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TIIVISTELMÄ 

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2016 - 2019 on kuvattu Rikosseuraamus-
laitoksen toimintaympäristössä suunnittelukaudella tapahtuvat muutokset, arvio 
toiminnan laajuudesta sekä keskeiset vaikuttavuustavoitteet ja niihin liittyvät hankkeet.  

Valtiontalouden säästötoimien ja toimintamenojen nousun vuoksi 
Rikosseuraamuslaitoksen taloudellinen tilanne on pysynyt sopeuttamistoimista 
huolimatta vaikeana. Kehyskauden aikana Rikosseuraamuslaitoksen määrärahatilanne 
heikkenee edelleen. Tilanne vaikeutuu entisestään, jos asiakas- ja vankimäärät 
nousevat nykyisestä tasosta. Jatkuvat henkilöstövähennykset vaikeuttavat 
rikosseuraamusten toimeenpanoa, joka perustuu ensisijaisesti ihmisten väliseen 
vuorovaikutukseen ja henkilöiden suorittamaan valvontaan. Vaihtoehtona toiminnan 
sisällölliselle kaventamiselle on tehdä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia 
toimitilaverkostoa tiivistämällä Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavision mukaisesti. 
Tämä mahdollistaisi vähenevän henkilöstön paremman hyödyntämisen ja myös 
toimitilakustannusten nousun hillitsemisen. Rikosseuraamuslaitoksen strategialinjausten 
toteuttaminen tukee rangaistusten täytäntöönpanon laadun kehittämistä ja edesauttaa 
tiukasta taloudellisesta tilanteesta selviämistä. Rangaistusten täytäntöönpanon 
toimintaprosesseja ja tietojärjestelmiä kehittämällä lisätään vaikuttavuutta ja tuottavuutta 
sekä vähennetään manuaalisesti tehtävää rutiinityötä.   

Rikosseuraamuslaitoksen visiona on tehdä vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä 
työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi. Rikosseuraamuslaitoksen strategia on 
kiteytetty kolmeen peruspilariin, jotka ovat ”polku rikoksettomaan elämään aktiivisella 
verkostoyhteistyöllä”, ”turvallisesti kohti avoimempaa ja vaikuttavampaa 
täytäntöönpanoa” ja ”mielekäs työ, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö”. 
Suunnittelukaudella näitä linjauksia viedään käytäntöön hankkeiden kautta, jotka liittyvät 
henkilöstön osaamiseen, työprosesseihin ja teknisen toimintaympäristön kehittämiseen 
asiakastyössä.  

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kuvaavat hyvin sitä toimintakentän 
moninaisuutta, jonka osana Rikosseuraamuslaitos toimii. Kumppanuuksien 
hyödyntäminen ja verkostoituminen erilaisten palveluntuottajien kanssa tulee entistä 
tärkeämmäksi. Onnistuminen yhteiskuntaan integroivien polkujen rakentamisessa 
ratkaisee viime kädessä sen, miten hyvin Rikosseuraamuslaitos onnistuu tavoitteessaan 
ehkäistä uusintarikollisuutta. Kuntatalouden rahoitusvaikeudet ja taloudellinen taantuma 
lisäävät kuntoutusjatkumoiden ja kumppanuuksien rakentamisen haasteellisuutta. 
Kansainvälistyminen ja tietoyhteiskunnan teknologinen kehitys tuovat mukanaan sekä 
mahdollisuuksia että uhkia.  

Rikosseuraamuslaitos on jatkanut toiminnan tuottavuuden jatkuvaa kehittämistä vuoden 
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 
rangaistusten täytäntöönpanotyöhön ja sen sisällön kehittämiseen. Tekniset ratkaisut, 
kuten sähköinen valvonta ja uusi asiakastietojärjestelmä, lisäävät henkilöstön työn 
sujuvuutta, mielekkyyttä ja turvallisuutta.  
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Vankien määrän oletetaan pysyvän nykytasolla ennakoitujen muutosten vaikuttaessa 
vastakkaisiin suuntiin. Kaikkiaan vankiluvun kehitys on kuitenkin herkkä niin lain kuin 
rangaistuskäytäntöjenkin muutoksille. Rikosseuraamuslaitos pyrkii edelleen vankeuslain 
keskeisen periaatteen mukaisesti lisäämään vaiheittain ja suunnitelmallisesti tapahtuvaa 
vapauttamista. Valvottuun koevapauteen on tarkoitus sijoittaa suunnittelukauden lopulla 
päivittäin 200 vankia.  

Vapaudessa suoritettavat yhdyskuntaseuraamukset ovat merkittävä osa rangaistusten 
täytäntöönpanojärjestelmää. Yhdyskuntaseuraamuksiin liittyy monia etuja verrattuna 
erityisesti suljettuun laitostäytäntöönpanoon. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano 
on kustannuksiltaan vankeutta edullisempaa ja se mahdollistaa tuomion suorittamisen 
yhteiskunnassa normaalipalveluja hyödyntäen. Yhdyskuntaseuraamuksia koskeva 
lainsäädäntö uudistuu vuoden 2015 aikana. Uudistuksessa kotaan yhteen ja 
selkiytetään yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevaa säätelyä. 
Yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan suunnittelukaudella pysyvän lähellä 
nykytasoa.  

Täytäntöönpanotyön sisällöllistä kehittämistä ohjaa uusimisriskin vähentämistavoite. 
Suunnittelukauden aikana keskeisin toiminnallinen kehittämishaaste on uuden 
asiakastietojärjestelmän (Roti) rakentaminen siten, että samalla kehitetään 
toimintaprosesseja, sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden varmistaminen. Vankien 
suunnitelmallisen vapauttamisen ja siihen liittyvän verkostotyön edistämiseksi kehitetään 
vapauttamista tukevaa toimintaa. 

Usean vuoden kattavassa henkilöstönresurssien käyttöä ja kehittämistä ohjaavassa 
strategisessa HR-ohjelmassa nostetaan esiin keskeiset kehittämisalueet: johtaminen, 
osaaminen ja työhyvinvointi. Henkilöstön työhyvinvointi perustuu hyvään johtamiseen, 
monipuolisiin ja mielekkäisiin tehtävänkuviin, järkeviin työprosesseihin, töiden 
priorisointiin ja oikeudenmukaiseen työnjakoon. Mahdollisuudet osaamisen 
kehittämiseen ja oman työn sisältöön vaikuttamiseen ovat tärkeitä. Suunnittelukauden 
aikana erityistä huomiota kiinnitetään johtamis- ja esimieskoulutukseen. Vuosittain 
päivitetään pidemmän aikavälin henkilöstösuunnitelma, jonka tarkoituksena on 
ennakoida rikosseuraamusalan henkilöstömuutoksia ja –tarpeita. Lähityön toimivat 
käytännöt -hankkeen lopputuloksena kehitetään operatiivista työtä tekevän henkilöstön 
toimenkuvia. Jokaiselle rangaistusta suorittavalle nimetään lähityöntekijä, joka tukee 
rangaistusajan suunnitelman toteuttamista. 
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1. Rikosseuraamuslaitoksen visio ja keskeiset tavoitteet 

Rikosseuraamuslaitoksen strategiassa vuosille 2011 - 2020 on kuvattu visio ja keskeiset 
tavoitteet. Rikosseuraamuslaitoksen perustehtävänä on yhdyskuntaseuraamusten ja 
vankeusrangaistusten täytäntöönpano sekä tutkintavankeuksien toimeenpano. 
Rikosseuraamuslaitoksen erityisenä tavoitteena on parantaa yhteiskunnan turvallisuutta 
vähentämällä tuomittujen uusintarikollisuutta. Visiona on, että Rikosseuraamuslaitos 
tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden 
hyväksi. Vision saavuttamiseksi Rikosseuraamuslaitoksessa kehitetään työn sisältöä, 
työmenetelmiä, prosesseja ja henkilöstön osaamista sekä panostetaan yhteistyöhön 
muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Keskeiset toimintalinjaukset on 
kiteytetty kolmeen tavoitteeseen, joita kohti suunnittelukaudella edetään. Tavoitteet 
esitellään jäljempänä toiminnalliseen tehokkuuteen, tuotoksiin ja laatuun sekä 
henkilöstövoimavarojen hallintaan liittyvien hankkeiden kautta. 

Kaavio 1 Rikosseuraamuslaitoksen arvot, perustehtävä, visio ja keskeiset tavoitteet
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2. Toimintaympäristön muutokset ja toiminnan laajuus 

Seuraavassa on kuvattu toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, jotka vaikuttavat 
Rikosseuraamuslaitoksen asiakasmääriin ja toimintaedellytyksiin suunnittelukaudella. 

 

2.1. Julkisen talouden rahoitusongelmat 

Julkisen talouden alijäämän vuoksi tehtävät menoleikkaukset heijastuvat 
Rikosseuraamuslaitoksen talouteen. Kehyskauden aikana Rikosseuraamuslaitoksen 
määrärahatilanne heikkenee edelleen.   

Tuottavuuden parantamisessa tärkeintä on, että tehtävä työ kohdentuu 
Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kannalta olennaisiin asioihin, mikä edellyttää 
rakenteiden ja toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä ja resurssien uudelleen 
kohdennusta.  

Kuntatalouden heikkeneminen näkyy suunnittelukaudella palveluresurssien 
vähenemisenä, mikä hankaloittaa niin asiakkaiden kuntoutusjatkumoiden turvaamista 
kuin kumppanuuksien rakentamista erityisesti kunnallisten ja kuntien ostopalveluihin 
sidoksissa olevien järjestöjen päihdepalveluiden kanssa. Myös 
yhdyskuntapalvelupaikkojen ja koevapauden toimintapaikkojen saatavuus vaikeutuu 
kuntatalouden ja kolmannen sektorin toimijoiden talouden heikentyessä. 

 

2.2. Seuraamusjärjestelmässä tapahtuvat muutokset 

Seuraamusjärjestelmän vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi 
tavoitteena on siirtää painopistettä suljetuista laitoksista avolaitoksiin ja valvottuun 
koevapauteen. Rangaistusten täytäntöönpanossa tulevat korostumaan yhteiskunnassa 
yleisesti tarjolla olevien palveluiden hyödyntäminen, verkottunut työtapa sekä 
yhteiskuntaan integroivien jatkumoiden ja polkujen rakentaminen yhdessä asiakkaiden 
kanssa.  

Rangaistusten täytäntöönpanon aloitustehtävät siirretään ulosotolta 
Rikosseuraamuslaitokselle keväällä 2015. Muutos mahdollistaa täytäntöönpanon 
aloitusprosessin yksinkertaistamisen ja sisällöllisen kehittämisen.  

Laki vankeuslain ja tutkintavankeuslain muuttamisesta tulee voimaan vuonna 2015. 
Säännökset vangin ja tutkintavangin muutoksenhakuoikeudesta uudistetaan. Muut 
muutokset koskevat mm. yhteydenpitoa ja rangaistusajan laskentaa koskevia 
säännöksiä.  

Yhdyskuntaseuraamuslainsäädännön kokonaisuudistus tulee voimaan vuoden 2015 
aikana. Uudistuksessa kootaan yhteen ja selkiytetään yhdyskuntaseuraamusten 
täytäntöönpanoa koskevaa sääntelyä. Uutena täytäntöönpanomuotona ehdotetaan 
otettavaksi käyttöön nuorille rikoksentekijöille suunnattu, tuella ja valvonnalla tehostettu 
yhdyskuntapalvelu, joka olisi käytettävissä tilanteissa, joissa tavanomainen 
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yhdyskuntapalvelu ei enää tulisi kyseeseen. Lisäksi laissa säädettäisiin nykyistä 
selkeämmin mahdollisuudesta käyttää yleisen päihdepalvelujärjestelmän avo- ja 
laitoshoitoa. Myös nämä järjestelyt tehtäisiin resursseja kohdentamalla. Keskeisiltä 
osiltaan palvelujen järjestämisvastuu on tuomitun kotikunnan tehtävä.  

Henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevassa lainsäädännössä 
täsmennetään rekistereiden tietosisältöjä sekä tiedonsaantia ja -luovuttamista. 
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syyskaudella 2014. 

Koko rangaistusta suorittaville tarkoitetusta valvontaseuraamuksesta, joka koostuisi 
rangaistuksen suorittamisesta vankilassa ja sitä seuraavasta valvonnasta, on tarkoitus 
antaa hallituksen esitys syyskaudella 2014. 

Tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja tutkintavankien säilytysvastuun jakautumista poliisin 
ja Rikosseuraamuslaitoksen välillä selvitetään. Samassa yhteydessä selvitetään myös 
vanginkuljetuksen järjestämistä. Asiaa koskevat hallituksen esitykset on tarkoitus antaa 
eduskunnalle syksyllä 2015.  

 

2.3. Vankien terveydenhuollon siirto STM:n hallinnonalalle 

Rikosseuraamuslaitos osallistuu vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeeseen, jonka 
tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti selvittää ja valmistella vankien 
terveydenhuollon järjestämis- ja rahoittamisvastuun siirtoa sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalalle. Asiaa valmistellut työryhmä on esittänyt, että siirto tapahtuisi vuoden 
2016 alusta lukien. 

 

2.4. Rikollisuustilanne 

Suomen rikollisuustilanne on pysynyt viime vuosina vakaana. Poliisin tietoon tulleiden 
tilastoitujen rikosten kokonaismäärän trendi on 2000 –luvun alkuvuosista alkaen ollut 
vähenevä. Vuonna 2013 tuli ilmi 517 000 rikosta, mikä on vajaan prosentin vähemmän 
kuin vuotta aiemmin. Rikokset vähenivät petos- ja huumerikoksia lukuun ottamatta 
kaikissa päärikostyypeissä. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kannalta keskeisten 
rikostyyppien osalta on suunnittelukauden aikana ennakoitavissa laskua. 
Rikosseuraamuslaitoksen asiakasmääriin vaikuttavat lähinnä rattijuopumus-, väkivalta- 
ja vakavan huumerikollisuuden kehityksessä tapahtuvat muutokset. Viime vuosina 
erityisesti törkeiden rattijuopumusten ja törkeiden pahoinpitelyiden määrät ovat 
vähentyneet. Tilastoitujen törkeiden huumausainerikoksien määrä on sen sijaan 
viimeisen viiden vuoden aikana noussut noin kolmanneksella, kaikkiaan 
huumausainerikollisuus on lisääntynyt samana aikana noin viidenneksellä. Alkuvuoden 
2014 aikana poliisin tietoon tullut huumerikollisuus on vähentynyt edellisestä vuodesta. 

Suomessa kaikkien rikosten väkilukuun suhteutettu määrä on kansainvälisesti vertaillen 
alhainen. Henkirikosten määrä on sen sijaan Euroopan maiden keskiarvoa korkeampi, 
mutta trendi on kuitenkin ollut laskeva. Poliisin tietoon tuli 95 henkirikosta vuonna 2013. 
Määrä on edellisvuotta suurempi, mutta edelleen selvästi alle viime vuosien keskiarvon. 
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Pahoinpitelyiden määrä on vähentynyt. Poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten 
määrä väheni vuonna 2013 seitsemällä prosentilla edellisvuodesta ja törkeiden 
pahoinpitelyjen määrä neljällä prosentilla.   

Tilastoitujen seksuaalirikosten määrät ovat viime vuosina kasvaneet, kun 
seksuaalirikokset tulevat viranomaisten tietoon entistä useammin. Poliisin tietoon 
tulleiden raiskausten sekä lasten seksuaalisten hyväksikäyttötapausten määrä on lähes 
kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Talousrikoksista erityisesti 
petosrikokset ovat lisääntyneet viime vuosina. Myös niiden määrä on lähes 
kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kasvun eräänä syynä on 
internetin verkkokauppahuijausten kasvu. Suomalaiseen rikollisuuteen vaikuttaa 
keskeisesti runsas alkoholin käyttö. Tilastojen mukaan alkoholinkulutus kääntyi vuonna 
2005 laskuun. Vuonna 2013 kulutus oli edellisen vuoden tasolla.  

 

2.5. Väestönkehitys 

Suomi on kansainvälisessä vertailussa alhaisen rikollisuuden maa. Tulevaisuudessa 
rikollisuutta vähentää jonkin verran se, että väestö ikääntyy ja nuorille tyypillisten 
massarikosten määrä sen myötä laskee. Suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta 
ongelmia kasautuu melko pienelle vähemmistölle, jolla on suuri syrjäytymisriski. 
Rikollisuus ja väkivaltakokemukset kasaantuvat pienelle vähemmistölle. Tämä saattaa 
vaikuttaa tuleviin asiakas- ja vankimääriin, mutta ei merkittävästi. 

Alueiden väestörakenteen polarisoituminen jatkuu. Suuret kaupunkikeskittymät 
vahvistuvat maassa- ja maahanmuuton vuoksi. Tilastokeskuksen väestöennusteiden 
mukaan väestön määrä kasvaa nopeimmin suurimmissa kasvukeskuksissa ja niissä 
maakunnissa, jotka ovat Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen rikosseuraamusalueilla.  

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 
Rikosseuraamuslaitoksen toimitilarakenteen kehittämistarpeisiin ja palvelujen 
hankintaan. 

  

2.6.  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 
edellyttävät hallinnolta yhä nopeampaa reagointia ja verkkoviestinnän mahdollisuuksien 
hyödyntämistä.  
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Teknologinen kehitys avaa uusia mahdollisuuksia käyttää tietojärjestelmiä ja sähköisiä 
järjestelmiä lähityön tukena. Esimerkkeinä ovat yhteinen asiakastietojärjestelmä, valtion 
talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät, sähköinen asianhallinta, vankien ja 
asiakkaiden sähköinen valvonta sekä mahdollisuudet hyödyntää viranomaispalveluita 
sekä opiskella ja osallistua ohjelmiin verkon välityksellä. Suunnitelmakaudella luodaan 
perusteet myös yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankien sähköiseen asiointiin. 

  

2.7. Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työ- ja toimintakyky sekä koulutustausta 

Rangaistuksen suorittaminen tarjoaa mahdollisuuden selvittää vankien ja asiakkaiden 
terveydentilaa, työ- ja toimintakykyä sekä kuntoutus- ja koulutustarpeita. 

Tiedot rikosseuraamusasiakkaiden terveydestä, työkyvyn alenemisesta ja hoidon 
tarpeista 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. 
Viimeksi tehdyn rikosseuraamusasiakkaiden terveystutkimuksen mukaan noin 
yhdeksällä kymmenestä rikosseuraamusasiakkaasta on tai on ollut jokin 
päihdeongelma. Myös mielenterveydenongelmat ovat yleisiä. Somaattinen sairastavuus 
on hieman lisääntynyt aikaisemman terveystutkimuksen tuloksiin nähden. Noin puolet 
rikosseuraamusasiakkaista on kuitenkin työkykyisiä.  

 

2.8. Toiminnan laajuus  

Rikosseuraamuslaitoksen strategian näkökulmasta merkittävää on 
yhdyskuntaseuraamusten määrä ja osuus kaikista rangaistuksista. Tähän vaikuttaa 
oleellisesti laajimman yhdyskuntaseuraamuksen eli yhdyskuntapalvelun käyttö. Sen 
käyttöä on viime vuosina vähentänyt mm. rattijuopumusten määrän lasku.  

Valvontarangaistuksen asiakasmäärä ei nosta yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden 
kokonaismäärää, sillä muut yhdyskuntaseuraamukset ovat vähentyneet ja suuntaus 
jatkunee. Valvontarangaistuksia aloitettaneen vuonna 2014 alle 250 ja päivittäin sitä 
suorittavien määrä jäänee 30 – 40 välille. Seuraamusta valmisteltaessa arvioitu käytön 
laajuus (600-700 aloittanutta ja runsas sata päivittäin valvontarangaistuksessa olevaa 
sekä n. 110 vangin verran vähemmän vankeja) on siten vielä kaukana. Tähän on 
vaikuttanut muun muassa se, että valvontarangaistusten keskimääräiset kestot ovat 
seuraamuksen käytön alkuvaiheessa jäämässä ennakoitua lyhyemmiksi.  

Poliisin tietoon tulleiden törkeiden rattijuopumusten määrä on jatkanut laskuaan. 2014 
alkuvuoden ennakkotietojen perusteella rattijuopumuksien määrä laskisi edelleen. Tämä 
viittaa siihen, että toimeenpantavaksi tulevien yhdyskuntapalvelujen määrä jatkaa 
laskuaan lähitulevaisuudessa. Yhdyskuntapalvelun määrälliseen kehitykseen vaikuttaa 
lisäksi se, missä määrin valvontarangaistusta tullaan tuomitsemaan yhdyskuntapalvelun 
sijasta soveltuvuuden rajatapauksissa.  
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Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen määrää on vähentänyt nuorten 
rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä koskevan lain muuttaminen siten, että 
lausuntoa pyydetään vasta esitutkinta-aineiston valmistuttua. Jatkossa lausuntojen 
määrän muutokset ovat vähäisempiä.     

Toimeenpantavaksi tulleiden ehdollisesti rangaistujen nuorten valvontojen määrä 
näyttää edelleen hiukan laskevan. Tehdyn lakimuutoksen myötä valvonta-aika on 
kaikilla yksi 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.  

Vankien määrän oletetaan pysyvän nykytasolla ennakoitujen muutosten vaikuttaessa 
vastakkaisiin suuntiin. Kaikkiaan vankiluvun kehitys on kuitenkin herkkä niin lain kuin 
rangaistuskäytäntöjen muutoksille.  

Vuonna 2014 vankiluvun arvioidaan olevan noin 3 150. Vuonna 2015 vankeja arvioidaan 
olevan päivittäin noin 3 150 ja vuonna 2019 edelleen noin 3 200. Luvut sisältävät 
koevapaudessa olevat (190 - 200 vankia päivittäin) ja laitoksen ulkopuolelle sijoitetut, 
jotka eivät todellisuudessa vie vankipaikkaa laitoksissa. Vankilassa olevia vankeja 
arvioidaan olevan suunnittelukauden lopussa noin 2 970.  

Vankilassa olevien vankien määrän ennakoitu aleneminen perustuu valvotun 
koevapauden ja valvontarangaistuksen käytön lisäämiseen. Valvontarangaistuksen 
odotetaan laskevan vankilukua suunnittelukauden aikana siten, että vuonna 2016 sen 
vaikutus olisi päivittäin noin 60 ja vuonna 2019 vajaa sata vankia vähemmän. Toisaalta 
lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten lainsäädännön tiukentumisen arvioidaan lisäävän 
päivittäistä vankilukua suunnittelukauden aikana asteittain noin 30 - 120:lla. 
Todennäköisesti myös väkiluvun kasvu heijastuu aikaa myöten vankilukuun. 

Huolestuttavana pidempiaikaisena trendinä on ollut pitkäaikaisvankien, ulkomaalais-
taustaisten vankien ja tutkintavankien määrän kasvu. Oikeusministeriö on asettanut 
uuden työryhmän valmistelemaan tutkintavankeuteen ja vangin kuljetukseen liittyviä 
kysymyksiä. Vankilassa toimeenpantavaa tutkintavankeutta korvaavien vaihtoehtoisten 
toimeenpanotapojen käyttöönotosta sekä tutkintavankeuden toimeenpanon vastuiden 
mahdollisista muutoksista Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin välillä linjattaneen 
suunnitelmakauden alussa. CPT:n tuoreessa kannanotossa vaaditaan poliisin toimesta 
tapahtuvan tutkintavankeuden toimeenpanon lopettamista.  

Eduskunnan oikeusasiamies on edellyttänyt, että tutkintavangeilla olisi 
syyttömyysolettamuksen vuoksi mahdollisuus viettää nykyistä enemmän aikaa sellin 
ulkopuolella. Tämän toteuttaminen johtaa huomattaviin uudistuksiin muun muassa 
henkilökunnan toimenkuvissa ja työajan käytössä tutkintavankeuden toimeenpanossa. 
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Taulukko 1 Toiminnan laajuus 

Toiminnan laajuus Tot.  
2013 

Arvio 
2014 

TAE 
2015 

Tuso 
2015 

TTS 
2016 

TTS 
2017 

TTS 
2018 

TTS 
2019 

Täytäntöönpantavaksi 
tulleet yhdyskunta-
seuraamukset 

4 270 4 150 4 200 4 100 4 050 4 050 4 050 4 050 

Vapaudesta vankilaan 
tulleet 

5 809 6 000 5 650 6 000 6 000 6 000 6 050 6 100 

Seuraamuksiin liittyvät  
asiantuntijalausunnot 

7 940 7 400 7 400 7 250 7 200 7 200 7 200 7 200 

Yhdyskuntaseuraamuksia  
suorittavia keskimäärin 

3 324 3 170 3 250 3 150 3 100 3 100 3 100 3 100 

Vankeja keskimäärin 3 175 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 3 200 

Vankeja vankilassa  3 014 2 964 - (2 945) 2 945 2 930 2 925 2 970 
Vankeja ulkopuolisissa  
laitoksissa* 

10 11 - (15) 15 20 25 30 

Vankeja valvotussa 
koevapaudessa 
keskimäärin päivässä 

151 175 190 190 190 200 200 200 

* Ulkopuolisiin laitossijoituksiin on laskettu mukaan ostopalveluna hankittaviin 
vapauttamisyksikköpalveluihin sijoitetut vangit. 

Kts. tarkemmin liitteenä oleva taulukko Tuloksellisuus/toiminnan laajuus (liite 1). 
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3. Rikosseuraamuslaitoksen keskeiset tavoitteet suunnittelukaudella  

3.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

Kriminaalipolitiikan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat rikollisuuden ja 
rikollisuuden haittojen vähentäminen, turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen 
parantaminen sekä rikosvastuun toteuttaminen tehokkaasti ja laadukkaasti 
asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. 
 
Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on parantaa rangaistusta 
suorittavien edellytyksiä rikoksettomaan elämään ja vähentää riskiä syyllistyä uusiin 
rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää 
seuraamusten sisältöjen kehittämistä erityisesti yhteiskunnan normaalipalvelujen käyttöä 
tehostamalla.  

Taulukko 2 Seuraamusten uusiminen 3 vuoden seuranta-ajalla 

 
Uusiminen  
3 vuoden seuranta-ajalla % 

Toteuma 
2011  
(2008 

vapautuneet) 

Toteuma 
2012  
(2009 

vapautuneet) 

Toteuma 
2013  
(2010 

vapautuneet) 

Vankilasta vapautumisen 
jälkeen vankilaan 

43,8 41,7 40,3 

Vankilasta vapautumisen 
jälkeen vankilaan, 
yhdyskuntapalveluun tai 
valvontarangaistukseen 

49,8 46,2 44,8 

Yhdyskuntapalvelun 
suorittamisen jälkeen vankilaan 

14,2 14,2 11,6 

Yhdyskuntapalvelun 
suorittamisen jälkeen vankilaan, 
yhdyskuntapalveluun tai 
valvontarangaistukseen 

28,7 27,5 26,6 

Vankilasta valvotun 
koevapauden kautta 
vapautuneiden uusiminen 
vankilaan, yhdyskuntapalveluun 
tai valvontarangaistukseen 

18,7 26,6 24,7 
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Taulukko 3 Seuraamusten uusiminen 5 vuoden seuranta-ajalla 

 

 

 
*  

 

 

 
Uusiminen 5 vuoden seuranta-ajalla % 

Toteuma 
2012  
(2007 

vapautuneet) 

Toteuma 
2013  
(2008 

vapautuneet) 

Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan 54,7 52,3 

Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan, 
yhdyskuntapalveluun tai valvonta-
rangaistukseen 

59,4 57,5 

Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen 
vankilaan 

21,7 19,5 

Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen 
vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai 
valvontarangaistukseen 

39,0 37,3 

Vankilasta valvotun koevapauden kautta 
vapautuneiden uusiminen vankilaan, 
yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen 

27,0 20,7 
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Taulukko 4 Seuraamusten kustannukset vuodessa (brutto) 
 

Seuraamusten 
kustannukset 
(brutto) N 

 2013 

Täytän- 
töön-
panon 
hinta €  
2013 

N  
2014 
arvio 

Täytän-
töön-
panon 
hinta €  
2014 
arvio 

N  
2015 arvio 

Täytän-
töön-
panon 
hinta €  

2015 arvio 

Vankeja keskimäärin 
päivässä 

      

Suljetuissa laitoksissa 2 243 78 626 2 225 78 080 2 150 83 488 

Avolaitoksissa 781 59 233 755 50 544 810 48 849 

Valvotussa koevapaudessa 151 25 643 170 24 807 190 23 049 

Yhteensä 3 175 71 336 3 150 68 605 3 150 70 935 

Yhdyskuntaseuraamusten  
päivittäinen keskimäärä 

      

Ehdollisesti rangaistuja 
nuoria  
valvottavia 

908 3 222 786 3 457 775 3 636 

Nuorisorangaistusta 
suorittavia 

7 5 846 9 7 355 5 7 534 

Yhdyskuntapalvelua 
suorittavia 

1 344 4 851 1 270 5 057 1 260 5 237 

Ehdonalaisesti vapautuneita  
valvottavia 

1 036 3 242 1 070 3 215 1 070 3 394 

Valvontarangaistusta 
suorittavia* 

29 54 554 45 33 958 50 34 137 

Yhteensä 3 324 4 988 3 170 5 200 3 150 5 413 

Seuraamuksiin liittyvät 
asiantuntijalausunnot* 

7 940 271 7 400 236 7 250 231 

* Vuosien 2014 ja 2015 arviot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2013 lukuihin laskentatavan muutoksen vuoksi. 
Valvontarangaistuksen täytäntöönpanon korkea hinta johtuu mm. uuden rangaistuksen aloittamiseen liittyvistä 
hankintojen kustannuksista sekä valvontarangaistusta suorittavien vähäisestä määrästä. Ensimmäiset 
valvontarangaistukset tulivat täytäntöön keväällä 2012.  
 

 

3.2. Toiminnallinen tehokkuus 

3.2.1. Strategiatavoite 

Rikosseuraamuslaitoksen määrärahakehykset laskevat kehyskaudella. 
Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan taso sopeutetaan käytettävissä olevien 
voimavarojen mukaisesti. Sopeuttamistoimet pyritään toteuttamaan 
Rikosseuraamuslaitoksen ydintehtävän kärsimättä ja toiminnan vaikuttavuutta 
heikentämättä mm. työprosesseja kehittämällä. Rangaistusten täytäntöönpano 
toteutetaan kustannustehokkaasti. 
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3.2.2. Toiminnan tuottavuus 

Rikosseuraamuslaitos jatkaa toiminnan vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden 
kehittämistä sopeuttamissuunnitelmansa mukaisesti. Resursseja kohdennetaan 
henkilöstön osaamisen, työprosessien ja teknisen toimintaympäristön kehittämiseen. 
Teknisiä järjestelmiä ja tietotekniikkaa hyödynnetään siten, että henkilöstö voi keskittyä 
varsinaiseen rangaistusten täytäntöönpanotyöhön. Tekniset ratkaisut lisäävät 
henkilöstön työn sujuvuutta, mielekkyyttä ja turvallisuutta. 

Rikosseuraamuslaitoksen strategian toteuttaminen ja siirtyminen kohti avoimempia 
täytäntöönpanomuotoja on keskeinen keino toiminnallisen tuottavuuden lisäämisessä. 
Niukkojen resurssien tilanteessa resurssien oikeudenmukainen jako korostuu. 
Vankiloiden henkilöstömitoitukset tarkistetaan valvontatasoluokittelu huomioiden.  
Yhdyskuntaseuraamustyössä resurssien kohdentamista seurataan 
kuormittavuusmittareiden avulla.  

Tuottavuuden parantamisessa tärkeintä on, että tehtävä työ kohdentuu 
Rikosseuraamuslaitoksen perustehtävän ja vision kannalta olennaisiin asioihin. 
Henkilöstöresursseja kohdennetaan siihen työhön, joka edistää avoimempaa ja 
vaikuttavampaa täytäntöönpanoa ja joka edellyttää oman koulutetun henkilöstön 
osaamista. Henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi etsitään vaihtoehtoisia järjestelyitä 
palveluiden tuottamiseksi niissä toiminnoissa, joissa se on vaikuttavuuden tai 
kustannustehokkuuden kannalta tarkoituksenmukaista. Tällaisia toimintoja ovat mm.: 

 Vankityövoiman käytön lisääminen ruokahuollossa, siirtyminen vankien 
omatoimiseen ruokahuoltoon avolaitoksissa ja ruokahuollon ulkoistaminen 
tietyissä laitoksissa.  

 Turvateknisten järjestelmien huollon ja kunnossapidon vaihtoehtojen 
selvittäminen. 

 Päätöksen tekeminen siitä, jatketaanko vanginkuljetusta VR:n junakuljetuksena 
vai korvataanko kuljetukset maantiekuljetuksella. Ratkaisu on tehtävä ennen 
suunnitelmakauden alkua.  Nykyinen VR:n kalusto poistuu käytöstä 
suunnitelmakauden alussa. 

 Tutkitaan mahdollisuuksia vankikuljetusten keskittämiseksi. Tämän lisäksi tulee 
ratkaistavaksi työnjako poliisin kanssa. 

 Yhteistyössä evankelisluterilaisen kirkon ja muiden uskontokuntien kanssa 
suunnitellaan ja uudelleen organisoidaan vankilasielunhoidon järjestäminen. 

 Videokuulemisen laajentaminen rikosoikeudenkäynneissä vangitsemisasiain 
käsittelystä varsinaiseen rikosasiain pääkäsittelyyn jutuissa, joissa syytetty on 
vankilassa ja epäillyn teon rangaistusmaksimi on enintään kaksi vuotta. Tällä 
voidaan merkittävästi vähentää vanginkuljetusta ja tuomioistuimissa 
järjestettävää vartiointia.  
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 Vuonna 2014 valmistuvan arviointikeskusten toimintaa koskevan selvityksen ja 
täytäntöönpanon aloitusprosessin uudistumisen pohjalta tehdään tarvittavat 
muutokset arviointikeskusten tehtäviin ja työn organisointiin. 

 Kunnallisten ja muiden ulkopuolisten palveluiden käytön lisääminen vankien ja 
rikosseuraamusasiakkaiden rikoksettoman elämäntavan vahvistamisessa, mm. 
päihdekuntoutuksessa.  

 Uudistetaan talous- ja henkilöstöhallinnon työprosessit Kieku- järjestelmän 
käyttöönottoprojektin yhteydessä. 

Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankkeen (Roti) yhteydessä 
selkiinnytetään ja yksinkertaistetaan keskeisiä seuraamusten asiakas- ja 
toimintaprosesseja. Seuraamusprosessien lisäksi arvioidaan ja kehitetään 
asiakastietojärjestelmään kytkeytyvien tukiprosessien tehokkuutta, mm. vangeille 
maksettavien taloudellisten etuuksien ja vankirahan maksamisen tarkoituksenmukaista 
toteutustapaa.   

 

3.2.3. Toiminnan taloudellisuus 

Rikosseuraamuslaitokselle kohdennetut toimintamenosäästöt merkitsevät 
sopeuttamistoimia, jotta Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot eivät nouse 
käytettävissä olevia toimintamenomäärärahoja suuremmiksi. Toimintaa ja taloutta 
johdetaan strategialähtöisesti.  

Rikosseuraamuslaitoksen taloutta sopeutetaan mm. seuraavien toimenpiteiden avulla: 

 Toteutetaan Rikosseuraamuslaitoksen esittämät toimitilavision mukaiset 
suunnitelmat lakkauttamalla yksiköitä ja vähentämällä henkilöstöä. Lisäksi 
toimitilojen käyttöä tehostetaan. 

 Työprosessien ja toiminnan sisällön kehittäminen tuottavuuden parantumisen 
näkökulmasta. 

 Muodollisen täytäntöönpanon kehittäminen ja rangaistusaikojen koneelliseen 
laskentaan siirtyminen. 

 Uuden toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmän (Roti) käyttöönotto, 
täytäntöönpanon prosessien kehittämien ja mm. vangeille maksettavien 
taloudellisten etuuksien ja vankirahan maksamisen uudistaminen.  

 Valvontatasoluokittelun käyttöönotto. 

 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien keventäminen ja keskittäminen. 

 Energiankulutuksen vähentäminen. 
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 Hankinnat keskitetään ja parannetaan tilaajaosaamista. 

  

3.2.4. Toimitila- ja investointihankkeet  

Rikosseuraamuslaitoksen toimitilaohjelmassa on linjattu neljä strategista tavoitetta: 

 Toimitilarakenne tukee avoimempaa rangaistusten täytäntöönpanoa. 

 Toimitilat edistävät perustehtävän hoitamista, työskentelyä kohti rikoksetonta 
elämää sekä turvallista rangaistusten täytäntöönpanoa. 

 Toimitilajohtaminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa, ja se 
kytkeytyy tiiviisti suunnittelukelloon ja tulosohjaukseen. 

 Toimitilakustannuksia hillitään. 

Rikosseuraamuslaitoksen resurssien nykyinen taso, toimitilakustannusten nousupaineet 
ja henkilöstömäärän väheneminen luovat vaikeuden ylläpitää nykyisen laajuista 
toimitilaverkostoa. Vuosille 2015 – 2019 laaditun toimitilavision avulla 
Rikosseuraamuslaitos pystyy toteuttamaan kevään 2014 kehyspäätöksen mukaiset 
säästövelvoitteensa vuosille 2015 - 2018.  Toimitilavision mukaiset suunnitelmat 
toteuttamalla Rikosseuraamuslaitos pystyy lisäksi varmistamaan yhteiskunnan 
turvallisuutta edistävän, vaikuttavan lähityön kehittämisen. Mikäli toimitilavision mukaisia 
toimenpiteitä ei toteuteta, Rikosseuraamuslaitoksen määrärahakehyksiin tulee tehdä 
tasokorotus, joka mahdollistaa toiminnan nykyisen tason säilyttämisen. 

Toimitilavision ehdotukset mahdollistavat noin 10 miljoonan euron nettosäästöt. 
Toimitilavision avulla saatavilla säästöillä lisäksi rahoitetaan suunnitelmaan sisältyviä 
investointeja. Toimenpiteet johtavat enimmillään noin 180 henkilötyövuoden 
vähennykseen. Henkilövähennykset pyritään toteuttamaan ensisijaisesti luonnollisen 
poistuman kautta ja laitoksessa lokakuussa 2014 vahvistettuja henkilöstöpoliittisia 
periaatteita noudattaen. 

Rikosseuraamuslaitoksen tekemään suunnitelmaan sisältyvien ehdotusten 
toteuttamisesta tehdään erilliset päätökset. Oikeusministeriön toimivaltaan kuuluvista 
muutoksista päätökset tehdään kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen.  

Suunnitelma on pyritty laatimaan niin, että se luo mahdollisuuksia laitosverkoston 
tulevalle kehitystyölle myös pitemmällä tähtäyksellä. 

Etelä-Suomen avolaitospaikkojen turvaamiseksi Keravan vankilan päärakennus 
ehdotetaan muutettavaksi pienin kustannuksin avolaitokseksi, ja nykyisestä avo-
osastosta luovutaan. Suunnitelman mukaan Keravan suljetun osaston noin 80 
vankipaikkaa siirretään Turun vankilaan perustettaviin väliaikaisiin lisävankipaikkoihin. 
Ne korvautuvat myöhemmin Helsingin vankilan paikoilla vankilan peruskorjauksen 
valmistuttua. Ehdotusten myötä Keravan kokonaisvankiluku laskee, ja avolaitoksen 
toiminta keskittyy päärakennuksen ympäristöön. Avolaitosvangit käyvät edelleen myös 
laitoksen ulkopuolella eri toiminnoissa, esim. metsähallituksen työt, opiskelu ja siviilityöt. 
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Helsingin vankilan paljusellit poistuvat, kun vankilan länsiselli- ja pohjoisselliosastot 
peruskorjataan, jolloin vankilaan saadaan 46 lisäpaikkaa. Vankila-alueella oleviin 
rakennuksiin perusparannetaan ns. vapauttamisyksikköpaikkoja 20 avolaitosvangille.  

Suomenlinnan vankilan peruskorjauksen myötä vankipaikkamäärä kasvaa 12 paikkaa 
yhteensä sataan paikkaan. 

Ehdotuksen mukaan Vantaan vankilan yliasutusongelman ratkaisemiseksi vankilan 
psykiatriselle osastolle etsitään tilat muualta. Vantaan vankilaan saadaan näin 23 
lisäpaikkaa tutkintavangeille.  

Hämeenlinnan vankilaan ehdotetaan vankisairaalarakennuksen yhteyteen 
rakennettavaksi naisvangeille 80-paikkainen uudisosa, joka suunnitellaan pyrkien 
moderneihin, naisten erityistarpeet huomioon ottaviin ratkaisuihin. Hämeenlinnan 
miesvangit sijoitetaan Mikkelin vankilaan peruskorjauksen valmistuttua, viimeistään 
syyskuussa 2015. Hämeenlinnan nykyisestä vankilarakennuksesta luovutaan uudisosan 
valmistuttua. 

Satakunnan vankilan Huittisten 107-paikkainen avo-osasto, jonka rakennusautomaatio- 
ja LVI-järjestelmä vaatisivat täydellisen uusimisen, esitetään lakkautettavaksi. Osa 
toiminnasta siirretään Vilppulan vankilaan, jonne perustetaan noin 15 lisäpaikkaa. 

Vanajan vankilan Ojoisten päärakennus peruskorjataan.  

Mikkelin vankilan peruskorjaus valmistuu vuonna 2015. Vankilan paikkamäärä nousee 
56:lla, jolloin Hämeenlinnasta siirtyvät miesvangit voidaan sijoittaa sinne. 

Pyhäselän vankilaa esitetään muutettavaksi 60-paikkaiseksi avolaitokseksi. Vankilaan 
jäisi kuitenkin 27 suljettua paikkaa tutkintavangeille ja naisille. Muut suljettua vankilaa 
tarvitsevat vangit sijoitetaan alueen muihin vankiloihin. 

Pelson vankila peruskorjataan, ja toiminnan kannalta tarpeettomista maa-alueista ja 
rakennuksista luovutaan. 

Juuan ja Sulkavan 40-paikkaiset avovankilat ehdotetaan lakkautettaviksi. Niiden 
avolaitosvangit sijoitetaan Pyhäselän vankilaan sekä alueen muihin avolaitoksiin. 

Jyväskylään toteutetaan ns. kampusmallin mukaisesti ratkaisu, jossa 
yhdyskuntaseuraamustoimisto ja Laukaan vankilan avolaitostoiminta noin 40-
paikkaisena sijoittuvat samalle alueelle. 

Yhdyskuntaseuraamustoimistojen tilatehokkuutta ehdotetaan lisättäväksi koko maassa. 

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tilatehokkuutta ehdotetaan parannettavaksi 
toimistotyötä keskittämällä. Neuvottelu- ja luokkatilojen yhteiskäyttöä 
Rikosseuraamuslaitoksen muiden yksiköiden kanssa lisätään.  

Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhoitoyksikössä Vankisairaala ja Psykiatrisen 
vankisairaalan Turun yksikkö säilyvät ehdotuksen mukaan nykyisillä paikoillaan.  
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Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikölle ehdotetaan järjestettäväksi korvaavat tilat 
esimerkiksi vankisairaalasta Hämeenlinnasta. 

Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisio 2015 - 2019 ja toimitilasuunnitelma ovat liitteenä 
(LIITTEET 2 ja 3).  

 

3.2.5. Tietojärjestelmähankkeet ja tietotekniikan hyödyntäminen seuraamusjärjestelmän 
kehittämisessä 

Suunnittelukaudella otetaan käyttöön nykyiset Vati- ja Tyyne –järjestelmät korvaava uusi 
toiminnan ohjaus- ja asiakastietojärjestelmä (Roti). Roti siirtyy tuotantokäyttöön vuoden 
2017 lopulla.  

Kieku-hankkeen myötä tulevat uudet talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät otetaan 
Rikosseuraamuslaitoksessa käyttöön syksyllä 2016. Uusi tietojärjestelmä tuo muutoksia 
myös talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin. Rikosseuraamuslaitoksella on 
käytössä monia substanssitoimintaan liittyviä sovelluksia (esim. Sonet, Vankiraha 
kanttiini, VankiPrima, Aromi), joita Kiekuun ei tule. Näiden osalta selvitetään, onko 
nykyisistä järjestelmistä mahdollisuus tehdä suorat integroinnit Kieku-järjestelmään. 
Tämä edellyttää nykytilan kuvauksia sekä prosesseista että käytettävistä sovelluksista. 
Suunnittelukauden aikana otetaan käyttöön sähköinen asianhallinta- ja 
arkistointijärjestelmä sekä siirrytään rangaistusaikojen koneelliseen laskentaan.  

Raportointijärjestelmää kehitetään tukemaan paremmin Rikosseuraamusalan 
johtamista, toiminnan ohjausta sekä asiantuntijoiden työtä.  

Sähköistä valvontaa käytetään valvontarangaistuksen täytäntöönpanon, valvotun 
koevapauden sekä poistumis-, opinto- ja siviilityölupien ja eräiden avolaitosten 
valvonnassa.  

Vankien ja asiakkaiden mahdollisuuksia hyödyntää verkossa olevia viranomaispalveluja, 
ja vankien vapautumisen valmistelua edistäviä verkkosivuja ja oppimis- ja 
toimintaohjelmapalveluja kehitetään. 

 

3.3. Tuotokset ja laadunhallinta 

3.3.1. Strategiatavoite 

Painopistettä siirretään suljetuista laitoksista avolaitoksiin ja valvottuun koevapauteen. 
Tavoitteena on, ettei vankeja sijoiteta suljetumpaan vankilaan tai osastoon kuin vankilan 
järjestys ja turvallisuus sekä vankilassa pitämisen varmuus edellyttävät. 
Täytäntöönpanon sisältöjä kehitetään aktiivisella verkostoyhteistyöllä sekä erityisesti 
tehostamalla hallittua vapauttamista ja toimintajatkumoita. Vapauttamisvaiheen 
tukitoimia laajennetaan. Rangaistusten täytäntöönpanossa huolehditaan siitä, että 
oikeusturva ja yhdenmukainen kohtelu toteutuvat. 
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Asiakkuuden kokonaishallinta otetaan keskeiseksi periaatteeksi toimintaprosessien 
kehittämisessä.  Sen mukaisesti asiakastyötä luonnehtii pyrkimys katkoksettomuuteen ja 
päällekkäisen työn välttämiseen, sitoutuneisuus ja toiminnan johdonmukaisuus 
yksittäisissä ja peräkkäisissä seuraamuksissa, toiminnan eri osapuolten ja erityisesti 
asiakkaiden kannalta. 

Suunnittelukaudella otetaan käyttöön yhtenäinen asiakasarviointimenetelmä. Vakaviin 
väkivaltarikoksiin syyllistyneiden uusimisriskin arvioimismenetelmien käyttöä sekä 
uusimisriskin vähentämiseen tähtääviä toimia kehitetään. Vankiloiden 
valvontatasoluokitus otetaan käyttöön. 

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoprosessia ja asiakastyön laatua kehitetään 
perustetun hankkeen avulla. Yhdyskuntaseuraamuksien palvelu- ja 
toimintavelvoitepaikkojen riittävyydestä huolehditaan.   

 

3.3.2. Arviointi ja suunnitelmallinen rangaistusaika 

Suunnittelukaudella kehitetään ja otetaan käyttöön Rikosseuraamuslaitoksen 
yhtenäinen asiakasarviointimenetelmä ja rangaistusajan suunnitelmatyöskentelyn 
toimintamalli. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankilaan vapaudesta saapuvien 
täytäntöönpanoprosessin käynnistäminen tapahtuu yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. 
Arviointi ja rangaistusajan suunnittelu on jatkossa nykyistä hajautetumpaa. Tämä 
edellyttää hyvää tietoteknistä ratkaisua, mutta mahdollistaa entistä useamman 
henkilöstöryhmän osallistumisen rangaistusajan suunnitelmatyöskentelyyn. Tällä 
haetaan myös tehokkuutta. Rangaistusajan suunnittelua ja vankilaan sijoitusta varten 
käytetään valmiisiin rekisteritietoihin perustuvaa staattista riskinarviota sekä tuomitulta 
saatavia keskeisiä tietoja hänen tarpeistaan. Tutkintavangeista rangaistusvangeiksi 
muuttuneet arvioidaan arviointikeskuksen toimesta vankilassa. Rangaistuksen 
päättyessä arvioidaan rangaistusajan suunnitelman toteutumista, palveluiden tarvetta ja 
rangaistuksen vaikuttavuutta. Arvioinnin ja rangaistusajan suunnitelmatyöskentelyn 
tietoteknisestä toteutuksesta päätetään osana asiakastietojärjestelmähanketta. 
Asiakasarviointikokonaisuuden kaikki osiot valmistuvat suunnittelukauden kuluessa.  

 

3.3.3. Toiminnan kehittäminen 

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon vaikuttavuutta lisätään kehittämällä työn 
sisältöä ja laatua laadukkaan vuorovaikutustyön lähtökohdista käsin ja kohdentamalla 
työskentelyä sitä eniten tarvitseviin riskialttiisiin tuomittuihin. 

Toimintojen kehittämisessä korostetaan vankien ja asiakkaiden tarpeiden lisäksi 
tavoitteiden suuntaisen oman toimijuuden vahvistamista. Vankiloiden työtoimintaa 
kehitetään omaa toimintaa tehostamalla ja ulkopuolista yhteistyötä lisäämällä 
työtoiminnan linjausten mukaisesti. Ohjelmatoiminnan laatua tehostetaan käyttämällä 
vain akkreditoituja ohjelmia ja muuta hyväksyttyä kuntoutusta. Vankien 
päihdekuntoutuksessa lisätään ulkopuolisten ostopalveluiden käyttöä. Polku vapauteen 
rakennetaan suunnitelmallisesti verkostojen palveluita käyttäen.  
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Vangeille, yhdyskuntaseuraamusasiakkaille ja henkilöstölle suunnatulla laatukyselyllä 
selvitetään kokemuksia laitoksen arvojen toteutumisesta, toimintaympäristöstä ja 
toiminnan sisällöstä otettavaksi huomioon työn kehittämisessä.  

Vangit ovat muuta väestöä sairaampia ja tarvitsevat runsaasti terveydenhuollon 
palveluja. Hämeenlinnan vankisairaalassa jatketaan naispotilaiden 
päihdekuntoutusosaston toimintaa, jota integroidaan vankilan päihdekuntoutukseen. 
Korvaushoito järjestetään siten, että se voidaan aloittaa vankeuden aikana yhteistyössä 
ulkopuolisen terveydenhuollon kanssa ja että korvaushoito ei estä vangin sijoittamista 
avolaitokseen.  

Lapsi- ja perhetyön linjausten mukaisesti lapsen etu ja oikeudet otetaan 
Rikosseuraamuslaitoksen työssä nykyistä paremmin huomioon. Työskentelymenetelmiä 
sekä osaamista lapsen kohtaamisessa ja yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa 
kehitetään. Lapsen annetaan tavata vankivanhempaansa inhimillisissä olosuhteissa, 
joissa myös fyysinen koskettaminen on sallittua.  

Lyhytaikaisvankien täytäntöönpanoprosessia yksinkertaistetaan, mikä mahdollistaa 
heidän sijoittamisensa toimintaan nykyistä useammin. Pääpaino annetaan 
vapauttamisen suunnittelulle ja muulle vapautumista edistävälle toiminnalle.  

Erityistä huomiota kiinnitetään tutkintavankien olosuhteiden ja toimintojen kehittämiseen. 
Omasta pyynnöstään erillään asuvien vankien mahdollisuuksia oleskella sellin 
ulkopuolella lisätään. 

Valtakunnallinen täytäntöönpanoyksikkö hoitaa ylitäytäntöönpanotehtävät ja muodolliset 
täytäntöönpanotehtävät.  Yhdyskuntaseuraamusten ja vankeuden 
täytäntöönpanotehtävät siirretään ulosotolta Rikosseuraamuslaitokselle 1.5.2015 lukien, 
mikä mahdollistaa vaikuttavuuden lisäämisen täytäntöönpanotoiminnassa.  

 

3.3.4. Vankila- ja yhteiskuntaturvallisuuden kehittäminen 

Rikosseuraamuslaitos edistää yhteiskuntaturvallisuutta lisäämällä rangaistusaikana niitä 
valmiuksia, jotka tukevat rikoksetonta elämää ja edistävät elämänhallintaa. Asteittaisella 
vapauttamisella ja sen aikana annettavalla tuella ja valvonnalla edistetään tuomitun 
hallittua paluuta yhteiskuntaan. Erityistä huomiota kiinnitetään tuomittuihin, joiden 
vakavan väkivallan uusimisen todennäköisyys on suuri. 

Toiminnallinen turvallisuus perustuu rikosseuraamusasiakkaiden ja vankien arviointiin 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 
tiedustelutyöllä sekä viranomaisyhteistyöllä turvataan vankilan sisäinen järjestys ja 
estetään rangaistuksen aikainen rikollisuus. Rikoksesta tuomitun oikeus turvalliseen ja 
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häiriöttömään rangaistuksen suorittamiseen varmistetaan. Henkilöstön työturvallisuus 
varmistetaan. 

Suunnittelukauden aikana valvontatasoluokittelusta saadaan apuväline vankien 
sijoittamiseen valvonnantasoiltaan erilaisiin laitoksiin.  

Uudet rikosseuraamusten täytäntöönpanon turvallisuutta koskevat linjaukset otettaan 
käyttöön suunnittelukauden alkupuolella. Turvallisuuslinjauksiin ja 
valvontatasoluokitukseen perustuen valmistellaan valvonnan laatukäsikirja.  
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3.4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

3.4.1. Strategiatavoite 

Rikosseuraamuslaitos on luotettava ja arvostettu organisaatio, jonka osaava ja 
motivoitunut henkilöstö tekee mielekästä työtä. Henkilöstön työhyvinvointi perustuu 
hyvään johtamiseen, monipuolisiin ja mielekkäisiin tehtävänkuviin, järkeviin 
työprosesseihin, töiden priorisointiin ja oikeudenmukaiseen työnjakoon. 

Rikosseuraamuslaitoksen työtehtävien sisältöjen uudistumista, laajenemista ja 
monipuolistumista ohjataan strategialähtöisesti ja henkilöstösuunnitelmiin pohjautuen. 
Vähenevät henkilöstöresurssit kohdennetaan Rikosseuraamuslaitoksen strategian 
toimeenpanon kannalta keskeiseen vaikuttavaan lähityöhön (valvonta- ja 
ohjaustehtävät, ohjelmatyö jne.). Johtamis- ja esimiesvalmennuksia räätälöidään 
erilaisille esimiesryhmille ja valmennuksilla pyritään kohtaamaan entistä laajempi 
esimiesten joukko. Työaika-asioiden asiantuntevalla ja osaavalla johtamisella 
varmistetaan työaikaresurssien strateginen, tehokas ja taloudellinen käyttö. 

Usean vuoden kattavassa henkilöstönresurssien käyttöä ja kehittämistä ohjaavassa 
strategisessa HR-ohjelmassa nostetaan esiin keskeiset kehittämisalueet: johtaminen, 
osaaminen ja työhyvinvointi. 

Lähityön toimivat käytännöt -hankkeen lopputuloksena mm. kehitetään operatiivista 
työtä tekevän henkilöstön toimenkuvia. Jokaiselle rangaistusta suorittavalle nimetään 
lähityöntekijä, joka tukee rangaistusajan suunnitelman toteuttamista.  

 

3.4.2. Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen sekä työhyvinvointi 

Suunnittelukaudella Rikosseuraamuslaitoksen työnantajakuvaa ja kilpailukykyä 
työnantajana parannetaan esimiestyötä kehittämällä ja palkitsemiskäytäntöjä uusimalla. 
Esimiehille kohdennettua alan sisäistä johtamiskoulutusta kehitetään siten, että 
lähiesimiesten osaaminen lähityötä tekevien tulostavoitteiden määrittämisessä paranee. 

Sairauspoissaolojen vähentämiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen etsitään 
monipuolisia keinoja tiivistämällä verkostoyhteistyötä mm. työterveyshuollon, Kevan ja 
muiden toimijoiden kanssa.  

 

3.4.3. Henkilöstösuunnittelun kehittäminen 

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on ylläpitää eri yksiköiden vahvaa ammattitaitoa sekä 
ennakoida toiminnan muutosten edellyttämät uudet vaatimukset ja niihin vastaamisen 
keinot. Työn sisältöä ja tehtävänkuvia monipuolistetaan. 

Koko laitoksen strategialähtöisen henkilöstösuunnitelman ja siihen liittyvien alueiden 
tarkentavien henkilöstösuunnitelmien toimeenpano on osa päivittäistä johtamista. 
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3.4.4. Työvuorosuunnittelu ja henkilöstön työn sisällön monipuolistaminen 

Yksiköiden työvuorosuunnittelua kehitetään joustavammaksi siten, että se perustuu 
toiminnan tarpeisiin taloudellisuus huomioiden, reagoi toiminnassa tapahtuviin 
muutoksiin ja tukee strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Yhteistyössä 
Työterveyslaitoksen kanssa toteutetusta tutkimus- ja kehittämishankkeesta saatuja 
kokemuksia arvioidaan ja otetaan soveltuvin osin käyttöön.  
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4. Taloudelliset resurssit 

4.1. Toiminnan tulot ja menot  

 

Taulukko 5 Toiminnan tulot ja menot 

Toiminnan tulot ja menot  
(1 000 €) 

Arvio 
2014 Tujo 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019 

Tulot yhteensä 14 243 13 788 13 133 12 126 11 943 11 943 
maksullinen toiminta 11 480 11 238 10 704 9 873 9 722 9 722 

muut tulot 2 763 2 550 2 429 2 253 2 221 2 221 

Menot yhteensä 241 950 245 442 243 877 240 103 238 021 238 939 
henkilöstömenot 134 190 132 757 129 282 125 037 125 037 125 037 

toimitilavuokrat 48 706 50 828 51 196 51 581 53 048 52 966 
Senaatin pääomavastike 46 949 49 037 49 405 49 789 51 257 51 175 

muut vuokrat 1 756 1 791 1 791 1 791 1 791 1 791 
palvelujen ostot 27 356 29 677 31 554 31 854 28 786 29 286 

muut toiminnan menot 31 698 32 180 31 845 31 631 31 150 31 650 
Toimintamenot netto 227 707 231 654 230 745 227 977 226 078 226 996 

TTS-kauden kehyslaskelma on laadittu Rikosseuraamuslaitoksen esittämän 
toimitilavision mukaisesti. Menoissa on huomioitu toimitilavision avulla saatavat säästöt 
henkilöstömenoissa, toimitilavuokrissa ja muissa menoissa sekä toimitilavision vaatimat 
investoinnit ja tulojen lasku. Yksiköiden lakkautukset vaikuttavat pääasiassa 
työtoiminnan ja asunnoista saataviin tuloihin. Työtoiminnan tulot laskevat 1,3 miljoonalla 
eurolla ja vuokratulot 0,3 miljoonalla eurolla.  

Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan edellytysten turvaamisen kannalta on 
välttämätöntä, että Rikosseuraamuslaitoksen määrärahoista ei leikata pois toimitilavision 
avulla saatavia säästöjä, vaan ne tulee voida uudelleen kohdentaa yhteiskunnan 
turvallisuutta edistävän, vaikuttavan lähityön kehittämiseen. 

Mikäli toimitilavision mukaisia toimenpiteitä ei toteuteta, Rikosseuraamuslaitoksen 
määrärahakehyksiin tulee tehdä tasokorotus, joka mahdollistaa toiminnan nykyisen 
tason säilyttämisen. 

Kehyslaskelmassa ei ole huomioitu vankiterveydenhuollon toimintamenojen siirtoa 
sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. 
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4.2. Toiminnan rahoitus 

Rikosseuraamuslaitos esittää, että kehyspäätöksessä huomioitaisiin muiden menojen 
indeksikorotukset ja vuokrien indeksikorotukset täysimääräisesti (LIITE 4).  

Rikosseuraamuslaitos esittää vankiterveydenhuollon toimintamenojen siirtoa sosiaali- ja 
terveysministeriön hallinnonalalle; määrärahan siirto momentilta 25.40.01 (rangaistusten 
täytäntöönpanon toimintamenot) STM:n pääluokkaan yhteensä 16,409 miljoonaa euroa 
1.1.2016 lukien (LIITE 5).  

 

4.2.1. Avolaitostyöhön varattavat määrärahat  

Rikosseuraamuslaitoksella on käytettävissä määrärahaa avolaitosvankien työllistämis-, 
ylläpito- ym. menoihin suunnittelukauden aikana 5,4 miljoonaa euroa. Uutena 
työkohteena esitetään Suomenlinnan Vallisaaren kunnostukseen 600 000 euroa 
vuodelle 2016 ja 800 000 euroa vuodelle 2017. Metsähallitus vastaa Vallisaaren ja 
Kuninkaansaaren jatkokehittämisestä turvalliseksi luontomatkailukohteeksi. 
Metsähallituksella ja Rikosseuraamuslaitoksella on yhteistyösopimus vankityön 
käytöstä. Vallisaaren hankkeesta laaditaan myöhemmin suunnittelukauden aikana 
erillinen suunnitelma.  

Suunnittelukaudella lisätään yhteistyötä kuntien kanssa esimerkiksi pyrkimällä 
löytämään toimiva tapa linkittää avolaitostyörahoituksen kuntakohteet hallitusohjelmassa 
sovitun työvoimapoliittisen kuntakokeilun kanssa.   

 

 

 

Liitteet 

Liite 1  Voimavaratarpeet ja TTS 2016 - 2019 -kauden alustavat tulostavoitteet (Excel-taulukko) 

Liite 2  Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisio 2015-2019  

Liite 3 Rikosseuraamuslaitoksen toimitilasuunnitelma (excel-taulukko)  

Liite 4 Muiden menojen ja vuokrien indeksikorotukset 

Liite 5  Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhoitoyksikön siirto STM:n hallinnonalalle 



TTS 2016-2019 Liite 1 / Kehys 2016-2019

  4.11.2014
oikeusministeriö                                                                           
 
KEHYSEHDOTUKSET VUOSILLE 2016-2019

(taulukot sisältävät OM:n täydentävän TAE 2015-ehdotuksen sekä VM:n 30.10.2014 laadintamääräyksen lisäykset
 ja vähennykset)

 - määrärahat ovat 1000 euroina

nimi: Kehysehdotukset vuosille 2016-2019 d (Kehysehdotukset vuosille 2016-2019 c:n pohjalta)

Momentti 25.40.01 Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (S2 v) 2015 2016 2017 2018 2019

 Vuoden 2014 varsinaisen talousarvion määräraha, 1000 euroina 229 206 229 206 229 206 229 206 229 206
 VN:n kehyspäätöksen 20152018 muutokset vuoden 2014 talousarvioon verrattuna:
 - yhteishankintojen lisääminen (HO) 0 0 0 0 0
 - 4.4.2012 kehyksessä sovittu lisäsäästö -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
 - 30.3.2010 kehyspäätöksen lisämäärärahat Senaatin korjaushankkeiden vuokravaikutuksiin:   
       - vankiloiden pienet kunnossapitoluont. hankkeet, määräaik., viimeinen lisäys vuonna 2015 0 -270 -270 -270 -270
 - toimitilahankkeet (4.4.2012 kehys) 0 2 500 2 500 2 500 2 500
 - toimitilahankkeet (3.4.2014 kehys) Hämeenlinnan hankkeen siirtyminen -2 500 -1 042
 - toimitilahankkeet (27.3.2013 kehys) 300 300 1 800 1 800 1 800
 - toimitilahankkeet (3.4.2014 kehys) 500 500 500 500 500
 - julkisen hallinnon atk-säästöt (vuonna 2013 päätetyt säästöt) -155 -155 -155 -155 -155
 - ATJ -hanke; siirto momentilta 28.70.20 (muutos v. 2014 tasoon 1,67 milj. euroa) 1 830 2 060 -1 670 -1 670 -1 670
 - palkkausten tarkistus (täydentävä TAE 2014) 1 158 1 426 1 426 1 426 1 426

VN:n kehyspäätös 20152018 231 839 232 067 231 295 232 337 232 337
 - toimintamenojen tuottavuussäästö ja vuokramenojen indeksikortus/säästökokonaisuus (TA 2015) -844 -844 -844 -844 -844
 - toimintamenojen tuottavuussäästö -1 150 -2 287 -3 420 -4 536

 - palkkaliukumasäästö -644 -1 288 -1 932 -2 576 -2 576



TTS 2016-2019 Liite 1 / Kehys 2016-2019

Korjattu kehyspäätös 20152018 230 351 228 785 226 232 225 497 224 381
Muutokset korjattuun kehyspäätökseen:
 - toimintamenojen lisäsäästö 0 0 0 0 0
 - palkkaliukumasäästön puolittaminen v. 2015 317 0 0 0 0
 - uuden tuottavuusohjelman vähennys (siirto momentilta 25.01.01) -47 -47 -47 -47 -47
 - tuottavuusmäärärahan siirto momentilta 25.01.21 17 17 17 17 17
 - tasomuutos 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
 - ATJ-hanke; muutos kehykseen nähden (määrärahatarve 2 M€ (kehyksessä 3,5), josta siirtyvällä katetaan 1,47 M€) -2 970 -530 3 500 0 0
 - täytäntöönpanon aloitustehtävien siirto momentilta 25.20.01; (10 kk v. 2015) 274 328 328 328 328
 - TAE 2015 täydennysesitys, palkkausten tarkistus (työtuomioistuimen päätös) 59 146 146 146 146
 - TAE 2015 täydennysesitys, täyt.panon aloittamisteht. keskitt.ajankohdan muutos (siirto 25.20.01:lle) -55 0 0 0 0
TAE 2015 ja peruslaskelma 2016-2019 228 946 229 699 231 176 226 941 225 825
Osaston / erillisyksikön ehdotus peruslaskelman ylityksiksi:

Osaston / erillisyksikön ehdotus kehyksiksi 228 946 229 699 231 176 226 941 225 825

Momentti 25.40.74 Avolaitostyöt (S 3v) 2015 2016 2017 2018 2019

 Vuoden 2014 varsinaisen talousarvion määräraha, 1000 euroina 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400
 VN:n kehyspäätöksen 20152018 muutokset vuoden 2014 talousarvioon verrattuna:

VN:n kehyspäätös 20152018 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400

TAE 2015 ja peruslaskelma 2016-2019 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400
Osaston / erillisyksikön ehdotus peruslaskelman ylityksiksi:

Osaston / erillisyksikön ehdotus kehyksiksi 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400
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TOIMINNAN LAAJUUS
Toteuma 

2013 Arvio 2014 TAE 2015 Tujo 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019

Täytäntöönpantaviksi tulleet 
yhdyskuntaseuraamukset 4 270 4 150 4 200 4 100 4 050 4 050 4 050 4 050
Vapaudesta vankilaan tulleet 5 809 6 000 5 650 6 000 6 000 6 000 6 050 6 100
Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia 
keskimäärin 3 324 3 170 3 250 3 150 3 100 3 100 3 100 3 100

ehdollisesti rangaistut nuoret 908 786 - 775 760 760 760 755
nuorisorangaistus 6 9 - 5 5 5 5 5

yhdyskuntapalvelu 1 344 1 270 - 1 260 1 230 1 220 1 210 1 200
ehdonalaisesti vapautuneet 1 036 1 070 - 1 070 1 045 1 045 1 045 1 045

valvontarangaistus 29 35 - 50 60 70 80 95

Seuraamuksiin pyydetyt asiantuntijalausunnot 7 940 7 400 7 400 7 250 7 200 7 200 7 200 7 200
Vankeja keskimäärin 3 175 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 3 200

vankeusvankeja 2 549 2 480  - 2 450 2 450 2 435 2 410 2 450
sakkovankeja 48 50  - 50 50 50 50 50

tutkintavankeja 578 620  - 650 650 665 690 700
vankeja vankilassa 3 015 2 964  - 2 945 2 945 2 930 2 925 2 970

vankeja koevapaudessa 150 175 190 190 190 200 200 200
vankeja ulkopuoliseen laitokseen sijoitettuna 10 11  - 15 15 20 25 30

Vankipaikat
Vankipaikkoja vuoden lopussa, kun toimitilavision 
suunnitelmat toteutetaan

Toteuma 
2013

Ennuste 
2014 TAE 2015 Tujo 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019

Avolaitoksissa 920 950  - 960 834 834 834 854
Suljetuissa vankiloissa 2 169 2 170  - 2 240 2 031 2 054 2 134 2 134

Yhteensä 3 089 3 120  - 3 200 2 865 2 888 2 968 2 988
Vankipaikkoja avolaitoksissa, % osuus 29,8 30,4  - 30,0 29,1 28,9 28,1 28,6

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Toteuma 

2013
Ennuste 

2014 TAE 2015 Tujo 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019
Tuottavuus:
Vangit keskimäärin päivässä / htv 1,33 1,34 1,38 1,35 1,41 1,46 1,46 1,48
Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa 
päivittäin keskimäärin/htv 12,0 11,7 12,0 11,8 11,5 11,7 11,8 11,9
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot 
vuodessa /htv 261 234 260 231 231 231 231 231
Taloudellisuus:

Toimintamenot (netto) /vanki,€. 61 896 63 129 64 635 64 635 63 995 63 172 62 665 62 036

Toimintamenot(netto) yhdyskuntaseuraamusta 
suorittava,€ 5 327 5 843 6 084 6 084 6 128 6 066 6 006 5 946
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TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
Toteuma 

2013
Ennuste 

2014 TAE 2015 Tujo 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019
Suoritteet ja julkishyödykkeet
Vankeja valvotusssa koevapaudessa keskimäärin 
päivässä 150 175 190 190 190 200 200 200
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet 
päättyneistä, % 87 80 80 80 80 80 80 80
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin 
päivässä, % 36 37 37 40 40 40 41 41
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet % 
päättyneistä 84 85 83 83 85 85 85 85
Palvelukyky ja laatu
Laitosten säilytysvarmuus % 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2
Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % 
päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta 63 62 60 60 62 62 63 63
Toiminta- ja päihdeohjelmien osuus vankien 
toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. 4,6 5,5  - 5,6 6,0 6,0 7,0 7,0
Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia 
keskimäärin %. 31 31  - 30 29 29 28 27
Toimintaohjelmiin osallistuneet vuoden aikana 
päättyneistä yhdyskuntaseuraamuksista, %. 9,5 11  - 11 12 13 13 14
Rangaistusajan suunnitelmat tehty % 
(vankeusvangit sis. sakkovangit) 80 77  - 80 80 81 83 84
Rangaistusajan suunnitelmat tehty % 
yhdyskuntaseuraamuksissa, valvonta-asiakkaat 87,6 78  - 80 80 80 82 83

HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA 
KEHITTÄMINEN

Toteuma 
2013

Ennuste 
2014 TAE 2015 Tujo 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019

Henkilöstörakenne
Keski-ikä 45,1 45,2 46,1 46,1 46,4 46,6 46,7 46,8
Työhyvinvointi

Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 13,6 14,0 12,5 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Sairauspoissaolot, % vuotuisesta teoreettisesta 
työajasta. 5,42 5,5  - 5,4 5,2 5,2 5,2 5,2
VMBaro, Johtamisindeksi * 3,29  -  - 3,35 - 3,35 - 3,35
VMBaro, Kokonaisindeksi * 3,28  -  - 3,35 - 3,35 - 3,35
VMBaro, työhyvinvointi-indeksi * 7,68  -  - 7,50 - 7,70 - 7,70
Henkilöstön koulutuspäivät / htv 3,1 4,1  - 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
Vanhuusiän eläkeiän saavuttaneet  - 104 89 84 91 113

RESURSSIT
Toteuma 

2013
Ennuste 

2014 TAE 2015 Tujo 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019
Toimintamenot
Rangaistusten täytäntöönpano 188 537 190 743 190 748 192 321 190 854 187 771 188 142 189 340
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto 6 572 6 948 7 290 6 961 6 926 6 926 6 926 6 926
Terveydenhuoltoyksikkö 15 526 15 560 15 779 15 462 15 385 15 385 15 385 15 385
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 553 2 557 2 791 2 568 2 555 2 555 2 555 2 555
Täytäntöönpanoyksikkö 1 583 1 630 1 657 1 657 1 649 1 649 1 649 1 649
Ostopalvelut, Palkeet 2 212 2 260 2 181 2 181 2 181 2 181 2 181
Ostopalvelut, OTTK 7 000 7 958 10 504 11 195 11 510 9 240 8 960

Yhteensä 223 983 227 656 228 942 231 654 230 745 227 977 226 078 226 996
Henkilötyövuodet
Rangaistusten täytäntöönpano 2 439 2 411  - 2 385 -323 2 203 2 203 2 203
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto 83 85  - 78 78 78 78 78
Terveydenhuoltoyksikkö 187 188  - 188 188 188 188 188
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 26 25  - 25 24 24 24 24
Täytäntöönpanoyksikkö 33 33  - 33 33 33 33 33

Yhteensä 2 768 2 742 0 2 709 0 2 526 2 526 2 526
Henkilöstömenojen %-osuus kokonaiskuluista 58,9 % 58,9 % 57,3 % 56,0 % 54,8 % 55,3 % 55,1 %

* VM Baro
** VMBaron työhyvinvointikysymys, asteikko 4-10

10 677
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TALOUDELLISET VOIMAVARAT

Kun toimitilavision mukaiset toimenpiteet toteutetaan

TOIMINNAN TULOT JA MENOT, 1000 €
Toteuma 

2013 Arvio 2014 TAE 2015 Tujo 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019
223 984 227 707 228 942 231 654 230 745 227 977 226 078 226 996

Tulot yhteensä -14 291 -14 243 -13 770 -13 788 -13 133 -12 126 -11 943 -11 943
 - maksullinen toiminta - -11 238 -10 704 -9 873 -9 722 -9 722
 - muut tulot - -2 550 -2 429 -2 253 -2 221 -2 221
Menot yhteensä 238 275 241 950 242 712 245 442 243 877 240 103 238 021 238 939
 - henkilöstömenot 131 905 134 190 - 132 757 129 282 125 037 125 037 125 037
 - toimitilavuokrat 47 670 48 706 - 50 828 51 196 51 581 53 048 52 966
      Senaatin pääomavastike - 49 037 49 405 49 789 51 257 51 175
      Muut vuokrat - 1 791 1 791 1 791 1 791 1 791
 - palvelujen ostot 26 104 27 356 - 29 677 31 554 31 854 28 786 29 286
 - muut toiminnan menot 32 596 31 698 - 32 180 31 845 31 631 31 150 31 650

TOIMINNAN RAHOITUS, 1000 €
Toteuma 

2013 Arvio 2014 TAE 2015 Tujo 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019
 - toimintamenomomentille budj. tulot -14 291 -14 243 -13 770 -13 788 -13 133 -12 126 -11 943 -11 943
 - toimintamenomomentille budj. menot 238 275 241 950 242 712 245 442 243 877 240 103 238 021 238 939
Toimintamenorahoitus, netto josta 223 984 227 707 228 942 231 654 230 745 227 977 226 078 226 996
 - siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle 0 0 0 -231 654 -462 399 -690 376 -916 454
 - talousarvio (TA+LTA) 0 0 228 942 0 0 0 0 0
-käytettävissä 0 0 228 942 0 -231 654 -462 399 -690 376 -916 454

Avolaitostyöt 0 0 5 400 6 621 5 913 5 400 5 400 5 400
 henkilöstömenot 0 0 650 650 650 650 650
 muut menot 0 0 5 971 5 263 4 750 4 750 4 750
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RIKOSSEURAAMUSALAN TULOT

Selite
Toteuma 

2013 Arvio 2014 TAE 2015 Tujo 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019
Työtoiminta* 0 0  - 0 6 095 5 413 5 292 5 232
Laitosmyymälät** 0 0  - 0 3 800 3 800 3 800 0
Palvelussuhdeasunnot*** 0 0  - 0 0 0 0 630
Ruoka- ja ylläpitokorvaukset** 0 0  - 0 850 850 850 850
Muut tulot 0 0  - 579 520 1 579 1 403 1 371 1 371

Yhteensä 0 0 13 770 579 520 12 324 11 466 11 313 8 083
Kustannusvastaavuus % 52% 52% 52% 52%
Kustannusvastaavuuslaskelma ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja (=talousarviomääritelmä)

RIKOSSEURAAMUSALAN IT-MENOT

Selite
Toteuma 

2013 Arvio 2014 TAE 2015 Tujo 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019
Vakiopalvelut (Valtori) 5 621 5 795 5 350 5 400 5 434 5 493
Kehittämispalvelut (ORK) 309 424 430 430 1 140 990
Ylläpitopalvelut (ORK) 1 345 1 467 1 372 1 372 1 856 1 667
ORK:n henkilötyö 665 772 807 778 780 780
Projektipalvelut ja asiakkuudenhallinta (ORK) 116 54 36 30 30 30

Yhteensä 6 691 8 056 0 8 512 7 995 8 010 9 240 8 960
Erillisrahoitettavat (Roti) 200 1 670 1 990 3 200 3 500

Yhteensä 0 8 256 1 670 10 502 11 195 11 510 9 240 8 960
* Vuoden 2013 vertailukelpoisia lukuja mahdoton saada Valtori-organisaatiomuutoksesta johtuen.
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Rikosseuraamuslaitoksen (momentti 25.40.01) toimitilamenot (1 000 euroina)
Päivitetty 6.11.2014

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

Vuoden 2014 vuokramenot ja kiinteistövero (ENNUSTE LOKAKUU 2014) 48 706 48 706 48 706 48 706 48 706
Vuoden 2015 indeksikorotus 1,9 % %:a 48 706:stä 926 926 926 926 926
V. 2014 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 264 264 264 264 264

Yllämainitun hankkeen ylläpitovuokravaikutus 99 99 99 99 99
V. 2015 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 264 264 264 264

Yllämainitun hankkeen ylläpitovuokravaikutus 99 99 99 99
Hämeenlinnan vankila, uudisosa 9/2017 583 1 750 1 750

Yllämainitun hankkeen ylläpitovuokravaikutus 250 750 750
Hämeenlinna/päärakennuksesta luopuminen 10/2017 -344 -1 374 -1 374
Vankiloiden pienet kunnossapitoluonteiset hankkeet; 30.3.2010 
kehyspäätös -270 -270 -270 -270
Jyväskylän kampus, valmis 10/2016 112 449 449 449

Yllämainitun hankkeen ylläpitovuokravaikutus 37 148 148 148
Jyväskylän yks-toimistosta ja Laukaan vankilasta luopuminen, 12/2016 -46 -553 -553 -553
Riihimäki/vanhasta alke-tilasta luopuminen -100 -100 -100
Pelso/perusparannus, 1/2017 (perusparannuksen vuokravaikutuksesta 
vähennetty yhden selliosaston purkamisesta saatavat vuokrasäästöt) 
(aiemmin 1/2015) 313 313 313

Yllämainitun hankkeen ylläpitovuokravaikutus 0 0 0
Mikkeli/perusparannus/arvioitu valmistumisaika 7/2015 545 1 089 1 089 1 089 1 089

Yllämainitun hankkeen ylläpitovuokravaikutus 149 297 297 297 297
Helsinki/Pohjoisselliosaston perusparannus/ 
valmistuu 7/2016 299 598 598 598

Yllämainitun hankkeen ylläpitovuokravaikutus 150 299 299 299
Helsinki/Länsiselliosaston perusparannus/ 
valmistuu 1/2018 599 599

Yllämainitun hankkeen ylläpitovuokravaikutus 300 300
Suomenlinnan vankila, 6/2015 140 240 240 240 240
Kylmäkosken vankila, perusparannus, valmis 6/2016 48 83 83 83

Yllämainitun hankkeen ylläpitovuokravaikutus 21 36 36 36
Helsingin vankila, avoyksikkö, valmis 1/2019 107

Yllämainitun hankkeen ylläpitovuokravaikutus 53
Keravan vankilan päärakennuksen korjaus, valmis 7/2016 30 60 60 60

Yllämainitun hankkeen ylläpitovuokravaikutus 15 30 30 30
Keravan vankilan nuoriso-osastorakennuksesta luopuminen 8/2016 -250 -600 -600 -600
Vanajan vankila, Ojoisten osaston työsiirtolarakennuksen peruskorjaus, valmis 9/2016 29 88 88 88

Yllämainitun hankkeen ylläpitovuokravaikutus 0 0 0 0
Uudenmaan yks-toimiston tilat, 1/2016 49 49 49 49

Yllämainitun hankkeen ylläpitovuokravaikutus 21 21 21 21
Uudenmaan yks-toimiston Espoon toimipisteestä luopuminen, 1/2016 -111 -111 -111 -111
Helsingin yks-toimiston siirto Helsingin vankilan alueelle, 9/2018 27 81

Yllämainitun hankkeen ylläpitovuokravaikutus 12 35
Helsingin yks-toimiston nykyistä tiloista luopuminen, 10/2018 -107 -426
Sulkavan vankilasta luopuminen, 1/2016 -346 -346 -346 -346
Juuan vankilasta luopuminen, 4/2016 -385 -513 -513 -513
Satakunnan vankilan Huittisten osastosta luopuminen, 9/2016 -191 -574 -574 -574
Sidotut vuokramenot yhteensä 50 828 51 196 51 581 53 048 52 966
Sidottujen vuokramenojen kasvu vuodesta 2014 2 122 2 490 2 875 4 342 4 260

0
Kehyksissä saadut lisämäärärahat (muutos vuoteen 2014)
Vähennetään VN 4.4.2012 kehyspäätöksen lisämääräraha Hämeenlinnan 
vankilan korjaushankkeen vuokravaikutukseen -2 500 -2 500 -2500 -2500
VN 3.4.2014 kehyspäätös Hämeenlinnan hankkeen siirtyminen 2 500 1 042
Vähennetään VN 27.3.2013 kehyspäätöksen lisämääräraha 
toimitilamenoihin  -300 -300 -1 800 -1 800 -1 800
Vähennetään 3.4.2014 kehyspäätöksen lisämääräraha toimitilamenoihin 
(indeksikorotus) -500 -500 -500 -500 -500
 Vähennetään 3.4.2014 kehyspäätöksen vuokramenojen indeksikorotus -639 -639 -639 -639 -639
 3.4.2014 kehyspäätöksen vuokramenojen indeksikorotusta vastaava sääs 324 324 324 324 324
Kehyksissä saadut lisämäärärahat (muutokset yhteensä vuoteen 
2014 verrattuna): -1 115 -1 115 -4 073 -5 115 -5 115

Kehysten lisämäärärahat + siirtyminen jaettuun vuokramalliin 
yhteensä -1 115 -1 115 -4 073 -5 115 -5 115
LISÄMÄÄRÄRAHAN TARVE SIDOTTUIHIN VUOKRAMENOIHIN 
(SIDOTTUJEN VUOKRAMNOJEN KASVU - KEHYSTEN 
LISÄMÄÄRÄRAHAT) 1 007 1 375 -1 199 -773 -855

2015 2016 2017 2018 2019
EI SIDOTUT VUOKRAMENOT 
V. 2016 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 330 330 330
V. 2017 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 330 330
V. 2018 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 330
Helsingin vankila/toiminnan tilat, valmis 1/2017 405 405 405

Yllämainitun hankkeen ylläpitovuokravaikutus 203 203 203
Helsinki/puusepän rakennuksesta luopuminen 1/2017 -416 -416 -416

LISÄMÄÄRÄRAHAN TARVE EI-SIDOTTUIHIN VUOKRAMENOIHIN 0 0 522 852 1 182
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2015 2016 2017 2018 2019
LISÄMÄÄRÄRAHAN TARVE SIDOTTUIHIN JA EI-SIDOTTUIHIN VUOKR 1 007 1 375 -676 79 327
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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 (työaja 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   Päättyneistä

Vankeusvangeista avolaitoksissa 
keskimäärin päivässä, %

Avolaitosvangit keskimäärin jaettuna vankeusvankeja 
keskimäärin luvulla (sis. sakkovangit).  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   Päättyneistä

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 %

Vankeusvankien (sis. 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 % 
vankeusvangeista

Tehdyt rangaistusajan suunnitelmat/vuoden aikana vapautuneet 
vankeusvangit (sis. sakkovangit). 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 

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 (henkilöstötilinp1 x vuosi
Vanhuusiän eläkeiän saavuttaneet Palkeet  1 x vuosi
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