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1. Vankimäärä ja paikkatilanne nyt ja v. 2025
• Vankiluku on 3089 (kirjoissa 16.10.2013), vankitiloja on käytössä 3077, joista 70 % suljetuissa 

ja 30 % avolaitoksissa
• Ilman koevapauteen ja ulkopuoliseen laitokseen sijoitettuja vankiluku on 2943, joten täyttöaste 

on lähellä 95 %, joka on tavoitteena
• Nykyinen vankiluku ja nykyisten vankiloiden paikkamäärä on valtakunnan tasolla tasapainossa 

ja vankilaverkosto on myös alueellisesti kattava
• Eniten vapaita paikkoja on IPRA:n, 78 paikkaa, ja LSRA:n, 55 paikkaa, avolaitoksissa, 

yliasutusta on edelleen LSRA:n, 23 paikkaa, suljetuissa laitoksissa
• ESRA:n alueelta puuttuu avolaitospaikkoja: avolaitospaikkojen osuus kaikista paikoista on 

ESRA alueella 16,3 %, IPRA  37,6 % ja LSRA 35,2 %
• ESRA:n alueella tutkintavankien osuus kaikista vangeista on selvästi suurempi kuin muilla 

alueilla eli 24,6 % kaikista vangeista, IPRA 18,4 %, LSRA 14,6 %; Vantaan vankilassa on  
jatkuva yliasutus, mikä vaikeuttaa tutkintavankien erilläänpitoa

• Vankiluku on ennusteen mukaan v. 2025  n. 3250, jolloin vankipaikkoja tarvitaan 95 %:n 
täyttöasteella n. 3150

• Toimitilavisioehdotuksen (6/2013) arvion mukaan v. 2025 vankeja olisi 3252, joista valvotussa 
koevapaudessa ja ulkopuoliseen laitokseen sijoitettuina 245. Tällöin vankipaikkoja tarvittaisiin 
95 %:n täyttöasteella 3157

• Tarve voi olla suurempi, jos valvontarangaistuksen käyttö jää nykytasolle, eikä valvottujen 
koevapauksien määrää pystytä kasvattamaan suunnitellusti 

• Väestön keskittyminen Etelä-Suomeen lisää vankipaikkojen tarvetta ESRA:n alueella

VANKIMÄÄRÄ JA PAIKKATILANNE NYT JA V. 2025
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TOIMINNALLISIA LINJAUKSIA

2. Toiminnallisia linjauksia

• Valvontatasoluokitus otetaan käyttöön 4-luokkaisena 
• Luokittelulla täsmennetään eri vankiloiden rakenteellisia vaatimuksia, turvatekniikan tasoa ja 

henkilöstömitoitusta
• Valvontatasoluokat ovat S2 ja S1 (varmuusosastot sis. S2-luokkaan) sekä A2 ja A1 
• Avolaitoksista A2-laitokset ottavat vastaan suoraan siviilistä myös mahdollisesti päihtyneinä

saapuvia, jotka sitoutuvat päihteettömyyteen laitosaikana. A1-laitoksissa vangeille annetaan 
enemmän vastuuta, samalla kun valvonnan taso on matalampi, A1-laitoksia ovat myös 
vapauttamisyksiköt

• Kaikki avolaitokset valmistelevat vankien vapauttamista (myös ne suljetut vankilat, jotka 
vapauttavat vankeja)

• 10-vuotistavoite kaikki vankitilat: A-luokan avolaitostiloja 32 % (nyt 30 %) ja S1-
luokan tiloja 33 % ja S2- luokan tiloja 35 %
• Rise ehdottaa, että selvitetään, onko laitosten jaottelu suljettuihin ja avolaitoksiin 
tarkoituksenmukaista 
• Suunnitelmallinen, vaiheittainen vapauteen valmentaminen on Risen ydintehtävä

• Valvotun koevapauden määriä lisätään osana suunnitelmallista, hallittua vapauttamista
• 10-vuotistavoitteena on, että 260-280 vankia on sijoitettu päivittäin valvottuun koevapauteen
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TOIMINNALLISIA LINJAUKSIA 

Arvioinnin ja sijoittamisen kehittäminen

• Selvitetään valtakunnallisen arviointikeskuksen perustamista. Arviointikeskuksen rooli 
rikosseuraamusalueita tukevana yksikkönä tulee kuitenkin säilyttää

• Tavoitteena on nykyistä tasaisempi laitosten käyttöaste ja vankien yhdenvertaisuus mm. 
avolaitossijoituksissa

• Pyrkimyksenä on sijoittaa vanki vankeuslain mukaisesti mahdollisimman avoimeen laitokseen 
(yksilöllinen arviointi). Jos vanki ei menesty, siirretään laitokseen, jossa on korkeampi valvontataso

• Tavoitteena on, että alle kahden vuoden tuomion saaneet ja päihteettömyyteen sitoutuneet vangit 
sijoitetaan suoraan avolaitokseen. Tämä edellyttää, että suoraan siviilistä vastaanottavilla avolaitoksilla 
on mm. riittävät terveydenhuoltopalvelut ja tilat päihtyneiden erillään pitämiseksi.

• Kotipaikan lähelle sijoittamista tulkitaan aiempaa väljemmin. Sijoittaminen tapahtuu kuitenkin 
yksilöllisesti harkiten, ja siten, että laitos vastaa valvontatasoltaan ja toiminnalliselta tarjonnaltaan 
vangin tarpeita

• Vapauttamisen valmistelu tapahtuu lähellä vapautumiskuntaa
• Ulkomaalaiset vangit, joilla ei siteitä Suomessa, sijoitetaan vankiloihin, joissa alhainen käyttöaste, 

kuitenkin vangin yksilölliset tarpeet huomioiden
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TOIMINNALLISIA LINJAUKSIA

Naisvankien sijoittelu

• Valtaosa naisista sijoitetaan naisille tarkoitettuihin laitoksiin, joissa toiminnat lähtevät naisten 
lähtökohdista. Hämeenlinnan vankila toimii perusparannuksen jälkeenkin tällaisena naisten 
suljettuna vankilana ja Vanajan vankila toimii naisten avolaitoksena.

• Tasa-arvoperiaate edellyttää, että naisille on olemassa sijoitusmahdollisuuksia Hämeenlinnan 
lisäksi myös muualla maassa. Erityisesti naisille on tärkeää sijoittua mahdollisimman lähelle 
kotipaikkaansa, jolloin yhteydenpito lapsiin ja perheeseen turvataan. 

• Naisosastojen paikkamäärä miesten vankiloissa tulisi olla riittävä (vähintään 12-paikkaa), mm. 
jotta naisille on mahdollista järjestää myös omia ryhmätoimintoja. 

• Kun naiset osallistuvat toimintoihin miesten kanssa sekaryhmissä, on heidän turvallisuudestaan 
erityisesti huolehdittava ja toiminnoissa on oltava välitön henkilöstön valvonta / ohjaus. 
Tutkintavankiloissa voi olla myös pienempiä naisten osastoja.

• Mikäli naisvankien määrä kasvaa, IPRA:n alueella tulisi varata yksi avolaitos pelkästään 
naisvankien käyttöön. Tarvittaessa laitoksessa voisi olla myös suljettu naisosasto (S1).
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Kuntouttava / vaikuttava toiminta

•Priorisoidaan toimintoja, jotka edistävät rikoksettomuutta ja yhteiskuntaan 
integroitumista; verkostojen panosta lisätään

•Otetaan käyttöön toimintapaketit vangin riskien ja tarpeiden sekä rangaistusajan 
pituuden mukaan yksilöllisesti

•Tehostetaan suunnitelmallista, vaiheittaista vapauteen valmentamista

•Lyhytaikaisvangeilla vapauttamissuunnitelman tulisi korvata 
rangaistusajansuunnitelma

•Lisätään omatoimisuutta ruoanvalmistuksessa ym. arjen toimissa, hyödynnetään 
sähköistä asiointia / tekniikkaa toiminnoissa

TOIMINNALLISIA LINJAUKSIA
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LÄHTÖKOHDAT LAITOSKANNAN KEHITTÄMISEKSI

3. Lähtökohdat laitoskannan kehittämiseksi

• Rikosseuraamuslaitoksella on lainsäädännön mukainen velvoite laittaa vankeusrangaistukset 
täytäntöön viivytyksettä

• Rikosseuraamuslaitoksella on hyvin vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa vankiluvun säätelyyn, 
mutta se voi vaikuttaa vankilassa olevien määrään valvottua koevapautta ja ulkopuoliseen 
laitokseen sijoittamista lisäämällä

• Risen sopeuttamissuunnitelman mukaisesti toteutetaan n. 200 htv:n säästö vuosina 2012-2016 
tuottavuusohjelman n. 300 htv:n säästön lisäksi

• Aleneva henkilöstömäärä ei enää riitä olemassa olevan vankilaverkoston laitosturvallisuuden ja 
kuntouttavan toiminnan nykytason turvaamiseen  

• Useissa vankiloissa on lähivuosina edessä tilojen perusparannus, mikä tarkoittaa ko. vankiloiden 
vuokrakustannusten merkittävää nousua

• Sopeuttamissuunnitelmasta huolimatta Rikosseuraamuslaitos ei tule toimeen myönnetyillä
toimintamenomäärärahoillaan, jolloin joudutaan etsimään uusia säästöjä niin henkilöstö- kuin 
toimitilakustannuksista 

• Vaihtoehtoisesti Rikosseuraamuslaitoksen määrärahakehyksiin lisätään tasokorotus, joka 
mahdollistaa toiminnan nykyisen tason säilyttämisen
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LÄHTÖKOHDAT LAITOSKANNAN KEHITTÄMISEKSI

Muu tilahallinnan kehittäminen

• Aloitetaan neuvottelut Senaatti-kiinteistöiltä vuokrattujen tilojen vuokrien kohtuullistamiseksi 
sekä toimitilojen omistajan ja vuokralaisen vastuiden tarkentamiseksi

• Jaetun vuokran malliin siirtymisen tulee parantaa kiinteistöjen hoitoa ja kunnossapitoa, eikä
se saa nostaa toimitilakustannuksia

• Jaetun vuokran mallin kohteissa ei ole Risen päätoimista tilahallinnan henkilöä

• Palvelussuhdeasunnoista luopumista jatketaan tehtyjen linjausten mukaisesti 

• RSKK:n majoitustilojen käyttötarkoitusta arvioidaan uudelleen 

• Energiatehokkaasta toiminnasta luodaan jatkuva toimintamalli lisäämällä energiankäytön 
ymmärrystä, sitouttamalla henkilökunta ja vangit asetettuihin tavoitteisiin sekä toimimaan 
arjessa energiaa säästävästi

• Toimintatilat tehdään joustavasti muunneltaviksi ja tilatehokkaiksi, jolloin niiden 
käyttöastetta voidaan parantaa

• Toimitilakonsepti- ja kampusajattelu otetaan maanlaajuisesti käyttöön ja tilat suunnitellaan 
sen mukaisesti, mikäli se on toiminnallisesti perusteltua ja kustannustehokasta
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VAIHTOEHTO 0

4. Nykyinen laitosverkosto säilytetään ja korjataan (vaihtoehto 0)

ESRA
• Keravan vankila: 

• avo-osasto eli ns. nuoriso-osastorakennus ja monitoimikeskusrakennus peruskorjataan ja 
rakennetaan uusia asunto-osastoja siten, että avovankipaikkoja tulee olemaan 155. Hankkeen 
hinta-arvio 19,2 milj. euroa  (hankesuunnitelma 9.5.2011)

• Keravan vankilan suljettu puoli peruskorjataan 
• Helsingin vankila:  

• Länsiselli- ja Pohjoisselliosastot peruskorjataan, jolloin paljusellit poistuvat
• puutyörakennus puretaan ja kirjapaino-koulurakennus peruskorjataan
• Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimisto sijoittuu Helsingin vankilan henkilökunnan 

asuinrakennuksiin 
• Jokelan vankilan porttivalvomorakennus peruskorjataan suljetun vankilan tarpeita vastaavaksi
• Suomenlinnan peruskorjaus valmistuu
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VAIHTOEHTO 0 JATKUU

LSRA
•Hämeenlinnan vankilan perusparannus toteutetaan

•Häv:n nykyiset henkilökunnan asunnot muutetaan avoyksiköksi, johon tulee 35 vankipaikkaa
•Vanajan vankilan Ojoisten osasto siirretään Häv:n avoyksikköön (avopaikkoja poistuu 18)

IPRA
•Mikkelin vankilan peruskorjaus on käynnissä, Mikkelin vankilan peruskorjauksen valmistuttua vankilan 
suljettujen paikkojen määrä nousee 58:lla
•Toteutetaan Pelson vankilan investointi: keskusrakennus ja selliosasto 2 peruskorjataan,  selliosasto 1 
puretaan eikä avolaitosta rakenneta; pääomavuokravaikutus on 400 000 euroa/v. 
•Laukaan vankilan toiminta siirretään Jyväskylään, johon perustetaan kampus yhdessä yks-toimiston 
kanssa vuoden 2016 aikana

•Jyväskylän kampuksesta saatujen kokemusten perusteella arvioidaan, tuoko kampusten 
perustaminen synergiaetuja ja ovatko ne toiminnallisesti perusteltuja
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VAIHTOEHTO 1

5. Rikosseuraamuslaitoksen visio: Etelä-Suomen laitosrakenne 
tarvetta vastaavaksi, Pyhäselän vankila lakkautetaan 
(vaihtoehto 1)
ESRA: Lisätään avovankilapaikkoja. Poistetaan Vantaan tutkintavankilan yliasutustilanne 
ja turvataan tutkintavankien erilläänpito. Varaudutaan maassa- ja maahanmuuton 
aiheuttamaan vankimäärän nousuun. Poistetaan paljusellit. Haetaan synergiaetuja ja 
kustannussäästöjä perustamalla Helsinki -kampus.
• Keravan vankilan suljettu puoli peruskorjataan ja siitä tehdään 95-paikkainen avovankila / 

avovankilaosasto, entisestä nuorisovankilarakennuksesta luovutaan, samoin kuin 
suurimmasta osasta muita kiinteistöjä, henkilökunnan asuntoihin korjataan henkilöstön 
työtilat

• Jokelan vankilan suljettu puoli muutetaan 84-paikkaiseksi avovankilaksi / -osastoksi ja 
porttirakennus korjataan avovankilan tarpeiden mukaiseen kuntoon, nykyiset avopaikat 
säilyvät

• Hallinnon keventämiseksi Keravan ja Jokelan avovankilaosastot muodostavat yhden 
yksikön (”Keski-Uudenmaan vankila”)  

• Vantaan vankilan alueelle rakennetaan uusi rakennus, johon tulee 120 suljettua 
vankipaikkaa. Pyrkimyksenä on keskittää alueen tutkintavangit yhteen paikkaan ja pystyä
nykyistä paremmin hyödyntämään jo olemassa olevaa infraa ja toimintoja. 

• Arviointikeskus siirretään Vantaan vankilaan; psykiatriselle osastolle etsitään tilat muualta
• Helsingin vankilan kirjapaino-koulurakennukseen perusparannetaan uudet 

energiatehokkaat ja pienemmät työtoiminnan tilat. Tilojen valmistuttua puutyörakennus 
puretaan. 
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VAIHTOEHTO 1 JATKUU

• Helsingin vankilan ns. paljuselliosastot, Länsi- ja Pohjoinen, perusparannetaan
(hankesuunnittelu on käynnissä)

• Helsingin vankilan henkilökunnan asuinrakennuksiin sijoittuu Helsingin 
yhdyskuntaseuraamustoimisto ja syntyvän kampuksen yhteyteen perustetaan avoyksikkö (22 
vankipaikkaa) ja vapauttamisyksikkö (8 vankipaikkaa)

• Suomenlinnan vankilan peruskorjaus valmistuu
• Laitosrakenteen kevenemisen vuoksi muutokset on tarkoitus toteuttaa nykyisillä

henkilöstöresursseilla. 

LSRA: Poistetaan paljusellit. Haetaan synergiaetuja ja kustannussäästöjä perustamalla 
Turkuun kampus.
• Hämeenlinnan vankilan perusparannus valmistuu v. 2017

• Häv:n nykyiset henkilökunnan asunnot muutetaan avoyksiköksi, johon tulee 35 
vankipaikkaa

• Vanajan vankilan Ojoisten osasto peruskorjataan; Ojoisten paikat ovat tarvittaessa myös 
ESRA:n käytettävissä

• Turkuun perustetaan kampus, jonka muodostavat Turun yks-toimisto, arviointikeskus ja Käyrän 
vankilan korvaava laitos, jossa toiminta jatkuu (max.) 40-paikkaisena yksikkönä. Asiassa 
edetään Jyväskylän kampuksesta saatujen kokemusten perusteella.
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VAIHTOEHTO 1 JATKUU

IPRA: Haetaan synergiaetuja ja kustannussäästöjä perustamalla kampuksia. Ylimääräisistä
vankipaikoista luovutaan ja varaudutaan väestökehityksen aiheuttamaan vankimäärän 
vähenemiseen. Vankilaverkoston supistaminen mahdollistaa htv-kehyksen alentamisen.

•Mikkelin vankilan peruskorjaus on käynnissä, Mikkelin vankilan peruskorjauksen valmistuttua alueen 
suljettujen paikkojen määrä nousee 58:lla
•Toteutetaan Pelson vankilan investointi: keskusrakennus ja selliosasto 2 peruskorjataan,   selliosasto 
1 puretaan eikä avolaitosta rakenneta; pääomavuokravaikutus on 400 000 euroa/v. Väestöennusteen 
mukaan Oulun seudun väkiluku kasvaa, joten alueella tarvitaan vankipaikkoja 
•Pyhäselän vankila lakkautetaan v. 2020

•Pyhäselän vankila on jo nyt osin taloteknisesti vanhentunut ja peruskorjaus olisi aloitettava 
vuoteen 2025 mennessä
•Väestöennusteen mukaan väkiluku Pohjois-Karjalassa alenee
•Toimitilaverkoston supistaminen toteutetaan sijoittamalla vangit olemassa olevaan laitoskantaan 
IPRA:n alueella, mikä mahdollistaa RISE:n htv-kehyksen alentamisen 
•Laitoksen henkilöstölle pyritään löytämään siirto muihin laitoksiin kuitenkin niin, että valtaosa 
vapautuvista htv:sta voidaan vähentää
•Pyv:n htv-toteuma v. 2012 oli yht. 65 htv. Perusparannuksen valmistuttua Mikkelin vankila 
tarvitsee arvion mukaan 15 htv lisää, joten enimmillään voisi vähentää 50 htv.
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VAIHTOEHTO 1  JATKUU

•Kampuksien perustamisella on mahdollista saada synergiaetuja ja kustannussäästöjä, koska 
vapauttamisyksiköt ovat paikkamäärältään pienempiä kuin avovankilat ja siten tarvitsevat vähemmän 
henkilöstöä ja myös muut kustannukset alenevat

•Laukaan vankilan toiminta siirretään Jyväskylään, johon perustetaan kampus yhdessä yks-
toimiston kanssa vuoden 2016 aikana
•Jyväskylän kampuksesta saatujen kokemusten perusteella arvioidaan, tuoko kampusten 
perustaminen synergiaetuja ja ovatko ne toiminnallisesti perusteltuja
•Joensuuhun ja Mikkeliin perustetaan kampukset. Asiassa edetään vaiheittain Jyväskylän 
kampuksesta saatujen kokemusten perusteella
•Joensuun kampuksen muodostavat Joensuun yks-toimisto ja Juuan vankilan korvaava laitos 
•Mikkelin kampukselle tulee Mikkelin yks-toimisto ja Sulkavan vankilan korvaava laitos
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VAIHTOEHTO 2

6.  Vaihtoehdon 1 lisäksi Juuan ja Sulkavan vankilat lakkautetaan 
(vaihtoehto 2)

• Mikäli vaihtoehto 1 ei toteutuessaan riitä kattamaan Risen toimintamenomäärärahan 
säästötarvetta kehyksissä pysymiseksi, tarvitaan sopeuttamistoimien lisäksi lisäsäästöjä
henkilöstökuluissa ja toimitilavuokrissa supistamalla edelleen toimitilaverkostoa ja 
pyrkimällä vähentämään vuokravaikutteisia investointeja. Lisäksi tarvitaan säästöjä
muissa toimintamenoissa.

• Pyhäselän vankilan lisäksi myös Juuan ja Sulkavan vankilat lakkautetaan, eikä Juuan ja 
Sulkavan toimintaa siirretä perustettaviin kampuksiin. Vankilat sijaitsevat alueilla, joilla 
väestömäärä alenee.

• Toimitilaverkoston supistaminen toteutetaan sijoittamalla vangit olemassa olevaan 
laitoskantaan IPRA:n alueella

• Mahdollistaa RISE:n htv-kehyksen alentamisen. Suljettavien laitosten henkilöstölle 
pyritään löytämään siirto muihin laitoksiin kuitenkin niin, että valtaosa vapautuvista 
htv:sta voidaan vähentää. Pyv:n, Juv:n ja Sulv:n htv-toteuma v. 2012 oli yht. 114 htv. 
Perusparannuksen valmistuttua Mikkelin vankila tarvitsee arvion mukaan 15 htv lisää, 
joten enimmillään voisi vähentää 99 htv.


