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1. Toimintaympäristön analyysi 

 

1.1. Viraston perustehtävä 

Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä vankeusrangaistusten 
ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseu-
raamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta 
ja turvallisuudesta. Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistus-
ta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin.  

  

1.2. Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta) 

Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on valmentaa rangaistusta suorittavia rikoksettomaan 
elämäntapaan tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteena on oikeustur-
van ja yhdenmukaisten käytäntöjen varmistaminen sekä suunnitelmallisen ja asteittaisen va-
pauttamisen lisääminen. 
 
Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on vähentää vapautumista suoraan suljetuista vankilois-
ta sekä lisätä avolaitosten ja valvotun koevapauden käyttöä. Vankien toimintoihin osallistumis-
ta ja sellin ulkopuolella viettämää aikaa sekä henkilökunnan ja rangaistusta suorittavien välistä 
vuorovaikutusta lisätään. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanon sisältöjä kehitetään. Yhteis-
työtä vankilan ulkopuolisten palveluja tuottavien toimijoiden, erityisesti sosiaali- ja terveyden-
huollon, työvoimaviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien kanssa lisätään. Vankien ja yhdys-
kuntaseuraamusasiakkaiden sähköistä asiointia kehitetään. Vankilaradikalisoitumisen ennalta-
ehkäisyä tehostetaan. 
 
Uusintarikollisuus on viime vuosina vähentynyt, mikä on osaltaan hillinnyt rangaistusten täytän-
töönpanokustannusten kasvua. Uusintarikollisuuteen vaikuttavat monet tekijät: yleinen rikolli-
suuskehitys, rikoskontrollijärjestelmän toiminta, seuraamusjärjestelmässä tapahtuvat muutok-
set sekä Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden viranomaisten toiminta. Tutkimusten mukaan ri-
kosten uusiminen on nopeinta heti vapautumisen jälkeisinä kuukausina, joten nivelvaiheen 
palvelujatkumojen onnistumisella on suuri merkitys uusintarikollisuuteen. Rikosseuraamuslai-
toksen ja muiden viranomaisten kuntouttavien toimien ohella viimeaikaista uusintarikollisuuden 
laskua selittävät rangaistusta suorittavien keski-iän nousu (uusimisalttius vähenee ikääntyes-
sä) ja ensi kertaa vankilaan saapuvien suhteellisen määrän nousu (ensikertaiset uusivat muita 
harvemmin).  
 
Poliisin tietoon tulleen rikollisuuden kokonaismäärä on jatkanut laskuaan. Suuntaus on ollut 
aleneva myös Rikosseuraamuslaitoksen asiakasmäärään merkittävästi vaikuttavien rikosten 
osalta, poikkeuksena törkeät pahoinpitelyt, jotka olivat käytännössä entisellä tasolla sekä sek-
suaalirikokset. Tilastokeskuksen katsauksessa todetaan, että viranomaisten tietoon tulleiden 
tapausten määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin.1 Rikollisuustilanteessa ei ennakoida tapah-
tuvan voimakkaita nopeita muutoksia. 
 

                                                
1
 Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu]. 

ISSN=2342-9151. 2. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2016]. 
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2016/02/rpk_2016_02_2016-07-13_tie_001_fi.html 



   3 (12) 

   

 16/011/2017 

    

 

 

Viime vuosina keskimääräinen vankiluku on vaihdellut yllättävästi noin sadalla vangilla suun-
taansa ja vuosi sitten ennakoitu käännös vankiluvun kasvuun näyttää jäävän lyhytaikaiseksi 
ilmiöksi. Vuoden 2017 keskimääräinen vankiluku jäänee noin 3050:een, mikä on alempi kuin 
vuoden 2015 vankiluku.  Pitkäaikais-, tutkinta- ja ulkomaalaisten vankien suhteellisen osuuden 
päivittäisestä vankiluvusta arvioidaan edelleen kasvavan. Rangaistusta suorittavista vangeista 
noin 40 % on vankilassa enintään kolme kuukautta ja vain noin 10 % vangeilla vankilassaolo-
aika on yli kaksi vuotta. Tämä loisi edellytyksiä yhdyskuntaseuraamuksien laajemmalle käytöl-
le.  
 
Tutkintavankeuslain muutos (HE 252/2016 vp) on hyväksytty eduskunnassa. Tutkintavankien 
säilyttämisaika poliisin tiloissa lyhennetään enintään seitsemään vuorokauteen ja säilyttämisen 
edellytyksiä tiukennetaan. Rikosseuraamuslaitoksen tiloissa säilytettävien tutkintavankien 
määrä tulee arvion mukaan nousemaan 30:llä. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuo-
den 2019 alusta lukien. Samanaikaisesti tullee voimaan myös lainsäädäntö, joka mahdollistaa 
tehostetun matkustuskiellon ja tutkinta-arestin tutkintavankeuden vaihtoehtoina. Pitkän aikavä-
lin tavoitteeksi on asetettu, että tutkintavangit siirrettäisiin välittömästi vangitsemisoikeuden-
käynnin jälkeen vankilaan. Kehyskauden aikana on tarve selvittää vanginkuljetuksen tehtävän-
jako poliisin kanssa. 
 
Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien keskimäärä on jäämässä vuonna 2017 noin 100 pie-
nemmäksi kuin vuonna 2016. Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien kokonaismäärän arvioi-
daan laskevan edelleen vuonna 2018. Suunnittelukauden kuluessa määrän arvioidaan vakiin-
tuvan ja ehkä hiukan nousevan. Viidessä vuodessa poliisin tietoon tulleiden törkeiden ratti-
juopumusten määrä on alentunut lähes kolmanneksella, mikä on suurin yksittäinen selittävä 
tekijä yhdyskuntapalvelutuomioiden määrän laskun taustalla. Vuoden 2018 aikana tehdään 
tutkimus, jossa selvitetään yhdyskuntapalvelun ja valvontarangaistuksen käyttöä ja siihen liitty-
viä viranomaismenettelyjä sekä käytön tehostamismahdollisuuksia. 

 
Yleinen pakolaistilanne saattaa vaikuttaa siihen, että rasistinen rikollisuus ja viharikollisuus 
voivat lisääntyä. Vankiloissa tapahtuva radikalisoituminen on yksi suurimmista huolenaiheista 
Euroopan maissa. Suomi on sitoutunut vankiloissa tapahtuvan terrorismin ja väkivaltaisiin ääri-
liikkeisiin johtavan radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn.  
 
Yhteiskuntarakenteita vakavimmin uhkaava rikollisuus on yhä enemmän muuttumassa rajat 
ylittäväksi järjestäytyneeksi rikollisuudeksi ja verkossa tapahtuvaksi kyberrikollisuudeksi. On 
myös varauduttava ympäristörikosten ja muiden uudentyyppisten rikoslajien yleistymiseen.  
 
Väestön ikärakenteen muutos ja viimeaikainen rikollisuuden väheneminen jatkuessaan enna-
koivat, että rikosseuraamusalan asiakasmäärien hidas laskusuunta voisi vielä jatkua, merkittä-
viä muutoksia ei ole odotettavissa. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankimäärän kehitys 
riippuu kuitenkin paljolti lainsäädännön ja rangaistuskäytäntöjen muutoksista. Tämä vaikeuttaa 
vanki- ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrän muutosten arviointia pidemmällä aikajän-
teellä.  
 
Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti julkisti kesäkuussa 2017 kansan 
oikeustajua selvittäneen tutkimuksen2, jonka mukaan ehdotonta vankeutta eli ankarinta ran-
gaistuslajia kannatetaan kokonaisuutena yhtä paljon sekä väestön että tuomarien keskuudes-

                                                
2
 Seitsemän rikostapausta: käräjätuomareiden arvioima rangaistuskäytäntö ja väestön rangaistusvalinnat”, Kat-

sauksia 21/2017, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto. 
 



   4 (12) 

   

 16/011/2017 

    

 

 

sa. Tutkimuksen mukaan väestö kannatti erilaisia yhdyskuntaseuraamuksia. Tuomareiden vas-
tauksissa korostuivat ehdollinen ja ehdoton vankeus, väestö painotti enemmän yhdyskuntapal-
velua ja valvontaa. Tutkimus antaa tukea jo käynnissä oleville seuraamusjärjestelmän kehittä-
mistoimille. Tutkimuksen perusteella oikeusministeriössä laaditaan syksyn 2017 aikana ar-
viomuistio, jossa hallitusohjelman mukaisesti arvioidaan erityisesti väkivaltarikosten ja vaka-
vimpien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia. 
 
Eduskunnassa on käsiteltävänä yhdistelmärangaistusta koskeva lakiesitys, joka on tarkoitettu 
kaikista vaarallisimmille vakavien rikosten uusijoille. Tarkoitus on, että uudistus tulee voimaan 
vuonna 2018. Yhdistelmärangaistus koostuisi vankilassa suoritettavasta osasta ja sitä seuraa-
vasta vuoden pituisesta valvonnasta, joka sisältäisi muun muassa päihteettömyyteen ja säh-
köiseen valvontaan liittyviä valvontamääräyksiä. Uudistuksella pyritään vähentämään korkean 
riskitason omaavien pitkäaikaisvankien vapautumiseen liittyviä riskejä. Käytännössä muutok-
sen vaikutukset tuntuvat muutaman vuoden päästä. 
 
Oikeusministeriössä on käynnissä myös työ, joka tähtää ehdollisen rangaistuksen tehostami-
seen. Työssä tarkastellaan, miten ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia voitaisiin kehittää 
niin, että rangaistus tehostuisi ja vaikuttavuus lisääntyisi entisestään. Hallituksen esitys asiasta 
annetaan syyskuuhun 2018 mennessä.  
 
Hallitusohjelman kirjausten mukaisesti oikeusministeriössä on selvitetty myös tarvetta tarkistaa 
vankeinhoidollisia ensikertaisuussäännöksiä. Hallituksen esitys tästäkin asiasta annetaan 
syyskuuhun 2018 mennessä.  
 
Edellä lueteltujen lakimuutosten vaikutuksesta rikosseuraamusasiakkaiden määrään ei valmis-
telun tässä vaiheessa voida esittää tarkempia arvioita. 

 
Vanki- ja asiakasmäärien kehitys jatkaa alueellisesti eriytymistään väestön ja rikollisuuden 
keskittyessä kasvukeskuksiin. Vankipaikkoja tarvittaisiin tulevaisuudessa väkilukuennusteiden 
perusteella nykyistä enemmän etelässä ja vähemmän Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.  
 
Rikosseuraamuslaitos on vähentänyt henkilökuntaansa vuosien 2005‒2016 aikana yli 500 
henkilötyövuodella valtion tuottavuusohjelman ja talouden sopeuttamistoimien vuoksi. Rikos-
seuraamuslaitokseen kohdistuneet määrärahaleikkaukset ovat vähentäneet vangeille järjestet-
tävää toimintaa. Vankien toimintamahdollisuuksien väheneminen on heikentänyt heidän edelly-
tyksiään rikoksettomaan elämään. Eurooppalainen komitea kidutuksen, epäinhimillisen tai hal-
ventavan kohtelun estämiseksi (CPT) sekä eduskunnan apulaisoikeusasiamies ovat ilmaisseet 
huolensa vankien niukkoihin toimintamahdollisuuksiin. Vankeuslain arviointitutkimuksessa3 ja 
VTV:n tarkastuskertomuksessa4 on käynyt ilmi myös vankilakäytäntöjen vaihtelevuutta ja oike-
uksien toteutumisessa puutteita, mikä on ongelmallista vankien yhdenvertaisuuden kannalta.  
 
Vuoden 2018 jälkeen on ennakoitavissa menopaineita, joihin Rikosseuraamuslaitos on varau-
tunut. Näitä ovat vankiluvun mahdollinen nousu, toimitilojen huono kunto sekä Roti-
järjestelmän ja vankien sähköisten palvelujen jatkokehittäminen. Rikosseuraamuslaitoksen ra-
kenteellisia ja toiminnallisia tehostamistoimia jatketaan, jotta määrärahatilanne säilyisi tyydyt-
tävällä tasolla myös tulevalla hallituskaudella.  
 

                                                
3
  Kysely vankiloiden ja arviointikeskusten henkilökunnalle. OPTL:n verkkokatsauksia 42/2014. Liimatainen & 

Mäkipää & Rantala.  
4
 VTV:n tarkastuskertomus 18/2016. Uusintarikollisuuden vähentäminen rangaistusaikana ja sen jälkeen.  

http://hdl.handle.net/10138/152566
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Hallitusohjelman useissa kärkihankkeissa mainitaan julkisen hallinnon digitalisointia koskevia 
tavoitteita. Myös Rikosseuraamuslaitoksessa kehitetään edelleen vankien ja yhdyskuntaseu-
raamusasiakkaiden sähköistä asiointia. Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmä Rotin 
kehittämistyö saatetaan loppuun vuoden 2018 aikana ja uusi järjestelmä otetaan käyttöön 
maaliskuussa 2019. Rotin käyttöönoton myötä rikosseuraamusasiakkaisiin ja rangaistusten 
täytäntöönpanoon liittyvät prosessit yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan. Tietojärjestelmä 
ohjaa toimintaa jatkossa aiempaa yhtenäisempiin käytäntöihin, mikä on omiaan lisäämään oi-
keusturvaa.  
 
Rikosseuraamuslaitoksen toimintaympäristöön ja verkostoyhteistyöhön vaikuttavat useilla hal-
linnonaloilla samanaikaisesti käynnissä olevat rakenteelliset muutokset ja niiden taloudellinen 
tilanne. Ammatillisen koulutuksen, työvoimapalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ra-
kenteelliset uudistukset vaikuttavat palvelujen organisointiin ja saatavuuteen. Sote- ja maakun-
tauudistuksen myötä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtynevät vuoden 2019 
alusta lukien maakunnille. Rikosseuraamuslaitos osallistuu ympäristöministeriön koordinoi-
maan poikkihallinnolliseen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan (Aune) ja sosi-
aali- ja terveysministeriön lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (kärkihanke). Vuoden 
2016 alusta lukien vastuu vankien terveydenhuollon järjestämisestä siirrettiin Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitokselle tavoitteena edistää vankiterveydenhuollon laatua ja parempia hoitojatku-
moita yleiseen terveydenhuoltoon. Tämän tavoitteen toteutumista seurataan.     
 
Nykyinen hallitusohjelma nostaa esiin useita toimintaympäristön muutostekijöihin liittyvä tavoit-
teita, jotka koskevat HR-johtamisen kehittämistä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Näitä 
ovat mm. johtamisen ja toimeenpanon kehittäminen, digitalisaatio, koulutuksen kansainväli-
syys ja ammatillisen koulutuksen reformi. Tavoitteisiin liittyen henkilöstön osaamista kehitetään 
uudistamalla rikosseuraamusalan koulutus korkeakoulututkinnoksi, otetaan käyttöön osaamis-
kartoitusperusteinen strateginen henkilöstösuunnittelu ja kehitetään johtamisen laadun arvioin-
tia. Näillä kehitystoimenpiteillä varmistetaan Rikosseuraamuslaitoksen reagointikyky toimin-
taympäristön muutoksiin suunnittelukaudella 2019–2022. 
 
Rikosseuraamuslaitoksen merkittävimmiksi riskeiksi arvioidaan vanhenevat ja epätarkoituk-
senmukaiset toimitilat. Osassa vankiloita on peruskorjaus- ja perusparannustarpeita ja tilat ei-
vät vastaa nykyaikaisia toiminnallisia tarpeita. Lisäksi vankiloiden tekniset turvajärjestelmät 
ovat osittain elinkaarensa päässä ja ne tulee uusia. Rikosseuraamuslaitoksen sisäisen tarkas-
tuksen tekemissä tarkastuksissa sopimusprosessien ja sopimusten hallinta, etenkin toimitilojen 
ja ICT:n osalta, on noussut esille riskialttiina tekijänä. Riskeiksi arvioidaan myös Roti-
järjestelmän valmistumisen viivästyminen ja mahdollinen kustannusten nousu sekä se, että ri-
kosseuraamusasiakkaiden sähköisen asioinnin laajentamista ei kyetä toteuttamaan tarpeiden 
mukaisesti. Riskikartoituksessa yleisen julkisen talouden tilanne, tulevan Sote-ympäristön vai-
kutukset verkostoyhteistyölle ja rangaistuksen suorittamisen jälkeisten jatkumoiden integroimi-
nen julkisten palveluiden piiriin nousevat erityisen huomion kohteiksi. Lisäksi riskinä koetaan 
henkilöstöresurssien riittämättömyys sekä henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittämisen 
haasteet suhteessa työn muutosten vaatimuksiin ja tavoitteisiin. Rikosseuraamuslaitos kiinnit-
tää erityistä huomiota rangaistusten täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden ja -vertaisuuden to-
teutumiseen. 
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2. Rikosseuraamuslaitoksen strategiakartta 
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3. Rikosseuraamuslaitoksen keskeiset tavoitteet ja hankkeet suunnittelu-
kaudella 

Tietojärjestelmähankkeet 

Kehyskaudella pyritään saavuttamaan tuottavuushyötyjä tietojärjestelmäprojekteja to-
teuttamalla. Kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke Rotin on tarkoitus valmistua 
tuotantokäyttöön maaliskuussa 2019. Tarkoitus on toteuttaa järjestelmän perustoimin-
nallisuus sillä tasolla, että Rotin käyttöönoton yhteydessä voidaan luopua nykyisin käy-
tössä olevien tietojärjestelmien Vatin ja Tyynen käytöstä. Perustoiminnallisuuden toteu-
tuksen edellyttämä työmäärä on keväällä 2015 alkaneen varsinaisen tietojärjestelmävai-
heen käynnistyttyä osoittautunut ennakoitua merkittävästi suuremmaksi. Tästä syystä 
toteutuksessa on jouduttu pitäytymään ns. kriittisellä kehityspolulla ja jättämään kaikki 
myöhempään vaiheeseen siirrettävissä oleva toiminnallisuus hankkeen jälkeiseen jatko-
kehitykseen. Jatkokehitys on tarkoitus aloittaa heti järjestelmän käyttöönoton jälkeen. 
Roti-hanketoimisto tuottaa marras-joulukuussa 2017 uuden, tarkennetun suunnitelman 
hankeaikana toteutettavista toiminnallisuuksista. (Liitteet 6 a-b) 

Hankkeen tuotoksena syntyy uusi asiakastietojärjestelmä, jonka avulla toteutetaan, halli-
taan ja ohjataan rangaistusten täytäntöönpanoprosesseja. Keskeisimmät suoritehyödyt 
ovat vuosittain toistuvia prosessi- tai palvelutapahtumia, joiden aikasäästö tai suorien 
kustannusten lasku voidaan arvioida rahahyötyinä. Suoritehyötyjen lisäksi Roti tuo vaih-
toehtoiskustannushyötyjä kustannuksista, jotka jäävät pois Rotin kehittämisen myötä. 
Tällaisia ovat nykyisten järjestelmien ylläpitokustannukset ja Vatin vanhentuneen tekno-
logian uusimisesta aiheutuvat kustannukset.  

Kehyskauden muita resursseja vaativia tietojärjestelmähankkeita ovat rikosseu-
raamusasiakkaiden sähköisen asioinnin kehittäminen ja uusi sähköinen asianhallintajär-
jestelmä, joka toteutetaan oikeusministeriön hallinnonalan yhteisessä Hilda-projektissa. 
(Liitteet 4 ja 5) 

Osaamisen ja johtamisen kehittäminen 

Henkilöstön kehittämishankkeessa 2017–2018 otetaan käyttöön vankilakonseptin työs-
kentelyalueisiin perustuva osaamiskartoitus. Suunnittelukaudella 2019–2022 varmiste-
taan, että osaamiskartoitus antaa tarvittavat tiedot henkilöstösuunnittelun toteuttamisek-
si ja täydennyskoulutuksen kohdentamiseksi.  

Samalla käyttöön otetun Rikosseuraamuslaitoksen johtamisen laatujärjestelmän avulla 
tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristös-
sä. Johtamisen tärkeänä laatutekijänä pidetään myös työhyvinvoinnin ja jaksamisen tu-
kemista. Lisäksi uusi kaksivaiheinen Rikosseuraamusalan koulutus tuottaa ensimmäiset 
uuden korkeakoulututkinnon suorittaneet suunnittelukauden loppuvaiheessa. Tähän va-
raudutaan luomalla uusia strategian mukaisia tehtäväkuvia, virkanimikkeitä ja päivittä-
mällä opetussuunnitelmat. Nykyisen henkilöstön osaamista kehitetään vastaavasti uu-
den opetussuunnitelman mukaisen täydennyskoulutuksen kautta. (Liite 8) 

Lähityöhanke 

Rikosseuraamuslaitoksen asiakastyön vuorovaikutteisuuden ja vaikuttavuuden kehittä-
mistä varten perustettu Lähityö-projekti jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Projektin 
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loppuun mennessä kehitetään, pilotoidaan ja otetaan käyttöön lähityöntekijän työnkuva. 
Tämä edellyttää mm. lähityöhön liittyvän koulutuksen vahvistamista. Lähivuosien aikana 
kaikki asiakastyötä tekevät suorittavat esim. Motivoiva keskustelu -koulutuksen. 

Vankeusaika mahdollisuutena! – ESR-hanke 

Rikosseuraamuslaitos koordinoi valtakunnallista ESR-rahoitteista Vankeusaika mahdol-
lisuutena! -hanketta, jonka kautta luodaan palvelupolkuja rikostaustaisille yhteistyössä 
viranomais- ja järjestökumppaneiden kanssa. Rikosseuraamuslaitoksen, Kuntoutussää-
tiön, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen Vankiterveydenhuollon yksikön, Via Dia Ry:n 
ja Helsingin Diakonissalaitoksen yhteishankkeessa vuosina 2016–2019 tuetaan vankien 
yhteiskuntaan integroitumista ja rikollisuudesta irrottautumista. Hankkeen tavoitteena on 
kehittää rikostaustaisille verkostoyhteistyössä vaikuttavia, oikea-aikaisia ja kustannuste-
hokkaita osallisuutta ja työllistymistä tukevia palvelupolkuja erityisesti TYP-verkoston 
kanssa. Lisäksi tarkoituksena on tuottaa tietoa vankien työ- ja toimintakyvystä palvelui-
den järjestämiseksi sekä kehittää ja vahvistaa eri viranomaisten välistä yhteistyötä ja 
edistää osaamista eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kanssa työskentelystä.  

Aune – hanke 

Rikosseuraamuslaitos osallistuu pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 
(AUNE) vuosina 2017–2019. Ohjelman tavoitteena on tukea vankilasta vapautuvien ja 
yhdyskuntaseuraamusta suorittavien asunnonsaantia, asumisvalmennusta ja elämän-
hallintaa sekä parantaa rangaistuksen suorittamisen jälkeistä asumistilannetta tiiviissä 
yhteistyössä muiden asunnottomuustoimijoiden kanssa. Rikosseuraamuslaitoksessa 
vahvistetaan ja kehitetään henkilöstön asumissosiaalista työotetta mm. järjestämällä val-
takunnallista ja alueellista koulutusta aiheesta.  

Tiedolla johtaminen 

Tiedolla johtamisella viitataan monipuoliseen omaa toimintaa ja toimintaympäristöä kos-
kevan tiedon hyödyntämiseen johtamisessa. Se edellyttää tilannetta tai ilmiötä kuvaavi-
en faktojen kokoamista johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Tieto ei kuitenkaan ole kos-
kaan yksiselitteistä, vaan sen käyttö edellyttää riittävästi keskustelua ja vuorovaikutusta, 
jotta sen perusteella voidaan tehdä yhteisiä tulkintoja ja johtopäätöksiä. Silloin sen mer-
kitys muuttuu tiedon jakamisesta tiedolla johtamiseksi.   

Rikosseuraamuslaitos on käynnistänyt tiedolla johtamisen kehityshankkeen. Projekti jat-
kuu Roti-hankkeen käyttöönoton yli vuoden 2019 loppuun. Osana hanketta arvioidaan 
johtamisen tietotarvetta eri johtamisrooleissa, määritellään kerättävä ja yhdisteltävä tieto 
(toiminta, asiakkaat, talous, henkilöstö, toimintaympäristö), tehdään tietoaineiston tuo-
tantoon liittyvät tarpeelliset muutokset ja tämän edellyttämät ohjelmisto- ja laitehankin-
nat. Painopiste työpanoksen käytössä siirtyy teknisestä tiedon kokoamisesta ja jakelusta 
voimakkaammin analyysin puolelle. Osana tiedolla johtamisen edistämistä otetaan käyt-
töön johdon tietojärjestelmä. 

Laatuajattelun edistäminen –projekti on asetettu ja sen toiminta-aika päättyy loppu-
vuodesta 2019. Rikosseuraamuslaitokselle luodaan laatukriteeristö ohjaamaan käytän-
nön työtä. Hyvää laatua edustavia käytäntöjä kuvataan ja niitä hyödyntäen laaditaan laa-
tukortit ja ohjeistetaan laadun seuranta. Näiden avulla tuodaan laatuajattelun näkökulma 
toiminnan sisältöön ja sen johtamiseen.  
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Rakennusinvestointihankkeet 

Suunnittelukauden aikana Rikosseuraamuslaitoksen laitosrakennetta kehitetään jatka-
malla Helsingin vankilan rakennushankkeita ja jatkamalla suunnittelua, jossa Jyväskylän 
keskustaan rakennetaan Rise Jyväskylä –kampus,  Keravan vankila-alueelle avolaitos 
sekä Hämeenlinnan vankila-alueelle uusi suljettu naisvankila uudisrakennuksena. 

Rise Jyväskylä -kampushankkeen avulla kyetään muodostamaan toimiva verkostoyh-
teistyö, joka on tehokas ja laadukas tapa nykyaikaisessa rikosseuraamusalan toimin-
nassa. Kampus on alustavasti suunniteltu käyttöönotettavaksi maaliskuussa 2019. Sa-
massa yhteydessä Laukaan avovankilan toiminta siirtyy Jyväskylään ja yhdistetään Jy-
väskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa valmistuvaan kiinteistöön. 

Keravan uudishankkeessa rakennetaan Keravan vankilaan nykyiset huonokuntoiset 
avolaitospaikat korvaavat tilat. Samassa yhteydessä luovutaan peruskorjauksen tar-
peessa olevista huonokuntoisista rakennuksista sekä isosta osasta maa-aluetta. Tämä 
toteutusmalli mahdollistaa Senaatti-kiinteistöille irtisanottavan alueen kehittämisen valti-
on kokonaisedun mukaisesti. Keravan vankilan uuden avolaitosrakennuksen on suunni-
teltu valmistuvan vuoden 2020 alkuun mennessä.  

Hämeenlinnan vankilan uudisrakennushanke on suunniteltu valmistuvaksi vuoden 2020 
syyskuussa. Vuotta aikaisemmin irtisanotaan vanha vankilakokonaisuus siten, että uu-
den naisvankilan käyttöönoton yhteydessä kaikki toiminta siirtyy uuteen rakennukseen 
(pl. porttirakennus ja vankisairaala). Hämeenlinnan uuden naisvankilan valmistuttua Ri-
kosseuraamuslaitoksella ei ole enää käytössä paljusellejä. 

Helsingin vankilan pohjoisen selliosaston perusparannus valmistui 1/2017, jonka jälkeen 
aloitettiin Helsingin vankilan läntisen selliosaston perusparannushanke, joka valmistuu 
suunnitelman mukaisesti 4/2018.  

Muut rakennusinvestointihankkeet 

Rikosseuraamuslaitoksen vankilaverkostossa on viime aikoina todettu sisäilmaongelmia, 
jotka johtuvat rakennusten huonosta kunnosta. Tämä tilanne on luonut äkillisiä tarpeita 
toteuttaa korjaushankkeita, joilla varmistetaan vankien ja henkilökunnan turvalliset olo-
suhteet. Näiden ”Force Majeure” -hankkeiden lisäksi voidaan perustellusta syistä toteut-
taa myös pieniä käyttötarkoituksen muutoksia. 

Pelson vankilan selliosastoja jouduttiin sulkemaan syksyllä 2016 niissä havaittujen si-
säilmaongelmien takia. Senaatti-kiinteistöt on aloittanut korvaavien tilojen suunnittelun. 
Korvaavat tilat on tarkoitus saada käyttöön kesän 2018 aikana. Sukevan vankilan hallin-
torakennuksessa on todettu myös sisäilmaongelma, jonka seurauksena Senaatti-
kiinteistöt on aloittanut hankkeen toteutustavan suunnittelun. Hankkeeseen on sisällytet-
ty myös toiminnallisia muutoksia, joiden vuokravaikutus alkaa hankkeen valmistuttua 
vuodesta 2019 eteenpäin. 

Vanajan vankilan Ojoiston osaston työsiirtolarakennuksen peruskorjaushanke alkaa 
vuonna 2017 ja se on suunniteltu valmistuvaksi 1/2019. 

Oikeusministeriö on antanut Rikosseuraamuslaitokselle toimeksiannon valmistella esi-
tyksen Pohjois-Suomen suljettujen vankipaikkojen pysyvästä ratkaisusta. Oikeusministe-
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riö on päättänyt jatkaa toimeksiantoa 15.1.2018 saakka erityisesti ratkaisuvaihtoehtojen 
henkilöstö- ja sidosryhmävaikutusten tarkemman arvioinnin toteuttamiseksi. 

Kokonaisvuokraan siirtyminen 

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön päätöksen mukaisesti allekirjoittanut Mikke-
lin, Kuopion, Sukevan ja Käyrän vankiloiden sekä Satakunnan vankilan Huittisten osas-
ton kokonaisvuokrasopimukset Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Vuokramallimuutokset as-
tuivat voimaan 1.8.2017 ja niiden toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia Rikosseu-
raamuslaitokselle seurataan ja mitataan vuoden 2018 ajan. Tuloksista raportoidaan oi-
keusministeriölle. 

Toimipaikkaverkoston kehittämistarpeet 

Oikeusministeriö on antanut Rikosseuraamuslaitokselle tehtäväksi laatia vuoden 2018 
aikana pitkän aikavälin suunnitelman toimipaikkaverkoston kehittämistarpeista. 

Radikalisoitumisen ehkäisy 

Vangit ovat monella tavalla haavoittuvassa asemassa ja siten erityisen alttiita väkival-
taisten ääriryhmien propagandalle ja rekrytoimiselle. Vankiloissa tapahtuva radikalisoi-
tuminen on yksi suurimmista huolenaiheista Euroopan maissa. Euroopan unionin neu-
voston päätelmien mukaisesti Suomi sitoutuu toteuttamaan harkittua ja räätälöityä toi-
mintapolitiikkaa vankiloissa tapahtuvan terrorismiin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johta-
van radikalisoitumisen ehkäisemiseksi.  

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella käynnistettiin 1.8.2016 projekti väkivaltaisen 
ekstremismin ja radikalisoitumisen tunnistamiseksi. Projekti päättyy 28.2.2018. Suomen 
vankiloissa on projektin aikana tehty väkivaltaiseen ekstremismiin ja radikalisoitumiseen 
liittyvä havainto yli sadan henkilön osalta. Havainnot ovat eriasteisia ja -laatuisia. Osa 
havainnoista on rikosseuraamusalalla toimivien viranomaisten mukaan vakavia. Väkival-
taisen radikalisoitumisen ehkäisemiseksi vankiloissa keskeistä on tiedonhankinta ja ra-
dikalisoitumisprosessin varhainen tunnistaminen. Radikalisoitumisprosessi on usein 
mahdollista katkaista siirtämällä vanki olosuhteisiin, jossa hän ei enää ole alttiina väki-
valtaista ääri-ideologiaa levittävän henkilön vaikutukselle ja hänen tarpeisiinsa voidaan 
vastata rangaistusajan suunnitelmaan linkittyvien kuntouttavien toimenpiteiden avulla. 

Valtion vuoden 2018 talousarviossa esitetään Rikosseuraamuslaitokselle 378 000 euron 
lisämäärärahaa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden toiminnan tunnistami-
seen ja ennaltaehkäisyyn vankiloissa. Lisämäärärahan turvin Rikosseuraamuslaitos li-
sää resursseja väkivaltaista ääriajattelua ennalta estävään toimintaan, ilmiön tunnista-
miseen, tiedonhankintaan, henkilökunnan kouluttamiseen, analyysitoimintaan sekä toi-
mintaohjelmiin, joilla pyritään vähentämään väkivaltaista ääriajattelua. Etelä-Suomen ri-
kosseuraamusalueella väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen tunnistamiseksi 
käynnistetyn projektin mukainen toimintamalli otetaan käyttöön myös muilla rikosseu-
raamusalueilla.  

Rikosseuraamuslaitos esittää lisämäärärahaa ulkomaalaistaustaisten sekä eri kieli- ja 
kulttuuritaustaisten rikosseuraamusasiakkaiden, lähityömenetelmien kehittämiseen sekä 
yhteiskuntaan integroivien verkostojen rakentamiseen väkivaltaisen radikalisoitumisen 
ennaltaehkäisemiseksi ja uusintarikollisuuden vähentämiseksi. (Liite 3)  
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4. Liitteet 

Liite 1  Voimavaratarpeet ja alustavat tulostavoitteet 2019–2022 
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