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1 TIIVISTELMÄ 

 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2015 - 2018 on kuvattu Rikosseuraamus-

laitoksen toimintaympäristössä suunnittelukaudella tapahtuvat muutokset, arvio toi-

minnan laajuudesta sekä keskeiset vaikuttavuustavoitteet ja niihin liittyvät hankkeet.  

 

Valtiontalouden säästötoimien ja toimintamenojen nousun vuoksi Rikosseuraamuslai-

toksen taloudellinen tilanne on pysynyt sopeuttamistoimista huolimatta vaikeana. 

Näyttääkin siltä, että annetussa rahoituskehyksessä pysyminen tulee vaatimaan uusia 

toimenpiteitä sopeuttamissuunnitelmassa vuosille 2012 - 2016 esitettyjen toimien li-

säksi. Tilanne vaikeutuu entisestään, jos asiakas- ja vankimäärät nousevat nykyisestä 

tasosta. Taloustilanteen arvioidaan pysyvän vaikeana TTS-kauden jälkeenkin, joten ta-

louden ja toiminnan yhteensovittamista jatketaan vuosikymmenen loppuun asti. Ri-

kosseuraamuslaitoksen strategialinjausten toteuttaminen tukee rangaistusten täytän-

töönpanon laadun kehittämistä ja edesauttaa tiukasta taloudellisesta tilanteesta selviä-

mistä. Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstömäärää ja toimintoja sopeutetaan kehys-

päätöksen mukaisen määrärahatason edellyttämällä tavalla. Rangaistusten täytäntöön-

panon toimintaprosesseja ja tietojärjestelmiä kehittämällä lisätään vaikuttavuutta ja 

tuottavuutta sekä vähennetään manuaalisesti tehtävää rutiinityötä. Rikosseuraamuslai-

toksen toimitilavisiossa 2014-2025 ja sen pohjalta laaditussa toimitilasuunnitelmassa 

määritellään investointitarpeet. Toimitilaverkostoa kehitetään paremmin toimintaa tu-

kevaksi ja samalla toimitilakustannuksia pyritään hillitsemään. Hämeenlinnan ja Hel-

singin vankiloiden investointihankkeiden myötä Rikosseuraamuslaitoksen vankitilat 

saadaan vastaamaan kansainvälisiä normeja.  

 

Rikosseuraamuslaitoksen strategia vahvistettiin vuoden 2011 alussa. Rikosseuraamus-

laitoksen visiona on tehdä vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskun-

nan turvallisuuden hyväksi. Rikosseuraamuslaitoksen strategia on kiteytetty kolmeen 

peruspilariin, jotka ovat ”polku rikoksettomaan elämään aktiivisella verkostoyhteis-

työllä”, ”turvallisesti kohti avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntöönpanoa” ja ”mie-

lekäs työ, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö”. Suunnittelukaudella näitä linjauksia 

viedään käytäntöön hankkeiden kautta, jotka liittyvät henkilöstön osaamiseen, työpro-

sesseihin ja teknisen toimintaympäristön kehittämiseen.  
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Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kuvaavat hyvin sitä toimintakentän mo-

ninaisuutta, jonka osana Rikosseuraamuslaitos toimii. Kumppanuuksien hyödyntämi-

nen ja verkostoituminen erilaisten palveluntuottajien kanssa tulee entistä tärkeämmäk-

si. Onnistuminen yhteiskuntaan integroivien polkujen rakentamisessa ratkaisee viime 

kädessä sen, miten hyvin Rikosseuraamuslaitos onnistuu tavoitteessaan ehkäistä uu-

sintarikollisuutta. Kuntatalouden rahoitusvaikeudet ja taloudellinen taantuma lisäävät 

kuntoutusjatkumoiden ja kumppanuuksien rakentamisen haasteellisuutta. Kansainvä-

listyminen ja tietoyhteiskunnan teknologinen kehitys tuovat mukanaan sekä mahdolli-

suuksia että uhkia.  

 

Rikosseuraamuslaitos on jatkanut toiminnan tuottavuuden jatkuvaa kehittämistä vuo-

den 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 ran-

gaistusten täytäntöönpanotyöhön ja sen sisällön kehittämiseen. Tekniset ratkaisut, ku-

ten sähköinen valvonta ja uusi asiakastietojärjestelmä, lisäävät henkilöstön työn suju-

vuutta, mielekkyyttä ja turvallisuutta.  

 

Valvontarangaistuksen arvioitiin täydessä laajuudessaan laskevan päivittäistä vankilu-

kua noin 110:lla. Valvontarangaistusmäärät ovat kuitenkin jääneet ennakoitua pie-

nemmiksi. Suunnittelukaudella valvontarangaistuksen käyttö vakiintuu ja sen todelli-

nen vaikutus vankipaikkojen tarpeeseen selviää lähivuosina. Vankien määrän olete-

taan pysyvän nykytasolla ennakoitujen muutosten vaikuttaessa vastakkaisiin suuntiin. 

Kaikkiaan vankiluvun kehitys on kuitenkin herkkä niin lain kuin rangaistuskäytäntö-

jenkin muutoksille. Tutkintavankien osalta on paineita siihen, että heitä aletaan siirtää 

aikaisempaa nopeammin poliisilta Rikosseuraamuslaitoksen tiloihin. Rikosseuraamus-

laitos pyrkii edelleen vankeuslain keskeisen periaatteen mukaisesti lisäämään vaiheit-

tain ja hallitusti tapahtuvaa vapauttamista. Valvottuun koevapauteen on tarkoitus si-

joittaa suunnittelukauden lopulla päivittäin 200 vankia.  

 

Vapaudessa suoritettavat yhdyskuntaseuraamukset ovat merkittävä osa rangaistusten 

täytäntöönpanojärjestelmää. Yhdyskuntaseuraamuksiin liittyy monia etuja verrattuna 

erityisesti suljettuun laitostäytäntöönpanoon. Rikosseuraamuslaitoksen on tehtävä 
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johdonmukaisesti työtä, jotta yhdyskuntaseuraamusten vaikuttavuus tulisi yleisesti 

tunnetuksi. Suunnittelukauden alussa uudistetaan yhdyskuntaseuraamuksia koskeva 

lainsäädäntö. Yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan suunnittelukaudella pysy-

vän lähellä nykytasoa. Yhdyskuntaseuraamustoimikunnan ehdottamaa sakkopalvelun 

käyttöönottoa Rikosseuraamuslaitos ei kuitenkaan pidä tarkoituksenmukaisena. Sak-

kopalvelu monimutkaistaisi seuraamusjärjestelmää sekä lisäisi viranomaisharkintaa ja 

toimeenpanon kustannuksia.  

 

Täytäntöönpanotyön sisällöllistä kehittämistä ohjaa uusimisriskin vähentämistavoite. 

Suunnittelukauden aikana keskeisiä toiminnallisia kehittämishaasteita ovat yhtenäisen 

asiakasarviointimenetelmän käyttöönotto, uuden asiakastietojärjestelmän rakentami-

nen siten, että samalla kehitetään toimintaprosesseja, sekä toiminnan laadun ja vaikut-

tavuuden varmistaminen. Vankien suunnitelmallisen vapauttamisen ja siihen liittyvän 

verkostotyön edistämiseksi kehitetään vapauttamista tukevaa toimintaa. Toimintojen 

kehittäminen vaikeutuu henkilöstövähennysten vuoksi.  Sopeuttaminen edellyttää ar-

violta lähes 200 henkilötyövuoden vähentämistä vuoden 2011 tasosta.  

 

Henkilöstön työhyvinvointi perustuu hyvään johtamiseen, monipuolisiin ja mielekkäi-

siin tehtävänkuviin, järkeviin työprosesseihin, töiden priorisointiin ja oikeudenmukai-

seen työnjakoon. Mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja oman työn sisältöön 

vaikuttamiseen ovat tärkeitä. Vuoden 2014 alussa siirrytään uuteen rikosseu-

raamusalan tehtäviin pätevöittävään koulutusmalliin, joka pitää sisällään osaamisläh-

töisen tutkintokoulutuksen, kaikille tarkoitetun alalletulokoulutuksen ja täydennyskou-

lutuksen. Suunnittelukauden aikana erityistä huomiota kiinnitetään esimieskoulutuk-

seen ja päivitetään vuosittain pidemmän aikavälin henkilöstösuunnitelma, jonka tar-

koituksena on ennakoida rikosseuraamusalan henkilöstömuutoksia ja –tarpeita.  
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2 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VISIO JA KESKEISET TAVOITTEET 

 

 

Rikosseuraamuslaitoksen strategiassa vuosille 2011 - 2020 on kuvattu visio ja keskei-

set tavoitteet. Rikosseuraamuslaitoksen perustehtävänä on yhdyskuntaseuraamusten ja 

vankeusrangaistusten täytäntöönpano sekä tutkintavankeuksien toimeenpano. Rikos-

seuraamuslaitoksen erityisenä tavoitteena on parantaa yhteiskunnan turvallisuutta vä-

hentämällä tuomittujen uusintarikollisuutta. Visiona on, että Rikosseuraamuslaitos te-

kee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hy-

väksi. Vision saavuttamiseksi Rikosseuraamuslaitoksessa kehitetään työn sisältöä, 

työmenetelmiä, prosesseja ja henkilöstön osaamista sekä panostetaan yhteistyöhön 

muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Keskeiset toimintalinjaukset on ki-

teytetty kolmeen tavoitteeseen, joita kohti suunnittelukaudella edetään. Tavoitteet esi-

tellään jäljempänä toiminnalliseen tehokkuuteen, tuotoksiin ja laatuun sekä henkilös-

tövoimavarojen hallintaan liittyvien hankkeiden kautta. 

 

Kaavio 1 Rikosseuraamuslaitoksen arvot, perustehtävä, visio ja keskeiset tavoitteet 
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3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TOIMINNAN LAAJUUS 

 

 

Seuraavassa on kuvattu toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, jotka vaikuttavat 

Rikosseuraamuslaitoksen asiakasmääriin ja toimintaedellytyksiin suunnittelukaudella. 

 

 

3.1 Julkisen talouden rahoitusongelmat 

 
Julkisen talouden alijäämän vuoksi tehtävät menoleikkaukset heijastuvat Rikosseu-

raamuslaitoksen talouteen. TTS-kaudella Rikosseuraamuslaitoksen talous ajautuu krii-

siin, mikäli toimintamenoja ei kyetä sopeuttamaan kehysrahoituksen tasolle.  

 

Tuottavuuden parantamisessa tärkeintä on, että tehtävä työ kohdentuu Rikosseu-

raamuslaitoksen toiminnan kannalta olennaisiin asioihin, mikä edellyttää rakenteiden 

ja toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä ja resurssien uudelleen kohdennusta.  

 

Kuntatalouden heikkeneminen näkyy suunnittelukaudella palveluresurssien vähene-

misenä, mikä hankaloittaa niin asiakkaiden kuntoutusjatkumoiden turvaamista kuin 

kumppanuuksien rakentamista erityisesti kunnallisten ja kuntien ostopalveluihin si-

doksissa olevien järjestöjen päihdepalveluiden kanssa. Myös yhdyskuntapalvelupaik-

kojen ja koevapauden toimintapaikkojen saatavuus vaikeutuu kuntatalouden ja kol-

mannen sektorin toimijoiden talouden heikentyessä. 

 

 

3.2 Seuraamusjärjestelmässä tapahtuvat muutokset 

 

Seuraamusjärjestelmän vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi ta-

voitteena on lisätä yhdyskuntaseuraamusten käyttöä laitosseuraamusten sijaan. Ran-

gaistusten täytäntöönpanossa tulevat korostumaan yhteiskunnassa yleisesti tarjolla 

olevien palveluiden hyödyntäminen, verkottunut työtapa sekä yhteiskuntaan integ-

roivien jatkumoiden ja polkujen rakentaminen yhdessä asiakkaiden kanssa.  

 
Vireillä on useita seuraamusjärjestelmän kehittämiseen liittyviä 

lainsäädäntöhankkeita, joista osalla on toteutuessaan myös vankiluku- ja 
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budjettivaikutuksia. Rikosseuraamuslaitos pitää tärkeänä, että lainsäädäntöhankkeiden 

kustannusvaikutukset huomioidaan täysimääräisinä Rikosseuraamuslaitoksen 

toimintamenomäärärahoissa.  

 
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. Uudistus voidaan toteuttaa toimintamäärärahojen puitteissa. 

 

Yhdyskuntaseuraamuslainsäädännön kokonaisuudistus tulee voimaan vuoden 2015 

aikana. Uudistuksessa kootaan yhteen ja selkiytetään yhdyskuntaseuraamusten täytän-

töönpanoa koskevaa sääntelyä. Keskeistä tavoitteiden toteuttamisessa on yhteiskunnan 

turvallisuuden varmistaminen muun muassa lisäämällä rikoksentekijän valmiuksia 

elää rikoksetonta elämää ja katkaisemalla rikollisuutta ylläpitävä syrjäytyminen. Yh-

dyskuntaseuraamuksista on tarkoitus säätää siten, että seuraamusjärjestelmän sisällös-

tä ja tavoitteesta sekä eri seuraamusmuotojen keskinäisestä suhteesta, tuomitun oike-

uksista ja velvollisuuksista sekä viranomaisten toimivaltuuksista olisi laintasoiset 

säännökset. Yhdyskuntaseuraamuksia koskevia säännöksiä selkiinnytettäisiin kokoa-

malla ne yhteen lakiin. Entistä tärkeämpänä osana yhdyskuntaseuraamusten täytän-

töönpanoa olisi päihteettömyyden tukeminen ja päihteiden käytön vähentämiseen mo-

tivoiminen. Uudistus aiheuttaisi jonkin verran kustannuksia muun muassa ehdonalai-

sen vapauden valvonnan tehostamisen sekä nuorille ehdotettavan valvonnalla tehoste-

tun yhdyskuntapalvelun myötä, joten kysymyksessä olisi budjettilakina annettava hal-

lituksen esitys.  

 

Rangaistusten täytäntöönpanon aloitustehtävät siirretään ulosotolta Rikosseuraamus-

laitokselle 1.1.2015. Uudistuksen yhteydessä otetaan käyttöön asiakkaille ja tuomituil-

le tarkoitettu perusarviointimenetelmään sisältyvä asiakkaan tilanteen kartoitus ja 

haastattelu. 

 

Rikosseuraamuslaitos osallistuu seuraavien vireillä olevien, aikaisintaan vuonna 2015 

voimaan tulevien uudistusten valmisteluun. Uudistuksilla olisi myös taloudellisia ja 

vankilukua lisääviä vaikutuksia.  
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- Mahdollinen sakon muuntorangaistusjärjestelmän käytön laajentaminen toistuvasti 

rikoksiin syyllistyvien kohdalla. Ehdotuksella olisi merkittäviä vankiluku- ja 

kustannusvaikutuksia.  

- Tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja hallinnointia sekä vanginkuljetuksen tehtäväjakoa 

koskeva selvitystyö. 

- Yhdistelmävankeutta (pitkiin ehdollisiin tuomioihin liitettäisiin lyhyt ehdoton ran-

gaistusjakso) selvittäneen työryhmän ehdotusten jatkotyö saadun lausuntopalautteen 

pohjalta.  

- Hallituksen esitys vakavan väkivallan vähentämistä selvittäneen työryhmän 

ehdotusten pohjalta. Rikoslain muutoksella toteutettaisiin koko rangaistusta 

suorittaville tarkoitettu seuraamus, joka sisältää ehdottoman vankeusjakson ja sitä 

seuraavan valvonnan. Valvontamääräysten törkeä rikkominen kriminalisoitaisiin. 

Osa työryhmän ehdotuksista toteutetaan edellä mainitun vankeuslakiuudistuksen 

yhteydessä, osa yhdyskuntaseuraamusten kokonaisuudistuksen yhteydessä 

(valvonnan tehostaminen). Tavoite väkivallan vähentämisestä valvontaa 

tehostamalla sekä riskinarviointeja ja toimintaohjelmia lisäämällä tulisi aiheuttamaan 

Rikosseuraamuslaitokselle lisäkustannuksia.  

- Seksuaalirikoksia koskevien rangaistusasteikkojen ankaroituminen nostaisi 

vankilukua ja aiheuttaisi Rikosseuraamuslaitokselle lisäkustannuksia. 

 

 

3.3 Vankien terveydenhuollon siirto STM:n hallinnonalalle 

 

Vankien terveydenhuollon järjestämis- ja rahoittamisvastuu siirtyy sosiaali- ja terve-

ysministeriön hallinnonalalle suunnittelukauden alussa. Muutostilanteessa nähdään 

tärkeäksi panostaa terveydenhuollon ja vankiloiden / rikosseuraamusalan hallinnon 

välisen hyvän yhteistyön ja toimintakäytäntöjen kehittymiseen. Onnistuneen muutok-

sen läpivieminen ja hyvän yhteistyön kehittäminen varmistetaan perustamalla ao. hal-

linnonalojen  yhteistyö- / muutoksen seurantaryhmät. 
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3.4 Rikollisuustilanne 

 

Suomen rikollisuustilanne on pysynyt viime vuosina vakaana, ja tilastoitujen rikosten 

kokonaismäärä on 2000 –luvun alkuvuosista vähentynyt. Vuonna 2012 tuli ilmi      

520 000 rikosta, mikä on seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ri-

kokset vähenivät petosrikoksia lukuun ottamatta kaikissa päärikostyypeissä. Rikosseu-

raamuslaitoksen toiminnan kannalta keskeisten rikostyyppien osalta on suunnittelu-

kauden aikana ennakoitavissa laskua. Rikosseuraamuslaitoksen asiakasmääriin vaikut-

tavat lähinnä rattijuopumus-, väkivalta- ja vakavan huumerikollisuuden kehityksessä 

tapahtuvat muutokset. Viime vuosina erityisesti törkeiden rattijuopumusten ja törkei-

den pahoinpitelyiden määrät ovat vähentyneet. 

 

Suomessa kaikkien rikosten väkilukuun suhteutettu määrä on kansainvälisesti vertail-

len alhainen. Henkirikosten määrä on sen sijaan Euroopan maiden keskiarvoa korke-

ampi, mutta trendi on kuitenkin ollut laskeva. Vuonna 2012 henkirikoksia tehtiin 89, 

mikä on alhaisin määrä sitten vuoden 1970. Myös pahoinpitelyiden määrä on vähen-

tynyt. Poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten määrä väheni vuonna 2012 vii-

dellä prosentilla edellisvuodesta ja törkeiden pahoinpitelyjen määrä yhdeksällä pro-

sentilla.   

 

Tilastoitujen seksuaalirikosten määrät ovat viime vuosina kasvaneet, kun seksuaaliri-

kokset tulevat viranomaisten tietoon entistä useammin. Poliisin tietoon tulleiden rais-

kausten määrä on lähes kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Ta-

lousrikoksista erityisesti petosrikokset ovat lisääntyneet viime vuosina. Myös niiden 

määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kasvun eräänä syy-

nä on internetin verkkokauppahuijausten kasvu. Suomalaiseen rikollisuuteen vaikuttaa 

keskeisesti runsas alkoholin käyttö. Tilastojen mukaan alkoholinkulutus kääntyi 

vuonna 2005 laskuun. Vuonna 2012 kulutus laski edellisestä vuodesta viidellä prosen-

tilla. Poliisin tietoon tulleet törkeät rattijuopumukset ovat vähentyneet vuodesta 2004, 

ja palautuneet vuosikymmenen alun tasolle. Törkeiden huumausainerikosten määrä on 

viime vuosikymmenen aikana vaihdellut ilman selvää suuntaa.  
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3.5 Väestönkehitys 

 

Suomi on kansainvälisessä vertailussa alhaisen rikollisuuden maa. Tulevaisuudessa ri-

kollisuutta vähentää jonkin verran se, että väestö ikääntyy ja nuorille tyypillisten mas-

sarikosten määrä sen myötä laskee. Suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta 

ongelmia kasautuu melko pienelle vähemmistölle, jolla on suuri syrjäytymisriski. Ri-

kollisuus ja väkivaltakokemukset kasaantuvat pienelle vähemmistölle. Tämä saattaa 

vaikuttaa tuleviin asiakas- ja vankimääriin, mutta ei merkittävästi. 

 

Alueiden väestörakenteen polarisoituminen jatkuu. Suuret kaupunkikeskittymät vah-

vistuvat maassa- ja maahanmuuton vuoksi. Tilastokeskuksen väestöennusteiden mu-

kaan väestön määrä kasvaa nopeimmin suurimmissa kasvukeskuksissa ja niissä maa-

kunnissa, jotka ovat Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen rikosseuraamusalueilla. Länsi-

Suomen rikosseuraamusalueella väestön ennustetaan laskevan Satakunnan, Etelä-

Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalu-

eella väestönkasvua on Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa. Väestön 

ennustetaan vähenevän Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, 

Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa.   

 

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 Ri-

kosseuraamuslaitoksen toimitilarakenteen kehittämistarpeisiin ja palvelujen hankin-

taan.  

  

 

3.6 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 edel-
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lyttävät hallinnolta yhä nopeampaa reagointia ja verkkoviestinnän mahdollisuuksien 

hyödyntämistä.  

 

Teknologinen kehitys avaa uusia mahdollisuuksia käyttää tietojärjestelmiä ja sähköisiä 

järjestelmiä lähityön tukena. Esimerkkeinä ovat yhteinen asiakastietojärjestelmä, val-

tion talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät, sähköinen asianhallinta, vankien ja 

asiakkaiden sähköinen valvonta sekä mahdollisuudet hyödyntää viranomaispalveluita 

sekä opiskella ja osallistua ohjelmiin verkon välityksellä. Suunnitelmakaudella luo-

daan perusteet myös yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankien sähköiseen asioin-

tiin.  

 

 

3.7 Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työ- ja toimintakyky sekä koulutustausta 

 

Rangaistuksen suorittaminen tarjoaa mahdollisuuden selvittää hallitusohjelma-

tavoitteen mukaisesti vankien ja asiakkaiden terveydentilaa, työ- ja toimintakykyä se-

kä kuntoutus- ja koulutustarpeita. 

 

Tiedot rikosseuraamusasiakkaiden terveydestä, työkyvyn alenemisesta ja hoidon tar-

peista 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 yhdek-

sällä kymmenestä rikosseuraamusasiakkaasta on tai on ollut jokin päihdeongelma. 

Myös mielenterveydenongelmat ovat yleisiä. Somaattinen sairastavuus on hieman li-

sääntynyt aikaisemman terveystutkimuksen tuloksiin nähden. Noin puolet rikosseu-

raamusasiakkaista on kuitenkin työkykyisiä.  

 

 

3.8 Toiminnan laajuus  

 

Rikosseuraamuslaitoksen strategian näkökulmasta merkittävää on yhdyskuntaseu-

raamusten määrä ja osuus kaikista rangaistuksista. Tähän vaikuttaa oleellisesti laa-
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jimman yhdyskuntaseuraamuksen eli yhdyskuntapalvelun käyttö. Sen käyttöä on vii-

me vuosina vähentänyt mm. rattijuopumusten määrän lasku.  

 

Valvontarangaistuksen asiakasmäärä ei nosta yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden koko-

naismäärää, sillä muut yhdyskuntaseuraamukset ovat vähentyneet ja suuntaus jatku-

nee. Valvontarangaistuksia aloitettaneen vuonna 2013 alle 250 ja päivittäin sitä suorit-

tavien määrä jäänee 30 – 40 välille. Seuraamusta valmisteltaessa arvioitu käytön laa-

juus (600-700 aloittanutta ja runsas sata päivittäin valvontarangaistuksessa olevaa se-

kä n. 110 vangin verran vähemmän vankeja) on siten vielä kaukana. Tähän on vaikut-

tanut muun muassa se, että valvontarangaistusten keskimääräiset kestot ovat seuraa-

muksen käytön alkuvaiheessa jäämässä ennakoitua lyhyemmiksi.  

 

Poliisin tietoon tulleiden törkeiden rattijuopumusten määrä on jatkanut laskuaan. 

Vuoden 2013 ennakkotietojen perusteella rattijuopumuksien määrä laskisi edelleen. 

Tämä viittaa siihen, että toimeenpantavaksi tulevien yhdyskuntapalvelujen määrä jat-

kaa laskuaan lähitulevaisuudessa. Yhdyskuntapalvelun määrälliseen kehitykseen vai-

kuttaa lisäksi se, missä määrin valvontarangaistusta tullaan tuomitsemaan yhdyskun-

tapalvelun sijasta soveltuvuuden rajatapauksissa.  

 

Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen määrää vähentää nuorten rikoksesta 

epäillyn tilanteen selvittämistä koskevan lain muuttaminen siten, että lausuntoa pyyde-

tään vasta esitutkinta-aineiston valmistuttua.   

 

Toimeenpantavaksi tulleiden ehdollisesti rangaistujen nuorten valvontojen määrä 

näyttää edelleen laskevan. Tehdyn lakimuutoksen myötä valvonta-aika on kaikilla yk-

si 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.  

 

Kaikkien alle 18-vuotiaita koskevien lausuntojen laatimisen siirtyminen Rikosseu-

raamuslaitokselle saattaa lisätä tapauksia, joissa nuori tuomitaan valvontaan tai nuori-

sorangaistukseen.  
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Vankien määrän oletetaan pysyvän nykytasolla ennakoitujen muutosten vaikuttaessa 

vastakkaisiin suuntiin. Kaikkiaan vankiluvun kehitys on kuitenkin herkkä niin lain  

kuin rangaistuskäytäntöjen muutoksille.  

 

Vuonna 2013 vankiluvun arvioidaan olevan noin 3220. Vuonna 2015 vankeja arvioi-

daan olevan päivittäin noin 3 220 ja vuonna 2018 edelleen noin 3 220. Luvut sisältä-

vät  koevapaudessa olevat (190 - 200 vankia päivittäin) ja laitoksen ulkopuolelle sijoi-

tetut, jotka eivät todellisuudessa vie vankipaikkaa laitoksissa. Vankilassa olevia van-

keja arvioidaan olevan suunnittelukauden lopussa noin 2 990. Tässä yhteydessä ei ole 

vielä arvioitu esim. sakonmuuntokäytäntöjen muutosten ja yhdistelmärangaistusten 

(pitkiin ehdollisiin tuomioihin liittyvä ehdoton jakso) mahdollisia vaikutuksia vanki-

lukuun.  

 

Vankilassa olevien vankien määrän ennakoitu aleneminen perustuu valvotun koeva-

pauden käytön lisäämiseen sekä valvontarangaistuksen käyttöönottoon. Valvontaran-

gaistuksen odotetaan laskevan vankilukua suunnittelukauden aikana siten, että vuonna 

2015 sen vaikutus olisi päivittäin noin 60 ja vuonna 2018 vajaa sata vankia vähem-

män. Toisaalta lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten lainsäädännön tiukentumisen 

arvioidaan lisäävän päivittäistä vankilukua suunnittelukauden aikana asteittain noin 30 

- 120:lla.  

 

Huolestuttavana pidempiaikaisena trendinä on ollut pitkäaikaisvankien, ulkomaalais-

taustaisten vankien, ja tutkintavankien määrän kasvu. Tutkintavankien päivittäinen 

keskimäärä saattaa suunnittelukauden aikana nousta arviolta 40:llä, mikäli tutkinta-

vankeja ei säilytetä poliisin tiloissa yhtä pitkään kuin nykyään. Euroopan unionin ja 

Venäjän välinen viisumivapaus voi toteutuessaan suunnitelmakauden lopulla nostaa 

selvästi ulkomaalaisvankien määrää. 

 

Oikeusministeriössä valmistuneen tutkintavankeustyöryhmän ehdotukset aiheuttavat 

tarpeen selvittää tutkintavankien sijoittamista Rikosseuraamuslaitoksessa. Työryhmän 

yhtenä ehdotuksena on, että poliisivankiloissa neljä viikkoa säilytettävien tutkintavan-

kien säilytysaika tulisi lyhenemään kahteen viikkoon. Muutos nostaisi tutkintavankien 

päivittäistä määrää vankiloissa noin 40:llä. Käytännössä muutos edellyttää tutkinta-

vankeuslain muutoksen. Tarkoitus on myös selvittää, voidaanko tutkintavangin mat-



 

13 

kustuskieltoa valvoa sähköisesti. Tämä laskisi vankiloissa olevien tutkintavankien 

määrää. Tutkintavankien, erityisesti ulkomaalaisten tutkintavankien, määrä on ollut 

jatkuvasti nousussa. Eduskunnan oikeusasiamies on edellyttänyt, että tutkintavangeilla 

olisi syyttömyysolettamuksen vuoksi mahdollisuus viettää nykyistä enemmän aikaa 

sellin ulkopuolella. Tämän toteuttaminen johtaa huomattaviin uudistuksiin muun mu-

assa henkilökunnan toimenkuvissa ja työajan käytössä tutkintavankeuden toimeenpa-

nossa.  

 

Taulukko 1 Toiminnan laajuus  

Toiminnan laajuus Toteuma 
2012 

Arvio 
2013 

TAE 
2014 

Tujo 
2014 

TTS 
2015 

TTS 
2016 

TTS 
2017 

TTS 
2018 

Täytäntöönpantaviksi tulleet 
yhdyskuntaseuraamukset 4 590 4 500 4 600 4 400

 
4 500 4 550 4 550 4 600

Vapaudesta vankilaan tulleet 6 066 6 000 6 050 6 000 6 000 6 000 5 950 5 900

Seuraamuksiin liittyvät  
asiantuntijalausunnot 10 199 8 500 9 000 8 000

 
8 000 

 
8 000 8 000 8 000

Yhdyskuntaseuraamuksia  
suorittavia keskimäärin 3 645 3 380 3 600 3 350 3 300 3 300 3 300 3 300
Vankeja keskimäärin 3 236 3 220 3 205 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220
Vankeja vankilassa  3073 3 045 2 985 3 040 3 000 2 990 2 990 2 990

Vankeja ulkopuolisissa  
laitoksissa** 13 10 30 -

 
30 

 
30 30 30

Vankeja valvotussa 
koevapaudessa 150 165 190 180

 
190 

 
200 200 200

* Asiantuntijalausuntoihin ei ole laskettu mukaan sakkopalvelua koskevia selvityksiä, koska sakkopalve-
lun käyttöönoton valmistelu on vielä epävarmaa ja toisaalta sakkopalveluselvitys olisi Rikosseuraamus-
laitoksen sisäinen selvitys. 
** Ulkopuolisiin laitossijoituksiin on laskettu mukaan ostopalveluna hankittaviin vapauttamisyksikköpal-
veluihin sijoitetut vangit. 
 

 

Kts. tarkemmin liitteenä oleva taulukko Tuloksellisuus/toiminnan laajuus (liite 1). 
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4 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN KESKEISET TAVOITTEET SUUNNITTELU-

KAUDELLA 

 

 

4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

 

Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikolli-

suutta ja rikollisuuden haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta 

yhteiskunnassa. Painopistealueina ovat:  

o seuraamusjärjestelmän selkeyden, johdonmukaisuuden, ennustettavuuden ja 

oikeudenmukaisuuden parantaminen.   

o rikosvastuun toteutuminen tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeus-

turva huomioon ottaen ja 

o uusiin rikoksiin syyllistymisen riskin vähentäminen. 

 

Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on parantaa rangaistusta suo-

rittavien edellytyksiä rikoksettomaan elämään ja vähentää riskiä syyllistyä uusiin ri-

koksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää seuraa-

musjärjestelmän ja seuraamusten sisältöjen kehittämistä erityisesti yhteiskunnan nor-

maalipalvelujen käyttöä tehostamalla.   

 

Taulukko 2 Seuraamusten uusiminen 3 vuoden seuranta-ajalla 

Uusiminen 3 vuoden seuranta-ajalla % Toteuma 
2010  

(2007 va-
pautuneet) 

Toteuma 
2011  

(2008 va-
pautuneet) 

Toteuma 
2012  

(2009 va-
pautuneet) 

Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan 44,5 43,8 41,7
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun 
tai valvontarangaistukseen 

50,2 49,8 46,2

Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan 19,2 18,8 14,2
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan, yhdyskun-
tapalveluun tai valvontarangaistukseen 

32,0 30,2 27,5

Vankilasta valvotun koevapauden kautta vapautuneiden uusimi-
nen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen* 

24,0 22,4 26,6

* Koevapauksissa on nyt voitu käyttää muiden uusimislukujen kanssa yhtenäistä laskentamallia, myös ai-
emmat luvut on korjattu sen mukaisiksi. 
 

Muutokset vuonna 2007 ja 2008 vapautuneiden uusimisessa selittyvät lähinnä lasken-

ta-ajankohdan muuttumisella. Vuonna 2009 vapautuneiden uusiminen on hieman vä-
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hentynyt.  Suunnittelukauden aikana siirrytään viiden vuoden seuranta-aikaan uusimis-

ta laskettaessa. 

 

Taulukko 3 Seuraamusten kustannukset vuodessa (brutto) 

Seuraamusten kustannukset  
(brutto) 

Täytäntöön-
panon hinta  

 Täytäntöönpanon 
hinta 

 N € N € 

Vankeja keskimäärin päivässä 2011 2011 2012 2012 

Suljetuissa laitoksissa 2 269 74 920 2 270 76 935
Avolaitoksissa 880 57 014 816 62 029
Valvotussa koevapaudessa 113 21 510 150 24 535
Yhteensä 3 262 68 239 3 236 70 747
Yhdyskuntaseuraamusten  
päivittäinen keskimäärä     

Ehdollisesti rangaistuja nuoria  
valvottavia 

1 178 2 706 1 084 2 587

Nuorisorangaistusta suorittavia 14 9 540 10 8 034

Yhdyskuntapalvelua suorittavia 1 491 4 741 1 458 4 948

Ehdonalaisesti vapautuneita  
valvottavia 

1 177 3 281 1 074 2 967

Valvontarangaistusta suorittavia** - - 18 66 306

Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot* 11 646 155 10 199 257

Yhteensä 3 859 4 159 3 644 4 692

*Seuraamuksiin liittyviä asiantuntijalausuntoja oli vuonna 2012 yhteensä 10 199 kpl eli ko. luku ei ole päivit-
täinen keskimäärä. 
**Valvontarangaistuksen täytäntöönpanon korkea hinta johtuu mm. uuden rangaistuksen aloittamiseen liitty-
vistä hankintojen kustannuksista sekä valvontarangaistusta suorittavien vähäisestä määrästä. Ensimmäiset 
valvontarangaistukset tulivat täytäntöön keväällä 2012. 

 

 

4.2 Toiminnallinen tehokkuus 

 

4.2.1  Strategiatavoite 

 

Rikosseuraamuslaitos sovittaa toimintansa toimintamenomäärärahakehykseensä so-

peuttamissuunnitelman mukaisesti. Joustavat sekä turvalliset rakenteet ja seuraamus-

prosessit mahdollistavat ja tukevat avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntöönpanoa. 

Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan tuottavuutta parannetaan asiakas- ja toimintapro-

sesseja kehittämällä. Tehtäviä, jotka eivät ole välttämättömiä ydintehtävän hoitamisen 

kannalta, karsitaan laadittavien selvitysten pohjalta. 
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4.2.2  Toiminnan tuottavuus 

 

Rikosseuraamuslaitos jatkaa toiminnan vaikuttavuuden ja toiminnallisen tulokselli-

suuden kehittämistä sopeuttamissuunnitelmansa mukaisesti. Resursseja kohdennetaan 

henkilöstön osaamisen, työprosessien ja teknisen toimintaympäristön kehittämiseen. 

Teknisiä järjestelmiä ja tietotekniikkaa hyödynnetään siten, että henkilöstö voi keskit-

tyä varsinaiseen rangaistusten täytäntöönpanotyöhön. Tekniset ratkaisut lisäävät hen-

kilöstön 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. Valvon-

tatasoluokittelun tuotoksena syntyvät henkilöstömitoitukset valvonnan ja toiminnan 

intensiivisyydeltään erilaisiin vankiloihin. Yhdyskuntaseuraamustyössä resurssien 

kohdentamista seurataan kuormittavuusmittareiden avulla.  

 

Tuottavuuden parantamisessa tärkeintä on, että tehtävä työ kohdentuu Rikosseu-

raamuslaitoksen perustehtävän ja vision kannalta olennaisiin asioihin. Henkilöstö-

resursseja kohdennetaan siihen työhön, joka edistää avoimempaa ja vaikuttavampaa 

täytäntöönpanoa ja joka edellyttää oman koulutetun henkilöstön osaamista. Henkilös-

tön riittävyyden varmistamiseksi etsitään vaihtoehtoisia järjestelyitä palveluiden tuot-

tamiseksi niissä toiminnoissa, joissa se on vaikuttavuuden tai kustannustehokkuuden 

kannalta tarkoituksenmukaista. Tällaisia toimintoja ovat mm.: 

 

 Vankityövoiman käytön lisääminen ruokahuollossa ja siirtyminen vankien 

omatoimiseen ruokahuoltoon avolaitoksissa.  

 Turvateknisten järjestelmien huollon ja kunnossapidon vaihtoehtojen sel-

vittäminen. 

 Päätöksen tekeminen siitä, jatketaanko vanginkuljetusta VR:n junakulje-

tuksena vai korvataanko kuljetukset maantiekuljetuksella. Ratkaisu on 

tehtävä ennen suunnitelmakauden alkua.  Nykyinen VR:n kalusto poistuu 

käytöstä suunnitelmakauden alussa. 



 

17 

 Yhteistyössä evankelisluterilaisen kirkon ja muiden uskontokuntien kans-

sa suunnitellaan ja uudelleen organisoidaan vankilasielunhoidon järjestä-

minen. 

 Videokuulemisen laajentaminen rikosoikeudenkäynneissä vangitse-

misasiain käsittelystä varsinaiseen rikosasiain pääkäsittelyyn jutuissa, 

joissa syytetty on vankilassa ja epäillyn teon rangaistusmaksimi on enin-

tään kaksi vuotta. Tällä voidaan merkittävästi vähentää vanginkuljetusta 

ja tuomioistuimissa järjestettävää vartiointia.  

 Tutkitaan mahdollisuuksia vankikuljetusten keskittämiseksi. Tämän lisäk-

si tulee ratkaistavaksi työnjako poliisin kanssa. 

 Vuonna 2014 valmistuvan arviointikeskusten toimintaa koskevan selvi-

tyksen ja täytäntöönpanon aloitusprosessin uudistumisen pohjalta tehdään 

tarvittavat muutokset arviointikeskusten tehtäviin ja työn organisointiin. 

 Kunnallisten ja muiden ulkopuolisten palveluiden käytön lisääminen van-

kien ja rikosseuraamusasiakkaiden rikoksettoman elämäntavan vahvista-

misessa mm. päihdekuntoutuksessa.  

 Seuraamusten täytäntöönpanotehtävien siirtäminen ulosotolta Rikosseu-

raamuslaitokselle 1.1.2015 lukien.  

 

Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankkeen (RISE-ATJ) yhteydessä 

selkiinnytetään ja yksinkertaistetaan keskeisiä seuraamusten asiakas- ja toimintapro-

sesseja. Seuraamusprosessien lisäksi arvioidaan ja kehitetään asiakastietojärjestelmään 

kytkeytyvien tukiprosessien tehokkuutta, mm. vangeille maksettavien taloudellisten 

etuuksien ja vankirahan maksamisen tarkoituksenmukaista toteutustapaa.   

 

 

4.2.3  Toiminnan taloudellisuus 

 

Rikosseuraamuslaitokselle kohdennetut toimintamenosäästöt merkitsevät sopeuttamis-

toimia, jotta Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot eivät nouse käytettävissä olevia 

toimintamenomäärärahoja suuremmiksi.  

 

Rikosseuraamuslaitoksen taloutta sopeutetaan mm. seuraavien toimenpiteiden avulla: 

 



 

18 

 Työprosessien ja toiminnan sisällön kehittäminen tuottavuuden parantumi-

sen näkökulmasta. 

 Muodollisen täytäntöönpanon kehittäminen ja rangaistusaikojen koneelli-

seen laskentaan siirtyminen. 

 Uuden toiminnan kehittämis- ja  asiakastietojärjestelmän (RISE-ATJ) käyt-

töönotto, täytäntöönpanon prosessien kehittämien ja mm. vangeille mak-

settavien taloudellisten etuuksien ja vankirahan maksamisen uudistaminen.  

 Valvontatasoluokittelun käyttöönotto. 

 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien keventäminen ja keskittäminen. 

 Toimitilojen käytön tehostaminen ja toimitilakonseptien käyttöönotto. 

 Energiankulutuksen vähentäminen. 

  

 

4.2.4  Toimitila- ja investointihankkeet  

 

Rikosseuraamuslaitoksen toimitilaohjelmassa on linjattu neljä strategista tavoitetta: 

 Toimitilarakenne tukee avoimempaa rangaistusten täytäntöönpanoa. 

 Toimitilat edistävät perustehtävän hoitamista, työskentelyä kohti rikokse-

tonta elämää sekä turvallista rangaistusten täytäntöönpanoa. 

 Toimitilajohtaminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa, ja se 

kytkeytyy tiiviisti suunnittelukelloon ja tulosohjaukseen. 

 Toimitilakustannuksia hillitään. 

 

Rikosseuraamusalan strategisena tavoitteena on siirtää painopistettä vapaudessa täy-

täntöönpantaviin seuraamuksiin ja suljetuista vankiloista avolaitoksiin.   

 
Rikosseuraamuslaitoksen resurssien nykyinen taso, toimitilakustannusten nousupai-

neet ja henkilöstömäärän väheneminen luovat vaikeuden ylläpitää nykyisen laajuista 

toimitilaverkostoa. Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisio 2014 - 2025 ja toimitila-

suunnitelma ovat liitteinä (LIITTEET 3 ja 4). Toimitilavisiossa on huomioitu mm. vä-

estön muuttoliikkeen vaikutus laitospaikkojen tarpeeseen, rikosseuraamustyön toimin-

tojen kehitysnäkymät ja niiden vaatimat tilatarpeet sekä henkilöstönäkökulma. Toimi-

tilavisiossa ennakoidaan Etelä-Suomen tulevaa laitospaikkatarvetta mm. tutkintavan-

kien osalta ja se sisältää suunnitelman Etelä-Suomen avolaitospaikkojen lisäämisestä. 
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Toimitilavisio sisältää myös esityksen toimitilaverkoston supistamisesta väestöään 

muuttoliikkeen vuoksi menettävällä Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella, 

mikäli Rikosseuraamuslaitoksen määrärahatilanne sitä edellyttää. Henkilöstön yhteis-

käyttöä ja synergiaetuja saadaan aikaan keskittämällä toimintaa kampuksiin. 

 

Tavoitteena on poistaa viimeisetkin paljusellit käytöstä peruskorjausohjelman myötä. 

Tämä edellyttää Hämeenlinnan vankilan sekä Helsingin vankilan länsi- ja pohjoissel-

liosastojen perusparannusta. Suunnitelmien mukaan Hämeenlinnan perusparannus 

valmistuu vuonna 2017. Helsingin vankilan selliosastojen perusparannukset valmistu-

vat vaiheittain vuosien 2015 - 2017 aikana.  

 

Rikosseuraamuslaitos pyrkii saamaan aikaan toimintamenosäästöjä osana sopeutta-

missuunnitelmaansa myös energiankulutusta vähentämällä.  

 

 

4.2.5  Tietojärjestelmähankkeet ja tietotekniikan hyödyntäminen seuraamusjärjestelmän ke-

hittämisessä 

 

Suunnittelukaudella otetaan käyttöön nykyiset Vati- ja Tyyne –järjestelmät korvaava 

uusi toiminnan ohjaus- ja asiakastietojärjestelmä (RISE-ATJ). Asiakastietojärjestel-

mähanke ajoittuu vuosille 2011 - 2017.  

 

KIEKU -hankkeen myötä tulevat uudet talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ote-

taan Rikosseuraamuslaitoksessa käyttöön syksyllä 2016. Uusi tietojärjestelmä tuo 

muutoksia myös talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin. Rikosseuraamuslaitoksel-

la on käytössä monia substanssitoimintaan liittyviä sovelluksia (esim. Sonet, Vankira-

ha kanttiini, VankiPrima, Aromi), joita Kiekuun ei tule. Näiden osalta selvitetään, on-

ko 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.  
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Sähköistä valvontaa käytetään valvontarangaistuksen täytäntöönpanon, valvotun koe-

vapauden sekä poistumis-, opinto- ja siviilityölupien ja eräiden avolaitosten valvon-

nassa.  

 

Vankien ja asiakkaiden mahdollisuuksia hyödyntää verkossa olevia viranomaispalve-

luja, ja vankien vapautumisen valmistelua edistäviä verkkosivuja ja oppimis- ja toi-

mintaohjelmapalveluja kehitetään. 

 

 

4.3  Tuotokset ja laadunhallinta 

 

4.3.1  Strategiatavoite 

 

Rikosseuraamusjärjestelmää kehitetään siirtämällä rangaistusten painopistettä hienok-

seltaan laitosseuraamuksista vapaudessa täytäntöönpantaviin seuraamuksiin ja rangais-

tusten täytäntöönpanossa suljetuista laitoksista avolaitoksiin. Täytäntöönpanon sisältö-

jä kehitetään aktiivisella verkostoyhteistyöllä sekä erityisesti tehostamalla hallittua va-

pauttamista ja toimintajatkumoita. Valvotun koevapauden käyttöä lisätään. Vapautta-

misvaiheen tukitoimia laajennetaan. 

 

Täytäntöönpanon aloitusvaiheen prosessit, ml. rangaistusajan suunnitelmatyöskentely 

suunnitellaan sujuviksi ja vaikuttaviksi. Suunnittelukaudella otetaan käyttöön yhtenäi-

nen asiakasarviointimenetelmä ja lisätään vakaviin väkivaltarikoksiin syyllistyneiden 

uusimisriskin arvioimismenetelmien käyttöä sekä uusimisriskin vähentämiseen tähtää-

viä toimia. Rangaistusten täytäntöönpanossa huolehditaan siitä, että oikeusturva ja yh-

denmukainen kohtelu toteutuvat. Vankiloiden valvontatasoluokitus otetaan käyttöön. 

 

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoprosessia ja asiakastyön laatua kehitetään pe-

rustetun hankkeen avulla. Yhdyskuntaseuraamuksien palvelu- ja toimintavelvoitepaik-

kojen riittävyydestä huolehditaan.   

 

Rangaistusten täytäntöönpanon sisältö ja yhteistyö muiden viranomaisten ja kolman-

nen sektorin toimijoiden sekä tuomitun lähiverkoston kanssa lisäävät tuomittujen val-

miuksia yhteiskuntaan kiinnittymiseen. Synergiaetuja haetaan yhteiskunnan palvelu-
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järjestelmien ja rangaistuksen aikaisen toiminnan suunnitelmallisella yhteistyöllä. Va-

kavan väkivallan riskin omaavat tunnistetaan ja tälle ryhmälle suunnattua rangaistus-

aikaista toimintaa kehitetään. Tiedonkulkua ja yhteistyötä poliisin kanssa kehitetään 

vakavan väkivallan riskin omaavien uusintarikollisuuden vähentämiseksi. 

 

 

4.3.2  Arviointi ja suunnitelmallinen rangaistusaika 

 

Suunnittelukaudella kehitetään ja otetaan käyttöön Rikosseuraamuslaitoksen yhtenäi-

nen asiakasarviointimenetelmä ja rangaistusajan suunnitelmatyöskentelyn toiminta-

malli. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankilaan itseilmoittautuvien täytäntöön-

panoprosessin käynnistäminen tapahtuu Rikosseuraamuslaitoksen yksikössä. Arviointi 

ja rangaistusajan suunnittelu on jatkossa nykyistä hajautetumpaa. Tämä edellyttää hy-

vää tietoteknistä ratkaisua mutta mahdollistaa entistä useamman henkilöstöryhmän 

osallistumisen rangaistusajan suunnitelmatyöskentelyyn. Tällä haetaan myös tehok-

kuutta. Rangaistusajan suunnittelua ja vankilaan sijoitusta varten käytetään valmiisiin 

rekisteritietoihin perustuvaa staattista riskinarviota sekä tuomitulta saatavia keskeisiä 

tietoja hänen tarpeistaan. Tutkintavangeista rangaistusvangeiksi muuttuneet ja etsintä-

kuulutetut arvioidaan vankilassa. Rangaistuksen päättyessä arvioidaan rangaistusajan 

suunnitelman toteutumista, palveluiden tarvetta ja rangaistuksen vaikuttavuutta. Arvi-

oinnin ja rangaistusajan suunnitelmatyöskentelyn tietoteknisestä toteutuksesta pääte-

tään osana asiakastietojärjestelmähanketta. Asiakasarviointikokonaisuuden kaikki osi-

ot valmistuvat suunnittelukauden kuluessa.  

 

 

4.3.3  Toiminnan kehittäminen 

 

Suunnittelukaudella yhdyskuntaseuraamuksia koskeva lainsäädäntö uudistuu yhdys-

kuntaseuraamustoimikunnan linjausten mukaisesti. Yhdyskuntaseuraamusten täytän-

töönpanon vaikuttavuutta lisätään kehittämällä työn sisältöä ja laatua laadukkaan vuo-

rovaikutustyön lähtökohdista käsin ja kohdentamalla työskentelyä sitä eniten tarvitse-

viin riskialttiisiin tuomittuihin. 
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Asiakkuuden kokonaishallinta otetaan keskeiseksi periaatteeksi toimintaprosessien 

kehittämisessä. Tämä tarkoittaa sitä, että työskentelyprosessit suunnitellaan ottaen 

huomioon jatkumot seuraamuksesta toiseen ja kunkin rangaistuskauden aikana muun 

muassa tietojen hyödyntämisessä ja asiakastyön järjestämisessä.  

 

Toimintojen kehittämisessä korostetaan vankien ja asiakkaiden tarpeiden lisäksi ta-

voitteidensuuntaisen oman toimijuuden vahvistamista. Vankiloiden työtoimintaa kehi-

tetään omaa toimintaa tehostamalla ja ulkopuolista yhteistyötä lisäämällä työtoimin-

nan linjausten mukaisesti. Ohjelmatoiminnan laatua tehostetaan käyttämällä vain ak-

kreditoituja ohjelmia ja muuta hyväksyttyä kuntoutusta. Vankien päihdekuntoutukses-

sa lisätään ulkopuolisten ostopalveluiden käyttöä. Polku vapauteen rakennetaan suun-

nitelmallisesti verkostojen palveluita käyttäen.  

 

Vangeille, yhdyskuntaseuraamusasiakkaille ja henkilöstölle suunnatulla laatukyselyllä 

selvitetään kokemuksia laitoksen arvojen toteutumisesta, toimintaympäristöstä ja toi-

minnan sisällöstä otettavaksi huomioon työn kehittämisessä.  

 

Vangit ovat muuta väestöä sairaampia ja tarvitsevat runsaasti terveydenhuollon palve-

luja. Hämeenlinnan vankisairaalassa jatketaan naispotilaiden päihdekuntoutusosaston 

toimintaa, jota integroidaan vankilan päihdekuntoutukseen. Korvaushoito järjestetään 

siten, että se voidaan aloittaa vankeuden aikana yhteistyössä ulkopuolisen terveyden-

huollon kanssa ja että korvaushoito ei estä vangin sijoittamista avolaitokseen.  

 

Lapsi- ja perhetyön linjausten mukaisesti lapsen etu ja oikeudet otetaan Rikosseu-

raamuslaitoksen työssä nykyistä paremmin huomioon. Työskentelymenetelmiä sekä 

osaamista lapsen kohtaamisessa ja yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa ke-

hitetään. Lapsen annetaan tavata vankivanhempaansa inhimillisissä olosuhteissa, jois-

sa myös fyysinen koskettaminen on sallittua.  

 

Lyhytaikaisvankien täytäntöönpanoprosessia yksinkertaistetaan, mikä mahdollistaa 

heidän sijoittamisensa toimintaan nykyistä useammin. Pääpaino annetaan vapauttami-

sen suunnittelulle ja muulle vapautumista edistävälle toiminnalle.  
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Erityistä huomiota kiinnitetään tutkintavankien olosuhteiden ja toimintojen kehittämi-

seen. Lisätään omasta pyynnöstään erillään asuvien vankien mahdollisuuksia oleskella 

sellin ulkopuolella. 

 

Valtakunnallinen täytäntöönpanoyksikkö hoitaa ylitäytäntöönpanotehtävät ja muodol-

liset täytäntöönpanotehtävät.  Suunnittelukauden alussa yhdyskuntaseuraamusten ja 

vankeuden täytäntöönpanotehtävät siirretään resursseineen ulosotolta Rikosseu-

raamuslaitokselle, mikä mahdollistaa vaikuttavuuden lisäämisen täytäntöönpanotoi-

minnassa.  

 

 

4.3.4  Vankila- ja yhteiskuntaturvallisuuden kehittäminen 

 

Rikosseuraamuslaitos edistää yhteiskuntaturvallisuutta lisäämällä rangaistusaikana 

niitä valmiuksia, jotka tukevat rikoksetonta elämää ja edistävät elämänhallintaa. As-

teittaisella 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 arvioin-

tiin 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 tiedustelu-

työllä sekä viranomaisyhteistyöllä turvataan vankilan sisäinen järjestys ja estetään 

rangaistuksen aikainen rikollisuus. Rikoksesta tuomitun oikeus turvalliseen ja häiriöt-

tömään rangaistuksen suorittamiseen varmistetaan. Henkilöstön työturvallisuus var-

mistetaan. 

 

Suunnittelukauden aikana valvontatasoluokittelusta saadaan apuväline vankien sijoit-

tamiseen valvonnantasoiltaan erilaisiin laitoksiin.  
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Uudet rikosseuraamusten täytäntöönpanon turvallisuutta koskevat linjaukset otettaan 

käyttöön suunnittelukauden alkupuolella. Turvallisuuslinjauksiin ja valvontatasoluoki-

tukseen perustuen valmistellaan valvonnan laatukäsikirja. 

 

 

4.4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

 

4.4.1 Strategiatavoite 

 

Rikosseuraamuslaitos on luotettava ja arvostettu organisaatio, jonka osaava ja moti-

voitunut henkilöstö tekee mielekästä työtä. Henkilöstön työhyvinvointi perustuu hy-

vään johtamiseen, monipuolisiin ja mielekkäisiin tehtävänkuviin, järkeviin työproses-

seihin, töiden priorisointiin ja oikeudenmukaiseen työnjakoon. 

 

 

4.4.2 Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen sekä työhyvinvointi 

 

Suunnittelukaudella Rikosseuraamuslaitoksen työnantajakuvaa ja kilpailukykyä työn-

antajana parannetaan esimiestyötä kehittämällä ja palkitsemiskäytäntöjä uusimalla. 

Esimiehille kohdennettua alan sisäistä johtamiskoulutusta kehitetään siten, että lä-

hiesimiesten osaaminen lähityötä tekevien tulostavoitteiden määrittämisessä paranee. 

 

Sairauspoissaolojen vähentämiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen etsitään moni-

puolisia keinoja tiivistämällä verkostoyhteistyötä mm. työterveyshuollon, Kevan ja 

muiden toimijoiden kanssa.  

 

 

4.4.3 Henkilöstösuunnittelun kehittäminen 

 

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on ylläpitää eri yksiköiden vahvaa ammattitaitoa 

sekä ennakoida toiminnan muutosten edellyttämät uudet vaatimukset ja niihin vastaa-

misen keinot. Työn sisältöä ja tehtävänkuvia monipuolistetaan. 
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Koko laitoksen strategialähtöisen henkilöstösuunnitelman ja siihen liittyvien alueiden 

tarkentavien henkilöstösuunnitelmien toimeenpano on osa päivittäistä johtamista. 

 

 

4.4.4 Työvuorosuunnittelu ja henkilöstön työn sisällön monipuolistaminen 

 

Yksiköiden työvuorosuunnittelua kehitetään joustavammaksi siten, että se perustuu 

toiminnan tarpeisiin taloudellisuus huomioiden, reagoi toiminnassa tapahtuviin muu-

toksiin ja tukee strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Yhteistyössä Työter-

veyslaitoksen kanssa toteutetusta tutkimus- ja kehittämishankkeesta saatuja kokemuk-

sia arvioidaan ja otetaan soveltuvin osin käyttöön. 
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5 TALOUDELLISET RESURSSIT 

 

5.1 Toiminnan tulot ja menot  

 

Taulukko 4 Toiminnan tulot ja menot 

Toiminnan tulot ja menot, 
1000 € 

Arvio 
2013 

2014 TTS 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 

 224 632 230 821 231 496 231 171 229 684 231 488
Tulot yhteensä -14 191 -14 288 -13 788 -13 688 -13 588 -13 588

 maksullinen toiminta -13 197 -13 288 -13 188 -13 088 -13 088 -13 088
 muut tulot -994 -1 000 -600 -600 -600 -600

Menot yhteensä 238 823 245 109 245 284 244 859 243 272 245 076
 henkilöstömenot 132 355 135 369 133 748 132 544 132 544 132 544

 toimitilavuokrat 47 698 48 647 49 626 50 375 52 757 54 561
Senaatin pääomavastike 45 885 46 747 47 726 48 475 50 857 52 661

muut vuokrat 1 813 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900
palvelujen ostot 25 806 28 101 29 992 30 101 26 542 26 542

muut toiminnan menot 32 965 32 992 31 918 31 838 31 429 31 429

 

Muut tulot lähes puolittuvat, kun toimintamenoista ei enää makseta avolaitospalkkaa 

eivätkä vangit siten myöskään maksa vankilalle ruoka- ja ylläpitokorvauksia. Avolai-

tospalkasta luopuminen ei vähennä menoja, sillä käyttö- ja toimintarahan tasoa noste-

taan.  Mikäli 74 –momentin avolaitostyörahoituksella työtä tekeville vangeille siirry-

tään maksamaan ruokarahaa ja palkkaa vastaavasti pudotetaan, muita tuloja ei kerry 

enää ollenkaan ja lisäksi toimintamenoihin tulee noin 600 000 euron lisätarve. Taulu-

kossa esitetyt muut tulot on arvioitu niin, että avolaitostyörahoituksella työtä tekevät 

vangit maksavat edelleen toimintamenomomentille ruokakorvausta. Siirtyminen oma-

toimiseen ruokahuoltoon avolaitostyörahoituksen töissä ei lisää toimintamenoja, mikä-

li vankien ansiot kattavat ruokakustannusten osuuden.    Maksullisen toiminnan tulot 

laskevat työtoiminnan osalta (toiminta supistuu mm. laitosten sulkemisten ja työn 

kannustavuuden laskun myötä), mutta vastaavasti kanttiinitulot kasvavat toimintaraho-

jen noston vuoksi, mikä kattaa työtoiminnan tulojen laskua.   
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5.2 Toiminnan rahoitus 

 

Taulukko 5 Rikosseuraamuslaitoksen esitys kehysten tarkistuksesta 

RISE:n esitys kehysten tarkistuksesta TAE 
2014 

TTS 
2015 

TTS 
2016 

TTS 
2017 

TTS 
2018 

TAE 2014 ja 9.10.2013 kehyspäätös 228 562 229 537 231 997 229 767 229 767
Viraston ehdotus uudesta kehyksestä 231 537 233 997 231 767 231 767

Asiakastietojärjestelmä-hanke, 3 vuoden rahoitus 1 670 3 500 3 730  
Investoinneista aiheutuvat vuokrankorotukset ilmoitetaan toimitilasuunnitelmassa ja sen perustelumuis-

tiossa. 

 

Rikosseuraamuslaitos  esittää, että toiminnan turvaamiseksi Rikosseuraamuslaitoksel-

le myönnettäisiin 2 milj. euron tasokorotus vuodesta 2015 alkaen. Tämän lisäksi Ri-

kosseuraamuslaitos esittää, että Hämeenlinnan vankilan perusparannukseen vuodelle 

2016 myönnettyä määrärahaa (2,5 milj. euroa) ei leikata pois toimintamenomäärära-

hoista tai vastaava summa myönnettäisiin vuodelle 2016. Tasokorotuksen ansiosta Ri-

kosseuraamuslaitoksen siirtyvät määrärahat pysyisivät noin 5 % tasolla. (LIITE 2). 

 

Rikosseuraamuslaitos esittää, että toimitilahankkeiden vuokravaikutuksiin myönnet-

täisiin rahoitusta liitteissä 3 ja 4 esitetyn mukaisesti (LIITTEET 3 ja 4).  

 

Rikosseuraamuslaitos esittää toiminnan kehittämis- ja asiakastietohankkeelle (RISE-

ATJ) vuosille 2015–16 lisärahoitusta VM:n tuottavuushankkeisiin varatusta määrära-

hasta. Oikeusministeriö on tehnyt valtiovarainministeriön kanssa tuottavuutta lisääväs-

tä hankkeesta yhteistyöpöytäkirjan, joka on päivätty 24.4.2013 ja jossa mainittu rahoi-

tus on sovittu (LIITE 5). 

 

Lisäksi Rikosseuraamuslaitos esittää, että kehyspäätöksessä huomioitaisiin muiden 

menojen indeksikorotukset (LIITE 6).  

 

 

5.2.1 Avolaitostyöhön varattavat määrärahat  

 

Rikosseuraamuslaitoksella on käytettävissä määrärahaa avolaitosvankien työllistämis-, 

ylläpito- ym. menoihin suunnittelukauden aikana 5,4 miljoonaa euroa. Uutena työkoh-

teena esitetään Suomenlinnan Vallisaaren kunnostukseen 600 000 euroa vuodelle 
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2016 ja 800 000 euroa vuodelle 2017. Metsähallitus vastaa Vallisaaren ja Kuninkaan-

saaren 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 löytä-

mään toimiva tapa linkittää avolaitostyörahoituksen kuntakohteet hallitusohjelmassa 

sovitun työvoimapoliittisen kuntakokeilun kanssa.   

 

 

6 LIITTEET 

 

Liite 1  Voimavaratarpeet ja TTS 2015 - 2018 -kauden alustavat tulostavoitteet (Excel-

taulukko) 

Liite 2  Tasokorotuksen perustelumuistio 

Liite 3  Rikosseuraamuslaitoksen toimitilasuunnitelma (Excel-taulukko)  

Liite 4 Rikosseuraamuslaitoksen toimitilasuunnitelma (muistio)  

Liite 5 Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (muis-

tio)  

Liite 6  Muiden menojen indeksikorotukset  


