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Projektimaisen työskentelytavan vahvistaminen

 Rispekti – projektijohtamisen malli vuodesta 2017

 Risen strategia oman ja projektikumppanuuksien 

kehittämisen keskiössä

 Sähköinen projektisalkku projektijohtamisen tukena



Projektikumppanuudet

 Tällä hetkellä yli 30 projektikumppanuutta

 HTV-satsaus vuositasolla suuri 

 Projektikumppanuuksien koordinoinnin tavoitteena: 

 Resurssien kohdentaminen Risen strategian mukaiseen 

toimintaan

 Sidosryhmäyhteistyön vahvistaminen

 Hyvien käytäntöjen jakaminen koko Risealalla

 Päällekkäisyyksien poistaminen

 Kumppanuusprojektien etenemisen seuranta puolivuosittain



Projektikumppanuusprosessi

1. Kumppanin 

projekti-idea tai 

pidemmällä oleva 

projekti

(2. Idean esittely 

esim. Risen

projektikumppanuus

-seminaarissa)

3. Risen projekti-

kumppanuushake-

muksen

täyttäminen ja 

lähettäminen

4. Hakemuksen 

käsittely Risen

projektikumppanuus

-työryhmässä

5. Projekti-

kumppanuus-

työryhmän 

kannanotto 

6. Yhteistyön 

käynnistys sovituilla 

projektiresursseilla.

7. Kumppanuusprojektin etenemisen arviointi 

puolivuosittain



Projektikumppanuusprosessi

 1. Kumppanin projekti-idea tai pidemmällä oleva projekti

 (2. Idean esittely esim. Risen projektikumppanuusseminaarissa, tai muussa 
yhteistyötilaisuudessa)

 3. Risen projektikumppanuushakemuksen täyttäminen ja lähettäminen (tarvittaessa apua 
hakemuksen täyttämiseen Risen projektitoimistolta proto.rise@om.fi)

 4. Hakemuksen käsittely Risen projektikumppanuustyöryhmässä (työryhmä kontaktoi
tarvittaessa Risen asiantuntijoita tai Risen johtoryhmää, varmistaa Risen resurssit ja 
strategiayhteensopivuuden sekä tarkistaa onko vastaavaan toimintaan jo 
projektikumppanuus olemassa esim. toisella alueella/yksikössä)

 5. Risen projektikumppanuustyöryhmän puolto projektikumppanuudelle (ilmoitus 
projektikumppanille ja Risen asiantuntijoille)

 6. Yhteistyö voi alkaa sovitulla projektiresurssilla. Mikäli kumppanuusprojekti vaatii 
sopimista, Risen osallistuja huolehtii näiden etenemisestä Rikosseuraamuslaitoksessa 
projektin toimijoiden kanssa. 

 7. Kumppanuusprojektia arvioidaan Tilannekuva-arviolla puolivuosittain. Kumppanuuden 
tärkeimmät tiedot tallennetaan Risen sähköiseen projektisalkkuun. (Projektin 
projektipäällikkö ja Risen osallistuja saavat oikeuden oman projektinsa tietoihin 
Tilannekuva-arviota varten)



 Webropol-lomake osoitteessa: 
https://webropol.com/s/projektikumppanuus

 Linkki hakemukseen löytyy Risen verkkosivuilta: 
www.rikosseuraamus.fi

 Lomakkeella haetaan projektikumppanuutta 
Rikosseuraamuslaitokselta, sen alueilta, laitoksista ja 
valtakunnallisista yksiköiltä. 

 Välitallennusmahdollisuus

Projektikumppanuushakemus

https://webropol.com/s/projektikumppanuus


Projektikumppanuushakemuksen sisältö:

Sivu 1: Perustiedot

 1. Kehittämisprojektin / Idean nimi 

 2. Hakijaorganisaatio ja lyhyt kuvaus toiminnasta 

 3. Kumppanuusprojektin yhdyshenkilön yhteystiedot 

 Esimerkiksi projektipäällikkö tai henkilö, joka osaa vastata 

projektikumppanuushakemuksen lisäkysymyksiin tarvittaessa. 



Projektikumppanuushakemuksen sisältö:

Sivu 2: Kumppanuusprojektin taustatiedot 

 4. Projektin lyhyt kuvaus 

 5. Projektin vaihe tällä hetkellä 

 6. Kohderyhmä

 Lyhyt kuvaus projektin kohderyhmästä 

(rikosseuraamusasiakkaat/muu kohderyhmä) 

 7. Tavoitteet ja hyödyt

 Mitä muutosta tavoitellaan? Mitä hyötyä projektin toteutumisesta 

on erityisesti Risen näkökulmasta?



Projektikumppanuushakemuksen sisältö:

Sivu 2: Kumppanuusprojektin taustatiedot 

 8. Aikataulu ja vaiheistus

 Projektin suunniteltu aikataulu ja päävaiheet (mikäli jo tiedossa) 

 9. Projektin rahoitus

 Mistä projektin rahoitus haetaan? Mitä projektirahoituksella 

katetaan/mitä ei? Projektille varattu määräraha.



Projektikumppanuushakemuksen sisältö:

Sivu 3: Rikosseuraamuslaitoksen osallistuminen

 13. Arvio resurssitarpeesta Rikosseuraamuslaitoksessa 
 Esim. asiantuntija 2 h / kk, 1 pv / kk / osallistuja. Mikäli tiedossanne 

on jo toive Risen osallistujista, nimetkää heidät tässä.

 14. Projektin muut yhteistyökumppanit
 Listaus projektiyhteistyöhön sitoutuneista organisaatioista tai 

tahoista. 

 15. Lisätietoja tai muuta huomioitavaa

 16. Haettavan kumppanuuden käsittely Risessä
 Onko hanketta käsitelty Risen projektikumppanuusseminaarissa tai 

muussa Risen verkostotapaamisessa? Jos, niin missä?



Yhteystiedot ja ohjeet:

 Lisätietoja lomakkeen täyttämisestä ja prosessin vaiheista antaa 
Rikosseuraamuslaitoksen Projektitoimisto: proto.rise@om.fi/Maria-
Kaisa Nordström, p. 050-358 3210. Sisällöllisiin kysymyksiin antaa 
tarvittaessa apua alueellinen yhdyshenkilö: 
(projektikumppanuustyöryhmän jäsen)
 Valtakunnalliset projektit: Eila Lempiäinen

 Etelä-Suomen Rikosseuraamusalue: Minna-Kaisa Järvinen

 Länsi-Suomen Rikosseuraamusalue: Pia Ylikomi

 Itä- ja Pohjois-Suomen Rikosseuraamusalue: Miika Kaskinen

 RSKK: yhteyshenkilö vaihtumassa, ilmoitetaan myöh. Risen verkkosivuilla 

 Huom! Kumppanuushakemusten käsittelyyn 
Rikosseuraamuslaitoksessa on hyvä varata aikaa kalenterikuukausi.


