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Mikä on vankilan perheosasto?
Vankilan perheosasto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä
lastensuojeluyksikkö, jonka toiminnasta vastaa Kanta-Hämeen perhetyö ry.
Perheosasto on tarkoitettu odottavalle tai vauvan vanhemmalle, joka tulee
vankilaan suorittamaan vankeusrangaistusta tai joutuu tutkintavankeuteen.
Alle 2-vuotias lapsi voidaan sijoittaa vanhemman kanssa perheosastolle.
Sijoitus voi jatkua, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.
Vanajan vankilassa on vankeusvangeille tarkoitettu 10-paikkainen perheosasto ja Hämeenlinnan suljetun vankilan osastolla on 1.10.2020 alkaen
kaksi paikkaa tutkintavangeille lapsineen.
Perheosaston henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista.
Henkilökunta on paikalla Vanajalla joka päivä klo 7–22, Hämeenlinnassa
klo 8–20. Kanta-Hämeen perhetyö ry kuuluu Ensi- ja turvakotien liittoon.

Millaista on perheosastolla?
Perheosasto on kodinomainen. Jokaisella vanhemmalla ja lapsella
on oma huone. Keittiö, pesutilat ja olohuone ovat yhteiskäytössä.
Osastolle voi tuoda mukaan lapsen tarvikkeita.
Perheosastolla vanhemman vastuulla on
• lapsen hoiva ja huolenpito
• ruoanlaitto lapselle ja itselle
• oman huoneen ja jaettujen tilojen siivous
• omien ja lapsen vaatteiden pesu
• perheosaston ja vankilan sääntöjen noudattaminen
• perheosaston ja rangaistusajan suunnitelman mukaan toimiminen
• toimintaan osallistuminen
Perheosastolla eletään yhdessä muiden kanssa. Jokainen ihminen ja eri
kulttuurit ovat meillä samanarvoisia. Perheosastolla on nollatoleranssi
päihteille ja väkivallalle. Omatyöntekijät tukevat perheen jaksamista
keskustelemalla ja järjestämällä toimintaa. Perheosastolla toimitaan aina
yhteistyössä vankilan ja lastensuojelun kanssa.

Lapselle hyvä alku perheosastolla
Perheosastolla vanhempaa autetaan pohtimaan, miten voi luoda lapselle
hyvän ja turvallisen alun elämään. Vanhemman ja lapsen hyvä suhde ja
vuorovaikutus ovat kaiken perusta.
Perheosastolla olon aikana vanhempi saa ammattilaisten tarjoamaa tukea ja
voi osallistua sekä perheosaston että vankilan kuntouttavaan toimintaan.
Lapsen yhteydet läheisiin ovat tärkeitä perheosastollakin. Yhteydenpidosta
ja tapaamisista sovitaan kunkin lapsen kohdalla erikseen.

Miten perheosastolle pääsee?
Keskustelussa rangaistuksen täytäntöönpanosta pienen lapsen vanhempi
tai odottava äiti kertoo toiveestaan päästä vankilan perheosastolle.
Päätöksen vankilan perheosastolle sijoittamisesta lapsen osalta tekee
lastensuojelu ja vangin osalta Rikosseuraamuslaitoksen arviointikeskus.
Arviointikeskus selvittää perheosastosijoituksen edellytysten täyttymisen
yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Asuinkunnan lastensuojelu päättää
lapsen sijoittamisesta perheosastolle. Pääsääntöisesti kyseessä on
avohuollon sijoitus. Perheosastolle voidaan sijoittaa myös raskaana oleva
äiti. Lisätietoa perheosastolle sijoittamisesta saa arviointikeskuksesta.

edot
Yhteysti
Vankilan perheosasto Vanajan vankilassa ja Hämeenlinnan vankilassa
Vastaava perhetyön ohjaaja jaana.wikgren@khperhetyo.fi p. 044 3100 140
Henkilökunta
perheosasto@khperhetyo.fi
p. 044 3100 141
Kanta-Hämeen perhetyö ry
Toiminnanjohtaja
sini.stolt@khperhetyo.fi

p. 040 7701 087

Vanajan vankila
Ylänneentie 26, 13430 Hämeenlinna

PL 845, 13501 Hämeenlinna

Hämeenlinnan vankila
Pikku-Parolantie 7, 13100 Hämeenlinna

PL 181, 13101 Hämeenlinna

Lisää tietoa vankilan perheosastosta
www.khperhetyo.fi > Vankilan perheosasto
www.lastensuojelunkasikirja.fi > Lapsi vanhemman mukana vankilassa
Rikosseuraamuslaitoksen Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskus
p. 050 4436 826

Kanta-Hämeen perhetyö ry
Sibeliuksenkatu 5 A
13100 Hämeenlinna
www.khperhetyo.fi
Kanta-Hämeen perhetyö ry on Ensi- ja turvakotien liiton jäsen

