
Normaalisuusperiaate 
Lähtökohdat määritellään sekä kansainvälisissä suosituksissa että kansallisessa lainsäädännössä 

• Euroopan ministerikomitean vuonna 2006 antamien suositusten mukaan vapautensa 
menettäneet henkilöt säilyttävät kaikki ne oikeudet, joita ei lainmukaisesti menetetä 
vapausrangaistusta tai tutkintavankeutta koskevien päätösten johdosta 

• Kansalliseen lainsäädäntöön normaalisuusperiaatteen lähtökohdat on kirjattu vuonna 1975  

 -> rangaistuslaitoksen olot oli järjestettävä mahdollisuuksien mukaan vastaamaan 
 yhteiskunnassa yleensä vallitsevia olosuhteita 

-> vankeuslain mukaan vankilan olot on järjestettävä niin pitkälle kuin mahdollista 
vastaamaan yhteiskunnassa yleensä vallitsevia elinoloja 

• Pääsääntö: rajoitukset mahdollisia kun niistä säädetään lailla tai kun 
välttämättä seuraavat itse rangaistuksesta 

 

• Vankeusrangaistuksen vaihtoehdoiksi säädetyt yhdyskuntaseuraamukset pannaan 
täytäntöön vapaassa yhteiskunnassa ja niiden aikana tuomittu käyttää normaaleja 
yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muita palveluita 
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Normaalisuusperiaatteen toteutuminen 
Normaalisuusperiaatteeseen on katsottu kuuluvan (Vankeinhoitoasian neuvottelukunta 
1994): 

• koulutus-, kuntoutus-, päihdehuolto- ja terveydenhuoltopalveluiden 
järjestäminen vangeille yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuolto- viranomaisten 
ja muiden toimijoiden kanssa siten, että vankeinhoidossa käytetään hyväksi 
yhteiskunnan normaalipalveluita niin pitkälle kuin mahdollista 

• vankilan toimintojen järjestämisessä tulee seurata erilaisten palvelujärjestelmien 
kehitystä yhteiskunnassa yleensä 

• Vankeja ei tule syrjäyttää normaalipalveluiden ulkopuolelle, jolloin vain 
vapaudenmenetys erottaisi heidät muista kansalaisista 

• VTV:n vuonna 2016 laatiman tuloksellisuustarkastuskertomuksen  mukaan 
tuomittujen vapautumisvaiheen palvelujatkumot eivät kuitenkaan toimi hallitusti 
ja yhdenmukaisesti, koska mm. palveluihin ohjautumisen perusteet ja ajoitus ovat 
toimijoille epäselviä eikä eri viranomaisten asiakassuunnitelmia soviteta 
systemaattisesti yhteen 

12.6.2018 Anni Karnaranta 
Monialaiset palvelut tulevaisuuden 
maakunnissa 
 

2 



Normaalisuusperiaate lainsäädännössä ja 
viranomaiskäytännöissä eri hallinnonaloilla 
Oikeusministeriö julkaisi vuonna 2006 työryhmämietinnön , jossa arvioitiin normaalisuusperiaatteen toteutumista 
rikosseuraamuksiin tuomittujen kohtelussa: 

• kartoittamalla kokoavasti eri hallinnonaloilla vankien, tutkintavankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden 

asemaan vaikuttavia lainsäädännön ja hallintokäytäntöjen kehittämistarpeita 

• tekemällä näitä koskevat tarvittavat toimenpide-ehdotukset  

• Työryhmässä edustus: 

• oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö, ympäristöministeriö, Kela (perusturva-, eläke ja 

toimeentulo-turvaosastot), Kuntaliitto, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Krits ja Rise 

• Johtopäätöksenä: vankien, tutkintavankien, sakkovankien ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien henkilöiden 

olevan keskenään eriarvoisessa asemassa sosiaaliturvaan liittyvissä etuusjärjestelmissä, koska 

perusturvaetuuksia koskevaan lainsäädäntöön on historiallisista syistä jäänyt tänä päivänä vaikeasti 

perusteltavia etuus- ja vankiryhmäkohtaisia poikkeamia 
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Normaalisuusperiaate lainsäädännössä ja viranomaiskäytännöissä eri 
hallinnonaloilla 
• Työryhmän ehdotukset: 

• Seuraamusjärjestelmässä tulisi kyetä erottamaan toisistaan nykyistä selkeämmin ja johdonmukaisemmin: 

• väistämättömät tekijät: seuraamuksen luonteesta sinällään koituvat seuraukset, esimerkiksi vankeus tai 

tuomion suorittaminen sinänsä (vapauden menetys) 

• ehdolliset tekijät: seuraamuksen ja yhteiskunnan tukijärjestelmien toteutusperiaatteiden yhteensovittaminen: 

miten täytäntöönpanojärjestelmä käytännössä toimii tai se, miten asumisen tukijärjestelmät ja niiden 

rajoitukset toimivat seuraamuksen aikana 

• interventiotekijät: rikosseuraamusjärjestelmän sisäiset, rangaistujen tulevaa selviytymistä lisäävät ja 

toimintavajeita kompensoivat toimenpiteet täydennettynä normaalisuusperiaatteen mukaisesti niillä 

yhteiskunnallisilla tukitoimilla, joita esimerkiksi koulutusjärjestelmä ulottaa seuraamusjärjestelmään 

SEKÄ 

1) missä määrin nykylainsäädäntö ja normisto sekä hallintokäytännöt toimivat 
universalistisin periaattein (rikosseuraamusasiakkaan asema hyvinvointivaltion 
kansalaisena)? 
2) missä määrin tulisi selektiivisesti vahvistaa rikosseuraamusasiakkaiden 
mahdollisuuksia tukeen (positiivisen diskriminaation periaate ja interventioiden 
oikeutus)? 
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Normaalisuusperiaate lainsäädännössä ja viranomaiskäytännöissä eri 
hallinnonaloilla 
Tarkastelun kohteena: 

1. Sosiaalivakuutus sairauden, työkyvyttömyyden, vanhuuden ja vammaisuuden tuomissa riskeissä 

2. Julkinen työvoimapalvelu ja työttömyysturva 

3. Asumisolot ja asumisen tukeminen 

4. Opintososiaaliset tuet 

5. Perheen ja lasten hyvinvoinnin turvaaminen 

6. Velkajärjestelyt ja sosiaalinen tuki 

7. Vähimmäisturva ja toimeentulotuki 

8. Normaalisuusperiaatteen toteutuminen kuntoutuksessa ja muussa viranomaisyhteistyössä 

9. Terveydenhuolto 

10. Työtoiminta 

11. Päihde- ja muu psykososiaalinen kuntoutus 

12. Koulutus ja opetustoimi 

Osoite OM:n työryhmämietintöön (2006:12): 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75946/omtr_2006_12_normaaliusperiaatteen.pdf?sequence=1 
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Normaalisuusperiaatteen toteutuminen 
Julkinen työvoimapalvelu ja työttömyysturva 

• Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen yhteistyössä Kelan julkisen terveydenhuollon toimijoiden kanssa 

• Mahdollisuudet lakisääteisen Kela-kuntoutuksen järjestämiselle vankeusaikana 

• Mahdollisuudet erilaisten etuuksien maksamiselle vankeusaikana 

 

Kuntoutus ja muu viranomaisyhteistyö 

• Vankeusaikaisen sosiaalisen, lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen valtavirtaistaminen parhaan mahdollisen 

asiantuntemuksen saamiseksi, päällekkäisen työn välttämiseksi ja kuntoutuksen etuusjärjestelmien yhdistämiseksi 

• Esimerkiksi vankeusaikainen kuntouttava työtoiminta osana julkishallinnon palveluita 
 

Työtoiminta 

• Vankeusaikaisen työtoiminnan uudistus yhteistyössä työ- ja opetushallinnon kanssa  

• Vankilan työtoiminnoissa edustus kaikilta työaloilta 

• Palveluneuvonnan järjestäminen säännönmukaisesti rangaistusaikana 
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Normaalisuusperiaatteen toteutuminen 
Voimassa olevassa lainsäädännössä lähtökohtana on viranomaisten välinen yhteistyö asiakkaan kokonaistilanteen arvioimiseksi ja tarvittaviin 
palveluihin ohjautumiseksi  

• Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan rikosseuraamusasiakkaiden erilaisia asiakassuunnitelmia ei kuitenkaan soviteta yhteen 

eri viranomaisia velvoittavissa säännöksissä tarkoitetulla tavalla 

• Suositukset (OM, STM, Kuntaliitto 2006) rikoksista rangaistujen tuen tarpeen yhteensovittamisesta 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72835/Selv200606.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

• Hyvin hoidetun rangaistusajan jälkihuollon tuo kunnille säästöä 

• Viranomaisten yhteisen rikostaustaisille henkilöille suunnatun palvelujärjestelmän luomisessa, ylläpidossa ja koordinoinnissa 

merkitykselliseksi on katsottu yhteisten työkäytäntöjen syntyminen  

• Eri organisaatioiden työprosessien eroista huolimatta yhden yhteisen toimintamallin tai prosessikuvauksen on katsottu olevan 

ehdottoman tärkeässä roolissa asiakkaan kulloisenkin elämäntilanteen hahmottamiseksi ja palveluiden jatkuvuuden 

turvaamiseksi 

• Asiakaskohtaisten suunnitelmien rakenteiden ja sisältöjen on edellytetty soveltuvan ja toimivan yhteistyön välineenä. 

Suosituksissa on myös linjattu niiden jalkauttamisen ja toimeenpanon seuraamiseksi tarvittavia ja sosiaali- ja 

terveysministeriön sekä oikeusministeriön yhteistyössä toteutettavia toimenpiteitä  
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