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Rikosseuraamuslaitos

Oikeusministeriön kannanotto Rikosseuraamuslaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä
vuodelta 2017
Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n 1 ja 2 momenttien nojalla
oikeusministeriö on tänään päättänyt antaa seuraavan kannanoton Rikosseuraamuslaitoksen
(kirjanpitoyksikkö 151) tilinpäätöksestä vuodelta 2017 ja niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös ja
siitä 2.5.2018 annettu valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus antavat aihetta.
1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden
toteutumisesta
Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on rangaistusta suorittavien valmentaminen rikoksettomaan
elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin, suunnitelmallisen ja asteittaisen
vapauttamisen ja verkostoyhteistyön lisääminen sekä oikeusturvan ja yhdenmukaisten käytäntöjen
varmistaminen.
Toiminnalliset tulostavoitteet saavutettiin melko hyvin käytettävissä olevat resurssit huomioiden.
Verkostoyhteistyölle ja toimitilahankkeille asetetuissa tavoitteissa edettiin hyvin. Tietojärjestelmien
kehittämisessä toteutusaikataulua pidennettiin. Vankien päivittäinen keskimäärä on laskenut
tasaisesti vuodesta 2005 lukien lukuun ottamatta vuoden 2016 vankimäärän hienoista nousua.
Vuonna 2017 vankimäärän lasku jatkui. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrä jatkoi edelleen
laskua. Rikosseuraamuslaitos on varautunut useana vuonna tulevien vuosien menopaineisiin sekä
valtiontalouden määrärahaleikkauksiin sopeuttamalla toimintaansa ja saanut kasvatettua siirtyvän
määrärahan määrää. Vuodelta 2017 siirtyi toimintamenomäärärahaa 26,6 milj. euroa, joka on 13 %
määrärahasta. Menopaineita aiheuttavat Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis-ja
asiakastietojärjestelmän (Roti) ja vankien sähköisten palveluiden kehittäminen sekä välttämättömät
toimitila- ja turvallisuusinvestoinnit.
Vuonna 2012 vapautuneiden uusintarikollisuus on 5 v. seuranta-ajalla hieman vähentynyt.
Muutoksen suuntaa on muutaman vuoden perusteella mahdotonta ennakoida. Pitemmällä aikavälillä
uusintarikollisuuteen vaikuttavat Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden viranomaisten kuntouttavan
työn ohella mm. yleinen rikollisuuden määrän laskuja väestön ikääntyminen.
Yhdyskuntaseuraamusten ja valvotun koevapauden nykyistä laajempaan käyttöön on
vaikuttavuuden näkökulmasta perusteita. Kertomusvuonna valvotun koevapauden käyttöä kyettiin
lisäämään, vaikka ei tavoitteen mukaisesti. Muiden viranomaisten osallistuminen
uusintarikollisuuden vähentämistyöhön rangaistuksen suorittamisen aikana heijastuu
Rikosseuraamuslaitoksen tuloksellisuuteen erityisesti koulutus-, työvoima-, ja sosiaali-ja
terveyspalveluissa, joita Rikosseuraamuslaitos ei järjestä itse.
Rikosseuraamuslaitoksen keskeiset haasteet liittyvät uusintarikollisuuden riskiä vähentävän
toiminnan järjestämiseen ja verkostoyhteistyöhön muiden viranomaisten kanssa. Eurooppalainen
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komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT)
ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies ovat toistuvasti ilmaisseet huolensa vankien niukkoihin
toimintamahdollisuuksiin. Vuonna 2017 Rikosseuraamuslaitos on lisännyt vankien toimintaan
osallistumista ja sellin ulkopuolella vietettyä aikaa. Kokonaan toimintojen ulkopuolella olevien
vankien määrä väheni vuoden 2017 aikana 23 prosenttiin (v. 2016: 27 %) kaikista vangeista.
Rikosseuraamusasiakkaiden yhdenvertaiseen kohteluun ja sen toteutumiseen on kiinnitetty
huomiota Rikosseuraamuslaitoksessa muun muassa tehostamalla ja selkiyttämällä laitoksen
sisäisten määräysten ja ohjeiden sekä laillisuusvalvojien kannanottojen käsittelyä. Uuden Rotiasiakastietojärjestelmän käyttöönoton sekä rikosseuraamusasiakkaiden ja henkilökunnan
vuorovaikutusta edistävän lähityöhankkeen ennakoidaan lisäävän myönteistä kehitystä asiakkaiden
yhdenvertaisessa kohtelussa tulevaisuudessa.
Vapauttamisvaiheen suunnitelmallisen työskentelyn osalta valvotussa koevapaudessa ja
avolaitoksissa keskimäärin päivittäin olevien vankien määrä hieman kasvoi, joskin asetettuihin
tavoitteisiin ei päästy. Vapauttamissuunnitelmia laadittiin aikaisempaa enemmän ja suoraan
suljetusta vankilasta vapautuneiden vankien määrä hieman laski. Rikosseuraamusasiakkaille
tarjottavien palveluiden ja viranomaisten sekä muiden toimijoiden tiedonkulun ja yhteistyön
edistämiseen tähtäävät pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman (AUNE) sekä
Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeen toimeenpano toteutui suunnitelmien mukaisesti.
2. Tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun
kannalta sekä oikeusministeriön kanta kehittämistarpeista
Oikeusministeriön näkemyksen mukaan Rikosseuraamuslaitoksen talouden suunnitteluja seuranta
tarjoavat riittävät ja luotettavat tiedot kirjanpitoyksikön taloudesta ja toiminnasta. Riskienhallinta ja
sisäisen valvonnan arviointi on liitetty osaksi tulosohjausprosessia.
Tuloksellisuuden raportointia tulee edelleen kehittää siten, että kehittämishankkeista raportoinnin
sijaan analysoitaisiin saavutettua asiakasvaikuttavuutta sekä Rikosseuraamuslaitoksen oman
toiminnan vaikutusta rangaistusta suorittavien uusintarikollisuuden riskiin. Kyseiset toiminnan
vaikuttavuutta kuvaavat mittarit on tarkoituksenmukaista arvioida uudelleen ja ottaa käyttöön Rotijärjestelmän käyttöönoton yhteydessä.
Tuloksellisuuden arvioinnin näkökulmaa tulisi edelleen laajentaa johdon laajempaan näkemykseen
Rikosseuraamuslaitoksen toimintatapojen, prosessien ja johtamisen onnistumisesta.
Tuloksellisuuden arvioinnissa on tärkeää hyödyntää myös olemassa olevaa tutkimustietoa sekä
sidosryhmiltä ja täytäntöönpanotoimien kohteena olevilta tuomituilta Rikosseuraamuslaitoksen
toiminnasta saatavilla olevaa tietoa.
Vuosi 2017 oli ensimmäinen kokonainen vuosi Kieku-järjestelmän käytössä. Kiekun työajan
tuntikirjauksien kohdentamisessa ilmeni puutteita Rikosseuraamuslaitoksessa, joka vaikuttaa
heikentävästi tietojen käytettävyyteen ja vertailtavuuteen laitoksen toimintojen johtamisessa ja
kehittämisessä.
3. Toimenpiteet, joihin Rikosseuraamuslaitoksessa on tarpeen ryhtyä tilinpäätöksen johdosta
ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Tuleville vuosille saadusta lisämäärärahasta huolimatta oikeusministeriö edellyttää, että
Rikosseuraamuslaitoksessa jatketaan rakenteellisia ja toiminnallisia kehittämistoimia, jotta toiminnan
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taso säilyisi tyydyttävällä tasolla myös tulevalla hallituskaudella. Rikosseuraamuslaitoksen tulee
ryhtyä toimenpiteisiin lainsäädäntömuutosten edellyttämien vankipaikkojen järjestämiseksi.
Vankien sellien ulkopuolella viettämää aikaa ja toimintaan osallistumista tulee myönteisestä
kehityksestä huolimatta edelleen lisätä. Myös ulkopuolisten yhteistyökumppanien toimimista
vankiloissa, sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä rangaistuksen täytäntöönpanon aikana ja
palveluohjausta toisten viranomaisten palveluiden piiriin erityisesti vapautumisvaiheessa tulee
edelleen tehostaa. Vankien vapautumista koevapauden kautta tulee lisätä viranomaisen käytäntöjä
ohjaamalla ja toimintatapoja yhdenmukaistamalla. Myös yhdyskuntaseuraamusten aikaisten
tukitoimenpiteiden yhteen sovittaminen toisten viranomaisten tarjoamien palveluiden kanssa tulee
ohjata vakiintuneeksi osaksi viranomaisen käytäntöjä. Lisäksi tulee jatkaa kehitystyötä asiakkaiden
sähköisen asioinnin edistämiseksi ja laatia pitkän aikavälin suunnitelma laitoksen
toimipaikkaverkoston kehittämistarpeista.
Sote-ja maakuntauudistuksen toimeenpano edellyttää Rikosseuraamuslaitokselta valmiuksia ryhtyä
toimenpiteisiin sosiaali-ja terveyspalvelujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Henkilöstöön liittyvät
kehittämishankkeet on tärkeä viedä loppuun asti.
Roti-hankkeen valmistumisen aikatauluarviota jouduttiin pidentämään ja kustannusarviota
tarkistettiin ylöspäin. Tarkistetuissa tavoitteissa on tärkeää pysyä.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisessä virastossa tulee ottaa huomioon valtiovarain
controller -toiminnon 3.5.2017 antama suositus valtionhallinnon riskienhallintamallista sekä
14.5.2018 antama suositus sisäisen valvonnan arviointikehikosta. Suositukset ja niitä koskevat
aineistot löytyvät valtiovarainministeriön internet-sivuilta (http://vm.fi/riskienhallintaja
http://vm.fi/sisaisen-valvonnan-arviointi).
4. Oikeusministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Oikeusministeriö vastaa seuraamusjärjestelmän ja rangaistusten täytäntöönpanoon liittyvän
lainsäädännön kehittämisestä. Vuoden 2018 alussa vahvistettiin laki koko rangaistuksensa
vankilassa suorittaville vaarallisille rikoksen uusijoille tarkoitetusta uudenlaisesta seuraamuksesta,
yhdistelmärangaistuksesta. Rangaistus koostuu vankilassa suoritettavasta osasta ja sitä
seuraavasta vuoden pituisesta valvonnasta, joka sisältää muun muassa päihteettömyyteen ja
sähköiseen valvontaan liittyviä valvontamääräyksiä. Lisäksi vahvistettiin lainsäädäntömuutokset
tutkintavankeudelle vaihtoehtoisten tehostetun matkustuskiellon ja tutkinta-arestin käytölle.
Uudistuksen myötä tutkintavangit myös siirretään poliisin tiloista nopeammin
Rikosseuraamuslaitoksen ylläpitämiin vankiloihin kansainvälisten valvontaviranomaisten
kannanotoissa edellytetyllä tavalla.
Lisäksi oikeusministeriössä valmistellaan ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksiin liittyviä
uudistuksia. Valmisteilla on myös väkivalta- ja seksuaalirikosten uusijoille suunnatun väkivaltaarvioinnin, vankeusaikaisten toimintojen ja ehdonalaisen vapauden valvontaan asettamisen
tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet sekä sakon muuntorangaistusta ja ehdonalaista
vapauttamista koskevien säännösten muuttamista koskevat hankkeet. Rikosseuraamuslaitoksen ja
poliisin välistä tietojen vaihdon tehostamista käsitellään yhteisessä työryhmässä.
Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis-ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti) on merkittävä
toimintoja tehostava ja tuottavuutta lisäävä hanke. Oikeusministeriö on mukana hankkeen
johtoryhmässä ja huolehtii hankkeen edellyttämistä lainsäädännöllisistä kehittämistarpeista.
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Oikeusministeriö osallistuu Rikosseuraamuslaitoksen toimipaikkaverkoston pitkän aikavälin
suunnitteluun ja kehittämiseen. Muun muassa Hämeenlinnan naisvankilan, Keravan avovankilan ja
Jyväskylän uudisrakennushankkeita jatketaan suunnitellusti ja Pohjois-Suomen suljetut vankipaikat
turvataan Vaalan ja Oulun vankiloiden uudisrakentamiseen liittyvien päätösten mukaisesti.
Oikeusministeriö jatkaa hallinnonalarajat ylittävää viranomaisyhteistyötä rangaistusajan aikaisten ja
sen jälkeisten toimintojen sekä yhteiskunnan yleisten palvelujen käytön edistämiseksi. Tulevina
vuosina tullaan jatkamaan vankien mielenterveystyön ja sosiaali-ja päihdetyön kehittämistarpeiden
arviointia ja edistämään yhteisten palvelujatkumojen luomista sote- ja maakuntauudistuksen
edellyttämällä tavalla. Poikkihallinnollista yhteistyötä jatketaan myös vankien koulutuksen
turvaamiseksi ja asunnottomuuden vähentämiseksi.
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