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1. Tutkimushankkeen esittely
1. Oikeuskäytännön analyysi
◦ Tuomioiden perustelut
◦ Web-kysely syyttäjille (kevät 2018)

2. Valvontarangaistuksen täytäntöönpano
◦ ehtojen rikkominen ja sanktiointi, valvonta, seuraamusselvitykset

(vati, tyyne)
◦ Haastattelut yks-toimistojen ja ELMO:n henkilökunnalle (toteutettu 

2017/18)
◦ Haastattelut valvontarangaistusta suorittaville asiakkaille (2017/18->)
◦ Kysely valvontarangaistusta suorittaville asiakkaille (2018/19) 



Teoreettinen viitekehys
◦Procedural justice – general prevention
◦ Aiempi tutkimus on osoittanut, että kun henkilö kokee tulevansa 

kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja reilusti, hän noudattaa 
todennäköisemmin sääntöjä (Liebling 2004, Tyler 1990) 
◦ Yhdyskuntaseuraamukset täytäntöönpannaan vapaudessa, jolloin 

tuomitun oman motivaation merkitys korostuu
◦ Legitimaation perusteet: rehabilitaatio, punitiivisuus..



2. Valvontarangaistuksen 
määrääminen
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Valvontarangaistus 
seuraamusportaikolla

Sakko

Ehdollinen vankeus + 
sakko/ykp.

Ehdollinen vankeus

Max. 8 kk ehdoton

Max. 6 kk ehdoton Valvontarangaistus

Yhdyskuntapalvelu

Yli 6/8 kk ehdoton Vankila



Valvontarangaistuksen kohderyhmät
1. Enint. 6 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 

tuomittavat
2. Tuomitut, joiden yhdyskuntapalvelu keskeytyy → 

muunto valvontarangaistukseksi

 Vuonna 2017 päivittäinen keskimäärä: valrassa 45, ykp:ssa
1096



Valvontarangaistuksen määräämisen 
vaiheet

1. Syyteharkinta
RL 6:11a §:  este yhdyskuntapalvelulle, aikaisemmat tuomiot, 
rikoksen laatu

2. Seuraamusselvitys
RL 6:11a §: sosiaaliset valmiudet

3. Rangaistuslajin valinta



Valra vs. vankila
”No se on ku yö ja päivä ero. Mä ku pääsin vankilasta, ni mä olin 
soittanu jo auton valmiiks parkkipaikalle, eikä mul ollu ees korttia 
eikä mitään. Ja siellä oli kamaa jo hanskalokerossa valmiina, et mä
sain vetää pääni täyteen. Mun siviilit kesti 19 tunnista neljään 
kuukauteen. Et mut vangittiin sitte aina. Sit taas takasin parin 
kuukauden päästä ja eiku uus ralli aina. Et se oli semmosta se 
elämä. Verrattuna tähän, ni sehän on ihan päälaellaan.” (Asiakas 
A1) 
”Se on ihan eri asia, ku sä lähet talosta. [- -] Nyt sä oot koko aika 
tosa kummiskin omas elämässäs ja elät sitä normaalii, periaattees
sitä viikkoaikataulua. [- -] Täs on ihan eri jatkaa elämää täst
eteenpäin.” (Asiakas A6)



Seuraamusselvitys: sosiaaliset 
valmiudet

◦ Rikosseuraamuslaitoksen ääni kuuluu seuraamusselvityksessä ja sitä 
yleensä kuunnellaan rangaistuslajin valinnassa
◦ Valra myös ”syrjäytymisen ehkäisyä”, integroidaan asiakasta 

yhteiskuntaan
Alueelliset erot yhteistyöverkostojen laajuudessa ja toimintavelvoitteen 

järjestämismahdollisuuksissa
Pitkät välimatkat: asiakkaalla ei mahdollisuutta kulkea, jos ajokieltoa. 

Joustavuus: esim. omien lasten haku päiväkodista luettu 
toimintavelvoitteeseen

◦ Useampi haastateltu asiakas kertoi olleensa itse aloitteellinen 
valvontarangaistuksen suhteen



Sosiaaliset valmiudet: 
oikeuskäytäntöä
◦ ”Esitetyn selvityksen perusteella on oletettavissa, että valvontarangaistus ja 

vastaajalla käynnissä oleva päihdekuntoutus tukevat vankeutta paremmin 
vastaajan päihdeongelman hoitoa. ”(Kemi-Tornion KäO 21.11.2016)
◦ ”Vastaaja on ollut useamman kuukauden päihteetön. Vankeusrangaistuksen 

tuomitseminen ehdottomana ei ole siten näissä olosuhteissa 
tarkoituksenmukaista.”(Helsingin KäO 29.09.2016)
◦ Vastaaja on toimittanut käräjäoikeuteen selvityksen päihdepalvelujen 

asiakkuudesta [- -] Vastaaja on osoittanut erityistä halukkuutta päästä 
rikoksettomaan elämään.”(Pohjois-Savon KäO 8.12.2016) 
◦ ”Vastaaja on esittänyt uskottavaa selvitystä siitä, että hän on viime aikoina 

saanut elämäntilanteensa kohenemaan [- -]. Tätä kehitystä tulee 
mahdollisuuksien mukaan tukea.”(Oulun Käo 25.03.2014)



Yhdyskuntapalvelun muunto 
valvontarangaistukseksi

◦ Tuomioistuin voi muuntaa yhdyskuntapalvelun suorittamatta olevan 
osan valvontarangaistukseksi. Myös ykp, joka ei ole alkanut. (YKS-laki 
400/2015 39 §)
◦ 321 yhdyskuntapalvelua muunnettiin vankeudeksi vuonna 2017. 

Yleisimmät syyt päihtyneisyys (N=77) ja poissaolo ilman hyväksyttävää 
perustetta (=69).
◦ Valvontarangaistus on seuraava vaihtoehto ennen vankeutta. 

”Pidettävä valvontarangaistusta koskevan lain ja yleisemminkin 
rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevan lainsäädännön tavoitteiden 
mukaisena”(Vantaan Käo 16.10.2013)
 Yks-toimisto voi ehdottaa syyttäjälle valra-selvityksen teettämistä 

kun ykp on keskeytynyt 



3. Valvontarangaistuksen 
täytäntöönpano



Tukipartion valvontakäynnit
◦Asiakkaiden kokemukset tukipartiosta pääosin myönteisiä, 
mutta myös kielteisiä kokemuksia
◦ Yhtenäisemmät toimintalinjat tukipartioille?

◦Esille tulleita haasteita: työvuorot, pitkät välimatkat
◦Etäpuhalluslaitteet koettiin hyväksi, mutta ei toivottu 
korvaavan valvontakäyntejä



Tukipartio: asiakkaiden kokemuksia
”Mä annan jätkille täyden kympin [- -] ne on tehny niin jotenkin aivan 
loistavaa työtä. Mun tukipartio oli sen verran hyvä, me päästiin 
juttelemaan kaikennäköstä. Päästiin keskustelemaan. [- -] Ne kannusti 
mua jatkamaan elämää eteenpäin. Älä mokaa enää, näin sanottiin.” 
(asiakkaan jatkohaastattelu,  A6)
”Jos on huonommassa tilanteessa, niin nehän pystyy auttamaan 
yllättävän paljon siinä. Tarkotan keskusteluaikaa, tämmöstä. Niin hehän 
toimii siinä vähän tukihenkilöinä samalla.” (asiakkaan jatkohaastattelu,  
A1)
”Oli kyl tosi hyviä tyyppejä, että usein keskusteltiin aika pitkäänkin ja sil
taval ihan täydet pisteet siit toteutuksesta tonne viranomaispuolelle, 
tukipartiolle.” (asiakkaan jatkohaastattelu,  A11)



Kokemuksia sähköisestä 
valvonnasta

”Sähköinen valvonta, se luo mulle sellasen turvallisuuden, sellasen
tietynlaisen pelotteen [- -] ku mä oon niinku vapaa, nii sitten siis tapahtuu 
vaan asioita” (asiakas P1)
”Ei tää oo lasten leikkiä, koska sähän ihan kirjaimellisesti lusit kotonas. 
Se on ihan sama ku sulla ois vankilan portti sun ovessa. Se ei millään 
tavalla eroo vankilasta muulla, ku se että sä oot kotona. Koti on vankila 
sillon. ” (A1)
”Vaikka saat kotona olla ja näin, niin kuitenki siin on ne sellaset
virtuaaliset kalterit. Mut sitähän varmasti haetaanki täl
rangaistusmuodol.” (A11)



4. Kehittämisehdotuksia



Ehdotus 1: enimmäispituuden nosto
1. Kriminaalipoliittisen linjan mukaista: enemmän avoseuraamuksia 
2. Valvontarangaistuksen enimmäispituuden oltava korkeampi kuin sitä 

lievempien seuraamusten 
3. Selkeyttäisi ykp → valra -muuntotilanteita

Esim. yhdyskuntapalvelu voidaan muuntaa valvontarangaistukseksi 
tuomiosta, jota ei alun perin pituutensa takia olisi voitu tuomita 
valvontarangaistuksena.  (Kanta-Hämeen Käo 25.09.2014)

Mahdollisia ongelmakohtia:
◦ Valvontarangaistus on vaativa seuraamus asiakkaalle ja myös 

henkilökunnalle
◦ Edellyttää toimivia yhteistyöverkostoja 



Ehdotus 2: päätöksenteko 
tuomioistuimelta 

Rikosseuraamuslaitokselle
◦ Vankeuslakiuudistus: ”Tekninen kehitys on mahdollistanut vapauden eri osa-

alueiden kontrolloimisen muutenkin kuin sulkemalla tuomittu 
rangaistuslaitokseen. Vankeuden sisällön kuvaus kattaa myös mahdolliset 
uudet rangaistuksen täytäntöönpanomuodot rangaistuslaitoksen ulkopuolella.” 
(HE 262/2004 vp, s. 39) 
◦ PL 7:3 estämättä täytäntöönpanoviranomainen voi päättää 

vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon muodosta (avolaitos, valvottu 
koevapaus, poistumisluvat..) 
◦ Sähköinen valvonta ei olisi seuraamuslaji vaan rangaistuksen 

täytäntöönpanon muoto, samaan tapaan kuin esim. valvottu koevapaus (näin 
muissa Pohjoismaissa)
◦ Nykymallin ongelmia: seuraamusselvitys tehdään ennen kuin tuomio on 

annettu



Kiitos!
Lisätietoja: noora.lahteenmaki@helsinki.fi


