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Rikosseuraamuslaitoksen työjärjestys 
 
 
 
 

 

 

Annettu 27 päivänä toukokuuta 2019 
 

Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 
annetun lain (953/2009) 5 §:n 1 momentin ja 12 §:n 3 momentin nojalla: 

 

 
 

1 luku - Yleiset säännökset 
 

1§ 

Soveltamisala 
 

Tässä työjärjestyksessä määrätään tarkemmin sen ohella, mitä erikseen säädetään, Rikosseuraamus- 

laitoksen tehtävistä ja organisaatiosta, sisäisestä työnjaosta, virkamiesten tehtävistä ja virkaan kuuluvasta 

ratkaisuvallasta, esittelijöinä toimivien virkamiesten omalla vastuullaan ja ilman esittelyä ratkaistavista 

asioista sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta Rikosseuraamuslaitoksessa. 
 

 

2 § 

Rikosseuraamuslaitoksen tehtävät 
 

Rikosseuraamuslaitoksen perustehtävänä on: 

1. panna täytäntöön nuorisorangaistus, yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus, ehdoton 

vankeusrangaistus, yhdistelmärangaistus ja sakon muuntorangaistus; 

2. huolehtia tutkintavankeuden toimeenpanosta; 

3. panna täytäntöön ehdollisen vankeuden ohessa valvontaan tuomittujen nuorten rikostentekijöiden 

ja ehdonalaiseen vapauteen päästettyjen valvonta; 

4. tutkinta-arestin valvonta ja toimeenpano sekä tehostetun matkustuskiellon tekninen valvonta. 

 

 
Rikosseuraamuslaitos toteuttaa perustehtäväänsä siten, että lisätään tuomittujen ja vankien valmiuksia 

rikoksettomaan elämäntapaan, edistetään heidän elämänhallintaansa ja sijoittumistaan yhteiskuntaan ja 

estetään rikosten tekeminen rangaistusaikana. 

 
Rikosseuraamuslaitoksen tehtävistä on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen lailla ja asetuksella 

säädetään sekä muilla rikosseuraamusalan työjärjestyksillä määrätään. 

 

2 luku - Rikosseuraamuslaitoksen organisaatio 
 

3 § 

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatio 
 
Rangaistusten täytäntöönpanoviranomaisena toimii oikeusministeriön alainen Rikosseuraamuslaitos, 

johon kuuluu keskushallintoyksikkö, kolme rikosseuraamusaluetta sekä valtakunnallisina yksikköinä 

toimivat täytäntöönpanoyksikkö ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus. 

 
Rikosseuraamuslaitosta johtaa pääjohtaja.
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Rikosseuraamusalueet koostuvat arviointikeskuksista, yhdyskuntaseuraamustoimistoista, vankiloista 

ja muista rangaistusten toimeenpanosta vastaavista yksiköistä. Rikosseuraamusalueella sijaitsevista 

yksiköistä voidaan tarvittaessa muodostaa yksi tai useampia rikosseuraamuskeskuksia.  

 
4 § 

Muiden yksiköiden tehtävien hoito 
 
Keskushallintoyksikkö voi määrätä rikosseuraamusalueen hoitamaan myös toisen 

rikosseuraamusalueen tai valtakunnallisen yksikön tehtäviä tai valtakunnallisen yksikön hoitamaan 

rikosseuraamusalueen tehtäviä. 

 

Aluejohtaja voi määrätä alaisensa virkamiehen hoitamaan toisen rikosseuraamusalueen tai 

valtakunnallisen yksikön tehtäviä sekä oman rikosseuraamusalueen eri yksiköiden tehtäviä. 

Valtakunnallista yksikköä johtava virkamies voi määrätä alaisensa virkamiehen hoitamaan 

rikosseuraamusalueen tai toisen valtakunnallisen yksikön tehtäviä.  

 

3 luku - Ohjaus ja johtaminen 
 
5 § 
Tulos- ja kehityskeskustelut 
 

Pääjohtaja käy vuosittain tulos- ja kehityskeskustelut aluejohtajien kanssa keskushallintoyksikön ja 

rikosseuraamusalueen välisen tulossopimuksen pohjalta, täytäntöönpanoyksikön johtajan kanssa 

keskushallintoyksikön ja täytäntöönpanoyksikön välisen tulossopimuksen pohjalta sekä 

koulutuskeskuksen johtajan kanssa keskushallintoyksikön ja Rikosseuraamusalan 

koulutuskeskuksen välisen tulossopimuksen pohjalta. Pääjohtaja käy vuosittain tulos- ja 

kehityskeskustelut keskushallintoyksikön yksiköiden päälliköiden, tarkastusjohtajan ja hankejohtajan 

kanssa. 

 

Aluejohtaja käy vuosittain tulos- ja kehityskeskustelut arviointikeskuksen johtajan, vankilan ja 

yhdyskuntaseuraamustoimiston johtajien sekä aluekeskuksen suorien alaistensa kanssa. 

 

6 § 

Rikosseuraamuslaitoksen johtoryhmä 
 
Rikosseuraamuslaitoksen strategisen johtamisen tukena on johtoryhmä, joka avustaa pääjohtajaa 

Rikosseuraamuslaitoksen strategisessa johtamisessa.  

 

Rikosseuraamuslaitoksen johtoryhmä käsittelee koko laitosta koskevat strategiset linjaukset sekä 

hallinnonalan toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja niiden toteuttamisen edellyttämät 

voimavarakehykset. Johtoryhmä arvioi myös toiminnan tuloksellisuutta sekä käsittelee ja sovittaa 

yhteen muut laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. 

 

Rikosseuraamuslaitoksen johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana pääjohtaja ja jäseninä, hallinto- ja 

laillisuusvalvontayksikön johtaja, kehitysjohtaja, HR-johtaja, turvallisuusjohtaja, suunnittelupäällikkö, 

viestintäpäällikkö, aluejohtajat, täytäntöönpanojohtaja ja koulutuskeskuksen johtaja. Kokouksessa on 

läsnäolo-oikeus myös tarkastusjohtajalla ja hankejohtajalla sekä muilla puheenjohtajan erikseen 

kutsumilla henkilöillä. 

 

Johtoryhmän sihteerinä toimii pääjohtajan määräämä virkamies. Johtoryhmän kutsuu koolle 

pääjohtaja. 

 

Pääjohtaja voi määrätä alaisensa virkamiehen valmistelemaan johtoryhmän käsiteltäviä asioita, 

tekemään tulosohjaukseen ja raportointiin liittyviä tehtäviä sekä tekemään muita valmistelu- ja 

selvitystehtäviä. 
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7 § 
Rikosseuraamuslaitoksen muut johtoryhmät 

 
Rikosseuraamusalueella on johtoryhmä. Tämän lisäksi vankiloissa, 

yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, arviointikeskuksissa sekä Rikosseuraamusalan 

koulutuskeskuksessa ja täytäntöönpanoyksikössä on johtoryhmä. Yhdistelmäyksiköissä voi olla 

yhteinen johtoryhmä. 

 

Rikosseuraamusalueen sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja täytäntöönpanoyksikön 

johtoryhmän tehtävänä on käsitellä ja sovittaa yhteen rikosseuraamusaluetta tai valtakunnallista 

yksikköä koskevat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat.  

 

Vankilan, yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen johtoryhmän tehtävänä on avustaa 

yksikön johtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella 

käsiteltäviä asioita.  

 

Johtoryhmien tehtävistä määrätään tarkemmin rikosseuraamusalueen tai valtakunnallisen yksikön 

työjärjestyksessä. 

 

8 § 

Pääjohtajan sijaiset 
 
Pääjohtajan sijaisina toimivat hallinto ja laillisuusvalvonta- yksikön johtaja, kehitysjohtaja, HR-johtaja 

ja turvallisuusjohtaja. 

 

4 luku - Eräiden virkamiesten tehtävät 
 

9 § 
Pääjohtajan tehtävät 
 
Pääjohtaja johtaa Rikosseuraamuslaitosta. Pääjohtaja vahvistaa Rikosseuraamuslaitoksen ja 

keskushallintoyksikön työjärjestykset. 

 
10 § 
Aluejohtajien tehtävät 
 
Aluejohtajan tehtäviin kuuluu: 

1. johtaa ja kehittää rikosseuraamusalueen toimintaa; 

2. vastata rikosseuraamusalueen tavoitteiden toteutumisesta sekä muista laissa ja valtioneuvoston 

asetuksessa säädettyjen ja työjärjestyksessä määrättyjen tehtävien hoitamisesta asianmukaisella 

tavalla; 

3. vastata kaikista rikosseuraamusalueelle kuuluvista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun 

virkamiehen tehtäväksi; 

4. suorittaa muut keskushallintoyksikön määräämät tehtävät. 

 
11 § 
Täytäntöönpanojohtajan tehtävät 
 
Täytäntöönpanojohtajan tehtäviin kuuluu: 

1. johtaa ja kehittää täytäntöönpanoyksikön toimintaa; 

2. vastata täytäntöönpanoyksikön tavoitteiden toteutumisesta; 

3. vastata laissa ja asetuksissa säädettyjen sekä työjärjestyksessä määrättyjen tehtävien 

hoitamisesta asianmukaisella tavalla; 

4. suorittaa muut keskushallintoyksikön määräämät tehtävät. 
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12 § 
Koulutuskeskuksen johtajan tehtävät 
 
Koulutuskeskuksen johtajan tehtäviin kuuluu: 

1. johtaa ja kehittää koulutuskeskuksen toimintaa; 

2. vastata koulutuskeskuksen tavoitteiden toteutumisesta; 

3. vastata laissa ja asetuksissa säädettyjen ja työjärjestyksessä määrättyjen tehtävien hoitamisesta 

asianmukaisella tavalla; 

4. suorittaa muut keskushallintoyksikön määräämät tehtävät. 

 
5 luku - Asioiden ratkaiseminen 

 
13 § 
Pääjohtajan ratkaisuvalta 

 
Sen lisäksi mitä Rikosseuraamuslaitoksesta annetussa laissa (953/09) ja valtioneuvoston 

asetuksessa Rikosseuraamuslaitoksesta (1739/2015) säädetään, pääjohtaja ratkaisee 

Rikosseuraamuslaitosta koskevat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty muun 

virkamiehen ratkaistavaksi. 

 

Pääjohtaja tai hänen tarkemmin määräämänsä virkamies ratkaisee virkajärjestelyt 

rikosseuraamusalueiden sekä rikosseuraamusalueiden ja valtakunnallisten yksiköiden välillä. 

Pääjohtaja myöntää virkavapauden aluejohtajille ja valtakunnallisten yksiköiden johtajille. 

 
Pääjohtaja voi yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka ratkaiseminen on 
muualla kuin laissa uskottu muulle Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle. 

 

14 § 
Aluejohtajien ratkaisuvalta 
 
Aluejohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 
1. ratkaista esittelystä kaikki rikosseuraamusaluetta ja sen toimintaa koskevat asiat, jotka eivät kuulu 
Rikosseuraamuslaitoksen muun virkamiehen tai muun viranomaisen ratkaistavaksi; 
2. päättää alueen virkajärjestelyistä siltä osin kuin nimitystoimivalta on rikosseuraamusalueella; 
3. nimittää arviointikeskuksen, yhdyskuntaseuraamustoimiston ja vankilan johtajan ohella alaisensa 
virkamiehet ja työntekijät sekä myöntää virkavapauden välittömässä alaisuudessaan toimiville johtajille ja 
muille virkamiehille. 
 
Aluejohtaja voi yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka ratkaiseminen on 
muualla kuin laissa uskottu hänen alaiselleen virkamiehelle. 

 
15 § 
Täytäntöönpanojohtajan ratkaisuvalta 
 
Täytäntöönpanojohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 
1. ratkaista esittelystä kaikki täytäntöönpanoyksikköä ja sen toimintaa koskevat asiat, jotka eivät kuulu 
Rikosseuraamuslaitoksen muun virkamiehen taikka muun viranomaisen ratkaistavaksi; 
2. nimittää alaisensa virkamiehet ja työntekijät sekä myöntää virkavapaudet heille; 
3. vastata virkajärjestelyistä täytäntöönpanoyksikössä. 

 
16 § 
Koulutuskeskuksen johtajan ratkaisuvalta 
 
Koulutuskeskuksen johtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 
1. ratkaista esittelystä kaikki koulutuskeskusta ja sen toimintaa koskevat asiat, joka eivät kuulu 
Rikosseuraamuslaitoksen muun virkamiehen tai muun viranomaisen ratkaistavaksi; 
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2. nimittää alaisensa virkamiehet ja työntekijät sekä myöntää virkavapaudet heille; 
3. vastata virkajärjestelyistä koulutuskeskuksessa. 

 

17 § 
Esimiestehtävissä olevien henkilöiden ratkaisuvalta 
 
Esimiestehtäviä ovat työnjohdolliset tehtävät ja valtion yhteisessä talous- ja henkilöstöhallinnon 
toimintamallissa (KIEKU) määrätyt esimiestehtävät. 
 
Kieku – esimiestehtävissä toimiva henkilö ratkaisee alaisuudessaan olevien henkilöiden osalta asiat, 
jotka koskevat: 
 
1. vuosilomia, lomarahan vaihtovapaita ja säästövapaita; 
2. ei- harkinnanvaraisia poissaoloja; 
3. saldovapaita; 
4. työaikakorvauksia, palkanlisiä ja varallaoloa sekä työaikapankkeihin esitettyjä siirtoja; 
5. työantajan määräämiin koulutuksiin osallistumista. 

 
 

6 luku - Muita määräyksiä 
 
18 § 
Valvontarangaistuksen väliaikainen keskeyttäminen 

 
Rikosseuraamuslaitoksen päivystävä virkamies päättää valvontarangaistuksen väliaikaisesta 
keskeyttämisestä virka-ajan ulkopuolella.  

 
19 § 
Yhteistoiminta ja työsuojelu 

 
Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyötoimikunta on valtion työsuojelun yhteistoimintasopimuksessa 
tarkoitettu yhteistoimintaelin, jossa käsitellään sekä valtion työsuojelun yhteistoimintasopimuksessa 
luetellut yhteistoiminta-asiat että yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 
perusteella käsiteltävät asiat. 

 
Yhteistyötoimikunta käsittelee erityisesti laajakantoisia ja koko Rikosseuraamuslaitosta koskevia 
yhteistoiminta-asioita. 

 

20 §  
Vuosilomat 

 
Vuosilomien vahvistamisesta määrätään, keskushallintoyksikön, rikosseuraamusalueen ja 
valtakunnallisten yksiköiden työjärjestyksessä. 

 
Vuosilomat on vahvistettava siten, että yksikön toimintakyky säilyy riittävänä kaikissa tilanteissa. 

 

21 § 
Ilman esittelyä ratkaistavat asiat  

 
Rikosseuraamuslaitoksessa ratkaistaan ilman esittelyä seuraavat asiat: 

 
1. vankeuslain 5 luvun 1 §:n ja tutkintavankeuslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaiset tavanomaiset 

osastosijoittelupäätökset; 

2. vankeuslain 7 luvun 2 §:n 3 momentin tai tutkintavankeuslain 3 luvun 3 §:n 1 momentin nojalla tehtävä 

oman vaatteen haltuun antamisen epääminen; 

3. vankeuslain 9 luvun 1 §:n tai tutkintavankeuslain 5 luvun 1 §:n nojalla tehtävä esineen tai aineen 
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hallussapidon epääminen; 

4. vankeuslain 9 luvun 6 §:n tai tutkintavankeuslain 5 luvun 7 §:n nojalla tehtävä käyttörahan 

maksaminen; 

5. vankeuslain 19 luvun 4 §:n 1 - 2 momentin ja tutkintavankeuslain 16 luvun 1 §:n 2 momentin 

mukaisista päätöksistä asianomistajille ilmoittamisesta; 

6. vankeuslain 12 luvun 2 §:n ja tutkintavankeuslain 8 luvun 2 §:n nojalla tehtävät päätökset kirjeen, 

muun postilähetyksen tai viestin lukemisesta ja jäljennöksen ottamisesta. 

22 § 
Hankkeiden, työryhmien asettaminen ja edustajien nimeäminen 
 
Valtakunnallisten kehittämistehtävien ja hankkeiden hoitamista sekä toiminnan laadun ylläpitämistä 
ja kehittämistä varten perustettavista työryhmistä päättää pääjohtaja. 

 
Hankkeisiin ja työryhmiin määrätään virkamiehiä keskushallintoyksiköstä, rikosseuraamusalueilta ja 
valtakunnallisista yksiköistä siten, että tarvittavasta henkilöstöresurssista ja ajankäytöstä neuvotellaan 
etukäteen asianomaisen virkamiehen yksikön päällikön kanssa. 

 
Hankkeen vetäjäksi nimetty virkamies johtaa kaikkien hankkeeseen ja työryhmään määrättyjen 
henkilöiden työtä hankkeessa. 

 
23 § 
Tehtävään määrääminen 

 
Pääjohtaja ja muu nimittävä virkamies voi määrätä Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen toimimaan 
määräajan muussa tehtävässä kuin mihin virkaan henkilö on nimitetty sijaisuuden hoitamiseksi, avoinna 
olevan tehtävän väliaikaiseksi järjestämiseksi tai muusta erityisestä syystä. 

 
 

7 luku - Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
 
24 § Voimaantulo 

 
Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019. 

 
Tällä työjärjestyksellä kumotaan Rikosseuraamuslaitoksen 29 päivänä elokuuta 2018 annettu 
työjärjestys. 

 
Ennen tämän työjärjestyksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
 

 
 
 

Esa Vesterbacka      Marko Oresmaa 

Pääjohtaja     HR- johtaja

 


