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1 TULOKSELLISUUDEN YLEISKUVAUS JA TOIMINNAN LAAJUUS

Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukainen toiminta edistää laitokselle asetettujen vaikuttavuusta-
voitteiden toteutumista sekä selviytymistä tiukasta taloudellisesta tilanteesta. Rikosseuraamuslaitok-
sen strategian kolme keskeisintä avaintavoitetta ovat:

• Polku rikoksettomaan elämään aktiivisella verkostoyhteistyöllä,
• Turvallisesti kohti avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntöönpanoa ja
• Mielekäs työ, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö.

Rikosseuraamusjärjestelmää kehitetään siirtämällä rangaistusten painopistettä hienokseltaan laitosseu-
raamuksista vapaudessa täytäntöön pantaviin seuraamuksiin ja rangaistusten täytäntöönpanossa sulje-
tuista laitoksista avolaitoksiin. Sähköisen valvonnan käyttöä laajennetaan. Painopistealueita ovat seu-
raamusten sisällöllinen kehittäminen vaikuttavuuden näkökulmasta sekä rangaistusta suorittavia hen-
kilöitä koskevien käytäntöjen yhdenmukaisuus. Vankilasta vapauttamisvaihetta kehitetään edelleen.

Valtiontalouden menoleikkaukset merkitsevät Rikosseuraamuslaitoksen taloustilanteen nopeaa
heikkenemistä. Ilman menojen sopeuttamistoimia toimintamenojen on arvioitu nousevan vuonna 2016
noin 14 milj. euroa käytettävissä olevia määrärahoja suuremmiksi. Sovittaakseen toimintamenonsa
kehysrahoituksen tasolle Rikosseuraamuslaitos on laatinut talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille
2012-2016. Rikosseuraamuslaitoksen laitoskantaa, henkilöstömäärää ja toimintoja sopeutetaan
kehyspäätöksen mukaisen määrärahatason edellyttämällä tavalla. Rangaistusten täytäntöönpanon
toimintaprosesseja ja tietojärjestelmiä kehittämällä lisätään vaikuttavuutta ja tuottavuutta sekä
vähennetään manuaalisesti tehtävää rutiinit yötä. Sopeuttamistoimista huolimatta
Rikosseuraamuslaitos pyrkii pitämään kiinni toimintansa laadusta.

Sopeuttamissuunnitelman mukaisesti sopeuttamisessa keskitytään yhteistyössä henkilöstön kanssa
ydintoimintoanalyysin ja priorisoinnin kautta saatavaan tuottavuuteen toimintaprosessien sujuvuus ja
kehittämistarve huomioiden. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi toteutetuista pilottitoimista saatujen
kokemusten perusteella jatketaan vastaavien toimien toteuttamista laajemmassa mittakaavassa ja täten
pyritään nykyistä tehokkaampaan henkilöstöresurssien käyttöön.

Vanki luvun ei oleteta vuonna 2013 merkittävästi laskevan edellisestä vuodesta. Pitkäaikaisvankien,
naisvankien ja ulkomaalaisten vankien suhteellinen osuus on koko 2000-luvun ajan noussut.
Tutkintavankien määrä on korkea, yhtä paljon tutkintavankeja oli viimeksi yli 30 vuotta sitten 1970-
luvun lopulla. Tutkintavankien määrän arvioidaan edelleen pysyvän korkealla tasolla. Lapsiin
kohdistuvien seksuaalirikosten lainsäädännön tiukentumisen arvioidaan lisäävän päivittäistä
vankilukua noin 30 vangilla vuonna 2013. Vastaavasti valvontarangaistuksen arvioidaan vähentävän
päivittäistä vankilukua noin 40 vangilla. Valvotun koevapauden käyttöä pyritään lisäämään vuoden
2013 aikana.

Yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2012 tasolla. Uusimpien
arvioiden mukaan valvontarangaistuksessa olevien määrän arvioidaan olevan vuonna 2013
keskimäärin 40 tuomittua päivässä. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen määrän
arvioidaan hieman alenevan vuoden 2012 tasosta nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä
koskevan lain muuttamisen johdosta.
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Oikeusministeriössä valmisteilla oleva valvottua koevapautta koskeva laki tullee voimaan 1.3.2013.
Laki mahdollistaa koevapauteen sijoitetun valvonnan tehostamisen henkilöön kiinnitettävän
seurantalaitteen, ns. pantavalvonnan, avulla.

Toiminnan laajuus Toteuma Toteuma Arvio TAE Tulossopimus
2010 2011 2012 2013 2013

-- - --

Täytäntöönpantaviksi tulleet 4568 4461 4950 4840 4950
yhdysku ntaseuraam ukset
Vapaudesta vankeuteen tulleet. 6545 6436 6300 6200 6200
Yhdyskuntaseuraamuksia 3970 3859 3750 3910 3760
suorittavia keskimäärin
Vankeja keskimäärin 3291 3262 3270 3240 3250

vankeusvankeja 2635 2612 2600 - 2570
sakkovankeja 57 53 50 - 55

tutkintavankeja 599 598 620 - 625
Vankipaikkoja* 3113 3092 3080 - 3050

avol aitospa ikat** 1 022 1030 1 010 .. 950
suljetut paikat 2091 2062 2070 - 2100

Seuraamuksiin liittyvät 7665 11 646 10500 13300 10000
asiantuntijalausunnot
* Tilanne vuoden lopussa.
**Haminan vankila lakkautetaan 1.1.2013 alkaen. Satakunnan vankilan Köyliön osasto muutettiin suljetuksi
osastoksi 1.10.2012 alkaen. Lisäämällä suljettuja vankipaikkoja Köyliöön ja vastaavasti lisäämällä jonkin verran
avolaitosvankipaikkoja eri yksiköihin pyritään saamaan vankipaikkajakauma vastaamaan paremmin Länsi-
Suomen rikosseuraamusalueen tarpeita.
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2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTA VUUS

Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuu-
den haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Tämä edellyttää
useiden hallinnonalojen yhteistä tavoitteenasettelua ja yhteisiä toimintalinjoja. Oikeusministeriön hal-
linnonalalla erityisinä tavoitteina ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon
varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoit-
teena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen
jälkeen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää seuraamusjärjestelmän ja seuraamusten sisältöjen kehit-
tämistä.

Uusiminen 3 vuoden seuranta-ajalla % I Toteuma Toteuma, . I I

, 2010 , 2011
(2007 vapa utu- (2008 vapa utu-

--
neet)

--
neef)

--- .-

Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan 44,5 43,8
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan tai yhdyskuntapalveluun 50,2 49,8
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan 19,2 18,8
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan tai yhdyskunta- 32,0

30,2palveluun
Vankilasta valvotun koevapauden kautta vapautuneiden uusiminen 24,0

22,4vankilaan tai yhdyskuntapalveluun --

Muutokset uusimisessa vuosien 2010 ja 2011 välillä selittyvät lähinnä laskenta-ajankohdan muuttumi-
sella. Koevapaudesta vapautuneiden osalta tuloksia arvioitaessa on huomioitava, että nyt tarkasteltavi-
na vuosina joukko on ollut vielä hyvin valikoitunut suhteessa yleisiin uusimisriskiin vaikuttaviin teki-
jöihin.

- -

Yhdyskuntaseuraamusten päivittäinen keskimäärä .1" • , .
- - ------

Ehdollisesti rangaistut nuoret valvottavat 1 178 2706
Nuorisorangaistus 14 9540
Yhdyskuntapalvelu 1 491 4741
Ehdonalaisesti vapautuneet valvottavat 1 177 3 281
Yhteensä 3860 4159

155Asiantuntijalausunnot 11 646*
.. .. .. . . ...... .. ' ... '* Seureemuksiin liittyvien aSIantuntIjalausuntojen maarå on vuoden kokoneismeet», ei palvlttamen keskimäärä.
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3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Pitkän aikavälin tavoite:

Rikosseuraamuslaitos sovittaa toimintansa toimintamenomäärärahakehykseensä
sopeuttamissuunnitelmansa mukaisesti. Joustavat sekä 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 tehtävien selvitysten pohjalta.

3.1 Toiminnan tuottavuus
- -,Tuottavuus i Toteuma Toteuma Arvio TAE Tulossopimus

2010 : 2011 2012 2013* 2013
-- -

I --- -

Vangit keskimäärin päivässä/htv 1,26 1,29 1,36 1,43 1,34
Yhdyskuntaseuraam uksia
toimeenpanossa päivittäin 16,6 17,1 13,1 15,5 13,2
keskimäärin/htv
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt
asiantuntijalausunnot vuodes- 250 303 270 368 270
sa/htv** . .
*TAE 2013 eivät ole verteltukelpoisi« laskentatavan muutoksesta Johtuen .
** Asiantuntijalausuntojen määrä on jaettu lausuntotyöhön käytetyillä htv:lla (Tarmo). Lausuntotyöhön käytettiin
1.1. - 30.6.2012 yhteensä 19,43 htv:ta, jonka perusteella koko vuoden arvio on 270 htv:ta. Asiantuntijalausun-
toja arvioidaan tulevan vuonna 2012 yhteensä 10 500 ja vuonna 2013 yhteensä 10 000.

* TA määritelmä: Maksullisen toiminnan tuotot (suoritteiden myyntituotot) - maksullisen toiminnan kokonaiskus-
tannukset (erilliskustannukset, osuus yhteiskustannuksista). Ei sisällä ateriakorvauksia eikä palvelussuh-
deasunnoista saatavia tuloja.

Vuonna 2013

1. Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankkeessa edetään projektisuunni-
telman mukaisesti. Hankkeen kohde arkkitehtuuri- ja määrittelytyö saatetaan lop-
puun. Sen perusteella toteutetaan hankintasuunnitelman mukaisesti kilpailutus yh-
teistyössä oikeusrekisterikeskuksen kanssa.

2. Osallistutaan vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeeseen, jonka tavoitteena on siir-
tää vankien terveydenhuollon järjestämis- ja rahoittamisvastuu STM:n hallin-
nonalalle.
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3.2 Toiminnan taloudellisuus

Toimintamenot " --,-.- ..
I T~t~.um.a~::'L-",.TC?t~um~- -r ' .. - Arvio TAE Tulossopimus.. I

2010 2011' l' 2012 2013 2013
-- - -- -

Toimintamenotlvanki € {netto~ 57874 59062 60689 61 557 61 659
Toimintamenotlyhdyskunta-
seuraamusta suorittava € 3915 4506 5003 5082 5023
(netto)

Vuonna 2013

1. Vuoden 2013 aikana Rikosseuraamuslaitoksen taloutta sopeutetaan mm. työprosesse-
ja kehittämällä, energiankulutusta vähentämällä ja toimitilojen käyttöä tehostamalla.

2. Rikosseuraamuslaitoksen siirtyvä määräraha vuodelle 2014 on vähintään 5,2 miljoo-
naa euroa.

Taloudellisuutta kuvaavat laskelmat on esitetty liitteessä 1.
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4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

Pitkän aikavälin tavoite:

Rangaistusten täytäntöönpanon sisältö ja yhteistyö muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin toi-
mijoiden sekä tuomitun lähiverkoston kanssa lisäävät tuomittujen valmiuksia yhteiskuntaan kiinnitty-
miseen. Vakavan väkivallan riskin omaavat tunnistetaan ja tälle ryhmälle suunnattua rangaistusaikais-
ta toimintaa kehitetään. Tiedonkulun lisäämiseksi yhteistyötä poliisin kanssa kehitetään vakavan väki-
vallan riskin omaavien uusintarikollisuuden vähentämiseksi.

Vuonna 2013

1. Laaditaan toimitilavisio vuoteen 2025 saakka. Toimitilavisio sisältää ehdotuksen van-
kitilojen valvontatasoluokittelun käyttöönotosta.

2. Rangaistusten täytäntöönpanon ydintehtävät ja työskentelyprosessit on määritelty
toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankkeessa asiakkuuden kokonaishal-
linnan varmistamiseksi.

3. Toiminnan vaikuttavuutta ja oikeellisuutta kehitetään sekä lisätään täytäntöönpanon
yhdenmukaisuutta:

• Valvottua koevapautta koskevan lain yhdenmukaista toteuttamista edistetään
henkilökunnan koulutuksella ja antamalla määräys mm. valvonnan suoritta-
misen kriteereistä.

• Kurinpitorangaistuskäytäntöjen yhtenäistämiseksi annetaan ohje.
• Tutkintavankien mahdollisuuksia oleskella sellin ulkopuolella lisätään.
• Lyhytaikaisvankien täytäntöönpanoprosessia yksinkertaistetaan siten, että

heidät voidaan sijoittaa rangaistusajan alkaessa suoraan vapautumista edistä-
vään toimintaan.

4. Tehdään hanke suunnitelma ja käynnistetään hanke, jossa lisätään yhdyskuntaseu-
raamustyön vaikuttavuutta ja tehokkuutta kehittämällä asiakkuusprosessien kokonais-
hallintaa, työn suunnitelmallisuutta ja vuorovaikutustyötä.

5. Toteutetaan koko Rikosseuraamuslaitoksen laatukysely, jolla selvitetään asiakkaiden,
vankien ja henkilöstön kokemuksia laitoksen arvojen toteutumisesta, toimintaympä-
ristöstä ja toiminnan sisällöstä.
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4.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet

I Toteuma Toteuma Arvio TAE Tulossopimus
I 2010 2011 2012 2013 2013

- - --- - - --- - - -- -- -- -

Vankeja valvotussa koevapaudessa 102 113 150 160 170keskimäärin päivässä
Vankeusvangeista avolaitoksissa 35 37 37 37 37keskimäärin Qäivässä %*
Valvotun koevapauden loppuun 83 84 85 85 85suorittaneet aloittaneista %

i
Yhdyskuntapalvelun loppuun 83 85 85 85 85suorittaneet % aloittaneista
... ....*Slsaltaa sakko venqli,

4.2 Palvelukyky ja laatu

Toteuma Toteuma Arvio TAE Tulossopimus
2010 2011 2012 2013 2013

- - - --

Laitosten säi!y!ysvarmuus % 99,3 99,0 99,2 99,2 99,2
Vankeusvankien toimintaan osallistu-
minen, % päivittäin toimintoihin käytet- 62 63 63 62 63
tävissä olevasta ajasta"
Vankeusvangeista toimintaan - - 29 - 27osallistumattomia keskimäärin %*
Rangaistusajan suunnitelma tehty % 75 75 75 - 75vankeusvan!;leista*
Rangaistusajan suunnitelma tehty % 92 92 88 - 90vankeusvan~eista ilman sakkovankeja
Rangaistusajan suunnitelma tehty % 88 87 88 - 89l{y~dy~kuntaseuraa~usasiakkaat)
*Slsältää sakkovangIt.
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5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Pitkän aikavälin tavoite:

Rikosseuraamuslaitos on luotettava ja arvostettu organisaatio, jonka osaava ja motivoitunut henkilös-
tö tekee mielekästä työtä. Henkilöstön työhyvinvointi perustuu hyvään johtamiseen, monipuolisiin ja
mielekkäisiin tehtävänkuviin, järkeviin työprosesseihin, töiden priorisointiin ja oikeudenmukaiseen
työnjakoon.

Vuonna 2013

1. Henkilöstösuunnittelussa varaudutaan toimintolähtöisiin henkilöstörakenteen muutok-
siin, osaamisen kehittämiseen alan ammatillisen tutkinnon ja täydennyskoulutuksen
avulla sekä palkitsemisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Työhyvinvointi ja työssä
jaksaminen huomioidaan tehtävien sisällöissä ja esimieskoulutuksessa.

2. Sairauspoissaolojen vähentämisessä keskitytään erityisesti pitkiin sairauslomiin, joilta
työhön palaamisen joustavuuden lisäämiseksi käytetään monipuolisesti eri
vaihtoehtoja (osasairausloma, kevennetyt työt, etätyö jne.), ja tehdään tiivistä
yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

3. Palkitsemisen kehittämistyöryhmän työ saatetaan loppuun, jolloin käytettävissä on
malli ja aikataulu aineellisen palkitsemisen kokonaisuudelle ja aineettoman palkitse-
misen elementit ovat kattavasti käytössä.

4. Yksiköiden työvuorosuunnittelua kehitetään osana yksiköiden hyvää johtamista jous-
tavammaksi siten, että se perustuu toiminnan tarpeisiin taloudellisuus huomioiden,
reagoi toiminnoissa tapahtuviin muutoksiin ja tukee strategian mukaisten tavoitteiden
saavuttamista. Työvuorosuunnittelussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon
joustavien työaikamuotojen käyttö sekä työn ja perhe-elämän yhdistäminen.

5. Käynnistetään kehittämistoimet vartijan työn sisällön monipuolistamiseksi ja laajen-
tamiseksi. Työ käynnistetään yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa.
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5.1 Henkilöstörakenne

Henkilöstövoimavarat I T~teT"'!ia l Toteuma 1·,,:'·...?~I·~J·Arvio '. " l' TAE· [ TulossopimusI
2013_ 1 2010 2011 ..,t '.___.;__..2012 ' . ' . , ~ , ·2013

Keski-ikä 44,6 44,9
lasketaan; 45,5 45,5kerran vuodessa

Naisten osuus % 42 42
lasketaan 43 42kerran vuodessa

Henkilötyövuodet Toteuma Toteuma Tulossopimus Arvio TAE Tulossopimus
2010 2011 2012 2012" 2013 2013

- - - - - - ---

Rikosseuraamusalueet 2644 2587 2590 2529 - 2503-_.
RTHY 193 190 191 187 - 190~--
RSKK 41 36 39 36 - 26**-_-
Keha 83 82 80 83 ~ 82
Yhteensä 2961 2895 2900 2835 2823 2801.. .. ..
"Lukuihtn s/saltyvät myös versmetseen htv-kehykseen kuulumattomat, estm. elakelän saavuttaneet Ja berioitieti-
jat, joita vuonna 2012 arvioidaan olevan yhteensä 51 henkilöä.
**Oikeusministeriön asetusta opintososiaalisista eduista vankeinhoidon ammatilliseen tutkintoon johtavassa
koulutuksessa on muutettu siten, että RSKK ei enää maksa opiskelijalle palkkaa opiskeluajalta
koulutuskeskuksessa, vaan sinä aikana opiskelijat ovat yleisen opintotuen piirissä. Näin ollen RSKK:n htv-
kehys laskee 10 htv:lla.

5.2 Työhyvinvointi

14,30

21,6 20,0 20,0 19,0

14,7 14,0 14,0 14,0

20,70

ei mitattu 5,83 5,60 5,60
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6 TALOUDELLISET RESURSSIT

Rikosseuraamuslaitokselle on vuonna 2013 myönnetty toimintamenomäärärahaa 226453000 euroa.

- -
Alustava

Toteuma I Toteuma ArvioToimintamenot ja 2010 I 2011 2012 käyttösuunnitelma
henkilötyövuodet 2013

1000 htv I 1000 htv 1000 htv 1000 htv
-- - ._- -

Rangaistusten täytäntöön- 182414 2644 186248 2587 191 195 2529 193145 2503
pano
Täytäntöönpanon ohjaus, 7308 83 6700 82 6809 83 6900 82
kehittäminen ja hallinto
Terve~denhuolto~ksikkö 15179 193 15564 190 15809 187 15840 190
Rikosseuraamusalan 2998 41 2896 36 2873 36 2700 26
koulutuskeskus
Ostopalvelut, Palkeet 2677 2199 2418 2420
Ostopalvelut. OTTK 6003 6658 7682 7995
Yhteensä 216579 2961 220265 2895 226786 2835 229000 2801

Momentille 25.40.74 (Avolaitostyöt) myönnetään 5 400 000 euroa. Määrärahasta saa käyttää enintään
1,7 miljoonaa euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa.
Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu.
Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien
rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin,
kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia
käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilit yössä
tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000
euroa vankia kohti vuodessa.

Tutkimus- ja kehittärnistoimintaan varataan 300 000 euroa mistä 100 000 euroa on osoitettu vankeus-
lain arviointihankkeeseen. Muilta osin määrärahan käytöstä päätetään erikseen.
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7 TULOSRAPORTOINTI

Raportti vuoden 2013 tulossopimuksen toteutumisesta tulee toimittaa kriminaalipoliittiselle osastolle
15.2.2014 mennessä. Puolivuosiraportti on toimitettava kriminaalipoliittiselle osastolle 15.8.2013
mennessä.

17.12.2012 Helsingissä

~.

Es.k!aCka
pääjohtaja
Rikosseuraamuslaitos

12«; OJ!_
Arto Kuja]a l
Osastopäällikkö
Kriminaalipoliittinen osasto
Oikeusministeriö

Liite 1
Liite 2

Taloustaulukot
Mittarimääritelmät
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Liite 1
ruKOSSEURAAMUSALANTULOT

I
-

Tulossopimus
(1 000 euroa) I Toteuma i Toteuma Ennuste

2010 2011 2012 I 2013I
- - - - -- -

Työtoiminta 6995 6751 6946 6445
Laitosmi1'mälät 3980 4055 4177 4180
Palvelussuhdeasunnot 1698 1640 1 323 1 350
Ruoka- ja :llläpitokorvaukset 876 945 984 990
Muut tulot 1 217 1 301 1 255 1 200
Yhteensä 14766 14692 14685 14165

RIKOSSEURAAMUSALAN IT-MENOT
- -

I I

Rikosseuraamuslaitos "Toteuma I Toteuma Ennuste I Tulossopimus
I

(1 000 euroa) I 2010 2011 2012 : 2013
- - - - - - - -

Vakio- ja_ylläpitopalvelut 4892 4815 6531 6143
Kehittämispalvelut 564 845 723
OTTK:n palvelumaksu 543 980 1 151 1 110
Erityispalvelut 4 18 19
Tietohallintomenot
yhteensä 6003 6658 7682 7995

Rikosseuraamusalan I I ! TulossopimusI Toteuma Toteuma Ennuste
rahavirtalaskelma I

!- .
2010 2011 2012 : 2013

(1 000 euroa) [ J
-- --- -

TAE 218796 219499 221 180 226453
LTAE:t yhteensä 1063 2005 3378
Siirtynyt edelliseltä vuodelta 5827 8878 10012 7784.
Käytettävissä, netto 225686 230382 234570 234237
Tulot -14765 -14692 -14685 -14165
Käytettävissä, brutto 240451 245074 249255 248402
Käytetty TPE, netto 216808 220370 226786 229000
Käytetty TPE, brutto 231 573 235063 241 471 243165
SiirtynYllsiirtyy 8878 10012 7784 5237
Siirtyneet % käytettävissä
olevista 3,93% 4,35% 3,32% 2,24%

Rikosseuraamusalan
Toteuma Toteuma Ennuste Tulossopimus

tuotto-kululaskelma 2010 2011 2012 2013
(1 000 euroa)

- --

Henkilöstökulut ---1342771 132535 133296 133903
Toim itilamenot 37477 41 309 45058 50054
Ostopalvelut (OPK+OTTK+
muut) 26911 26673 28829 28500
Aineet ja tarvikkeet 24387 25721 25594 21 958
Investoinnit/käyttöomaisuuden
hankinta 499 836 222 250
Muut kulut 8021 7988 8472 8500
Tuotot -14765 -14692 -14685 -14165
Yhteensä 216808 220370 226786 229000
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Liite 2
Tulossopimustunnuslukujen määritelmät

Mittari Määritelmä Lähde Aikaväli
Vaikuttavuus

-

Uusiminen %, Uusintarikollisuudella Vati, Tyyne 1 x vuosi
3 vuoden seuranta-ajalla tarkoitetaan tässä sitä,

että henkilö tekee vanki-
lasta vapautumisen tai
yhdyskuntapalvelun
suorittamisen jälkeen
uuden rikoksen (tai rikok-
sia), mistä seuraa uusi
lainvoimainen ehdoton
vankeusrangaistus tai
yhdyskuntapalvelu kol-
men seurantavuoden
aikana.

Uusimisaika
lasketaan vapautumises-
ta tai yhdyskuntapalvelun
päättymisestä ensimmäi-
seen sen jälkeiseen ri-
koksentekopäivään. Van-
kien osalta uusiminen
lasketaan vapautuneista
vankeusvangeista.

Seuraamusten kustannukset Toimeenpanon hinta = Palkeet (Tarmo), 1 x vuosi
Eri seuraamusten
(suljettu vankeus, avo- toimeenpanossa keski-
vankeus, valvottu koeva- määrin Vati ja Tyyne
paus, ykp, ern, eav, n0
kustannukset (Tarmo)1
toimeenpanossa keski-
määrin päivässä.

Tukitoimintojen ja pois-
saolojen kustannukset on

I vyörytetty päätoiminnoil-
le, alue- ja arviointikes-
kusten kustannukset,
rikosseuraamuslaitoksen
yhteiset kustannukset
sekä keskushallinnon ja
RSKK:n kustannukset on
vyörytetty seuraamuksille
niiden htv:n suhteessa.
Terveydenhuoltoyksikön

I kustannukset on vyörytet-
ty ainoastaan vankeus-
seuraamuksille.

Tarkemman laskentamit-
tarin kuvannut Palkeet.
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Tuottavuus
--- - --- - ---- --

Vangit keskimäärin päivässä/htv Vankeja Vangit keskimäärin van- 2 x vuosi,
(vankeusvangit + tutkinta- kilukuilmoituksesta
vangit + sakkovangit) kes- (24/vuosi). %-vuotisraportissa
kimäärin päiväs- htv:t ovat 2 x tot.
sä/vankeus-rangaistusten Toteutuneet htv:t tuottaa 30.6.
täytäntöönpanon htv:t. Palkeet (sama kuin

henkilöstötil inpäätök-
Vankeusrangaistusten tp sessä)
htv:t = vankiloiden ja (Tarmo)
RTHY:n htv:t + arviointi-
keskuksen muuhun kuin
lausuntotyöhön ja yks-
toimeenpanoon käytetyt
htv:t (Tarmosta ko. toimin-
tojen htv:n osuus arviointi-
keskuksen htv:stä), alue-
keskuksen täytäntöönpa-
non htv:t (Tarmosta ko.
toimintojen htv:n osuus
aluekeskuksen htv:stä) +
aluekeskuksen muut htv:t
vankiloiden ja yks-
toimistojen määrän suh-
teessa.

Vuoden aikana päättyneet Vuoden aikana päättynei- Yhdyskuntaseuraamus- 2 x vuosi
yhdysku ntaseuraam ukseUhtv den yhdyskuntaseu- asiakkaat Tyyne

raamusten (yhdyskuntapal-
velu, nuorisorangaistus, Toteutuneet htv:t Pal-
ehdon-alaisesti vapautu- keet
neiden valvonta, ehdolli-
sesti rangaistujen nuorten
valvonta) määrä/yks-
toimistojen toteutuneet
htv:t.

Yhdyskuntaseuraamukset Yhdyskuntaseuraamus- Yhdyskuntaseuraam us- 2 x vuosi,
keskimäärin/htv asiakkaita keskimäärin päi- asiakkaat Tyyne

vässä/yhdyskunta- % raportissa htv:t
seuraamusten tp:n htv:t = Toteutuneet htv:t on 2 x tot 30.6.
yks-toimistojen htv:t + arvi- Palkeet
ointikeskusten lausuntotyö
+ aluekeskusten ja aluei-
den yhteisten vastuualuei-
den ne htv:t, jotka eivät
kohdistu vankeusrangais-
tusten täytäntöönpanolle.

Seuraamuksiin liittyvät Lausuntopyyntöjen määrä Tyyne 2 x vuosi
asiantuntijalausunnot vuodessa/ vuoden aikanallausunto-
htv. työhön käytetty työaika Lausuntotyöhön käytetty

(htv.) aika Tarmo
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Taloudellisuus
, ; I 1

-,
--- -- -- --- --

Toimintamenomäärärahat Vankeusrangaistusten tp = Vangit keskimäärin 2 x vuosi
vuodessa (netto)/vanki vankiloiden ja RTHY:n toi- vankilukuilmoituksesta.

mintamenot + arviointikes-
kuksen muuhun kuin lau- Toimintamenot BO
suntotyöhön ja yks- (valm israportti)
toimeenpanoon käytetyt
toimintamenot (Tarmosta Tarmo htv-raportti
ko. toimintojen htv:n osuus
arviointi keskuksen toimin-
tamenoista), aluekeskuk-
sen täytäntöönpanon toi-
mintamenot (Tarmosta ko.
toimintojen htv:n osuus
aluekeskuksen toiminta-
menoista) + aluekeskuksen
muut menot vankiloiden ja
ykstoimistojen määrän suh-
teessa + alueiden yhteiset
projektimenot muut kuin ns.
köyhyysrahaprojektin me-
not + alueiden yhteisten
muut menot tietohallinto-
menot budjetin suhteessa.

Toimintamenotlyhdyskunta- Yhdyskuntaseuraamusten Yks-asiakkaita keski- 2 x vuosi
seuraamusta suorittava vuodessa tp.= ykstoimistojen menot + määrin (poikkileikkaus-

arviointi keskusten lausun- tieto, Tyyne)
totyö + aluekeskuksen ja
alueiden yhteisten vastuu- Toimintamenot BO
alueiden ne menot, jotka
eivät kohdistu vankeusran- Tarmo htv-raportti
gaistusten täytäntöön-
panolIe.

Maksullisen toiminnan Rikosseuraamuslaitoksen Palkeet 1 x vuosi
kustannusvastaavuus % maksullisen toiminnan kus-

tannusvastaavuuslaskelma
= maksullisen toiminnan
tuotot - maksullisen toi-
minnan kokonaiskustan-
nukset (ei sisällä ateriakor-
vauksia eikä palvelussuh-
deasunnoista saatavia
vuokratuloja).
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SuoriUeet ja julkishyödykkeet J

Vankeja valvotussa
koevapaudessa keskimäärin
päivässä, N

Päivittäinen keskimäärä
lasketaan vankilukuilmoi-
tuksessa ilmoitettujen tieto-
jen pohjalta.

Vankilukuilmoitus
(24/vuosi)

2 x vuosi

Vankeusvangeista
avolaitoksissa keskimäärin
päivässä, %

Huom! Mukana koevapau-
dessa olevat.

2 x vuosi

Valvotun koevapauden loppuun
suorittaneet, % aloitetuista

2 x vuosi

Avolaitosvangit keskimää-
rin jaettuna vankeusvanke-
ja keskimäärin luvulla (sis.
sakkovangit).

Vankilukuilmoitus
(24/vuosi)

Yhdyskuntapalvelun loppuun
suorittaneet, % aloitetuista

Prosenttiosuus lasketaan Vati
vuoden aikana aloitetuista
koevapauksista vähentä-
mällä 100 % :sta peruutettu-
jen osuus.
Vuoden aikana takaisin Tyyne
vankeudeksi muunnettujen
osuus lasketaan vuoden
aikana aloitetuista
toimeenpanoista.
Prosenttiosuus vähenne-
tään 100 %:sta.

2 x vuosi

Laitosten säilytysvarmuus, %
Palvelukyky ja laatu

2 x vuosi100%:n säilytysvarmuudes- Vati
ta vähennetään vankilasta
ja vankeinhoitoviranomai-
sen valvonnasta karkaa-
misten ja luvatta poistumis-
ten prosenttiosuus vuoden
aikana vankilassa olleista.

Vankilassa olleet =
vankiluku 1.1 . + vuoden
aikana vankilaan tulleet

Vankeusvankien toimintaan osal-
listuminen, % päivittäin toimintoi-
hin käytettävissä olevasta ajasta

VatiVankeusvankien (sis. sak-
kovangit) keskimääräinen
prosenttiosuus lasketaan
siitä vankien ajankäytöstä,
joka on käytettävissä ns.
aktiivitoimintoihin. Perustie-
tona on tuntipohjainen las-
kenta.

Vankien ajan käyttö-
raportit

Vankien toimintaan käyte-
tyn tuntimäärän % -osuus
siitä vankien työajasta, joka
olisi periaatteessa ollut
käytettävissä toimintaan.

Prosenttiosuus lasketaan
vankien yhteenlaskettua
työaikaa kuvaavasta luvus-
ta, josta vähennetään se
vankien työaika, joka on
kulunut vankien sairasta-
miseen, poistumislupiin,
käräjämatkoihin yms. Mak-
simi %-Iuku voi tällöin olla

2 x vuosi
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100.
Vankeusvangeista toimintaan Toimintaan sijoittamattomi- Vati 2 x vuosi
osallistumattomia keskimäärin % en vankeusvankien (sis.

sakkovangit) keskimäärän
osuus kaikkien vankeus-
vankien keskimäärästä.
Toimintaan sijoittamattomi-
en keskimäärä lasketaan
kunkin kuukauden ensim-
mäisen arkipäivän poikki-
leikkaustietojen perusteel-
la. Mukaan lasketaan ne
vangit, joilla on kyseisenä
päivänä pelkästään passii-
viajankäyttöä tai passii-
viajankäyttöä ja ns. hallin-
nollista ajankäyttöä.

Rangaistusajan suunnitelmat Tehdyt rangaistusajan Vati 2 x vuosi
tehty, % aloittaneista vankeus- suunnitelmat/vuoden aika-
vangeista na aloittaneet vankeusvan-

git (sis. sakkovangit).

Tehdyksi rangaistusajan
suunnitelma katsotaan jos
suunnitelmassa on vähin-
tään yksi luokiteltu tavoite
tai merkintä "suunnitelma
valmis".

Rangaistusajan suunnitelmat Tehdyt rangaistusajan Vati 2 x vuosi
tehty, % aloittaneista vankeus- suunnitelmat/vuoden aika-
vangeista ilman sakkovankeja na aloittaneet vankeusvan-

git ilman sakkovankeja.

I Huom! Tässä eivät ole mu-
kana sakkovangit. I

Rangaistusajan suunnitelmat Rangaistusajan suunnitel- Tyyne 12 x vuosi
tehty, % toimeenpanossa olevista malla tarkoitetaan yhdys- I

yhdyskuntaseuraamuksista kuntapalvelussa ja nuoriso-
rangaistuksessa toimeen-
panosuunnitelmaa, eh-
donalaisesti vapautuneiden
valvonnassa ja ehdollisesti
rangaistujen nuorten val-
vonnassa arviointiin perus-
tuvaa valvontasuunnitel-
maa.

Tunnusluku lasketaan
poikkileikkaustietona toi-
meenpanossa olevista yh-
dyskuntaseuraamuksista.
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- -Henkisten voimavarojen hallinta
- --- -

Sairauspoissaolot, Koko riseala Palkeet, 2 x vuosi
.työ~äivää/htv henkilöstötil inpäätös
Sairauspoissaolot, Koko riseala Palkeet, 2 x vuosi
kalenteripäiviä/htv henkilöstötilinpäätös
Sairauspoissaolojen ajan paIkka- Laskentakaava Palkeet Palkeet 2 x vuosi
kustannusten %-osuus kaikista Seurantamittari, ei
maksetuista palkoista tulostavoitetta
VMBaro indeksit Määrittely VMBarossa VMBaro Parittomina vuosina
Keski-ikä Rikosseuraamusalan Palkeet, 1 x vuosi

henkilöstön keski-ikä henkilöstötilinpäätös
Naisten osuus, % Naisten osuus rikosseu- Palkeet, 1 x vuosi

raamusalan henkilöstöstä henkilöstötilinpäätös


