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Organisaatio

Vankeinhoito ja kriminaalihuolto ovat osa rikosoikeudellista 
seuraamusjärjestelmää. Yhteisenä tavoitteena on huolehtia 
osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta pitämällä yllä laillista 
ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanojärjestelmää ja 
myötävaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen sekä ri-
kollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen.

Vankeinhoitolaitos panee täytäntöön tuomioistuinten mää-
räämät vankeusrangaistukset ja sakon muuntorangaistukset 
sekä huolehtii tutkintavankeuden toimeenpanosta.

Kriminaalihuoltolaitos vastaa yhdyskuntaseuraamusten täy-
täntöönpanosta ja muusta vapaudessa toimeenpantaviin 
seuraamuksiin liittyvästä toiminnasta. 

Rikosseuraamusvirasto on rikosseuraamusalan keskusvi-

rasto, jonka vastuulla on yhdyskuntaseuraamusten ja van-

keusrangaistusten täytäntöönpanon johtaminen, ohjaus sekä 

hallinto.

Rikosseuraamusalan perustehtävät ja tavoitteet 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

  
 

Etelä-Suomen aluevankila

 1 Helsingin vankila
 2 Helsingin avovankila *
 3 Hämeenlinnan vankila
 4 Jokelan vankila
 5 Keravan vankila
 6 Riihimäen vankila
 7 Vanajan vankila *
  (Vanaja, Ojoinen)
 8 Vantaan vankila

Länsi-Suomen aluevankila

 9 Kylmäkosken vankila
 10 Käyrän vankila *
 11 Satakunnan vankila *
  (Huittinen, Köyliö)
 12 Turun vankila
 13 Vaasan vankila
 14 Vilppulan vankila *

Kaakkois-Suomen aluevankila

 15 Konnunsuon vankila 
  (Konnunsuo, Hamina*)
 16 Mikkelin vankila
 17 Naarajärven vankila *
 18 Sulkavan vankila *

Itä-Suomen aluevankila

 19 Juuan vankila *
 20 Kuopion vankila
 21 Laukaan vankila *
 22 Pyhäselän vankila
 23 Sukevan vankila

Pohjois-Suomen aluevankila

 24 Oulun vankila
 25 Pelson vankila (Pelso, Kestilä*)
 26 Ylitornion vankila *

  * Avolaitos

Espoon aluetoimisto 
Helsingin aluetoimisto 
Porvoon paikallistoimisto
Hämeenlinnan aluetoimisto 
Riihimäen paikallistoimisto
Joensuun aluetoimisto 
Nurmeksen toimipiste
Jyväskylän aluetoimisto 
Kuopion aluetoimisto
Iisalmen paikallistoimisto
Kaakkois-Suomen aluetoimisto
Kotkan yksikkö
Kouvolan yksikkö
Lappeenrannan yksikkö
Lahden aluetoimisto 

  Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistot
Mikkelin aluetoimisto 
Savonlinnan paikallistoimisto
Varkauden paikallistoimisto
Pohjanmaan aluetoimisto
Seinäjoen yksikkö
Vaasan yksikkö
Kokkolan yksikkö
Pohjois-Suomen aluetoimisto
Kajaanin yksikkö
Kuusamon toimipiste
Kemin yksikkö
Oulun yksikkö
Rovaniemen yksikkö
Porin aluetoimisto 
Tampereen aluetoimisto 
Turun aluetoimisto 
Ahvenanmaan toimipiste
Vantaan aluetoimisto 

Oikeusministeriö
- - - - - 

Kriminaalipoliittinen osasto

Rikosseuraamusvirasto

Kriminaalihuoltolaitos
- - - - -

Aluetoimistot

Vankeinhoitolaitos
- - - - -

Aluevankilat
Terveydenhuoltoyksikkö

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
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Visioita ja arkipäivää –  
rikosseuraamusalan yhteistä 
tulevaisuutta rakentamassa

Rikosseuraamusalalla vuosi 2008 oli  
tulevaisuuden suunnittelun vuosi

Vuonna 2008 tehtiin keskeiset ratkaisut, joiden pohjalle ra-

kennetaan uusi rikosseuraamusalan organisaatio. Käynnissä 

olevan Riseala 2010 -hankkeen tavoitteena on rangaistusten 

täytäntöönpanon laadun ja palvelukyvyn kehittäminen. Työn 

kohteena on alan organisaation uudistaminen siten, että Kri-

minaalihuoltolaitos, Vankeinhoitolaitos ja Rikosseuraamusviras-

to yhdistyvät vuoden 2010 alussa yhdeksi viranomaiseksi. 

Kysymys on rakenteiden ja toimintaprosessien uudistamisesta. 

Vuonna 2006 voimaan tulleet vankeutta ja ehdonalaista vapaut-

tamista koskevat lainmuutokset painottavat suunnitelmallis-

ta rangaistusten täytäntöönpanoa ja hallittua vapauttamista.  

Tämä painotus edellyttää paitsi uusia toimintatapoja myös 

selkeitä rakenteellisia uudistuksia täytäntöönpanojärjestelmäs-

sämme. 

Resurssien ollessa rajalliset on tärkeää löytää oikeat tavat nii-

den kohdentamiseen yhteiskunnan turvallisuutta parhaiten 

edistävällä tavalla. Tehdyillä päätöksillä haluamme varovasti 

siirtää painopistettä suljetusta laitostäytäntöönpanosta avoi-

mempaan suuntaan. Näin saamme mahdollisuuden kehittää 

vapauttamisvaiheen toimintoja. Avolaitosten ja yhdyskuntaseu-

raamusten käyttöä lisäämällä ja niiden sisältöä monipuolista-

malla pystymme myös lisäämään rangaistusten täytäntöönpa-

non uusimisriskiä vähentävää vaikuttavuutta. 

Viime vuoden kuluessa kävi ilmeiseksi, että ilman merkittäviä 

rakenteellisia uudistuksia Vankeinhoitolaitoksen toimintaa ei 

nykyisellä tasolla voida jatkaa. Tehdyt painopistevalinnat mah-

dollistavat myös valtionhallinnon tuottavuusohjelman rikosseu-

raamusalalle suunnattujen tuottavuussäästöjen toteuttamisen. 

Laitoksiin sijoitettavien vankien määrän ennakoitu vähentymi-

nen mahdollisti suunnitelman noin 400 suljetusta vankipaikasta 

luopumisesta. Vähennykset ehdotettiin kohdennettavaksi Kon-

nunsuon ja Pelson vankiloihin. Oikeusministeriö onkin sittem-

min tehnyt päätöksen Konnunsuon vankilan lakkauttamisesta 

vuoden 2011 loppuun mennessä. Pelson vankilan paikkalukua 

vähennetään samalla aikataululla.

Tuloksellisen työn vuosi

Tiukka määrärahatilanne edellytti monia toiminnan sopeutta-

mistoimia. Näistä huolimatta kriminaalihuoltotyölle ja vankein-

hoidolle asetetut tulostavoitteet saavutettiin varsin hyvin. 

Yhdyskuntapalvelun suoritti onnistuneesti loppuun aiempaa 

suurempi osuus aloittaneista. 

Rangaistuslaitosten säilytysvarmuus ja yhteiskunnan turvalli-

suus on pysynyt edelleen hyvällä tasolla. Poistumisluvalta pa-

laamatta jäävien osuus pieneni. Avolaitosten käyttöaste parani 

edelliseen vuoteen verrattuna. Yhä suurempi osa vangeista on 

ollut sijoitettuna avolaitoksiin. Silti avolaitoksista luvatta poistu-

miset pysyivät edellisvuoden tasolla, mikä kertoo avolaitossijoi-

tusten onnistumisesta. Valvotun koevapauden osalta päästiin 

määrälliseen tavoitteeseen. Yhdeksän kymmenestä aloitetusta 

koevapaudesta suoritettiin onnistuneesti loppuun. Tätä voi-

daan pitää erinomaisena tuloksena ja se antaa hyvät edellytyk-

set laajentaa valvotun koevapauden käyttöä tulevina vuosina.

Rangaistusten täytäntöönpanotyössä kehityttiin laadullisesti. 

Rangaistusajan suunnitelmia tehtiin edellistä vuotta useammal-

le rangaistuksensa aloittaneelle rangaistusvangille. Yhdyskun-

taseuraamusta suorittaville tehtyjen rangaistusajan suunnitel-

mien tulostavoite ylitettiin. Rangaistusvankien osallistuminen 

toimintaan lisääntyi edellisvuoteen verrattuna. Toiminta- ja 
Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja, 
Rikosseuraamusviraston päällikkö Esa Vesterbacka.
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päihdeohjelmien osuutta ei saatu kasvatettua tavoitteen mu-

kaiselle tasolle mm. ohjaajapulan vuoksi, mutta osuus pystyt-

tiin pitämään edellisvuoden tasolla. Samoin yhdyskuntaseu-

raamusten osalta työskentelyohjelmien osallistuneiden osuus 

pysyi edellisvuoden tasolla.

Kestävällä pohjalla

Vuoden hyvä tulos on saatu aikaan noin 3 200 rikosseuraa-

musalan ammattilaisen voimin. Vuoden 2008 lopussa valmistui 

uusi henkilöstöstrategia, joka linjaa alan henkilöstöpolitiikkaa 

tulevien vuosien aikana. Sen painopisteinä ovat osaamisen 

varmistaminen, työssä jaksamisen tukeminen ja muutosten 

hallinta. Vuoden 2008 painopistealueita oli myös johtamisen 

kehittäminen. Riseala 2010 -hankkeen myötä käynnistyi mitta-

va johdon valmennusohjelma, jonka avulla aloitettiin strategis-

ten linjausten jalkauttaminen koko rikosseuraamusalalle.

Tulevaisuuden suunnittelu vaatii joskus vaikeitakin ratkaisuja. 

Niitä olimme rikosseuraamusalalla valmiit viime vuonna te-

kemään. Tulevaisuus vaatii myös vakiintunutta jokapäiväistä 

työtä, jonka pohjalle rakentaa. Sitä teimme vuoden jokaisena 

päivänä. 

Esa Vesterbacka,

Pääjohtaja 

Visioner och vardag –  
att bygga upp en gemensam 
framtid i brottspåföljdssektorn

År 2008 var ett år av framtidsplanering  
i brottspåföljdssektorn

Under 2008 fattades de viktiga beslut som låg till grund för den 

nya organisationen i brottspåföljdssektorn. Avsikten med det 

pågående projektet Riseala 2010 är att höja kvaliteten av straff- 

verkställigheten och förbättra serviceförmågan. Organisatio-

nen i branschen ska reformeras så att kriminalvårdsväsendet, 

fångvårdsväsendet och Brottspåföljdsverket ska gå samman i 

en enda myndighet i början av 2010. 

Det gäller att reformera strukturer och processer. De lagändrin-

gar om fängelse och villkorlig frigivning som trädde i kraft 

2006 betonar att straffverkställigheten ska vara systematisk 

och frigivningen kontrollerad. En sådan prioritering kräver nya 

arbetsmetoder men också uppenbara strukturella reformer i 

verkställighetssystemet. 

Eftersom resurserna är begränsade är det viktigt att inrikta 

dem så att de kan optimalt främja tryggheten i samhället. Gen-

om de beslut som fattats vill vi varsamt överföra tyngdpunkten 

från verkställighet på slutna anstalter till en mera öppen verks-

tällighet. På så sätt blir det möjligt att utveckla aktiviteter i fri-

givningsskedet. Genom att öka bruket av öppna anstalter och 

tillämpningen av samhällspåföljder och göra verkställighets- 

innehållet mångsidigare kan vi också öka effektiviteten av straff - 

verkställigheten för att reducera återfallsrisken. 

Under det förra året blev det uppenbart att fångvårdsväsen-

dets arbete inte kunde fortsätta på den nuvarande nivån utan 

avsevärda strukturreformer. De valda tyngdpunkterna gör det 

också möjligt att genomföra de produktionsinbesparingar som 

bestämts för brottspåföljdssektorn genom statsförvaltningens 

produktivitetsprogram. 

Den förutsedda nedgången av antalet intagna på anstalter 

gjorde det möjligt att planera att avstå från ca 400 fångplatser 

på slutna anstalter. Nedskärningarna skulle enligt förslag kon-

centreras till fängelserna i Konnunsuo och Pelso. Justitieminis-

teriet beslutade i själva verket senare att Konnunsuo fängelse 

skulle läggas ned före utgången av 2011. Antalet fångplatser 

i Pelso fängelse skulle å andra sidan reduceras enligt samma 

tidtabell.  

Ett år av framgångsrikt arbete

Det strama anslagsläget krävde att många aktiviteter måste di-

mensioneras om. Det oaktat kunde de resultatmål som ställts 

upp för kriminal- och fångvården mer än väl nås.
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Jämfört med den tidigare situationen kunde en större del av 

de dömda som inledde samhällstjänst framgångsrikt slutföra 

tjänsten. Nivån av förvaringssäkerhet på straffanstalterna och 

tryggheten i samhället var alltjämt hög. Andelen personer som 

inte återvände från permissioner gick ned. Kapacitetsutnytt-

jandet på öppna anstalter förbättrades jämfört med fjolåret. 

Antalet personer som utan tillstånd avlägsnade sig från öppna 

anstalter stod på fjolårsnivån, vilket vittnade om att utplacerin-

gen på öppna anstalter var lyckad, trots att allt fl era fångar sta-

tionerades på sådana anstalter. När det gällde övervakad frihet 

på prov kunde det kvantitativa målet nås. Nio tiondelar av de 

experiment med frigivning på prov som inleddes kunde fram-

gångsrikt slutföras. Det kan anses vara ett förträffl igt resultat. 

Det skapar goda förutsättningar för att utvidga tillämpningen 

av övervakad frihet på prov under de kommande åren.

Straffverkställigheten utvecklades också kvalitativt. Planer för 

strafftiden gjordes upp för ett högre antal dömda fångar som 

inledde strafftiden, jämfört med fjolåret. När det gällde de döm-

da som avtjänade någon samhällspåföljd, kunde resultatmå-

len i planerna för strafftiden överträffas. De dömda fångarna 

deltog i olika former av sysselsättning i större utsträckning 

jämfört med fjolåret. Omfattningen av åtgärds- och missbru-

karprogram kunde inte ökas på det sätt som förutsattes av de 

mål som ställts upp, bl.a. på grund av instruktörsbristen, men 

programmens andel kunde bibehållas på fjolårsnivån. Andelen 

deltagare i sysselsättningsprogram i samband med samhälls-

påföljder förblev likaså på samma nivå som året innan.

En hållbar grund

Det goda resultatet under året kunde nås genom det arbete 

som utfördes av ca 3 200 professionella i brottspåföljdsbran-

schen. Vid utgången av 2008 färdigställdes en ny personalstra-

tegi som drar upp riktlinjerna för personalpolitiken i branschen 

under de kommande åren. Tyngdpunkterna i strategin är att 

säkerställa kunnande, stödja välbefi nnande på jobbet och han-

tera förändringar. En av tyngdpunkterna under 2008 var också 

utvecklingen av ledarskapet. I takt med projektet Riseala 2010 

startades ett omfattande träningsprogram för ledningen. Med 

hjälp av programmet började vi förankra de strategiska riktlin-

jerna i hela brottspåföljdssektorn.

Framtidsplanering kräver ibland svåra avgöranden. Vi i brotts-

påföljdssektorn var förra året redo att träffa dessa avgöranden. 

Men framtiden kräver också etablerat vardagligt arbete som 

det går att bygga vidare på. Det arbetet utförde vi varje dag 

av året.

 

 

Esa Vesterbacka,

Generaldirektör
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Seuraamukset



Rangaistuslaitokseen saapuneet ja rangaistuksen suorittamisen aloittaneet vuoden 2008 aikana   

Saapumisia Rangaistuksen
suorittamisen
alkamisia

  Miehiä Naisia Miehiä Naisia    

Sakkovankeja  1 602 226 21 3 1 852  
        
15–17-vuotiaat rangaistusvangit  3 0 0 0 3  

Alle 21-vuotiaita rangaistusvankeja  71 2 12 0 85  
      
Muita rangaistusvankeja  2 844 208 392 7 3 451  
      
15–17-vuotiaat tutkintavangit  19 1 0 0 20  

Alle 21-vuotiaita tutkintavankeja  188 16 0 0 204  
       
Muita tutkintavankeja  1 580 126 0 0 1 706  

Yhteensä  6 307 579 425 10 7 321 6 438 

Rangaistusvankeihin sisältyvät myös vuoden aikana rangaistuksensa suorittamisen aloittaneet 41 (39) henkilöä, jotka on tuomittu asevelvollisuudesta 
kieltäytymisestä (L 16.5.1994/358, 39 §) tai siviilipalvelusrikoksesta (L 30.12.1991/1723, 26§).       
  

Vankiryhmät Vankilaan Avolaitokseen Yhteensä  

Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 2008

  YKP(1) EAV(2) ERN(3) NUOR.RANG.(4) Yhteensä  
 

Seuraamusasiakkaat  3 609 935 634 17 5 195 

(1) Yhdyskuntapalvelu     (2) Ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta     (3) Ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta     (4) Nuorisorangaistus

Seuraamusten täytäntöönpano

Rikosseuraamusviraston toimialaan kuuluvat rikosoikeudelliset 

seuraamukset voidaan yksinkertaistaen jakaa vankeusrangais-

tuksiin ja vapaudessa suoritettaviin yhdyskuntaseuraamuksiin.

Vankeinhoitolaitos vastaa ehdottomien vankeusrangaistusten 

ja sakon muuntorangaistusten täytäntöönpanosta. Lisäksi se 

huolehtii tutkintavankeuden toimeenpanosta.

Vapaudessa suoritettavien yhdyskuntaseuraamusten täytän-

töönpano kuuluu Kriminaalihuoltolaitokselle. Yleisin Kriminaa-

lihuoltolaitoksen valvoma seuraamus on yhdyskuntapalvelu. 

Suuren asiakasryhmän muodostavat lisäksi ehdonalaisesti 

vapautuneet, joiden valvonnasta Kriminaalihuoltolaitos vastaa. 

Muita seuraamuksia ovat ehdollisesti rangaistujen nuorten val-

vonta sekä 15–17-vuotiaille tuomittava nuorisorangaistus.

Vuonna 2008 Rikosseuraamusviraston pitämään tuomiore-

kisteriin otettiin 16 013 rangaistustuomiota. Näistä 11 878 

oli vankeustuomioita, 4 115 yhdyskuntapalvelutuomioita ja 20 

nuorisorangaistuksia. Tuomiorekisterin lukuihin sisältyvät alioi-

keuden vielä vailla lain voimaa olevat tuomiot. 

Rikosseuraamusviraston valvontaan määrättyjen ehdollisesti 

tuomittujen nuorten rekisteriin tuli 947 tuomiota.

Lykkäyshakemukset

Sekä vankeusrangaistukset että yhdyskuntaseuraamukset on 

pantava täytäntöön viipymättä, kun ne ovat tulleet täytäntöön-

panokelpoisiksi tai saavuttaneet lainvoiman.

Rikosseuraamusvirasto voi myöntää lykkäystä vankeusran-

gaistuksen tai sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanon 

aloittamiseen terveydellisiin syihin perustuen. Muista syistä 

haettavat lykkäykset ratkaisee ulosottomies.

Rikosseuraamusvirastolle saapui vuonna 2008 yhteensä 739 

lykkäyshakemusta, joista rangaistuksen täytäntöönpanon lyk-

käämiseen johti 445. Terveydellisin syin myönnettyjen lykkä-

ysten määrässä ei ole havaittavissa suurta muutosta vuoteen 

2007 verrattuna.

Täytäntöönpanon siirrot

Rikosseuraamusvirasto vastaa Pohjoismaiden välisistä täy-

täntöönpanon siirroista. Kertomusvuonna Rikosseuraamusvi-

rastoon saapui kaikkiaan 108 täytäntöönpanopyyntöä muista 

Pohjoismaista. Näistä 101 koski rangaistuksen täytäntöönpa-

noa ja seitsemän valvonnan järjestämistä Suomessa. 

Suomessa tuomitun muuhun Pohjoismaahan siirrettäviä ran-

gaistuksen täytäntöönpanoja tai valvonnan järjestämisiä tuli 
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Rikosseuraamusvirastossa vireille 51, joista seitsemän liittyi 

valvonnan järjestämiseen.

Muiden kuin Pohjoismaiden välisistä täytäntöönpanon siir-

roista päättää oikeusministeriö. Vuoden 2008 aikana kolme 

suomalaista vankia siirrettiin kotimaahansa jatkamaan ran-

gaistuksensa suorittamista. Kaksi heistä saapui Espanjasta 

ja yksi Virosta.

Oikeudellinen valvonta

Rikosseuraamusviraston oikeudellinen yksikkö ottaa vastaan 

ja käsittelee vangeilta saapuvia kanteluita. Vuonna 2008 kan-

teluita saapui 363. Vastauksia annettiin yhteensä 417 kante-

luun. Lisäksi Rikosseuraamusvirasto vastaanotti 51 omaisen 

vangin puolesta tekemää valitusta tai asiakirjapyyntöä, joista 

49:ään vastattiin.

Eduskunnan oikeusasiamies antoi ilmoituksensa mukaan ker-

tomusvuonna ratkaisun 442 vankeinhoitoa koskeneeseen kan-

teluun. Oikeusasiamies tekee selvitys- ja lausuntopyyntöjä Ri-

kosseuraamusvirastolle, aluevankiloille sekä suoraan vankiloille 

harkintansa ja tietotarpeensa mukaan. Vuonna 2008 Rikos-

seuraamusvirasto vastaanotti eduskunnan oikeusasiamieheltä 

yhteensä 50 selvitys- tai lausuntopyyntöä. 

Vankeuslain ja tutkintavankeuslain mukaan vanki voi tehdä 

tietyistä tuomittua tai vankia koskevista ratkaisuista oikaisu-

vaatimuksen suoraan aluevankilan johtajalle. Vuonna 2008 

koko maassa tehtiin 397 oikaisuvaatimusta, joista edellisvuo-

den tapaan alle 10 prosenttia johti muutokseen. Tyypillisimpiä 

oikaisuvaatimusten aiheita ovat olleet rangaistuksen täytän-

töönpanon lykkääminen muilla kuin terveydellisillä syillä sekä 

kurinpitorangaistukset. 

Mikäli vanki tai tuomittu ei saa oikaisuvaatimuksen kautta toivo-

maansa muutosta, hän voi tehdä valituksen hallinto-oikeuteen. 

Vuonna 2008 näin tapahtui 115 tapauksessa.

Tarkastustoiminta

Rikosseuraamusvirasto arvioi säännöllisesti seuraamusten täy-

täntöönpanon oikeellisuutta. Tarkastustoiminta valvoo täytän-

töönpanon yhdenmukaisuutta sekä aluevankiloiden ja aluetoi-

mistojen toiminnan laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 

Tarkastustiimi huolehtii valvonnasta suorittamalla vankilatar-

kastuksia sekä laatimalla selvityksiä.

Vuonna 2008 tarkastustiimi arvioi vankeuslain mukaisten toi-

mintakäytäntöjen toteutumista kolmessa vankilassa.

Tarkastustiimi laati valvottua koevapautta koskevan selvityksen 

sekä arvion aluevankiloiden suljetuimpien vankiloiden poistu-

mislupakäytäntöjen yhdenmukaisuudesta.

Muita tarkastuskohteita olivat asiakastiedon välittyminen Van-

keinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltolaitoksen asiakastietojär-

jestelmien välillä sekä toimet yhdyskuntapalvelun suorittamisen 

kontrolloimiseksi.

CPT vieraili Suomen vankiloissa

Kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 

rangaistuksen estämiseksi toimiva eurooppalainen komi-

tea (CPT) teki kertomusvuonna määräaikaisvierailunsa 

Suomeen. 

CPT tarkastaa vapautensa menettäneiden henkilöiden säily-

tystiloja ja kohtelua. Edellisen kerran CPT vieraili rikosseu-

raamusalan kohteissa vuonna 2003 – nyt vuorossa olivat 

Helsingin, Riihimäen ja Vantaan vankilat. Vantaan vankilas-

sa komitea tutustui myös psykiatrisen osaston toimintaan.

Vankeinhoitolaitoksen osalta CPT kiinnitti eri kohteissa 

huomiota vankien toimintamahdollisuuksien vähyyteen. 

Kritiikkiä sai osakseen myös se, ettei kaikissa vankiloissa 

osalla vangeista edelleenkään ole mahdollisuutta käyttää 

saniteettitiloja ympäri vuorokauden. 

CPT suositti kannanotossaan, että vankien välisen väki-

vallan estämiseen panostettaisiin nykyistä enemmän. 

Vankeinhoitohenkilökunnan koulutukseen CPT suositti 

vuorovaikutustaitojen opettamisen lisäämistä paremman 

vankila-arjen takaamiseksi.

Suunnitelmallinen  
rangaistusaika
Seuraamusten täytäntöönpano on nykymuodossaan suunni-

telmallinen, hallitusti etenevä prosessi. Vankeusrangaistusten 

kohdalla kolmivaiheinen prosessi alkaa vankilaan tulosta, jota 

seuraavat rangaistuksen suorittaminen sekä lopulta vapau-

tuminen.  

Vankeuslaissa säädetään, että vankeuden sisältönä on vapau-

den menetys tai sen rajoittaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

vankeusrangaistuksen täytäntöönpano ei saa aiheuttaa vangin 

oikeuksiin eikä olosuhteisiin muita rajoituksia kuin ne joista sää-

detään lailla tai jotka seuraavat itse rangaistuksesta.

Vankilan olot järjestetäänkin siten, että ne vastaavat mahdolli-

simman pitkälle yhteiskunnassa vallitsevia elinoloja. Rangais-

tusaikaa suunniteltaessa vangille vapaudenmenetyksestä 

aiheutuvia haittoja pyritään ehkäisemään vangin toimintaky-

kyä tukemalla sekä tarjoamalla hänelle mahdollisuus ylläpitää 

terveyttään.
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Vankilaan saapuvalle vangille on sijoittajayksikössä laadittu yksi-

löllinen rangaistusajan suunnitelma, joka sisältää suunnitelman 

vangin sijoittamisesta, osallistumisvelvollisuuden mukaisesta 

toiminnasta rangaistusaikana, valvotusta koevapaudesta, eh-

donalaisesta vapauttamisesta sekä poistumisluvan myöntämi-

sestä. Rangaistusajan suunnitelman toteutumista seurataan ja 

suunnitelmaa täsmennetään sijoitusvankilassa.

Keskeisen osan rangaistusajan suunnitelmasta muodostavat 

tiedot vangin sijoittamisesta toimintaan. Kaikilla vangeilla on 

osallistumisvelvollisuus, jonka he täyttävät osallistumalla ran-

gaistusajan suunnitelman tavoitteita edistävään toimintaan. 

Toiminta voi koostua työstä, koulutuksesta tai muista vangin 

valmiuksia kehittävistä toiminnoista, kuten kuntoutuksesta. Si-

joittaminen rangaistusajan suunnitelman mukaiseen toimintaan 

voi vaikuttaa vangin sijoittamiseen sekä perustellusta syystä 

siirtoihin vankilasta toiseen.

Yhdyskuntaseuraamuksissa seuraamus toimeenpannaan va-

paudessa asiakkaan kanssa laaditun palvelusuunnitelman mu-

kaisesti. 

Avolaitossijoittaminen kesken rangaistusajan

Vangin siirtäminen suljetusta laitoksesta avolaitokseen mää-

räajaksi tai rangaistuksen jäljellä olevaksi osaksi on perustel-

tua, mikäli siirto edistää vangin rangaistusajan suunnitelman 

toteutumista.

Avolaitokseen oli vuonna 2008 sijoitettuna keskimäärin 877 

rangaistusvankia eli noin 30 prosenttia rangaistusvangeista. 

Suljetusta vankilasta avolaitokseen siirtyi vuonna 2008 yh-

teensä 1 644 vankeusvankia ja 20 sakkovankia. Elinkautista 

vankeusrangaistusta suorittavia oli vuonna 2008 avolaitok-

seen sijoitettuna 43.

Avolaitossiirron syynä on usein vangin osallistuminen työ- ja 

toimintakykyä ylläpitävään toimintaan, kuten kuntouttavaan 

ohjelmaan, valmentavaan työhön tai hänelle sopivaan oppi-

sopimuskoulutukseen. Kertomusvuonna avolaitosvankien 

aktiivitunneista kaksi kolmannesta käytettiin muuhun kuin pe-

ruspalveluihin (31,4 %).

Valmentavaan työhön, kuten metalliteollisuus- tai puusepän-

töihin käytettiin 24,6 prosenttia ja opiskeluun 17,9 prosenttia 

aktiivitunneista. Noin 13 prosenttia osallistui aktiiviaikana ohjel-

matoimintaan ja 11 prosenttia teki ammattityötä. 

Onnistunut avolaitossijoittuminen edellyttää vangilta sitoutu-

mista päihteettömyyteen sekä kykyä noudattaa hänelle ase-

tettuja sääntöjä. Vuonna 2008 sääntöjen rikkomisen vuoksi  tai 

muusta syystä takaisin suljettuun vankilaan siirrettiin 520 van-

keusvankia ja neljä sakkovankia. 

Avolaitospaikka koetaan vankien keskuudessa tavoittelemisen 

arvoiseksi, joten sääntörikkoja pyritään välttämään. Vuonna 

2008 lomalta jäi palaamatta yhteensä 89 vankia. Avolaitok-

sesta poistui luvatta 55 vankia. Luvatta poistumiset säilyivät 

edellisvuoden tasolla, vaikka yhä suurempi osuus vangeista oli 

sijoitettuna avolaitokseen. 

Pyrkimyksenä on, että vanki vapautuisi joko avolaitoksen 

kautta tai vapauttaminen tapahtuisi vaiheittaisen valvonnan 

vähentämisen, kuten valvotun koevapauden tai ehdonalaisen 

vapauden kautta. Rangaistuksen loppuvaiheessa avolaitossi-

joittaminen helpottaa vapautumisen valmistelua, kuten yhtey-

denpitoa omaisiin tai yhteiskuntaan paluun kannalta tärkeisiin 

viranomaistahoihin ja -palveluihin. 

Vapauttamisvaihe osana  
rangaistusaikaa
Vuoden 2008 aikana vapauttamiseen on pyritty kiinnittämään 

enenevässä määrin huomiota yhtenä rangaistusajan keskei-

sistä vaiheista.

Ennen vapautumista vangin rangaistusajan suunnitelmaa 

täydennetään vapauttamissuunnitelmalla ja valvontasuun-

nitelmalla. Vapauttamissuunnitelmassa arvioidaan vangin 

edellytyksiä selviytyä vapaudessa sekä palvelujen tarve. 

Valvontasuunnitelma laaditaan ehdonalaisesti vapautettaville 

vangeille, jotka näiden sosiaalisen selviytymisen tukemiseksi 

Suunnitelmallinen rangaistusaika

Kriminaalihuoltolaitos Vankeinhoitolaitos Yhteistyö

Vapautumissuunnitelma ValvontasuunnitelmaVankeusajansuunnitelma

Suunnitelmallinen vankeusaika Suunnitelmallinen  
valvonta-aika
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asetetaan enintään kolmeksi vuodeksi Kriminaalihuoltolaitok-

sen suorittamaan valvontaan. 

Rangaistusajan osatavoitteena on tukea vangin sopeutumis-

ta yhteiskuntaan rangaistuksen suorittamisen jälkeen. Tästä 

syystä vanki ei vapaudu suoraan vankilasta, vaan hän suorittaa 

loppuosan rangaistustaan ehdonalaisessa vapaudessa joko 

valvonnassa tai ilman. Tarveharkintaisesti osa vangeista sijoite-

taan lisäksi valvottuun koevapauteen ennen ehdonalaisjakson 

alkamista.

Valvottu koevapaus 

Uuden vankeuslain myötä käyttöön otettiin valvottu koevapa-

us, jolla pyritään helpottamaan varsinkin pidempää ehdotonta 

vankeusrangaistusta suorittavien vankien sijoittumista yhteis-

kuntaan laitosajan loppuvaiheen tuetulla koevapausjaksolla. 

Koevapauden valvonnasta vastaa vankila, ja se on ehdoiltaan 

ja valvonnaltaan huomattavasti ehdonalaisesti vapautuneiden 

valvontaa tiukempi.

Sekä määräaikaista rangaistusta että elinkautista vankeusran-

gaistusta suorittava vanki voidaan tietyin edellytyksin sijoittaa 

valvottuun koevapauteen vankilan ulkopuolelle enintään kuusi 

kuukautta ennen ehdonalaista vapautumista.

Koko rangaistusta suorittavilla, mikäli he eivät ole päässeet 

ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan viisi kuudesosaa tuo-

miosta, pakollinen valvottu koevapausjakso on kolme kuukaut-

ta ennen vapautumista.

Päästäkseen valvottuun koevapauteen vangin on sitoudutta-

va päihteettömyyden sekä noudatettava koevapauden aikana 

muita hänelle asetettuja ehtoja. Koevapautta varten laaditaan 

toimeenpanosuunnitelma, johon sisältyvät tiedot muun muas-

sa koevapaudessa olevan asumisesta ja toimeentulosta, toi-

mintavelvoitteesta, päivittäisestä toiminta-ajasta sekä mahdol-

lisista liikkumisen alueellisista tai ajallisista rajoituksista. 

Toimeenpanosuunnitelma sisältää tiedon myös vankilan suo-

rittaman valvonnan toteuttamisesta. Koevapaudessa olevan 

valvonta tapahtuu puhelinsoitoin, paikantamalla sekä tarkas-

tuskäynnein valvottavan asuntoon tai toimintapaikalle. Koeva-

paudessa oleva voidaan velvoittaa ilmoittautumaan aika ajoin 

myös vankilassa.

Rikosseuraamusvirastossa valmistui vuoden 2008 lopulla 

selvitys koevapauden valvonnasta. Siinä todettiin, että koe-

vapaudessa olevien vankien toimintaan osallistuminen sujuu 

hyvin. Vangeille järjestyy toimintapaikkoja ja toiminta on pää-

sääntöisesti ollut kokopäiväistä. Sen sijaan koevapauden 

valvonnassa havaittiin parantamisen varaa. Valvontatapaa-

misten järjestäminen koettiin paikoin hankalaksi pitkien etäi-

syyksien vuoksi. Tämän lisäksi katsottiin, että valvonnassa 

hyödynnettyä paikannusta tulisi lisätä osana koevapauden 

valvontaa. Selvityksen pohjalta rikosseuraamusalalle an-

nettiin vuoden vaihteessa täsmennetyt ohjeet koevapauden 

valvonnan järjestämisestä.

Valvottu koevapaus voidaan peruuttaa, jos sijoittamisedelly-

tyksiä ei enää ole tai jos koevapaudessa oleva rikkoo hänelle 

asetettuja ehtoja. Ehtojen rikkomisesta ei automaattisesti seu-

raa koevapauden peruuntuminen. Vangille voidaan antaa myös 

varoitus tai koevapaus voidaan peruuttaa enintään kuukauden 

määräajaksi ennen kuin se sijoittajayksikön johtajan päätöksellä 

peruutetaan kokonaan. Elinkautisvankien ja koko rangaistusta  

suorittavien valvottuun koevapauteen asettamisesta tai koeva-

pauden peruuttamisesta päättää Rikosseuraamusvirasto.

Rangaistusta suorittavista valvotussa koevapaudessa oli vuon-

na 2008 keskimäärin 50 henkilöä päivässä. Kertomusvuonna 

valvotun koevapauden suoritti onnistuneesti loppuun 91 pro-

senttia koevapauden aloittaneista, mikä ylittää selvästi asete-

tun tavoitteen.

Ehdonalainen vapaus ja sen valvonta

Määräaikaista vankeusrangaistusta suorittava pääsee vankilan 

johtajan päätöksellä ehdonalaiseen vapauteen, kun vankeus-

rangaistuksesta on suoritettu määräosa, kuitenkin vähintään 

14 päivää. Myös elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomi-
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tun ja vankilassa koko rangaistustaan suorittavan on mahdol-

lista päästä ehdonalaiseen vapauteen. Tällöin asiasta päättää 

Helsingin hovioikeus.

Ehdonalaiseen vapautumiseen voidaan liittää Kriminaalihuolto-

laitoksen toteuttama valvontajakso, jos se katsotaan vapautu-

van sosiaalisen selviytymisen kannalta aiheelliseksi. Valvontaan 

määrätään automaattisesti, jos rikos on tehty kahtakymmentä 

ikävuotta nuorempana tai jos jäljellä olevaa tuomiota on jäljellä 

vuotta enemmän. Vanki voi myös itse pyytää valvontaa.

Vuonna 2008 valvontaan asetettiin 20,5 prosenttia ehdonalai-

sesti vapautetuista, kaikkiaan 935 henkilöä.

Tavoitteena on, että valvontaan vapautuvien vapauttamissuun-

nitelmaa ryhdytään valmistelemaan vähintään kuusi kuukautta 

ennen vapautumista. Tällöin rangaistusajan suunnitelman to-

teutumisen ja palvelutarpeiden arvioinnin pohjalta voidaan ra-

kentaa toimiva valvontasuunnitelma yhdessä vapautuvan ja tä-

män sidosryhmien kanssa. Vuonna 2008 Kriminaalihuoltolaitos 

sai tiedon vapauttamisesta keskimäärin neljä kuukautta ennen 

vangin varsinaista vapautumispäivää. 

Kertomusvuonna valmistelevista tapaamisista vankilassa jär-

jestettiin noin 500 ja kriminaalihuollon palvelupisteessä noin 

400. Neljä tapaamista viidestä toteutui yksilötapaamisena. 

Vankilassa vapautumisen valmistelu toteutettiin viidenneksen 

kohdalla verkostotapaamisena, vapaudessa verkostotapaami-

sia oli 10 prosenttia.

Itse valvonta muodostuu valvontatapaamisista, joissa käsitel-

lään valvontasuunnitelmassa arvioituja rikolliseen käyttäytymi-

seen vaikuttavia tekijöitä keskustelujen ja harjoitusten avulla. 

Lisäksi valvottava ohjataan tarvittaessa erilaisten tukitoimien 

tai palveluiden piiriin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi päihde- 

ja terveydenhuollon palvelut, muut sosiaalipalvelut tai velkojen 

selvittely. 

Vapautuminen

Vuonna 2008 vankilasta vapautui 995 tutkintavankia, 1 717 

sakkovankia ja 4 484 vankeusvankia. Ehdonalaiseen vapau-

teen päästettiin kertomusvuonna kaikkiaan 4 557 vankia, mutta 

kaikki ehdonalaiseen vapauteen päästetyt eivät vapautuneet 

vankilasta vaan jäivät tutkintavangiksi muun rikoksen johdosta.

Work out -ohjelma tukee nuorta vankia yli 
vapautumisvaiheen

WOP-projekti on Keravan vankilassa 2001 aloitettu 

kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ohjelma nuorille mies-

vangeille. Nuoren kuntoutus tapahtuu vankilan WOP-

osastolla yhteistyössä vankilan erityisohjaajien, osaston 

valvontahenkilökunnan sekä sidosryhmien, erityisesti Kri-

minaalihuollon tukisäätiö KRITS:n palveluohjaajien kanssa. 

Vapautumisen jälkeen nuoren kanssa työskentelyä jatkaa 

KRITS:n palveluohjaaja.

Intensiivisessä kuntoutuskokonaisuudessa kehitetään van-

gin elämänhallintaa, pyritään vaikuttamaan ongelmallisen 

päihteidenkäytön syihin sekä tuetaan nuoren kiinnittymistä 

yhteiskuntaan vapautumisen jälkeen.

Menestyksen ainekset

Tutkija Riitta Granfelt on tarkastellut nuorten vankien WOP- 

kuntoutusta sekä tutkinut WOP-ohjelman soveltuvuutta 

muun suunnitelmallista vapautumista tukevan kuntoutus-

toiminnan kehittämiseen (Rikosseuraamusviraston julkai-

susarja 4/2008).

Tutkijan mukaan osastokuntoutuksen ja vapautumisen jäl-

keisen ammatillisen tuen yhdistelmä valmentavat vangin tu-

loksekkaasti vapauteen. Work out- eli WOP-kuntoutukseen 

osallistuneista nuorista vangeista yli puolet vältti viiden 

vuoden tarkastelujaksolla paluun vankilaan.

Tutkimus nostaa ohjelman tärkeäksi voimavaraksi työhön-

sä sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijät, jotka luovat 

osastolle kuntoutusmyönteisen ilmapiirin sekä mahdollista-

vat pitkäjänteisen sidosryhmäyhteistyön. Vankilakuntoutuk-

sessa saavutettu myönteinen kehitys turvataan ohjaamalla 

vapautuva vanki heti vapautumisen jälkeen ammatillisen 

tuen ja keskeisten tukipalvelujen piiriin.

WOP-ohjelmaa voidaan nuorten ohella soveltaa myös mui-

hin vankiryhmiin, kuten naisvankien kuntoutustoiminnan ke-

hittämiseen tai pitkäaikaisvankien vapauteen valmentavaan 

toimintaan. Tällä hetkellä suljetussa laitoksessa toteutetta-

va ohjelma on lisäksi siirrettävissä avolaitosympäristöön.
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Toiminnan kehittäminen



Riseala 2010 -kehittämishanke 
Oikeusministeri Tuija Brax teki kesäkuussa 2007 päätöksen 

vankeinhoidon kehittämisohjelmasta ja antoi toimeksiannon 

rikosseuraamusalan organisaation kehittämisestä. Rikosseu-

raamusvirasto yhdisti nämä tehtävät yhdeksi hankekokonai-

suudeksi, koko rikosseuraamusalan Riseala 2010 -kehittä-

mishankkeeksi.

Hanke jakautuu kahteen, ohjauksen ja johtamisen sekä tuot-

tavuuden ja palvelukyvyn, kokonaisuuteen. Tavoitteena on 

rakentaa kestävä perusta palvelukykyiselle ja tehokkaalle 

rangaistusten täytäntöönpano-organisaatiolle. Vuoden 2010 

alussa Rikosseuraamusvirasto, Vankeinhoitolaitos ja Kriminaa-

lihuoltolaitos yhdistyvät ja toimintansa aloittaa uusi rikosseu-

raamusalan viranomainen.

Kertomusvuonna hanketyöskentelyn keskiössä olivat rikos-

seuraamusalan johtamisjärjestelmän kehittäminen, rikosseu-

raamusviraston organisaatiouudistus sekä uuden rikosseuraa-

musalan viranomaisen alueorganisaation valmistelu.

Rikosseuraamusviraston organisaatiouudistus

Osana Riseala 2010 -kehittämishanketta Rikosseuraamusvi-

rastossa käynnistyi vuonna 2008 laaja organisaatiouudistus. 

Uudistuksessa rikosseuraamusalan keskusvirastolle valmistel-

tiin uusi johtamisjärjestelmä, toimintamalli sekä organisaatiora-

kenne. 

Keskeisiä uudistuksia olivat viraston organisaatiorakenteen 

muuttaminen matriisimalliseksi, jolloin tehtävään nimitetyt pro-

sessinomistajat vastaavat toiminnan kolmen ydinprosessin 

läpiviemisestä yksiköiden tuottamaa osaamista hyödyntäen. 

Organisaatiouudistuksessa yhdistettiin myös viraston vankein-

hoidon ja kriminaalihuollon tuloslinjat Toiminnan kehitys ja laatu 

-yksiköksi. Muiksi yksiköiksi muotoutuivat Johdon tuki -yksik-

kö, Oikeudellinen yksikkö, Hallintoyksikkö ja Talousyksikkö. 

Yksiköt muodostuvat puolestaan vastuualueista.

Johdon tuki -yksikköön sijoitetut prosessinomistajat muodos-

tavat prosessijohdon. Rikosseuraamusalan strategisen johta-

misen, tulosohjauksen sekä palvelukyvyn ja vaikuttavuuden 

prosessien prosessinomistajat ovat suoraan pääjohtajan alai-

sia.

Vuoden 2010 alusta aloittava rikosseuraamusalan uusi vi-

ranomainen tarvitsee toimivan keskusyksikön, joka kykenee 

ohjaamaan ja hallinnoimaan yhtenäisesti rikosseuraamusalan 

toimintaa, taloutta ja henkilöstövoimavaroja. Organisaation lä-

päisevien prosessien ja niistä vastaavien prosessinomistajien 

kautta pyritään parantamaan viraston hallinnollista ulottuvuutta 

täytäntöönpanoalueiden toiminnan ohjauksessa. Rikosseuraa-

musviraston uusi työjärjestys astui voimaan 1.1.2009.

Alueorganisaatiouudistuksen valmistelu

Uuden rikosseuraamusalan viranomaisen aluejaon ja laitosra-

kenteen valmistelu alkoivat keväällä 2008. Rikosseuraamusvi-

rasto määräsi työryhmän, jonka toimeksiantona oli valmistella 

tulevia täytäntöönpanoalueita koskeva aluejakoselvitys virka-

työnä vuoden loppuun mennessä.

Marraskuussa valmistuneessa selvityksessä esitettiin täytän-

töönpanoalueiden määrän vähentämistä, avolaitospaikkojen suh- 

teellisen määrän lisäämistä sekä laitos- ja kustannusrakenteen 

tasapainottamiseksi kahden suljetun laitoksen lakkauttamista.

Rikosseuraamusalan organisaation aluejakoa käsiteltiin val-

tioneuvostossa joulukuussa 2008 ja uudemman kerran 

21.1.2009. Tällöin valtioneuvosto esitti kantanaan, että rikos-

seuraamusalan organisaation aluejaon valmistelua tulee jatkaa 

kolmen täytäntöönpanoalueen malliin perustuen. Myös esitetyt 

laitosrakenteeseen kohdistuvat muutokset saivat osin valtio-

neuvoston hyväksynnän.

Aluejaon lisäksi alueorganisaation uudistukseen liittyy olennai-

sesti alueiden pääprosessien ja toimintamallin määritteleminen. 

Tätä työtä tehtiin vuoden 2008 aikana useilla rikosseuraamus-

alan johdon ja henkilöstön foorumeilla yhtenäisen näkemyksen 

aikaansaamiseksi.

Rikosseuraamusalan alueorganisaation uudistusprosessi jat-

kuu aina siihen saakka, kunnes vuoden 2010 alussa Rikos-

seuraamusvirasto, Vankeinhoitolaitos ja Kriminaalihuoltolaitos 

lakkaavat olemasta ja toimintansa aloittaa rikosseuraamusalan 

uusi viranomainen.

Johtamisjärjestelmän kehittäminen

Rikosseuraamusalalla on Riseala 2010 -kehittämishankkeen 

myötä ryhdytty kehittämään alan johtamisjärjestelmää sekä 

erityisesti tulosohjausta strategisen ja operatiivisen johdon 

valmennuksella. Johdon valmennus on osa toimista, joilla ra-

kennetaan perusta yhtenäiselle ja tehokkaalle rangaistusten 

täytäntöönpano-organisaatiolle.

Johdon valmennus alkoi kertomusvuoden keväällä ja se jatkuu 

vuoden 2009 kevääseen. Tuona aikana valmennusjaksoihin si-

toutuu 70 rikosseuraamusalan johtajaa.

Organisaatiouudistuksen aikana johtamisen haasteiksi nouse-

vat rikosseuraamusalalla toisaalta työn tuottavuuden lisäämi-

nen, toisaalta toiminnan sopeuttaminen määrärahakehykseen. 

Myös yhteisen organisaatiokulttuurin luominen sekä osaami-

sen ja tulevien rekrytointien turvaaminen vaativat rikosseuraa-

musalan johdolta yhteisiä ponnisteluita.

Kertomusvuonna käynnistyneen johdon valmennuksen paino-

piste on strategialähtöisessä, yhteisesti suunnitellun tulosoh-
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jausmallin toteuttamisessa. Tavoitteena on, että toimintaa joh-

detaan kokonaisuutena sekä henkilöstövoimavarojen hallinnan 

että talouden johtamisen näkökulmasta.

Kertomusvuonna kehitettiin perustaa rikosseuraamusalan uu-

delle tulosohjausmallille dokumentoimalla tulosohjausproses-

siin liittyviä tehtäviä ja vuoden eri suunnittelukausien työsken-

telyprosesseja. Strategisen johdon ja Rikosseuraamusviraston 

taloushallinnon yhteistyön tuloksena vuoden 2008 aikana 

kyettiin mallintamaan toiminnan suunnittelussa, johtamisessa 

ja raportoinnissa käytettävät välineet ja työprosessit.

Tutkimus päätöksenteon tukena
Rikosseuraamusvirasto vastaa pitkälti rikosseuraamusalaa 

koskevan riippumattoman tutkimustoiminnan ohjauksesta ja 

rahoituksesta.

Tutkimustoiminta vastaa osaltaan toiminnan kehittämiseen ja 

päätöksenteon tueksi tarvittavan tietoaineiston tuottamisesta. 

Tutkimustoiminnan avulla organisaatiosta saadaan lisäksi ta-

voitteiden ja suoriutumisen arviointia helpottavaa tietoa.

Rikosseuraamusvirastossa tehdään omaa tutkimusta, osallis-

tutaan yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettaviin tutkimus-

hankkeisiin sekä hankitaan ja ohjataan ulkopuolisten tahojen 

tutkimusta. Ulkopuolisia tutkimuksia tuetaan lisäksi osallistu-

malla tarvittavan tutkimusaineiston tuottamiseen ja kokoami-

seen.

Suurin osa ulkopuolisesta tutkimuksesta rahoitetaan rikosseu-

raamusalan määrärahoista varatusta vuosittaisesta 300 000 

euron tutkimus- ja kehittämismäärärahasta. Tiede- ja kehitys-

yhteisöillä on mahdollisuus hakea hankerahoitusta noin kerran 

vuodessa. Päätökset rahoitettavista hankkeista tekee oikeus-

ministeriön kriminaalipoliittinen osasto Rikosseuraamusviras-

toa kuultuaan. Hankkeiden sopimuksista, koordinoinnista ja 

seurannasta vastaa Rikosseuraamusvirasto.

Vuoden 2008 haussa painopistealueina olivat henkilöstön työ-

hyvinvointia, sakkovankeusuudistusta ja rikosseuraamusalan 

asiakkaiden yhteiskuntaan integroitumista koskevat hankkeet. 

Kertomusvuonna hakemuksia saapui yhteensä 18. Näistä ra-

hoitus myönnettiin viidelle hankkeelle. Osa tutkimuksista jul-

kaistaan Rikosseuraamusviraston julkaisusarjassa.

Vilkasta kansainvälistä  
yhteistyötä
Kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja parhaiden käytän-

töjen tarkastelu ovat tärkeä osa rikosseuraamusalan toimin-

taa. Muiden maiden seuraamusjärjestelmien kehittämistyöhön 

osallistumista on lisäksi perinteisesti pidetty arvokkaana. 

Asiantuntijavaihtoa ja kehittämishankkeita

Suuri osa kansainvälisistä kehittämistoimista toteutetaan hank-

keina. Varsinkin Suomen lähialueet ovat tässä keskeisessä 

roolissa. 

Kertomusvuonna Karjalan tasavallassa saatiin päätökseen 

maatalouden ja puuteollisuuden työtoimintoihin keskittynyt 

hanke. Keski-Venäjällä kehitettiin lisäksi yhdyskuntaseuraa-

muksia yhteistyöprojektissa Ivanovon alueen vankeinhoitovi-

ranomaisten kanssa. Aiheesta järjestettiin syksyllä 2008 se-

minaari, jonka aiheena oli rangaistusten tarkastelu prosessina. 

Tilaisuuteen osallistuivat myös Karjalan tasavallan vankeinhoi-

don edustajat.   

Viron kanssa toteutettiin vuonna 2008 aluevankila- ja vankila-

tasolla tiivistä yhteistyötä muun muassa järjestämällä yhteisiä 

erityistarkastuksia sekä vankiloiden rikostorjunnan ja -tiedus-

telun koulutuksia.    

Yhteydet Aasiaan ja Afrikkaan

Suomen rikosseuraamusalan ammattilaiset ylläpitävät yh- 

teyksiä paitsi lähialueille myös Aasiaan sekä Afrikan mantereen 

valtioihin.

Yhteistyö Namibian vankeinhoitoviranomaisten kanssa keskit-

tyi kertomusvuonna yhdyskuntapalvelukokeilun tukemiseen. 

Yhdyskuntapalvelun käyttöönotto edellyttää alkuvaiheessa 

työtä kansallisen hyväksynnän saavuttamiseksi. Suomalaiset 

asiantuntijat kertoivat namibialaisille virkaveljilleen sekä hallinto-

viranomaisille Suomessa toimiviksi havaituista käytännöistä.  

Rikosseuraamusviraston julkaisusarja 

5/2008 Suomalaisten vankiloiden turvallisuus.  

Mika Junninen (Yhteisjulkaisu Rikosseuraamusvirasto/ 

HEUNI)

4/2008 Osalliseksi omaan elämään – Work out -ohjelma 

nuoren vangin tukena. Riitta Granfelt

3/2008 Naiset näkyviksi. Työryhmän mietintö

2/2008 Väkivaltarikollisten persoonallisuuspiirteiden ja  

attribuutioiden yhteydet rikosten uusimiseen.   

Taija Stoat & Helinä Häkkänen

1/2008 Vankila lapsuudessa – lapset vankilassa. Tutkimus 

lapsista, joiden elämää äidin vankeus värittää. Rosi Enroos
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Kiinassa tehtävä yhteistyö perustuu Suomen ja Kiinan oikeus-

hallinnonalojen väliseen sopimukseen, joka laaditaan kolmeksi 

vuodeksi kerrallaan. 

Kansainvälinen yhteistyö Euroopan alueella

Maamme vankilat osallistuivat kertomusvuonna siviilikriisihallin-

nan toimintaan EU:n Kosovo-mission (EULEX Kosovo) kautta. 

Suomalaiset vankilavirkamiehet toimivat kohdemaassa vanki-

loiden valvonta- ja saattotehtävissä. 

Pohjoismaisia yhteistyöverkostoja vuosittaisine tapaamisineen 

pitivät yllä muun muassa vankilarakentamisen asiantuntijat, kri-

minaalihuoltojohtajat, vankiloiden turvallisuuspäälliköt ja vanki-

laopetuksen asiantuntijat.  

Suomalainen täytäntöönpanojärjestelmä 
kiinnostaa monia

Suomalaisen täytäntöönpanojärjestelmään kävi tutustumassa 

asiantuntijoita ympäri maailmaa. Erityistä kiinnostusta herätti-

vät yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon järjestäminen, 

vankeinhoidon ja kriminaalihuollon tietojärjestelmät sekä van-

kiloissa käytössä olevat kuntouttavat toiminnot ja ohjelmat. 

Useiden vierailujen motiivina oli myös oman maan kohonnut 

vankiluku, jonka laskemiseen etsittiin malleja Suomesta. 

Suomalaiset puolestaan hakivat parhaiden käytäntöjen malleja 

muun muassa Pohjoismaista ja Irlannista.

Seuraamusjärjestelmän 
kehittäminen
Rikosseuraamusalan virkamiehet ovat usein mukana alaan liit-

tyvien laki- ja säädösuudistusten valmistelussa joko kuultavina 

asiantuntijoina tai uudistusesityksiä valmistelevien työryhmien 

jäseninä.

Kertomusvuonna Rikosseuraamusviraston kriminaalihuollon 

tuloslinjalla valmisteltiin oikeusministeriötä varten ehdotus yh-

dyskuntapalvelulain tarkistamisesta. Lakimuutoksista annetta-

neen hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2009 aikana.

Rikosseuraamusvirasto on kehittänyt kaiken aikaa myös alan 

sisäisiä prosesseja. Vuonna 2008 saatiin oikeudellisessa yksi-

kössä päätökseen selvitys rangaistusten täytäntöönpanopro-

sessin kehittämisestä. Selvitys toteutettiin osana Riseala 2010 

-kehittämishanketta. Selvityksessä esitettiin muun muassa 

nykyisen täytäntöönpanoprosessin uudelleen organisointia 

joiltain osin sekä toimia viranomaisten välisen tietojenvaihdon 

kehittämiseksi. Selvitys sisälsi myös toimenpide-ehdotuksia 

täytäntöönpanon nopeuttamiseksi.

Nuoret rikoksentekijät säädösuudistuksen 
hyötyjinä

Oikeusministeriössä valmisteltiin vuoden 2008 aikana virka-

miestyönä nuoren rikoksentekijän henkilötutkintaa ja ehdollisen 

vankeuden valvontaa koskevien säännösten uudistamista. Val-

mistelu tapahtui tiiviissä yhteistyössä Rikosseuraamusviraston 

kriminaalihuollon tuloslinjan kanssa.

Valmistelun tarkoituksena on korvata vanhentuneet ja puutteel-

liset säännökset lailla nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvit-

tämisestä ja lailla ehdollisen vankeuden valvonnasta. Samalla 

kumottaisiin nuorista rikoksentekijöistä annettu laki. 

Säädösuudistuksen myötä nuoren rikoksesta epäillyn tilan-

teen selvittäminen koostuisi sosiaaliviranomaisen tekemästä 

sosiaaliselvityksestä ja Kriminaalihuoltolaitoksen laatimasta 

seuraamusselvityksestä, jossa arvioitaisiin seuraamuksen vai-

kuttavuutta nuoren sosiaalisen selviytymisen edistämiseksi. 

Laissa säädettäisiin myös esitutkintaviranomaisen, syyttäjän 

ja tuomioistuimen velvollisuuksista ja toimivaltuuksista nuoren 

rikosasian käsittelyn eri vaiheissa.  

Ehdollisen vankeuden valvonnasta annettavalla lailla säädet-

täisiin valvonnan tarkoituksesta ja sisällöstä, valvontaan mää-

räämisestä, valvottavan oikeusasemasta sekä valvojan ja apu-

valvojan tehtävistä. Valvonnan tarkoituksena olisi tukea nuoren 

selviytymistä sekä estää häntä tekemästä rikosta. Uudistuk-

sessa puututtaisiin myös valvonnan kestoon.

Velvoitteellinen lääkehoito seksuaalirikosten 
ehkäisyyn

Oikeusministeriön vuonna 2008 asettama työryhmä valmisteli 

seksuaalirikollisille tarkoitetun lääkehoidon liittämistä osaksi eh-

dottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa. 

Työryhmän esityksessä lääkehoito koskisi sellaisia rikoksente-

kijöitä, jotka on tuomittu esimerkiksi törkeästä raiskauksesta 

tai törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lääkitys-

tä käytettäisiin pääsääntöisesti yhdessä psykososiaalisen tuen 

kanssa.

Lääkehoidon tulisi aina perustua seksuaalirikoksesta tuomitun 

vapaaehtoisuuteen. Työryhmän ehdotuksen mukaan lääkehoi-

to liitettäisiin valvotun koevapauden ja ehdonalaisen vapauden 

järjestelmään. Käytännössä vanki aloittaisi lääkehoidon jo van-

keusaikana. Lääkehoitoon yhdistyisi osallistuminen vankilan 

seksuaalirikosten vähentämiseen tähtäävään ohjelmaan.
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Oma Koti -hanke vapautuvien  
vankien asunnottomuutta  
vastaan
Asunnottomuus tai sen uhka on selkeä uusintarikollisuudelle 

altistava tekijä. Vuosittain vankilaan saapuvista rangaistusvan-

geista noin kolmannes on vailla vakinaista asuntoa.

Rikosseuraamusvirastossa käynnistyi vuonna 2008 Oma koti 

-kehittämishanke, joka keskittyy asunnottomien vankilasta va-

pautuvien tuettujen asumispalvelujen parantamiseen. Vankien 

lisäksi hankkeen piiriin kuuluvat myös asumispalveluita tarvitse-

vat kriminaalihuollon asiakkaat.

Toimivia vaihtoehtoja asuntola-asumiselle

Oma koti -kehittämishanke on valtioneuvoston periaatepäätök-

sellä vuosiksi 2008–2011 asetetun Pitkäaikaisasunnottomuuden 

vähentämisohjelman osahanke. Vähentämisohjelman tavoittee-

na on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2011 men-

nessä sekä tehostaa toimenpiteitä asunnottomuuden ennalta-

ehkäisemiseksi. Hankkeen kohderyhminä ovat mielenterveys- ja 

päihdeongelmista kärsivät aikuiset, monisairaat käytöshäiriöiset, 

huumeongelmaiset nuoret sekä vankilasta vapautuvat vangit ja 

kriminaalihuollon asiakkaat. Toteutuksen lähtökohtana on vuok-

rasuhteeseen tai hoidolliseen asumiseen perustuva asuminen, 

johon liitetään tarvittava yksilöllinen tuki. Asuntoloista luovutaan 

ja ne peruskorjataan tuetun asumisen yksiköiksi.

Rikosseuraamusvirasto osallistuu Oma koti -osahankkeen 

koordinointiin sekä tarjoaa hankkeen edellyttämää rikosseu-

raamusalan erityisasiantuntemusta kunnallisille toteuttajatahoil-

le. Kehittämishankkeessa mukana olevat kaupungit vastaavat 

tarvittavien asuntopaikkojen sekä yhteistyössä mukana olevien 

järjestöjen kanssa asumispalveluiden järjestämisestä.

Alan asiakkaiden erityistarpeet tarkastelussa

Oma koti -hankkeen tavoitteena on kartoittaa vankeinhoidon ja 

kriminaalihuollon asiakkaiden asumiseen liittyvät erityistarpeet 

ja yleisimmät ongelmat. Tällaisia voivat olla esimerkiksi elämän-

hallinnallisista vaikeuksista tai elämäntilanteesta johtuva vuok-

rarästien kertyminen sekä häätöihin johtava häiriökäyttäytymi-

nen. Eräs keskeinen syy asunnon menettämiseen on muun 

muassa hoitamattomasta päihdeongelmasta johtuva yleisten 

asumisvalmiuksien heikkeneminen. 

Henkilötasolla vankilasta vapautuvien vankien ja kriminaali-

huollon asiakkaiden asuttamistilanteen kohentamista edesaut-

taa asunnottomuudelle altistavien tekijöiden tunnistaminen ja 

niihin puuttuminen jo vankeusaikana. Oma koti -hankkeessa 

pyritäänkin kartoittamaan vankeinhoidon ja kriminaalihuollon 

asumista tukevat toiminnot, kuten esimerkiksi arjen taitojen  

kehittämiseen keskittyvät kuntouttavat toiminnot.

Asumispolkuja vankilasta vapautuville

Hankkeessa kuvataan myös kaupunkien palvelujärjestelmät 

ja  -käytännöt. Tavoitteena on suunnitelmallinen asumispolku-

jen rakentaminen vankilasta vapautuvien erillisryhmälle. Tähän 

liittyen terävöitetään asumiseen liittyviin palveluihin ohjaamista 

sekä määritellään ne kriteerit, joiden perusteella tukiasuntoihin 

ohjataan vankilasta vapautuvia ja kriminaalihuollon asiakkaita.

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa ovat  

aiesopimuksin mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, 

Turku, Lahti, Kuopio, Joensuu, Oulu ja Jyväskylä. Tavoitteena 

on vuoteen 2011 mennessä osoittaa pitkäaikaisasunnotto-

mille noin 1 250 asuntoa tai tukiasuntopaikkaa. Vapautuvien 

vankien ja kriminaalihuollon asiakkaiden kohdalla ennaltaeh-

käisevän työn merkitys on arvioitu suureksi. 

Vankeinhoitoesimiehet uutena 
ammattiryhmänä
Vankeuslain mukaan jokaiselle vangille laaditaan yksilöllinen 

rangaistusajan suunnitelma (Ransu) rangaistusajan suoritta-

mista, vapautumista ja ehdonalaista vapautumista varten.

Rangaistusajan suunnitelma sisältää suunnitelman muun mu-

assa vangin sijoittamisesta ja toiminnasta rangaistusaikana.  

Suunnitelman sisällössä ja laajuudessa huomioidaan aina  van-

gin rangaistusajan pituus, aikaisemmat vankeusrangaistukset, 

vangin työ- ja toimintakyky sekä turvallisuuteen liittyvät seikat.

Rangaistusajan suunnitelmaan kirjataan tavoitteita, joihin 

rangaistusaikana pyritään vaikuttamaan. Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi päihdeongelmaan vaikuttaminen, elämänhallin-

nallisten taitojen lisääminen, opiskelu tai työkykyä ja -taitoja 

parantavat toimet.

Vankeinhoitoesimiehet seuraavat ransujen  
toteutumista

Sijoittajayksiköissä laadittujen rangaistusajan suunnitelmien 

täydentämisestä ja toteutumisen seurannasta vastaavat vanki-

loissa vankeinhoitoesimiehet. Vankeinhoitoesimiehet muodos-

tavat uuden ammattiryhmän, joka on työskennellyt vankiloissa 

vuodesta 2007 alkaen.

Toiminnan toisena vuotena vankeinhoitoesimiesten tehtävän-

kuva on vakiintunut ja osoittanut toimivuutensa. Vuonna 2008 

vankeinhoitoesimiesten koulutukseen on kiinnitetty erityishuo-

miota ja sitä on lisätty sekä Rikosseuraamusalan koulutuskes-

kuksen että aluevankiloiden toimesta.

Koulutuksessa osallistujalle annetaan tietoa sijoittamistoiminnan 

lähtökohdista ja tavoitteista sekä rangaistusajan prosessin eri 
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vaiheista. Tavoitteena on, että vankeinhoitoesimies syventää ym-

märtämystään rangaistusajan suunnitelmissa asetettujen tavoit-

teiden ja toiminnan yhteydestä. Koulutuksen käytyään osallistujat 

osaavat ohjata ja tukea vankia suunnitelman toteutumisessa. Heil-

lä on lisäksi valmiudet toimia yhteistyössä muiden suunnitelman 

toteutumiseen osallistuvien virkamiesten kanssa. Rikosseuraa-

musalan koulutuskeskuksen koulutuksen on kertomusvuoteen 

mennessä suorittanut suuri osa vankeinhoitoesimiehistä.

Vapautumisvaiheen työskentely osaksi ransua

Liki kaksi vuotta vankeuslain voimaan astumisesta noin 88 

prosentille vankeusvangeista laadittiin rangaistusajan suunni-

telma. Suunnitelmat laaditaan sähköiseen vankitietojärjestelmä 

VaTi:in, joka antaa vankeinhoitoesimiehille reaaliaikaisen mah-

dollisuuden seurata ja päivittää vankia koskevaa rangaistus-

ajan tietoa.

Seuraavien vuosien haasteena on vapauttamissuunnittelun 

kytkeminen voimakkaammin rangaistusajan suunnitelmatyös-

kentelyyn. 

Vapautumisvaiheen suunnitelmallinen työskentely edellyttää 

paitsi uudenlaista yhteistyötä vankilan eri henkilöstöryhmien 

välillä myös vankeinhoidon ja kriminaalihuollon ammattilaisten 

välillä. Jatkossa myös vartijoiden työpanos niin rangaistusajan 

suunnitelman toteutumisessa kuin vapautumisvaiheen valmis-

teluissa korostuu.

Turvallisuus ja valvonta
Vankeinhoitolaitoksen toimintayksiköiden turvallisuus koostuu 

useista osatekijöistä. Vankeusrangaistuksen täytäntöönpano 

on vankeuslain mukaan järjestettävä siten, että täytäntöön-

pano on turvallista yhteiskunnalle, henkilöstölle ja vangeille. 

Tavoitteeseen pyritään panostamalla ammattitaitoiseen hen-

kilökuntaan, läpinäkyvään täytäntöönpanoprosessiin sekä 

huolehtimalla vankiloiden rakenteellisesta turvallisuudesta ja 

valvonnasta. 

Laitosturvallisuus kehittyi

Vankiloissa esiintyvän vankien välisen ja henkilökuntaan koh-

distuvan väkivallan vähentämiseen on viime vuosina kiinnitetty 

erityistä huomiota. Terveydenhuoltohenkilöstö raportoi kerto-

musvuonna vankien välisestä väkivallasta 56 (2007:64) ker-

taa. Omasta pyynnöstään erillään asuvia oli  keskimäärin 201 

(255). 

Sen sijaan ilmoituksia henkilökuntaan kohdistuvasta väkival-

lasta tehtiin vuonna 2008 enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Tämä selittyy osaltaan ilmoitusaktiivisuuden lisääntymisellä. 

Ilmoituksen väkivallasta tai sen uhasta tekee väkivallan koh-

teeksi joutunut työntekijä. 

Jos vanki rikkoo vankilan järjestystä tai poistumisluvan, siviili-

työluvan tai opintoluvan ehtoja, voidaan hänelle määrätä ku-

rinpitorangaistus. Vuonna 2008 laitoksissa määrättiin yhteensä  

1 293 (1 222) kurinpitorangaistusta. 

Vakavista rikkomuksista, joista tyypillisimpiä ovat huumaus-

ainerikokset, karkaamiset ja väkivaltarikokset, tehdään aina 

rikosilmoitus poliisille. Vuoden mittaan rikosilmoituksia tehtiin 

kaikkiaan 269, mikä on 75 % enemmän kuin edellisenä vuon-

na. Mitään yksittäistä syytä kehitykselle ei voida osoittaa.

Järjestäytyneen rikollisuuden laitosturvallisuudelle ja vangeille 

aiheuttamia uhkia pyrittiin edelleen vähentämään. Lisäksi te-

hostettiin viranomaisyhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden 

tutkinnassa. Henkilöstön valmiuksia tunnistaa ja torjua vanki-

larikollisuutta tehostettiin järjestämällä paikallistason koulutusta 

yhdessä poliisin kanssa.

Karkaamisia enemmän

Karkaaminen tai sen yritys on rikoslain nojalla rangaistava teko. 

Kertomusvuonna karkaamiset ja karkaamisen yritykset lisään-

tyivät edellisvuoteen nähden. Suljetusta laitoksesta karkasi 14 

(6) vankia. Näistä kahdeksan karkasi vankilan muurien sisä-

puolelta. Tämä tarkoittaa, että suljetuista vankiloista karkasi 

vuonna 2008 1,4 vankia 100 000 vankilavuorokautta kohden.

Kurinpitorikkomukset vuonna 2008 (N = 1 738)

• Päihderikkomukset (438 kpl)
• Osallistumisvelvollisuus-
  rikkomukset (18 kpl)
• Väkivaltarikkomukset 
  (101 kpl)
• Poistumisluparikkomukset 
  (249 kpl)
• Muut rikkomukset (932 kpl)

25,2 %

1,0 %

5,8 %

14,3 %

53,6 %
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Poistumislupia 2004 2005 2006 2007 2008 

 N % N % N % N % N % 

Anottu 17 320  18 578  18 325  15 325  15 183  

Myönnetty 12 813 74 % 13 700 74 % 13 283 72 % 11 166 73 % 11 256 74 % 

Peruutettu 181 1 % 170 1 % 209 2 % 273 2 % 293 3 % 

Käytetty 12 632 99 % 13 530 99 % 13 074 98 % 10 893 98 % 10 963 97 % 

Lupaehdot täytetty 11 771 93 % 12 658 94 % 12 181 93 % 10 263 94 % 10 442 95 % 

Lupaehdot rikottu  861 7 % 869 6 % 893 7 % 630 6 % 521 5 % 

Poistumisluvat vuosina 2004–2008

Karkaamiset, karkuteillä olevat ja avolaitoksesta luvatta poistuneet vuosina 1999–2008
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 90  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 70  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 60  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 50  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 40  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 30  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 20  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 10  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 0  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Karkaamisten lukumäärä Avolaitoksesta luvatta poistuneet* Karkuteillä keskimäärin

*Lisäksi v. 2006 kolme ja v. 2007 yhdeksän hoitolaitoksesta luvatta poistunutta. Ennen 1.10.2006 hoitolaitoksesta luvatta poistuneet laskettiin karkaamisiksi.

  Vankiluku Vankien Vankiluvun Vapaudesta Rangaistusta Vapautuneita
  vuoden päivittäinen vaihteluväli tulleita suorittamasta yhteensä (sis.
  lopussa keskimäärä vuoden aikana  vapautuneita myös tutkintavangit)

2004  3 535 3 577 410 6 575 5 537 6 322

2005  3 883 3 888 327 7 552 6 230 7 063

2006  3 477 3 778 582 7 292 6 860 7 672

2007  3 370 3 551 388 7 303 6 407 7 352

2008  3 457 3 526 183 7 321 6 201 7 196

Vankiluvun kehitys vuosina 2004–2008
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Vuoden aikana vapautuneiden rangaistusvankien vankilassaoloaikojen pituudet vuosina 2004–2008

 2004 2005 2006 2007 2008

• 0–3 kk             • yli 3–6 kk             • yli 6 kk–1 v.             • yli 1 v.

47,6

16,2 15,3

20,9

%

 2004 2005 2006 2007 2008

• omaisuusrikos • väkivaltarikos • liikennejuopumus   • huumerikos      • muut

28,5

37,7

11,6

17,9

4,4

27,2

39,5

12,9

16,1

4,2

25,9

42,4

12,1
15,2

4,4

23

42

14,3 14,6

6,1

22,1

42,6

13,1

16,1

6,1

Rangaistusvankien päärikokset vuosina 2004–2008 (1. toukokuuta)

%

Vuoden lopussa karkumatkalla oli kolme vankia. Karkaamisten 

lisääntymiselle ei ole yksittäistä syytä. Suurimmassa osassa ta-

pauksista karkaaja on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen. 

Avolaitoksesta luvatta poistumista ei käsitellä karkaamisena 

ellei vanki karkaa vartijan välittömästä valvonnasta esimerkik-

si saattomatkalla. Avolaitoksista luvatta poistumiset pysyivät 

edellisvuoden tasolla, vaikka yhä suurempi osa vangeista oli 

sijoitettuna avolaitoksiin.

Turvallisuusstrategia

Keväällä 2007 käynnistynyt sisäistä laitosturvallisuutta koskeva 

turvallisuusstrategiahanke laajeni kertomusvuonna koskemaan 

myös Kriminaalihuoltolaitoksen henkilöstöä. 

Vuonna 2008 strategiahankkeeseen liittyen perustettiin rikos-

seuraamusalan turvallisuusstrategian projektiryhmä, jonka 

tehtävänä on laatia koko rikosseuraamusalalle kattava turval-

lisuusstrategia. Turvallisuusstrategian on määrä valmistua vuo-

den 2009 loppuun mennessä.

Turvallisuusstrategiatyöhön liittyen perustettiin kertomusvuon-

na myös turvallisuustoiminnan laatutyön ohjausryhmä sekä 

alueelliset työryhmät. Laatutyöhankkeen tavoitteena on val-

mistella valvontatoimintaa ohjaava laatukäsikirja vuoden 2009 

loppuun mennessä.

Vanginkuljetusreitistön uudistaminen

Osana valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa tehty selvitys van-

ginkuljetusreitistön kuormituksesta, kustannuksista ja kehittä-

miskohteista valmistui vuonna 2007.

Aluevankilajärjestelmän käyttöönotto vuonna 2006 muutti van-

kivirtojen kulkua ja synnytti tarpeen aikataulunmukaisen van-

ginkuljetusreitistön uudistamiselle. Uudistusta suunnittelemaan 

perustettiin työryhmä, jonka tavoitteena oli laatia muuttunee-

seen tilanteeseen paremmin soveltuva ja kustannustehok-

kaampi kuljetusverkosto.

Työryhmä sai työnsä päätökseen kesäkuussa 2008.  Kuljetus-

verkoston uudistaminen johti muun muassa päärataa kulkevan 

vankivaunuyhteyden lopettamiseen ja korvaamiseen linja-au-

toilla liikennöitävillä reittiosuuksilla. Lisäksi muita reittiosuuksia 

muutettiin enemmän tarveharkintaisiksi. 

Kustannussäästöjen ohella uudistus paransi myös turvalli-

suustasoa, sillä useilla rautatieasemilla tapahtuvista vankien-

vaihdoista saatettiin luopua. Uudessa järjestelmässä vangit 

voidaan vaihtaa reittien välillä pääsääntöisesti vankilakiinteis-

töjen alueella. Uusi vanginkuljetusjärjestelmä otettiin käyttöön 

1.2.2009.  
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Toiminnot
Vankilatoimintojen tarkoituksena on vahvistaa vangin valmiuk-

sia rikoksettomaan elämäntapaan parantamalla hänen työ- ja 

toimintakykyään sekä tukemalla muun muassa päihteettömyyt-

tä. Vanki on vankilassaoloaikanaan velvollinen osallistumaan 

työtoimintaan, koulutukseen tai muuhun toimintaan.

Vuonna 2008 toimintoihin osallistui päivittäin keskimäärin  

1 760 vankia (49 %), mikä on hieman edellisvuotta enemmän. 

Toimintoihin osallistuminen tilastoidaan vangeille maksettujen 

toimintaraha- ja palkkatuntien perusteella. Säännönmukainen 

työ- ja toiminta-aika on suljetussa vankilassa 35 tuntia viikossa 

ja avolaitosten ammattityössä, kun työajan lyhennys kohdiste-

taan viikkotyöaikaan, 38 tuntia 15 minuuttia. 

Toimintoihin osallistumisprosenttia laskee muun muassa se, 

että joidenkin osastojen päiväjärjestykset sisältävät työtä ja 

muuta toimintaa lyhyemmän ajan kuin 35 tuntia viikossa. Ker-

tomusvuonna päivittäisestä vankiluvusta noin 14 prosenttia oli 

sairaana, käräjämatkalla, matkalla toiseen vankilaan, poistu-

misluvalla, eristettynä tai muusta syystä estynyt osallistumasta 

toimintaan. Vuoden aikana vankilassa olleista  8 311 henkilöstä 

69 prosenttia osallistui jossain vaiheessa tuomiotaan toimin-

toihin. 

Työtoiminta 

Toimintapäivistä 68 prosenttia oli työpäiviä joko vankilan järjes-

tämässä valmentavassa työssä tai ammattityössä, taloushuol-

to- ja kiinteistönhoitotöissä, työsiirtolatyyppisissä avolaitostöis-

sä ja siviilityössä vankilan ulkopuolella. Vankilan järjestämän 

tuotannon yleisimpiä työaloja olivat puuseppä-, rakennuspuu-

seppä-, maatalous-, metalli-, pakkaus- ja kokoonpano- sekä 

kilpityöt. Vuoden aikana yhteensä 3 083 henkilöä teki työtä 

näissä työpisteissä. 

Työtoiminta on tavoitteellinen osa vankilassa harjoitettavaa 

kuntoutusta sekä kiinteä osa päiväohjelmaa. Suomessa van-

kiloiden työnhankinta on pääsääntöisesti pystytty järjestämään 

vankilassa. Tämän niin kutsutun hajautetun työnhankinnan 

etuna on verkottumismahdollisuus paikallistalouteen. Toimivat 

yhteydet lähialueen yrityksiin ja kuluttajiin luovat monipuolisia 

työmahdollisuuksia. Useimmissa työpisteissä pystytään näin 

tarjoamaan vangeille myös näyttötutkintojen tai tutkinnon osien 

suorittamiseen soveltuvia riittävän vaativia työtehtäviä.

Keravan vankilan kasvihuoneet tuottavat kasveja myös 
myyntiin.
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9 %

Työtoiminnassa vankeja keskimäärin arkipäivää 
kohti vuonna 2008 (N = 1 199) vankipäivistä laskettuna

• Ammattityö
• Valmentava työ
• Taloushuoltotyöt  
• Työsiirtolatyöt
• Siivous-, kunnossapito- 
  ja korjaustyöt
• Siviilityö ja oma työ

19 %

30 %
12 %

26 %

3 %

Vankien ajankäytön jakautuminen arkipäivisin 
vuonna 2008 (N = 1 760 vankia keskimäärin/arkipäivä)

• Tuotanto
• Kiinteistötoimi
• Työsiirtolatyöt ja  
  siviilityö
• Taloushuolto
• Koulutus
• Muut aktiivitoiminnot
• Sairaus
• Toimintaan sijoittamatta
• Muu passiiviaika

17 %

9 %

5 %

3 %

9 %

6 %5 %

37 %

9 %

Vankilamyymälöistä vankilatuotteita  
kuluttajille

Vankilassa työtoimintana valmistettuja tuotteita myydään 

sekä alihankintana että suoraan yksityiskuluttajille. Suoraan 

kuluttajille myytäviä tuotteita saa Suomessa kuudesta van-

kilamyymälästä, joita on Mikkelin, Oulun ja Vaasan vanki-

loiden yhteydessä, Jokelan ja Keravan vankiloissa varasto-

myymälätyyppisinä sekä Turussa vankiloiden ja kaupungin 

työkeskusten yhteismyymälänä. Kuopiossa tuotemyynti 

siirrettiin vuoden 2008 lopussa seudullisen työvalmennus-

säätiön myymälään.

Työtoiminnan tuloista noin 10 prosenttia saadaan myy-

mälämyynnin kautta. Kuluttajamyynnillä on silti suurempi 

merkitys kuin mitä siitä saatu tulo-osuus antaa ymmärtää. 

Suora yhteys kuluttajiin tuottaa arvokasta palautetta itse 

tuotteista sekä mahdollistaa pienten tuote-erien valmistuk-

sen valmentavassa työssä. Myymälä tarjoaa myös väylän 

kertoa kuluttajille vankeinhoidosta yleisemmin. Myymälä 

keskellä kaupunkia ilmentää sitä, miten vankeinhoito on osa 

yhteiskunnan toimintoja.

Messunäkyvyys tuo näkyvyyttä myös  
vankeinhoidolle

Vankiloiden omien tuotteiden markkinointia edistetään osal-

listumalla messuille. Vuoden 2008 messutapahtuma oli 

Lahdessa heinä-elokuun taitteessa pidetty Farmari 2008 

-maatalousnäyttely, jossa Vankeinhoitolaitoksella oli suuri 

ja monipuolinen osasto.

Tuotteiden esittelyn ja myynnin lisäksi osastolla esiteltiin 

mahdollisuuksia työllistyä vankeinhoidon ammatteihin sekä 

sijoittajayksiköiden toimintaa. Runsaasti positiivista huo-

miota keränneen messuosaston suunnittelusta ja toteutuk-

sesta vastasivat Kaakkois-Suomen aluevankila ja Mikkelin 

vankila. Farmari 2008 -messuosaston suosituimmiksi tuotteiksi 
nousivat kesä- ja puutarhakalusteet, kevyet hirsirakenteet, 
kuten leikkimökit sekä pienesineiden ikisuosikeista pelit, 
leikkuulaudat ja kangastuotteet.
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Rikosseuraamusvirastossa on vuodesta 2002 alkaen sovel-

lettu toimintaohjelmien hyväksymismenettelyä eli akkreditoin-

tia. Hyväksymismenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että 

rikosseuraamusalan asiakkaille suunnitellut toimintaohjelmat 

vaikuttavat syrjäytymiskehitykseen sekä vähentävät uusintari-

kollisuutta vankeuslain tavoitteiden mukaisesti.

Akkreditointi on monivaiheinen prosessi, jossa ohjelmaa arvioi 

sen eri kehitysvaiheissa erillinen akkreditointiryhmä. Akkredi-

toinnilla pyritään varmistamaan paitsi ohjelman vaikuttavuus 

myös valtakunnallisen käytön mahdollistava yhdenmukaisuus, 

jolloin ohjelman tuloksia pystytään arvioimaan luotettavasti.

Vuonna 2008 Rikosseuraamusvirastossa valmisteltiin linjauk-

set rikosseuraamusalan ohjelmatyölle. Päätavoitteena on, että 

vuoteen 2010 mennessä alalla on käytössä ainoastaan hyväk-

symismenettelyn läpikäyneitä ohjelmia.

Opiskelu

Vankiloissa järjestetään koulutusta yhteistyössä ulkopuolisten 

oppilaitosten kanssa. Tarjolla on sekä yleissivistävää (perus-

opetus ja lukio) että ammatillista toisen asteen koulutusta. Kor-

keakoulu- ja yliopisto-opinnot ovat mahdollisia etäopiskeluna. 

Opiskella voi lähiopetusryhmässä tai itsenäisesti. Lisäksi van-

geilla on mahdollisuus opintoluvan ehtojen täyttyessä opiskella 

vankilan ulkopuolisissa oppilaitoksissa. Vuonna 2008 yli 70 % 

opinnoista suoritettiin lähiopetuksena. 

Vuonna 2008 koulutukseen osallistui keskimäärin 330 vankia 

päivässä. Luku sisältää myös opintoluvalla vankilan ulkopuo-

lella opiskelevat, joita oli vuoden aikana 68 vankia per päivä. 

Vuoden aikana koulutukseen osallistui yhteensä 3 015 vankia. 

Yleissivistävään koulutukseen osallistui vuoden aikana 521 

vankia, valmentavaan ja kuntouttavaan koulutukseen (valmen-

tava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ja muu valmentava koulu-

tus) 753 vankia ja ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen 908 

vankia. Vankilan ulkopuolella opiskeli vuoden aikana yhteensä 

187 vankia. 

Vankilat tuottavat metsätöiden oheistuotteena myyntiin  
mm. polttopuita.

Kuntouttava toiminta

Vuonna 2008 päihdekuntoutusohjelmiin, uusintarikollisuutta 

vähentäviin toimintaohjelmiin sekä muihin sosiaalisen kuntou-

tuksen ohjelmiin osallistui yhteensä 1 836 vankia. 

Varsinaisiin päihdekuntoutusohjelmiin osallistui 636 vankia ja 

uusintarikollisuutta vähentäviin ohjelmiin 262 vankia. Muuhun 

sosiaaliseen kuntoutukseen osallistui 937 vankia. Lisäksi 37 

vankia aloitti sijoituksen ulkopuolisessa päihdehuollon laitok-

sessa tai muussa kuntoutuslaitoksessa.

Toimintaohjelmien hyväksymismenettely

Rikosseuraamusalalla on käytössä lukuisia toimintaohjelmia, 

joiden tarkoituksena on tukea rangaistustaan suorittavan kun-

toutumista osaksi yhteiskuntaa.

Kuntouttaviin ohjelmiin osallistuneet vuonna 2008  
(N = 2 526)

• Päihdeneuvonta ja 
 motivoiva haastattelu
• Päihdekuntoutusohjelmat
• Kuntoutuslaitokseen 
 sijoitetut   
• Muu sosiaalinen kuntoutus
• Toimintaohjelmat

22 %

28 %

2 %

37 %

11 %

Kansainvälinen akkreditointityöryhmien  
tapaaminen Haagissa

Hollannin oikeusministeriö järjesti lokakuussa 2008 eri 

maiden akkreditointityöryhmien jäsenten tapaamisen Haa-

gissa. Kyseessä oli ensimmäinen kansainvälinen kokous, 

jossa vertailtiin eri maiden akkreditointityöryhmien toimin-

tatapoja sekä pyrittiin yhdenmukaistamaan toiminnan peri-

aatteita eri maiden välillä.

22



Suosituimmat ammatilliset opintoalat olivat aikaisempien vuo-

sien tapaan rakennus-, kone- ja metalliala. Myös ammatilliseen 

lisäkoulutukseen kuuluva atk-opetus oli suosittua. Noin 95 % 

kursseista suoritettiin hyväksytysti loppuun.

Perusopetuksen päättötodistuksen sai kertomusvuonna 29 

vankia, kuusi suoritti lukion oppimäärän ja/tai kirjoitti ylioppi-

laaksi. Ammatillisia perustutkintoja suoritettiin vuoden aikana 

35 ja ammattitutkintoja seitsemän. Näistä 15 suoritettiin oppi-

sopimuskoulutuksella. Yksi vanki suoritti ammattikorkeakoulu-

tutkinnon ja kolme vankia ylemmän korkeakoulututkinnon.

Vankien terveydenhuolto
Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikkö jatkoi toimin-

taansa itsenäisenä yksikkönä toista kokonaista toimintavuot-

ta. Vankien terveydenhuoltoa koordinoiva toiminnanohjausyk-

sikkö muutti uusiin tiloihin Hämeenlinnaan maaliskuussa 

2008. Terveydenhuollon organisaatiossa määriteltiin budjet-

tivastuullisiksi yksiköiksi viisi alueterveydenhuoltoyksikköä, 

kaksi sairaalaa, hammashuoltoyksikkö ja lääkekeskus.

Vangeille lakisääteiset terveyspalvelut

Vangit saavat Terveydenhuoltoyksiköstä tarpeen mukaiset 

perusterveydenhuollon palvelut mukaan lukien perusham-

mashoidon. Terveyspalvelut järjestetään lainmukaisesti hoi-

totakuusäädöksiä noudattaen. Omana toimintana tuotetaan 

käytännössä kaikki psykiatrinen erikoissairaanhoito avohoito-

na poliklinikoilla ja Psykiatrisessa vankisairaalassa, jossa on 

48 paikkaa miehille ja 6 paikkaa naisille.

Vankisairaalassa annetaan perustason sairaalahoitoa. So-

maattinen erikoissairaanhoito on pääosin ostettu sairaan-

hoitopiireiltä. Sairaansijoja Vankisairaalassa on 50, joista 12 

pääasiassa psykiatrisille naisvangeille, tarpeen mukaan myös 

somaattisesti sairaille naisille. Lisäksi Vankisairaalan poliklini-

kalla on ollut usean erikoislääkärin konsultatiivisia vastaanot-

toja. Toiminnan alusta asti jatkuneen hoitaja- ja lääkärivajeen 

vuoksi Vankisairaalaa ei ole voitu käyttää läheskään täydellä 

kapasiteetilla.

Hoitovuorokausissa nousua

Hoitoresurssit huomioon ottaen poliklinikkojen sairaanhoi-

tajien vastaanotoille pääsy toteutui kertomusvuonna hyvin. 

Uusille vangeille tehtiin tarpeen mukaan lyhyt terveydentilan 

ja lääkityksen tarkastus kolmen vuorokauden kuluessa van-

kilaan saapumisesta. Kaikille vangeille tehtiin kahden viikon 

kuluessa perusteellisempi tulohaastattelu ja terveydentilan 

kartoitus. Poliklinikkojen lääkäripalvelut tuotettiin osin omana 

toimintana, osin ostopalveluna. Päivystyksellisesti käytettiin 

myös ulkopuolisia palveluita. 

Vuonna 2008 Vankisairaalassa toteutui 337 hoitojaksoa, 

joista hoitovuorokausia kertyi 12 552. Psykiatrisessa vanki-

sairaalassa hoitojaksoja oli 461, joista hoitovuorokausia kertyi 

14 691. Sekä Vankisairaalan että Psykiatrisen vankisairaalan 

hoitojaksoissa ja -vuorokausissa on nousua vuoteen 2007 

verrattuna. Hammashuollon potilaskäyntejä kirjattiin kerto-

musvuonna yhteensä 9 301, mikä on liki kolmesataa vähem-

män kuin vuonna 2007.

Terveydenhuoltoyksikkö pysyi toimintavuodelle asetetussa 

noin 14,5 miljoonan euron budjettiraamissa. Palkkaraami 

ylittyi, mutta säästöä kertyi toimintamenoissa ja ulkopuolelta 

ostettujen terveyspalvelujen kustannuksissa. Vankipopulaati-

on pienuuden vuoksi kustannusten ennustaminen on haasta-

vaa. Erityisesti ulkopuolelta ostettavien erikoissairaanhoidon 

palvelujen määrät ja kustannukset voivat vaihdella vuosittain 

huomattavasti.

Toiminnan suunnittelua, yhteistyötä ja tutkimusta

Rikosseuraamusviraston vuonna 2008 asettamassa vanki-

sairaalatyöryhmässä suunniteltiin sairaalan tulevaa toimintaa 

ja tilaratkaisuja. Vankisairaalan naispsykiatrian yksikkö pää-

tettiin yhdistää toiminnallisesti Psykiatriseen vankisairaalaan. 

Lisäksi Rikosseuraamusvirasto päätti alentaa Vankisairaa-

lan sairaansijamäärän 36:een. Muutokset tulivat voimaan 

1.1.2009.

Vuonna 2005 aloitettu rikosseuraamusasiakkaiden terveys-

tutkimus jatkui vuoden 2008 aikana. Hankkeessa mukana 

olevat tutkijat aloittivat oman tutkimusosuutensa työstämi-

sen. Tutkimuksen alustavia tuloksia esiteltiin loppuvuoden 

Rikosseuraamusasiakkaiden terveystutkimus -seminaarissa.

Vankien akuutti psykiatrinen sairaalahoito

Psykiatrinen vankisairaala (Pvs) vastaa koko maan vankien 

akuutista psykiatrisesta sairaalahoidosta. Sairaalassa hoide-

taan muun muassa erityyppisiä psykooseja, syviä masen-

nustiloja, ahdistuneisuushäiriöitä, itsemurhille altistavia so-

peutumishäiriöitä sekä vankilaan saapuvien henkeä uhkaavia 

Opiskelleet vangit vuonna 2008  
(N = 2 792)

• Yleissivistävä koulutus
• Valmentava ja kuntouttava  
 koulutus   
• Ammatillinen koulutus
• Korkea-asteen koulutus
• Muu koulutus

19 %

27 %

32 %

21 %

1 %
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Vankien itsemurhat vähentyneet

Vankilukuun suhteutettu itsemurhakuolleisuus on selkeä 

psykiatrisen sairastavuuden ja henkisen pahoinvoinnin tun-

nusluku. 

Rangaistusaikana itsemurhan tehneiden määrä liikkui 

1990-luvun puoliväliin asti vankiluvusta riippumatta kahdek-

sassa vuosittaisessa kuolemantapauksessa. Viimeisten 12 

vuoden aikana itsemurhien määrä on puoliintunut, ja vakiin-

tunut noin neljään kuolemantapaukseen vuodessa.

Tätäkin dramaattisemmin ovat vähentyneet aikanaan van-

geille tyypilliset ”venttien veto ja romun syönti” eli itsensä 

viilteleminen ja terävien esineiden syönti.

Myönteisen kehityksen syyt tarkastelun 
kohteena

Myönteisen kehityksen syitä on pohdittu paljon. Yhtenä 

syynä tahallisen itsensä vahingoittamisen vähenemiseen on 

nähty lääkäriambulanssien käyttö vammojen hoitamiseen 

eräissä vankiloissa. Tämä ei kuitenkaan riitä selittämään 

itsemurhien määrän jatkuvaa vähenemistä, sillä lääkäri-

ambulanssien käytöstä on luovuttu. Vahvana selittävänä 

tekijänä on myös pidetty laitosten yleisten olosuhteiden tai 

valvonnan, kuten kameravalvonnan kehittymistä. 

Vankien terveydenhuollossa pyritään jatkossa selvittämään,  

voiko itsemurhien ja tilastoitujen vahingoittamistapausten 

vähentymistä selittää psykofarmakologian kehittymisellä.

Modernien, riippuvuutta aiheuttamattomien masennus-

lääkkeiden tiedetään vähentävän itsemurhia korkean riskin 

ryhmissä. Lisäksi ns. toisen polven psykoosilääkkeet hillit-

sevät sairaalloista aggressiota ja itsetuhokäyttäytymistä 

aiempaa paremmin. Samaan aikaan lääkkeiden laadullisen 

kehittymisen kanssa on sairaalloista impulsiivisuutta vä-

hentävät mielialantasaajat otettu vankiloissa laajempaan 

käyttöön. Suhteuttamalla näiden valmisteiden käyttötilastot 

muihin muuttujiin toivotaan selvitystä siihen, mitkä tekijät 

nousevat myönteisessä kehityksessä ratkaiseviksi.

deliriumtiloja. Sairaala tekee myös oikeuden määräämiä mie-

lentilatutkimuksia (2008:6) ja vaarallisuusarvioita (2008:1).

Psykiatrisen vankisairaalan toiminta jakautuu kahteen, Turun 

ja Vantaan yksikköön. Hoitojen keskimääräinen kesto on ollut 

Turun yksikössä viisi, Vantaan yksikössä neljä viikkoa. Valta-

osa potilaista palaa avun saatuaan sijoitusvankilaansa.

Turun yksikössä ympärivuorokautinen 
päivystysvalmius 

Psykiatrisen vankisairaalan Turun yksikkö (PvsT) vastaa koko 

maan vankien akuutista tahdosta riippumattomasta hoidos-

ta. Sairaalalla on ainoana vankilaterveydenhuollon yksikkönä 

ympärivuorokautinen päivystysvalmius viikonloppuja ja juhla-

pyhiä myöten. Tämä antaa valmiuden hoitaa kaikkia psykiat-

risia häiriöitä aina ahdistus- tai sopeutumishäiriöistä psykoo-

seihin ja niistä johtuviin henkeä uhkaaviin deliriumeihin. 

Sairaala muutti vuonna 2007 Saramäkeen Turun vankilan 

yhteyteen ja sen osastot eriytettiin akuutiksi ja puoliakuutiksi 

osastoksi. Samalla hoitoon alettiin ottaa myös aiemmin Van-

kisairaalassa ja siviilisairaaloissa hoidettuja, vankeinhoidossa 

harvalukuisia naispotilaita. 

Turussa on paikkoja kahdella osastolla yhteensä 40, ja osas-

tot on jaettu 14 ja kuuden potilaan alaosastoihin. Lisäksi on 

eristyshuoneita. Turun yksikön kliinisestä erikoisosaamisesta 

vastaa vastaavan ylilääkärin lisäksi osastonylilääkäri, polikli-

nikan osastonylilääkäri ja erikoistuva lääkäri. Yksikössä toimii 

myös psykologi, sosiaalityöntekijä sekä toimintaterapeutti. 

Puhelimitse tapahtuviin päivystyksiin osallistuu virkasuhteis-

ten lääkäreiden lisäksi aiemmin sairaalassa työskennelleitä 

ulkopuolisia lääkäreitä. 

Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikössä on poliklinikan 

lisäksi 14 vuodepaikkaa. Sen toiminnan painopiste on kevy-

emmästä henkilöstörakenteesta johtuen olennaisemmin osin 

psykoterapeuttinen. Sijainti pääkaupunkiseudulla helpottaa 

lisäksi erityisryhmien, kuten esimerkiksi HIV-potilaiden ja pie-

niin kieliryhmiin kuuluvien potilaiden hoitoa.

Sekä Turun että Vantaan yksiköt toteuttavat useita tuhansia 

polikliinisia käyntejä tai puhelinkonsultaatioita maan vankiloi-

hin vuosittain.
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Vuosi 2008 kriminaalihuollossa



Ehdonalaisesti vapautuneita määrätty valvontaan vuoden aikana       I       935

Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset ja tehdyt asiantuntijalausunnot

Vankeinhoitolaitos

Tu
om

io
is

tu
in

kä
si

tt
el

y

Poliisi

Syyttäjä

Käräjäoikeus

Ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnanjärjestelypyyntöjä vuoden aikana       I       634
Tehdyt henkilötutkinnat       I       1 948

Täytäntöönpantaviksi tulleet nuorisorangaistukset       I       17
Tehdyt toimeenpanosuunnitelmat       I       38

Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntapalvelurangaistukset       I       3 609
Tehdyt soveltuvuusselvitykset       I       5 292

Jyvällä-projekti rakentaa siltaa 
yhteiskuntaan 
Jyvällä-projekti on vangeille ja kriminaalihuollon asiakkaille sekä 

heidän läheisilleen tarkoitettu yhteistyöhanke, jota koordinoi 

Kriminaalihuollon tukisäätiö. 

Projektin tavoitteena on luoda kuntoutusjatkumoita vangeille 

ja kriminaalihuollon asiakkaille Jyväskylän ja Iisalmen seudulla 

sekä kehittää heidän tarvitsemiaan päihdekuntoutuksen, asu-

misen tuen ja työhön kuntoutuksen palveluja erityisesti verkos-

totyönä. 

Omaiset voimavarana

Omais- ja läheisverkoston mukaan ottaminen on osoittautunut 

hyväksi työmuodoksi vankien ja kriminaalihuollon asiakkaiden 

kuntoutuksessa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Yksi projek-

tin työntekijöistä keskittyy läheistyöhön, hän on ”sillanrakenta-

ja” rikoksentekijöiden läheisten ja viranomaisten välillä. 

Läheisten tukeminen edesauttaa rikoksentekijän selviytymistä 

ja edistää koko perheen hyvinvointia. Asiakaskuva onkin laa-

jentunut entisestään; asiakkaiksi rikoksentekijän puolisoiden ja 

kumppaneiden rinnalle ovat tulleet nuorten rikostentekijöiden 

vanhemmat. 

Projektityöntekijä tulkkina tuomitun ja  
viranomaisten välillä

Jyväskylän seudun Päihdepalvelusäätiön työntekijän työpanos 

ja konsultaatiotuki vankiloissa sekä Jyväskylän aluetoimistossa 

on ollut ainutlaatuista Suomessa. Projektityöntekijä on työs-

kennellyt yhtenä päivänä viikossa Kriminaalihuoltolaitoksen Jy-

väskylän aluetoimistossa, jossa hän tapaa asiakkaita ja antaa 

työntekijöille konsultaatiotukea päihdeasioissa. Hän käy myös 

tapaamassa vankeja sekä antaa tarvittaessa päihteisiin ja pal-

veluihin liittyvää neuvontaa vankilan henkilökunnalle.

Jyväskylän Katulähetys ry:n asumiseen liittyvässä osahank-

keessa on huomattu, että vankilasta vapautuville räätälöity tuet-

tu asuminen luo edellytyksiä selviytyä muistakin arjen asioista.

Ylä-Savon alueella yksilöllisesti suunniteltu ja toteutettu pal-

veluohjaus on ollut aktiivista. Asiakkaiden kanssa on valmis-

teltu tulevaa vankeusaikaa sekä oltu yhteydessä ulosottoon 

ja sijoittajayksikköön. Asiakastapaamiset on pääsääntöisesti 

jalkautettu palvelupaikoille, virastoihin ja asiakkaiden kotiin. 

Vuoden aikana kehitettiin myös valmentavan ryhmätoiminnan 

mallia yhdyskuntapalvelun suorittajille. Uutena haasteena on 

kehittää yhdyskuntapalvelun suorittajien ammatillista vertais-

tukiryhmää. 

Kriminaalihuoltolaitoksen Jyväskylän aluetoimiston lisäksi pro-

jektissa ovat mukana Tyynelän Kuntoutus- ja Kehittämiskes-

kus, Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö, Jyväskylän Ka-

tulähetys ry ja Iisalmen Nuorison Tuki ry.

Palvelupaikka yhdyskunta-
palvelun kulmakiviä
Yhdyskuntaseuraamukset pannaan täytäntöön tuomitun nor-

maalissa elämänpiirissä, jossa tuomitun vapautta rajoittavat 

hänelle asetetut seuraamuksen ehdot ja velvoitteet. Suomessa 

laajimmin käytetty yhdyskuntaseuraamus on yhdyskuntapal-

velu. Vuonna 2008 yhdyskuntapalvelun aloitti yhteensä 3 430 

henkilöä.

Julkishallinto ja yhdistykset tärkeitä  
palvelupaikantarjoajia

Yhdyskuntapalvelu tapahtuu tavallisessa työyhteisössä, niin 

kutsutussa palvelupaikassa. Useimmat palvelupaikat ovat 

kunnissa sekä voittoa tavoittelemattomissa yhdistyksissä ja 

säätiöissä. Myös seurakunnat ovat melko laajasti yhteistyössä 

mukana. 

Kunnille palveluja tuottavien ja julkisesti valvottujen yksityis-

ten yhteisöjen, kuten erilaisten hoitolaitosten osuus on viime 

vuosina kasvanut. Valtion laitosten osuus on sen sijaan pysy-

nyt vähäisenä, osittain siksi, että niiden määrä kunnissa on 

vähentynyt. 
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Yhdyskuntapalvelu vuosina 2002–2008

    Täytäntöönpantaviksi tulleet ykp-rangaistukset

       Vuoden aikana suoritetut yhdyskuntapalvelutunnit
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Yhdyskuntapalveluun tuomittu on velvollinen suorittamaan hä-

nelle tuomitun määrän yleishyödyllistä työtä vahvistetun suun-

nitelman ja aikataulun mukaisesti. Lisäksi hänen on osallistutta-

va täytäntöönpanon vaatimiin tilaisuuksiin sekä pidättäydyttävä 

päihdyttävien aineiden käytöstä palvelussa. Tyypillisimpiä pal-

velutehtäviä ovat erilaiset avustavat siivous-, keittiö-, korjaus- 

ja huoltotehtävät, joissa ei tarvita erityistä ammattiosaamista. 

Vuonna 2008 yhdyskuntapalvelua suoritettiin 1 928 eri palvelu-

paikassa yhteensä 265 676 tuntia. Tämä tarkoittaa palvelupaik-

kaa kohden keskimäärin 138 tuntia. Käytettävissä olevia palve-

lupaikkoja on noin 4 000. Osassa palvelupaikkoja yhteistyö on 

jatkuvaa, toisia taas käytetään muun muassa niiden sijainnin, 

tehtävien luonteen tai toiminta-aikojen takia harvemmin. 

Palvelupaikan yhdyshenkilö opastaa ja valvoo

Kriminaalihuoltolaitos valvoo yhdyskuntapalvelun toteutumista 

pitämällä yhteyttä palvelupaikan nimeämään yhdyshenkilöön. 

Valvonta tapahtuu joko käynnein tai puhelimitse joka palvelu-

kerralla. Yhdyshenkilö opastaa ja tukee palvelun suorittajaa työ-

tehtävissä sekä ilmoittaa mahdollisesta ehtojen rikkomisesta.

Palvelupaikoilla yhdyskuntapalvelusta vastaavat tuhannet hen-

kilöt ovat työssä  keskeisessä asemassa. Yhdyskuntapalvelun 

luonteeseen kuuluu, että joillakin tuomituista on vaikeuksia 

suoriutua sen velvoitteista. Kuudesosalta suorittamatta oleva 

osa muunnetaan jossain vaiheessa takaisin vankeudeksi. Tyy-

pillisesti kyse on päihteiden hallinnan ongelmista, jotka ilmene-

vät luvattomana poissaolona. Toisaalta yhdyskuntapalvelussa 

on kyse myös vapaa-ajan menetyksestä. Työssä käyvien on 

hoidettava palvelun ohella normaalit työ- ja perhevelvoitteensa, 

mikä lisää heidän osaltaan seuraamuksen haastavuutta.

Kriminaalihuoltolaitoksessa tehdyn palvelupaikkaselvityksen 

mukaan palvelupaikkajärjestelmä ja -tilanne on koettu hyväk-

si. Tarve palvelupaikkoihin, joissa työssä käyvät ja opiskelevat 

voivat suorittaa palvelua iltaisin tai viikonloppuisin kasvaa kui-

tenkin jatkuvasti. Myös alueelliset erot palvelupaikkojen kysyn-

nässä ovat suuria. 

Yhdyskuntapalvelusta tärkeitä onnistumisen  
kokemuksia

Palvelutehtävien järjestäminen henkilölle, jonka työ- ja sosiaali-

set taidot on arvioitu heikoiksi, on vaikeaa. Toisaalta yhdyskun-

tapalvelun edellyttämä elämänhallinta ja yleishyödyllisen työn 

tekeminen tuottavat varsinkin työelämän ulkopuolella olleille 

onnistumisen kokemuksia ja parantavat näin arkielämisen val-

miuksia.

Palvelupaikkaverkoston ylläpitäminen edellyttää kriminaalihuol-

lolta jatkuvaa panostusta. Tiivis yhteydenpito Kriminaalihuolto-

laitoksen ja palvelupaikkojen välillä on tehdyissä selvityksissä 

koettu ratkaisevaksi. Useissa Kriminaalihuoltolaitoksen alue-

toimistoissa onkin organisoitu tehostetusti palvelupaikkaneu-

votteluja, kerrattu toiminnan lähtökohtia sekä ajantasaistettu 

yhteistyöjärjestelyjä. Aluetoimistot järjestävät myös vuosittain 

alueensa palvelupaikkojen yhdyshenkilöille koulutus- ja virkis-

tystilaisuuksia.

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden päivittäisten keskimäärien muutokset 2006–2008
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Kriminaalihuolto yhteisön  
arjessa

Suomalaisessa yhdyskuntaseuraamustyössä Kriminaali-

huoltolaitoksen tehtäviin kuuluvat sekä kontrollitehtävät, ku-

ten puuttuminen toimeenpanon aikaisiin rikkomuksiin että 

uusintarikollisuuteen vaikuttava vuorovaikutustyö asiakkaan 

kanssa. Lisäksi asiakasta autetaan saamaan yhteiskunnalta 

tarvitsemiaan palveluita, kuten päihdekuntoutusta. Pelkkä 

viranomaistyö ei kuitenkaan aina riitä eikä se myöskään liitä 

osaksi yhteisöä.  

Yhdyskuntaseuraamustyössä onkin usein tarpeellista ottaa 

työhön mukaan kansalaisyhteiskunta. Sekä julkishallinnon 

että yksityisten järjestöjen toimipaikat tarjoavat yhdyskunta-

palvelun suorittajille palvelupaikkoja, joissa rangaistustaan 

suorittava voi ehkä ensi kertaa elämässään kokea onnistu-

mista  työtehtävän loppuun suorittamisesta tai kuulumisesta 

osaksi työyhteisöä.  

Erityisesti harvaan asutuilla alueilla, pitkien etäisyyksien pääs-

sä lähimmistä kriminaalihuoltolaitoksen toimipisteistä, on 

hankalaa luoda toimiva vuorovaikutussuhde asiakkaaseen. 

Suomessa Kriminaalihuollon toimintaan osallistuu paljon yk-

sityishenkilöitä, jotka tällaisessa tapauksessa ovat halukkaita 

toimimaan rikoksesta tuomittujen apu- tai yksityisvalvojina. 

Apuvalvoja edustaa normaaliyhteisöä, ja voi osaltaan tukea 

asiakkaan pyrkimystä suorittaa rangaistuksensa ja välttää 

uusintarikokset jatkossa.

Yhdyskuntaseuraamustyöstä vastaavalla Kriminaalihuoltolai-

toksella on päivittäin keskimäärin 4 500 asiakasta, joiden ikä-

haarukka vaihtelee aina 15-vuotiaasta kypsään seniori-ikään 

ehtineeseen vankilasta vapautuneeseen. Tehtäväänsä varten 

Kriminaalihuoltolaitoksella on toimipisteitä ympäri maata ja 

henkilökuntaa vajaat 300 virkamiestä. Muiden julkisyhteisö-

jen, järjestöjen ja yksityishenkilöiden mukanaolo yhdyskun-

taseuraamusten toimeenpanossa on sekä työn luonteeseen 

kuuluvaa että välttämätön edellytys työn onnistumiselle.

Apuvalvojat ehdonalaisesti vapautuneiden tukena

Ehdonalaisesti vapautunut voidaan tiettyjen ehtojen täytty-

essä asettaa valvontaan. Tällöin hänen toimiaan ja laaditun 

valvontasuunnitelman toteutumista valvoo Kriminaalihuolto-

laitoksen virkamies alue- tai paikallistoimistossa.

Mikäli asiakas asuu etäällä kriminaalihuollon toimipaikasta 

tai hänelle on jo muodostunut toimiva ja rikoksetonta elämää 

tukeva kontakti yksityishenkilöön, joka on valmis tukemaan 

asiakkaan selviytymistä yhteiskunnassa, voidaan hänelle 

määrätä apuvalvoja. 

Apuvalvoja on henkilö, joka avustaa kriminaalihuollon valvojaa 

tämän valvontatehtävässä. Apuvalvontaa ei pääsääntöisesti 

käytetä, jos asiakkaan uusintariski arvioidaan korkeaksi.

Valvonnan alkuvaiheessa valvottava tapaa valvojansa sekä 

mahdollisen apuvalvojan. Tilaisuudessa valvoja selvittää asiak-

kaalle valvonnan velvoittavuuden sekä ehtojen rikkomisen seu-

raukset. Samalla sovitaan valvontasuunnitelman toteutukses-

ta, kuten säännöllisistä tapaamisista apuvalvojan kanssa sekä 

seurantatapaamisista kriminaalihuollon valvojan kanssa.

Työssään apuvalvoja kirjaa valvontatapaamisten kulun sekä 

toteutuneen yhteydenpidon valvottavan kanssa. Apuvalvoja 

raportoi säännöllisesti valvonnan sujumisesta kriminaalihuollon 

valvojalle, joka päivittää tiedon Kriminaalihuoltolaitoksen asia-

kastietojärjestelmä Tyyneen.

Myös ehdollisesti rangaistuille nuorille voidaan valvojan lisäksi 

määrätä avustava valvoja, nk. yksityisvalvoja. Apuvalvojat ja yk-

sityisvalvojat käyttävät tehtävässään julkista valtaa ja rinnastu-

vat vastuiltaan ja velvollisuuksiltaan monilta osin virkamieheen. 

Apu- ja yksityisvalvojana toimiminen voi olla osa viranomaisen 

virkatyötä. Yksityiset kansalaiset hoitavat tehtävää vapaaeh-

toistyönä.

Aikalisä väkivaltarikoskierteeseen jääneille 
nuorille

HelsinkiMission ja Helsingin aluetoimiston nelivuotinen 

Aikalisä-kehittämishanke kodin ulkopuolisiin väkivaltarikok-

siin syyllistyneille nuorille pyrkii puuttumaan muotoutuvaan 

väkivaltarikoskierteeseen sekä vähentämään nuorten uusi-

misriskiä.

Aikalisä-projektissa Kriminaalihuoltolaitos tekee yhteistyö-

tä sosiaalialan järjestön kanssa. Vuodesta 2006 Helsingin 

aluetoimisto on ohjannut Aikalisä-projektiin kaikista yhdys-

kuntaseuraamuksista yhteensä 26 asiakasta, joista 16 on 

aloittanut projektissa. Myös vankiloista on ohjautunut pro-

jektiin 12 asiakasta.

Projektissa nuorta autetaan kiinnittymään yhteisöönsä käy-

tännönläheisen toiminnan, kuten työelämän tai harrastus-

toiminnan kautta. Terapeuttisesti orientoitunut työskentely 

tähtää nuoren arvomaailman, käyttäytymis- ja ajattelumal-

lien sekä asenteiden kehittämiseen väkivallantekojen vähen-

tämiseksi. Projektin piirissä toteutettavaan työhön lomittuu 

Kriminaalihuoltolaitoksen asiakastyö, joka osaltaan tukee 

nuoren kuntoutumista.

Vaikka projektiin osallistuvat nuoret ovat usein vaikeasti ta-

voitettavia ja heikosti motivoituneita, pitää Kriminaalihuol-

tolaitos yhteistyömuotoa hyvänä keinona vaikuttaa nuorten 

väkivaltarikosten uusimiseen.
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Työturvallisuus yhdyskuntaseu-
raamusten toimeenpanossa
Seuraamusasiakkaat asioivat Kriminaalihuoltolaitoksen toimi-

paikoissa, joita on valtakunnallisesti jakautuneena 30. Vuonna 

2008 toimeenpanossa oli päivittäin keskimäärin 4 715 asiakas-

ta, minkä lisäksi toimipaikoissa kävi arviointilausunnon kirjoitta-

mista varten 4 783 lausuntoasiakasta.

Kriminaalihuoltolaitos on kiinnittänyt erityistä huomiota asiointi-

tilanteisiin liittyvien uhka- ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn. 

Viime vuosina toimitilojen rakenteellista turvallisuutta on paran-

nettu. Vuoden 2008 aikana kolme Kriminaalihuoltolaitoksen 

aluetoimistoa muutti asianmukaisiin tiloihin, joissa työturvalli-

suusnäkökulmat on voitu ottaa jo ennalta huomioon.

Asianmukaiset tilat ja koulutettu henkilöstö

Useimmissa aluetoimistoissa asiakkaiden vastaanottoa varten on 

voitu rakentaa muusta toimistotilasta erotettu odotustila. Myös 

asiakastilojen vastaanottohuoneisiin on lisätty varapoistumisreitit.

Vuoden 2008 aikana Kriminaalihuoltolaitoksessa tehtiin 20 

uhka- ja vaaratilanneilmoitusta. Tämä on kahdeksan ilmoitusta 

enemmän kuin edellisvuonna. Puolessa tapauksista uhkaaja 

oli raskaan rikostaustainen, vankilasta valvontaan vapautunut 

henkilö. Toinen puoli tapauksista liittyi yhdyskuntapalveluun. 

Yleisimmin tilanne kärjistyi kielteisen tai sellaiseksi luullun so-

veltuvuusselvityslausunnon vuoksi. Myös työntekijän puuttu-

minen yhdyskuntapalveluehtojen rikkomiseen saattoi johtaa 

uhkaavaan tilanteeseen.

Asiakkaan vastaanotto toimipaikoissa tapahtuu aina suunnitel-

mallisesti ennalta sovittuna ajankohtana. Päihtyneitä asiakkaita 

ei päästetä vastaanottotiloihin, vaan asiointikunto varmistetaan 

kameravalvonnan avulla. Vuonna 2008 yksikään uhkaavaksi 

kääntyneistä asiakastilanteista ei johtanut vakaviin seurauksiin, 

vaan tilanne saatiin laukeamaan työntekijöiden ammattitaitoi-

sella toiminnalla.

Toimintaohjelmat 
Yhdyskuntaseuraamustyössä käytettävät toimintaohjelmat 

ovat kestoltaan lyhyitä sekä korostetusti muutokseen motivoi-

via. Pitkät ohjelmat eivät sovellu kriminaalihuollon käytettäväksi 

verrattain lyhytkestoisten yhdyskuntaseuraamusten vuoksi. 

Käytettävät toimintaohjelmat ankkuroituvatkin ajatukseen mo-

tivoivasta rikoskäyttäytymiseen puuttumisesta. 

Ohjelmatoiminnan haasteena tuomioiden lyhyys

Toimintaohjelmien käyttö ei ole kriminaalihuollossa lisääntynyt 

odotusten mukaisesti. Vuoden aikana päättyneistä yhdyskun-

tapalveluista ja valvonnoista 177:ään eli 3,3 prosenttiin sisältyi 

toimintaohjelma. Päättyneistä yhdyskuntapalveluista ohjelma-

työskentelyä sisältyi 3,9 prosenttiin, ehdollisesti rangaistujen 

nuorten valvonnoista 3,4 prosenttiin ja ehdonalaisesti vapautu-

neiden valvonnoista 1,6 prosenttiin. Kokonaistavoitetaso ohjel-

mien käyttöasteeksi oli vuonna 2008 viisi prosenttia.

Osaltaan toimintaohjelmien käytön suppeuteen vaikuttaa se, 

että yhdyskuntaseuraamuksiin tuomitut voivat seuraamusten 

luonteen vuoksi käyttää yhteiskunnan yleisiä hoito- ja kuntou-

tuspalveluja. Tästä syystä esimerkiksi päihdekuntoutusta var-

ten ei ole tarkoituksenmukaista luoda erillisiä kuntoutustoimin-

toja. Toisaalta yhdyskuntaseuraamukseen tuomituilla erilliseen 

ohjelmaan osallistuminen lisää ajallisen panostuksensa vuoksi 

seuraamuksen vaativuutta. Vapaudessa toteutettavan ohjel-

man valmistelu ja toteutumisen seuranta sitovat myös henkilö-

kunnan aikaa normaalia seuraamustyötä enemmän.

Käytössä neljä ohjelmaa

Yhdyskuntaseuraamustyössä on käytössä kaksi ulkomaista 

ja kaksi Suomessa valmisteltua ohjelmaa. Viisi keskustelua 

muutoksesta on Ruotsissa kehitetty lyhyt, yksilömuotoinen 

motivointiohjelma, jota voidaan käyttää yleisenä muutos-

työn välineenä. Laajasti kansainvälisesti käytössä oleva 

Suuttumuksen hallinta -ohjelma on suunnattu henkilöille, 

joilla on arvioitu olevan väkivaltarikosten uusimisriski. 

Toistuvasti rattijuopumukseen syyllistyneet muodostavat 

suuren osan etenkin yhdyskuntapalveluasiakkaista. Ratti-

juopumuskäyttäytymiseen pyrkii vaikuttamaan Liikennetur-

vaohjelma, jota järjestetään yhdessä Liikenneturvan kou-

luttajien kanssa. Ohjauspyörä-niminen yksilöohjelma sitä 

vastoin toteutetaan yhdessä päihdehuollon kanssa.

 

Seuraamukset kehittyvät  
yhteiskunnan mukana
Kriminaalihuoltolaitos tekee yhteistyötä Suomessa ja vie osaa-

mistaan ulkomaille osallistumalla aktiivisesti yhteistyömaiden 

seuraamusjärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Yhdyskuntaseuraamusten kehittäminen Venäjällä

Rikosseuraamusvirasto on ollut mukana toteuttamassa yh-

dyskuntaseuraamusten kehittämishanketta Venäjällä vuodesta 

2005 lähtien. Alkuvaiheessaan työ keskittyi vaihtoehtoisista 

rangaistuksista erityisesti yhdyskuntapalvelun ja sen käytäntö-

jen kehittämiseen.

Vähitellen hanke on laajentunut koskemaan myös muita vaih-

toehtoisia rangaistuksia. Vuonna 2008 kehittämistyön paino-
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pistettä on laajennettu rangaistuksiin kokonaisvaltaisena pro-

sessina.

Hankkeen toteutus on keskittynyt Ivanovon alueeseen. Erittäin 

sitoutuneiden yhteistyökumppaneiden ja hankkeesta saatujen 

hyvien kokemusten rohkaisemana Ivanovosta on suunniteltu 

Venäjän yhdyskuntaseuraamusten kehittämistyön kärkihan-

ketta.

Nuori yhdyskuntaseuraamusperinne on ideoille avoin

Venäjällä vaihtoehtoisilla rangaistuksilla on lyhyt perinne ja 

suomalaisten tarjoama kokemusperäinen tieto vaihtoehtoisten 

rangaistusten käytännöistä ja hallinnoinnista otetaan mielen-

kiinnolla vastaan. Paitsi hallinnollisiin menettelyihin, venäläisten 

kiinnostus kohdistuu myös Suomessa kriminaalihuollon käy-

tössä oleviin tietojärjestelmiin, käytännön valvontamenettelyihin 

sekä yhdyskuntaseuraamustyön perusluonteeseen.

Ivanovolaiset ovat suomalaisen osapuolen yllätykseksi katso-

neet yhteistyön suurimmaksi anniksi painopistealueen muutok-

sen paikallisessa yhdyskuntaseuraamustyössä. Aikaisemmin 

yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa korostui valvon-

ta – nyt mukaan on tullut myös vahva sosiaalinen näkökulma.

Ivanovon hankkeessa tavoitteena on saattaa tiettyjä alueella 

hyväksi havaittuja yhdyskuntaseuraamusten käytäntöjä laa-

jempaan käyttöön Venäjällä. Ivanovolaisilla itsellään on suun-

nitelmissa pienen koulutuskeskuksen perustaminen, jossa 

annettaisiin yhdyskuntaseuraamuksiin liittyvää kurssitusta sekä 

jatkettaisiin seuraamusten kehittämistyötä.

Namibian yhdyskuntapalvelukokeilu

Rikosseuraamusvirastolla ja Rikosseuraamusalan koulutus-

keskuksella on Namibian vankeinhoitoviranomaisten kanssa 

voimassa oleva yhteistyösopimus vuosille 2004–2009.

Namibian vankeuslainsäädäntö mahdollistaa alle kahden vuo-

den pituisten rangaistusten tuomitsemisen jonakin muuna kuin 

vankeusrangaistuksena. Yhdyskuntaseuraamuksista ei kuiten-

kaan ole esimerkiksi Suomen lainsäädännön kaltaista erillistä 

lakia. Tästä johtuen Namibiassa on tarve kehittää yhdyskunta-

seuraamusten käyttöä ja sisältöä määrittävä säädöskokonai-

suus.

Yhdyskuntapalvelu lyhyen vankeustuomion haastajaksi

Rikosseuraamusviraston ja Namibian vankeinhoitoviranomais-

ten välisen yhteistyön tavoitteena on luoda maalle yhdyskunta-

palvelua koskevat säädökset, toteuttaa yhdyskuntapalveluun 

tuomitsemisen ja täytäntöönpanon pilotointi sekä lisätä henki-

löstöresursseja koulutuksen kautta.

Namibiassa suuri osa rangaistuksista on alle vuoden tuomioita, 

jotka tuomitaan suhteellisen pienistä rikoksista. Usein tällaisis-

sa rikoksissa yhdyskuntaseuraamus, kuten yhdyskuntapalvelu 

voisi vaikuttaa vankeusrangaistusta tehokkaammin henkilön 

uusimisriskiin.

Vankeusrangaistusten korostuminen pääasiallisena seuraa-

muksena aiheuttaa maan vankiloissa jatkuvaa yliasutusta. Li-

säksi vankilassaolon haitat ovat Namibiassa suuret. Vankiloiden 

ongelmana on muun muassa korkea vakavien tartuntatautien 

määrä, tuomittujen pitkät välimatkat omiin yhteisöihinsä sekä 

vankeuden sosiaalinen leimaavuus.

Yleinen mielipide ja viranomaiskoulutus tärkeitä

YK:n suositusten mukaan yhdyskuntaseuraamusten käyttö ja 

erityisesti onnistunut käyttö edellyttävät yhteisön hyväksyntää. 

Tämä puolestaan edellyttää, että yhdyskuntaseuraamuksia 

pidetään riittävän vaikuttavina ja vaativina suhteessa tehtyyn 

rikokseen. Ne eivät myöskään saa vaarantaa yhteisön turvalli-

suuden tunnetta.

Namibian yhdyskuntapalvelun pilottihankkeessa Rikosseuraa-

musvirasto ja sen kriminaalihuollon tuloslinja ovat panostaneet 

tiedon jakamiseen yhdyskuntapalvelusta sekä yleisen mielipi-

teen muokkaamiseen yhdyskuntaseuraamuksille suopeaksi. 

Viranomaisten, kuten alioikeuksien tuomarien koulutukseen on 

kiinnitetty huomiota, jotta nämä olisivat tietoisia yhdyskunta-

palvelusta ja tuomitsisivat siihen yhtenä mahdollisista seuraa-

musmuodoista. Varsinaisen yhdyskuntapalvelulain puuttuessa 

resursseja ei käytännössä ohjaudu yhdyskuntapalvelun täytän-

töönpanon tukirakenteeseen, vaan rangaistusta toteutetaan 

pitkälti vapaaehtoisvoimin.

Namibian turvallisuus- ja vankeinhoito-
ministeri vierailulla Suomessa

Namibian turvallisuus- ja vankeinhoitoministeri Nickey 

Iyambo vieraili Suomessa elokuussa 2008 oikeusminis-

teriön kutsumana. 

Rikosseuraamusvirastolla, Rikosseuraamusalan koulutus-

keskuksella ja Namibian vankeinhoitoministeriöllä on viisi-

vuotinen yhdyskuntapalvelun ja vankeinhoidon kehittämistä 

koskeva yhteistyösopimus. Rikosseuraamusvirasto toimi 

myös kesäisen vierailun järjestäjänä.

Vierailun aikana ministeri perehtyi muun muassa yhdyskun-

tapalveluun ja nuorisovankikysymyksiin. Ohjelmaan sisältyi 

vierailuja vankiloissa sekä Kriminaalihuoltolaitoksen Tampe-

reen aluetoimistossa ja yhdyskuntapalvelupaikassa. Rikos-

seuraamusalaan liittyen ministeri Iyambo tutustui lisäksi 

Kriminaalihuollon tukisäätiön (KRITS) toimintaan.
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Henkilöstö ja talous



Henkilöstö
Vuosi 2008 oli rikosseuraamusalan henkilöstön jaksamisen 

kannalta haastava Riseala 2010 -kehittämishankkeen muka-

naan tuomista organisatorisista uudistuksista sekä valtionhal-

linnon tuottavuusohjelman henkilötyövuosisäästötavoitteista 

johtuen. 

Henkilöstörakenne

31.12.2008 Rikosseuraamusvirastossa oli 94 virkaa, Vankein-

hoitolaitoksessa 2 603, Rikosseuraamusalan koulutuskeskuk-

sessa 27 ja Kriminaalihuoltolaitoksessa 265, yhteensä 2 989 

virkaa.

Vankeinhoitolaitoksen henkilöstölle on ominaista valvontahen-

kilöstön suuri osuus (noin 2/3) sekä tehtävien ja nimikkeiden 

laaja kirjo (77 kpl). Vankeinhoitolaitoksen henkilöstörakenne 

poikkeaakin selvästi Kriminaalihuoltolaitoksen ja Rikosseuraa-

musviraston henkilöstörakenteesta.

Rikosseuraamusalalla työskennelleiden virkamiesten keski-

ikä nousi hieman edellisvuoteen verrattuna ollen kertomus-

vuonna 44 vuotta. Rikosseuraamusviraston virkamiesten 

keski-ikä oli alan korkein, 50,3 vuotta. Vuonna 2008 henki-

löstön keski-ikä Vankeinhoitolaitoksessa oli 43,9, Rikosseu-

raamusalan koulutuskeskuksessa 50,3 ja Kriminaalihuoltolai-

toksessa 42,5 vuotta. 

Työhyvinvointi

Keväällä 2008 toteutettiin rikosseuraamusalalla kolmannen 

kerran VMBaro-työtyytyväisyyskysely. Vastausprosentti oli Kri-

minaalihuoltolaitoksessa 92,5 %, Rikosseuraamusvirastossa 

84,0 %, Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa 81,5 %, 

Henkilöiden lukumäärä virastoryhmittäin ja tehtäväluokittain 31.12.2008 sekä henkilötyövuodet vuodelta 2008

   MIEHET NAISET LKM HTV* 
KHL   56 245 301 271,39
HALLINTO   28 28 27,3
JOHTO  5 10 15 14,36
YHDYSKUNTASEURAAMUSTEN TOIMEENPANO 51 206 257 229,48
KIINTEISTÖNHOITO   1 1 1,12
TYÖNJOHTO        0

RISE   30 61 91 85,95
HALLINTO  27 57 84 76,53
JOHTO  3 4 7 9,59

RSKK   12 18 30 47,48
HALLINTO  2 7 9 8,7
JOHTO  1   1 1
VARTIOINTI JA VALVONTA (vartijakokelaat)       19,58
KOULUTUS, KUNTOUTUS JA SOSIAALITYÖ 9 11 20 18,3

VHL   1 783 998 2 781 2 695,7
HALLINTO  37 184 221 215,5
JOHTO  61 26 87 83,84
VARTIOINTI JA VALVONTA 1 268 266 1 534 1 531,79
KOULUTUS, KUNTOUTUS JA SOSIAALITYÖ 93 181 274 242,71
TERVEYDENHUOLTO 50 142 192 170,75
KIINTEISTÖNHOITO 57 8 65 65,78
TALOUSHUOLTO 20 162 182 168,04
TYÖNJOHTO  197 29 226 223,04

YHTEENSÄ  1 881 1 322 3 203 3 100,52

*Henkilötyövuosimäärään sisältyvät kaikki ne henkilöt, joilla on ollut palvelussuhde rikosseuraamusalalla vuonna 2008. Mukana ovat näin ollen myös ulkopuolisella rahoituksella palkatut henkilöt 
sekä myös nk. päällekkäiset palvelussuhteet palkallisten poissaolojen ajalta esim. sairasloma- ja äitiyslomasijaiset.

Rikosseuraamusalalla käyttöönotetut videoneuvottelulait-
teistot säästävät merkittävästi työaikaa sekä tuovat kus-
tannussäästöjä. Vuonna 2008 alan matkustuskustannukset 
vähenivät noin viisi prosenttia, osin videoneuvotteluiden 
ansiosta.
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aluevankiloissa 55,4 % ja terveydenhuoltoyksikössä 40,3 %. 

Yksiköiden vastausprosentit vaihtelivat 10 ja 100 prosentin 

välillä. Edellisvuoteen verrattuna Kriminaalihuoltolaitoksen 

ja Vankeinhoitolaitoksen vastausprosentit nousivat kun taas 

vastausaktiivisuus Rikosseuraamusvirastossa sekä terveyden-

huoltoyksikössä laski noin kymmenellä prosenttiyksiköllä. 

Edellisvuosien tapaan tuloksissa nousi voimakkaana esiin 

kiusaaminen. Vastanneista vankeinhoidon työntekijöistä yhä 

yli kolmannes kertoi havainneensa kiusaamista työyhteisös-

sään.

VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn antama työtyytyväisyysindeksi 

asettuu 1 ja 5 väliin. Koko valtionhallinnon työtyytyväisyysin-

deksi oli kertomusvuonna 3,29, kun rikosseuraamusalan in-

deksi jäi 3,15:een. Aluevankiloiden työtyytyväisyysindeksi oli 

3,06, Kriminaalihuoltolaitoksen 3,53, terveydenhuoltoyksikön 

3,23, Rikosseuraamusviraston 3,23 ja Rikosseuraamusalan 

koulutuskeskuksen 3,42. Edellisvuoteen verrattuna koko alan 

sekä kaikkien yksiköiden työtyytyväisyysindeksit nousivat jon-

kin verran. 

Kaiku-kehittäjät osallisiksi työtyytyväisyys-
työhön

Valtiokonttorin Kaiku-kehittäjäkoulutus valmentaa esimiehiä 

ja asiantuntijoita toimimaan työhyvinvoinnin kehittäjinä val-

tion virastoissa ja laitoksissa. Esimiesten ja kehittämisasi-

antuntijoiden Kaiku-koulutuksen tavoitteena on tuoda työhy-

vinvointinäkökulma kiinteäksi osaksi johtamista.

Myös rikosseuraamusalalle on valmistunut Kaiku-kehittäjiä, 

joiden osaamista hyödynnettiin vuoden 2008 VMBaro-

kyselyn toteutuksessa. Kertomusvuoden tavoitteiksi ase-

tettiin vastausaktiivisuuden lisääminen ja tulosten purku 

henkilöstöä osallistavalla tavalla. 

Vastausaktiivisuus nousikin 14 vankilassa. Tuloksia purettiin 

75 prosentissa yksiköistä, ja niissä tehtiin lukuisia kehittä-

missuunnitelmia sekä käynnistettiin erilaisia kehittämis-

toimenpiteitä. Lisäksi yksiköihin perustettiin VMBaro- tai 

kehittämisryhmiä ja luotiin viisikymmenhenkinen verkosto, 

jonka jäseniä kutsutaan VMBaro-vastuuhenkilöiksi. Tulosten 

purkamisen työvälineeksi kehitettiin Tullin purkumallia hyö-

dyntäen rikosseuraamusalan VMBaron purkumalli.

Rikosseuraamusalan henkilöstöstrategiatyö 

Riseala 2010 -kehittämishankkeen eräänä projektina on rikos-

seuraamusalan henkilöstövoimavarojen hallinta. Tätä silmäl-

läpitäen asetettiin kertomusvuoden alussa työryhmä tehtävä-

nään laatia rikosseuraamusalalle henkilöstöstrategia vuoden 

2008 loppuun mennessä. 

Työryhmä koostui työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edus-

tajista. Puheenjohtajana toimi Rikosseuraamusviraston pää-

johtaja. 

Henkilöstöstrategian työstö perustui laajalle tausta-aineistolle, 

jonka pohjalta hahmoteltiin alan henkilöstöstrategiset kehit-

tämistarpeet painopisteittäin. Kehittämistoimien pääkohdiksi 

valikoituivat osaamisen varmistaminen, töiden organisointi, 

työssä jaksamisen tukeminen, johtamisen kehittäminen sekä 

muutoksenhallinta.

Henkilöstöstrategiatyöryhmä jäi odottamaan valtioneuvoston 

päätöstä rikosseuraamusalan aluejakouudistuksen linjauksista, 

koska niillä ennakoitiin olevan selviä henkilöstöpoliittisia vaiku-

tuksia. Henkilöstöstrategia viimeistellään yksiköistä pyydettyjen 

kommenttien pohjalta vuonna 2009. 

Henkilöstökoulutus

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus järjestää vankeinhoito- ja 

kriminaalihuoltotyön tavoitteita tukevaa koulutusta kaikille alan 

työntekijöille. Vuonna 2008 täydennyskoulutukseen osallistui 

yhteensä 1 171 rikosseuraamusalan työntekijää. Lähiopetus-

päiviä kertyi 206 ja lähikoulutettavapäiviä 4 035. Yhteensä jär-

jestettiin 56 eri koulutustilaisuutta. 

Rikosseuraamusalan koulutusohjelmassa (Laurea/RSKK) aloitti 

22 uutta opiskelijaa nuorisoasteen koulutuksessa. Aikuiskou-

lutusta ei aloitettu. Nuorisoasteelta valmistui 11 opiskelijaa ja 

aikuispuolelta kahdeksan opiskelijaa.

Vankeinhoidon ja Kriminaalihuollon henkilöstökoulutuksen si-

sällölliset tavoitteet määräytyvät alan toimintaperiaatteista ja 

tavoitteista. Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan henkilöstölle 

organisaation toimesta tai ulkopuolisina ostopalveluina palkalli-

sena työaikana järjestettyä koulutusta. 

Koulutuksen avulla henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus pitää 

yllä ammattitaitoaan ja kehittää sitä yhteiskunnassa ja työssä 

tapahtuvien muutosten edellyttämällä tavalla.

Henkilöstökoulutukseen käytettyjen päivien lukumäärät

 
 2005 2006 2007 2008

RISE  115 425 326 407

VHL  9 964 6 000 5 942 6 405

KHL  433 2 273 2 032 2 206

RSKK     220

YHT. 10 512 8 698 8 300 9 238
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Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot 
vuonna 2008 (216,6 miljoonaa euroa)

• Vankeinhoito 191,1 milj. euroa
• Kriminaalihuolto 15,6 milj. euroa
• Yhteiset täytäntöönpano- ja
  ja hallintotehtävät 6,8 milj. euroa
• Rikosseuraamusalan koulutus-
  keskus 3,1 milj. euroa

89 %

7 %

3 % 1 %

Talous

Taloushallinnon tietojärjestelmien kehittäminen

Taloushallinnon työtä tukevilla tietojärjestelmillä on tärkeä 

osansa rikosseuraamusalan taloussuunnittelussa ja -seu-

rannassa. Vuonna 2008 rikosseuraamusalalla otettiin käyt-

töön uusi sähköinen budjetointi- ja raportointijärjestelmien 

kokonaisuus. Taloushallinnon ja johtamisen prosessien hal-

linnointi edellyttivät luotettavan ja kattavan tiedon saamista 

taloushallinnon käyttöön, mihin alalla aiemmin käytössä ol-

leet yksittäiset ohjelmat eivät pystyneet.

Budjetointijärjestelmän myötä alan virastot ovat budjetteja 

työstäessään voineet hyödyntää toteumatietoja laadittavien 

budjettien rinnalla, mikä on parantanut alan tulosohjausta 

huomattavasti. Virheettömän vertailutiedon ohella budje-

tointijärjestelmä mahdollistaa talousprosessin jaksotetun 

hallinnoinnin,  tarvittaessa myös ohi järjestelmään määritel-

lyn käyttäjätason.  

Uusi raportointityökalu puolestaan tuottaa taloushallinnon 

tunnuslukuja nyt sekä kirjanpidon että johdon käyttöön. Ra-

portointi on pitkälti automatisoitu alalle mukautettujen vakio-

raporttien avulla. Helppokäyttöisyytensä vuoksi järjestelmä 

on voitu saattaa rikosseuraamusalan kaikkien toimipisteiden 

käyttöön. Uusia seurantatasoja luomalla järjestelmän käyttö 

on Rikosseuraamusviraston taloushallinnon seurannassa 

parantanut alan virastojen kustannustietoisuutta oleellisesti.

Toiminnan rahoitus

Vuoden 2008 talous- ja lisätalousarvioissa myönnettiin ran-

gaistusten täytäntöönpanon toimintamenoihin 217,3 miljoo-

naa euroa, mikä oli 7,9 prosenttia enemmän kuin edellisenä 

vuonna. Lisäksi vuodelta 2007 siirtynyttä määrärahaa oli käy-

tettävissä 3,8 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 216,6 

miljoonaa euroa. Vuodelle 2009 siirtyi käytettäväksi 4,5 mil-

joonaa euroa.

Vuonna 2008 toimintamenomomentille nettoutettiin tuloja yh-

teensä 8,3 miljoonaa euroa. Lisäksi tuloja kertyi 8,1 miljoonaa 

euroa rangaistusten täytäntöönpanon tuloarviomomentille. 

Tuloarviomomentille kertyvillä tuloilla ei ole vaikutusta viraston 

rahoitusasemaan.

Vuodelle 2009 siirtyvien määrärahojen osuus oli 2,1 pro-

senttia vuoden 2008 käytettävissä olevasta määrärahasta. 

Oikeusministeriön strategiassa on asetettu määrärahan siir-

tyvän erän kohtuulliseksi tasoksi 7–10 prosenttia. Tämä taso 

olisi välttämätön, jotta olisi mahdollista sopeuttaa toiminta 

palvelujen tarpeen vaihteluihin ja toteuttaa tarvittavia kehittä-

mistoimia. 

Rangaistusten täytäntöönpanon avolaitostöihin myönnettiin 

talousarviossa 5,4 miljoonaa euroa. Lisäksi edellisiltä vuosilta 

siirtynyttä määrärahaa oli käytettävissä 1,0 miljoonaa euroa. 

Määrärahaa käytettiin 6,1 miljoonaa euroa. Vuodelle 2009 

siirtyi käytettäväksi 0,2 miljoonaa euroa.

Toiminnan kulut

Vuonna 2008 toiminnan kulut olivat 234,1 miljoonaa euroa. Ne 

kasvoivat 12,6 miljoonaa euroa (5,6 prosenttia) vuodesta 2007. 

Henkilöstömenot nousivat 9,0 miljoonaa euroa, mikä johtui 

muun muassa virkaehtosopimusratkaisun mukaisista palkko-

jen yleiskorotuksista. Henkilöstömenot olivat suurin kuluerä: 

niiden osuus toimintamenoista oli 64,6 prosenttia. Toimitilojen 

vuokrat kasvoivat 2,6 miljoonaa euroa vuodesta 2007 ja nii-

den osuus toiminnan kuluista oli 15,3 prosenttia. Maanvuokrat 

kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta eli 73 pro-

senttia. Suurin osa toimitilavuokrista on Senaatti-kiinteistöille 

maksettavia kiinteistöjen vuokria. 

Vuoden 2008 keskivankiluku oli 3 526, laskua edellisvuoteen 

oli 25. Vankeinhoitolaitoksen toimintamenomäärärahan käyttö 

vankia kohden oli 54 185 euroa, mikä oli 3 066 euroa/vanki 

 
TOIMINTAMENOT* (NETTO)    191,1 milj. euroa
TULOT     16,4 milj. euroa
KESKIVANKILUKU     3 526 vankia
TOIMINTAMENOMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ / VANKI  54 185 euroa
TULOT/VANKI     4 556 euroa
VANKIPÄIVÄN HINTA     148 euroa

Vankeinhoidon tunnusluvut 2008

 
TOIMINTAMENOT*     15,6 milj. euroa
YHDYSKUNTASEURAAMUKSIA 
KESKIMÄÄRIN TOIMEENPANOSSA   4 450 kpl
TOIMINTAMENOT/TUOMITTU    3 500 euroa

Kriminaalihuollon tunnusluvut 2008

*Vankeinhoidon ja Kriminaalihuollon tuloslinjat sisältyvät 
toimintamenoihin 
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Rangaistusten täytäntöönpanon tulot vuonna 2008 
(16,4 miljoonaa euroa)

• Työtoiminta 
 8,2 milj. euroa
• Laitosmyymälät 
 4,4 milj. euroa
• Palvelussuhdeasunnot 
 1,8 milj. euroa
• Ruoka- ja ylläpitokorvaukset  
   1,2 milj. euroa
•  Muut tulot 
 0,8 milj. euroa

50 %

11 %

7 %
5 %

27 %

HENKILÖSTÖKULUT 105 556 264,98 98 636 894,28 

PALKAT JA PALKKIOT  104 598 989,14 98 069 710,30

TULOSPERUSTEISET ERÄT  3 075,00 1 929,75

LOMAPALKKAVELAN MUUTOS  954 200,84 565 254,23

HENKILÖSIVUKULUT 27 976 359,85 25 745 522,62

ELÄKEKULUT 22 928 189,82 20 783 698,99

MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5 048 170,03 4 961 823,63

YHTEENSÄ 133 532 624,83 124 382 416,90

VANKIPALKAT JA NIIDEN SOSIAALITURVAMAKSUT

VANKIPALKAT  2 960 093,88 3 152 209,36

VANKIEN TOIMINTARAHAT  1 362 616,58 905 035,22

VANKIEN KÄYTTÖRAHAT 1 889 959,28 2 274 588,19

VANKIEN SOSIAALITURVAMAKSUT 112 887,33 125 997,84

YHTEENSÄ 6 325 557,07 6 457 830,61

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 139 858 181,90 130 840 247,51

      

Henkilöstökulujen erittely

20072008

Vuonna 2008 maksullisen toiminnan myyntikate oli 2,1 mil-

joonaa euroa (vuonna 2007 2,0 milj. euroa). Myyntikatteesta 

puolet tulee maataloudesta. Myyntikatetta kerryttävät myös 

pakkaus- ja kokoonpanotyöt, pesula, tekstiilityöt ja kilpityöt. 

Myyntikate saadaan, kun tuloista vähennetään vankien ansiot, 

raaka-ainekulut, ostopalvelut ja muut välittömät kustannukset. 

Käyttökate (tulot - muuttuvat kustannukset - maksullisen toi-

minnan erilliskustannuksiksi luettava osa henkilöstökuluista - 

pääomakustannukset) oli negatiivinen.

enemmän kuin vuonna 2007. Vuonna 2008 laskennallinen van-

kipäivän hinta oli 148 euroa, kun vastaava hinta vuonna 2007 

oli 140 euroa. Vankeinhoitolaitoksen toimintamenomääräraho-

jen käyttö vankia kohden sekä vankipäivän hinta ovat nousseet 

vuonna 2008 5,9 prosenttia verrattuna vuoden 2007 tasoon.

Kriminaalihuoltolaitoksessa toimintamenot yhdyskuntaseuraa-

musasiakasta kohden olivat 3 500 euroa, mikä on 700 euroa/

asiakas enemmän kuin vuonna 2007. 

Tulot

Vuonna 2008 rikosseuraamusalalle kertyi tuloja 16,4 miljoo-

naa euroa. Tulokertymästä puolet on vankiloiden työtoiminnan 

tuloja. Muita merkittäviä tulonlähteitä ovat laitosmyymälöiden 

myyntitulot, henkilöstön palvelussuhdeasunnoista perittävät 

vuokrat sekä avolaitosvangeilta perittävät ruoka- ja ylläpitokor-

vaukset.

Työtoiminnasta kertyi myyntituloja 6,8 miljoonaa euroa (vuonna 

2007 6,8 milj. euroa) ja muita tuloja, kuten maatalouden tukia, 

1,4 miljoonaa euroa (vuonna 2007 1,4 milj. euroa). Lisäksi työ-

toiminnassa tuotettiin Vankeinhoitolaitoksen omaan käyttöön 

1,7 miljoonan euron arvosta tuotteita ja palveluja (vuonna 2007 

1,6 milj. euroa). Omaan käyttöön tuotettiin pesulapalveluita, 

sellikalusteita ja vankivaatteita. 
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TOIMINNAN TUOTOT    

 Maksullisen toiminnan tuotot 11 635 582,16  12 320 743,18 

 Vuokrat ja käyttökorvaukset 1 939 392,50  1 939 452,12 

 Muut toiminnan tuotot 2 809 257,36 16 384 232,02 3 654 314,57 17 914 509,87

       

TOIMINNAN KULUT    

 Aineet ja tarvikkeet     

  Ostot tilikauden aikana 27 879 844,80  29 654 418,69 

  Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -212 566,46  199 532,65 

 Henkilöstökulut 139 858 181,90  130 840 247,51 

 Vuokrat 35 665 674,94  32 142 444,06 

 Palvelujen ostot 22 435 862,25  19 476 205,38 

 Muut kulut 2 429 964,54  2 427 000,97 

 Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 342 583,73  11 937,26 

 Valmistus omaan käyttöön (-) -3 247 634,87  -1 739 991,26 

 Poistot 5 025 020,00  4 040 898,13 

 Sisäiset kulut 3 912 612,85 -234 089 543,68 4 468 975,21 -221 521 668,60

          

JÄÄMÄ I  -217 705 311,66  -203 607 158,73

     

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT    

 Rahoitustuotot 5 361,10  12 129,59 

 Rahoituskulut -7 711,95 -2 350,85 -8 561,90 3 567,69

       

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT    

 Satunnaiset tuotot 4 842,17  207 408,25 

 Satunnaiset kulut -42 439,79 -37 597,62 -35 689,95 171 718,30

          

JÄÄMÄ II  -217 745 260,13  -203 431 872,74

     

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT    

 Kulut    

  Siirtotalouden kulut kotitalouksille  -22 706,79  -18 368,00

          

JÄÄMÄ III  -217 767 966,92  -203 450 240,74

      

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA     

MAKSUISTA    

  Perityt arvonlisäverot 2 223 630,49  2 229 674,86 

  Suoritetut arvonlisäverot -16 504 543,71 -14 280 913,22 -16 299 719,00 -14 070 044,14

          

TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ  -232 048 880,14  -217 520 284,88

      

Tuotto- ja kululaskelma

   1.1.–31.12.2008  1.1.–31.12.2007 
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Rangaistusten täytäntöönpanon tilinpäätöstietoja vuodelta 2008

  Toimintamenot 
(netto)

    Tulot

 Henkilöstön 
palkkaus

Muut toiminta-
menot

Toimintamenot 
yhteensä

Toimintame-
noihin net-

toutetut tulot

Tuloarvio-
momentin 

tulot

Tulot 
yhteensä

RANGAISTUSTEN TÄYTÄN-
TÖÖNPANO YHTEENSÄ 131 415 640 85 157 195 216 572 836 8 312 247 8 052 603 16 364 850

VANKEINHOITOLAITOS YHT. 113 383 612 77 671 084 191 054 697 8 015 680 8 047 842 16 063 522

Vankeinhoidon tuloslinja* 954 902 162 656 1 117 558 0 0 0

Etelä-Suomen aluevankila 41 560 783 26 248 606 67 809 389 2 070 945 2 932 008 5 002 953

Länsi-Suomen aluevankila 24 831 124 17 210 199 42 041 323 4 225 800 1 051 027 5 276 827

Kaakkois-Suomen aluevankila 12 733 698 7 530 866 20 264 564 467 474 1 571 815 2 039 289

Itä-Suomen aluevankila 13 758 496 7 284 670 21 043 166 636 615 1 183 901 1 820 516

Pohjois-Suomen aluevankila 11 356 446 6 480 339 17 836 785 465 750 1 305 017 1 770 767

Vankeinhoitolaitoksen 
terveydenhuoltoyksikkö

9 086 292 5 399 745 14 486 037 149 096 4 074 153 170

VHL yhteiset tehtävät 56 774 7 516 659 7 573 433 0 0 0

KRIMINAALIHUOLTOLAITOS 
YHTEENSÄ 11 173 433 4 400 310 15 573 743 22 916 4 661 27 577

Kriminaalihuollon tuloslinja 939 684 82 848 1 022 532 0 0 0

Espoon aluetoimisto 614 063 196 147 810 210 258 107 365

Helsingin aluetoimisto 1 288 018 364 286 1 652 304 0 0 0

Hämeenlinnan aluetoimisto 560 450 148 075 708 525 0 340 340

Joensuun aluetoimisto 429 809 169 803 599 612 0 0 0

Jyväskylän aluetoimisto 637 296 203 387 840 683 0 525 525

Kaakkois-Suomen aluetoimisto 793 961 192 916 986 877 0 1 390 1 390

Kuopion aluetoimisto 665 871 163 819 829 690 1 500 0 1 500

Lahden aluetoimisto 651 261 170 469 821 730 16 500 1 070 17 570

Mikkelin aluetoimisto 502 084 141 564 643 648 0 0 0

Pohjanmaan aluetoimisto 674 318 197 751 872 069 1 111 0 1 111

Pohjois-Suomen aluetoimisto 1 226 046 371 192 1 597 238 48 467 515

Porin aluetoimisto 488 256 114 265 602 521 0 0 0

Tampereen aluetoimisto 1 027 427 186 805 1 214 232 0 0 0

Turun aluetoimisto 1 130 687 228 025 1 358 712 0 762 762

Vantaan aluetoimisto 706 091 152 524 858 615 3 499 0 3 499

Kriminaalihuoltolaitoksen yhteiset 221 1 176 855 1 177 076 0 0 0

Rikosseuraamusvirasto 4 795 262 2 016 506 6 811 768 25 100 125

Rikosseuraamusalan 
koulutuskeskus 2 063 332 1 069 300 3 132 632 273 626 0 273 626

Palkkausmenot eivät sisällä lomapalkkavelan muutosta ja vangeille maksettuja palkkoja.
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Vankeinhoidon tilastoja 2008
Fångvårdsstatistik 2008 

VUODEN 2008 AIKANA VAPAUTUNEET RANGAISTUSVANGIT RANGAISTUSLAITOKSESSA SUORITETUN RANGAISTUSAJAN PITUUDEN 
PERUSTEELLA SAKKOVANKEJA LUKUUN OTTAMATTA 
FRIGIVNA DÖMDA FåNGAR 2008 ENLIGT AVTJÄNAD STRAFFTID, MED UNDANTAG AV BÖTESFåNGAR

Suoritusaika  Miehiä Naisia Yhteensä %
Avtjänad tid  Män Kvinnor Totalt

Enintään 1 kuukausi  645 61 706 15,74
Högst 1 månad     

Yli 1 kk–2 kk  947 70 1 017 22,68
1–2 månader     

Yli 2 kk–3 kk  389 23 412 9,19
2–3 månader     

Yli 3 kk–6 kk  688 38 726 16,19
3–6 månader     

Yli 6 kk–1 vuosi  646 38 684 15,25
6 månader–1 år     

Yli 1 vuosi–2 vuotta  548 50 598 13,34
1–2 år     

Yli 2 vuotta–4 vuotta  221 8 229 5,11
2–4 år     

Yli 4 vuotta–8 vuotta  93 8 101 2,25
4–8 år     

Yli 8 vuotta  10 1 11 0,25
Över 8 år     

Yhteensä  4 187 297 4 484 100,0
Totalt     

EHDONALAISESTI VAPAUTUNEET VUOSINA 2004–2008 
VILLKORLIGT FRIGIVNA 2004–2008

 2004 2005 2006 2007 2008

Ehdonalaisesti vapautuneita yhteensä 4 510 4 579 4 767 4 567 4 406 
Villkorligt frigivna, totalt      
     
Vankilan johtajan/johtokunnan päätöksellä 4 496 4 564 4 740 4 562 4 397 
Genom beslut av fängelsedirektören/fängelsedirektionen      
     
Oikeusministeriön/Rikosseuraamusviraston päätöksellä 9 7 16 0 0 
Genom beslut från justitieministeriet/Brottspåföljdsverket      
     
Tasavallan presidentin armahduksella 4 6 10 4 2 
Benådade av republikens president      
     
Vankilaoikeuden päätöksellä 1 2 0 0 0 
Genom beslut från fängelsedomstolen      
 
Helsingin hovioikeuden päätöksellä    1 6 
Genom beslut från Helsingfors hovrätt      
    
Haagin sotarikostuomioistuimen päätöksellä   1  1 
Genom beslut krigsförbrytartribunalen i Haag      
    
Valvontaan asetettu 1 013 977 1 167 1 140 925 
Ställda under övervakning     
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VANKILUKU, VANKITILAT JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ VANKILOITTAIN VUONNA 2008   

ANTALET FåNGAR, FåNGLOKALER OcH ANSTÄLLDA PER FÄNGELSE 2008       
 

Suljetut vankilat / Slutna anstalter 

Etelä-Suomen aluevankila 41         
Helsingin vankila 198  294 (301)   294 (301) 300
Hämeenlinnan vankila 156  73 (83) 82 (110) 155 (193) 174
Jokelan vankila 92  110 (121)   110 (121) 112
Keravan vankila 136  166 (175)   166 (175) 172
Riihimäen vankila 166  228 (246)   228 (246) 223
Vantaan vankila 142  197 (196) 12 (19) 209 (216) 166

Länsi-Suomen aluevankila 39        
Kylmäkosken vankila 94  144 (129)   144 (129) 113
Turun vankila 246  325 (321) 31 (18) 356 (339) 346
Vaasan vankila 67  85 (85) 4 (4) 89 (89) 64

Kaakkois-Suomen aluevankila 20        
Konnunsuon vankila 155  194 (196) 8 (6) 202 (202) 209
Mikkelin vankila 68  94 (92)  (1) 94 (93) 56

Itä-Suomen aluevankila 24         
Kuopion vankila 66  61 (64)  (1) 61 (65) 50
Pyhäselän vankila 64  71 (75) 16 (20) 87 (95) 87
Sukevan vankila 127  167 (163)   167 (163) 176

Pohjois-Suomen aluevankila 19         
Oulun vankila 83  94 (91) 11 (9) 105 (100) 87
Pelson vankila 161  177 (187) 7 (7) 184 (194) 209

Psykiatrinen vankisairaala** 70        
Hämeenlinnan vankisairaala* 40   
Vhl:n Terveydenhuoltoyksikkö 104        

Suljetut vankilat yhteensä 2 378  2 478 (2 523) 171 (196) 2 649 (2 719) 2 544  
Slutna anstalter totalt

        
Avolaitokset / Öppna anstalter         

Etelä-Suomen aluevankila         
Helsingin avovankila, Vantaan os.   81 (71)   81 (71) 80
Helsingin avovankila, Suomenlinnan os.   68 (63)   68 (63) 65
Helsingin avovankila yhteensä 49       (0) 
Jov:n avovankilaosasto***   15 (14)   15 (14) 16
Vanajan vankila, Vanajan os.    (3) 49 (44) 49 (46) 55
Vanajan vankila, Ojoisten os.   43 (31)   43 (31) 46
Vanajan vankila yhteensä 34        

Länsi-Suomen aluevankila         
Käyrän vankila 32  56 (49)   56 (49) 78
Satakunnan vankila, Huittisen os.   79 (72)   79 (72) 91
Satakunnan vankila, Köyliön os.   64 (64) 9 (1) 73 (65) 78
Satakunnan vankila yhteensä 97        
Vilppulan vankila 40  60 (60)   60 (60) 66

Kaakkois-Suomen aluevankila         
Kov:n Haminan työsiirtola ***   31 (31)   31 (31) 32
Naarajärven vankila 50  83 (85)   83 (85) 101
Sulkavan vankila 27  42 (40)   42 (40) 48

Itä-Suomen aluevankila         
Juuan vankila 18  37 (35)   37 (35) 40
Kuv:n avovankilaosasto***   17 (16)   17 (16) 25
Laukaan vankila 35  52 (48)   52 (48) 62
Suv:n Iskolan avovankilaosasto****     15 (26)   15 (26) 

Pohjois-Suomen aluevankila         
Pev:n Kestilän avovankilaosasto***   37 (41)   37 (41) 46
Ylitornion vankila 21  36 (37) 3 (3) 39 (39) 44

Avolaitokset yhteensä 403  816 (784) 61 (48) 877 (832) 973
Öppna anstalter totalt  

Yhteensä / Totalt 2 781  3 294 (3 307) 232 (244) 3 526 (3 551) 3 517  
  

*    Vankisairaalassa oli keskimäärin päivittäin paikalla 33 vankia.       
  I Sjukhuset för fångar vårdades dagligen i genomsnitt 33 fångar.      
**   Psykiatrisessa vankisairaalassa (Turku) oli keskimäärin päivittäin paikalla 28 vankia.       
      I Psykiatriska sjukhuset för fångar (åbo) vårdades dagligen i genomsnitt 28 fångar.      
***   Henkilöstö sisältyy päälaitoksen henkilöstömäärään.      
  Personalen ingår i antalet anställda i huvudinrättningen.      
**** Iskolan avovankilaosaston toiminta loppunut 1.9.2008.      
  Verksamheten upphörde den 1 september 2008      
           
 

Henkilökunta
31.12.2008

Antalet anställda
31.12.2008

Vankitilat
31.12.2008
Fängelseplatser
31.12.2008

Keskivankiluku 
Antalet fångar i genomsnitt

Miehiä
Män

Yhteensä
Totalt

Naisia
Kvinnor
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Ryöstö               
Rån 0 0,0 6 13,6 81 10,0 52 5,2 20 3,0 1 0,3 160 5,6

Varkaus               
Stöld 0 0,0 4 9,1 152 18,8 145 14,5 56 8,4 19 5,5 376 13,1

Muu omaisuusrikos               
Övriga egendomsbrott 0 0,0 1 2,3 13 1,6 29 2,9 32 4,8 22 6,4 97 3,4

Henkirikos               
Brott mot liv 1 50,0 8 18,2 119 14,7 176 17,6 172 25,7 100 29,0 576 20,1

Muu väkivaltarikos               
Övriga våldsbrott 0 0,0 11 25,0 200 24,8 192 19,2 114 17,0 44 12,8 561 19,6

Siveellisyysrikos               
Sedlighetsbrott 0 0,0 0 0,0 15 1,9 27 2,7 22 3,3 19 5,5 83 2,9

Muut rikoslakirikokset               
Övriga brott mot strafflagen 0 0,0 6 13,6 28 3,5 47 4,7 43 6,4 29 8,4 153 5,3

Liikennejuopumus               
Trafikfylleri 1 50,0 2 4,5 86 10,7 108 10,8 111 16,6 68 19,7 376 13,1

Huumausainerikos               
Narkotikabrott 0 0,0 2 4,5 104 12,9 219 21,9 96 14,3 40 11,6 461 16,1

Muu rikos               
Övriga brott 0 0,0 4 9,1 9 1,1 3 0,3 3 0,4 3 0,9 22 0,8

Yhteensä               
Totalt 2 100,0 44 100,0 807 100,0 998 100,0 669 100,0 345 100,0 2 865 100,0 
             

Ikäjakauma %              
åldersfördelning %  0,1  1,5  28,2  34,8  23,4  12,0  100,0

Päärikoksella tarkoitetaan rikosta, josta määrätty rangaistus on suurin. 
Med huvudbrott avses det brott som bestraffas strängast.       

RANGAISTUSVANKIEN PÄÄRIKOS IKÄRYHMITTÄIN 1.5.2008 
DE DÖMDA FåNGARNAS HUVUDBROTT ENLIGT åLDERSGRUPP DEN 1 MAJ 2008

Päärikos
Huvudbrott

Ikä
Ålder

15–17
N        %

Yhteensä
Totalt

 
N        %

18–20
N        %

21–29
N        %

30–39
N        %

40–49
N        %

50–
N        %

1..........................…. 1 50,0 25 62,5 274 34,3 251 25,2 180 26,9 125 36,2 856 30,0

2..........................…. 1 50,0 6 15,0 174 21,8 128 12,8 64 9,6 24 7,0 397 13,9

3........................…… 0 0,0 5 12,5 118 14,8 110 11,0 43 6,4 22 6,4 298 10,4

4.........................….. 0 0,0 2 5,0 91 11,4 102 10,2 42 6,3 15 4,3 252 8,8

5..........................…. 0 0,0 2 5,0 68 8,5 90 9,0 40 6,0 17 4,9 217 7,6

6..........................…. 0 0,0 0 0,0 34 4,3 71 7,1 42 6,3 12 3,5 159 5,6

7...........................… 0 0,0 0 0,0 23 2,9 64 6,4 38 5,7 12 3,5 137 4,8

8-..........................… 0 0,0 0 0,0 18 2,3 182 18,2 220 32,9 118 34,2 538 18,9

Yhteensä               
Totalt 2 100,0 40 100,0 800 100,0 998 100,0 669 100,0 345 100,0 2 854 100,0

RANGAISTUSVANKIEN KERTAISUUS IKÄRYHMITTÄIN 1.5.2008 
ANTALET INTAGNINGAR HOS DÖMDA FåNGAR ENLIGT åLDERSGRUPP DEN 1 MAJ 2008

Kertaisuus
Antalet intagningar

Ikä
Ålder

15–17
N        %

Yhteensä
Totalt

 
N        %

18–20
N        %

21–29
N        %

30–39
N        %

40–49
N        %

50–
N        %

40



 –1,9 kk/mån....….. 0 0,0 3 6,8 45 5,7 38 3,9 28 4,3 23 6,7 137 4,9

2–2,9..................… 0 0,0 3 6,8 41 5,2 38 3,9 39 5,9 26 7,6 147 5,2

3–3,9.................…. 1 50,0 1 2,3 24 3,0 36 3,7 28 4,3 10 2,9 100 3,5

4–4,9..................… 0 0,0 1 2,3 39 4,9 33 3,4 33 5,0 8 2,3 114 4,0

5–5,9.................…. 0 0,0 2 4,5 21 2,7 17 1,7 20 3,0 9 2,6 69 2,4

6–8,9..................… 0 0,0 10 22,7 80 10,1 82 8,4 46 7,0 19 5,6 237 8,4

9–11,9...............…. 0 0,0 5 11,4 77 9,7 68 6,9 40 6,1 20 5,8 210 7,4

1–1,9 v/år.....……... 1 50,0 10 22,7 200 25,3 253 25,8 141 21,4 70 20,5 675 23,9

2–3,9..................… 0 0,0 9 20,5 151 19,1 197 20,1 114 17,3 51 14,9 522 18,5

4 v/år– ...........……. 0 0,0 0 0,0 114 14,4 219 22,3 169 25,7 106 31,0 608 21,6

Yhteensä               
Totalt 2 100,0 44 100,0 792 100,0 981 100,0 658 100,0 342 100,0 2 819 100,0

Ennakoidut laitoksessaoloajat perustuvat siihen, että vanki voi päästä ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan tietyn osan rangaistuksestaan.  
De prognostiserade anstaltstiderna grundar sig på den omständighet att en fånge kan friges villkorligt efter att ha avtjänat en bestämd del av 
straffet.               
           

RANGAISTUSVANKIEN ENNAKOIDUT LAITOKSESSAOLOAJAT IKÄRYHMITTÄIN 1.5.2008 
PROGNOSTISERADE ANSTALTSTIDER HOS DÖMDA FåNGAR ENLIGT åLDERSGRUPP DEN 1 MAJ 2008

Laitoksessaoloaika
Anstaltstid

Ikä
Ålder

15–17
N        %

Yhteensä
Totalt

 
N        %

18–20
N        %

21–29
N        %

30–39
N        %

40–49
N        %

50–
N        %     

Ryöstö        
Rån  156 5,8 4 2,4 160 5,6

Varkaus        
Stöld  360 13,3 16 9,6 376 13,1

Muu omaisuusrikos        
Övriga egendomsbrott  89 3,3 8 4,8 97 3,4

Henkirikos        
Brott mot liv  522 19,3 54 32,3 576 20,1

Muu väkivaltarikos        
Övriga våldsbrott  537 19,9 24 14,4 561 19,6

Siveellisyysrikos        
Sedlighetsbrott  83 3,1 0 0,0 83 2,9

Muut rikoslakirikokset        
Övriga brott mot strafflagen  139 5,2 14 8,4 153 5,3

Liikennejuopumus        
Trafikfylleri  357 13,2 19 11,4 376 13,1

Huumausainerikos        
Narkotikabrott  434 16,1 27 16,2 461 16,1

Muu rikos        
Övriga brott  21 0,8 1 0,6 22 0,8

Yhteensä        
Totalt  2 698 100,0 167 100,0 2 865 100,0

MIES- JA NAISRANGAISTUSVANKIEN PÄÄRIKOS 1.5.2008 
HUVUDBROTTEN HOS MANLIGA OcH KVINNLIGA FåNGAR DEN 1 MAJ 2008

Päärikos
Huvudbrott

Miehet
Män

N              %

Yhteensä
Totalt

N              % N              %

Naiset
Kvinnor
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Tuotanto 19 681 18 681 19 731 17 604 17 595
Produktion          

Kiinteistötoimi 11 401 11 412 10 384 9 329 9 313
Fastighetsvård          

Työsiirtolatyöt** 4 146 3 136 4 141 5 184 5 187
Arbete i arbetskolonier          

Taloushuolto 6 192 5 204 4 148 3 116 3 104
Hushållsarbete          

Koulutus 10 353 8 324 9 331 9 311 9 330
Utbildning          

Muut aktiivitoiminnot*** 8 298 9 341 10 390 6 197 6 231
Andra aktiviteter          

Sairaus 5 191 5 195 5 179 5 159 5 174
Sjukdom          

Toimintaan sijoittamatta 18 655 21 804 28 1 056 37 1 327 37 1 303
Inte placerade i någon 
verksamhet           

Muut toiminnot 19 660 20 791 11 417 9 324 9 333
Övrig sysselsättning          

Yhteensä 100 3 551 100 3 888 100 3 777 100 3 551 100 3 570
Totalt          
          

*   Vuonna 2008 vankeja keskimäärin päivässä laskettu ansiokorttien tuntimäärästä. Vuodet 2004–2007 keskivankiluvusta laskettuna.   
 Det genomsnittliga antalet fångar per dag 2008, beräknat utifrån antalet timmar på inkomstkorten. åren 2004–2007 beräknade utifrån det   
     genomsnittliga antalet fångar.         
**   Vuodet 2007 ja 2008 sisältävät myös siviilityön (v. 2008 keskim. 39 vankia/pv)         
 åren 2007 och 2008 inbegriper också civilt arbete (i genomsnitt 39 fångar per dag 2008)        
***  Muut aktiivitoiminnot ovat toiminta- ja päihdeohjelmia sekä rangaistusajan suunnittelua ja yksilötyötä.      
 Övrig aktiv sysselsättning består av åtgärds- och missbrukarprogram, planläggning av strafftiden och individuellt arbete.     
              

VANKIEN AJANKÄYTÖN JAKAUTUMINEN ARKIPÄIVISIN VUOSINA 2004–2008
HUR FåNGARNAS ANVÄNDNING AV TIDEN FÖRDELADES På VARDAGAR 2004–2008

Ajankäyttö
Användning av tiden

2004 2005 2006 2007 2008
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VUODEN 2008 AIKANA PÄÄTTYNEIDEN SAKON MUUNTORANGAISTUSTEN PITUUS 
LÄNGDEN AV FÖRVANDLINGSSTRAFF FÖR BÖTER SOM AVSLUTADES 2008

Suoritusaika  Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
Avtjänad tid  Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Enintään 10 päivää  546 82 628 152 11 163
Högst 10 dagar       

11–30 päivää/dagar  548 68 616 363 26 389

31–60 päivää/dagar  284 41 325 263 19 282

61–90 päivää/dagar  121 27 148 267 24 291

Yhteensä  1 499 218 1 717 1 045 80 1 125
Totalt       

Pelkästään sakon muuntorangaistuksen 
suorittaneet
Fångar som endast avtjänade 
förvandlingsstraff för böter  

Sakon muuntorangaistuksen 
suorittaneet muut vangit
Övriga fångar som avtjänade  
förvandlingsstraff för böter  
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Sammandrag



Verkställighet av påföljder

De straffrättsliga påföljder som ingår i Brottspåföljdsverkets 

verksamhetsfält kan enklast delas in i fängelsestraff och sam-

hällspåföljder som avtjänas i frihet.

Fångvårdsväsendet svarar för verkställighet av ovillkorliga 

fängelsestraff och förvandlingsstraff för böter. Dessutom 

verkställer fångvårdsväsendet häktning.

Kriminalvårdsväsendet svarar för verkställighet av samhälls-

påföljder som avtjänas i frihet. Den vanligaste påföljden är 

samhällstjänst. De villkorligt frigivna bildar dessutom en stor 

klientgrupp, och kriminalvårdsväsendet svarar för övervak-

ningen av denna grupp. Övervakning av villkorligt dömda 

unga personer och verkställighet av ungdomsstraff för unga i 

15–17 års åldern är andra påföljder.

I Brottspåföljdsverkets domsregister infördes 16 013 dömda 

straff 2008. Dessa straff bestod av 11 878 fängelsestraff,  

4 115 domar till samhällstjänst och 20 ungdomsstraff. Uppgif-

terna i domsregistret omfattar också underrätternas avgöran-

den som ännu inte vunnit laga kraft.

I registret över villkorligt dömda unga som ställts under Brotts-

påföljdsverkets övervakning infördes 947 domar.

Ansökningar om uppskov

Brottspåföljdsverket kan av hälsoskäl bevilja uppskov med in-

ledning av fängelsestraff och förvandlingsstraff för böter. Ut-

mätningsmannen beslutar om uppskov som anhålls av andra 

skäl.

Brottspåföljdsverket tog 2008 emot totalt 739 ansökningar 

om uppskov. Av dessa ledde 445 ansökningar till senare-

läggning av straffverkställigheten. Jämfört med 2007 kan 

inga större förändringar observeras i antalet ansökningar om 

uppskov som beviljades av hälsoskäl.

Överföring av verkställighet mellan de  
nordiska länderna

Brottspåföljdsverket svarar för verkställighetsöverföringen 

mellan de nordiska länderna. Under verksamhetsåret tog 

Brottspåföljdsverket emot totalt 108 anhållanden om verk-

ställighet från de övriga nordiska länderna. I 101 fall gällde det 

ansökningar om straffverkställighet och i sju fall ansökningar 

om ordnande av övervakning i Finland.

Vid Brottspåföljdsverket anhängiggjordes 51 fall av straffverk-

ställighet eller ordnande av övervakning som dömts ut i Fin-

land och som skulle överföras till något annat nordiskt land. I 

7 fall gällde det ordnande av övervakning.

Rättslig tillsyn

Brottspåföljdsverkets rättsenhet tar emot och behandlar kla-

gomål från fångarna. Under året anlände totalt 363 klagomål. 

Totalt 417 klagomål besvarades. Dessutom tog Brottspåföljds-

verket emot 51 klagomål som gjorts upp av anhöriga till fångar 

eller anhållanden om handlingar. Av dessa besvarades 49.

Frigivning

Totalt 995 häktade, 1 717 bötesfångar och 4 484 dömda 

fångar frigavs 2008. Totalt 4 557 fångar frigavs villkorligt un-

der verksamhetsåret. Alla de villkorligt frigivna kunde dock inte 

lämna anstalten, eftersom de förblev häktade på grund av nå-

got annat brott.

Utvecklingsprojektet Riseala 2010

Justitieminister Tuija Brax fattade i juni 2007 ett beslut om ett 

utvecklingsprogram för fångvården och gav till uppdrag att ut-

veckla organisationen i brottspåföljdssektorn. Brottspåföljdsver-

ket sammanslog dessa uppgifter till en enda projekthelhet, ett 

utvecklingsprojekt Riseala 2010 för hela brottspåföljdssektorn.

Projektet är indelat i två helheter, varvid den ena gäller styrning 

och ledning och den andra produktivitet och serviceförmåga. 

Syftet är att skapa en hållbar grund för en tjänsteinriktad och 

effektiv organisation för straffverkställighet. I början av 2010 ska 

Brottspåföljdsverket, fångvårdsväsendet och kriminalvårdsvä-

sendet sammanslås. En ny myndighet i brottspåföljdssektorn 

ska inleda verksamheten.

De viktigaste frågorna i projektarbetet under verksamhetsåret 

var att utveckla ledningssystemet i brottspåföljdssektorn, att 

genomföra organisationsreformen vid Brottspåföljdsverket och 

att bereda regionorganisationen för den nya myndigheten i 

brottspåföljdssektorn.

Organisationsreformen vid Brottspåföljdsverket

Brottspåföljdsverket startade 2008 en omfattande organisa-

tionsreform som var en del av utvecklingsprojektet Riseala 

2010. För det centrala ämbetsverket i brottspåföljdssektorn 

utarbetades ett nytt ledningssystem, en ny modell för verk-

samheten och en ny organisationsstruktur.

En viktig del av reformen var att ämbetsverkets organisations-

struktur skulle bli matrisinriktad, varvid de utsedda processä-

garna skulle svara för genomförandet av tre nyckelprocesser och 

samtidigt utnyttja det kunnande som finns hos enheterna. Vid 

organisationsreformen sammanslogs också resultatstyrningen i 

fångvården och kriminalvården till en enda enhet som benämn-

des enheten för verksamhetsutveckling och kvalitet. De andra 

enheterna som inrättades var ledningens stödenhet, rättsenheten 

och ekonomienheten. Enheterna består av ansvarsområden.
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Processägarna som ingår i ledningens stödenhet bildar pro-

cessledningen. De processägare som svarar för strategisk 

ledning, resultatstyrning samt serviceförmåga och effektivitet 

lyder direkt under generaldirektören. 

Den nya myndigheten i brottspåföljdssektorn som ska inleda 

verksamheten i början av 2010 behöver en funktionsduglig 

centralenhet som kan enhetligt styra och administrera verk-

samheten, ekonomin och personalresurserna i brottspåföljds-

sektorn. Via processer som penetrerar organisationen och 

ansvariga processägare ska ämbetsverkets administrativa 

räckvidd förbättras vid styrningen av verkställighetsregionerna. 

Brottspåföljdsverkets nya arbetsordning trädde i kraft den 1 

januari 2009.

Beredningen av regionorganisationsreformen

Beredningen av regionindelningen och institutionsstrukturen 

hos den nya myndigheten i brottspåföljdssektorn inleddes 

våren 2008. Brottspåföljdsverket tillsatte en arbetsgrupp som 

hade till uppgift att bereda en utredning av regionindelningen 

för de kommande verkställighetsregionerna. Tjänsteuppdraget 

skulle slutföras före utgången av året.

I utredningen som färdigställdes i november föreslogs det att 

antalet verkställighetsregioner skulle skäras ned och att det re-

lativa antalet platser på öppna anstalter skulle ökas. Två slutna 

anstalter skulle läggas ned för att balansera anstalts- och kost-

nadsstrukturen.

Regionindelningen i organisationen för brottspåföljdssektorn 

behandlades av statsrådet i december 2008 och på nytt den 

21 januari 2009. Då framförde statsrådet den ståndpunkten att 

beredningen av organisationens regionindelning skulle fortsätta 

utifrån modellen med de tre verkställighetsregioner. Också de 

föreslagna ändringarna i anstaltsstrukturen godkändes delvis 

av statsrådet.

Vid sidan av regionindelningen är regionorganisationen vä-

sentligen sammankopplad med definitionen av huvudproces-

serna och verksamhetsmodellerna i regionerna. Under 2008 

behandlades frågan på flera forum med ledningen och per-

sonalen i brottspåföljdssektorn för att en enhetlig uppfattning 

skulle nås.

Reformen av regionindelningen i brottspåföljdssektorn ska 

pågå tills Brottspåföljdsverket, fångvårdsväsendet och kri-

minalvårdsväsendet läggs ned i början av 2010 och den nya 

myndigheten i brottspåföljdssektorn inleder verksamheten.

Att utveckla ledningssystemet

I takt med utvecklingsprojektet Riseala 2010 började man 

också utveckla ledningssystemet i branschen och i synnerhet 

resultatstyrningen genom träning av den strategiska och ope-

rativa ledningen. Träning av ledningen ingår i de åtgärder som 

ska bilda grunden för en tjänsteinriktad och effektiv organisa-

tion för straffverkställighet.

Träningen av ledningen inleddes på våren under verksamhets-

året. Den ska fortgå till våren 2009. Under perioden ska 70 

chefer i brottspåföljdssektorn förbinda sig att delta i tränings-

avsnitten.

Organisationsreformen medför utmaningar för ledningen i 

brottspåföljdssektorn. Det gäller att å ena sidan öka arbets-

produktiviteten, å andra sidan dimensionera verksamheten 

efter anslagen i budgeten. Att bygga upp en gemensam or-

ganisationskultur och säkerställa kunnande och rekrytering 

i framtiden kräver också samfällda satsningar av ledningen i 

brottspåföljdssektorn.

Tyngdpunkten i träningen av ledningen som inleddes under 

verksamhetsåret ligger på att genomföra en modell för resul-

tatstyrning som är strategiinriktad och gemensamt planerad. 

Syftet är att verksamheten ska ledas som en helhet med tanke 

på både hantering av personalresurser och styrning av eko-

nomin.

Under verksamhetsåret utarbetades grunden för den nya mo-

dellen för resultatstyrning i brottspåföljdssektorn genom doku-

mentering av uppgifter i resultatstyrningen och arbetsprocesser 

under olika planeringsperioder under året. Genom samarbetet 

mellan den strategiska ledningen och ekonomiförvaltningen vid 

Brottspåföljdsverket kunde man under 2008 utarbeta modeller 

för de instrument och arbetsprocesser som behövs för plane-

ring, ledning och rapportering av verksamheten.         

Säkerhet och övervakning

Fångvården har under de senaste åren fäst särskild vikt vid att 

minska våldet mellan fångarna och våldet mot de anställda på 

anstalterna. Hälsovårdspersonalen rapporterade under verk-

samhetsåret 56 gånger (2007 var det 64 gånger) om våld mel-

lan fångarna. I genomsnitt 201 fångar bodde på egen begäran 

separat. Också det innebar en nedgång jämfört med fjolåret.

Under 2008 rapporterades det däremot om flera våldsdåd mot 

personalen än under det föregående året. Delvis kan det för-

klaras med att anmälningsaktiviteten steg. Det är den medar-

betare som blivit föremål för våld eller våldshot som ska anmäla 

saken.

Rymningarna ökade

Rymning eller rymningsförsök är straffbara gärningar enligt 

strafflagen. Under verksamhetsåret ökade de jämfört med 

året innan. Totalt 14 fångar rymde från slutna anstalter, 8 av 

dem inifrån fängelsemurarna. Det betyder att 1,4 fångar per 

100 000 fängelsedygn rymde från slutna anstalter 2008.
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Att avlägsna sig utan tillstånd från en öppen anstalt anses inte 

vara rymning, om inte fången i fråga rymmer under omedel-

bar övervakning av en väktare, till exempel under eskort. De 

intagna avlägsnade sig utan tillstånd i samma omfattning som 

året innan, trots att allt fl era fångar hade stationerats på öppna 

anstalter.

Sysselsättning

Syftet med fängelsesysselsättningen är att främja fångarnas 

färdigheter att föra ett liv utan kriminalitet, att förbättra fångar-

nas arbets- och handlingsförmåga och att stödja avhållsamhet 

från rusmedel. Fångarna är under fängelsetiden skyldiga att 

arbeta, studera eller delta i någon annan verksamhet.

I genomsnitt 1 760 fångar (49 procent) deltog dagligen i någon 

form av verksamhet 2008. Det är något mera än året innan. 

Sysselsättningen statistikförs på grundval av de arbets- och 

sysselsättningspenningbelopp som betalats till fångarna.

Under verksamhetsåret bestod ca 14 procent av det dagliga 

fångtalet av sjuka fångar, fångar på väg till rättegång, till ett an-

nat fängelse, på permission, under isolering eller förhindrade att 

delta i sysselsättningen av någon annan orsak. Totalt 69 procent 

av de 8 311 personer som under årets lopp var intagna deltog i 

något skede av straffverkställigheten i sysselsättningen.

Arbete

Totalt 68 procent av sysselsättningsdagarna bestod av ar-

betsdagar. Det gällde förberedande arbete som ordnades 

av fängelset eller yrkesarbete, hushållsarbete och fastighets-

vård, arbete på öppna arbetskolonier eller civilt arbete utanför 

anstalten. De vanligaste branscherna i fängelseproduktionen 

var snickarjobb, byggnadssnickarjobb och jordbruks-, me-

tall-, förpacknings- och monteringsarbete samt tillverkning av 

skyltar. Totalt 3 083 personer var sysselsatta med sådana 

arbeten under årets lopp.

Rehabilitering

Totalt 1 836 fångar deltog 2008 i diverse program för miss-

brukare, åtgärdsprogram för reducering av återfallsbrottslighet 

och andra program för social rehabilitering.

Totalt 636 fångar deltog i egentliga missbrukarprogram, 262 

fångar i program mot återfallsbrottslighet och 937 fångar i 

någon annan social rehabilitering. Dessutom placerades 37 

fångar på någon utomstående anstalt för missbrukarvård eller 

på någon annan rehabiliteringsanstalt.

Studier

Fängelserna ordnar utbildning i samarbete med utomståen-

de läroanstalter. Det erbjuds både allmänbildande utbildning 

(grundskole- och gymnasiekurser) och yrkesutbildning på 

andra stadiet. Det är möjligt att bedriva högskole- och univer-

sitetsstudier som distansstudier.

I genomsnitt 330 fångar studerade per dag 2008. Antalet inbe-

griper också de fångar som hade tillstånd att studera utanför 

anstalten och som uppgick till 68 fångar per dag under året. 

Totalt 3 015 fångar deltog i någon form av utbildning under 

årets lopp.

Totalt 521 fångar deltog i allmänbildande utbildning, 753 fång-

ar i förberedande och rehabiliterande utbildning (förberedande 

och rehabiliterande undervisning och vägledning och annan 

förberedande utbildning) och 908 fångar i yrkesinriktad grund-

utbildning och fortbildning. Totalt 187 fångar studerade utanför 

fängelset under årets lopp.

Hälsovård

Fångvårdsväsendets hälsovårdsenhet fortsatte det andra hela 

verksamhetsåret som en självständig enhet. Enheten för verk-

samhetsstyrning som koordinerar fängelsehälsovården fl yttade 

Hur antalet fångar utvecklades under perioden 2004–2008

År  Fångtal Genomsnittligt Fångtalets Anlände Frigivna  Frigivna totalt 
  i slutet  dagligt fångtal  variationsbredd  från friheten dömda fångar (inkluderar 
  av året (fångar i medeltal) under året   häktade)

2004  3 535 3 577 410 6 575 5 537 6 322

2005  3 883 3 888 327 7 552 6 230 7 063

2006  3 477 3 778 582 7 292 6 860 7 672

2007  3 370 3 551 388 7 303 6 407 7 352

2008  3 457 3 526 183 7 321 6 201 7 196
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in i nya lokaler i Tavastehus i mars 2008. De budgetansvariga 

enheterna i hälsovårdsorganisationen bestod av fem region-

hälsovårdsenheter, två sjukhus, en enhet för tandvård och en 

läkemedelscentral.

Vid hälsovårdsenheten kan fångarna vid behov få tjänster i pri-

märvården, inklusive primär tandvård. Vårdtjänsterna ska ord-

nas enligt bestämmelserna om vårdgaranti i lagen. Fångvården 

ordnar i praktiken all psykiatrisk specialistvård som öppen vård 

vid poliklinikerna eller vid Psykiatriska sjukhuset för fångar med 

48 platser för män och 6 platser för kvinnor.

Under 2008 genomfördes 337 vårdperioder vid Sjukhuset för 

fångar vilket innebar 12 552 vårddygn. Vid Psykiatriska sjukhu-

set för fångar uppgick vårdperioderna till 461 och vårddygnen 

till 14 691. Vårdperioderna och vårddygnen vid både Sjukhuset 

för fångar och Psykiatriska sjukhuset för fångar uppvisar en ök-

ning jämfört med 2007. Antalet patientbesök hos tandvården 

uppgick under verksamhetsåret till totalt 9 301 vilket innebar 

en nedgång med nästan trehundra jämfört med 2007.

Kriminalvården i den gemensamma vardagen

Samhällspåföljder verkställs i den dömdes normala livsmiljö. 

Friheten för den dömde begränsas av de villkor och skyldighe-

ter som ingår i den påföljd som ådömts honom eller henne.

Kriminalvårdsväsendet som svarar för arbetet med samhäll-

spåföljder betjänar dagligen i genomsnitt 4 500 klienter vars 

ålder varierar mellan 15 år och mogen seniorålder hos frigivna. 

För att utföra sina uppdrag upprätthåller kriminalvårdsväsen-

det kontor över hela landet. Antalet anställda är knappt 300.

Klienterna uträttar sina ärenden på kriminalvårdsväsendets kon-

tor som är 30 till antalet på riksnivån. I genomsnitt 4 715 klien-

ter deltog dagligen i verkställigheten 2008. Dessutom besöktes 

kontoren av 4 783 klienter för utarbetande av utlåtanden.

I arbetet med samhällspåföljder ska kriminalvårdsväsendet ut-

föra uppgifter som hänför sig till både övervakning, såsom att 

ingripa i förseelser under verkställigheten, och interaktion med 

klienten som ska inverka på återfallsbrottsligheten. Dessutom 

ska klienten bistås när han eller hon går in för att skaffa nöd-

vändiga sociala tjänster, såsom missbrukarrehabilitering.

Korta domar innebär en utmaning  
för programverksamheten

De åtgärdsprogram som tillämpas i arbetet med samhälls-

påföljder är kortvariga och accentuerat förändringsinriktade. 

Långvariga program lämpar sig inte för kriminalvårdsarbetet, 

eftersom samhällspåföljderna är relativt kortvariga. åtgärds-

programmen är förankrade i tanken på att det går att ingripa i 

kriminellt beteende genom motivation.

Tillämpningen av åtgärdsprogram har inte ökat enligt för-

väntningarna i kriminalvårdsväsendet. Något åtgärdsprogram 

ingick i 177, dvs. 3,3 procent, av de verkställda straff med 

samhällstjänst och övervakning som slutfördes under året. 

Motsvarande siffra för straff med samhällstjänst var 3,9 pro-

cent, för övervakning av villkorligt dömda unga 3,4 procent och 

för övervakning av villkorligt frigivna 1,6 procent. Ambitions-

nivån för tillämpning av program 2008 var 5 procent.

Enbart myndighetsarbete är emellertid inte alltid tillräckligt. Ett 

sådant arbete sammanbinder inte heller den dömde med ge-

menskapen. I arbetet med samhällspåföljder är det därför ofta 

nödvändigt att dra det civila samhället med i arbetet.   

Tjänstgöringsplatsen är en hörnsten  
i samhällstjänsten

Den samhällspåföljd som vanligen tillämpas i Finland är sam-

hällstjänst. Totalt 3 430 personer inledde utförandet av sam-

hällstjänst 2008. Arbetsplatser i både den offentliga förvalt-

ningen och enskilda organisationer erbjöd tjänstgöringsplatser 

till de som dömts till samhällstjänst. På dessa tjänstgörings-

platser kan den som utför tjänsten kanske första gången under 

sitt liv uppleva att han eller hon lyckas med att slutföra sina 

arbetsuppgifter och tillhör ett arbetskollektiv.

Totalt 265 676 timmar samhällstjänst utfördes på 1 928 

tjänstgöringsplatser under 2008. Det betyder i genomsnitt 

138 arbetstimmar per tjänstgöringsplats. Det finns ca 4 000 

tillgängliga tjänstgöringsplatser. Samarbetet med några 

Antalet villkorligt frigivna som ställts under övervakning under året       I       935

Verkställbara samhällspåföljder och utarbetade sakkunnigutlåtanden

Fångvårdsväsendet

D
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Polisen

Åklagaren

Tingsrätten

Begäran om övervakning av villkorligt dömda unga under året       I       634
Personundersökningar       I       1 948

Verkställbara ungdomsstraff       I       17
Verkställighetsplaner       I       38

Verkställbara straff till samhällstjänst       I       3 609
Lämplighetsutredningar       I       5 292
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tjänstgöringsplatser är kontinuerligt, andra tjänstgöringsplatser 

anlitas mera sporadiskt bl.a. på grund av deras läge, uppgifter-

nas karaktär eller tjänstgöringstider.

Biträdande övervakare ska stödja  
villkorligt frigivna

Särskilt i glesbefolkade områden med lång distans till närmaste 

kriminalvårdskontor är det svårt att skapa en välfungerande in-

teraktion med klienten. Många enskilda deltar i kriminalvårds-

väsendets verksamhet, och de är i sådana fall redo att tjänst-

göra som biträdande eller privata övervakare av personer som 

dömts till straff. Den biträdande övervakaren företräder det 

normala samhället och kan bidra till att stödja klientens försök 

att avtjäna straffet och undvika återfall i framtiden.

Den omständighet att andra offentliga samfund, organisationer 

och enskilda deltar i verkställigheten av samhällspåföljder ingår 

i arbetets natur och är samtidigt en nödvändig förutsättning för 

att arbetet ska lyckas.

Personal

Med tanke på välbefinnandet hos personalen i brottspåföljds-

sektorn var året 2008 fyllt med utmaningar. Det berodde på de 

organisatoriska ändringar som medfördes av utvecklingspro-

jektet Riseala 2010 och de sparmål i årsverken som medför-

des av statsförvaltningens produktivitetsprogram.

Trivseln på jobbet blev något bättre

Våren 2008 genomfördes tredje gången en VMBaro-enkät om 

trivseln på jobbet i brottspåföljdssektorn. Enligt enkäten ska 

trivselindexet finnas mellan 1 och 5. I hela statsförvaltningen 

var trivselindexet under verksamhetsåret 3,29, medan det var 

3,15 i brottspåföljdssektorn. I regionfängelserna var indexet 

3,06, i kriminalvårdväsendet 3,53, i hälsovårdsenheten 3,23, 

vid Brottspåföljdsverket 3,23 och vid Brottspåföljdssektorns 

utbildningscentral 3,42. Jämfört med fjolåret hade trivselin-

dexet stigit något i hela sektorn och i alla enheter.

Personalstrategin i brottspåföljdssektorn

En sektor i utvecklingsprojektet Riseala 2010 är hanteringen 

av personalresurserna i brottspåföljdssektorn. Med tanke på 

detta tillsattes i början av verksamhetsåret en arbetsgrupp som 

hade till uppgift att utarbeta en personalstrategi för brottspå-

följdssektorn före utgången av 2008.

Utarbetandet av personalstrategin grundade sig på ett omfat-

tande bakgrundsmaterial. Utifrån detta gestaltades de perso-

nalstrategiska utvecklingsbehoven i branschen enligt tyngd-

punkter. De viktigaste punkterna i utvecklingsarbetet var att 

säkerställa kunnandet, att organisera arbetet, att stödja väl-

befinnandet på jobbet, att utveckla ledningen och att hantera 

förändringar.

Arbetsgruppen för personalstrategi måste vänta på statsrådets 

beslut om linjedragningar i den reformerade regionindelningen i 

brottspåföljdssektorn, eftersom man förutsåg att dessa skulle 

ha tydliga personalpolitiska verkningar. Personalstrategin ska 

finslipas på grundval av enheternas kommentarer under 2009.

Personalstruktur

Den 31 december 2008 fanns det 94 tjänster vid Brottspå-

följdsverket. Vid fångvårdsväsendet fanns det  2 603 tjänster, 

vid Brottspåföljdssektorns utbildningscentral 27 tjänster och 

vid kriminalvårdsväsendet 265 tjänster. Det innebar totalt  

2 989 tjänster.

Genomsnittsåldern hos tjänstemännen i brottspåföljdssektorn 

steg något jämfört med fjolåret och uppgick till 44 år under 

verksamhetsåret. Genomsnittsåldern hos tjänstemännen vid 

Brottspåföljdsverket var den högsta i branschen, dvs. 50,3 

år. Under 2008 var genomsnittsåldern hos personalen i fång-

vårdsväsendet 43,9 år, vid Brottspåföljdssektorns utbildnings-

central 50,3 år och vid kriminalvårdsväsendet 42,5 år.

Ekonomi

I budgeten och tilläggsbudgeten för 2008 beviljades 217,3 

miljoner euro i anslag för straffverkställighet, vilket överskred 

fjolåret med 7,9 procent. Dessutom kunde ett anslag på 3,8 

miljoner euro som överfördes från 2007 användas. Totalt 216,6 

miljoner euro användes av anslaget. Totalt 4,5 miljoner euro 

överfördes för att användas 2009.

Straffverkställigheten på öppna anstalter tilldelades ett anslag 

på 5,4 miljoner euro i budgeten. Dessutom kunde 1,0 miljoner 

euro från föregående år användas. Totalt 6,1 miljoner euro an-

vändes. Totalt 0,2 miljoner euro överfördes för att användas 

2009.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna uppgick 2008 till 234,1 miljoner 

euro. De steg med 12,6 miljoner euro (5,6 procent) jämfört med 

2007. Lönekostnaderna steg med 9,0 miljoner euro, vilket bl.a. 

härrörde från den generella lönehöjningen i tjänstekollektivav-

talet. Lönekostnaderna var den största utgiftsposten: andelen 

var 64,6 procent av verksamhetskostnaderna. Lokalhyrorna 

steg med 2,6 miljoner euro jämfört med 2007, andelen var 

15,3 procent av verksamhetskostnaderna. Merparten av lokal-

hyrorna bestod av hyror som betalades till Senatfastigheter.

Intäkter

Totalt 16,4 miljoner euro flöt in i intäkter i brottspåföljdssektorn 

2008. Hälften av intäkterna härstammade från fångarbetet. 

Andra betydande inkomstkällor var försäljningsintäkter från 

anstaltsbutikerna, hyror som drivs in för personalens tjäns-

tebostäder och ersättning för kost och logi som drivs in hos 

fångar på öppna anstalter.      
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