
Rikosseuraamuslaitos

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

NUORISO-
RANGAISTUS

Yhdyskuntaseuraamustoimisto

_______________________________________

_______________________________________

Yhteyshenkilö: __________________________

_______________________________________

Mitä sinulta odotetaan?

 � sinun tulee noudattaa suunnitelmaa ja 
aikataulua

 � sinun tulee pitää valvojasi oma-aloit-
teisesti ajan tasalla siitä, miten sinut 
tavoittaa (puhelin, osoite)

 � sinun tulee olla päihteettömänä ta-
paamisissa ja muissa rangaistukseen 
liittyvissä tilaisuuksissa ja tilanteissa

Mitä seuraa jos et noudata 
pelisääntöjä?

 � Jos et saavu sovittuun tapaamiseen, 
poliisi voi noutaa sinut paikalle seu-
raavalla kerralla.

 � Voit saada huomautuksen tai kirjal-
lisen varoituksen Rikosseuraamus-
laitokselta.

 � Jos et aloita  nuorisorangaistuksen 
suorittamista, jätät sen kesken tai et 
välitä  annetusta varoituksesta, Rikos-
seuraamuslaitos lähettää asian syyt-
täjälle jatkotoimia varten.

 � Tuomioistuin voi tuomita suorittamatta 
jääneen nuorisorangaistuksen tilalle 
ehdottoman vankeusrangaistuksen.

Nuorisorangaistus
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Mitä nuorisorangaistukseen kuuluu?

 � säännöllisiä tapaamisia valvojan  
kanssa

 � valvonnassa suoritettavia tehtäviä
 � valvojan kanssa käytäviä keskusteluja 

esimerkiksi päihteiden käytöstä,  
liikennekäyttäytymisestä tai rikoksiin 
syyllistymisestä  

 � työelämään ja työhön perehtymistä

Mitä valvonta tarkoittaa? 
Kuka minua valvoo?

 � Valvonta tarkoittaa sitä, että käyt sään-
nöllisesti tapaamassa valvojaasi.

 � Saat oman valvojan, joka on Rikosseu-
raamuslaitoksen työntekijä.

 � Joskus voidaan käyttää yksityishenki-
löä apuvalvojana.

 � Valvontatapaamisissa käsitellään mm. 
yleisiä elämäntilanteeseesi ja teke-
määsi rikokseen liittyviä asioita.

 � Valvojasi auttaa sinua myös perehty-
mään työelämään tai selvittää kanssa-
si koulutusmahdollisuuksia ja auttaa 
sinua opiskelupaikan hakemisessa.

Miten nuorisorangaistus suoritetaan?

 � Saat suunnitelman ja aikataulun, josta 
näet mitä sinun pitää tehdä.

 � Sinä itse osallistut suunnitelman teke-
miseen.

 � Rangaistukseen kuuluvia asioita  
tehdään enintään 8 tuntia viikossa.

 � Sinulla voi olla oikeus  saada kor-
vausta rangaistuksen suorittamisesta 
aiheutuvista matkakustannuksista.

Mikä nuorisorangaistus on?

Nuorisorangaistus on rikoslakiin  
sisältyvä alle 18-vuotiaille tarkoitettu rangaistus. 

Nuorisorangaistuksen pituus on 4 kk - 1 vuosi.  

Milloin voi saada
nuorisorangaistuksen?

 � Jos olit rikoksen tekohetkellä 
15–17-vuotias

 � Jos tuomioistuin pitää sakkoa liian 
vähäisenä ja  vankeutta liian ankarana 
rangaistuksena teostasi

 � Jos ajatellaan, että nuoriso- 
rangaistuksella voidaan auttaa sinua 
selviytymään ja ehkäistä syyllistymistäsi 
rikoksiin.


