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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 tavoitteena on parantaa rangaistusta suorittavien 
edellytyksiä rikoksettomaan elämäntapaan ja vähentää riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin.  

  

1.2. Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta) 

Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteina ovat rangaistusta suorittavien valmentami-
nen rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin, suunnitel-
mallisen 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. 

 
Rikosseuraamuslaitos etsii uusia keinoja "kohti avoimempaa täytäntöönpanoa" strategiatavoit-
teen jalkauttamiseksi. Vapautumista suoraan suljetuista vankiloista tulee vähentää ja siirtymis-
tä suljetusta vankilasta avolaitoksiin ja valvottuun koevapauteen tulee eri toimenpitein lisätä. 
Erityistä huomiota kiinnitetään verkostoitumiseen yhteiskunnan normaalipalvelujen ja sidos-
ryhmien kanssa, jotta rangaistusta suorittaneiden palvelu- ja hoitojatkumot turvattaisiin vapaut-
tamisvaiheessa. Hallitusohjelmassa mainitut ammatillisen koulutuksen sekä työvoimahallinnon 
rakenteelliset uudistukset vaikuttavat myös rikosseuraamusasiakkaille järjestettävien palvelu-
jen organisointiin ja saatavuuteen. Hallitusohjelman toimeenpanoon liittyy myös pitkäaikai-
sasunnottomuuden vähentämisohjelma ja lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, joihin Ri-
kosseuraamuslaitos osallistuu.  
 
Yhteistyön kehittymistä uhkaa julkisen talouden vaikea tilanne kuntataloudessa sekä kolman-
nen sektorin toiminnassa. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutuksen hallinnonaloille 
suuntautuu laaja-alaisia tehostamistarpeita ja määrärahaleikkauksia. Nämä leikkaukset saatta-
vat lisätä syrjäytymistä ja huono-osaisuutta. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpano saattaa 
vaikeutua ja vankien vapautumisen jälkeiset tukitoiminnat voivat kärsiä yhteistyökumppaneiden 
resurssipuutteiden vuoksi. Sote-uudistuksen toteuttaminen toisi Rikosseuraamuslaitoksen yh-
teistyökumppaneiksi suurempia yksiköitä, mikä puolestaan voi selkiinnyttää toimintaa.   

 
Rikosseuraamuslaitos on vähentänyt henkilökuntaa vuosien 2005 - 2015 aikana lähes 500 
henkilötyövuodella valtion tuottavuusohjelman ja talouden sopeuttamistoimien vuoksi. Rikos-
seuraamuslaitokseen kohdistuneet määrärahaleikkaukset ovat heikentäneet mahdollisuuksia 
järjestää uusintarikollisuuden riskin vähentämiseen tähtäävää kuntouttavaa toimintaa ja huo-
lehtia vankilaturvallisuudesta. Vankien toimintamahdollisuuksien väheneminen heikentää hei-
dän edellytyksiään kiinnittyä normaaliyhteiskuntaan. Eurooppalainen kidutuksen vastainen 
komitea sekä eduskunnan apulaisoikeusasiamies ovat vakavasti kiinnittäneet huomiota vanki-
en niukkoihin toimintamahdollisuuksiin.  
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Oikeusministeriö on lokakuussa 2015 tehnyt päätöksen Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisi-
osta. Päätöksen mukaan kuluvan hallituskauden aikana ei lakkauteta vankiloita ja Rikosseu-
raamuslaitoksen toimintaedellytykset nykyisessä laitosrakenteessa turvataan tulevassa kehys-
päätöksessä 2017‒2020. Päätös tarkoittaa noin 8 miljoonan euron lisäystä Rikosseuraamus-
laitoksen talousarvioon vuoteen 2019 mennessä. Oikeusministeriön päätöksen mukaan Rikos-
seuraamuslaitos toteuttaa Hämeenlinnan naisvankilahankkeen, Keravan vankilan muuttamisen 
avolaitokseksi sekä Laukaan vankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston yhdistä-
misen. Hämeenlinnan vankilan ja Jyväskylän rikosseuraamuskampushankkeissa pilotoidaan 
Rikosseuraamuslaitoksen toimitilakonseptia. Rikosseuraamuslaitoksen toimintaedellytyksiä 
heikentää hallitusohjelmassa määritelty toimintamenosäästö, jonka arvioitu kumulatiivinen vai-
kutus huomioiden Rikosseuraamuslaitoksen siirtyvät määrärahat vuonna 2020 ovat alle 3 %. 
Mikäli Rikosseuraamuslaitokselle kohdistetaan kehyskauden aikana lisäsäästövelvoitteita, toi-
mitilavisiopäätöksessä todettu Rikosseuraamuslaitoksen toimintaedellytyksien turvaaminen 
nykyisessä laitosrakenteessa vaarantuu. 
 
Tilastoidun rikollisuuden määrä, vankiluku ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä ovat 
olleet useita vuosia laskussa. Suunnittelukaudella merkittävä muutostekijä tulee olemaan pa-
kolaisvirtojen voimakas lisääntyminen. Pakolaisten sijoittaminen vastaanottokeskuksiin saattaa 
aiheuttaa turvattomuutta paikallisväestössä ja yhdessä heikentyvän talous- ja työllisyystilan-
teen kanssa rasistinen rikollisuus ja viharikollisuus voivat lisääntyä. Mahdollisuudet väkivaltai-
sen radikalisoitumisen ilmenemiseen on otettava huomioon. Yhteiskuntarakenteita vakavimmin 
uhkaava rikollisuus on yhä enemmän muuttumassa rajat ylittäväksi järjestäytyneeksi rikollisuu-
deksi ja verkossa tapahtuvaksi kyberrikollisuudeksi. On myös varauduttava ympäristörikosten 
ja muiden uudentyyppisten rikoslajien yleistymiseen.  
 
Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrän oletetaan pysyvän lähes nykyisellä tasolla. Hal-
lituskauden aikana oikeusministeriössä on tarkoitus selvittää, voitaisiinko yhdyskuntapalvelun 
käyttöä pitkien ehdollisten tuomioiden oheisseuraamuksena laajentaa nykyisestä. Koko ran-
gaistuksensa vankilassa suorittaville vaarallisille rikoksenuusijoille on tarkoitus ottaa käyttöön 
uusi seuraamus, joka koostuisi vankilassa suoritettavasta osasta ja sitä seuraavasta kahden 
vuoden pituisesta valvonnasta.  
 
Vankiluvun pitkään jatkuneen laskun arvioidaan taittuneen. Pitkäaikais-, tutkinta- ja ulkomaa-
laisten vankien suhteellisen osuuden arvioidaan edelleen kasvavan. Toisaalta enemmistö van-
geista suorittaa enintään kolmen kuukauden mittaista rangaistusta. Rikosseuraamuslaitoksen 
tiloissa säilytettävien tutkintavankien määrä tulee nousemaan, kun tutkintavankien enimmäis-
säilytysaikaa poliisin tiloissa lyhennetään. Toisaalta myös tutkintavankeuden vaihtoehtoja otet-
taneen nelivuotisen tulossopimuskauden aikana käyttöön. Vankimäärän kehitys on herkkä 
lainsäädännön ja rangaistuskäytäntöjen muutoksille. Yhteiskunnassa on aktivoitunut keskuste-
lu siitä, ovatko rangaistukset oikeudenmukaisessa suhteessa tehtyihin rikoksiin ja tulisiko ran-
gaistusasteikkoja kiristää. Tämä vaikeuttaa vanki- ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden mää-
rän arviointia pitemmällä aikajänteellä. Vanki- ja asiakasmäärien kehitys jatkaa alueellisesti 
eriytymistään. Vankipaikkoja tarvittaisiin tulevaisuudessa nykyistä enemmän etelässä ja vä-
hemmän Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.  
 
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. Tietojärjestelmä ohjaa toimintaa jatkossa aiempaa yhtenäisempiin käytäntöihin, mi-
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kä on omiaan lisäämään oikeusturvaa. Näiden tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittäviä re-
sursseja tietojärjestelmien kehittämiseen ja ICT-hankintoihin.  
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2. Rikosseuraamuslaitoksen strategiakartta 
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3. Rikosseuraamuslaitoksen keskeiset tavoitteet ja hankkeet suunnittelukau-
della 

Rikosseuraamuslaitoksen keskeisenä toiminnallisena tavoitteena on kehittää suunnitel-
mallista, vaikuttavaa ja vuorovaikutuksellista työskentelyä ja ottaa käyttöön toimisto- ja 
vankilakonseptien mukaiset toimintatavat. Tärkeää on myös edelleen lisätä vapautumis-
vaiheen sidosryhmäyhteistyötä ja palveluverkostojen käyttöä (Aune-hanke, yhdyskunta-
seuraamuksiin liittyvä päihdetyöhanke, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalve-
luhanke). Tavoitteena on lisätä vangin toimintaan osallistumista ja sellin ulkopuolista ai-
kaa.  

Henkilöstön kannalta lähivuosien suurimmat muutostarpeet liittyvät lähityön kehittämi-
seen, henkilöstöryhmien välisen yhteistyön kehittämiseen ja toimenkuvien laajentami-
seen. Vankiloiden työaikajärjestelmä ja työvuorosuunnittelu uudistetaan. Näitä keskeisiä 
kehittämiskohteita on pystyttävä edistämään yhteistyössä eri henkilöstöryhmien kanssa. 

Oikeusministeriö on päättänyt säilyttää vankilaverkoston nykyisellään ja vankiloiden toi-
mintaedellytysten turvaamiseksi Rikosseuraamuslaitokselle myönnetään noin 8 miljoo-
nan euron lisäys talousarvioon vuoteen 2019 mennessä. Rikosseuraamuslaitos toteut-
taa suunnittelukaudella kolme merkittävää toimitilahanketta Hämeenlinnassa, Keravalla 
ja Jyväskylässä. Lisämäärärahan ja toteutettavien hankkeiden avulla Rikosseuraamus-
laitoksella on mahdollisuus keskittyä ydintehtävän hoitamiseen ja ohjata resursseja stra-
tegian kannalta merkittäviin vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden toimintoihin 
osallistumista edistäviin hankkeisiin. Kehyskaudella pyritään tietojärjestelmäprojekteja 
toteuttamalla saavuttamaan tuottavuushyötyjä. Kehittämis- ja asiakastietojärjestelmä-
hanke Roti valmistuu tuotantokäyttöön suunnittelukauden lopulla. Rotin käyttöönoton 
avulla saavutetaan tuottavuussäästöjä sekä erityisesti uudistuvien työprosessien kautta 
merkittävää toiminnan vaikuttavuuden paranemista. 
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