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Oikeusministeriölle  

 
 
 
Oikeusministeriössä on vireillä vankeuslainsäädännön kokonaisuudistus ja Vankeinho i-
tolaitoksen organisaation uudistaminen, jotka  edellyttävät mittavaa henkilökunnan kou-
lutusta. Vankeinhoidon koko henkilöstön lisäksi koulutusta järjestetään myös Kriminaa-
lihuoltolaitoksen henkilökunnalle, Rikosseuraamusvirastolle, Vankeinhoidon koulutus-
keskuksen henkilöstölle sekä eräille muille viranomaisille.    
 
Oikeusministeriö asetti 27 päivänä elokuuta 2004 työryhmän, jonka tehtävänä oli 
 

1)   valmistella ehdotus koulutuksen sisällöstä sekä toteuttamisesta (mukaan lukien kou-
lutuksen tarkoitus ja tavoitteet, resurssinhallinta, kohderyhmät, aikataulu, koulutusta-
vat, koulutusmateriaali, kouluttajat) 

2)   valmistella ehdotus koulutuksen organisoimiseksi 
 

Koulutuksen suunnittelutyöryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin johtaja Hannu Kiehelä 
Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta ja varapuheenjohtajaksi hallitusneuvos Leena 
Kuusama oikeusministeriöstä. Jäseniksi nimitettiin koulutuspäällikkö Raija Järvenpää 
Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta, ylitarkastaja Kirsti Kuivajärvi Rikosseuraamusvi-
rastosta, apulaisjohtaja Marjatta Kurri Hämeenlinnan vankilasta, ylivartija Petri Laitinen 
Laukaan vankilasta, suunnittelija Tuula Lind Rikosseuraamusvirastosta, lainsäädäntö-
neuvos Ulla Mohell oikeusministeriöstä, yliopettaja Pertti Myhrberg Vankeinhoidon 
koulutuskeskuksesta ja suunnittelija Tuuli Nurminen oikeusministeriöstä. Viimeksi 
mainittu toimi myös työryhmän sihteerinä. 
 
Koulutuksen suunnittelutyöryhmän asettamiskirjeen mukaan työryhmän ehdotukset on 
käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Työryhmän määräajaksi asetettiin 30.11.2004. 
 
Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä luovuttaa kunnioittaen ehdotuksensa oikeusmi-
nisteriölle. 
 
Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004. 
 
 

 
 
Hannu Kiehelä 

 
 
Leena Kuusama Raija Järvenpää Kirsti Kuivajärvi 
 
 
Marjatta Kurri  Petri Laitinen Tuula Lind   
 
 
Ulla Mohell  Pertti Myhrberg Tuuli Nurminen 
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1. JOHDANTO 
 
Oikeusministeriössä on vireillä vankeuden täytäntöönpanoa, tutkintavankeuden toi-
meenpanoa sekä ehdonalaista vapauttamista koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus. 
Samassa yhteydessä uudistetaan Vankeinhoitolaitoksen toimintatapoja ja organisaatiota. 
Uudistuksia koskevat hallituksen esitykset annetaan eduskunnalle joulukuussa 2004. 
 
Kokonaisuudistuksen lähtökohtana on säätää vankien oikeuksista ja velvollisuuksista 
sekä vankien perusoikeuksien rajoituksista täsmällisesti lain tasolla. Yksi keskeinen 
pyrkimys on ollut lakiteknisen selkeyden lisääminen. 
 
Keskeisimpiä vankeuslakiin sisältyviä ehdotuksia ovat vankeinhoidon tavoitteiden uu-
delleen määritteleminen, toimivaltuuksia koskevan lainsäädännön uudistaminen, sijoit-
tajayksiköiden toiminnan sääntely ja vankien sijoittamista ja siirtoa koskevan menette-
lyn uudistaminen. Tärkeä muutos on myös rangaistusajan suunnitelmaa koskeva säänte-
ly, johon rangaistuksen suorittaminen sidottaisiin. Lisäksi uudistettaisiin tarkastamista, 
turvaamistoimenpiteitä ja voimakeinojen käyttöä koskevat säännökset.  
 
Myös tutkintavankien oikeuksista ja velvollisuuksista säädettäisiin täsmällisesti laissa. 
Tutkintavankien säilyttämiselle poliisin säilytystiloissa ehdotetaan säädettäväksi enim-
mäisaika. Lisäksi ehdotetaan, että tutkintavangin sijoittamisesta ja tutkintavangille mää-
rättävistä yhteydenpitorajoituksista päättäisi tuomioistuin. Uutta olisi myös tutkintavan-
kien kurinpitojärjestelmä. 
 
Uudistuksessa muutetaan myös vankeutta ja vankien ehdonalaista vapauttamista koske-
via säännöksiä. Nykyinen pakkolaitosjärjestelmä muutettaisiin koko rangaistuksen suo-
rittamiseksi, nuoria rikoksentekijöitä koskevasta erityissääntelystä luovuttaisiin sekä 
säädettäisiin mahdollisuudesta elinkautisvangin ehdonalaiseen vapauttamiseen. Koko 
rangaistusta tai elinkautista rangaistusta suorittavan vangin vapauttamisesta päättäisi 
Helsingin hovioikeus. Uudistus sisältää myös säännökset valvotusta koevapaudesta.   
 
Vankeinhoitolaitoksen organisaatiota ehdotetaan uudistettavaksi siten, että se muodos-
tuisi viidestä aluevankilasta sekä valtakunnallisesta terveydenhuollon yksiköstä. Kes-
kusvirastona toimisi Rikosseuraamusvirasto. Aluevankilaan kuuluisi vankiloita ja sijoit-
tajayksikkö. Sijoittajayksiköt olisivat vankiloista erillisiä yksiköitä, joilla olisi vastuu 
vangin sijoittamisesta sekä rangaistusajan suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta. 
  
Rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäviksi  orga-
nisaatiomuutoksesta johtuvat tarkennukset. Uudet aluevankilat ja niiden toiminta-alueet 
sekä tarkemmat säännökset organisaatio- ja henkilöstörakenteesta ja eräistä toimivalta-
kysymyksistä annettaisiin rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa. 
 
Uusi lainsäädäntö aiheuttaa runsaasti henkilökunnan koulutukseen liittyviä kehittämis-
tarpeita. Tämä koskee sekä lakien voimaantullessa annettavaa koulutusta että myös alan 
perus- ja täydennyskoulutusta. 
 
Koulutusta suunnitteleva työryhmä on laatinut ehdotuksen koulutuksen toteuttamisen 
päälinjoiksi. Ehdotus sisältää suunnitelman eri henkilöstöryhmille annettavan koulutuk-
sen määrästä, sisällöstä, toteuttamistavasta ja toteuttamisen aikataulusta. Koulutus koos-
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tuisi rikosseuraamusalan koko henkilöstölle annettavan yleiskoulutuksen lisäksi eri 
henkilöstöryhmien työtehtävien perusteella määräytyvästä erityiskoulutuksesta. Osa 
koulutuksesta voitaisiin antaa vuosittain säännöllisesti järjestettävien koulutuspäivien 
yhteydessä.   
 
Uudistukseen sisältyvät lait on ehdotettu tulemaan voimaan 1.1.2006. Koulutuksen ajoi-
tus riippuu lakiesitysten käsittelystä eduskunnassa. Laajuutensa vuoksi koulutus on joka 
tapauksessa käynnistettävä mahdollisimman pian. Yleiskoulutus vankiloiden johtajille 
sekä Rikosseuraamusviraston ja Vankeinhoidon koulutuskeskuksen henkilöstölle tulisi 
aloittaa jo keväällä 2005. Vankeinhoidon rakenneuudistuksen (RAKE-hanke) koulutus 
toteutetaan erikseen nopeammalla aikataululla.  
 
Kouluttajina toimisivat uuden lainsäädännön valmistelijat sekä muut alan asiantuntijat 
rikosseuraamusalalta. Myös vankiloiden omat koulutusvastaavat ja kouluttajat olisivat 
keskeisessä asemassa koulutusta toteutettaessa. Osa erityiskoulutuksesta voidaan mah-
dollisesti toteuttaa verkko-opetuksena. 
 
Vankeinhoidon koulutuskeskuksessa on jo käynnistetty Kouluttajan perusvalmiudet –
ohjelma, joka on suunnattu niille vankiloiden virkamiehille, jotka tulevat vastaamaan 
uuden lainsäädännön sisältöä koskevan koulutuksen organisoinnista, oppimismahdolli-
suuksien järjestämisestä ja tarvittaessa opettamisesta omassa laitoksessaan tai tulevan 
aluevankilan laitoksissa.  
 
 
2. KOULUTUKSEN TAVOITTEET 
 
Vankeuslakiuudistus edellyttää rikosseuraamusalan henkilöstön mittavaa koulutusta. 
Koko henkilöstön kouluttaminen on välttämätöntä uudistuksen tavoitteiden ja uusien 
toimintatapojen omaksumiseksi. Työryhmän käsityksen mukaan koulutus tulisi toteuttaa 
siten, että rikosseuraamusalan henkilöstö osallistuu ensin valtakunnallisesti tai alueelli-
sesti järjestettävään keskitettyyn yleiskoulutukseen ja tämän jälkeen tehtäväryhmittäin 
järjestettävään syventävään erityiskoulutukseen. Lisäksi koulutusta järjestetään laitok-
sittain laitoksen johdon toteuttamana.  
 
Työryhmä pitää tärkeänä sitä, että vankeinhoidon koko henkilöstö sisäistää uuden lain-
säädännön perusperiaatteet ja tavoitteet sekä omaksuu lisäksi työhönsä vaikuttavat 
muuttuneet säännökset omalta tehtäväalueeltaan. Yleiskoulutuksen tavoitteena on van-
keuslakiuudistuksen merkityksen ymmärtäminen, sen keskeisiin periaatteisiin opasta-
minen sekä vankilahenkilökunnan ja vankien keskeisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin 
perehdyttäminen. Erityiskoulutuksessa vankeuslakikoulutuksen sisältö muodostuu teh-
täväryhmittäin järjestettävästä tehtäväsidonnaisesta koulutuksesta, jonka tavoitteena on 
vankeinhoidon tehtävien hoitamisen kannalta välttämättömän säädöspohjan hallinta ja 
uuden lainsäädännön soveltaminen omassa työssä.  
 
 
3. ASIAKOKONAISUUDET VANKEUSLAINSÄÄDÄNNÖN KOULUTUKSES 
SA 
 
Uudistus koostuu vankeuslaista, tutkintavankeuslaista sekä rikoslakiin sijoitettavista uu-
sista säännöksistä. Vankeinhoidon organisaatiota muuttava rakenneuudistus  (RAKE) 
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liittyy samaan kokonaisuuteen. Työryhmä on nk. vankeuslakipakettiin sisältyvien la-
kiehdotusten pohjalta jaotellut koulutuskokonaisuudet seuraaviin osiin: 
 
3.1 Koko henkilöstön yleiskoulutus  
 
Rikosseuraamusalan koko henkilöstölle suunnattavassa yksipäiväisessä yleiskoulutuk-
sessa keskeisiä ovat seuraavat asiakokonaisuudet siten, että koulutettaville muodostuu 
pääpiirteissään yleiskuva tärkeimmistä muutoksista: 
 
Ø Lakien soveltamisala, voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
Ø Uudistuksen tarkoitus ja johtavat periaatteet 
Ø Aluevankilajärjestelmä (RAKE) 
Ø Toimivaltaa koskevat säännökset 
Ø Täytäntöönpanoa ja rangaistusajan laskemista koskevat säännökset 
Ø Sijoittajayksikkötoiminta 
Ø Rangaistusajan suunnitelma 
Ø Sijoittaminen ja siirrot 
Ø Perushuolto, asuminen ja terveydenhuolto 
Ø Toimintaan osallistuminen 
Ø Omaisuus ja tulot 
Ø Yhteydenpito vankilan ulkopuolelle 
Ø Tarkastamista, valvontaa ja turvaamistoimenpiteitä koskevat säännökset 
Ø Muutoksenhaku 
Ø Vapauttaminen, koevapaus ja ehdonalainen vapaus  
Ø Tutkintavankeja koskevat erityissäännökset 
Ø Liitelait 
 
3.2 Erilliset koulutuskokonaisuudet 

 
Erityiskoulutuksessa painotetaan tehtäväryhmittäin niitä sisältöjä, jotka ovat olennaisia 
toimintatapojen muokkaamisessa ja lakien soveltamisessa käytäntöön. Työryhmän käsi-
tyksen mukaan  tällaisia asiakokona isuuksia olisivat muun muassa seuraavat: 

 
1) Henkilökunnan toimivallan määräytyminen ja  toimivallan jako  
o Henkilökunnan nimikkeet ja asteellinen toimivalta 
o Rikosseuraamusviraston, aluevankilan, vankilan johtajan ja muun henkilökunnan 

toimivallan määräytyminen 
 
2) Rangaistusten täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset 
o myös rangaistusajan laskeminen 
 
3) Sijoittajayksikön toiminta 
o rangaistusajan suunnitelman laatiminen ja seuraaminen 
o vankeuslain 4 luku ja  9 luvun 1-3 § 
o vankeuslain 14 luvun 3 ja 6 § 
o valvottu koevapaus 
o rangaistusajan valmistelu tutkintavankeusaikana 
 
4) Vankien sijoittaminen ja siirrot 
o osastot, päiväjärjestys, erilläänpitämisvelvoitteet ja siirtojen edellytykset 
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5) Asuintilat, ruokahuolto,  vaatehuolto 
 
6) Toimintaan osallistuminen ja osallistumisvelvollisuus  
o myös vapaa-ajan toiminta, uskonnonharjoitus ja vapaa-ajan työ 
 
7) Vankien toimintarahajärjestelmä, rahan käyttö, pidätykset, omaisuuden hallus-
sapito 
 
8) Terveydenhuolto 
o psykologinen tuki, sosiaalinen kuntoutus ja oma lääkitys 
 
9) Vangin yhteydenpito vankilan ulkopuolelle 
o kirjeenvaihto, puhelut, tapaamiset ja yhteydet edustustoon  
o tarkastaminen ja valvonta 
 
10) Poistumislupajärjestelmä 
 
11) Vankien kurinpitojärjestelmä 
o rikkomukset ja niiden selvittäminen,  kurinpitorangaistukset ja mittaaminen 
 
12) Tarkastaminen, turvaamistoimenpiteet ja voimankäyttö  
o vankien sekä muiden henkilöiden 
 
13) Ilmoitukset ja tiedonannot 
 
14) Muutoksenhaku 
o valitus, oikaisuvaatimus ja kantelu 
 
15) Ehdonalaista vapauttamista koskevat säännökset 
o periaatteet, menettely ja valvottu koevapaus 
 
Tutkintavankeus  
 
Työryhmä pitää tutkintavankien asemaa koskevia muutoksia erittäin tärkeänä kokona i-
suutena, jonka koulutuksen toteuttaminen vaatii tarkempaa pohtimista jatkossa. Lähtö-
kohtana on, että tutkintavankeuslaista valmistellaan erillinen koulutuskokonaisuus, 
minkä lisäksi tutkintavankien muuttuvasta asemasta annetaan opetusta eri osa-alueilla. 
 
16) Tutkintavankeja koskevat erityissäännökset 
o tutkintavankeuslain soveltamisala 
o tutkintavangin käsite  
o tutkintavankeuden tarkoitus 
o tutkintavangin sijoittaminen (poliisivankilat) 
o tutkintavangin erillään pitäminen ja asumaan sijoittaminen 
o tutkintavangin yhteydenpidon rajoitukset (ehdotettava pakkokeinolain 1:18 b §) 
o tutkintavangin vaatetus 
o tutkintavangin osallistuminen toimintoihin 
o tutkintavangin siirtäminen 
o rangaistusajan valmistelu 
o tutkintavangin terveydenhuolto 
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o omaisuuden hallussapito ja rahan käyttö 
o kirjeet, puhelut, tapaamiset ja poistumislupa 
o tutkintavangin kurinpito 
o tutkintavangin kuljetus 
o tutkintavangin muutoksenhakujärjestelmä 
o vankeuslain soveltaminen (16 luvun 1 §) 
o laki poliisin säilyttäminen henkilöiden kohtelusta 
 
  
4. KOULUTUKSEN  KOHDENTAMINEN  
 
Tässä jaksossa esiteltävä koulutuksen tarkempi kohdentaminen perustuu edellä esitetyl-
le opetettavien asiakokonaisuuksien ryhmittelylle.   
 
Koulutuksen kohdentamisessa on lähdetty ehdotettavan vankeuslain 1 luvun 8 §:ssä 
määritellystä toimivallan jaosta. Työryhmä ei pidä yksittäisille virkanimikkeille perus-
tuvaa suunnittelua tarkoituksenmukaisena. Syinä ovat muun muassa pyrkimys välttää 
sektorirajoja,  erilaisten virkanimikkeiden suuri lukumäärä sekä se, että samalla nimik-
keellä voi toimia henkilöitä hyvinkin erityyppisissä tehtävissä.  
 
Asiakokonaisuuksista on jäljempänä kunkin henkilöstöryhmän kohdalla lueteltu vain 
olennaisimmat kokonaisuudet. Syventävään koulutukseen jouduttaneen lisäksi ottamaan 
mukaan henkilöstöryhmästä riippuen osia myös muista edellä esitetyistä asiaryhmistä. 
 
Ehdotettava vankeuslain 1 luvun 8 §: 
 

8 § 
Toimivallan määräytyminen aluevankilassa 

 
Tässä laissa tarkoitettua päätösvaltaa käyttää aluevankilassa Vankeinhoitolaitoksen 

virkamies. Tässä laissa tarkoitettuja Vankeinhoitolaitoksen virkamiehiä ovat: 
1) aluevankilan johtaja; 
2) sijoittajayksikön johtaja; 
3) vankilan johtaja; 
4) tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava virkamies  (täytäntöönpanosta vastaava 

virkamies); 
5) vankilan toimintojen järjestämisestä vastaava virkamies (toiminnoista vastaava vir-

kamies); 
6) vankilan järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaava virkamies (turvallisuudesta vas-

taava virkamies); 
7) ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävissä toimiva virkamies; 
8) ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva virkamies; ja  

   9) muu Vankeinhoitolaitoksen virkamies. 
 

Aluevankilan johtajalla on oikeus yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta päät-
täminen on tässä laissa uskottu 1 momentin 2—8 kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle.  Vanki-
lan johtajalla on oikeus yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta päättäminen on  
uskottu 1 momentin 4—8 kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle. Turvallisuudesta vastaavalla 
virkamiehellä on oikeus yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta päättäminen on 
uskottu 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle. Valvonnan esimiestehtävissä 
toimivalla virkamiehellä on oikeus yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asia, josta päät-
täminen on uskottu 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle.   
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Työryhmän käsityksen mukaan osa syventävästä koulutuksesta tulee järjestää keskite-
tysti, osa alueellisesti ja osa (erityisesti ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiville) laitos-
kohtaisesti. Lisäksi osa henkilöstölle annettavasta koulutuksesta voidaan järjestää vuo-
sittaisten neuvottelupäivien yhteydessä. Koulutuksen sisältöalueen jälkeen suluissa an-
nettu numero viittaa edellä lueteltuihin erillisiin koulutuskokonaisuuksiin. 
 
1. Aluevankilan, sijoittajayksikön ja vankilan johtaja 
 
Johtajat osallistuvat koko vankeinhoitohenkilöstölle suunnattavan yksipäiväisen koulu-
tuksen lisäksi ainakin seuraavista teemakokonaisuuksista koottavaan erityiskoulutuk-
seen: 
 
o uudistuksen tarkoitus ja johtavat periaatteet 
o rangaistusajan suunnitelma (3) 
o toimivaltaa koskevat säännökset  
o aluevankilajärjestelmä  
o muutoksenhaku (14) 
o henkilökunnan toimivallan määräytyminen ja toimivallan jako (1) 
o ilmoitukset ja tiedonannot (13) 
o ehdonalaista vapauttamista koskevat säännökset (15) 
o poistumislupajärjestelmä (10) 
o vankilan järjestyssääntö (edellä mainitsematon asiaryhmä) 
 

 
2. Täytäntöönpanosta vastaava virkamies 
 
Hyödynnetään Vankeinhoidon koulutuskeskuksessa olemassa olevaa täytäntöönpano-
koulutuksen pohjaa, joka päivitetään uuden lainsäädännön mukaiseksi.  
 
Täytäntöönpanokoulutuksesta suunniteltaisiin sekä lyhyt että pitkä syventävä kokona i-
suus. Täytäntöönpanokoulutus suunnattaisiin asianomaisia tehtäviä alueella (sijoitta-
jayksiköissä) hoitaville. 
 
3. Sijoittajayksiköt 

 
Sijoittajayksiköissä toimiville järjestetään oma koulutuksensa edellä esitetyn ryhmitte-
lyn mukaisesti. Myös sijoittajayksiköiden johtajat osallistuvat tähän koulutukseen. 
 
Lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että kaikilla virkamiehillä on riittävä tietämys sijoitta-
jayksiköiden toiminnasta ja rangaistusajan suunnittelusta. 
 
4. Toiminnoista vastaava virkamies 
 
Toiminnoista vastaavien virkamiesten ryhmään kuuluu hyvin monentyyppisissä tehtä-
vissä olevia henkilöitä. Erityiskoulutusta tarvittaisiin ainakin seuraavista aiheista: 
 
o sijoittajayksikkötoiminta (3) 
o rangaistusajan suunnitelma (3)  
o sijoittaminen ja siirrot (4) 
o toimintaan osallistuminen ja vapaa-aika (6) 
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o omaisuus ja tulot (toimintaraha) (7) 
o poistumislupajärjestelmä (10) 
 
5. Turvallisuudesta vastaava virkamies + ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävis-
sä toimiva virkamies 
 
Otsikossa mainittujen virkamiesten tehtävät ovat niin samankaltaiset, että heitä käsitel-
lään koulutusta annettaessa yhtenä ryhmänä. 
 
Erityiskoulutusta annetaan seuraavista asiakokonaisuuksista: 
 
o rangaistusajan suunnitelma (3) 
o toimivaltaa koskevat säännökset (1) 
o vangin yhteydenpito vankilan ulkopuolelle (9) 
o poistumislupajärjestelmä (10) 
o vankien kurinpitojärjestelmä (11) 
o tarkastaminen, turvaamistoimenpiteet ja voimankäyttö (12) 
o ehdonalaista vapauttamista koskevat säännökset (15) 
+ jonkin verran tietoa muutoksenhausta 
 
6. Ohjaus- tai valvontatehtävissä toimiva virkamies 
 
o uudistuksen tarkoitus ja johtavat periaatteet (erityisesti laillisuusperiaate) 
o rangaistusajan suunnitelma (3) 
o toimivaltaa koskevat säännökset (1) 
o sijoittaminen ja siirrot (4) 
o vangin yhteydenpito vankilan ulkopuolelle (9) 
o tarkastamista, valvontaa ja turvaamistoimenpiteitä koskevat säännökset (12) 
+  tietoa vankien kurinpitojärjestelmästä 
 
Ohjaus- tai valvontatehtävissä toimivien virkamiesten määrä on niin suuri, että heidän 
kohdallaan on erityisesti mietittävä syventävän koulutuksen antotapaa. 

 
Ehdotettavan vankeuslain 18 luvun 6 § käsittelee Vankeinhoitolaitoksen virkamiehen 
oikeutta voimakeinojen käyttöön. Uuden säännöksen mukaan voimankäyttövälineitä saa 
käyttää ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saanut virkamies. Nykyään suurella osal-
la vankiloiden  vartijoista ja ylivartijoista on tällainen koulutus, mutta se saattaa puuttua 
esimerkiksi sijaisina toimivilta henkilöiltä. Heidän osaltaan säännösten uudistaminen 
merkitsee lisäkoulutuksen tarvetta. Vankeinhoidon koulutuskeskuksen ja vankiloiden 
tulee täydennyskoulutusta suunnitellessaan turvata myös voimankäytön osaamisen riit-
tävä taso ja sen jatkuva ylläpito. 
 

 7. Muut henkilöstöryhmät 
 
Terveydenhuoltohenkilöstö tullaan työryhmän suunnitelman mukaan kouluttamaan 
omana ryhmänään. Lisäksi toiminnoista vastaavat virkamiehet voisivat osallistua aina-
kin osaan terveydenhuollon koulutuksesta. 
 
Vankirahojen hoitajille annettaisiin  toimintarahajärjestelmän muutoksiin liittyvä eri-
tyiskoulutus. 
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Hallintovirkamiesten asema liittyy lähinnä RAKE-uudistukseen. Koulutusta järjestetään 
johdolle ja hallintohenkilöstölle (talous- ja henkilöstöhallinto). Myös parhaillaan käyn-
nissä oleva oikeushallinnon palvelukeskusten perustaminen (Palvo-hanke) liittyy talous- 
ja henkilöstöhallintotehtävissä toimiville annettavaan koulutukseen. Asiaan palataan 
koulutussuunnittelun jatkotyöskentelyssä. 
 
Työryhmä on arvioinut, että vankiloiden keittiöhenkilöstö, vankilapastorit tai –
psykologit sekä vastaavat erityisammattiryhmät eivät uudistuksen vuoksi tarvitse kaikil-
le annettavan yleiskoulutuksen lisäksi  muuta  kuin omilla koulutuspäivillään annettavaa 
tietoa. Psykologit osallistuvat joka tapauksessa terveydenhuollon koulutukseen.  
 
8. Muut koulutettavat tahot ja asiakokonaisuudet 
 
Hallintotuomioistuimien ja käräjäoikeuksien tuomareille on järjestettävä koulutusta uu-
sista muutoksenhakua koskevista säännöksistä. Lisäksi käräjäoikeuksien ja hovioikeuk-
sien henkilöstö tarvitsee koulutusta uuden lainsäädännön mukaisista tutkintavangin yh-
teydenpitorajoituksista ja tutkintavangin sijoittamisesta sekä muuttuneista vankeutta, 
ehdonalaista vapautta ja jäännösrangaistusta koskevista säännöksistä. Koska Helsingin 
hovioikeus päättää elinkautisvangin ja koko rangaistusta suorittavan vangin ehdonala i-
sesta vapauttamisesta, hovioikeuden henkilöstölle tulee antaa riittävä koulutus uusista 
säännöksistä. 
 
Ulosottoviranomaisille tulee järjestää koulutusta uudistuksen mukaisesta lykkäysmene t-
telystä, rangaistuksen täytäntöönpanosta sekä virka-avusta. Poliisit ja syyttäjät tarvitse-
vat tietoa erityisesti tutkintavangin sijoittamisesta, yhteydenpitorajoituksista ja vapaut-
tamisesta. Työryhmän käsityksen mukaan tässä jaksossa mainitut virkamiehet voidaan 
kouluttaa heille säännönmukaisesti järjestettävillä koulutuspäivillä. 
 
  
5. KOULUTUSJÄRJESTELYT  

 
Tulevan lainsäädännön tavoitteiden ja sisällön riittävä hallitseminen ja sitoutuminen uu-
distuksen tavoitteisiin edellyttävät, että yleiskoulutus annetaan rikosseuraamusalan koko 
henkilökunnalle. Koulutusta on suunnattava myös Kriminaalihuoltolaitoksen henkilös-
tölle sekä mahdollisesti oikeuslaitoksen palveluksessa työskenteleville viranomaisille. 
Koulutuksen järjestämisestä ja toteuttamisesta vastaisivat yhteistyössä Vankeinhoidon 
koulutuskeskus, oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto ja Rikosseuraamusviras-
to.  
 
Vankeinhoidon koulutuskeskus vastaa koulutuksen organisoinnista ja suunnittelusta  
sekä kouluttajakoulutuksesta edellyttäen, että sillä on käytössään riittävät kouluttaja-
resurssit. Myös VHKK:n opettajien tulee saada riittävä koulutus, jotta he voivat edel-
leen kouluttaa rikosseuraamusalan uuden henkilöstön. Työryhmän näkemyksen mukaan 
on tarkoituksenmukaista, että opetusmateriaali valmistellaan keskitetysti siten, että se on 
kaikkien kouluttajien käytettävissä. Koulutettavilla puolestaan tulee olla riittävä oppi-
materiaali käytettävissään. Lakien valmistelijat ja rikosseuraamusalan asiantuntijat vas-
taavat oppimateriaalin laatimisesta. 
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Koulutuksen toteuttaminen ehdotetussa aikataulussa edellyttää, että 1.8.2005 mennessä 
koulutusta koskeva kirjallinen opetusmateriaali on valmiina ja koulutuksen etäopetus-
materiaalia on saatavilla. Valtakunnallisen asiantuntijapalvelun ja etäopetuksen järjes-
tämistä varten tulee olla käytössä toimiva oppimisalusta ja muu tiedonsiirtoon sove ltuva 
teknologia sekä valtakunnallisen asiantuntijapalvelun ylläpidosta ja järjestämisestä 
(”Help Desk”) tulee olla sovittu. Soveltuvin asiantuntijapalvelun alusta on KONTRA-
net, johon voidaan avata koulutusta varten keskustelufoorumi. Vankeinhoidon koulu-
tuskeskuksessa on varauduttu kouluttajien etäopetuksen järjestämiseen hankkimalla 
OPTIMA -oppimisalusta etäopetusmateriaalin valmistamista ja tiedonvaihtoa varten. 
 
Erityiskoulutusta täydennetään laitoskouluttajien antamalla koulutuksella.  
Vankeinhoidon koulutuskeskuksessa on tätä varten käynnistetty Kouluttajan perusva l-
miudet – ohjelma, johon osallistuu 15 vankilan virkamiestä. Tarkoituksena on, että kou-
lutuksen käyneet virkamiehet: 
 
a) organisoivat vankeuslakikoulutuksen omassa laitoksessaan moniammatillisen tiimin 
kanssa (organisointiin kuuluu erityisesti laitoksen koulutuksen ja yleisemmän tason 
koulutuksen yhteen sovittaminen, laitoksessa tapahtuvan koulutuksen rakenteen suun-
nittelu ja oppimismahdollisuuksien järjestäminen)  
 
b) ohjaavat työntekijöiden oppimisprosessia mm. tuomalla koulutukseen oppimisen ja 
muutoksen ohjaamisen näkökulman (mm. menetelmävalinnat, perushenkilöstön osallis-
taminen muutoksessa, oppimisryhmien koko, oppimisen arviointi).  
 
c) osallistuvat oman asiantuntemuksensa mukaan sisällön asiantuntijoina ja kouluttajina 
vankeuslakikoulutukseen. 
 
Kouluttajan perusvalmiudet - ohjelman  osallistujat muodostavat aluevankila- ja laitos-
kohtaisen asiantuntija- ja kouluttajaverkoston (liitteet 1 ja 2). Näiden erityisasiantunt i-
joina toimivien kouluttajien lisäksi työryhmä ehdottaa koulutettavaksi kaksi ohjaus- ja 
valvontatehtävien sisältökouluttajaa jokaista laitosta kohden. Nämä noin 40 kouluttajaa 
vastaisivat laitoksen johdolla tapahtuvasta ohjaus- ja valvontatehtävissä toimivien vir-
kamiesten koulutuksesta. 
 
Työryhmä pitää erityisen tärkeänä sitä, että laitoskouluttajien valmentamisen ja heidän 
antamansa ja järjestämänsä koulutuksen ajaksi heidät vapautetaan muista virkatehtävis-
tä.  
 
Taulukko 1. Vankeuslakikoulutuksen toteuttaminen kohderyhmittäin 

 
  

Koulutuksen 
järjestäminen*) 

Yleis-/erityis-
koulutus  

Kohde-  
ryhmä**) 

Kesto (pv) Ajankohta 

VK Yleiskoulutus 1 2 kevät 2005 
VK Erityiskoulutus 1 2 syksy 2005 
AK (Etelä-Suomi) Yleiskoulutus 2,3,4,5 3x1 syksy 2005 
AK (Länsi-Suomi) Yleiskoulutus 2,3,4,5 3x1 syksy 2005 
AK (Kaakkois-S.) Yleiskoulutus 2,3,4,5 3x1 syksy 2005 
AK (Itä-Suomi) Yleiskoulutus 2,3,4,5 3x1 syksy 2005 
AK (Pohjois-S.) Yleiskoulutus 2,3,4,5 3x1 syksy 2005 
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VK Yleiskoulutus 6,7 2 kevät 2005 
 

VK Erityiskoulutus 2 2 syksy 2005 
AK (Etelä-Suomi) Erityiskoulutus 3 2 syksy 2005 
AK (Etelä-Suomi) Erityiskoulutus 4 2 syksy 2005 
AK (Länsi-Suomi) Erityiskoulutus 3 2 syksy 2005 
AK (Länsi-Suomi) Erityiskoulutus 4 2 syksy 2005 
AK (Kaakkois-S.) Erityiskoulutus 3 2 syksy 2005 
AK (Kaakkois-S.) Erityiskoulutus 4 2 syksy 2005 
AK (Itä-Suomi) Erityiskoulutus 3 2 syksy 2005 
AK (Itä-Suomi) Erityiskoulutus 4 2 syksy 2005 
AK (Pohjois-S.) Erityiskoulutus 3 2 syksy 2005 
AK (Pohjois-S.) Erityiskoulutus 4 2 syksy 2005 
LK  Erityiskoulutus 5 2 syksy 2005 

 
*) VK = Keskitetysti järjestetty koulutus 
 AK = Alueellisesti järjestetty koulutus 
 LK = Laitoskohtainen työpaikkakoulutus 
**) kohderyhmä: 1 = johtajat, 2 = täytäntöönpanosta vastaavat virkamiehet, 3 = toimin-
noista vastaavat virkamiehet, 4 = turvallisuudesta vastaavat virkamiehet ja ohjaus tai 
valvontatehtävissä toimivat esimiehet, 5 = ohjaus- ja valvontatehtävissä toimivat virka-
miehet, 6 = RISE:n henkilöstö, 7 = VHKK:n henkilöstö 
 
Työryhmä kannattaa oppimistulosten mittaamista koulutuksen jälkeen jonkinlaisella tes-
tillä. Uuden lainsäädännön omaksumista voitaisiin kontrolloida esimerkiksi monivalin-
tatehtävillä, ja samassa yhteydessä olisi mahdollista hankkia palautetta myös kouluttaji-
en työskentelystä. 
 
Henkilökunnan työaikajärjestelyt ja työvuorot tulee toteuttaa siten, että koko henkilöstö 
saa uudistusten edellyttämän yleiskoulutuksen. Koulutusta suunniteltaessa on lisäksi 
muistettava, että uudistuksen toteuduttua henkilöstön määrä eri tehtävissä tulee paino t-
tumaan toisin kuin nykyään. 
 
Työryhmä pitää tärkeänä sitä, että vankiloiden johtajat olisivat käytännössä mukana 
koulutuksen suunnittelun myöhemmissä vaiheissa. Kokouksissa on myös esitetty ajatus 
”pohdiskelevasta koulutuksesta”, jossa johtajat voisivat miettiä uuden lainsäädännön ai-
heuttamia erityiskysymyksiä. 
 
6. KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET 
 
Kuten edellä on todettu, lakien voimaantuloon liittyvää koulutusta tulee antaa rikosseu-
raamusalan koko henkilökunnalle. Eri puolella maata tullaan järjestämään useita koulu-
tustilaisuuksia. Lisäksi koulutusta annetaan erikseen eri henkilöstöryhmille. Osittain 
tämä tapahtuu vuosittain säännöllisesti järjestettävien koulutuspäivien yhteydessä. Tä-
män lisäksi tarvitaan myös eri henkilöstöryhmille suunnattuja erillisiä koulutustilai-
suuksia. Kouluttajina toimivat lakien valmistelijat ja muut alan asiantuntijat. Osittain 
koulutus tapahtuisi verkkokoulutuksena.   
 
Kustannukset jakautuvat työryhmän ehdotuksen mukaan siten, että Rikosseuraamusvi-
rasto vastaa yhdessä alaistensa laitosten kanssa koulutettavakustannuksista sekä koulu-
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tustilojen vuokrista, oikeusministeriö vastaa puolestaan omien asiantuntijoidensa kou-
luttajakustannuksista (mukaan lukien matkat, päivärahat ja majoitus). Vankeinhoidon 
koulutuskeskus vastaa koulutuksen koordinoinnista ja järjestämisestä aiheutuvista kus-
tannuksista sekä omien asiantuntijoidensa kouluttajakustannuksista. 
 
Lakien voimaantuloon liittyvä yleiskoulutus aiheuttaa työryhmän laskelman mukaan vä-
littöminä laitoskohtaisina koulutuskuluina arviolta noin 10 000 euron kustannukset la i-
tosta kohti eli yhteensä noin 200 000 €. Lisäksi edellä mainittuihin kuluihin on lisättävä 
koulutuksen aiheuttamat tilakustannukset, jotka ovat arviolta 300 € päivässä eli yhteen-
sä 5000 €. Esimerkkilaskelma koulutuskustannuksista on esitetty liitteessä 3. Erityis-
koulutus maksaa kaikkiaan arviolta noin 50 000 – 70 000 euroa laskentatavasta riippu-
en. Mikäli kouluttajien palkat, päivärahat ja majoitus otetaan huomioon, lopputulokseen 
vaikuttaa merkittävästi muun muassa kouluttajien lukumäärä koulutustilaisuutta koh-
den. Yhden asiantuntijakouluttajan kustannusten koulutuspäivää kohden voidaan arvi-
oida olevan noin 500 €. Näin ollen 24 koulutuspäivän kouluttajakustannukset ovat yh-
teensä 12 000 €. Lisäksi vankeuslakikoulutuksen suoriin kustannuksiin on lisättävä 
Vankeinhoidon koulutuskeskuksen osuus asiantuntijoiden palkkauskuluista 40 000 € 
sekä matkustuskuluja 5000 €. Yhteensä vankeuslakikoulutushankkeen arvo hallinnolle 
on noin 300 000 euroa, josta lisärahoitusta vaativien kustannusten osuus on noin puolet 
eli 150 000 €. 
     
Koulutukseen liittyviä erityistarpeita aiheuttaisi myös ehdotettavan vankeuslain 18 lu-
vun 6 §, jonka mukaan oikeus voimankäyttövälineiden käyttöön on vain koulutuksen 
saaneella Vankeinhoitolaitoksen virkamiehellä.  Vankeinhoidon koulutuskeskuksen ja 
laitosten tulee täydennyskoulutusta suunnitellessaan turvata myös voimankäytön osaa-
misen taso ja sen jatkuva ylläpito. 
 
Laajemmat koulutukseen liittyvät muutostarpeet aiheutuvat siitä, että uuden toimintata-
van omaksuminen edellyttää koko henkilökunnan koulutusrakenteen kehittämistä. Uu-
den lainsäädännön edellyttämä, muu kuin suoraan lakien voimaantuloon liittyvä koulu-
tus tullaan antamaan osana normaalia perus- tai täydennyskoulutusta, jolloin siitä ei ai-
heudu suoraan uuden sääntelyn voimaantulon aiheuttamia erilliskustannuksia.  Osaa-
mista tullaan aikaisempaa enemmän hankkimaan myös ulkopuolisten koulutusjärjestel-
mien kautta.  
 
7. TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET 

  

Työryhmä ehdottaa, että vankeuslainsäädännön kokonaisuudistuksen edellyttämä 
yleiskoulutus annetaan rikosseuraamusalan koko henkilöstölle. Koulutuksen ta-
voitteena on, että kaikki vankeinhoidon parissa työskentelevät ovat perillä uuden 
lainsäädännön perusperiaatteista, tavoitteista, uudistukseen sisältyvistä keskeisistä 
muutoksista sekä muuttuneen lainsäädännön merkityksestä omassa työssään.  
 
Koko rikosseuraamusalan kattavan yksipäiväisen yleiskoulutuksen lisäksi työ-
ryhmä ehdottaa annettavaksi työntekijöiden tehtäväryhmien perusteella määräy-
tyvää erityiskoulutusta. Erityisosaamisen aihekokonaisuuksia on työryhmän ehdo-
tuksen mukaan 16. Henkilöstöryhmien jaottelu ja ehdotettavat koulutuskokona i-
suudet perustuvat oikeusministeriössä valmisteltuihin hallituksen esityksiin uu-
deksi vankeuslainsäädännöksi.       
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Liitteet   
Koulutuslinjat (liite 1) 
Vankeuslakipaketin koulutus Vankeinhoitolaitoksen henkilökunnalle (liite 2) 
Kustannuslaskelmaesimerkki (liite 3) 



Liite 1: Koulutuslinjat 
 
 
Linja 1:     Linja 2: 
 
Valtakunnalliset asiantuntijat   Valtakunnalliset asiantuntijat 
- Lainvalmistelijat    - Lainvalmistelijat 
- VHKK     - Pedagogiset asiantuntijat 
 
 
Yleiskoulutus    Erityiskoulutus ja kouluttajakoulutus 
-valtakunnallinen HelpDesk   tehtäväkohtainen erityisasiantuntijuus käytössä 
-kirjallisuus      > 5 aluevankilaa x 4 henkilöstöryhmää x laitosten lukumäärä 
-etäopetusmateriaali 
 
Syventävä tehtävä- 
kohtainen erityiskoulutus 

 
 
          > 5 x 4  asiantuntijaa 
   

 
 
     > 20 henkilöä  
     ”opetusaluetiimit” – materiaalin tuottaminen 
         …koostuvat samalla alueella, eri vankiloissa, samassa ammattiryhmässä  
Substanssituki    työskentelevistä kouluttajista. 

1-ryhmä: aluevankiloiden, sij.yks. ja vankiloiden johtajat
2-ryhmä: täytäntöönpanosta vastaava henk.kunta 
3-ryhmä: toiminnoista vastaavat virkamiehet  
4+5- ryhmä: turvallisuudesta vastaavat ja ohjaus- ja 
valvontatehtävissä toimivat virkamiehet  
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Liite 2. 
 

 Täysin keskitetty koulutus - 
valtakunnallisesti 

Alueellisesti hajautettu koulutus - 
vankeinhoitoalueittain 

Laitoksittain hajautettu koulutus  

Yleiskoulutus 
       … 1-vaihe,  
      kohderyhmät 
      sinisellä tekstillä 

1-ryhmä : aluevankilan, 
sijoittajayksikön ja vankilan 
johtajat (kevät 2005) 
2-ryhmä :Täytäntöönpanosta 
vastaava virkamies  
 
 

3-ryhmä : Toiminnoista vastaava 
virkamies 
4-ryhmä :Turvallisuudesta 
vastaava virkamies + ohjauksen tai 
valvonnan esimiestehtävissä 
toimiva virkamies 

      5-ryhmä : Ohjaus – tai    valvonta- 
      tehtävissä toimiva virkamies 
       

2,3,4,5 - ryhmät 
= verkko-ohjelman tukemaa 
koulutusta 

 
 

Erityiskoulutus 

    
    1-ryhmä 
    2-ryhmä 
 
 

    
    3-ryhmä 
    4-ryhmä 

      
    2-ryhmä 
     5-ryhmä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kouluttajien ja 
koulutettavien 
määrä kasvaa! 

1-ryhmä>  osallistuu 
Yleiskoulutus > kaikille> 2 p> 
valtakunnallisesti ryhmänä 
Erityiskoulutus> kevät 2005? 
-uudistuksen tarkoitus ja johtavat 
periaatteet 
-toimivaltaa koskevat säännökset 
-aluevankilajärjestelmä 
-muutoksenhaku 
-henkilökunnan toimivallan 
määräytyminen ja  toimivallan 
jako 
-ilmoitukset ja tiedonannot 
-ehd.vap. koskevat säännökset 
-poistumislupajärjestelmä 
-vankilan järjestyssäännöt (uusi 
asiaryhmä)  
15.10. lisäys > vankeuslain 
koulutusjärjestelmä 
 

2-ryhmä> osallistuu 
Yleiskoulutus >kaikille > 2p 
 
Erityiskoulutus > sopivana aikana, 
kaksi tasoa 1) lyhyt ja 2) pitkä 
moduuli 
VHKK:ssa olevaa täyt.panokoulutus-
ta hyödynnetään.> päivitys lakipake-
tin mukaiseksi. 
Rise/oik.yksikkö > VATI-koulutus, 
 

3- -ryhmä> osallistuu 
Yleiskoulutus> kaikille > 2p > 
aluekohtaisesti.  
Erityiskoulutus: 
-sijoitusyksikkötoiminta 
-rangaistusajan suunnitelma 
-sijoittaminen ja siirrot 
-toimintaan osallistuminen (ja 
vapaa-aika) 
-omaisuus ja tulot (toimintaraha) 
-poistumislupajärjestelmä 
 

4-ryhmä> osallistuu  
Yleiskoulutus> kaikille > 2p > 
aluekohtaisesti.  
Erityiskoulutus: 
-toimivaltaa koskevat säännökset 
-vangin yhteydenpito ulkopuo-
lelle 
-vankien kurinpitojärjestelmä 
-tarkastaminen, turvaamistoi-
menpiteet  ja voimankäyttö 
-ehd.vap.säännökset 
-vangin muutoksenhakua 
koskevia säännöksiä osaksi 
-poistumislupajärjestelmä 

5-ryhmä > osallistuu 
Yleiskoulutus > kaikille >2p > 
aluekohtaisesti 
Erityiskoulutus: 
-uudistuksen tarkoitus ja johtavat 
periaatteet(erityisesti 
laillisuusperuste) 
-toimivaltaa koskevat säännökset 
-sijoittaminen ja siirrot 
-vangin yhteydenpito ulkopuolelle 
-tarkastaminen, valvontaa ja 
turvaamistoimenpiteitä koskevat 
säännökset 
-vankien kurinpitojärjestelmät 

Muut henkilöstöryhmät> Yleiskoulutus > kaikille > valtakunn. tai aluekoht.> 2p 
Terveydenhuolto+psyk. >  Erityiskoulutus >jo käytössä olevat  neuvottelupäivät! 
Vankirahat>Erityiskoulutus > valtakunnallisesti ryhmänä 
Hallintohenkilöstö> Rake-hankkeen vaikutus,  Palvo-hankkeen vaikutus > 
Erityiskoulutus liittyy edellä mainittuihin hankkeisiin. 
Erityisammattiryhmät >keittiöhenk., pastorit, psykologit ymv. > eril. neuv.päivät! 

Tutkintavankeuslaista 
valmistellaan erillinen koulutus-
kokonaisuus> koulutus eri osa-
alueille. 
 Sijoitusyksikkössä toimiville oma koulutus.  Sij.yks.johtajat osallistuvat tähän. 

Kaikilla virkamiehillä tulee olla riittävä tietämys sijoittajayksiköiden toiminnasta 
ja rangaistusajan suunnittelusta. 
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Liite 3  
 
Esimerkki yhden koulutuspäivän kustannuksista esimerkiksi Konnunsuon keskusvankilan 
kokoisen vankilan koko henkilökunnalle. 
 
Henkilökuntaa on 146, joka jakaantuu seuraavasti: johto 4, toimisto 12, koulutus, kuntoutus ja 
sosiaalityö 9, terveydenho ito 4, työnjohto 21, taloushuolto 8 ja valvonta 88 henkilöä. 
 
Koulutuspaikkana on Mikkeli, jonne Konnunsuolta on matkaa 130 km. 
 
Koulutusta 3 x 1 pvä. 
 
Osapäiväraha koko henkilökunnalle 146 x 13 € =  1898 €. 
 
Linja-auton vuokra kolmeksi päiväksi, kuljettaja omasta vankilasta. n. 1000 €.  
Henkilöstö voi vartijoita lukuun ottamatta käydä koulutuksissa normaalina työaikana. 
Normaalisti päivävuorosta voi irrottaa n. 4 - 5 vartijaa. 
 
Vartijat voidaan jakaa kolmeen ryhmään, joissa on 29, 29 ja 30 henkilöä. Heistä päivävuorolaisia on 
5 jokaisesta ryhmästä, joten vapailta joudutaan kutsumaan 24, 24 ja 25 henkilöä. 
Tämän laskelman mukainen koulutus oikeuttaa puolipäivärahaan. Näin ollen tunteja tulee n. 7½ x 
tuntipalkka ( keskeytyspäivä) keskiarvo 12 € x n. 7½ x 50%  = 11 h, yhteensä 9636 € 
 
Kokonaiskustannukset ovat yhteensä 11 534 € kolmen yksittäisen päivän koulutuksista. 
 
Myös keittiöhenkilökunnasta osa saattaisi tulla koulutukseen vapaapäivältä. 
Bussin hinta on arvioitu. Konnunsuolla on oma iso linja-auto ja kuljettaja omasta takaa, joten 
kuljetus aiheuttaisi vain  polttoainekustannuksia. 
Kaikkia ylityötunteja ei voida antaa vapaina.  
Jos vankila laitetaan ”yöasentoon”, päivävuorosta voitaisiin ehkä irrottaa 5 vartijaa.  
 
Tämä hinta-arvio on vain viitteellinen. 
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