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Rikosseuraamuslaitoksen 
päivitetty toimitilavisio

• Toimenpiteet 2015-2018
30.10.2014 



Suunnitelman lähtökohtia

• Rikosseuraamuslaitos pystyy suunnitelman avulla toteuttamaan 
kevään 2014 kehyspäätöksen mukaiset säästövelvoitteensa vuosille 
2015-2018 

• Vankipaikkaluku säilyy vankilukuennusteen mukaisena
• Suunnitelma on toteuttamiskelpoinen alueelliset näkökohdat 

huomioon ottaen
• Rikosseuraamuslaitos pystyy varmistamaan yhteiskunnan 

turvallisuutta edistävän, vaikuttavan lähityön kehittämisen



3

LÄHTÖKOHDAT LAITOSKANNAN KEHITTÄMISEKSI

Lähtökohdat laitoskannan kehittämiseksi

• Rikosseuraamuslaitoksella on lainsäädännön mukainen velvoite laittaa vankeusrangaistukset 
täytäntöön viivytyksettä

• Rikosseuraamuslaitoksella on hyvin vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa vankiluvun säätelyyn, 
mutta se voi vaikuttaa vankilassa olevien määrään valvottua koevapautta ja ulkopuoliseen 
laitokseen sijoittamista lisäämällä  

• Risen sopeuttamissuunnitelman mukaisesti vuosina 2012-2016 toteutetaan n. 200 htv:n säästö 
vuosina 2005-2011 toteutetun tuottavuusohjelman n. 300 htv:n säästön lisäksi

• Aleneva henkilöstömäärä ei enää riitä olemassa olevan vankilaverkoston laitosturvallisuuden ja 
kuntouttavan toiminnan nykytason turvaamiseen  

• Useissa vankiloissa on lähivuosina edessä tilojen perusparannus, mikä tarkoittaa ko. vankiloiden 
vuokrakustannusten merkittävää nousua

• Sopeuttamissuunnitelmasta huolimatta Rikosseuraamuslaitos ei tule toimeen myönnetyillä 
toimintamenomäärärahoillaan, jolloin joudutaan etsimään uusia säästöjä niin henkilöstö- kuin 
toimitilakustannuksista 

• Vaihtoehtoisesti Rikosseuraamuslaitoksen määrärahakehyksiin lisätään tasokorotus, joka 
mahdollistaa toiminnan nykyisen tason säilyttämisen
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ESRA:n alue
Dia 1

Etelä-Suomen alue 

• Helsingin vankila  
• Länsiselli- ja pohjoisselliosastot peruskorjataan, jolloin paljusellit poistuvat, (46 lisäpaikkaa)
• Vankilan kirjapaino- / koulurakennus perusparannetaan, mikäli kehyksessä osoitetaan sille 

riittävä lisävuokrarahoitus. Perusparannuksen jälkeen puutyörakennus voidaan irtisanoa ja 
esittää purettavaksi 

• Vankila-alueella oleviin rakennuksiin perusparannetaan tilat 20 avolaitosvangille ns. 
vapauttamisyksikköpaikkoja (sähköinen valvonta)

• Mikäli vision toteuttamisen jälkeen vankila-alueelle jää ylimääräisiä, vankilan aidan 
ulkopuolisia tiloja, niistä voidaan luopua

• Tutkitaan mahdollisuutta siirtää ESRA;n aluekeskus RSKK:n yhteyteen Roti-hankkeen
tilatarpeen päättymisen jälkeen v. 2018

• Arviointikeskuksella on toimipisteet Helsingin ja Vantaan vankiloissa

• Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimiston vaatimat tilat suunnitellaan ja toteutetaan Helsingin 
vankilan rakennuksiin, esimerkiksi Ristikkokatu 6 A ja B:een, nykyisen vuokrasopimuksen 
päätyttyä v. 2018

• Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimistolle  toteutetaan yhteiset tilat OM:n
toimitilakonseptin mukaisesti RSKK:en. Investoinnin aiheuttamat lisävuokrakustannukset 
katetaan osin Espoon toimipisteestä säästyvillä vuokrakustannuksilla ja muilla keskittämisen 
kautta saatavilla säästöillä
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ESRA:n alue
Dia 2

Etelä-Suomen alue 

• Keravan vankila 
• Avo-osasto eli ns. nuoriso-osastorakennus irtisanotaan ja tähän liittyvästä 

isommasta, toiminnan kannalta ei-tarkoituksenmukaisesta, tien pohjoispuolisesta 
aluekokonaisuudesta luovutaan mahdollisimman nopeasti

• Keravan suljetun osaston vankipaikat (n. 80) siirretään Turun vankilaan perus-
tettaviin väliaikaisiin lisävankipaikkoihin. Myöhemmin ne korvautuvat osin Helsingin 
vankilan vankipaikoilla vankilan peruskorjauksen valmistuttua

• Keravan vankilan päärakennus (suljettu osa) muutetaan pienin kustannuksin 
avolaitokseksi (yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa ja osin avolaitostyönä)

• Kev:n kokonaisvankiluku laskee ja avolaitoksen toiminta keskittyy päärakennuksen ympäristöön
• Avolaitosvangit käyvät edelleen myös laitoksen ulkopuolella eri toiminnoissa, esim. metsähallituksen työt, 

opiskelu, ja siviilityöt

• Suomenlinnan peruskorjauksen myötä vankipaikkamäärä kasvaa 12  paikkaa, yht. 100

• Vantaan vankilasta psykiatrinen osasto siirretään muualle
• Siirto mahdollistaa, että Vantaan vankilaan voidaan sijoittaa 23 tutkintavangin 

lisäpaikkaa nykyisen yliasutusongelman ratkaisemiseksi
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LSRA:n alue
Dia 1

Länsi-Suomen alue

• Hämeenlinnan vankila 
• Vankisairaalarakennuksen yhteyteen tehdään 80-paikkainen vankilauudisosa

naisvangeille 
• Naisvankila suunnitellaan pyrkien moderneihin, naisten erityistarpeet 

huomioiviin ratkaisuihin
• Korvaavat suljetut vankipaikat perustetaan Mikkelin vankilaan peruskorjauksen 

valmistuttua
• Häv:n vankilarakennus alueineen irtisanotaan siten, että sopimus päättyy 

vankilauudisosan valmistuttua
• Hämeenlinnan vankilan pesulatiloja ei peruskorjata. Pesulatoiminnan järjestäminen 

ratkaistaan osana koko vaatehuollon kokonaisratkaisua 



Länsi-Suomen alue

• Vanajan vankilan Ojoisten päärakennus peruskorjataan (osin 
avolaitostyönä, yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa) mahdollisimman 
nopeasti johtuen sen huonosta kunnosta. Hankesuunnitelma valmis

• Kylmäkosken vankilan putki- ja vesiviemäristön omistajalähtöisen 
peruskorjauksen yhteydessä perusparannetaan päällekarkaus-, sellikutsu-, 
sprinklausjärjestelmät.

• Sav:n vankilan Huittisten osasto lakkautetaan. Alue irtisanotaan ja osa 
toiminnasta siirretään Vilppulaan

• Mm. vankilan rakennusautomaatiojärjestelmät ovat elinkaarensa lopussa

• Vilppulan vankilaan perustetaan noin 15 lisää vankipaikkaa

Yhdyskuntaseuraamustoimistojen tilatehokkuutta parannetaan (Tampereen 
toimisto jo uudistettu)

LSRA:n alue
Dia 2
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IPRA:n alue

Itä- ja Pohjois-Suomen alue

• Mikkelin vankilan peruskorjaus valmistuu 7/2015, paikkamäärä nousee 56:lla
• Hämeenlinnan vankilan miesvangit sijoitetaan Mikkelin vankilaan peruskorjauksen valmistuttua, 9/2015
• Vankilaan varataan 6-8 paikkaa ns. vaikeita vankeja varten (tarvittaessa muutettavissa varmuusosastoksi)
• Suunnitellaan lopputulos, jossa Mikkelin vankilan ulkopuoliset toimitilat (mm. yks-tsto, arke) keskitetään 

yhteen tilahallinnan kokonaisuuteen kustannustehokkaasti

• Pyhäselän vankilaan jää 27 suljettua paikkaa (tutkintavangit, naiset). 
• Muut suljettua vankilaa tarvitsevat vangit sijoitetaan alueen muihin vankiloihin.
• Vankilan muut tilat muunnetaan A2-luokan mukaisiksi avolaitostiloiksi (60

vankipaikkaa). 

• Juuan vankila ja Sulkavan vankila irtisanotaan. Avolaitosvangit sijoitetaan 
Pyhäselän vankilaan sekä alueen muihin avolaitoksiin

• Toteutetaan Jyväskylän kampus. Jyväskylän yks-toimisto ja Laukaan vankilan 
avolaitostoiminta  40 –paikkaisena sijoittuvat samalle tontille.

• Pelson vankila peruskorjataan
• Jatketaan Pelson vankilan henkilökunnan asuinalueista luopumista ja tähän liittyvät rakennukset ja maa-

alueet irtisanotaan 1/2015. (Ensimmäiset henkilökunnan asuinalueista luopumiset on jo tehty 3/2014 alkaen)

• Yhdyskuntaseuraamustoimistojen tilatehokkuutta parannetaan



Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

• Tilatehokkuutta parannetaan keskittämällä toimistotyötä neljänteen 
kerrokseen. 

• HOAS:n asunnoista luovutaan ja kurssihotellin käyttöastetta parannetaan
• Roti-hankkeelle järjestetään tilat hankkeen keston ajaksi 
• Varmistetaan neuvottelutilojen ja luokkatilojen yhteiskäyttö Roti-hankkeen ja 

yks-toimiston kanssa

Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhoitoyksikkö
• Vankisairaala ja Psykiatrisen vankisairaalan Turun yksikkö säilyvät nykyisillä 

paikoillaan
• Vankisairaalan 1-kerroksen tilat perusparannetaan huomioiden myös vankilan 

toimintatilatarpeita
• Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan osaston korvaavat tilat (10-14 

potilaspaikkaa) järjestetään 
a) Vankisairaalaan Hämeenlinnaan ottamalla yksi 23-paikkainen vankiosasto Psykiatrisen 

vankisairaalan käyttöön
b) Jollakin muulla terveydenhoitoyksikön suunnittelemalla tavalla edellyttäen, että siihen saadaan sen 

edellyttämä lisävuokrarahoitus



Toimitilavision 2015-2018 vaikutukset

Vankipaikat :
• Vankipaikkojen määrä vähenee 121:llä 3123:sta 3002:een,  sisältää Tuv:n 80 tuplapaikkaa

• ESRA +22, LSRA -87 ja IPRA -56

• Suljettujen määrä vähenee 24:llä 2172:sta 2148:aan
• ESRA -26, LSRA +8 (sis. Tuv:n tuplapaikat) ja IPRA -6 

• Avolaitospaikkojen määrä vähenee 97:lla 951:stä 854:ään
• ESRA +48, LSRA -95 ja IPRA -50

• Suljettujen osuus nousee 70 %:sta 72 %:iin ja avopaikkojen määrä laskee vastaavasti 30 %:sta 
28 %:iin

Henkilötyövuodet:
• Htv:t vähenevät noin 180 htv
• Htv-vähennykset: ESRA 74, LSRA 95 ja IPRA 73,6  (yht. noin 240 htv)
• Uudelleenkohdentamistarpeet noin 60 htv (Miv, Hev, Tuv, vaikuttava lähityö)

Saatavat säästöt:
• Bruttosäästö n. 16 milj. euroa, josta palkat n. 9 milj., vuokrat n. 4 milj. ja muut menot n. 3 milj. 

euroa 
• Nettosäästö n. 10 milj. euroa, kun säästöistä vähennetään tulojen vähennys n. 2 milj., 

investoinneista aiheutuvat lisävuokrat noin 2 -3  milj. (Hev:n avopaikat, Kev, Ojoinen, Kyv, Uudy, 
Hey, Jyväskylän kampus) ja vaikuttavan lähityön tehostamiseen  varattava 1 milj. euroa
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