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Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kulmakivet

Rise on yhtenäinen, yhdenmukainen ja osaava. 

Valmennamme rikoksettomaan elämään –

turvallisesti kohti avoimempaa täytäntöönpanoa

Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä  

yhdyskuntaseuraamusten  ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta.

Ihmisarvon 

kunnioittaminen
Turvallisuus

Usko ihmisen 

mahdollisuuksiin 

muuttua ja kasvaa 

Oikeuden-

mukaisuus

Visio

Keskeiset

tavoitteet

Perus-

tehtävä

Arvot

Polku rikoksettomaan 

elämään aktiivisella 

verkostoyhteistyöllä” 

Rangaistusten täytäntöönpanon 

sisältö ja yhteistyö muiden 

viranomaisten ja kolmannen 

sektorin toimijoiden sekä 

tuomitun lähiverkoston kanssa 

lisää tuomittujen valmiuksia 

yhteiskuntaan kiinnittymiseen.

”Turvallisesti kohti 

avoimempaa ja 

vaikuttavampaa 

täytäntöönpanoa” 

Joustavat ja turvalliset rakenteet 

ja seuraamusprosessit 

mahdollistavat ja tukevat  

avoimempaa ja vaikuttavampaa 

täytäntöönpanoa.

”Mielekäs työ, 

motivoitunut ja 

hyvinvoiva henkilöstö”

Rikosseuraamuslaitos on 

luotettava ja arvostettu 

organisaatio, jonka 

osaava ja motivoitunut 

henkilöstö tekee 

mielekästä työtä.



Rise on yhtenäinen, yhdenmukainen ja osaava. 

Valmennamme rikoksettomaan elämään –

turvallisesti kohti avoimempaa täytäntöönpanoa

Toiminnallinen tuloksellisuus (prosessit, organisaatio)

<<

Verkostoidumme ja integroidumme 

yhteiskunnan normaalipalveluihin.

Toiminta- ja asiakasprosessit ovat 

sujuvia, tietojärjestelmät edistävät 

tuloksellisuutta.

Toimipaikkaverkosto ja 

organisaatiorakenne edesauttavat 

tavoitteiden saavuttamista.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite (asiakkaan ja kansalaisen näkökulma)

Valmennamme asiakkaita 

rikoksettomaan elämäntapaan.

Toiminnassamme toteutuu 

oikeusturva ja yhdenvertainen 

kohtelu.

Huolehdimme turvallisuudesta 

rangaistusten täytäntöönpanossa ja 

edistämme yhteiskunnan 

turvallisuutta

Resurssit

Toimintamme on 

taloudellista ja 

tuottavaa.

Kohdennamme 

resurssit   

strategiaa  

edistävään 

toimintaan.

Henkilöstö

Parannamme 

henkilöstön 

työhyvinvointia ja 

Risen työnantaja-

mielikuvaa.

Teemme 

tavoitteellista ja 

vuorovaikutuksellista 

lähityötä.

Uudistamme 

johtamista ja 

tuemme 

henkilöstöä 

osaamisen 

kehittämisessä.
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Toimenpiteet 2020

Teetämme turvallisuuden ja 

valvontatyön arvioinnin. 

Ehkäisemme väkivaltaista 

radikalisoitumista ja JR-

rikollisuutta.

Tehostamme oikeudellista 

ohjausta ja laillisuusvalvontaa. 

Kehitämme ja toteutamme 

asiakkaiden tarpeita vastaavia 

palveluita ja toimintoja 

vaikuttavuuden viitekehyksen 

pohjalta (Palvelukarttatyö).

Yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite (asiakkaan ja kansalaisen näkökulma)

Valmennamme asiakkaita 

rikoksettomaan elämäntapaan.

Toiminnassamme toteutuu 

oikeusturva ja yhdenvertainen 

kohtelu.

Huolehdimme turvallisuudesta 

rangaistusten täytäntöönpanossa ja 

edistämme yhteiskunnan turvallisuutta

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kehitämme vaikuttavaa lähityötä. 

Koko henkilökunta osallistuu 

rangaistusajan  suunnitelmien 

tavoitteiden toteuttamiseen ja 

moniammatilliseen yhteistyöhön.

Yhdenmukaistamme 

seuraamusten sisältöjä. 

Sijoitamme vangit yhdenmukaisin 

perustein avolaitoksiin ja 

valvottuun koevapauteen.

Otamme käyttöön 

omavalvontamenetelmän.

Vähennämme 

vapautumisvaiheeseen liittyviä 

riskejä suunnitelmallisella 

vapauttamisella ja turvallisella 

siirtymisellä kohti avoimempaa 

täytäntöönpanoa.



Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tuloksellisuus (prosessit, organisaatio)

Verkostoidumme ja integroidumme 

yhteiskunnan normaalipalveluihin.

Toiminta- ja asiakasprosessit ovat 

sujuvia, tietojärjestelmät edistävät 

tuloksellisuutta.

Toimipaikkaverkosto ja 

organisaatiorakenne edesauttavat 

tavoitteiden saavuttamista.

Toimenpiteet 2020

Luomme toimintamallin 

asiakassuunnitelmayhteistyölle 

ja turvaamme jatkumot. 

Arvioimme Risen

organisaatiorakenteen 

kehittämistarpeet.  

Laadimme valtakunnalliset 

sidosryhmäyhteistyön linjaukset.

Lisäämme lyhytaikais- ja 

sakkovankien sijoittamista 

ulkopuoliseen kuntoutukseen. 

L

Kouluttaudumme Rotin 

käyttöönottoon.Kehitämme Rise-THL-Sote

yhteistyötä asiakkaiden 

tarpeiden mukaisesti. 

Lisäämme 

rikosseuraamusasiakkaiden 

sähköistä asiointia kaikissa 

yksiköissä.

Lisäämme vankien koulutusta ja 

oppilaitosyhteistyötä. 



Luonnos, sisäiseen 

käyttöön

2017

Palvelukartta vaikuttavuustekijöittäin

Päihteet ja 
riippuvuudet

Arvot, ajattelu 
ja toiminta

Arkielämän
taidot

Koulutus ja 
työelämän 

taidot

Terveys ja 
hyvinvointi

Lapset,
vanhemmuus 

ja 
ihmissuhteet

Yhteiskuntaan
kiinnittyminen 

ja 
rikoksettomuu

sTerve –kurssi 

Kokemusasiantuntij

a

Palvelujatkumot

Ohjelmallinen 

päihdekuntoutus

__________________

___

Sähköiset palvelut

Ohjaajan / ohjaaja-

vartijan toteuttama 

yksilötyö *

Restoratiivinen

jälkisovittelu

VINN-ohjelma

SUHA-ohjelma *

OMA-ohjelma *

Muutoksen vuoro *

Psykologin vastaanotto 

*

Pastorin vastaanotto *

Oman uskonnon 

harjoittaminen *

Luovat toiminnot

_____________________

Ohjaajan / ohjaaja-

vartijan toteuttama 

yksilötyö *

Kulttuuristen 

taitojen opettelu

Arjen taloustaitojen 

opetus

Sosiaalisten 

taitojen opettelu ja 

sovittelutaidot

___________________

__

Sosiaalisten 

asioiden hoito 

(sosiaalihuolto) *

Ruokahuoltotoimint

aa vangeille

Pihatyöt / Green 

care

Digitaitojen opastus

Vapaamuotoiset 

henkilökunnan 

järjestämät 

toiminnot osastoilla 

*

Ohjaajan / ohjaaja-

vartijan toteuttama 

yksilötyö *

Valma-koulutus*

Perusopetus

Lukiokoulutus*

Korkeakoulutus 

Musiikin opetus ja 

ohjaus*

Ammatilliset opinnot  

yhdistettynä 

työtoimintaan
• Kahvila/Catering-ala

• Kiinteistö-, siivous- ja 

viherala

• Hyvinvointiala 

(liikunta/hieroja)

• Tekstiiliala

• Yrittäjyyskoulutus 

yhdistettynä 

amm.koulutuksiin

PopUp-pajatoiminta

Vapaan sivistystyön 

koulutukset (esim. 

kielet, suomi 

ulkomaalaisille, TVT-

opetus, taideaineet)

____________________

_

Kirjasto*

Tulotarkastus 

(osaksi Ransua)

Ohjattu 

ryhmäliikunta *

Terveyskasvatus

Suun 

terveydenhuolto

___________________

__

Ulkoilu *

Kuntosali *

Ohjaajan / ohjaaja-

vartijan toteuttama 

yksilötyö *

Tilannekartoitus ja 

yksilötyön 

suunnittelu 

verkostot 

huomioiden 

Erimuotoiset 

tapaamiset 

Läheisten leirit

___________________

__

Muu yhteydenpito 

perheen ja muiden 

läheisten kanssa

Ohjaajan / ohjaaja-

vartijan toteuttama 

yksilötyö *

Vertaistuki 

rikoksista 

irtautumisesta 

motivoituneille

Palveluohjaus-

/neuvonta siviilin 

palveluista *

Asunnottomuuden 

ennaltaehkäisy *

Turvallinen ja kuntouttava toimintaympäristö. Ammattimainen ja ihmisarvoa kunnioittava vuorovaikutus.

Huomiot:
alleviivaus = 
Lakisääteiset palvelut
* = Nykyiset palvelut
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LÄHITYÖN LINJAUKSET SATAKUNNASSA
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• Tulohaastattelu ja perehdytyslomakkeen läpi käynti vangin saapuessa. Myös palvelukartta esillä vangin 

vastaanottamisessa.

• Ransun tavoitteiden ja sisällön läpi käyminen vangin kanssa.

• Tuloinfot omalla työvuorolla.

• Poistumislupavalmistelu vangin kanssa, lomakkeen täyttö ja täydentäminen, lausunnot vatiin.

• ransukirjaukset ja asioiden valmistelu, tavoitteelliset moke-keskustelut ja muu keskinäinen vuorovaikutus

• sijoittelulausunnot

• Kaikkien vastuulla: sähköinen asiointi, vapaa-ajantoiminnot, vapaa-ajanmatkat/-retket, arjentaidot osastolla

• osallistuminen osastokokoukseen

• osallistuminen muihin omien vastuuvankien asioiden käsittelyyn ja valmisteluun: opinto- ja siviilityöluvat, 

perhetapaamiset, parisuhdeneuvottelut, tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen tekeminen

• osallistuminen koevapauksien valmisteluun ja toimeenpanoon sekä valvontaan, valvontakäynnit ja keskustelut 

vankilalla hoitaa vartija, puhuttaa myös pienistä ehtojen rikkomisista sekä saattaa vakavammat rse:n käsittelyyn

• osallistuu vapauttamissuunnitelmien tekemiseen 

• ohjelmatoimintaan osallistuminen: move, vkm, ar, tupakoinnin lopettamisen tuen koulutus

• lievistä järjestysrikkomuksista keskusteleminen/puhuttaminen/ puuttuminen sekä ransukirjaukset

• tiivis yhteistyö rse:iden, erityisohjaajien sekä ohjaajien ja työnjohdon kanssa omia vankeja koskevissa asioissa

• RANSU-kirjausten tekeminen aktiivisesti omista vangeista ja heidän vankeusaikansa etenemisen seuraaminen 

yhdessä rse:n kanssa, osallistuminen rse:n ja vangin ym. kanssa lain vaatimiin ransun päivityksiin 

Kaikki vartijat tekevät lähityötä tukenaan tiimi, jossa rse, erityisohjaaja, 

ohjaaja, työnjohtaja. Vartijoiden ransukoulutuksia järjestetään joulukuussa. 

Rikosseuraamusesimiesten vahva ohjaus ja tuki olennaisen tärkeää.
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 Yhdyskuntaseuraamustyön osaamisesta ja 

toimintakulttuurista oppiminen; 

 kiireetön ihmisen kohtaaminen, läsnäolo,

 suunnitelmallinen, osallistava ja arvioiva 

voimavarakeskeinen työskentely, 

 sanktiointi tarvittaessa

RISEN TOIMINTAKULTTUURIN YHTENÄISTÄMINEN
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Tutkintavangit noin 700

Sakkovangit

Vankeusvangit

Naisvangit – noin 250

Ulkomaalaisvangit – noin 500

Lyhytaikaisvangit  - suurin osa

Pitkäaikaisvangit elinkautisia 180

Nuoret vangit – alle 18 v 10, alle 21 v 70

9

vankiloissa
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Siviiliarviointi

Ehdonalaisvalvonta

Nuorten ehdollinen valvonta

Aikuisten ehdollinen valvonta

Nuorisorangaistus

Yhdyskuntapalvelu

Valvontarangaistus

Pakkokeinot: tehostettu matkustuskielto ja 

tutkinta-aresti

10

yhdyskuntaseuraamukset
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 Verkostoidumme ja integroidumme yhteiskunnan normaalipalveluihin

 Saumaton verkostotyö seuraamusta ennen/aikana/jälkeen 

 Kuntalaisuus säilyy seuraamuksen aikana

 Seuraamus useimmiten vain siivu ihmisen elämästä

 Nivelvaiheiden riskien ehkäiseminen

 Riseasiakkaiden tuen tarpeen ja palveluiden yhteensovittaminen

 Monitoimijainen yhteistyö, palvelujatkumot

→laaditaan valtakunnalliset sidosryhmäyhteistyön linjaukset

→luodaan toimintamalli asiakassuunnitelmayhteistyölle ja turvataan 

jatkumot

→lisätään lyhytaikais- ja sakkovankien sijoittamista ulkopuoliseen 

kuntoutukseen

11

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet 2020 - 2023
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Palveluketjun toimivuus; oikea-aikaisesti 

riittävästi kohdentaen

Vangit sairain, syrjäytynein ja köyhin 

väestönosa

Risen asiakkaiden valmentaminen 

rikoksettomaan elämäntapaan

12

Kehittämisessä huomioitava
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 Risen asiakkaiden valmentaminen rikoksettomaan 

elämäntapaan

→ Lisätään toimintaa, joka vähentää rangaistusta 

suorittavien uusintarikollisuutta. Kehitetään toiminnan 

vaikuttavuuden arvioitavuutta. Mm. seksuaali- ja 

väkivaltarikoksiin syyllistyneiden vankien kuntouttavan 

toiminnan lisääminen ja vankien koulutukseen ja 

toimintaohjelmiin osallistumisen lisääminen.

kognitiivis-behavioraalisten ohjelmien lisäksi enemmän 

trauma- ja kriisityötä, restoratiivista työskentelyä, perus- ja 

digitaitojen opetusta, terveys-, hyvinvointi- ja arkitaitojen 

opastusta jne.
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Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite
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Toimivista ohjelmista on kansainvälistä tutkimusnäyttöä ja 
parantuneet sosiaaliset ja kognitiiviset taidot saattavat johtaa 
vahvempiin sosiaalisiin siteisiin ja sosiaaliseen integraatioon.

Strukturoidut ohjelmat eivät ole yksinomaan riittäviä; niillä ei ole 
vaikutusta olosuhteisiin, joihin vankilasta vapaudutaan.

Tarvitaan lisäksi psykososiaaliseen tilanteeseen kohdistuvaa 
yksilötyöskentelyä ja muurien ylitse ulottuvaa verkostotyötä.

Ohjelmatoimintaa, vapauteen valmennusta ja yksilötyötä 
kannattelee viime kädessä luottamuksellinen yhteistyösuhde 
työntekijään, joka tuntee vankilamaailmaa, osaa kuunnella 
inhimillistä hätää ja järjestää toimivia palveluja vapautuvan tueksi.

Riitta Granfeltin artikkelista Asunto vai rikoksettomuus ensin, 
kirjassa Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla

2014

Ohjelmatyö osana kokonaisuutta
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Toiminnan kehittäminen asiakastarpeiden 

ja/tai lainsäädännön muuttuessa

Toimintojen järjestäminen verkostoituneesti 

osana yhteiskunnan normaalipalveluja

Osaamisen johtaminen

Vaikuttavuus, tuottavuus, taloudellisuus
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Toimintojen järjestäminen verkostoituneesti 

osana yhteiskunnan normaalipalveluja

 vangit ja yks-asiakkaat palvelujen 

tavoitettavissa seuraamuksissa

 rise hyvä palveluiden järjestämisalusta ja 

yhteistyökumppani

Uudet, innovatiiviset projektit edistämään 

palveluiden saumatonta ketjua 

ennen/aikana/jälkeen seuraamuksen

Seuraamusaikaisten  toimintojen 

monipuolistaminen yhteistyöverkostossa 16


