamat
− johtajan katsaus vankilan nykytilanteeseen sekä
apulaisjohtajien katsaukset turvallisuuteen ja toimintoihin
− vankilan järjestyssääntö (voimaan 20.12.2019) suomeksi,
ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.
− osastojen päiväjärjestykset, Kuopion vankilan sellirakennuksen
viikko-ohjelma 40,
− vangeille tarkoitettu tulo-opas suomeksi (päivätty 26.2.2021)
sekä ruotsiksi (sähköisen tiedoston nimessä päiväys
23.1.2019) ja englanniksi (päivätty 23.1.2019, toimitettu
vuonna 2020 peruuntunutta tarkastusta varten)
− toimintasuunnitelma vuodelle 2021
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Lisäksi on käytetty muun muassa seuraavaa aineistoa
− vankilukuilmoitus (1.11.2021)
− eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian Kuopion vankilan
aiempien tarkastusten pöytäkirjoja (EOAK/6085/2018,
tarkastus 20.11.2018; EOAK/2338/2018 tarkastus 23.5.2018;
EOAK/710/2016, tarkastus 10.11.2015; dnro 2877/3/14,
tarkastus 11.9.2014)
− Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön
tarkastuskertomus (3/043/2017, tarkastus 27.–28.4.2017)
− Kuopion vankilaa koskevia kanteluratkaisuja
− jäljempänä erikseen mainitut vankilan tekemät päätökset ja
muut vankilassa laaditut asiakirjat sekä lomakkeet, joista osa
oli toimitettu ennakkoaineistona ja osa pyydettiin tarkastuksen
kuluessa.
Tarkastuksella oli päätetty kiinnittää huomiota erityisesti
ulkomaalaistaustaisiin vankeihin. Lisäksi oikeusasiamiehen kanslian
vuoden 2021 erityisteema oli viranomaisten riittävä resursointi
perusoikeuksien turvaamiseksi, mikä otetaan huomioon myös
tarkastuksilla. Erityisteemaa käsitellään tarkemmin kohdassa 9.
Vangeilla ja henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuutta vastata
nimettömänä kyselylomakkeeseen. Tästä kerrotaan tarkemmin
kohdassa 8. Lisäksi eräitä kyselyjen tuloksia on mainittu jäljempänä
eri asiakohdissa.
Samaan aikaan tehtiin tarkastus Vankiterveydenhuollon yksikön
Kuopion vankilan poliklinikalle (EOAK/6832/2021).
3 VANKIEN KANSSA KÄYDYT KESKUSTELUT
Vankilaa oli pyydetty ennakolta laittamaan vankien nähtäville tiedote
keskustelumahdollisuudesta tarkastajien kanssa sekä huolehtimaan
siitä, että myös suomen, ruotsin tai englannin kieltä taitamattomat
vangit saavat tiedon asiasta.
Etukäteen keskusteluun ilmoittautuneita vankeja oli 12. Lisäksi
tarkastajat keskustelivat tiloja tarkastettaessa eräiden paikalla
olleiden vankien kanssa sekä kahden ulkomaalaisen vangin kanssa.
Keskusteluista ennakkoilmoittautuneiden ja ulkomaalaisten kanssa on
laadittu erilliset muistiot. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja niistä
laaditut muistiot ovat salassa pidettävä muun muassa viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan
perusteella.
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Joitakin vankien keskusteluissa esiin ottamia aiheita käsitellään
kuitenkin jäljempänä. Näissä tapauksissa vanki on antanut luvan
ottaa asia esille.
4 HENKILÖKUNNAN EDUSTAJIEN SEKÄ ERÄIDEN MUIDEN VIRKAMIESTEN
TAPAAMINEN
Keskusteluista on laadittu erilliset muistiot. Keskustelut ovat
luottamuksellisia ja niistä laaditut muistiot ovat salassa pidettävä
muun muassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24
§:n 1 momentin 15 kohdan perusteella.
5 TILOIHIN TUTUSTUMINEN
Tarkastuksen aikana tutustuttiin muun muassa kaikkiin
asuinosastoihin, eristysosastoon, matkaselliosastoon, virtsanäytteen
ottamiseen tarkoitettuihin tiloihin, ulkoilupihoihin, toimintatiloihin,
liikuntatiloihin, kirjastoon, kirkkoon, laitosmyymälään, vankien
ruokalaan, vastaanotto-osastoon, keskusvalvomoon sekä
tapaamistiloihin lukuun ottamatta valvomattomiin tapaamisiin
käytettyjä tiloja.

Kuvassa valvottujen tapaamisten tapaamistila.
Vankien asuintiloja on niin sanotussa sellirakennuksessa, joka on
peräisin 1800-luvulta ja peruskorjattu 2010-luvun alussa, sekä
toimintarakennuksessa, joka on valmistunut vuonna 2010. Tilat
soveltuvat huonosti nykyaikaisiin vankeuden täytäntöönpanon
tavoitteisiin ja tarpeisiin. Tilaratkaisut vaikeuttanevat sellin
ulkopuolisen ajan lisäämistä, sellin ulkopuolisten toimintojen
järjestämistä sekä vankien ja tutkintavankien sijoittamista eri
osastoille.
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Jäljempänä kohdassa 7 on tarkemmin selostettu eräitä tiloja koskevia
havaintoja ja tilaratkaisuihin liittyviä ongelmia.
Vapauttamisyksikköä käsitellään kohdassa 7.2.30.
6 LOPPUKESKUSTELU
Apulaisoikeusasiamies totesi, että niin vangit kuin henkilökuntakin
ovat kiittäneet vankilan hyvää ilmapiiriä. Sekä vankien ja
henkilökunnan välinen että henkilökunnan keskinäinen vuorovaikutus
vaikutti poikkeuksellisen hyvin toimivalta.
Loppukeskustelussa otettiin esiin muun muassa seuraavia aiheita:
resurssien riittävyys, päiväjärjestyksen sisältö, sellin ulkopuolinen
aika ja mielekäs toiminta, tutkintavankien ja vankeusvankien sijoittelu,
omaisuuden hallussapitoa koskevien päätösten tekeminen, salassa
pidettävien päätösperusteiden käyttö sekä lapsen tapaaminen. Näitä
käsitellään tarkemmin jaksossa 7.
7 HUOMIOT JA KANNANOTOT
Tarkastuspöytäkirjan luonnos lähetettiin 18.1.2022 Kuopion vankilan
johtajalle, jotta vankila voi kommentoida luonnosta viimeistään
4.2.2022.
Kuopion vankila toimitti kommenttinsa pöytäkirjaluonnokseen
3.2.2022. Ne on merkitty pöytäkirjaan kohtaan 7.2.
7.1 Huomiot ja kannanotot tiivistetysti
Apulaisoikeusasiamiehen tärkeimmät huomiot ja kannanotot ovat
tiivistetysti tässä kohdassa. Tarkemmin huomiota ja kannanottoja on
selostettu ja perusteltu jäljempänä kohdassa 7.2. Kohdassa 10
puolestaan luetellaan apulaisoikeusasiamiehen toimenpiteet.
1. Tutkintavankien osastosijoittelu ei ole lainmukainen. Kuopion
vankilan toiminnassa ei ole otettu huomioon, että lain
lähtökohtana on tutkintavankien ja vankeusvankien
sijoittaminen eri osastolle. Tutkintavankien osastosijoittelu
tulee viipymättä muuttaa lain mukaiseksi.
2. Asumaan sijoittamista tulisi muuttaa siten, että tutkintavankia
ja vankeusvankia ei sijoiteta samaan selliin edes silloin, kun
tutkintavanki antaa suostumuksensa samaan selliin
asuttamiselle.
3. Vangeilla ei suurimmaksi osaksi ole mahdollisuutta viettää
riittävästi aikaa sellin ulkopuolella mielekkäässä toiminnassa.
Osastojen päiväjärjestykset ovat puutteellisia ja epäselviä.
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Erilläänpitorajoitusten kohteena olevien ja muilla perusteilla
erillään pidettävien vankien osalta ei toteudu suositus
päivittäisestä kahden tunnin sosiaalisesta kontaktista.
4. Mahdollisuuden valvomattomaan tapaamiseen ei tulisi
vaikuttaa mahdollisuuteen saada lapsen tapaaminen. Kuopion
vankilan tulee pyrkiä siihen, että valvotut tapaamiset
toteutuisivat lapsiperheiden osalta lapsen tapaamisesta
säädetyn mukaisina.
Toisin kuin vankilan ohjeissa ja tulo-oppaassa mainitaan, lasta
voi saattaa myös muu henkilö kuin lähiomainen. Lapsen
tapaamiseen voi myös osallistua muita tapaajia kuin saattaja.
Apulaisoikeusasiamies kiinnittää muutoinkin Kuopion vankilan
huomiota vanhemmuuden tukemiseen.
5. Nykyinen pieni ja ikkunaton lapsen tapaamiseen käytettävä tila
ei vastaa lain ajatusta viihtyisästä ja kodinomaisesta,
lapsiystävällisestä tilasta. Käytettävissä tulisi olla paremmin
lainsäätäjän ajatusta lapsen tapaamistilasta vastaava tila.
6. Joissakin useamman hengen selleissä oli liian vähän
lattiapinta-alaa selliin sijoitettavia vankeja kohti. Sellikohtainen
vankipaikkamäärä tulee muuttaa vastaamaan
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön määräystä ja
kansainvälisiä suosituksia.
7. Eristysosastolla aiemmin lattian rajaan sijoitettujen
sellihälytyspainikkeiden sijainti oli korjattu asianmukaiseksi.
Toinen vähimmäispinta-alavaatimuksiin nähden liian pieni
tarkkailuselli oli laajennettu riittävän suureksi, mutta toinen
tarkkailuselli oli edelleen vain 4 m2 eli alle vaatimusten.
Osassa eristysosaston selleistä oli pinttynyttä likaa, erityisesti
wc-tiloissa. Sellit olivat kalustamattomia, mikä on pääosin
vastoin apulaisoikeusasiamiehen ratkaisukäytäntöä ja
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön
menettelytapaohjetta. Selleihin oli kuitenkin hankittu ohjeen
mukaisesti kellot.
Virtsanäytteen antamistilat, joissa valvonta tapahtuu peililasin
läpi, vaikuttivat asianmukaisilta.
8. Kuopion vankilan tulisi etsiä ratkaisuja eristysosaston
tarkkailuselleihin sijoitettujen vankien yksityisyyden suojan
parantamiseen sikäli kuin wc-istuin ja wc-asiointi edelleen
näkyvät esteettä valvontakameran kuvissa.
9. Vankien käyttöön tarkoitetut puhelimet ovat osastojen
käytävillä ilman mitään ääntä eristävää suojaa.
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Luottamuksellisen viestin suoja ja vankien yksityiselämän
suoja eivät toteudu puhelinta käytettäessä. Tähän jo pitkään
esillä olleeseen ongelmaan tulisi löytää ratkaisu.
Puhelimen käyttöoikeuden pitää toteutua myös tosiasiassa eli
soittoaika ei saa olla joustamaton ja siten sijoitettu, että vanki
ei lainkaan pysty kyseisenä aikana tavoittamaan henkilöitä,
joiden kanssa hänellä on tarve keskustella. Tarvittaessa
mahdollisuus puhelimen käyttöön pitää siten olla esimerkiksi
ilta-aikaan.
Osastoilla oli kullakin vain yksi puhelin, jolloin puhelimen
käyttöaika vankia kohti saattaa jäädä hyvin lyhyeksi.
Apulaisoikeusasiamies kehottaa harkitsemaan useamman
puhelimen hankkimista osastoille.
10. Kameralla valvotuissa tapaamistiloissa samoin kuin vankilan
sisäänkäynnissä tulisi olla ilmoitus kameravalvonnasta.
11. Apulaisoikeusasiamies suosittelee lisäämään pihoille
kuntoiluvälineitä. Pihojen sepelipinnoitteen aiheuttamiin
ongelmiin ja toimintarakennuksen selliosastojen
ulkoiluolosuhteisiin olisi perusteltua mahdollisuuksien mukaan
etsiä ratkaisuja.
12. Tiloihin tutustuttaessa tehtiin sekä myönteisistä että
ongelmallisista seikoista muun muassa seuraavia yksittäisiä
havaintoja.
Joillakin asuinosastoilla sellien ovissa oli sellissä asuvien
nimet. Nimet tulisi kaikilla osastoilla korvata vankinumeroilla.
Laillisuusvalvontakäytännössä suositellun mukaisesti vankien
poliklinikalle osoittamia asiointilomakkeita varten on tarjolla
kirjekuoria, joille tarkoitetun erillisen postilaatikon poliklinikan
henkilökunta käy tyhjentämässä.
Vastaanotto-osaston yhteydessä oleva peili-ikkunallinen
virtsanäytteenottotila vaikutti asianmukaiselta.
TEOS-osastolla vankien käytössä ei ollut keittiötä, vaan
ainoastaan jääkappi ja mikroaaltouuni. Tämä on omiaan
vaikeuttamaan muutoinkin lähes kokonaan puuttuvien sellin
ulkopuolisten toimintojen järjestämistä ja poikkeaa siitä, että
vangeilla usein on osastokeittiössä mahdollisuus
omatoimiseen ruoan valmistamiseen.
Sellien pesuhuoneissa on vain kiinteä kattosuihku. Olisi
perusteltua, että wc-istuimen yhteydessä olisi henkilökohtaisen
hygienian hoitamiseksi bidee-suihku.

10 / 82

Osastojen siivouskomeroissa vaikutti olevan välineitä ja
puhdistusaineita sellien siivoamiseen, joten vangeilla oli
asianmukaiset mahdollisuudet pitää sellinsä siistinä.
Kuntosalin laitteet vaikuttivat vanhoilta ja huonokuntoisilta.
13. Esteettömyydestä tehtiin muun muassa seuraavia havaintoja.
Vankilan inva-selleissä on ainoastaan kattosuihku, joka
soveltuu huonosti liikuntaesteisen henkilön peseytymiseen.
Vuoteiden vieressä ei ollut hälytyslaitetta ja kiinteä, kapea
vuode soveltunee huonosti pyörätuolia käyttävälle henkilölle.
Apulaisoikeusasiamies viittaa myös aiemmin Vantaan vankilan
osalta tehtyihin havaintoihin, jotka toimitetaan Kuopion
vankilalle tiedoksi.
Liikuntaesteisellä vangilla tulisi olla vastaava oikeus osallistua
toimintaan ja vapaa-ajanviettoon kuin muillakin vangeilla
osastosijoittelun rajoittamatta tätä.
14. Osastoilla oli vankien saatavissa kansio, jossa oli ajantasainen
kokoelma vankeja koskevista laeista, asetuksista ja muista
säädöksistä. Kansioista tulisi kuitenkin poistaa erilliset, lakien
muutoksia koskevat tulosteet, koska ajantasainen laki
kokonaisuudessaan on kansiossa. Englanninkieliset versiot
vankeus- ja tutkintavankeuslaeista tulisi lisätä
säädöskansioihin.
15. Vankien käytettävissä tulee olla uusin versio
valvontaviranomaisten yhteystiedoista kaikilla kielillä, joilla
luettelo on laadittu. Vankilassa on syytä miettiä, kuinka
varmistetaan, että vanhat luettelot vaihdetaan uusiin aina
uuden ilmestyttyä.
16. Vankilan kirjasto vaikutti olevan hyvässä järjestyksessä. On
myönteistä, että yhteistyö kaukolainauksen osalta toimii
yleisten kirjastojen kanssa. Vieraskielisten kirjojen valikoima on
suppea, joten erityisesti ulkomaalaisille vangeille tulisi antaa
tietoa kirjastopalveluista ja kaukolainausmahdollisuudesta.
17. Vankilaa pyydetään selvittämään, mitä vieraskielisiä tv-kanavia
vangeilla on mahdollisuus seurata.
18. Vastaanotto-osastolla oli riittävästi säilytystilaa vankien
tavaroille ja tavarat vaikuttivat olevan hyvässä järjestyksessä.
Laillisuusvalvontakäytännössä on katsottu, että vangin tulisi
saada tavaraa vastaanotto-osastolta noin viikon sisällä ja
kiireellisissä tapauksissa nopeamminkin. Noin kolmen viikon
odotus asioimaan pääsyssä on ongelmallisen pitkä.
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19. Apulaisoikeusasiamies pitää yksin tapahtuvan saattovartioinnin
yleisyydestä kerrottua huolestuttavana.
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön on syytä
arvioida tai antaa soveltuvan tahon arvioitavaksi Kuopion
vankilan saattovartiointijärjestelyt. Jos menettely todetaan
ongelmalliseksi, tulisi arvioida myös, onko vankilan
valvontahenkilökunnan määrä riittävä vankilan
kuljetustehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi.
20. Vankeja koskevia päätöksiä oli perusteltu puutteellisesti.
Vaikutti mahdolliselta, että Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikön ohjetta Asianosaiselta salassa
pidettävän tiedon käyttö päätöksenteossa (7/004/2020) ei
riittävästi tunnettu ja noudatettu. Selvyyden vuoksi
apulaisoikeusasiamies toteaa, että lähtökohtaisesti
asianosaisella on oikeus saada tietää päätöksen perusteet ja
perusteluiden salassa pitäminen asianosaiselta on selvä
poikkeus.
21. Vankilan toimintatapa vangin omaisuuden haltuun
antamisessa herätti kysymyksiä. Apulaisoikeusasiamies
kiinnittää huomiota päätösten antamiseen vangeille ja siihen,
että päätöstoimivalta on ohjauksen ja valvonnan
esimiestehtävissä toimivalla virkamiehellä.
22. Vaikutti siltä, että melko suuri osa vangeista ei ollut saanut
tulo-opasta tai muuta perehdytystä eikä ollut selvillä
vastuuvirkamiesjärjestelmästä. Vankilassa on syytä kiinnittää
huomiota saapuvien vankien perehdyttämiseen sekä
vastuuvirkamiesjärjestelmän toimivuuteen ja vankien
tiedonsaantiin siitä. Tulo-opas tulisi antaa kaikille. Eri
kieliversioiden tulisi vastata uusinta suomenkielistä opasta.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää ulkomaalaisten vankien
perehdyttämiseen ja käyttää tarvittaessa apuna tulkkipalveluja.
Valtaosa vangeista, joiden kanssa keskusteltiin, piti kuitenkin
vankien ja henkilökunnan suhteita hyvinä ja koki avun
saamisen erilaisiin asioihin heiltä mahdolliseksi.
23. Järjestyssäännössä oli keskushallintoyksikön laatimaan
mallijärjestyssääntöön nähden joitakin eroavaisuuksia ja
lisäyksiä, jotka eivät vaikuta perustelluilta.
24. Myös tulo-oppaassa oli eräitä ongelmallisia kohtia.
25. Videoyhteyden välityksellä järjestettävien tapaamisten
ajoittaminen vain virka-aikaan arkisin on ongelmallista, koska
esimerkiksi koulussa, päiväkodissa tai säännöllisessä
päivätyössä olevilla ei välttämättä ole tuona aikana
mahdollisuutta käyttää videoyhteyttä.
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Tulo-oppaassa on määritelty liian suppeasti, lakia
suppeammin, henkilöpiiri, jolle videoyhteys on tarkoitettu. Tulooppaan ja järjestyssäännön tiedot videoyhteyden kestosta ovat
ristiriitaiset keskenään.
Osastoilla olevat vangeille tarkoitetut ilmoitukset antoivat
väärän, liian suppean kuvan siitä, millä edellytyksillä
videotapaamisen voi saada.
26. Niissä internetin käyttöä koskevissa lupapäätöksissä, joita oli
pyydetty vankilasta asiakirjatarkastusta varten, ei havaittu
huomautettavaa.
27. Vankien kanssa keskusteltaessa esiin tuli muun muassa
seuraavia asioita.
Laitosmyymälän valikoimaa pidettiin liian suppeana.
Apulaisoikeusasiamiehen mukaan vankien tulisi voida hankkia
laitosmyymälästä tavallisimpia tarvikkeita ruoan valmistukseen
sekä terveellisiä ruoka-aineita, kuten kasviksia ja hedelmiä.
Tuotteita pitää myös olla tarjolla riittävästi, jotta ne eivät lopu
kesken.
Ulkoliikuntaa varten toivottiin välineitä, kuten palloja ja
kahvakuulia.
Lukio-opiskelumahdollisuutta pidettiin liian suppeana kurssien
vähäisen määrän vuoksi. Vankilan tulisi löytää tehokkaamman
opiskelun sekä sähköisen oppimisympäristön mahdollistava
ratkaisu.
Maksullisten tv-kanavien seuraamismahdollisuus sekä
luottamuksellisen viestin ja yksityiselämän suoja asianajajalle
soitettaessa eivät vankien mukaan olleet toteutuneet.
Psykologipalvelujen riittävään tarjoamiseen tulisi löytää
ratkaisu. Ulkomaalaisille vangeille olisi perusteltua tarjota
mahdollisuus suomen kielen opiskeluun. Vangeilla tulisi olla
mahdollisuus käyttää parturipalveluja.
Vankilan tulee antaa vangeille perushygieniatuotteet, kuten
pesuainetta vartalon ja hiusten pesemiseen.
28. Keskusteluissa henkilökunnan kanssa havaittiin muun muassa
seuraavaa.
Ovatko vankien lääkkeet asuinosastolla lukitussa kaapissa,
elleivät ole, näin pitäisi olla. Lääkkeitä saattanevat joutua
jakamaan myös virkamiehet, jotka eivät ole suorittaneet
lääkkeenjakokoulutusta. Lääkkeitä vangeille antavilla vartijoilla
tulee olla riittävä koulutus tätä tehtävää varten.
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Vankilan henkilökunnan antaessa särkylääkkeitä vangille tämä
ei aina tule kirjattua tai tieto ei välity poliklinikalle.
Itsehoitolääkkeiden antaminen tulee kirjata ja ilmoittaa
poliklinikalle.
Allergisen reaktion ensiapuna käytettäviä adrenaliinikyniä on
vain vankilan poliklinikalla, ei asuinosastoilla.
Palo- ja pelastusharjoitusta ei ollut järjestetty ainakaan noin
kolmeen vuoteen.
29. Naisvankein sijoittamisessa Kuopion vankilaan on aiemmin
ollut ongelmia. Naisosaston mahdollisessa perustamisessa
otettaneen huomioon, etteivät ongelmat toistuisi ja että
voimavarat olisivat riittävät.
30. Vapauttamisyksikköön sijoitetut vangit olivat tyytyväisiä ja
yksikön ilmapiiri vaikutti erittäin hyvältä.
7.2 Huomiot ja kannanotot yksityiskohtaisesti perusteluineen
Apulaisoikeusaisamies saattaa Kuopion vankilan, Itä- ja PohjoisSuomen rikosseuraamusalueen, Itä- ja Pohjois-Suomen
rikosseuraamusalueen arviointikeskuksen, Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikön sekä oikeusministeriön tietoon ja toimenpiteitä
varten seuraavat huomiot ja kannanotot.
7.2.1 Tutkintavankien osastoille sijoittaminen
Tutkintavankeuslain (TVL) 3 luvun 1 §:n mukaan tutkintavanki on
sijoitettava eri osastolle kuin rangaistusta suorittavat vangit. Erilleen
sijoittamisesta voidaan kuitenkin poiketa, jos tutkintavanki toimintoihin
osallistumista varten sitä pyytää taikka jos poikkeaminen on
välttämätöntä vankien, tutkintavankien tai henkilökunnan turvallisuutta
uhkaavan vaaran torjumiseksi tai se on muutoin tilapäisesti tarpeen
vankilan järjestyksen ylläpitämiseksi poikkeuksellisessa tilanteessa.
Tutkintavanki voidaan omasta pyynnöstään sijoittaa asumaan myös 2
a §:ssä tarkoitetulle sopimusosastolle. Muutoksenhakutuomioistuimen
päätöstä odottava tutkintavanki saadaan tutkintavangin
suostumuksella sijoittaa samalle osastolle kuin rangaistusta
suorittavat vangit, jollei sijoittaminen vaaranna tutkintavankeuden
tarkoitusta.
Tutkintavangit on siten lähtökohtaisesti sijoitettava erilleen
vankeusvangeista ja heidät voidaan vain laissa säädettyjen
edellytysten täyttyessä sijoittaa samalle osastolle vankeusvankien
kanssa. Mikäli osastolle on sijoitettu asumaan yksikin vankeusvanki,
tutkintavangin kyseiselle osastolle sijoittaminen on mahdollista vain
edellä mainittujen edellytysten täyttyessä.
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Vankilan selvityksen mukaan tutkintavankien ja vankeusvankien
asuttamisessa kiinnitetään ensin huomiota turvallisuuteen ja
seuraavaksi toimintoihin. Myös tarkastuksella tehtyjen havaintojen
mukaan vankien osastolle sijoittamisessa ei ole ensiksi TVL:n
edellyttämällä tavalla huomioitu sitä, onko kyse tutkinta- vai
vankeusvangista. Sellirakennuksen 2. (SR 2) ja 3. kerroksen (SR 3)
tutkintavankiosastoiksi nimetyille osastoille oli sijoitettuna myös
vankeusvankeja. SR 3:lla oli 12 tutkintavankia ja 5 vankeusvankia,
SR 2:lla 10 tutkintavankia ja 5 vankeusvankia. Toimintarakennuksen
puolen MOS-osastolla oli 6 tutkintavankia ja yksi vankeusvanki.
Asiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella on selvää, että ainakaan
kaikkien tutkintavankien kohdalla edellytykset samalle osastolle
sijoittamisesta vankeusvankien kanssa eivät ole voineet täyttyä.
Edellä todetun perusteella on myös harhaanjohtavaa ja perusteetonta
nimetä osastot SR 2 ja SR 3 tutkintavankiosastoiksi.
Tutkintavangilta kysytään usein vankilaan saapuessaan, sopiiko
hänelle asuttaminen samalle osastolle vankeusvankien kanssa.
Tutkintavanki voidaan kuitenkin sijoittaa vankeusvangin kanssa
samalle osastolle pelkän suostumuksen perusteella ainoastaan
silloin, kun kyse on muutoksenhakutuomioistuimen päätöstä
odottavasta tutkintavangista. Tällöinkin suostumuksen tulee olla aito
eli vangin tulee olla tietoinen eri sijoitteluvaihtoehtojen merkityksestä
ja sisällöstä sekä siitä, että hänellä on tosiasiallinen mahdollisuus
myös kieltäytyä.
Vankila on perustellut toimintatapaansa sillä, että vankilan fyysiset
rakenteet eivät mahdollista tutkintavankien ja vankeusvankien
asuttamista eri osastoille. Kyseinen seikka ei mahdollista
tutkintavankeuslain vastaista toimintaa osastolle sijoittamisessa eikä
sillä muutoinkaan voida perustella vankilan toimintaa. Tarkastuksella
tehdyt havainnot eivät muutenkaan tue väitettä, että vankilan
rakenteet eivät mahdollistaisi tutkintavankien TVL:n mukaista
osastolle sijoittamista.
Todettakoon, että esimerkiksi Kuopion vankilaa rakenteeltaan paljon
muistuttavassa Mikkelin vankilassa on pystytty muuttamaan
tutkintavankien osastolle sijoittaminen TVL:n asettamien edellytysten
mukaiseksi (EOAK/4397/2016 ja EOAK/3005/2017). Aikaisemmin
Mikkelin vankilassa toimittiin asiassa pitkälti samalla tavalla kuin
Kuopion vankilassa tällä hetkellä.
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on Kuopion vankilaa
koskevassa tarkastuskertomuksessa 13.10.2017 (3/043/2017)
kiinnittänyt vankilan huomiota siihen, että tutkintavankien asumaan
sijoittamisessa tulee noudattaa tutkintavankeuslakia.
Tarkastuskertomuksessa todettiin, että SR 2:n ja SR 3:n
päiväjärjestyksen mukaan osastot ovat tutkintavangeille, mutta niille
on kuitenkin sijoitettu myös vankeusvankeja, mikä asia on korjattava.
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Tarkastuskertomuksen huomiot eivät siten ole johtaneet vankilassa
toimenpiteisiin.
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että vankilassa on menetelty
lainvastaisesti tutkintavankien osastosijoittelussa. Toimintatapa
tutkintavankien osastolla sijoittamisessa tulee viipymättä muuttaa lain
mukaiseksi.
Tarkastuksella saadun tiedon vankien osastolle sijoittamisesta
päättäminen on jaettu kolmen rikosseuraamusesimiehen kesken
siten, että yksi rikosseuraamusesimies päättää vankien
sijoittamisesta sellirakennuksen (SR) asuinosastoille, toinen SR:n
eristysosastolle ja kolmas toimintarakennukseen (TR). Edellä todetun
perusteella kukaan ei ole erikseen vastuussa tutkintavankien
sijoittelusta. Asiassa on epäselvää, miten toimitaan tilanteessa, jos
rikosseuraamusesimiehet ovat erimielisiä siinä, mihin osastolle vanki
tulisi sijoittaa ja kuka käyttää asiassa lopullista päätösvaltaa. Vaikka
yhteistyö rikosseuraamusesimiesten kesken toimisikin hyvin,
kyseinen toimintatapa voi osaltaan vaikuttaa siihen, että
tutkintavankeuslain osastosijoittamiselle asettamia vaatimuksia ei ole
vankilassa huomioitu.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
tutkintavankien osastosijoittelun muuttamisen suunnittelu
lainmukaiseksi on aloitettu. Asian kuntoon saattaminen edellyttää
Kuopion vankilan näkemyksen mukaan alkuvaiheessa vankilan nk.
sellirakennuksen (vanha-/peruskorjauspuoli) lisäosastointia, mikä
onnistunee kohtuullisesti ilman rakenteellisia muutoksia, mutta
aiheuttaa mm. olemassa olevilla henkilöstöresursseilla lisähaasteita
mm. lukuisten vankitoimintojen järjestämisessä sekä sellin
ulkopuolisen toiminta-ajan merkittävässä lisäämisessä. Seuraavassa
vaiheessa po. asian kuntoon saattamiseksi on täysin välttämätöntä,
että Kuopion vankilaan sijoitettavat vangit ovat joko yksinomaan tai
ainakin valtaosin (yli 90%:sesti) tutkintavankeja vankilan
lainsäädäntötasolla säädetyn statuksen mukaisesti.
7.2.2 Tutkintavankien selliin sijoittaminen
Tarkastuksella ilmeni, että kolmessa kahden hengen sellissä (sellit
1201, 2102 ja 2312) oli samaan aikaan asutettuna sekä tutkintavanki
että vankeusvanki.
Tutkintavankien asumaan sijoittamisesta säädetään TVL:n 3 luvun
2 §:n 1 momentissa. Sen mukaan tutkintavanki on mahdollisuuksien
mukaan sijoitettava yhden hengen huoneeseen. Tutkintavankia ei saa
sijoittaa asumaan toisen tutkintavangin kanssa, jos siitä aiheutuu
vaaraa tutkintavankeuden tarkoitukselle tai vankilan järjestykselle.
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AOA on päätöksessä (EOAK/3130/2020) ottanut kantaa
tutkintavangin ja vankeusvangin samaan selliin asuttamiseen.
Päätöksessä on päädytty siihen, että TVL:n säännökset eivät
mahdollista tutkintavankien ja vankeusvankien asuttamista samaan
selliin edes silloin, kun tutkintavanki antaa suostumuksensa samaan
selliin asuttamiselle.
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että sijoittamiskäytäntö tulisi muuttaa.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
tutkintavangin ja vankeusvangin sijoittamista samaan selliin ei
jatkossa voine enää tapahtua kuin korkeintaan poikkeustilanteissa
(esim. tutkintavangin statuksen muututtua vankeusvangiksi ja
laitoksen käyttöasteen ollessa samalla 100% tai yli, jolloin paikkoja
vangin siirtämiseksi ei ole välittömästi tarjolla), koska varsinkin
vankilan nk. sellirakennuksen sellit ovat kaikki jatkossa tarkoitettu
vain yhdelle vangille (kts. mm. pöytäkirjan kohta 7.2.6). Tämä tosin
edellyttää vankilalta esityksen tekemistä virallisen paikkaluvun
pienentämiseksi sekä edelleen pääjohtajan päätöstä asiassa;
esityksen tekeminen po. asiassa tapahtuu helmikuun 2022 aikana
pian alueellisen vankipaikkapalaverin 3.2.2022 jälkeen.
7.2.3 Päiväjärjestykset sekä sellin ulkopuolisen ajan ja mielekkään toiminnan määrä
Osastojen päiväjärjestykset ovat vaikeaselkoisia eikä niistä vaikuta
käyvän ilmi kaikki päivittäinen tai viikoittainen toiminta.
Päiväjärjestyksiin on kirjattu muun muassa, että hartaustilaisuuksia
pidetään erillisen ohjelman mukaan, että laitosmyymälä- ja
kirjastokäyntien ajoista ilmoitetaan erikseen ja että vapaaajantoimintoja järjestetään erillisen viikko-ohjelman mukaisesti.
Osittain tulkinnanvaraiseksi pelkästään päiväjärjestystä lukemalla jää
jopa, miten sellien ovet ovat avoinna ja suljettuina ja kuinka paljon
vangeilla on mahdollisuus viettää aikaa sellin ulkopuolella toimintaan
sijoitettuna tai vapaa-ajantoiminnoissa.
Tarkastuksen ennakkoaineistona vankila toimitti myös
sellirakennuksen viikko-ohjelman viikolle 40. Ohjelmassa mainitaan
muun muassa liikunta, ulkoilu, sauna, kanttiini, siviililokero,
pyykinvaihto, raamattupiiri, musiikki, kasvuryhmä, tapaamiset,
hengellinen tilaisuus sekä kirjasto. Kunkin toiminnon kohdalla lukee,
minä viikonpäivinä ja kellonaikoina se on ja mitä osastoa se koskee.
On monimutkaista saada selvää, mitä millekin osastolle on tarjolla ja
milloin. Epäselvää on myös, onko kaikki ohjelmassa mainittu kaikille
mainitun osaston vangeille. Ainakin joidenkin toimintojen kohdalle on
merkitty osallistujamäärä koskevia rajoituksia, kuten musiikki max. 4
hlöä. Vankien lienee vaikea hahmottaa asiaa, sikäli kuin viikkoohjelma edes on heidän nähtävillään.
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Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on jo
tarkastuksellaan vuonna 2017 kiinnittänyt huomiota päiväjärjestysten
epäselvyyteen ja puutteellisuuteen. Se totesi, että kaikkien osastojen
päiväjärjestyksiä tulee kehittää selkeämmäksi ja
suunnitelmallisemmiksi siten, että niissä tuodaan selvästi esiin arjen
toimintojen järjestäminen (esimerkiksi ruoanlaitto) ja lakisääteiset
toiminnot (esimerkiksi kirjasto ja kirkko).
Päiväjärjestyksen sisällöstä ei ole selvää sääntelyä. Päiväjärjestysten
laatiminen selkeiksi on vaikuttanut myös monissa muissakin
vankiloissa olevan vaikeaa. Oikeusministeriössä on tällä hetkellä
meneillään hanke vankeuslain ja tutkintavankeuslain kehittämiseksi
(OM039:00/2021). Hankkeen valmistelumuistiossa on todettu
päiväjärjestysten osalta muun muassa seuraavaa.
Vankeuslain 5 luvun 8 §:n mukaan vankilan osastoilla tulee olla
päiväjärjestys. Lain esitöissä (HE 263/2004 vp. s. 154) ei ole
täsmennetty sitä, mistä asioista päiväjärjestyksessä on tarkoitus
määrätä. Vankeuslain 5 luvun 9 §:n mukaan osaston päiväjärjestyksen
vahvistaa vankilan johtaja.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehet Jussi Pajuoja ja Pasi Pölönen
ovat useissa ratkaisuissaan (esim. EOAK/2247/2016, 2247/2017,
EOAK/6542/2017 ja 1887/2019) kiinnittäneet huomiota sääntelyn
ongelmiin. Ratkaisujen perusteella on epäselvää, voidaanko osaston
päiväjärjestyksestä poiketa ja millaisilla edellytyksillä tämä tapahtuu.
Laissa ei säädetä myöskään siitä, mistä asioista osastojen
päiväjärjestyksissä tulisi määrätä.
Sekä järjestyssäännöt että osastojen päiväjärjestykset määrittelevät
vankilan päivittäisiä aikatauluja kuten sitä, millaista toimintaa osastolla
järjestetään tai toimintojen, ruokailujen tai ulkoilun ajankohtia. Laissa ei
ole kuitenkaan säädetty, mistä asioista päiväjärjestyksessä tulisi
määrätä. Käytännössä päiväjärjestysten tarkkuus ja sisällöt vaihtelevat
vankiloissa huomattavasti.
--Edellä todetun perusteella sääntelyä olisi perusteltua täsmentää.
Lainsäädännöstä tulisi riittävällä täsmällisyydellä käydä ilmi, missä
vankilan päivittäiset aikataulut määrätään ja mitä asioita aikatauluissa
tulee huomioida. Samoin tulisi selventää sitä, milloin ja millä
edellytyksillä näistä aikatauluista voidaan poiketa.

Apulaisoikeusasiamies toteaa olevan tärkeää, että vangit voisivat
helposti saada tiedon itseään koskevasta päivittäisestä aikataulusta
ja ohjelmasta. Vaikka päiväjärjestyksen sisällöstä ei ole sääntelyä,
päiväjärjestyksiä olisi edelleen perusteltua täsmentää ja selkiyttää,
kuten keskushallintoyksikkökin on todennut. Lisäksi tämä palvelisi
vankilan toimintaa valvovia tahoja, koska esimerkiksi sellin
ulkopuolisen toiminnan määrästä kannellaan usein ja asiasta pitäisi
saada selko myös tarkastuksilla.
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Liian vähäinen sellin ulkopuolella mielekkäässä toiminnassa
vietettävän ajan määrä on yksi suurimpia ongelmia useimmissa
vankiloissa.
Myös tähän on osittain puututtu jo Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikön tarkastuksella, josta laaditussa pöytäkirjassa
on todettu muun muassa, että suljetuimpien osastojen (TR:n osastot
ja SR 0) toimintaa tulee kehittää siten, että toimintaa ja sellien
aukioloa saadaan lisättyä.
Apulaisoikeusasiamies yhtyy tähän. Tilanne on edelleen huono. Sellin
ulkopuolisen toiminnan määrä ja aika vaikuttaa hyvin vähäiseltä niin
toimintarakennukseen (TR) sijoitettujen vankien osalta kuin
sellirakennuksessakin asuvien osalta lukuun ottamatta
sopimusosastoa SR 1.
Useimmissa suljetuissa vankiloissa on ongelmia vankien
osallistumisvelvollisuuden toteutumisen ja muun sellin ulkopuolella
vietettävän ajan vähäisyyden sekä tuohon aikaan sisältyvän
mielekkään toiminnan suhteen. Apulaisoikeusasiamies viittaa AOA
Jussi Pajuojan ratkaisuun, jossa on käsitelty vankien sellin
ulkopuolisen ajan vähäisyyttä (dnro 1901/2/11, päätös 24.6.2015).
Vankeuslaki lähtee siitä, että vangilla on velvollisuus, mutta myös
oikeus, vahvistettuna työ- ja toiminta-aikana osallistua vankilan
järjestämään tai hyväksymään toimintaan, joka edistää
rangaistusajan suunnitelman toteutumista. Tutkintavankien osalta
toimintaan osallistumiseen on tutkintavangin sitä halutessa varattava
mahdollisuuksien mukaan tilaisuus. Vankeuslain mukaan vankilan
järjestämän tai hyväksymän toiminnan tarkoituksena on edistää
vangin sijoittumista yhteiskuntaan. Lain tarkoittama toiminta sisältää
työtä, koulutusta tai muita vangin valmiuksia edistäviä toimintoja. Lain
mukaan toimintavelvollisuudesta vapauttamisen perusteet ovat
terveydentila, toimintakyky tai ikä.
Lisäksi vankilassa tulee vankeuslain mukaan järjestää vankilan
oloihin soveltuvaa vapaa-ajan toimintaa. Lainsäädännön lähtökohta
on, että vangit voivat viettää vapaa-aikaa keskenään, samoin on
tutkintavankien osalta.
Kansainvälisissä suosituksissa on jo pitkään lähdetty siitä, että
vankien ja tutkintavankien tulisi saada viettää sellin ulkopuolella
kohtuullinen aika, vähintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa, ja että
heille tulisi tuona aikana järjestää mielekästä ja kehittävää toimintaa,
esimerkiksi työtä, koulutusta ja liikuntaa. Tämän on katsottu olevan
olennaisen tärkeää vankien psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin
kannalta. (esimerkiksi CPT standards; CPT/Inf/E (2002) 1 –
Rev.2010, s. 15)

19 / 82

Tarkastuspäivältä (3.11.2021) saatujen päiväkirjatietojen mukaan
vain osastolla SR 1 kaikki siellä asuvat vangit ja tutkintavangit oli
sijoitettu toimintaan. Lisäksi TRMOS osaston seitsemästä vangista
kuusi oli sijoitettu toimintaan. Osastolla SR 2 16 vangista neljä oli
sijoitettuna toimintaan ja osastolla SR 3 19 vangista kahdeksan oli
sijoitettuna toimintaan. Tämä ei kuitenkaan vielä kerro siitä, kuinka
paljon tai vähän toimintaa toimintaan sijoitetuilla vangeilla on. Kuten
lukio-opiskelua koskevasta kohdasta käy ilmi, opiskelun määrä oli
vankien mukaan vähäinen. Samoin VALMA-kurssille osallistuminen
oli tarkastajille syntyneen käsityksen mukaan vain osa-aikaista.
Varsinaista työtoimintaa, jona aiemmin oli katiskojen valmistus ja
telttojen korjaus, vankilassa ei ole enää lainkaan. Johtajan mukaan se
ei ollut tarkoituksenmukaista, koska vangeilta pääosin puuttuivat
työtoiminnan edellyttämät taidot.
Vankien kanssa keskusteltaessa sekä myös kyselylomakkeeseen
annetuissa vastauksissa tuli vahvasti esiin sellin ulkopuolisen ajan ja
toiminnan vähäisyys. Vangit kertoivat muun muassa, että osastolla
SR 3 vietetään 21 tuntia sellissä. Heidän mukaansa ovet ovat auki
vain ruokailujen yhteydessä. Vapaa-ajantoimintana on kuntosali
kolme kertaa viikossa ja niin sanottu toimintahuone kolmen viikon
välein 1½ tuntia tai 1 tunti 45 minuuttia kerrallaan.
Yhteydenpitorajoitusten kohteena oleville tutkintavangeille
tarkoitetuilla osastoilla SR 0 ja TEOS vangit kertoivat olevansa
eriarvoisessa asemassa keskenään, sillä osastolla SR 0 on vankien
käytössä keittiö ja he pääsevät kuntosalille, kun taas TEOS-osastolla
ei ole kumpaakaan mahdollisuutta. SR 0 osastolla asuva vanki
puolestaan esitti, että osastolla ei ole mitään toimintaa, vain tunnin
päivittäinen ulkoilu, minkä lisäksi perjantaisin kaksi vankia pääsee
kuntosalille yksi kerrallaan. Päiväjärjestyksen ja käytyjen
keskustelujen perusteella vaikuttaa siltä, että myös SR 2 osaston niin
sanottu itäpää on hyvin suljettu.
Toiminnoista vastavan apulaisjohtajan ennakolta toimittaman
katsauksen mukaan osastoinnin lisääminen on pakottanut
järjestämään toiminnot osastoittain, mikä on osin rajoittanut osastoille
tarjottavan toiminnan määrää vähentävästi.
Apulaisoikeusasiamies toteaa vaikuttavan siltä, että lainsäädännön
velvoitteet ja tavoitteet sekä kansainväliset suositukset sellin
ulkopuolisesta ajasta ja mielekkäästä toiminnasta eivät pääosin
riittävästi toteudu Kuopion vankilassa, vaikka ongelma on ollut
tiedossa jo pitkään.
Apulaisoikeusasiamies haluaa kiinnittää huomiota siihen, että
ennakkoaineistona saadussa vankilan toimintasuunnitelmassa
vuodelle 2021 on todettu seuraavaa: ”…lähes jatkuva ja osittain jo
kroonistunutkin henkilöstöresurssien niukkuus erityisesti
valvontahenkilöstön osalta aiheuttaa omat haasteensa…”
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Toteamus liittyy työturvallisuutta käsittelevään kohtaan, mutta
selittänee muitakin ongelmia vankilan toiminnassa, muun muassa
vankien ajankäytön osalta. Henkilöstön riittävyys tulee esiin myös
johtajan ennakolta toimittamassa vankilan nykytilannetta koskevassa
katsauksessa. Lisäksi apulaisjohtajan katsauksessa todettiin
osastoille tarjottavan toiminnan määrän vähentyneen osastoinnin
myötä, kun toiminnot on tullut järjestää osastoittain.
Apulaisoikeusasiamies haluaa kiinnittää Rikosseuraamuslaitoksen
huomiota myös melko uuteen kansainväliseen suositukseen, jota on
käsitelty muun muassa oikeusministeriössä vankeuslain
muutostarpeista laaditussa muistiossa (muistio 30.8.2021,
VN/11810/2021). Suositus koskee vähintään kahden tunnin
päivittäistä mielekästä kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa
eristämisen aikana. Muistiossa on todettu siitä muun muassa
seuraavaa.
YK:n vankeinhoidon vähimmäissääntöjen mukaan täydellisen
eristämisen, jollaiseksi vankeuslain 15 luvun 8 §:ssä säädetty
yksinäisyysrangaistus luetaan, tarkoittaa vangin eristämistä vähintään
22 tunniksi vuorokaudessa ilman mielekästä kanssakäymistä ihmisten
kanssa (sääntö 44).
Eurooppalaisten vankeinhoitosääntöjen mukaan erillään pidettäville
vangeille on tarjottava mielekästä kanssakäymistä ihmisten kanssa
vähintään kaksi tuntia päivässä (sääntö 53A). Ainoan poikkeuksen
muodostaa kurinpitorangaistuksena määrätty vangin eristäminen,
jossa ei ole tarjottava mainittua kahta tuntia päivässä mielekästä
kanssakäymistä ihmisten kanssa. Tällaista eristämistä ei koskaan saa
määrätä lapsille, raskaana oleville naisille, imettäville äideille tai
vanhemmille, joilla on pieniä lapsia vankilassa. (sääntö 60.6.a)
Suomen lainsäädäntöön ei sisälly vastinetta ilmaisulle mielekäs
kanssakäyminen ihmisten kanssa. Kysymys on YK:n vankeinhoidon
vähimmäissäännöissä ensimmäistä kertaa käytetystä ilmaisusta, joka
sittemmin on otettu käyttöön myös eurooppalaisissa
vankeinhoitosäännöissä ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
ratkaisukäytännössä.
Mielekkään kanssakäymisen vaatimuksen keskiössä on
lääketieteellisesti todetut, mahdollisesti pitkäaikaisenkin eristämisen
haitat vangin fyysiselle terveydelle ja ennen kaikkea mielenterveydelle.
Tarkoituksena on varmistaa, että vangilla on halutessaan mahdollisuus
päivittäin vähintään kahteen tuntiin sisällöllisesti mielekkääseen
kanssakäymiseen ihmisten kanssa, ja siten huolehtia vangin terveyden
edellytyksistä. Tällaisten mahdollisuuksien puute voi täyttää kidutuksen
ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tunnusmerkistön.
Ilmaisu on uusi ja sen sisältö kehittyy edelleen. Se voi koostua
useasta, saman päivän aikana tapahtuvasta erillisestä
ihmistapaamisesta, esimerkiksi vierailuista, keskustelusta
sielunhoitajan, opettajan tai lääkärin kanssa ja liikunnasta muiden
kanssa.
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Kanssakäymisen ei välttämättä tarvitse olla sellin ulkopuolista, jos
tapaaminen esimerkiksi järjestetään sellissä. Myös etäyhteydet,
esimerkiksi puhelinsoitot, voivat olla mielekästä kanssakäymistä.
Keskeistä on, että tapaamisessa voi syntyä aito keskusteluyhteys, joka
ei rajoitu vain vangin asioiden hoitamiseen. Rutiininomainen ruuan
antaminen vangille tai lääkärintarkastus kuitenkaan ei täytä kriteerejä.
Mielekäs kanssakäyminen ihmisten kanssa ei kuitenkaan aina ole
sama asia kuin sellin ulkopuolinen aika, sillä liikunta yhdessä muiden
kanssa voi täyttää kriteerit, mutta yksin liikkuminen vankilan pihalla,
joskin valvottuna, ei ole mielekästä kanssakäymistä ihmisten kanssa.

Sellin ulkopuolinen aika mielekkäässä toiminnassa sekä vähintään
kahden tunnin päivittäinen mielekäs kanssakäyminen ihmisten
kanssa tuli esiin myös CPT:n 1 viimeisimmällä Suomen vierailulla
vuonna 2020. CPT totesi muun muassa seuraavaa.
CPT kehottaa Suomen viranomaisia varmistamaan, että suojelua
tarvitsevilla vangeilla (ja muilla vangeilla, jotka on eristetty siksi, että
heidät katsotaan väkivaltaisiksi tai muutoin ”hankaliksi”) on todellinen
mahdollisuus osallistua mielekkääseen toimintaan. Tämän
mahdollistamiseksi henkilökunnan läsnäoloa tulisi lisätä vankien
asuintiloissa, erityisesti suljetuissa yksiköissä. (kohta 40)
--CPT suosittelee ryhtymään lisätoimenpiteisiin, jotta kaikille vierailujen
kohteena olleissa laitoksissa oleville vangeille voidaan tarjota heidän
tarpeidensa mukaan räätälöityä mielekästä toimintaa (kuten työnteko,
ammatillinen ja muu koulutus sekä kohdennetut kuntoutusohjelmat).
Etenkin mitä pidempään tutkintavankeihin sovelletaan
yhteydenpitorajoituksia, sitä enemmän resursseja tarvitaan sen
varmistamiseksi, että kyseiset vangit hyötyvät merkityksellisestä,
mielellään sellin ulkopuolella tapahtuvasta toiminnasta ja että heille
tarjotaan mahdollisuus mielekkäisiin ihmiskontakteihin vähintään
kahden tunnin ajan päivässä (mielellään kauemmin).
CPT suosittelee ryhtymään toimenpiteisiin, jotta turvallisuussyistä
eristetyille vangeille voidaan Turun vankilassa ja muissa vankiloissa
tarjota jäsenneltyjä ohjelmia, joihin sisältyy mielellään sellin
ulkopuolella tapahtuvaa rakentavaa toimintaa ja jotka on laadittu
yksilöllisesti sopivien henkisten ja fyysisten virikkeiden tarjoamiseksi
vangeille. (kohta 47) 2

Kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimiva eurooppalainen
komitea
1

Oikeusministeriön julkaisema tiivistelmä CPT:n suosituksista ja tietopyynnöistä,
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4750802/CPTn+suositukset_FI.pdf/0c495e65-5ea1-2130-3d09beae60222fdb/CPTn+suositukset_FI.pdf?t=1620136280271
2
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Apulaisoikeusasiamies on, kuten CPT:kin on ollut, huolissaan erillään
pidettävien vankien psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista,
erityisesti niistä tutkintavangeista, joille tuomioistuin on
pakkokeinolain perusteella määrännyt pitkäkestoisia tiukkoja
rajoituksia yhteydenpitoon.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
kaikkien Kuopion vankilassa olevien vankien sellien ulkopuolisen
toiminta-ajan lisääminen edellyttäisi myös henkilöstöresurssien
lisäämistä, mikäli kohtuullinen laitosjärjestys- ja turvallisuustaso
halutaan säilyttää; muussa tapauksessa jälkimmäisestä jouduttaisiin
tinkimään, mikä puolestaan aiheuttaisi haasteita nimenomaan
laitosjärjestys- ja turvallisuuspuolella johtuen mm. vankilan luonteesta
”risteysasemana” ja sen johdosta vankien nopeasta ”kiertokulusta” ja
vaihtuvuudesta. Osastojen päiväjärjestysten korjaaminen ja
muuttaminen selkeämmiksi aloitetaan helmikuussa 2022 vankilan
osastointien muuttamisen yhteydessä (kts. kommentti kohdassa
7.2.1.).
7.2.4 Lapsen tapaaminen sekä muu vanhemmuuden tukeminen
Kuopion vankilassa on lapsen tapaamista varten käytössä yksi tila,
pieni huone, johon sopii kerrallaan yksi vanki tapaajineen.
Tapaamista valvotaan kameravalvonnalla.
Vankien asuinosastoille laitettujen tiedotteiden ja vankien
keskusteluissa kertoman mukaan lapsen tapaamisia (vankeuslaki
13:5, tutkintavankeuslaki 9:3) ei myönnetä vangeille, joille
myönnetään valvomattomia tapaamisia. Eräs vanki kertoi, että tämän
vuoksi hän tapaa pieniä lapsiaan vain joka neljäs viikko eli silloin, kun
hänelle on myönnetty valvomaton tapaaminen. Vankien kanssa
keskustellessa tuli esiin myös, että valvomattomien tapaamisten
järjestämisen käytettävä tila on käytössä vain keskiviikkoisin,
lauantaisin ja sunnuntaisin. Erään vangin käsityksen mukaan tila olisi
muuna aikana tyhjillään.
Keskusteluissa kerrottiin lisäksi, että vankilassa ei järjestetä isä–lapsi
-ryhmiä. Kertojan mukaan erityisohjaaja oli tosin luvannut selvittää
mahdollisuutta ryhmän järjestämiseen.
Velvoite vankien lapsien oikeuksien huomioimiseen sekä vankien
perhe-elämän ja vanhemmuuden tukemiseen tulee esiin useissa
säännöksissä ja suosituksissa.
Perustuslaissa taattu yksityiselämän suoja sisältää myös perheelämän suojan. Viranomaisten velvollisuus on turvata
perusoikeuksien toteutuminen.
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YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan viranomaiset
kunnioittavat vanhemmastaan tai vanhemmistaan erossa asuvan
lapsen oikeutta ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä
kumpaankin vanhempaansa säännöllisesti (9 artikla).
Vankeuslaissa on 1.5.2015 voimaan tullut säännös lapsen
tapaamisesta (VL 13 luku 5 §). Sen mukaan suljetussa vankilassa
vangille voidaan myöntää lupa alle 15-vuotiaan lapsen tapaamiseen
siihen soveltuvassa tilassa, jos tapaaminen on tarpeen vangin ja
lapsen yhteyksien ylläpitämiseksi eikä tapaaminen ole lapsen edun
vastaista. Kyse on valvotusta tapaamisesta, josta vankeuslain 13
luvun 17 §:n mukaan päättää toiminnoista tai turvallisuudesta
vastaava virkamies taikka ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävissä
toimiva virkamies. Tutkintavankien osalta vastaavat säännökset ovat
tutkintavankeuslain 9 luvun 3 ja 15 §:ssä.
Vankeuslain 13 luvun 2 §:n mukaan suljetuissa vankiloissa on oltava
soveltuvat tilat 5 §:ssä tarkoitettuja lapsen tapaamisia varten.
Vankeuslain 10 luvun 6 §:n mukaan vankia on tuettava sosiaalisessa
kuntoutumisessa ja suhteiden ylläpitämisessä hänen lähiomaisiinsa
tai muihin läheisiin. Tutkintavankien osalta vastaava säännös on
tutkintavankeuslain 6 luvun 5 §:ssä.
Euroopan neuvoston vangittujen lapsia koskevissa suosituksissa
mainitaan, että perhesuhteita tulee tukea vankeusaikana muun
muassa mahdollistamalla säännöllinen yhteydenpito lapsiin ja
tarjoamalla muita vanhemmuutta tukevia kuntoutustoimenpiteitä.
Lisäksi suosituksissa korostetaan henkilökunnan kouluttamista
lapsiystävällisiin käytänteisiin ja lapsen huomioimista tapaamistilojen
sijoittelussa ja sisustuksessa.
Rikosseuraamuslaitoksen strategiassa todetaan, että rangaistukseen
tuomitun yhteydenpitoa yhteiskunnan palveluverkostoon, sosiaalisiin
verkostoihin, perheeseen ja lapsiin tuetaan. Perhesuhteita ylläpitävä
ja tukeva työ on Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukaista
toimintaa ja sen tavoitteiden toteuttamista.3
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että lapsen tapaamisesta
säädettäessä on ollut ollut tarkoitus mahdollistaa lasten valvotut
tapaamiset tilassa, jonne lasten on miellyttävä tulla. Suljetuissa
vankiloissa valvotut tapaamiset järjestetään säännönmukaisesti
muutoin siten, että vangin ja tapaajien välissä on pleksi ja että
koskettaminen on kielletty. Tällainen ympäristö ei ole
lapsiystävällinen. Osa perheistä kokee sen olevan lapselle niin
ahdistava ja vaikea ymmärtää, että lapsia ei lainkaan tuoda niin
sanottuun pleksitapaamiseen.

3

Lapsi- ja perhetyön linjaukset, Rikosseuraamuslaitos 2019, s. 9
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Tähän ongelmaan on pyritty vastaamaan säätämällä erikseen lapsen
tapaamisesta valvotusti. Samalla säädettiin, että suljetussa
vankilassa pitää olla soveltuvat tilat lapsen tapaamista varten. Lain
esitöissä (HE 45/2014, s. 28) todetaan seuraavaa: ”Vangin ja alle 15vuotiaan lapsen tapaamiseen ehdotetaan säännöstä, jolla lasten
tapaamisolosuhteita parannettaisiin. Suljetuissa vankiloissa tulisi olla
soveltuvat tilat lapsen tapaamiseen.”
Vangilla on oikeus ottaa vastaan vieraita valvotusti. Tämä
tapaamismahdollisuus järjestetään suljetuissa vankiloissa vähintään
kerran viikossa. Kun lailla on ollut tarkoitus mahdollistaa lasten
valvotut vierailut tavallisten tapaamistilojen sijasta lapsiystävällisissä
olosuhteissa, lain ajatus ei täysin toteudu, jos mahdollisuutta lapsen
tapaamiseen ei järjestetä vastaavasti kuin muitakin valvottuja
tapaamisia.
Tarkastuksen aikana ei selvitetty, miksi lapsen tapaamista ei voi
saada, jos vangilla on oikeus valvomattomiin tapaamisiin. Joka
tapauksessa, olipa syy mikä tahansa, tämä linjaus ei vastaa lain
ajatusta siitä, että valvotut tapaamiset mahdollistettaisiin
lapsiperheille lapsiystävällisessä ympäristössä. Perhe-elämän suoja,
lapsen oikeudet ja vankeuden täytäntöönpanon tavoitteet huomioon
ottaen tulisi apulaisoikeusasiamiehen näkemyksen mukaan pyrkiä
siihen, että viikoittaiset valvotut tapaamiset toteutuisivat
lapsiperheiden osalta lapsen tapaamisesta säädetyn mukaisina.
Sen lisäksi, että lapsen tapaaminen voi vain harvoin toteutua siihen
tarkoitetussa tilassa, lapsen tapaamiskäytännöissä havaittiin eräitä
muitakin ongelmia.
Kuopion vankilan ohjeessa Lapsitapaamisia koskevat ohjeet sekä
tulo-oppaassa mainitaan, että lapsen tapaamiseen osallistuvan
saattajan tulee olla lapsen/lasten lähiomainen. Tulo-oppaan mukaan
myös lastensuojeluviranomainen voi tulla kyseeseen.
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että tällainen edellytys ei perustu
lakiin. Vaikka lähiomainen luonnollisesti yleensä saattaa lapsen, laki
ei aseta estettä sille, että lasta saattaa myös joku muu henkilö.
Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on linjannut,
että lapsen on voitava tulla vanhempi–lapsi -tapaamiseen tai
valvomattomaan tapaamiseen yksin, jos tapaaminen on lapsen edun
mukaista. Alle 15-vuotiaalla lapsella tulee kuitenkin olla saattaja
tällaiseen tapaamiseen, ellei saattajan läsnäoloa pidetä
tarpeettomana lapsen kehitystaso, aikaisemmat tapaamiset tai muu
vastaava perusteltu syy huomioon ottaen4.

4

Lapsi- ja perhetyön linjaukset, Rikosseuraamuslaitos (2019), s. 46
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Lapsitapaamisia koskevan vankilan ohjeen ja tulo-oppaan mukaan
lapsen tai lasten lisäksi tapaamiseen voi osallistua vain yksi saattaja.
Lain esitöiden mukaan tapaamiseen voi kuitenkin lapsen ja hänen
saattajansa lisäksi osallistua myös muita tapaajia (HE 45/2014 s. 51).
Vankilan oma lapsitapaamisia koskeva ohje ja vankilan tulo-opas
eivät edellä todetusta kaikilta osin vastaa lakia, lain esitöitä ja
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön laatimia Lapsi- ja
perhetyön linjauksia (2019).
Apulaisoikeusasiamies kiinnittää muutoinkin Kuopion vankilan
huomiota vanhemmuuden tukemiseen, esimerkiksi siihen onko
valvomattomien tapaamisten tapaamistilan käyttöastetta tarpeen
nostaa ja voitaisiinko vankilassa järjestää isä–lapsi -toimintaa.
Seuraavassa kohdassa käsitellään vielä erikseen lapsen
tapaamiseen käytettävissä olevaa tilaa (kohta 7.2.5). Lisäksi
vanhemmuuden tukemista mahdollistamalla yhteydenpito
perheeseen käsitellään puhelimenkäyttöä ja tapaamista
videoyhteyden välityksellä koskevissa kohdissa (7.2.9 ja 7.2.25).
Tältä osin vankilan pöytäkirjaluonnokseen antama kommentti on alla
kohdassa 7.2.5.
7.2.5 Lapsen tapaamiseen tarkoitettu huone
Vankilassa on yksi, pieni, ikkunaton huone lapsen tapaamista varten.
Tila on varsin vaatimaton ja ahdas. Tila on jaettu kahtia pöytätasolla,
jonka voi osittain nostaa ylös (kuva jäljempänä). Tilassa ei juurikaan
mahdu liikkumaan eikä leikkimään, eikä se ole viihtyisä ja
kodinomainen, jollainen lapsen tapaamistilan tulisi lain esitöiden
mukaan olla (HE 45/2014 p, s. 50).
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Kuvissa lapsen tapaamistilan jakava pöytä alas laskettuna
(vasemmalla) ja ylös nostettuna (oikealla).
Eräs vanki kertoi keskusteltaessa näkemyksenään, että
lapsitapaamistila on epäinhimillinen suljettu tila, jossa ei ole ikkunoita
ja jossa lapset ahdistuvat. Tilan nähtyään tarkastajat ymmärsivät
hyvin vangin näkemyksen.
Apulaisoikeusasiamies piti toivottavana, että lasten tapaamiseen olisi
käytettävissä jokin muu, lainsäätäjän ajatusta lapsen tapaamistilasta
vastaava tila, vaikka hän ymmärtääkin vankilan käytössä olevien
tilojen rajallisuuden.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
lapsitapaamiset toteutetaan jatkossa säädetyn lainsäädännön sekä
RISE:n tehtyjen linjausten mukaisesti ja erityisesti lapsen etua
kunnioittaen. Tulo-oppaan virheellisyydet ko. korjataan välittömästi.
Lapsitapaamisiin pyritään löytämään myös lainmukaiset tilat, jotka
saatavasta rahoituksesta riippuen pyritään myös kalustamaan
asianmukaisesti eli viihtyisästi, kodinomaisesti ja lapsiystävällisesti.
Tosin olemassa olevassa tilanteessa vankilan tilojen osalta on jo
jonkin aikaa ollut haasteena löytää sopivia ja soveltuvia tiloja niin
laitoksessa työskentelevälle henkilöstölle kuin erilaisiin
vankitoimintoihinkin johtuen erityisesti tilojen rajallisesta
muunneltavuudesta ja tähän asiaan liittyvästä muutostöiden
vuokravaikutuksista nimenomaan RISE:lle, mikä puolestaan vaatisi
ko. asioihin rahoitusta. Parhaillaankin Kuopion vankilassa on
”vaiheessa” mm. useampia eri vankiosastojen toiminnallisten
edellytysten parantamiseen tähtääviä muutostöitä ja nimenomaan
juuri sellaisia, joita tässä tarkastuspöytäkirjassakin on nostettu esille,
mutta joiden loppuunsaattamiseen ei ole kyetty osoittamaan
rahoitusta ko. muutostarpeista tehdyistä esityksistä huolimatta.
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7.2.6 Sellien hyväksyttävä vähimmäiskoko ja eräät muut selliolosuhteet
Jotkut useammalle hengelle tarkoitetut sellit vaikuttivat pieniltä
majoitettavaan henkilömäärään nähden, minkä vuoksi joidenkin
sellien pinta-aloja mitattiin.
Sellirakennuksen asuinosastolla SR 3 on muutamia kahden hengen
sellejä. Tarkastajat mittasivat niistä yhden sellirakennuksen
eteläsiivessä sijaitsevan. Sellissä on asuintila ja erillinen
wc/pesuhuonetila. Asuintila on kooltaan noin 3,66 m (syvyys) x 2,10
m (leveys) ja noin 0,37 x 0,93 m (sellin oven edustalla oleva
tila/ovisyvennys). Yhteensä asuintilan lattiapinta-ala on siten 7,69 m2
+ 0,34 m2 eli noin 8 m2. Sellin wc/pesuhuonetilaa ei mitattu, koska sitä
ei Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön ohjeen eikä
kansainvälisten suositusten mukaan oteta huomioon laskettaessa
vankikohtaista vähimmäispinta-alaa. Keskustelussa kerrotun mukaan
vankila oli huomioinut sellien enimmäishenkilömäärää mitoitettaessa
myös pesuhuoneen pinta-alan.

Kuvissa kahden hengen sellejä sellirakennuksessa.
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on antanut
määräyksen Vankien asuminen ja perushuolto (19/004/2010,
voimaan 1.1.2011). Sen mukaan useamman vangin sellissä on oltava
tilaa vähintään 5,5 m2 vankia kohti eikä wc-tilaa lasketa sellin pintaalaan. Määräyksen mukaan sellin muoto on otettava huomioon, kun
määritellään useamman vangin sellin paikkamäärää.
Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean (CPT5) ehdoton
minimisuositus on 4 m2 asuintilaa henkeä kohti, laskettuna ilman
wc/pesutilaa, ja tavoitesuositus on, että kahden hengen selli olisi
kooltaan vähintään 10 m2 + wc/ pesuhuone.
5

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
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CPT on suhtautunut varsin torjuvasti siihen, että kahden hengen selli
täyttää vain minimisuosituksen 4 m2/henki6.
Mitatun sellin oven edustalla olevalla tilalla ei juurikaan ole
käyttöarvoa ja muutoinkin sellin pinta-alasta suurehko osa on ovelta
selliin johtavaa käytävätilaa, johon oli sijoitettu kaapit vankien
tavaroiden säilyttämistä varten. Mitatun sellin muoto on siten varsin
epäkäytännöllinen, kun osa pinta-alasta menee ”eteiskäytävään”.
Joka tapauksessa sellin koko alittaa selvästi keskushallintoyksikön
kahden hengen selliltä edellyttämän koon ja on CPT:n sellin
ehdottomana minimikokona pitämillä rajoilla.
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että kahden vangin sijoittaminen
kyseiseen selliin, ja muihin vastaaviin selleihin, on ongelmallista.
Matkaselliosastolla naisvankien käyttöön tarkoitetussa sellissä (kaksi
seuraavaa kuvaa) oli vuodepaikat kolmelle vangille. Mittauksessa
sellin kooksi todettiin enintään noin 11 m2. Edellä kerrotun perusteella
sellin ei tulisi sijoittaa kuin korkeintaan kaksi vankia.

Kuvissa naisille tarkoitettu selli matkasellisosastolla
toimintarakennuksessa.

However, in a nonnegligible number of cases, the CPT has also stated that cells of 8m² (or 8 to 9m²) should
“preferably” (Slovenia, 2006; Hungary, 2013) or “idéalement” (Belgium, 2009) accommodate only one prisoner; or
should be “used to accommodate no more than one prisoner save in exceptional cases when it would be
inadvisable for a prisoner to be left alone” (UK, 2003). In the report on its 2011 visit to the Netherlands, the
Committee stated that accommodation in double cells measuring between 8 and 10m² was “not without
discomfort” to the prisoners, and in the report on the 2011 visit to Ireland, it recommended that “efforts be made
to avoid as far as possible placing two prisoners in 8m² cells”. (Living space per prisoner in prison
establishments: CPT standards, CPT/Inf (2015) 44)
6
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Tarkastajat mittasivat myös yhden hengen asuinsellin (selli 2005)
osastolla SR-0. Pinta-alaksi saatiin 6,72 m2 (3,20 m x 210 m), minkä
lisäksi sellin oven edustalla on pienehkö ovisyvennys, jota ei erikseen
mitattu. Sellin asuinpinta-ala täyttää niukasti yhden hengen sellille
suositellun minimikoon.
Sellien kokoa selvitettiin lisäksi eristysosastolla (kohta 7.2.7).
Tarkastajat suorittivat mittauksia vain muutamissa selleissä
satunnaisesti ja esimerkinomaisesti. Vankikohtaisen suosituspintaalan alittavia sellejä on vankilassa mitä ilmeisimmin enemmän kuin
mitatut ja niihin laskettuun vankimäärään nähden liian pienet sellit.
Sellien pienuuden ongelmallisuutta lisää se, että sellien
avoinnaoloaika on lyhyt ja sellin ulkopuolista toimintaa on vähän.

Kuvissa sellirakennuksen 0-kerroksen sellejä.
Edellä mainitun keskushallintoyksikön määräyksen (19/004/2010)
mukaan sellin ikkunan pinta-ala on vähintään 10 % lattiapinta-alasta.
Kansainvälisten suositusten mukaan sellin ikkunoiden tulee olla niin
suuret, että vanki kykenee lukemaan ja työskentelemään päivän
valossa. Sellirakennuksen ikkunoiden kokoa ei mitattu, mutta
silmämääräisesti ainakin osa niistä on varsin pieniä. Rakennus on
1800-luvulta ja ilmeisesti ulkoasultaan suojeltu. Vankila tuskin voi
tilanteelle mitään. Apulaisoikeusasiamies toteaa kuitenkin, että
ikkunoiden koko ja sijainti vaikuttavat ongelmallisilta.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnoksen tähän kohtaan antama
kommentti on edellä kohdassa 7.2.2.
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7.2.7 Eristyssellit
Eristyssellit sijaitsevat sellirakennuksen 0-kerroksen itäisessä
siivessä. Sellejä on kuusi. Niistä kaksi on kameravalvottuja
tarkkailusellejä, kaksi kurinpitorangaistuksen suorittamiseen
tarkoitettuja kalustettuja sellejä ja kaksi eristämistarkkailuun
tarkoitettuja kameravalvottuja sellejä. Eristämistarkkailusellien välissä
sijaitsevat virtsanäytteen ottamiseen käytettävät tilat, joissa myös
eristämistarkkailussa olevien wc-käynnit tapahtuvat.
Apulaisoikeusasiamies Pölönen teki 23.5.2018 muun muassa
eristysosaston selleihin kohdistuneen tarkastuksen
(EOAK/2338/2018). Tuolloin sellien lattian rajassa olleiden vankien
käyttöön tarkoitettujen hälytyspainikkeiden sijainti oli nyt korjattu
asianmukaiseksi.
Edellisen tarkastuksen jälkeen myös toinen tarkkailuselleistä (selli
2010), joissa vangilla olevan oleskelutilan koko oli ollut vain 2 x 2 m2,
oli korjattu. Kalteriseinää, joka rajaa vangin käytettävissä olevan tilan,
oli siirretty lähemmäksi sellin ovea siten, että vangin käytössä oleva
tila oli nyt noin 3,5 m x 1,9–2,1 m (sellin leveys eri kohdissa oli
erisuuruinen), eli sellin koko oli nyt noin 7 m2. Tämä riittää
täyttämään kansainvälisten suositusten ja Rikosseuraamuslaitoksen
oman määräyksen minimipinta-alan. Toinen tarkkailuselleistä (2009)
oli edelleen korjaamatta ja vangille tarkoitettu tila oli 4 m2 eli selvästi
alla edellytetyn minimin. Tarkastajille kerrottiin, että selli toimii
”varasellinä”, jota ei yleensä käytetä.

Kuvassa laajennettu tarkkailuselli (vasemmalla) ja 2 x 2 m
tarkkailuselli (oikealla).
Osa eristysosaston selleistä oli likaisia ja roskaisia. Erityisesti wcistuimissa ja lavuaareissa oli pinttynyttä likaa (kuvia alla). Kyse ei ollut
siitä, oliko sellit ehditty siivota viimeisimmän käyttäjän jäljiltä, vaan
vaikutti siltä, että niissä tulisi tehdä perusteellisempi siivous.
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Toisaalta ainakin kurinpitoselli 2007 oli siisti ja puhdas, myös sellin
patja näytti juuri uusitulta.

Kuvissa eristyssellien likaisia saniteettikalusteita.
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Tarkkailusellit ja eristämistarkkailusellit olivat kalustamattomia. Niissä
oli vain patja lattialla. Osastolle oli äskettäin hankittu kalustamattomiin
selleihin tarkoitettuja pehmeitä kuutioita, joita voidaan käyttää
esimerkiksi istuimena ja ruokailtaessa pöytänä. Vankilaan oli
kuitenkin saatu tieto, että kuutiot eivät ole paloturvallisia, mikä
rajoittaa niiden käyttöä.
Apulaisoikeusasiamies Pölönen on päätöksessään 23.2.2018
(EOAK/1276/2017) ottanut kantaa eristysosaston sellien
kalustukseen yksinäisyysrangaistuksen, järjestysrikkomuksen
tutkimisen aikaisen erillään pitämisen, eristämistarkkailun ja
tarkkailun aikana. Kalusteiden puuttuminen eristyssellistä ei
monessakaan tapauksessa saa tukea lainsäädännöstä. Kalusteiden
puuttumisen vuoksi edellä mainittujen toimenpiteiden täytäntöönpanoolosuhteet olivat käytännössä monessa vankilassa paljon
ankarammat kuin oli perusteltua ja tarpeellista.
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on antanut vankiloille
1.12.2019 voimaan tulleen menettelytapaohjeen (5/400/2019) siitä,
miten ja millaisissa olosuhteissa yksinäisyysrangaistus, erillään
pitäminen järjestysrikkomuksen selvittämisen aikana, tarkkailu ja
eristämistarkkailu tulee panna täytäntöön. Ohjeen mukaan
pääsääntöisesti ei ole perusteita sille, että tarkkailuun tai
eristämistarkkailuun sijoitetun vangin sellissä ei ole lainkaan
kalusteita.
Tarkastuksen jälkeen tietoon on tullut, että oikeusministeriö on
vuonna 2021 selvittänyt ja kirjeellään 11.1.2022 (VN/4428/2021)
ohjannut Rikosseuraamuslaitosta eristämiseen tarkoitettujen sellien
olosuhteiden osalta. Oikeusministeriön Rikosseuraamuslaitoskelta
saaman selvityksen mukaan lähes kaikkien vankiloiden
eristämistarkkailu- ja tarkkailuselleihin on saatu hankittua joko kiinteät
tai irtonaiset pöydät ja tuolit. Oikeusministeriö kiinnitti
Rikosseuraamuslaitoksen huomiota siihen, että kalusteiden
hankkiminen hoidetaan kaikissa vankiloissa loppuun saakka.
Oikeusministeriö totesi myös, että patja lattialla poikkeaa siitä, mitä
sängyllä tavanomaisesti tarkoitetaan. Ministeriö kehotti
Rikosseuraamuslaitosta selvittämään, miten lattiatasossa olevista
sängyistä voitaisiin luopua. Oikeusministeriö totesi myös joissakin
vankiloissa olevan edelleen eristyssellejä, joissa vangin on
pyydettävä henkilökuntaa huuhtelemaan wc. Ministeriö piti
ongelmallisena, että vanki ei voi huuhdella wc:tä itse. Ministeriön
mukaan menettely poikkeaa normaalisuusperiaatteesta ja siinä
voidaan nähdä halventavia piirteitä, millä perusteilla se kehotti
ryhtymään toimenpiteisiin huuhtelumahdollisuuden korjaamiseksi.
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Apulaisoikeusasiamies kiinnittää vankilan huomiota eristysosaston
siisteyteen ja perusteellisemman siivouksen tarpeeseen. Hän
kiinnittää vankilan huomiota keskushallintoyksikön ohjeistuksen
noudattamiseen kalustuksen osalta sekä keskushallintoyksikön
huomiota siihen, että paloturvallisuusongelmaan tulisi löytää koko
Rikosseuraamuslaitoksen yhteinen ratkaisu. Apulaisoikeusasiamies
totesi voivansa yhtyä oikeusministeriön kirjeessään esittämään.
Myönteistä oli, että eristysosaston selleihin oli menettelytapaohjeen
mukaisesti hankittu kellot, jotta vanki näkee ajankulun.
Virtsanäytteiden ottamiseen käytetyt tilat, joissa näytteen antamista
on mahdollista valvoa peililasin läpi, vaikuttivat asianmukaisilta.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
toisen eristyssellin muutostöiden osalta kts. yllä edellisessä kohdassa
mainittu [viitannee kohdassa 7.2.5 olevaan muutostöitä koskevaan
kommenttiin]. Vankilan kaikkien erityistilojen siivousta on varsinkin
koronapandemian aikana lisätty ja huomiota tullaan kiinnittämään
jatkossa vielä nykyistäkin enemmän näihin ”pinttyneisiin likoihin”, joita
on viimeksi saatettu kuntoon sekä siivousta lisäämällä että pintoja
maalaamalla/uusimalla; näin mm. vankiruokalassa v:n 2021
jälkipuoliskolla.
7.2.8 Yksityisyyden suoja eristysosastolla
Eristysosastolla olevissa tarkkailuselleissä (sellit 2009 ja 2010) wcistuin on sellitilassa. Tarkastajat katsoivat sellien
kameravalvontakuvia vankilan keskusvalvomossa (kuvat jäljempänä).
Vuonna 2018 tehdyn Kuopion vankilan tarkastuksen pöytäkirjan
(EOAK/2338/2018) mukaan tarkastajat kävivät vankilan
osastovalvomossa katsomassa valvontakameran antamaa näkymää
selliin (sellit 2009 ja 2010). Kameran näkymää wc:n kohdalla ei
tuolloin ollut kamerassa tai näyttöruuduissa peitetty. Vastaava
havainto tehtiin nyt keskusvalvomossa. Kummankin sellin wc-istuin oli
näkyvissä. Kuvassa olevaa tyyny ja peite (alla) eivät liene tarkoitetut
peittämään näkymää wc-istuimeen, vaan ovat sattumalta kuvan
osoittamassa paikassa. Toisen sellin osalta jäi epäselväksi, millainen
kameranäkymä selliin oven ollessa suljettuna tarkkaan ottaen on.
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Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön 1.12.2019 voimaan
tulleen eristämisiä koskevan menettelytapaohjeen (5/400/2019)
mukaan tarkkailuun sijoitetun wc-asiointia ei tarkkailla. Vangin
turvallisuuden takaamisen kannalta tärkeää kuitenkin on, ettei sellissä
ole kameravalvonnan kannalta kuolleita kulmia. Ratkaisuna voidaan
käyttää esimerkiksi näkyvyyttä sumentavaa pleksiä tai
valvontakamerakuvan sumentamista wc-istuimen kohdalta.
Edellä mainitun (7.2.7) oikeusministeriön kirjeen mukaan
yksityisyyden suoja tulisi turvata tarkkailun ja eristämistarkkailunkin
aikana wc:tä käytettäessä esimerkiksi estämällä kameran näkymä
suoraan wc-pytylle.
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Kirjeessä todetaan, että kameravalvonta wc-pyttyä käytettäessä on
Rikosseuraamuslaitokselta saadun selvityksen mukaan järjestetty
kaikissa vankiloissa edellä mainitulla tavalla. Kuten edeltä käy ilmi,
tarkastushavainnot eivät vastanneet tätä.
Apulaisoikeusasiamies piti jo vuoden 2018 tarkastuksen yhteydessä
perusteltuna, että valvontakameran kuvaa esimerkiksi
sumennettaisiin wc-istuimen kohdalta, kuten monissa muissa
vankiloissa oli tehty. Nyt hän toteaa voivansa yhtä keskushallinnon
menettelytapaohjeessa kameravalvonnasta lausuttuun ja
oikeusministeriön kirjeessä esitettyyn. Kuopion vankilan tulisi ohjeen
mukaisesti etsiä ratkaisuja yksityisyyden suojan parantamiseen sikäli
kuin wc-istuin ja wc-asiointi edelleen näkyvät valvontakameran
kuvissa.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
vankien yksityisyyden suojan parantamiseksi ratkaisuja ja
nimenomaan toimenpiteitä on tehty jo aikaisempien tarkastusten
johdosta ja pyritään tekemään edelleenkin. Tosin ko. asiassa aletaan
olemaan jo rakenteiden ja turvatekniikan osalta sellaisella ”rajalla”,
jossa vangin tarkkaileminen alkaa olla jo haasteellista ottaen
huomioon mm. po. sellien käyttötarkoitus ylipäätään sekä lukuisissa
tapauksissa ko. selleihin sijoitettavien vankien pääasiallinen
käyttäytyminen (aggressiivisuus, itsetuhoisuus jne.).
7.2.9 Yksityisyydensuoja puhelinta käytettäessä ja mahdollisuus puhelimen käyttöön
Vankien käytössä olevat puhelimet sijaitsevat osastojen käytävillä
ilman ääntä eristävää kupua tai muuta vastaavaa suojaa. Ylin
laillisuusvalvoja on useaan kertaan vuosien varrella ottanut kantaa
puhelimien sijaintiin Kuopion vankilassa (esimerkiksi
EOAK/4168/2020, EOAK/4250/2018 ja EOAK/2774/2017). Sen
lisäksi, että puhelinten sijainnista on säännöllisesti kanneltu, vangit
ottivat myös tarkastuksen aikana asian esiin keskusteluissa.
Yksityiselämän suojaa koskevassa perustuslain 10 §:ssä todetaan
nimenomaisesti, että kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen
viestin suoja on loukkaamaton. Vangilla on oikeus puhelimen
käyttöön. Laillisuusvalvonnassa on vakiintuneesti katsottu, että
puhelun luottamuksellisuuden suoja kuuluu myös vangille. Vankien
käyttöön osoitettu puhelinkone tulee sijoittaa tai suojata niin, ettei
normaaliääninen puhelinkeskustelu kuulu ulkopuolisille.
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Kuvissa vankien käytössä oleva puhelin sellirakennuksen
asuinosaston käytävällä (vasemmalla) ja toimintarakennuksen
käytävällä (oikealla).
Tarkastajien saaman käsityksen mukaan sellirakennuksen osastoilla
puhelimia oli siirretty siten, että ne eivät enää sijaitse suoraan
vastapäätä osastovalvomoa, vaan seinän vastakkaisella puolella
(kuva yllä). Valitettavasti vaikuttaa siltä, että tällä toimenpiteellä ei ole
juurikaan ollut vaikutusta puhelujen yksityisyyden suojaan. Puhelimet
ovat edelleen käytävällä ilman mitään ääntä eristävää suojaa.
Useissa vankiloissa on käytössä puhelinkoppimaisia ratkaisuja
osaston käytävälle rakennettuna, jos tähän on ollut tilaa. Joissakin
vankiloissa puhelimia on sijoitettu myös esimerkiksi alun perin
varastotilaksi tarkoitettuihin erillisiin huoneisiin tai ”komeroihin”.
Puhelinten ympärillä tulisi vähintään olla ääntä eristävä kupu tai
vastaava rakenteellinen ratkaisu. Tosin myös erilaisista
kupuratkaisuista kannellaan säännöllisesti, koska ne eivät useinkaan
täysin takaa yksityisyyden suojaa puhelinkeskustelussa.
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että jo kauan esillä olleeseen
ongelmaan tulee löytää ratkaisu.
Toinen puhelimiin liittyvä ongelma on puheluajan ajoittuminen.
Osa tarkastajien kanssa keskustelleista vangeista kertoi, että sellien
ovien ollessa suljettuina ei ole mahdollista päästä käyttämään
puhelinta. Heidän pyyntöihinsä oli heidän mukaansa vastattu muun
muassa, että puhelut hoidetaan sellin ovien ollessa auki. Joidenkin
vankien mukaan taas osa vartijoista, mutta eivät kaikki, päästää
puhelimeen aukioloaikojen ulkopuolella. Vankilan toimittaman
ennakkoaineiston mukaan puhelimeen voi päästä myös osaston
ollessa suljettuna. Järjestyssäännön mukaan ”vanki voi soittaa
osastoilta ma-pe 7.00–16.30 ja la-su 8.00–15.30”. Ristiriitaisten
tietojen perusteella syntyi vaikutelma, että käytäntö ei ehkä ole selvä
ja yhtenäinen.
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Apulaisoikeusasiamies toteaa, että vangilla on oikeus puhelimen
käyttöön. Laillisuusvalvontakäytännössä on vakiintuneesti katsottu
tämän tarkoittavan sitä, että vangin on myös tosiasiassa voitava pitää
puhelimella yhteyttä esimerkiksi läheisiinsä. Jos puhelimen käyttö on
mahdollista vain päiväsaikaan, saattaa olla, että tämä ei toteudu
esimerkiksi vangin läheisten työaikojen, koulun tai päivähoidon
vuoksi. Näin olen vangeilla pitää olla mahdollisuus tarvittaessa soittaa
myös ilta-aikaan. Apulaisoikeusasiamies kiinnittää vankilan huomiota
asiasta saatuihin ristiriitaisiin tietoihin ja siihen, että puhelimen
käyttöoikeuden tulee tosiasiassa toteutua. Hän kiinnittää huomiota
myös siihen, että joidenkin vankien kokemuksen mukaan puhelimen
käyttö ei ole mahdollista edes järjestyssäännössä ilmoitettuina
aikoina.
Vangit ottivat keskusteluissa esiin myös, että osastoilla on vain yksi
puhelin kerrosta kohti, jolloin yhtä puhelinta käyttäviä vankeja voi olla
esimerkiksi 20. Kun sellien aukioloaika lisäksi useimmilla osastoilla on
varsin lyhyt, ja kun puhelut kuitenkin pääosin on tarkoitus hoitaa sinä
aikana, on varsin uskottavaa, että puheluaika vankia kohti voi jäädä
lyhyeksi. Vangit esittivät myös esimerkkinä, että jonkun
keskustellessa puhelimessa asianajajansa kanssa toisille ei juurikaan
jää puhelinaikaa. Myös tämä vaikuttaa uskottavalta, varsinkin kun
kyseessä on tutkintavankila.
Apulaisoikeusasiamies kehottaa harkitsemaan useamman puhelimen
hankkimista osastoille. Esimerkiksi Jokelan vankila toimi näin sen
jälkeen, kun tarkastuksella oli todettu, että puhelimen päivittäinen
käyttöaika sellien auki ollessa ei ollut montaa minuuttia vankia kohti.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
selvitystyö vankiosastojen puhelimien lisäämiseksi on käynnistynyt,
samoin hankintasuunnitelmien tekeminen alueellisesti nk.
puhelinkoppien hankkimiseksi lukuisiin eri suljettuihin vankiloihin Itäja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella. Vankien mahdollisuus
soittaa myös ilta-aikaisin huomattavasti nykyistä enemmän on
edelleenkin sidoksissa valvontahenkilöstöresursseihin, kun vartijoita
ei esim. ilta-aikana riitä edes kaikille vankiosastoille.
7.2.10 Kameravalvonnasta ilmoittaminen
Valvotuissa tapaamistiloissa ei yhdessäkään näkynyt ilmoitusta siitä,
että tilat ovat kameravalvottuja. Tarkastajat eivät huomanneet, että
ilmoitusta olisi ollut edes ulko-ovella tai aulatiloissa, joista vierailijat
saapuvat.
Kameravalvonnasta tulee ilmoittaa. Ilmoitus olisi perusteltua laittaa
sekä sisäänkäynnin yhteyteen, ellei sitä siellä ole, että kaikkiin niihin
tapaamistiloihin, joita valvotaan kameralla.
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Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
kameravalvonnasta ilmoittavat kyltit tullaan tilaamaan välittömästi
sekä kiinnittämään ne asianmukaisiin paikkoihin.
7.2.11 Ulkoiluolosuhteet
Sellirakennuksen osastojen SR 1–3 käytössä on suuri piha, jossa on
pienehkö katos ja joitakin penkkejä. Sellirakennuksen alimman
kerroksen, SR 0, vangit ulkoilevat pääsääntöisesti jonkin verran
pienemmällä, mutta kuitenkin tilavalla pihalla, jossa on sadekatos ja
penkkejä.
Osaston SR 0 välittömässä yhteydessä on myös pieni ulkoilupiha,
jonne on käynti osaston päädystä. Pihalla ei ole sadekatosta,
penkkejä eikä liikuntavälineitä. Henkilökunnan mukaan vankien
ulkoilu pyritään järjestämään suuremmalla pihalla, jota myös
sellirakennukseen asutetut vangit käyttävät.

Kuvissa suurin ulkoilupiha.
Vankien kanssa keskustellessa tuli esiin, että ulkoilupihojen pinnoite
on soraa ja sepeliä, joka sisältää suurehkoja teräviä kiviä ja jota on
pihoilla niin paksulti, että siinä on vaikea kävellä ja pihalla joutuu
”kahlaamaan” sepelissä. Vankien mukaan sepeli myös rikkoo kengät
nopeasti. Tarkastajat totesivat, että vankien havainnot pitivät
paikkansa. Ongelma oli myös johtajan tiedossa.
Toimintarakennuksen ensimmäisessä kerroksessa olevan
matkaselliosaston vangit sekä toisessa kerroksessa olevien TEOSosaston ja MOS-osaston vangit ulkoilevat asfaltti- tai
betonipinnoitetuilla pihoilla (kuvat alla). Pihoilla on pieni sadekatos,
mutta ei liikuntavälineitä. Henkilökunnan kertoman mukaan myös
sadetakkeja on tarvittaessa ulkoilijoiden saatavilla. Näiden pihojen
yleisvaikutelma on ahdistava ja ankea.
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Kuvissa toimintarakennukseen sijoitettujen vankien käytössä olevat
ulkoilupihat.
Toimintarakennuksen ulkoilupihat eivät ole omiaan ylläpitämään
vankien hyvinvointia. Betonikaukalon kaltaiset olosuhteet eivät
apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan toteuta vankien
ulkoiluoikeuden perusteena oleva ajatusta. Kyse ei ole vain raittiista
ilmasta ja liikunnan mahdollisuudesta, joka sekin vaikuttaa betonisen
alustan ja puuttuvien liikuntavälineiden vuoksi heikolta, vaan lisäksi
mahdollisuudesta havainnoida ympäristöä. Myös CPT:n vakiintunut
kanta on, että ulkoilualueelta tulee olla horisontaalinen näkymä
ympäristöön7.
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö totesi
tarkastuksellaan vuonna 2017, että toimintarakennuksen ulkoilupihaa
on tarkoituksenmukaista kehittää siten, että aktiivista toimintaa ja
ulkoilun mielekkyyttä edistetään.
Kaikilla pihoilla sadekatokset vaikuttivat varsin pieniltä, ainakin niissä
tilanteissa, jos kokonainen vankiosasto ulkoilee yhtä aika. Jos katos
on liian pieni tarjotakseen suojaa kaikille ulkoileville vangeille,
vankilan olisi perusteltua sadesäällä tarjota vangeille sadetakkeja,
kuten ainakin toimintarakennuksen osalta kerrottiin olevankin.
Apulaisoikeusasiamies suosittelee lisäämään pihoille
kuntoiluvälineitä. Vankien kanssa käydyissä keskusteluissa toivottiin
myös mahdollisuutta pelata palloa ja saada käyttöön esimerkiksi
kahvakuulia. Pihojen sepelipinnoitteen aiheuttamiin ongelmiin ja
toimintarakennuksen selliosastojen ulkoiluolosuhteisiin olisi
perusteltua mahdollisuuksien mukaan etsiä ratkaisuja.

Esimerkiksi: Sweden: Visit 2015 CPT/Inf (2016) 1, Liechtenstein: Visit 2016 CPT/Inf (2017) 21, Ukraine: Visit
2017 CPT/Inf (2018) 41 ja Czech Republic: Visit 2018 CPT/Inf (2019) 23

7
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Tarkastuksen jälkeen vangit kantelivat (EOAK/8233/2021) ja ottivat
puhelimitse yhteyttä oikeusasiamiehen kansliaan suurimmalla
ulkoilupihalla ulkoiluun käytettävissä olevan alueen rajaamisesta
pienemmäksi. Saadun selvityksen mukaan kyse oli väliaikaisesta,
turvallisuuteen liittyneestä ratkaisusta. Kantelu ei antanut
apulaisoikeusasiamiehelle aihetta toimenpiteisiin.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
vankien ulkoilupihoille (sellirakennuksen puolelle erityisesti) ollaan jo
pidempään tehty esityksiä kuntoilulaitteiden hankkimiseksi ”Mikkelin
vankilan -mallilla”, mutta asian ”maaliin saattaminen” on ollut mitä
ilmeisemmin kiinni puuttuvasta rahoituksesta, minkä myöntämisessä
vastuu olisi ennen muuta rikosseuraamusalueilla ja
keskushallintoyksiköllä. Ulkoilupihojen pinnoitteet ovat olleet vuosien
varrella (perusparannus- eli nk. vanhapuoli otettu käyttöön v. 2011)
”kestoaihe”, mutta useampien ulkoilupihoihin kohdistuneiden muutosja korjaustöiden johdosta varsinkin ns. vanhan puolen ulkoilupihat
ovat olleet lähes vuosittain ”myllättynä”, minkä seurauksena
ulkoilupihojen pinnoitteetkin sisältävät monenlaisia kerroksia hiekkaa
ja sepeliä. Asia on otettu säännöllisesti (ainakin kaksi kertaa
vuodessa) esille Senaatti-kiinteistöjen kanssa käytävissä kevät- ja
syyskokouksissa, mutta tähän saakka ilman vankeja tyydyttävää
lopputulosta. Näin ollen asia otetaan esille taas seuraavassa edellä
mainitussa kiinteistökokouksessa.
7.2.12 Eräitä yksittäisiä havaintoja tiloihin tutustumisesta
Joillakin asuinosastoilla sellien ovissa oli pelkän vankinumeron sijasta
sellissä asuvien nimet. Käytäntö on ongelmallinen vangin
yksityisyyden suojan ja turvallisuuden kannalta.
Apulaisoikeusasiamies totesi, että nimet ovissa tulisi kaikilla osastoilla
korvata vankinumeroilla.
Vankien poliklinikalle osoittamia asiointilomakkeita varten on tarjolla
kirjekuoria, joille tarkoitetun erillisen postilaatikon poliklinikan
henkilökunta käy tyhjentämässä. Käytäntö vaikutti toimivalta ja
oikeusasiamies onkin aiemmin suositellut vankiloille tällaista
järjestelyä.
Vastaanotto-osaston yhteydessä oleva peili-ikkunallinen
virtsanäytteenottotila vaikutti asianmukaiselta. Toinen
näytteenottotila, joka niin ikään vaikutti asianmukaiselta, on
eristysosaston yhteydessä.
TEOS-osastolla vankien käytössä ei ollut keittiötä, vaan ainoastaan
jääkappi ja mikroaaltouuni. Tämä on omiaan vaikeuttamaan muutoin
lähes kokonaan puuttuvien sellin ulkopuolisten toimintojen
järjestämistä ja poikkeaa siitä, että vangeilla usein on osastokeittiössä
mahdollisuus omatoimiseen ruoan valmistamiseen.
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Sellien pesuhuoneissa on vain kiinteä kattosuihku. Erityisesti
selleissä, joissa majoitetaan naisvankeja, olisi perusteltua, että wcistuimen yhteydessä olisi henkilökohtaisen hygienian hoitamiseksi
bidee-suihku. Terveydellisistä ja kulttuurisista syistä bidee-suihkun
tarve on ajoittain tullut esiin myös miesvankien osalta. Lisäksi
normaalisuusperiaate puoltaa sitä kaikkiin selleihin.
Huomiota kiinnitettiin myös siivousvälineiden saatavuuteen.
Vankeuslain ja tutkintavankeuslain mukaan vanki on itse vastuussa
asuttamansa sellin siivoamisesta ja puhtaanapidosta.
Rikosseuraamuslaitoksen määräyksen mukaan asuinosastosta
vastaavat virkamiehet vastaavat siitä, että vangeilla on
käytettävissään välineet siivousta varten. Tarkastetuissa osastojen
siivouskomeroissa vaikutti olevan välineitä ja puhdistusaineita sellien
siivoamiseen. Niissä oli imurin lisäksi harja, moppi, rättejä,
pesuaineita ja ämpäreitä. Tarkastuksella saatujen tietojen ja tehtyjen
havaintojen perusteella vangeilla oli asianmukaiset mahdollisuudet
pitää sellinsä siistinä.
Kuntosalin laitteet vaikuttivat vanhoilta ja huonokuntoisilta. Myös
vangit toivat kyselylomakkeella esiin, että laitteet olisivat vaarallisen
huonossa kunnossa.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
sellien ovessa olevat nimet on korvattu vankinumeroilla. TEOSosaston keittiötilojen ”rakentaminen” on ollut ns. vaiheessa ainakin jo
viimeiset kaksi vuotta (kts. kohdassa 4.–5. mainittua) [kts. vankilan
kommentti kohdassa 7.2.5]. Sellien pesuhuoneiden bidee-suihkujen
lisäämistä on selvitelty jo aikaisemmin; tämä edellyttäisi samalla
myös kaikkien vesihanojen sekoittajien uusimista, mikä puolestaan
edellyttäisi rahoitusta po. projektin toteuttamiseksi; toistaiseksi siihen
ei ole rahoitusta kyetty osoittamaan. Vankien kuntosalilaitteiden
uusimista on niin ikään esitetty tehtäväksi jo pidempään ja vasta v:n
2021 joulukuussa aluehallinto myönsi rahoituksen kolmen
vaarallisimman ja heikkokuntoisimman laitteen uusimiseksi; tämä
toteutettiin saman tien. Alueelle on tehty jo seuraavakin
hankintaesitys 2–3 seuraavan huonokuntoisen laitteen uusimiseksi,
mutta rahoitusta ei ole ainakaan vielä toistaiseksi tähän myönnetty.
7.2.13 Esteettömyys
Liikuntaesteiset vankilassa vierailevat henkilöt on huomioitu
pysäköinnissä ja sisäänkäynnissä. Lähinnä vankilan sisäänkäyntiä on
inva-pysäköintipaikkoja (kuva jäljempänä). Vankilan sisäänkäynnissä
on liikuntaesteisen henkilön sisäänpääsyn mahdollistava luiska (kuva
jäljempänä). Vankilan tapaamistilat ovat sisääntulokerroksessa ja
niihin on mahdollista siirtyä esteettömästi.
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Vankilassa on inva-selli ainakin toimintarakennuksessa sijaitsevilla
MOS-osastolla, TEOS-osastolla ja matkaselliosastolla.
Keskusteluissa tuli esiin, että vankilassa on hyvin harvoin ollut
liikuntaesteisiä vankeja. Inva-sellit ovatkin tavanomaisessa
asuinkäytössä.
MOS-osaston inva-sellissä oli vain kattosuihku, joka soveltuu
huonosti liikuntaesteisen henkilön peseytymiseen. Käsisuihku
helpottaisi ainakin pyörätuolia käyttävän henkilön peseytymistä.
Vuoteen vieressä ei ollut hälytyslaitetta. Sellissä oli kaksi kiinteää
vuodetta, jotka todennäköisesti eivät ole ainakaan pyörätuolilla
liikkuvan henkilön käyttöön soveltuvia.
Myös TEOS-osaston esteettömässä sellissä, joka on samalla savuton
selli, ja matkaselliosaston esteettömässä sellissä, joka yleensä on
naisvankien käytössä, oli kattosuihku, kapea, kiinteä vuode eikä
sängyn vieressä ollut hälytyslaitetta.
Tarkastuksella ei ollut mukana asiantuntijaa, joka olisi erityisesti
perehtynyt esteettömyyttä koskeviin kysymyksiin. Tämän vuoksi
kaikkiin mahdollisiin ongelmakohtiin ei ole kiinnitetty huomiota.
Apulaisoikeusasiamies haluaa saata Kuopion vankilan tietoon
esimerkkejä siitä, millaisia puutteita esimerkiksi Vantaan vankilassa
havaittiin. Apulaisoikeusasiamies toivoo, että Kuopion vankila
kiinnittää huomiota siihen, onko Kuopion vankilankin inva-selleissä,
asuinosastoilla tai muissa tiloissa vastaavia ongelmakohtia kuin
Vantaan vankilan tarkastuksella on havaittu, ja ryhtyy tarvittaessa
muutostoimiin. Ohessa liitteenä Vantaan vankilan
tarkastuspöytäkirjan osio, jossa käsitellään vankilan tilojen
esteettömyyttä (EOAK/6206/2017, pöytäkirjan kohta 6).
Apulaisoikeusasiamies kiinnittää huomiota siihen, että vangin
terveydentila ei ilman hyväksyttävää syytä ole peruste asettaa
vankeja keskenään erilaiseen asemaan. Liikuntaesteisillä vangeilla
on samat oikeudet kuin muillakin vangeilla, esimerkiksi oikeus täyttää
osallistumisvelvollisuutensa ja osallistua vapaa-ajan toimintaan sekä
viettää aikaa muiden vankien kanssa.
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Tämä tarkoittaa sitä, että inva-sellin sijoittuminen jollekin tietylle
osastolle ei voi olla peruste esimerkiksi pitää liikuntavammainen vanki
hyvin suljetuissa olosuhteissa, ellei tälle muutoin ole vangista
itsestään johtuvia perusteita. Inva-selliin sijoitettujen vankien osalta
voitaisiin siten joutua poikkeamaan esimerkiksi siitä, millainen
osaston päiväjärjestys ja toimintamahdollisuudet osaston muilla
vangeilla ovat.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
Kuopion vankilassa ko. asiassa eli esteettömyydessä on hyvin
samanlaisia haasteita kuin mitä Vantaan vankilan osaltakin on
aikanaan v. 2017 todettu. Ko. asioita pyritään saamaan kuntoon v:n
2022 aikana, mikäli niihin osoitetaan tarvittava rahoitus.
7.2.14 Vankeja koskevat säännökset ja niiden saatavuus
Vankeuslain 4 luvun 4 §:n mukaan vankien saatavilla on oltava
kokoelma vankeja koskevista laeista, asetuksista ja muista
säädöksistä. Vastaava säännös on myös tutkintavankien osalta.
Osastoilla vankien yhteisissä tiloissa tai osastojen valvomoissa oli
vankien saatavissa kansio, jossa oli ajantasainen kokoelma vankeja
koskevista laeista, asetuksista ja muista säädöksistä. Kansioissa
kiinnitti kuitenkin huomiota se, että niistä oli ajantasaisten säännösten
lisäksi myös säädöskokoelmassa julkaistuja lain muutoksia. Kun
ajantasainen laki kokonaisuudessaan myös on kansiossa, erilliset
muutoksia koskevat tulosteet ovat tarpeettomia ja voivat aiheuttaa
epäselvyyttä. Niiden kansioista poistaminen olisi perusteltua.
Oikeusministeriö on kääntänyt (keväällä 2019) vankeus- ja
tutkintavankeuslain englanniksi ja käännökset on toimitettu
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikköön. Eri vankiloissa on
ilmennyt vaikeuksia säännösten vangeille toimittamisessa.
Apulaisoikeusasiamies pitää perusteltuna, että englanninkieliset
versiot vankeus- ja tutkintavankeuslaeista lisätään säädöskansioihin.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
vankiosastojen kansiot ajantasaisista vankeja koskevista laeista,
asetuksista ja muista säädöksistä saatetaan kaikilta osin ajan tasalle
osastojen esimiesten ja osaston vastuuvartijoiden toimesta
välittömästi. Samassa yhteydessä myös englanninkieliset versiot
vankeus- ja tutkintavankeuslaeista lisätään ko. kansioihin.
7.2.15 Valvontaviranomaisten yhteystiedot
Vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 39 §:n mukaan
vankien saatavilla tulee olla luettelo, josta käyvät ilmi vankilan ja sen
henkilökunnan toimintaa valvovat viranomaiset, joille vanki voi
kannella. Vastaava säännös on tutkintavankeudesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 14 §:ssä.
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Luetteloja oli edellä kohdassa 7.2.14 mainituissa kansioissa sekä
osastojen ilmoitustauluilla. Joiltakin ilmoitustauluilta puuttui
suomenkielinen luettelo ja nähtävillä olivat vain ruotsinkelinen ja
englanninkielinen. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on
laatinut uusimman luettelon 12.8.2021. Osa esillä olleista luetteloista
oli tätä vanhempia.
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että vankien käytettävissä tulee olla
aina uusin versio valvontaviranomaisten yhteystiedoista kaikilla
kielillä, joilla luettelo on laadittu. Vankilassa on syytä tarkistaa
kaikkien kansioiden ja ilmoitustaulujen tilanne sekä miettiä, kuinka
varmistetaan, että vanhat luettelot vaihdetaan uusiin aina uuden
ilmestyttyä.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
valvontaviranomaisten viimeisimmät yhteystiedot löytyvät kaikkien
vankiosastojen ilmoitustauluilta ja niiden löytymistä ja tarpeen
mukaan ”uusimista” valvotaan osastojen esimiesten ja
vastuuvartijoiden toimesta.
7.2.16 Kirjasto
Vankilan kirjasto oli hyvässä järjestyksessä. Vaikutti siltä, että vankien
on helppo löytää sieltä erityyppistä kirjallisuutta. Kirjastossa oli jonkin
verran myös vieraskielistä kirjallisuutta, ainakin venäjäksi, englanniksi
ja ruotsiksi.
Osastoja tarkastettaessa henkilökunnan kanssa käydyistä
keskusteluista tarkastajille jäi käsitys, että kaukolainaus Kuopion
kaupunginkirjastosta toimii hyvin. Kaukolainausmahdollisuus on
todettu myös vangeille tarkoitetussa tulo-oppaassa.
Kirjastosta löytyi teos Suomen Laki I vuodelta 2021 sekä
oikeusasiamiehen vuosikertomuksia vuosilta 2013–2017. Kirjastoa
hoitavaa henkilökuntaa ei ollut paikalla, joten epäselväksi jäi, olivatko
uudemmat vuosikertomukset lainassa vai eikö niitä ollut sijoitettu
kirjastoon. Oikeusasiamiehen kanslia lähettää vankiloihin vuosittain
kappaleet vankien kirjastoa varten.
Apulaisoikeusasiamies toteaa olevan myönteistä, että yhteistyö
yleisten kirjastojen kanssa toimii kuten pitääkin. Koska vieraskielisten
kirjojen valikoima on suppea, hän pitää tärkeänä, että erityisesti
ulkomaalaisille vangeille annetaan tietoa kirjastopalveluista ja
kaukolainausmahdollisuudesta.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
vieraskielisten kirjojen saatavuutta lisätään, koska tähän vankilan
omat määrärahat ovat riittävät.
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7.2.17 Vieraskieliset tv-kanavat
Vankeuslain ja tutkintavankeuslain mukaan vangille on varattava
tilaisuus seurata televisio- ja radio-ohjelmia ja sanomalehtiä sekä
hankkia omalla kustannuksellaan aikakauslehtiä ja kirjallisuutta.
Perustuslain takaamaan sananvapauteen kuuluu oikeus ottaa
vastaan tietoa. Tämä oikeus kuuluu myös vieraskielisille vangeille.
Ulkomaalaisten televisiokanavien näkyminen vankiloissa on ollut
omana aloitteena tutkittavana (päätös 16.1.2020, EOAK/757/2019).
Tuossa päätöksessä apulaisoikeusasiamies yhtyi
keskushallintoyksikön näkemykseen, jonka mukaan vankiloiden olisi
tärkeää tarjota myös ulkomaalaisille vangeille mahdollisuus seurata
televisio-ohjelmia yleisimmin käytetyillä kielillä vankilassa olevien
vankien tarpeiden mukaan. Hän kiinnitti huomiota myös siihen, että
ulkomaalaisia vankeja informoidaan mahdollisuudesta
televisiokanavien katsomiseen ja että vankilassa tarvittaessa tehdään
muutoksia näkyvissä oleviin televisiokanaviin vankilaan saapuvien
vankien tarpeiden mukaan.
Keskushallintoyksikköä pyydettiin ilmoittamaan toimenpiteistä
asiassa. Keskushallintoyksikön 1.2.2021 antaman ilmoituksen (dnro
3/045/2019). mukaan asiaa oli ryhdytty hoitamaan, mutta sen
järjestäminen oli vielä kesken.
Tarkastuksella ei ollut tarkemmin esillä, mitä vieraskielisiä tv-kanavia
vangeilla on mahdollisuus seurata. Apulaisoikeusasiamies pyytää
vankilaa selvittämään tätä.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
tällainen vankien seurattavana olevien TV-kanavien, myös
vieraskielisten, selvitystyö on vankilassa tehty v:n 2021 aikana
keskushallintoyksikön/aluehallinnon pyynnöstä ja tämän seurauksena
on todettu, että Kuopion kaupunkialueella, missä on kaapeliverkko,
seurattavissa olevien kanavien määrä myös ulkomaalaisille vangeille
on kohtalaisen hyvä. Lisäksi vangeilla on tällä hetkellä mahdollisuus
hankkia itselleen vankilan ulkopuolelta nk. kanavakortti sekä sen
lukemisen mahdollistava kortin lukulaite
vankikanttiinista/laitosmyymälästä.
7.2.18 Vastaanotto-osaston toiminta
Vastaanotto-osastolla säilytettävinä olevat vankien tavarat vaikuttivat
olevan hyvässä järjestyksessä säilytystilassa. Henkilökunnan mukaan
tilasta ei ole pulaa vastaavasti kuin useissa muissa vankiloissa on.
Tähän vaikuttanee tutkintavankien suuri osuus, jolloin tavaraa ei ole
vielä ehtinyt kertyä huomattavia määriä.
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Vastaanotto-osaston henkilökunnalta saadun tiedon mukaan vangit
pääsevät kerran kolmessa viikossa vastaanottoon vaihtamaan siellä
jo olevia tavaroitaan. Jos vangille tulee vankilaan uusia tavaroita, ne
voidaan toimittaa hänelle jo ennen seuraavaa tavaroiden
vaihtokertaa.
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että vastaanotto-osaston toiminnalla
on suuri merkitys vankien olosuhteisiin ja kohteluun, ja jopa vankilan
ilmapiiriin, koska vangeille on tärkeää, kuinka nopeasti ja joustavasti
omaisuuden haltuun saaminen tapahtuu. Oikeusasiamiehen
ratkaisuissa 2–3 viikon viivettä pääsyssä asioimaan vastaanottoosastolla on pidetty liian pitkänä. Vangin tulisi saada siellä oleva
tavaransa viikon sisällä, ja tarvittaessa tätä nopeamminkin,
esimerkiksi vaatteiden osalta, jos säätilassa tapahtuu merkittäviä
muutoksia, tai jos vaatteet rikkoutuvat. Päätöksessään 24.9.2019
(EOAK/2659/2018) apulaisoikeusasiamies on saattanut tämän
käsityksensä kohtuullisesta asiointiajasta Kuopion vankilan tietoon.
Apulaisoikeusasiamies toteaa olevan myönteistä, että vangin asian
kiireellisyys esimerkiksi vaatteiden tarpeen osalta otetaan huomioon
vastaanotto-osastolle pääsyssä. Epäselväksi kuitenkin jäi, miten
nopeasti vanki voi tarvittaessa saada tavaran haltuunsa. Muissa kuin
kiireellisissä tapauksissa toteutuva noin kolmen viikon odotus
asioimaan pääsyssä on ongelmallisen pitkä, kuten
apulaisoikeusasiamies on todennut jo yli kaksi vuotta sitten.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
koko vankilan vankien nk. lokeropäivän järjestäminen
säännönmukaisesti viikoittain kaiken muun toiminnan ohessa ja
vankiosastoinnin lisääntymisen myötä sekä huomioiden mm.
tutkinnallisista syistä eristetyille tutkintavangeille lähes yksilöllisesti
järjestettävät ”palvelut” ei ole yksinkertaisesti järjestettävissä ilman
valvontahenkilöstöresurssien lisäämistä. Ainoa keino tällä hetkellä po.
asiantilan parantamiseksi on ns. yksilöllisen ja tarpeeseen perustuvan
palvelun lisääminen, mikä tosin on samalla ”pois jostain muusta
vankipalvelusta”.
7.2.19 Saattovartiointi
Tutkintavankilana Kuopion vankilalla on paljon kuljetustehtäviä.
Henkilökunnan kanssa keskusteltaessa tuli esiin, että saattovartiointia
hoitava virkamies on useimmiten, mahdollisesti jopa 80–90 %:ssa
tapauksista, yksin saatettavan vangin kanssa. Autokuljetuksen aikana
vartijoita on autonkuljettaja mukaan lukien aina vähintään kaksi,
mutta autoa kuljettava vartija ei jää paikalle. Näin hoidetaan
monenlaisia tehtäviä, muun muassa terveydenhuollon kuljetuksia,
käräjäkuljetuksia ja vankien erilaisia asiointikäyntejä. Henkilökunnan
käsitys oli, että eri vankiloissa saattovartiointiin osallistuvien
vartijoiden määrä vaihtelee suuresti ja että joissakin vankiloissa
saatavia vartijoita olisi lähes säännönmukaisesti ainakin kaksi.
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Apulaisoikeusasiamies toteaa, että kuljetustehtävässä vaadittavan
henkilökunnan määrä tulee mitoittaa tapauskohtaisen riskiarvion
mukaan. Saattovartiointi tulee toteuttaa siten, että se voidaan hoitaa
riittävän turvallisesti. Tätä edellyttää muun muassa vankeuslain
yleinen säännös, jonka mukaan vankeus on pantava täytäntöön siten,
että täytäntöönpano on turvallista yhteiskunnalle, henkilökunnalle ja
vangeille.
Apulaisoikeusasiamiehen tiedossa ei ole, että saattovartiointiin
osallistuvan henkilökunnan määrästä olisi nimenomaista sääntelyä.
Hän pitää yksin vartioinnin yleisyydestä kerrottua kuitenkin
huolestuttavana. Esimerkiksi keskushallintoyksikön antamassa
menettelytapaohjeessa Saattovartiointi vankilan ulkopuolisessa
hoidossa ja tutkimuksessa (Dnro 6/400/19) lähdetään selvästi siitä,
että vartiointiin osallistuu koko ajan ainakin kaksi henkilöä. Ohjeessa
muun muassa todetaan, että rikosseuraamusesimies määrää, kuka
saattovartiointiin osallistuvista vartijoista on kuljetuksesta vastaava
vartija. Ohjeessa todetaan myös, että vanki ei ole läsnä kuljetuksesta
vastaavan vartijan neuvotellessa hoitohenkilökunnan kanssa. Tämä
ei tietenkään voi toteutua, jos vartijoita on vain yksi.
Apulaisoikeusasiamiehen näkemyksen mukaan
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön on syytä arvioida tai
antaa soveltuvan tahon arvioitavaksi Kuopion vankilan
saattovartiointijärjestelyt. Jos toiminta todetaan ongelmalliseksi, tulisi
arvioida myös, onko vankilan valvontahenkilökunnan määrä riittävä
vankilan kuljetustehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
kyseinen asia on huolestuttanut vankilan valvontahenkilöstöä ja
johtoakin jo vuosien ajan, mutta ilman riittävää valvontahenkilöstön
mitoitusta ja määrää ko. asiassa on vain ajoittain ja lähes
poikkeuksellisesti kyetty esim. siihen, että saattovartiointi hoidettaisiin
kahdella vartijalla. Tässä valvontahenkilöstön riittävän määrän
mitoituksessa Kuopion vankilan hoitamiin saattovartiointi- ym.
vastaaviin vartiointitehtäviin resurssien myöntäjien haasteena lienee
ollut hahmottaa sitä po. tehtävien moninaisuuden kirjoa, jota
”risteysasemana” toimiva laitos joutuu hoitamaan ympäristössä, jossa
toimii lähes kaikki mahdolliset yhteistyö- ym. tahot kuten mm. ison
maantieteellisen alueen eri oikeusasteet (käräjäoikeus ja hovioikeus),
Kuopion yliopistollinen keskussairaala sekä Niuvanniemen sairaala,
joihin puolestaan ”lähialueen” muut vankilat passittavat vankeja
Kuopion vankilan omien vankien lisäksi; ja nämä kaikki vangit ovat
siis Kuopiossa Kuopion vankilan valvontahenkilöstön vastuulla.
Mainittuun resurssikysymykseen liittyen on tarpeen myös huomioida,
että Kuopion vankilan ”asiakasvirtaama” vuositasolla on varsin suuri
eli jopa 2 000–3 000 vankia, mitä ei ole vankilan johtajan mielestä
huomioitu missään vaiheessa riittävällä tavalla laitoksen
valvontahenkilöstöresurssia mitoitettaessa.
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7.2.20 Päätösten perusteleminen ja asianosaiselta salassa pidettävien tietojen käyttö
päätösperusteena
Vankilalta pyydettiin tarkastuksen ennakkoaineistona selvitystä siitä,
miten vankilassa on sovellettu Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikön antamaa ohjetta asianosaiselta salassa
pidettävän tiedon käytöstä päätöksenteossa ja millainen on ollut
vankilan toimintatapa salassa pidettävien tietojen kirjaamisessa.
Vankilan johtajan mukaan vankilassa ei ole toistaiseksi ollut tarvetta
käyttää vangilta salassa pidettävillä päätösperusteilla.
Vaikuttaa yllättävältä, että päätökset voitaisiin Kuopion vankilassa
aina perustella siten, että vangille kerrotaan kaikki päätöksen
tosiasialliset perusteet. Esimerkiksi eristämistarkkailua koskevat
päätökset saattavat perustua sen tyyppiseen vihjetietoon, jota ei
turvallisuussyistä voida ainakaan kokonaisuudessaan kertoa vangille.
Päätösten perustelemisesta säädetään hallintolain 45 §:ssä. Sen
mukaan päätös on perusteltava ja perusteluissa on ilmoitettava, mitkä
seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava
sovelletut säännökset. Tämä tarkoittaa niin sanottujen
tosiasiaperustelujen esittämistä. Perusteluna ei voida käyttää pelkkää
lain sanamuodon toistamista.
Ennakkoaineistona pyydetyissä päätöksissä on esimerkkejä siitä, että
tosiasiaperusteet on ilmoitettu puutteellisesti tai että perusteluna on
käytetty pelkkää lain sanamuotoa.
Eristämistarkkailupäätöksen 41/2021 perusteeksi on merkitty
”rikostiedustelun kautta saadun vihjetiedon perusteella”.
Perusteluissa olisi tullut tarkemmin avata, mikä oli vihjetiedon lähde,
sisältö ja luotettavuus. Vain näiden täsmentävien tietojen avulla on
mahdollista arvioida, onko päätökselle ollut lain edellyttämät
perusteet. Kyseessä saattaa olla tilanne, jossa kaikkia perusteita ei
voida esittää vangille.
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on antanut ohjeen
Asianosaiselta salassa pidettävän tiedon käyttö päätöksenteossa
(7/004/2020). Ohjeessa on yksityiskohtaisesti kerrottu, kuinka
perustelut kirjataan ja muutoin menetellään silloin, kun osa
perusteista on vangilta salassa pidettäviä. Vangilla on oikeus hakea
muutosta salassapitoa koskevaan ratkaisuun. Myös tämä menettely
on ohjeistettu yksityiskohtaisesti.
Toinen eristämistarkkailupäätös, jota ei ollut perusteltu lain
mukaisesti, on 39/2021. Perusteeksi on merkitty ”Eristämistarkkailu:
VL 18:4 § (Perusteltu epäily, että vangilla on kehossa kiellettyjä
aineita tai esineitä)”. Päätöksestä puuttuvat täysin tosiasiaperusteet.
Perusteluna olisi tullut ilmoittaa ne seikat, joiden perusteella kehon
sisäistä kuljetusta epäiltiin.
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Puutteellisesti oli perusteltu myös henkilönkatsastuspäätös (1/2021).
Perusteeksi on merkitty: ”Tehtyjen löydösten perusteella on
todennäköistä, että [vangin nimi poistettu] on kiellettyjä aineita kehon
sisällä.” Epäselväksi jää, mitä olivat löydökset, joiden perusteella on
päätelty, että henkilönkatsastukselle on lain edellyttämät perusteet.
Perustelujen puutteellisuuden vuoksi päätöksen lainmukaisuuden
arvioiminen ei ole mahdollista.
Päätöksen lisäksi ennakkoaineistossa toimitettiin ilmoitukset, joista
päätöksessä tarkoitetut löydökset selvisivät. Päätöksessä olisi
löydösten yksilöimiseksi vähintään tullut viitata ilmoituksin myös ne
yksilöiden. Tämän päätöksen osalta kyse ei vaikuta olevan salassa
pidettävistä päätösperusteista.
Lisäksi vankien kanssa keskusteltaessa tuli esiin, että
henkilöntarkastuksen perusteita ei vangin kysyessä olisi ilmoitettu,
mutta hänelle ei olisi kerrottu myöskään, että perusteet olisivat
salassa pidettäviä ja kuinka hänen olisi tässä tapauksessa
mahdollista esittää niistä tietopyyntö.
Apulaisoikeusasiamies kehottaa huolehtimaan siitä, että vankeja
koskevia päätöksiä tekevät virkamiehet perehtyvät edellä mainittuun
keskushallintoyksikön ohjeeseen ja noudattavat sitä, jos osa
päätösperusteista on salaa pidettäviä. Selvyyden vuoksi hän toteaa,
että lähtökohtaisesti asianosaisella on oikeus saada tietää päätöksen
perusteet ja perusteluiden salassa pitäminen asianosaiselta on selvä
poikkeus. Hän myös viittaa päätökseensä (EOAK/5083/2018), jossa
on todettu seuraavaa.
… päätösten asianmukainen perusteleminen ja perusteiden
ilmoittaminen päätöksen kohteelle on viime kädessä perustuslaissa
taattu oikeusturvatae. Päätöksen perustelujen pitäminen salassa
asianosaisilta on poikkeus, jolle tulee olla vahvat perusteet. Koska
salassapidon lainmukaisuus on mahdollista saattaa arvioitavaksi
tuomioistuimessa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
mukaisesti tai siinä yhteydessä, kun haetaan muutosta pääasiaan, en
ota kantaa yksittäisiin tapauksiin.

Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
Tilannetta vankipäätösten perustelemisen osalta on pyritty koko ajan
kehittämään mm. siihen kouluttautumalla. Tosin asianosaiselta
salassa pidettävän tiedon käyttö päätöksenteossa (7/004/2020) ei
tosiaan ole riittävästi tunnettu asia, vaan edellyttäisi
lisäkouluttautumisen lisäksi myös jonkin asteista, lähes
reaaliaikaisesti toimivaa ”lakimiespalvelua” organisaatiossa, josta
asiaan liittyvissä haasteissa olisi mahdollista kysyä ja saada
asiantuntevia ja -osaavia neuvoja. Tarkastuksen jälkeen näissä
asioissa onkin käännytty mm. keskushallintoyksikön lakimiesten
puoleen lisäneuvojen/-ohjeiden saamiseksi mm. valvomattomien
tapaamisten kielteisten päätösten perustelemiseksi.
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7.2.21 Omaisuuden hallussapitoa koskevien päätösten tekeminen
Tarkastuksella yritettiin selvittää, kuinka vankilassa menetellään, jos
vanki ei saa haltuunsa pyytämäänsä omaisuutta. Oliko vankien
pyyntöihin saada omaisuutta haltuunsa tehty hallintolain mukaisia
kielteisiä päätöksiä ja annettu niihin muutoksenhakuohjaus?
Vankilasta saadun ennakkoaineiston ja tarkastuksella käytyjen
keskustelujen perusteella jäi epäselväksi, kuinka hyvin ja laajasti
henkilökunta on tietoinen oikeasta menettelytavasta.
Turvallisuudesta vastaava apulaisjohtaja ilmoitti ennakkoaineistona
saadussa turvallisuustilannekatsauksessaan (18.10.2021), että hän ei
ollut tehnyt omaisuuden hallussapitoa koskevia kielteisiä päätöksiä
vuoden 2021 aikana. Tarkastuksella keskusteltiin vastaanoton
virkamiehen kanssa toimintatavoista omaisuuden haltuun
antamisessa. Hänen mukaansa vangeille annetaan haltuun sellaiset
tavarat, jotka on mainittu Itä- ja Pohjois-Suomen
rikosseuraamusalueen 21.2.2018 antamassa listassa suljetuissa
vankiloissa haltuun annettavista tavaroista. Jos vanki on
asiointilomakkeella pyytänyt saada haltuun tavaraa, joka ei ole
listalla, ja jos vastaanotossa ei osata vastata vangin pyyntöön,
asiointilomakkeeseen vastaaminen on siirretty turvallisuudesta
vastaavalle apulaisjohtajalle tai vankilan johtajalle.
Toiminatatapa herätti kysymyksiä, koska vankeuslain ja
tutkintavankeuslain mukaan ohjauksen tai valvonnan
esimiestehtävissä toimivan virkamiehen, eli käytännössä
rikosseuraamusesimiehen, toimivaltaan kuuluu tehdä päätös siitä, jos
omaisuutta ei anneta vangille haltuun. Vangilla on oikeus saada
hallintolain mukainen perusteltu hallintopäätös, johon on liitetty
oikaisuvaatimusosoitus.
Asiaa tarkastuksen jälkeen selvitettäessä vankila toimitti joitakin
omaisuuden hallussapitoa koskevia päätöksiä, joten oikea
menettelytapa oli vankilassa tiedossa. Apulaisoikeusasiamies
kiinnittää vielä vankilan huomiota siihen, että vangille
säännönmukaisesti annettaisiin päätös asiasta tai häneltä ainakin
aina hallussapitopyyntö evättäessä tiedusteltaisiin, haluaako hän
muutoksenhakukelpoisen päätöksen.
Apulaisoikeusasiamies toteaa tarkastushavaintoihin liittyen myös
seuraavaa. Vankeuslaissa ja tutkintavankeuslaissa sekä niiden
perusteella annetuissa asetuksissa on omaisuuden haltuun antamista
koskevia säännöksiä. Myös aluejohtajan vahvistamalla vankilan
järjestyssäännöllä voidaan antaa omaisuuden haltuun antamiseen
liittyviä säännöksiä. Edellä mainitusta haltuun annettavaa omaisuutta
koskevasta rikosseuraamusalueen listasta ei ilmene, kuka sen on
antanut tai päättänyt sen antamisesta ja mikä on sen oikeudellinen
perusta.
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On kuitenkin selvää, että kyseisen kaltainen lista ei voi olla
poissulkeva, vaan jokaisen ei listalla olevan esineen kohdalta on
erikseen yksittäistapauksellisesti arvioitava, täyttyvätkö sen kohdalla
vankeus- ja tutkintavankeuslaissa ja asetuksissa todetut haltuun
antamisen epäämisen edellytykset, jos sitä ei anneta vangille haltuun.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan se
viittaa tältä osin edellisessä kohdassa mainittuun. Po. asioita on tosin
saatu kehitettyä ja parannettuakin yhteisissä, kuukausittain
järjestettävissä ohjauksen ja valvonnan esimiespalavereissa, joissa
käydään säännöllisesti läpi mm. oikeusasiamiehen kannanottoja ja
suosituksia vankien kanteluasioissa.
7.2.22 Perehdytys ja vastuuvirkamiestoiminta
Vankilan vastaanotto-osastolla henkilökunnan kanssa keskusteltiin
saapuvien vankien perehdyttämisestä.
Vastaanotto-osastolla oli saatavilla tulo-oppaita vangeille.
Tarkastuksen ennakkoaineistona oli toimitettu suomen- ja
ruotsinkieliset oppaat. Vastaanotto-osastolla oli lisäksi englanniksi,
venäjäksi ja viroksi olevat tulo-oppaat, mutta kieliversiot eivät
näyttäneet vastaavan uusinta suomenkielistä opasta, vaan vaikuttivat
olevan käännöksiä joistakin vanhemmista tulo-oppaista.
Henkilökunnan mukaan tulo-opas kuuluu kaikille vankilaan saapuville,
mutta osa vangeista tuntee vankilan toiminnan jo ennestään [jolloin
heille ilmeisesti ei anneta tulo-opasta]. Henkilökunnan mukaan
järjestyssääntöä ei ole saatavilla vastaanotto-osastolla, vaan se on
vankien luettavissa asuinosastolla, jossa vankien varsinainen
perehdytys muutoinkin hoidetaan.
Vankien kanssa keskusteltaessa tuli esiin, että tulo-opasta ei olisi
saapuessa annettu. Myös vangeille kyselylomakkeella suoritetussa
anonyymissa kyselyssä enemmistö eli 27 vankia 36:sta vastanneesta
vangista ilmoitti, että ei ollut saanut tulo-opasta; seitsemän vankia
ilmoitti saaneensa oppaan ja kaksi vankia ilmoitti, ettei muistanut oliko
saanut. Niistä vangeista, jotka eivät olleet saaneet opasta, kymmenen
oli oman ilmoituksensa mukaan ensimmäistä kertaa vankilassa.
Kuopion vankilan tulo-oppaan mukaan vankilakauden ajaksi nimetään
vastuuvirkamies, joka tekee vangin kanssa tulohaastattelun.
Vastuuvirkamies huolehtii vankilakauden sujuvuudesta ja on arjessa
aktiivisesti läsnä. Tulo-oppaassa kerrotaan, että hänen kanssaan voi
ottaa esiin esimerkiksi poistumislupien ja tapaamisten valmistelun,
sähköisen asioinnin sekä muita arjen asioita. Hänen kanssaan
käsitellään myös esimerkiksi rangaistusajan suunnitelmaa, siihen
liittyviä tavoitteita, tavoitteiden edistämistä ja keinoja tavoitteiden
saavuttamiseksi.
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Useat vangit kertoivat heidän kanssaan keskustelemisen aikana
kysyttäessä, että he eivät tiedä, kuka on heille nimetty
vastuuvirkamies tai kuka muutoinkaan auttaa heitä asioiden
hoitamisessa. Vangeille kyselylomakkeella suoritetussa anonyymissa
kyselyssä enemmistö eli 23 vankia 36:sta vastanneesta vangista
ilmoitti, ettei ollut saanut asuinosastolla perehdytystä.
Lisäksi seitsemän vankia oli sitä mieltä, että heidän samansa
perehdytys oli puutteellista.
Vankilan henkilökunnan keskusteluissa esittämä käsitys oli, että
vankien perehdytyskäytäntö on toimiva ja tulo-oppaan mukainen.
Keskusteluissa tarkastajille jäi vaikutelma, että
vastuuvirkamiesjärjestelmä toimii huonosti ainakin osittain sen takia,
ettei vastuuvirkamiestehtävän hoitamiseen käytännössä ole aikaa.
Apulaisoikeusasiamies totesi vaikuttavan siltä, että melko suuri osa
vangeista ei kuitenkaan ole saanut tulo-opasta tai muuta
perehdytystä eikä ole selvillä vastuuvirkamiesjärjestelmästä. Hänen
mukaansa vankilassa on syytä vielä kiinnittää henkilökunnan
huomiota saapuvien vankien perehdyttämiseen sekä
vastuuvirkamiesjärjestelmän toimivuuteen ja vankien tiedonsaantiin
siitä. Tulo-opas tulisi antaa kaikille. Eri kieliversioiden tulisi vastata
uusinta suomenkielistä opasta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
ulkomaalaisten vankien perehdyttämiseen ja käyttää tarvittaessa
apuna tulkkipalveluja.
Joissakin vankiloissa on käytössä kullekin vangille ”perehdytyslista”,
jossa luetellaan uuden vangin kanssa läpi käytävät asiat. Näin
parannetaan varmuutta siitä, että vangille muistetaan antaa kaikki
tarvittava tieto.
Valtaosa vangeista, joiden kanssa keskusteltiin, piti vankien ja
henkilökunnan suhteita kuitenkin hyvinä ja koki avun saamisen
erilaisiin asioihin heiltä mahdolliseksi.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
vankien tulo-opas tarjotaan jatkossa kaikille vankilaan tuleville
vangeille siitä riippumatta, onko hän ollut ko. vankilassa aiemminkin
ja mahdollisesti kuinka monta kertaa.
7.2.23 Järjestyssääntö
Vankilan järjestyssääntö (20.12.2019) on laadittu pääosin
Rikosseuraamuslaitoksen uuden mallijärjestyssäännön mukaiseksi.
Järjestyssääntö on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja
venäjäksi. Järjestyssäännössä on kuitenkin mallijärjestyssääntöön
nähden joitain eroavaisuuksia ja lisäyksiä, jotka eivät vaikuta
perustelluilta.
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Järjestyssäännön mukaan (6 §) laitosmyymälässä asioinnin
aukioloajat ilmoitetaan tulo-oppaassa, kun mallijärjestyssäännön
mukaan kyseiset ajankohdat ilmenevät päiväjärjestyksestä. Tulooppaalla ei ole mitään oikeudellista asemaa ja tämän kaltainen asia
on perusteltua todeta osaston päiväjärjestyksessä. Lisäksi tulooppaassa ei kuitenkaan ole ilmoitettu laitosmyymälässä asioinnin
ajankohtia, vaan siinä on todettu, että laitosmyymälässä on
mahdollista käydä kerran viikossa erikseen ilmoitettuna aikana.
Valvottua tapaamista koskevassa kohdassa (7.1 §) on todettu, että
mikäli vanki rikkoo järjestyssäännössä määriteltyjä tapaamisen
ehtoja, hänelle voidaan määrätä asiasta kurinpitorangaistus.
Järjestyssäännössä ei kuitenkaan ole tapaamiselle asetettuja ehtoja,
vaan siitä on poistettu mallijärjestyssäännössä olevat tapaamisen
ehdot.
Vankilan osastoja koskevassa kohdassa (12 §) on todettu, kenellä
(osastojen rikosseuraamusesimiehillä) on toimivalta päättää vankien
osastolle sijoittamisesta. Asia ei kuulu järjestyssääntöön, vaan
vankilan työjärjestykseen. Saman kohdan mukaan
päiväjärjestyksestä voidaan poiketa johtajan, tai mikäli asia ei siedä
viivytystä, rikosseuraamusesimiehen päätöksellä. Järjestyssäännössä
ei voida antaa toimivaltaa koskevia määräyksiä. Myöskään
mallijärjestyssäännössä ei ole kyseisiä asioita.
Järjestyssäännössä osastot on nimetty osittain eri tavalla kuin
päiväjärjestyksissä. Järjestyssäännössä ei ole mainittu kaikkia
osastoja, joilla on oma päiväjärjestys (SR 2 Itäpää).
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
järjestyssäännössä olevat poikkeavuudet suhteessa
keskushallintoyksikön laatimaan mallijärjestyssääntöön korjataan
välittömästi.
7.2.24 Tulo-opas
Tulo-opas vaikuttaa perusteelliselta ja havainnolliselta tietopaketilta.
vankilaan saapuville. Siinä on kuitenkin eräitä ongelmallisia kohtia.
Tulo-oppaan mukaan vangille voi toimittaa tavaroita vain tapaamisen
yhteydessä ja postitse (s. 11). Tulo-oppaassa todetaan myös, että
tapaaja voi tuoda tapaamisen yhteydessä tavaraa vain sille vangille,
jota hän tulee tapaamaan (s. 11).
Oikeusasiamiehen laillisuusvalvontakäytännössä on katsottu olevan
selvää, että vanki voi tarvittaessa ja vankilan antaman ohjeistuksen
mukaisesti vastaanottaa tavaraa vankilan ulkopuolelta myös muuten
kuin vankeuslain 13 luvun 12 §:ssä tarkoitetulla tavalla (eli
tapaamisen yhteydessä) tai vankeuslain 12 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla
tavalla postin välityksellä (EOAK/157/2019).
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Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi, että tavaroita voisi
toimittaa vankilan portille kaikkina arkipäivinä. Samassa ratkaisussa
on katsottu, että vaikka tavaran toimittaminen tapaamisen yhteydessä
voidaan rajoittaa vain tavattavaan vankiin, olisi
perusoikeusmyönteisempää, jos vähäisen määrän tavaraa voisi jättää
tapaamisen yhteydessä myös muulle kuin tavattavalle vangille.
Tulo-oppaan mukaan kantelua ei voi tehdä useammalle kuin yhdelle
laillisuusvalvontaviranomaiselle. Apulaisoikeusasiamies toteaa, että
vastoin tulo-oppaassa kerrottua, kantelu on mahdollista tehdä
useammalle taholle, mutta laillisuusvalvonnassa vakiintuneen
käytännön mukaan oikeusasiamies ei yleensä tutki toisessa
viranomaisessa vireillä olevaa asiaa. Muussa yhteydessä on tullut
tietoon, että tulo-oppaan malli on tullut Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksiköstä ja myös kantelun tutkimisesta tulo-oppaassa
lausuttu on lähtöisin kyseisestä asiakirjapohjasta. Tulo-oppaan teksti
tulisi korjata.
Apulaisoikeusasiamies saattaa havaintonsa tulo-oppaasta Kuopion
vankilan ja keskushallintoyksikön tietoon.
Tulo-oppaasta tehtiin lisäksi ainakin seuraavia huomioita: lapsen
tapaaminen (kohta 7.2.4), tulo-oppaan antaminen kaikille saapuville
vangeille ja oppaan eri kieliversioiden ajantasaisuus (kohta 7.2.22)
sekä tapaaminen videoyhteyden välityksellä (kohta 7.2.25).
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
tulo-oppaassa olevat ongelmalliset / pöytäkirjassa olevat kohdat
korjataan välittömästi.
7.2.25 Tapaaminen videoyhteyden välityksellä
Vankeuslain 13 luvun 13 §:n mukaan vangille voidaan antaa lupa olla
yhteydessä lähiomaisiinsa tai muihin läheisiinsä käyttäen
videoyhteyttä tai muuta soveltuvaa teknistä yhteydenpitotapaa, jossa
osallistujilla on puhe- ja näköyhteys keskenään. Yhteyksien
säilymiseksi tai muusta tärkeästä syystä yhteydenpito voidaan
järjestää myös muun vangille tärkeän henkilön kanssa.
Tutkintavankeuslaissa on vastaava säännös sillä poikkeuksella, ettei
tutkintavangin oikeutta yhteydenpitoon ole pakkokeinolain 4 luvun
nojalla rajoitettu.
Videoyhteyden välityksellä tapahtuvaa tapaamista kutsutaan
vankiloissa usein myös Skype-tapaamiseksi. Jäljempänä tässä
jaksossa siitä käytetään myös ilmaisua tapaaminen tai
videotapaaminen.
Vankilasta saadun ennakkotiedon mukaan tapaamisia oli 1.8.–
30.9.2021 myönnetty 75 kappaletta ja 4 hakemusta oli hylätty.
Ennakkotietona oli pyydetty myös päätöksiä tapaamisista, mutta niitä
saatiin tarkastettaviksi vasta vankilassa käynnin jälkeen.
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Järjestyssäännön mukaan tapaamisia järjestetään ainoastaan
arkipäivinä, maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.15 ja tapaamisen
kesto on 45 minuuttia. Tapaamisten ajoittuminen virka-aikaan arkisin
estää pitämästä yhteyttä sellaisiin henkilöihin, jotka eivät ole
tavoitettavissa tuona aikana. Tämä ongelma tuli esiin myös vankien
kanssa keskusteltaessa.
Esimerkiksi Sukevan vankilassa tapaamisia on mahdollista järjestää
kahtena arki-iltana klo 19 saakka (tarkastuspöytäkirja
EOAK/5291/2019).
Tulo-oppaassa kerrotaan seuraavaa: ”Skype-tapaaminen on
tarkoitettu läheisille eli koskee puolisoa, lasta/lapsia ja omia
vanhempia”. Vankeuslain mukaan lähiomaisella tarkoitetaan vangin
aviopuolisoa ja sisaruksia sekä vangin suoraan ylenevässä ja
alenevassa polvessa olevia sukulaisia. Muulla läheisellä tarkoitetaan
vangin avopuolisoa tai muuta henkilöä, jonka kanssa vanki on asunut
ennen vankilaan tuloaan. Tulo-oppaassa on siten virheellinen, liian
suppea tieto siitä, kenelle tapaaminen lain mukaan lähtökohtaisesti
on tarkoitettu. Lisäksi tapaaminen voidaan lain mukaan myöntää
lähiomaisten ja muiden läheisten lisäksi myös muulle vangille tärkeän
henkilön kanssa. Vankila ei voi päättää supistaa laissa määriteltyä
tavattavien piiriä. Päätös videoyhteyden myöntämisestä tulee tehdä
tapauskohtaisesti eikä tavattavien piiriä voi ennakolta kategorisesti
rajata lain mahdollistamaa suppeammaksi.
Vankilan tiedotteessa vangeille on vastaavanlaisia virheitä (kuva alla).

Tulo-oppaan ja järjestyssäännön välillä on tapaamisen keston
suhteen ristiriita. Tulo-oppaan mukaan kesto on 30 minuuttia, kun se
järjestyssäännön mukaan on 45 minuuttia.
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Vankilan osastoilla oli apulaisjohtajan allekirjoittamia päiväämättömiä
ilmoituksia (kuva jäljempänä), joissa todettiin, että [korona]rajoitusten
poistuttua Skype-tapaamisia voidaan myöntää vain, mikäli muut
tapaamismuodot (valvotut tapaamiset tai perhetapaamiset) eivät ole
mahdollisia pitkän välimatkan vuoksi.

Ilmoitus on ongelmallinen lain sisältö ja esityöt huomioon ottaen.
Esitöissä on todettu muun muassa seuraavaa.
Videoyhteyden välityksellä tapahtuvalla tapaamisella on merkitystä
erityisesti vangin ja hänen ulkomailla asuvien läheistensä välisessä
yhteydenpidossa. Tarve videoyhteyden käyttämiseen saattaa syntyä
myös siitä, että tapaajalla on pitkä matka vankilaan tai muutoin erityisiä
vaikeuksia saapua tapaamiseen (HE 45/2014 vp, s. 12).
Vankien yhteydenpidon mahdollisuuksia kauempana asuviin
lähiomaisiin ja muihin läheisiin parannettaisiin siten, että vangille
voitaisiin antaa mahdollisuus yhteydenpitoon videoyhteyden
välityksellä. Videoyhteyden välityksellä järjestettävät tapaamiset eivät
korvaisi tai vähentäisi tarvetta valvomattomien tapaamisten
myöntämiseen (HE 45/2014 vp, s. 28).
Videoyhteyden kautta järjestettävä tapaaminen olisi tarkoitettu
yhteydenpitoon etupäässä lähiomaisten ja muiden läheisten kanssa.
Perustellusta syystä yhteydenpito voitaisiin sallia muunkin vangille
tärkeän henkilön kanssa.
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Yhteyksien säilymisellä tarkoitetaan esimerkiksi yhteydenpitoa etäällä
vankilasta asuvien sukulaisten kanssa. Videoyhteyden välityksellä
järjestettävä tapaaminen mahdollistaisikin nimenomaan yhteydenpidon
kaukana asuviin omaisiin. Sillä olisi erityistä merkitystä ulkomaalaisten
vankien yhteydenpidolle ulkomailla asuviin sukulaisiin (HE 45/2014 vp,
s. 53).

Säädettäessä muutoksenhakukielto videoyhteyden välityksellä
tapahtuvaan tapaamiseen esitöissä on lisäksi todettu, että kyse on
viranomaisille laajaa harkintaa jättävästä etuudesta, jota ei voida
pitää sellaisena vangin oikeutena, että siihen tulisi olla
muutoksenhakuoikeus (HE 45/2014 vp, s. 61).
Videotapaamisia myönnettäessä tulee ottaa huomion myös, mitä
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on asiasta todennut.
Se on 18.1.2019 laatinut vangeille tarkoitetun tiedotteen (3/601/2019),
jossa todetaan, ettei videoyhteyden välityksellä tapahtuvien
tapaamisten tarkoituksena ole korvata valvottua tapaamista.
Keskushallintoyksikkö on myös erääseen kanteluun antamassaan
vastauksessa (12.3.2020, dnro 42/800/2019 jne.) todennut, että
skype-tapaamisen tarkoituksena ei ole korvata viikoittaista valvottua
tapaamista, vaan tehostaa vangin yhteydenpitoa läheisiinsä.
Samassa vastauksessa keskushallintoyksikkö kertoo eduskunnan
apulaisoikeusasiamiehen ratkaisukäytännössä katsotun, ettei
valvottuun tapaamiseen osallistuminen itsessään voi olla esteenä
Skype-tapaamisen saamiselle (esim. EOAK/1777/2018).
Apulaisoikeusasiamies on todennut voivansa yhtyä näkemykseen,
ettei Skype-tapaamista voi rajata ainoastaan niille vangeille, joiden
tapaajilla ei ole mahdollisuutta saapua valvottuihin tapaamisiin (esim.
EOAK/ 1777/2018). Hän on lausunut myös, että vankeuslakia ei voida
tulkita siten, että skype-tapaamiset ovat vaihtoehtoisia tavallisen
valvotun tapaamisen kanssa (esim. EOAK/7742/2020).
Edellä todetun perusteella ainoa peruste myöntää videotapaaminen
ei voi olla pitkä välimatka, jota vankilan ilmoituksessa on edellytetty,
vaan muutkin seikat, kuten esimerkiksi muut vaikeudet saapua
vankilaan tapaamiseen, tulee ottaa huomion videotapaamisen
myöntämistä harkittaessa.
Tarkastettujen päätösten perusteella videotapaamista ei ole
myönnetty Jyväskylässä, Vaajakoskella ja Joensuussa asuville
äideille ja avopuolisoille sillä perusteella, että etäisyyden perusteella
heidän on mahdollista tulla tapaamiseen myös paikan päälle vankilan.
Tapaamisia on myönnetty Lahdessa asuvan puolison kanssa
välimatkan perusteella ja Jyväskylässä asuvan puolison kanssa,
koska hän on lauantaisin ja sunnuntaisin töissä. Tapaamisia on
myönnetty ulkomaalaisille vangeille ulkomailla asuvien sukulaisten
kanssa. Tapaamisia on myönnetty myös niillä perusteilla, että äiti ei
selkävamman takia pääse tapaamiseen ja lapset eivät pääse
viikonlopputapaamiseen.
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Tarkastettujen päätösten perusteella vaikuttaa siltä, että
videotapaamisia myönnettäessä on tapaamista puoltavana seikkana
otettu huomioon myös muut vaikeudet saapua paikan päälle
vankilaan kuin pitkä välimatka. Tarkastetuista päätöksistä ei ilmennyt
tältä osin huomautettavaa.
Apulaisoikeusasiamiehen mukaan vankilan edellä mainittu ilmoitus ei
ole lainmukainen, ja sitä tulisi muuttaa. Myönteistä on, että
päätöksentekokäytäntö ei vaikuta kuitenkaan vastanneen ilmoitusta.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
videotapaamisiin liittyvät haasteet erityisesti ilta-aikana toteuttamisen
osalta otetaan pikimmiten yhdeksi eri henkilöstöryhmien/tietyillä
virkanimikkeillä toimivien virkamiesten työaikasuunnittelun kohteeksi
tarkastellen mm. sitä, mitä mahdollisuuksia esim. vastuuvartijoilla
ja/tai rikosseuraamustyöntekijöillä olisi tähän ilta-aikana. Tulooppaassa ja ilmoitustauluilla ko. asiasta olevat liian suppeat
ilmaisut/määritelmät korjataan.
7.2.26 Internetin käyttö
Vankeuslain 12 luvun 9 a §:n mukaan vangille voidaan antaa lupa
internetin käyttöön toimeentuloon, työ-, koulutus-, oikeus-, sosiaali- tai
asuntoasioiden hoitamiseen liittyvästä tai muusta vastaavasta
tärkeästä syystä. Suljetussa vankilassa luvan myöntäminen
edellyttää, että vangin pääsy muille kuin luvanmukaisille
verkkosivustoille on asianmukaisesti estetty. Tutkintavankeuslaissa
on vastaavat säännöt koskien tukintavankeja sillä edellytyksellä, ettei
hänen oikeuttaan yhteydenpitoon ole pakkokeinolain 4 luvun nojalla
rajoitettu.
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikössä on laadittu
vankiloille yhteinen lista niistä verkkosivuista, joihin vanki pääsee
suljetussa vankilassa. Saadun tiedon mukaan Kuopion vankilasta
vanki pääsee kaikille näille sivuille.
Saadun selvityksen mukaan heinä-elokuussa 2021 sähköisen
asioinnin lupia oli myönnetty 9 kappaletta. Tarkastuksella
läpikäydyissä päätöksissä ei havaittu huomautettavaa.
7.2.27 Joitakin vankien kanssa keskusteltaessa esiin tulleita asioita
Vangit kertoivat keskustelussa muun muassa jäljempänä mainituista
seikoista. Asioita ei ole selvitetty yksittäistapauksittain vankilan
virkamiesten kanssa, joten pääosin kyseessä ovat vankien
yksipuoliset näkemykset. Apulaisoikeusasiamies totesi kuitenkin
haluavansa saattaa vankilan johdon tietoon mahdollisia korjaavia
toimenpiteitä varten, millaisia asioita vangit olivat ottaneet esiin ja
kuinka vangit olivat jotkut asiat ymmärtäneet ja kokeneet.
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Vanki oli kertomansa mukaan sekä kesällä että lokakuussa saanut
poistumislupapäätöksen tiedoksi anomaansa lupa-ajankohtaa
edeltävänä päivänä. Viime hetkellä ostetut junaliput olivat vangin
mukaan kalliita, minkä lisäksi alun perin suunnitellussa junavuorossa
ei ollut enää tilaa. Epätietoisuus poistumisluvan myöntämisestä
aiheutti vaikeuksia myös vangin omaisille. Poistumislupahakemukset
oli jätetty pari viikkoa ennen haluttua ajankohtaa. Myös henkilökunta
oli todennut vangille, että päätösten pitäisi tulla aikaisemmin.
Apulaisoikeusasiamiehen mukaan hallintolaki edellyttää asian
käsittelyä ilman aiheetonta viivytystä. On vastoin hyvää hallintoa
antaa päätöstä kohtuuttoman myöhään anottuun ajankohtaan
nähden.
Laitosmyymälän valikoima oli useiden vankien mielestä liian suppea.
Valikoimassa ei ole riittävässä määrin tuotteita, joista pystyisi
valmistamaan terveellistä ja monipuolista ruokaa. Vankien mukaan
myymälästä ei lainkaan saa esimerkiksi jauhelihaa tai
kypsentämätöntä kanaa. Pakasteita, kuten marjoja, ei myöskään ole
saatavilla. Hedelmävalikoima on suppea. Tarjolla on vangin mukaan
ollut vankien ansiotasoon nähden ”järjettömän hintaisia
luomutomaatteja”. Vangit kertoivat myös, että tuotteet voivat olla
loppu. Erään vangin mukaan hän oli useana peräkkäisenä
perjantaina jäänyt ilman pekonia, koska se oli loppunut ennen hänen
asiointivuoroaan.
Tarkastajien käydessä laitosmyymälässä hedelmä- ja vihanneskorit
olivat tyhjiä. Jäljellä oli vain valkosipulia. Myymälä oli tuolloin suljettu
eikä paikalla ollut henkilökuntaa, joten jäi epäselväksi, olivatko
tuotteet loppuneet kesken vankien ostoksilla käydessä ja oliko
tuotteita tulossa lisää seuraavaksi vankien ostospäiväksi, vai oliko
tuotteet siirretty jonnekin viileässä säilytettäviksi myymälän ollessa
suljettuna.
Tarkastajien havaintojen mukaan valikoima oli pitkälti välipala- ja
valmisruokatyyppinen.

60 / 82

Apulaisoikeusasiamies totesi, että ruoan valmistus on vakiintuneesti
ollut monille vangeille tärkeä vapaa-ajantoiminnan muoto. Se
valmentaa ja ylläpitää arjen taitoja vapautumista ajatellen ja on siten
vankeuslain tavoitteiden mukaista toimintaa. Vankeuslain mukaan
vankilan on järjestettävä vangille mahdollisuus hankkia elintarvikkeita.
Myös vankeuslaissa säädetty niin sanottu normaalisuusperiaate
edellyttää, että vankilan olot on järjestettävä niin pitkälle kuin
mahdollista vastaamaan yhteiskunnassa vallitsevia elinoloja. Vaikka
vangeille tarjotaan vankilan puolesta monipuoliset ja terveelliset
ateriat, heillä tulisi halutessaan olla mahdollisuus myös omalla
kustannuksellaan ostaa esimerkiksi perusruoka-aineita, kasviksia ja
hedelmiä sekä muuta terveellistä ravintoa.
Ylin laillisuusvalvoja on vakiintuneesti katsonut, että hän ei voi
puuttua laitosmyymälän valikoiman yksityiskohtiin, koska kyse on ollut
vankilan toiminnan tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä eikä
yksittäisten tuotteiden saatavuus ole laillisuuskysymys.
Apulaisoikeusasiamies totesi, että vankeuslain edellyttämä
mahdollisuus hankkia elintarvikkeita ei kuitenkaan voi olla rajoitettu
siten, että tavallisimpia elintarvikkeita esimerkiksi ruoan
valmistukseen ei ole mahdollista hankkia tai että tuotteet ovat
jatkuvasti lopussa. Laissa ei ole kyse vain kioskityyppisten tuotteiden
tarjoamisesta, vaan laajemmin elintarvikkeiden
hankintamahdollisuudesta, jonka tulee toteutua.
Tarkastuksen aikana vankilan johtaja kertoi, että vankila keskustelee
Leijona Catering Oy:n kanssa kahdesti vuodessa ja että vankeja on
kehotettu antamaan tarvittaessa palautetta suoraan laitosmyymälään.
Vaikka laitosmyymälöiden ylläpidosta on tehty sopimus Leijona
Catering Oy:n kanssa, viime kädessä Rikosseuraamuslaitos on
vastuussa siitä, että se järjestää vangeille lain edellyttämät
ostosmahdollisuudet. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan
Rikosseuraamuslaitoksen tulee edellyttää sopimuskumppaniltaan,
että laitosmyymälä toimii lain vaatimalla tavalla. Tarkastuksella esiin
tulleiden väitteiden perusteella neuvotteluyhteyttä saattaa olla tarpeen
tiivistää myymälän toiminnan ja tuotevalikoiman asianmukaisuuden
varmistamiseksi.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
vankien mielestä laitosmyymälän liian suppeasta valikoimasta on
välitetty viestiä useampaan otteeseen niin ko. asian
keskushallintoyksikön vastuuhenkilölle kuin Leijona Cateringin
paikalliselle ravintolapäälliköllekin.
Vankien ulkoliikuntaa varten pyytämiä välineitä, kuten palloa ja
kahvakuulia ei ole suostuttu hankkimaan. Ainakin pallopelit ovat
apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan tavanomainen tapa
viettää aikaa ulkoilussa. Epäselväksi jäi, miksi tämän kaltaisia
harrastusvälineitä ei ollut hankittu vangeille.
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Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
Vankien ulkoliikuntavälineistöä tullaan lisäämään tulevan kevään
aikana, koska ko. asia on toteutettavissa vankilan määrärahoilla.
Useat vangit ottivat esiin lukio-opiskelun vaikeutumisen ja
hidastumisen. Asiasta kerrottiin seuraavaa.
Lukiossa suoritetaan yleensä kuusi kurssia yhtä jaksoa kohti. Näin
lukio on mahdollista suorittaa noin kolmessa vuodessa. Kuopion
vankilassa ei (enää) ole mahdollista suorittaa kuin kahta lukion
kurssia yhden jakson aikana, joten lukion suorittamiseen kuluisi näin
yhdeksän vuotta. Kuopion vankilan vangit, kuten muutkin Itä- ja
Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen vangit, suorittavat lukioopintoja Oulun aikuislukion järjestämänä etäopetuksena, jossa eri
vankiloissa opiskelevat ovat yhtä aikaa etäyhteydellä läsnä
oppitunneilla. Asiasta kertoneilla vangeilla olisi mielestään ollut
valmiudet ja halu suorittaa lukio-opinnot normaalin aikataulun
mukaan. Osa kertoi myös, että edes itsenäiseen selliopiskeluun ei
ollut kaikille siihen halukkaille annettu lupaa tai lupaa ei ollut annettu
niin moneen lukiokurssiin kuin vanki olisi itse halunnut. Moodleoppimisympäristön käyttöön lukio-opinnoissa ei erään vangin mukaan
voi saada lupaa.
Henkilökunnan kanssa keskusteltaessa tarkastajille kerrottiin, että
kyse ei ole vankilan toimenpiteistä, vaan siitä, kuinka Oulun
aikuislukio on järjestänyt opetuksen. Vankien käsitys sen sijaan oli,
että eri osastoilla olevien vankien ei vankilan osastoinnin takia enää
anneta opiskella yhdessä.
Kun opiskelevia vankeja asuu kolmella eri asuinosastolla, tästä
seuraa vankien mukaan, että lukion jaksoa kohti järjestämistä
kuudesta kurssista kullakin asuinosastolla on mahdollista opiskella
vain kahta kurssia.
Apulaisoikeusasiamies totesi, että riippumatta siitä, mistä
mahdollisuus vain kahden kurssin opiskeluun jaksoa kohti aiheutuu,
tilanne on epätyydyttävä ja epätarkoituksenmukainen. Hänen
mukaansa tulisi löytää ratkaisu siihen, kuinka vangit voivat
halutessaan ja kyetessään suorittaa lukion normaalissa ajassa. Myös
sähköisen oppimisympäristön käyttö tulisi pyrkiä mahdollistamaan,
tarvittaessa valtakunnallisilla toimilla. Apulaisoikeusasiamies on
vankien opiskelua koskevassa päätöksessään 18.6.2020
(EOAK/1218/2020) todennut muun muassa seuraavaa.
Vankeuden täytäntöönpanon tavoitteiden mukaista on tukea vankien
opiskeluja.
---
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Aluekeskuksen lausunnossa on kiinnitetty huomioita siihen, että
vangeille järjestettävässä koulutuksessa seurataan yhteiskunnassa
tapahtuvaa kehitystä ja että yhteiskunnallisessa koulutuksessa
korostetaan yhä enemmän sähköisen viestinnän mahdollisuutta.
Aluekeskuksen mukaan esimerkiksi avoimessa yliopisto-opetuksessa
hyödynnetään monelta osin nimenomaisesti moodle-oppimisalustaa.
Aluekeskus pitääkin vankeuslain säännösten perusteella
ongelmallisena sitä, jos vangeille ei voida tietoteknisistä syistä
mahdollistaa internetin käyttöä tilanteissa, joissa vangin opiskelu
edellyttäisi moodle-alustan käyttöä, ja luvan myöntämisen edellytykset
muilta osin täyttyisivät.
Voin yhtyä aluekeskuksen näkemykseen asiassa.
--Suljetuissa vankiloissa vankien opiskelumahdollisuudet sähköisillä
alustoilla näyttävätkin olevan erittäin rajalliset, vaikka opiskelusta yhä
suurempi osa tapahtuu erilaisissa sähköisissä verkkoympäristöissä.
Käsitykseni mukaan on siten perusteltua, että yksittäisten vankien
kohdalla vankiloissa yritetään löytää sellaisia ratkaisuja ja
toimintatapoja, jotka täyttäisivät internetin käyttöä koskevan
säännöksen edellytykset ja mahdollistaisivat vangille tärkeäksi
katsotun opiskelun toteutumisen.
--Aluekeskus pitää perusteltuna, että olemassa olisi yhteisesti sellaiset
tietotekniset ja muut järjestelytavat, joiden seurauksena vangin
opiskelua voitaisiin tukea myös niissä tilanteissa, joissa opintojen
suorittaminen internetiä käyttäen edellyttäisi moodle-oppimisalustan
käyttöä.
Voin yhtyä aluekeskuksen toteamaan. Pitäisinkin perusteltuna, että
edellä mainittuihin asioihin etsittäisiin valtakunnallisesti yhdenmukaisia
ratkaisuja ja toimintatapoja. Tämän johdosta saatan tämän päätöksen
tiedoksi myös Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle.

Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
vankien lukio-opetus/-kurssien mahdollisuuden lisäämistä on ryhdytty
jo selvittämään ja sitä pystytään lisäämään mm. vankilan sisäisellä
opintojen ohjauksella ja tuella, jatkossa toivottavasti myös vankien
selleihin asennettavilla tietoliikenneyhteyksillä, jotka mahdollistaisivat
opintoihin osallistumisen myös sellistä käsin.
Maksullisten tv-kanavien seuraaminen ei vangin mukaan ole
mahdollista, toisin kuin esimerkiksi Riihimäen vankilassa, koska
Kuopion vankilassa ei saa haltuun korttia, jolla katselu mahdollistuu.
Asiaa oli luvattu selvittää, mutta tästä oli kulunut jo pari kuukautta.
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Apulaisoikeusasiamies totesi, että hallussapitokäytäntöjen tulisi olla
yhtenäisiä, ellei erilaisille käytännöille ole hyväksyttävää syytä.
Tiedotusvälineiden seuraamisessa on kyse myös sanavapauden
toteutumisesta. Viime kädessä hallussapitoa koskevat päätökset
muutoksenhakukelpoisina arvioidaan tuomioistuimessa.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
vangeilla on tällä hetkellä mahdollisuus hankkia itselleen vankilan
ulkopuolelta nk. kanavakortti sekä sen lukemisen mahdollistava kortin
lukulaite vankikanttiinista/laitosmyymälästä.
Erään vangin mukaan hän oli saadessaan soittaa vankilan
kustannuksella joutunut hoitamaan puhelunsa asianajajalle vartijan
ollessa vieressä, ja riittämättömässä ajassa. Väitettä ei ole yksilöity
tarkemmin eikä apulaisoikeusasiamies pitänyt mahdollisena eikä
tarkoituksenmukaisena ryhtyä selvittämään sitä erikseen, koska
yksityisyyden suojasta puhelinta käytettäessä lain edellyttämä käy
ilmi kohdasta 7.2.9. Vangin ja oikeudenkäyntiavustajan välisen
puhelun osalta kyse on lisäksi oikeudenmukaisesta
oikeudenkäynnistä eli vangin mahdollisuudesta valmistella
puolustustaan sekä asianajosalaisuudesta, joihin henkilökunnan
kuuloetäisyydellä oleminen voi puuttua.
Erään vangin mukaan kesti kuukauden siitä, kun hän oli laittanut
psykologille asiointilomakkeella tapaamispyynnön, ennen kuin
erityisohjaaja kävi tiedustelemassa, mitä asiaa hänellä oli. Johdon
kanssa keskusteltaessa selvisi, että vankilaan on ajoittain ollut vaikea
rekrytoida psykologia ja nyt psykologin poissa ollessa hänen
tehtäviään hoitaa erityisohjaaja.
Apulaisoikeusasiamies totesi, että joissakin vankiloissa on tiettävästi
kokeiltu etäyhteyttä psykologipalveluiden tarjoamisessa.
Psykologipalveluiden järjestäminen olisi hänen mukaansa tärkeää ja
asiaan tulisi löytää ratkaisu, vaikka hän ymmärtää
rekrytointivaikeudet, joita tiettävästi on muuallakin Itä- ja PohjoisSuomen alueella.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
vankilan psykologin ollessa virkavapaalla 7/2022 saakka hänen
palvelujaan on korvattu mm. päihde- ja mielenterveystyötä tekevien
erityisohjaajaresurssien lisäämisellä.
Sellien pesuhuoneissa ei vankien mukaan ole hiusten ja vartalon
pesemiseen tarkoitettua pesuainetta. Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikön antamassa määräyksessä Vankien asuminen
ja perushuolto (19/004/2010) todetaan, että laitosten yleisiin
peseytymistiloihin tulee hankkia hiustenpesuainetta ja saippuaa
annostelijoineen. Jos vankilassa on sellikohtaiset suihkutilat eikä
saippua-annostelijan käyttö ole tarkoituksenmukaista, vankilan tulee
muuten järjestää saippuaa ja hiustenpesuainetta vankien käyttöön.
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Eurooppalaisten vankeinhoitosääntöjen mukaan vankien käyttöön on
annettava hygieniatarvikkeet ja yleiset puhdistusvälineet ja -aineet8.
Apulaisoikeusasiamies toteaa, että ellei Kuopion vankila jo tarjoa
saippuaa ja shampoota vankien käyttöön sellisuihkuissa, näin tulisi
määräyksenkin mukaan menetellä. Normaalin päivittäisen hygienian
kannalta välttämättömät tavanomaiset tarvikkeet on perusteltua
kustantaa valtion varoista, kuten muukin vankien perushuolto. Myös
vankien taloudellisia, yleensä varsin niukkoja, etuuksia mitoitettaessa
lienee lähdetty sitä, että hänen ei itsensä tarvitse ostaa
välttämättömyystarvikkeita. Erityisen tärkeää on, että
koronavirusepidemian aikana myös selleissä on saatavilla saippuaa
käsien pesemiseen.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
vangeille annetaan edelleenkin perushygienia tarpeet heidän
vankilaan tullessaan. Myös yhteisiin tiloihin kuten saunojen
pesuhuoneisiin toimitetaan vankien käyttöön laitoksen/valtion
puolesta saippuat ja shampoot.
Vankien kanssa keskusteltaessa tuli esiin, että puhdistajana
työskentelevälle vangille osoitetaan työtehtäviä myös viikonloppuisin,
vaikka hänelle maksetaan vain arkisin tehtävästä työstä. Vanki halusi,
että asia otetaan esille vankilan johdon kanssa.
Asiaa selvitettiin tarkastuksen jälkeen apulaisjohtajalta, jonka mukaan
puhdistajilla on viisi työpäivää, toimintapäätöksen mukaan
maanantai–perjantai. Jos jokin yllättävä ja välttämätön työ ilmaantuu,
asiasta neuvotellaan ja sovitaan, ja puhdistaja voi pitää vastaavasti
vapaapäivän viikolla.
Keskusteltaessa tuli esiin myös, että vanki ei olisi saanut
”palkkatietoa” kirjallisena pyynnöstään huolimatta. Hän halusi, että
asiaa tiedustellaan apulaisjohtajalta. Apulaisjohtajan mukaan
toimintapäätökset ja päätökset toimintarahasta annetaan kirjallisena
tiedoksi vangille.
Eräs ulkomaalainen tutkintavanki toivoi voivansa opiskella suomen
kieltä. Keskustelussa jäi epäselväksi, miksi tämä ei ollut toteutunut.
Vangin englannin kielen taito oli heikko, joten vaikutti mahdolliselta,
että hän ei kieliongelmien takia ollut kyennyt ilmaisemaan
opiskelutoivomustaan tai saanut ymmärtämiään perusteluja
kielteiselle vastaukselle.

Recommendation Rec(2006)2-rev of the Committee of Ministers to member States on the European Prison
Rules; sääntö 19
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Vaikka tutkintavangeilla ei ole ehdotonta oikeutta osallistua
toimintaan, on vankien hyvän kohtelun ja kansainvälisten suositusten
mukaista pyrkiä järjestämään heille esimerkiksi opiskelumahdollisuus.
Kyseisen vangin heikon kielitaidon vuoksi opiskelu olisi erityisen
perusteltua.
Keskusteluissa tuli esiin myös parturiin pääseminen. Tarkastuksen
aikana jäi kuitenkin epäselväksi, käykö vankilassa parturi ja onko
vankien siten mahdollista leikkauttaa hiuksensa ammattitaitoisella
henkilöllä. Tämä mahdollisuus tulisi vangeille järjestää.
7.2.28 Joitakin henkilökunnan kanssa keskusteltaessa esiin tulleita asioita
Vankien lääkkeitä säilytetään osastovalvomossa lukittavassa
komerossa erillisessä korissa. Tarkastuspäivänä lääkedosetit olivat
vankilan poliklinikalla täydennettävinä. Epäselväksi jäi, pidetäänkö
komero, jossa lääkkeet ovat, lukittuna silloin, kun dosetit ovat siellä.
Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lääkkeet tulee säilyttää siten, että
niitä eivät voi käsitellä muut kuin lääkkeitä jakavat henkilöt.
Apulaisoikeusasiamies viittaa myös 1.10.2021 voimaan tulleeseen
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön ohjeeseen
lääkehoidon toteuttamisesta vankiloissa (13.6.2021, 11/004/2020),
joka kuuluu seuraavasti.
Lääkkeiden säilytystilojen on oltava vankilassa asianmukaiset.
Lääkedosetit tulee säilyttää lukitussa kaapissa tai laatikossa lukitussa
asuinosaston toimistossa tai vankilan päivystyksessä.
Lääketurvallisuuden kannalta on tärkeä varmistua myös siitä, etteivät
lääkkeet ole asiattomien ulottuvissa tai päädy muun kuin potilaan
käyttöön. Asuinosastolla voidaan säilyttää lukollisessa tilassa pieni
määrä tarvittaessa annettavia itsehoitolääkkeitä, kuten esimerkiksi
särkylääkkeitä.
Keskusteluissa henkilökunnan kanssa syntyi käsitys, että lääkkeitä
vangeille joutuu jakamaan myös henkilökunta, joka ei ole saanut
lääkkeenjakokoulutusta (ks. myös VTH:n Kuopion poliklinikan
tarkastuspöytäkirja EOAK/6832/2021).
Apulaisoikeusasiamies pitää lääketurvallisuuden kannalta erittäin
tärkeänä, että lääkkeitä vangeille antavilla vartijoilla on riittävä
koulutus tätä tehtävää varten. Apulaisoikeusasiamies viittaa CPT:n
Suomeen kohdistuneella tarkastuskäynnillään tekemään
kannanottoon, (CPT/Inf (2021) 7, kohta 49) jossa CPT on todennut,
että vain terveydenhuollon koulutuksen omaavien henkilöiden tulisi
huolehtia lääkkeiden antamisesta vangeille.
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Apulaisoikeusasiamies viittaa myös edellä mainittuun ohjeeseen.
Siinä todetaan muun muassa, että valvontahenkilökunta saa
osallistua lääkkeiden antamiseen, mikäli se on suorittanut
lääkehoidon koulutuksen, osaaminen on käytännössä varmistettu ja
henkilö on saanut kirjallisen luvan osallistua lääkkeiden antamiseen
luonnollista tietä (tabletteina, kapseleina, liuoksina, silmä- ja
korvatippoina, voiteina, laastareina ja peräpuikkoina).
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
valvontahenkilöstön lääkkeenantokoulutus (Vallu) on jälleen kevään
aikana, mutta mm. ROTI- ynnä muidenkin pakollisten koulutusten
johdosta sitä ei kyettäne tarjoamaan kaikille valvontahenkilöstölle
juuri nyt, mikä asia sitten ”kertaantuu” kesän aikana, jolloin
työtehtävissä on paljon myös sijaisvartijoita; haaste tässä liittyy siis
pitkälti määrällisesti rajallisen valvontahenkilöstön
työaikajärjestelymahdollisuuksiin.
Asuinosastoilla oli särkylääkkeitä annettavaksi vangeille tarvittaessa
(Para-tabs). Henkilökunnan vastausten mukaan se, kirjataanko
lääkkeen antaminen vangille, vaikutti vaihtelevan. Yhden vartijan
mukaan ohje on, että särkylääkettä voidaan antaa enintään kolme
tablettia vuorokaudessa. Henkilökunnalla oli käsitys, että vankilan
poliklinikka ”ei ole aktiivisesti kysellyt” särkylääkkeiden antamista
koskevia tietoja.
Apulaisoikeusasiamies viittaa edellä mainittuun ohjeeseen, joka
kuuluu seuraavasti.
Tarvittaessa otettavia itsehoitolääkkeitä ovat esimerkiksi ilman
reseptiä saatavat päänsärkyyn käytetyt kipulääkkeet ja kuumetta
alentavat lääkkeet. Vartijat voivat antaa vangeille näitä lääkkeitä
silloin kun terveydenhuollon henkilökunta ei ole paikalla. Kaikki
tarvittaessa annetut lääkkeet tulee kirjata ja kirjauksesta tulee käydä
ilmi mitä lääkettä on annettu, kuinka paljon on annettu, kellonaika
milloin lääke on annettu, kenelle lääke on annettu ja kuka lääkkeen
on antanut.
Annettujen lääkkeiden antamisesta tehdyt kirjaukset tulee ilmoittaa
terveydenhuollolle Vankiterveydenhuollon yksiköstä saatavan
lomakkeen mukaisesti. Vankilan ei tule käsitellä kyseistä lomaketta
rekistereissään, vaan kyseiset tiedot kuuluvat Vankiterveydenhuollon
yksikön potilasrekisteriin.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
itsehoitolääkityksen dokumentointiin liittyen VTH on luvannut selvittää
ja toivottavasti myös selkiyttää asiaan liittyvää ohjeistustaan, mitä
sitten vankilalla noudatetaan.
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Adrenaliinikynä, jota käytetään vaikean allergisen reaktion ensiapuna,
on vain vankilan poliklinikalla. Apulaisoikeusasiamies kehottaa
selvittämään yhdessä Vankiterveydenhuollon yksikön kanssa, olisiko
kyniä tarpeen ja mahdollista sijoittaa myös vankilan puolelle, ja
kouluttaa henkilökunta niiden käyttöön.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
adrenaliinikyniä ei ole tähänkään saakka saanut olla / säilyttää
asuinosastoilla (näin johtajan käsityksen mukaan).
Vankilassa on kaksi sydäniskuria, toinen keskusvalvomossa ja toinen
vankilan poliklinikalla.
Keskusteltaessa henkilökunnan kanssa syntyi käsitys, että
pelastusharjoitus oli järjestetty viimeksi kolme vuotta sitten. Vaikka
koronapandemia lienee syynä siihen, että palo- ja
pelastusharjoituksia ei ole järjestetty, apulaisoikeusasiamies pyytää
keskushallintoyksikköä arvioimaan harjoitustiheyttä.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
palo- ja pelastusharjoitus järjestetään v:n 2022 aikana, mikäli
koronapandemia sen suinkin mahdollistaa.
7.2.29 Suunnitelma naisvankien sijoittamisesta Kuopion vankilaan
Vankilasta ennen tarkastusta saadun ennakkoaineiston mukaan
suunnitteilla on naisosaston perustaminen Kuopion vankilaan. Asiasta
keskusteltiin myös tarkastuksen aikana. Vaikutelmaksi jäi, että
vankilassa ollaan huolissaan muun muassa tilojen soveltuvuudesta
sekä henkilöstövoimavarojen ja henkilökunnan ammattitaidon
riittävyydestä.
Kyseessä on asia, joka ei suoranaisesti kuulu oikeusasiamiehen
jälkikäteiseen laillisuusvalvontaan. Rikosseuraamuslaitoksen
toimivallassa on järjestää vankisijoittelu parhaaksi katsomallaan
tavalla. Jos toimintaa kuitenkaan ei kyetä järjestämään lain ja
vapautensa menettäneiden kohtelua koskevien kansainvälisten
suositusten edellyttämällä tavalla, asiaa kuuluu myös
oikeusasiamiehen arvioitavaksi.
Oikeusasiamiehen rooli YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen
lisäpöytäkirjan mukaisena kansallisena valvontaelimenä mahdollistaa
jossain määrin laajemmat mahdollisuudet ottaa kantaa
vankilatarkastuksilla esille nouseviin kysymyksiin, myös ohi puhtaan
laillisuustarkastelun.
Ylimmän laillisuusvalvojan ei ole mahdollista ryhtyä ennakoimaan,
kuinka naisvankien sijoittaminen Kuopion vankilaan onnistuisi.
Apulaisoikeusasiamies haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen,
millaisia ongelmia vankilassa aiemmin olleen naisosaston
toiminnassa havaittiin.
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Asiaa on käsitelty Kuopion vankilaa koskevissa aiemmissa
tarkastuskertomuksissa (dnro 2877/3/14 ja dnro 4988/3/15).
Apulaisoikeusasiamiehellä ei ole aihetta epäillä, että uuden
naisvankiosaston osalta ei otettaisi huomioon esimerkiksi
Naisvankiselvityksessä9 todettua. Kuten tästä
tarkastuspöytäkirjastakin käy ilmi, vankilan henkilöstövoimavarat ovat
kuitenkin ilmeisesti niukat eikä toiminta nykyisinkään kaikilta osin
vasta lain ja kansainvälisten suositusten edellyttämää. Kun vankilan
toiminnan järjestäminen vaikuttaa jo nykyiselläänkin haastavalta,
apulaisoikeusasiamies on huolissaan, kuinka naisvankiosaston
toiminnat saataisiin järjestettyä edes tyydyttävällä tavalla. Jo
yksistään vankilan fyysiset puitteet aiheuttavat ongelmia. Esimerkiksi
ulkoilupihoille on näkyvyys sellirakennuksen ikkunoista, jolloin
ulkoilevat naiset voivat joutua ei-toivotun huomion ja huutelun
kohteeksi. Ne ulkoilupihat, joille näköyhteyttä ei ole, ovat puolestaan
tasoltaan selvästi heikompia (kts. ulkoilupihoja koskeva kohta 7.2.11)
Henkilökunta oli huolissaan myös joidenkin nykyisten toimintojen
mahdollisesta päättymisestä, jos osaston SR 1 tilat suunnitellusti
tulisivat naisten käyttöön. Tällä hetkellä osastolla toimii päihteetön
sopimusosasto.
Apulaisoikeusasiamies saattaa edellä todetun Kuopion vankilan ja
keskushallintoyksikön tietoon.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
naisvankien sijoittamista Kuopioon vankilaa aletaan vankilan toimesta
suunnittelemaan helmikuun 2022 aikana, mutta toivottavaa olisi, että
tätä suunnittelua saataisiin vetämään esim. jonkinlainen
projektihenkilö, koska pelkästään vankilan omat ja rajalliset
henkilöstöresurssit eivät tällä hetkellä mahdollista ainakaan ko.
asiassa riittävän laadukasta ja vaikutustavoitteet täyttävää
suunnittelutyötä varsinkaan, kun naiserityisyyden vaatimien
mahdollisten rakenne-, toiminta- ym. muutosten osalta ja niihin
tarvittavan rahoituksen osalta ei ole ainakaan vankilalla itsellään vielä
selkeätä käsitystä.
7.2.30 Vapauttamisyksikkö
Kuopion vapauttamisyksikkö on 20-paikkainen avolaitos, jossa
vankeja valvotaan sähköisesti pantavalvonnalla. Henkilökuntaa on
vähän; yksi rikosseuraamusesimies, kolme vartijaa sekä puolet
opinto-ohjaajan ja sosiaalityöntekijän työpanoksesta. Kello 19.45–
6.45 vapauttamisyksikössä ei ole paikalla henkilökuntaa.

Naisvankiselvitys - Selvitys naisvankien olosuhteista, toiminnoista ja turvallisuudesta; Kaisa Tammi-Moilanen;
19.10.2020; Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2020
9
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Tulosopas on erittäin hyvin laadittu ja informatiivinen. Tulo-oppaassa
kiinnitti huomiota ainoastaan sama kantelun tekemistä koskeva
virheellinen kohta kuin vankilan tulo-oppaassa (kts. kohta.
Järjestyssäännössä ei ollut huomautettavaa.
Vapauttamisyksikkö oli tiloiltaan viihtyisä ja tarkastuksella tavatut
vangit olivat tyytyväisiä sen toimintaan. Yksikön ilmapiiri vaikutti
erittäin hyvältä.
Oulun vankilan tarkastuspöytäkirjassa (EOAK/3628/2016) käsiteltiin
vapauttamisyksiköiden oikeudellisen aseman epäselvyyttä.
Oikeusministeriö on 8.9.2021 asettanut vankeuslain ja
tutkintavankeuslain muutostarpeita selvittävän
säädösvalmistelutyöryhmän (VN/11810/2021), jonka yhtenä
tehtävänä on arvioida, millä säädös- ja päätöstasolla määritellään
avolaitoksia toimivat vankilat tai suljettujen vankiloiden avo-osastot tai
vapauttamisyksiköt.
Vankilan 3.2.2022 pöytäkirjaluonnokseen kommentoiman mukaan
vapauttamisyksikön osalta täytyy mainitusta huolimatta kuitenkin
todeta, että omatoimiruokailun, johon ko. yksikössä siirryttiin jo
useampi vuosi sitten, edellyttämää IV-järjestelmän uusimiseen
tarvittavaa rahoitusta ei ole ainakaan toistaiseksi kyetty järjestämään
asiassa tehdyistä esityksistä huolimatta. Puutteellinen IV-järjestelmä
po. asiassa on aiheuttanut enemmän tai vähemmän säännöllisesti
”turhia” palohälytyksiä eli riskinä on, että joku näistä hälytyksistä
voikin jossain vaiheessa olla ”oikea”, mikä puolestaan
puurakenteisessa yksikössä saattaisi aiheuttaa melkoisen katastrofin.
8 KYSELYLOMAKKEET VANGEILLE JA HENKILÖKUNNALLE
Vangeille ja henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuutta vastata
nimettömänä kyselylomakkeeseen, jossa tiedusteltiin näkemyksiä
muun muassa vankien ja henkilökunnan suhteista, turvallisuudesta
sekä syrjinnästä ja yhdenvertaisesta kohtelusta. Lisäksi vangeilta
tiedusteltiin tulovaiheesta ja perehdyttämisestä sekä sellin
ulkopuolisesta ajasta ja henkilökunnalta tiedusteltiin henkilökunnan
resursoinnista, koulutuksesta ja perehdytyksestä. Kummallakin
vastaajaryhmällä oli myös mahdollisuus avoimissa vastauksissa
kertoa näkemyksiään omin sanoin.
Vangeilta saatiin 36 vastausta (vastausprosentti 49) ja
henkilökunnalta 23 vastausta (vastausprosentti 29). Eräitä tuloksia on
mainittu tämän pöytäkirjan eri asiakohdissa. Kyselyt on tarkoitettu
lähinnä tarkastusta ja havaintoja suuntaavaksi ja tukevaksi taustaaineistoksi, eikä tuloksia sen vuoksi ja vastaajien anonymiteetin
suojelemiseksi enemmälti julkaista. Kyselyn tulosten päälinjoista
keskusteltiin kuitenkin vankilan johdon kanssa etäyhteydellä
29.11.2021.
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9 VUODEN 2021 ERITYISTEEMA – Viranomaisten riittävä resursointi perusoikeuksien
turvaamiseksi
Viranomaisten riittävä resursointi perusoikeuksien turvaamiseksi on
valittu eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa kaikkia valvottavia
hallinnonaloja koskevaksi yhteiseksi teemaksi vuosille 2020–2021.
Kyse on paitsi henkilöstön riittävyydestä myös esimerkiksi tilojen
soveltumattomuudesta ja riittämättömyydestä sekä vähäisistä
taloudellisista resursseista erilaisten korjausten ja muutosten
tekemiseen. Tämän tarkastuksen osalta voimavarojen riittävyyteen
liittyviä havaintoja on muun muassa seuraavissa kohdissa:
− 7.2.1 ja 7.2.2 Vankien osastosijoittelun ongelmassa
yhtenä syynä saattaa olla, että vankilan tilat eivät ole
vankimäärään nähden riittävät eivätkä muutoinkaan
parhaalla mahdollisella tavalla tarkoituksenmukaiset
− 7.2.3 Henkilöstön määrä vaikuttaa vähäiseltä lain ja
kansainvälisten suositusten mukaisen sellin
ulkopuolisen ajan, mielekkään toiminnan ja ihmisten
välisen kanssakäymisen riittäväksi toteuttamiseksi
− 7.2.4 ja 7.2.5 Vankien mahdollisuus lapsen
tapaamiseen vaikuttaa määrällisesti liian vähäiseltä eikä
lapsen tapaamiseen ole kyetty järjestämään sopivia
tiloja. Kyse on mahdollisesti sekä toimintatilojen
epätarkoituksenmukaisuudesta että henkilökunnan
vähäisyydestä
− 7.2.6 Vanhoissa selleissä tilankäyttö ja rakenteet eivät
ole tarkoituksenmukaisia. Eräiden sellien vankimitoitus
ei ole määräyksen ja suositusten mukainen
− 7.2.7 Myös eristysselleissä on edelleen rakenteellisia
ongelmia, kun niistä pienimmässä pinta-ala on vain 4
m2
− 7.2.9 Puhelinten sijoittelun ja suojaamisen ongelmat
saattavat liittyä ainakin osittain siihen, ettei tilanteen
korjaamiseen viipymättä ole ollut taloudellisia
voimavaroja
− 7.2.11 Toimintarakennuksen ulkoilupihat ovat
rakenteiltaan ongelmallisia
− 7.2.18 Henkilöstön vähäinen määrä vaikuttanee
vastaanotto-osastolle asioimaan pääsemisen
toteutumisaikaan
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− 7.2.19 Henkilökunnan määrä saattaa olla liian vähäinen,
jotta saattovartiointi kyettäisiin aina järjestämään
riittävän turvallisesti
− Vankilan oman näkemyksen mukaan henkilökunnan,
erityisesti valvontahenkilöstön, määrä vaikuttaa
riittämättömältä (esimerkiksi kohta 7.2.3). Useat
tarkastushavainnot tukevat tätä näkemystä.
Vankilasta pöytäkirjaluonnokseen antamat kommentit vahvistivat jo
tarkastuksella syntynyttä käsitystä, että useat
apulaisoikeusasiamiehen havaitsemat ongelmat kytkeytyvät
voimavarojen riittämättömyyteen.
Henkilökunnan kanssa keskusteltaessa tuli esiin myös, että viime
aikoina on ensimmäistä kertaa ollut vaikeuksia löytää
valvontahenkilökunnalle sijaisia.
10 TOIMENPITEET
Apulaisoikeusasiamies saattaa Kuopion vankilan, Itä- ja PohjoisSuomen rikosseuraamusalueen aluekeskuksen, Itä- ja PohjoisSuomen rikosseuraamusalueen arviointikeskuksen,
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön, oikeusministeriön ja
Senaatti-kiinteistöjen tietoon ja toiminnassa huomioon otettavaksi
tässä pöytäkirjassa esitetyt huomiot ja kannanotot.
Apulaisoikeusasiamies pyytää Kuopion vankilaa, Itä- ja PohjoisSuomen rikosseuraamusalueen aluekeskusta, Itä- ja Pohjois-Suomen
rikosseuraamusalueen arviointikeskusta sekä
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikköä ilmoittamaan – siltä
osin kuin asia kuuluu kunkin yksikön toimivaltaan ja sillä on
toiminnallaan mahdollisuus vaikuttaa asiaan – mihin toimenpiteisiin
apulaisoikeusasiamiehen huomiot ja kannanotot sekä vankilan
pöytäkirjaluonnokseen antamat kommentit jäljempänä mainituista
aiheista ovat antaneet aihetta.
Siltä osin kuin Kuopion vankila on jo ilmoittanut
pöytäkirjaluonnoksessa olleiden tarkastushavaintojen perusteella
aloittaneensa tai suunnittelevansa toimenpiteitä,
apulaisoikeusasiamies pyytää vankilaa ilmoittamaan, miten
toimenpiteet ovat edenneet.
Keskushallintoyksikköä ja aluekeskusta pyydetään myös arvioimaan
vankilan ilmoittamien toimenpiteiden riittävyyttä sekä säännösten ja
ohjeiden mukaisuutta.
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Ilmoitukset pyydetään 6.6.2022 mennessä.
7.2.1 Tutkintavankien osastolle sijoittaminen
7.2.2 Tutkintavankein selliin sijoittaminen
7.2.3 Päiväjärjestykset sekä sellin ulkopuolisen ajan ja mielekkään
toiminnan määrä
7.2.4 Lapsen tapaaminen sekä muu vanhemmuuden tukeminen
7.2.5 Lapsen tapaamiseen tarkoitettu huone
7.2.6 Sellien hyväksyttävä vähimmäiskoko ja eräät muut
selliolosuhteet
7.2.7 Eristyssellit
7.2.8 Yksityisyyden suoja eristysosastolla
7.2.9 Yksityisyyden suoja puhelinta käytettäessä ja mahdollisuus
puhelimen käyttöön
7.2.10 Kameravalvonnasta ilmoittaminen
7.2.11 Ulkoiluolosuhteet
7.2.12 Eräitä yksittäisiä havaintoja
− nimet sellien ovilla
− TEOS-osaston osastokeittiön puute
− bidee-suihkut
− kuntosalin laitteet
7.2.13 Esteettömyys
7.2.14 Vankeja koskevat säännökset ja niiden saatavuus
7.2.15 Valvontaviranomaisten yhteystiedot
7.2.16 Kirjasto
7.2.17 Vieraskieliset tv-kanavat
7.2.18 Vastaanotto-osaston toiminta
7.2.19 Saattovartiointi
7.2.20 Päätösten perusteleminen ja asianosaiselta salassa
pidettävien tietojen käyttö päätösperusteena
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7.2.21 Omaisuuden hallussapitoa koskevien päätösten tekeminen
7.2.22 Perehdytys ja vastuuvirkamiestoiminta
7.2.23 Järjestyssääntö
7.2.24 Tulo-opas
7.2.25 Tapaaminen videoyhteyden välityksellä
7.2.27 Joitakin vankien kanssa keskusteltaessa esiin tulleita asioita
-

laitosmyymälän valikoima ja tuotteiden riittävyys

-

ulkoliikuntavälineet

-

lukio-opiskelu

-

maksullisten tv-kanavien seuraaminen

-

psykologipalvelujen järjestäminen

-

hiusten ja vartalon pesuaineiden antaminen vangeille
vankilan toimesta

-

parturipalvelut

7.2.28 Joitakin henkilökunnan kanssa keskusteltaessa esiin tulleita
asioita
-

lääkkeiden säilyttäminen asuinosastoilla

-

valvontahenkilökunnan suorittama lääkkeiden
jakaminen

-

valvontahenkilökunnan vangeille antamien
itsehoitolääkkeiden kirjaaminen ja poliklinikalle
ilmoittaminen

-

adrenaliinikynän sijoittaminen/saatavuus

-

palo- ja pelastusharjoitusten järjestämistiheys

LIITE: Vantaan vankilan tarkastuspöytäkirjan osio 6, jossa käsitellään vankilan tilojen
esteettömyyttä (EOAK/6206/2017)
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Liite 1

TARKASTUS VANTAAN VANKILA MARRASKUU 2017
Tarkastuskohde
Vantaan vankila
Tarkastusajankohta
28. ja 30.11.2017
Osallistujat EOAK:sta
Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen
Esittelijäneuvos Anu Rita
Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Minna Ketola
Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen
Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen
Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia
Tarkastaja Reima Laakso
Osallistujat tarkastuskohteesta
ESRA:n aluejohtaja Katri Järvinen
ESRA:n lakimies Heli Tamminen
Vantaan vankilan johtaja Tuomo Junkkari
Apulaisjohtaja Jaakko Jokinen
Apulaisjohtaja Heidi Meling
1 Ennakkoaineisto ja tarkastuksen kohdentaminen
--6 Vankilan tilojen esteettömyydestä tehtyjä havaintoja
Rakentamista ja esteettömyyttä koskevat säännökset
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, jäljempänä MRL) 1.1.2013
voimaan tulleella muutoksella (958/2012) täsmennettiin rakentamisen
olennaisia teknisiä vaatimuksia ja niiden soveltamista.
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MRL:n 117 §:n 2 momentin rakennus on suunniteltava ja
rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä
rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että
rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja
rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a–117 g §:ssä
tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset
MRL:n 117 §:n 3 momentin mukaan rakennuksen tulee olla
tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja
muunneltavissa sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö
edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky
liikkua tai toimia on rajoittunut.
MRL:n 117 e §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on
huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet
suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen,
käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että
esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten,
vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen
rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä
rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia
säännöksiä:
1) rakennuksen sekä sen kulkuväylien ja hygieniatilojen
mitoituksesta;
2) tasoeroista;
3) kokoontumistiloista ja majoitustiloista.
Rakennuksen esteettömyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen
(tuli voimaan 1.1.2018) 1 §:n mukaan tätä asetusta sovelletaan
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 125 §:n mukaan
luvanvaraiseen uuden hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike-, varasto-,
tuotanto- ja asuinrakennuksen rakentamiseen.
Tätä asetusta sovelletaan myös maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n
mukaan luvanvaraiseen hallinto-, palvelu-, toimisto- liike-, varasto- ja
tuotantorakennuksen sekä asuinkerrostalon yleisten tilojen korjaus- ja
muutostyöhön, laajentamiseen, kerrosalaan laskettavan tilan
lisäämiseen ja rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen hallinto-,
palvelu-, toimisto-, liike- tai asuinkäyttöön siltä osin kuin
esteettömyyden parantaminen on rakennuksen ominaisuudet sekä
toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.
YK:n vammaissopimus ja sen valinnainen lisäpöytäkirja tulivat
voimaan Suomessa 10.6.2016. Sopimus on voimassa laintasoisena
säännöksenä.
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Sopimuksen tarkoituksena on 1 artiklan mukaan edistää, suojella ja
taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja
yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää
vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittamista.
Sopimuksen 2 artiklassa on säännös ns. kohtuullisesta
mukauttamisesta ja kaikille sopivasta suunnittelusta. Ensin mainittu
tarkoittaa tarvittaessa yksittäistapauksessa toteutettavia tarpeellisia ja
asianmukaisia muutoksia ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta
tai kohtuutonta rasitetta ja jolla varmistetaan vammaisten henkilöiden
mahdollisuus nauttia ja käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja
perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Kaikille sopivalla
suunnittelulla tarkoitetaan puolestaan tuotteiden, ympäristöjen,
ohjelmien ja palvelujen suunnittelua sellaisiksi, että kaikki ihmiset
voivat käyttää niitä mahdollisimman laajasti ilman mukautuksia tai
erikoissuunnittelua.
Sopimusosapuolet sitoutuvat 4 artiklan mukaan varmistamaan
kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräisen
toteutumisen vammaisille henkilöille sekä edistämään sitä ilman
minkäänlaista syrjintää vammaisuuden perusteella.
Sopimuksen 9 artiklassa määrätään esteettömyydestä ja
saavutettavuudesta. Jotta vammaiset henkilöt voisivat elää
itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla,
sopimusosapuolet toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen
vammaisille henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn
fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, tiedottamiseen ja viestintään,
muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan ja -järjestelmiin, sekä
muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin palveluihin sekä kaupunki- että
maaseutualueilla. Näitä toimia, joihin sisältyy saavutettavuuden
esteiden tunnistaminen ja poistaminen, sovelletaan muun muassa a)
rakennuksiin, teihin, kuljetukseen sekä muihin sisä- ja ulkotiloihin,
koulut, asunnot, terveydenhuoltoyksiköt ja työpaikat mukaan lukien.
Tarkastushavaintoja
Inva-pysäköinti
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Vankilan pysäköintialueella portin ulkopuolella oli kaksi
invapysäköintipaikkaa. Parkkipaikka oli tasamaalla ja asfaltoitu.
Pysäköintipaikoilta oli esteetön pääsy (noin 50 metriä) vankilan
sisäänkäynnille.
Vankilan välittömässä läheisyydessä ei ollut bussipysäkkiä.
Rikosseuraamuslaitoksen Vantaan vankilaa koskevilla verkkosivuilla
ei ollut mainintaa inva-pysäköintipaikoista ja siitä, että vankilaan
pääsee vierailemaan apuvälineitä (esim. pyörätuolia) käyttävät
henkilöt.
Induktiosilmukka
Vankilan tiloissa puutteena oli se, että saadun tiedon mukaan
kuulovammaisille henkilöille tarkoitettua induktiosilmukkaa ei ollut
asennettu lainkaan vankilaan (esimerkiksi tapaamistiloihin). Saadun
tiedon mukaan vankilassa ei ollut käytössä myöskään siirrettävää
induktiosilmukkaa.
Vierailijoiden sisäänkäynti ja tarkastus
Sisäänkäynnin yhteydessä oli metallinpaljastin, jonka läpi vierailijat
kävelevät. Pyörätuolinkäyttäjät tarkistetaan erillisellä käsikäyttöisellä
metallinpaljastimella.
Vartijoilla oli tiedossaan selkeät menettelytavat, kun liikuntaesteinen
(apuvälineitä käyttävä) henkilö saapuu vierailulle vankilaan.
Valvottuun tapaamiseen vierailija voi mennä omalla pyörätuolilla.
Mikäli kysymyksessä on valvomaton tapaaminen, vierailija saa
käyttöönsä vankilan lainapyörätuolin ja oma apuväline tulee luovuttaa
pois vankilan sisäsääntulon yhteydessä. Saadun tiedon mukaan
vartijat voivat tarvittaessa auttaa ja työntää pyörätuolia.
Vankilan portilta / sisääntulorakennuksesta joutui siirtymään
ulkokautta noin 100 metrin matkan vankilan muihin tiloihin, joissa
myös tapaamistilat sijaitsivat.
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Odotusaula ja tapaamistilat

Vierailijoiden odotusaulassa oli asianmukainen inva-wc, jossa oli
myös pesutila (suihkumahdollisuus).

Tapaamistila oli esteetön.
Valvomattomien tapaamisten ja lasten tapaamisen tapaamistiloissa
pääsi liikkumaan apuvälineillä. Kummassakaan tilassa ei ollut ollut
inva-wc:tä. Tiloissa on vartijakutsu, joten pääsy inva-wc:n tiloihin
voitaneen tapaamisen aikana pyynnöstä järjestää.
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Inva-sellit
Vantaan vankilassa on kolme ns. inva-selliä, jotka on tarkoitettu
liikuntarajoitteisille ja apuvälineitä käyttäville vangeille. Tarkastuksella
käytiin osaston N1 inva-sellissä ja osaston 14 inva-sellissä.
Molemmat tarkastetut sellit olivat tiloiltaan ja varustukseltaan toisiaan
vastaavia.

Inva-sellissä (N1) oli tilava wc- ja suihkutila ja selli on muutoinkin
tavanomaista selliä tilavampi.
Tarkastuksella havaittuja puutteita ja kehittämiskohteita inva-sellissä:
Inva-sellin ovi oli 85 cm leveä ja kynnys oli 35 mm korkea.
Tarkastushetkellä voimassa olleen rakentamismääräyskokoelman F1
määräyksen 2.1.2 mukaan kynnykset saavat olla enintään 20 mm
korkeita. Rakennuksen esteettömyydestä annetun valtioneuvosteon
asetuksen (tuli voimaan 1.1.2018) 4 §:n 3 momentin mukaan oven
yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-,
kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä.
Tällöin kynnys tai tasoero saa olla enintään 20 millimetriä korkea, ja
kynnys on muotoiltava siten, että sen voi helposti ylittää pyörätuolilla
ja pyörillä varustetulla kävelytelineellä.
Kiinnitettiin huomiota siihen, että liikkumista ja kynnyksen ylittämistä
apuvälineillä voisi helpottaa esimerkiksi luiskan avulla.
Oven vieressä oleva radio- ja vartijakutsu oli korkealla (138 cm)
pyörätuolinkäyttäjälle. Liikuntaesteisen vangin tarpeisiin ei myöskään
riitä, että sellissä on vartijakutsu seinällä, vaan apua tulisi olla
mahdollista hälyttää silloinkin, jos vanki ei jostakin syystä kykene
siirtymään kutsupainikkeen luo. Tämä olisi mahdollista esimerkiksi
kannettavan hälyttimen avulla.
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Yö/lukuvalo oli liian korkealla. Pöytävalaisimeen oli vaikea ylettyä
pyörätuolista käsin. Samoin tuuletusikkunan avaaminen on
liikuntaesteiselle vaikeaa tai mahdotonta, koska ikkunan kahva on
niin korkealla.
Wc-istuin oli sijoitettu hyvin, mutta bidee-suihkun letku oli niin lyhyt,
ettei se yltänyt wc-pöntölle. Bideesuihkun käyttö olisi muutoinkin
vaikeaa, koska pesuallas ja hana ovat etäällä wc-istuimesta.
Wc- ja suihkutilassa oleva hälytysnappi oli sijoitettu takaseinälle siten,
ettei sitä pysty painamaan wc-pöntöltä. Wc-paperille ei ollut
telinettä/paikkaa wc-istuimen lähellä. Teline olisi mahdollista sijoittaa
esim. istuimen kahvoihin.
Suihkutuolin yläpuolella oleva suihkun suutin oli liian korkealla, jotta
pyörätuolinkäyttäjä pystyisi suuntaamaan suihkun. Lisäksi
peseytyminen suihkutuolissa ei onnistu kunnolla pelkän kattosuihkun
avulla. Käytettävissä tulisi olla käsisuihku.

Osaston N1 käytävällä oleva puhelin oli korkealla. Tämän vuoksi
pyörätuolia käyttävä henkilö ei voi itsenäisesti käyttää puhelinta, vaan
tarvitsee ulkopuolista apua soittamiseen.
Osastolla 14 todettiin, ettei osastokeittiön suunnittelussa ollut otettu
huomioon sitä, että osastolle voidaan sijoittaa liikuntaesteinen vanki.
Esimerkiksi tiskialtaan luo ei pääse pyörätuolilla riittävän lähelle.
Tälläkin osastolla puhelin oli sijoitettu liian ylös.
Liikunta- ja työtilat sekä kuntosali
Apuvälineiden käyttäjät eivät pääse portaiden takia vankilan puolelta
sisäkautta suoraan liikunta- ja työtiloihin, vaan joutuu kiertämään
ulkokautta. Liikunta- ja työtilan ulko-oven tuulikaappiin oli tehty luiska
ja eteisessä oli inva-wc.
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Kuntosalin käyttö ei ole mahdollista pyörätuolia käyttävälle henkilölle,
koska reitillä oli kolme porrasta.

Poliklinikka
Vankilan poliklinikalle ja hammashoitolaan pääsi pyörätuolilla ja tilat
olivat esteettömät.
Vankilan ja poliklinikan henkilökunnan kanssa käytyjen keskustelujen
perusteella näyttää siltä, että vammaisia (apuvälineitä käyttäviä)
henkilöitä voidaan periaatteessa sijoittaa Vantaan vankilan invaselleihin. Vammaisia tai liikuntarajoitteisia vankeja on Vantaan
vankilassa kuitenkin melko harvoin.
Jos (vaikea)vammaisella vangilla on runsaasti erityis- tai
mukautustarpeita (esim. fysioterapian tarve, runsas avuntarve,
erikoissänky tai -patja), siirretään hänet käytännössä varsin helposti
Hämeenlinnan vankisairaalaan.
Ulkoilupihat
Mikäli vanki käyttää pyörätuolia tai muuta liikkumisen apuvälinettä,
hän pääsee saadun tiedon mukaan ulkoilemaan tasaiselle ja
esteettömälle piha-alueelle.
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Eristysosasto
Eristysosasto ei lähtökohtaisesti sovellu liikkumisen apuvälineitä
käyttäville henkilöille. Eristysosaston ulkoilupihalle pääsi vain portaita
pitkin, joten apuvälineiden käyttäjät eivät voi käyttää kyseistä pihaa
ulkoiluun.

Muut tilat
Tarkastuskäynnillä arvioitiin myös vankilan kirjaston, ruokalan ja
laitosmyymälän esteettömyyttä. Näihin tiloihin pääsi saatettuna
esteetöntä reittiä ja esimerkiksi laitosmyymälässä pystyi asioimaan
pyörätuolista käsin.

