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1 TIIVISTELMÄ 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2014 - 2017 on kuvattu Rikosseuraamus-

laitoksen toimintaympäristössä suunnittelukaudella tapahtuvat muutokset, arvio toi-

minnan laajuudesta sekä keskeiset vaikuttavuustavoitteet ja niihin liittyvät hankkeet.  

 

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 

rutiinityötä. Sopeuttamistoimista huolimatta Rikosseuraamuslaitos pyrkii säilyttämään 

ydintehtäviensä laadun.  

 

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 

strategialinjausten 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 
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kuntoutusjatkumoiden ja kumppanuuksien rakentamisen haasteellisuutta. Kansainvä-

listyminen ja tietoyhteiskunnan teknologinen kehitys tuovat mukanaan sekä mahdolli-

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

suuden tunteeseen.  

 

Rikosseuraamuslaitos on jatkanut toiminnan tuottavuuden jatkuvaa kehittämistä  vuo-

den 2011 lopussa päättyneen tuottavuusohjelmakauden jälkeenkin, jotta tehtävä työ 

kohdentuu perustehtävän ja vision kannalta olennaisiin asioihin. Teknisiä järjestelmiä 

ja tietotekniikkaa hyödynnetään siten, että henkilöstö voi keskittyä varsinaiseen ran-

gaistusten täytäntöönpanotyöhön ja sen sisällön kehittämiseen. Tekniset ratkaisut, ku-

ten sähköinen valvonta ja uusi asiakastietojärjestelmä, lisäävät henkilöstön työn suju-

vuutta, 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. Vankien 

määrä vankiloissa saattaa nousta hieman jo tehtyjen lainsäädäntömuutosten vuoksi 

suunnittelukauden aikana valvontarangaistuksen vaikutuksesta huolimatta. Lisäksi on 

paineita, että tutkintavankeja aletaan siirtää aikaisempaa nopeammin poliisilta Rikos-

seuraamuslaitoksen tiloihin. Rikosseuraamuslaitos pyrkii edelleen vankeuslain keskei-

sen periaatteen mukaisesti lisäämään vaiheittain ja hallitusti tapahtuvaa vapauttamista. 

Valvottuun koevapauteen on tarkoitus sijoittaa suunnittelukauden aikana päivittäin 

200 vankia.  

 

Vapaudessa suoritettavat yhdyskuntaseuraamukset ovat merkittävä osa rangaistusten 

täytäntöönpanojärjestelmää. Yhdyskuntaseuraamuksiin liittyy monia etuja verrattuna 

erityisesti suljettuun laitostäytäntöönpanoon. Rikosseuraamuslaitoksen on tehtävä 

johdonmukaisesti työtä, jotta yhdyskuntaseuraamusten vaikuttavuus tulisi yleisesti 

tunnetuksi. Suunnittelukauden alussa uudistetaan yhdyskuntaseuraamuksia koskeva 

lainsäädäntö. Yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan suunnittelukaudella kasva-

van maltillisesti. Yhdyskuntaseuraamustoimikunnan ehdottamaa sakkopalvelun käyt-

töönottoa Rikosseuraamuslaitos ei kuitenkaan pidä tarkoituksenmukaisena. Sakkopal-

velu monimutkaistaisi seuraamusjärjestelmää sekä lisäisi viranomaisharkintaa ja toi-

meenpanon kustannuksia.  
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Täytäntöönpanotyön sisällöllistä kehittämistä ohjaa uusimisriskin vähentämistavoite. 

Suunnittelukauden aikana keskeisiä toiminnallisia kehittämishaasteita ovat yhtenäisen 

asiakasarviointimenetelmän käyttöönotto, uuden asiakastietojärjestelmän rakentami-

nen siten, että samalla kehitetään toimintaprosesseja, sekä toiminnan laadun ja vaikut-

tavuuden varmistaminen. Vankien suunnitelmallisen vapauttamisen ja siihen liittyvän 

verkostotyön edistämiseksi kehitetään vapauttamista tukevaa toimintaa. Investointi-

ratkaisuilla on haettu myös toimitilojen käytön kustannustehokkuutta. Hämeenlinnan 

ja Helsingin vankiloiden investointihankkeiden myötä Rikosseuraamuslaitoksen van-

kitilat saataisiin vastaamaan kansainvälisiä normeja, mutta niiden toteuttaminen edel-

lyttää kehysrahoituksen lisäämistä.  

 

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 tutkintokoulutuksen, kaikille tarkoitetun alalletulokoulutuksen ja täydennyskou-

lutuksen. Suunnittelukauden aikana erityistä huomiota kiinnitetään esimieskoulutuk-

seen ja päivitetään vuosittain pidemmän aikavälin henkilöstösuunnitelma, jonka tar-

koituksena on ennakoida 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 

 

Julkisen talouden alijäämän vuoksi tehtävät menoleikkaukset heijastuvat Rikosseu-

raamuslaitoksen talouteen. TTS-kaudella Rikosseuraamuslaitoksen talous ajautuu krii-

siin, mikäli toimintamenoja ei kyetä sopeuttamaan kehysrahoituksen tasolle.  

 

Tuottavuuden parantamisessa tärkeintä on, että tehtävä työ kohdentuu Rikosseu-

raamuslaitoksen kannalta olennaisiin asioihin, mikä edellyttää rakenteiden ja toiminta-

tapojen jatkuvaa kehittämistä ja resurssien 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. Myös yhdyskuntapalvelupaik-

kojen ja koevapauden toimintapaikkojen saatavuus vaikeutuu kuntatalouden ja kol-

mannen sektorin toimijoiden talouden heikentyessä. Kunta- ja palvelurakenneuudis-

tuksen jatkotoimia jatketaan hallituskaudella 2011 - 2015. Tavoitteena on turvata pal-

velujen yhdenvertainen saatavuus koko maassa.  
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3.2 Seuraamusjärjestelmässä tapahtuvat 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.  

 

Suunnittelukauden aikana toteutetaan yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädän-

nön kokonaisuusuudistus, jonka avulla seuraamusjärjestelmästä muokataan lähitule-

vaisuuden vaatimukset täyttävä ja sosiaalisesti nykyistä tasa-arvoisempi. Keskeistä ta-

voitteiden toteuttamisessa on yhteiskunnan turvallisuuden varmistaminen muun muas-

sa lisäämällä rikoksentekijän valmiuksia elää rikoksetonta elämää ja katkaisemalla ri-

kollisuutta ylläpitävä syrjäytyminen. Yhdyskuntaseuraamuksista on tarkoitus säätää 

siten, että seuraamusjärjestelmän sisällöstä ja tavoitteesta sekä eri seuraamusmuotojen 

keskinäisestä suhteesta, tuomitun oikeuksista ja velvollisuuksista sekä viranomaisten 

toimivaltuuksista olisi laintasoiset säännökset. Yhdyskuntaseuraamuksia koskevia  

säännöksiä selkiinnytettäisiin kokoamalla ne yhteen lakiin. Entistä tärkeämpänä osana 

yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa olisi päihteettömyyden tukeminen ja päih-

teiden käytön vähentämiseen motivoiminen. Toimikunnan ehdottama sakkopalvelun 

käyttöönotto toisi Rikosseuraamuslaitoksen työn piiriin uusia ryhmiä, kun osa poliisin 

määräämistä sakoista tulisi muuntokelpoisiksi. Päätös sakkopalveluun sijoittamisesta 

tehtäisiin Rikosseuraamuslaitoksessa. Lausuntojen määrä lisääntyisi sakkopalvelua 

koskevien selvitysten johdosta, ja sakkopalveluun tulisi miettiä uudentyyppisiä toi-

mintamuotoja, mikä aiheuttaisi huomattavasti lisätyötä Rikosseuraamuslaitokselle.  

 

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-
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lukua portaittain vuodesta 2013 lähtien siten, että vaikutus vankilukuun suunnittelu-

kauden lopussa vuonna 2017 olisi noin 120 vankia päivittäin.  

 

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi kartoittaa mahdollisuudet ottaa sopimushoi-

tokäytäntö osaksi seuraamusjärjestelmää. Lisäksi selvitetään, olisiko perusteltua kehit-

tää seuraamusjärjestelmää siten, että pitkiin ehdollisiin tuomioihin voitaisiin liittää ly-

hyt ehdoton rangaistusjakso.  

 

 

3.3 Rikollisuustilanne 

 

Suomen rikollisuustilanne on pysynyt viime vuosina vakaana, ja tilastoitujen rikosten 

kokonaismäärä on 2000 –luvun alkuvuosista hieman vähentynyt. Omaisuusrikokset ja 

pahoinpitelyrikokset lisääntyivät 2011. Vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan rikok-

set ovat vähentyneet lähes kaikissa rikostyypeissä seksuaalirikoksia lukuun ottamatta. 

Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kannalta keskeisten rikostyyppien osalta ei suun-

nittelukauden aikana ole ennakoitavissa nousua. Rikosseuraamuslaitoksen asiakas-

määriin vaikuttavat lähinnä rattijuopumus-, väkivalta- ja vakavan huumerikollisuuden 

kehityksessä tapahtuneet muutokset. 

 

Suomessa kaikkien rikosten väkilukuun suhteutettu määrä on kansainvälisesti vertail-

len alhainen. Henkirikosten määrä on sen sijaan Euroopan maiden keskiarvoa korke-

ampi, mutta trendi on kuitenkin ollut laskeva. Poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyri-

kosten määrä nousi odotetusti vuonna 2011 kun lähisuhteessa tehdyt sekä uhriin hänen 

työtehtävänsä vuoksi kohdistuneet lievät pahoinpitelyt tulivat yleisen syytteen alaisik-

si. Vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan määrä olisi kääntynyt laskuun. 

 

Tilastoitujen seksuaalirikosten määrät ovat viime vuosina kasvaneet. Taloudellisen 

taantuman johdosta verorikokset ja velallisen rikokset ovat lisääntyneet. Turvallisuus-

tekniikan kehittyminen ja lisääntyvä käyttöönotto on vähentänyt osaltaan omaisuusri-

koksia. Suomalaiseen rikollisuuteen vaikuttaa keskeisesti runsas alkoholin käyttö. Ti-

lastojen mukaan alkoholinkulutus kääntyi vuonna 2005 laskuun. Vuonna 2011 kulutus 

oli edellisen vuoden tasolla. Poliisin tietoon tulleet törkeät rattijuopumukset ovat vä-

hentyneet vuodesta 2004, ja palautuneet vuosikymmenen alun tasolle. Törkeiden 
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huumausainerikosten 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 Etelä-Suomen ja 

Länsi-Suomen rikosseuraamusalueilla. Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella väestön 

ennustetaan laskevan Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Itä- 

ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella väestönkasvua on Pohjois-Pohjanmaan ja 

Keski-Suomen maakunnissa. Väestön ennustetaan vähenevän Kymenlaakson, Etelä-

Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun 

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 rikollisuuteen.  

 

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

kosseuraamuslaitoksen toimitilarakenteen kehittämistarpeisiin ja palvelujen hankin-

taan. Väestörakenteen muutokset ovat jo nyt nähtävissä Etelä-Suomen ja Länsi-

Suomen rikosseuraamusalueiden vankimäärien kasvuina, mikä näkyy tilanahtautena 

alueiden vankiloissa. 
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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.  

 

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 



 

10 

asiakkaiden sähköinen valvonta sekä mahdollisuudet hyödyntää viranomaispalveluita 

sekä opiskella ja osallistua ohjelmiin 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 

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 ja kohden-

tamista 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 vankien terveydenhuollon valvontavalta siirretään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirastolle.  
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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 tuomitaan odotusten  mukaisesti ehdottoman vankeuden sijasta. Jos 

yhdyskuntaseuraamustoimikunnan esitys toteutuu, sakon muuntorangaistusta suoritta-

vien määrä vähenisi, mutta samalla sakkopalvelua suorittavat toisivat Rikosseu-

raamuslaitokselle uutta asiakaskuntaa. Sakkopalvelun mahdollista käyttöönottoa ei ole 

huomioitu yhdyskuntaseuraamusta suorittavien määrän ennusteessa.  

 

Poliisin tietoon tulleiden törkeiden rattijuopumusten määrä näytti vuonna 2011 tasaan-

tuvan mutta vuoden 2012 ennakkotietojen perusteella lasku olisi edelleen jatkumassa. 

Tämä  viittaa siihen, että toimeenpantavaksi tulevien yhdyskuntapalvelujen määrä jat-

kaa laskuaan lähitulevaisuudessa. Poliisihallituksesta saatujen arvioiden mukaan ky-

seessä on törkeiden rattijuopumusten todellinen väheneminen. Yhdyskuntapalvelun 

määrälliseen kehitykseen vaikuttaa lisäksi se, missä määrin valvontarangaistusta tul-

laan tuomitsemaan  yhdyskuntapalveluun soveltuvuuden rajatapauksissa.  

 

Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen määrään vaikuttaa alenevasti nuorten 

rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä koskevan lain muuttaminen siten, että lau-

suntoa pyydetään vasta esitutkinta-aineiston valmistuttua.  Uutena lausuntotyyppinä 

käyttöön saattaa tulla sakkopalvelua koskeva selvitys, mikäli sakkopalvelu otetaan 

käyttöön. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että asiantuntijalausuntojen määrä ei kokonai-

suudessaan alene nykyisestä. Sakkopalvelua koskevaa selvitystä ei muiden lausunto-

jen tavalla kuitenkaan tehtäisi syyttäjälle ja tuomioistuimelle, vaan se olisi Rikosseu-

raamuslaitoksen sisäinen selvitys siitä, tulisiko sakon muuntorangaistukseen tuomittu 

sijoittaa sakkopalveluun vai vankilaan suorittamaan rangaistustaan.  

 

Toimeenpantavaksi tulleiden ehdollisesti rangaistujen nuorten valvontojen määrä 

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

 

Vuonna 2012 vankiluvun arvioidaan olevan noin 3270. Vuonna 2014 vankeja arvioi-

daan olevan päivittäin noin 3260 ja vuonna 2017 noin 3320. Luvut sisältävät  koeva-

paudessa olevat (175 - 200 vankia päivittäin) ja laitoksen ulkopuolelle sijoitetut, jotka 

eivät todellisuudessa vie vankipaikkaa laitoksissa. Vankilassa olevia vankeja arvioi-

daan 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 

2014 sen vaikutus olisi päivittäin noin 60 ja vuonna 2017 noin sata vankia vähemmän. 

Toisaalta  lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten lainsäädännön tiukentumisen arvioi-

daan lisäävän päivittäistä vankilukua suunnittelukauden aikana asteittain noin 30 - 

120:lla. Sakkopalvelun käyttöönotto vähentäisi jonkin verran vankilukua, mikäli sa-

kon muuntorangaistukseen tuomituille kyettäisiin löytämään sopiva toimintavelvoite 

ja he suostuisivat sakkopalvelun suorittamiseen. 

 

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 määrä on kääntynyt pieneen laskuun vuoden 

2012 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 

joidenkin kymmenien ulkomaalaisvankien siirtämisen kotimaahansa suorittamaan 
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rangaistustaan. Joulukuussa 2011 voimaan tulleen uudistuksen arvioidaan vähentävän 

vankilukua vuosittain 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. Muutos nostaisi tutkintavankien 

määrää vankiloissa noin 40:llä. Käytännössä muutos edellyttää tutkintavankeuslain 

muutoksen. Tarkoitus on myös selvittää, voidaanko tutkintavangin matkustuskieltoa 

valvoa sähköisesti. Tämä laskisi vankiloissa olevien tutkintavankien määrää.  Taustal-

la on CPT:n huomautus siitä, ettei tutkintavankien säilytysvastuun ja esitutkintavas-

tuun erottaminen toteudu riittävän hyvin. Tutkintavankien, erityisesti ulkomaalaisten 

tutkintavankien, määrä on ollut jatkuvasti nousussa. Eduskunnan oikeusasiamies on 

edellyttänyt, että tutkintavangeilla olisi syyttömyysolettamuksen vuoksi mahdollisuus 

viettää nykyistä enemmän aikaa sellin ulkopuolella. Tämän toteuttaminen johtaa huo-

mattaviin uudistuksiin muun muassa henkilökunnan toimenkuvissa ja työajan käytössä 

tutkintavankeuden toimeenpanossa.  

 

Taulukko 1 Toiminnan laajuus  

Toiminnan laajuus Toteuma 
2011 

Arvio 
2012 

TAE 
2013 

Tujo 
2013 

TTS 
2014 

TTS 
2015 

TTS 
2016 

TTS 
2017 

Täytäntöönpantaviksi tulleet 
yhdyskuntaseuraamukset 4 461 4 950 4 840 4 950

 
4 900 

 
4 930 4 930 4930

Vapaudesta vankilaan tulleet 6 436 6 300 6 200 6 200 6100 6100 6100 6100
Seuraamuksiin liittyvät  
asiantuntijalausunnot 11 646 10 500 13 300 10 000

 
9 000 

 
9 000 9 000 9 000

Yhdyskuntaseuraamuksia  
suorittavia keskimäärin 3 859 3 750 3 910 3 760

 
3 820 

 
3 830 3 830 3830

Vankeja keskimäärin 3 262 3 270 3 240 3 250 3260 3290 3320 3320
Vankeja vankilassa  3 149 3 108 3055 3060 3090 3090
Vankeja ulkopuolisissa  
laitoksissa** 12

 
30 

 
30 30 30

Vankeja valvotussa 
koevapaudessa 113 150 160 170

 
185 

 
200 200 200

* Asiantuntijalausuntoihin ei ole laskettu mukaan sakkopalvelua koskevia selvityksiä, koska sakkopalve-
lun käyttöönoton valmistelu on vielä epävarmaa ja toisaalta sakkopalveluselvitys olisi Rikosseuraamus-
laitoksen sisäinen selvitys. 
** Ulkopuolisiin laitossijoituksiin on laskettu mukaan ostopalveluna hankittaviin vapauttamisyksikköpal-
veluihin sijoitetut vangit. 
 

 

Kts. tarkemmin liitteenä oleva taulukko Tuloksellisuus/toiminnan laajuus (liite 1). 
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4 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN KESKEISET TAVOITTEET SUUNNITTELUKAU-

DELLA 

 

4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

 

Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikolli-

suutta ja rikollisuuden haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta 

yhteiskunnassa. Tämä edellyttää useiden hallinnonalojen yhteistä tavoitteenasettelua 

ja yhteisiä toimintalinjoja. 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. Tavoitteiden toteuttaminen 

edellyttää seuraamusjärjestelmän ja seuraamusten sisältöjen kehittämistä.  

 

Taulukko 2 Seuraamusten uusiminen 3 vuoden seuranta-ajalla 

 

UUSIMINEN, 3 v:n seuranta-ajalla % Toteuma 2010  
(2007 vapautuneet) 

Toteuma 2011 
(2008 vapautuneet)

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 yhdyskuntapalveluun 32 30,2

Vankilasta valvotun koevapauden kautta  
vapautuneiden uusiminen vankilaan tai  
yhdyskuntapalveluun 

24,0 22,4

 
Muutokset uusimisessa vuosien 2010 ja 2011 välillä selittyvät lähinnä laskenta-

ajankohdan muuttumisella. Koevapaudesta vapautuneiden osalta tuloksia arvioitaessa 

on huomioitava, että nyt tarkasteltavina vuosina joukko on ollut vielä hyvin valikoitu-

nut suhteessa yleisiin uusimisriskiin vaikuttaviin tekijöihin. Suunnittelukauden aikana 

siirrytään viiden vuoden seuranta-aikaan uusimista laskettaessa. 
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Taulukko 3 Seuraamusten kustannukset vuodessa (brutto) 

 

Kustannukset (Brutto) 2011 
toteuma (N) 

Täytäntöönpanon 
hinta 
2011 

€/ täytäntöönpano
Suljetuissa laitoksissa 2 269 74 920
Avolaitoksissa 880 57 014
Valvotussa koevapaudessa 113 21 510
Yhteensä 3 262 68 239
Ehdollisesti rangaistut nuoret valvottavat 1 178 2 706
Nuorisorangaistus 14 9 540
Yhdyskuntapalvelu 1 491 4 741
Ehdonalaisesti vapautuneet valvottavat 1 177 3 281
Yhteensä 3 860 4 159
Asiantuntijalausunnon kustannus 11 646* 155
* Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen määrä on vuoden kokonaismäärä,  
ei päivittäinen keskimäärä. 
 

 

 

4.2 Toiminnallinen tehokkuus 

 

4.2.1  Strategiatavoite 

 

Rikosseuraamuslaitos sovittaa toimintansa toimintamenomäärärahakehykseensä so-

peuttamissuunnitelman mukaisesti. Joustavat sekä turvalliset rakenteet ja seuraamus-

prosessit mahdollistavat ja tukevat avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntöönpanoa. 

Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan tuottavuutta parannetaan asiakas- ja toimintapro-

sesseja kehittämällä. Tehtäviä, jotka eivät ole välttämättömiä ydintehtävän hoitamisen 

kannalta, karsitaan laadittavien selvitysten pohjalta. 

 

4.2.2  Toiminnan tuottavuus 

 

Rikosseuraamuslaitos jatkaa toiminnan vaikuttavuuden ja toiminnallisen tulokselli-

suuden kehittämistä sopeuttamissuunnitelmansa mukaisesti. Resursseja kohdennetaan 

henkilöstön osaamisen, työprosessien ja teknisen toimintaympäristön kehittämiseen. 

Teknisiä järjestelmiä ja tietotekniikkaa hyödynnetään siten, että henkilöstö voi keskit-
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tyä varsinaiseen rangaistusten täytäntöönpanotyöhön. Tekniset ratkaisut lisäävät hen-

kilöstön 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. Valvon-

tatasoluokittelun tuotoksena syntyvät henkilöstömitoitukset valvonnan ja toiminnan 

intensiivisyydeltään erilaisiin vankiloihin. Yhdyskuntaseuraamustyössä  resurssien 

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 etsitään vaihtoehtoisia järjestelyitä palveluiden tuot-

tamiseksi niissä toiminnoissa, joissa se on vaikuttavuuden tai kustannustehokkuuden 

kannalta tarkoituksenmukaista. Tällaisia toimintoja ovat mm.: 

 

 Vankityövoiman käytön lisääminen  ruokahuollossa ja siirtyminen vanki-

en omatoimiseen ruokahuoltoon avolaitoksissa.  

 Turvateknisten järjestelmien huollon ja kunnossapidon vaihtoehtojen sel-

vittäminen. 

 Päätöksen tekeminen siitä, jatketaanko vanginkuljetusta VR:n junakulje-

tuksena vai korvataanko kuljetukset maantiekuljetuksella. Nykyinen VR:n 

kalusto poistuu käytöstä vuoteen 2015 mennessä. 

 Tutkitaan mahdollisuuksia siirtää vankilasielunhoito seurakuntien vas-

tuulle. 

 Videokuulemisen laajentaminen rikosoikeudenkäynneissä vangitse-

misasiain käsittelystä varsinaiseen rikosasiain pääkäsittelyyn jutuissa, 

joissa syytetty on vankilassa ja epäillyn teon rangaistusmaksimi on enin-

tään kaski vuotta. Tällä voidaan merkittävästi vähentää vanginkuljetusta 

ja tuomioistuimissa järjestettävää vartiointia.  

 Tutkitaan mahdollisuuksia vankikuljetusten keskittämiseksi. 
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 Tarkastellaan arviointikeskusten työn kehittämis- ja organisointimahdolli-

suuksia.  

 Kunnallisten ja muiden ulkopuolisten palveluiden käytön lisääminen van-

kien ja rikosseuraamusasiakkaiden rikoksettoman elämäntavan vahvista-

misessa mm. päihdekuntoutuksessa.  

 Seuraamusten täytäntöönpanotehtävien siirtäminen ulosotolta Rikosseu-

raamuslaitokselle.  

 

 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.  

 

Rikosseuraamuslaitos osallistuu vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeeseen, jonka ta-

voitteena on hallitusohjelman mukaisesti siirtää vankien terveydenhuollon järjestämis- 

ja rahoittamisvastuu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle.  

 

Asiakastietojärjestelmähankkeen määrittelyn yhteydessä selkiinnytetään ja yksinker-

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

vutettavista tuottavuussäästöistä. Seuraamusprosessien lisäksi arvioidaan ja kehitetään 

asiakastietojärjestelmään kytkeytyvien tukiprosessien tehokkuutta, mm. vangeille 

maksettavien taloudellisten etuuksien ja vankirahan maksamisen tarkoituksenmukai-

suutta.   

 

4.2.3  Toiminnan taloudellisuus 

 

Suunnittelukaudella ei ole nähtävissä julkisen sektorin rahoitusvajeen vuoksi rangais-

tusten täytäntöönpanotyön kehysmäärärahan kasvua. Hallitusohjelmassa ja kehyspää-

töksissä Rikosseuraamuslaitokselle kohdennetut toimintamenosäästöt merkitsevät so-

peuttamistoimia hallituskauden aikana, jotta Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot 

eivät nouse käytettävissä olevia toimintamenomäärärahoja suuremmiksi.  

 

Rikosseuraamuslaitoksen taloutta sopeutetaan mm. seuraavien toimenpiteiden avulla: 

 



 

18 

 Työprosessien ja toiminnan sisällön kehittäminen tuottavuuden parantumi-

sen näkökulmasta. 

 Muodollisen täytäntöönpanon kehittäminen ja rangaistusaikojen koneelli-

seen laskentaan siirtyminen. 

 Uuden toiminnan kehittämis- ja  asiakastietojärjestelmän käyttöönotto, täy-

täntöönpanon prosessien kehittämien ja mm. vangeille maksettavien talou-

dellisten etuuksien ja vankirahan maksamisen uudistaminen.  

 Valvontatasoluokittelun käyttöönotto. 

 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen. 

 Toimitilojen käytön tehostaminen. 

 Henkilökunnan asuntojen määrän vähentäminen ja vuokrien kustannusvas-

taavuuden nostaminen.  

 Energiankulutuksen vähentäminen. 

 Tulojen lisääminen.  

 

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 vähäisyys on yhdenvertaisuuskysymys.  

 
Rikosseuraamuslaitoksen resurssien nykyinen taso, toimitilakustannusten nousupai-

neet ja henkilöstömäärän väheneminen luovat vaikeuden ylläpitää nykyisen laajuista 

toimitilaverkostoa. Rikosseuraamuslaitos on laatinut vuonna 2012 yhteistyössä Se-

naatti-kiinteistöjen kanssa toimitilaverkostoselvityksen, jossa on käyty läpi kaikki Ri-

kosseuraamuslaitoksen toimitilat, niiden elinkaari ja investointitarpeet toimitilojen nä-
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kökulmasta. Tämän lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen selvitysmies on laatinut selvityk-

sen vankitilojen luokittelusta valvonnan intensiivisyyden mukaan. Toimitilaverkos-

toselvityksen ja valvontatasoluokitteluselvityksen pohjalta valmistellaan vuoden 2013 

aikana Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisio vuoteen 2025 saakka sekä suunnitelma 

tarpeettomista tiloista luopumiseksi. Toimitilavisiossa huomioidaan mm. rikosseu-

raamustyön toimintojen kehitysnäkymät ja niiden vaatimat tilatarpeet sekä henkilös-

tönäkökulma. Toimitilavisiotyön yhteydessä laaditaan myös suunnitelma valvonta-

tasoluokituksen käyttöönoton edellyttämistä jatkotoimenpiteistä. Suunnittelukaudella 

toteutetaan Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamaa toimitilavisiota.  

 

Hallitusohjelmatavoitteena on poistaa viimeisetkin paljusellit käytöstä peruskorjaus-

ohjelman myötä. Tämä edellyttää Hämeenlinnan vankilan sekä Helsingin vankilan 

länsi- ja pohjoisselliosastojen perusparannusta. Tavoitteen toteuttaminen suunnittelu-

kauden aikana edellyttäisi toteutuakseen lisärahoitusta vuosille 2015 - 2017 (kts. liit-

teet 2 ja 3).  

 

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 vapauttamista edistävistä yksiköistä vankien asuminen ja ohjaus-

toiminta hankitaan ostopalveluna ulkopuoliselta palvelunjärjestäjältä Rikosseuraamus-

laitoksen vastatessa valvonnasta. Vapauttamisyksiköiden valvonnassa käytetään hy-

väksi sähköisen valvonnan mahdollisuuksia. Ulkopuolisten tuki- ja ohjauspalveluiden 

käyttöä pidetään tärkeänä kaikkien vapauttamisyksiköiden toiminnassa mm. sen vuok-

si, että yhteistyö yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa helpottaa vapautumisen jäl-

keisten palveluiden järjestämistä ja jatkumoiden toteutumista. Vapauttamista tuetaan 

myös muunlaisella verkostoitumisella ympäröivään yhteisöön. 

 

Suunnittelukauden alussa Rikosseuraamuslaitos ja Senaatti–kiinteistöt toteuttavat 

hankkeet, joilla haetaan toimintamenosäästöjä: 

 Toimitilaverkostoselvityksen ja toimitilavision pohjalta laaditaan vuoteen 

2020 ulottuva investointiohjelma. 
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 Energiankulutuksen vähentäminen: suunnittelukaudella toteutetaan yhdes-

sä Senaatti-kiinteistöjen kanssa hanke, jonka avulla pyritään vähentämään 

kaikkien Rikosseuraamuslaitosten yksiköiden energiankulusta.  

 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 ke-

hittämisessä 

 

Suunnittelukaudella otetaan käyttöön nykyiset Vati- ja Tyyne –järjestelmät korvaava 

uusi asiakastietojärjestelmä. Asiakastietojärjestelmähanke ajoittuu vuosille 2011 - 

2016. Asiakastietojärjestelmähanketta ei ole mahdollista toteuttaa ilman kehykseen 

saatavaa erillisrahoitusta.  

 

Uusi asiakastietojärjestelmä tulee olla käytössä vuonna 2016, jotta Rikosseuraamuslai-

toksen sopeuttamissuunnitelma saadaan toteutettua. Hankkeen rahoitus tulee saada 

varmistettua vuoden 2013 aikana. (Katso tarkemmin liitteet 4 ja 5.) 

 

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

taan Rikosseuraamuslaitoksessa käyttöön vuoden 2015 aikana. 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 raportointijärjestelmä Kiekussa tulee ole-

maan, ja tehdään päätös Tarmo-järjestelmän jatkokäytöstä. Suunnittelukauden aikana 

otetaan käyttöön sähköinen asianhallinta- ja arkistointijärjestelmä sekä siirrytään ran-

gaistusaikojen koneelliseen laskentaan.  
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Sähköistä valvontaa käytetään valvontarangaistuksen täytäntöönpanon, valvotun koe-

vapauden sekä poistumis-, opinto- ja siviilityölupien valvonnassa ja eräiden avolaitos-

ten valvonnassa. Tehostunut valvonta mahdollistaa riskialttiimpien vankien sijoittami-

sen valvottuun koevapauteen ja erityisesti suljetusta vankilasta vapautuvien pitempiai-

kaisten vankien hallitun vapauttamisen niissä tapauksissa, joissa avolaitoksen kautta 

vapauttaminen ei ole mahdollista.  

 

Vankien ja asiakkaiden mahdollisuuksia hyödyntää verkossa olevia viranomaispalve-

luja ja vankien vapautumisen valmistelua edistäviä verkkosivuja ja oppimis- ja toimin-

taohjelmapalveluja kehitetään. 

 

 

4.3  Tuotokset ja laadunhallinta 

 

4.3.1  Strategiatavoite 

 

Rangaistusten täytäntöönpanon sisältö ja yhteistyö muiden viranomaisten ja kolman-

nen sektorin toimijoiden sekä tuomitun lähiverkoston kanssa lisäävät tuomittujen val-

miuksia yhteiskuntaan kiinnittymiseen. Vakavan väkivallan riskin omaavat tunniste-

taan ja tälle ryhmälle suunnattua rangaistusaikaista toimintaa kehitetään. Tiedonkul-

kua ja yhteistyötä poliisin kanssa kehitetään vakavan väkivallan riskin omaavien uu-

sintarikollisuuden vähentämiseksi. 

 

4.3.2  Arviointimenetelmän kehittäminen  

 

Suunnittelukaudella kehitetään ja otetaan käyttöön Rikosseuraamuslaitoksen yhtenäi-

nen asiakasarviointimenetelmä. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankilaan itseil-

moittautuvien täytäntöönpanoprosessin käynnistäminen tapahtuu Rikosseuraamuslai-

toksen yksikössä. Rangaistusajan suunnittelua ja vankilaan sijoitusta varten käytetään 

valmiisiin rekisteritietoihin perustuvaa staattista riskinarviota sekä tuomitulta saatavia 

keskeisiä tietoja hänen tarpeistaan. Tutkintavangeista rangaistusvangeiksi muuttuneet 

ja etsintäkuulutetut arvioidaan vankilassa sijaitsevassa arviointikeskuksen toimipis-

teessä käyttäen heidän riskinsä ja tarpeidensa edellyttämiä täydentäviä arviointeja. 

Rangaistuksen päättyessä aletaan sekä yhdyskuntaseuraamusasiakkaista että vangeista 
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tehdä loppuarviointi, jonka perusteella arvioidaan rangaistusajan suunnitelman toteu-

tumista,  tuomitun yhteiskunnan palveluiden tarvetta ja rangaistuksen vaikuttavuutta. 

Arviointimenetelmän tietoteknisestä toteutuksesta päätetään osana asiakastietojärjes-

telmähanketta. Asiakasarviointikokonaisuuden kaikki osiot valmistuvat suunnittelu-

kauden alkuvuosina.  

 

4.3.3  Toiminnan kehittäminen 

 

Suunnittelukaudella yhdyskuntaseuraamuksia koskeva lainsäädäntö uudistuu yhdys-

kuntaseuraamustoimikunnan linjausten mukaisesti. Sakkopalvelun mahdollinen käyt-

töönotto saattaa heikentää siihen tarvittavien resurssien vuoksi vakavimpiin rikoksiin 

syyllistyneisiin kohdistuvaa työtä. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon vaikut-

tavuutta lisätään kehittämällä työn sisältöä ja laatua laadukkaan vuorovaikutustyön 

lähtökohdista käsin ja kohdentamalla työskentelyä sitä eniten tarvitseviin riskialttiisiin 

tuomittuihin. 

 

Asiakkuuden kokonaishallinta otetaan keskeiseksi periaatteeksi toimintaprosessien 

kehittämisessä. Tämä tarkoittaa sitä, että työskentelyprosessit suunnitellaan ottaen 

huomioon jatkumot seuraamuksesta toiseen ja kunkin rangaistuskauden aikana muun 

muassa tietojen hyödyntämisessä ja asiakastyön järjestämisessä.  

 

Toimintojen kehittämisessä korostetaan vankien ja asiakkaiden tarpeiden lisäksi ta-

voitteidensuuntaisen oman toimijuuden vahvistamista. Vankiloiden työtoimintaa kehi-

tetään omaa toimintaa tehostamalla ja ulkopuolista yhteistyötä lisäämällä työtoimin-

nan linjausten mukaisesti. Ohjelmatoiminnan laatua tehostetaan käyttämällä vain ak-

kreditoituja ohjelmia ja muuta hyväksyttyä kuntoutusta. Vankien päihdekuntoutukses-

sa lisätään ulkopuolisten ostopalveluiden käyttöä. Polku vapauteen rakennetaan suun-

nitelmallisesti verkostojen palveluita käyttäen.  

 

Vangeille, yhdyskuntaseuraamusasiakkaille ja henkilöstölle suunnatulla laatukyselyllä 

selvitetään kokemuksia laitoksen arvojen toteutumisesta, toimintaympäristöstä ja toi-

minnan sisällöstä otettavaksi huomioon työn kehittämisessä.  
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Vangit ovat muuta väestöä sairaampia ja tarvitsevat runsaasti terveydenhuollon palve-

luja. Hämeenlinnan vankisairaalassa jatketaan naispotilaiden päihdekuntoutusosaston 

toimintaa, jota integroidaan vankilan päihdekuntoutukseen. Korvaushoito järjestetään 

siten, että se voidaan aloittaa vankeuden aikana yhteistyössä ulkopuolisen terveyden-

huollon kanssa ja että korvaushoito ei estä vangin sijoittamista avolaitokseen.  

 

Lapsi- ja perhetyön linjausten mukaisesti lapsen etu ja oikeudet otetaan Rikosseu-

raamuslaitoksen työssä nykyistä paremmin huomioon. Työskentelymenetelmiä sekä 

osaamista lapsen kohtaamisessa ja yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa ke-

hitetään. Lapsen annetaan tavata vankivanhempaansa inhimillisissä olosuhteissa, jois-

sa myös fyysinen koskettaminen on sallittua.  

 

Lyhytaikaisvankien täytäntöönpanoprosessia yksinkertaistetaan, mikä mahdollistaa 

heidän sijoittamisensa toimintaan nykyistä useammin. Pääpaino annetaan vapauttami-

sen suunnittelulle ja muulle vapautumista edistävälle toiminnalle.  

 

Erityistä huomiota kiinnitetään tutkintavankien olosuhteiden ja toimintojen kehittämi-

seen. Lisätään omasta pyynnöstään erillään asuvien vankien mahdollisuuksia oleskella 

sellin ulkopuolella. 

 

Valtakunnallinen täytäntöönpanoyksikkö hoitaa ylitäytäntöönpanotehtävät ja muodol-

liset täytäntöönpanotehtävät.  Suunnittelukauden alussa yhdyskuntaseuraamusten ja 

vankeuden täytäntöönpanotehtävät siirretään resursseineen ulosotolta Rikosseu-

raamuslaitokselle, mikä mahdollistaa vaikuttavuuden lisäämisen täytäntöönpanotoi-

minnassa.  

 

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. Erityistä huomiota kiinnitetään tuomittuihin, 

joiden vakavan väkivallan uusimisen todennäköisyys on suuri. 
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Toiminnallinen turvallisuus perustuu rikosseuraamusasiakkaiden ja vankien arvioin-

tiin ja tuntemiseen sekä heidän ja henkilökunnan väliseen vuorovaikutukseen.  

 

Tuomittujen arviointia kehitetään palvelemaan entistä paremmin vankien yksilöllistä 

sijoittelua ja rikoksetonta elämäntapaa edistävien toimintojen määrittelyä. Arvioinnin 

kautta saadun tiedon hyödyntämistä ja kulkua henkilöstöryhmien välillä kehitetään. 

Rikoksesta tuomitun oikealla sijoittelulla, hyvin organisoidulla valvonta- ja tiedustelu-

työllä sekä viranomaisyhteistyöllä turvataan vankilan sisäinen järjestys ja estetään 

rangaistuksen aikainen rikollisuus. Rikoksesta tuomitun oikeus turvalliseen ja häiriöt-

tömään rangaistuksen suorittamiseen varmistetaan. Henkilöstön työturvallisuus var-

mistetaan. 

 

Suunnittelukauden aikana valvontatasoluokittelusta saadaan apuväline vankien sijoit-

tamiseen valvonnantasoiltaan erilaisiin laitoksiin.  

 

Uudet rikosseuraamusten täytäntöönpanon turvallisuutta  koskevat linjaukset otettaan 

käyttöön suunnittelukauden alussa. Turvallisuuden laatukäsikirjan valmistelu käynnis-

tyy. 

 

 

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 2014 alusta lukien. 

Koulutusmalli pitää sisällään osaamislähtöisen tutkintokoulutuksen, kaikille tarkoite-

tun alalletulokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen. Rekrytoitavalle henkilöstölle an-
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netaan alalle tuloon liittyvää koulutusta tehtävän edellyttämän tarpeen ja henkilön ai-

emman koulutuksen perusteella. Kaikki alalle tulevat suorittavat vähintään 6 opinto-

pisteen laajuisen alan ydinosaamiseen pätevöittävän koulutuksen. Tämä alalletulokou-

lutus on osa uudistettavaa tutkintokoulutusta. Raja tutkintokoulutuksen ja täydennys-

koulutuksen välillä on joustava. 

 

4.4.3 Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen sekä työhyvinvointi 

 

Suunnittelukaudella Rikosseuraamuslaitoksen työnantajakuvaa 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.  

 

Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on olemassa operatiivinen toimintamalli, jonka 

tuloksellisuutta mitataan. Työterveyshuollon kanssa tehtävässä yhteistyössä painote-

taan 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 henkilöstösuunnitelman ja siihen liittyvien alueiden tarkentavien hen-

kilöstösuunnitelmien toimeenpano on osa päivittäistä johtamista. Suunnitelmissa tar-

kastellaan minkälaisiin tehtäviin henkilöstöä tarvitaan, kuinka paljon ja millaisia val-

miuksia henkilöstöllä tulee olla, jotta Rikosseuraamuslaitoksen ydintehtävät tulevat 

asianmukaisesti hoidettua.  
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4.4.5 Työvuorosuunnittelu ja henkilöstön työn sisällön monipuolistaminen 

 

Yksiköiden työvuorosuunnittelua kehitetään joustavammaksi siten, että se perustuu 

toiminnan tarpeisiin taloudellisuus huomioiden, reagoi toiminnassa tapahtuviin muu-

toksiin ja tukee strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Käynnistetään yhteis-

työssä henkilöstöjärjestöjen kanssa kehittämistoimet henkilöstön työn sisällön moni-

puolistamiseksi ja laajentamiseksi; valvonta- ja ohjaustehtäviä koskien jo suunnittelu-

kauden alussa. 
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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 
2012 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS 2016 TTS 2017 

 226 787 229 000 228 197 227 457 227 908 230 139
Tulot yhteensä -14 685 -14 743 -15 635 -15 642 -15 675 -15 675

 maksullinen toiminta -13 783 -13 833 -14 685 -14 692 -14 725 -14 725
 muut tulot -903 -910 -950 -950 -950 -950

Menot yhteensä 241 472 243 743 243 832 243 099 243 583 245 814
 henkilöstömenot 133 296 134 300 132 569 130 697 129 480 129 480

 toimitilavuokrat 45 058 49 575 51 609 52 591 54 396 56 627
Senaatin pääomavastike 43 089 47 565 49 552 50 535 52 340 54 571

muut vuokrat 1 970 2 010 2 056 2 056 2 056 2 056
palvelujen ostot 28 829 28 650 28 280 28 433 28 313 28 313

muut toiminnan menot 34 289 31 218 31 375 31 378 31 394 31 394
 

 

5.2 Toiminnan rahoitus 

 

Taulukko 5 Rikosseuraamuslaitoksen esitys kehysten tarkistuksesta 

RISE:n esitys kehysten tarkistuksesta TAE 
2013 

TTS 
2014 

TTS 
2015 

TTS 
2016 

TTS 
2017 

TAE 2012 ja 5.11.2011 kehyspäätös 226 453 226 940 225 940 228 170 228 170
Viraston ehdotus uudesta kehyksestä  231 329 232 661 230 501 231 932
Investointihankkeista aiheutuvat  
vuokrankorotukset yhteensä   1 239 2 221 1 531 3 762

Asiakastietojärjestelmä-hanke, 3 vuoden rahoitus  3 150 4 500 800 
 

 

Rikosseuraamuslaitos esittää, että toimitilahankkeisiin lisättäisiin liitteessä 3 esitetty-

jen perusparannushankkeiden vuokramenoihin 1,2 – 3,8 miljoonan euron korotus vuo-

sille 2014 - 2017. Asiakastietojärjestelmähanketta varten tietohallintomenoihin esite-

tään yhteensä 8,45 miljoonan 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. Suomenlinnan 

hoitokunnan suunnitteluohjelmassa esitetään uutena työkohteena Suomenlinnan Valli-

saaren kunnostukseen oikeusministeriöltä vuodelle 2016 600 000 euroa ja vuodelle 

2017 800 000 euroa. Vallisaaren hankkeesta laaditaan myöhemmin suunnittelukauden 

aikana erillinen suunnitelma yhteistyössä oikeusministeriön ja Suomenlinnan hoito-

kunnan kanssa. 

 

 

6 LIITTEET 

 

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

taulukko) 

Liite 2  Rikosseuraamuslaitoksen toimitilamenot (muistio) 

Liite 3 Rikosseuraamuslaitoksen toimitilojen vuokralaskelma (Excel-taulukko) 

Liite 4 Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (muis-

tio) 

Liite 5 Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankelas-

kelma (Excel-taulukko) 



Rikosseuraamuslaitos TTS 2012-2015 valmistelu 

TOIMINNAN LAAJUUS Arvio 2012 TAE 2013 Tujo 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS 2016 TTS 2017

Täytäntöönpantaviksi tulleet 
yhdyskuntaseuraamukset 4 950 4 840 4 950 4 900 4 930 4 930 4 930
Vapaudesta vankilaan tulleet 6300 6200 6200 6100 6100 6100 6100
Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia 
keskimäärin 3 750 3 910 3 760 3 820 3 830 3 830 3 830

ehdollisesti rangaistut nuoret 1 105 1 105 1 105 1 105
nuorisorangaistus 15 15 15 15

yhdyskuntapalvelu 1 500 1500 1500 1500
ehdonalaisesti vapautuneet 1 100 1 100 1 100 1 100

valvontarangaistus 100 110 110 110

Seuraamuksiin pyydetyt asiantuntijalausunnot 10 500 13300 10000 9000 9000 9000 9000 Nuorten rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä koskevan lainsäädännön muutos laskee pyydettyjen lausuntojen määrää
Vankeja keskimäärin 3270 3240 3250 3260 3290 3320 3320

vankeusvankeja 2600 ei määritelty 2 570 2565 2595 2625 2625 Muutokset seksuaalirikosten tuomioissa nostanevat vankilukua valvontarangaistuksen käytöstä huolimatta 
sakkovankeja 50 ei määritelty 55 55 55 55 55

tutkintavankeja 620 ei määritelty 625 640 640 640 640 tutkintavankeja tulee noin 40 lisää poliisivankiloista.
vankeja vankilassa 3108 ei määritelty ei määritelty 3055 3060 3090 3090

vankeja koevapaudessa 150 160 170 175 200 200 200
vankeja ulkopuoliseen laitokseen sijoitettuna 12 ei määritelty ei määritelty 30 30 30 30

Vankipaikat
Vankipaikkoja vuoden lopussa, jos investoinnit 
toteutuvat Tot 2012 TAE 2013 Tujo 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS 2016 TTS 2017

Avolaitoksissa 913 ei määritelty 913 938 942 1019 1053
Suljetuissa vankiloissa 2169 ei määritelty 2190 2187 2287 2377 2372

3 082 3 103 3 125 3 229 3 396 3 425
Vankipaikkoja avolaitoksissa, % osuus 30,0 29,2 30,0 30,7
Vankipaikkojan vuoden lopussa, jos investointeja ei 
toteuteta Arvio 2012 TAE 2013 Tujo 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS 2016 TTS 2017

Avolaitoksissa 938 938 938 938
Suljetuissa vankiloissa 2265 2265 2265 2265

3203 3203 3203 3203 Jos Hämeenlinnan, Keravan ja Hgin hankkeita ei toteuteta.
Vankipaikkoja avolaitoksissa, % osuus jos 
investointirahoitusta ei saada. 29,3 29,3 29,3 29,3



Rikosseuraamuslaitos TTS 2012-2015 valmistelu 

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Arvio 2012 TAE 2013 Tujo 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS 2016 TTS 2017
Tuottavuus:
Vangit keskimäärin päivässä / htv 1,4 1,4 1,36 1,46 1,50 1,53 1,53 laskentakaava näkyy alhaalla, kts. Uusi määriteltä vrt. KPO-RISE tujoon.
Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa 
päivittäin keskimäärin/htv 13,1 15,5 13,2 16,5 16,8 17,0 17,0
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot 
vuodessa /htv 270 368 270 338 336 336
Taloudellisuus:
Toimintamenot (netto) /vanki,€. 60 689 61 557 61 659 56 653 55 928 55 549 56 159
Toimintamenot(netto) yhdyskuntaseuraamusta 
suorittava,€ 5 003 5 082 5 023 4 572 4 543 4 554 4 604

TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Arvio 2012 TAE 2013 Tujo 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS 2016 TTS 2017
Suoritteet ja julkishyödykkeet
Vankeja valvotusssa koevapaudessa keskimäärin 
päivässä 150 160 170 175 200 200 200
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet 
aloittaneista, % 85 85 85 85 85 85 85
Rangaistusvangeista avolaitoksissa keskimäärin 
päivässä, % 37 37 37 37 37 38 38
Valvontarangaistusta suorittavia keskimäärin 
päivässä 20 80 35 100 110 110 110
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet % 
aloitetuista 85 85 85 85 85 85 85

Palvelukyky ja laatu Arvio 2012 TAE 2013 Tujo 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS 2016 TTS 2017
Laitosten säilytysvarmuus % 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2

Rangaistusvangeista toimintaan osallistuminen, % 
päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta 63 62 63 63 63 64 64
Rangaistusajan suunnitelmat tehty % 
(rangaistusvangit) 75 75 75 75 75 75
Rangaistusajan suunnitelmat tehty % 
(vankeusvangit) 88 88 92 92 92 92
Rangaistusajan suunnitelmat tehty % 
(yhdyskuntaseuraamusasiakkaat) 88 89 90 90 90 90



Rikosseuraamuslaitos TTS 2012-2015 valmistelu 

HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA 
KEHITTÄMINEN Arvio 2012 TAE 2013 Tujo 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS 2016 TTS 2017

Henkilöstörakenne
Keski-ikä 45,5 45,5 45,8 46,1 46,4 46,6
Naisten osuus, % 43,0 42,0 42 42 42 42
Työhyvinvointi
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 14 14 14 13,5 13,0 13,0 13,0

Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/htv 20 20 19 18,5 18,0 18,0 18,0
Johtamisindeksi (1) * - - 3,30 3,35 3,35 3,35 3,35
Työtyytyväisyysindeksi (Y) * - - 3,30 3,35 3,35 3,35 3,35
Työhyvinvointi (C3)** - - 7,60 7,50 7,50 7,50 7,50
Henkilöstön koulutustasoindeksi - - - 4,2 4,2 4,2 4,2
Vanhuusiän eläkeiän saavuttaneet 77 - - 92 104 93 92

RESURSSIT Arvio 2012 TAE 2013 Tujo 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS 2016 TTS 2017
Toimintamenot
Rangaistusten täytäntöönpano 191 195 193 290 193 080 192 187 192 759 194 824
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto 6 809 6 900 6 910 6 910 6 910 6 910
Terveydenhuoltoyksikkö 15 809 15 840 15 750 15 750 15 750 15 750
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 873 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700
Ostopalvelut, Palkeet 2 418 2 275 2 275 2 275 2 275 2 275
Ostopalvelut, OTTK 7 682 7 995 7 482 7 635 7 514 7 680

Yhteensä 226 786 0 229 000 228 197 227 457 227 908 230 139
Henkilötyövuodet
Rangaistusten täytäntöönpano 2 529 2 503 2 467 2 427 2 401 2 401
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto 83 82 82 82 82 82
Terveydenhuoltoyksikkö 187 190 189 189 189 189
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 36 26 26 26 26 26

Yhteensä 2 835 0 2 801 2 764 2 724 2 698 2 698
Henkilöstömenojen %-osuus kokonaiskuluista

10 270 9 757 9 910 9 789 9 955

9 551 9 074 9 216 9 104 9 258
2015: 120 htv. (5,4 milj.)

HTV:t 
yks toimistoissa
vankiloissa

arviointikeskus
alueet yhteensä

2014 2015 2016 2017
2 467 2 427 2 401 2 401

vankeus 2 235 2 199 2 175 2 175
yks   232 228 226 226

* VM Baro

** VMBaron työhyvinvointikysymys, asteikko 4-10



2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vankeja keskimäärin 3270 3250 3260 3290 3320 3320

vankeja vankilassa 3095 3075 3055 3060 3090 3090
vankeja koevapaudessa 150 150 175 200 200 200

nkeja ulkopuoliseen laitokseen sijoitettuna 25 25 30 30 30 30
Vankipaikat
A) Jos suunnitellut investoinnit toteutetaan

Avolaitoksissa 913 913 938 942 1019 1053
Suljetuissa vankiloissa 2169 2190 2187 2287 2377 2372

yhteensä 3082 3103 3125 3229 3396 3425
vankipaikkoja avolaitoksissa, % osuus 29,6% 29,4% 30,0% 29,2% 30,0% 30,7%
Paikkoja tarvitaan 95 %:n käyttöasteella 3258 3237 3216 3221 3253 3253
95 %:n täyttöasteella vankipaikkojen ta -176 -134 -91 8 143 172
100 %:n täyttöasteella -13 28 70 169 306 335

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vankipaikat
B) Jos suunniteltuja investointeja ei toteuteta:

Avolaitoksissa 913 913 938 938 938 938
Suljetuissa vankiloissa 2169 2190 2265 2265 2265 2265

yhteensä 3082 3103 3203 3203 3203 3203
vankipaikkoja avolaitoksissa, % osuus 29,6% 29,4% 29,3% 29,3% 29,3% 29,3%
Paikkoja tarvitaan 95 %:n käyttöasteella 3258 3237 3216 3221 3253 3253
95 %:n täyttöasteella vankipaikkojen ta -176 -134 -13 -18 -50 -50
100 %:n täyttöasteella -13 28 148 143 113 113



Rikosseuraamuslaitos TTS 2012-2015 valmistelu

TALOUDELLISET VOIMAVARAT

Vaihtoehto, jossa esitettyjä investointihankkeita ei toteuteta.
TOIMINNAN TULOT JA MENOT, 1000 
€

Tot. 
2009

Tot. 
2010 Tot 2011

Arvio 
2012

Tujo 
2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS 2016 TTS 2017

212 325 216 579 220 264 226 787 229 000 228 197 227 457 227 908 230 139
Tulot yhteensä -15 580 -14 765 -14 692 -14 685 -14 743 -15 635 -15 642 -15 675 -15 675
 - maksullinen toiminta -14 493 -13 913 -13 703 -13 783 -13 833 -14 685 -14 692 -14 725 -14 725
 - muut tulot -1 087 -851 -989 -903 -910 -950 -950 -950 -950
Menot yhteensä 227 905 231 344 234 956 241 472 243 743 243 832 243 099 243 583 245 814
 - henkilöstömenot 132 173 134 048 132 428 133 296 134 300 132 569 130 697 129 480 129 480 -4 820
 - toimitilavuokrat 36 536 37 477 41 309 45 058 49 575 51 609 52 591 54 396 56 627
      Senaatin pääomavastike 34 767 35 563 39 397 43 089 47 565 49 552 50 535 52 340 54 571
      Muut vuokrat 1 768 1 914 1 911 1 970 2 010 2 056 2 056 2 056 2 056
 - palvelujen ostot 25 846 26 911 26 673 28 829 28 650 28 280 28 433 28 313 28 313
 - muut toiminnan menot 33 351 32 907 34 546 34 289 31 218 31 375 31 378 31 394 31 394

TOIMINNAN RAHOITUS, 1000 €
Tot. 

2009
Tot. 

2010 Tot 2011
Arvio 
2012

Tujo 
2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS 2016 TTS 2017

 - toimintamenomomentille budj. tulot -15 580 -14 765 -14 692 -14 685 -14 743 -15 635 -15 642 -15 675 -15 675

 - toimintamenomomentille budj. menot 227 905 231 344 234 956 241 472 243 743 243 832 243 099 243 583 245 814
Toimintamenorahoitus, netto josta 212 325 216 579 220 264 226 787 229 000 228 197 227 457 227 908 230 139

 - siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle 4 534 5 827 8 878 10 012 7 783 5 236 3 979 2 462 2 723
 - talousarvio (TA+LTA) 213 618 219 630 221 398 224 558 226 453 226 940 225 940 228 170 228 170
-käytettävissä 218 152 225 458 230 276 234 570 234 236 232 176 229 919 230 632 230 893

Avolaitostyöt 6 070 4 979 4 750 5 629 5 935 5 400 5 400 5 400 5 400
 henkilöstömenot 599 609 628 638 649 665 665 665 665
 muut menot 5 472 4 370 4 121 4 991 5 286 4 735 4 735 4 735 4 735



Rikosseuraamuslaitos TTS 2012-2015 valmistelu

RIKOSSEURAAMUSALAN TULOT

Selite
Tot. 

2009
Tot. 

2010 Tot 2011
Arvio 
2012

Tujo 
2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS 2016 TTS 2017

Työtoiminta* 7 646 6 995 6 751 6 946 7 000 7 400 7 400 7 400 7 400
Laitosmyymälät** 4 200 3 980 4 055 4 177 4 200 4 210 4 217 4 250 4 250
Palvelussuhdeasunnot*** 1 844 1 698 1 640 1 323 1 243 1 625 1 625 1 625 1 625
Ruoka- ja ylläpitokorvaukset** 778 876 945 984 1 000 1 100 1 100 1 100 1 100
Muut tulot 1 112 1 217 1 301 1 255 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Yhteensä 15 580 14 765 14 692 14 685 14 743 15 635 15 642 15 675 15 675
Kustannusvastaavuus % 59% 55% 56% 57% 57% 60% 60% 60% 60%
Kustannusvastaavuuslaskelma ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja (=talousarviomääritelmä)

RIKOSSEURAAMUSALAN IT-MENOT

Selite
Tot. 

2009
Tot. 

2010 Tot 2011
Arvio 
2012

Tujo 
2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS 2016 TTS 2017

Vakio- ja ylläpitopalvelut 4 167 4 892 4 815 6 531 5 647 5 727 5 948 6 098
Kehittämispalvelut 1 035 564 845 866 944 596 592
OTTK:n palvelumaksu 1 049 543 980 1 151 960 956 961 982
Erityispalvelut 4 4 18 8 9 9 8

Yhteensä 6 255 6 002 6 658 7 682 7 995 7 482 7 635 7 514 7 680

ei sisällä 
ATJ 
hanketta

-513 153 -120 165
IT menot on sopeutettu kehykseen. 



Rikosseuraamuslaitos TTS 2012-2015 valmistelu

2014 2015 2016 2017
htv 2 764 2 724 2 698 2 698 

37 40 26 0 
47 1 731 1 872 1 217 0 

Vankeja ke 1,003 1 1,010
4212,92308 4216,89034 4258,34314

Avopaikat 1,02738226
1027,38226



LIITE 
Rikosseuraamuslaitoksen (momentti 25.40.01) toimitilamenot (1000 euroina)
Risen TTS 2014-2017, päivitetty 5.11.2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SIDOTUT VUOKRAMENOT (hankkeet on jo toteutettu tai ne ovat käynnissä)

Vuoden 2012 vuokramenot ja kiinteistövero 45 058 45 058 45 058 45 058 45 058 45 058 45 058
Vuoden 2013 korotus 2,7 %:a 45 058:stä (syyskuun 2012 indeksimuutos on 2,7 %) 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217
Vuoden 2014 korotus 2,4 %:a (45 058+1217):stä (VM:n 08/2012 ennuste: 
vuoden 2013 kuluttajahintaindeksin muutos 2,4 %) 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

V. 2012 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 230 230 230 230 230 230 230
V. 2013 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 0 230 230 230 230 230 230
Pelson vankilan hanke, vaiheittain/ valmis 9/2014 317 407 407 407 407 407
Vankiloiden pienet kunnossapitoluonteiset hankkeet; 30.3.2010 kehyspäätös -270 -270 -270 -270
Mikkeli/perusparannus/arvioitu valmistumisaika 4/2014 726 968 968 968 968 968
Helsinki/Länsi- ja pohjoisselliosastojen perusparannus/ valmistuu kahdessa vaiheessa 6/2015-1/2017 650 975 1 300 1300 1300
Hämeenlinna /perusparannus valmis 6/2016 1 750 3 500 3500 3500
Hämeenlinna/henkilökunnan asuntojen muuttaminen avo-osastoksi, valmis 4/2017 0 156 156 156
Siirtyminen jaettuun vuokramalliin (Vaasa, Pyhäselkä, Oulu, Juuka, Pelso, Jokela, Riihimäki)* 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620
Tarpeettomista tiloista luopuminen, vuokramenojen vähennys -550 -900 -900 -900 -900 -900 -900
Sidotut vuokramenot yhteensä 49 575 51 609 52 591 54 396 56 627 56 627 56 627

Sidottujen vuokramenojen kasvu vuodesta 2012 4 517 6 551 7 533 9 338 11 569 11 569 11 569

Vähennetään 30.3.2010 kehyspäätöksen lisämäärärahat Senaatin korjaushankkeiden vuokravaikutuksiin:

 a) vankiloiden pienet kunnossapitoluonteiset hankkeet; määräaikainen, viimeinen lisäys vuonna 2015 -5 -5 -5 0 0 0 0
 b) Helsingin vankilan ruokala- ja liikuntarakennuksen peruskorjaus -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
 c) Pelson vankila; keittiö ja sellirakennuksen julkisivun perusparannus -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175
Vähennetään 23.3.2011 kehyspäätöksen tasokorotus toimitilamenoihin ( 0 euroa it-menoihin) -1 000 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1500 -1500
Vähennetään VN 4.4.2012 kehyspäätöksen lisämääräraha Hämeenlinnan vankilan korjaushankkeen 
vuokravaikutukseen -2 500 -2 500 -2500 -2500
Määrärahan siirto RISE:n muista menoista jaetun vuokramallin kustannuksiin -3 620 -3 620 -3 620 -3 620 -3 620 -3 620 -3 620

-1 192 -1 692 -1 692 -4 187 -4 187 -4 187 -4 187
LISÄMÄÄRÄRAHAN TARVE SIDOTTUIHIN VUOKRAMENOIHIN
VALTIONEUVOSTON 4.4.2012 KEHYSPÄÄTÖKSEEN VERRATTUNA -295 1 239 2 221 1 531 3 762 3 762 3 762

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EI SIDOTUT VUOKRAMENOT 
V. 2014 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 0 0 230 230 230 230 230
V. 2015 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 0 0 0 230 230 230 230
Ylitornio/lisärakennus- ja muutoshanke 0 0 63 63 63 63 63
Mikkelin vankilan yhteydessä olevan kerrostalon muuttaminen yks- ja arke-toimistojen tiloiksi, valmis 
12/2014 (lisävuokra vain MR:n arvio) 0 0 216 216 216 216 216
Vanajan vankilan Ojoisten vankilarakennus, valmis 12/2014 0 0 95 95 95 95 95
LISÄMÄÄRÄRAHAN TARVE EI-SIDOTTUIHIN VUOKRAMENOIHIN 0 0 604 834 834 834 834

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
LISÄMÄÄRÄRAHAN TARVE SIDOTTUIHIN JA EI-SIDOTTUIHIN VUOKRAMENOIHIN -295 1 239 2 825 2 365 4 596 4 596 4 596

*Jaettuun vuokramalliin siirtyessä RISE:n muut toimintamenot vähenevät lisävuokraa vastaavalla summalla. 



Tunnuslukujen määritelmät

Vaikuttavuus Uusiminen %, 3 vuoden seuranta-ajalla

Uusintarikollisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että
henkilö tekee vankilasta vapautumisen tai 
yhdyskuntapalvelun
suorittamisen jälkeen uuden rikoksen (tai rikoksia), 
mistä
seuraa uusi lainvoimainen ehdoton 
vankeusrangaistus tai yhdyskuntapalvelu
kolmen seurantavuoden aikana. Uusimisaika
lasketaan ensimmäisestä rikoksentekopäivästä 
vapautumisen tai yhdyskuntapalvelun päättymisen 
jälkeen. Uusiminen on laskettu vapautuneista 
vankeusvangeista. Vati ja Tyyne. Lasketaan kerran vuodessa.

Seuraamusten kustannukset

Toimeenpanon hinta = Eri seuraamusten (suljettu 
vankeus, avovankeus, valvottu koevapaus, ykp, ern, 
eav, nr) kustannukset (Tarmo)/ toimeenpanossa 
keskimäärin päivässä. Tukitoimintojen ja poissaolojen 
kustannukset on vyörytetty päätoiminnoille, alue- ja 
arviointikeskusten kustannukset, 
rikosseuraamuslaitoksen yhteiset kustannukset sekä 
keskushallinnon ja RSKK:n kustannukset on 
vyörytetty seuraamuksille niiden htv:n suhteessa. 
Terveydenhuoltoyksikön kustannukset on vyörytetty 
ainoastaan vankeusseuraamuksille. Tarkemmman 
laskentamittarin kuvannut Palkeet. 

Palkeet (Tarmo) , 
toimeenpanossa keskimäärin 
Vati ja Tyyne Lasketaan kerran vuodessa.

Tuottavuus Vangit/htv

Vankeja keskimäärin päivässä / 
vankeusrangaistusten täytäntöönpanon htv:t. 
Vankeusrangaistusten tp htv:t= vankiloiden htv:t, 
arviointikeskuksen htv:t  (ilman lausuntotyötä)+ 
aluekeskuksen htv:sta 90 % Vati ja Palkeet (htv:t) Seuranta 2 x vuosi.

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat/htv

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaita keskimäärin 
päivässä/ yhdyskuntaseuraamusten tp:n htv:t = yks-
toimistojen htv:t, arviointikeskuksen lausuntotyön 
htv:t ja aluekeskuksen htv:sta 10 %. Tyyne ja Palkeet (htv:t) Seuranta 2 x vuosi.

Asiantuntijalausunnot/htv.
Lausuntopyyntöjen määrä vuoden aikana/ 
lausuntotyöhön käytetty työaika Tyyne ja Tarmo (työajankäyttö) Seuranta 2 x vuosi.

Taloudellisuus Toimintamenot (netto) / vanki

Vankeusrangaistusten tp= vankiloiden toimintamenot 
+ arviointikeskuksen muuhun kuin lausuntotyöhön ja 
yks-toimeenpanoon käytetyt toimintamenot, 
aluekeskuksen täytäntöönpanon toimintamenot + 
aluekeskuksen muut menot vankiloiden ja yks-
toimistojen määrän suhteessa + alueiden yhteiset + 
tietohallintomenot budjetin suhteessa. BO raportointijärjestelmä.

Toimintamenot (netto) / yks asiakas

Yhdyskuntaseuraamusten tp.= yks-toimistojen menot 
+ arviointikeskusten lausuntotyö + aluekeskuksen ja 
alueiden yhteisten vastuualueiden ne menot, jotka 
eivät kohdistu vankeusrangaistusten 
täytäntöönpanolle. BO raportointijärjestelmä.



Tuotokset ja laadunhallinta
Vankeja valvotusssa koevapaudessa 
keskimäärin päivässä

Päivittäinen keskimäärä lasketaan 
vankilukuilmoituksessa ilmoitettujen tietojen pohjalta. Vati   

Valvotun koevapauden loppuun 
suorittaneet aloittaneista, %

Prosenttiosuus lasketaan vuoden aikana aloitetuista 
koevapauksista vähentämällä 100 %:sta 
peruutettujen osuus. Vati   

Rangaistusvangeista avolaitoksissa 
keskimäärin päivässä, %

Avolaitosvangit keskimäärin jaettuna 
rangaistusvankeja keskimäärin luvulla. Huom! 
Mukana koevapaudessa olevat. Vati   

Yhdyskuntapalvelun loppuun 
suorittaneet % aloitetuista

Vuoden aikana takaisin vankeudeksi muunnettujen 
osuus lasketaan vuoden aikana aloitetuista 
toimeenpanoista. Prosenttiosuus vähennetään 
100%:sta. Tyyne   

Laitosten säilytysvarmuus %

100%:n säilytysvarmuudesta vähennetään vankilasta 
ja vankeinhoitoviranomaisen valvonnasta 
karkaamisten ja luvatta poistumisten prosenttiosuus 
vuoden aikana vankilassa olleista. Vankilassa olleet 
= vankiluku 1.1. + vuoden aikana vankilaan tulleet Vati   

Vangeista aktiivitoiminnoissa päivittäin 
keskimäärin %

Rangaistusvankien (vankeusvangit+sakkovangit) 
keskimääräinen prosenttiosuus lasketaan siitä 
vankien ajankäytöstä, joka on käytettävissä ns. 
aktiivitoimintoihin. Perustietona on tuntipohjainen 
laskenta. Vankien toimintaan käytetyn tuntimäärän % 
-osuus siitä vankien työajasta, joka olisi periaatteessa 
ollut käytettävissä toimintaan. Prosenttiosuus on 
siten laskettu vankien yhteenlaskettua työaikaa 
kuvaavasta luvusta, josta on vähennetty se vankien  
työaika, joka on kulunut vankien sairastamiseen, 
poistumislupiin, käräjämatkoihin yms. Maksimi %-
luku voi tällöin olla 100. Vati   

Rangaistusajan suunnitelmat tehty % 
(rangaistusvangit)

Rangaistusvanki = vankeusvangit+sakkovangit. 
Tehdyt rangaistusajan suunnitelmat / vuoden aikana 
aloittaneet rangaistusvangit. Tehdyksi rangaistusajan 
suunnitelma katsotaan jos suunnitelmassa on 
vähintään yksi luokiteltu tavoite tai merkintä 
”suunnitelma valmis”. Vati   

Rangaistusajan suunnitelmat tehty % 
(yhdyskuntaseuraamusasiakkaat)

Rangaistusajan suunnitelmalla tarkoitetaan 
yhdyskuntapalvelussa ja nuorisorangaistuksessa 
toimeenpanosuunnitelmaa, ehdonalaisesti 
vapautuneiden valvonnassa ja ehdollisesti 
rangaistujen nuorten valvonnassa arviointiin 
perustuvaa valvontasuunnitelmaa. Tunnusluku 
lasketaan poikkileikkaustietona toimeenpanossa 
olevista yhdyskuntaseuraamuksista. Tyyne   

Henkiset voimavarat Sairauspoissaolot, työpäivää/htv Työpäivinä koko rikosseuraamusala. Palkeet  4 x vuosi
Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/htv Kalenteripäivinä koko rikosseuraamusala. Palkeet  4 x vuosi

Johtamisindeksi (1) VM Baron johtamista käsittelevät kysymykset 1.1.-1.5 VM Baro 1 x vuosi
Työtyytyväisyysindeksi (Y) Kokonaisindeksi, keskiarvo kaikista kysymyksistä. VM Baro 1 x vuosi
Työhyvinvointi (C3)*** Erillinen työhyvinvointikysymys, asteikolla 4-10. VM Baro 1 x vuosi
Henkilöstön koulutustasoindeksi Palkeet (henkilöstötilinpäätös) 1 x vuosi
Vanhuusiän eläkeiän saavuttaneet Palkeet  1 x vuosi
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Rikosseuraamuslaitoksen toimitilamenot 
 

Rikosseuraamuslaitoksen toimitilamenot tulevat vuonna 2014 olemaan 1,2 milj. euroa Valtioneuvos-
ton 4.4.2012 kehyspäätöksessä ennakoitua suuremmat. Vuonna 2017 kehyspäätöksen ylittävä määrä-
rahan tarve nousee 4,6 milj. euroon. Toimitilakulujen nousu aiheutuu pääasiassa vuokrien indeksiko-
rotuksista sekä toimitilahankkeiden ennakoimattomasta kustannustason noususta.  
 
Rikosseuraamuslaitoksen toimitilamenot  
(1000 euroina) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Sidotut vuokramenot yhteensä 49 575 51 609 52 591 54 396 56 627
Sidottujen vuokramenojen kasvu vuodesta 2012 4 517 6 551 7 533 9 338 11 569
Lisämäärärahan tarve sidottuihin vuokramenoihin 
4.4.2012 kehykseen verrattuna 

-295 1 239 2 221 1 531 3 762

Lisämäärärahan tarve ei-sidottuihin mutta välttämät-
tömiin vuokramenoihin 

0 0 604 834 834

Lisämäärärahan tarve yhteensä -295 1 239 2 825 2 365 4 596
  
Lisämäärärahatarpeeseen vaikuttavat kohteet on yksilöity Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja talo-
ussuunnitelman 2014-2017 liitteenä olevassa Rikosseuraamuslaitoksen toimitilataulukossa (liite 3).  
 
Kesäkuussa 2012 valmistuneen Senaatti-kiinteistöjen ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyönä laadi-
tussa toimitilaverkostoselvityksessä kartoitettiin kaikki Rikosseuraamuslaitoksen käytössä olevat toi-
mitilat sekä arvioitiin niiden elinkaari ja investointitarpeet.  
 
Huhtikuussa 2012 valmistui selvitys vankitilojen luokittelusta valvonnan intensiivisyyden mukaan 
(valvontatasoluokittelu). Tämän selvityksen perusteella vankitilojen varustelu ja henkilöstömitoitus on 
mahdollista saada paremmin tarpeita vastaavaksi ja sen myötä jatkossa on entistä paremmat mahdolli-
suudet sijoittaa oikeat vangit oikeaan paikkaan.  
 
Toimitilaverkostoselvityksen ja valvontatasoluokitteluselvityksen pohjalta valmistuu vuoden 2013 
aikana Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisio vuoteen 2025 saakka sekä suunnitelma tarpeettomista 
tiloista luopumiseksi. Toimitilavisiossa huomioidaan mm. rikosseuraamustyön toimintojen kehitysnä-
kymät ja niiden vaatimat tilatarpeet sekä henkilöstönäkökulma. Toimitilavisiotyön yhteydessä laadi-
taan myös suunnitelma valvontatasoluokituksen käyttöönoton edellyttämistä jatkotoimenpiteistä. 
Toimitilavision tavoitteena on saada haltuun Rikosseuraamuslaitoksen vuokramenojen kehitys ja hilli-
tä menoja investointitarpeista huolimatta. Supistuvat henkilöstö- ja muut resurssit asettavat haasteita 
nykyisen verkoston ylläpitämiselle.  
 
Investointipäätöksiä tehtäessä otetaan myös huomioon Rikosseuraamuslaitoksen sopeuttamissuunni-
telmaa varten tehdyt väestön kehitykseen perustuvat arviot vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkai-
den alueellisesta jakautumisesta, josta ennusteita on käytettävissä aina vuoteen 2040 saakka.  
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Tavoitteena on, että vankiloiden peruskorjausohjelma voitaisiin toteuttaa hallitusohjelman tavoitteen 
mukaisesti siten, että viimeisistäkin paljusellipaikoista päästään eroon. Paljusellipaikkoja on vielä käy-
tössä Hämeenlinnan vankilassa (125) ja Helsingin vankilan läntisellä selliosastolla (73).  
 
Helsingin vankilassa on paljusellipaikkoja pohjoisella ja läntisellä selliosastolla. Suunnitelmien mu-
kaan sekä läntisellä että pohjoisella selliosastolla tehdään perusparannus, jonka yhteydessä rakenne-
taan sellikohtaiset vessat, mutta ei suihkuja. Perusparannuksen jälkeen läntisen selliosaston  nykyinen 
vankipaikkamäärä säilynee.  Pohjoinen selliosasto on nykyisin pois käytöstä, perusparannuksen jäl-
keen sinne tulisi 55-59 vankipaikkaa.  Perusparannus mahdollistaisi S2 ja S1 -tason vankien sijoitta-
misen osastoille. Perusparannushanke valmistuu vaiheittain ja sen vuokravaikutus vuonna 2015 on 
650 000 euroa, vuonna 2016 975 000 euroa ja vuodesta 2017 eteenpäin 1,3 milj. euroa. Helsingin 
vankilan pohjoisen ja läntisen selliosaston perusparannusta ei kyetä toteuttamaan ilman vuokravaiku-
tuksiin saatavaa lisärahoitusta. 
 
Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella ei ole tarpeellista määrää avolaitospaikkoja. Rikosseuraamus-
alue onkin esittänyt investointivaihtoehtona, että Jokelan vankilaan rakennettaisiin lisää avolaitos-
paikkoja ja nykyiset suljetut paikat muutettaisiin avolaitospaikoiksi. Tämän lisäksi Vantaan vankilan 
yhteyteen rakennettaisiin lisävankipaikkoja. Jokelan ja Vantaan vankiloiden investoinnit mahdollistai-
sivat Keravan vankilan toiminnan siirtämisen vahvistettaviin yksiköihin. Alustavan arvion mukaan 
lisäinvestointien aiheuttama vuokravaikutus olisi kuitenkin pienempi kuin Keravan vankilan vaatima 
hankesuunnitelman mukainen peruskorjaus. Keravan vankilan rakennukset, erityisesti poikaosasto, 
ovat elinkaarensa päässä ja muodostavat näin ollen vakavan riskin toiminnan jatkumiselle. Samankal-
tainen  tilanne on Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella Vanajan vankilan Ojoisten osastolla. 
 
Hämeenlinnan vankilan perusparannus on esitetyistä hankkeista suurin. Hanke- ja rakennussuunnittelu 
voidaan käynnistää välittömästi sen jälkeen kun varmuus vuokravaikutuksen rahoituksesta on saatu. 
Perusparannuksen on arvioitu valmistuvan kesäkuussa 2016, jolloin Hämeenlinnan vankilan peruspa-
rannuksen vuokramenoja korottava vaikutus vastaa 6 kuukauden vuokraa.  Koko hankkeen vuokra-
vaikutus, 3,5 miljoonaa euroa, tulee maksettavaksi vuodesta 2017 lähtien. Hämeenlinnan ja Helsingin 
vankiloiden perusparannushankkeiden vuokravaikutuksiin on myönnetty lisärahoitusta vuodesta 2016 
alkaen, mutta hankkeiden toteuttaminen vaatii määrärahan korotusta. 
 
 



LIITE  3
Rikosseuraamuslaitoksen (momentti 25.40.01) toimitilamenot (1000 euroina)
Risen TTS 2014-2017, päivitetty 5.11.2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SIDOTUT VUOKRAMENOT (hankkeet on jo toteutettu tai ne ovat käynnissä)

Vuoden 2012 vuokramenot ja kiinteistövero 45 058 45 058 45 058 45 058 45 058 45 058 45 058
Vuoden 2013 korotus 2,7 %:a 45 058:stä (syyskuun 2012 indeksimuutos on 2,7 %) 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217
Vuoden 2014 korotus 2,4 %:a (45 058+1217):stä (VM:n 08/2012 ennuste: 
vuoden 2013 kuluttajahintaindeksin muutos 2,4 %) 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111

V. 2012 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 230 230 230 230 230 230 230
V. 2013 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 0 230 230 230 230 230 230
Pelson vankilan hanke, vaiheittain/ valmis 9/2014 317 407 407 407 407 407
Vankiloiden pienet kunnossapitoluonteiset hankkeet; 30.3.2010 kehyspäätös -270 -270 -270 -270
Mikkeli/perusparannus/arvioitu valmistumisaika 4/2014 726 968 968 968 968 968
Helsinki/Länsi- ja pohjoisselliosastojen perusparannus/ valmistuu kahdessa vaiheessa 6/2015-1/2017 650 975 1300 1300 1300
Hämeenlinna /perusparannus valmis 6/2016 1 750 3500 3500 3500
Hämeenlinna/henkilökunnan asuntojen muuttaminen avo-osastoksi, valmis 4/2017 0 156 156 156
Siirtyminen jaettuun vuokramalliin (Vaasa, Pyhäselkä, Oulu, Juuka, Pelso, Jokela, Riihimäki)* 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620
Tarpeettomista tiloista luopuminen, vuokramenojen vähennys -550 -900 -900 -900 -900 -900 -900
Sidotut vuokramenot yhteensä 49 575 51 609 52 591 54 396 56 627 56 627 56 627

Sidottujen vuokramenojen kasvu vuodesta 2012 4 517 6 551 7 533 9 338 11 569 11 569 11 569

Vähennetään 30.3.2010 kehyspäätöksen lisämäärärahat Senaatin korjaushankkeiden vuokravaikutuksiin:

 a) vankiloiden pienet kunnossapitoluonteiset hankkeet; määräaikainen, viimeinen lisäys vuonna 2015 -5 -5 -5 0 0 0 0
 b) Helsingin vankilan ruokala- ja liikuntarakennuksen peruskorjaus -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
 c) Pelson vankila; keittiö ja sellirakennuksen julkisivun perusparannus -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175
Vähennetään 23.3.2011 kehyspäätöksen tasokorotus toimitilamenoihin ( 0 euroa it-menoihin) -1 000 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1500 -1500
Vähennetään VN 4.4.2012 kehyspäätöksen lisämääräraha Hämeenlinnan vankilan korjaushankkeen 
vuokravaikutukseen -2 500 -2 500 -2500 -2500
Määrärahan siirto RISE:n muista menoista jaetun vuokramallin kustannuksiin -3 620 -3 620 -3 620 -3 620 -3 620 -3 620 -3 620

-1 192 -1 692 -1 692 -4 187 -4 187 -4 187 -4 187
LISÄMÄÄRÄRAHAN TARVE SIDOTTUIHIN VUOKRAMENOIHIN
VALTIONEUVOSTON 4.4.2012 KEHYSPÄÄTÖKSEEN VERRATTUNA -295 1 239 2 221 1 531 3 762 3 762 3 762

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EI SIDOTUT VUOKRAMENOT 
V. 2014 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 0 0 230 230 230 230 230
V. 2015 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 0 0 0 230 230 230 230
Ylitornio/muutoshanke 0 0 63 63 63 63 63
Mikkelin vankilan yhteydessä olevan kerrostalon muuttaminen yks- ja arke-toimistojen tiloiksi, valmis 
12/2014 (lisävuokra vain MR:n arvio) 0 0 216 216 216 216 216
Vanajan vankilan Ojoisten vankilarakennus, valmis 12/2014 0 0 95 95 95 95 95
LISÄMÄÄRÄRAHAN TARVE EI-SIDOTTUIHIN VUOKRAMENOIHIN 0 0 604 834 834 834 834

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
LISÄMÄÄRÄRAHAN TARVE SIDOTTUIHIN JA EI-SIDOTTUIHIN VUOKRAMENOIHIN -295 1 239 2 825 2 365 4 596 4 596 4 596

*Jaettuun vuokramalliin siirtyessä RISE:n muut toimintamenot vähenevät lisävuokraa vastaavalla summalla. 
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RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA 
ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄHANKE (ATJ) 
 
Hankkeen tausta 
 
Rikosseuraamuslaitos on asettanut lokakuussa 2011 Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- 
ja asiakastietojärjestelmähankkeen (ATJ-hanke). Hanke perustuu KPO:n ja RISE:n väliseen vuoden 
2011 tulossopimukseen. Hankkeen projektipäällikkö on palkattu heinäkuussa 2011. Hankkeen 
projektiryhmä ja ohjausryhmä on koottu syyskuussa 2011. Hankepäätöksellä hankkeen lähtökohdaksi 
hyväksyttiin, että hanke on osa rikosseuraamusalan toiminnan kehittämis- ja laatutyötä. 
 
Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmän avulla toteutetaan, hallitaan ja ohjataan 
rangaistusten täytäntöönpanoprosesseja. Nykyiset järjestelmät (Vati ja Tyyne) ovat tulossa 
elinkaarensa päähän teknisten ja/tai toiminnallisten vajeidensa vuoksi, mikä aiheuttaa merkittävän 
riskin täytäntöönpanon luotettavuudelle ja turvallisuudelle lähivuosina. 
  
Hanke liittyy oikeushallinnon kokonaisprosessin kehittämiseen, missä yhdistyvät poliisin esitutkinta, 
syyttäjän syyteharkinta ja Rikosseuraamuslaitoksen syyttäjälle ja tuomioistuimille tuottamat 
erimuotoiset asiantuntijalausunnot ja toimeenpanosuunnitelmat, oikeuslaitoksen tuomitsemisprosessi 
sekä tuomioiden täytäntöönpano. Hankkeen myötä tavoitellaan rikosketjun kokonaishallintaa nykyistä 
laadukkaammin ja taloudellisemmin. Rangaistusten täytäntöönpanoon liittyvät suunnitelmat, 
valvontatehtävät ja kuntouttavat ja muut toiminnot muodostavat täytäntöönpanon kokonaisuuden, 
joita asiakastietojärjestelmä tukee ja ohjaa osana johtamisjärjestelmää. Puhutaan asiakkuuden 
kokonaishallinnasta. Hankkeen kannalta merkittäviä ”rinnakkaishankkeita”, ns. rajapintamäärittelyjen 
osalta, ovat poliisin VITJA- ja yleisten tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen AIPA. 
 
Hankkeella saavutettavat hyödyt 
 
ATJ:n toteuttaminen tukee Rikosseuraamuslaitoksen strategian toteuttamista. Tehty 
organisaatiouudistus (RISE 2010) ei ulotu asiakastyön prosesseihin siten kuin vankeuslaki ja laki 
Rikosseuraamuslaitoksesta edellyttäisivät. ATJ-hanke tähtää tavoiteltavien toimintamallien ja 
työtapojen saavuttamiseen. 
 
ATJ -hanke on ensisijaisesti toimintojen ja prosessien kehittämishanke. Hankkeen toiminnallisessa 
määrittelyvaiheessa käydään läpi kaikki rangaistusten täytäntöönpanon asiakasprosessit ja niihin 
liittyvät työprosessit. ATJ-järjestelmä tehostaa mm. syyttäjälaitokselle toimitettavien 
asiantuntijalausuntojen käsittelyprosessia ja mahdollistaa vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten 
täytäntöönpanoon liittyvien rangaistusajan suunnitelmien laatimisen ja seurannan yhteisessä 
järjestelmässä. ATJ ohjaa vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden siirtymävaiheita 
täytäntöönpanon sisällä niin, että työprosessit vastaavat nykyistä paremmin asiakkaan prosesseja. 
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Hanke parantaa vankien ja asiakkaiden oikeusturvaa ja parantaa heidän yhdenmukaista kohtelua. 
Yhtenäinen asiakastietojärjestelmä tukee myös riskienhallintaa laitos- ja yhdyskuntaseuraamustyössä. 
 
Nykyisiin tietojärjestelmiin sisältyy merkittäviä puutteita tietojen saannin kannalta, mikä sitoo 
henkilöstöä tiedon analysoinnin asemasta yksinkertaisiin tiedonkeruu ja –muokkaustehtäviin. ATJ 
minimoi rangaistusten täytäntöönpanon manuaaliset kirjaamiset, papereihin perustuvat työvaiheet ja 
mekaaniset toistuvat työsuoritteet, mikä vapauttaa työvoiman käyttöä ydintehtäviin. 
 
Työajansäästöt oman organisaation sisällä ovat vähintään 25 henkilötyövuotta (1,1 milj.euroa), mikäli 
samalla uudistetaan Rikosseuraamuslaitoksen työprosesseja ja käytäntöjä. ATJ-järjestelmän 
käyttöönoton yhteydessä siirrytään koneelliseen rangaistusaikojen laskentaan. Lisäksi ns. vankirahan 
maksamiseen sisältyy merkittävä tuottavuusmahdollisuus (n. 30 htv. 1,3 milj. euroa), mikäli se 
voidaan prosessien kehittämisvaiheessa muuttaa vankien omien tilien käyttöön perustuvaksi ja 
nykyistä yksinkertaisemmaksi malliksi. 
 
Syyttäjä- ja tuomioistuinten AIPA-hankkeen ja ATJ-hankkeen yhteistyöllä ja järjestelmäintegroinnilla 
voidaan saavuttaa merkittävää työvoiman, ajan ja materiaalin säästöjä.  
 
Hankkeen tilanne 
 
Hankkeesta on tehty hankesuunnitelma ja sitä tukevia taustaselvityksiä. Tietohallintolain (634/2011) 
edellyttämä arviointikehikko on valmistunut vuosien 2011-2012 vaihteessa. HMV Public Partner Oy 
toteutti lain edellyttämän ulkoisen arvioinnin vuoden 2011 lopussa. Arvioinnissa todettiin, että 
hankkeen vaikuttavuustavoitteet, asiakashyödyt ja hallinnollisen taakan väheneminen on tunnistettu ja 
arvioitu merkittäviksi sekä Rikosseuraamuslaitoksessa että Rikosseuraamuslaitoksen prosessien 
ulkopuolella. Valtiovarainministeriö kehotti lausunnossaan tarkentamaan hankkeen määrittelyä 
edelleen ja puolsi hankkeen eteenpäin viemistä. VM:n ICT-toimiston kanssa on sovittu, että 
arviointikehikko täydennetään kohdearkkitehtuuri- ja määrittelytyön valmistuttua vuoden 2013 
alkupuoliskolla. Samalla käynnistetään neuvottelut ns. tuottavuussopimuksen laatimiseksi VM:n ja 
OM:n välillä. 
 
Vuonna 2012 hankkeessa on keskitytty suunnitelman mukaisesti prosessien kuvaukseen, 
kohdearkkitehtuurityöhön (konsulttityötä yhdistettynä hankkeen oman organisaation työhön), ja siten 
kilpailutusaineiston valmisteluun. Tämän vaiheen rahoitukseen on käytetty Rikosseuraamuslaitoksen 
määrärahoja ja omia henkilöstöresursseja. Syksyllä 2012 aloitettiin konsulttifirma Gofore Oy:n 
(OTTK:n kilpailutus ja sopimus) kanssa kohdearkkitehtuuri- ja määrittelytyövaihe, jonka on määrä 
tulla valmiiksi maaliskuussa 2013. 
 
Varsinaisen järjestelmätoimittajan kilpailutus valmistellaan keväällä 2013 yhteistyössä ORK:n kanssa, 
jonka vastuulle hankkeiden valmistelu ja kilpailutus siirtyy OTTK:lta 1.4.2013 lukien. 
Järjestelmäkehittämiseen liittyvät vaatimusmäärittelyt ja prosessien tarkentaminen yhdessä 
järjestelmätoimittajan kanssa valmistuvat vuoden 2013 loppuun mennessä. Samalla laaditaan 
yhteistyökumppanien kanssa rajapintasopimukset. 
 
Vuosina 2014-2015 toteutetaan vaiheittain järjestelmäkehitystä testaten toiminnallisia kokonaisuuksia 
ja rakentamalla tuotanto- ja testiympäristö sekä ottamalla järjestelmä vaiheittain käyttöön. 
 
Vuonna 2016 toteutetaan asiakastietojärjestelmän tuotantokäyttö ja vanhojen järjestelmien alasajo. 
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Hankkeen rahoitustarve 
 
Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on noin 9,3 miljoonaa euroa. Hankkeen etenemisen kannalta on 
tärkeää, että rahoitus varmistuu vuonna 2013. Ilman varmuutta rahoituksesta kilpailutusta ei voida 
käynnistää. Rahoitustarve jakautuu seuraavasti: 
 
Rikosseuraamuslaitos 2013 2014 2015 2016 

 
Toiminnan kehittämis- ja asia-
kastietojärjestelmähanke 

750 000 3 150 000 4 500 000 800 000 

 
Rikosseuraamuslaitos esittää vuosille 2013-2016 lisärahoitusta yllä olevan taulukon mukaisesti VM:n 
tuottavuushankkeisiin varatutusta määrärahasta valtioneuvoston 4.4.2012 kehyspäätöksen 
perusteluihin nojautuen: 

 
”Valtiovarainministeriön hallinnonalalla on vaalikauden kehyksessä varattu vuosittain 
80 milj. euroa hallinnonalojen keskeisiä tietojärjestelmä- ja tietohallintohankkeita sekä 
muita tuottavuushankkeita varten. Tästä varauksesta on ennakoitu rahoitettavan 
keskeisiä tietojärjestelmähankkeita, joita ovat Syyttäjälaitoksen ja yleisten 
tuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmä (AIPA), 
Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke 
(ATJ)…” 

 
 

 
   

 



Sivu 1 Liite II-3, päivitetty 08/2012

LIITE 5

Päiväys: 23.10.2012
1 Kehys 2014 − 2017: Tietojärjestelmähankkeet
2 Hallinnonala / Virasto tai laitos 25 OM
3 Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö
4 Keneltä saa tarvittaessa lisätietoja (nimi ja yhteystiedot)
5 Hankkeen tausta ja lyhyt yleiskuvaus (mistä hankkeessa on kyse)

6 Hankkeen tavoitteet ja tuotokset (mitä on tarkoitus saada 
aikaiseksi)

7 Hankkeen keskeiset hyödyt virastolle/laitokselle ja mahdollisille 
muille tahoille 

8 Hanketta koskevat, virastoa/laitosta ohjaavien organisaatioiden 
mahdolliset päätökset yksilöintitietoineen (tulossopimus tms.) 

9 Hankkeen mahdollinen liityntä muun viranomaisen hankkeeseen 
ja/tai valtioneuvoston/ministeriön kehittämisohjelmiin sekä 
päätöksiin

10 Hankkeen luokka (hankkeen pääasiallinen kehittämiskohde) Kyllä
11 Hankkeen etenemisen vaihe Ei
12 Lyhyt tilannekatsaus

13 Hankkeen aikataulu 2016

17 Investointimenot (1000 €/v) <-2010 TP 
2011

TA 
2012

TAE 
2013 2014 2015 2016 2017 2018-> Yhteensä

a Ostettavan työn arvo (1000 €/v) 50 100 750 2 650 4 200 800 8 550
b Muut hankintamenot: laitteet, ohjelmistot, lisenssit yms. (1000 €/v) 0 100 500 300 900
c Hankintamenot yhteensä (1000 €/v) 0 50 100 850 3 150 4 500 800 0 0 9 450

d Viranomaisen oman työn määrä, nykyinen henkilöstö (htv/v) 1 1 2 4 4 2 14,0
e Viranomaisen oman työn arvo, nykyinen henkilöstö (1000 €/v) 48 89 110 220 220 117 804
f Mahdollisen oman lisähenkilöstön tarve (htv/v) 1 1 1 1,0 4,0
g Mahdollisen oman lisähenkilöstön vuotuiset menot (1000 €/v) 50 50 50 50 200
h Omat henkilöstömenot yhteensä (1000 €/v) 160 270 270 167 0 0 867
i Investointimenot yhteensä (1000 €/v) 0 98 189 1 010 3 420 4 770 967 0 0 10 454

18 Arvioidut vuotuiset käyttömenot
Käyttöönotettavan tietojärjestelmän tai palvelun käyttömenot (1000 €/v)

<-2010 TP 
2011

TA 
2012

TAE 
2013 2014 2015 2016 2017 2018->

Investoinnin arv. 
pitoaika (vuosina)

a Käyttöpalvelut ja muut vuotuiset käyttömenot (1000 €/v) 50 50 50 50 50 10
b Järjestelmän/palvelun käytön oman hlöstön vuotuiset menot (1000 €/v) 11 11 11 11 11
c Käyttömenot yhteensä (1000 €/v) 0 0 0 0 61 61 61 61 61

19 Investointi- tai käyttömenoihin liittyviä lisätietoja tai huomautuksia

20
Miten hanke/investointi on tarkoitus rahoittaa?

21 2014 2015 2016 2017 2018-> Yhteensä
a Hankkeen investointeihin haettava erillisrahoitus yhteensä 

(1000 €/v) 3 150 4 500 800 8 450

b Rahoitustarpeen perustelut ja investoinnin kohteet

c Hankkeen rahoitusta koskevat päätökset

.

Suunnittelu

Valtioneuvoston kehyspäätös 4.4.2012

Hankepäällikkö Lasse Rautniemi; Rise/KeHa 505570515

Työn yhtenäisyys lisääntyy, ohjelman käytettävyys paranee, automaation avulla työ kohdentuu oikeisiin tehtäviin, toiminnan laadun 
paraneminen, asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu, asiakkuusprosessinen yhtenäistyminen ja laitos- ja YKS työn yhteisen alueen 
selkiytyminen sekä oikeusprosessin nopeutuminen.

Uusi yhtenäinen asiakastyöprosessi ja asiakastietojärjestelmä koko rikosseuraamusalalle, joka sisältää sekä laitos- että 
avoseuraamusten täytäntöönpanon. Järjestelmän integraatio/yhteensopivuus ja rajapintojen yllittyminen syyttäjälaitokseen sekä 
tuomioistuinlaitokseen toimintaprosessien uudistamisen, sähköistymisen ja automatisoinnin tuloksena. Rajapinta poliisin VITJA -

Tämän lisäksi vuodelle 2013 haetaan 
0,75 milj. euroa (kts. osa B kohta 17C).

Erillisrahoituksen tarve (haetaan rahoitusta esim. tuottavuuden edistämisen määrärahoista)

VM:n ja OM:n välisellä tuottavuussopimuksella
Rahoitus

Kyseessä on valtioneuvoston periaatepäätöksen 4.4.2012 mukainen "hallinonalan keskeinen tietojärjestelmä- ja tietohallinto- ja 
tuottavuushanke", jonka toteuttminen edelyttää erillisrahoitusta.

OSA C

Aloitusvuosi: 2011 Suunniteltu käyttöönottovuosi:

OSA A

OSA B

Hankkeen lähtökohdat ja toteutusvaihtoehdot on selvitetty konsulttityönä. Hanke on perustettu lokakuussa 2011 ja sille on tehty laaja 
peruskartoitus vuonna 2010. Hankkeelle on palkattu hankepäällikkö heinäkuussa 2011. Hankkeelle on tehty alustavat hanke-, rahoitus-, 
henkilöstö- ja integraatio suunnitelmat (hakesuunnitelma). Oikeusministeriö/Rikosseuraamuslaitos on tehnyt hankepäätöksen, rekrytoinut
hankepäällikön, nimennyt ohjaus- ja projektiryhmän sekä hyväksynyt hankkeen lähtökohdaksi, että hanke on osa rikosseuraamusalan 
toiminnan kehittämis- ja laatutyötä. Tämä merkitsee käytännössä hankkeen tiivistä yhteyttä kaikkeen kehittämistoimintaan, avoimuutta 
ja laajaa osallisuutta. Tietohallintolain edellyttämä arviointimenettely on tehty ja se päivitetään 2013 alussa.Toiminnan tavoitteiden 
mukaiseen suunnitteluun liittyvä toiminnan prosessikehitys on käynnistetty 2011 ja niiden pohjalta tehdään v. 2013 maaliskuuhun 
mennessä kohdearkkitehtuurikuvaus, määrittelykuvaus ja kustannushyötyanalyysi (konsultti- ja omana työnä).

3.1 Ydintoiminnon tietojärjestelmä Onko hankkeesta laadittu hankesuunnitelma?
Onko laadittu investointilaskelma tai kustannushyötyanalyysi?

Tavoitteena on muodostaa rikosseuraamusalalle yhteinen, vankeuslain toimintaprosessien mukaisesti toimiva asiakastietojärjestelmä, 
johon yhdistetään nykyisen vankitietojärjestelmän (VaTi) ja yhdyskuntaseuraamusjärjestelmän (Tyyne) toiminnallisuudet. Tavoitteena on 
työn tuottavuuden ja toiminnan tehostaminen uusien prosessien avulla sekä automaatiota kehittämällä. Asiakastietojärjestelmä on 
tarkoitus toteuttaa toiminnallisten kustannusten pienentämiseksi ja prosessien läpimenoaikojen lyhentämiseksi.

Moderni työprosessien kehittämiseen nojaava asiakastietojärjestelmä, joka ohjaa asiakasprosesseja vankeuslain, RISE 2010 
organisaatiouudistuksen ja näiden pohjalta uudistetun strategian mukaisiksi. Toiminnan kehittämisen, automatisoitujen toimintojen ja 
yhtenäisen järjestelmän avulla työ kohdistuu tarkoituksenmukaisella tavalla tärkeisiin asioihin. 

Kehys 2014 − 2017: Tietojärjestelmähankkeet

RISE
Pääjohtaja Esa Vesterbacka

Täytä lomake hankkeista/investoinneista, joiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat yli miljoona euroa. 

Rikosseuraamusalan toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke
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