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TIETOA VANKILAN PERHEOSASTOSTA SOSIAALITYÖNTEKIJÄLLE 

Vankilan perheosasto on lastensuojeluyksikkö, joka tarjoaa vanhemmalle mahdollisuuden suorittaa 

vankeusrangaistusta raskauden aikana tai alle kolmevuotiaan lapsensa kanssa. Perheosaston toimin-

taa valvoo ja ohjaa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos THL.  

 

Toiminnasta vastaa Kanta-Hämeen perhetyö ry, ja osaston henkilöstö on yhdistyksen työntekijöistä 

muodostuva moniammatillinen tiimi. Yhdistys on valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjär-

jestö. 

 

1. Vankilan perheosasto käytännössä 

Perheosasto sijaitsee kahden vankilan alueella, ja se kumpaan vankilaan vanhempi joutuu, määräytyy 

vangin statuksen mukaan. Vanajan avovankilan Vanajan osastolla on kymmenen paikkaa, ja ne ovat 

vankeusvangeille. Kolme paikkaa Hämeenlinnan suljetussa vankilassa ovat tutkintavangeille.  

 

Sijoituksesta peritään lapsikohtainen (tai raskauden aikana äitikohtainen) vuorokausihinta kuukausit-

tain jälkikäteen. Vuorokausihinta on sama raskauden aikana. Laskutustiedot ja sijoituspäätös tarvi-

taan perheosastolle viimeistään sijoitusjakson aloituspäivänä. 

 

Vuoden 2019 vuorokausihinta on 235€/vrk.  

 

Sijoitusjakson lastensuojelulliset ja vanhemmuuteen liittyvät tavoitteet sovitaan Vankilan perheosas-

ton, kunnan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kesken. Samalla sovitaan raportoinnista, yhteisistä neu-

votteluista ja muusta yhteistyöstä. 

 

2. Sijoitusjakso perheosastolle 

Alle 2-vuotias lapsi voidaan sijoittaa Vankilan perheosastolle vanhempansa vankeusrangaistuksen 

ajaksi avohuollon tukitoimena tai huostaan otettuna. Lapsi voi olla perheosastolla kunnes täyttää 3 

vuotta. Lastensuojelun sijoituspäätöksen tulee olla voimassa vankilaan saapumispäivänä. Perhe-

osastolle voidaan sijoittaa myös raskaana oleva vanki ns odotusajan työskentelyyn. Vankeusrangais-

tuksen aloitusajankohdan määrittää arviointikeskus. Arviointikeskus myös sopii kunnan sosiaalityön-

tekijän kanssa perheosastosijoituksesta ja varmistaa perheosastolta paikkatilanteen. 

 

Jakson alussa vanhemmalle laaditaan yhdessä vankilan ja perheosaston henkilökunnan kanssa ran-

gaistusajan suunnitelma (Ransu). Siinä vankivanhemmalle asetetaan tavoitteet rangaistuksen suorit-

tamiseen liittyvän kuntoutumisen suhteen. Jakson alkaessa asiakkaalta pyydetään kirjallinen lupa 

vankilan, terveydenhuollon palvelujen ja Vankilan perheosaston väliseen tietojen vaihtoon ja yhteis-

työhön. Lisäksi järjestetään Vankilan perheosaston asiakassuunnitelmaneuvottelu, johon osallistuu 

sijoittavan kunnan sosiaalityöntekijä, asiakas sekä perheosaston ja vankilan työntekijät. Neuvottelus-

sa sovitaan yhteiset lastensuojelulliset tavoitteet perheosastojaksolle. 

 

Perheosastolla asiakastiedot tallennetaan omaan Sofia-asiakastietojärjestelmään. Asiakkaasta kirja-

taan päivittäin tietoja ja niistä tehdään lastensuojelulle kuukausittain yhteenveto. Jakson lopussa 
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kaikki asiakastiedot, raportit ja yhteenvedot tulostetaan ja ne lähetetään sijoittavan kunnan sosiaali-

työntekijälle. Tämän jälkeen tiedot hävitetään perheosaston asiakastietojärjestelmästä.  

 

Lapsen terveydenhuolto siirtyy sijoitusjakson ajaksi Hämeenlinnan terveydenhuoltopalveluihin. 

Muualla aloitettu erityissairaanhoito on lapsen osalta kuitenkin yleensä säilynyt aiemmassa hoitopai-

kassa.  

 

3. Toimeentulo perheosastojakson aikana 

Jakson aikana lapsen perustarpeista huolehtii vankila ja Vankilan perheosasto. Perheosasto ostaa 

lapsen perustarvikkeet, kuten vaipat ja hygieniatarvikkeet. Vankila maksaa vanhemmalle ruokarahaa 

kaksi kertaa kuussa ja vanhemmat valmistavat ruoan itselleen ja lapselle. Perheosasto kuljettaa asi-

akkaat kerran viikossa kauppaan ostoksille. Vankivanhempi, jolla ei ole muita tuloja, saa vankilalta 

toimintarahaa lapsen hoidosta. Mikäli perheen tulot eivät riitä lapsen tarpeisiin, voi vankivanhempi 

hakea kotikunnalta toimeentulotukea. 

 

Vanhemman saapumisesta vankilaan suorittamaan vankeusrangaistusta ilmoitetaan KELA:lle. Tällöin 

vanhempainpäiväraha ja äitiyspäiväraha katkeavat. Mahdollisen kotihoidon tuen maksaminen puo-

lestaan jatkuu. Osa kunnista pidättää hoidon korvauksena lapsilisän ja mahdollisen elatusrahan. Osa 

taas jättää ne vankivanhemmalle tuloiksi lapsen tarpeiden turvaamiseksi.  

 

4. Vankilasta vapautuminen  

Vankilasta vapaudutaan useimmiten valvotun koevapauden kautta. Koevapaus on osa vankeusran-

gaistusta ja se voi olla pituudeltaan korkeintaan 6 kk. Koevapauden aikana vanhemmalle asetetaan 

velvoitteita liittyen yhteiskuntaan integroitumiseen. Tällaisia voivat olla esim. käynnit perhekahvilas-

sa tai perhetyön vastaanottaminen. Valvottu koevapauden aikana vanhempi voi olla myös perhekun-

toutusyksikössä tai ensikodissa. Koevapauden aikana liikkumisalue on rajattu ja vangin tulee olla yh-

teydessä vankilaan päivittäin. Vapautumiseen liittyvien asioiden suunnittelu on hyvä aloittaa hyvissä 

ajoin. Yhteistyössä asiakkaan, sosiaalitoimen ja vankilan kesken tulisi etenkin varmistaa vapautumi-

sen jälkeinen asumis- ja taloustilanne.  

 

5. Yhteystiedot 

Postiosoite: Vanajan vankila/Vankilan perheosasto, Ylänneentie 26, 13430 Hämeenlinna. 

Perheosaston henkilökunta Vanajan vankilassa ja Hämeenlinnan vankilassa 

Perheosaston vastaava ohjaaja Wikgren 044 310 0140 (arkisin 8-16) 

Vankilan perheosasto/Vanajan vankila 044 310 0141 (klo 07.15-21.45) 

Vankilan perheosasto/ Hämeenlinnan vankila 044 310 0143 (arkisin 8-16) 

 

Vanajan vankilan Vanajan osasto/vankilan henkilökunta 

Vankilan perhetyöntekijä Tyni  050 534 2390 (arkisin 8-16) 

Vankilan valvonta   050 561 8309 (24h/vrk) 

 

Hämeenlinnan vankila/vankilan henkilökunta 

Sosiaalityöntekijä   050 591 3482 (arkisin 8-16) 


