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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 
elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteina ovat myös suunni-
telmallisen ja asteittaisen vapauttamisen ja verkostoyhteistyön lisääminen sekä oikeusturvan ja 
yhdenmukaisten käytäntöjen varmistaminen. Henkilöstöresursseja suunnataan strategisiin 
ydintehtäviin. Kaikessa rangaistusta suorittavien kanssa tehtävässä työssä korostuu vuorovai-
kutukseen perustuva muutostyöskentely. 
 
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. Viimemainituista Tilastokeskuksen katsauksessa todetaan, että viranomaisten 
tietoon tulleiden tapausten määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin.1 Rikollisuustilanteessa ei 
ennakoida tapahtuvan voimakkaita nopeita muutoksia. 
 
Vankiluvun pitkään jatkunut lasku on taittunut ja vankiluvun ennakoidaan nousevan lähivuosi-
na. Pitkäaikais-, tutkinta- ja ulkomaalaisten vankien suhteellisen osuuden päivittäisestä vanki-
luvusta arvioidaan edelleen kasvavan. Rangaistusta suorittavista vangeista noin 40 % on van-
kilassa enintään kolme kuukautta ja vain noin 10 % vangeilla vankilassaoloaika on yli kaksi 
vuotta. Tämä loisi edellytyksiä yhdyskuntaseuraamuksien laajemmalle käytölle. Rikosseu-
raamuslaitoksen tiloissa säilytettävien tutkintavankien määrä tulee arvion mukaan nousemaan 
30:llä jo pelkästään sen vuoksi, että tutkintavankien pääsääntöistä enimmäissäilytysaikaa po-

                                                
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 
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liisin tiloissa lyhennetään seitsemään vuorokauteen. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 
vuoden 2018 alusta lukien. Samanaikaisesti tullee voimaan myös lainsäädäntö, joka mahdol-
listaa tehostetun matkustuskiellon ja tutkinta-arestin tutkintavankeuden vaihtoehtoina. Asiaa 
koskeva hallituksen esitys annetaan syksyllä 2016.  
 
Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä on ollut alkuvuoden ajan keskimäärin hieman 
suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona (1.1.‒30.6.2016: 3120). Yhdyskunta-
seuraamuksia suorittavien määrän arvioidaan pysyvän lähes nykyisellä tasolla vuonna 2017. 
Ehdollisesti rangaistujen nuorten valvontojen, ehdonalaisten valvontojen ja valvontarangaistus-
ten määrä on kasvanut yhdyskuntapalvelua suorittavien määrän laskiessa edelleen. Viidessä 
vuodessa poliisin tietoon tulleiden törkeiden rattijuopumusten määrä on alentunut lähes kol-
manneksella, mikä on suurin yksittäinen selittävä tekijä yhdyskuntapalvelutuomioiden määrän 
laskun taustalla.  
 
Vuonna 2017 oikeusministeriössä selvitetään ehdollisen vankeusrangaistuksen tehostamis-
mahdollisuuksia laajentamalla yhdyskuntaseuraamuksiin liitettävien oheisrangaistusten käyttö-
alaa. Tavoitteena on lisätä ehdollisen vankeuden vaikuttavuutta sekä vähentää ehdollisen ja 
ehdottoman vankeuden kynnysvaikutusta. 
 
Syksyn 2016 aikana annetaan eduskunnalle esitys vaarallisille rikoksenuusijoille tarkoitetusta 
uudesta seuraamuksesta, yhdistelmärangaistuksesta, jolla parannetaan tuomitun mahdolli-
suuksia sijoittua takaisin yhteiskuntaan valvonnan ja tuen avulla. Seuraamus sisältää vankilas-
sa suoritettavan osan ja vuoden mittaisen valvonnan. 
 
Yleinen pakolaistilanne saattaa vaikuttaa siihen, että rasistinen rikollisuus ja viharikollisuus 
voivat lisääntyä. Pakolaistilanteesta johtuen ääriliikkeiden aktivoituminen on lisääntynyt viimei-
sen vuoden aikana ja tämä kehitys saattaa jatkua myös tulevaisuudessa. Ilmiön myötä rasisti-
nen rikollisuus ja viharikollisuus voivat lisääntyä. Väkivaltaisesta radikalisoitumisesta on ollut 
havaintoja myös vankiloissa, joten Rikosseuraamuslaitoksen on kehitettävä ilmiön tunnistamis-
ta mahdollistavia keinoja. Ilmiö on tunnistettava vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimis-
toissa, jotta sitä voidaan seurata ja siihen voidaan puuttua ja vaikuttaa yhteiskuntaturvallisuutta 
edistävällä tavalla. Yhteiskuntarakenteita vakavimmin uhkaava rikollisuus on yhä enemmän 
muuttumassa rajat ylittäväksi järjestäytyneeksi rikollisuudeksi ja verkossa tapahtuvaksi kyber-
rikollisuudeksi. On myös varauduttava ympäristörikosten ja muiden uudentyyppisten rikoslajien 
yleistymiseen.  
 
Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankimäärän kehitys riippuu lainsäädännön ja rangais-
tuskäytäntöjen muutoksista. Tämä vaikeuttaa vanki- ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden 
määrän arviointia pidemmällä aikajänteellä. Oikeusministeriössä selvitetään vuoden 2017 ai-
kana tutkimuksella, vastaavatko rangaistukset kansalaisten oikeustajua. Myös ensikertaisuutta 
koskevien säännösten uudistamistarpeet selvitetään kansainvälisen vertailun ja saatavilla ole-
van tutkimustiedon pohjalta.  
 
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. (Kts. 
tarkemmin vanki- ja asiakasmäärien kehitys liite.) 
 
Rikosseuraamuslaitos on vähentänyt henkilökuntaansa vuosien 2005‒2015 aikana lähes 500 
henkilötyövuodella valtion tuottavuusohjelman ja talouden sopeuttamistoimien vuoksi. Rikos-
seuraamuslaitokseen kohdistuneet määrärahaleikkaukset ovat vähentäneet vangeille järjestet-
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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 arviointitutkimuksessa2 ja 
VTV:n tarkastuskertomuksessa3 on käynyt ilmi myös vankilakäytäntöjen vaihtelevuutta ja oike-
uksien toteutumisessa puutteita, mikä on ongelmallista vankien yhdenvertaisuuden kannalta.  
 
Ministeri Lindströmin oikeudenhoidon kehittämisohjelman mukaisesti toimintaympäristön muu-
toksiin vastataan oikeusministeriön hallinnonalalla rakenneuudistuksilla, palveluiden ja proses-
sien sähköistämisellä sekä lainsäädännön ja menettelyjen sujuvoittamisella. Kireä taloustilan-
ne ei poista julkisen vallan vastuuta siitä, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. On saatava 
vähemmällä enemmän ja hyödynnettävä digitalisaation tuomat mahdollisuudet. 
  
Oikeusministeriö päätti lokakuussa 2015 vankilaverkoston kehittämislinjauksista. Hallituskau-
den aikana ei lakkauteta vankiloita. Samassa yhteydessä tehtiin päätös toteuttaa Hämeenlin-
nan, Keravan ja Jyväskylän toimitilahankkeet. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 
2017–2020 kohdennettiin Rikosseuraamuslaitoksen toimintakyvyn turvaamiseksi ja vankilaver-
koston ylläpitoon lisärahoitusta yhteensä 34,9 miljoonaa euroa. Kehyspäätös luo Rikosseu-
raamuslaitokselle edellytykset nykyisen palvelutason ylläpitämiseen. Lisämäärärahan turvin 
nykyinen vankilakapasiteetti säilytetään ja ennakoitavissa oleva vankiluvun kasvu hoidetaan 
vankilakapasiteetin puitteissa. Lisämäärärahasta huolimatta Rikosseuraamuslaitoksen raken-
teellisia ja toiminnallisia tehostamistoimia jatketaan, jotta määrärahatilanne säilyisi tyydyttävällä 
tasolla myös tulevalla hallituskaudella. Kun otetaan huomioon sekä em. lisämääräraha että ai-
emmista päätöksistä kehyskaudelle kohdistuvat säästövelvoitteet, paranevat Rikosseuraamus-
laitoksen toimintaedellytykset kehyskaudella lievästi (keskimäärin 1 milj. euroa) vuoden 2016 
tasoon verrattuna. 
 
Vuoden 2017 jälkeen on ennakoitavissa menopaineita, joihin Rikosseuraamuslaitos on varau-
tunut. Näitä ovat vankiluvun nousu, toimitilojen huono kunto sekä Rikosseuraamuslaitoksen 
kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke Rotin kokonaiskustannusten nousu noin 8 miljoo-
nalla eurolla ennakoidusta. Rikosseuraamuslaitoksen siirtyvien määrärahojen tason jääminen 
alle oikeusministeriössä tavoiteltavan 8 %:in hyväksytään Roti-hankkeen kehittämisen aikana.  

 
Hallitusohjelman useissa kärkihankkeissa mainitaan julkisen hallinnon digitalisointia koskevia 
tavoitteita. Myös Rikosseuraamuslaitoksessa kehitetään vankien ja yhdyskuntaseu-
raamusasiakkaiden sähköistä asiointia. Asiakastietojärjestelmä Rotin suunnittelun yhteydessä 
käydään läpi asiakkaisiin ja vankeihin liittyvät prosessit ja niitä yksinkertaistetaan ja yhdenmu-
kaistetaan. Vankien taloudellisia etuuksia ja niiden maksamista koskevat säädösmuutokset tu-
levat voimaan keväällä 2017. Muutoksella yksinkertaistetaan etuuksien laskemista ja maksa-
mista sekä yhdenmukaistetaan eri toiminnoista maksettavia etuuksia vangeille. Tietojärjestel-
mä ohjaa toimintaa jatkossa aiempaa yhtenäisempiin käytäntöihin, mikä on omiaan lisäämään 
oikeusturvaa. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi resursseja kohdennetaan tietojärjestelmien 
kehittämiseen ja ICT-hankintoihin.  
 
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-

                                                
2
  Kysely vankiloiden ja arviointikeskusten henkilökunnalle. OPTL:n verkkokatsauksia 42/2014. Liimatainen & 

Mäkipää & Rantala.  
3
 VTV:n tarkastuskertomus 18/2016. Uusintarikollisuuden vähentäminen rangaistusaikana ja sen jälkeen.  

http://hdl.handle.net/10138/152566
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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. 
 
HR-johtamisen kehittämistarpeeseen on kiinnitetty valtionhallinnossa laajasti huomiota (Yhtei-
nen sävel. Linjaukset digivaltion HR-johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Valtiokonttorin 
selvitys. Loppuraportti 30.9.2016). Rikosseuraamuslaitos panostaa seuraavina vuosina alan 
strategisen henkilöstöjohtamisen suunnitteluun ja kehittämiseen, jolla tuetaan johtamista. Sa-
malla vahvistetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja tiedolla johtamista. 
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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 Roti valmistuu tuotantokäyttöön 
vuoden 2019 aikana. Hankkeen tuotoksena syntyy uusi asiakastietojärjestelmä, jonka 
avulla toteutetaan, hallitaan ja ohjataan rangaistusten täytäntöönpanoprosesseja. Roti 
korvaa nykyisin käytössä olevat tietojärjestelmät. Keskeisimmät suoritehyödyt ovat vuo-
sittain toistuvia prosessi- tai palvelutapahtumia, joiden aikasäästö tai suorien kustannus-
ten lasku voidaan arvioida rahahyötyinä. Suoritehyötyjen lisäksi Roti tuo vaihtoehtois-
kustannushyötyjä kustannuksista, jotka jäävät pois Rotin kehittämisen myötä. Tällaisia 
ovat nykyisten järjestelmien ylläpitokustannukset ja Vatin vanhentuneen teknologian uu-
simisesta aiheutuvat kustannukset.  

Kehyskauden muita resursseja vaativia tietojärjestelmähankkeita ovat mm. uusi sähköi-
nen asianhallintajärjestelmä, joka toteutetaan oikeusministeriön hallinnonalan yhteises-
sä Hilda-projektissa. Hilda kilpailutetaan yhteistyössä VNK:n Vahva-hankinnan kanssa. 
Oikeusministeriön tavoite käyttöönotolle on 1.1.2018. On todennäköistä, että käyttöön-
oton kokonaisaikataulu venyy Rikosseuraamuslaitoksessa tätäkin pidemmälle.  

Rikosseuraamusasiakkaiden sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu kehyskaudella eri 
palveluiden, erityisesti asiakkaiden Roti-liittymän määrittelyllä ja rakentamisella. Rikos-
seuraamusasiakkaiden sähköisessä asioinnissa haetaan kehyskaudella synergiaa ROTI 
– hankkeen kanssa siten, että ROTI - hanke tuottaa osaksi ROTIa rikosseu-
raamusasiakkaiden asiointilomakkeet siihen asiakkaiden asiointiin, joka kohdistuu RI-
SE:en. Tavoite on, että ROTI:n asiointitoiminnallisuudet tukevat rikosseuraamusasiak-
kaan koko asiakassuhdetta ja asiakkaalla on mahdollisuus asioida RISE:n kanssa kai-
kissa asiakassuhteen aikaisissa toiminnoissa. Vaikka lakisääteisten palveluiden tuomi-
nen sähköisen asioinnin piiriin on etusijalla sähköisten palveluiden toteuttamisessa, pyri-
tään asiointia kehittämään kehyskaudella lisäksi vankiopetuksen ja vankien ostamisen ja 
maksamisen osalta.  

Strategisen henkilöstöjohtamisen kehittäminen 

Rikosseuraamuslaitos kehittää strategista henkilöstöjohtamista, missä yhteydessä tar-
kastellaan osaamisen kehittämistä ja yhteistyömahdollisuuksia Rikosseuraamusalan 
koulutuskeskuksen kanssa vuosina 2017 – 2018. Lisäksi osana henkilöstöjohtamisen 
kehittämistä Rise ottaa vuonna 2017 käyttöön strategialähtöisen henkilöstösuunnittelu-
prosessin. Henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöraportointia kehitetään yhdessä siten, et-
tä henkilöstöjohtamisen yhteys strategiaan ja tiedolla johtaminen vahvistuu. 

Lähityöhanke 

Rikosseuraamuslaitoksen asiakastyön vuorovaikutteisuuden ja vaikuttavuuden kehittä-
mistä varten perustettu Lähityö-projekti loppuu vuoden 2017 lopussa. Projektin loppu-
vaiheessa laaditaan suunnitelma projektissa kerättyjen ja kehitettyjen toimintatapojen 
levittämisestä ja vakiinnuttamisesta. Tämä edellyttää mm. lähityöhön liittyvän koulutuk-
sen vahvistamista. Lähivuosien aikana kaikki asiakastyötä tekevät suorittavat esim. Mo-
tivoiva keskustelu – koulutuksen. 
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Vankeusaika mahdollisuutena – ESR-hanke 

Vankeusaika mahdollisuutena – hanke käynnistyi lokakuussa 2016. Rikosseuraamuslai-
toksen, Kuntoutussäätiön, 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 verkostoyhteistyössä vaikuttavia, oikea-aikaisia ja 
kustannustehokkaita osallisuutta ja työllistymistä tukevia palvelupolkuja erityisesti TYP-
verkoston kanssa. Lisäksi tarkoituksena on tuottaa tietoa vankien työ- ja toimintakyvystä 
palveluiden järjestämiseksi sekä kehittää ja vahvistaa eri viranomaisten välistä yhteis-
työtä. 

Aune – hanke 

Aune-hanke on käynnistynyt keväällä 2016. Hankkeen tavoitteena on tukea vankilasta 
vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien asunnonsaantia, asumisvalmen-
nusta sekä vähentää asunnottomuutta. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpide-
ohjelman toteuttaminen vuosina 2016–2019 edellyttää Rikosseuraamuslaitoksen osalta 
tavoitteita edistävien yhteistyömallien kehittämistä sidosryhmien kanssa. Hankkeen ai-
kana tehostetaan Rikosseuraamuslaitoksen oman asunnottomuustyön koordinoimista ja 
asumissosiaalisen työn osaamisen kehittämistä. 

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 käynnistää Tiedolla johtamisen kehityshankkeen. Se projektoi-
daan vuonna 2018 ja jatkuu Roti-hankkeen käyttöönoton yli vuoden 2019 loppuun. Osa-
na hanketta arvioidaan johtamisen tietotarvetta eri johtamisrooleissa, määritellään kerät-
tävä ja yhdisteltävä tieto (toiminta, asiakkaat, talous, henkilöstö, toimintaympäristö), teh-
dään tietoaineiston tuotantoon liittyvät tarpeelliset muutokset ja tämän edellyttämät oh-
jelmisto- ja laitehankinnat. Painopiste työpanoksen käytössä siirtyy teknisestä tiedon ko-
koamisesta ja jakelusta voimakkaammin analyysin puolelle. Osana tiedolla johtamisen 
edistämistä otetaan käyttöön johdon tietojärjestelmä. 

Rikosseuraamuslaitokselle luodaan laatukriteeristö ohjaamaan käytännön työtä. Tämän 
avulla tuodaan laatuajattelun näkökulma toiminnan sisältöön ja sen johtamiseen. Hanke 
projektoidaan vuoden 2017 loppuun mennessä, jolloin myös projektin tarkempi aikataulu 
määritellään.      

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. 
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Rise Jyväskylä -kampushankkeen avulla kyetään muodostamaan toimiva verkostoyh-
teistyö, joka on tehokas ja laadukas tapa nykyaikaisessa rikosseuraamusalan toimin-
nassa. Kampuksen rakennuttajana on Jykes Kiinteistöt Oy ja tehdyn vuokrasopimuksen 
mukaisesti Senaatti-kiinteistöt sitoutuu ostamaan kohteen rakennushankkeen takuu-
aikana investointikehyksen huomioiden. Kampus on alustavasti suunniteltu käyttöönotet-
tavaksi 1/2019. Samassa yhteydessä Laukaan avovankilan toiminta siirtyy Jyväskylään 
ja yhdistetään Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa valmistuvaan kiinteis-
töön. 

Keravan uudishankkeen avulla kyetään nopeasti ja ilman väistötilakustannuksia raken-
tamaan Etelä-Suomen rikosseuraamusalueelle riittävä määrä avolaitospaikkoja. Tämä 
mahdollistaa Rikosseuraamuslaitoksen kohti avoimempaa ja vaikuttavampaa täytän-
töönpanoa –strategian toteuttamisen suunnitellussa laajuudessaan. Samassa yhteydes-
sä luovutaan peruskorjauksen tarpeessa olevista huonokuntoisista rakennuksista sekä 
isosta osasta maa-aluetta. Tämä toteutusmalli mahdollistaa Senaatti-kiinteistöille irtisa-
nottavan alueen kehittämisen valtion kokonaisedun mukaisesti. Keravan vankilan uuden 
avolaitosrakennuksen on suunniteltu valmistuvan vuoteen 2019 kuluessa.  

Hämeenlinnan vankilan uudisrakennushanke on suunniteltu valmistuvaksi vuoden 2020 
alussa. Vuotta aikaisemmin irtisanotaan vanha vankilakokonaisuus siten, että uuden 
naisvankilan käyttöönoton yhteydessä kaikki toiminta siirtyy uuteen rakennukseen pl. 
porttirakennus ja vankisairaala.  

Nyt käynnissä oleva Helsingin vankilan pohjoisen selliosaston perusparannus valmistuu 
1/2017, jonka jälkeen aloitetaan Helsingin vankilan läntisen selliosaston perusparannus-
hanke, joka valistuu suunnitelman mukaisesti 4/2018. Hämeenlinnan uuden naisvanki-
lan ja Helsingin vankilan peruskorjaushankkeiden valmistuttua Rikosseuraamuslaitoksel-
la ei ole enää käytössä paljusellejä. 

Muut rakennusinvestointihankkeet 

Rikosseuraamuslaitoksen vankilaverkostossa on viime aikoina todettu paljon sisäilma-
ongelmia, jotka johtuvat rakennusten huonosta kunnosta. Tämä tilanne on luonut äkilli-
siä tarpeita toteuttaa korjaushankkeita, joilla varmistetaan vankien ja henkilökunnan tur-
valliset olosuhteet. Näiden ”Force Majeure” -hankkeiden lisäksi voidaan perustellusta 
syistä toteuttaa myös pieniä käyttötarkoituksen muutoksia. 

Pelson vankilan selliosastot on jouduttu sulkemaan 9/2016 niissä havaittujen sisäilma-
ongelmien takia. Senaatti-kiinteistöt on aloittanut korvaavien tilojen suunnittelun. Perin-
teinen rakentamistavan on liian hidas ratkaisu, koska tarkoitus on saada korvaavat tilat 
käyttöön jo vuoden 2017 aikana. Sukevan vankilan hallintorakennuksessa on todettu 
myös sisäilmaongelma, jonka seurauksena Senaatti-kiinteistö on aloittanut tämän pe-
ruskorjaus- ja perusparannushankkeen suunnittelun. Hankkeeseen on sisällytetty myös 
toiminnallisia muutoksia, joiden vuokravaikutus alkaa hankkeen valmistuttua vuodesta 
2019 eteenpäin. 

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

Rikosseuraamuslaitos ja Senaatti-kiinteistöt ovat Oikeusministeriön tulossopimuksen 
mukaisesti sopineet, että kaikki vankilat siirtyvät vaiheittain kokonaisvuokramalliin vuosi-
en 2017–2020 aikana. Ensimmäiseksi kokonaisvuokraan pyritään siirtämään nykyiset 
pääomavuokrakohteet, joiden jälkeen siirtyvät nykyisin jaetussa kokonaisvuokrassa ole-
vat laitokset. Vuonna 2017 kokonaisvuokraan siirtyy kuusi vankilaa. 

Investointihankkeiden rahoitusvaikutukset 

Helsingin, Keravan ja Hämeenlinnan uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden kus-
tannukset katetaan Rikosseuraamuslaitoksen siirtyvillä määrärahoilla ja irtisanottavien 
vanhojen vankilakiinteistöjen vuokramäärärahoilla. Kehyspäätökseen vuosille 2017–
2021 sisältyy nyt toteutettavien investointien vuokramenot ja sekä Pelson vankilan uusi-
en sellirakennusten vuokramenot. Hämeenlinnan vankilan uudisrakennuksen vuokravai-
kutuksiin Rikosseuraamuslaitokselle on myönnetty lisämääräraha 4.4.2012 kehyspää-
töksessä. Määrärahan mahdollisesta lykkäämisestä ilmoitetaan keväällä 2017 valmistel-
tavassa talousarvioehdotuksessa hankkeen tarkan valmistumisajan vahvistuessa. 

Radikalisoitumisen ehkäisy 

Rikosseuraamuslaitos ennaltaehkäisee vankiloissa tapahtuvaa väkivaltaista radikalisoi-
tumista. Vangit ovat monella tavalla haavoittuvassa asemassa ja siten erityisen alttiita 
väkivaltaisten ääriryhmien propagandalle ja rekrytoimiselle. Vankiloissa tapahtuva radi-
kalisaatio 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; tämä politiikka mukautetaan kansallisiin olosuh-
teisiin ja asianomaisten yksilöiden tarpeisiin ja siihen voisi sisältyä esimerkiksi seuraavia 
osatekijöitä: kehitetään riskienarviointimenetelmiä ja radikalisoitumisen varhaisten merk-
kien tunnistamisvälineitä, huolehditaan vankilahenkilöstön koulutuksesta radikalisoitumi-
sen tunnistamiseksi, tarjotaan radikalisoituneille ja radikalisoitumassa oleville tuomituille 
tukea irtaantumisprosessissa ja mahdollisuuksien mukaan kehitetään toimintaa, jossa 
vangeilla olisi mahdollisuus oppia ja kehittää kriittisen ajattelun taitoja jne. Nämä mene-
telmät otetaan käyttöön myös yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Toiminnan suunnitte-
lussa ja toteutuksessa otetaan huomioon Euroopan neuvoston alaisen PC-CP:n radika-
lisoitumista ja väkivaltaista ekstremismiä koskevat linjaukset ja Radicalisation Awa-
reness Network Centre of Excellence (RAN) -verkoston kokemukset sekä osallistutaan 
aktiivisesti verkoston toimintaan. Osallistutaan RADINEt (Exit) -toiminnan kehittämiseen 
ja varsinaiseen toimintaan siltä osin kun toiminta koskee tutkintavankeja ja rangaistusta 
suorittavia tuomittuja. Väkivaltaisen radikalismin tunnistamiseksi ja estämiseksi on mi-
nisteriöön tehty lisämäärärahaesitys, joka osaltaan edistäisi tavoitetta. 

Lisämäärärahaesitys ja pysyvä määrärahan siirto STM:n pääluokkaan  

Rikosseuraamuslaitos esittää pysyvää määrärahalisäystä väkivaltaisen radikalisoitumi-
sen ja ääriliikkeiden toiminnan ennaltaehkäisyyn liitteessä esitetyn mukaisesti. (Liite 3)  
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Oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Rikosseuraamuslaitos ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos ovat sopineet, että Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenomomentil-
ta 25.40.01 siirretään pysyvästi 100 000 euroa STM:n pääluokkaan. Määrärahasiirto 
vastaa vankiterveydenhuollon osuutta Rikosseuraamuslaitoksen Julkisen talouden 
suunnitelmassa vuosille 2017–2020 saamasta lisärahoituksesta. (Liite 4)  
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4. Liitteet 

Liite 1  Voimavarat ja alustavat tulostavoitteet 2018 – 2021 

Liite 2  Rikosseuraamuslaitoksen strategiakartta 

Liite 3 Rikosseuraamuslaitoksen lisämäärärahaesitys väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääri-
liikkeiden toiminnan ennaltaehkäisyyn (liite salassa pidettävä) 

Liite 4  Määrärahan siirto STM:n hallinnonalalle 


