
Ehtojen rikkomisen seuraukset

Tuomitulle vahvistetaan rangaistusajan suunni-
telma  ja aikataulu, joiden mukaan yhdyskunta-
palvelua suoritetaan. Aikataulua on noudatetta-
va täsmällisesti.

Lievästä palveluehtojen rikkomisesta Rikosseu-
raamuslaitos antaa huomautuksen tai kirjalli-
sen varoituksen.

Törkeä rikkomus, esimerkiksi perusteeton pois 
jäänti tai päihtyneisyys palvelupaikalla, voi joh-
taa palvelun keskeyttämiseen ja ilmoitukseen 
syyttäjälle. Syyttäjän esityksestä tuomioistuin voi 
muuntaa jäljellä olevan palvelun vankeudeksi. 
Yhdyskuntapalvelu voidaan keskeyttää ja muun-
taa vankeudeksi myös uuden rikoksen takia.

Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön 
alaisuudessa toimiva vankeusrangaistus-
ten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöön- 
panoviranomainen.  Rikosseuraamuslaitok-
sen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä 
uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan 
turvallisuutta. Yhdyskuntaseuraamustoimisto
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Yhdyskuntapalvelu Mitä on yhdyskuntapalvelu?

Yhdyskuntapalvelu on rikoslakiin sisältyvä ran-
gaistus. Siihen tuomittu tekee vapaa-aikanaan 
palkatonta yleishyödyllistä työtä. Työskentely 
tapahtuu aikataulun mukaisesti yleensä kaksi 
kertaa viikossa. Tavallisesti yksi suorituskerta 
kestää neljä tuntia. Rikosseuraamuslaitos val-
voo palvelun suorittamista. Rangaistuksen suo-
rittaminen mahdollistaa esimerkiksi tuomitun 
työssä käynnin tai opiskelun ja asunnon säilyt-
tämisen. Työtön yhdyskuntapalvelun suoritta-
ja voi olla työnhakijana ja säilyttää oikeutensa 
työttömyysturvaan.
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Milloin yhdyskuntapalveluun voidaan 
tuomita?

1. Jos rikoksesta on tuomittu enintään 8 kuu-
kauden ehdoton vankeusrangaistus,

2. jos syytetty suostuu yhdyskuntapalveluun  ja
3. syytetyn oletetaan suoriutuvan siitä.

Vankeusrangaistuksen kestosta riippuen yh-
dyskuntapalvelun pituus on 14–240 tuntia.  
Tunnit aikataulutetaan siten, että suoritusaika 
ei alita tuomitun vankeusrangaistuksen alku-
peräistä kestoa. 
Myös ehdolliseen vankeusrangaistukseen voi-
daan liittää 20–90 tuntia yhdyskuntapalvelua.

Aiemmat yhdyskuntapalvelurangaistukset tai 
ehdottomat vankeusrangaistukset saattavat 
vaikuttaa siihen, ettei yhdyskuntapalveluun tuo-
mita. 

Soveltuvuuden selvittäminen

Syyttäjän tehtävänä on pyytää Rikosseuraamus-
laitosta selvittämään syytetyn henkilön soveltu-
vuus yhdyskuntapalveluun. Rikosseuraamus-

laitos antaa tekemänsä selvityksen perusteella 
lausunnon syytetyn suoriutumismahdollisuuk-
sista. Tuomioistuin päättää, tuomitaanko syy-
tetty yhdyskuntapalveluun.

Selvitystä varten syytetty kutsutaan haastatte-
luun. Rikosseuraamuslaitos voi lisäksi hankkia 
sille laissa annetun oikeuden perusteella sel-
vityksen kannalta tarpeellisia tietoja eri viran-
omaisilta. Tarkoituksena on kartoittaa syytetyn 
elämäntilanne ja hänen motivoituneisuutensa 
yhdyskuntapalvelun suorittamiseen. 

Yleisesti arvioitava seikka on kyky hallita päih-
teiden käyttöä, koska yhdyskuntapalvelussa ja 
siihen liittyvissä tilaisuuksissa tuomittu ei saa 
olla päihtynyt ja yhdyskuntapalveluun tuomitun 
on oltava käyttämättä huumausaineita. 

Mikäli yhdyskuntapalvelusta suoriutumises-
sa arvioidaan esiintyvän vaikeuksia, voidaan 
suunnitella yksilöllisiä tukijärjestelyjä, joiden 
perusteella suoriutuminen voidaan katsoa 
mahdolliseksi. Nämä pyritään selvittämään jo 
lausuntovaiheessa mahdollisimman hyvin mm. 
jotta syytetyllä on suostumustaan harkitessaan 

tieto siitä, mitä yhdyskuntapalvelu hänen koh-
dallaan todennäköisesti tarkoittaa. 

Seuraamusselvityksestä aiheutuvat kohtuulli-
set matkakustannukset korvataan syytetylle. 

Yhdyskuntapalvelun suorittaminen

Yhdyskuntapalveluun kuuluva palkaton työ 
suoritetaan valtion, kunnan, kirkon tai muiden 
tähän hyväksyttyjen yhteisöjen järjestämissä 
palvelupaikoissa. Palvelutehtävät ovat yleensä 
luonteeltaan avustavia eivätkä vaadi erityistä 
ammattiosaamista.

Rikosseuraamuslaitos määrää palvelupaikan.  

Rikosseuraamuslaitoksen tehtävänä on pa-
rantaa yhdyskuntapalveluun tuomitun edelly-
tyksiä suoriutua rangaistuksesta. Yhdyskunta-
palveluun voi sisältyä palkattoman työn lisäksi 
toimintaa, jonka tarkoituksena  on vähentää 
tuomitun uusintarikollisuuden riskiä tai päih-
deongelmia sekä lisätä edellytyksiä suoriutua 
yhdyskuntapalvelusta. Sen enimmäismäärä on 
30 tuntia, kuitenkin enintään puolet tuomitusta 
tuntimäärästä. 

Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi mai-
nittuja tavoitteita edistävien päihdehuollon 
palvelujen käyttö tai niitä varten suunnitellun 
Rikosseuraamuslaitoksen toimintaohjelman 
suorittaminen. Ohjelmia on esimerkiksi toistu-
vasti rattijuopumuksiin syyllistyneitä varten.  

Yhdyskuntapalvelun suorittamisesta aiheutuvat 
kohtuulliset matkakustannukset voidaan kor-
vata tuomitulle.


