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1 Talouden sopeuttamissuunnitelman taustatiedot

Julkisen talouden alijäämän vuoksi valtiontaloudessa toteutettavat menoleikkaukset merkitsevät Ri-
kosseuraamuslaitoksen taloustilanteen nopeaa heikkenemistä vuodesta 2012 lähtien. TTS-kauden
2013-2016 aikana Rikosseuraamuslaitoksen talous ajautuu kriisiin, mikäli toimintamenoja ei kyetä so-
peuttamaan kehysrahoituksen tasolle. Tehty kehyspäätös (VN 5.10.2011) edellyttää Rikosseuraa-
muslaitokselta kehyskauden aikana yhteensä noin 16 miljoonan euron sopeuttamistoimia, jotta vuo-
delle 2016 siirtyisi määrärahoja 4,5 miljoonaa euroa (2 %). Oikeusministeriön pysyvänä tavoitteena
olevan 6 %:n siirtyvän erän saavuttaminen ei kehyskauden aikana ole realistista.

Rikosseuraamuslaitos ja oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto ovat tulossopimuksessa sopi-
neet, että Rikosseuraamuslaitos laatii 29.2.2012 mennessä talouden sopeuttamissuunnitelman, jonka
linjausten perusteella toiminta voidaan sovittaa TTS -kauden 2013-2016 toimintamenomäärärahake-
hykseen. Osana sopeuttamissuunnitelmaa pyrittiin tekemään myös uudelleenarviointi suunnitteilla
olevista ja keskeneräisistä korjaus- ja uudisrakennushankkeista sekä saavuttamaan päätöksenteko-
valmius hankkeiden jatkosta. Yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehtävä perusteellinen toimitila-
selvitys valmistuu 31.5.2012 mennessä. Vasta tämän jälkeen voidaan pitkällä tähtäimellä arvioida
keinot kiinteistömenojen kasvun hillitsemiseksi toimitilaverkostoa koskevilla kehittämistoimilla. Vankiti-
lojen luokitteluhankkeen toteutuksesta saatavat säästövaikutukset täsmentyvät sitä koskevan selvi-
tyksen valmistuttua huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Sopeuttamissuunnitelmaa tarkennetaan ja
päivitetään syksyn 2012 aikana, jolloin em. toimenpiteistä saatavat säästövaikutukset voidaan luotet-
tavammin arvioida.

Tässä suunnitelmassa esitettyjä sopeuttamistoimenpiteitä tehdään kaikilla organisaatiotasoilla. Vas-
tuu jakautuu eri toimenpiteiden osalta seuraavasti:

•valtakunnalliset toimenpiteet, joiden vetovastuu on keskushallintoyksikössä

•keskushallintoyksikön, rikosseuraamusalueiden ja valtakunnallisten yksiköiden yhteiset toimenpiteet
erikseen sovittavan työnjaon mukaisesti

•yksiköissä itsenäisesti hoidettavat toimenpiteet, joista sovitaan esim. yksiköiden tulossopimuksissa
(toimintasuunnitelmissa).

Sopeuttamissuunnitelmaan on otettu mukaan myös toimenpiteitä, joiden kustannusvaikutukset ovat
suunnittelukauden aikana pieniä, mutta jotka ovat osa Rikosseuraamuslaitoksen tuloksellisuus- ja
vaikuttavuusohjelman toteuttamista pitemmällä aikavälillä. Mm. uuden asiakastietojärjestelmän myötä
saatavat henkilöstösäästöt realisoituvat suurimmalta osin vasta suunnitelmakauden jälkeen.

Rikosseuraamuslaitoksen johtoryhmä toimii sopeuttamissuunnitelman toimeenpanon ohjausryhmänä,
joka osoittaa tarvittavat resurssit toimenpiteiden toteuttamiseksi ja varmistaa toimenpiteiden etenemi-
sen. Toimenpiteistä sovitaan yhdessä oikeusministeriön kanssa. Kevään 2012 aikana laaditaan so-
peuttamisen toimeenpanosuunnitelma, jota seurataan Rikosseuraamuslaitoksen johtoryhmässä koko
sopeuttamiskauden ajan. Myös toimeenpanosuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.



4(32)

1.1 Rikosseuraamusalan toimintameno- ja kustannusrakenne

Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot jakaantuivat vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvassa 1 esite-
tyn mukaisesti. Suuruusluokaltaan merkittävien toimintamenosäästöjen toteuttaminen edellyttää suu-
rimpia säästöjä henkilöstömenoissa ja toimitilavuokrissa. Muiden menojen osuus ja kokonaisvaikutus
on pieni. Muissa toimintamenoissa säästöjä on mahdollista saada lähinnä energiankulutuksessa ja
hankinnoissa. Palvelukeskusmaksujen osuus muista toimintamenoista on 20 %.

Kuva 1. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot vuonna 2011

Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (2011)

56 %

18 %

26 %

Palkat

Kiinteistövuokrat

Muut menot
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Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätöksessä 2010 on esitetty nettokustannukset toiminnoittain Tarmo
-tietojen perusteella kuvan 2 mukaisesti.

Kuva 2. Rikosseuraamuslaitoksen nettokustannukset vuonna 2010

Valtaosa kustannuksista koostuu vankeusrangaistusten täytäntöönpanon ns. lähityön kustannuksista.
Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanotyön kustannukset ovat vain 3 % kustannuksista. Kuvassa
2 on esitetty erikseen toimitila- ja kiinteistökustannukset sekä tukitoimintojen ja hallinnon kustannuk-
set1. Tukitoimintojen kustannuksiin sisältyvät varsinaisen hallinnon lisäksi myös OTTK:n ja Palkeiden
palvelukeskusmaksut. Poissaolojen kustannuksia (20 miljoonaa euroa) ei ole vyörytetty toiminnoille,
vaan ne on esitetty kokonaisuutena. Poissaoloihin sisältyvät vuosilomat sekä muut poissaolot ml. sai-
rauspoissaolot. 

1 Yhdyskuntaseuraamusten tp. = toimintoketjut 51 yhdyskuntaseuraamusten toimeenpano ja 50 asiantuntijalausunnot. Van-
keusrangaistusten tp = toimintoketjut 32 rangaistusajan suunnittelu, 33 rangaistusajan hallinta vankilassa, 13 ruokahuolto
ammattityövoimalla, 20 peruspalvelut, 21 valvonta, 25 kuljetustehtävien tuki, 22 vankien koulutus, 24 ohjelmatoiminta, 24
avolaitostyöt ja muu ulkopuolinen työ, 26-28 työtoiminta, 29 yksilötyö, 30 vapaa-ajantoiminnot, 34 valvottu koevapaus. Toi-
mitilat ja kiinteistöt = toimintoketju 19 toimitilat. Tukitoiminnot ja hallinto= toimintoketjut 10 rangaistusten täytäntöönpano,
tuomitun oikeusturva ja laillisuusvalvonta, 11 rikosseuraamusalan ohjaus, 12 viestintä, 14 henkilöstön kehittäminen, 15 hal-
linto, 16 asiakirja- ja käännöspalvelut, 17 tietohallinto. RSKK:n perus- ja täydennyskoulutus = toimintoketjut 90 tutkintokou-
lutus, 91 täydennyskoulutus 92 AMK- ja maksullinen toiminta. Lähde Tarmo laskentajärjestelmä 1.1.-31.12.2010.
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2 Toimintamenomäärärahojen sopeuttamistarve

2.1 Talouden kehittyminen ilman sopeuttamistoimia

Rikosseuraamuslaitokselle on kohdennettu kehyspäätöksessä toimintamenosäästöjä ja säästöjä yh-
teishankintojen lisäämisestä vuodesta 2012 lähtien. Samanaikaisesti toimitilavuokrat nousevat jo teh-
tyjen investointipäätösten ja indeksikorotusten vuoksi. Rikosseuraamuslaitos on ajautumassa tilan-
teeseen, jossa jo vuonna 2013 toimintamenot ylittävät käytettävissä olevat määrärahat lähes 1,8 mil-
joonalla eurolla ja rahoitusalijäämä heikkenee erittäin nopeasti mikäli sopeuttamistoimiin ei ryhdytä
välittömästi. 

Laskelmassa ei ole huomioitu inflaation vaikutusta. Laskelmassa on huomioitu jo sidottujen investoin-
tihankkeiden vuokravaikutukset2, mutta menoihin ei ole sisällytetty esitettyjä uusia investointihankkei-
ta. Toimintamenoihin ei myöskään ole sisällytetty Rikosseuraamuslaitoksen uuden asiakastietojärjes-
telmän (AJT) kustannuksia, joiden arvioidaan olevan noin 9 milj. euroa.

Taulukko 1. Rikosseuraamuslaitoksen määrärahakehitys ilman talouden sopeuttamistoimia.

2012 2013 2014 2015 2016

Palkat 134 445 000 134 455 000 134 455 000 134 455 000 134 455 000

Kiinteistövuokrat 45 234 000 46 476 000 46 476 000 46 706 000 46 436 000

Muut menot 61 127 000 61 208 000 61 505 000 61 948 000 62 399 000

Tulot -14 573 000 -14 573 000 -14 803 000 -15 203 000 -15 203 000

Menot yhteensä 226 233 000 227 566 000 227 633 000 227 906 000 228 087 000

Toimintamenomääräraha 221 180 000 221 291 000 221 167 000 221 167 000

Siirtyvä määräraha 10 028 000 4 975 000 -1 300 000 -7 766 000

Määrärahat yhteensä 231 208 000 226 266 000 219 867 000 213 401 000

Siirtyy seuraavalle vuodelle 4 975 000 -1 300 000 -7 766 000 -14 505 000

2.2 TTS 2013-2016 tehdyt sopeuttamistoimia koskevat linjaukset

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2013-2016 tehtiin laskelma siitä,
minkälaisin toimin laitos voisi sovittaa menonsa kehykseen. Sopeuttamistoimien suunnittelun alkuvai-
heissa menoleikkaukset kohdennettiin vain palkkamenoihin. Henkilötyövuosien vähentäminen olisi to-
teutettava nopeasti, sillä mikäli vähennykset liukuvat TTS-kauden loppuun, henkilöstön vähennystar-
2 Laskelmassa on huomioitu seuraavien sidottujen investointihankkeiden vuokravaikutus:

- Mikkeli/uudisrak/valmis 11/2011

- Mikkeli/peruspar/arvioitu valmistumisaika 2013 alussa

- Kuopio/peruspar/valmis 11/2011

- Helsinki/keittiörakennus peruspar, valmis 12/2011

- Suomenlinna/majoitusrak./valmis 12/2015

- Vanaja/Ojoisten kartanorakennuksen muutoshanke, valmis 6/2011
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ve nousee olennaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta tehtiin päätös siitä, että kaikkien elä-
köitymisen ja luonnollisen poistuman kautta avoimeksi tulevien virkojen osalta tutkitaan mahdollisuu-
det hoitaa ne olemassa olevalla henkilöstöllä työprosessien tuottavuutta kehittämällä, laajentamalla
henkilöstön työnkuvia sekä keskittämällä tukipalvelutehtäviä. Joistakin toiminnoista joudutaan myös
luopumaan. 

Valtioneuvoston 5.10.2011 antamassa valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille 2012-2015 tode-
taan:

Rikosseuraamusjärjestelmää kehitetään siirtämällä rangaistusten painopistettä hienok-
seltaan laitosseuraamuksista vapaudessa täytäntöönpantaviin seuraamuksiin, ja ran-
gaistusten täytäntöönpanossa suljetuista laitoksista avolaitoksiin. Sähköisen valvonnan
käyttöä laajennetaan. Rikosseuraamuslaitoksen laitoskantaa, henkilöstömäärää ja van-
kilukua sopeutetaan kehyspäätöksen mukaisen määrärahatason edellyttämällä tavalla.
Rangaistusten täytäntöönpanon toimintakykyä parannetaan toimintaprosesseja ja tieto-
järjestelmiä kehittämällä.

Rikosseuraamuslaitoksen TTS 2013-2016 laskelmissa on lähdetty siitä, että talouden sopeuttamistoi-
miin on ryhdyttävä välittömästi. Mitä nopeammin sopeuttamistoimia kyetään toteuttamaan, sitä pie-
nempi on henkilötyövuosien vähennystarve.

3 Seuraamusjärjestelmän rakenteiden ja toimipaikkaverkoston kehittäminen 

3.1 Seuraamusjärjestelmän kehittäminen ja vankiluvun hallinta 

Seuraamusjärjestelmän vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi tavoitteena on lisä-
tä yhdyskuntaseuraamusten käyttöä laitosseuraamusten sijaan. Rikosseuraamuslaitos ei pysty sää-
telemään sitä, kuinka paljon ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomitaan. Kaikki vankilukua lisäävät
toimet vaikeuttavat sopeuttamissuunnitelman toimeenpanoa. 

Rikosseuraamuslaitoksen strategia vahvistettiin vuoden 2011 alussa. Strategia on kiteytetty kolmeen
peruspilariin, jotka ovat:

* polku rikoksettomaan elämään aktiivisella verkostoyhteistyöllä, 

* turvallisesti kohti avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntöönpanoa sekä 

* mielekäs työ, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. 

Rikosseuraamuslaitoksen strategia edistää tiukasta taloustilanteesta selviämistä, koska avoimemmat
seuraamusmuodot ovat myös edullisempia. Rikosseuraamuslaitos voi omilla toimillaan edesauttaa
sitä, että vankiloissa olevien määrää saadaan vähennettyä mm. lisäämällä vapauttamisvaiheen tuki-
toimia ja verkostoyhteistyötä muiden toimijoiden kanssa sekä laajentamalla valvotun koevapauden
käyttöä.

Rikosseuraamuslaitoksen esitys: 

Rikosseuraamuslaitos esittää oikeusministeriölle, että valmisteilla olevassa laissa valvotusta koeva-
paudesta laajennettaisiin koevapauden käyttö ensisijaiseksi vapauttamismenettelyksi aina silloin, jos
vanki täyttää laissa määritellyt edellytykset koevapauteen päästämiseen, ellei se ole esimerkiksi ran-
gaistuksen lyhyyden vuoksi ilmeisen tarpeetonta. Rikosseuraamuslaitoksen esityksen mukaan valvot-
tu koevapaus tulisi edellytysten täyttyessä kyseeseen pitkien, vähintään kuuden kuukauden rangais-
tusta suorittavien kohdalla. Arviolta valvottuun koevapauteen päästettäviä olisi vuosittain noin 850-
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1000 vankia. Osalla vangeista koevapaus voisi olla varsin lyhyt. Mutta heilläkin se olisi tärkeä harjoit-
teluvaihe siviiliin siirryttäessä. Valvottu koevapaus mahdollistaa suunnitelmallisen, vaiheittaisen va-
pauttamisen ts. vapautuvan sopeutumisen siviilielämään tuetusti ja kontrolloidusti. Se vaatii sekä
vankilalta että vangilta merkittävää panostusta vapautumisen kannalta kriittisen alkuvaiheen sujumi-
seksi. Vapauttamisen valmistelu tehdään perusteellisesti ja verkostoja sitouttaen. Koevapauteen
päästetyllä on toimintavelvollisuus ja päihteettömyysvelvoite. Valmisteilla oleva laki mahdollistaa säh-
köisen pantavalvonnan käyttöönoton koevapaudessa. Vapautuvan yhteiskuntaan kiinnittymisen ja yh-
teiskunnan turvallisuuden kannalta koevapaus on perinteistä vapautumista vaikuttavampi.

3.1.1 Vanki- ja asiakasmäärien kehitys

Rikosseuraamuslaitoksen menoista yli kaksi kolmasosaa koostuu vankeusrangaistusten täytäntöön-
panosta ja sen toimitilamenoista. Siksi on tärkeää, että vankipaikkojen määrä ja laatu vastaavat nii-
den tarvetta. Vankipaikkojen investointipäätökset  ovat kustannusvaikutuksiltaan kauaskantoisia, sa-
moin päätökset paikoista luopumisesta. Siksi on tärkeää, että vankipaikkojen tarvetta tarkastellaan
mahdollisimman hyvän ja tulevaisuutta ennakoivan tiedon perusteella. 

Esitetyt arviot vanki- ja asiakasmäärien kehityksestä perustuvat Rikosseuraamuslaitoksen TTS-ar-
vioihin. Vankien määrän ennakoidaan hieman nousevan suunnittelukauden aikana. Vankilassa ole-
vien vankien määrän alenemiseen vaikuttavat valvotun koevapauden käytön laajentaminen sekä val-
vontarangaistuksen käyttöönotto. Valvontarangaistus otettiin käyttöön marraskuussa 2011. Valvonta-
rangaistuksen odotetaan laskevan päivittäistä vankilukua portaittain 30:stä noin sataan vankiin vuo-
teen 2016 mennessä. Toisaalta kesäkuussa 2011 voimaan tullut rikoslain muutos ankaroitti lapsiin
kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia siten, että muutoksen arvioidaan nostavan päivittäistä
vankilukua portaittain vuodesta 2013 lähtien. Muutoksen vaikutus vankilukuun on suunnittelukauden
lopussa noin 120 vankia enemmän päivittäin. Tutkintavankien päivittäisen keskimäärän arvioidaan
nousevan noin 40:llä, mikäli tutkintavankeja pidetään poliisin tiloissa lyhyemmän ajan. EU-puitepää-
tökseen perustuvan lain mukaisesti toisen EU-jäsenvaltion kansalaisen siirto suorittamaan rangais-
tustaan kotimaahansa helpottuu, minkä arvioidaan vähentävän päivittäistä vankilukua noin 10:llä. 

Sakon muuntorangaistuksen uudistustarpeita selvitetään yhdyskuntaseuraamustoimikunnassa. Li-
säksi hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi selvittää, olisiko perusteltua kehittää seuraamusjärjes-
telmää siten, että pitkiin ehdollisiin tuomioihin voitaisiin liittää lyhyt ehdoton rangaistusjakso. Kahden
viimeisen toimenpiteen vaikutuksia vankimääriin ei ole vielä voitu arvioida.
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Edellä esitetyt seikat huomioiden ennusteet asiakasmäärien kehityksestä ovat seuraavanlaiset:

Taulukko 2. Vanki- ja asiakasmäärät 2011-2016

TOIMINNAN LAAJUUS
TP

2011
Tujo
2012

TTS
2013

TTS
2014

TTS
2015

TTS
2016

Täytäntöönpantaviksi
tulleet yhdyskuntaseuraamukset 4 461 4 700 4 840 4 900 4 930 4 930
Vapaudesta vankilaan
tulleet

6 436 6 520 6 600 6 600 6 600 6 600

Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia
keskimäärin

3 859 3 880 3 910 3 920 3 930 3 930

ehdollisesti rangaistut nuoret 1 178 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155
nuorisorangaistus 14 15 15 15 15 15

yhdyskuntapalvelu 1491 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
ehdonalaisesti vapautuneet 1 177 1 180 1 160 1 150 1 150 1 150

valvontarangaistus 0 30 80 100 110 110
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot 11 646 12 800 13 300 13 500 13 450 13 450

Vankeja keskimäärin 3 262 3 270 3 250 3 260 3 290 3 320
vankeusvankeja 2 612 2 615 2 555 2 565 2 595 2 625

sakkovankeja 53 55 55 55 55 55
tutkintavankeja 598 600 640 640 640 640

vankeja vankilassa 3 149 3 095 3 075 3 055 3 060 3 090
vankeja koevapaudessa 113 150 150 175 200 200

Vankeja ulkopuoliseen laitokseen sijoitettuna 25 25 30 30 30

Vankirakennekartoituksessa kerätään vuosittain poikkileikkaustieto vankien asuinmaakunnista. Vanki-
en määrä on laskenut vuosien 2008-2011 aikana nopeimmin Itä- ja Pohjois-Suomen alueella, jos
rikosseuraamusalueita tarkastellaan kokonaisuutena. Absoluuttinen vähennys on ollut suurin Uuden-
maan maakunnasta kotoisin olevien vankien määrässä. Samanaikaisesti ulkomaalaisten vankien
määrä on kasvanut, mikä on pitänyt etelän vankilat täynnä.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnista kotoisin olevien yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden mää-
rä on laskenut nopeimmin vuosina 2008-2011. Myös Uudellamaalla yhdyskuntaseuraamusasiakkai-
den määrä on laskenut. Vanki- ja yhdyskuntaseuraamusasiakasmäärien kehitys on liitteenä (LIIT-
TEET 1 ja 2).

3.1.2 Vankipaikkojen tarve ja toimipaikkaverkoston supistaminen

Suunnittelukauden aikana vankiloissa tulee olemaan vankeja keskimäärin päivittäin hieman alle
3100. Vankipaikkoja tulee olemaan ilman lisäinvestointipäätöksiä 3100-3200. Optimaalinen vankiloi-
den käyttöaste olisi 95 %, koska vankiluku vaihtelee vuoden aikana. Vankipaikkoja tarvittaisiin tähän
tavoitteeseen pääsemiseksi noin 3250.

Vankeusvangeille ja tutkintavangeille tulee olla riittävät sijoitusmahdollisuudet. Seuraavassa on esi-
tetty 95 %:n käyttöasteella miesten ja naisten vankipaikkatarpeet.
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Taulukko 3. Vankipaikkatarve 95 %:n täyttöasteella

Miehet Naiset Yhteensä

Tutkintavangeille 620 50 670
Vankeusvangeille 2 360 220 2 580
Yhteensä 2 980 270 3 250

Miesvangeille tarvitaan noin 620 tutkintavankeuspaikkaa. Tutkintavankien määrän on arvioitu TTS
-laskelmissa nousevan keskimäärin 640:een, mutta määrän kehitystä on syytä seurata, sillä
16.1.2012 vankilukuilmoituksen mukaan tutkintavankien määrä on jo noussut ennakoituun 640:een.
Miesvankeusvangeille tarvitaan lisäksi noin 2360 paikkaa. Kaiken kaikkiaan miesvangeille tarvitaan
noin 2980 vankipaikkaa. Valvonnan intensiivisyysluokituksen perusteella ratkaistaan paikkojen suljet-
tuisuus/avoimuus, minkä vuoksi tässä ei oteta kantaa suljettujen ja avopaikkojen määrään.

Naisvangeille on käytössä Mikkelin vankilan peruskorjauksen valmistuttua yhteensä 270 paikkaa,
joista 169 (63 %) on suljettuja ja 101 (37%) avopaikkoja3. Suljetuista paikoista noin 50 tarvitaan nais-
tutkintavangeille. Naisten avolaitospaikkoja lisätään siten, että Vanajan vankilan Vanajan osastolle
perustetaan 18 uutta avolaitospaikkaa Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen rikosseuraamusalueiden nai-
sille. Vanajan uudet paikat tulevat käyttöön vuoden 2013 alusta lukien. Itä- ja Pohjois-Suomen rikos-
seuraamusalueen naisia varten tavoitteena on ottaa käyttöön 1.6.2012 lukien Laukaan vankilaan 12-
paikkainen naisosasto ja 1.9.2012 lukien Kestilän vankilaan 12 -paikkainen naisosasto. Satakunnan
vankilan Köyliön osaston muuttaminen suljetuksi vähentää 10 naisten avolaitospaikkaa, jotka korvau-
tuvat Vanajan vankilan uusilla paikoilla.

Vankipaikkojen määrän vähentäminen johtaisi ajoittaiseen yliasutustilanteeseen suunnittelukauden
aikana. Vankipaikkojen vähennyspotentiaali on maksimissaan noin 120 vankipaikkaa 100 %:n keski-
määräisellä käyttöasteella. Mikäli suunnitellut investoinnit saavat lisärahoituksen, vähennysmahdolli-
suus vuonna 2016 olisi 100 %:n kuormituksella noin 235 vankipaikkaa ja 95 %:n optimaalisella kuor-
mituksella noin 70 vankipaikkaa. (Katso tarkemmin taulukko 4.)

3 Naisten suljetut vankipaikat: Häv. nykyiset 94 p., Turku 26 p., Vaasa 3p., Kuopio 8 p., Mikkeli tulevat 11 p., Pyhäselkä 17
p., Oulu 10 p. ja Pelso 10 p. Avopaikat: Vanaja 73 p., Kestilä 12 p., Laukaa 12 p. ja Ylitornio 4 p.   
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Taulukko 4. Vankipaikkatarpeet 2012-2016 ja vankipaikkojen vähentämispotentiaali

2012 2013 2014 2015 2016
Vankeja keskimäärin 3270 3250 3260 3290 3320

vankeja vankilassa 3095 3075 3055 3060 3090

Vankipaikat, ilman lisäinvestointeja:
Avolaitoksissa 1032 1050 1062 1062 1062

Suljetuissa vankiloissa 2078 2148 2148 2148 2148
yhteensä 3110 3198 3210 3210 3210

vankipaikkoja avolaitoksissa, % osuus 33,2 32,8 33,1 33,1 33,1

95 % käyttöasteella vankipaikkoja tarvittaisiin 3258 3237 3216 3221 3253
148 39 6 11 43

100 % käyttöasteella vankipaikkoja tarvittaisiin 3095 3075 3055 3060 3090
-15 -123 -155 -150 -120

Vankipaikat, jos suunnitellut investoinnit toteutetaan:

Avolaitoksissa 1032 1050 1062 1066 1143
Suljetuissa vankiloissa 2078 2148 2081 2156 2182

yhteensä 3110 3198 3143 3222 3325
vankipaikkoja avolaitoksissa, % osuus 33,2 32,8 33,8 33,1 34,4

95 % käyttöasteella vankipaikkoja tarvittaisiin 3258 3237 3216 3221 3253
148 39 73 -1 -72

100 % käyttöasteella vankipaikkoja tarvittaisiin 3095 3075 3055 3060 3090
-15 -123 -88 -162 -235

Vankipaikkojen alueelliseen tarpeeseen vaikuttavat ennusteet väestönkehityksestä. Alueiden väestö-
rakenteen polarisoitumisen ennustetaan jatkuvan valtakunnallisesti. Suuret kaupunkikeskittymät vah-
vistuvat. Myös palvelujen tarjonta keskittyy kasvukeskuksiin. Rikosseuraamuslaitoksen verkosto-
kumppaneita on tulevaisuudessa hankala löytää kasvukeskusten ulkopuolelta.

Tilastokeskuksen väestöennusteiden mukaan väestön määrä kasvaa nopeimmin suurimmissa kasvu-
keskuksissa ja niissä maakunnissa, jotka ovat etelän ja lännen rikosseuraamusalueilla. Lännen
alueella ainoastaan Satakunnan maakunta on taantuvan väestönkehityksen alue. Itä- ja Pohjois-Suo-
men alueella väestö taas kasvaa ainoastaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa Oulun ja Jy-
väskylän seutukuntien ansiosta. Eniten väestötappiota tulevat kokemaan Kymenlaakso, Etelä-Karja-
la, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu ja Lappi. Väestönkehitys vaikuttaa myös rikos-
ten määrään. Vankien määrä 100 000 asukasta kohti on vaihdellut huomattavasti eri alueilla.

Taantuvilla alueilla ikääntyvän väestön osuus kasvaa merkittävästi, jolloin myös aktiivisessa rikoksen-
tekoiässä olevien määrä vähenee. Vuonna 2020 lapsia ja vanhuksia työikäisiä kohti ennustetaan ole-
van alle 60 % ainoastaan Uudellamaalla ja alle 70 % Itä-Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta-
Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Maakuntien väestöennusteiden perusteella seuraavaan taulukkoon on laskettu maakunnittainen van-
kimääräennuste vuosille 2015, 2020, 2030 ja 20404. Laskelmassa on peilattu vankimäärän kehitystä
suhteessa 15-65 -vuotiaiden miesten määrään. Ennuste ei luonnollisesti huomioi lainsäädännöllisten
toimien vaikutusta vankien määrään, minkä vuoksi TTS -arviot vankien kokonaismääristä ovat suu-
remmat. Ennusteen perusteella voi hyvin ennakoida alueellisen kehityksen suuntaa.
4 Väestöennuste 2009 iän ja sukupuolen mukaan alueittain 2009 - 2040, Tilastokeskus (15-65 -vuotiaat miehet).



12(32)

Taulukko 5. Maakuntien vankikertymäennusteet vuosina 2015-2040 suhteutettuna 15-65 -vuotiaiden miesten
määrään

Maakuntien väestöennusteet ja väestölliset huoltosuhteet (LIITTEET 3 ja 4).

Johtopäätökset: 

Vankipaikkojen alueellinen jakautuminen ei vastaa vankikertymää. Väestörakenteen muutos näkyy jo
nyt tilanahtautena etelän ja lännen vankiloissa. Vankiloiden peruskorjausten kohdentaminen on pe-
rusteltua niille alueille, joista vankeja tulee paljon. Peruskorjaukset ja lisäinvestoinnit ovat menopää-
töksiä, joilla sidotaan resursseja pitkälle tulevaisuuteen. Kaikkien uusien investointien osalta tilojen
käytön elinkaari on pohdittava tarkasti. Koska Rikosseuraamuslaitoksen toimitilarakenteessa ei ta-
pahdu nopeita muutoksia, on selvää, että kotipaikkaläheisyysperiaatteesta joudutaan suunnittelukau-
den aikana edelleenkin osittain joustamaan. Paikkamäärän alueellisen jakauman muutokseen tähtää-
viä toimia on kuitenkin tarkasteltava osana toimitilaverkostoselvitystä.

Edellä olevien seuraamusjärjestelmän kehitystä ja vankimäärän kehitystä koskevan tarkastelun pe-
rusteella on todettavissa, että säästöjen aikaansaanti vankipaikkamäärää oleellisesti vähentämällä
johtaisi vankiloiden yliasutukseen. Toisaalta tarvittavien nopeasti vaikuttavien säästöjen saavuttami-
nen ilman vankipaikkojen ja niihin sidottujen resurssien vähentämistä ei vaikuta mahdolliselta. Vanki-
paikkojen vähennyksen säästövaikutukset toteutuvat parhaiten, jos lakkauttaminen kohdistetaan ko-
konaiseen vankilaan. 

Suljetuista laitospaikoista on pulaa kaikilla rikosseuraamusalueille ja tutkintavankien määrä on kas-
vussa. Itä- ja Pohjois-Suomen avolaitoksissa käyttöasteet ovat useissa laitoksissa viime vuosina jää-
neet selvästi alle 100 %:n. Näin ollen avolaitospaikkojen maltillinen vähentäminen tältä alueelta te-
hostaa resurssien käyttöä aiheuttamatta yliasutusta tai muita vankien sijoittamiseen liittyviä ongelmia.
Tällä perusteella Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue sai tehtäväkseen tehdä esityksen

Maakunta
ESRA
Uusimaa 491696 979 199 995 1018 1057 1100 121
Itä-Uusimaa 31288 27 86 27 27 28 29 2
Yhteensä 522984 1006 192 1021 1044 1084 1128 122
LSRA
Varsinais-Suomi 152890 249 163 244 241 239 243 -6
Satakunta 73224 154 210 143 135 128 127 -27
Etelä-Pohjanmaa 63071 74 117 70 68 66 67 -7
Pohjanmaa 58430 66 113 65 64 65 66 0
Päijät-Häme 65858 160 243 153 150 149 153 -7
Kanta-Häme 57024 94 165 93 92 94 97 3
Pirkanmaa 164331 280 170 280 282 292 304 24
Ahvenanmaa 9176 7 76 7 7 8 8 1
Yhteensä 644004 1084 168 1057 1043 1045 1070 -14
IPRA
Kymenlaakso 59855 128 214 120 114 106 104 -24
Etelä-Karjala 44717 63 141 59 56 52 52 -11
Etelä-Savo 49538 94 190 86 79 71 70 -24
Pohjois-Savo 82165 118 144 111 105 97 96 -22
Pohjois-Karjala 55477 106 191 98 91 84 84 -22
Keski-Suomi 91088 174 191 168 164 162 165 -9
Keski-Pohjanmaa 22983 32 139 30 29 29 29 -3
Pohjois-Pohjanmaa 131343 186 142 184 182 183 186 0
Kainuu 27426 33 120 30 28 25 26 -7
Lappi 61935 78 126 73 69 65 66 -12
Yhteensä 626527 1021 163 959 926 883 889 -132

KAIKKI YHTEENSÄ 3038 3013 3013 3087

Maakunnan 
työikäinen 
miesväestö 
2010

Maakunnasta 
kotoisin 
vankeja 
1.5.2010

Vankeja/ 
100 000 
asukasta 
vuonna 
2010

Maakunnan 
vanki-
ennuste 2015

Maakunnan 
vanki-
ennuste 
2020

Maakunnan 
vanki-
ennuste 
2030

Maakunnan 
vanki-
ennuste 
2040

Muutos 
2010-2040
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alueelta lakkautettavasta avolaitoksesta. 

Lakkautettavaksi esitettävän yksikön valinnassa on painotettu taloudellisten säästöjen aikaansaami-
sen lisäksi yksikön merkitystä osana rangaistusten alueellista täytäntöönpanoprosessia. Arvioinnissa
on otettu huomioon Rikosseuraamuslaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen yhteistyössä laatiman toimitila-
verkostoselvityksen välituloksia yksiköiden tulevista peruskorjaustarpeista, niiden kustannuksista ja
vuokravaikutuksista. Tilojen elinkaarta on arvioitu TTS-kautta pidemmältä ajanjaksolta. Muita arvioin-
nissa huomioituja seikkoja olivat:

- ennusteet maakunnan väestönkehityksestä ja vankipaikkojen tarpeesta TTS-kauden jälkeen,

- yksiköiden taloudellisuusmittarit (toimintamenot/vanki),

- yksiköiden tuottavuusmittarit (htv/vanki) ja 

- henkilöstöresurssien tehokas käyttö.

Rikosseuraamuslaitoksen esitys: Edellä esitetyn ja liitteenä olevasta Itä- ja Pohjois-Suomen rikos-
seuraamusalueen muistiosta (LIITE 5) ilmenevin perustein Rikosseuraamuslaitos esittää, että Itä- ja
Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueelta lakkautetaan Haminan vankila, jossa on 32 avolaitospaik-
kaa.  Alueelle jää edelleen riittävä määrä vankipaikkoja. Haminan vankilan käyttöaste oli viime vuon-
na 97% (pl. valvottu koevapaus 78%). 

Kohtuuttomien henkilöstövaikutusten estämiseksi ja alueelle vapautuvien vankien vapautumisproses-
sin varmistamiseksi Kouvolan yhdyskuntaseuraamustoimistoon kehitetään vapautumista tukevia toi-
mintamuotoja. Käytettävissä ovat Rikosseuraamuslaitoksen ja oikeusministeriön henkilöstöpoliittisten
linjausten mukaiset toimenpiteet, joista ensisijaisena työn tarjoaminen vakituiselle henkilökunnalle
muusta Rikosseuraamuslaitoksen yksiköstä. Muita tukimuotoja ovat mm. valtion virkamieslain 20 §:n
mukainen siirtäminen muun työnantajan palvelukseen, määräaikaisen korvauksen maksaminen työ-
matkan pitenemisestä sekä irtisanomiskorvaus. 

Vankipaikat esitettyjen ratkaisujen ja toimipaikkaverkoston supistamisen jälkeen liitteenä (LIITE 6).  

Säästöpotentiaali: Haminan vankilan lakkauttamisella saadaan toimintamenosäästöjä
1 058 436 euroa, josta henkilöstömenojen osuus on 882 436 euroa, toimi-
tilavuokrien 22 000 euroa ja muiden menojen 214 000 euroa. Lakkauttami-
nen vähentää Rikosseuraamuslaitoksen tuloja 60 000  euroa. Haminan
vankilan avolaitosmäärärahanosuus on ollut 550 000 euroa.

Lakkauttamispäätöksen tekeminen kevään 2012 aikana mahdollistaa
säästöjen toteutumisen jo vuonna 2013.
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3.2 Toimitilarakenteen kehittäminen ja toimitilojen käytön tehostamistoimet

3.2.1 Vankitilojen luokittelun käyttöönotto

Nykyiset vankipaikat (3092) jakautuvat suljettuihin ja avopaikkoihin. Suljettuja vankipaikkoja oli vuo-
den 2011 lopussa 2062 (67 %) ja avopaikkoja 1030 (33 %). Rikosseuraamuslaitos laatii kevään 2012
aikana vankitilojen luokittelun, jonka tavoitteena on jakaa vankipaikat useampaan kuin kahteen luok-
kaan valvonnan intensiivisyyden mukaan. Nykyistä tarkemmasta vankitilojen määrittelystä saadaan
apuväline toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen, toimitila- ja investointikysymyksiin, hankintapää-
töksiin sekä henkilöstön mitoituksen suunnitteluun. Vankiloiden erilaisuus ja ainoastaan kahden kate-
gorian olemassaolo saattaa luoda epäoikeudenmukaisuutta vankien kohteluun, mm. sijoitteluun. Ta-
voitteena on mitoittaa henkilöstöresurssit sen mukaan, mihin luokkaan vankipaikat kuuluvat kussakin
vankilassa tai osastolla. Lähtökohtana on se, ettei vankia sijoiteta suljetumpiin olosuhteisiin kuin tur-
vallisuustekijät huomioiden on pakko. Vankitilojen luokitteluprojektin toimeksiantoon sisältyy velvoite
laatia ehdotus kunkin luokan henkilöstömitoituksesta (htv/vankipaikat).

Vankitilojen luokittelun myötä saadaan henkilöstösäästöjä, jos luokittelu toteutetaan siten, että nykyi-
siä hyvin suljettuja vankipaikkoja muutetaan toiminnallisesti ns. puolisuljetuiksi tai puoliavoimiksi.
Muutokset edellyttävät myös työvuorojärjestelyjen läpikäymistä. Vuonna 2010 suljetuissa vankiloissa
oli keskimäärin 0,79 henkilötyövuotta vankia kohti ja avolaitoksissa 0,43 henkilötyövuotta vankia koh-
ti. 

Esimerkkilaskelmassa vankiloissa olisi 3100 vankia ja valvotussa koevapaudessa 200 vankia. Vanki-
tilat on jaettu neljään luokkaan siten, että niihin on arvioitu nykyisten eri tyyppisten laitosten ja Samuli
Laulumaan laatiman selvityksen5 perusteella keskimääräiset htv:t. Suljettuun laitokseen on mitoitettu
0,79 henkilötyövuotta, ns. puolisuljettuun 0,66 henkilötyövuotta (tyyppiä Satakunnan vankila), ns.
puoliavoimeen 0,6 henkilötyövuotta (tyyppiä Naarajärven vankila) ja avolaitokseen 0,47 henkilötyö-
vuotta per vanki. Valvottua koevapautta varten on arvioitu 0,3 henkilötyövuotta per vanki. Mitoitukset
ovat viitteellisiä ja tarkistetaan Anna Arola-Järven jatkotoimeksiannon valmistuttua.

Lähtökohtaoletuksena on lisäksi käytetty sitä, että nykyistä suurempi osa vangeista voitaisiin sijoittaa
suljetun vankilan sijaan ns. puolisuljettuun tai puoliavoimeen vankilaan. Nykyisen kaltaisissa perintei-
sissä avolaitoksissa olevien määrää on lisätty nykytilanteeseen nähden hyvin maltillisesti.

Esimerkkilaskelman mukaan 3100 vankilassa olevaa ja 200 koevapaudessa olevaa vankia sitoisi
henkilötyövuosia yhteensä 2131. Vuonna 2010 vastaava määrä oli 2261 henkilötyövuotta.  Vankilara-
kenteen keventäminen toisi esitetyillä arvioilla 46 henkilötyövuoden säästön vuoden 2011 tilantee-
seen verrattuna.

Säästöjä syntyy myös hankinnoissa, kun voidaan selkeämmin harkita, minkälaisia turvateknisiä rat-
kaisuja erityyppisissä vankiloissa tarvitaan. Keskittämällä korkean uusimis- ja laitosriskin vankeja
alueen yhteen laitokseen, voidaan samalla keskittää turvateknisiä ratkaisuja tarkoituksenmukaisem-
min.6

5 Samuli Laulumaa 15.11.2011: Selvitys vankilatilojen määrittelystä valvonnan intensiivisyyden mukaan. Rikosseuraamus-
laitoksen monisteita 5/2011.

6 Laulumaa, s. 14.
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Taulukko 6. Vankilarakenteen keventäminen

HTV/ vanki (vuonna 2010)
Suljettu Avo

0,79 0,43
Vaihteluväli 0,62-0,96 0,28-0,66
Htv:t yhteensä 1851 410 2261
Vankeja keskimäärin päivässä 2340 952 3291

HTV/ vanki (vuonna 2015)
Suljettu "Puoli-

suljettu"
"Puoli-

avo"
Avo Vankilat

yhteensä
Koevapaus

0,79 0,66 0,6 0,47 0,3
Htv:t yhteensä 1185 396 90 400 2071 60
Vankeja keskimäärin päivässä 1500 600 150 850 3100 200

2100 1000

Säästöpotentiaali: Vankitilojen luokittelun perusteella vähennetään yhteensä 45 henkilötyö-
vuotta, mistä muodostuisi noin 2,1 miljoonan euron henkilöstömeno-
säästö. Vuodelle 2013 kohdentuisi 15 henkilötyövuoden säästö, millä saa-
daan noin 700 000 euron säästö. Vuosien 2014-2016 säästömäärä täs-
mennetään myöhemmin vuoden 2012 aikana. 

3.2.2 Toimitilaverkostoselvitys

Senaatti-kiinteistöt laatii yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa 31.5.2012 mennessä katta-
van toimitilaverkostoselvityksen, jossa käydään läpi kaikki Rikosseuraamuslaitoksen toimitilat, niiden
elinkaari ja tulevaisuuden tarve. Toimitilaverkostoselvityksen perusteella laaditaan investointisuunni-
telmat vuoteen 2025 asti. Selvityksen perusteella laaditaan myös suunnitelma tarpeettomista tiloista
luopumiseksi. Tavoitteena on saada haltuun Rikosseuraamuslaitoksen vuokramenojen kehitys ja hilli-
tä menoja investointitarpeista huolimatta. 

Säästöpotentiaali: Säästöjä saadaan luopumalla tarpeettomista kiinteistöistä. Katso myös
kohta 3.2.6 henkilökunnan asuntojen määrän vähentäminen.

3.2.3 Energiankulutuksen vähentäminen

Tavoitteena on laskea vankiloiden kokonaisenergiankulutusta ja energiakustannuksia. Lämmön- ja
sähkönkulutukset yksiköissä ovat vankiloiden toiminnan ominaispiirteet huomioidenkin huomattavan
korkeat verrattuna keskimääräiseen kulutukseen Senaatin omistamissa kiinteistöissä. Kulutusta on
mahdollista laskea ylläpidollisilla ja taloteknisillä toimenpiteillä. Senaatti-kiinteistöt toteuttaa energian-
säästökartoitukset yksiköissä vuoden 2012 aikana.

Vuonna 2011 toimintamenomäärärahoilla maksettiin vankiloissa lämmityksestä, sähköstä ja vedestä
noin 7 miljoonaa euroa. Energiakustannukset/vanki vaihtelevat merkittävästi eri vankiloissa. Keski-
määrin lämmityksestä maksettiin vuoden aikana 1100 euroa/ vanki, sähköstä 900 euroa/vanki ja ve-
destä 90 euroa/vanki. Noin 10 %:n säästö kustannuksissa vastaisi 700 000 euron säästöä. 
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Vankiloiden energiaselvitykset aloitetaan kahdella pilottikohteella, jotka ovat Helsingin ja Jokelan van-
kilat. Pilottikohteiden avulla on tarkoitus laatia yksinkertainen malli energiaselvitysten ja säästötoi-
menpiteiden kartoittamiseksi. Selvitysten valmistuttua toimenpidesuositukset kootaan ja energian-
säästötoimenpiteet luokitellaan energiansäästön ja investoinnin takaisinmaksuajan perusteella. Se-
naatti-kiinteistöt vastaa projektin kustannuksista (100 000 euroa). Mikäli projektista muodostuu takai-
sinmaksuajaltaan järkeviä hankkeita jyvitetään tarkastusten kustannukset toteutettaville hankkeille
vankilakohtaisesti. Säästöt alkavat realisoitua vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla.

Projektin yhteydessä laaditaan myös suunnitelma ekotehokas vankila -mallin laajentamisesta. Ekote-
hokas vankila –mallin myötä mm. yksiköiden jätteiden lajittelu tehostuu. 

Säästöpotentiaali: Energiakustannusten nousu ja pienet talotekniset investoinnit huomioiden
säästöpotentiaali on noin 500 000 euroa. Säästöä vuodelle 2012 kohden-
tuu 100 000 euroa ja vuodelle 2013 200 000 euroa.

3.2.4 Kiinteistönhuollon ja kunnossapidon kehittäminen

Kiinteistönhuoltoon ja kunnossapitoon sitoutui vuonna 2010 Rikosseuraamuslaitoksen omaa työaikaa
48 htv. Tavoitteena on neuvotella Senaatti-kiinteistöjen kanssa jaettuun tai kokonaisvuokramalliin siir-
tymisestä oman kiinteistönhuollon henkilöstön eläköityessä. 

Rikosseuraamuslaitoksen tulee käyttää vuosittain vankiloiden kunnossapitoon noin 3,6 miljoonaa eu-
roa. Talotekniset ja turvatekniset järjestelmät ovat lisääntyneet uudisrakennetuissa ja peruskorjatuis-
sa kohteissa. Huoltotarpeet ovat sen myötä lisääntyneet ja huoltokustannukset kasvaneet. Turvatek-
niikan huollot on tarkoitus jatkossa hankkia ostopalveluna. 

Niissä vankiloissa, joissa ollaan siirrytty tai siirrytään jaettuun vuokraan tai kokonaisvuokraan, Se-
naatti-kiinteistöt sisällyttää laskelmiinsa ko. vankilan kunnossapitotarpeen mukaiset kustannukset ja
toteuttaa kunnossapidon suunnitellun ohjelman mukaan. Niissä vankiloissa, jotka eivät ole jaetulla
vuokralla tai kokonaisvuokralla vuosittaisiin huoltotoimenpiteisiin tulee varata vankiloittain erillinen ra-
hoitus. Se tulee määritellä vuosittain, sillä eripituisten huoltovälien johdosta huoltotarpeet ja –kustan-
nukset vaihtelevat vuosittain. Vankilat laativat huoltotoimenpiteistä suunnitelmat, joiden pohjalta kus-
tannukset saadaan tulo- ja menoarvioon.

Kunnossapito- ja huoltotoimenpiteiden lisäksi vankiloissa on mm. toiminnan muutoksista aiheutuvia
tilamuutostarpeita. Ne tulee toteuttaa yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa ja erillisellä investoin-
tirahoituksella. Ne ovat myös pääsääntöisesti luvanvaraisia toimenpiteitä. Tilamuutokset ovat aina
vuokravaikutteisia. Turvajärjestelmien käyttöikä on pääsääntöisesti alle 15 vuotta. Niiden osalta on
päätetty, että Senaatti-kiinteistöt tekee hankinnan uudis- ja peruskorjausvaiheessa ja vuokravaikutus
on niiden osalta 12 %. Ko. vuokra poistuu 15 vuoden kuluttua. Uusiminen on Rikosseuraamuslaitok-
sen vastuulla. Ne tulee toteuttaa investointirahoituksella ja se on vuokravaikutteista. Ainoa rahoitus-
muoto tällä hetkellä on Senaatti-kiinteistöjen pienehkö investointirahoitus.

Säästöpotentiaali: Suunnitelmallisilla kunnossapitotoimilla pystytään myöhentämään vuokra-
vaikutteisia investointitarpeita. Säästöjen realisoituminen TTS-kauden
2013-2016 aikana ei ole todennäköistä.
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3.2.5 Toimitilojen käytön tehostaminen

Toimitilakustannuksia hillitään tehostamalla nykyisten toimitilojen käyttöä. Toimitilojen käytön seuran-
ta helpottuu Optimaze -tilanhallintajärjestelmän avulla. Tavoitteena on, että keskushallintoyksikössä,
aluekeskuksissa, arviointikeskuksissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa on vuonna 2015 tilaa
käytössään enintään 25 htm²/työntekijä. Uusia tiloja otetaan käyttöön, mikäli ne ovat myös kokonais-
kustannuksiltaan nykyisiä edullisempia.

Keskushallintoyksikössä on irtisanottu vuoden 2013 alusta lukien 5. kerroksen tilat sekä kaksi va-
rastotilaa. Tilaa on käytössä muutoksen jälkeen 34 htm²/työntekijä. Kustannussäästö on noin 100 000
euroa/vuosi. Senaatti-kiinteistöt kartoittavat vuoden 2012 alkuvuoden aikana mahdollisia vaihtoehtoi-
sia tilankäytöltään ja kustannuksiltaan tehokkaampia toimitilavaihtoehtoja keskushallintoyksikölle ny-
kyisen kiinteistön ulkopuolelta. Keskushallintoyksikön nykyinen vuokra on noin 760 000 euroa/vuosi.
Säästöpotentiaali on arviolta noin 200 000 euroa/vuosi.

Rikosseuraamusalueet käyvät läpi omat toimitilansa ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin toimitilo-
jen käytön tehostamiseksi ja/tai uusien toimitilojen hankkimiseksi linjauksen mukaisesti.

Vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen toimitilojen yhteiskäyttöä laajennetaan keskittä-
mällä toimitilat Oulussa, Mikkelissä ja Helsingissä ns. Kuopion mallin mukaisesti vankilan yhteyteen.
Henkilökunnan asuntona käytössä olleisiin tiloihin tehdään käyttötarkoituksen muutokset, jotka edel-
lyttävät pieniä vuokravaikutteisia investointeja. Vankilan ulkopuolella olevat toimistotilat voidaan irtisa-
noa (suora kustannusvaikutus). Synergiaetuja saadaan myös henkilöstön yhteiskäytöstä.

Oulun vankilan hanke toteutetaan vuosien 2012-2013 aikana pienehköllä investointirahoituksella.
Muurin ulkopuolisiin peruskorjaustarpeessa oleviin entisiin henkilökunnan asuntoihin korjataan tiloja
vangeille (avoyksikkö ja vapauttamisyksikkö), täytäntöönpanoyksikön sivutoimipisteelle, arviointikes-
kuksen työntekijöille ja yhdyskuntaseuraamustoimistolle. Tilat ovat vankilan turva-alueella ja niille on
vaikea löytää muuta käyttöä. Oulun yhdyskuntaseuraamustoimisto maksaa vuokraa nykyisistä toimiti-
loistaan 92 000 euroa/vuosi. Koko hankkeen investointikustannuksen lisävuokra on 141 000
euroa/vuosi. Oulun yhdyskuntaseuraamustoimiston nykyiset toimitilat irtisanotaan 1.6.2013 lukien.

Mikkelin vankilan yhteydessä olevasta kerrostalorakennuksesta, jossa sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suo-
men rikosseuraamusalueen täytäntöönpanoyksikön ja arviointikeskuksen toimipaikka, laaditaan han-
kesuunnitelmaa. Kerrostalosta maksetaan Senaatti-kiinteistöille vuokraa 93 000 euroa. Kerrostaloon
keskitettäisiin myös Mikkelin yhdyskuntaseuraamustoimiston tilat. Investointikustannus on hanke-
suunnitelman mukaisesti 2,7 miljoonaa euroa, jonka vuokravaikutus on arviolta 200 000 euroa. Ra-
kennukseen jää joitakin asuintiloja tilapäiskäyttöön sekä neuvottelutiloja, joita käyttää myös Mikkelin
vankila. Mikkelin yhdyskuntaseuraamustoimiston nykyiset toimitilat kaupungilla maksavat 57 000 eu-
roa vuodessa.

Etelä-Suomen rikosseuraamusalue selvittää vuoden 2012 aikana, voidaanko nykyisin henkilökunnan
asuntokäytössä olevaan Ristikkokadulla Helsingin vankilan yhteydessä sijaitsevaan kiinteistöön sijoit-
taa jatkossa tilat arviointikeskuksen ja yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijöille. Nykyisistä yh-
dyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimitiloista kaupungilla maksetaan vuokraa 378
000 euroa/vuosi. Vuokrasopimus on voimassa 30.9.2018 saakka. Käyttötarkoituksen muutos Ristik-
kokadulla sijaitsevaan nykyiseen henkilökunnan asuntoon aiheuttaisi arviolta noin 100 000 euron lisä-
vuokran/vuosi. Investointi maksaisi itsensä takaisin yhden vuoden aikana. Nykyisen vuokrasopimuk-
sen irtisanomisesta ennen irtisanomisajan päättymistä neuvotellaan.
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Henkilökunnan asuntoja muutetaan vankitiloiksi Vanajan ja Satakunnan vankiloissa. Hämeenlinnan
vankilan peruskorjaushankkeen yhteydessä selvitetään mahdollisuus muuttaa osa asunnoista van-
kien avoyksiköksi.

Yhdyskuntaseuraamustoimistojen toimitilat on käyty läpi toimitilaverkostoselvityksen yhteydessä.
Senaatti-kiinteistöjen ja Rikosseuraamuslaitoksen yhdessä laatiman selvityksen mukaan lähes kaikis-
sa toimistoissa on tiloja asetettua tavoitetasoa enemmän.

Kun lasketaan toimistotilan tarve 25 m²/htv -tavoitetason mukaisesti saadaan kunkin toimipisteen ne-
liövuokralla kerrottuna tavoitevuokraksi noin 900 000 euroa. Nykyisistä yhdyskuntaseuraamustoimis-
tojen toimitiloista maksetaan vuokraa 1,7 miljoonaa euroa. Säästöpotentiaali, joka on mahdollista
saavuttaa siirtymällä uusiin toimitiloihin on varovaisesti arvioiden 500 000 euroa, joka jaksottuu seu-
raavien viiden vuoden ajalle. Toimitilojen muutosta aiheutuviin kustannuksiin ja mahdollisiin investoin-
tikustannuksiin on tässä arviossa laskennallisesti jätetty noin 300 000 euroa varausta. Yhdyskunta-
seuraamustoimistojen toimitilakustannukset ovat liitteenä (LIITE 7).

Senaatti-kiinteistöt alkaa keväästä 2012 lähtien systemaattisesti etsiä uusia toimitiloja yhdyskunta-
seuraamustoimistoille vuokrasopimusten irtisanomisaikojen mukaisesti valtion omistamista kiinteis-
töistä. Toimitilojen hankkiminen tehdään tiiviissä yhteistyössä yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja
aluekeskusten kanssa.

Säästöpotentiaali: Toimitilojen yhteiskäytöllä, yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja keskushal-
lintoyksikön tilankäytön tehostamisella saadaan vuosina 2012-2016 noin
700 000 euron säästö. Vuonna 2013 yhdyskuntaseuraamustoimistojen ti-
lankäytön tehostamisella saadaan n. 120 000 euron säästö ja keskushal-
lintoyksikön vuokramenoista n. 200 000 euron säästö.

3.2.6 Henkilökunnan asuntojen määrän vähentäminen 

Rikosseuraamuslaitoksella oli vuonna 2010 käytössään Senaatti-kiinteistöiltä jälleenvuokraamia hen-
kilökunnan asuntoja noin 460 kpl, joista maksettiin Senaatti-kiinteistöille vuokraa 2,2 miljoonaa euroa.
Henkilökunnan asunnot on jo aiemmin kokonaan irtisanottu Turun, Vaasan ja Kylmäkosken vankilois-
sa. Myös Jokelan ja Sukevan vankiloissa osasta asuntoja on luovuttu. Asuntotyöryhmän esitysten
mukaisesti Rikosseuraamuslaitos luopuu muista kuin toiminnallisesti välttämättömistä vuokra-asun-
noista ja muista niihin liittyvistä tiloista asuntojen säilyttämis-, muuttamis- tai irtisanomisperusteista
laaditut linjaukset huomioon ottaen.

Rikosseuraamusalueet irtisanovat tarpeettomia asuntoja vuodesta 2012 lähtien. Osa asunnoista on
sellaisia, joissa luopuminen tulee ajankohtaiseksi myöhemmässä vaiheessa, kun niiden merkittävät
peruskorjaustarpeet realisoituvat. 

Säästöpotentiaali: Asuntotyöryhmän linjausten perusteella odotetaan kiinteistövuokrameno-
jen säästöä yhteensä noin 1,8 milj. euroa. Vuonna 2013 säästöä kertyy
n. 500 000 euroa. 
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3.3 Toimitila- ja investointihankkeet

Rikosseuraamuslaitos on pyrkinyt selvittämään vaihtoehtoisia ns. kevennettyjä suunnitelmia TTS
-kauden toimitila- ja investointihankkeiden toteuttamisesta. Alla esitettyjen Keravan, Hämeenlinnan ja
Helsingin vankiloiden investointihankkeiden jatkosta päätetään syksyllä 2012 vankitilojen luokittelu-
selvityksen ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhteistyössä laadittavan toimitilaverkostoselvityksen val-
mistuttua. Hämeenlinnan vankilan ja vankisairaalan peruskorjaushankkeeseen vaikuttavat myös
mahdolliset päätökset vankien terveydenhuollon järjestämisvastuun ja rahoittamisen siirtämisestä so-
siaali- ja terveysministeriölle.  

3.3.1 Keravan vankilan uudisrakennus- ja peruskorjaushanke

Keravan vankilan peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeesta on laadittu hankesuunnitelma. Hanke
on ollut Rikosseuraamuslaitoksen kärkihankkeena kehysehdotuksissa. Hankkeen kustannusarvio on
30 milj. euroa, jonka vuokravaikutus olisi 2,2 milj. euroa. Uudisrakennus edellyttäisi lisäkaavoittamista
vankilan tontille7. Ilman uudisrakentamista Keravan hanke tulisi olemaan kallis ja sen toiminnallisuus
huono. Keravan vankilan peruskorjauksen ja uudisrakentamisen toteuttaminen alkuperäisen hanke-
suunnitelman mukaisesti edellyttäisi noin 20-25 htv:n lisäystä. Rikosseuraamuslaitos antoi
19.12.2011 Etelä-Suomen rikosseuraamusalueelle toimeksiannon selvittää osana sopeuttamissuun-
nitelmaa Keravan ja Helsingin investointihankkeiden vaihtoehtoiset ja edullisemmat toteuttamisvaih-
toehdot siten, että esitetty ratkaisu turvaa etelän alueelle riittävästi suljettuja ja avopaikkoja ja on ko-
konaistaloudellisesti edullisempi.

Selvityksessä käytiin läpi koko alueen kiinteistökanta ja sen mahdollisuudet lisätä vankipaikkoja. Ar-
viointia ohjaavina näkökulmina olivat: olemassa olevan infrastruktuurin tehokas hyödyntäminen, toi-
minnallisesti perustellut kokonaisuudet, maltilliset vuokravaikutukset ja realistiset henkilöstöresurssi-
odotukset. Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen selvitys vaihtoehdoista on liitteenä (LIITTEET 8 a ja
b). 

3.3.2 Hämeenlinnan vankilan ja vankisairaalan peruskorjaushanke

Hämeenlinnan vankilan hankkeesta on laadittu tarveselvitys. Hanke on ollut Rikosseuraamuslaitok-
sen investointiehdotuksissa. Hämeenlinnan vankilassa on ns. paljusellejä naisvankien käytössä. Van-
kilan yhteydessä sijaitsee vankisairaala. 

Senaatin ja Rikosseuraamuslaitoksen edustajista koostuvalle työryhmälle annettiin toimeksianto Hä-
meenlinnan peruskorjauksen kevyemmän vaihtoehdon suunnittelusta, mutta oleellisesti edullisempaa
suunnitelmaa ei ole pystytty laatimaan. Työryhmän esitys Hämeenlinnan vankilan perusparannukses-
ta liitteenä (LIITE 9).

Vankien somaattisen sairaanhoidon kustannuksia ilman vankisairaalaa selvittäneen konsulttitoimisto
FCG Finland oy:n vankisairaalan toiminnan kustannus- ja vertailuselvitys on liitteenä (LIITE 10).

7 Keravan kaupunginhallitus on 27.2.2012 päättänyt, että Keravan vankilan avo-osaston alueen asemakaavan laatiminen
laitetaan vireille.
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3.3.3 Helsingin vankilan paljusellit

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi poistaa viimeisetkin nk. paljusellit käytöstä hallituskauden
aikana. Paljusellejä oli 31.12.2011 käytössä kaikkiaan 222, joista 73 Helsingin vankilassa, 123 Hä-
meenlinnan vankilassa ja 26 Mikkelin vankilassa. Helsingin vankilan 73 käytössä olevaa nk. palju-
paikkaa sijaitsevat läntisellä selliosastolla. Helsingin vankilan pohjoinen selliosasto on ollut pois käy-
töstä, mutta vankilan kapasiteetin käytön tehostamiseksi myös se tulisi saada käyttöön.

Helsingin vankilan käytön tehostamiseksi on tarkasteltu pohjoisen selliosaston pois käytöstä olevia 2
x 27 (Pohjoinen selliosasto 2 ja 3) nk. paljupaikkoja. Vankila on arvioinut, millä ehdoin olisi mahdollis-
ta ottaa selliosastot käyttöön turvaten riittävä toiminnallisuus ja ympärivuorokautinen wc:hen pääsy.
Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen arvion mukaan pikaisesti toteutettuna käyttöönotto merkitsisi
osastojen vankipaikkamäärän supistamista, jotta voitaisiin turvata mahdollisimman avoin päiväjärjes-
tys. Lisäksi tarvittaisiin viiden henkilötyövuoden lisäys. Alueen arvion mukaan osastolla olisi ennen
käyttöönottoa tarpeen tehdä kevyt peruskorjaus (viemäröinti, ilmastointi sekä sähköt). Koska wc:hen
pääsy kaikkina vuorokaudenaikoina on mahdollista turvata toiminnallisin ratkaisuin, perusparannus ei
sisältäisi sellien varustamista wc- ja pesutiloin. Ennen pohjoisen selliosaston käyttöönottoa tehtävällä
kohtuullisella investoinnilla poistettaisiin tarve peruskorjata lähivuosina kyseistä osastoa. Myös länti-
sen selliosaston ns. paljusellikysymys on pitkälti mahdollista ratkaista toiminnallisin muutoksin ja koh-
tuullisella resurssilisällä.
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4 Työmääriin vaikuttavat toimenpiteet ja säästöt

4.1 Toimintojen kehittäminen rikosseuraamusalueilla

Rikosseuraamusalueet ovat laatineet vuoden 2011 aikana toimintojen kehittämissuunnitelmia. Kehit-
tämissuunnitelmissa ei ole varsinaisesti kyse euromääräisen säästösuunnitelman laatimisesta vaan
tuottavuuden ja taloudellisuuden parantumisesta prosessien tehostuttua. Rikosseuraamusalueet ovat
profiloineet yksiköiden toiminnallista roolia ja kartoittaneet yksittäisten toimintojen tilannetta (mm. tilat,
laitteet, henkilökuntamäärät, toimintoihin osallistuvat vangit/asiakkaat, toimintojen kustannukset, in-
vestointitarpeet jne). Kehittämissuunnitelmissa on lähtökohtana ollut toimintojen järjestäminen ja ke-
hittäminen siten, että toiminnat ovat ajanmukaisia ja vaikuttavia, tehokkaasti organisoituja ja vas-
taavat vankien/asiakkaiden tarpeita. Samanaikaisesti on otettu huomioon toiminnan sopeuttaminen
supistuviin määrärahoihin. Toimintojen kehittämistä on alueiden suunnitelmissa tarkasteltu tässä
vaiheessa pääasiassa vangeille järjestettävien toimintojen näkökulmasta.

Vangeille järjestettävän toiminnan kustannukset vuonna 2010 henkilöstömenoineen olivat 18,8 milj.
euroa, mikä on 8,5 % rikosseuraamusalan kokonaiskustannuksista. Suuri osa vangeista on kokonaan
toimintojen ulkopuolella, jolloin toimintojen järkeistämis- ja tehostamistoimista saatavia säästöjä on
tarkoituksenmukaista uudelleenkohdentaa rangaistusajan tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Toimin-
tojen kehittämisessä on tavoitteena lisätä puolipäiväisten ja osa-aikaisten toimintojen mahdollisuutta,
jotta nykyistä suurempi määrä vankeja voisi osallistua toimintaan sillä periaatteella, että ovat sellinsä
ulkopuolella vähintään kahdeksan tuntia päivittäin.

Tuottavuutta ja taloudellisuutta tavoitellaan mm. seuraavilla toimenpiteillä:

- yksiköiden toimintaprofiilien vahvistaminen ja päällekkäisten toimintojen karsiminen

- työtoiminnan taloudellisuuden parantaminen ja tappiollisen työtoiminnan karsiminen

- työtoiminnan yhteishankintojen lisääminen ja yhteistyö tuotteiden markkinoinnissa

- ostopalveluna hankittavan vankilaopetuksen vähentäminen ja opetusviranomaisten rahoit-
taman koulutuksen lisääminen

- yhdyskuntaseuraamusten ja avolaitosten ohjelmatoiminnan yhteistyön lisääminen

- perushuollon järjestäminen ja vankien omatoimisuuden lisääminen erityisesti vankien
ruokahuollossa aterioiden valmistuksessa (henkilöstösäästö)

- vankiarvioinnin ja rangaistusajan suunnittelun kehittäminen sekä asiantuntijalausuntojen
laatimisen työmäärän vähentäminen ja lausuntojen yhdenmukaistaminen

- tapauskohtaisesti toteutettavien toiminnan ulkoistamisten kartoittaminen kokonaistaloudel-
listen vaikutusten perusteella (mm. vankilasielunhoito)

Säästöpotentiaali: Toimintojen tuottavuuden ja taloudellisuuden parantumisella sekä esitety-
illä toimenpiteillä on mahdollista saada vuoteen 2016 mennessä noin
500 000 euron säästö. Säästöt jaksottuvat vuosille 2012-2016 siten, että
kullekin vuodelle säästöä kohdentuu noin 100 000 euroa. 



22(32)

4.2 Uusi asiakastietojärjestelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää rikosseuraamusalan prosesseja ja sen kautta rikosseuraamusalan
asiakastietojärjestelmää ja asiakastietojärjestelmän työtä ohjaavia ominaisuuksia. Tarkoituksena on
nivoa yhteen asiakastietojärjestelmän kehittäminen ja muut kehittämisprosessit. Onnistuneella
asiakastietojärjestelmän uudistamisella saavutetaan nykyistä parempi tiedontuotanto ja seurant-
atiedon analysointi, mikä on edellytys toiminnan vaikuttavuuden arvioinnille. Nykyisiin järjestelmiin
sisältyy merkittäviä puutteita tietojen saannin kannalta, mikä sitoo henkilöstöä tiedon analysoinnin
asemasta yksinkertaisiin tiedonkeruu ja - muokkaustehtäviin. 

Suurimmat hyödyt syntyvät lausuntomenettelyjen, tiedon tuottamisen, vankirahajärjestelmän ja suun-
nitelmien tekemisen alueella tapahtuvasta prosessien kehittämisestä ja automatisoinnista. Toiminnal-
listen muutosten tekeminen merkitsee merkittävää työpanosta hankkeen aikana, mutta mahdollistaa
vastaavasti säästöjä jatkossa. Hanke liittyy rikosketjun kokonaisprosessin kehittämiseen, jossa yh-
distyvät poliisin esitutkinta, syyttäjän syyteharkinta ja Rikosseuraamuslaitoksen syyttäjälle/tuomioistu-
imille tuottamat erimuotoiset asiantuntijalausunnot ja toimeenpanosuunnitelmat, oikeuslaitoksen
tuomitsemisprosessi, täytäntöönpano, ja rangaistusten toimeenpanoon liittyvät suunnitelmat, valvont-
atehtävät ja toiminnot (työ, koulutus, ohjelmat ja psyko-sosiaaliset kysymykset).

Nykyisissä järjestelmissä tehdään arviolta yli 200 000 päätöstä vuosittain. Niiden valmistelussa on
paljon automatisoitavissa olevia vaiheita. Tiedonhallinnan nykyistä merkittävästi parempi toteutus on
merkittävä laatu- ja tuottavuustekijä. Esim. vapautumisen valmistelun osalta on saavutettavissa sekä
tuottavuuden lisääntyminen (päällekkäinen työ vapauttamis- ja valvontasuunnitelmien osalta) että
vaikuttavuuden paraneminen yhteisen työn kautta.

Säästöpotentiaali: Uuden toimintamallin ja tekniikan tuomat säästöt rikosseuraamusalalla
voivat kokonaisuutena tuoda jopa 3 %:n eli noin 70 henkilötyövuotta,
mikä tarkoittaisi yli 3 miljoonan euron potentiaalisista säästövaikutusta.
Asiakastietojärjestelmähankkeen htv-säästöihin sisältyy jäljempänä
esitettävän vankirahanmaksujärjestelmän kehittämisen säästövaikutus. 

4.3 Vankien toimintaraha- ja palkkausjärjestelmäuudistus

Vankien toimintaraha- ja palkkausjärjestelmä on varsin monimutkainen ja ansioiden merkitsemiseen
vankitietojärjestelmään, palkkojen laskemiseen ja maksatukseen liittyvät tehtävät ovat hyvin työllistä-
viä. Vankirahajärjestelmän yksinkertaistaminen on työmäärä- ja kustannussäästökohde. Samanaikai-
sesti on herännyt tarve yhtenäistää toimintarahojen ja palkkojen tasoa. Vangin sijoittumista toimin-
taan eivät kaikissa tapauksissa ohjaa rangaistusajan suunnitelman mukaiset tavoitteet vaan vangin
halu päästä toimintaan, jossa ansiot ovat mahdollisimman suuret. Tavoitteena on yhtenäistää vankien
taloudellisten etuuksien maksua. Valtiontalouden tarkastusvirasto on kiinnittänyt vankien palkanmak-
suun huomiota, koska isojen käteisvarojen kuljetukseen ja käsittelyyn vankiloissa liittyy ongelmia. Toi-
mintarahojen ja palkkojen maksamisen työmäärien vähentäminen edellyttää, että vankien ansiot
maksetaan jatkossa pankkitileille. Myös kanttiineihin on hankittava maksupäätteet.

Rikosseuraamuslaitos on asettanut asiaa selvittelevän työryhmän, jonka määräaika on 31.8.2012.
Uudistus edellyttää toteutuessaan huomattavia lainsäädännöllisiä muutoksia. 

Säästöpotentiaali: Uudistuksella on arvioitu saatavan merkittäviä htv-säästöjä, jotka ovat
huomioitu edellä esitetyn asiakastietojärjestelmähankkeen htv-säästöissä.
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Säästöjä syntyy myös, mikäli avolaitospalkan käyttö vähenee. Säästöjen
arvioiminen on mahdollista vasta, kun on linjattu minkälainen vankien toi-
mintaraha- tai palkkausjärjestelmä jatkossa on. 

4.4 Muodollisen täytäntöönpanon kehittäminen

Muodolliseen täytäntöönpanoon sitoutui 43 henkilötyövuotta vuonna 2011. Muodollisen täytäntöönpa-
non kehittäminen tapahtuu kolmella osa-alueella: 

1) koneellisen rangaistusaikojen laskemisen käyttöönotto, 

2) keskushallintoyksikön ja alueiden täytäntöönpanotehtävien uudelleen organisointi ja 

3) alitäytäntöönpanijana toimivan ulosottomiehen poistuminen täytäntöönpanoprosessista. 

1) Koneelliseen rangaistusaikojen laskentaan siirtyminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia mm.
vankeuslakiin. Lakimuutosten voimaantulo ajoittunee kesäkuuhun 2013, jolloin koneellinen
laskenta otettaisiin käyttöön siinä laajuudessa kuin se on mahdollista ja taloudellisesti järke-
vää toteuttaa nykyisessä vankitietojärjestelmässä. Perusideana on tässä vaiheessa yhdistää
ihmisen ja koneen osaaminen. Ihminen määrittää ne laskennassa käytettävät parametrit, joita
järjestelmä ei pysty automaattisesti tuottamaan. Esimerkiksi vankeinhoidollinen kertaisuus ja
tutkintavankeusajan hyväksilukeminen lienevät sellaisia tekijöitä, joita ei voida nykyiseen jär-
jestelmään automatisoida. Tämän jälkeen kone tekee tarvittavat laskutoimitukset. Konkreetti-
sesti laskennan kehittäminen nykyiseen vankitietojärjestelmään Fujitsun kanssa alkaisi syk-
syllä 2012 sen jälkeen kun valvontarangaistukseen ja rikosrekisterin muutoksiin liittyvät vanki-
tietojärjestelmän kehittämisprojektit on saatu valmiiksi.

Vuonna 2011 tehtiin täytäntöönpanoyksiköissä arviolta 10 000 rangaistusaikalaskelmaa ja nii-
den tarkistusta. Rangaistusaikalaskelma tehdään kun täytäntöönpano alkaa, tuomitulle tulee
lisärangaistus tai sakon muuntorangaistus taikka rangaistusajat jostain muusta syystä muuttu-
vat. Tällaisia muita syitä voi olla esim. poistumisluvalle jääminen, luvaton poistuminen, kar-
kaaminen tai yhteydenpitovelvoitteen rikkominen koevapaudessa. Käytäntö on, että yksi ihmi-
nen tekee laskelman ja toinen tarkistaa. Koneellisen laskennan myötä työprosesseja voita-
neen tältä osin uudistaa. Työprosessien uudistamisen ja koneellisen laskennan käyttöönoton
myötä realistisena säästönä voitaneen pitää 5 henkilötyövuoden laskennallista säästöä
vuonna 2014.

Uuden asiakastietojärjestelmän tullessa käyttöön vuonna 2016 tavoitteena on luoda mahdolli-
simman pitkälle automatisoitu rangaistusaikojen laskenta. Automatisoinnin kattavuus riippuu
paljolti siitä, millainen tuomioistuinlaitoksen ja oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmä ja sen
hyödynnettävyys täytäntöönpanossa jatkossa on. Tähän pyritään vaikuttamaan mm. tuomiois-
tuinten ja syyttäjälaitoksen AIPA -hankkeen ja asiakastietojärjestelmähankkeen yhteisissä
workshopeissa. Epävarmuustekijäksi jää, kuinka hyvin tuomioistuinlaitos ja oikeusrekisterikes-
kus pystyvät huomioimaan Rikosseuraamuslaitoksen tarpeet järjestelmiensä kehittämisessä.
Realistinen laskennallinen hyöty voidaan arvioida 10 henkilötyövuodeksi.

2) Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön oikeudellinen yksikkö vastaa ylitäytäntöönpa-
nijan tehtävistä. Ulosottomies toimii alitäytäntöönpanijana ja jokaisella kolmella rikosseuraa-
musalueella on täytäntöönpanoyksikkö. Lisäksi vankiloissa toimii täytäntöönpanon yhdyshen-
kilöitä. Oikeudellisen yksikön täytäntöönpanotehtäviä hoitavista henkilöistä eläköityy kuusi
henkilöä vuoteen 2015 mennessä. Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista keskittää täy-
täntöönpano siten, että kolmesta rikosseuraamusalueen täytäntöönpanoyksiköstä muodoste-
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taan yksi valtakunnallinen täytäntöönpanoyksikkö. Yhdessä valtakunnallisessa täytäntöönpa-
noyksikössä koneellisesta rangaistusaikojen laskennasta saatava hyöty voidaan tehokkaam-
min realisoida ja työprosesseja tarkoituksenmukaisemmin uudistaa kuin kolmessa erillisessä
yksikössä. Jatkossa tuomiot menisivät siis suoraan tuomioistuimista valtakunnalliseen täytän-
töönpanoyksikköön tai yhdyskuntaseuraamustoimistoihin. Keskushallintoyksikköön jäisi täy-
täntöönpanoasioista vain pohjoismaiset täytäntöönpanon siirrot, EU:n puitesopimukseen pe-
rustuvan lain mukaiset täytäntöönpanoasiat ja eurooppalaiset pidätysmääräykset sekä muut
kansainväliset täytäntöönpanoasiat. Uuden valtakunnallisen yksikön perustaminen ja keskus-
hallintoyksikön täytäntöönpanotehtävien siirto tapahtuisi asteittain vuosina 2013-2016. Ottaen
huomioon täytäntööpanotehtävien siirtyminen tehtäväksi muualla, realistisena laskennallisena
lisänettosäästönä voitaneen pitää 2 henkilötyövuotta ajoittuen tarkastelujakson loppupuolel-
le.

3) Lainsäädännön uudistamisen ja täytäntöönpanotehtävien uudelleenorganisoinnin yhteydessä
alitäytäntöönpanija eli ulosottomies poistuisi täytäntöönpanoprosessista. Ulosoton rooli ei tue
vaikuttavaa asiakastyötä vaan kaavamaisuus ja muotosidonnaisuus voivat jopa heikentää
tuomitun motivaatiota rangaistuksen aloittamiseen. Esim. marraskuussa 2011 Etelä-Suomen
rikosseuraamusalueella 60 prosenttia tuomituista tuli suorittamaan rangaistusta etsintäkuulu-
tuksen perusteella. Tämä voi olla esteenä esim. poistumisluvalle pääsemiseen ja avolaitossi-
joitukseen tuomiota suoritettaessa. Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskukses-
sa tehty ns. siviiliarviointi (rangaistusajan suunnitelman, sijoituspäätöksen ja passituksen te-
keminen henkilökohtaisin kontaktein yhdyskuntaseuraamustoimistossa) osoitti, että vangit
saapuvat merkittävästi useammin itseilmoittautuneina ja päihteittä vankilaan. Myös Länsi-
Suomen arviointikeskuksen sijoittelussa käyttämä puhelinkontaktin luominen tuomittuun viitta-
si samaan.

Vuonna 2011 alitäytäntöönpanijalle meni noin 7 000 eri tuomiota täytäntöönpanoa varten. Tä-
män lisäksi tulee sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanot (arvio n. 500 kpl/vuosi), jotka
eivät välity Rikosseuraamuslaitoksen järjestelmän kautta vaan suoraan oikeusrekisterikeskuk-
sesta. Lisäksi alitäytäntöönpanija myöntää tuomitulle lykkäyksen sosiaalisilla syillä. Mikäli ar-
vioidaan, että keskimäärin tapausta kohden työaikaa kaikki toimet huomioiden (ml. lykkäykset,
asiakirjaliikenteeseen liittyvät toimet) menisi 60 minuuttia, tämä tarkoittaisi 5 henkilötyövuoden
panosta. Vaikuttavuuden ja prosessien yksinkertaisuuden näkökulmasta tehtävien siirtäminen
Rikosseuraamuslaitokselle on välttämätöntä. Epävarmaa on, minkä verran ulosotto siirtää re-
sursseja tehtävien mukana. 

Säästöpotentiaali: Muodollisen täytäntöönpanon kehittämistoimilla pyritään saavuttamaan
vuosina 2014-2016 yhteensä jopa 20 htv:n säästö, mikä vastaa noin
900 000 euron henkilöstömenosäästöä. Vuodelle 2014 kohdentuu 7 htv:n
säästö.

4.5 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien keventäminen

Riseala 2010 -hankkeen tavoitteena oli keskittää talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä alueen yhtei-
siin tehtäviin. Käynnissä olevaa työtä jatketaan kaikilla rikosseuraamusalueilla ja lisäksi selvitetään
RSKK:n ja RTHY:n talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden keskittämismahdollisuudet. Työnja-
koa Palkeiden kanssa selkeytetään.

Kieku -hanke yhtenäistää valtion talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatapoja, prosesseja ja tietora-
kenteita. Oikeusministeriön hallinnonalalla Kieku -hanke on tämän hetkisen tiedon mukaan ajankoh-
tainen vuonna 2015, johon mennessä siihen valmistaudutaan kuvaamalla talous- ja henkilöstöhallin-
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non prosessit. Kiekun mukaisessa toimintamallissa tukipalvelujen roolin pieneneminen perustuu sii-
hen, että esimiestyö muuttuu olennaisesti nykyisestä. Näin ollen säästöjen aikaansaaminen tukipal-
velutehtävissä edellyttää esimiestyön kehittämistä Rikosseuraamuslaitoksessa Kiekun toimintatapo-
jen suuntaan.

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelutehtäviin (taha, heha, kirjaamo, yleishallinto) käytettiin vuon-
na 2011 rikosseuraamusalueilla ja valtakunnallisissa yksiköissä yhteensä 195 htv:tta. Rikosseuraa-
musalueiden osuus tästä on 168 htv:tta. (Arvio perustuu henkilöstöpäälliköiltä saatuihin tietoihin siitä,
miten virastosihteereiden yms. työaika kohdentuu. Tarmosta ei tätä tietoa saa. Kyseessä arvio, joka
sisältää RTHY:stä 15 htv, RSKK:sta 7 htv ja Kehasta 5 htv).

Tavoitteena on, että vuonna 2015 talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin sitoutuu 15 henkilötyö-
vuotta vähemmän kuin vuonna 2010. Säästöjä saataisiin prosesseja keventämällä, päällekkäisiä teh-
täviä karsimalla ja yhä enemmän keskittämällä tehtäviä Palkeisiin noin x euroa.

Säästöpotentiaali: Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien keventämisellä saadaan vuoteen
2015 mennessä yhteensä 15 htv:n säästö, mikä vastaa noin 700 000 eu-
ron säästöä. Vuodelle 2013 kohdentuu 5 htv:n säästö.

4.6. Mahdollisuuksia vaikuttaa sopeuttamistoimien suuruuteen

Sopeuttamistoimenpiteiden suuruuteen on mahdollista vaikuttaa myös eräillä henkilöstöön liittyvillä
toimenpiteillä.

4.6.1. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

Valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjan 13 §:n perusteella lomarahan vaihtami-
sesta vapaaksi voidaan sopia työnantajan ja virkamiehen kesken kunkin lomarahan maksuvuoden
huhtikuun loppuun mennessä. Vapaa annetaan lomarahan maksuvuoden tai sitä seuraavan kalente-
rivuoden aikana. 

Virkamiestä ei voi virkaehtosopimuksen vastaisesti määrätä vaihtamaan lomarahoja vapaaksi. 

Kuukausipalkkaisen virkamiehen ja työntekijän lomaraha on alle vuoden valtion palveluksessa olleilla
4 prosenttia, vähintään vuoden valtion palveluksessa olleilla 5 prosenttia ja niillä, joilla on vuosilo-
maan oikeuttavaa palvelusaikaa vähintään 15 vuotta, 6 prosenttia lomarahan maksukuukautta edel-
tävän kuukauden kuukausipalkasta kerrottuna täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärällä.

Vaihdettaessa lomaraha vapaaksi palkallista vapaata myönnetään siten, että lomarahasta vähenne-
tään 4,4 prosenttia kuukausipalkasta kutakin vapaana annettavaa työpäivää kohti.

Rikosseuraamuslaitoksen keskipalkasta laskettu lomarahan keskiarvo on 3800 euroa sivukuluineen.

Esimerkiksi

* jos puolet (1400) henkilöstöstä vaihtaisi koko lomarahan vapaaksi, säästö olisi noin 5,3 miljoonaa
euroa

* jos kolmannes (900) vaihtaisi, säästö oli noin 3,4 milj. euroa

* jos neljännes (700) vaihtaisi, säästö olisi noin 2,7 milj. euroa
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Keskimääräinen lomaraha päivässä sivukuluineen on noin 167 euroa. Jos koko henkilöstö vaihtaa
yhden päivän lomarahat vapaaksi, saadaan säästöä 484 880 euroa. Jos koko henkilöstö vaihtaa kak-
si päivää vapaaksi, säästöä saadaan 968 600 euroa

Taulukko 7. Lomarahan vapaaksi vaihtamisesta saatavat säästöt.

Vaihdettavien päivien määrä säästö euroa

1 484 880

2 968 600

3 1 452 900

4 1 939 520

5 2 424 400

6 2 909 280

7 3 394 160

8 3 879 040

9 4 363 920

10 4 848 800

Loman määräytymisvuonna 2010-2011 lomarahan on Rikosseuraamuslaitoksessa vaihtanut vapaak-
si noin 500 henkilöä. Tarkkaa tietoa vaihdettujen lomapäivien määrästä ei ole helposti saatavilla, mut-
ta lomarahan vapaaksi vaihtaneiden lomarahavapaita henkilötasolla tarkasteltaessa voisi arvioida,
että keskimäärin on vaihdettu ainakin 10 lomapäivää, joka tarkoittaa, että lomarahakustannuksia on
säästynyt ainakin 835 000 euroa. Todennäköisesti säästynyt summa on tätäkin suurempi, koska lo-
marahan vaihtaneissa näyttäisi olevan esimerkiksi useita johtajia, jolloin säästynyt lomaraha on suu-
rempi kuin keskimääräiseen palkkaan perustuva laskelma osoittaa.

4.6.2. Sairauspoissaolojen vähentäminen

Rikosseuraamuslaitoksessa oli vuonna 2011 sairauspoissaoloja kaikkiaan 42 549 työpäivää, joka on
keskimäärin 14,7 työpäivää/htv. (Valtio km 9,7 työpäivää/htv). Sairauspäivän välittömät kustannukset
Rikosseuraamuslaitoksessa olivat 135,40 €/sairauspäivä eli 5,7 miljoonaa €/vuosi.

Valtiolla keskimääräinen sairauspoissaolokustannus, johon on laskettu mukaan välittömien kustan-
nusten lisäksi myös sijaisten palkkaukseen, tuottavuuden laskuun yms. liittyvät kustannukset, on noin
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340 €/työpäivä. Rikosseuraamuslaitoksen sairauspoissaolokustannukset viime vuonna tuolla tavalla
laskettuna ovat 14,5 miljoonaa €.

Sairauspoissaolojen vähentämiseen on pyritty usean vuoden ajan monella eri tavalla, ml. johtamisen
ja esimiestyön kehittäminen, yhtenäiset sairauspoissaolokäytännöt ja tehostettu yhteistyö työterveys-
huollon kanssa. Kuluvan vuoden tulostavoitteisiin sisältyy pilottitoimenpiteitä niissä kahdeksassa yksi-
kössä, joissa sairauspoissaoloja oli eniten. Mikäli sairauspoissaolojen vähentämisessä onnistutaan
edes osaksi, on selviä säästöjä saatavissa nopeallakin aikataululla.

4.6.3. Työkyvyttömyyseläköitymisen ja työtapaturmien vähentäminen

Kahden edellisen vuoden aikana myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat työnantajalta perittä-
vän työkyvyttömyyseläkemaksun suuruuteen. Vastaavasti työnantajan tapaturmamaksu on sitä suu-
rempi, mitä enemmän alalla tapahtuu työtapaturmia. 

Ennaltaehkäisevällä työhyvinvointityöllä ja aktiivisilla kuntoutustoimilla sekä hyvin toimivalla työsuoje-
lutyöllä työnantaja voi vaikuttaa tulevaisuudessa perittävien maksujen suuruuteen.

4.6.4. Työvuorojärjestelyt ja ylitöiden vähentäminen

Ylityömäärien seuraaminen ja vähentäminen yksiköiden johdon toimenpitein on eräs keino vaikuttaa
palkkakustannuksiin. Yksiköissä on toteutettu erilaisia työvuorojärjestelyjä, joilla on saatu ylityömääriä
pienennettyä. Näitä toimenpiteitä tulee jatkaa ja hyödyntää muiden yksiköiden hyviä käytäntöjä.
Alueilla on tärkeä rooli menettelyjen kehittämisessä ja seurannassa.

4.6.5. Lomauttaminen

Valtion virkamieslain mukaan lomauttaminen on mahdollista tuotannollisin ja taloudellisen perustein
irtisanomisen vaihtoehtona (36,1 §) ja enintään 90 päivän ajaksi silloin kun mahdollisuus tarjota teh-
täviä on tilapäisesti vähentynyt (36,2 §). Viimeksi mainitussa tilanteessa lomauttaminen edellyttää,
että toimintamenomäärärahat ovat vähentyneet niin olennaisesti, ettei virastolla ole taloudellisia edel-
lytyksiä tarjota työtä koko henkilöstölle ja muita säästökeinoja ei ole tai ne eivät ole riittäviä. 

Tässä vaiheessa lomauttaminen ei ole mahdollista. 

4.7 Hankintatoimen tehostaminen

Korjaus- ja kunnossapidon, tavarahankintojen ja turvatekniikan huoltotoimien alueellisen kilpailuttami-
sen ja niihin liittyvän hankintatoimen keskittämisen kautta on mahdollista saada kustannussäästöjä.
Esim. Etelä-Suomen alueella tavarahankintojen alueellisen kilpailuttamisen myötä tavoitellaan 5 %:n
säästöä, joka on alueen hankinnoista laskettuna 100 000 euroa. 

Säästöpotentiaali: Hankintatoimen tehostamisella tavoitellaan vuosina 2013-2016 yhteensä
400 000 euron säästöä. Vuodelle 2013 säästöä kohdentuu 100 000 eu-
roa. 
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5 Tulonlähteet ja tulot

Valtion virastojen ja laitosten maksullisesta toiminnasta on säädetty valtion maksuperustelaissa
(150/1992) ja maksullista toimintaa koskevissa erityislaeissa. Vankien työtoiminnan ja laitosmyynnin
suoritteiden maksullisuudesta ja hinnoitteluperusteista on säädetty Rikosseuraamuslaitoksesta anne-
tun lain 10 § :ssä. Työtoiminnan suoritteiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, mutta
hintoja voidaan kuitenkin vankeinhoitoon liittyvistä syistä alentaa siten, että ne vastaavat käypää hin-
tatasoa. Laitosmyymälöiden tuotteista peritään myös käypää hintatasoa vastaava hinta. Hintoja voi-
daan kuitenkin vankeinhoitoon liittyvistä syistä alentaa siten, että ne kattavat vähintään tuotteen han-
kintakustannukset.  

5.1 Työtoiminnan tuotot

Valtiokonttorin määräyksen Dnro 364/03/2005 mukaan laskettu työtoiminnan kustannusvastaavuus
laskee vuosittain (2008 49 %, 2009 47 %, 2010 45 %). Kustannusvastaavuutta arvioitaessa on huo-
mattava, että työtoiminnalle kohdistettu osuus yhteiskustannuksista/tukitoiminnoista kuten kiin-
teistöjen vuokrista tai henkilöstö- ja taloushallinnon kustannuksista (2010 noin 8,6 milj. euroa) ylittää
erilliskustannusten määrän (2010 noin 6,5 milj. euroa, joka henkilöstökustannuksista sisältää vain
maksulliselle toiminnalle kohdistettavat). Kustannusvastaavuuden parantamisessa ensisijaista olisikin
vähentää kiinteistö- ja henkilöstökustannuksia sekä tukitoimintojen kustannuksia tai vaihtoehtoisesti
nostaa toiminnan volyymia ja sen myötä tuloja. Toiminnan volyymin nosto tarkoittaa nykyistä useam-
man vangin työllistämistä nykyisillä kiinteistö-, henkilöstö- ja tukitoimintoresursseilla. Toimintojen
ulkopuolella olevien vankien määrän perusteella tämä olisi mahdollista. Myös käytössä oleva
koneistus ja markkinointi- ja työnhankintakanavat mahdollistaisivat volyymin noston nykyisestä.
Toiminnan volyymin nosto ei myöskään nettobudjetoinnin vuoksi vaadi lisää määrärahaa raaka-
aineisiin tai vankien toimintarahoihin ja palkkoihin, mikäli toiminnan taloudellisuus pysyy nykyisellä
tasolla.

Kustannusvastaavuusprosentin asemesta voidaan tarkastella työtoiminnan tulojen ja erilliskustan-
nusten erotusta (nettokustannusta) Tarmo-toimintolaskennan tietojen perusteella. Tällöin tarkas-
telussa on mukana henkilöstökustannukset kokonaisuudessaan, mutta ei kiinteistökustannuksia eikä
osuutta yhteiskustannuksista. Työtoiminnan nettokustannus oli vuonna 2010 noin 4,25 milj. euroa ja
vuonna 2009 noin 4,20 milj. euroa.8 Samaan aikaan työllistettyjen vankien määrä on jatkuvasti
laskenut. Osa laskusta aiheutuu työpisteiden sulkemisesta, osa työpisteiden vajaamiehityksestä.

Toiminnan taloudellisuutta on työtoiminnan piirissä perinteisesti tarkasteltu myyntikatteen (tulot miinus
muuttuvat kulut) muodossa, jolloin tuotannon ketjutus ja valmistus omaan käyttöön tulevat myös
otetuksi huomioon sisäisten tulojen ja veloitusten muodossa.9 Kun myyntikatteesta vähennetään hen-
kilöstömenot, poistot ja korot päädytään Tarmo-toimintolaskennan nettokustannukseen. Työtoiminnan
varastoarvon muutoksella korjattu myyntikate (taloudellinen tulos) oli vuonna 2009 noin 1,98 milj.
euroa, vuonna 2010 noin 1,37 milj. euroa ja vuonna 2011 noin 1,75 milj. euroa. Myyntikatteen paran-
tuminen vuodesta 2010 aiheutuu varastoarvon kasvusta eli todennäköisesti osa vuoden 2011 tuotan-
nosta tuloutetaan vuoden 2012 puolella.

Työtoiminnan omaa rahoitusta kuvaava ulkoisten tulojen ja muiden ulkoisten erillismenojen kuin hen-
kilöstömenojen erotus (nettotulo) on laskenut selkeimmin. Nettotulot olivat vuonna 2009 noin 844 000
euroa, vuonna 2010 noin 512 000 euroa ja vuonna 2011 noin 88 000 euroa. Näiden lukujen tulkin-

8 Vuoden 2011 toimintolaskennan raportit valmistuvat aikaisintaan viikolla 2011. Työtoiminnan tulojen ja menojen kertymä
ei ole tasaista, joten syyskuun lopun tilanteen mukaan laskettu nettokustannus ei todennäköisesti kuvaa tilannetta.

9 Tuotannon ketjutus aiheuttaa sen, että ilman sisäisiä tuloja ja veloituksia tulot ja niiden hankkimisesta aiheutuneet menot
saattavat kohdistua eri yksiköille ja toiminnoille.
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nassa on otettava huomioon, että menoihin on kirjattu myös omaan käyttöön valmistetun tuotannon
(arvo noin 1,1 milj. euroa vuonna 2010)  erillismenot, vaikka niitä vastaavia ulkoisia tuloja ei ole
syntynyt.

Sen lisäksi, että lisätään toiminnan volyymia käytettävissä olevien resurssien puitteissa, voidaan kus-
tannusvastaavuutta parantaa myös toiminnan taloudellisuuden lisäämällä. Toiminnan taloudellisuutta
voidaan parantaa kaikissa toiminnan vaiheissa. Valmistettavan tuotteen tai palvelun valmistuskustan-
nuksen tulisi olla pienempi kuin siitä saatava hinta eikä työpisteen myyntikate saisi olla negatiivinen.
Vuonna 2011 negatiivisen myyntikatteen työpisteitä oli useita. Näistä iso osa on pieniä käsityöval-
taisia työpisteitä, jotkut toiminnan volyymin kadottaneita teollisia työpisteitä ja pari isoa
avolaitostyöpistettä.

Työtoiminnan kustannusvastaavuuden parantaminen helpottaisi Rikosseuraamuslaitoksen sopeutu-
mista säästöihin varmistamalla vankien toimintamahdollisuuksien säilymisen säästöistä huolimatta.
Konkreettinen tavoite työllistettyjen vankien määrän lisäämisen ohella on nettotulojen nostaminen
koneiden ja kaluston korvausinvestointien tai korvaavan toiminnan vaatimien perustamiskustan-
nusten suorittamiseksi, jotta toimintamahdollisuudet säilyvät jatkossakin. Tuloina ilmaistuna tämä
tarkoittaisi noin 400 000 euron nettotulon lisäystä nykyisillä resursseilla. 

Säästöpotentiaali: Työtoiminnan nettotuloja tavoitellaan vuodesta 2013 eteenpäin noin
200 000 euroa ja vuodesta 2014 400 000 euroa nykyistä enemmän.

5.2 Henkilökunnan asuntotuotot 

Normaalikäytäntö tuotteiden ja suoritteiden hinnoittelussa on valtion maksuperustelain (150/1992) ja
sen nojalla annetun oikeusministeriön asetuksen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimi-
vien viranomaisten maksullisista suoritteista mukaisesti liiketaloudellinen hinta. Liiketaloudellinen hin-
ta tarkoittaa, että toiminta on kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Rikosseuraamuslaitokselle on val-
tion talousarviossa osoitettu määrärahaa, jota Rikosseuraamuslaitos saa käyttää toiminnallisista tar-
peista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen. 

Henkilökunnan asuntojen kustannusvastaavuutta parannetaan. Rikosseuraamuslaitos perii jälleen-
vuokraamistaan asunnoista lokakuusta 2012 lukien luontoisetujen laskentaperusteista annetun voi-
massaolevan Verohallinnon päätöksen perusteella määräytyvää vuokraa ja 1.1.2014 alkaen kustan-
nusvastaavaa vuokraa, joka kattaa Senaatille maksettavan ensivuokran lisäksi vuokra-asuntokiinteis-
töistä aiheutuvat ylläpitokustannukset (lämmitys, sähkö, vesi, kunnossapito ja huolto). Mahdollisilta
ulkopuolisilta vuokralaisilta peritään paikkakunnan tason mukaista käypää vuokraa, vähintään liiketa-
loudellisin perustein määräytyvää vuokraa. 

Säästöpotentiaali: Toiminnallisista syistä edelleen säilytettävien vuokra-asuntojen kustannus-
vastaavuuden parantaminen merkitsee Rikosseuraamuslaitoksen vuokra-
tulojen lisääntymistä. Vuokratulojen lisääntyminen on huomioitu kohdan
3.2.6 henkilökunnan asuntojen määrän vähentämisestä  saatavissa sääs-
töissä. 
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5.3 RSKK:n ja RTHY:n maksullisen toiminnan tuotot 

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus laskuttaa myymistään koulutuspalveluista Laurea ammattikor-
keakoulua. Maksullisista koulutuspalveluista on tehty yhteistyösopimus. Hinnoittelu tarkistetaan vas-
taamaan liiketaloudellista hintaa.

RSKK saa sisäisiä tuloja kurssihotellista. Henkilöstökoulutuksesta aiheutuvia matkakustannuksia voi-
daan säästää lisäämällä kurssihotellin käyttöä sisäisissä koulutuksissa.

Terveydenhuoltoyksikön tulot koostuvat Psykiatrisen vankisairaalan tekemistä mielentilatutkimuksista
ja vaarallisuusarvioista saatavista myyntituotoista. Psykiatrinen vankisairaala laskuttaa 420€/ tutki-
musvuorokausi. Vuonna 2010 tutkimusvuorokausia tilattiin 424 ja vuonna 2011 ennustetaan olevan
406. Niuvanniemen sairaala laskuttaa 440€/tutkimusvuorokausi ja Vanhan Vaasan sairaala 465€/tut-
kimusvuorokausi. Hinnoittelun tarkistaminen ylöspäin Niuvanniemeen tasoon lisäisi tuloja nykyisillä
tutkimusvuorokausilla noin 8000 euroa vuodessa ja Vanhan Vaasan tasoon noin 18 000 euroa vuo-
dessa.

Säästöpotentiaali RSKK:n ja RTHY:n maksullisista toiminnoista saatavat lisätuotot olisivat
vuodesta 2013 alkaen yhteensä 30 000 euroa. 
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6 Esitysten kustannusvaikutukset vuosina 2012 - 2016

Rikosseuraamuslaitoksen määrärahakehitys olisi sopeuttamissuunnitelmassa esitettyjen sopeutta-
mistoimien toteuttamisen jälkeen taulukon 8 mukainen. Vrt. kappaleen 2.1. taulukko 1, jossa esitettiin
Rikosseuraamuslaitoksen määrärahakehitys ilman sopeuttamistoimia.

Taulukko 8. Rikosseuraamuslaitoksen määrärahojen ja menojen kehitys sopeuttamistoimin.

2012 2013 2014 2015 2016

Palkat 133 526 500 131 483 000 129 765 000 128 000 000 125 677 500

Kiinteistövuokrat 45 113 000 45 304 000 44 184 000 43 794 000 43 404 000

Muut menot 61 027 000 60 394 000 60 491 000 60 734 000 60 985 000

Tulot -14 573 000 -14 743 000 -15 143 000 -15 143 000 -15 143 000

Menot yhteensä 225 093 500 222 438 000 219 297 000 217 385 000 214 923 500

Toimintamenomääräraha 221 180 000 221 291 000 221 167 000 221 167 000

Edelliseltä vuodelta siirtyvä
määräraha

10 028 000 6 114 500 4 967 500 6 837 500

Määrärahat yhteensä 231 208 000 227 405 500 226 134 500 228 004 500  

Siirtyy seuraavalle vuodelle 6 114 500 4 967 500 6 837 500 10 619 500

Sopeuttamista koskevassa laskelmassa ei ole huomioitu menoina seuraavia hankkeita:

1. Indeksejä

2. Asiakastietojärjestelmän kehittäminen 9M€

3. Hämeenlinnan vankila (selvitys 9.2.2012) Investointi n. 50M€ . 
Vuokralisäys olevaan vuokraan: vankilan osalta n. 3,35M€/v. Vankisairaala + rivitalot
n. 120 000€ 

5. Kerava (Hanketiedot 2011 tehtyjen selvitysten pohjalta)
Investointi sisältäen avopuolen uudisosan ja peruskorjauksen, sekä suljetun perus-
korjauksen n. 30,3 M€.
Vuokralisäys olevaan vuokraan: n. 2,2 M€

4. Helsingin vankila, pohjoinen selliosasto (Hankearvio)
Investointi sisältäen kevennetyn peruskorjauksen 5M€
Vuokralisäys olevaan vuokraan: n. 0,35 M€

5. Jokelan avo-osaston laajennus 40 vankipaikkaa:
Investointi n. 3 M€
Vuokralisäys olevaan vuokraan: n. 0,225 M€

Liitteenä on taulukko sopeuttamissuunnitelman kokonaisvaikutuksista ja sopeuttamissuunnitelmalla
aikaan saatavien htv- ja euromääräisten säästöjen kohdentumisesta eri vuosille (LIITE 11).  
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LIITTEET 
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LIITE 8 b. Investointien vaihtoehtolaskelmat.

LIITE 9. Hämeenlinnan vankilan perusparannus; Rakennus-, rakenne- ja talotekniset reunaehdot
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