
Vangit 2008

Vankimäärä säilyi lähes ennallaan vuonna 2008
Vankien päivittäinen keskimäärä (keskivankiluku) oli 3 526 vuonna 2008, mikä oli lähes sama kuin vuotta
aiemmin (3 551). Keskivankiluku vankeus- ja sakkovankien ryhmissä laski, kun taas tutkintavankien määrä
kasvoi vuonna 2008. Tiedot käyvät ilmi Rikosseuraamusviraston Tilastokeskukselle toimittamista vankiluvuista.

Naisvankeja oli päivittäin keskimäärin 232, määrä oli 6,6 % kaikista vangeista. Naisvankien lukumäärä laski 12
hengellä edellisvuodesta. Vuonna 2008 alle 21 -vuotiaita vankeja oli keskimäärin 95, joista tutkintavankeja oli
41 ja vankeusvankeja 54. Ulkomaalaisten vankien määrä kasvoi 18 hengellä vuodesta 2007. Heitä oli päivittäin
keskimäärin 325, mikä oli 9,2 % kaikista vangeista vuonna 2008.

Elinkautista rangaistusta suoritti 151 vankia (31.12.2008). Elinkautisvankien määrä on vuosittain jatkuvasti
kasvanut. Tilastovuoden lopussa kirjoilla olevista vangeista (3 457) 76 prosenttia suoritti rangaistustaan suljetuissa
laitoksissa ja 24 prosenttia avolaitoksissa.

Toukokuun 1. päivänä 2008 tehdyn vankirakenneselvityksenmukaan 40 prosentilla vankeusvangeista oli tuomion
päärikoksena joko henki- tai muu väkivaltarikos. Omaisuusrikokset (22%), huumausainerikokset (16%) ja
liikennejuopumukset (13%) olivat seuraavina. Vankeusvangeista 30% istui vankilassa ensikertalaisena. Edelleen
vankirakenneselvityksestä käy ilmi, että ulkomaalaisten vankien (334) joukossa oli 53 eri maan kansalaisia,
suurimpana lukuna 98 Viron kansalaista. EU –maiden kansalaisia oli ulkomaalaisista vangeista yhteensä 154
(46%).

Keskivankiluku (1974–2008)

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 24.09.2009
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Liitetaulukot

Vangit 2001–2008
Saapuneet rangaistuslaitokseenSaapuneet rangaistuslaitokseenKeskivankilukuVuosi

TutkintavangiksiSakkovangiksiAlle
21-vuotiaita

Vankeusvangiksi, yhteensä

1 8861 6981843 2483 1352001
1 8432 1561063 4523 4332002
1 9112 2231233 5203 5782003
1 8458671293 8633 5772004
1 9301 843953 7793 8882005
1 6982 098723 4963 7782006
1 8791 856573 5683 5512007
1 9301 852883 5393 5262008
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Laatuseloste: Vangit
1. Tilastotietojen relevanssi
Vankitilasto antaa kuvan vankimääristä vuoden alussa ja lopussa sekä vuoden aikana rangaistuslaitoksiin
otetuista ja niistä vapautuneista. Tilastoon sisältyy myös vuosittainen toukokuun 1. päivän tilanteen mukainen
poikkileikkaus vankirakenteesta (vankirakenneselvitys). Keskivankiluku kuvaa vankimäärän vuosittaista
kehitystä. Tilaston keskivankiluku eli vankien päivittäinen keskimäärä lasketaan vankiloiden kirjoilla olevista
vangeista.

Vuosittaiset vankimäärät, laitoksiin saapuneet ja vapautuneet esitetään vankiryhmittäin joko keskivankilukuna
tai lukumäärätietona. Vankiryhmiä ovat vankeus-, tutkinta- ja sakkovangit. Muita vankirakennetta luokittelevia
tietoja ovat ikä ja sukupuoli. Vankien päivittäinen keskimäärä eli keskivankiluku esitetään myös ulkomaalaisista
vangeista. Lisäksi esitetään tilastovuoden alun tieto elinkautisvankien määrästä, tilastovuoden lopun tieto
vankiloiden lukumäärästä, vankipaikkojen käytöstä ja vankipaikoista suljetuissa laitoksissa (%). Saatavissa on
myös vapautuneista vapautumisperuste ja laitoksessa suoritettu rangaistusaika. Vankirakennetiedoista on
saatavissa ikäluokka ja laitostyyppi, päärikos ja vankilassaolokerta.

Vankitilaston tiedot perustuvat oikeusministeriön alaisen Rikosseuraamusviraston keräämiin tietoihin. Tietoja
käyttävät mm. oikeushallinto, syyttäjä, poliisi, suunnittelijat ja tutkijat.

Tilastolain (23.4.2004/280) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden
kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta (24.1.1992/48) osoittaa
tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen (TK-00-184-03) mukaanHenkilötilastot
-toimintayksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. oikeudellisista oloista.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Vankitilaston tiedot perustuivat vuoden 2006 syksyyn saakka Rikosseuraamusviraston rangaistuslaitoksilta
keräämiin vankilukuilmoituksiin. 1.10.2006 lähtien vankilukutiedot saadaan Rikosseuraamusviraston ja
rangaistuslaitosten ylläpitämästä vankitietojärjestelmästä. Vankilukutiedot otetaan vankitietojärjestelmästä
kaksi kertaa kuukaudessa. Vankitilastoon sisältyymyös Rikosseuraamusviraston tekemän 1. toukokuuta tilanteen
mukaisen vankirakenneselvityksen tietoja.

Rikosseuraamusvirasto toimittaa Tilastokeskukselle alkuvuodesta edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot sekä
kuukausittain kunkin kuukauden ensimmäistä päivää kuvaavat vankilukutiedot. Tilastokeskuksella ei ole
vangeista henkilötason tietoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Vankitilastossa pohjana olevat tilastotaulukot ovat Rikosseuraamusviraston toimittamia lopullisia lukuja.

Tilasto kuvaa ilmiön määrää ja rakennetta kattavasti.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Vankitilaston tiedot koskevat edellistä kalenterivuotta. Tilasto ilmestyy vuosittain seuraavan vuoden kesäkuussa.
Vankirakenteen poikkileikkaustiedot ovat tilastovuoden 1. toukokuuta tilanteen mukaisia.

Vankiluvun perustiedot, jotka sisältävät rangaistuslaitoskohtaiset tiedot kuukauden ensimmäisen päivänmukaan,
saadaan Rikosseuraamusvirastosta kuukausittain.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tietoja vangeista julkaistaan internetissä Tilastokeskuksen PX-Web StatFin -tietokantapalvelussa osoitteessa
http://pxweb2.stat.fi sekä vuosittain ilmestyvässä Oikeustilastollisessa vuosikirjassa Vankitilasto -luvussa.
Tarkempia tietoja voi kysellä myös suoraan Oikeustilastot -vastuualueelta.
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6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Tilastokeskus on julkaissut vankitilastoa sarjassa Tilastotiedotus OI vuosina 1967-1986 ja vuodesta 1987
Oikeus-sarjassa. Aikaisemmin Tilastokeskuksen vankitilastot ovat ilmestyneet vuosina 1927-1937 julkaisusarjassa
-Rikollisuus III, nimellä Rangaistusta kärsivät, n:o XXIII. Vuosina 1939-1963 tilastollisia tietoja vangeista ja
vankilalaitoksen toiminnasta on ollut saatavissa Vankeinhoidon vuosikertomuksista ja puolivuosikatsauksista.

Vankitietojen aikasarjoja on saatavilla vuodesta 1873 lähtien (Suomenmaan Virallinen Tilasto, XII Vankeinhoito
1882-1888). Tilastokeskuksen vankitilaston aikasarjat ovat olemassa vuodesta 1967 lähtien. Tiedot "
Rangaistuslaitokseen saapuneet, yhteensä" sisälsivät vuoteen 1986 asti myös irtolaisuuden takia tutkittavat.

Tiedot eivät sisällä kansainvälisiä vertailuja.

7. Yhtenäisyys
Vankitilastolla ei ole suoria kosketuspintoja muihin oikeustilastojen aineistoihin. Rikosseuraamusviraston
Tilastokeskukselle lähettämissä tiedoissa ei ole henkilötunnistetietoja, joten tietojen yhdistäminen muihin
henkilöpohjaisiin rekistereihin ei ole mahdollista. Vankitilasto on itsenäinen vankien määrää ja rakennetta
kuvaava tilasto.

Tilastossa käytetyt luokitukset löytyvät Oikeustilastollisen vuosikirjan Vankitilasto-osiosta.
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