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RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS  

 
40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuu-
den haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Tämä edellyttää 
useiden hallinnonalojen yhteistä tavoitteenasettelua ja yhteisiä toimintalinjoja. Oikeusministeriön hal-
linnonalalla erityisinä tavoitteina ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.  
 
Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon 
varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoit-
teena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen 
jälkeen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää seuraamusjärjestelmän ja seuraamusten sisältöjen kehit-
tämistä.  
 
Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukainen toiminta edistää laitokselle asetettujen vaikuttavuusta-
voitteiden toteutumista sekä selviytymistä tiukasta taloudellisesta tilanteesta. Rikosseuraamuslaitoksen 
strategian kolme keskeisintä avaintavoitetta ovat: 
 

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

 
Rikosseuraamusjärjestelmää kehitetään siirtämällä rangaistusten painopistettä hienokseltaan laitosseu-
raamuksista vapaudessa täytäntöön pantaviin seuraamuksiin ja rangaistusten täytäntöönpanossa sulje-
tuista laitoksista avolaitoksiin. Sähköisen valvonnan käyttöä laajennetaan. Painopistealueita ovat seu-
raamusten sisällöllinen kehittäminen vaikuttavuuden näkökulmasta sekä rangaistusta suorittavia hen-
kilöitä koskevien käytäntöjen yhdenmukaisuus.  
 
Valtiontaloudessa toteutettavat menoleikkaukset merkitsevät Rikosseuraamuslaitoksen taloustilanteen 
nopeaa heikkenemistä TTS-kaudella 2013-2016. Rikosseuraamuslaitoksen laitoskantaa, henkilöstö-
määrää ja vankilukua sopeutetaan kehyspäätöksen mukaisen määrärahatason edellyttämällä tavalla. 
Rangaistusten täytäntöönpanon toimintakykyä parannetaan toimintaprosesseja ja tietojärjestelmiä ke-
hittämällä.  
 
Vankiluvun ei oleteta vuonna 2013 merkittävästi laskevan edellisestä vuodesta. Pitkäaikaisvankien, 
naisvankien ja ulkomaalaisten vankien suhteellinen osuus on koko 2000-luvun ajan noussut. Tutkinta-
vankien määrän arvioidaan edelleen nousevan. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten lainsäädännön 
tiukentumisen arvioidaan lisäävän päivittäistä vankilukua noin 30 vangilla vuonna 2013. Valvotun 
koevapauden ja valvontarangaistuksen käytön lisääminen puolestaan alentavat vankilassa olevien  
vankien määrää.  
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Euroopan neuvoston puitepäätökseen perustuvan lain mukaan toisen EU-jäsenvaltion kansalainen 
voidaan ilman suostumustaan siirtää suorittamaan rangaistustaan kotimaahansa aikaisempaa kevyem-
mällä menettelyllä. Joulukuussa 2011 voimaantulleen uudistuksen arvioidaan vähentävän vankilukua 
noin 10 vangilla.  
 
Yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen määrien arvioidaan hieman nousevan valvontarangaistuksen 
käytön lisääntymisen seurauksena. Valvontarangaistuksessa olevien määrän arvioidaan olevan vuonna 
2013 keskimäärin 80 tuomittua päivässä, mikä alentanee päivittäistä vankilukua lähes vastaavasti 
 
Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen määrän arvioidaan nousevan marraskuussa 2011 
voimaantulleen valvontarangaistuslainsäädännön seurauksena. Pyydettyjen asiantuntijalausuntojen 
määrän arvioidaan vuonna 2013 olevan yhteensä 13 300 kappaletta.  
 
Oikeusministeriössä valmisteilla olevan valvottua koevapautta koskevan lain oletetaan tulevan voi-
maan loppuvuodesta 2012. Laki mahdollistaa koevapauteen sijoitetun valvonnan teknisillä apuväli-
neillä, ns. pantavalvonnan. Lakiuudistuksen yhteydessä koevapauden käyttöä laajennetaan. 
 
Oikeusministeriön asettama yhdyskuntaseuraamusten kehittämisen edellytyksiä selvittänyt ja yhdys-
kuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta valmistellut toimikunta sai työnsä 
päätökseen helmikuussa 2012. Toimikunta ehdottaa, että yhdyskuntaseuraamuksista säädettäisiin yksi 
yhtenäinen laki, josta kävisivät ilmi eri yhdyskuntaseuraamusten yhteiset ja kunkin ominaiset piirteet 
sekä niiden keskinäiset suhteet. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa korostettaisiin tuomitun 
sosiaalisen selviytymisen edistämistä ja rikoksettoman elämän valmiuksien lisäämistä. Yhdyskunta-
seuraamusten määräämiseen, valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvää arviointi- ja lausuntotoimin-
taa ehdotetaan yhtenäistettäväksi. Tämän lisäksi toimikunta ehdottaa, että nuorille, alle 21-vuotiaille 
rikoksen tehneille suunnattujen yhdyskuntaseuraamusten kokonaisuuteen otettaisiin käyttöön tiuken-
nettu, valvonnalla tehostettu yhdyskuntapalvelu, joka olisi käytettävissä, kun tavanomainen yhdyskun-
tapalvelu ei enää tulisi kyseeseen. Lisäksi toimikunta ehdottaa, että sakkopalvelu otettaisiin käyttöön 
ehdottoman vankeuden sijasta käytettävänä sakon muutonrangaistuksena. Lausuntokierros toimikun-
nan esityksistä on tarkoitus toteuttaa keväällä 2012 ja hallituksen esitys annettaneen eduskunnalle 
vuoden 2013 aikana. Uudistuksen kustannusvaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida, mutta uu-
distuksen myötä yhdyskuntaseuraamusten valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet 
tulisivat nykyistä vaativammiksi, mikä todennäköisesti lisäisi sekä työmääriä että täytäntöönpanon 
kustannuksia. 
 
Toiminnan laajuus 
 

Toteuma 
2011 

TA 
2012 

Arvio 
2012 

Arvio 
2013 

Vankeja keskimäärin 3 262 3 270 3 250 3 240 
Vapaudesta vankilaan tulleet 6 436 6 520 6 300 6 200 
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa  
keskimäärin 3 859 3 880 3 880 3 910 

Täytäntöönpantavaksi tulevia yhdyskuntaseuraamuksia 4 461 4 645 4 700 4 840 
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot (pyydetyt) 11 646 13 100 12 800 13 300 
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Alustavat tulostavoitteet vuonna 2013 
 
Tuottavuus ja taloudellisuus 
 
Rikosseuraamuslaitos sopeuttaa toimintamenojaan kehysrahoituksen tasolle vuosille 2012-2016 laadi-
tun Rikosseuraamuslaitoksen talouden sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Työprosesseja kehittä-
mällä lisätään vaikuttavuutta ja tuottavuutta sekä vähennetään manuaalisesti tehtävää rutiinityötä. Re-
sursseja kohdennetaan erityisesti valvontarangaistuksen toimeenpanoon sekä koevapauden valmiste-
luun ja valvontaan. Rikosseuraamuslaitoksen toimitilaohjelman mukaisesti supistetaan toimitilaver-
kostoa, lisätään toimitilojen käytön tehokkuutta, parannetaan energiatehokkuutta sekä lisätään niiden 
kustannusvastaavuutta. Vankiloiden tilat määritellään tilanhallintajärjestelmään valvonnan intensiivi-
syyden mukaan.  
 
Rikosseuraamuslaitoksen henkilötyövuosimäärä laskee sopeuttamistoimien ansiosta siten, että vuonna 
2013 Rikosseuraamuslaitoksen henkilötyövuosikehys on 2 823 htv. Esityksessä siirtyvän määrärahan 
osuus vuodelle 2014 on 3,8 milj. euroa (1,6 %) toimintamenomäärärahasta. Rikosseuraamuslaitokselle 
kohdennettava ICT-menoleikkaus, jonka suuruus määräytyy kevään 2012 aikana, tulee vähentämään 
vastaavasti yllä esitettyä siirtyvää määrärahaa. 
 
Vuonna 2013 toteutetaan mm. seuraavat talouden sopeuttamistoimet: 
 

- Rikosseuraamuslaitos on esittänyt, että Haminan vankila lakkautetaan 1.1.2013 lukien, 
- vankitilojen luokittelu otetaan käyttöön, 
- energiakulutusta vähennetään, 
- yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja keskushallintoyksikön tilankäyttöä tehostetaan, 
- talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja kevennetään, 
- Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhuoltoyksikön 

maksullista toimintaa kehitetään, 
- työtoiminnan kustannusvastaavuutta parannetaan ja 
- henkilökunnalle vuokrattujen asuntojen määrää vähennetään ja niiden vuokria korotetaan vä-

hintään luontoisetujen laskentaperusteista annetun päätöksen mukaisiksi 1.1.2013 lukien.  
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Tuottavuus ja taloudellisuus Toteuma 

2011 
TA 

2012 
Arvio 
2012 

Tavoite 
2013 

 
Vangit keskimäärin päivässä/htv* 1,29 1,28 1,41 1,43 

Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa  
keskimäärin päivässä/htv* 17,1 15,9 15,1 15,5 

Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot  
vuodessa/htv 303 328 348 368 

Toimintamenot vuodessa/vanki (netto) 59 062 60 872 61 174 61 557 
Toimintamenot vuodessa/yhdyskuntaseuraamus (netto) 4 506 4 222 4 778 5 082 

*Tunnuslukujen (arvio 2012 ja tavoite 2013) laskentaperusteet ovat muuttuneet: vankeja keskimäärin päivässä / 
vankeusrangaistusten täytäntöönpanon htv:t. Vankeusrangaistusten tp htv:t= vankiloiden htv:t, arviointikeskuk-
sen htv:t  (ilman lausuntotyötä)+ aluekeskuksen htv:sta 90 %. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaita keskimäärin 
päivässä/ yhdyskuntaseuraamusten tp:n htv:t = yks-toimistojen htv:t, arviointikeskuksen lausuntotyön htv:t ja 
aluekeskuksen htv:sta 10 %. 
 
 
Tuotokset ja laadunhallinta 
 
Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanon sisältöjä kehitetään. Saman aikaisesti suunnitelmallista ja 
asteittaista vapauttamista lisätään mm. valvotun koevapauden käyttöä lisäämällä. Tavoitteena on, että 
vuonna 2013 valvotussa koevapaudessa on päivittäin keskimäärin 160 vankia ja että entistä harvempi 
vanki vapautuisi suoraan suljetusta laitoksesta.  
 
Rangaistusten täytäntöönpanon toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmä –hankkeessa vuonna 
2012 tehtävien prosessien kehittämisen ja vaativuusmäärittelyjen pohjalta toteutetaan kilpailutus ja 
valittavan toimittajan kanssa tietojärjestelmän tarkentava määrittely.   
 
Rikosseuraamuslaitoksen päihdetyön linjausten lähiajan tavoitteiden toteuttamista jatketaan. Vakavan 
väkivallan riskin omaavat vangit tunnistetaan nykyistä paremmin ja heille kohdennetaan päihde- ja 
muuta kuntoutusta. 
 
Tuotokset ja laadunhallinta Toteuma 

2011 
TA 

2012 
Arvio 
2012 

Tavoite 
2013 

Rangaistusvankien toimintoihin osallistuminen,  
% päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta 63 62 62 62 

Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet,  
% aloitetuista 84 84 85 85 

Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % aloitetuista 85 85 85 85 
Laitosten säilytysvarmuus % 99,0 99,2 99,2 99,2 
Rangaistusta suorittavista avolaitoksissa  
keskimäärin päivässä % 37 36  37 37 

 
 
Henkilöstövoimavarat 

Yksiköiden työvuorosuunnittelua kehitetään joustavammaksi siten, että se perustuu toiminnan tarpei-
siin taloudellisuus huomioiden, reagoi toiminnoissa tapahtuviin muutoksiin ja tukee strategian mu-
kaisten tavoitteiden saavuttamista. Työvuorosuunnittelussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomi-
oon joustavien työaikamuotojen käyttö sekä työn ja perhe-elämän yhdistäminen. 
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Henkilöstösuunnittelussa varaudutaan toimintolähtöisiin henkilöstörakenteen muutoksiin, osaamisen 
kehittämiseen alan ammatillisen tutkinnon ja täydennyskoulutuksen avulla sekä palkitsemisen ja 
työhyvinvoinnin kehittämiseen.  
 
Sairauspoissaolojen vähentämisessä keskitytään erityisesti pitkiin sairauslomiin, joilta työhön 
palaamisen joustavuuden lisäämiseksi käytetään monipuolisesti eri vaihtoehtoja (osasairausloma, 
kevennetyt työt, etätyö jne.), ja tehdään tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. 
 
Henkilöstövoimavarat Toteuma 

2011 
TA 

2012 
Arvio 
2012 

Arvio 
2013 

Henkilöstömäärä, htv 2 895 2 890 2 867 2 823 
Keski-ikä 44,9 45 45 45,5 
Naisten osuus % 42 42 42 43 
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 14,7 14 14 14 
Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/htv 21,6 20 21 20 

 
 
Rikosseuraamuslaitoksen resurssit 

Rikosseuraamuslaitokselle myönnetään vuodelle 2013 valtioneuvoston 4.4.2012 kehyspäätöksen mu-
kaisesti toimintamenomäärärahaa 227,2 miljoonaa euroa. Huomioiden vuonna 2012 toiseen lisätalo-
usarvioon esitetyt määrärahat palkankorotuksiin, toimintamenomääräraha nousee edelliseen vuoteen 
verrattuna 2,5 miljoonalla eurolla. Tehdyn kehyspäätöksen perusteella Rikosseuraamuslaitos käyttää 
vuonna 2013 pakollisten henkilöstö-, vuokra- ja muiden menojen kattamiseen 3,0 miljoonaa euroa 
edelliseltä vuodelta siirtyvää määrärahaa. Siirtyvä määräraha vuodelle 2014 on 3,8 miljoonaa euroa 
(1,6 %).  
 
Verrattuna vuoden 2012 talousarvion määrärahaan vuoden 2013 toimintamenomäärärahat lisääntyvät 
kehyspäätöksessä seuraavasti: lisämäärärahat Senaatin korjaushankkeiden vuokravaikutuksiin (yht. 
192 000 euroa), tasokorotus toimitilavuokriin (1 milj. euroa) ja VES-korotus (5,951 milj. euroa). Mää-
rärahoja puolestaan leikattiin seuraavasti: yhteishankintojen lisääminen (-831 000 euroa), tietohallin-
tomenot (-250 000 euroa) ja vakiomuotoisten tietoluovutusten hinnoittelumuutos (-11 000 euroa).  
 
Talousarvioehdotuksen 2013 perusteella Rikosseuraamuslaitoksen nettomenot ovat 230,3 miljoonaa 
euroa. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu sopeuttamissuunnitelmasta saatavia säästöjä 3,9 milj. 
euroa.  Sopeuttamissuunnitelman säästöjen avulla nettomenojen kasvu edelliseen vuoteen nähden on 
vain 2,4 miljoonaa euroa. Muissa menoissa on huomioitu 3,3 %:n yleinen kustannustason nousu.  
 
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroina) 
Toimintamenomomentti 25.40.01 

TP 
2011 

TA 
2012 

Budjetoitu 
2012 

Esitys 
2013 

Bruttomenot 234 956 234 430 242 412 245 008 
Bruttotulot 14 692 13 250 14 501 14 743 
Nettomenot 220 264 221 180 227 911 230 265 
     
Siirtyvät erät     
 - siirtyvät edelliseltä vuodelta 8 878  10 012 6 801 
 - siirtyvät seuraavalle vuodelle  10 012  6 801 3 766 
Siirtyvä määräraha % 4,3  2,9 1,6 
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Määrärahan arvioitu käyttösuunnitelma  
(1 000 €) 

Kehys 
2013 

Siirtyvät 
v. 2012 

Alustava 
käyttösuunn. 

2013 
Rangaistusten täytäntöönpano 190 801  193 865 
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keha) 6 812  6 812 
Valtakunnalliset täytäntöönpanoa tukevat tehtävät 19 223  19 193 
   Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 3 254  3 224 
   Terveydenhuoltoyksikkö 15 969  15 969 
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 10 395  10 395 
Yhteensä 227 231 6 801 230 265 

 
 
Palkat 
 
Palkkamenot vuonna 2013 on laskettu vuoden 2012 VES –ratkaisun perusteella. Palkkamenot ovat 
136,2 miljoonaa euroa henkilötyövuosikehyksen ollessa 2 823. Rikosseuraamuslaitoksen htv:n hinta 
on keskimäärin 48 252 euroa. 
 
 
Vuokrat 
 
Rikosseuraamuslaitos maksaa vuonna 2013 vuokria 48,4 miljoonaa euroa, mikä on 2,2 miljoonaa eu-
roa enemmän kuin vuoden 2012 arvio.  
 
Rikosseuraamuslaitoksen toimitilamenot 
(1 000 €) 

TP 
2011 

Arvio 
2012 

Esitys 
2013 

Pääomavuokrat/Senaatti 39 397 44 177 46 224 
 -josta maanvuokrat 614 635 656 
 -josta kiinteistöverot 898 900 899 
muut toimitilavuokrat 1911 1 983 2 173 
Toimitilamenot yhteensä  41 309 46 160 48 397 
Ylläpito- ja ympäristönhoitomenot * 9 891 9 391 9 361 
Kunnossapito- ja huoltokustannukset **  1 608 1 408 1 358 

* Ylläpito- ja ympäristönhoitomenoihin on laskettu: lämmitys, sähkö, vesi, siivouspalvelut, puhdistusaineet ja tarvikkeet, 
ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut. 
** Kunnossapito- ja huoltokustannukset  sisältävät myös pienehköt uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet. 
 
Rikosseuraamuslaitos sai vuosille 2012 ja 2013 kehyspäätöksissä 3,5 miljoonaa euroa korvamerkitty-
nä toimitilavuokriin. Samanaikaisesti vuokramenot kasvavat vuosina 2012 ja 2013 yhteensä 6 miljoo-
naa euroa. Toimitilavuokrien kattamiseksi Rikosseuraamuslaitos käyttää vuonna 2013 siirtyvää toi-
mintamenomäärärahaa 2,5 miljoonaa euroa.  
 
Toukokuussa 2012 valmistuvan Senaatti-kiinteistöjen ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyönä laadit-
tavan toimitilaverkostoselvityksen tavoitteena on kartoittaa kaikki Rikosseuraamuslaitoksen käytössä 
olevat toimitilat sekä arvioida niiden elinkaari ja investointitarpeet. Toimitilaverkostoselvityksen poh-
jalta laaditaan vuoteen 2025 ulottuva investointisuunnitelma, jonka tavoitteena on saada haltuun Ri-
kosseuraamuslaitoksen vuokramenojen kehitys ja hillitä menoja investointitarpeista huolimatta.  
 
Paljuselleistä luopuminen on kirjattu tavoitteeksi hallitusohjelmaan. Tämä edellyttää TTS-kaudelle 
suunniteltujen Hämeenlinnan ja Helsingin vankiloiden investointihankkeiden toteuttamista. Hämeen-
linnan ja Helsingin vankiloiden korjaushankkeiden vuokravaikutuksiin on myönnetty lisärahoitusta 
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vuodesta 2016 alkaen, mutta hankkeiden toteuttaminen vaatii määrärahan korotusta vuodelle 2017. 
Lopulliset päätökset Rikosseuraamuslaitoksen tulevista investointihankkeista tehdään toimitilaverkos-
toselvityksen valmistumisen jälkeen.  
 
Kehyspäätöksen ylittävä rahoitusesitys: 
Rikosseuraamuslaitos esittää, että toimitilahankkeiden vuokranlisäyksiin myönnettäisiin talousarvios-
sa vuodelle 2013  kehyspäätöksen 4.4.2012 ylityksenä 2,5 milj. euroa. Liitteenä toimitilahankkeiden 
perustelumuistio ja –taulukko (liitteet 1a-b). 
 
 
Muut toimintamenot 
 
Muihin toimintamenoihin käytetään 60,4 miljoonaa euroa vuonna 2013 (käyttösuunnitelman mukai-
sesti 60,8 miljoonaa euroa vuonna 2012).  
 
Tietohallintomenot 
 
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus (OTTK) on tehnyt vuodelle 2013 laskelman Rikosseuraamuslai-
toksen alustavaksi tietohallintobudjetiksi, joka kokonaisuudessaan on noin 8 miljoonaa euroa. Vuo-
teen 2012 verrattuna kasvua on 294 000 euroa (3,8  %). Kasvua vakio- ja ylläpitopalveluissa on edelli-
seen vuoteen nähden 4,4 %, kehittämispalveluissa 9 % ja erityispalveluissa 375 %, kun taas OTTK:n 
oman työn osuus laskee –3,6 %.  
 
Tietohallintomenot 
(miljoonaa euroa) 

TP 
2011 

Arvio 
2012 

Esitys 
2013 

Vakio- ja ylläpitopalvelut 4 820 5 883 6 143 
Kehittämispalvelut 839 663 723 
Erityispalvelut 18 4 19 
OTTK:n oman työn osuus 874 1 151 1 110 
Tietohallintomenot yhteensä 6 551 7 701 7 995 

 
 
Rangaistusten täytäntöönpanon kehittämis- ja asiakastietojärjestelmä 
 
Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankkeen (ATJ) avulla to-
teutetaan, hallitaan ja ohjataan rangaistusten täytäntöönpanoprosesseja. Nykyiset järjestelmät tulevat 
elinkaarensa päähän viimeistään vuonna 2016. Järjestelmien vanheneminen aiheuttaa merkittävän 
riskin täytäntöönpanon luotettavuudelle ja turvallisuudelle. Hankkeella on keskeinen merkitys tuomio-
istuinten, esitutkintaviranomaisten ja yhteiskunnan tukijärjestelmien sekä Rikosseuraamuslaitoksen 
tekemän työn linkittämisessä taloudelliseksi ja vaikuttavaksi rikosseuraamusten toimeenpanotyöksi. 
 
ATJ-hanke on olennaisilta osiltaan myös toimintojen ja prosessien kehittämishanke. ATJ-hankkeen 
yhteydessä kehitetään mm. seuraavia toimintoja, joiden toteutuminen mahdollistuu ATJ:n myötä: 
 - vankirahajärjestelmän yksinkertaistuminen, 
 - koneelliseen rangaistusajan laskemiseen siirtyminen, 
 - rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuuden arvioiminen, 
 - rangaistusajan suunnitelmien tekeminen ja seuranta yhteisessä järjestelmässä, 
 - prosessin tehostuminen syyttäjälaitokselle toimitettavien asiantuntijalausuntojen käsittelyssä. 
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Vuonna 2013 Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankkeessa 
(ATJ) toteutetaan hankkeen kilpailutusvaihe ja valittavan toimittajan kanssa tietojärjestelmän tarken-
tava määrittely. ATJ-hanke pysähtyy ilman lisärahoitusta vuoden 2012 lopussa. Lisärahoitus on kriit-
tinen myös Rikosseuraamuslaitoksen sopeuttamissuunnitelman toteuttamiseksi. Hankkeen arvioitu 
kokonaiskustannus investoineen on n. 9 milj. euroa.  
 
Kehyspäätöksen ylittävä rahoitusesitys: 
Rikosseuraamuslaitos esittää, että toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankkeelle (ATJ) 
myönnettäisiin talousarviossa vuodelle 2013 kehyspäätöksen 4.4.2012 ylityksenä 4,104 milj. euroa tai  
että hanke rahoitettaisiin hallinnonalojen keskeisiä tietojärjestelmä- ja tietohallintohankkeita sekä mui-
ta tuottavuushankkeita varten tehdystä kehysvarauksesta. Lisäksi esitetään, että hankkeen loppurahoi-
tus turvattaisiin seuraavissa kehyspäätöksissä. Liitteenä hankkeen perustelumuistio kustannuslaskel-
mineen (liitteet 2a-b).   
 
 
Tuotot 
 
Rikosseuraamuslaitoksen ulkoisten tulojen arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta noin 242 000 
eurolla ollen 14,74 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan tulojen arvioidaan kasvavan 230 000 eu-
roa. Muut tulot pysyvät liki ennallaan.   
 
 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 
(1 000 euroa) 

TP 
2011 

TA 
2012 

Arvio 
2012 

Esitys 
2013 

Tuotot     
Myyntituotot 10 046  10 221 10 391 
Muut tuotot 1 106  1 120 1 180 
Tuotot yhteensä 11 152 10 296 11 341 11 571 
Erilliskustannukset     
Aineet ja tarvikkeet 6 586  6 698 6 816 
Henkilöstökustannus 2 779  2 685 2 733 
Muut erilliskustannukset 2 688  2 726 2 781 
Valmistus omaan käyttöön -1 201  -1 130 -1 130 
Erilliskustannukset yhteensä 10 852 10 212 10 979 11 200 
Osuus yhteiskustannuksista 9 060 9 032 8 973 9 155 
Kokonaiskustannukset 19 912 19 244 19 952 20 355 
Alijäämä -8 760 -8 948 -8 611 -8 784 
Kustannusvastaavuus, % 56 % 54 % 57 % 57 % 

 
 
2013 talousarvio 227 231 000 
2012 talousarvio  221 180 000 
2011 tilinpäätös 221 504 000 
 
 
 
74 AVOLAITOSTYÖT  
 
Määrärahasta käytetään enintään 1,7 miljoonaa euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleis-
hyödyllisen yhteisön työkohteissa sekä Finavia Oy:n Helsinki-Malmin lentokentän työkohteessa. 
Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
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tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. 
Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakenta-
misprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten van-
kien asuintilojen kunnostamiseen.  
 
Finavia Oy:n Helsinki-Malmin lentokentän työkohteessa työt loppuvat lähes kokonaan vuoden 2013 
alusta lukien. Helsinki-Malmin lentokentän kohteet korvautuvat suunnitelmien mukaan Metsähallituk-
sen työkohteilla.  
 
Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käyte-
tään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai 
opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa 
vankia kohti vuodessa.  
 
Rikosseuraamuslaitos esittää, että lakkautettavan Haminan vankilan avolaitosmäärärahaosuus 550 000 
euroa käytetään avolaitostöihin toisissa myöhemmin määriteltävissä työkohteissa. Avolaitosmäärära-
halla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita.  
 
2013 talousarvio 5 400 000 
2012 talousarvio  6 025 000 
2011 tilinpäätös 6 025 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET  
 
1a Rikosseuraamuslaitoksen toimitilamenot 
1b  Rikosseuraamuslaitoksen toimitilataulukko 
2a Rikosseuraamuslaitoksen rangaistusten täytäntöönpanon kehittämis- ja asiakastietojär-

jestelmä 
2b  Rikosseuraamuslaitoksen rangaistusten täytäntöönpanon kehittämis- ja asiakastietojär-

jestelmähankelomake 
 

 
 


