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1. TIIVISTELMÄ 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2013 - 2016 on kuvattu Rikosseuraamus-

laitoksen toimintaympäristössä suunnittelukaudella tapahtuvat muutokset, arvio toi-

minnan laajuudesta sekä keskeiset vaikuttavuustavoitteet ja niihin liittyvät hankkeet.  

 

Julkisen talouden alijäämän vuoksi valtiontaloudessa toteutettavat menoleikkaukset 

merkitsevät Rikosseuraamuslaitoksen taloustilanteen nopeaa heikkenemistä vuodesta 

2012 lähtien ja erityisesti tällä TTS-kaudella. Rikosseuraamuslaitos laatii talouden so-

peuttamissuunnitelman 29.2.2012 mennessä. Suunnitelmassa otetaan huomioon lai-

toskanta ja toimitilavuokrat, ja se sisältää tarkistetun investointiohjelman. Suunnitel-

massa otetaan huomioon lisäksi henkilöstömäärä ja palkkamenot sekä muut toiminta-

menot. TTS-asiakirja täydentyy siltä osin konkreettisemmalla sopeuttamissuunnitel-

malla. Talouden sopeuttamissuunnitelmaa hyödynnetään oikeusministeriön kehysval-

mistelussa ja vuoden 2013 budjetin valmisteluissa.  

 

Rikosseuraamuslaitoksen strategia vahvistettiin vuoden 2011 alussa. Rikosseuraamus-

laitoksen visiona on tehdä vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskun-

nan turvallisuuden hyväksi. Rikosseuraamuslaitoksen strategia on kiteytetty kolmeen 

peruspilariin, jotka ovat ”polku rikoksettomaan elämään aktiivisella verkostoyhteis-

työllä”, ”turvallisesti kohti avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntöönpanoa” ja ”mie-

lekäs työ, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö”. Suunnittelukaudella näitä linjauksia 

viedään käytäntöön hankkeiden kautta, jotka liittyvät henkilöstön osaamiseen, työpro-

sesseihin ja teknisen toimintaympäristön kehittämiseen. Rikosseuraamuslaitoksen 

strategian toteuttaminen edesauttaa tiukasta taloustilanteesta selviämistä. 

 

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kuvaavat hyvin sitä toimintakentän mo-

ninaisuutta, jonka osana Rikosseuraamuslaitos toimii. Kumppanuuksien hyödyntämi-

nen ja verkostoituminen erilaisten palveluntuottajien kanssa tulee entistä tärkeämmäk-

si. Onnistuminen yhteiskuntaan integroivien polkujen rakentamisessa ratkaisee viime 

kädessä sen, miten hyvin Rikosseuraamuslaitos onnistuu tavoitteessaan ehkäistä uu-

sintarikollisuutta. Kuntatalouden rahoitusvaikeudet ja taloudellinen taantuma lisäävät 

kuntoutusjatkumoiden ja kumppanuuksien rakentamisen haasteellisuutta. Kansainvä-

listyminen ja tietoyhteiskunnan teknologinen kehitys tuovat mukanaan sekä mahdolli-



 

2 

suuksia että uhkia. Medialla on aikaisempaa suurempi vaikutus kansalaisten turvalli-

suuden tunteeseen.  

 

Rikosseuraamuslaitoksen on jatkettava toiminnan tuottavuuden jatkuvaa kehittämistä 

myös vuoden 2011 lopussa päättyvän tuottavuusohjelmakauden jälkeen, jotta tehtävä 

työ kohdentuu perustehtävän ja vision kannalta olennaisiin asioihin. Teknisiä järjes-

telmiä ja tietotekniikkaa hyödynnetään siten, että henkilöstö voi keskittyä varsinaiseen 

rangaistusten täytäntöönpanotyöhön ja sen sisällön kehittämiseen. Tekniset ratkaisut, 

kuten sähköinen valvonta ja uusi asiakastietojärjestelmä, lisäävät henkilöstön työn su-

juvuutta, mielekkyyttä ja turvallisuutta.  

 

Suunnittelukaudella vakiintuu valvontarangaistuksen käyttö. Rangaistuksen vaikutuk-

sia vankipaikkojen tarpeeseen voidaan arvioida lähivuosina. Valvontarangaistuksen on 

arvioitu täydessä laajuudessaan laskevan päivittäistä vankilukua noin 110:lla. Jo tehty-

jen lainsäädäntömuutosten vuoksi saattaa vankien määrä vankiloissa nousta suunnitte-

lukauden aikana valvontarangaistuksen vaikutuksesta huolimatta. Lisäksi on paineita, 

että tutkintavankeja aletaan siirtää aikaisempaa nopeammin poliisilta Rikosseuraamus-

laitoksen tiloihin. Rikosseuraamuslaitos pyrkii edelleen vankeuslain keskeisen periaat-

teen mukaisesti lisäämään vaiheittain ja hallitusti tapahtuvaa vapauttamista. Valvot-

tuun koevapauteen on tarkoitus sijoittaa suunnittelukauden aikana päivittäin 200 van-

kia.  

 

Vapaudessa suoritettavat yhdyskuntaseuraamukset ovat merkittävä osa rangaistusten 

täytäntöönpanojärjestelmää. Yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan suunnittelu-

kaudella säilyvän suunnilleen nykyisellä tasolla, joskin valvontarangaistuksen määrän 

ennustaminen on ennen toimintakäytäntöjen muotoutumista hankalaa. Yhdyskunta-

seuraamuksiin liittyy monia etuja verrattuna erityisesti suljettuun laitostäytäntöön-

panoon. Rikosseuraamuslaitoksen on tehtävä johdonmukaisesti työtä yhdyskuntaseu-

raamusten tunnettuisuuden ja yleisen hyväksynnän lisäämiseksi. Suunnittelukauden 

alussa uudistetaan yhdyskuntaseuraamuksia koskeva lainsäädäntö.  

 

Täytäntöönpanotyön sisällöllistä kehittämistä ohjaa uusimisriskin vähentämistavoite. 

Suunnittelukauden aikana keskeisiä toiminnallisia kehittämishaasteita ovat asiakasar-

viointimenetelmien kehittäminen, uuden asiakastietojärjestelmän rakentaminen sekä 
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toiminnan laadun ja vaikuttavuuden varmistaminen. Suunnittelukauden alussa valmis-

tuu Mikkelin rakennushanke. Toimitila- ja investointihankkeiden suunnittelussa lähtö-

kohtana on se, että rikosseuraamusasiakkaat voitaisiin sijoittaa lähelle kotikuntansa 

palveluita. Vankien suunnitelmallisen vapauttamisen ja siihen liittyvän verkostotyön 

edistämiseksi perustetaan vapauttamisyksiköitä ja kehitetään vapauttamista tukevaa 

toimintaa. Investointiratkaisuilla on haettu myös toimitilojen käytön kustannustehok-

kuutta. Hämeenlinnan, Keravan ja Helsingin vankiloiden investointihankkeiden myötä 

Rikosseuraamuslaitoksen vankitilat saataisiin vastaamaan kansainvälisiä normeja, 

mutta niiden toteuttaminen edellyttäisi kehyskaudella korvamerkittyä rahoitusta. 

Hankkeiden toteuttamiseen otetaan kantaa laadittavassa sopeuttamissuunnitelmassa.  

 

Henkilöstön työhyvinvointi perustuu hyvään johtamiseen, monipuolisiin ja mielekkäi-

siin tehtävänkuviin, järkeviin työprosesseihin, töiden priorisointiin ja oikeudenmukai-

seen työnjakoon. Mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja oman työn sisältöön 

vaikuttamiseen ovat tärkeitä. Suunnittelukauden alussa siirrytään uuteen rikosseu-

raamusalan tehtäviin pätevöittävään koulutusmalliin, joka pitää sisällään osaamisläh-

töisen tutkintokouluksen, kaikille tarkoitetun alalletulokoulutuksen ja täydennyskoulu-

tuksen. Suunnittelukauden aikana erityistä huomiota kiinnitetään esimieskoulutukseen 

ja laaditaan pitemmän aikavälin henkilöstösuunnitelma, jonka tarkoituksena on enna-

koida rikosseuraamusalan henkilöstömuutoksia ja –tarpeita.  
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2. RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VISIO JA KESKEISET TAVOITTEET 

 

Rikosseuraamuslaitoksen strategiassa vuosille 2011 - 2020 on kuvattu visio ja keskei-

set tavoitteet. Rikosseuraamuslaitoksen perustehtävänä on yhdyskuntaseuraamusten ja 

vankeusrangaistusten täytäntöönpano sekä tutkintavankeuksien toimeenpano. Rikos-

seuraamuslaitoksen erityisenä tavoitteena on parantaa yhteiskunnan turvallisuutta vä-

hentämällä tuomittujen uusintarikollisuutta. Visiona on, että Rikosseuraamuslaitos te-

kee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hy-

väksi. Vision saavuttamiseksi Rikosseuraamuslaitoksessa kehitetään työn sisältöä, 

työmenetelmiä, prosesseja ja henkilöstön osaamista sekä panostetaan yhteistyöhön 

muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Keskeiset toimintalinjaukset on ki-

teytetty kolmeen tavoitteeseen, joita kohti suunnittelukaudella edetään. Tavoitteet esi-

tellään jäljempänä toiminnalliseen tehokkuuteen, tuotosten ja laadun sekä henkilöstö-

voimavarojen hallintaan liittyvien hankkeiden kautta. 

 

 

Kaavio 1 Rikosseuraamuslaitoksen arvot, perustehtävä, visio ja keskeiset tavoitteet 
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3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TOIMINNAN LAAJUUS 

 

 

Seuraavassa on kuvattu toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, jotka vaikuttavat 

Rikosseuraamuslaitoksen asiakasmääriin ja toimintaedellytyksiin suunnittelukaudella. 

 

 

3.1. Julkisen talouden rahoitusongelmat 

 

Maailmantaloudessa tapahtuu aikaisempaa nopeampia ja ennakoimattomampia muu-

toksia, jotka heijastuvat Suomen tilanteeseen. Globaalin taantuman ja velkaantumisen 

ohella Suomen tilannetta vaikeuttaa kestävyysvaje, joka johtuu huoltosuhteen heiken-

tymisestä. Valtiontaloudessa tehtävät menoleikkaukset julkisen talouden alijäämän 

vuoksi heijastuvat Rikosseuraamuslaitoksen talouteen. TTS-kaudella Rikosseuraamus-

laitoksen talous ajautuu kriisiin, mikäli toimintamenoja ei kyetä sopeuttamaan kehys-

rahoituksen tasolle.  

 

Kaikki menoja lisäävät päätökset arvioidaan uudelleen. Tuottavuuden parantamisessa 

tärkeintä on, että tehtävä työ kohdentuu Rikosseuraamuslaitoksen kannalta olennaisiin 

asioihin, mikä edellyttää rakenteiden ja toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä ja re-

surssien uudelleen kohdennusta.  

 

Kuntatalouden heikkeneminen näkyy suunnittelukaudella palveluresurssien vähene-

misenä, mikä hankaloittaa niin asiakkaiden kuntoutusjatkumoiden turvaamista kuin 

kumppanuuksien rakentamista erityisesti kunnallisten ja kuntien ostopalveluihin si-

doksissa olevien järjestöjen päihdepalveluiden kanssa. Kunta- ja palvelurakenneuudis-

tuksen jatkotoimia jatketaan hallituskaudella 2011 - 2015 käynnistämällä koko maata 

koskeva kuntauudistus. Tavoitteena on turvata palvelujen yhdenvertainen saatavuus 

koko maassa.  
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3.2. Seuraamusjärjestelmässä tapahtuneet muutokset 

 

Seuraamusjärjestelmän vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi ta-

voitteena on lisätä yhdyskuntaseuraamusten käyttöä laitosseuraamusten sijaan. Val-

vontarangaistus otettiin käyttöön 1.11.2011. Mikäli valvontarangaistusta käytetään 

vankeuden sijasta arvioidun mukaisesti, sen arvioidaan vähentävän päivittäistä vanki-

lukua noin 100 - 110:llä suunnittelukauden aikana. Rangaistusten täytäntöönpanossa 

tulevat korostumaan yhteiskunnassa yleisesti tarjolla olevien palveluiden hyödyntämi-

nen, verkottunut työtapa sekä yhteiskuntaan integroivien jatkumoiden ja polkujen ra-

kentaminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhdyskuntaseuraamuksia koskevaa lainsää-

däntöä kehitetään.  

 

Kesäkuun 2011 alussa voimaan tullut rikoslain muutos ankaroitti lapsiin kohdistuvien 

seksuaalirikosten rangaistuksia siten, että kaikki sukupuoliyhteyden sisältävät seksu-

aalirikokset katsotaan lähtökohtaisesti törkeiksi lapsen seksuaalisiksi hyväksikäytöik-

si. Lain ankaroittamisesta johtuvan muutoksen arvioidaan nostavan päivittäistä vanki-

lukua portaittain vuodesta 2013 lähtien siten, että vaikutus vankilukuun olisi vuonna 

2013 noin 30 vankia päivässä ja suunnittelukauden lopussa vuonna 2016 noin 120 

vankia päivittäin. 

 

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi kartoittaa mahdollisuudet ottaa sopimushoi-

tokäytäntö osaksi seuraamusjärjestelmää. Sakon muuntorangaistuksen uudistustarpeita 

selvitetään yhdyskuntaseuraamustoimikunnan työn pohjalta. Lisäksi selvitetään, olisi-

ko perusteltua kehittää seuraamusjärjestelmää siten, että pitkiin ehdollisiin tuomioihin 

voitaisiin liittää lyhyt ehdoton rangaistusjakso.  

 

 

3.3. Rikollisuustilanne 

 

Suomen rikollisuustilanne on pysynyt viime vuosina vakaana, ja tilastoitujen rikosten 

kokonaismäärä on 2000 –luvun alkuvuosista hieman vähentynyt. Rikokset ovat vähen-

tyneet lähes kaikissa rikostyypeissä. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kannalta 

keskeisten rikostyyppien osalta ei suunnittelukauden aikana ole ennakoitavissa nou-
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sua. Rikosseuraamuslaitoksen asiakasmääriin vaikuttavat lähinnä rattijuopumus-, vä-

kivalta- ja vakavan huumerikollisuuden kehityksessä tapahtuneet muutokset. 

 

Kaikkien rikosten väkilukuun suhteutettu määrä on kansainvälisesti vertaillen alhai-

nen. Henkirikosten määrä on Euroopan maiden keskiarvoa korkeampi, mutta trendi on 

kuitenkin ollut laskeva. Poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten määrä on vä-

hentynyt vuodesta 2007 lähtien, mutta kääntynyt uudelleen nousuun vuonna 2011. Pa-

hoinpitelyrikosten lisääntyminen vuoden 2011 poliisitilastoissa oli odotettavissa, kun 

lähisuhteessa tehdyt sekä uhriin hänen työtehtävänsä vuoksi kohdistuneet lievät pa-

hoinpitelyt tulivat yleisen syytteen alaisiksi.  

 

Tilastoitujen seksuaalirikosten määrät ovat viime vuosina kasvaneet. Taloudellisen 

taantuman johdosta verorikokset ja velallisen rikokset ovat lisääntyneet, mutta omai-

suusrikokset selvästi vähentyneet. Turvallisuustekniikan kehittyminen ja lisääntyvä 

käyttöönotto on vähentänyt osaltaan omaisuusrikoksia. Suomalaiseen rikollisuuteen 

vaikuttaa keskeisesti runsas alkoholin käyttö. Tilastojen mukaan alkoholinkulutus on 

kuitenkin kääntynyt laskuun. Poliisin tietoon tulleet törkeät rattijuopumukset ovat vä-

hentyneet vuodesta 2004, ja palautuneet vuosikymmenen alun tasolle. Törkeiden huu-

mausainerikosten määrä on viime vuosikymmenen aikana vaihdellut ilman selvää 

suuntaa.  

 

 

3.4. Väestönkehitys 

 

Suomi on kansainvälisessä vertailussa alhaisen rikollisuuden maa. Tulevaisuudessa ri-

kollisuutta vähentää jonkin verran se, että väestö ikääntyy ja nuorille tyypillisten mas-

sarikosten määrä sen myötä laskee. Suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta 

ongelmia kasautuu melko pienelle vähemmistölle, jolla on suuri syrjäytymisriski. Ri-

kollisuus ja väkivaltakokemukset kasaantuvat pienelle vähemmistölle. Tämä saattaa 

vaikuttaa tuleviin asiakas- ja vankimääriin, mutta ei merkittävästi. 

 

Alueiden väestörakenteen polarisoituminen jatkuu. Suuret kaupunkikeskittymät vah-

vistuvat. Tilastokeskuksen väestöennusteiden mukaan väestön määrä kasvaa nopeim-

min suurimmissa kasvukeskuksissa ja niissä maakunnissa, jotka ovat etelän ja lännen 
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rikosseuraamusalueilla. Kyseessä olevalla alueella väestön ennustetaan laskevan aino-

astaan Satakunnan maakunnassa. Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella väes-

tönkasvua on Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa. Väestö vähenee 

Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kai-

nuun ja Lapin maakunnissa.   

 

Taantuvilla alueilla ikääntyvän väestön osuus kasvaa merkittävästi, mikä vähentää 

myös näiden alueiden rikosten määrää. Sosiaaliset erot kaupunkien sisällä kasvavat, 

kun alakulttuurit ja vähemmistöt keskittyvät tietyille alueille. Sillä saattaa jatkossa olla 

merkitystä rikollisuuden kannalta.  

 

Myös palveluiden tarjonta ja tarve keskittyvät kasvukeskuksiin. Tämä heijastuu Ri-

kosseuraamuslaitoksen toimitilarakenteen kehittämistarpeisiin ja palvelujen hankin-

taan. Väestörakenteen muutokset ovat jo nyt nähtävissä etelän ja lännen alueen van-

kimäärien kasvuina, mikä näkyy tilanahtautena nykyisissä vankiloissa. 

 

 

3.5. Kansainvälistyminen 

 

Kansainvälistymisen myötä tulevia uhkia ovat mm. järjestäytyneen rikollisuuden kas-

vu, konfliktit maahanmuuttaja- ja valtaväestöön kuuluvien ryhmien välillä, maahan-

muuttajataustaisten nuorten syrjäytyminen sekä väkivaltainen radikalisoituminen. Ul-

komaalaisten tekemät varkausrikossarjat ja suunnittelua edellyttävät suurimittaiset 

omaisuusrikokset saattavat lisääntyä. Kansainvälistyminen näkyy rajat ylittävinä oike-

usjuttuina, kansainvälisen virka-avun lisääntymisenä ja ulkomaalaisten vankien ja eri-

tyisesti tutkintavankien määrän kasvuna varsinkin pääkaupunkiseudulla. 

 

Ulkomaalaisten tai ulkomaalaistaustaisten tuomittujen määrän lisääntyminen edellyt-

tää entistä suurempaa huomion kiinnittämistä heidän erityistarpeisiinsa niin vankilois-

sa kuin yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanotyössä. Maahanmuuttajataustaisille asi-

akkaille suunnattujen toimintojen räätälöintiin ja toteuttamiseen on kiinnitettävä huo-

miota.  Asiakaskunnan monikulttuuristuminen edellyttää uusia osaamisvaatimuksia ri-

kosseuraamusalan henkilöstöltä ja luo haasteita rekrytoinnille.  
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Toisaalta kansainvälistymisen avulla saadaan paljon arvokasta tietoa vaikuttavan työn 

sisältöjen kehittämiseen mm. muualla tehtyjen tutkimusten ja saatujen kokemusta 

myötä.  

 

 

3.6. Tietoyhteiskunta ja teknologinen kehitys 

 

Medialla on aikaisempaa suurempi vaikutus kansalaisten turvallisuuden tunteeseen. 

Oikean ja asiallisen tiedon välittäminen ja avoin kansalaisviestintä rikosseuraamusalan 

työmenetelmistä ja toiminnasta on tärkeää. Tietoyhteiskunta ja verkkomaailma edel-

lyttävät hallinnolta yhä nopeampaa reagointia ja verkkoviestinnän mahdollisuuksien 

hyödyntämistä.  

 

Teknologinen kehitys avaa uusia mahdollisuuksia käyttää tietojärjestelmiä ja sähköisiä 

järjestelmiä lähityön tukena. Esimerkkeinä ovat yhteinen asiakastietojärjestelmä, val-

tion talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät, sähköinen asianhallinta, vankien ja 

asiakkaiden sähköinen valvonta sekä mahdollisuudet hyödyntää viranomaispalveluita 

ja opiskella verkon välityksellä. 

 

 

3.7. Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työ- ja toimintakyky sekä koulutustausta 

 

Rangaistuksen suorittaminen tarjoaa mahdollisuuden selvittää hallitusohjelma-

tavoitteen mukaisesti vankien ja asiakkaiden terveydentilaa, työ- ja toimintakykyä se-

kä kuntoutus- ja koulutustarpeita. 

 

Tiedot rikosseuraamusasiakkaiden terveydestä, työkyvyn alenemisesta ja hoidon tar-

peista on otettava huomioon toimintoja suunniteltaessa. Rikosseuraamusasiakkaat 

muodostavat marginaalisen huono-osaisten ihmisten ryhmän, jonka koulutustausta, 

sosiaalinen asema ja ammatillinen ura ovat selkeästi heikompia kuin muulla väestöllä. 

Jokin elämänaikainen päihdehäiriö on noin yhdeksällä kymmenestä rikosseu-

raamusasiakkaasta, kahdella kolmasosalla on alkoholi- ja kahdella viidesosalla amfe-

tamiiniriippuvuus. Lähes kaikilla (94 %:lla) rikosseuraamusasiakkailla on todettu jos-

sakin elämän vaiheessa jokin mielenterveyden häiriö. Somaattinen sairastavuus on 
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hieman lisääntynyt aikaisemman terveystutkimuksen tuloksiin nähden. Noin puolet ri-

kosseuraamusasiakkaista on kuitenkin työkykyisiä.  

 

 

3.8. Muut toimintaympäristön muutokset 

 

Henkilöstön ikärakenteen kehitys ja suurten ikäluokkien poistuminen työelämästä vai-

kuttavat jo suunnittelukaudella Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstösuunnitteluun. 

Toisaalta se avaa mahdollisuuden tarkastella kriittisesti henkilöstön määrää suhteessa 

ydintehtäviin, toisaalta tuo haasteen, kuinka säilyttää tulevaisuudessakin osaaminen 

rikosseuraamusalalla.  

 

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että vankien terveydenhuollon järjestämisvastuun ja ra-

hoittamisen siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriölle selvitetään. Samassa yhteydes-

sä selvitetään vankien terveydenhuollon valvontavallan siirtämistä Sosiaali- ja terve-

ysalan lupa- ja valvontavirastolle. 

 

 

3.9. Toiminnan laajuus  

 

Yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen määrien on arvioitu TTS-kaudella nousevan 

hieman valvontarangaistuksen ansiosta. Valvontarangaistuksen suorittamisen aloittaa 

täydessä laajuudessaan arviolta 600 - 700 henkilöä vuosittain. Rangaistuksen keski-

määräisen keston ollessa 103 päivää, rangaistusta suorittaisi päivittäin noin 100 - 110 

henkilöä. Valvontarangaistuksen on arvioitu vähentävän päivittäistä vankilukua 

110:llä, jos  sitä määrätään odotusten  mukaisesti ehdottoman vankeuden sijasta.  

 

Poliisin tietoon tulleiden törkeiden rattijuopumusten väheneminen edelleen vuoden 

2010 aikana viittaa siihen, että toimeenpantavaksi tulevien yhdyskuntapalvelujen mää-

rä jatkaa laskuaan lähitulevaisuudessa. Poliisihallituksesta saatujen arvioiden mukaan 

kyseessä on törkeiden rattijuopumusten todellinen väheneminen. Yhdyskuntapalvelun 

määrälliseen kehitykseen vaikuttaa lisäksi se, missä määrin valvontarangaistusta tul-

laan tuomitsemaan  yhdyskuntapalveluun soveltuvuuden rajatapauksissa.  

 



 

11 

Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen määrän arvioidaan kasvavan valvon-

tarangaistuslainsäädännön seurauksena. Vuoden 2011 alussa voimaantulleen lainsää-

dännön vuoksi nuorten seuraamusselvitysten määrä kasvoi merkittävästi verrattuna ai-

kaisempiin henkilötutkintamääriin. Valvontarangaistuslainsäädäntö ohjaa asiantuntija-

lausuntojen laatimiseen niistä henkilöistä, jotka eivät oletettavasti suoriutuisi yhdys-

kuntapalvelusta. Syyttäjä voi pyytää jatkossa lausuntoa soveltuvuudesta yhdyskunta-

palveluun ja toissijaisesti valvontarangaistukseen. Valvontarangaistuksen toimeenpa-

noselvityksiä arvioidaan tehtävän vuonna 2012 noin 300, vuonna 2013 noin 800 ja 

täydessä laajuudessaan vuonna 2015 noin 1150 kappaletta.  

 

Toimeenpantavaksi tulleiden ehdollisesti rangaistujen nuorten valvontojen määrä 

näyttää edelleen laskevan. Tehdyn lakimuutoksen myötä valvonta-aika on kaikilla yk-

si vuosi ja kolme kuukautta. Poliisin tietoon tulleiden varkauksien, pahoinpitelyjen ja 

rattijuopumusten viime vuosien määrissä ei ilmene sellaisia suuntia, joiden perusteella 

voisi ennakoida suuria valvontamäärien muutoksia suunnittelukaudella.  

 

Kaikkien alle 18-vuotiaita koskevien lausuntojen laatimisen siirtyminen Rikosseu-

raamuslaitokselle saattaa lisätä tapauksia, joissa nuori tuomitaan valvontaan tai nuori-

sorangaistukseen. Ehdonalaisesti valvontaan vapautuneiden määrä saattaa edelleen 

hieman laskea suunnittelukaudella, mikäli vankiluku laskee ennakoidulla tavalla.   

 

Vuonna 2011 vankiluvun arvioidaan olevan noin 3280. Suunnittelukauden aikana 

vankeja arvioidaan olevan päivittäin vajaa 3300. Luvut sisältävät  koevapaudessa ole-

vat (115 - 200 vankia päivittäin) ja laitoksen ulkopuolelle sijoitetut, jotka eivät todelli-

suudessa vie vankipaikkaa laitoksissa. Vankilassa olevia vankeja arvioidaan olevan 

suunnittelukauden lopussa noin 3100. 

 

Vankilassa olevien vankien määrän ennakoitu aleneminen perustuu valvotun koeva-

pauden käytön lisäämiseen sekä valvontarangaistuksen käyttöönottoon. Valvontaran-

gaistuksen odotetaan laskevan vankilukua suunnittelukauden aikana siten, että vuonna 

2012 sen vaikutus olisi päivittäin noin 30 ja vuonna 2016 noin sata vankia vähemmän. 

Toisaalta  lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten lainsäädännön tiukentumisen arvioi-

daan lisäävän päivittäistä vankilukua suunnittelukauden aikana asteittain noin 30 - 

120:lla. 
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Huolestuttavana trendinä on ollut pitkäaikaisvankien, ulkomaalaistaustaisten vankien, 

ja tutkintavankien määrän kasvu. Tutkintavankien päivittäinen keskimäärä saattaa 

suunnittelukauden aikana nousta arviolta 40:llä, mikäli tutkintavankeja ei säilytetä po-

liisin tiloissa yhtä pitkään. Naisvankien määrän kasvu näyttää hidastuneen vuoden 

2011 aikana.  

 

Euroopan neuvoston puitepäätökseen perustuvan lain mukaan toisen EU-jäsenvaltion 

kansalainen voidaan ilman hänen suostumustaan siirtää suorittamaan rangaistustaan 

kotimaahansa aikaisempaa kevyemmällä menettelyllä. Tämä mahdollistaa arviolta joi-

denkin kymmenien ulkomaalaisvankien siirtämisen kotimaahansa suorittamaan ran-

gaistustaan. Joulukuussa 2011 voimaan tulevan uudistuksen arvioidaan vähentävän 

vankilukua noin 10:llä.  

 

Oikeusministeriössä valmistuneen tutkintavankeustyöryhmän ehdotukset aiheuttavat 

tarpeen selvittää tutkintavankien sijoittamista Rikosseuraamuslaitoksessa. Työryhmän 

yhtenä ehdotuksena on, että poliisivankiloissa neljä viikkoa säilytettävien tutkintavan-

kien säilytysaika tulisi lyhenemään kahteen viikkoon, mikä nostaisi tutkintavankiloi-

den vankilukua joillakin kymmenillä. Käytännössä muutos edellyttää tutkintavankeus-

lain muutoksen. Taustalla on CPT:n huomautus siitä, ettei tutkintavankien säilytysvas-

tuun ja esitutkintavastuun erottaminen toteudu riittävän hyvin. Tutkintavankien, erityi-

sesti ulkomaalaisten tutkintavankien, määrä on ollut jatkuvasti nousussa. Muutos nos-

taisi tutkintavankien määrää vankiloissa noin 40:llä. 
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Taulukko 1 Toiminnan laajuus  

 

Toiminnan laajuus 
Toteuma 

2010 
Arvio 
2011 

TAE 
2012 

Tujo 
2012 

TTS 
2013 

TTS 
2014 

TTS 
2015 

TTS 
2016 

Täytäntöönpantaviksi tulleet 
yhdyskuntaseuraamukset 4 568 4 600 4 645 4 700

 
4 840 

 
4 900 4 930 4 930

Vapaudesta vankilaan tulleet 6 545 6 650 6 520 6 520 6600 6600 6600 6600

Seuraamuksiin liittyvät  
asiantuntijalausunnot* 7 665 12 560 13 100 12 800

 
13 300 

 
13 500 13 450 13 450

Yhdyskuntaseuraamuksia 
suorittavia keskimäärin 3 970 3 850 3 880 3 880

 
3 910 

 
3 920 3 930 3 930

Vankeja keskimäärin 3 291 3 280 3 270 3 270 3250 3260 3290 3320

Vankeja vankilassa 3 189 3 165 3095 3095 3075 3055 3060 3090

Vankeja ulkopuolisissa  
laitoksissa** 25 25

 
30 

 
30 30 30

Vankeja valvotussa 
koevapaudessa 102 115 150 150

 
150 

 
175 200 200

 

* Valvontarangaistusselvitysten määrän vaikutusta asiantuntijalausuntojen kokonaismäärään voidaan 

täsmällisesti arvioida vasta, kun saadaan kokemusta siitä, miten paljon syyttäjät pyytävät ko. lausuntoja. 

** Ulkopuolisiin laitossijoituksiin on laskettu mukaan ostopalveluna hankittaviin vapauttamisyksikkö-

palveluihin sijoitetut vangit. 

 

Kts. tarkemmin liitteenä oleva taulukko Tuloksellisuus/Toiminnan laajuus. 
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4. RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN KESKEISET TAVOITTEET SUUNNITTELUKAU-

DELLA 

 

4.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

 

Kriminaalipolitiikan vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuuden 

haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Tämä 

edellyttää useiden hallinnonalojen yhteistä tavoitteenasettelua ja yhteisiä toimintalin-

joja. Oikeusministeriön hallinnonalalla erityisinä tavoitteina ovat uusintarikollisuuden 

ja väkivallan vähentäminen. 

 

Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan 

täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusten täy-

täntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä 

syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen, sekä vähentää rangaistusten 

täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia. 

 

Taulukko 2 Seuraamusten uusiminen 3 vuoden seuranta-ajalla 

 

UUSIMINEN, 3 v:n seuranta-ajalla % 2010 toteuma 

Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan 44,5

Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan tai yhdys-

kuntapalveluun 50,2

Valvotun koevapauden kautta vapautuneista uusi rikos* 18

Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan 19,2

Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan tai 

yhdyskuntapalveluun 32

 

* Valvotun koevapauden kautta vapautuneista teki uuden rikoksen 2 v. seuranta-ajan kuluessa. 
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Taulukko 3 Seuraamusten kustannukset vuodessa (brutto) 

 

KUSTANNUKSET (Brutto) 

2010  

toteuma (N)

€/ toimeenpano 

vuodessa 

Suljetuissa laitoksissa 2332 73 256 

Avolaitoksissa 857 58 728 

Valvotussa koevapaudessa 102 17 687 

Yhteensä 3291 67 750 

   

Yhdyskuntapalvelu 1428 4 894 

Ehdonalaisesti vapautuneet valvottavat 1316 3 025 

Nuorisorangaistus 12 11 825 

Ehdollisesti rangaistut nuoret valvottavat 1214 2 271 

Yhteensä 3970 3982 

   

Asiantuntijalausunnon kustannus 7665 253 

 

 

4.2. Toiminnallinen tehokkuus 

 

4.2.1. Strategiatavoite 

 

Joustavat ja turvalliset rakenteet ja seuraamusprosessit mahdollistavat ja tukevat 

avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntöönpanoa. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan 

tuottavuutta parannetaan asiakas- ja toimintaprosesseja kehittämällä. Tehtäviä, jotka 

eivät ole välttämättömiä ydintehtävän hoitamisen kannalta, karsitaan laadittavien sel-

vitysten pohjalta. 

 

4.2.2. Toiminnan tuottavuus 

 

Rikosseuraamuslaitoksessa on jatkettava toiminnan vaikuttavuuden ja toiminnallisen 

tuloksellisuuden jatkuvaa kehittämistä vuoden 2011 lopussa päättyvän tuottavuusoh-

jelmakauden jälkeen toimintamenomäärärahasäästövelvoitteiden vuoksi. Resursseja 

kohdennetaan henkilöstön osaamisen, työprosessien ja teknisen toimintaympäristön 

kehittämiseen. Teknisiä järjestelmiä ja tietotekniikkaa hyödynnetään siten, että henki-
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löstö voi keskittyä varsinaiseen rangaistusten täytäntöönpanotyöhön. Tekniset ratkai-

sut lisäävät henkilöstön työn sujuvuutta, mielekkyyttä ja turvallisuutta. 

 

Rikosseuraamuslaitoksen strategian toteuttaminen ja siirtyminen kohti avoimempia 

täytäntöönpanomuotoja on keskeinen keino toiminnallisen tuottavuuden lisäämisessä. 

Niukkojen resurssien tilanteissa resurssien oikeudenmukainen jako korostuu. Vankiti-

lojen luokittelu -projektin tuotoksena syntyvät henkilöstömitoitukset valvonnan ja 

toiminnan intensiivisyydeltään erilaisiin vankiloihin. Yhdyskuntaseuraamustyössä  re-

surssien kohdentamista seurataan kuormittavuusmittareiden avulla.  

 

Tuottavuuden parantamisessa tärkeintä on, että tehtävä työ kohdentuu Rikosseu-

raamuslaitoksen perustehtävän ja vision kannalta olennaisiin asioihin. Henkilöstö-

resursseja kohdennetaan siihen työhön, joka edistää avoimempaa ja vaikuttavampaa 

täytäntöönpanoa ja joka edellyttää oman koulutetun henkilöstön osaamista. Henkilös-

tön riittävyyden varmistamiseksi ulkoistamista jatketaan niissä toiminnoissa, joissa se 

on vaikuttavuuden tai kustannustehokkuuden kannalta tarkoituksenmukaista, ja joissa 

ei käytetä merkittävää julkista valtaa. Tällaisia selvitettäviä toimintoja ovat: 

 

 Ostopalveluiden käytön ja vankien omatoimisuuden lisääminen vankien 

ruokahuollossa vaiheittain.  

 Toimitilojen kunnossapidon ja huollon siirtäminen Senaatti -kiinteistöjen 

vastuulle siinä vaiheessa, kun oma henkilöstö eläköityy (jaetun vuokran 

malli).  

 Turvateknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimusten laatimi-

nen. 

 Päätöksen tekeminen siitä, jatketaanko vanginkuljetusta VR:n junakulje-

tuksena vai korvataanko kuljetukset maantiekuljetuksella. Nykyinen VR:n 

kalusto poistuu käytöstä vuoteen 2015 mennessä. 

 Mahdollisuuden ulkoistaa vankilasielunhoito. 

 Mahdollisuudet ulkoistaa pesulatoiminta ja vaatehuolto.  

 Vankien terveydenhuollon järjestämisvastuun ja rahoittamisen siirtäminen 

sosiaali- ja terveysministeriölle. 
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Henkilötyövuosisäästöjä haetaan jatkamalla talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tuki-

tehtävien keskittämistä rikosseuraamusalueilla. Keskushallintoyksikön ja valtakunnal-

listen yksiköiden (RSKK ja RTHY) talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä haetaan 

synergiaetuja. Palkeiden ja Rikosseuraamuslaitoksen työnjakoa tarkastellaan tuotta-

vuusnäkökulmasta uudelleen.  

 

Asiakastietojärjestelmähankkeen määrittelyn yhteydessä selkiinnytetään ja yksinker-

taistetaan keskeisiä seuraamusten asiakas- ja toimintaprosesseja ja tehdään arvio saa-

vutettavista tuottavuussäästöistä. Seuraamusprosessien lisäksi arvioidaan asiakastieto-

järjestelmään kytkeytyvien tukiprosessien tehokkuus, mm. vankien palkanmaksujär-

jestelmän, tarkoituksenmukaisuus ja kehittäminen.  

 

4.2.3. Toiminnan taloudellisuus 

 

Suunnittelukaudella ei ole nähtävissä julkisen sektorin rahoitusvajeen vuoksi rangais-

tusten täytäntöönpanotyön kehysmäärärahan kasvua. Valtioneuvoston 5.10.2011 an-

tamassa valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille 2011 - 2015 todetaan: 

 

Rikosseuraamusjärjestelmää kehitetään siirtämällä rangaistusten paino-

pistettä hienokseltaan laitosseuraamuksista vapaudessa täytäntöön pan-

taviin seuraamuksiin, ja rangaistusten täytäntöönpanossa suljetuista lai-

toksista avolaitoksiin. Sähköisen valvonnan käyttöä laajennetaan. Rikos-

seuraamuslaitoksen laitoskantaa, henkilöstömäärää ja vankilukua sopeu-

tetaan kehyspäätöksen mukaisen määrärahatason edellyttämällä tavalla. 

Rangaistusten täytäntöönpanon toimintakykyä parannetaan toimintapro-

sesseja ja tietojärjestelmiä kehittämällä. 

 

Hallitusohjelmassa Rikosseuraamuslaitokselle kohdennetut toimintamenosäästöt mer-

kitsevät sopeuttamistoimia hallituskauden aikana, jotta Rikosseuraamuslaitoksen siir-

tyvä erä olisi noin 4,5 miljoonaa euroa (2 %) vuonna 2016. Esitettävät liitelaskelmat 

on tehty kehyksiin siten, että sopeuttamistoimet on laskelmassa kohdennettu suoraan 

henkilöstömenoihin vaiheittain vuosien 2013-2015 aikana. Liitteenä esitetyssä laskel-

massa henkilöstömenoja on vuoden 2012 tasoon nähden vähennetty 8,3 miljoonaa eu-

roa. 



 

18 

Sopeuttamiskauden aikana siirtyvä erä jää alle 2 %:n. Myös tulojen kasvua on enna-

koitu. Rikosseuraamuslaitos laatii helmikuun 2012 loppuun mennessä tarkennetun 

suunnitelman sopeuttaakseen toimintansa valtioneuvoston päättämiin määrärahake-

hyksiin. Suunnitelmassa täsmennetään alla esitettyjä toimenpiteitä: 

 

 Seuraamusjärjestelmän kehittäminen, vankiluvun hallinta sekä rakenteelli-

set ratkaisut : 

 

Vankiloissa olevan vankimäärän arvioidaan olevan vuodesta 2014 eteen-

päin päivittäin keskimäärin noin 3100. Optimaalinen vankipaikkojen käyt-

töaste olisi keskimäärin 95 %, koska vankiluku vaihtelee vuoden aikana. 

Suurta vankipaikkojen vähentämismahdollisuutta ei suunnittelukauden ai-

kana ole. Vuonna 2013 olisi sadan prosentin kuormituksella 120 vanki-

paikkaa yli arvioidun vankimäärän. Optimaalisella 95 %:n kuormituksella 

vankipaikkoja olisi noin 40 paikkaa liian vähän.  

 

Mikäli suunnitellut investoinnit (Keravan ja Hämeenlinnan lisäpaikat) to-

teutettaisiin, vuonna 2016 sopeuttamispotentiaali olisi sadan prosentin 

kuormituksella noin 235 vankipaikkaa ja 95 %:n optimaalisella kuormituk-

sella noin 70 vankipaikkaa. Noin 235 vankipaikkaa vastaa noin 160 henki-

lötyövuoden eli 7,4 miljoonan euron ja noin 70 vankipaikkaa noin 50 hen-

kilötyövuoden eli 2,3  miljoonan euron säästöä. Toteutuessaan säästöä saa-

taisiin myös lakkautettavan vankilan vuokra- ja muista menoista.  

 

Esitettyä suurempi vankipaikkojen vähentäminen edellyttäisi vankiluvun 

laskua huomattavasti nopeammin. Jo tehtyjen lainsäädäntömuutosten vai-

kutuksen arvioidaan olevan pikemminkin päinvastainen. Rikosseuraamus-

laitos esittää, että oikeusministeriössä jatkettaisiin lainsäädäntötoimia, joil-

la vankilukua saataisiin vähennettyä, ja tutkittaisiin mm. pantavalvonnan 

käyttömahdollisuuksia osalla tutkintavangeista. 

 

 Työprosessien ja toiminnan sisällön kehittäminen tuottavuuden parantumi-

sen näkökulmasta. 
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 Toimitila-, ICT- ja tukitoimintojen kustannusten karsiminen, hankintatoi-

men kehittäminen ja muut toimintamenosäästöt toimintaa tehostamalla. 

 Hinnoittelun tarkistaminen ja kustannusvastaavuuden nostaminen mm. työ-

toiminnan, henkilökunnan asuntojen ja kanttiinin osalta. 

 

4.2.4. Toimitila- ja investointihankkeet  

 

Rikosseuraamuslaitoksen toimitilaohjelmassa on linjattu neljä strategista tavoitetta: 

 Toimitilarakenne tukee avoimempaa rangaistusten täytäntöönpanoa. 

 Toimitilat edistävät perustehtävän hoitamista, työskentelyä kohti rikokse-

tonta elämää sekä turvallista rangaistusten täytäntöönpanoa. 

 Toimitilajohtaminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa, ja se 

kytkeytyy tiiviisti suunnittelukelloon ja tulosohjaukseen. 

 Toimitilakustannuksia hillitään. 

 

Rikosseuraamusalan strategisena tavoitteena on siirtää painopistettä vapaudessa täy-

täntöönpantaviin seuraamuksiin ja suljetuista vankiloista avolaitoksiin. Etelä-Suomen 

rikosseuraamusalueen avolaitospaikkojen puuttuminen on yhdenvertaisuuskysymys.  

 

Hallitusohjelmatavoitteena on poistaa viimeisetkin paljusellit käytöstä peruskorjaus-

ohjelman myötä. Tavoitteen toteuttaminen suunnittelukauden aikana edellyttäisi toteu-

tuakseen lisärahoitusta vuosille 2014 - 2016 (kts. liitteet 2 ja 3). TTS-kauden aikana 

toteutettavista investoinneista ei ole tehty päätöksiä. Vaihtoehdot investointiohjelman 

toteuttamiseksi esitetään laadittavassa sopeuttamissuunnitelmassa. Kiireellisimmät in-

vestoinnit ovat Keravan vankilan uudisrakennus- ja peruskorjaushanke, Hämeenlinnan 

vankilan peruskorjaushanke ja Helsingin vankilan länsiselliosaston peruskorjaus.  

 

Vankien suunnitelmallisen vapauttamisen ja siihen liittyvän verkostotyön edistämi-

seksi tehostetaan vapauttamista tukevaa toimintaa erityisesti niillä paikkakunnilla, joi-

hin vankeja eniten vapautuu. Osa vapauttamisyksiköistä tulee toiminaan joko vankilan 

välittömässä läheisyydessä vankilan alaisuudessa tai yhdyskuntaseuraamustoimiston 

alaisuudessa. Osassa vapauttamisyksiköistä vankien asuminen ja ohjaustoiminta han-

kitaan ostopalveluna ulkopuoliselta palvelunjärjestäjältä Rikosseuraamuslaitoksen 

vastatessa valvonnasta. Vapauttamisyksiköiden valvonnassa käytetään hyväksi säh-
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köisen valvonnan mahdollisuuksia. Ulkopuolisten tuki- ja ohjauspalveluiden käyttöä 

pidetään tärkeänä kaikkien vapauttamisyksiköiden toiminnassa mm. sen vuoksi, että 

yhteistyö yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa helpottaa vapautumisen jälkeisten 

palveluiden järjestämistä ja jatkumoiden toteutumista.  

 

Suunnittelukauden alussa Rikosseuraamuslaitos ja Senaatti–kiinteistöt toteuttavat 

kolme hanketta, joilla haetaan toimintamenosäästöjä: 

 Toimitilaverkostoselvityksen laatiminen: Tavoitteena on kartoittaa kaikki 

Rikosseuraamuslaitoksen käytössä olevat Senaatin omistamat kiinteistöt, ja 

arvioida niiden elinkaari ja investointitarpeet. Verkostoselvityksen pohjalta 

laaditaan vuoteen 2020 ulottuva investointiohjelma. 

 Energiankulutuksen vähentäminen: Pilottina kokeiltua "ekotehokas vanki-

la" -konseptia laajennetaan muihin vankiloihin ja energiatehokkuutta pa-

rannetaan teknisiä järjestelmiä uusimalla. Investoinnit kohdistuvat sellai-

siin teknisiin järjestelmiin, joilla on lyhyt takaisinmaksuaika. 

 Kiinteistönhuollon ja korjauskunnossapidon toimintamallin kehittäminen 

ja valmistautuminen jaetun vuokran malliin siirtymiseen. Tavoitteena on 

päästä eroon vuokravaikutteisista kunnossapitohankkeista.  

 

(Katso tarkemmin liitteet 2 ja 3.) 

 

4.2.5. Tietojärjestelmähankkeet ja tietotekniikan hyödyntäminen seuraamusjärjestelmän 

kehittämisessä 

 

Suunnittelukaudella otetaan käyttöön nykyiset Vati- ja Tyyne –järjestelmät korvaava 

uusi asiakastietojärjestelmä. Asiakastietojärjestelmähanke ajoittuisi vuosille 2011 - 

2014. Asiakastietojärjestelmähanketta ei ole mahdollista toteuttaa ilman kehykseen 

saatavaa erillisrahoitusta.  

 

Rikosseuraamuslaitos laatii asiakastietojärjestelmähankkeesta VM:n arviointikehikon 

mukaisen suunnitelman ja perustelumuistion marraskuuhun 2011 mennessä. Asiakas-

tietojärjestelmähankkeen rahoitus esitetään lisättäväksi Rikosseuraamuslaitoksen ke-
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hyksiin vuosille 2013 - 2016. Tietohallintohankkeesta neuvotellaan erikseen oikeus-

ministeriön tietohallintoyksikön ja kriminaalipoliittisen osaston, oikeushallinnon tieto-

tekniikkakeskuksen ja Rikosseuraamuslaitoksen kesken. 

 

KIEKU hankkeen myötä tulevat uudet talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ote-

taan Rikosseuraamuslaitoksessa käyttöön vuoden 2015 alussa. Uusi tietojärjestelmä 

tuo muutoksia myös talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin. Rikosseuraamuslai-

toksella on käytössä monia substanssitoimintaan liittyviä sovelluksia (esim. Sonet, 

Vankiraha kanttiini, VankiPrima, Aromi), joita Kiekuun ei tule. Näiden osalta selvite-

tään, onko nykyisistä järjestelmistä mahdollisuus tehdä suorat integroinnit Kieku-

järjestelmään. Tämä edellyttää nykytilan kuvauksia sekä prosesseista että käytettävistä 

sovelluksista. Lisäksi selvitetään, millainen raportointi- ja sisäisen laskennan järjes-

telmä Kiekussa tulee olemaan, ja tehdään päätös BO-Planning ja -

raportointijärjestelmän sekä Tarmo-järjestelmän jatkokäytöstä. Suunnittelukauden ai-

kana otetaan käyttöön hallintoasioiden sähköinen asianhallinta- ja arkistointijärjestel-

mä sekä siirrytään rangaistusaikojen koneelliseen laskentaan.  

 

Sähköistä valvontaa käytetään valvontarangaistuksen täytäntöönpanon, koevapauden 

sekä poistumis-, opinto- ja siviilityölupien valvonnassa ja eräiden avolaitosten val-

vonnassa. Valvontarangaistuksen valvonta toteutetaan sähköisen valvontapannan 

avulla ns. kotivalvontana, jolloin tuomitun liikkumista on kodin ulkopuolella rajoitettu 

toimeenpanosuunnitelmassa määrätyllä tavalla.  

 

Sähköistä valvontaa käytetään myös valvotun koevapauden valvonnan tukena. Tämä 

mahdollistaa riskialttiimpien vankien sijoittamisen valvottuun koevapauteen ja erityi-

sesti suljetusta vankilasta vapautuvien pitempiaikaisten vankien hallitun vapauttami-

sen niissä tapauksissa, joissa avolaitoksen kautta vapauttaminen ei ole mahdollista.  

 

Pantavalvontaa käytetään vankien paikalla olemisen, saapumisen ja lähtemisen val-

vontaan myös muutamissa avolaitoksissa ja perustettavissa vapauttamisyksiköissä. 

Tällä voidaan tukea vankien vapaa-aikana tapahtuvaa laitosvalvontaa ja laitosalueella 

pysymistä, mikä mahdollistaa aikaisempaa riskialttiimpien vankien sijoittamisen avo-

laitokseen.  
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Vankien ja asiakkaiden mahdollisuuksia hyödyntää verkossa olevia viranomaispalve-

luja ja vankien vapautumisen valmistelua edistäviä verkkosivuja ja oppimispalveluja 

kehitetään. 

 

4.3. Tuotokset ja laadunhallinta 

 

4.3.1. Strategiatavoite 

 

Rangaistusten täytäntöönpanon sisältö sekä yhteistyö muiden viranomaisten, kolman-

nen sektorin toimijoiden ja tuomitun lähiverkoston kanssa lisäävät tuomittujen val-

miuksia yhteiskuntaan kiinnittymiseen. 

 

4.3.2. Arviointimenetelmien kehittäminen 

 

Suunnittelukaudella kehitetään ja otetaan käyttöön Rikosseuraamuslaitoksen yhtenäi-

nen asiakasarviointikokonaisuus. Suunnittelukauden alussa aletaan käyttää yhdyskun-

taseuraamusasiakkaiden ja vankien alku- ja loppuarviointia. Arviointimenetelmän tie-

toteknisestä toteutuksesta päätetään osana asiakastietojärjestelmähanketta. Asiakasar-

viointikokonaisuuden kaikki osiot valmistuvat suunnittelukauden alkuvuosina.  

 

4.3.3. Toiminnan kehittäminen 

 

Suunnittelukaudella yhdyskuntaseuraamuksia koskeva lainsäädäntö uudistuu yhdys-

kuntaseuraamustoimikunnan linjausten mukaisesti.  

 

Suunnittelukauden alussa valmistuvat rikosseuraamusalueiden toimintojen kehittämis-

suunnitelmat. Toimintojen kehittämisessä korostetaan vankien ja asiakkaiden tarpei-

den lisäksi tavoitteidensuuntaisen oman toimijuuden vahvistamista. Vankiloiden työ-

toimintaa kehitetään omaa toimintaa tehostamalla ja ulkopuolista yhteistyötä lisäämäl-

lä. Ohjelmatoiminnan laatua tehostetaan käyttämällä vain akkreditoituja ohjelmia ja 

muuta hyväksyttyä kuntoutusta. Vankien päihdekuntoutuksessa lisätään ulkopuolisten 

ostopalveluiden käyttöä. Polku vapauteen rakennetaan suunnitelmallisesti verkostojen 

palveluita käyttäen.  
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Vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille suunnatulla kyselyllä kerätään palautet-

ta, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 

 

Vangit ovat muuta väestöä sairaampia ja tarvitsevat runsaasti terveydenhuollon palve-

luja. Vankiloiden terveydenhuollon siirtäminen osaksi yleistä terveydenhuoltojärjes-

telmää selvitetään.  

 

 

4.3.4. Vankila- ja yhteiskuntaturvallisuuden kehittäminen 

 

Rikosseuraamuslaitos edistää yhteiskuntaturvallisuutta lisäämällä rangaistusaikana 

niitä valmiuksia, jotka tukevat rikoksetonta elämää ja edistävät elämänhallintaa. As-

teittaisella vapauttamisella ja sen aikana annettavalla tuella ja valvonnalla edistetään 

tuomitun hallittua paluuta yhteiskuntaan.  

 

Toiminnallinen turvallisuus perustuu rikosseuraamusasiakkaiden ja vankien arvioin-

tiin ja tuntemukseen sekä heidän ja henkilökunnan väliseen vuorovaikutukseen.  

 

Tuomittujen arviointia kehitetään vastaamaan entistä paremmin vankien yksilöllistä 

sijoittelua ja rikoksetonta elämäntapaa edistävien toimintojen määrittelyä. Arviointi-

menetelmiä ja arvioinnilla saatavan tiedon hyödyntämistä ja arviointitiedon kulkua 

henkilöstöryhmien välillä kehitetään. Rikoksesta tuomitun oikealla sijoittelulla, hyvin 

organisoidulla valvonta- ja tiedustelutyöllä sekä viranomaisyhteistyöllä turvataan van-

kilan sisäinen järjestys ja estetään rangaistuksen aikainen rikollisuus. Rikoksesta tuo-

mitun oikeus turvalliseen ja häiriöttömään rangaistuksen suorittamiseen varmistetaan. 

Henkilöstön työturvallisuus varmistetaan. 

 

Suunnittelukauden aikana vankitilojen luokittelusta saadaan apuväline vankien sijoit-

tamiseen valvonnantasoiltaan erilaisiin laitoksiin. Kaikissa laitoksissa otetaan käyt-

töön turvallisuuden laatukäsikirja. 
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4.4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

 

4.4.1. Strategiatavoite 

 

Rikosseuraamuslaitos on luotettava ja arvostettu organisaatio, jonka osaava ja moti-

voitunut henkilöstö tekee mielekästä työtä. Henkilöstön työhyvinvointi perustuu hy-

vään johtamiseen, monipuolisiin ja mielekkäisiin tehtävänkuviin, järkeviin työproses-

seihin, töiden priorisointiin ja oikeudenmukaiseen työnjakoon. 

 

4.4.2. Rikosseuraamusalan koulutuksen uudistaminen 

 

Rikosseuraamusalan uusi koulutusmalli otetaan käyttöön vuoden 2013 alusta lukien.  

Koulutusmalli pitää sisällään osaamislähtöisen tutkintokoulutuksen, kaikille tarkoite-

tun alalletulokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen. Uuden koulutusmallin suunnitte-

lussa lähtökohtina ovat olleet rangaistusten täytäntöönpanotyön sisällön kehittäminen 

uusintarikollisuuteen vaikuttamisen näkökulmasta sekä Rikosseuraamuslaitoksen uu-

den strategian toteuttaminen.   

 

Tavoitteena on, että rikosseuraamusalan tehtäviin rekrytoidaan yleisessä koulutusjär-

jestelmässä mahdollisimman soveltuvan koulutuksen saaneita henkilöitä. Rekrytoita-

valle henkilöstölle annetaan alalle tuloon liittyvää koulutusta tehtävän edellyttämän 

tarpeen ja henkilön aiemman koulutuksen perusteella. Kaikki alalle tulevat suorittavat 

vähintään 6 opintopisteen laajuisen alan ydinosaamiseen pätevöittävän koulutuksen. 

Tämä alalletulokoulutus on osa uudistettavaa tutkintokoulutusta. Toisaalta tutkinto-

koulutuksen ja täydennyskoulutuksen raja on joustava. 

 

 

4.4.3. Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen sekä työhyvinvointi 

 

Suunnittelukaudella Rikosseuraamuslaitoksen työantajakuvaa ja kilpailukykyä työn-

antajana parannetaan esimiestyötä kehittämällä ja palkitsemiskäytäntöjä uusimalla. 

Laadukas henkilöstöjohtaminen on osa kokonaisjohtamista ja tukee Rikosseuraamus-

laitoksen strategian toteuttamista. Esimiehille kohdennettua alan sisäistä johtamiskou-

lutusta jatketaan.  
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Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on olemassa operatiivinen toimintamalli, jonka 

tuloksellisuutta mitataan. Työterveydenhuollon kanssa tehtävässä yhteistyössä paino-

tetaan sairauspoissaolojen vähentämispyrkimyksiä ja keskitytään ennaltaehkäisevään 

toimintaan.  

 

4.4.4. Henkilöstösuunnittelun kehittäminen 

 

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on ylläpitää eri yksiköiden vahva ammattitaito se-

kä ennakoida toiminnan muutosten edellyttämät uudet vaatimukset ja niihin vastaami-

sen keinot. Vähentyneiden resurssien tilanteessa analysoidaan työtehtävien sisältöä ja 

keskitytään Rikosseuraamuslaitoksen ydintehtäviin. Työn sisältöä ja tehtävänkuvia 

monipuolistetaan. 

 

Koko laitoksen henkilöstösuunnitelma ja siihen liittyvät alueiden tarkentavat henkilös-

tösuunnitelmat ovat osa päivittäistä johtamista. Suunnitelmissa tarkastellaan minkälai-

siin tehtäviin henkilöstöä tarvitaan, kuinka paljon ja millaisia valmiuksia henkilöstöllä 

tulee olla, jotta Rikosseuraamuslaitoksen ydintehtävät tulevat asianmukaisesti hoidet-

tua.  
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5. TALOUDELLISET RESURSSIT 

 

5.1. Toiminnan tulot ja menot  

 

Taulukko 4 Toiminnan tulot ja menot 

TOIMINNAN TULOT JA  
MENOT, 1000 € 

Arvio 
2011 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS 2016 

 221 609 226 728 223 076 219 673 219 494 219 944 
Tulot yhteensä -14 532 -14 000 -14 000 -14 700 -14 700 -14 700 
 - maksullinen toiminta -13 606 -13 150 -13 150 -13 850 -13 850 -13 850 
 - muut tulot -927 -850 -850 -850 -850 -850 
Menot yhteensä 236 142 240 728 237 076 234 373 234 194 234 644 
 - henkilöstömenot 133 135 134 445 129 745 126 745 126 122 126 122 
 - toimitilavuokrat 41 858 45 156 46 124 46 124 46 124 46 124 
      Senaatin pääomavastike 39 949 43 180 44 149 44 149 44 149 44 149 
      Muut vuokrat 1 909 1 975 1 975 1 975 1 975 1 975 
 - palvelujen ostot 27 617 28 256 28 477 28 704 28 937 29 178 
 - muut toiminnan menot 33 532 32 871 32 731 32 801 33 011 33 221 

 

 

5.2. Toiminnan rahoitus 

 

Taulukko 5 Risen esitys kehysten tarkistuksesta 

RISEN ESITYS KEHYSTEN TARKISTUKSESTA
TAE 

2012 

TTS 

2013 

TTS 

2014 

TTS 

2015 

TTS 

2016 

TAE 2012 ja 5.11.2011 kehyspäätös 221180 221291 221167 221167 

Viraston ehdotus uudesta kehyksestä   228191 227067 227567 

Investointihankkeista aiheutuvat vuokrankorotukset 

yhteensä    3900 3900 5400 8000

Asiakastietojärjestelmä -hanke, 3 vuoden rahoitus    3000 2000 1000  

 

 

Rikosseuraamuslaitos esittää, että toimitilahankkeisiin lisättäisiin liitteessä 3 esitetty-

jen hankkeiden vuokramenoihin 3,9 - 8 miljoonan euron korotus vuosille 2013 - 2016. 

Asiakastietojärjestelmähanketta varten tietohallintomenoihin esitetään yhteensä 6 mil-

joonan euron korotusta, joka jaksottuu kolmelle vuodelle. 
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5.2.1. Avolaitostyöhön varattavat määrärahat (1000 €) 

 

Rikosseuraamuslaitoksella on käytettävissä määrärahaa avolaitosvankien työllistämis-, 

ylläpito- ym. menoihin suunnittelukauden aikana 5,4 miljoonaa euroa, kun Suomen-

linnan kohteisiin varattu omien asuinrakennusten uudistamiseen tarkoitettua määrära-

haa (625 000 euroa) ei enää ole käytettävissä vuodesta 2013 lukien. Suomenlinnan 

hoitokunnan suunnitteluohjelmassa esitetään uutena vankityökohteena Suomenlinnan 

Vallisaaren kunnostukseen oikeusministeriöltä rahoitusta vuodesta 2015 alkaen 800 

000 euroa vuodessa kolmen vuoden ajan. Vallisaaren hankkeesta laaditaan myöhem-

min suunnittelukauden aikana erillinen suunnitelma yhteistyössä OM:n ja Suomenlin-

nan hoitokunnan kanssa 
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6. LIITTEET 

 

Liite 1  Voimavaratarpeet ja TTS 2013 - 2016 -kauden alustavat tulostavoitteet (Excel-

taulukko) 

Liite 2  Risen toimitilamenojen kehitys ja toimitilojen käytön tehostaminen (muistio) 

Liite 3 Risen toimitilat vuokralaskelma (Excel-taulukko) 


