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Jakelu Rikosseuraamuslaitos

OIKEUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN
TILINPÄÄTÖKSESTÄ VUODELTA 2014

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 §:n (254/2004) 1 ja 2 momenttien
(178612009) nojalla oikeusministeriö on tänään päättänyt antaa seuraavan kannanoton Rikosseu-
raamuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 151) tilinpäätöksestä vuodelta 2014 ja niistä toimenpiteistä, joihin
tilinpäätös ja siitä 5.5.2015 annettu valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus ja tilintar-
kastajan vuosiyhteenveto antavat aihetta.

Rikosseuraamuslaitos on yksi kirjanpitoyksikkö, johon kuuluivat vuonna 2014 keskushallintoyksikkö,
kolme rikosseuraamusaluetta, valtakunnallinen terveydenhuoltoyksikkö, täytäntöönpanoyksikkö ja
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö vastaa rikos-
seuraamusalueiden ja valtakunnallisten yksiköiden tulosohjauksesta.

1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulos tavoitteiden toteutumisesta

Rangaistusten täytäntöönpanon yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite on vähentää rangaistusta suorit-
tavi en riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rikosseuraamuslaitoksen keskeisinä tulostavoitteina vuonna
2014 olivat seuraamusten sisältöjen kehittäminen sekä hallitun vapauttamisen ja siviiliin suuntaavien
toimintajatkumoiden kehittäminen. Rikosseuraamuslaitos jatkoi vuonna 2014 talouden sopeuttamis-
suunnitelmansa toteuttamista. Edelleen jatkunut vanki- ja asiakasmäärien lasku edesauttoi sopeutta-
mistoimenpiteiden toteuttamista siten, ettei Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisen tuloksellisuuden
taso tulossopimuksen mittareilla mitattuna laskenut.

Rikosten uusiminen on vähentynyt tarkasteltaessa vuosina 2007-2009 vapautuneiden uusimista viiden
vuoden seuranta-ajalla. Yhdyskuntaseuraamuksen suorittaneiden rikosten uusiminen on selvästi vä-
häisempää kuin vankeusrangaistuksen suorittaneiden. Valvottu koevapaus vähentää uusimista parem-
min kuin vapautuminen suoraan vankilasta. Uusintarikollisuuteen vaikuttavat yleinen rikollisuuskehi-
tys, seuraamusjärjeste1mässä tapahtuvat muutokset ja useiden hallinnonalojen toimenpiteet. Rikosseu-
raamuslaitoksen oman toiminnan vaikutusta uusimiseen on vaikeaa erottaa muiden tekijöiden vaiku-
tuksesta. Vaikuttaminen uusintarikollisuuden riskiin rangaistusaikana edellyttää myös muiden kuin
täytäntöönpanoviranomaisten tuki toimenpiteiden tehostamista.

Rikosseuraamuslaitos eteni strategiansa mukaisen tavoitteen, turvallisesti kohti avoimempaa täytän-
töönpanoa, suuntaisesti. Suoraan suljetuista vankiloista vapautuneiden vankeusvankien määrä laski
hieman edellisestä vuodesta (68 %:sta 66 %:iin), mutta määrä on edelleen suuri. Kaikki avolaitospai-
kat eivät olleet täysimääräisessä käytössä. Valvotun koevapauden kautta vapautuneiden määrä kasvoi
(168 keskimäärin päivässä), ja valvotut koevapaudet suoritettiin onnistuneesti loppuun 84 %:ssa tapa-
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uksista. Avolaitosturvallisuus säilyi hyvänä. Luvatta poistumisiaja päihderikkomuksia oli avolaitok-
sissa edeltävää vuotta vähemmän.

Rangaistusten täytäntöönpanon sisältöjen kehittämistä jatkettiin. Vuoden 2014 aikana käynnistettiin
laaja yhdyskuntaseuraamustyön kehittämishanke, jonka tavoitteena on mm. laatia yhdyskuntaseu-
raamustyön sisältöä koskevia suosituksia sekä yhdenmukaistaa alueellisia asiakastyön käytäntöjä. Ke-
hittämishankkeella tuetaan toukokuun 2015 alussa voimaan tulleen uuden yhdyskuntaseuraamuslain-
säädännön toimeenpanoa. Vuoden 2014 aikana jatkettiin useita monivuotisia kehittämishankkeita.
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti) eteni toimitusvaiheeseen. Vankilakon-
septihankkeessa visioitiin tulevaisuuden vankiloiden toimintakonsepteja. Lisäksi käynnistettiin pilot-
tihanke, jossa sakon muuntorangaistusta suorittavia vankeja sijoitettiin rangaistuksen suorittamisen
aikana päihdekuntoutuslaitokseen tai tuetun asumisen palveluihin.

Rikosseuraamuslaitoksen siirtyvä toimintamenomääräraha vuodelle 2015 oli 16,2 miljoonaa euroa
(6,7 %). Henkilökuntaa jouduttiin vähentämään edelliseen vuoteen nähden 35 henkilötyövuodella.
Siirtyvän määrärahan taso tulee alenemaan nopeasti kehyskauden aikana tulevien vuosien toiminta-
menoleikkausten ja menopaineiden vuoksi. Osa siirtyvästä määrärahasta aiheutui Roti -hankkeen
myöhentymisestä alkuperäisestä aikataulustaan noin vuodella hankintatavassa tehtyjen muutosten ja
hankintavaiheen aikataulun pidentämisen vuoksi.

2. Tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun kan-
nalta sekä oikeusministeriön kanta kehittämistarpeista

Oikeusministeriön näkemyksen mukaan Rikosseuraamuslaitoksen talouden suunnittelu ja seuranta
tarjoavat riittävät ja luotettavat tiedot kirjanpitoyksikön taloudellisesta tilanteesta ja tuloksellisuudesta.
Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ollut tilintarkastuskertomuksessaan huomautettavaa Rikosseu-
raamuslaitoksen tilinpäätösraportoinnin asianmukaisuudesta. Rikosseuraamuslaitoksen sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan tilaa on arvioitu asianmukaisilla menettelyillä. Oikeusministeriön näke-
myksen mukaan riskienhallinta ja sisäisen valvonnan arviointi tulisi jatkossa kytkeä nykyistä selke-
ämmin osaksi tulosohjausprosessia. Toimintakertomuksessa on esitetty tulosvastuun kannalta keskei-
simmät tunnusluvut. Toiminnan laatua ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut on tarkoituksenmu-
kaisinta arvioida uudelleen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankkeen (Roti) raportoin-
tia kehitettäessä.

3. Toimenpiteet, joihin Rikosseuraamuslaitoksessa on tarpeen ryhtyä tilinpäätöksen johdosta ja
tuloksellisuuden parantamiseksi

Oikeusministeriö pitää tärkeänä, että Rikosseuraamuslaitos huolehtii sopeuttamissuunnitelmansa toi-
meenpanon etenemisestä. Oikeusministeriö edellyttää lisäksi, että Rikosseuraamuslaitos seuraa ja ra-
portoi oikeusministeriölle sopeuttamisen vaikutuksista sen henkilöstöön, ydintoimintaan ja toiminnan
vaikuttavuuteen.

Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavision toimeenpano on keskeisin tulevan hallituskauden aikainen
kehittämishanke, jolla edistetään Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukaista toiminnan kehittämistä
ja sopeutetaan toiminta määrärahakehysten edellyttämälle tasolle.
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Rikosseuraamuslaitoksessa tulisi löytää uusia keinoja "kohti avoimempaa täytäntöönpanoa" strategian
jalkauttamiseksi. Vapautumista suoraan suljetuista vankiloista tulisi vähentää ja siirtymistä suljetusta
vankilasta avo laitoksiin ja valvottuun koevapauteen tulisi eri toimenpitein lisätä. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää verkostoitumiseen yhteiskunnan normaalipalvelujen ja sidosryhmien kanssa, jotta ran-
gaistusta suorittaneiden palvelu- ja hoitojatkumot turvattaisiin vapauttamisvaiheessa.

Koko oikeusministeriön hallinnonala siirtyy syksyllä 2015 nelivuotiseen tulosohjausmalliin. Nelivuo-
tiset tulostavoitteet tullaan asettamaan tehdyn strategiat yön ja hallituksen toimintasuunnitelman uusien
painopisteiden mukaisesti. Rikosseuraamuslaitoksen pitkän aikavälin tavoitteina tulevat edelleen ole-
maan rangaistusten täytäntöönpanon sisältöjen kehittäminen tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelu-
järjestelmiin, suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen ja verkostoyhteistyön lisääminen sekä
oikeusturvan ja yhdenmukaisten käytäntöjen varmistaminen. Tulostavoitteisiin tullaan kirjaamaan
tavoitteita, jotka edistävät Rikosseuraamuslaitoksen strategiaa ja edellyttävät poikkihallinnollisuutta.
Tällaisia ovat mm. pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma, rikosseuraamusasiakkaiden mo-
niammatillisen yhteispalvelun kehittäminen kuntien sosiaalitoimen, työvoimahallinnon ja TE-
toimistojen tehtävien uudistamisen yhteydessä sekä vankilaopetuksen turvaaminen koulutuksen ra-
kenneuudistuksissa.

Tuloksellisuuden raportointia tulee kehittää siten, että kehittämistoimenpiteistä raportoinnin sijaan
analysoitaisiin nykyistä enemmän saatua asiakasvaikuttavuutta sekä Rikosseuraamuslaitoksen oman
toiminnan vaikutusta rangaistusta suorittavien uusintarikollisuuden riskiin. Tämä edellyttää uusien
seurantamittareiden käyttöönottoa Roti-hankkeen yhteydessä

4. Oikeusministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi

Oikeusministeriö vastaa seuraamusjärjestelmään ja rangaistusten täytäntöönpanoon liittyvän lainsää-
dännön kehittämisestä. Laajat vankeus- ja yhdyskuntaseuraamuslainsäädäntöuudistukset tulivat voi-
maan 1.5.2015 lukien. Vuoden 2015 aikana vankeuslainsäädännön uudistamista on tarkoitus jatkaa ja
valmistella muun muassa vankirahajärjestelmän uudistamista koskevat säännökset. Vuoden 2015 ai-
kana on tarkoitus antaa myös hallituksen esitys koko rangaistusajan suorittamiseen liitettävästä van-
keusajan jälkeisestä valvonnasta, mikä on omiaan lisäämään yhteiskunnan turvallisuutta.

Oikeusministeriössä on yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa valmisteltu vankiterveyden-
huoltoyksikköä koskevaa uutta lainsäädäntöä, jonka myötä vankiterveydenhuollon ohjaus siirtyy Ter-
veyden ja Hyvinvoinnin laitoksen alaisuuteen 1.1.2016 lukien. Samassa yhteydessä vankiterveyden-
huollon organisaatiovalvonta annetaan Vaiviran ja Avien tehtäväksi. Oikeusministeriössä on valmis-
teltu myös tutkintavankeuden vaihtoehtoja koskevaa lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on vähentää
jonkin verran tutkintavankien määrää tutkintavankiloista. Hallituksen esitys tultaneen antamaan vuo-
den 2016 aikana työryhmämietinnön valmistuttua.

Rikosseuraamuslaitoksen määrärahatilanne tulee heikkenemään kehyskauden aikana merkittävästi.
Oikeusministeriö on tietoinen, ettei Rikosseuraamuslaitos kykene toteuttamaan julkisen talouden
suunnitelman määrärahatason edellyttämiä säästöjä ilman päätöksiä rakenteellisista toimenpiteistä,
jotka kohdistuvat erityisesti vankilaverkostoon vuosien 2016-18 aikana. Toimitilarakennetta koskevat
päätökset valmistellaan syksyn 2015 aikana.

Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti) on keskeinen
tietojärjestelmähanke koko hallinnonalan kannalta kehitettäessä sähköistä asiointia ja tuottavuutta ko-
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ko rikosketjun osalta. Oikeusministeriö on tiiviisti mukana hankkeessa ja pyrkii toiminnallaan edistä-
mään hankkeen sujuvaa etenemistä mm. koko hallinnonalaa koskevan yhteisen arkkitehtuurityön
kautta.
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