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RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS  

 
40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuu-
den haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Lisäksi rikosvastuu 
toteutuu tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Tämä edellyttää usei-
den hallinnonalojen yhteistä tavoitteenasettelua ja yhteisiä toimintalinjoja.  
 
Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon 
varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusta suorittavien edellytyksiä rikoksetto-
maan elämäntapaan parannetaan ja uusiin rikoksiin syyllistymisen riskiä vähennetään. Rangaistusten 
täytäntöönpanon sisältöä kehitetään erityisesti yhteiskunnan normaalipalvelujen käyttöä tehostamalla 
jatkumoiden turvaamiseksi. Lisäksi seuraamusjärjestelmän selkeyttä, johdonmukaisuutta, ennustetta-
vuutta ja oikeudenmukaisuutta parannetaan.  
 
Rangaistusten täytäntöönpanossa tavoitteena on, että vankeja ei sijoiteta suljetumpaan vankilaan tai 
osastoon kuin vankilan järjestys ja turvallisuus sekä vankilassa pitämisen varmuus edellyttävät. Pai-
nopistettä siirretään suljetuista laitoksista avolaitoksiin ja valvottuun koevapauteen.  
 
Seuraamusten vaikuttavuutta lisätään kehittämällä täytäntöönpanon sisältöjä sekä erityisesti tehosta-
malla hallittua vapauttamista ja toimintajatkumoita. Verkostoyhteistyötä kuntien ja muiden ulko-
puolisten palveluntuottajien kanssa lisätään ja polku vapauteen rakennetaan suunnitelmallisesti ver-
kostojen palveluja hyödyntäen. Tavoitteen toteuttamista hankaloittavat kuntatalouden vähentyvät re-
surssit.  
 
Rikosseuraamustyön sisällöllisen kehittämisen tavoitteena on asiakkuuden kokonaishallinnan lisää-
minen. Toiminta- ja asiakasprosesseja kehitetään mm. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- 
ja asiakastietojärjestelmähankkeessa (Roti). Vankiloiden valvontatasoluokittelu otetaan käyttöön. Ta-
voitteena on vankien sijoittelutoiminnan kehittäminen, yhdenvertaisuuden lisääminen avolaitossijoit-
tamisessa ja nykyistä tasaisempi vankiloiden käyttöaste. Vankiloiden toimintaa ja turvateknisiä ratkai-
suja kehitetään luokittelun mukaiseksi.  
 
Rikosseuraamuslaitoksen taloutta on sopeutettu vuosille 2012-2016 laaditun sopeuttamissuunnitelman 
mukaisesti mm. vähentämällä henkilöstöä vuosina 2012-2013 yhteensä 127 henkilötyövuodella. Ko-
konaisuudessaan sopeuttamissuunnitelman mukaan vuosien 2012-2016 aikana vähennetään 197 hen-
kilötyövuotta. Sopeuttamissuunnitelman mukaiset toimet eivät kuitenkaan riitä alentamaan toiminta-
menoja 3.4.2014 kehyspäätöksen edellyttämällä tavalla. Tämän vuoksi sopeuttamissuunnitelmaa jou-
dutaan tarkistamaan. Kehyspäätös tarkoittaa sitä, että Rikosseuraamuslaitos joutuu vähentämään so-
peuttamissuunnitelman vähennysten lisäksi vähintään 140 henkilötyövuotta vuosien 2016‒2017 aika-
na. Jos muiden toimintamenojen indeksikorotuksia ei budjeteissa kateta, aiheutuu niistä vuosittain 
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vielä noin miljoonan euron lisäsopeutuspaine, joka henkilötyövuosina tarkoittaa 24 htv:n vuosittaista 
vähennystä edellä esitetyn lisäksi. Kehyspäätöksen edellyttämien määrärahaleikkausten toteuttaminen 
henkilötyövuosia edelleen vähentämällä vaikuttaa välttämättä toiminnan laatuun. Vähentynyt henki-
löstömäärä ei enää riitä olemassa olevan vankilaverkoston laitosturvallisuuden ja kuntouttavan toi-
minnan nykytason turvaamiseen, mikäli toimitilaverkostoa ei tiivistetä yksiköitä yhdistämällä (esim. 
ns. kampukset) ja niiden määrää vähentämällä. 
 
Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisio valmistui syksyllä 2013. Nyt toimitilavisio joudutaan päivit-
tämään 3.4.2014 kehyspäätöksen mukaisesti lisäsäästöjen aikaansaamiseksi. Kehyspäätös ei mahdol-
lista nykyisen toimitilarakenteen ylläpitämistä. Tavoitteena on, että päivitetty toimitilavisio mahdollis-
taisi nykyisen kaltaisen vaikuttavan toiminnan jatkamisen ja alentaisi toimitilakustannuksia.   
 
Jotta toimintakykyä heikentävät vaikutukset olisivat niin pienet kuin mahdollista, säästöt on toteutet-
tava sekä rakenteita muuttamalla (toimitilat) että henkilöstömäärää supistamalla. Sopeuttaminen edel-
lyttää myös sitä, että erityisesti vankimäärä jatkaa laskuaan. Rikosseuraamuslaitoksen strategialinjaus-
ten toteuttaminen tukee rangaistusten täytäntöönpanon laadun kehittämistä ja edesauttaa tiukasta ta-
loudellisesta tilanteesta selviämistä. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintaprosesseja ja tietojärjes-
telmiä kehittämällä lisätään vaikuttavuutta ja tuottavuutta sekä vähennetään manuaalisesti tehtävää 
rutiinityötä.  
 
Yhdyskuntaseuraamusten ja vankeuden täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät on tarkoitus 
siirtää ulosotolta Rikosseuraamuslaitokselle 1.3.2015 alkaen. Muutos mahdollistaa täytäntöönpanon 
aloitusprosessin sisällöllisen kehittämisen. Muutos toteutetaan hallinnonalan sisäisillä määräraha-
siirroilla vuoden 2015 budjetissa.  
   
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankeen perusteella on valmisteltu vankien terveydenhuollon järjestä-
misvastuun ja rahoituksen siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Hallitusohjelma-
tavoitteen mukaisesti vankien terveydenhuollon valvonta on tarkoitus siirtää Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirastolle.   
 
Vankiluvussa tapahtui poikkeuksellinen aleneminen syksyllä 2013 ja vankiluku on pysynyt alempana 
myös 2014 alkuvuoden. Syitä muutokseen analysoidaan. Tällä hetkellä vankimääräennusteisiin on 
suhtauduttava varovasti. Vankiluvun ei kuitenkaan arvioida vuonna 2015 laskevan oleellisesti edelli-
sestä vuodesta. Pitkäaikaisvankien ja ulkomaalaisten vankien suhteellinen osuus on koko 2000-luvun 
ajan noussut. Yksinomaan elinkautisvankien osuus vangeista on jo lähes 7 %. Samalla kuitenkin van-
kiloiden läpivirtaamasta vangit, joiden vankilassaoloaika on enintään kolme kuukautta (sakonmuuntoa 
suorittavat mukaan lukien), ovat enemmistönä. Valvontarangaistuksessa olevien määrän arvioidaan 
olevan vuonna 2015 keskimäärin 70 tuomittua. Yhdyskuntaseuraamuksien kokonaismäärän arvioi-
daan laskevan erityisesti liikennejuopumusten vähenemisen seurauksena. Seuraamuksiin liittyvien 
asiantuntijalausuntojen määrän arvioidaan edelleen hiukan laskevan.  
 
 
Toiminnan laajuus 
 

Toteuma 
2013 

TA 
2014 

Arvio 
2014 

Arvio 
2015 

Vankeja keskimäärin 3 175 3 205 3 175 3 150
Vapaudesta vankilaan tulleet 5 809 6 050 5 700 5 650
Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin 3 324 3 600 3 250 3 250
Täytäntöönpantavaksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 4 270 4 600 4 200 4 200
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot (pyydetyt) 7 940 9 000 7 400 7 400
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Alustavat tulostavoitteet vuonna 2015 
 
Tuottavuus ja taloudellisuus 
 
Rikosseuraamuslaitos sopeuttaa toimintamenojaan vuosille 2012-2016 laaditun Rikosseuraamuslai-
toksen talouden sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Sopeuttamissuunnitelman mukaiset toimet eivät 
kuitenkaan riitä alentamaan toimintamenoja 3.4.2014 kehyspäätöksen edellyttämällä tavalla vuosina 
2014-2018. Työprosesseja kehittämällä lisätään tuottavuutta ja vähennetään manuaalisesti tehtävää 
rutiinityötä. Resursseja kohdennetaan strategian tavoitteiden mukaisesti erityisesti avoimemman täy-
täntöönpanon kehittämiseen, valvontarangaistuksen toimeenpanoon sekä koevapauden valmisteluun ja 
valvontaan. Toimitilojen käytön tehokkuutta lisätään ja niiden energiatehokkuutta parannetaan.  
 
Rikosseuraamuslaitoksen henkilötyövuosimäärä laskee sopeuttamissuunnitelman mukaisesti siten, että 
vuonna 2015 henkilötyövuosikehys on 2 709 htv. Esityksessä siirtyvän määrärahan osuus vuodelle 
2016 laskee noin 7,7 milj. euron tasolle ollen 3,2 % toimintamenomäärärahasta.  
 
Sopeuttamissuunnitelman mukaan merkittävä osa henkilöstövähennyksistä tuli saada aikaan Rotin 
avulla. Rotin todelliset henkilöstövähennykset realisoituvat kuitenkin vasta uuden järjestelmän käyt-
töönoton jälkeen, joten pysyäkseen määrärahakehyksessään Rikosseuraamuslaitos joutuu jättämään 
virkoja täyttämättä useista eri toiminnoista ilman aitoja toiminnallisia tuottavuushyötyjä.  
 
Vuodelle 2015 on suunniteltu mm. seuraavat talouden sopeuttamistoimet: 
 

- täytäntöönpanon prosesseja kehitetään ja tuottavuutta lisätään tietojärjestelmiä kehittämällä 
erityisesti Roti –hankkeessa sekä Kieku-järjestelmän käyttöönottoa valmistelemalla, 

- vankiloissa otetaan käyttöön valvontatasoluokitus, 
- energiakulutusta vähennetään toteuttamalla vankiloiden energiatehokkuussuunnitelmia, 
- tilankäyttöä pyritään tehostamaan,  
- talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja kevennetään, 
- hankintatoimea kehitetään. 

 
 
Tuottavuus ja taloudellisuus Toteuma 

2013 
TA 

2014 
Arvio 
2014 

Tavoite 
2015 

 
Vangit keskimäärin päivässä/htv 

1,33 1,35 1,34 1,35

Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa  
keskimäärin päivässä/htv 

12,0 13,1 11,9 12,0

Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot  
vuodessa/htv 

261 260 260 260

Toimintamenot vuodessa/vanki (netto) 61 896 62 920 63 085 64 527
Toimintamenot vuodessa/yhdyskuntaseuraamus (netto) 5 327 5 117 6 074 6 074

 
 
Tuotokset ja laadunhallinta 
  
Yhdyskuntaseuraamusten käytön edellytyksiä vahvistetaan ja toimeenpanon sisältöjä kehitetään. Yh-
dyskuntaseuraamusten käytön lisäämiseksi kehitetään erityisesti yhdyskuntaseuraamuksiin liittyvää 
päihdetyötä. Etsitään uusia tapoja järjestää työvelvoitepaikkoja mm. vajaatyökyisille yhdyskuntapal-
velun toimintaedellytysten turvaamiseksi. Selvitetään ja linjataan ulkopuolisten työmahdollisuuksien 
käyttö ja tavoitteet vankityössä.   
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Tavoitteena on vähentää vapautumista suljetusta laitoksesta lisäämällä sijoittamista suoraan siviilistä 
avolaitokseen ja kehittämällä suljettujen vankiloiden rangaistusajansuunnitelmatyöskentelyä. Eri hen-
kilöstöryhmien roolia ja tehtäviä täsmennetään suunnitelmallisen rangaistusajan toteuttamiseksi ja 
resurssien käytön tehostamiseksi. Synergiaetuja haetaan yhteiskunnan palvelujärjestelmien ja rangais-
tuksen aikaisen toiminnan suunnitelmallisella yhteistyöllä. 
  
Asteittaisella vapauttamisella ja sen aikana annettavalla tuella ja valvonnalla edistetään tuomitun hal-
littua paluuta yhteiskuntaan. Erityistä huomiota kiinnetään tuomittuihin, joiden vakavan väkivallan 
uusimisen todennäköisyys on suuri.  Suunnitelmallista ja asteittaista vapauttamista lisätään tehosta-
malla suljettujen vankiloiden roolia valvotun koevapauden valmistelussa. Vuonna 2015 valvotussa 
koevapaudessa on päivittäin keskimäärin 190 vankia.  
 
 
Tuotokset ja laadunhallinta Toteuma 

2013 
TA 

2014 
Arvio 
2014 

Tavoite 
2015 

Vankeusvankien toimintoihin osallistuminen,  
% päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta (sis. 
sakkovangit) 

63 62 62 62

Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet,  
% aloittaneista 

87 80 80 80

Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä * 85 83 83 83
Laitosten säilytysvarmuus % 99,2 99,2 99,2 99,2
Vankeusvangeista avolaitoksissa  
keskimäärin päivässä % (sis. sakkovangit) 

35 37 37 37

* Tunnusluvun suhteutus muutettu koskemaan ko. vuonna päättyneitä seuraamuksia (aiemmin suhteutettiin 
alkaneisiin). 
 
 
Henkilöstövoimavarat 

Valvonta- ja ohjaustehtävissä toimivien työn sisällön kehittämistoimien pilotointi saatetaan loppuun. 
Saatujen tulosten perusteella työnkuvien sisältöjä monipuolistetaan ja laajennetaan. Työvuorosuunnit-
telun ja tehtävänkuvien uudistamista jatketaan siten, että työvuorotaulukot ja henkilöstösijoittelu rea-
goivat paremmin toiminnallisiin muutoksiin.  
 
Luodaan toimintamalli pitkien sairauslomien ehkäisemiseen ja varhaiseen työhön palaamiseen yhteis-
työssä työterveyshuollon ja Kevan kanssa. Lyhyiden poissaolojen vähentämiseen pyritään esimiestyön 
ja johtamisen kehittämisellä. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että kehittämistoimien avulla sairaus-
poissaolot alenevat kohti valtion keskiarvoa. Tavoitteena pidetään 12 työpäivää/htv vuonna 2016.  
 
Henkilöstövähennysten ja muutosten jatkuminen edellyttävät työhyvinvointitoiminnalta uudenlaisia 
toimintamalleja. Käytössä olevia ja käytännössä myönteistä kehitystä tukeneita työhyvinvoinnin kehit-
tämistoimia jatketaan. Muutosten onnistunut toteuttaminen varmistetaan hyvällä johtamisella, osaami-
sen kehittämisellä ja henkilöstön osallistamisella. 
 
 
Henkilöstövoimavarat Toteuma 

2013 
TA 

2014 
Arvio 
2014 

Arvio 
2015 

Henkilöstömäärä, htv 2 768 2 762 2 742 2 709
Keski-ikä 45,1 45,2 45,2 46,1
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 14,0 12,8 13,0 12,5
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Rikosseuraamuslaitoksen resurssit 

Rikosseuraamuslaitokselle myönnetään vuodelle 2015 valtioneuvoston 3.4.2014 kehyspäätöksen mu-
kaisesti toimintamenomäärärahaa 230,057 miljoonaa euroa. Toimintamenomääräraha nousee edelli-
seen vuoteen verrattuna 851 000 eurolla (0,4 %). Kehyspäätös sisältää 1,8 miljoonaa euroa Roti -
hankkeeseen tarkoitettuja määrärahoja siirtona momentilta 28.70.20. Mikäli Roti -hankkeelle saatuja 
erillismäärärahoja ei huomioida, Rikosseuraamuslaitoksen määrärahat vähenevät vuodesta 2014 yh-
teensä 979 000 euroa. Tehdyn kehyspäätöksen perusteella Rikosseuraamuslaitos käyttää vuonna 2015 
pakollisten henkilöstö-, vuokra- ja muiden menojen kattamiseen 3 miljoonaa euroa edelliseltä vuodel-
ta siirtyvää määrärahaa. Siirtyvä määräraha vuodelle 2016 on 7,7 miljoonaa euroa (3,2 %).  
 
Verrattuna vuoden 2014 talousarvion määrärahaan vuoden 2015 toimintamenomäärärahat lisääntyvät 
kehyspäätöksessä seuraavasti: 300 000 euroa toimitilahankkeille ja 500 000 euroa toimitilojen indek-
sikorotuksiin, 1 158 000 euroa VES-korotuksiin ja 1 830 000 euroa Roti -hankkeelle. Määrärahoja 
puolestaan leikattiin seuraavasti: lisäsäästö 1 000 000 euroa ja julkisen hallinnon atk-säästöt 155 000 
euroa, -0,5 % toimintamenosäästö 1 138 000 euroa ja palkkaliukumavähennys 644 000 euroa.  
 
Talousarvioehdotuksen 2015 perusteella Rikosseuraamuslaitoksen nettomenot ovat 233,1 miljoonaa 
euroa. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu sopeuttamissuunnitelmasta saatavia säästöjä 2,1 milj. 
euroa. Sopeuttamistoimista huolimatta Rikosseuraamuslaitoksen nettomenot nousevat edelliseen vuo-
teen nähden 3 miljoonaa euroa Roti -hankkeen menojen, toimitilavuokrien nousun ja tulojen laskun 
seurauksena.  
 
 
 
 
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroina) 
Toimintamenomomentti 25.40.01 

TP 
2013 

TA 
2014 

Budjetoitu 
2014 

Esitys 
2015 

Bruttomenot 238 275 243 127 244 338 243 827
Bruttotulot -14 291 -14 565 -14 270 -13 770
Nettomenot 223 983 228 562 230 068 230 057
   
Siirtyvät erät   
 - siirtyvät edelliseltä vuodelta 9 635  11 615 10 753
 - siirtyvät seuraavalle vuodelle  11 615  10 753 7 715
Siirtyvä määräraha % 4,93 %  4,47 % 3,20 %

 
 
Määrärahan arvioitu käyttösuunnitelma  
(1 000 €) 

Kehys 
2014 

Siirtyvät 
v. 2014 

Alustava 
käyttösuunn.

2015 
Rangaistusten täytäntöönpano 192 192  190 058
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keha) 7 143  7 290
Valtakunnalliset täytäntöönpanoa tukevat tehtävät 19 799  20 227
   Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 591  2 791
   Terveydenhuoltoyksikkö 15 564  15 779
   Täytäntöönpanoyksikkö 1 644  1 657
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 11 687  12 482
Yhteensä 230 821 10 753 230 057
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Palkat 
 
Palkkamenot vuonna 2015 on laskettu vuoden 2013 VES–ratkaisun perusteella. Palkkamenot ovat 
134,3 miljoonaa euroa henkilötyövuosikehyksen ollessa 2 709. Rikosseuraamuslaitoksen toimintame-
noista rahoitettavan htv:n hinta on keskimäärin 49 562 euroa. 
 
Täytäntöönpanon aloitustehtävien siirto ulosotolta Rikosseuraamuslaitokselle 
 
Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloitustehtävät on tarkoitus siirtää ulosotolta Rikosseuraamus-
laitokselle 1.3.2015 lukien. Rikosseuraamuslaitos esittää, että hallinnonalan sisäisenä siirtona Rikos-
seuraamuslaitokselle siirretään 403 011 euroa.   
 
Siirrettävä määräraha sisältää kuuden henkilötyövuoden hinnan 297 372 euroa (Rikosseuraamuslai-
toksen keskimääräinen palkka vuonna 2015 on 49 562 euroa), henkilöstöpalveluista aiheutuvat kus-
tannukset 65 639 euroa sekä vankien matkakuluja yht. 40 000 euroa. Rikosseuraamuslaitoksen näke-
myksen mukaan siirrettävässä määrärahassa on huomioitava myös siirtyvää henkilöstömäärää vastaa-
vat henkilöstöpalvelukustannukset (koulutus, työterveys yms.), matkakulut, palvelukeskusmaksut (tie-
tohallinto/Palkeet) sekä tilakustannukset. Huomioitavat maksut muodostuvat seuraavasti: 
- henkilöstöpalvelut ja matkat: 1 394 euroa/ htv (Risen vuoden 2013 toteutuma/htv) 
- palvelukeskusmaksut: 1 500 euroa/htv (Risen vuoden 2013 toteutuma/htv) 
- tilakustannukset: 8 045 euroa/htv (Kehan 2013 tilakustannukset /käyttäjä HTH-järjestelmästä). 
Yllä mainitut henkilöstöpalvelukustannukset ovat yhteensä 10 940 euroa/htv eli kuuden htv:n osalta 
yhteensä 65 639 euroa. 
 
Koska muutos on tarkoitus toteuttaa 1.3.2015 lukien, vuonna 2015 Rikosseuraamuslaitokselle siirret-
täisiin 335 840 euroa (10 kuukauden menoja vastaava määrärahalisäys).    
 
Vuokrat 
 
Rikosseuraamuslaitos maksaa vuonna 2015 vuokria 50,4 miljoonaa euroa, mikä on 1,8 miljoonaa eu-
roa enemmän kuin vuoden 2014 arvio. Vuokrien nousuun vaikuttaa mm. Mikkelin vankilan peruspa-
rannushankkeen valmistuminen.   
 
 
Rikosseuraamuslaitoksen toimitilamenot 
(1 000 €) 

TP 
2013 

Arvio 
2014 

Esitys 
2015 

Pääomavuokrat/Senaatti 45 815 46 745 48 519
 -josta maanvuokrat 563 537 543
 -josta kiinteistöverot 742 740 740
muut toimitilavuokrat 1 855 1 858 1878
Toimitilamenot yhteensä  47 670 48 601 50 396
Ylläpito- ja ympäristönhoitomenot * 8 228 8 300 8 400
Kunnossapito- ja huoltokustannukset **  2 163  2 200 1 900

* Ylläpito- ja ympäristönhoitomenoihin on laskettu: lämmitys, sähkö, vesi, siivouspalvelut, puhdistusaineet ja tarvikkeet, 
ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut. 
** Kunnossapito- ja huoltokustannukset  sisältävät myös pienehköt uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet. 
 
Rikosseuraamuslaitos sai vuodelle 2015 toimitilahankkeisiin 27.3.2013 kehyspäätöksessä 0,3 milj. 
euroa ja 3.4.2014 kehyspäätöksessä 0,5 miljoonaa euroa toimitilojen indeksikorotuksiin, mikä kattaa 
osan vuokrien indeksikorotuksista.  
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Paljuselleistä luopuminen on kirjattu tavoitteeksi hallitusohjelmaan. Kehyspäätöksessä ei myönnetty 
lisämäärärahaa Hämeenlinnan vankilan perusparannushankkeelle. Hanketta ei kyetä toteuttamaan ke-
hyspäätöksen mukaisella rahoituksella, joten paljusellejä ei kyetä poistamaan Hämeenlinnan vankilas-
ta. Mikkelin vankilan perusparannushanke valmistuu vuoden 2015 aikana. Helsingin vankilasta pal-
jusellit poistuvat vaiheittain vuosina 2016-2018 valmistuvan perusparannushankkeen myötä. (LIITE 
1: Rikosseuraamuslaitoksen toimitilamenot). 
 
Muut toimintamenot 
 
Muihin toimintamenoihin käytetään 62,2 miljoonaa euroa vuonna 2015 (käyttösuunnitelman mukai-
sesti 60,9 miljoonaa euroa vuonna 2014).   
 
Rikosseuraamuslaitoksen muilla toimintamenoilla rahoitetaan mm. vankeusrangaistusten ja yhdyskun-
taseuraamusten toimeenpanon sisältö ja vankien ylläpito. Tästä syystä muiden toimintamenojen osuus 
toimintamenoista on valtion virastojen keskimääräistä tasoa huomattavasti suurempi. Muut toiminta-
menot ovat noin 25 % käytettävissä olevista toimintamenomäärärahoista. Muiden toimintamenojen 
indeksikorotukset ovat vuosittain noin 1,17 milj. euroa.  
 
Kehyspäätöksen ylittävä rahoitusesitys: 
Rikosseuraamuslaitos esittää, että muihin toimintamenoihin myönnettäisiin talousarviossa vuodelle 
2015 indeksikorotukset kattava tasokorotus (LIITE 2). 
 
 
Tietohallintomenot 
 
Alustavan laskelman mukaan Rikosseuraamuslaitoksen tietohallintobudjetti on vuonna 2015 kokonai-
suudessaan noin 10,2 miljoonaa euroa. Vuoteen 2014 verrattuna kasvua on 474 000 euroa (4,7 %).  
 
Tietohallintomenot 
(1 000 euroa) 

TP 
2013 

Arvio 
2014 

Esitys 
2015 

Käyttöpalvelut (Valtori) 3 440 3 540
Vakio- ja ylläpitopalvelut 3 384 3 510
Kehittämispalvelut 406 227
Erityispalvelut 64 85
Oman työn osuus (ORK) 734 830
Roti –hanke 1 720 2 050
Tietohallintomenot yhteensä 7 055 9 748 10 242

 
 
Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmä (Roti) 
 
Roti -hankkeen etenemissuunnitelmaa on muutettu, koska hankinnan aloittamiselle on jouduttu mää-
rittämään uusi aikataulu. Tämä puolestaan vaikuttaa lykkäävästi myös määrärahatarpeen jakautumi-
seen vuosina 2014- 2017. Hankkeen ohjausryhmä totesi kokouksessaan 29.11.2013, että tarjouskilpai-
lun läpivieminen vie ennalta suunniteltua enemmän aikaa. Hankkeen hankintavaiheesta laadittiin tä-
män perusteella riskianalyysi. Riskit luokiteltiin niiden todennäköisyyden, vakavuuden ja sijainnin 
(ORK, Roti -hanketoimisto, ulkoa tuleva riski) mukaan. Jokaisen riskin osalta määriteltiin toimenpi-
teet, joiden kautta riskin realisoitumisen todennäköisyyttä voidaan hallita.   
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IT-hankkeen hankepäällikön nimittämisen viivästyttyä, hankintaan liittyvien muutosten, AIPA-
hankkeen hankinnan kokemusten hyödyntämisen ja hankinnan vaiheistukseen liittyvän uuden tilan-
nearvion perusteella johtoryhmä (ent. ohjausryhmä) päätti helmikuussa 2014 Oikeusrekisterikeskuk-
sen esityksen mukaisesti muuttaa hankesuunnitelmaa hankinta-aikataulun osalta. Päätöksen mukaan 
alustava tarjouspyyntö toimittajille jätetään kesäkuussa 2014 ja lopullinen tarjouspyyntö ns. neuvotte-
lumenettelyvaiheen jälkeen joulukuussa 2014. Sopimuksen allekirjoituksen on määrä tapahtua maalis-
kuussa 2015. 
 
Koska toteutuksen aikataulu on siirtynyt eteenpäin uuden hankintamallin mukaisesti, tarkistettu mää-
rärahatarve jakautuu seuraavasti. Rikosseuraamuslaitos esittää, että Roti –hankkeen rahoitus jakautuisi 
seuraavasti: 
 
 2014 2015 2016 2017 Yhteensä 
OM-VM tuottavuus-
pöytäkirjan  
mukainen jaottelu 

 
1,67 milj. € 3,5 milj. € 3,73 milj. €

 
0 8,9 milj. €

Tarkistettu  
rahoitustarve 

 
0,2 milj. € 2 milj. € 3,2 milj. €

 
3,5 milj. € 8,9 milj. €

 
Hankkeen määrärahatarve on nykyarvion mukaan siten seuraava: 
 

 Vuonna 2015 0,53 miljoonaa euroa (vuodelle 2014 myönnetystä määrärahasta siirtyy vuodelle 
2015 1,47 miljoonaa euroa) 

 Vuonna 2016 3,2 miljoonaa euroa 
 Vuonna 2017 3,5 miljoonaa euroa 

 
 
 
Tuotot 
 
Rikosseuraamuslaitoksen tulojen arvioidaan laskevan edellisestä vuodesta noin 500 000 eurolla ollen 
13,8 miljoonaa euroa. 
 
 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 
(1 000 euroa) 

TP 
2013 

TA 
2014 

Arvio 
2014 

Esitys 
2015 

Tuotot  
Myyntituotot 10 105 10 200 10 000 9 700
Muut tuotot 889 1 050 955 800
Tuotot yhteensä 10 994 11 250 10 955 10 500
Erilliskustannukset 10 574 10 600 10 300 9 500
Osuus yhteiskustannuksista 10 726 9 500 10 800 10 850
Kokonaiskustannukset 21 299 20 100 21 100 20 350
Alijäämä -10 306 -8 850 -10 145 -9 850
Kustannusvastaavuus, % 52 56 52 52

 
 
2015 talousarvio 230 057 000 
2014 talousarvio  229 206 000 
2013 tilinpäätös 225 963 000 
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74 AVOLAITOSTYÖT  
 
Määrärahasta käytetään enintään 1,7 miljoonaa euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleis-
hyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin sekä myös kan-
sallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin 
voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrära-
haa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojek-
tien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuin-
tilojen kunnostamiseen. Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. 
 
Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käyte-
tään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai 
opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 32 700 euroa 
vankia kohti vuodessa.  
 
2015 talousarvio 5 400 000 
2014 talousarvio  5 400 000 
2013 tilinpäätös 5 400 000 
 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET  
 
1 Rikosseuraamuslaitoksen toimitilataulukko 
2 Esitys indeksikorotuksen huomioimisesta Rikosseuraamuslaitoksen määrärahapäätök-

sessä  
 


