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OIKEUSMINISTERILLE

Oikeusministeri asetti 30.4.2003  vankeinhoitolaitoksen ja siihen kuuluvien laitosten
organisaation, henkilöstön ja toimintatapojen kehittämisen valmistelua toteuttaneen
hankeorganisaation (RAKE-hankkeen toinen vaihe), jonka tehtävänä oli jatkaa
ensimmäisen valmisteluvaiheen 20.1.2003 valmistunutta työtä.

Hankkeen tehtävät jakautuivat vankeinhoidon laitosorganisaation ja laitosten
toimintamallien uudistamista koskevaan osaan (I) sekä koko rakenneuudistuksen
edellyttämään keskushallinnon, ohjausjärjestelmän ja säädösten uudistamista koskevaan
osaan (II).

Laitosorganisaation sekä laitoksen toimintamallien uudistamista valmisteltiin
seitsemässä alatyöryhmässä seuraavien erillisteemojen ja aikataulujen mukaisesti:

- Vankien toimintojen ja palvelujen perusrakenne ja palvelujen tuottaminen
(1.5.2003 – 31.8.2003)

- Aluevankiloiden määrä ja toiminta-alue
(1.7.2003 – 31.10.2003)

- Aluevankilan organisaatio, toimivaltasuhteet, henkilöstörakenne ja kustannukset
(1.11.2003 – 28.2.2004)

- Henkilöstön kelpoisuus: tutkintotasot ja kelpoisuusvaatimukset
(1.11.2003 – 28.2.2004)

- Investointiohjelman päivitys
(1.10.2003 – 30.11.2003)

- Tukipalvelujen organisaatio
(1.11.2003 – 28.2.2004)

- Vankien terveydenhuolto
(1.11.2003 – 28.2.2004)

Työn etenemisestä vastasi Rikosseuraamusviraston pääjohtaja tarkoitukseen asetetun
erillisen hankeryhmän tukemana. Työryhmien puheenjohtajat olivat myös hankeryhmän
jäseninä.



Rakenneuudistuksen edellyttämä keskushallinnon, ohjausjärjestelmän ja säädösten
uudistamista valmistelemaan asetettiin neljä työryhmää ajalle 1.5.2003 – 28.2.2004:

- Vankeinhoidon keskushallinto ja sen tehtävät
- Tukipalvelut ja vankeinhoidon organisaatio
- Rakennemuutoksen henkilöstövaikutukset sekä
- Rakennemuutoksen edellyttämät säädösmuutokset

Kokonaisuutta ohjaamaan nimettiin johtoryhmä, jonka puheenjohtajaksi ja samalla koko
hankkeen projektipäälliköksi nimitettiin osastopäällikkö Esa Vesterbacka
Kriminaalipoliittiselta osastolta ja jäseniksi osastopäällikkö Risto Jalli
Oikeusministeriön Yleiseltä osastolta, pääjohtaja Markku Salminen
Rikosseuraamusvirastosta, Kriminaalihuoltolaitoksen ylijohtaja Maija Kukkonen,
neuvotteleva virkamies Eeva Virkkunen ja hallitusneuvos Leena Kuusama, molemmat
Oikeusministeriön Kriminaalipoliittiselta osastolta, vankeinhoitojohtaja Arto Kujala ja
vankeinhoitojohtaja Ahti Lempiö Rikosseuraamusvirastosta, Valtiovarainministeriön
neuvotteleva virkamies Sirpa Kekkonen, 19.9.2003 alkaen finanssineuvos Anja Simola
sekä henkilöstöjärjestöjen edustajiksi pääluottamusmies Jari Tuomela (VVL ry.),
erityisohjaaja Ari Lyytikäinen VHHL ry.) ja pääluottamusmies Rauno Selenius
(AKAVA-JS ry, sittemmin JUKO ry.).

Johtoryhmän sihteeriksi nimitettiin kehityspäällikkö Jouko Laitinen, 19.9.2003 alkaen
neuvotteleva virkamies Olavi Kaukonen Kriminaalipoliittiselta osastolta. Hankkeen
johtoryhmää avustavina projektisihteereinä toimivat suunnittelija Pia Raassina ja
osastosihteeri Eija Hakala-Kovanen Kriminaalipoliittiselta osastolta. Hankkeen
tiedotuksesta vastasivat tiedottaja Aija Broms Oikeusministeriöstä ja tiedottaja Vappu
Aura Rikosseuraamusvirastosta.

Työryhmien raportit siirrettiin niiden valmistuttua kokonaisuudessaan
Oikeusministeriön sisäisille internet-sivuille tutustumista varten. Johtoryhmä järjesti
laitosten johdolle ja henkilöstölle kaksi neuvottelupäivää (9.2.2004 ja 21.4.2004), joiden
tavoitteena oli tiedottaa hankkeen etenemisestä ja johtoryhmän linjauksista sekä
keskustella yksityiskohdista ja kokonaisuudesta.

Hankkeen yhteenvetovaiheessa johtoryhmä nimesi erillisen työvaliokunnan, joka
valmisteli johtoryhmälle kokonaisuuden linjausesityksen. Työryhmä työskenteli
hankkeen puheenjohtajan johdolla ja siihen nimettiin pääjohtaja Markku Salminen,
vankeinhoitojohtaja Arto Kujala, hallitusneuvos Leena Kuusama ja neuvotteleva
virkamies Eeva Virkkunen sekä sihteereiksi hallitussihteeri Anne Hartoneva
Kriminaalipoliittiselta osastolta, lakimies Arja Apajalahti-Laine
Rikosseuraamusvirastosta ja neuvotteleva virkamies Olavi Kaukonen.

Osaksi loppuraporttia liitetään hankkeessa hyväksyttyjen linjausten pohjalta
virkamiestyönä valmisteltu alustava luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rangaistuksen
hallinnosta annetun lain muuttamisesta.



Nyt luovutettava RAKE-hankkeen loppuraportti koostuu kolmesta osasta sisältäen

1. Yhteenvetoasiakirjan, joka käsittää työryhmien raporttien pohjalta laaditut
keskeiset linjaukset ja ehdotukset vankeinhoidon rakennehankkeen
kokonaisuudesta

2. Esityksen rakenneuudistuksen edellyttämistä henkilöstövaikutuksista sekä
3. Luonnoksen hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi rangaistusten

täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Saatuaan työnsä päätökseen johtoryhmä luovuttaa kunnioittavasti loppuraporttinsa
oikeusministerille.

Helsingissä 1.6.2004

              Esa Vesterbacka

Risto Jalli Markku Salminen Maija Kukkonen Eeva Virkkunen

Leena Kuusama Arto Kujala Ahti Lempiö Anja Simola

Jari Tuomela Ari Lyytikäinen Rauno Selenius Olavi Kaukonen
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VANKEINHOIDON RAKENNEHANKEEN TOINEN VAIHE, 
RAKE 2 

 
Yhteenvetoasiakirja, joka käsittää työryhmien raporttien pohjalta laaditut keskeiset 
linjaukset ja ehdotukset hankkeen kokonaisuudesta 
 
     
I  JOHDANTO 
 
Yleistä 
 
Vireillä olevaan vankeuslakiuudistukseen liittyen on aloitettu rikosseuraamusalan rakenneuudistus- 
ja kehittämishanke, RAKE-hanke.  
 
Vankeinhoitolaitoksen toimintaorganisaation, henkilöstörakenteen ja henkilöstön osaamisvaatimus-
ten sekä fyysisten rakenteiden kehittämisessä lähtökohtana on uuden vankeuslain tavoitteita toteut-
tava turvallinen sekä suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti uusintarikollisuuden vähentämiseen 
tähtäävä rangaistuksen toimeenpano. 
 
Kehittämis- ja organisaatiohankkeen toinen vaihe käynnistettiin oikeusministeriön päätöksellä 
30.4.2003, jolloin asetettiin Vankeinhoitolaitoksen ja siihen kuuluvien laitosten organisaation, hen-
kilöstön ja toimintatapojen kehittämistoimien valmistelun 2-vaihetta varten hankeorganisaatio. Teh-
täväksi annettiin jatkaa RAKE-hankkeen I-vaiheen 20.1.2003 valmistunutta työtä yllä mainittuun 
asettamispäätökseen sisältyvien peruslähtökohtien ja tehtävämäärittelyjen mukaisesti.1 
 
 
Rakennehankkeen yhteys valmisteltavina oleviin vankeuslakiin ja tutkintavankeuslakiin 
 
Oikeusministeriössä valmistellaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden 
toimeenpanoa koskevaa lainsäädännön kokonaisuudistusta. Uudistuksen keskeinen lähtökohta on 
säätää vankien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä vankien perusoikeuksien rajoituksista täsmälli-
sesti lain tasolla siten kuin perustuslaki vaatii ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset edellyttävät. 
Keskeisimpiä vankeuslakiin sisältyviä ehdotuksia ovat vankeinhoidon tavoitteiden uudelleen mää-
ritteleminen, Vankeinhoitolaitoksen henkilökunnan toimivaltuuksia koskevien säännösten uudista-
minen, vankien rangaistusajan suunnittelemisesta vastaavien sijoittajayksiköiden toiminnan säätely 
sekä vankien sijoittamista sekä siirtoa koskevan menettelyn uudistaminen. 
 
Vankeuslakiehdotuksessa korostetaan Vankeinhoitolaitoksen tehtävistä erityisesti kahta: velvolli-
suutta huolehtia omalta osaltaan turvallisuudesta ja velvollisuus toimia vangin kanssa niin, että hä-
nen valmiutensa elää rikoksetonta elämää paranevat. Vankeuslaissa vankeus nähdään suunnitelmal-
lisena ja hallitusti etenevänä prosessina, jonka eri vaiheista sekä vanki että Vankeinhoitolaitos ovat 
tietoisia. Vankeinhoitolaitoksen rakenteita koskeva uudistus tukee vankeuslain mukaisten velvolli-
suuksien täyttämistä ja vankeuden prosessiluonteen toteuttamista. 
 
 
Rake 2-hanketta koskevat toimeksiannot    
 
Toimeksiannot ovat kokonaisuudessaan liitteenä olevassa päätöksessä. 

                                                           
1 Päätös 30.4.2003 on tämän raportin liitteenä. 
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Rake 2 –hankkeen toimeksiannossa vankeinhoidon keskushallinnon, ohjausjärjestelmän sekä sää-
dösten uudistamista selvittäneen työryhmän tuli: 

 määritellä vankeinhoidon keskushallinnon tehtävät, 
 määritellä tukipalveluiden asema suhteessa Rikosseuraamusvirastoon, Vankeinhoitolai-

toksen keskushallintoon ja aluevankiloihin, 
 määritellä rakennemuutoksen toteuduttua tarpeellinen henkilöstön määrä ja rakenne Ri-

kosseuraamusvirastossa, aluevankiloissa ja palvelukeskuksessa sekä valmistella henkilös-
tömuutosten edellyttämät toimenpiteet sekä 

 valmistella rakenneuudistuksen edellyttämät säädösmuutokset. 
 
Aluevankilan toimintaa ja organisointia koski usea hankkeessa tehty selvitystyö. Toimeksiannot 
olivat piirteissään seuraavat: 

 vankien toimintojen ja palveluiden perusrakenne sekä palveluiden tuottaminen 
o vankeusprosessin kulku ja päätöksenteko 
o vangeille järjestettävien toimintojen laatu ja laajuus 
o toimintojen järjestämistapa (aluevankilakohtainen ja valtakunnallinen) sekä 

yhteistyö lähialojen kanssa 
 aluevankiloiden määrä ja toiminta-alue 

o aluevankilaorganisaatio 
 aluevankilan organisaatio, toimivaltasuhteet, henkilöstörakenne ja kustannukset 

o aluevankilan organisaatiorakenne sekä henkilöstön vastuusuhteet ja toimivallat 
o henkilöstörakenne, erityisesti voimavarojen suuntaaminen vangin kanssa teh-

tävään lähityöhön 
o sijoittajayksikön toiminta, toimintaprosessit, rakenne, henkilöstö, vastuusuh-

teet ja toimivallat 
o aluevankilan toiminnasta aihetuvat kustannukset 

 henkilöstön kelpoisuus: tutkintotasot ja kelpoisuusvaatimukset 
o tutkintotasot 
o tehtävät, joissa tarvitaan erityistä perehtyneisyyttä vankeinhoitoalaan 
o koulutusväylät 
o täydennyskoulutuksen painopisteet 
o pätevän henkilöstön saamisen turvaamistoimenpiteet 

 investointiohjelman päivitys 
o tarvittavat tilat ja tilantarve 
o aluevankilaorganisaation edellyttämät tarkistukset investointiohjelmaan 
o tarvittavien tarkistusten kustannusarvio 
o tarvittavat toimenpiteet ennen investointiohjelman toteuttamista 

 aluevankilakohtaisten tukipalveluiden järjestäminen 
o aluevankilan tukipalvelutehtävät talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä mahdol-

liset muut aluevankilassa keskitettävät tukipalvelutyyppiset toiminnot 
o edellä tarkoitettujen toimintojen aluevankilakohtaisesta keskittämisestä aiheu-

tuvat henkilöstöjärjestelyt 
 
Hankkeen toimeksiannossa vankien terveydenhuollon järjestämisen vaihtoehtoisia malleja selvittä-
neen työryhmän tuli vertailla vaihtoehtojen tehokkuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja kustannuksia. 
Tutkittavat vaihtoehdot olivat: 

 terveydenhuolto aluevankiloiden omana toimintana käyttäen hyväksi alueorganisaation 
tuomia keskittämismahdollisuuksia, 

 terveydenhuolto aluevankiloiden vankilan ulkopuolelta hankkimina palveluina, 
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 terveydenhuolto organisoituna aluevankiloiden toiminnasta irrallisena valtakunnallisena 
terveydenhuoltoyksikkönä, joka on osa Vankeinhoitolaitosta, 

 terveydenhuolto keskitetysti hankittuina vankilan ulkopuolina palveluina sekä 
 jokin edellä mainittujen yhdistelmä. 

 
 
Loppuraportin rakenne ja tavoite 
 
Vankeinhoidon tulevaa organisaatiota käsitellään RAKE 2-hankkeen loppuraportissa pääosin hank-
keen 2-vaiheessa selvitystyötä tehneiden työryhmien ehdotusten pohjalta. Loppuraportti sisältää  
esityksen hankkeen eteenpäin viemiseksi tarvittavista päätöksistä.  
 
Hankkeen toteuttamiseksi muutetaan rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annettua lakia 
(135/2001) ja valtioneuvoston asetusta (275/2001) sekä Rikosseuraamusviraston ja Vankeinhoito-
laitoksen työjärjestystä ja muita asiaan liittyviä alemmanasteisia säännöksiä. 
 
Hankkeen toteuttamisen valmistelutyö etenee siten, että keväällä 2004 oikeusministerin päätettä-
väksi esitellään hankkeen toteuttamiseksi tarvittavia kahdenlaisia asioita: 

1. sitovaa ratkaisua edellyttävät asiat sekä 
2. suuntaa-antavaa linjausta edellyttävät asiat. 

 
Pääosa edellä 1-kohdassa tarkoitetuista asioista on sellaisia, jotka edellyttävät muutoksia ran-
gaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annettuun lakiin tai valtioneuvoston asetukseen. Täl-
laisia asioita ovat esimerkiksi toimivallan jakautuminen eri organisaatiotasojen ja virkamies-
ten välillä sekä virkojen kelpoisuusvaatimukset. Osa asioista puolestaan edellyttää organisaa-
tion rakenteita koskevia ratkaisuja, jotka eivät tule säädöksiin, mutta joiden päättäminen tässä 
vaiheessa on välttämätöntä uudistuksen aikataulun mukaiseksi toteuttamiseksi. Tällainen asia 
on muun muassa sijoittajayksikköjen sijaintivankiloista päättäminen, jotta voidaan ryhtyä ra-
kennussuunnittelutoimiin. 
 
Edellä 2-kohdassa tarkoitetaan asioita, joiden yksityiskohtainen ratkaiseminen on vuoden 
2005 alkupuolella nimitettävien aluevankilan johtajien tehtävänä. Heille asetettu itsenäinen 
vastuu aluevankilansa toiminnasta edellyttää, että heillä on tosiasialliset mahdollisuudet päät-
tää aluevankilansa rakenteen ja toimintojen yksityiskohdista. Vain he pystyvät päätöksenteos-
sa riittävästi ottamaan huomioon oman alueensa erityispiirteet. Kyse on asioista, jotka laissa 
tai asetuksessa on nimenomaisesti säädetty aluevankilan johtajan ratkaistaviin kuuluviksi. 
 

 
 
II  KESKUSHALLINTO 
 
 
1. Vankeinhoidon keskushallinnon kehittämisessä noudatettavat periaatteet 
 
Vankeinhoidon keskushallinnon uudistamista koskeneessa selvitystyössä on otettu huomioon valti-
on keskushallinnon uudistamisesta tehdyt periaatteelliset linjaukset. Näitä periaatteita ovat muun 
muassa: 

 
- Ministeriöt pidetään pieninä, strategisiin poliittisiin valmistelutehtäviin keskitty-

vinä yksikköinä. 
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- Operatiiviset tehtävät sijoitetaan virastotasolle. 
- Koko keskushallinnosta siirretään alue- ja paikallistasolle kaikki ne tehtävät, joi-

den osalta se on mahdollista. 
- Keskushallinnon yksiköiden ydintoiminnan tehostamiseksi ja rakenteiden keven-

tämiseksi tukipalvelujen hoito keskitetään erikoistuneille palveluntuottajille. 
- Hallitusohjelman mukaan jatketaan valtion toimintojen alueellistamista.  

 
Hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan mukaan ministeriöiden keskeisimpiä ohjausvä-
lineitä ovat siten säädös- ja tulosohjaus, eivätkä ne voi pääsääntöisesti puuttua alaisensa viraston 
valmistelussa olevaan yksittäiseen asiaan. Joustavan ja tehokkaan hallinnon aikaansaaminen edel-
lyttää päätöksenteon hajauttamista lähelle toteuttavaa organisaatiotasoa. 
 
Uudistettu talousarviolaki ja -asetus alkavat ohjata toiminnan ja talouden suunnittelua ja tilinpää-
tösraportointia varainhoitovuodesta 2005 alkaen. Uuden lain tavoitteena on vahvistaa eduskunnan 
budjettivaltaa ja valtion taloudenhoitoa sekä toiminnan tuloksellisuutta. Tässä tarkoituksessa on 
terävöitetty tilivelvollisuutta ja siihen kuuluvaa tulosvastuuta. Tulosohjaus tulee edelleen tämän 
myötä täsmentymään. 
 
Oikeuspolitiikan strategiassa (2003 – 2012) oikeusministeriön keskeinen strateginen linjaus oike-
uspolitiikan osalta on saada kriminaalipolitiikka vaikuttavammaksi ja paremmin kohdentuvaksi. 
Rangaistusten täytäntöönpanoa kehitetään niin, että sen aikana voidaan nykyistä paremmin lisätä 
tuomitun mahdollisuuksia rikoksettomaan elämään edistämällä hänen elämänhallintaansa ja yhteis-
kuntaan sijoittumistaan. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi täytäntöönpanon perustaksi otetaan tuo-
mitun kuntoutustarpeet ja motivaatio sekä yhteiskunnan turvallisuuden huomioon ottava yksilölli-
nen suunnitelma. Strategian mukaan tulee kehittää Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltolai-
toksen organisaatiota, henkilöstöä ja henkilöstön osaamista sekä tietotekniikan hyväksikäyttöä niin, 
että ne tukevat kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista täytäntöönpanoprosessia. Keskushallintoa ke-
vennetään ja tehtäviä siirretään alueellisesti hoidettaviksi.2 Strategiassa esitettyjen linjausten toteut-
taminen edellyttää muun muassa sekä lainsäädännön että toimintarakenteiden uudistamista. Van-
keinhoitolaitoksen hallintoa tehostetaan ja kevennetään samalla kun keskitetään laitosten tukipalve-
luita palvelukeskuksiin. 
 
 
2. Vankeinhoidon keskushallinnon tehtävät uudessa organisaatiossa 
 
Oikeusministeriö 
 
Valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 16 §:n mukaan oikeusministeriön toimialaan kuuluvia 
asiaryhmiä ovat muun muassa lainsäädäntöasiat, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan; 
yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano sekä rikoksentorjunnan ja muun 
kriminaalipolitiikan yleinen suunnittelu. Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvia viranomaisia 
ovat muun muassa Rikosseuraamusvirasto, Vankeinhoitolaitos ja siihen kuuluvat laitokset, Krimi-
naalihuoltolaitos ja siihen kuuluvat aluetoimistot sekä Vankeinhoidon koulutuskeskus. 
 
Oikeusministeriön työjärjestyksen (439/2002) 16 §:n mukaan kriminaalipoliittinen osasto käsittelee 
muun muassa asiat, jotka koskevat rikollisuuskehityksen sekä rikollisuudesta aiheutuvien haittojen 
ja kustannusten seurantaa ja arviointia, rikosten ehkäisyä ja rikostorjuntaa, rikosoikeudellista järjes-
telmää ja vastuuta, rangaistusten täytäntöönpanoa, Vankeinhoidon koulutuskeskusta sekä yhteistyö-
tä kriminaalipolitiikan alalla. 
                                                           
2 Oikeuspolitiikan strategia ja kehitysnäkymiä vuosiksi 2003 - 2012, s. 15 
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Vuoden 2004 alusta lukien voimaan tulleen valtion talousarviolain muuttamista koskeneen lain 
(1216/2003) tavoitteena on vahvistaa eduskunnan budjettivaltaa ja valtion taloudenhoitoa sekä toi-
minnan tuloksellisuutta. Tässä tarkoituksessa on terävöitetty tilivelvollisuutta ja siihen kuuluvaa 
tulosvastuuta. Valtion tilinpäätöskertomus sisältää kaksi osaa: valtion tilinpäätöksen ja hallituksen 
toimintakertomuksen. Toimintakertomus on kuvaus valtiontalouden hoidosta, talousarvion noudat-
tamisesta sekä toiminnan vaikuttavuudesta ja toiminnallisesta tuloksellisuudesta. Tilivelvollisuus 
käsittää erityisesti velvoitteen tuottaa ja raportoida oikeat ja riittävät tiedot. Tietojen sisällön osalta 
tarkoituksena on tuoda nykyistä selkeämmin esille yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sen kehityksen 
suunta sekä laatuun ja laadunhallintaan liittyvät seikat. Myös tulostavoitteiden saavuttamisen kriitti-
selle arvioinnille luodaan menettelytavat. 
 
Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan kukin ministeriö käsittelee muun muassa oman toimialansa 
toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, kehittämistä ja seurantaa koskevat asiat sekä 
toimialansa hallinnassa olevan valtion varallisuuden omistaja-asiat. Uudistetussa talousarvio-
lainsäädännössä ministeriön roolia hallinnonalansa tulosohjaajana ja tilivelvollisuuden toteuttami-
sen valvojana on terävöitetty. Ministeriöltä edellytetään perusteltua julkista kannanottoa toimialansa 
virastojen ja laitosten tilinpäätöksistä, niistä annetuista tilintarkastuskertomuksista ja jokaisen tulos-
vastuullisen viraston ja laitoksen toimintakertomuksista. 
 
Oikeusministeriö vahvistaa Rikosseuraamusviraston tulostavoitteet eduskunnan hyväksymän talo-
usarvion mukaisesti. 
 
 
Rikosseuraamusvirasto 
 
Rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain (135/2001) 2 §:n 1 momentin mukaan ran-
gaistusten täytäntöönpanoviranomaisia ovat oikeusministeriön alaiset Kriminaalihuoltolaitos ja 
Vankeinhoitolaitos sekä niiden keskushallintotehtäviä hoitava Rikosseuraamusvirasto. Lain 3 §:n 1 
momentin mukaan Rikosseuraamusviraston tehtävänä on muun muassa 

1. johtaa, kehittää, tarkastaa ja valvoa rangaistusten täytäntöönpanoa, 
2. huolehtia rangaistusten ylitäytäntöönpanotehtävistä, 
3. kehittää alan koulutusta yhteistyössä Vankeinhoidon koulutuskeskuksen kanssa sekä 
4. ohjata ja järjestää rikosseuraamusalan yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä. 

 
Alla oleva Rikosseuraamusviraston tehtävämäärittely perustuu edellä todettuihin valtion keskushal-
linnon kehittämislinjauksiin. Tehtävänsä keskusvirasto hoitaa ministeriön tulosohjauksessa. 
 

Rikosseuraamusviraston tehtävissä korostuu Vankeinhoitolaitoksen ohjaaminen kokonaisuute-
na.  Tältä osin Rikosseuraamusviraston tehtävänä on muun muassa aluevankilakohtaisia tulosta-
voitteita asettaessaan ottaa huomioon: 

 aluevankiloiden toimintaedellytysten varmistaminen; tällä tarkoitetaan muun muassa 
Vankeinhoitolaitoksen organisaation toimivuudesta, aluevankiloiden kapasiteetin riittä-
vyydestä sekä vankeusrangaistusten yhdenvertaisesta täytäntöönpanosta huolehtimista 
sekä 

 vankeinhoidon tulos- ja resurssiohjauksen hoitaminen ministeriön vahvistamien tulosta-
voitteiden mukaisesti; tämä sisältää muun muassa koko Vankeinhoitolaitosta koskevan 
talousarviovalmistelun, kehysvalmistelun, toiminta- ja taloussuunnittelun, aluevankiloi-
den ja valtakunnallista tehtävää suorittavien yksiköiden tulosohjauksen, tilinpäätöksen ja 
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toimintakertomuksen laatimisen, resurssien käytön valvonnan, sisäisen valvonnan, tilin-
päätösraportoinnin. 

 
Rikosseuraamusvirasto hoitaa seuraavat kokonaisuudet: 

 normiohjaus: Rikosseuraamusvirasto antaa alaa koskevat määräykset ja ohjeet sekä te-
kee oikeusministeriölle esityksiä alalla tarvittaviksi lainsäädäntömuutoksiksi, 

 turvallisuutta ja toiminnan järjestämistä koskeva ohjaus, pääosin tämä järjestetään tu-
losohjauksen keinoin, jolloin Rikosseuraamusvirasto asettaa aluevankiloille rangaistus-
ten täytäntöönpanon ja tutkintavankeuden toimeenpanon turvallisuuden sekä vankeus- ja 
tutkintavangeille järjestettävien toimintojen määrälliset ja laadulliset tavoitteet, 

 laillisuusvalvonta, jonka pääasialliset muodot ovat tarkastukset sekä kanteluiden tutki-
minen, 

 ylitäytäntöönpanotehtävät ja täytäntöönpanon ohjaus- ja valvontatehtävät, joihin kuulu-
vat muun muassa tuomioiden täytäntöönpanokelpoisuuden selvittäminen, etsintäkuulu-
tusten julkaiseminen, täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden antaminen sekä vankeusran-
gaistusten täytäntöönpanosta ja tutkintavankeuden toimeenpanosta tehtyjen kanteluiden 
tutkiminen, 

 pohjoismaiseen täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät, kuten Pohjoismaiden välillä tapah-
tuvat vankeusrangaistusten täytäntöönpanon siirrot sekä 

 keskusvankirekisterin ylläpito. 
 

Valvonta- ja ohjaustehtävänsä asianmukaiseksi hoitamiseksi sekä alan kokonaistilanteen ajan-
tasaiseksi hahmottamiseksi Rikosseuraamusvirasto pitää yllä oman päätöksentekonsa sekä 
ministeriön ja alaistensa yksikköjen päätöksenteon ja muun tietotarpeen tueksi tarvittavaa tie-
topohjaa. Tietotyypit ovat tilastot ja rekisterit sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta saatava 
tieto. Tiedon tarvitsijoita ovat myös muun muassa yhteistyötahot ja julkinen sana. 

 
Rikosseuraamusvirastossa tehdään eräitä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä, kuten talous-
suunnittelu ja –seuranta sekä tilivirastotehtävät. Virasto hoitaa valtakunnallisesti keskitetyt 
yleisen hallinnon ja sen ohjauksen tehtävät. Siellä tehdään myös eräät henkilöstöä koskevat 
päätökset, kuten vankilan johtajan nimityspäätökset. Rikosseuraamusvirastossa hoidetaan hal-
linnonalan virkaehtosopimusasiat eli virkaehtosopimusten neuvottelu ja solmiminen. Virkaeh-
tosopimusasioihin liittyen myös palkkaustoimivalta viraston tehtäviin kuuluva asia.  

 
Rikosseuraamusvirastolla on myös tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä kansainvälistä yhteis-
toimintaa. 

 
 
Tukipalveluiden asema suhteessa Rikosseuraamusvirastoon ja aluevankiloihin 
 
Vankeinhoitolaitoksen tukipalvelutyyppiset talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät keskitetään val-
takunnalliseen oikeusministeriön hallinnonalan palvelukeskukseen siten kuin myöhemmin luvussa 
V todetaan. Aluevankilakohtaisesti voidaan järjestää aluevankilan yhteinen hallinto, rangaistusten 
muodollinen täytäntöönpano, vankien perushuolto, vanginkuljetus, selvitys- ja kehittämistyö sekä 
kokeilutoiminta, siivoustoimi, kiinteistötoimi, tuotannon ja markkinoinnin hallinto, hankintatoimi 
sekä vuokra-asuntojen hallinnointi siten kuin myöhemmin III luvun 8-kohdassa todetaan. 
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Henkilöstön määrä ja rakenne Rikosseuraamusvirastossa, aluevankiloissa ja palvelukeskuksessa 
 
Hankkeen toteuttamiseen liittyvä ja kaikkia kaavaillun organisaation osia koskeva henkilöstön mää-
rän ja rakenteen sekä muiden resurssien kokonaisselvitys esitetään tämän raportin yhteydessä ole-
vassa asiakirjassa. 
 
 
Rakennemuutoksen edellyttämät säädösmuutokset 
 
Hankkeen toteuttamiseksi muutetaan rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annettua lakia 
(135/2001) ja valtioneuvoston asetusta (275/2001). Keskeisimmät kyseisiin säädöksiin tehtävät 
muutokset ovat Vankeinhoitolaitoksen uuden organisaation rakenne ja johtosuhteet, virkamiesten 
kelpoisuusvaatimusten muuttaminen vastaamaan vankeuslain mukaisia tehtäviä sekä nimitystoimi-
vallan siirtäminen organisaatiossa alemmas. 
 
Lisäksi tehtäisiin pieniä muutoksia valtion virkamiesasetukseen (971/1994), valtion virkaehtosopi-
musasetukseen (1203/1987) sekä oikeusministeriöstä annettuun valtioneuvoston asetukseen 
(543/2003).  
 
 
 
III  ALUEVANKILA 
 
 
1. Aluevankilan asema ja tehtävä 
 
Valmisteilla olevan vankeuslain mukaan vankeutta tarkastellaan suunnitelmallisena prosessina, jon-
ka tavoitteena on sekä turvallinen ja laadukas rangaistuksen suorittaminen että uusintarikollisuuden 
vähentäminen. Aluevankila on itsenäinen vankeusprosessin toteuttaja ja alueellinen toimija, jolla on 
kokonaisvastuu toiminta-alueeltaan kotoisin olevien vankien vankeusrangaistusten laillisesta ja tur-
vallisesta täytäntöönpanosta ja tutkintavankeuksien toimeenpanosta. Pääsääntöisesti vanki saapuu 
siihen aluevankilaan, jonka toimialueelta hän on kotoisin. Aluevankilan sijoittajayksikkö sijoittaa 
vangin ensisijassa kyseiseen aluevankilaan kuuluvaan vankilaan. 
 

Aluevankila hoitaa vankeusrangaistusten täytäntöönpano- ja tutkintavankeuksien toimeenpanoteh-
täväänsä itsenäisesti vankeuslain, tutkintavankeuslain ja muiden säädösten tavoitteiden ja Vankein-
hoitolaitoksen periaateohjelman mukaisesti. Lisäksi täytäntöönpano- ja toimeenpanotehtävissä ote-
taan huomioon alueen omaksumat, tulosohjauksen mukaiset erityiset toiminnan tavoitteet ja paino-
tukset. Vankeusprosessin kaikissa vaiheissa tulee ottaa huomioon turvallinen, vaikuttava ja moti-
voiva rangaistuksen täytäntöönpano. Suunnitelmallisen vankeusprosessin aikana vanki osallistuu 
erilaisiin toimintoihin, jotka tukevat vankeudelle hänen kohdallaan asetettujen tavoitteiden toteutu-
mista. 

Aluevankilan tehtäviin kuuluu oman alueensa vankeinhoidon kehittäminen. Siten aluevankilassa 
tehdään kehittämis- ja selvitystyötä sekä järjestetään tarpeellista kokeilutoimintaa tulosohjausneu-
votteluissa sovituissa määrin. 
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2. Aluevankilan järjestämät vankien toiminnot ja palvelut 

Vankeuslakiehdotuksessa ja vankeinhoidon periaateohjelmassa korostetaan Vankeinhoitolaitoksen 
tehtävistä erityisesti kahta: velvollisuutta huolehtia omalta osaltaan turvallisuudesta ja velvollisuutta 
toimia vangin kanssa niin, että hänen valmiutensa elää rikoksetonta elämää paranevat. Nämä vaati-
mukset velvoittavat Vankeinhoitolaitoksen järjestämään vangeille sekä yhteiskunnan että vankien 
kannalta turvallisissa olosuhteissa rikollisuutta ja rikollista elämäntapaa ehkäiseviä toimintoja. 

Toimintojen suunnittelussa ja järjestämisessä korostuu vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon 
suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus sekä prosessiluonne. Vankeusprosessi koostuu tulo- ja sijoitte-
luvaiheesta, toiminta- eli suorittamisvaiheesta sekä vapauttamisvaiheesta. Tulo- ja sijoitteluvaihees-
sa arvioidaan vangin riski syyllistyä uuteen rikokseen ja kartoitetaan toimenpiteet uusintarikollisuu-
den ehkäisemiseksi. Vangin yksilölliset toiminnalliset ja turvallisuuteen liittyvät tarpeet ja edelly-
tykset selvitetään. Arvion perusteella vangille laaditaan alustava rangaistusajan suunnitelma, jossa 
tavoitteeksi asetetaan vangin elämänhallinnan ja yhteiskuntaan sijoittumisen edistäminen. Vankeu-
den suorittamisvaiheessa noudatetaan rangaistusajan suunnitelmaa, arvioidaan sen toteutumista ja 
tarvittaessa täsmennetään tai muutetaan suunnitelmaa. Vapauttamisvaihe toteutetaan rangaistusajan 
suunnitelman mukaisesti. Tässä vaiheessa painottuvat vapauteen valmentaminen sekä sidosryh-
mäsuhteiden luominen ja kehittäminen. Vapauttamisvaihe toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 
avolaitoksissa. Vankeusprosessin kuluessa muutoinkin tavoitteena on sijoittaa vanki mahdollisim-
man avoimiin oloihin. 

Vangin toimintojen suunnittelussa ja järjestämisessä korostuu eri ammattiryhmien välinen yhteistyö 
edesautettaessa vangin pyrkimystä omaksua rikokseton elämäntapa. Tässä korostuu myös vangin 
kanssa tehtävä lähityö: sekä turvallisuuteen että toimintoihin liittyvät ratkaisut perustuvat vangin 
tuntemiseen. Vanki ja kaikki hänen kanssaan työskentelevät virkamiehet ovat vastuussa vankeus-
prosessin etenemisestä hallitusti. 

Toimintojen järjestämisessä on keskeistä jatkuvuus. Tällä tarkoitetaan jatkuvuutta paitsi Vankein-
hoitolaitoksen eri toimintayksiköiden välillä, myös jatkuvuutta ennen vankeusrangaistuksen suorit-
tamisen alkamista ja sen jälkeen. Näin ollen toimintokokonaisuuksia suunnitellaan ja toteutetaan 
yhteistyössä lähialojen kanssa. Keskeisimpiä näistä ovat vangin kotikunta, Kriminaalihuoltolaitos ja 
erilaiset kansalaisjärjestöt. 

Toiminnan määrä ja luonne voi vaihdella vankeusajan kuluessa. Sopivan toiminnan järjestäminen 
voi edellyttää vangin sijoittamista toisen aluevankilan toimintayksikköön. 

Aluevankilan toimintokokonaisuutta suunniteltaessa otetaan huomioon vankirakenne, siinä ennakoi-
tavissa olevat muutokset, sijoittajayksikkötoiminnassa todetut toimintarakenteen muutostarpeet sekä 
eri toimintojen vaikuttavuudesta ja hyödyllisyydestä saatavilla oleva tutkimustieto. Toimintojen 
painotusta siirretään valmentavan työn ja siviilityön lisäämiseen, pitkäkestoisten ohjelmien käytön 
lisäämiseen, ohjelmatarjonnan laajentamiseen, tutkintotavoitteisen ammatillisen koulutuksen kehit-
tämiseen ja erityisopetuksen lisäämiseen. 

Erityistä asiantuntemusta vaativat tai vain harvoja vankeja koskevat toiminnot järjestetään valta-
kunnallisesti tai vain eräisiin aluevankiloihin keskittäen. Tällaisia toimintoja voivat olla päihdetyön 
yhteisöohjelmat, seksuaalirikollisille tarkoitettu toimintaohjelma, erityisalojen opetus ja varmuus-
osastotoiminta. 
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3. Aluevankiloiden määrä ja toiminta-alue 

Pohdittaessa aluevankiloiden määrää ja toiminta-aluetta on RAKE 2 –hankkeen linjauksissa on pai-
notettu erityisesti seuraavia tekijöitä: 

 Kaikkien aluevankilan toimialueelta kotoisin olevien vankien on mahdollista suo-
rittaa rangaistuksensa vankeuslain tavoitteiden mukaisesti kyseisessä aluevankilas-
sa. 

 Sijoittajatoiminta on mahdollista järjestää kyseisessä aluevankilassa. 

 Aluevankilalla on todelliset yhteistyömahdollisuudet eri organisaatioiden kanssa. 

Edellä todettujen tavoitteiden saavuttamiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi on todettu se, että Vankein-
hoitolaitos koostuu viidestä aluevankilasta, jotka ovat: 

1) Etelä-Suomen aluevankila (toimialueenaan Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Kanta-
Hämeen maakunnat);  

2) Itä-Suomen aluevankila (toimialueenaan Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-
Karjalan maakunnat); 

3) Kaakkois-Suomen aluevankila (toimialueenaan Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, 
Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakunnat);  

4) Länsi-Suomen aluevankila (toimialueenaan Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Sata-
kunnan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnat) sekä 

5) Pohjois-Suomen aluevankila (toimialueenaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-
Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat). 

 
 
4. Aluevankilan organisaatio, toimivaltasuhteet, henkilöstörakenne ja kustannukset 
 
Aluevankilan johtaminen ja organisaatio 
 
Aluevankila on itsenäinen virasto, jossa vankeusrangaistus pannaan täytäntöön ja joka vastaa van-
keusprosessin toteuttamisesta. Aluevankilaan kuuluu vankien rangaistusajan suunnitelusta ja siihen 
perustuvasta sijoittamisesta vastaava sijoittajayksikkö ja varsinaisesta rangaistusten täytäntöön-
panosta vastaavia vankiloita. Aluevankilaa johtaa aluevankilan johtaja. Johtamista tukee aluevanki-
lan yhteinen asiantuntija- ja hallintohenkilöstö. Hallinto- ja muodollisen täytäntöönpanotehtävien 
lisäksi aluevankilassa voi olla muita yhteisiä tehtäviä, esimerkiksi vanginkuljetus ja ruokahuolto. 
Aluevankilassa on johtoryhmä, joka on johdon tukena työskentelevä neuvoa-antava toimielin. 
Aluevankilan johtaja päättää johtoryhmän tehtävistä ja kokoonpanosta. 
 
Rikosseuraamusvirasto tulosohjaa aluevankilaa. Aluevankilan sisällä sovelletaan tulosjohtamista. 
Aluevankilan johtaja määrittelee (sopii) aluevankilan eri yksiköiden ja muiden osien tulostavoitteet, 
joiden saavuttamisesta yksikön/osan johtaja/esimies on vastuussa. Sijoittajayksikkö osallistuu van-
kiloiden toimintojen järjestämiseen liittyvien tulostavoitteiden valmisteluun.   
 
Aluevankilan johtajan tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään muun muassa vankeuslaissa ja Rikos-
seuraamusviraston vahvistamassa Vankeinhoitolaitoksen työjärjestyksessä. Aluevankilan johtajan 
keskeisenä tehtävänä on vastata siitä, että aluevankilan toimintayksiköissä vankeusrangaistusten 
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täytäntöönpano ja tutkintavankeuden toimeenpano toteutetaan säädösten ja alan arvojen mukaisesti.  
Aluevankilan johtaja ei tee yksittäistä vankia koskevia päätöksiä, vaan niiden tekeminen kuuluu 
vankilan johtajan ja muiden vankilan virkamiesten toimivaltaan vankeuslain mukaisesti. Yksittäistä 
vankia koskevat asiat voivat kuitenkin tulla aluevankilan johtajan ratkaistaviksi oikaisuvaatimuksen 
johdosta tai poikkeustapauksissa pidätystoimivallan nojalla. Aluevankilan johtaja vastaa Rikosseu-
raamusviraston aluevankilalle asettamien tulostavoitteiden toteuttamisesta.  
 
 
Aluevankilan henkilöstörakenne 
 
Vankeinhoidon rakenneuudistuksen keskeinen tavoite on siirtää voimavaroja vangin kanssa tehtä-
vään lähityöhön. Tavoitteen saavuttamiseksi Vankeinhoitolaitoksen hallintoa kevennetään ja toi-
mintoja keskitetään. Uuden virkarakenteen olennaiset piirteet ovat seuraavat: 
 

 Aluevankilan organisaatiossa johtamistasoja on nykyistä vähemmän, jolloin pääasialliset 
tasot ovat aluevankilan johtaja, vankilan johtaja, osaston esimies tai muu lähityön esimies. 

 Aluevankilan hallinnon kokonaisvastuu, toiminta- ja taloussuunnittelu, resurssien käytön 
valvonta sekä tulosohjauksen valmistelun kokoaminen sekä toimitila-asiat keskitetään 
aluevankilan johdolle ja hallinnolle. Edellä mainittuja tehtäviä käsittelevät esimerkiksi 
hallintopäällikkö-, taloussuunnittelija- ja isännöitsijä-nimikkeiset virkamiehet. Aluevanki-
lan täytäntöönpanotehtävistä vastaa täytäntöönpanopäällikkö. 

 Sijoittajayksikön rangaistusajan suunnitelmien laatimistyötä tekevät virkamiehet ovat 
suunnittelijoita. Heidän asiantuntemusalueensa ovat sosiaalityö ja perheasiat, terveydenti-
la, vankilaturvallisuus, koulutus, käyttäytymistieteet ja työtaidot. 

 Osastojen esimiehet ovat lähityön esimiehiä, jotka vastaavat rangaistusajan suunnitelman 
toteuttamisesta. Heillä tulisi olla yksi yhteinen nimike, esimerkiksi osaston esimies, esi-
mies tai vankilaesimies. Siirtymäajan kuluessa osastosta toiminnallisessa vastuussa olevan 
virkamiehen nimike voisi olla esimerkiksi ylivartija työjärjestyksessä tehdyllä täsmennyk-
sellä osaston esimiehenä. 

 Suurin osa vangin kanssa tehtävässä lähityössä työskentelevistä virkamiehistä olisi nimik-
keeltään vartija tai ohjaaja. 

 Terveydenhuoltohenkilöstön virkarakenne ja kelpoisuusvaatimukset käsitellään jatkossa 
vankiterveydenhuollon organisointia koskevassa luvussa IV. 

 
 
Nimitystoimivalta 
 
Aluevankilan henkilökunnan nimitystoimivaltaa käytettäessä noudatetaan niin sanottua yksi yli yh-
den –mallia. Tätä mallia voidaan pitää tarkoituksenmukaisena Vankeinhoitolaitoksen kaltaisessa 
organisaatiossa, jossa turvallisuutta ja kontrollia korostetaan erityisesti. Aluevankilan johtaja nimit-
tää sijoittajayksikön johtajan sijaiset ja vankilan johtajien sijaiset. Hän nimittää myös aluevankilan 
yhteisten tehtävien virkamiehet ja ottaa aluevankilan yhteisen työsopimussuhteisen ja sivutoimisen 
henkilökunnan. Sijoittajayksikön johtaja ja vankilan johtaja nimittävät muut kuin edellä tarkoitetut 
alaisensa. 
 
Aluevankilan johtaja vahvistaa koko aluevankilan yhteisen työjärjestyksen. 
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Sijoittajayksikkö 
 
Sijoittajayksikön pääasiallisena tehtävänä on laatia rangaistusajan suunnitelma. Suunnitelman pe-
rusteella sijoittajayksikkö päättää vangin sijoituspaikasta. Vanki sijoitetaan mahdollisimman avoi-
miin olosuhteisiin. Päätökset perustuvat arvioon vangin todennäköisyydestä syyllistyä uudelleen 
rikoksiin sekä siihen, mitä toimenpiteitä tämän todennäköisyyden vähentäminen edellyttää. Sijoi-
tuspaikan valinnassa otetaan huomioon myös vankilassa pitämisen varmuus ja muut vangin omaan, 
muiden vankien ja yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvät tekijät. Sijoittajayksikkö vastaa vankien 
rangaistusajan suunnitelman laatimisesta, suunnitelman toteuttamisen ohjaamisesta ja seurannasta 
sekä vankeusprosessin etenemisestä kokonaisuudessaan. Se päättää vankien siirtämisestä aluevanki-
lan toiminta-alueella. Se vastaa myös tiedonkulusta ja yhteydenpidosta muihin sijoittajayksiköihin 
sekä aluevankilan ulkopuolisiin tahoihin. Lisäksi sijoittajayksikkö vastaa aluevankilan vankipaik-
kakapasiteetin käytöstä, kokoaa perustietoja toimintojen suunnittelua ja kehittämistä varten, vastaa 
toimintojen vaikuttavuuden arvioinnista ja kehittämisestä. Erityisesti viimeksi mainittujen tehtävi-
ensä nojalla sijoittajayksiköllä on keskeinen merkitys aluevankilan tulosohjauksen valmistelussa. 
 
Sijoittajayksikköä johtaa sijoittajayksikön johtaja, jonka tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään 
Rikosseuraamusviraston vahvistamassa Vankeinhoitolaitoksen työjärjestyksessä. Aluevankilalla ja 
sijoittajayksiköllä on omat johtajansa. Tämä käsitys poikkeaa oikeusministeriön määrittämästä ra-
kenneuudistuksen linjauksesta, jonka mukaan aluevankilan johtaja on myös sijoittajayksikön johta-
ja. Toiselle kannalle on päädytty, koska sijoittajayksikön ja sen johtajan asemaa vankeusprosessin 
johtamisessa on haluttu erityisesti korostaa. Tärkeimmäksi näkökohdaksi erillisille johtajille on kui-
tenkin muodostunut valmisteltavana olevan vankeuslain säännös, jonka mukaan muutoksenhaku 
vankeja koskevista päätöksistä johdettaisiin ensiasteessa aluevankilan johtajalle. Aluevankilan joh-
tajan toimiminen myös sijoittajayksikön johtajana vaarantaisi hänen riippumattomuutensa ja kykyn-
sä toimia päätöksentekijänä muutoksenhakua koskevissa asioissa. 
 
Sijoittajayksikön johtaja päättää vangin rangaistusajan suunnitelmasta. Hän tekee vankien sijoittelu- 
ja siirtopäätökset. Mikäli harkitaan vangin päästämistä ehdonalaiseen vapauteen rangaistusajan 
suunnitelmasta poiketen, vangin vapauttamispäätöksen tekee sijoittajayksikön johtaja. Sijoittajayk-
sikön johtajan tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään tarkemmin Vankeinhoitolaitoksen työjärjes-
tyksessä. Sijoittajayksikön vastuu vankeusprosessin toteutumisesta edellyttää vahvaa ja itsenäistä 
asemaa suhteessa vankiloihin, niinpä sijoittajayksikön johtajan päätösvalta ylittää sijoittajayksikön 
tehtäviä koskevissa asioissa vankiloiden johtajien päätösvallan. 
 
Sijoittelutoiminnasta huolehtivat yhteistyössä sijoittajayksikön suunnittelijat, joiden virat edustavat 
eri osaamisalueita. Näitä ovat sosiaalityö ja perheasiat, terveydentila, vankiturvallisuus, koulutus, 
käyttäytymistieteet ja työtaidot.  
 
Oikeusministeriö määrää sijoittajayksikön sijaintipaikaksi jonkin aluevankilan vankiloista. Sijoitta-
jayksikkö on aluevankilan toiminnallinen kokonaisuus, joka voi toimia jakautuneena kahteen tai 
useampaan toimipaikkaan. Sijoitteluvaiheen aikana vanki on kirjoilla siinä vankilassa, jossa sijoitta-
jayksikkö sijaitsee. 
 
RAKE-hankkeen eri vaiheissa on pohdittu tarvetta sijoittaa sijoittajayksikkö tutkintavankilan välit-
tömään yhteyteen. Nykyinen laitosrakenne ja sijoittajayksikön toiminnallinen rooli rangaistuksen 
suorittamisen alkuvaiheessa sekä keskittämisen tarjoama hyöty puoltavat tätä järjestelyä. Suurin osa 
sijoitettavista vangeista tulee kuitenkin vankilaan suoraan vapaudesta. Tämän vuoksi on päädytty 
ehdottamaan ratkaisua, jonka mukaan sijoittajayksikkö voidaan sijoittaa muuhunkin kuin alueen 
tutkintavankilaan. Sijoittajayksikön sijainnin kannalta on olennaista se, että sen sijaintivankilassa on 
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asianmukaiset valmiudet huolehtia vankien päihdeongelmien katkaisu- ja vieroitushoidosta sekä 
terveydentilan arvioinnista. Muiltakin osin sijoittajayksikön toiminta asettaa erityisvaatimuksia si-
jaintivankilan henkilökunnalle. 
 
Sijoittajayksiköt sijaitsevat seuraavien vankiloiden yhteydessä:  

 Etelä-Suomen aluevankilan sijoittajayksikkö sijaitsee Riihimäen vankilassa, jossa myös 
toimii miesvankien sijoittajayksikkö. Alueen naisvankien sijoittamisesta vastaava sijoitta-
jayksikön toimipaikka on Hämeenlinnan vankilassa. 

Riihimäen vankila ei ole tutkintavankila. Sijoittajayksikön sijoittamista sinne puolta-
vat Riihimäen vankilan kokemus sijoittajatoiminnasta sekä vankilan sijaitseminen 
Etelä-Suomen aluevankilan toiminta-alueen keskiosassa ja hyvien liikenneyhteyksi-
en päässä. Hämeenlinnan vankila on naisvankien pääasiallinen sijoitusvankila, joten 
siellä on kattavin naisvankien aseman ja ongelmien erityisasiantuntemus. Hämeen-
linnan vankila toimii nykyisin naisvankien sijoittajayksikkönä. 

 Länsi-Suomen aluevankilan sijoittajayksikkö sijaitsee Lounais-Suomen vankilassa. 
Lounais-Suomen vankila toimii sijoittajayksikkönä tässä tehtävässä jo hankkimansa 
kokemuksen nojalla. Vankila sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä. Lisäksi 
vankilalle valmistuu lähivuosina uudet tilat, joiden suunnittelussa on nimenomaisesti 
otettu huomioon myös sijoittajayksikön toiminta. Lounais-Suomen vankilan yhtey-
dessä toimii tutkintavankila. 

 Kaakkois-Suomen aluevankilan sijoittajayksikkö sijaitsee Mikkelin vankilassa. 
Muiden sijoittajayksiköiden sijaintivankiloiden tapaan Mikkelin vankila sijaitsee 
kaupungissa ja hyvien liikenneyhteyksien päässä. Tätä voidaan pitää merkittävänä si-
joittajayksikön sijaintipaikan perusteena. Mikkelin vankilan yhteydessä toimii tut-
kintavankila.  

 Itä-Suomen aluevankilan sijoittajayksikkö sijaitsee Kuopion vankilassa. 
Kuopion vankila toimii sijoittajayksikkönä tässä tehtävässä jo hankkimansa koke-
muksen nojalla. Vankila sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä.  Vankilan yh-
teydessä toimii tutkintavankila. 

 Pohjois-Suomen aluevankilan sijoittajayksikkö sijaitsee Oulun vankilassa. 
Oulun vankila toimii sijoittajayksikkönä tässä tehtävässä jo hankkimansa kokemuk-
sen nojalla. Vankila sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä.  Vankilan yhteydessä 
toimii tutkintavankila. 

 
Sijoittajayksiköiden sijoittaminen edellä todettuihin vankiloihin on pääosin toteutettavissa suhteelli-
sen vähäisin rakenteellisin muutoksin. Muutostarpeet voidaan ottaa huomioon kyseisten vankiloi-
den perusparannushankkeiden yhteydessä. Yllä olevan sijoittajayksikköratkaisun toteuttaminen 
edellyttää eräitä investointiohjelman aikataulun muutoksia. 
 
 
Vankila 
 
Vankila on aluevankilan osa. Vankila vastaa turvallisesta vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 
ja tutkintavankeuden toimeenpanosta. Vankila vastaa vangin rangaistusajan suunnitelman mukaisen 
toiminnan järjestämisestä sekä tarvittaessa rangaistusajan suunnitelman tarkistamisesta. 
 
Vankilat ovat kooltaan erisuuruisia ja valvonnaltaan eriasteisia. Ne voivat olla toiminnoiltaan ja 
tehtäviltään eri tavoin painottuneita ja ne voivat erikoistua vankeusprosessin eri vaiheisiin. Näiden 
painotusten vuoksi niiden tehtävät voivat jossakin määrin poiketa toisistaan. Vankilassa voi olla 
toiminnoiltaan ja turvallisuusasteiltaan erilaisia vankilaosastoja. Vankilat voivat jakautua osastoi-
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hin, jotka voivat sijaita myös etäällä toisistaan. Eräät vain harvoille vangeille järjestettävät tai eri-
tyistä asiantuntemusta edellyttävät toiminnot keskitetään yhteen tai muutamaan vankilaan. 
 
Vankilaa johtaa johtaja, jonka keskeisenä tehtävänä on vastata vankien asianmukaisesta ja oikeu-
denmukaisesta kohtelusta ja rangaistusajan suunnitelman käytännön toteuttamisesta. Johtaja vastaa 
vankien koulutuksen, ohjelma- ja työtoiminnan järjestämisestä sekä vankien oikeuksia ja velvolli-
suuksia koskevista päätöksistä.  Hänelle kuuluu myös henkilöstönsä tarpeista ja hyvinvoinnista sekä 
vankilan turvallisuudesta huolehtiminen. Johtajan tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään tarkem-
min Vankeinhoitolaitoksen työjärjestyksessä. 
 
Vankilan perustamisesta päättää oikeusministeriö. Vankilan osastojaosta päättää aluevankilan johta-
ja. 
 
 
5. Aluevankilan henkilöstön kelpoisuus 
 
Vankeinhoitolaitoksen uuden organisaation tavoitteena on turvata uuden vankeuslain ja tutkinta-
vankeuslain vankeinhoidolle asettamien uusien velvollisuuksien ja vaatimuksien toteuttamismah-
dollisuus. Tämä merkitsee myös sitä, että henkilöstön valmiuksia kehitetään. Tämä näkyy alan vir-
kojen  kelpoisuusvaatimuksissa. 
 
Aluevankilan henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat:  

1. Vankeinhoitojohtajalta, sijoittajayksikön johtajalta ja vankilan johtajalta edellytetään 
ylempää korkeakoulututkintoa ja rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän tuntemusta  
sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta. Eri tavoin painottuneet 
ansiot ja johtamistavat voidaan esittää hakuilmoituksissa.  

2. Apulaisjohtajalta edellytetään korkeakoulututkintoa. Hakuilmoituksessa voidaan painottaa 
johtamis- ja esimiestaitoja. Siirtymäsäännöksellä turvataan vankeinhoitoalan koulutuksen 
pätevöittäminen näihin tehtäviin siirtymäaikana.3 

3. Osaston esimieheltä edellytetään korkeakoulututkintoa tai muuta erikseen vahvistettavaa 
vankeinhoitoalan koulutusta siirtymäaikana. 

4. Vartijalta edellytetään vankeinhoitoalan ammatillista tutkintoa. 
5. Muilta virkamiehiltä edellytetään tehtävän vaatimaa koulutusta ja kokemusta. 

 
Kelpoisuusvaatimustason noustessa siirtymäsäännöksillä turvataan jo palveluksessa olevan henki-
löstön mahdollisuus edelleen toimia entisenkaltaisissa tehtävissään ja siirtyä vastaaviin tehtäviin 
muissa Vankeinhoitolaitoksen yksiköissä. Aluevankiloiden velvollisuutena on tukea henkilökunnan 
asiantuntemuksen kehittämistä. 
 
Eräiden ammattiryhmien, kuten sosiaalityöntekijöiden ja pastoreiden kelpoisuusvaatimukset mää-
räytyvät kyseisen alan omien kelpoisuusvaatimusten mukaisesti. 
 

 
6. Aluevankilaorganisaation edellyttämä investointiohjelman päivitys 
 
Aluevankilaorganisaatio rakentuu Vankeinhoitolaitoksen olemassa olevan laitoskannan varaan. Lai-
toskannan parantamista ja uudistamista tehdään investointisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman 

                                                           
3 On kaavailtu, että suurissa vankiloissa voidaan tarvita apulaisjohtajaa, jonka tehtävä voisi painottua johtotehtävien 
jakamiseen tai jonkin asiantuntemusalueen, kuten turvallisuuden, hallintaan. Apulaisjohtaja voisi olla myös koko alue-
vankilan, ei yksittäisen vankilan apulaisjohtaja. 
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tavoitteena on pitkällä tähtäimellä saavuttaa aluevankiloittain tyydyttävä vankipaikkojen omavarai-
suus. Kaavaillun organisaatiouudistuksen huomioon ottava investointiohjelman alustava päivitys 
valmistuu toukokuun 2004 loppuun mennessä. 
 
 
7. Aluevankilakohtaisten tukipalveluiden järjestäminen 
 
Rikosseuraamusalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelutyyppisten tehtävien keskittämistä 
selvittää oikeusministeriön yleisen osaston johtama hanke. Näiden tehtävien keskittäminen toteutta-
neen joka tapauksessa valtakunnallisesti. Siltä osin kuin palvelukeskustehtäviä tehtäisiin aluevanki-
la- tai vankilatasolla, niiden hallinnointi kuuluisi valtakunnalliselle palvelukeskukselle. Näin ollen 
asiaa ei enemmälti pohdita puhuttaessa nimenomaan aluevankilan keskitetyistä palveluista. 
 
Aluevankilalle kuuluvien tiettyjen tehtävien hallinnoinnin ja kehittämisen keskittäminen koko alue-
vankilaa koskevaksi, on tarkoituksenmukaista. Toisaalta kyse on toiminnoista, joiden valtakunnalli-
nen keskittäminen ei ole järkevää. Toimintojen keskittämisestä huolimatta kyseisten tehtävien suo-
rittajat voivat työskennellä eri vankiloissa. Osin kyse on vankeinhoidon ydintehtävää lähellä olevis-
ta toiminnoista, kuten kiinteistöhuollosta, jonka suorittavissa tehtävissä työskentelee myös vankeja.  
 
Aluevankilakohtaisesti keskitettävien tehtävien käytännön järjestelyt jätetään yksityiskohdiltaan 
aluevankilan johtajan ratkaistaviksi. Seuraavassa käsitellään yleispiirteisesti eräitä järjestelymahdol-
lisuuksia. 
 

Aluevankilan yhteinen hallinto 
Aluevankilan hallinto hoidetaan keskitetysti aluevankilan johtajan välittömään alaisuuteen si-
joitetussa aluevankilan yhteisten hallintotehtävien yksikössä. Yksikkö vastaa koko aluevanki-
lan talous-, yleis- ja henkilöstöhallinnon tehtävien hoitamisesta ja ohjaamisesta siltä osin kuin 
kyse ei ole valtakunnallisesti keskitetyistä talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelutehtävistä 
taikka Rikosseuraamusvirastolle kuuluvista tehtävistä. Yksikkö vastaa muun muassa aluevan-
kilan johtajan ja vankilan johtajien virkanimitystoimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta 
ja esittelystä, aluevankilan taloussuunnitteluun ja taloudellisiin ratkaisuihin liittyvien asioiden 
valmistelusta, esittelystä tai päättämisestä sekä aluevankilan sisäisten palveluiden järjestämi-
sestä. 

 
Rangaistusten muodollinen täytäntöönpano 
Rangaistusten muodolliseen täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät keskitetään sijoittajayksikön 
yhteyteen. Tämä on tarkoituksenmukaista, koska merkittävä osa vankia koskevaa tietoa kerä-
tään nimenomaan sijoittajayksikössä. Ylitäytäntöönpanotehtävät, pohjoismainen täytäntöön-
pano sekä yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano keskitetään kuitenkin valtakunnallisesti 
Rikosseuraamusvirastoon. Muita täytäntöönpanotehtäviä kuin ylitäytäntöönpanotehtäviä ovat 
muun muassa täytäntöönpantaviksi tulleiden vankeusrangaistusten merkitseminen vangin 
rangaistustietoihin sekä vangin rangaistusaikalaskelman tekeminen. Huolimatta siitä, että nä-
mä tehtävät keskitetään aluevankilan yhteyteen, on vankiloissa turvattava tarpeellinen täytän-
töönpano-osaaminen tai järjestettävä aluevankilan täytäntöönpanovirkamiehen säännöllinen 
vastaanotto vankilassa, jotta täytäntöönpanon yksityiskohdat voidaan selventää vangeille. 

 
Vankien perushuolto 
Perushuollolla tarkoitetaan vankien vaatehuollon, ruokatalouden ja laitosmyymälätoiminnan 
järjestämistä. Kyseisten toimintojen järjestämisvastuu ja –vaihtoehdot jätetään aluevankilan 
johtajan ratkaistaviksi. 
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Vanginkuljetus 
Vanginkuljetusta koskevan lainsäädännön uudistus on valmistella oikeusministeriössä. Alue-
vankilaorganisaation  kannalta tarkoituksenmukainen Vankeinhoitolaitokselle kuuluvan van-
ginkuljetuksen järjestämistapa on jakaa kuljetustoiminta kolmeen osaan: valtakunnallinen niin 
kutsuttu reittiliikenne, aluevankilakohtainen ja todettuihin tarpeisiin perustuva alueen sisäinen 
vanginkuljetus sekä vankilakohtainen erityiskuljetus. Kuuhunkin aluevankilaan perustetaan 
kuljetustoimisto, joka suunnittelee ja hoitaa alueensa kuljetukset pääasiassa tilausten perus-
teella. Tarvittaessa aluevankila hoitaa osuuden aikataulunmukaisista kuljetuksista. 

 
Selvitys- ja kehittämistyö sekä kokeilutoiminta 
Aluevankilalla on tehtävänsä vankeinhoidollisen selvitys- ja kehittämistyön tekemisessä. Näi-
den tehtävien aluevankilakohtainen koordinointi ja käytännön järjestelyjen hoitaminen keski-
tetään aluevankilan johtajan välittömään alaisuuteen. 

 
Muut aluevankilakohtaisesti keskitettävät toiminnot 
Näitä ovat siivoustoimi, kiinteistötoimi, tuotannon ja markkinoinnin hallinto, hankintatoimi 
sekä vuokra-asuntojen hallinnointi. Aluevankilan johtaja päättää näiden toimintojen järjestä-
mistavasta. 

 
 
8. Eräät valtakunnalliset vankeinhoidolliset palvelut 
 
Vankeinhoidossa on perinteisesti järjestetty valtakunnallisesti tietyt, erityistä asiantuntemusta ja 
vain harvoja vankeja koskevat toiminnot. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi Kuopion vankilassa 
järjestettävä seksuaalirikollisille suunnattu toimintaohjelma, eräät vaativat päihdehuollolliset toi-
mintaohjelmat. 
 
Edellä todetut toiminnot jatkuvat valtakunnallisina. Siitä huolimatta aluevankilan johtajalla on 
mahdollisuus järjestää tai hankkia edellä tarkoitetut toiminnot myös muulla tavoin kuin turvautu-
malla Vankeinhoitolaitoksen valtakunnalliseen palveluun. Aluevankila voi itse järjestää tai hankkia 
esimerkiksi vaativat päihdehuollolliset palvelut. 
 
Rangaistusten täytäntöönpanosta annetussa laissa oleva ja vankeuslakiin esitettävä, turvallisuussyis-
tä muusta vankilasta eristetty varmuusosasto olisi valtakunnallinen toiminto, jos sellainen päätetään 
rakentaa. Vangin sijoittaminen varmuusosastolle on Rikosseuraamusviraston päätettävä asia. Var-
muusosastotoimintoa ei voida korvata muilla tavoin hankittavilla järjestelyillä. 
 
 
9. Aluevankilaa koskevien ratkaisujen yhteenveto ja linjausten perustelut  
 
Vankien toimintojen ja palveluiden perusrakenne sekä palveluiden tuottaminen 
 
Vankien toimintoja tuotetaan ja kehitetään seuraavien periaatteiden mukaisesti. 
 

 Täytäntöönpano on kaikilta osiltaan turvallista, suunnitelmallista ja tavoitteellista. 
 Vankia koskevassa päätöksenteossa omaksutaan periaate, että päätökset tehdään mahdolli-

simman lähellä vankia. 
 Vankilaan saapuneen vangin riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin arvioidaan ja hänelle laaditaan 

rangaistusajan suunnitelma, joka sisältää riskien vähentämisen edellyttämät toimenpiteet. 



 

 

 

16

 Toimintojen järjestämisessä on keskeistä jatkuvuus paitsi Vankeinhoitolaitoksen eri toimin-
tayksiköiden välillä, myös vangin elämään vaikuttavien eri alojen yhteistyötahojen välillä. 

 Toimintojen painotusta siirretään valmentavan työn ja siviilityön lisäämiseen, pitkäkestoisten 
ohjelmien käytön lisäämiseen, ohjelmatarjonnan laajentamiseen, tutkintotavoitteisen amma-
tillisen koulutuksen kehittämiseen ja erityisopetuksen lisäämiseen. 

 Erityistä asiantuntemusta vaativat tai vain harvoja vankeja koskevat toiminnot voidaan järjes-
tää valtakunnallisesti tai vain eräisiin aluevankiloihin keskittäen. 

 
Edellä todettujen linjausten perustelu: Vankeuslaki ja Vankeinhoitolaitoksen periaate-
ohjelma asettavat vankeinhoidolle turvallisuutta ja vangin rikoksetonta elämäntapaa 
tukevia vaatimuksia, joiden saavuttamiseksi toimintojen järjestämisessä on otettava 
huomioon vankeuden tavoitteellista toteuttamista tukevat toimintatavat. 

 
 
Aluevankiloiden määrä ja toiminta-alue 

Vankeinhoitolaitos koostuu viidestä aluevankilasta, jotka ovat: 

1) Etelä-Suomen aluevankila (toimialueenaan Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Kanta-
Hämeen maakunnat);  

2) Itä-Suomen aluevankila (toimialueenaan Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-
Karjalan maakunnat); 

3) Kaakkois-Suomen aluevankila (toimialueenaan Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, 
Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakunnat);  

4) Länsi-Suomen aluevankila (toimialueenaan Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Sata-
kunnan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnat) sekä 

5) Pohjois-Suomen aluevankila (toimialueenaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-
Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat). 

 
Linjauksen perustelu: Viiden aluevankilan mallilla saadaan Vankeinhoitolaitoksen 
olemassa olevasta laitoskannasta tarkoituksenmukaisimmin järjestettyä organisaatio, 
jonka kukin osa pystyy järjestämään toimialueeltaan kotoisin olevien vankien vanke-
uslain mukaisen rangaistuksen täytäntöönpanon ja sijoittajayksikkötoiminnan sekä lä-
hialojen välisen yhteistyön. Niin ikään tässä mallissa aluevankilat ovat tehokkaasti 
johdettavissa ja ne ovat itsenäisiä. 

 
 
Aluevankilan organisaatio, toimivaltasuhteet, henkilöstörakenne ja kustannukset 
 
Aluevankila on itsenäinen virasto, joka toimialueellaan vastaa laillisesta ja turvallisesta vankeus-
rangaistusten täytäntöönpanosta ja tutkintavankeuksien toimeenpanosta. 
 

Linjauksen perustelu: Voidakseen vastata sille asetetuista tehtävistä aluevankilan tulee 
voida itsenäisesti päättää sen toimivaltaan kuuluvista asioista. 

 
Aluevankila koostuu sijoittajayksiköstä ja vankiloista. Sijoittajayksikkö arvioi vangin riskiä syyllis-
tyä uudelleen rikokseen, laatii rangaistusajan suunnitelmat, sijoittaa ja siirtää vangit sekä vastaa 
vankeusprosessin kokonaisuudesta. Vankila vastaa turvallisesta vankeusrangaistuksen täytäntöön-
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panosta ja tutkintavankeuden toimeenpanosta. Vankila vastaa vangin rangaistusajan suunnitelman 
mukaisen toiminnan järjestämisestä. Vankila voi jakautua osastoihin. Lisäksi aluevankilassa on yh-
teisesti hoidettavia tehtäviä, kuten hallinto, alueellinen vanginkuljetus ja muodollinen täytäntöönpa-
no sekä mahdolliset muut aluevankilan johtajan aluevankilaan keskittämät tehtävät. 
 

Linjauksen perustelu: Vankeinhoitolaitokselle asetettu turvallisuuden ylläpito- ja toi-
mintojen järjestämisvelvoite edellyttää paneutumista vangin tilanteeseen. Tästä syystä 
tarvitaan erityinen vangin tilanteeseen paneutumiseen ja Vankeinhoitolaitoksen toi-
mintotarjontaan keskittynyt yksikkö, sijoittajayksikkö. Varsinaisesta täytäntöönpano-
vaiheesta vastaa edelleen vankila. Vankilan tulee noudattaa ja tarvittaessa ryhtyä toi-
menpiteisiin suunnitelman tarkistamiseksi. Henkilöstövoimavarojen suuntaus vangin 
kanssa tehtävään lähityöhön edellyttää hallinnollisten toimintojen keskittämistä myös 
alevankilan tasolla. 

 
Aluevankila perustetaan valtioneuvoston asetuksella. Vankilan perustamisesta ja sijoittajayksikön 
sijaintivankilasta sekä mahdollisesta toisesta toimipaikasta päättää oikeusministeriö. Vankilan osas-
tojaosta päättää aluevankilan johtaja. 
 

Linjauksen perustelu: Itsenäisen asemansa vuoksi aluevankilalla on tietty pysyvyys. 
Siksi ne perustetaan valtioneuvoston asetuksella. Vankiloiden ja sijoittajayksiköiden 
perustamisesta päättää oikeusministeriö, jonka toimialaan kuuluu muun muassa van-
keusrangaistusten täytäntöönpano. Aluevankilan johtajalla on kokonaisvastuu toimi-
alueensa vankeinhoidon toimivuudesta. Siksi aluevankilan johtajalla on toimivalta 
päättää vankiloiden osastojaosta. 

 
Ehdotus sijoittajayksiköiden sijaintivankiloiksi on sivuilla 11 – 12.   
 
Rikosseuraamusvirasto tulosohjaa aluevankilaa. Aluevankilan johtaja tulosjohtaa sijoittajayksikköä 
ja vankiloita. 
 

Linjauksen perustelu: Tulosohjaus on keskeisin väline ohjata alaisia yksikköjä. Ehdo-
tettu tulosohjaustaso noudattaa valtionhallinnon yleisiä periaatteita. 

 
Aluevankilaa johtaa aluevankilan johtaja. Sijoittajayksikköä johtaa sijoittajayksikön johtaja. Vanki-
laa johtaa vankilan johtaja. 
 

Linjauksen perustelu: Kunkin yksikkötason johdon tulee olla selkeä. Siksi kutakin ta-
soa johtaa johtaja-nimikkeinen virkamies. 

 
Aluevankilan henkilöstörakennetta suunnataan vangin kanssa tehtävään lähityöhön hallintoa keven-
tämällä ja toimintoja keskittämällä. Rikosseuraamusvirasto ohjaa henkilöstövoimavarojen lähityö-
hön suuntaamisen toteuttamista ja vahvistaa Vankeinhoitolaitoksessa käytössä olevat virkanimik-
keet. Aluevankilan johtaja päättää aluevankilansa virkajärjestelyistä, joten hän päättää, miten ja 
missä laajuudessa henkilöstön suuntaus lähityöhön toteutetaan. 
 

Linjauksen perustelu: Aluevankilan johtaja vastaa aluevankilansa vankeinhoidon si-
sällöstä ja toisaalta myös hallinnollisista palveluista. Hänen päätettävissään on, mihin 
tehtäväkokonaisuuksiin henkilöstörakennetta suunnataan. Aluevankilan toiminnalliset 
tavoitteet asetetaan tulosohjausmenettelyssä, joten tulosohjaus on tehokas keino vai-
kuttaa virkarakenteen kehittymiseen. 
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Oikeusministeriö nimittää aluevankilan johtajan. Rikosseuraamusvirasto nimittää sijoittajayksikön 
johtajan ja vankilan johtajan. Aluevankilan johtaja nimittää sijoittajayksikön johtajan ja vankilan 
johtajan sijaiset sekä välittömässä alaisuudessaan olevan henkilökunnan. Sijoittajayksikön johtaja ja 
vankilan johtaja nimittävät muun kuin edellä tarkoitetun alaisensa henkilökunnan. 
 

Linjauksen perustelu: Valtionhallinnon viimeaikaisten ratkaisujen mukaisesti nimitys-
toimivalta siirretään mahdollisimman lähelle toimintaa. Vankeinhoitoalan pakkovaltaa 
käyttävän luonteen vuoksi nimitystoimivallan määräytymisessä noudatetaan niin sa-
nottua yksi yli yhden –periaatetta. 

 
 
Henkilöstön kelpoisuus: tutkintotasot ja kelpoisuusvaatimukset 
 
Henkilöstön koulutustasoa nostetaan, kuten sivulla 13 esitetään. Tämä tavoite otetaan huomioon 
virkojen kelpoisuusvaatimuksissa, henkilökuntaa palkattaessa sekä olemassa olevalle henkilöstölle 
täydennyskoulutusta suunniteltaessa ja järjestettäessä. 

 
Linjauksen perustelu: Vankeinhoitolaitoksen johtotehtävät ovat vaativat. Väliportaan 
johtajat toimivat usein johtajan sijaisina. Siksi johdon kelpoisuusvaatimukset korkeat. 
Vankeinhoitotyön esimiestehtävissä toimivien henkilöiden koulutustasoa nostetaan 
siirtymäajan kuluessa. Vankeinhoidon perustyössä tarvitaan sekä alan erityistä ammat-
titaitoa, joka on saavutettavissa alan koulutusjärjestelmän avulla taikka muun koulu-
tuksen ja asianmukaisen perehdyttämisen avulla. 

 
 
Investointiohjelman päivitys 
 
Aluevankilaorganisaatio rakentuu Vankeinhoitolaitoksen olemassa olevan laitoskannan varaan. Lai-
toskannan kehittämisessä edetään investointisuunnitelman mukaisesti. Alustavan suunnitelman päi-
vitys uuden organisaation tarpeet huomioon ottavaksi tehdään toukokuun 2004 loppuun mennessä. 
 

Linjauksen perustelu: Aluevankilaorganisaation edellyttämä yksityiskohtainen tilatar-
vekartoitus, sen vaikutus investointiohjelmaan, tarkistusten kustannusarvio ja toimen-
pidesuunnitelma edellyttävät tietoja, joita Rake-hankkeesta ei ollut investointiohjelma-
työryhmän työn päättyessä helmikuun 2002 lopussa. Näin ollen investointiohjelman 
alustava päivitys ja tarvittavat laskelmat ja suunnitelmat tehdään virkamiestyönä oike-
usministeriön kriminaalipoliittisella osastolla toukokuun 2004 loppuun mennessä. 

 
 
Aluevankilakohtaisten tukipalveluiden järjestäminen 
 
Aluevankiloittain voidaan keskittää aluevankilan yhteiset hallintotehtävät, rangaistuksen muodolli-
nen täytäntöönpano (ylitäytäntöönpanotehtäviä lukuun ottamatta), vankien perushuolto, vanginkul-
jetus, selvitys- ja kehittämistyö ja kokeilutoiminta sekä mahdolliset muut vastaavanlaiset tehtävät. 
Aluevankilan johtaja vastaa myös edellä mainittujen toimintojen järjestämisestä aluevankilassaan. 
 

Linjauksen perustelu: Henkilöstövoimavarojen suuntaaminen vangin kanssa tehtävään 
lähityöhön edellyttää hallinnollisten toimintojen keskittämistä. Yllä mainittujen toi-
mintojen keskittämisellä on mahdollista saavuttaa laadun ja tehokkuuden lisääntymi-
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nen. Siitä, miten asiat käytännössä järjestetään voi päättää vain se taho, joka vastaa 
toiminnasta eli aluevankilan johtaja. 

 
 
 
IV  VANKITERVEYDENHUOLTO 
 
 
1. Vankiterveydenhuollon hallinnollinen asema ja rakenne 
 
Vankeinhoitolaitokseen perustetaan hallinnollisesti itsenäinen valtakunnallinen terveydenhuoltoyk-
sikkö, jota johtaa Vankeinhoitolaitoksen ylilääkäri. Terveydenhuollon määrärahat budjetoidaan 
muusta vankeinhoidosta erillisinä. Ylilääkäri tekee tulossopimukset alueylilääkäreiden ja sairaa-
layksiköiden ylilääkäreiden kanssa. Ostopalveluiden osalta budjettiin varataan arviomääräraha. 
 
Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikkö koostuu kolmesta sairaalasta (Vankimielisairaala, 
Vantaan vankilan psykiatrinen sairaala ja Vankisairaala) sekä aluevankiloittain jakautuvasta viides-
tä perusterveydenhuollon poliklinikasta. Poliklinikoilla voi olla toimipisteitä useissa aluevankilan 
vankiloissa tai vankilan osastoissa. Terveydenhuollon hallinto-, talous- ja kiinteistöpalvelut sekä 
vankien kuljetukset ja valvonnan järjestää asianomainen vankila. 
 
Rikosseuraamusvirastossa työskentelevä Vankeinhoitolaitoksen ylilääkäri vastaa Vankeinhoitolai-
toksen perusterveydenhuollon ja sairaaloiden toiminnan suunnittelusta, ohjauksesta, valvonnasta, 
seurannasta ja kehittämisestä. 
 
 
2. Johtaminen ja henkilöstö 
 
Vankeinhoitolaitoksen sairaalaa johtaa ylilääkäri. Aluevankilakohtaista perusterveydenhuollon po-
liklinikkaa johtaa alueylilääkäri. Ylilääkäreiden tehtävänä on lääkärin tehtävien ohella kehittää, oh-
jata ja valvoa yksikön toimintaa. Ylilääkäri myös käy palveluiden hankintaa ja muuta yhteistoimin-
taa koskevat neuvottelut toimialueensa sairaanhoitopiirien, kuntien ja yksityisten palveluntuottajien 
kanssa. 
 

Vankeinhoitolaitoksen ylilääkärin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva erikoislääkärin oikeus sekä 
hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin. Kelpoisuusvaatimuksena muihin Vankeinhoitolaitoksen ter-
veydenhuollon virkoihin on soveltuvan tutkinnon suorittaminen ja oikeus toimia laillistettuna tai 
nimikesuojattuna ammattihenkilönä siten kuin erikseen säädetään. Lisäksi vaaditaan:  

1) alueylilääkäriltä ja sairaalan ylilääkäriltä virkaan soveltuva erikoislääkärin pätevyys sekä 
käytännössä osoitettu johtamistaito;  

2) ylilääkäriltä ja apulaisylilääkäriltä virkaan soveltuva erikoislääkärin pätevyys;  

3) ylihammaslääkäriltä erikoishammaslääkärin pätevyys;  

4) ylihoitajalta terveydenhuollon kandidaatin tutkinto (hallinto) tai erikoissairaanhoitajan tut-
kinto ja terveydenhuollon hallinnon tutkinto. 

 
Oikeusministeriö nimittää Vankeinhoitolaitoksen ylilääkärin. Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja 
nimittää muut keskusvirastossa työskentelevät terveydenhuollon yksikön virkamiehet sekä sairaa-
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loiden ylilääkärit ja alueylilääkärit. Vankeinhoitolaitoksen ylilääkäri nimittää sairaaloiden ylilääkä-
reiden ja alueylilääkäreiden sijaiset. Sairaaloiden ylilääkärit ja alueylilääkärit nimittävät muun kuin 
edellä todetun alaisensa henkilökunnan. 
 
 
3. Terveydenhuoltoa koskevat ratkaisut 
 
Vankeinhoitolaitoksen järjestämä vankiterveydenhuolto organisoidaan valtakunnalliseksi tervey-
denhuollon yksiköksi, jota johtaa Vankeinhoitolaitoksen ylilääkäri. Valtakunnalliseen yksikköön 
kuuluu kolme sairaalayksikköä (Vankimielisairaala, vankisairaala ja Vantaan vankilan psykiatrinen 
sairaala) sekä kussakin aluevankilassa toimiva perusterveydenhuollon yksikkö. Vankeinhoitolaitok-
sen ylilääkäri tekee tulossopimukset sairaala- ja perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa. 
 
Sairaalayksiköitä johtaa ylilääkäri ja perusterveydenhuollon yksikköä alueylilääkäri. 
 
Terveydenhuollon hallinto-, talous- ja kiinteistöpalvelut sekä vankien kuljetukset ja valvonnan jär-
jestää terveydenhuoltoyksikön sijaintivankila. 
 

Linjauksen perustelut: Vankiterveydenhuollon organisoinnissa pitäydytään tässä vai-
heessa hallinnonalan sisäisissä järjestelyissä. Rikosseuraamusalalla vankiterveyden-
huolto keskitetään Vankeinhoitolaitoksen osana ja Vankeinhoitolaitoksen ylilääkärin 
johdolla toimivaan valtakunnalliseen terveydenhuollon yksikköön. Perusterveyden-
huolto organisoidaan sisällöllisesti itsenäiseksi mutta uuden aluevankilajaon perustal-
le. Ratkaisu antaa yhtäältä mahdollisuuden kehittää terveydenhuoltoa myös suhteessa 
muuhun julkiseen, alueelliseen terveydenhuoltoon, toisaalta aluevankilat pystyvät tur-
vaamaan riittävässä määrin terveydenhuollon tarvitsemat muut tukipalvelut sekä van-
kien kuljetuksen ja valvonnan. 

 
 
 
V  TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TUKIPALVELUIDEN KESKITTÄMINEN 
 
Oikeusministeriö käynnisti keväällä 2003 hankkeen, jonka tehtävänä on selvittää vaihtoehdot hal-
linnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen organisoimiseksi sekä laatia arviot eri vaih-
toehtojen eduista ja haitoista. Hankkeessa valmistuneen esiselvitysraportin mukaan oikeusministe-
riön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukitehtävissä on huomattava tehostamismahdolli-
suus. Tehtävien keskittämisellä palveluorganisaatioon ja prosessien tehostamisen avulla voidaan 
saavuttaa 25 - 30 % työvoimatarpeen säästö. Rikosseuraamusalalla tämä merkitsee 40 - 50 lasken-
nallisen henkilötyövuoden säästöä. Luvussa ovat mukana tukipalveluyksikköön siirtyvät henkilöt. 
Vapautuva resurssi on mahdollista kohdentaa vangin kanssa tehtävään lähityöhön. 
 
Koska talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluita koskeva organisaatiomalli, toimeenpanosuunni-
telma ja aikataulu ovat vireillä erillisessä hankkeessa, niitä ei ole käsitelty yksityiskohtaisesti Rake-
hankkeen yhteydessä. Voidaan kuitenkin todeta, että tavoitteena joka tapauksessa on, että talous- ja 
henkilöstöhallinnon palvelukeskus, oli se sitten koko hallinnonalan yhteinen tai alakohtainen, hoi-
taisi osto- ja myyntilaskut, maksuliikkeen ja kirjanpidon, palkanmaksun sekä henkilöstöhallintoon 
liittyvät Prima- ynnä muut tehtävät. Hallinnonalan virastot eli Rikosseuraamusvirasto ja aluevanki-
lat toimisivat palvelujen tilaajana ja palvelukeskus niiden tuottajana. Palvelukeskus voi antaa myös 
talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvää neuvontaa ja muita asiantuntijapalveluita.  



Työryhmä  II. 3
Rakennemuutoksen henkilöstövaikutukset

1. Vankeinhoitolaitoksen henkilöstö

1.1. Henkilöstön määrä

Yleistä

RAKE-hankkeen ensisijaisena tavoitteena ei ole henkilöstömäärän lisääminen tai vähentäminen taikka
sen arviointi, mikä olisi tavoitetilan mukaisen toiminnan edellyttämä henkilöstömäärä. Sen sijaan ta-
voitteena on organisaatio- ja henkilökuntarakenteen uudistaminen mahdollisimman toimivaksi  ja sen
myötä tapahtuva resurssien uudelleenkohdentaminen siten, että luodaan edellytykset samanaikaisesti
organisaatiouudistuksen kanssa voimaan tulevan vankeuslain mukaiselle tavoitteelliselle, turvalliselle  ja
suunnitelmalliselle rangaistuksen täytäntöönpanolle.

Vankeuslain valmistelua varten tarvitaan uuden tavoitteellisen toiminnan edellyttämien resurssien arvi-
ointia. Rakennehanke liittyy olennaisesti vankeuslain voimaantuloon, koska osa uuden lain tarvitsemista
resursseista on todettu voitavan toteuttaa sisäisin siirroin ja uudelleenkohdentamisen keinoin rakenne-
hankkeen toteuttamisen myötä. Henkilöstörakenteeseen ja määrään liittyvät taloudelliset vaikutukset on
sisällytetty vankeuslain kustannusvaikutuksiin ja määrärahaa uuden henkilökunnan palkkaamiseen py-
ritään saamaan ensisijaisesti vankeuslain voimaantulon myötä. Samalla toteutuvat myös monet rakenne-
hankkeen mukaiset tavoitteet, muun muassa sijoittajayksiköiden toiminnan tehostuminen.

Rakennehankkeen avulla pyritään henkilöstön uudelleenkohdentamiseen siten, että lähityössä toimivan,
aluevankiloiden käytettävissä olevan henkilöstön määrä lisääntyy ja että lisäresursseja näihin tehtäviin
saadaan sisäisten siirtojen kautta keskittämällä palveluita ja keventämällä hallintoa sekä siirtämällä toi-
mivaltaa keskushallinnosta aluevankilatasolle. Rakennehankkeen avulla muutos toteutuu kuitenkin vasta
asteittain. Olennaista on, että etenkin sijoittajayksikön toimintaan pystyttäisiin lisäresurssit saamaan
välittömästi muuta kautta siten, että koko vankeusajalle perustan muodostava sijoittajayksiköiden toi-
minta on täysipainoista heti vankeuslain tullessa voimaan.

Arvioitaessa työryhmän toimeksiannon mukaisesti rakennemuutoksen toteuduttua tarpeellista henkilös-
tömäärää on tässä yhteydessä pääpaino mahdollisuuksilla henkilöstön uudelleensijoittamiseen. Välttä-
mätöntä on kuitenkin ottaa tässä yhteydessä resurssien uudelleenkohdentamismahdollisuuksien ohella
esille myös sekä vankeuslain mukaisen toiminnan tarvitsemat henkilöstöresurssit että kohonneen van-
kiluvun vaikutukset, vaikkakaan kaikki niistä eivät liity suoraan rakennehankkeeseen.  Ellei vankiluvun
nousun vaikutuksesta johtuvaa henkilökuntavajausta pystytä lainkaan kattamaan, vaikeuttaa se uudis-
tusten toteuttamista ja uuden toimintatavan käyttöönottoa, koska ainakin osa uudelleenkohdennettavista
resursseista jouduttaneen joissakin laitoksissa käyttämään tämän vajauksen kattamiseen sekä laitosten
välttämättömistä päivittäistoiminnoista ja turvallisuudesta huolehtimiseen.
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1.2. Resurssitarpeisiin vaikuttavia tekijöitä

A) Uuden vankeuslain mukaisen toiminnan aiheuttamat lisäresurssitarpeet

Valmisteilla olevan uuden vankeuslain tavoitteena on lähityöhön ja rangaistusajan suunnitelmallisuuteen
perustuva toimintatapa. Laissa korostetaan vaikuttamista vangin uusintarikollisuuteen sekä hänen va l-
miuksiensa lisäämistä rikoksettomaan elämäntapaan. Vankeusaika on tavoitteellinen ja suunnitelmalli-
nen prosessi, joka edistää vangin suoriutumista vapaudessa. Vangeille laaditaan  riski- ja tarvearviot
sekä niiden pohjalta yksilöllinen rangaistusajan suunnitelma, johon vangin sijoittaminen, toiminta ran-
gaistusaikana, siirrot, edellytykset poistumisluvalle ja ehdonalainen vapaus perustuvat. Suunnitelmat
laaditaan sijoittajayksiköissä.

Vankeuden tavoitteen toteuttaminen edellyttää käytännössä sitä, että vangin mahdollisuuksia tavoitteel-
liseen toimintaan lisätään. Työtoimintaa, toimintaohjelmia, koulutusta ja kuntoutusta tulee pystyä jär-
jestämään siten, että tarjolla olevat toiminnat vastaavat vankien tarpeita ja samalla täytetään  vankeus-
lain mukainen tavoite vankien velvollisuudesta osallistua toimintaan. Viimeksi mainitun tavoitteen to-
teuttaminen edellyttää, että toimintaa tulee järjestää vähintään 400 vangille nykyistä enemmän.

Vankeuslain henkilöstövaikutuksiin on sisällytetty 40 henkilötyövuoden lisäys sijoittajayksiköiden toi-
minnan turvaamiseen sekä 35 henkilötyövuoden lisäys vankeuslain tavoitteiden mukaisen toiminnan
järjestämiseen ja vangin toimintamahdollisuuksien lisäämiseen. Nämäkin luvut ovat vähimmäisarvioita
eivätkä mahdollista lain mukaisen toiminnan täysimääräistä toteuttamista. Toiminnan järjestäminen kai-
kille sitä tarvitseville vangeille sekä sijoittajayksiköiden toimintaedellytysten varmistaminen edellyttä-
vät  näihin arvioihin vielä yhteensä noin 70 henkilötyövuotta lisää (sijoittajayksiköiden toimintaan 30
henkilötyövuotta ja osallistumisvelvollisuuden ja -mahdollisuuden laajentamiseen 45 henkilötyövuotta).
Luvut on laskettu  edellytyksin, että vankien  päivittäinen keskimäärä on noin 3 700.

Vankeuslain  mukaisen   toiminnan  aiheuttamia  henkilöstövaikutuksia  on  alustavasti arvioitu  Rake  I
–hankkeen yhteydessä. Lukuja on täsmennetty vankeuslain vaikutuksia selvittävässä työryhmässä sekä
edelleen hallituksen esitystä työstettäessä käyttäen apuna myös Rake II-hankkeen työryhmien työtä.
Tarkempien laskelmien osalta viitataan  asianomaisiin asiakirjoihin.

B) Vankiluvun nousun vaikutus

Vankimäärä oli pienimmillään vuonna 1999. Keskimääräinen vankiluku on noussut tuosta vuodesta
vuoteen 2003 (3 578)  30,4 %:lla. Henkilökunnan määrä ei ole kuitenkaan noussut vastaavasti. Ennen
vankiluvun nousun alkamista toteutettiin Vankeinhoitolaitoksen toimintamenoissa usean vuoden mittai-
nen supistamisohjelma. Tässä yhteydessä vähennettiin myös henkilökuntaa. Vähennys oli yhteensä 165
virkaa.  Vankiluvun käännyttyä  nousuun henkilökunnan määrää ole pystytty vastaavasti lisäämään.

Arvioitaessa henkilöstön määrää nykytilanteessa ilman, että otetaan huomioon muuttuvien tehtävien
vaikutusta toimintaan, voidaan pohjalukuna käyttää Vankeinhoitolaitoksen toimintamenojen supista-
mista selvittäneen työryhmän (1995) arvioita tarvittavasta henkilöstömäärästä (noin 2 600 vuosiloma-
ynnä muut sijaiset mukaan lukien) tilanteessa, jossa vankiluku on vuosittain keskimäärin 3 200. Tavoit-
teelliseksi suhdeluvuksi henkilöstö/vangit saadaan näin noin 0,80•. Kun lisäksi otetaan huomioon lähes
vuosikymmenen aikana edellä todetun työn valmistumisen jälkeen tapahtuneet muutokset vankiraken-
teessa, vankien rikostaustassa ja terveydentilassa sekä muissa vastaavissa tekijöissä suhdelukua voita-

                                                
• 0,8125
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neen pitää minimilukuna. Se on lisäksi selvästi alempi kuin muissa Pohjoismaissa, joskin lukuihin va i-
kuttavat jonkin verran erilaiset tilastointitavat sekä viranomaisten välinen työnjako muun muassa vank i-
en terveydenhuollon ja koulutuksen järjestämisessä. Lukuja ei näin ollen voi pitää keskenään täysin
vertailukelpoisina.

Suhdeluku (henkilöstöä 100 vankia kohden) Pohjoismaissa:

Vuosi Ruotsi Norja Tanska S U O M I
Suhde-
luku

Suhde-
luku

Suhde-
luku

Suhdeluku Keskimäärin
vankeja

Henkilöstöä
31.12.

1998 109 116   98 91 2 809 2 556
1999 110 112 100 93 2 743 2 550
2000 103 111   97 89 2 855 2 540
2001   99 103 107 88 3 135 2 754 •

2002   98 - - 81 3 433 2 785
2003 78 3 578 2 783

Pohjoismaisessa tilastossa on käytetty vuoden lopun tilanteen lukua. Oikeampi luku olisi eHRMinfosta
saatava vuoden henkilötyövuosien keskiarvo, joka vuonna 2003 ilman Rikosseuraamusvirastoon sijoi-
tettuja virkoja oli 2 677 ja ulkopuolisella rahoituksella palkatut henkilöt (mm.työllistetyt, korkeakoulu-
harjoittelijat) mukaan lukien 2 702.  Vankiluvulla 3 600 ja henkilötyövuosimäärällä 2 700 suhdeluvuksi
saadaan 0,75.

Henkilöstömäärää tulee pelkästään tällä perusteella lisätä runsaalla 150:llä, jotta nykyisellä noin 400
korkeammalla vankiluvulla (3 600) päästäisiin toimintamenoja arvioineen työryhmän mukaiseen suh-
delukuun 0,80. Suurin osa tästä henkilöstöstä on valvontahenkilökuntaa, jonka mitoitus ei tällä hetkellä
vastaa toiminnallisia tai laitosturvallisuuden tarpeita. Vankiluvun nousu on lisännyt myös toimintoihin
osallistuvien vankien määrää, joten osa lisätarpeesta kohdistuu vankitoiminnoista vastaavaan henkilö-
kuntaan. Vajaus on aiheuttanut muun muassa sen, että ylitöiden ja niin sanottujen piikkituntien määrä on
korkea.  Esimerkiksi ylityövapaatuntien (ns. piikkituntien) määrä on Rikosseuraamusviraston tilastojen
mukaan noussut 5 248 tunnilla vuodesta 2002 (28 567) vuoteen 2003 (33 815). Henkilötyövuosissa la s-
kien vuoden 2003 ylityövapaatuntien määrä on ao.tilaston mukaan 17,6 henkilötyövuotta. Ylitöiden
määrä on noussut vuoden 2000 runsaasta 48 000 tunnista vuoden 2003 lähes 103 000 tuntiin. Muita lisä-
resurssitarpeita on myös terveydenhuollossa. Tältä osin on erillisessä työryhmässä esitetty lisäresurssi-
tarpeeksi 30,5 henk ilöä.

 Henkilökunnan ja vankien määrän kehitys Suomessa on vuosina 1990 – 2003 on ollut seuraava:

VUOSI 1990 1995 2000 2001• 2002 2003
Henkilöstö 2593     2620 2540 2754 2785 2783
Vangit 3427      3248 2855 3135      3433 3578
Suhdeluku 0,76 0,81 0,89 0,88 0,81 0,78

Valvontahenkilöstö 1624 1568 1479 1550 1578 1562
%-osuus koko henkilöstöstä 63 59 58 56 57 56
 

                                                

•henkilökuntamäärässä tapahtunut muutos vuodesta 2000 vuoteen 2001 johtuu erilaisesta laskentatavasta, jossa myös sijaiset on mukana.
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Vankeinhoitolaitoksen niukkaan määrärahatilanteeseen on myös eduskunta kiinnittänyt huomiota. Vuo-
den 2004 talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä eduskunnan lakivaliokunta totesi vankeinhoidon
henkilökunnan lisätarpeen olevan kymmeniä henkilöitä. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kannan-
oton mukaan Vankeinhoitolaitoksen resurssitilannetta tulisi korjata vähintään 3,5 miljoonalla eurolla.
Valiokunta kiinnitti huomiota muun muassa vankien vartioinnin ja valvonnan, uusintarikollisuuden vä-
hentämiseksi järjestettävän toiminnan sekä vankien terveydenhuollon resurssitarpeisiin.

Myös oikeuspolitiikan strategiassa 2002 - 2012  todetaan, että vankimäärän lisääntyminen, uusien seu-
raamusmuotojen kehittäminen ja työn painottuminen uusintarikollisuuden ehkäisemiseen vaativat uusi-
en työmenetelmien kehittämistä ja lisää henkilöstöä rangaistusten täytäntöönpanoon.

1.3. Mahdollisuudet sisäisiin siirtoihin ja resurssien uudelleenkohdentamiseen RAKE-hankkeen
avulla

Arvioidessaan resurssien määrää ja  kohdentamista työryhmä on käyttänyt apuna RAKE I –hankkeen
henkilöstöryhmän, vankeuslain vaikutuksia selvittäneen työryhmän sekä RAKE II –hankkeen  eri työ-
ryhmien, erityisesti tukipalvelutyöryhmän sekä aluevankilan toimintaa ja rakennetta selvittäneiden  työ-
ryhmien ehdotuksia ja arvioita. Lisäksi on käytössä ollut  vankeuslain valmistelun sekä toiminta- ja ta-
loussuunnitelman laadinnan yhteydessä tehdyt arviot ja henkilöstön määrää ja rakennetta koskevia ti-
lastotietoja.

Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä on arvioitu, että edellä selvitetyistä, muun muas-
sa vankeuslain voimaantuloon tarvittavista lisäresursseista enintään 2,5 miljoonaa euroa voitaisiin saada
vuoteen 2008 mennessä sisäisin siirroin toimintaa kehittämällä ja rationalisoimalla. Sisäiset siirrot ta-
pahtuisivat useamman vuoden aikana luonnollisen poistuman myötä taikka henkilöstön tehtäväkuvien
muutoksella tarvittaessa täydennys- tai uudelleenkoulutuksen avulla.

Seuraavassa arvioidaan resurssien uudelleenkohdentamismahdollisuuksia verraten niitä myös aikai-
semmin esitettyihin arvioihin.

Edellä mainittu 2,5 miljoonan euron arvio merkitsee käytännössä sitä, että  noin 60 henkilötyövuotta
sijoitetaan uudelleen tai että viroissa oleva henkilöstö siirtyy toisiin tehtäviin.  Luku vaikuttaa suurelta,
jos sitä verrataan pelkästään esimerkiksi hallintotehtävissä vuoteen 2008 mennessä tapahtuvaan luon-
nolliseen poistumaan. Ikärakenne (55 v - ) hallintotehtävissä ilmenee alla olevasta liitteestä tilanteen
31.1.2004 mukaan:   
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Nimike
ikä

55 56 57 58 59 60 61 62 63
Yht.

apulaisjohtaja 3 2 3 4 1 3 2 1 19
apulaiskamreeri 1 1
hallintopäällikkö 1 1 1 3
johtaja 1 2 1 1 5 1 3 14
kamreeri 1 1 2
notaari 2 3 1 1 7
talousjohtaja 2 1 3
talouspäällikkö 1 1
toimistosihteeri 3 6 2 2 2 5 3 2 1 26
virastosihteeri 1 3 5 1 1 1 1 13

Yhteensä 10 12 13 15 7 13 6 8 5 89

Toisaalta luku 60 htv merkitsee vain runsasta 2 % nykyisistä viroista/henkilötyövuosista ja muutos vo i-
daan osittain toteuttaa myös muuten kuin vain eläköitymisen kautta tapahtuvan luonnollisen poistuman
kautta. Lisäksi tehtävämuutoksia tulee tapahtumaan myös muualla kuin johto- ja hallintotehtävissä.

Luonnollinen poistuma muissa kuin valvonta- ja vartiointitehtävissä ei ole viiden seuraavan vuoden ai-
kana (2004 – 2008) vielä kovin merkittävä. Suurimmat poistumat ajoittuvat  vasta mainitun ajanjakson
jälkeen, esimerkiksi kahtena seuraavana vuonna (2009 – 2010) poistuma on yhteensä noin 100 henkilöä
(ks. ikätaulukko kaikissa virkanimikkeissä liitteenä, liite 1). Koska tarkkoja eläkkeellejääntiajankohtia ei
ole mahdollista tietää, luvut ovat vain suuntaa-antavia. Ulkoinen vaihtuvuus Vankeinhoitolaitoksen py-
syvissä viroissa on viime vuosina ollut runsaat 100 vuodessa (2002: 114, 2003: 127).  Lähtövaihtuvuus
koko rikosseuraamusalalla oli vuonna 2002  4,4 %, josta luvusta eläkkeelle siirtyviä oli vajaa puolet eli
noin 2 %.

a) Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden keskittämisen kautta on edellä mainitusta määrästä (60
henkilötyövuotta) on aikaisemmissa yhteyksissä arvioitu vuoteen 2008 mennessä saatavan noin 1,5
miljoonan euron säästö eli noin 35 - 40 henkilötyövuotta.

Taloushallinnon tehtäviin käytetään rikosseuraamusalalla tällä hetkellä yhteensä 147 henkilötyövuotta,
joista 97 päätoimista.  Henkilöstöhallinnossa vastaavat luvut ovat 73 ja 56.  Päätoimiset henkilöt  (153)
jakautuvat seuraavasti:

- keskushallinnossa 15
- maksukeskuksissa 10,5 ja
- laitoksissa 128

Oikeusministeriön tukipalveluhankkeen yhteydessä on laadittu yksityiskohtainen arvio asianomaisiin
tehtäviin kuluvasta ajasta nyt ja uudessa organisaatiossa. Laskennallinen säästö on tukipalveluhankkeen
I vaiheen yhteydessä arvioitu lähes samoin eli noin 45 henkilötyövuodeksi. Sitä arvioitaessa tulee kui-
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tenkin ottaa huomioon, että osa henkilökunnasta tekee vain osaksi tukipalvelutehtäviä ja muun osan
muita hallintotehtäviä. Näin ollen säästö ei konkretisoidu täysimääräisesti eikä myöskään kovin nopeas-
ti. Myös aluevankilan organisaatiota ja henkilöstörakennetta arvioivassa ryhmässä on lukua pidetty va r-
sin korkeana.  Lisäksi osa tukipalvelutehtävissä toimivasta henkilökunnasta siirtyy uuteen palveluyksik-
köön virkoineen, mikä merkitsee vastaavaa vähennystä Vankeinhoitolaitoksen viroissa eikä tätä osuutta
ole siis mahdollista käyttää sisäisiin uudelleenjärjestelyihin. Kuten edellä olevasta taulukosta ilmenee,
ikärakennekaan ei tue kovin nopeaa muutosta. Käytännössä tukipalveluhankkeen kautta vapautuvan,
Vankeinhoitolaitoksen muuhun käyttöön siirtyvän resurssin määrän voidaan arvioida  olevan siis jonkun
verran edellä mainittuja lukuja alempi. Se on tässä yhteydessä arvioitu enintään 30 henkilötyövuo-
deksi, jonka toteutumiseen tarvitaan vähintään kuuden vuoden aika. Tämän lisäksi osa henkilös-
töstä siirtyy Vankeinhoitolaitoksesta tukipalveluyksikön kirjoille, mitä määrää ei siis tässä luvussa ole
otettu  huomioon.  Luvut tarkentuvat tukipalveluhankkeen II vaiheen työn yhteydessä.

b) Muun hallinnon keventämisen ja rationalisoimisen kautta on toiminta- ja taloussuunnittelun yhtey-
dessä arvioitu saatavan säästöjä 1 miljoonaan euroa eli noin 25 henkilötyövuotta. Tämä luku tullee ole-
maan jonkun verran suurempi, etenkin jos rationalisointimahdollisuuksia arvioidaan vähintään noin
kuuden vuoden mittaisen siirtymävaiheen ajalta. Luku 25 merkitsisi käytännössä sitä, että vain noin yksi
virka nykyistä vankilaa kohti siirtyy näistä tehtävistä lähityöhön. Mahdollisuuksia tulee olla paljon laa-
jempaankin muutokseen. Myös edellä mainitun aluevankilatyöryhmän arvion mukaan tämä luku voi olla
edellä olevaa arvioita suurempi. Kyseisessä työryhmässä Itä-Suomen aluevankilan alueella olemassa
olevaan virkarakenteeseen pohjautuvan arvion perusteella lähityöhön on mahdollista siirtää 338 virasta
9 (= vajaat 3 %). Samaa suhdelukua käyttäen luku koko Vankeinhoitolaitoksessa on noin 70-80 vir-
kaa/henkilötyövuotta. Resurssisiirrot on laskelmassa kohdennettu talous- ja laitoshuoltoon sekä johtoon.
Laskelmassa ei ole juurikaan otettu huomioon hallintovirkoja, muun muassa talous- ja henkilöstöhallin-
non palveluyksikön vaikutusta. On kuitenkin huomattava, että ilman kullakin alueella erikseen tehtyä
tarkempaa virkarakennekartoitusta luvut voivat olla vain arvioita. Lisäksi Itä-Suomen alueella tehty ar-
vio on siltä osin laskennallinen, että se on tehty täytettyinä olevien virkojen perusteella eikä muutos näin
ollen toteudu välittömästi. Joillakin alueilla mahdollisuudet sisäisiin rationalisointitoimenpiteisiin ovat
Itä-Suomen aluetta pienemmät. Vastaavasti voidaan joillakin muilla alueilla arvioida päästävän vähin-
tään Itä-Suomen mukaisiin suhdelukuihin.

Muu kuin talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluihin liittyvä uudelleenkohdennettava henkilöstö-
resurssi muodostuu käytännössä osaksi keskushallintoa keventämällä, osaksi keskittämällä palveluja ja
muuta toimintaa aluevankilan sisällä, selkeyttämällä toimintaprosesseja sekä vähentämällä väliesimies-
ten määrää. Eräs RAKE-hankkeen tavoite on vähentää vankilaorganisaation moniportaisuutta  ja kes-
kittää aluevankilan tasolla tapahtuvaa johtamista. Aluevankilakohtaisesti on mahdollista keskittää myös
useita erityyppisiä palveluja, muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä (muita kuin palvelu-
yksikköön keskitettäviä) sekä yleishallintoon ja rangaistusten muodolliseen täytäntöönpanoon liittyviä
tehtäviä. Kaikki nämä tuovat aikaa myöten mahdollisuuksia resurssien siirtämiseen lähityöhön. Alue-
vankilatasolla tulee voida jatkossa keskittää myös asiantuntijatehtäviä, esimerkiksi toimintaohjelmatyö-
hön, kiinteistöhallintoon tai työtoimintaan liittyviä tehtäviä.

Edellä mainittujen toimenpiteiden avulla voidaan arvioida olevan mahdollista siirtää noin 50 hen-
kilötyövuotta muihin tehtäviin, jos siirtymäkausi on kuusi vuotta eli vuoteen 2011 saakka. Luvussa
ovat mukana myös keskushallinnosta lähityöhön siirrettävät resurssit.

c) On myös muita tapoja resurssien uudelleenkohdentamiseksi. Ruokatalouteen, laitosmyymälöihin,
siivoustoimeen ja vastaaviin toimintoihin voidaan löytää aluevankilakohtaisesti uusia ratkaisuja. Laa-
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jemmat muutokset kiinteistötoimessa jäävät myöhempien selvitysten varaan. Myös vanginkuljetuksen
uudelleenorganisointia selvitetään erikseen.  Tietohallintoa ja –tekniikkaa varten oikeusministeriön ha l-
linnonalalla on jo keskitetty organisaatio, joskin Vankeinhoitolaitoksen mikrotukihenkilöt ovat edelleen
Vankeinhoitolaitoksen virkamiehiä. Työajan kohdentaminen ja päivystysratkaisut voivat myös heijastua
resurssitilanteeseen.

Suuri osa aluevankilakohtaisesti keskitettävistä tai muulla tavoin jatkossa hoidettavista tehtävistä tulee
jättää aluevankilan johtajan aikanaan mietittäväksi asianomaisen vankilan tilanne huomioon ottaen.
Näin ollen kovin yksityiskohtaista resurssiarviota  ei näiltä osin voida esittää.

Kun nämä kaikki (a-b) toiminnan muutostekijät sekä luonnollisen poistuman arvioitu aikataulu
otetaan huomioon ja jos siirtymäkausi on vähintään kuusi vuotta, voidaan uudelleenkohdentami-
sen kokonaismääräksi arvioida noin 80 henkilötyövuotta.  Eräiden kokonaisuuksien osalta muutos-
vauhti voi olla arvioitua hitaampaa, joissakin kokonaisuuksissa taas muutos voidaan toteuttaa tätä nope-
ammin.   

1.4. Virkarakenne

Virkarakenne uudessa organisaatiossa on nykyistä selkeämpi. Nimikkeiden määrä supistuu huomatta-
vasti, kuten aluevankilan henkilöstörakennetta selvittänyt työryhmä on ehdottanut.  Muutos toteutetaan
kuitenkin asteittain. Virka- ja organisaatiorakenne ydintehtävissä (vankeinhoitotehtävissä) muodostuu
jatkossa pääpiirteittäin seuraavaksi

*aluevankilan johtaja
*vankilan/sijoittajayksikön johtaja
*apulaisjohtajat /(erillisen) osaston päälliköt
*(vankila)osastosta tai muusta toimintakokonaisuudesta vastuulliset virkamiehet
*asiantuntijat
*muut lähityöntekijät

Rakenne muuttuu asteittain siten, että lähityöntekijöiden (ohjaajat, vartijat) sekä lähityöntekijöinä toimi-
vien erityisasiantuntijoiden (muun muassa suunnittelijat sijoittajayksikössä) osuus kasvaa. Osin asian-
tuntijaosaamista voidaan tosin myös aluevankilan tasolla jatkossa keskittää (muun muassa toimintaoh-
jelmatyö). Siirrot tapahtuvat ensi sijassa ylemmästä johdosta sekä hallinnosta ja palvelutyyppisistä teh-
tävistä.

Tarkempi virkarakenne ja nimikkeistö mietitään jatkossa kussakin aluevankilassa annettujen yleislinja-
usten pohjalta. Nimikkeistön tulee perusrakenteeltaan olla sama kaikissa aluevankiloissa, mutta yksi-
tyiskohtaisempi henkilöstörakenne, painopistealueet sekä toiminnan organisointimallit voivat muuten
annetuissa rajoissa vaihdella.

1.5. Yhteenveto

Seuraavassa esitettävä arvio rakennemuutoksen toteuduttua tarpeellisesta henkilöstömäärästä on tavoit-
teellinen, eräänlainen laatutavoite, eikä siihen niukan määrärahatilanteen vuoksi tultane pääsemään heti
rakennemuutoksen toteuduttua. Asianomaisella henkilöstömäärällä pystytään kuitenkin toteuttamaan
vankeuslain periaatteiden mukaista tavoitteellista ja turvallista vankeinhoitotyötä sekä mahdollistetaan
vankien osallistuminen toimintaan. Pohjana on käytetty nykyistä vank ilukua (3 600):
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TOIMINNNAN MUUTOSTEKIJOIDEN JA NOUSSEEN VAN-
KILUVUN VAIKUTUKSET  RESURSSITARPEISIIN

2006-
2008
minimi-
laskelma
(htv)

2009-
2011

(htv)

tavoite-
tila

(htv)

vankiluvun nousun vaikutus     + 125 +150

sijoittajayksiköiden toiminnan turvaaminen + 40 +70

tavoitteellisen toiminnan lisääminen + 35 +80

toteutettavissa sisäisin siirroin ja uudelleenkohdentamalla     -   50 -30 -80

MUUTOS YHTEENSÄ TYÖVUOSINA (HTV) + 150 +220

Vankiluvun nousun vaikutusta (150 henkilötyövuotta) ei vähimmäislaskelmassa ole otettu huomioon
täysimääräisesti. Jos vankeuslain myötä saadaan lisäresursseja rangaistusten täytäntöönpanoon sijoitta-
jatoiminnan tehostamiseksi sekä vangeille järjestettävän toiminnan lisäämiseksi voidaan arvioida, että
tämä lisäys kattaa osan  vankiluvun nousun edellyttämästä henkilöstölisäyksestä ja valvontaresurssien
lisäämistarpeesta. Vankiluvun nousun vaikutus on näin ollen otettu laskelmassa huomioon 125 henk i-
lötyövuotena. Tavoitetilan mukaisessa laskelmassa käytetään lukua 150, johon sisältyvät myös erillises-
sä hankkeessa arvioitu terveydenhuollon henkilöstöresurssien lisäystarve, noin 30 henkilötyövuotta.
Tavoiteluku voi siis olla jonkun verran korkeampikin kuin 150, mutta vastaavasti vankeuslain mukaisen
toiminnan edellyttämä lisätarve (enimmäismäärä) jää jonkin verran lukuja 70 ja 80 henkilötyövuotta
alemmaksi, koska ne on laskettu vankimäärällä 3 700.

Laskelma on tehty nykytilan pohjalta eikä siinä ole otettu vähennyksenä huomioon tukipalveluorgani-
saatioon siirtyviä resursseja.

Jos Vankeinhoitolaitoksen resursseihin saadaan 150 henkilötyövuoden lisäys, päästään samalla lähes
suhdelukuun 0.80 henkilökunta/vangit. Tämäkään luku kuitenkaan vielä kata sekä vankeuslain mukaista
täysimääräisesti järjestettyä tavoitteellista toimintaa että vankiluvun nousun aiheuttamaa vajausta muun
muassa valvontahenkilökunnan ja terveydenhuoltohenkilökunnan määrässä.

Laskelma merkitsee käytännössä sitä, että sijoittajayksikön tarvitsemat resurssit pystytään laskennalli-
sesti toteuttamaan rakennehankkeen kautta sisäisin siirroin, joskaan ei välittömästi organisaation vo i-
maantullessa 1.1.2006. Sijoittajayksikön toimivuus kokonaisuudessaan on kuitenkin välttämätön
edellytys vankeuslain mukaiselle toiminnalle, joten käytännössä siihen tulee saada välitön lisära-
hoitus vankeuslain voimaantulon myötä siten, että toiminta voi olla täysimääräistä jo vuonna 2006.
Sisäisin siirroin voidaan toteuttaa myös osa tavoitteellisen toiminnan vaatimista lisäresursseista. Vank i-
luvun nousun vaikutukset resursseihin jäävät sen sijaan laskennallisesti RAKE-hankkeen kautta katta-
matta. Kun otetaan lisäksi huomioon aikanaan aluevankilakohtaisesti mietittävät järjestelyt ja luonnolli-
sen poistuman suureneminen vuodesta 2009 eteenpäin voidaan arvioida, että kaikkiaan sisäisin järjeste-
lyin voidaan toteuttaa enimmillään noin 80 henkilötyövuoden siirto muihin tehtäviin, jos siirtymäaika on
vähintään 6 vuotta.  Luku merkitsee laitoskohtaisesti keskimäärin noin 4 henkilötyövuoden siirtymää ja
noin 3 % nykyisistä resursseista.
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Rakennehankkeen kautta toteutettava Vankeinhoitolaitoksen sisäinen siirtymä toteutuisi siis vuoteen
2011 mennessä seuraavasti:

Resurssit vähenee:                  Nykytila Siirtymä
(hallinto ja palvelutoiminta)
Johto (60) ja hallinto (259)            319
Talous- ja laitoshuolto                  200  
                                     Yht.           519 -80 *tukipalveluorg. -30

*alueen sis.muutokset -40
*keskushallinnosta -10
(huom.luvut eivät sisällä palvelu-
yksikköön siirtyviä resursseja)

Resurssit lisääntyy:
(lähityö)
Valvonta ja vartiointi               1588
Koulutus, kuntoutus, sosiaalityö  213
Työtoiminta                260
Terv.huolto                164

Yht.       2225 + 80

Muutos voidaan toteuttaa seuraavilla toimenpiteillä sen mukaan kuin Rikosseuraamusvirasto ja myö-
hemmässä vaiheessa aluevankilan johtaja tarkemmin päättävät:

• käyttämällä hyväksi luonnollista poistumaa,
• siirtämällä tehtäviä keskitettyyn palveluorganisaatioon,
• vähentämällä väliesimiesten määrää,
• keskittämällä asiantuntijatehtäviä aluevankilan tasolla,
• keskittämällä eräitä hallinto- ja muita  tehtäviä aluevankilan tasolla,
• etsimällä aluevankilatasolla uusia ratkaisuja muun muassa eräiden tukipalvelutyppisten

tehtävien hoitamiseen,
• uudistamalla tehtäväkuvia
• siirtämällä resursseja keskushallinnosta aluevankilaan,
• yksinkertaistamalla toimintaprosesseja sekä
• kohdentamalla työaikaa osin uudella tavalla.

Lisäksi myöhemmin erikseen arvioitaviksi tulevat myös eräät muut toimintakokonaisuudet, kuten van-
ginkuljetuksen uudelleenorganisoiminen.

Toteutuman suuruuteen vaikuttaa olennaisesti se, että monet resurssilaskelmia koskevat laskelmat ovat
laskennallisia työmääräarvioita, eikä niitä voi ottaa resurssiarvioinneissa ja henkilöstösuunnitelmaa laa-
dittaessa sellaisinaan huomioon. Lisäksi poistuma toteutuu sattumanvaraisesti eikä kohdistu välttämättä
niihin virkoihin, joihin liittyvät tehtävät ovat rakennemuutoksen kohteena.

1.6. Henkilöstömitoituksesta uudessa organisaatiossa

Henkilöstömitoitusta on Vankeinhoitolaitoksessa yritetty kehittää vuosien varrella muun muassa laitos-
ja laitostyyppikohtaisesti ja siten, että mahdollisimman monet mitoitukseen vaikuttavat toiminnalliset ja
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rakenteelliset tekijät on otettu mallissa huomioon. Selkeät mitoitusperusteet ovat hyödyllinen työkalu
toimintaa kehitettäessä sekä arvioitaessa vankiluvun tai toiminnan muutosten edellyttämiä lisäresurssi-
tarpeita. Toistaiseksi ei ole löydetty toiminnallisesti riittävän oikeaa kuvaa antavaa, toisaalta samalla
riittävän yksinkertaista mallia.

Viiden aluevankilan myötä  resurssijako muuttuu keskushallinnon kannalta selkeämmäksi. Koska jokai-
sessa aluevankilassa on periaatteessa kaikentyyppistä toimintaa, alueiden resursseja (henkilötyövuodet)
voidaan karkeimmillaan arvioida suhteessa henkilökunta/vangit käyttäen pohjalukuna edellä mainittua
suhdelukua 0.80 (nykyisellä resurssimäärällä noin 2700 htv lukua 0.75)  kuitenkin siten, että muun mu-
assa valtakunnallisesti hoidettavat tehtävät (esimerkiksi Vankimielisairaala) rahoitettaisiin erikseen ja
otettaisiin huomioon myös eräitä muita aluekohtaisia painotuksia (vankikierto).  Aluevankilat ovat eri-
laisia kooltaan ja osin toiminnoiltaankin, mikä tulee ottaa huomioon, mutta keskenään kuitenkin enem-
män samanlaisia kuin vankilat tällä hetkellä.

Henkilöstön ja vankien määrän suhde voidaan ilmaista myös laatutavoitteiden muodossa esimerkiksi
seuraavasti:

• 0.75    nykytilan mukainen mitoitus,
• 0.80    keskimääräinen eli perusmitoitus
• 0.82    tavoitetilan mukainen mitoitus, joka kattaa sekä nousseen vankiluvun ja muuttuneen

vankirakenteen vaikutukset että vankeuslain mukaisen toiminnan vaatimat resurssit.

Rikosseuraamusviraston jaettua resurssit viidelle aluevankilalle sovittujen mitoitusperusteiden mukaan
aluevankilan johtaja jakaa tämän jälkeen resurssit alueensa laitoksiin. Hänellä on ratkaiseva rooli myös
henkilökuntarakenteen kehittämisessä sekä sen miettimisessä, millä tavalla muun muassa eräät tukipal-
velutyyppiset tai avustavat tehtävät alueella hoidetaan.

Perusmitoitus voidaan tehdä yhtä yleistä suhdelukua käyttäen. Sen lisäksi voidaan laatia erikseen mi-
toitusperusteet tietyille keskeisille toiminnoille, esimerkiksi sijoittajayksikön tarvitsemien resurssien
määrälle ja osaamiselle suhteessa vankien määrään (vrt. Kriminaalihuoltolaitoksen toimintansa suun-
nittelun, kehittämisen ja arvioinnin pohjana käyttämät työ- tai asiakasmääräarvioita yhtä virkamiestä
kohti). Jatkossa kun tukipalvelut on eriytetty ja hallinnon rakenteet selkeytetty, tulee lähityön ja muun
toiminnan tarvitsemia resursseja arvioida toisistaan erillisinä kokonaisuuksina.

Aluevankiloiden henkilöstömäärä toiminnoittain sekä suhteessa vankilukuun jakautuu tällä hetkellä seu-
raavasti (ylimmässä tilastossa mukana myös Rikosseuraamusviraston toiminnan ohjauksen virat):•

                                                
• taulukot perustuvat alustavaan eHRMinfo-laskelmaan;  lopullisia aluevankilakohtaisia htv-tilastoja vuodelta
2003 ei työryhmällä ollut työnsä aikana käytettävissä
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2003
Virat Et-suomi Itä-Suomi Kaakkois Länsi-S Pohj.-S Yhteensä

161 78 65 90 93
249 83 146 306 168
141 144 51 66
86 29 27 94

162 36
232

Vankisairaala/VMS 67 52
Yhteensä 1098 334 289 644 261 2626

Htv:t 1025 351 303 634 280 2593
Htv:t +VS ja VMS 1092 351 303 686 280 2712
Vankeja keskimäärin 1470 468 416 831 393 3578

Suhdeluku 2003 virat 0,75 0,71 0,69 0,77 0,66 0,73
Suhdeluku 2003 htv 0,70 0,75 0,73 0,76 0,71 0,72
Henkilökunta 0,80 1176 374 333 665 314 2862

Lisäystarve virat 78 40 44 21 53 236
(nykytila-> 0,80)
Lisäystarve htv 84 23 30 -21 34 150

HENKILÖSTÖRYHMÄ
Etelä-
Suomi

Länsi-
Suomi

Kaakkois-
Suomi Itä-Suomi

Pohjois-
Suomi

Valtakun-
nallinen

Kaikki 
yhteensä

Toimistohenkilöstö 56 39 20 26 16 12 168
Johtohenkilöstö 18 10 9 9 8 5 60
Vahtimestarit ja autonkuljettajat 1 1
Asiantuntijat 2 0 18 20
Atk- ja tietohallintohenkilöstö 5 5 1 2 1 13
Asiantuntija/talous- ja henkil.hall. 9 11 3 3 2 28
Esittelijät 1 1
Valvontahenkilöstö 644 370 179 203 160 31 1 588
Sosiaalityö/koulutus 87 44 21 31 25 5 213
Terveydenhuolto 44 19 8 10 8 74 164
Taloushuolto 51 43 14 10 22 5 146
Työnjohto 78 67 35 46 33 260
Kiinteistönhoito 19 15 10 6 2 1 54
Asiantuntija/rang.t.p. 12 9 2 3 3 28
Kaikki yhteensä 1 025 634 303 351 280 152 2 745
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2. Toteuttamissuunnitelmasta

2.1. Yleisperiaatteet

Välttämätöntä rakennemuutoksen toteuttamisessa on hyvä henkilöstösuunnittelu. Suunnitelma tulee ai-
katauluttaa ja vastuuttaa heti sen jälkeen kun hankkeen linjaukset on kevään aikana vahvistettu.

Ennen organisaatiota koskevan lainsäädännön vahvistamista jatkosuunnitelmia tehdään keskushallinnon
johdolla ja yhteistyössä vankiloiden kanssa. Välittömästi uuden lainsäädännön hyväksymisen jälkeen
perustetaan aluevankilan johtajan virat, ne julistetaan haettavaksi ja täytetään. Tämän jälkeen suunnit-
teluvastuu siirtyy aluevankilan johtajille. Tavoitteena on, että aluevankilan johtajat voidaan valita mah-
dollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta he ehtivät olla riittävän pitkään mukana aluevankilan suunnitte-
lussa, ennen kuin uusi organisaatio tulee voimaan.  Heidän panoksensa  aluevankilan toiminnan yksi-
tyiskohtien valmistelussa ja yksilötasolle menevässä henkilöstösuunnittelussa on ratkaiseva.

Useat hankkeen toteuttamiseen liittyvät ratkaisut tulee voida suunnitella ja toteuttaa aluevankilakohtai-
sesti ja siihen täytyy aluevankilan johtajalle jättää mahdollisuus. Keskushallinto antaa kehittämistyön
linjat ja raamit ja aluevankilat miettivät konkreettisemmat toteuttamissuunnitelma niiden puitteissa.

Rakennemuutos toteutetaan asteittain luonnollista poistumaa hyväksikäyttäen ja hyvän henkilöstöpoli-
tiikan periaatteita noudattaen. Hanke mahdollistaa myös muun muassa täydennys- ja uudelleenkoulutuk-
sen keinoin siirtymisen uusiin tehtäviin. Uusi palkkausjärjestelmä tukee muutoksen toteuttamista.

Henkilöstösuunnittelu vaiheistus toteutetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti.

- Annetaan virkojen  täyttökielto  eli lupa ottaa vain määräaikainen hoitaja eräisiin virkoihin, joi-
hin rakenneuudistus tulee vaikuttamaan.

o Työryhmä on tehnyt tästä ehdotuksen (liite 2) ja asia on käsitelty hankkeen johtoryhmäs-
sä. Rikosseuraamusvirasto on lähettänyt  asiaa koskevan kirjeen vankiloille 24.2.2004.

- Oikeusministeriö päättää hankkeen linjauksista kevään 2004 aikana.
o Hankkeen määräaika on 31.3.2004, tavoiteaikataulu linjauksille on 15 - 30.4.2004.
o tukipalveluhankkeen  määräaika on 30.4.2004, sitä koskevat linjaukset tehdään touko-

kuussa.
- RAKE-hanketta koskeva hallituksen esitys Eduskunnalle annetaan kesäkuussa 2004 samanaikai-

sesti vankeuslakia koskevan hallituksen esityksen kanssa.
- Yksityiskohtaisen toteuttamissuunnitelman laadinta alkaa heti keväällä linjausten tekemisen jäl-

keen siitä annettavien toimeksiantojen mukaisesti. Henkilöstön asemaa koskevaan suunnitteluun
vaikuttavat osaltaan myös:

o määrärahatilanteen varmistaminen (ensivaiheessa muun muassa aluevankilan johtajan ja
sijoittajayksikön johtajan virkojen perustamiseen)

o mahdolliset tarkennukset investointisuunnitelmaan sekä sijoittumista ja työskentelytiloja
koskevat asiat, muun muassa aluevankilan johdon sijoituspaikka, sijoittajayksikön ja hal-
lintopalveluyksikön fyysinen sijainti

o toimivaltasuhteiden ja yhteistyömuotojen miettiminen muun muassa tukipalveluorgani-
saation sekä muiden uudessa organisaatiossa uudella tavalla järjestettyjen toimintojen
kanssa

o toimintaprosessien yksinkertaistaminen ja niiden toimivuuden varmistaminen myös uu-
dessa organisaatioissa

o uusien työtapojen kehittäminen (muun muassa moniammatillinen ryhmätyö)
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o tarvittavat lain- ja asetuksentasoiset säädösmuutokset (asetusmuutokset esitellään välit-
tömästi lain hyväksymisen jälkeen)

o muutokset Vankeinhoitolaitoksen työjärjestykseen ja normeihin
o luonnos aluevankilan työjärjestykseksi

- Henkilöstön osalta toteuttamissuunnitelma edellyttää:
o selkeää käsitystä tavoitetilasta ja sen edellyttämistä resursseista ja osaamisesta

§ esimerkiksi mitä uudenlaista osaamista sijoittajayksikkötoiminta ja muu uuden
vankeuslain mukainen toimintapa taikka palveluiden aluevankilakohtainen kes-
kittäminen vaatii henkilöstöltä

o tietoa nykytilasta
§ virat ja henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin
§ tiedot luonnollisesta poistumasta
§ tieto olemassa olevasta osaamisesta (osaamiskartoitus on tulostavoitteena)

o tavoitetta verrataan nykytilaan ja laaditaan sen pohjalta henkilöstö- ja koulutussuunnitel-
mat,  jotka kattavat myös virkarakenteen (ml.virkanimikkeet) ja uudet tehtäväkuvat
§ henkilöstön mitoitussuunnitelma
§ rekrytointisuunnitelma
§ henkilöstön kehittämissuunnitelma

o vertailun pohjalta laadittaviin suunnitelmiin sisällytetään muun muassa
§ millaista ja miten uutta henkilökuntaa rekrytoidaan
§ siirtotarpeet ja siirtohalukkaat (resurssipankki)
§ mahdollisuudet tehtävien uudelleenjärjestelyihin
§ perehdyttäminen ja osaamisen siirto
§ uudelleenkoulutus- ja täydennyskoulutustarpeet

- Kaikki  edellä todetut suunnitelman osat laaditaan alkuvaiheessa yleisemmällä tasolla ja ne
konkretisoituvat aikanaan aluevankilassa aluevankilan johtajan johdolla.

- Aluevankilan johtajan virat ja muut keskeiset virat perustetaan heti sen jälkeen, kun lainsäädäntö
on hyväksytty ja ne julistetaan haettavaksi. Virkojen täyttämisen edellyttämät määrärahat var-
mistetaan.

- Aluevankilan johtajille annetaan heille kuuluva vastuu konkreettisten laitoskohtaisten suunni-
telmien teosta annettujen yleislinjausten puitteissa ja aluevankilakohtaiset vaihtelut hyväksyen.

- Uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.1.2006.
- Tukipalveluorganisaatio voi aloittaa toimintansa aikaisemmin.

Suunnitelmat konkretisoituvat koko ajan jatkotyön edetessä.

1) Työn tässä vaiheessa (kevääseen 2004 saakka) uutta organisaatiota on mietitty suurempina kokona i-
suuksina tasoilla keskushallinto/aluevankilat/tukipalvelut ja suunnittelu koskenut pikemminkin
yleisrakennetta  kuin yksityiskohtia. Kokonaisvastuu on ollut oikeusministeriöllä.

2) Seuraavassa vaiheessa vastuu jatkosuunnittelusta siirtyy pääosin Rikosseuraamusvirastolle, joka
laatii yksityiskohtaisemman kokonaissuunnitelman sekä  kehittämistoimeksiannot valittaville uusille
aluevankilan johtajille. Valmistelutyön ajaksi perustetaan eri tahoista koostuva seuranta- ja koordi-
naatioryhmä.

3) Aluevankilan johtajien valinnan jälkeen suunnitelmien laatiminen siirtyy aluevankilatasolle ja
aluevankilan johtajien vastuulle Rikosseuraamusviraston asettamien raamien ja yleislinjausten puit-
teissa. Resurssit jaetaan viidelle aluevankilalle (valtakunnalliset tehtävät/keskitetyt tukipalvelut
mitoitetaan erikseen) ja aluevankilat laativat omat toiminta- ja resurssisuunnitelmansa saamiensa
määrärahojen puitteissa.  Tästä syystä toimenpiteisiin rakennemuutoksen toteuttamiseksi (muun mu-
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assa aluevankilan johtajien valinta) tulee voida ryhtyä hyvissä ajoin ennen rakennemuutosta koske-
van lainsäädännön voimaantuloa.

4) Aluevankilan johtajat konkretisoivat suunnitelmat yksilötasolle asti (muun muassa henkilökohtaiset
kehittymissuunnitelmat).

Valmistelutyössä:

- Noudatetaan YT-menettelyä koko muutoksen toteuttamisen ajan sekä suunnitellaan myös uuden
organisaation edellyttämät yhteistoimintamenettelyt.

- Huolehditaan henkilöstön  työhyvinvoinnista muutostilanteessa koko uudistustyön suunnittelun
ja toteuttamisen ajan.

- Kannustetaan henkilökuntaa itsensä kehittämiseen, hakeutumaan uuden organisaation tarjoamiin
uusiin tehtäviin sekä tehtäväkuvien muutoksiin. Uusi palkkausjärjestelmä tukee muutoksen to-
teuttamista.

Muutoksen toteuttamisen päävaiheiden aikatauluarvio (henkilöstöön liittyvät toimenpiteet):

Vuosi/kk 2004 2005 2006
HANKE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Rakennemuutoksen 
henkilöstövaikutukset
Henkilöstövaikutusten linajratkaisut 
huhti-toukokuu

Säädösmuutokset HE

laki 
EK:sta 

(tavoite)

Tarkka toteuttamissuunnitelma 

perustetaan aluvankilan johtajien virat 

aluevankilan johto käynnistää tarkan 
toimeenpanosuunnitelman mm TJ, 
toimenkuvat, virat

muut hallinnolliset tukipalvelut 
käynnistyvät 

OM-talous- ja henkilöstöhallinnon 
tukipalvelut käynnistyvät 

Alueorganisaatiouudistuksen seuranta- 
ja koordinaatioryhmä 

OMospa,
 OMjory
TAE

Raportti 
31.3.valmis

osaamiskartoitus, henkilöstö ja koul.suunn
perustetaan ja 
julistetaan haettaviksi  
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3. Rikosseuraamusviraston henkilöstö

3.1. Taustaa

Vuonna 2001 toteutettu oikeusministeriön hallinnonalan kriminaalipoliittisia tehtäviä ja rangaistusten
täytäntöönpanotehtäviä koskeva organisaatiouudistus tapahtui valtion keskushallintohankkeen periaat-
teiden mukaisesti. Vankeinhoito-osaston tilalle perustetulle Rikosseuraamusvirastolle kuuluu Kriminaa-
lihuoltolaitoksen ja Vankeinhoitolaitoksen operatiivinen johtaminen sekä niiden yhteiset  keskushallin-
totehtävät  Toiminnan strateginen ohjaus ja johtaminen sekä rikosseuraamusalaan liittyvä lainvalmistelu
siirtyi oikeusministeriöön perustetun uuden kriminaalipoliittisen osaston vastuulle.

Toteutettu tehtäväjako vaikutti uuden organisaation henkilöstörakenteeseen. Vankeinhoito-osastossa
hoidettuihin tehtäviin verrattuna uuden keskushallintoviranomaisen tehtäväkenttä supistui. Toisaalta
Rikosseuraamusviraston toimialassa tapahtui samanaikaisesti myös laajenemista. Kriminaali-
huoltoyhdistys muuttui valtion viranomaiseksi ja sen toiminta sijoitettiin Rikosseuraamusviraston alai-
suuteen. Sen myötä viraston vastuulle tuli uusi merkittävä tehtäväkokonaisuus, yhdyskuntaseuraamuk-
set. Lisäksi Kriminaalihuoltolaitoksen talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät siirtyivät Rikosseuraamus-
viraston hoidettaviksi. Organisaation henkilöstörakenteeseen vaikutti myös se, että organisaatiouudis-
tuksen yhteydessä koko henkilökunta sitouduttiin sijoittamaan uudelleen. Joiltakin osin henkilökunta-
tarve Rikosseuraamusvirastossa arvioitiin liian alhaiseksi, mikä on aiheuttanut tarvetta lisähenkilöstön
palkkaamiseen. Organisaatiouudistuksen toteuttamisen jälkeen (vuoden 2001 lopun tilanne) virastossa
oli 115 virkaa, 4 määräaikaista virkasuhdetta ja 2 työsopimussuhteista henkilöä.

Puoltaessaan hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta (HE
136/2000 vp) valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta edellytti, että oikeusministeriö pyrkii jatkossa ke-
ventämään Rikosseuraamusviraston organisointia alueorganisaatioineen ja tähän liittyen tekemään vii-
meistään 31.5.2002 toimeenpanosuunnitelman.

Lausumassaan valiokunta viittasi valtion vuoden 2001 talousarvion luvun 25.50 selvitysosan mainin-
taan, jonka mukaan rangaistusten täytäntöönpanotehtäviä koskevan organisaatiouudistuksen johdosta
myöhempinä vuosina henkilötyövuosimäärä tulee alenemaan. Myös edellä mainitussa hallituksen esi-
tyksessä todettiin tavoitteena olevan, että keskushallintoa voidaan jatkossa keventää siirtämällä tehtäviä
ja toimivaltaa keskushallinnosta paikallistasolle henkilöstön luonnollista poistumaa hyväksikäyttäen.

Ponnen johdosta antamassaan lausunnossa oikeusministeriö viittasi samana keväänä asetettuun RAKE-
hankkeeseen, jonka yhteydessä edellä mainitut asiat tulevat tarkemmin selvitettäväksi.

Merkittävämmät muutokset keskusviraston henkilökuntamäärään todettiin lausunnon mukaan olevan
lähivuosina mahdollista toteuttaa atk:n myötä hoidettavien tai muiden tukipalvelutyyppisten toimintojen
kautta. Tältä osin viitattiin esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallintoon, tietohallintoon ja rangaistusten
muodolliseen täytäntöönpanoon. Laajempien supistusten todettiin edellyttävän organisatorisia ratkaisuja
siten, että osa toimintoja siirretään keskitetysti hoidettavaksi joko alueen tasolla, valtakunnallisesti, eril-
liseen palvelukeskukseen taikka ulkopuolisen kumppanin toimesta. Kaikkien vaihtoehtojen osalta vii-
tattiin keväällä 2002 asetettuun Vankeinhoitolaitoksen rakennehankkeeseen. Myös toimintojen dele-
gointien ja priorisointien kautta todettiin voitavan vähentää  jonkun verran keskusviraston työmäärää.

Toisaalta lausunnossa todettiin, että keskushallinnon resurssien vähentäminen ei voi tapahtua  toiminnan
laadun ja vaikuttavuuden kustannuksella. Viraston olennaista supistumista vankitoimintojen ohjauksen
sektorilla ei lähivuosina pidetty mahdollisena, mikäli uusintarikollisuuden vähentämiseen tähtääviä toi-
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mintaohjelmia, riski- ja tarvearviointeja, toiminnan laadun ja vaikuttavuuden arviointia ja muita vastaa-
via kehittämishankkeita halutaan viedä tehokkaasti eteenpäin. Toisaalta todettiin, että toiminnan kehit-
tämisessä tulisi käyttää aikaisempaa enemmän projektiluontoista henkilökuntaa.

Yhteenvetona todettiin, että keskushallinnon henkilöstömäärä tulisi vuoteen 2005 mennessä olemaan
kuitenkin nykyistä alempi. Jatkossa voitaisiin toteuttaa suurempi vähennys, jos vireillä olevien hankkei-
den työn tuloksena päädytään laajempiin rakenneuudistuksiin (muun muassa tukipalveluiden eriyttämi-
seen ja keskittämiseen).

Viime vuosina tapahtunut vankiluvun nousu sekä vankirakenteen ja vankilatoimintojen muutokset eivät
ole näkyneet vastaavasti alan määrärahoissa. Tästä syystä lausunnossa korostettiin myös sitä, että  var-
sinaisten säästöjen sijasta ensisijaisena tavoitteena pidetään rikosseuraamusalan resurssien uu-
delleenkohdentamista muun muassa keskushallintoa keventäen.

Oikeuspolitiikan strategiassa  2003 - 2012 on myös otettu kantaa alan hallinnon kehittämiseen. Strategi-
an mukaan kehitetään Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltolaitoksen organisaatiota, henkilöstöä ja
henkilöstön osaamista sekä tietotekniikan hyväksikäyttöä niin, että ne tukevat kokonaisvaltaista ja suun-
nitelmallista täytäntöönpanoprosessia. Vankeinhoitolaitoksen hallintoa tehostetaan yhdistämällä laitok-
sia suuremmiksi hallinnollisiksi kokonaisuuksiksi, kevennetään keskushallintoa, siirretään tehtäviä alu-
eellisesti hoidettaviksi ja keskitetään laitosten tukipalveluita palvelukeskuksiin.

Valtion keskushallintohanke on myös linjannut rakenteiden kehittämistä.  Sen mukaan ministeriöstä ja
muusta keskushallinnosta siirretään alue- ja paikallistasolle kaikki ne tehtävät, joiden osalta se on mah-
dollista. Ydintoiminnan tehostamiseksi ja hallinnon rakenteiden keventämiseksi tukipalveluiden hoito
siirretään ja keskitetään siihen erikoistuneille palveluntuottajille.

3.2. Nykytila

Vuonna 2001 toteutetun organisaatiouudistuksen jälkeen Rikosseuraamusvirastossa on toteutettu viras-
ton sisäisiä uudelleenorganisointeja, useita virkajärjestelyitä ja lakkautettu useita virkoja. Rakennus-
suunnitteluun ja kiinteistötoimeen liittyviä virkoja vähennettiin jo ennen organisaatiouudistusta kiin-
teistöhallinnon uudelleenorganisoimiseen liittyen. Kolme tietohallinnon virkaa on lakkautettu tai siir-
retty hallinnonalan yhteiseen tietohallintoon osana oikeusministeriön tietohallintotehtävien uudelleenor-
ganisointia.  Toisaalta virastoon on samanaikaisesti palkattu uusiin, pääosin Kriminaalihuoltolaitoksen
tehtäviin uutta henkilökuntaa ja paikattu näin organisaatiouudistuksen yhteydessä syntynyttä osaamis-
tai resurssivajetta, joka syntyi lakkautetun vankeinhoito-osaston henkilökunnan osan siirryttyä oikeus-
ministeriön kriminaalipoliittisen osaston tehtäviin. Rikosseuraamusviraston henkilökuntamäärä on vuo-
teen 2001 verrattuna hiukan noussut, joskin pysyvien virkojen määrä on laskenut.

Pysyvien virkojen määrä Rikosseuraamusvirastossa oli vuoden 2003 lopussa 113 (115), joista Krimi-
naalihuoltolaitoksen virkoja 15. Lisäksi virastossa oli 8 (6) määräaikaista virkasuhdetta ja 2 työsopimus-
suhdetta.  Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2003 oli yhteensä 1231. Vuoden 2003 lopussa virastossa oli
vakituisesti täytettynä 89 (90) virkaa. Määräaikaisessa virkasuhteessa työskenteli kaikkiaan 25 (25) vir-
kamiestä.

                                                
1 Henkilökuntamäärän nousu selittyy pääosin sillä, että Kriminaalihuoltolaitoksen hallinnoimat rikollisuuteen
vaikuttamiseen tähtäävät hankkeet ovat edellyttäneet määräaikaista lisähenkilöstöä.
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Kun Rikosseuraamusvirastossa sijaitsevat Kriminaalihuoltolaitoksen virat, joita hankkeen toimeksianto
ei koske, vähennetään, virkojen määrä on 98. Lisäksi virastossa on 2 työsopimussuhteista ja 2 määräai-
kaista virkasuhdetta.

Virat jakautuvat nykyisen yksikkö- ja vastuualuejaon mukaisesti seuraavasti (tilanne 31.12.):

2001 2002     2003

Pääjohtaja  1  1  1
Osastosihteeri  1  1  1

Toiminnan ohjauksen yksikkö
                      Esikunta  6 6  6
                      Vankitoimintojen ohjaus 14 14 14
                      Turvallisuus 9  9 10
                      Vankien terveydenhuolto 2  2  2       yht. 32

Oikeudellinen yksikkö 21                       21  21

Hallintoyksikkö
Hallintojohtaja  1                        1                            1
Yleis- ja henkilöstöhallinto   6  7   8
Tietopalvelut 21 16 16
Taloushallinto 15 15 15
Virastomestaripalvelut  3  3   3     yht. 43

                                             Yht. 100 96 98

Osa viroista on ollut täyttämättä, mikä ilmenee vuosien 2002 ja 2003 henkilötyövuosimäärästä ja sen
muutoksista:

2002 2003

99,12             95,53

            Htv-erotus    –3,59 eli    –3,6 %

Luvuissa ei ole mukaan Kriminaalihuoltolaitoksen virkoja/henkilötyövuosia.

3.3. Kehittämislinjat

Rikosseuraamusviraston tehtävissä korostuvat jatkossa uuden talousarviolainsäädännön ja hallinnon
kehittämisen periaatteiden mukaisesti toiminta- ja taloussuunnittelu, tulosohjaus sekä toiminnallisen
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi. Talouden suunnittelu ja seuranta tulee kytkeä tiiviimmin
toiminnan ohjaukseen. Keskushallinto vastaa lisäksi omalta osaltaan siitä, että aluevankiloille ja uuden
vankeuslain mukaiselle toiminnalle luodaan riittävät toimintaedellytykset ja että toimintaa jatkuvasti
kehitetään. Välttämätöntä on myös tehostaa päätöksenteon pohjaksi tarvittavan tietopohjan ylläpitoa ja
kehittämistä. Erityisesti panostetaan laitosten ohjauksen kehittämiseen tulosohjauksen keinoin sekä mi-
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nisteriön suuntaan tietojen tuottamiseen muun muassa talousarviovalmistelun tueksi. Kehittäessä Rikos-
seuraamusviraston organisaatiota otetaan lisäksi huomioon edellä mainitut hallinnon kehittämisen yle i-
set linjaukset ja siirretään tehtäviä pois keskushallinnosta osin aluetasolla hoidettavaksi, osin palvelui-
den tuottamista varten perustettavaan erilliseen  organisaatioon.

Luettelonomaisesti todettuna Rikosseuraamusviraston tehtävänä organisaatiouudistuksen jälkeen olisi
viraston tehtäviä yksityiskohtaisemmin käsitelleen Rake 2 –hankkeen keskushallintotyöryhmän (II.1)
mukaan huolehtia:

a. Vankeinhoitolaitoksen  organisaatiosta ja  toimintakyvystä  kokonaisuutena,
b. aluevankiloiden toimintaedellytyksistä,
c. valtakunnallisesti hoidettavien tehtävien määrittelystä ja järjestämisestä,
d. täytäntöönpanon riittävästä yhtenäisyydestä koko maassa,
e. suunnittelun ja päätöksenteon  edellyttämän tietopohjan ylläpidosta ja kehittämisestä,
f. tutkimus- ja kehittämistoiminnan valtakunnallisesta koordinoinnista ja erillishankkeiden

hallinnoinnista sekä
g. henkilöstön osaamisen ja työn vaatimusten vastaavuudesta yhdessä aluevankiloiden

kanssa.

Tehtäviä on käsitelty yksityiskohtaisemmin edellä tässä raporttikokonaisuudessa kohtana II.1./4. Rikos-
seuraamusviraston henkilöstöresursseissa nämä kaavailut merkitsevät seuraavaa:

1. Aluevankiloiden toiminnan ohjaus
Aluevankiloiden toiminnan ohjaamiseen liittyvät tehtävät sitovat uudessa organisaati-
ossa nykyistä vähemmän henkilöstöresursseja keskusvirastotasolla, koska aluevankilat
toimivat varsin itsenäisesti ja aluevankilan johtaja ohjaa aluevankilaan kuuluvia yksi-
köitä. Keskusviraston tärkeimmät ohjausvälineet ovat tulos- ja resurssiohjaus sekä
normiohjaus. Rikosseuraamusvirasto tulosohjaa nykyisten 22 itsenäisen laitoksen si-
jasta viittä aluevankilaa. Lisäksi merkittävää toiminnan suunnittelu- ja  resurssivastuuta
siirtyy keskusvirastosta aluevankilan tasolle. Keskusviraston suorittamaa yksityiskoh-
taista ohjausta tarvitaan vain poikkeuksellisesti. Varsin yksityiskohtaisena keskusvi-
raston suorittamana keskitettynä ohjauksena tarvitaan edelleen keskitettyä turvalli-
suusohjausta. Normiohjauksesta todettakoon, että vankeus- ja tutkintavankeuslain
voimaantulo edellyttää lähes koko alemmanasteisen normiston uusimista. Tämä mer-
kitsee väliaikaista lisäresurssitarvetta. Tehtävien siirtyminen sekä aluevankiloiden itse-
näisyyden ja vastuun korostuminen merkitsevät sitä, että aluevankiloiden henkilöstö-
resurssit on määriteltävä uusien tehtävien ja uuden tilanteen mukaisesti. Tämä merkin-
nee henkilöstöresurssien siirtoa Rikosseuraamusvirastosta aluevankiloihin.

2. Rangaistusten (yli)täytäntöönpanotehtävät
Rikosseuraamusvirastossa tehtävät ylitäytäntöönpanotehtävät, mukaan lukien kansain-
väliset täytäntöönpanotehtävät sekä keskusvankirekisteritehtävät, tulevat lähivuosina
hieman vähentymään. Vankitietojärjestelmän käyttöönotto vuoden 2006 alussa vähen-
tää olennaisesti järjestelmän suunnittelutehtäviä sekä muuttaa täytäntöönpanoproses-
seja nykyistä yksinkertaisemmiksi. Vankitietojärjestelmän käyttöönotto vähentänee
myös keskusvankirekisteritehtävien sitomia henkilöstöresursseja. Kaiken kaikkiaan
ylitäytäntöönpanotehtävät sitovat uudessa organisaatiossa nykyistä vähemmän henki-
löstöresursseja keskusvirastotasolla. Todettakoon, että Rikosseuraamusviraston yli-
täytäntöönpanotehtäviin kuuluu myös yhdyskuntaseuraamusten ylitäytäntöönpano.
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3. Oikeudelliset asiat
Kyse on lähinnä vankien muutoksenhakuun ja kanteluihin liittyvistä tehtävistä sekä
laillisuustarkastuksista. Vankeuslaissa laajennetaan vangin muutoksenhakuoikeutta
merkittävästi. Tämä vähentänee keskusvirastolle tehtävien kanteluiden määrää. Vas-
taavasti muutoksenhakuun liittyvät tehtävät lisääntynevät. Nykyisessä tilanteessa Ri-
kosseuraamusvirastossa vankikantelut ovat ruuhkautuneet. Lyhyeksi siirtymäajaksi
tarvittaneen lisäresursseja tilanteen saattamiseksi ajan tasalle. Muut laillisuustarkas-
tustehtävät säilynevät nykyisinä. Oikeudellisiin asioihin voidaan lukea myös erilaiset
juridiset lausunnot muille viranomaisille tai esimerkiksi oikeudenkäyntejä varten. Tä l-
täkään osin tehtävissä ei ole odotettavissa jatkossa olennaisia muutoksia. Mikäli alue-
vankiloihin palkataan jatkossa muun muassa vangin muutoksenhakuoikeuden lisään-
tymiseen liittyen lisää oikeustieteellisen koulutuksen saanutta henkilökuntaa, osa Ri-
kosseuraamusviraston tällä hetkellä hoitamista tehtävistä voidaan hoitaa aluevankilois-
sa.

4. Yksittäistä vankia koskevat asiat
Vankeuslain voimaantulon myötä Rikosseuraamusvirasto ei myönnä enää lupia säilyt-
tää vankia poliisin suojissa eikä päätä vankien pääsystä avolaitoksiin. Niin ikään avo-
laitosmääräysten peruuttamisratkaisujen tekeminen lakkaa keskusvirastotasolla. Nämä
toimivallat siirtyvät aluevankilalle. Tämä päätösvallan siirto merkitsee sitä, että yksit-
täistä vankia koskevat tehtävät sitovat uudessa organisaatiossa nykyistä vähemmän
henkilöstöresursseja keskusvirastotasolla. Vankeuslaissa ehdotettaneen Rikosseu-
raamusvirastolle toimivaltuutta ottaa päätettäväkseen yksittäistä vankia koskevia asi-
oita tietyin tarkkarajaisin edellytyksin. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi vangin pois-
tumislupaa ja ehdonalaiseen vapauteen päästämistä koskevat ratkaisut.

5. Tilastointitehtävät sekä tutkimustyö ja toimintaan liittyvä selvitystyö
Tilastointi- ja tietopohjan ylläpitotehtävät säilyvät jokseenkin nykyisinä. Nämä tehtä-
vät ovat tosin hieman ruuhkautuneet, joten tehtävien saattamiseksi ajan tasalle tarvitta-
neen noin vuoden ajaksi yhden henkilötyövuoden työpanos. Tutkimus- ja selvitysteh-
tävät lisääntynevät jonkin verran, koska toiminnan ohjauksen tueksi eri organisaa-
tiotasoilla tarvittavan tiedon määrän ja laadun tarve kasvaa. Keskusvirastotasolla ho i-
detaan kuitenkin lähinnä näiden tehtävien koordinointi. Tosin nykyisinkään virastossa
ei ole tähän tehtäväkokonaisuuteen ollut käytettävissä juurikaan resursseja. Ongelmana
on ollut tutkimustoiminnan hajautuneisuus. Tämä koskee paitsi tutkimustyötä tekevien
virkamiesten hajautuneita toimenkuvia myös alan tutkimushankkeiden koordinoimat-
tomuutta kriminaalipoliittisen osaston, Rikosseuraamusviraston ja Oikeuspoliittisen
tutkimuslaitoksen välillä. Tulevaisuudessa käytännön tutkimus- ja selvitystyötä teh-
dään pääosin projektityönä, aluevankiloissa tai organisaation ulkopuolella eli kyse on
pikemminkin määrärahojen lisätarpeesta kuin henkilötyövuosista.

6. Talous-, yleis- ja henkilöstöhallinnon tehtävät
Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelutyyppiset tehtävät siirtyvät palvelukeskuksen
tehtäviksi. Muiden talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien osalta toteutetaan joitakin
tehtävien siirtoja aluevankilatasolle. Henkilöstön kehittämiseen sekä saatavuuden ja
riittävän osaamisen varmistamiseen liittyvät tehtävät saattavat lisääntyä jonkin verran,
koska nykyisin laajempiin henkilöstöhallinnollisiin kehittämistehtäviin (henkilöstö-
strategia, työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen ynnä muut) ei ole ollut juurikaan ai-
kaa.  Taloushallinnon tehtävissä tapahtuvia uusia painotuksia on selvitetty edellä. Kai-
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ken kaikkiaan talous-, yleis- ja henkilöstöhallintotehtävät sitovat uudessa organisaati-
ossa selvästi nykyistä vähemmän henkilöstöresursseja keskusvirastotasolla. Osa tehtä-
viä siirtyy keskitetysti hoidettaviksi ja muun henkilökunnan työpanos suuntautuu osin
uudelleen yksittäistapausten hallinnoinnista yleisempään valvontaan ja ohjaukseen se-
kä erityisesti toiminnan ja toimintojen kehittämiseen.

7. Tiedottaminen ja kansainväliset tehtävät
Tiedottamiseen ja kansainvälisiin yhteyksiin liittyvät tehtävät eivät merkittävästi
muutu organisaatiouudistuksen myötä.

Aluevankilan kokonaisvastuu vähentää toiminnan ohjauksen tarvetta Rikosseuraamusvirastossa.  Jatkos-
sa osa vankitoimintojen kehittämiseen liittyvistä hankkeista voidaan lisäksi hoitaa projektiluontoisella
henkilökunnalla. Aluevankilan organisaatiota kehitetään vankeusprosessin näkökulmasta. Vastaava
muutos tulee ottaa huomioon myös Rikosseuraamusviraston organisaatiota kehitettäessä ja vähentää
toimintakohtaisuutta ja pitkälle menevää sektorointia. Toisaalta uudet, esimerkiksi vaikuttavuuteen liit-
tyvät tavoitteet ja muun muassa muuttunut talousarviolainsäädäntö tuovat virastolle uusia velvoitteita ja
edellyttävät uudenlaista osaamista ja resurssointia.

Muutossuunnat keskushallinnon eri tehtäväkokonaisuuksissa ovat seuraavat:

Aluevankiloiden (tulos)ohjaus ja toiminnan kehittäminen muuttaa luonnettaan
Vankitoiminnat ja turvallisuus -
Täytäntöönpano ja keskusvankirekisteri -
Oikeudelliset tehtävät -
Kantelut -
Vankia koskevat yksittäispäätökset -
Talous/resurssisuunnittelu ja -seuranta +
Henkilöstön  kehittäminen +
Henkilöstö- ja taloushallinnon yksittäispäätökset  -
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutehtävät yhteiseen palvelukeskukseen
Tietohallinto, myös vankitietojärjestelmä yhteiseen tietohallintoon
Tietopalvelut kasvaa väliaikaisesti
Tutkimustoiminta - (koordinointivastuu korostuu)
Sisäiset palvelut (laajasti) -
Hankesuunnittelu ja muut kiinteistöasiat ei muutoksia
Tiedottaminen ei muutoksia
Kansainväliset asiat ei muutoksia

Kaikkiin edellä mainittuihin toimintoihin ja tehtäviin on katsottu voivan sisältyä yhteistoimintaa koti-
maisiin sidosryhmiin ja alan kansainvälisiin kollegoihin, normiohjausta, tiedottamista omasta tehtävä-
alueesta, vankilatarkastuksia ym, joten niitä ei ole edellä erikseen mainittu erillisinä kokonaisuuksina.

3.4. Muutoksen toteuttaminen käytännössä

Käytännössä muutosta tapahtuu muun muassa seuraavissa tehtäväkokonaisuuksissa:

- talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelutehtävät
* siirretään erilliseen organisaation
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* määrä tarkentuu tukipalvelutyöryhmän työn myötä
- tietohallintotehtävät ja järjestelmäsuunnittelu

* tulevaisuudessa tietohallintotehtävät hoidetaan  hallinnonalan yhteisen tietohallinnon
kautta, henkilöstön fyysiset sijoituspaikat kuitenkin säilyvät jokseenkin entisinä
* vankitietojärjestelmän valmistuttua  2006 viraston  suunnittelupanos vähenee merkittä-
västi

- aluejohtajat   
* uudet aluevankilat sekä organisaatio- ja ohjausmalli poistavat tämän tehtäväkuvan

- rangaistusten täytäntöönpanotehtävät
* tehtävien hoito helpottuu asteittain mm. vankitietojärjestelmän ja prosessien yksinker-
taistumisen myötä

- vankikantelut
*kantelut vähentyvät mm. muutoksenhakujärjestelmän myötä

- toimivallan siirto aluevankilaan yksittäispäätöksissä
*vähentää virastotasolta sekä vankia koskevia päätöksiä että mm henkilöstö- ym. hallin-
toon liittyvää päätöksentekoa

- viraston roolin muutos tutkimus- ja selvitystoiminnan koordinaattoriksi
*pysyviä suunnittelija-tutkijaresursseja voidaan asteittain kohdentaa uudelleen, joskin
niiden määrä jo tälläkin hetkellä on vähäinen

- vankitoimintojen ohjaus ja toiminnan raportointi
* aluevankiloiden aikaisempaa selvästi vastuullisempi rooli suhteessa keskusvirastoon
toiminnan ohjaajana ja kehittäjänä vähentää keskusvirastotasolta yksityiskohtaisen toimin-
nan ohjauksen ja sektorikohtaisen ohjauksen tarvetta  (toisaalta uusi talousarviolain-
säädäntö, vaikuttavuustavoitteet ja vastaavat lisäävät osaamistarvetta ja työmäärää myös
Rikosseuraamusvirastossa)

Jos tehtäviä muutetaan edellä selvitettyjen periaatteiden mukaan viraston henkilöstöresursseissa se mah-
dollistaisi noin 20 - 25 henkilötyövuoden siirtymisen toisiin tehtäviin hallinnonalalla. Tämä on noin
neljännes viraston resursseista,  kun  Kriminaalihuoltolaitoksen henkilöstö jätetään  laskelman ulko-
puolelle.

Luku voi tässä vaiheessa muun muassa tarkemman jakautumisensa osalta olla vain arvio ja yksityis-
kohtaisempi jatkosuunnittelu tapahtuu myöhemmin Rikosseuraamusvirastossa.  Arvioissa ei ole otettu
kantaa viraston sisäiseen organisaatioon,  mikä  on viraston itsensä mietittävä. Arviot koskevat tehtävä-
kokonaisuuksia, ei niiden asemaa ja sijoittumista organisaation sisällä. Esimerkiksi johdon tukea, johon
voi kuulua esimerkiksi resurssihallinta- ja controller-osaamista, ei tästä syystä ole mainittu erillisenä
tehtäväalueena, vaan se on koottavissa edellä olevien tehtäväkokonaisuuksien sisältä johdon tarvitse-
maan osaamistarvetta painottaen. Tässä vaiheessa ei ole mietitty myöskään kehittyvän organisaation
toimenkuvien sisältöä. Viraston muuttuvat tehtävät eivät vaikuta vain henkilöstön määrään, vaan sa-
manaikaisesti tulee tehtäväkuvia kehittää nykyistä monipuolisemmiksi ja haastavammiksi osin nykyisiä
tehtäviä yhdistellen, osin lisäten virastoon sieltä nyt joiltakin sektoreita  puuttuvaa osaamista (esimer-
kiksi edellä mainittu controller-toiminta). Tätä kehitystä tukee osaltaan  käyttöön otettava uusi palkka-
usjärjestelmä. Muutos voi yksittäisten virkamiesten kannalta merkitä sitä, että hänen asiantuntemuksen-
sa voidaan ottaa laajempaan  käyttöön tai että hän nykyisten yksittäistehtävien sijasta voi keskittyä laa-
jempiin kokonaisuuksiin, kokonaisprosessien hallintaan tai kehittämistehtäviin. Koska tarkemmat tehtä-
väkuvat tulevat mietittäviksi virastossa jatkotyön aikana, ei tässä yhteydessä  ole otettu kantaa myös-
kään virkanimikkeisiin mahdollisesti tarvittaviin muutoksiin.



22

Koska muutokset on tarkoitus toteuttaa hyvän henkilöstöpolitiikan periaatteita noudattaen tulee ne to-
teuttaa Rikosseuraamusviraston asteittain, vapaaehtoisuuden pohjalta sekä ottamalla huomioon muutok-
seen toteuttamismahdollisuudet luonnollisen poistuman aikataulun myötä.

Osa muutoksista voidaan toteuttaa välittömästi organisaatiouudistuksen toteutumisen yhteydessä, osa
toteutuu vasta asteittain.

Rikosseuraamusviraston ikärakenne on sellainen, että suuremmat siirtymät eläkkeelle tapahtuvat noin
viiden vuoden kuluttua. Ikärakenteen perusteella voidaan arvioida, että neljän seuraavan vuoden aikana
Rikosseuraamusvirastossa (Kriminaalihuoltolaitos mukaan lukien) jää eläkkeelle noin 6 henkilöä, kun
taas siitä eteenpäin 4 seuraavaan vuoden aikana eläkeiän saavuttaa noin 22 henkilöä.  Eläkeiän muuttu-
misten vuoksi luvut voivat olla vain arvioita.

Rikosseuraamusviraston henkilöstön ikärakenne vuonna 2004:
(ilman Kriminaalihuoltolaitosta)

Ikä                            Henkilöiden lukumäärä

28-39 11
40-45                                                        24
46-51 14
52-56 22
57-63                            17

Tarkempi ikärakenne ikäluokissa 56 v –

56 7
57 6
58 4
59 2

      60-             5

Tavanomaista henkilöstön vaihtuvuutta tapahtuu organisaatiossa eläköitymisen ohella myös muun
poistuman kautta. Virkamiehiä siirtyy työskentelemään muihin organisaatioihin tai he vaihtavat työ-
paikkaa oman hallinnonalan sisällä. Voidaan olettaa, että näin tapahtuu myös rikosseuraamusalalla eri-
tyisesti, kun aluevankiloihin organisaatiouudistuksen yhteydessä perustetaan uusia virkoja uusiin haas-
teellisiin tehtäväkuviin (aluevankilan johtajat, sijoittajayksikön johtajat, uudet asiantuntijavirat). Muu-
toksia viraston resursseissa tapahtunee jatkossa myös sitä kautta,  että osa henkilökunnasta siirtyy toisen
organisaation kirjoille (talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, yhteinen tietohallinto). Tämä ei
kuitenkaan välttämättä merkitse heidän  fyysisen sijaintinsa muuttumista.

Tavoitteena RAKE-uudistuksessa ei ole resurssien säästö vaan resurssien uudelleenkohdentaminen ja
asteittainen siirto lähityöhön. Osa Rikosseuraamusvirastosta aikanaan vapautumista resursseista voidaan
siis siirtää aluevankiloiden käytettäväksi. Osaksi vapautuneita virkoja voidaan käyttää hyväksi myös
viraston sisäisissä virkajärjestelyissä ja uusien tehtäväkuvien muodostamisessa sekä lisäasiantuntemuk-
sen hankkimiseen. Voidaan arvioida, että aluevankiloiden käytettäväksi voi edellä mainitusta noin 20 –
25  henkilötyövuodesta siirtyä asteittain noin 10 henkilötyövuotta.
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Organisaatiouudistusta toteutetaan myös täydennyskoulutuksen keinoin. Viraston tarkempien tehtävä-
kuvien ja osaamistarpeiden selvittyä tärkeää on täydennyskoulutuksen avulla tai muiden lisäopintojen
kautta mahdollistaa henkilökunnalle oman asiantuntemuksen lisääminen uusiin muuttuviin tai laajentu-
viin tehtäväkuviin.



 



   
  
 

 

LUONNOS 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten 
täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Vankeinhoitolaitoksen organisaatiota ehdo-

tetaan uudistettavaksi siten, että se muodos-
tuisi nykyisten 21 itsenäisen vankilan ja 
Vankimielisairaalan sijasta viidestä aluevan-
kilasta sekä valtakunnallisesta terveyden-
huollon yksiköstä. Keskusvirastona toimisi 
Rikosseuraamusvirasto, kuten nykyisinkin. 
Aluevankilaan kuuluisi vankiloita ja sijoitta-
jayksikkö. Sijoittajayksiköt olisivat vanki-
loista erillisiä yksiköitä, joilla olisi vastuu 
vangin sijoittamisesta sekä rangaistusajan 
suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta. 
Jokaisessa aluevankilassa olisi yksi sijoitta-
jayksikkö.  

Rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta 
annettuun lakiin ehdotetaan tehtäviksi  orga-
nisaatiomuutoksesta johtuvat tarkennukset. 
Laissa todettaisiin aluevankilan ja terveyden-
huollon yksikön organisaation pääasiallinen 
sisältö. Uudet aluevankilat ja niiden toiminta-
alueet sekä tarkemmat säännökset organisaa-
tio- ja henkilöstörakenteesta ja eräistä toimi-
valtakysymyksistä annettaisiin rangaistusten 
täytäntöönpanon hallinnosta annetussa val-
tioneuvoston asetuksessa. Toimivallasta van-
kia koskevissa päätöksissä säädettäisiin uu-
dessa vankeuslaissa ja tutkintavankeuslaissa. 

Uusi organisaatio tukisi Eduskunnalle sa-
manaikaisesti esiteltävän uuden vankeuslain 
mukaisia tavoitteita ja toimintatapaa, jossa 

olennaista on rangaistusajan suunnitelmalli-
suus ja siihen liittyen tavoite vaikuttaa tuo-
mittuun sekä estää uusintarikollisuutta. Uu-
distuksen yhteydessä kevennettäisiin myös 
keskushallintoa siirtämällä toimivaltaa ja teh-
täviä hallinnossa alaspäin, kehitettäisiin oh-
jausmenetelmiä ja toimintatapoja sekä keski-
tettäisiin tukipalveluita. Muutokset mahdol-
listaisivat resurssien siirtämisen hallinnolli-
sista tehtävistä vankien kanssa tehtävään lä-
hityöhön. 

Lain siirtymäsäännöksellä todettaisiin ny-
kyisten tiettyyn vankilaan sijoitettujen, van-
kilan omien tai Vankeinhoitolaitoksen yhteis-
ten virkojen muuttuvan lain voimaantullessa 
Vankeinhoitolaitoksen yhteisiksi, asianomai-
seen aluevankilaan tai terveydenhuollon yk-
sikköön sijoitetuiksi viroiksi. Päätökset asia s-
ta tekisi Rikosseuraamusvirasto.  

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan saman-
aikaisesti uuden vankeuslain ja tutkintavan-
keuslain kanssa eli 1 päivänä tammikuuta 
2006. Lain voimaantulo edellyttää vähintään 
kahdeksan kuukauden mittaisen siirtymäajan, 
jotta olennaisimmat uuden organisaation 
edellyttämät toimenpiteet ehdittäisiin tehdä 
ennen lain voimaantuloa. Tämän vuoksi toi-
menpiteisiin lain täytäntöönpanemiseksi tuli-
si voida ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.  
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyti la  

1.1. Yleistä 

Rangaistusten täytäntöönpanon organisaa-
tio muodostuu keskusvirastona toimivasta 
Rikosseuraamusvirastosta sekä sen ohjauk-
sessa toimivista Kriminaalihuoltolaitoksesta 
ja Vankeinhoitolaitoksesta.  

Rikosseuraamusvirasto perustettiin vuonna 
2001 osana oikeusministeriön ha llinnonalan 
kriminaalipoliittisia ja rangaistusten täytän-
töönpanotehtäviä koskevia uudelleenjärjeste-
lyjä. Keskushallintohankkeen periaatteiden 
mukaisesti uuteen virastoon siirrettiin minis-
teriöstä Kriminaalihuoltolaitoksen ja Van-
keinhoitolaitoksen operatiiviseen johtami-
seen sekä niiden yhteisiin keskushallintoteh-
täviin liittyvät tehtävät. Toiminnan strategi-
nen ohjaus sekä rikosseuraamusalaa koskeva 
lainvalmistelu siirtyi lakkautetusta vankein-
hoito-osastosta oikeusministeriöön peruste-
tun uuden kriminaalipoliittisen osaston vas-
tuulle. Rikosseuraamusviraston perustamisen 
lisäksi julkisoikeudellinen Kriminaalihuolto-
yhdistys r.y. muutettiin samassa yhteydessä 
valtion viranomaiseksi. 

Vuonna 2001 toteutetun organisaatiouudis-
tuksen olennaisimmat muutokset koskivat 
keskushallintoa sekä Kriminaalihuoltolaitos-
ta. Nyt toteutettavassa uudistuksessa paino-
piste on Vankeinhoitolaitoksen rakenteiden 
kehittämisessä ja vankiloiden  uudelleen or-
ganisoimisessa, joskin myös Rikosseu-
raamusviraston tehtävissä tapahtuu muutok-
sia.  

Rikosseuraamusalan organisaatiota ja teh-
täviä koskevat säännökset ovat organisaatio-
uudistuksen yhteydessä annetussa laissa ran-
gaistusten täytäntöönpanon hallinnosta 
(135/2001) ja sitä täydentävässä valtioneu-
voston asetuksessa (275/2001).  

Lain 6 §:n mukaan vankeinhoitolaitoksen 
tehtävänä on panna täytäntöön vankeusran-
gaistukset ja sakon muuntorangaistukset, 
huolehtia tutkintavankeuden toimeenpanosta 
sekä huolehtia vankien kuljetuksesta siltä 
osin kuin se kuuluu vankeinhoitolaitokselle. 
Vankeinhoitolaitoksen tehtävistä on lisäksi 
voimassa, mitä niistä erikseen lailla sääde-

tään. Olennaisin lain tasoinen säädös on laki 
rangaistusten täytäntöönpanosta 
(19.12.1889).  Mainittu laki ehdotetaan uu-
distettavaksi kokonaan samanaikaisesti tä-
män lain kanssa. Nyt ehdotettava organisaa-
tiorakenteita koskeva uudistus tukisi  uuden 
vankeuslain mukaista toimintaa ja tavoitteita.  

Uudistus perustuu oikeusministerin asetta-
man Vankeinhoitolaitoksen rakennehankkeen 
ehdotuksiin. 
 
 
1.2. Vankeusrangaistuksen täytäntöön-

panon tavoite 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
lain 4 §:n (128/1995) mukaan rangaistus on 
pantava täytäntöön siten, ettei se tarpeetto-
masti vaikeuta, vaan mahdollisuuksien mu-
kaan edistää vangin sijoittumista yhteiskun-
taan. Säädösten ohella Vankeinhoitolaitoksen 
toimintaa ohjaa Vankeinhoitolaitoksen ja 
Kriminaalihuoltolaitoksen yhteinen periaate-
ohjelma. Periaateohjelmaan on kirjattu toi-
minnan tavoitteet, arvot, periaatteet ja keinot. 
Vankeinhoitola itoksen toiminnan tavoitteena 
on huolehtia osaltaan yhteiskunnan turvalli-
suudesta pitämällä yllä laillista ja turvallista 
seuraamusten täytäntöönpanojärjestelmää se-
kä myötävaikuttaa uusintarikollisuuden vä-
hentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän syr-
jäytymiskehityksen katkaisemiseen. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi täytäntöönpano 
toteutetaan siten, että se on turvallista yhteis-
kunnalle, tuomitulle ja henkilökunnalle. 
Tuomitun mahdollisuutta selviytyä yhteis-
kunnassa sekä ylläpitää terveyttään ja hyvin-
vointiaan tuetaan. Lisäksi tuomitun valmiuk-
sia omaksua rikokseton elämäntapa pyritään 
parantamaan. 

 
 
1.3. Vankeinhoidon organisaatio ja tehtä-

vät 

Rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta 
annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan ran-
gaistusten täytäntöönpanoviranomaisia ovat 
oikeusministeriön alaiset kriminaalihuoltola i-
tos ja vankeinhoitolaitos sekä niiden kes-
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kushallintotehtäviä hoitava rikosseuraamus-
virasto. Rikosseuraamusviraston tehtävänä 
on  

1. rangaistusten täytäntöönpanon johtami-
nen ja kehittäminen oikeusministeriön kanssa 
sovittujen tavoitteiden mukaisesti;  

2. rangaistusten täytäntöönpanon tarkastus 
ja valvonta; 

3. rangaistusten ylitäytäntöönpano sekä 
täytäntöönpanon ohjaus ja valvonta; 

4. alan koulutuksen kehittäminen yhteis-
työssä Vankeinhoidon koulutuskeskuksen 
kanssa; 

5. rikosseuraamusalan yhteisten hallinto- ja 
palvelutehtävien järjestäminen; sekä 

6. toimialaansa kuuluvasta kansainvälisestä 
yhteistyöstä huolehtiminen.  

Vankeinhoitolaitosta johtaa Vankeinhoito-
laitoksen pääjohtaja. Hän toimii samalla Ri-
kosseuraamusviraston päällikkönä. 

Rikosseuraamusviraston henkilötyövuosi-
määrä vuonna 2003 oli 113. 

Rikosseuraamusviraston ohjauksessa toi-
miva Vankeinhoitolaitos huolehtii rangais-
tusten täytäntöönpanotehtävänsä ohella tut-
kintavankeuden toimeenpanosta ja vankien 
kuljetuksesta Vankeinhoitolaitokselle kuulu-
vin osin.  

Vankeinhoitolaitokseen kuuluu 21 vankilaa 
sekä Vankimielisairaala. Kutakin vankilaa 
johtaa vankilan johtaja ja Vankimielisairaa-
laa Vankimielisairaalan ylilääkäri.  Sulje ttuja 
vankiloita näistä on 16 ja avovankiloita 5. 
Suljettujen vankiloiden alaisuudessa toimivia 
avovankilaosastoja ja työsiirtoloita on lisäksi 
12. Sairaalayksiköitä on Vankimielisairaalan 
lisäksi kaksi.   

Vankilat perustetaan ja lakkautetaan ase-
tuksella. Rangaistusten täytäntöönpanosta 
annetun lain 2 §:n 3 momentin (137/2001) 
mukaan rangaistuslaitoksista ja niiden nimis-
tä säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Alle kahden vuoden pituista vankeusran-
gaistusta suorittavat vangit sijoitetaan koti-
kunnan perusteella määräytyvään vankilaan. 
Yli kahden vuoden mittaista vankeusrangais-
tusta suorittavat vangit sijoitetaan ensin 
oman alueen sijoittajayksikköön, jossa van-
gille tehdään riski- ja tarvearvio sekä laadi-
taan sen pohjalta rangaistusajan suunnitelma. 
Sijoittajayksiköitä on tällä hetkellä  kuudessa 
vankilassa.   

Yli puolen vuoden pituista vankeusrangais-
tusta suorittaville vangeille laaditaan vanki-
lassa työ- ja toimintakyvyn arvio ja määrite l-
lään sen pohjalta heille sopiva toimintamuo-
to. Keskeisimmät vangeille työaikana järje s-
tettävät toiminnot ovat työ ja koulutus sekä 
tavoitteelliset toimintaohjelmat  ja päihde-
kuntoutus. Toimintaan osallistumisen tavoit-
teena on edistää vangin mahdollisuuksia tulla 
toimeen yhteiskunnassa vapautumisen jä l-
keen.   

Vankeinhoitolaitos on jaettu lääninjaon 
pohjalta kolmeen vankeinhoitoalueeseen: 
Etelä-Suomen, Länsi-Suomen sekä Itä- ja 
Pohjois-Suomen vankeinhoitoalueeseen.  
Aluejaosta päättää oikeusministeriö. Kusta-
kin alueesta vastaa  Rikosseuraamusvirastos-
sa työskentelevä aluejohtaja. Aluejohtajien 
tehtävänä ovat muun muassa alueensa laitos-
ten toimintojen yhteensovittaminen ja kehit-
täminen sekä tarkastustoiminta. Rikosseu-
raamusviraston ja vankiloiden väliset vuosit-
taiset tulosneuvottelut käydään aluejohtajan 
johdolla. 

Vankien terveydenhuolto on organisoitu si-
ten, että perusterveydenhuoltoa varten joka i-
sessa vankilassa vähintään yksi kokopäivä-
toiminen sairaanhoitaja ja vähintään osa-
aikainen lääkäri. Sairaalahoitoa varten on 
vankisairaala sekä psykiatrista sairaanhoitoa 
varten kaksi sairaalayksikköä. Kiireellisen 
sairaanhoidon tai erikoissairaanhoidon tar-
peessa voidaan käyttää julkisen terveyden-
huollon tai yksityislääkäreiden palveluita. 
Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoa joh-
taa Vankeinhoitolaitoksen ylilääkäri. 

Vankeinhoitolaitoksen henkilöstömäärä on 
noin 2 700. Vankiloittain henkilötyövuosien 
määrät vaihtelevat noin 30 henkilötyövuo-
desta yli 260 henkilötyövuoteen.  Erilaisia 
virkanimikkeitä Vankeinhoitolaitoksessa on 
yli 70.  Henkilöstöstä yli puolet (57 %) toimii 
valvonta- ja vartiointitehtävissä. Johto- ja 
hallintohenkilökunnan osuus on noin 11 %. 
Viime vuosina on pyritty laajentamaan hen-
kilökunnan tehtäväkuvia muun muassa nos-
tamalla koulutustasoa sekä suuntaamalla 
henkilökunnan työpanosta aikaisempaa 
enemmän vankien toimintaohjelmien toteut-
tamiseen sekä muuhun vankien kanssa tehtä-
vään lähityöhön.  

Vankeinhoitolaitoksen toimintamenot 
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vuonna 2003 olivat 154,4 miljoonaa euroa, 
josta henkilöstön palkkausmenot olivat 66 %. 

Vankeinhoidon peruskoulutusta sekä rikos-
seuraamusalan henkilöstön täydennyskoulu-
tusta antaa oikeusministeriön alainen Van-
keinhoidon koulutuskeskus. Koulutuskes-
kuksessa voi suorittaa vankeinhoidon perus-
tutkinnon,  joka antaa ammatillisen koulutuk-
sen vankien valvonta- ja ohjaustehtäviin ja 
tuottaa kelpoisuuden muun muassa vartijan 
virkaan. Ammattikorkeakoulututkinnon (ri-
kosseuraamusalan koulutusohjelma) voi suo-
rittaa Laurea-ammattikorkeakoulussa.  
 
 
1.4. Nykytilan arviointi  

1.4.1. Vankeinhoitolaitoksen kehittämi-
seen vaikuttavia toiminnallisia ja 
rakenteellisia seikkoja 

Vankeinhoitolaitokseen on kohdistunut 
viime vuosina runsaasti muutospaineita. 
Vankiluku on noussut ja vankirakenne muut-
tunut.  Vankien määrä on kasvanut vuodesta 
1998 vuoteen 2003 noin 25 prosentilla. Vuo-
den 2003 keskivankiluku oli 3 578, missä 
nousua edelliseen vuoteen oli  vajaat 150 
vankia. Nousua on tapahtunut lähes kaikissa 
vankiryhmissä. Erityisesti tutkintavankien 
määrä on lisääntynyt. Huumausainerikoksista 
tuomittujen vankien määrä on noussut vii-
denneksellä. Vankeja, joilla on väkivaltarikos 
päärikoksena, on yli puolet vangeista. Huu-
mausainerikollisten määrän kasvu merkitsee 
paitsi lisääntynyttä hoidontarvetta, myös mo-
nia järjestykseen liittyviä ongelmia. Vanki-
loiden käyttöaste oli 111 prosenttia 1 päivänä 
toukokuuta 2004. Vangeille jä rjestettäviä 
toimintoja on jouduttu vähentämään, koska 
henkilökuntaa ei riitä toimintojen toteuttami-
seen.  

Turvallisuusvaatimukset ovat kasvaneet 
nousseen vankimäärän ja vankirakenteen 
muutosten myötä. Vankeinhoitolaitoksen  
toimintatapa perustuu aikaisempaa enemmän 
yksilölliseen vankikohteluun, rangaistusajan 
suunnitelmaan ja tavoitteellisuuteen. Nämä 
tekijät edellyttävät muutoksia myös organi-
saatio- ja henkilöstörakenteessa. Etenkin 
vangin kanssa lähityötä tekevän henkilökun-
nan määrää tulisi lisätä.  

Vankeinhoitolaitoksen määrärahatilanne on 
jo useiden vuosien ajan ollut niukka. Esimer-
kiksi vuoden 2003 talousarvioesityksen käsit-
telyssä eduskunnan va ltiovarainvaliokunta ja 
lakivaliokunta totesivat, että Vankeinhoito-
la itoksen määrärahatilanne vaarantaa sille 
asetettujen tavoitteiden toteuttamisen ja että 
riittämätön määräraha on ristiriidassa vanki-
en terveydenhoidon, kuntoutuksen ja huu-
meiden vastaisen työn tarpeiden kasvun ja 
uusintarikollisuuden vähentämisohjelmien 
ylläpitämisen ja kehittämisen kanssa. 

Toisaalta vaikea määrärahatilanne on pa-
kottanut säästötoimenpiteisiin ja etsimään 
keinoja selviytyä muuttuneesta tilanteesta 
vähenevillä resursseilla ilman, että toiminnan 
tavoitteista jouduttaisiin olennaisesti tinki-
mään. Välttämätöntä on ollut kartoittaa ratio-
nalisoimiskohteita myös hallinnonalan sisäi-
sin toimenpitein. Vapautuvia resursseja on 
tarkoitus kohdentaa uusien tavoitteiden mu-
kaiseen toimintaan ja lähityöhön. 

Vankien määrä kasvu on merkinnyt määrä-
rahojen, toimintojen järjestämisen ja henki-
löstöresurssien ohella ongelmia myös tilojen 
riittävyydessä.  

Useissa vankiloissa on enemmän vankeja 
kuin varsinaisia vankipaikkoja. Lähivuosina 
otaksutaan vankien määrän lisääntyvän vielä 
jonkin verran. Vankeinhoitolaitoksen osin 
huonokuntoinen ja toimintojen kannalta epä-
tarkoituksenmukainen laitoskanta on eräs 
keskeisimpiin kuuluva epäkohta, joka osal-
taan vaikeuttaa vankeusrangaistuksen täytän-
töönpanolle asetettujen tavoitteiden toteutta-
mista. Laitoskannan kehittämiseksi on laadit-
tu suunnitelma, jolla pyr itään siihen, että 
Vankeinhoitolaitoksella olisi lähitulevaisuu-
dessa käytössään sopiva määrä alueellisesti 
oikein jakautuneita, erityyppisiä, hyväkuntoi-
sia ja toimivia laitoksia. Tavoitteen saavut-
tamiseksi korjataan vanhojen vankiloiden ti-
loja sekä rakennetaan uusia vankiloita. Mää-
rärahatilanne vaikeuttaa suunnitelman toteut-
tamista. 

Valtiontalouden tarkastusviraston teke-
mässä Vankeinhoitolaitoksen henkilöstön 
sopeuttamista koskevassa tarkastuskertomuk-
sessa (5/2001) on kiinnitetty huomiota siihen, 
että vankeinhoidon sisällön ja tavoitteiden 
muuttuminen edellyttää myös henkilöstö- ja 
organisaatiorakenteen sekä toimintamallien 
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muuttamista. Tarkastusviraston mielestä tuli-
si erityistä huomiota kiinnittää muun muassa 
sisäisten työnjakojen ja virkahierarkian toi-
mivuuteen. 

Nykyisen aluemallin ja varsin itsenäisten 
vankiloiden muodostaman organisaation hy-
viä puolia ovat muun muassa vastuusuhtei-
den selkeys ja vankia koskevien yksittäisten 
asioiden hoitaminen lähellä vankia. Toisaalta 
organisaatioon liittyviä ongelmia aiheuttavat 
muun muassa eräiden vankiloiden pieni koko 
sekä sektoroitunut rakenne ja päätöksenteko-
järjestelmä. Nykyisin vankeusrangaistusten 
täytäntöönpanon keskeisenä puutteena pide-
tään sitä, ettei vankeutta suunnitella eikä 
panna täytäntöön riittävän tavoitteellisesti ja 
prosessiluonteisesti. Laitosten toiminnallinen 
itsenäisyys on osaltaan hidastanut järkevän 
valtakunnallisen ja alueellisen erikoistumisen 
toteuttamista Vankeinhoitolaitoksessa. Tämä 
näkyy sekä vangeille suunnattujen toiminto-
jen järjestämisessä ja vankien siirtämisessä 
vankilasta toiseen että myös tukipalvelutyyp-
pisten tehtävien hoitamisessa itsenäisesti lä-
hes jokaisessa vankilassa. Viimeksi mainittu-
jen tehtävien järjestämisessä onkin viime 
vuosina ryhdytty toimenpiteisiin eräiden pa l-
veluiden ja toimintojen keskittämiseksi.  

 
 
1.4.2. Ehdotus vankeuslaiksi ja tutkinta-

vankeuslaiksi 

Samanaikaisesti tämän hallituksen esityk-
sen kanssa eduskunnalle annetaan hallituksen 
esitys vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa 
ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koske-
vaksi lainsäädännöksi. Mainitun uudistuksen 
keskeisimpiä ehdotuksia ovat vankeinhoidon 
tavoitteiden uudelleen määritteleminen sekä 
vankien rangaistusajan suunnittelemista ja 
vankeusajan sisältöä koskeva säätely. Uudis-
tuksen tavoitteena on vankeuden sisältöä ke-
hittämällä pyrkiä vaikuttamaan vähentävästi 
vankien riskiin syyllistyä uusiin rikoksiin.  

Vankeuslakiehdotuksessa korostuu erityi-
sesti Vankeinhoitolaitoksen kaksi tehtävää: 
velvollisuus huolehtia vankien, henkilökun-
nan ja yhteiskunnan turvallisuudesta sekä 
velvollisuus toimia vangin kanssa niin, että 
hänen valmiutensa elää rikoksetonta elämää 
paranevat.  

Vankeuslaissa vankeuden täytäntöönpano 
määritellään suunnitelmalliseksi ja hallitusti 
eteneväksi prosessiksi. Vangille laaditaan 
yksilöllinen rangaistusajan suunnitelma, jota 
laadittaessa  arvioidaan vangin  riski syyllis-
tyä uuteen rikokseen ja kartoitetaan toimen-
piteet uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. 
Vangin yksilölliset toiminnalliset ja turvalli-
suuteen liittyvät tarpeet ja edellytykset selv i-
tetään niin ikään. Arvion perusteella vangille 
laaditaan rangaistusajan suunnitelma, jossa 
tavoitteeksi asetetaan vangin elämän-
hallinnan ja yhteiskuntaan sijoittumisen edis-
täminen. 

Rangaistusajan suunnitelmien laatiminen 
vankien yksilöllisten arviointien pohjalta 
asettaa huomattavia vaatimuksia toimintojen 
kehittämiseksi vankiloissa. Nykyinen toimin-
tatarjonta ei vielä mahdollista riittävässä 
määrin rangaistusajan suunnitelmien toteu-
tusta, vaan tarvitaan toimintojen rakenteelli-
sia muutoksia sekä resurssien uudelleen koh-
dentamista siten, että vankien tarpeet ja käy-
tettävissä olevat resurssit kohtaavat nykyistä 
paremmin. 

 Vangin toimintojen suunnittelussa ja jä r-
jestämisessä korostuu eri ammattiryhmien 
välinen yhteistyö. Yhteistyötä tulisi lisätä ja 
toimintatapoja kehittää  sekä vankilassa että 
toimittaessa yhteistyössä ulkopuolisten sidos-
ryhmien kanssa. Keskeisimmät vankilan ul-
kopuoliset yhteistyötahot ovat vangin oma i-
set ja muut läheiset sekä kriminaalihuollon, 
sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen 
ja työvoimahallinnon viranomaiset. 

Vankeuslain tavoitteiden saavuttamiseksi 
on välttämätöntä suunnata vankeinhoidon 
voimavaroja vangin kanssa tehtävään lähi-
työhön. Tämä toimintatapa edistää turvalli-
suutta ja tukee uusintarikollisuuden vähen-
tämistä.  

Vankeinhoidon rakennehankkeen tavoit-
teena on muuttaa Vankeinhoitolaitoksen or-
ganisaatio- ja henkilöstörakennetta siten, että 
ne tukevat edellä mainittujen vankeuslain 
mukaisten tavoitteiden toteutumista.  

 
 
1.4.3. Rikosseuraamusalan organisointiin 

liittyviä muita tekijöitä 

Rikosseuraamusalan organisaatiota kehitet-
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täessä on otettu huomioon myös monia koko 
valtionhallintoa koskevia hankkeita ja linja-
uksia. Eräs tällainen on valtion keskushallin-
non kehittämistä koskeva hanke. Keskushal-
lintohankkeen periaatteiden mukaan opera-
tiiviset tehtävät keskitetään ministeriöstä vi-
rastotasolle ja keskushallinnosta siirretään 
alue- ja paikallistasolle kaikki ne tehtävät, 
joiden osalta se on mahdollista. Keskushal-
linnon yksiköiden ydintoiminnan tehostami-
seksi ja rakenteiden keventämiseksi tukipa l-
velujen hoito keskitetään erikoistuneille pa l-
veluntuottajille. Rikosseuraamusalan kes-
kushallintoa koskeva organisaatiouudistus to-
teutettiin vuonna 2001 keskushallintohank-
keen periaatteiden mukaan. Nyt ehdotetta-
vassa uudistuksessa jatketaan hallinnon ke-
hittämistä keskushallintohankkeen linjausten 
pohjalta.  

Puoltaessaan hallituksen esitystä Eduskun-
nalle rikosseuraamusalan organisaatiomuu-
tokseksi (HE 136/2000 vp) va ltioneuvoston 
raha-asiainvaliokunta edellytti, että oikeus-
ministeriö pyrkii jatkossa keventämään ri-
kosseuraamusviraston organisointia alueor-
ganisaatioineen. Myös hallituksen esitykses-
sä todettiin tavoitteena olevan, että kes-
kushallintoa voidaan jatkossa keventää siir-
tämällä tehtävää ja toimivaltaa keskushallin-
nosta paikallistasolle. 

Hallitusohjelman mukaan jatketaan valtion 
toimintojen alueellistamista. Alueellistamis-
toimet mahdollistavat työpaikkojen sijoitta-
misen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja 
toimintojen alueellistamisessa käytetään hy-
väksi keskushallinnon uudistamisen ja henki-
löstön poistuman suomat mahdollisuudet. 
Rikosseuraamusalalla keskushallintotehtävi-
en alueellistamismahdollisuuksia on selvitet-
ty vankeinhoidon organisaatiouudistuksen 
yhteydessä. Alueellistamista toteutetaan kes-
kushallintoa keventämällä,  siirtämällä toi-
mivaltaa  hallinnossa alaspäin  sekä keskit-
tämällä tukipa lveluita. 

Hallitusohjelman ja hallituksen strategia -
asiakirjan mukaan ministeriöiden keskeisim-
piä ohjausvälineitä ovat säädös- ja tulosohja-
us. Ministeriöt eivät voi pääsääntöisesti puut-
tua alaisensa viraston valmistelussa olevaan 
yksittäiseen asiaan. Joustavan ja tehokkaan 
hallinnon aikaansaaminen edellyttää päätök-
senteon hajauttamista lähelle toteuttavaa or-

ganisaatiotasoa. Päätösvaltaa on rikosseu-
raamusalalla siirretty hallinnossa alaspäin ja 
samaa kehitystä on tarkoitus jatkaa.   

Tulosohjauksen kehittäminen sekä uudiste t-
tu talousarviolaki ja -asetus alkavat ohjata 
toiminnan ja talouden suunnittelua ja tilin-
päätösraportointia varainhoitovuodesta 2005 
alkaen. Uuden talousarviolain tavoitteena on 
vahvistaa eduskunnan budjettivaltaa ja valti-
on taloudenhoitoa sekä toiminnan tulokselli-
suutta. Tässä tarkoituksessa tulee terävöittää 
tilivelvollisuutta ja siihen kuuluvaa tulosvas-
tuuta. Tulosohjausmenettely tulee uuden 
lainsäädännön myötä täsmentymään. Tämä 
edellyttää muutoksia myös rikosseu-
raamusalan tulosohjauksessa.   

Oikeuspolitiikan strategiassa (2003 —
2012) oikeusministeriön keskeinen strategi-
nen linjaus oikeuspolitiikan osalta on saada 
kriminaalipolitiikka vaikuttavammaksi ja pa-
remmin kohdentuvaksi. Rangaistusten täy-
täntöönpanoa kehitetään niin, että sen aikana 
voidaan nykyistä paremmin lisätä tuomitun 
mahdollisuuksia rikoksettomaan elämään 
edistämällä hänen elämänhallintaansa ja yh-
teiskuntaan sijoittumistaan. Strategian mu-
kaan tulee kehittää Vankeinhoitolaitoksen ja 
Kriminaalihuoltolaitoksen organisaatiota, 
henkilöstöä ja henkilöstön osaamista sekä 
tietotekniikan hyväksikäyttöä niin, että ne tu-
kevat kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista 
täytäntöönpanoprosessia. Keskushallintoa 
kevennetään ja tehtäviä siirretään alueellises-
ti hoidettaviksi. Strategiassa esitettyjen linja-
usten toteuttaminen edellyttää lainsäädännön 
ja toimintarakenteiden uudistamista. Van-
keinhoitolaitoksen hallintoa tehostetaan ja 
kevennetään samalla kun keskitetään laitos-
ten tukipalveluita palvelukeskuksiin. 
 
 
1.4.4. Kriminaalihuoltolaitoksen rooli 

osana seuraamusjärjestelmän ra-
kenneuudistusta 

Rikosseuraamusviraston ohjauksessa toimii 
myös Kriminaalihuoltolaitos. Sen tehtävänä 
on huolehtia vapaudessa täytäntöönpantavis-
ta seuraamuksista eli ehdolliseen rangaistuk-
seen tuomittujen nuoren rikoksentekijöiden 
valvonnasta, nuorisorangaistuksesta, yhdys-
kuntapalvelusta ja ehdonalaisesti vapautettu-
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jen valvonnan täytäntöönpanosta. Kriminaa-
lihuoltolaitosta johtaa Kriminaalihuoltola i-
toksen ylijohtaja.  

Käsitellessään hallituksen esitystä rikos-
seuraamusalan organisaatiomuutokseksi 
eduskunnan lakivaliokunta (LaVM 13/2000 
vp) piti tärkeänä sitä, että pidemmällä tähtä-
yksellä voidaan muodostaa yksi yhtenäinen 
virasto rangaistusten täytäntöönpanoa varten 
niin, että käytettävät voimavarat saadaan 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti 
hyödynnetyiksi. Organisaatiouudistuksen to-
teuttamisvaiheessa eduskunta kuitenkin ko-
rosti kriminaalihuoltolaitoksen itsenäisyyttä 
suhteessa vankeinhoitolaitokseen lisäämällä 
lakiin säännöksen (4 §:n 1 momentti) krimi-
naalihuoltolaitoksen ylijohtajan yleistoimi-
vallasta: rikosseuraamusvirastossa käsiteltä-
vät kriminaalihuoltolaitosta tai yhdyskunta-
seuraamusten täytäntöönpanoa koskevat asiat 
ratkaisee kriminaalihuoltolaitoksen ylijohta-
ja, jollei niitä ole säädetty tai työjärjestykses-
sä määrätty muun virkamiehen ratkaistavak-
si. Keskushallinnossa järjestettävien hallinto-
palveluiden osalta kriminaalihuoltolaitos ja 
vankeinhoitolaitos toimivat yhtenäisesti.  

Nyt ehdotettavassa uudistuksessa on kysy-
mys vankeinhoidon organisaation sekä laitos-
ten ja niiden toimintamallien uudistamisesta. 
Tavoitteeksi ei siten ole asetettu rikosseu-
raamusalan organisaation uudistamista koko-
naisuutena, kriminaalihuolto mukaan lukien. 
Kuitenkin vankeinhoidon uudistamisessa on 
lähtökohtana pidettävä muun muassa sitä, et-
tä vankeinhoidon toimintaorganisaation ede l-
lytykset toimia kiinteässä yhteistyössä yh-
teiskunnan muiden organisaatioiden kanssa 
lisääntyvät ja että  erityisesti yhteistyön ede l-
lytyksiä rikosseuraamusalan sisällä kehite-
tään.  

Nykyisen ja kaavaillun organisaatioraken-
teen mukaan järjestettävien toimintojen ko-
konaisuus rakennetaan merkittäviltä osiltaan 
alueellisesti. Toimintokokonaisuuden tarjon-
nan luomisessa, kehittämisessä ja toteuttami-
sessa tarvitaan aluevankilan ja alueella toi-
mivien kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimis-
tojen sekä alan keskushallinnon yhteistoimin-
taa. 
 
 
 

1.5. Tilanne eräissä muissa Pohjoismaissa 

Ruotsi 

Ruotsissa rangaistusten täytäntöönpano- 
organisaatio koostuu oikeusministeriön ala i-
sesta keskushallintoviranomaisesta (kri-
minalvårdstyrelsen) sekä paikallistasolla si-
jaitsevista kriminaalihuoltoviranomaisista 
(kriminalvårdsmyndigheter) ja niihin kuulu-
vista vankiloista ja avohuollon yksiköistä.   

Termi kriminalvård kattaa vankeinhoidon 
(kriminalvård i anstalt), tutkintavankeuden 
(häkten) sekä vapaudessa toimeenpantavat 
seuraamukset ja ehdonalaiseen vapauteen 
päästettyjen valvonnan (frivård).   

Keskushallintoviranomainen vastaa alan 
tavoitteista ja toimintastrategioista. Se jakaa 
resurssit sekä suunnittelee ja arvioi alaisen 
hallinnon toimintaa. Lisäksi sille kuuluu 
muun muassa norminanto ja tarkastus, työn-
antajatoiminta sekä yhteistyö sidosryhmiin.  

Keskushallinnossa toimii viisi aluekontto-
ria, joita kutakin johtaa kriminaalihuoltojoh-
taja (kriminalvårdsdirektör). Kriminaalihuol-
tojohtajat vastaavat muun muassa alaistensa 
yksiköiden toiminnan lainmukaisuudesta se-
kä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. He 
käyvät tuloskeskustelut alaistensa yksiköiden 
johtajien (krimina lvårdschef) kanssa.  

Kriminaalihuoltohallituksen alaisuudessa 
toimii 36 paikallista kriminaalihuoltoviran-
omaista sekä erillinen yksikkö vanginkulje-
tusta varten. Paikalliset kriminaalihuoltovi-
ranomaiset koostuvat 28 tutkintavankilasta 
(häkten), 55 täytäntöönpanovankilasta ja 43 
avohuollon yksiköstä (frivårdskontor).  

 Paikallishallinnossa johtotasoja on vain 
kaksi: laitoksen johtaja (kriminalvårdschef) 
ja hänen alaisuudessaan tarkastajat (kr i-
minalvårdsinspektör). Tarkastajille kuuluu 
johto-, budjetti ja henkilöstövastuu tietystä 
kokonaisuudesta, osastosta, toiminta-alueesta 
tai vastaavasta. He vastaavat omalla sektoril-
laan myös tavoitteiden toteutumisesta sekä 
lainsäädännön ja normien noudattamisesta.  

Organisaatio uudistettiin helmikuussa 
2000. Tätä ennen organisaatioon kuuluivat  
keskushallinnon ja paikallistason välissä si-
jaitsevat aluetoimistot (regionkanslier). Or-
ganisaation uudistaminen jatkuu. Vuonna 
2003 asetetussa projektissa (Enmyndighets-
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projektet) tavoitteena on muodostaa alalle 
yksi viranomainen sekä tehostaa näin toimin-
taa ja kehittää toiminnan johtamista. Jatkossa 
ei olisi enää keskustasoa ja paikallistasoa ei-
kä 37 itsenäistä viranomaista vaan yksi yhte-
näinen organisaatio. Taustatekijöitä uudis-
tukselle ovat niukkenevat resurssit ja tavoite 
uuden organisaatiorakenteen kautta tukea pa-
remmin asiakkaan tarpeen huomioon ottavaa, 
prosessimaista ja kokonaisnäkemykselle pe-
rustuvaa toimintatapaa. Lisäksi lisättäisiin 
yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa ja 
siirrettäisiin toimivaltaa hallinnossa ala späin.  

Ruotsissa on parhaillaan valmistella myös 
rangaistusten täytäntöönpanoa koskevan lain-
säädännön uudistaminen. Se toteutettaisiin 
uudella kriminaalihuoltolailla, joka sisältäisi 
sekä vankeusrangaistusta että vapaudessa 
täytäntöönpantavia seuraamuksia koskevat 
säännökset.  

 
Norja 

Myös Norjassa toteutettiin vuoden 2001 
alusta rikosseuraamusalaa koskeva organi-
saatiouudistus. Organisaatio koostuu oike-
usministeriötasosta, aluetasosta sekä paikal-
listasosta. Kriminaalihuolto ja vankeinhoito 
toimivat samassa organisaatiossa ja saman 
johdon alaisuudessa.  

Uudistuksessa rangaistusten täytäntöön-
panoalan ylin johto säilyi edelleen oikeusmi-
nisteriössä ja siellä toimivassa erillisessä 
osastossa. Osasto toimii poliittisen johdon 
apuna, vastaa strategisesta ohjauksesta ja ke-
hittämisen suuntaviivoista, valmistelee lakeja 
ja normeja sekä toimii samalla myös rangais-
tusten täytäntöönpanon eli vankeinhoidon ja 
kriminaalihuollon keskushallintoviranomai-
sena. Osaston alaisuudessa toimii uudessa 
organisaatiossa kuusi aluetta, koulutuskeskus 
sekä tietohallintokeskus. 

Aluetaso ohjaa yksiköitä oikeusministeriön 
antamien suuntaviivojen mukaisesti, asettaa 
niille tavoitteet, huolehtii toiminnan ohjauk-
sesta ja kehittämisestä sekä jakaa resurssit, 
valvoo laitosten toimintaa ja käsittelee vali-
tuksia toimien eräiden paikallishallinnossa 
tehtyjen ratkaisujen muutoksenhakuviran-
omaisena. Vankien terveydenhuolto, koulu-
tus ja kirjastopalvelut hankitaan laitoksen ul-
kopuolelta. Aluetason organisaatio on sijoi-

tettu yksiköistä erikseen, jottei tule tilannetta, 
että alueorganisaatio suosisi sijaintiyksikkö-
ään. 

Kullekin alueelle on asetettu tavoitteeksi 
se, että se pystyy huolehtimaan omista van-
geistaan  lukuun ottamatta vaikeimmin mieli-
sairaita vankeja. Käytännössä tämä tavoite ei 
ole toteutunut, koska vankiloita ei ole tar-
peeksi kutakin aluetta kohden. Alue sijoittaa 
vangit yksiköihin. Kullakin alueella on yksi 
sijoittajayksikkö. Alueisiin kuuluu 42 vanki-
laa, 21 kriminaalihuollon yksikköä sekä 4 
niin kutsuttua puolimatkankotia.  

Organisaatiouudistukseen liittyy keskeises-
ti maaliskuussa 2002 voimaan tullut uusi 
rangaistusten täytäntöönpanoa koskeva laki, 
joka koskee yhdyskuntaseuraamuksia, sak-
koa ja vankeutta. Laissa korostetaan sitä, että 
tuomittua ja vankia koskeva päätöksenteko-
toimivalta on sillä tasolla, missä tuomittu tai 
vanki on.  

 
 
Tanska  

Tanskassa vankeus- ja sakkorangaistusten 
täytäntöönpanon sekä vapaudessa tapahtuvan 
kriminaalihuollon ohjaus ja keskushallinto 
kuuluu oikeusministeriölle, jossa näistä teh-
tävistä vastaa Direktoratet for Kriminalfor-
sorgen. Tanskassa ei ole ministeriön ja laitos-
ten välillä alue- tai muuta väliportaan hallin-
toa eikä sellaista ole suunnitteilla.  

Direktoraatilla on jossain määrin itsenäi-
sempi asema kuin ministeriön muilla osas-
toilla. Oikeusministeriön johdon ja direkto-
raatin johdon välisessä vuosia 1999—2003 
koskevassa tulossopimuksessa on sovittu di-
rektoraatin ja vankiloiden organisaation uu-
distamisesta. Direktoraatin uusi organisaatio 
tuli voimaan vuoden 2000 lopulla.  

Toimivaltaa ja vastuuta on siirretty kes-
kushallinnosta laitostasolle. Valtakunnallisia 
vankiloita on 13 ja paikallisia vankiloita 37. 
Tavoitteena on ollut muodostaa vankiloista 
itsenäisempiä ja vahvempia yksiköitä, jotka 
voivat päättää itse resurssiensa käytöstä niille 
annetun vuosittaisen kokonaisbudjetin puit-
teissa. Vankiloiden toiminnan ohjaus perus-
tuu vuosittaisiin tulossopimuksiin.  

Vankeusrangaistusten täytäntöönpanoa, 
ehdonalaisesta vapauttamista sekä sakkoran-
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gaistuksen, ehdollisen rangaistuksen ja yh-
dyskuntapalvelun täytäntöönpanoa koskeva 
uusi laki tuli voimaan heinäkuun alusta 2001. 
Lain mukaan laitoksen on yhteistyössä van-
gin kanssa laadittava mahdollisimman pian 
laitokseen saapumisen jälkeen rangaistuksen 
suorittamista ja vapautumisen jälkeistä aikaa 
koskeva suunnitelma.  
 
 
2. Esi tyksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotuk set  

2.1. Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on vankeinhoidon 
organisaatio- ja henkilöstörakenteen sekä 
toimintatapojen uudistaminen siten, että 
muutos  tukisi  uuden vankeuslain ja tutkin-
tavankeuslain mukaista  kokonaisvaltaista ja 
suunnitelmallista täytäntöönpanoprosessia. 
Tavoitteen saavuttamiseksi rangaistuslaitok-
set ryhmiteltäisiin maakuntajaon pohjalta or-
ganisatorisiksi kokonaisuuksiksi, aluevanki-
loiksi. Lisäksi Rikosseuraamusviraston teh-
täviä ja ohjausotetta kehitettäisiin uuden 
aluemallirakenteen ja hallinnon yleisten ke-
hittämistavoitteiden edellyttämällä tavalla  
Organisaatiouudistuksen tarkoituksena on 
myös keventää keskushallintoa sekä tehostaa 
vankeinhoidon hallintoa muun muassa kes-
kittämällä tuki- ja muita palveluita, vähentä-
mällä niin sanottua väliportaan hallintoa sekä 
selkeyttämällä toimintaprosesseja. Näin va-
pautuvia resursseja on tarkoitus siirtää hal-
linnosta vankien kanssa tehtävään lähityö-
hön. 

Uudistus toteutettaisiin muuttamalla ran-
gaistusten täytäntöönpanon hallinnosta an-
nettua lakia. Täydentävät säännökset annet-
taisiin  valtioneuvoston asetuksella ja muilla 
alemmanasteisilla säännöksillä. 
 
 
2.2. Keskeiset ehdotukset 

Vankeinhoitolaitoksen uusi organisaatio 
muodostuisi keskusvirastona toimivasta Ri-
kosseuraamusvirastosta, viidestä itsenäisestä 
aluevankilasta sekä valtakunnallisesta ter-
veydenhuollon yksiköstä. Rikosseuraamus-
alan tukipalvelutyyppiset yleis-, henkilöstö- 

ja taloushallintotehtävät keskitettäisiin erilli-
sessä hankkeessa tarkemmin suunnitellulla 
tavalla oikeusministeriön hallinnonalan pa l-
velukeskukseen.  
 
 
2.2.1. Rikosseuraamusvirasto  

Rikosseuraamusviraston asema rikosseu-
raamusalan keskushallintoviranomaisena säi-
lyisi ennallaan. Sen tehtävissä ja toimintata-
voissa tapahtuisi kuitenkin muutoksia. Viras-
ton tehtävissä korostuisi aikaisempaa enem-
män vankeinhoitolaitoksen ohjaaminen ko-
konaisuutena. Virasto tulosohjaisi viittä 
aluevankilaa sekä vastaisi lisäksi omalta 
osaltaan siitä, että aluevankiloille ja uuden 
vankeuslain mukaiselle toiminnalle luodaan 
riittävät toimintaedellytykset ja että toimintaa 
jatkuvasti kehitetään. Virastolle kuuluisi uu-
den talousarviolainsäädännön ja hallinnon 
kehittämisen periaatteiden mukaisesti toimin-
ta- ja taloussuunnittelu, tulosohjaus sekä toi-
minnallisen tuloksellisuuden ja vaikuttavuu-
den arviointi. Välttämätöntä olisi myös te-
hostaa päätöksenteon pohjaksi ja talousar-
viovalmistelun tueksi tarvittavan tietopohjan 
ylläpitoa ja kehittämistä. Erityisesti panostet-
taisiin laitosten ohjauksen kehittämiseen tu-
losohjauksen keinoin. Lisäksi Rikosseu-
raamusvirastolle kuuluisivat alan normiohja-
us, laillisuusvalvonta ja rangaistusten yli-
täytäntöönpanotehtävät, kuten nykyisinkin. 
Myös rikosseuraamusalan virkaehtosopimus-
toimivalta säilytettäisiin keskusvirastossa. 

Uudistuksen yhteydessä otettaisiin huomi-
oon myös hallinnon kehittämisen yleiset lin-
jaukset ja siirrettäisiin tehtäviä keskushallin-
nosta osin aluevankiloissa hoidettaviksi, osin 
palveluiden tuottamista varten perustettavaan 
erilliseen  organisaatioon.  Lisäksi päätösval-
taa siirrettäisiin hallinnossa alaspäin.  Muu-
tokset merkitsisivät Rikosseuraamusviraston 
henkilöstömäärän vähenemistä ja mahdolli-
suuksia siirtää resursseja keskushallinnosta 
asteittain aluevankiloihin.  

 
 
2.2.2. Aluevankila  

Aluevankila olisi itsenäinen virasto ja sillä 
olisi kokonaisvastuu toiminta-alueeltaan ko-
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toisin olevien vankien vankeusrangaistusten 
laillisesta, turvallisesta ja suunnitelmallisesta 
täytäntöönpanosta sekä tutkintavankeuden 
toimeenpanosta. Aluevankilaan kuuluisi van-
kien rangaistusajan suunnittelusta ja siihen 
perustuvasta sijoittamisesta vastaava sijoitta-
jayksikkö sekä vankeuden täytäntöönpanosta 
vastaavat vankilat. Suunnitelmallisen vanke-
usprosessin aikana vanki osallistuisi täytän-
töönpanon tavoitteiden mukaisiin toimintoi-
hin. Aluevankila pystyisi itsenäisesti järjes-
tämään tarvittavat vankeinhoitopalvelut alu-
eellaan. Tavoitteena on, että kaikki aluevan-
kilan toimialueelta kotoisin olevat vangit 
voisivat suorittaa rangaistuksena vankeuslain 
tavoitteiden mukaisesti kyseisessä aluevanki-
lassa ja että sie llä olisi riittävästi eri toimin-
toihin erikoistuneita ja turvallisuusasteeltaan 
eriasteisia vankiloita. Aluevankilat muodos-
tuisivat nykyisistä laitoksista eivätkä laitos-
ten fyysiset sijainnit tässä yhteydessä muut-
tuisi. 

Aluevankila vastaisi vangeille järje stettä-
vistä toiminnoista ja niiden suunnittelusta. 
Toimintaa järjestettäessä korostuisivat van-
keusrangaistuksen täytäntöönpanon suunni-
telmallisuus ja tavoitteellisuus sekä prosessi-
luonne. Vankeusprosessi koostuisi tulo- ja si-
joitteluvaiheesta, toiminta- eli suorittamis-
vaiheesta sekä vapauttamisvaiheesta. Tulo- ja 
sijoitteluvaiheessa arvioitaisiin vangin riski 
syyllistyä uuteen rikokseen ja kartoitettaisiin 
toimenpiteet uusintarikollisuuden ehkäisemi-
seksi. Vangin yksilölliset toiminnalliset ja 
turvallisuuteen liittyvät tarpeet ja edellytyk-
set selvitettäisiin. Arvion perusteella alue-
vankilassa toimiva sijoittajayksikkö laatisi 
vangille rangaistusajan suunnitelman. Van-
keuden suorittamisva iheessa noudatettaisiin 
rangaistusajan suunnitelmaa, arvioitaisiin sen 
toteutumista ja tarvittaessa täsmennettäisiin 
tai muutettaisiin suunnitelmaa. Vapauttamis-
vaihe toteutettaisiin rangaistusajan suunni-
telman mukaisesti. Tässä vaiheessa painot-
tuisivat vapauteen valmentaminen sekä si-
dosryhmäsuhteiden luominen ja kehittämi-
nen. 

Vangin toimintojen suunnittelussa ja järje s-
tämisessä korostuu vangin kanssa tehtävä lä-
hityö. Turvallisuuteen ja toimintoihin liitty-
vät ratkaisut perustuvat vangin tuntemiseen. 
Toimintojen järjestämisessä on keskeistä 

myös jatkuvuus. Tämän vuoksi toimintoko-
konaisuuksia tulisi suunnitella ja toteuttaa 
yhteistyössä lähialojen kanssa. Keskeisimpiä 
yhteistyötahoja ovat vangin kotikunta, Kri-
minaalihuoltolaitos ja erilaiset kansalaisjä r-
jestöt. 

Aluevankilaa johtaisi aluevankilan johtaja. 
Aluevankilan johtajan keskeisenä tehtävänä 
olisi vastata siitä, että aluevankilan toimin-
tayksiköissä vankeusrangaistusten täytän-
töönpano ja tutkintavankeuden toimeenpano 
toteutetaan säädösten ja alan arvojen muka i-
sesti.  

Vankia koskeva päätöksenteko tapahtuisi 
mahdollisimman lähellä vankia. Aluevanki-
lan johtaja ei pääsääntöisesti ratkaisi yksit-
täistä vankia koskevia asioita. Vankia koske-
va päätöksentekotoimivalta kuuluisi vanke-
us- ja tutkintavankeuslain mukaisesti joko si-
joittajayksikön tai vankilan johtajalle taikka 
suoraan lain tai lain säännöksen nojalla ta-
pahtuneen toimivallan siirron perusteella 
esimerkiksi vangin sijaintiyksikön esimiehe l-
le. Aluevankilan johtaja keskittyisi aluevan-
kilakokonaisuuden johtamiseen, toiminnan 
suunnitteluun ja resurssien käytön valvon-
taan.  Hän kävisi aluetta koskevat tulosneu-
vottelut Rikosseuraamusviraston  kanssa sekä 
vastaisi aluevankilalle asetettujen tulostavoit-
teiden toteutumisesta. 

Vankeinhoidon rakenneuudistuksen kes-
keinen tavoite on siirtää voimavaroja vangin 
kanssa tehtävään lähityöhön. Tavoitteen saa-
vuttamiseksi Vankeinhoitolaitoksen hallintoa 
kevennettäisiin ja toimintoja keskitettäisiin.   
Tämä tavoite näkyisi aluevankilan virkara-
kenteessa muun muassa siten, että niin kut-
suttua väliportaan hallintoa ja väliesimiesten 
määrää vähennettäisiin.  Tämä on mahdollis-
ta toteuttaa siten, että eräät hallinnolliset teh-
tävät, jotka nykyisin tehdään lähes kaikissa 
vankiloissa,  keskitettäisiin osin koko hallin-
nonalan yhteiseen palvelukeskukseen, osin 
aluevankilassa tehtäviksi. Tämä selkiinnyt-
täisi myös vastuusuhteita. Aluevankilassa 
voitaisiin hoitaa keskitetysti aluevankilan yh-
teinen hallinto, rangaistusten muodollinen 
täytäntöönpano, kiinteistötoimi sekä muun 
muassa eräät vankien perushuoltoon liittyvät 
tehtävät. Käytännön järjestelyt jäisivät yks i-
tyiskohdiltaan aluevankilan johtajan ratkais-
tavaksi. Jatkossa selvitetään erikseen muun 
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muassa vanginkuljetuksen keskittämistä. 
 
 
2.2.3. Sijoittajayksikkö 

Sijoittajayksikkö ei olisi vankila, vaan van-
kien vankeusajan suunnitteluun ja turvalli-
suus- ja toimintatarpeiden arviointiin sekä 
vankisijoitteluun keskittynyt ja vankeuspro-
sessista vastaava aluevankilan yksikkö. Si-
joittajayksikkö olisi aluevankilan toiminna l-
linen kokonaisuus, joka voisi toimia jakautu-
neena kahteen tai useampaan toimipaikkaan. 
Sijoittajayksikön pääasia llisena tehtävänä 
olisi laatia vangeille rangaistusajan suunni-
telma. Lisäksi sijoittajayksikkö vastaisi 
suunnitelman toteuttamisen ohjaamisesta ja 
seurannasta sekä vankeusprosessin etenemi-
sestä kokonaisuudessaan. Sijoittajayksikkö 
päättäisi vankien siirtämisestä ja sijoittelusta 
aluevankilan toiminta-alueella. Se vastaisi 
myös tiedonkulusta ja yhteydenpidosta mui-
hin sijoittajayksiköihin sekä aluevankilan ul-
kopuolisiin tahoihin. Lisäksi sijoittajayksikkö 
vastaisi aluevankilan vankipaikkakapasiteetin 
käytöstä, kokoaisi perustietoja toimintojen 
suunnittelua ja kehittämistä varten sekä vas-
taisi toimintojen vaikuttavuuden arvioinnista 
ja kehittämisestä. 

Sijoittajayksikköä johtaisi johtaja. Hän 
päättäisi vangin rangaistusajan suunnitelmas-
ta sekä tekisi vankien sijoittelu- ja siirtopää-
tökset. Sijoittajayksikön vastuu vankeuspro-
sessin toteutumisesta edellyttää vahvaa ja it-
senäistä asemaa suhteessa vankiloihin, joten 
sijoittajayksikön johtajan päätösvalta ylittäisi 
sijoittajayksikön tehtäviä koskevissa asioissa 
vankiloiden johtajien päätösvallan. 

Rangaistusajan suunnitelmien laatimisesta 
sekä sijoittelutoiminnasta huolehtisivat yh-
teistyössä sijoittajayksikön virkamiehet, jotka 
edustaisivat ainakin sosiaalityön ja perheasi-
ain, terveydentilan, vankilaturvallisuuden, 
koulutuksen, käyttäytymistieteiden ja työ-
toiminnan asiantuntemusta. 

Oikeusministeriö määräisi sijoittajayksikön 
sijaintipaikaksi jonkin aluevankilan vanki-
loista. Sijoittajayksiköt toimisivat siis muun 
laitosyksikön osana, mikä vähentäisi niiden 
tarvitsemiin tuki- ja muihin vastaaviin palve-
luihin sekä vartiointitehtäviin tarvittavia re-
sursseja. Sijoittajayksikön sijainnin kannalta 

on olennaista se, että sen sijaintivankilassa 
olisi asianmukaiset valmiudet huolehtia van-
kien päihdeongelmien katkaisu- ja vieroitus-
hoidosta sekä terveydentilan arvioinnista. 
Muiltakin osin sijoittajayksikön toiminta 
asettaisi erityisvaatimuksia sijaintivankilan 
henkilökunnalle.  

Sijoittajayksiköitä on jo nykyisissä vanki-
loissa. Nyt niiden asemaa kuitenkin selvästi 
vahvistettaisiin siten, että niistä tulisi vanki-
loista erillisiä yksiköitä, joilla  olisi oma joh-
to ja itsenäinen päätösvalta.  

 
 
2.2.4. Vankila 

Vankila olisi aluevankilan osa ja se vastaisi 
turvallisesta vankeusrangaistuksen täytän-
töönpanosta ja tutkintavankeuden toimeen-
panosta. Vankila vastaisi siitä, että vankeus-
rangaistus pannaan täytäntöön vangin ran-
gaistusajan suunnitelman mukaisesti. Vanki-
lat olisivat kooltaan erisuuruisia ja valvon-
naltaan eriasteisia, kuten nykyisinkin. Ne 
voisivat olla toiminnoiltaan ja tehtäviltään eri 
tavoin painottuneita ja ne voisivat erikoistua 
vankeusprosessin eri vaiheisiin. Näiden pa i-
notusten vuoksi niiden tehtävät voisivat jos-
sakin määrin poiketa toisistaan. Vankilassa 
voisi olla toiminnoiltaan ja turvallisuusasteil-
taan erilaisia vankilaosastoja. Eräät vain har-
voille vangeille järjestettävät tai erityistä asi-
antuntemusta edellyttävät toiminnot keskitet-
täisiin yhteen tai muutamaan aluevankilan 
vankilaan taikka järjestettäisiin valtakunna l-
lisesti.  

Vankilaa johtaisi johtaja. Johtajan keskei-
senä tehtävänä olisi vastata vankien asian-
mukaisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta 
ja rangaistusajan suunnitelman käytännön to-
teuttamisesta. Johtaja vastaisi myös vankien 
koulutuksen sekä ohjelma- ja työtoiminnan 
järjestämisestä sekä vankien oikeuksia ja 
velvollisuuksia koskevista päätöksistä.  Hä-
nelle kuuluisi myös henkilöstönsä tarpeista ja 
hyvinvoinnista sekä vankilan turvallisuudesta 
huolehtiminen. Johtajan tehtävistä ja ratkai-
suvallasta säädettäisiin vankeuslaissa, tutkin-
tavankeuslaissa ja rangaistusten täytäntöön-
panon hallinnosta annetussa laissa sekä nii-
den nojalla annetuissa valtioneuvoston ase-
tuksissa. Lisäksi Vankeinhoitolaitoksen työ-
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järjestyksessä annettaisiin  tarkempia määrä-
yksiä muun muassa johtajan tehtävistä ja rat-
kaisuvallasta.  

Vankilan perustamisesta päättäisi oikeus-
ministeriö. Vankilan osastojaosta päättäisi 
aluevankilan johtaja. 

 
 
2.2.5. Vankien terveydenhuolto  

Vankeinhoitolaitokseen perustettaisiin hal-
linnollisesti itsenäinen valtakunnallinen ter-
veydenhuoltoyksikkö, jota johtaisi Vankein-
hoitolaitoksen ylilääkäri. Vankeinhoitola i-
toksen terveydenhuoltoyksikkö koostuisi 
kolmesta sairaalasta (Vankimielisairaala, 
Vantaan vankilan psykiatrinen sairaala ja 
Vankisairaala) sekä kussakin aluevankilassa 
toimivista perusterveydenhuollon poliklini-
koista. Poliklinikoilla voisi olla toimipiste itä 
useissa aluevankilan vankiloissa tai vankilan 
osastoissa. 

Terveydenhuollon poliklinikka olisi itse-
näinen suhteessa sijaintivankilaansa. Tervey-
denhuollon hallinto-, talous- ja kiinteistöpa l-
velut sekä vankien kuljetukset ja valvonnan 
järjestäisi se vankila, jossa terveydenhuollon 
toimintayksikkö sijaitsee. 

Vankeinhoitolaitoksen ylilääkäri vastaisi 
Vankeinhoitolaitoksen perusterveydenhuol-
lon ja sairaaloiden toiminnan suunnittelusta, 
ohjauksesta, valvonnasta, seurannasta ja ke-
hittämisestä. Terveydenhuollon määrärahat 
budjetoitaisiin muusta vankeinhoidosta erilli-
sinä. 

Vankeinhoitolaitoksen sairaalaa johtaisi 
ylilääkäri. Aluevankilakohtaista perustervey-
denhuollon poliklinikkaa johtaisi alueylilää-
käri. Ylilääkäreiden tehtävänä olisi lääkärin 
tehtävien ohella kehittää, ohjata ja valvoa yk-
sikön toimintaa. Ylilääkäri kävisi myös pa l-
veluiden hankintaa ja muuta yhteistoimintaa 
koskevat neuvottelut toimialueensa sairaan-
hoitopiirien, kuntien ja yksityisten palvelun-
tuottajien kanssa. 

Edellä kuvattua organisointimallia on pää-
dytty ehdottamaan muun muassa organisaa-
tiomallin selkeyden ja vankien terveyden-
huollon järjestämisen jatkuvuuden turvaami-
sen perusteella. Vaihtoehtoisina toimintata-
poina vankeinhoitolaitoksen rakennehank-
keessa selvitettiin muun muassa aluevankila-

kohtaista terveydenhuollon järjestämistä sekä 
terveydenhuollon hankkimista kokonaan 
Vankeinhoitolaitoksen ulkopuolisena palve-
luna. 
 
 
2.2.6. Talous- ja henkilöstöhallinnon tu-

kipalveluiden keskittäminen 

Oikeusministeriön hallinnonalalla on pää-
tetty keskittää talous- ja henkilöstöhallinnon 
tukipalvelut yhteiseen palvelukeskukseen. 
Palvelukeskukseen keskitettäisiin muun mu-
assa osto- ja myyntilaskujen, maksuliikkeen 
ja kirjanpidon, palkanmaksun sekä eräiden 
henkilöstöhallintoon liittyvien tehtävien hoi-
to. Hallinnonalan virastot, kuten esimerkiksi 
Rikosseuraamusvirasto ja aluevankilat, toi-
misivat palvelujen tilaajana ja palvelukeskus 
niiden tuottajana. Palvelukeskus voisi antaa 
myös talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvää 
neuvontaa ja muita asiantuntijapalveluita. 

Uudistusta  valmistellaan koko hallin-
nonalaa koskevassa erillisessä hankkeessa. 
Myös uudistuksen mahdollisesti vaatimat 
säädösmuutokset valmistellaan tuossa yhtey-
dessä. 

 
 
3. Esi tyksen vaikutukset  

3.1. Organisaatioon kohdistuvat vaik u-
tukset  

Aluevankiloiden perustaminen mahdollis-
taisi Vankeinhoitolaitoksen 23 itsenäisestä 
laitoksesta muodostettavaksi nykyistä toimi-
vamman organisaation.  Jokainen viidestä 
aluevankilasta pystyisi  pääsääntöisesti jä r-
jestämään toimialueeltaan kotoisin olevien 
vankien vankeuslain mukaisen rangaistuksen 
täytäntöönpanon ja sijoittajatoiminnan sekä 
lähialojen välisen yhteistyön. Aluevankilat 
huolehtisivat  myös tutkintavankeuden toi-
meenpanosta. Uusi vankeuslaki sinänsä ei 
edellytä Vankeinhoitolaitoksen nykyisen pe-
rusorganisaation muuttamista. Uutta toimin-
tatapaa on kuitenkin helpompi toteuttaa ra-
kenteissa, jotka on suunniteltu nimenomaan 
uudentyyppistä toimintaa ajatellen.  

Aluevankila olisi virasto ja näin ollen var-
sin pysyvä. Siksi ne perustettaisiin valtioneu-
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voston asetuksella. Aluevankiloihin kuuluvi-
en vankiloiden ja sijoittajayksiköiden perus-
tamisesta päättäisi oikeusministeriö.  

Vankiterveydenhuolto keskitettäisiin Van-
keinhoitolaitoksen osana ja Vankeinhoitola i-
toksen ylilääkärin johdolla toimivaan valta-
kunnalliseen terveydenhuollon yksikköön. 
Perusterveydenhuolto organisoitaisiin sisäl-
löllisesti itsenäiseksi, mutta uuden aluevanki-
lajaon perustalle.  

Aluevankilarakenne mahdollistaisi myös 
nykyistä selkeämmän tulosohjauksen ja joh-
tamisen.  Rikosseuraamusvirasto tulosohjaisi 
nykyisten 22 itsenäisen laitoksen sijaista viit-
tä aluevankilaa. Aluevankilan johtaja tulos-
johtaisi sijoittajayksikköä ja vankilaa.  Ri-
kosseuraamusvirasto jakaisi määrärahat ja re-
surssit viidelle aluevankilalle.  

Aluevankilan kokonaisvastuu vähentäisi 
toiminnan ohjauksen tarvetta Rikosseu-
raamusvirastossa ja muuttaisi ohjausta koko-
naisvaltaisempaan suuntaan. Aluevankilan 
organisaatiota kehitettäisiin vankeusprosessin 
näkökulmasta. Vastaava muutos otettaisiin 
huomioon myös Rikosseuraamusviraston 
tehtävissä.  

Tukipalveluita keskittämällä, organisaa-
tiotasoja vähentämällä ja toimintaprosesseja 
yksinkertaistamalla pystyttäisiin siirtämään 
resursseja hallinnosta lähityöhön ja keventä-
mään keskushallintoa. Talous- ja henkilöstö-
hallintoon liittyviä tukipalveluita keskitettä i-
siin koko hallinnonalaa koskevan hankkeen 
yhteydessä. Lisäksi Vankeinhoitolaitoksessa 
voitaisiin aluevankilan tasolla keskittää eräitä 
muita tehtäviä, joita ei ole tarkoituksenmu-
kaista hoitaa erikseen jokaisessa aluevankilan 
yksikössä. Tällaisia tehtäviä olisivat muun 
muassa monet aluevankilan hallintoon tai 
rangaistusten muodolliseen täytäntöön-
panoon liittyvät tehtävät, eräät vangin pe-
rushuoltoon liittyvät tehtävät,  selvitys- ja 
kehittämistyö ja osa asiantuntijapalveluita.  
Toimintojen keskittämisellä pystyttäisiin 
nostamaan laatua ja lisäämän tehokkuutta. 
Käytännön järjestelyt mietittäisiin aikanaan 
aluevankilakohtaisesti.  

Rakennehanke ja uusi vankeuslaki aiheut-
taisivat runsaasti muutoksia myös päätösval-
taan. Tavoitteena on siirtää toimivaltaa hal-
linnossa alaspäin lähemmäksi vankia tasolle, 
jossa hänen tilanteensa parhaiten tunnetaan. 

Päätösvallan siirto mahdollisimman lähelle 
toimintaa ulotettaisiin paitsi vankeja koske-
vaan päätöksentekoon myös hallinnon sisäi-
seen, esimerkiksi henkilökuntaa koskevaan 
päätöksentekoon. Päätösvaltaa siirrettäisiin 
keskusvirastolta vankiloille ja vankiloissa 
edelleen johtajalta hänen alaisilleen virka-
miehille. Toisaalta on tärkeää, että toimivalta 
etenkin eräissä pakkokeinojen käyttöön liit-
tyvissä tilanteissa säilyy riittävän korkealla 
tasolla perustuslain edellyttämällä tavalla ja 
laissa määritellään aikaisempaa tarkemmin 
päätöksiä tekevät tahot. Nykylainsäädäntöä 
täsmällisemmät säännökset toimivaltuuksista 
ja päätösvallasta lisäävät samalla myös Van-
keinhoitolaitoksen henkilökunnan oikeustur-
vaa.  Vankeja koskeva päätösvalta sisältyisi 
vankeuslakiin, jossa heidän oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan säädettäisiin kattavasti 
lain tasolla uuden perustuslain ja ihmisoike-
ussopimusten edellyttämällä tavalla. 

 
 
3.2. Henkilöstövaikutukset 

Uuden vankeuslain mukaiset tavoitteet hei-
jastuvat monin tavoin myös henkilöstöraken-
teeseen sekä henkilöstöltä edellytettävään 
osaamiseen ja työtapoihin. Henkilöstöjärje s-
telyjen tarkoituksena on henkilökuntaraken-
teen uudistaminen mahdollisimman toimi-
vaksi. 

Vangin kanssa lähityötä tekevän henkilö-
kunnan asema korostuu ja edellyttää heiltä 
uutta, moniammatilliseen yhteistyöhön pe-
rustuvaa työtapaa. Tavoitteena on tukea tätä 
kehitystä paitsi koulutuksen avulla myös 
muun muassa yhtenäisemmän virkanimik-
keistön ja toimenkuvien kautta. Lisäksi tarvi-
taan aikaisempaa enemmän valmiuksia toi-
mia yhteistyössä myös laitoksen ulkopuolis-
ten tahojen kanssa. 

Virkarakennetta muutettaisiin asteittain si-
ten, että lähityöntekijöiden (muun muassa 
ohjaajat ja vartijat) sekä lähityöntekijöinä 
toimivien erityisasiantuntijoiden osuus kas-
vaisi. Lisäresursseja näihin tehtäviin saatai-
siinsisäisten siirtojen kautta keskittämällä 
palveluita ja keventämällä hallintoa sekä siir-
tämällä toimivaltaa keskushallinnosta alue-
vankilatasolle. 

Henkilöstörakennetta muutettaisiin asteit-
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tain hyvän henkilöstöpolitiikan periaatteiden 
mukaisesti käyttämällä hyväksi henkilökun-
nan luonnollista poistumaa, uudistamalla teh-
täväkuvia, yksinkertaistamalla toimintapro-
sesseja sekä kohdentamalla työaikaa osin uu-
della tavalla.  Hanke mahdollistaisi myös 
muun muassa täydennys- ja uudelleenkoulu-
tuksen keinoin siirtymisen uusiin tehtäviin. 
Uusi palkkausjärjestelmä tukisi muutoksen 
toteuttamista.  

Osa Rikosseuraamusviraston resursseista 
olisi mahdollista alueellistaa ja siirtää asteit-
tain aluevankiloihin. Alueellistava virasto eli 
Rikosseuraamusvirasto huolehtisi tällöin vi-
raston sisällä tehtävien uudelleenjärjestelyis-
tä ja tehtäväkuvien muutoksesta sekä henki-
löiden sijoittamisesta. 

Uusi virkarakenne merkitsisi käytännössä 
sitä, että aluevankilan organisaatiossa johta-
mistasoja olisi nykyistä vähemmän. Pääasia l-
liset tasot olisivat aluevankilan johtaja, sijoit-
tajayks ikön ja vankilan johtaja sekä osaston 
esimies tai muu lähityön esimies. Suurin osa 
henkilökunnasta työskentelisi vankien kanssa 
tehtävässä lähityössä esimerkiksi vartijoina 
tai ohjaajina. Aluevankilan hallinnon koko-
naisvastuu, toiminta- ja taloussuunnittelu, re-
surssien käytön valvonta sekä tulosohjauksen 
valmistelu ja toimitila -asiat keskitettäisiin 
aluevankilan johdolle ja hallinnolle. Sijoitta-
jayksiköissä olisi rangaistusajan suunnitelmi-
en laatimistyöstä vastaavat virkamiehet, jotka 
edustaisivat eri alojen asiantuntemusta,  sekä 
rangaistusten täytäntöönpanotehtävien vas-
tuuvirkamiehet.  

Uusia virkanimikkeitä olisivat aluevankilan 
johtaja ja sijoittajayksikön johtaja. Myös 
eräitä nykyisiä virkanimikkeitä muutettaisiin. 
Virkarakennetta koskevassa muutoksessa 
käytettäisiin hyväksi luonnollista poistumaa. 
Olemassa olevan henkilökunnan asema tur-
vattaisiin nimikemuutostilanteissa valtioneu-
voston asetukseen otettavalla siirtymäsään-
nöksellä. 

Tarkempi virkarakenne ja nimikkeistö mie-
tittäisiin kussakin aluevankilassa keskushal-
linnon antamien yleislinjausten pohjalta. Ni-
mikkeistön tulisi perusrakenteeltaan olla sa-
ma kaikissa aluevankiloissa, mutta yksityis-
kohtaisempi henkilöstörakenne, painopiste-
alueet sekä toiminnan organisointimallit voi-
sivat annetuissa rajoissa vaihdella. Virkajä r-

jetelytoimivalta  oli aluevankilan johtajalla.  
Lain voimaantulosäännöksellä kaikki virat 

muutettaisiin vankeinhoitolaitoksen yhteisik-
si, asianomaiseen aluevankilaan tai tervey-
denhuollon yksikköön sijoitetuiksi viroiksi. 

Välttämätöntä rakennemuutoksen toteutta-
misessa on hyvä henkilöstösuunnittelu. En-
nen organisaatiota koskevan lainsäädännön 
vahvistamista jatkosuunnitelmia tehtäisiin 
keskushallinnon johdolla ja yhteistyössä 
vankiloiden kanssa. Välittömästi uuden lain-
säädännön hyväksymisen jälkeen perustettai-
siin aluevankilan johtajan virat. Tämän jä l-
keen suunnitteluvastuu siirtyisi aluevankilan 
johtajille. Tavoitteena on, että aluevankilan 
johtajat voitaisiin valita mahdollisimman ai-
kaisessa vaiheessa, jotta he ehtisivät olla riit-
tävän pitkään mukana aluevankilan suunnit-
telussa, ennen kuin uusi organisaatio tulee 
voimaan. Heidän panoksensa  aluevankilan 
toiminnan yksityiskohtien valmistelussa ja 
yksilötasolle menevässä henkilöstösuunnitte-
lussa tulisi olemaan ratkaiseva.  Keskushal-
linto antaisi kehittämistyön linjat ja aluevan-
kilat miettisivät yksityiskohtaisemmat toteut-
tamissuunnitelmat niiden puitteissa.  

Vankeuslain voimaantulo sekä organisaati-
on uudistaminen aiheuttavat henkilökunnan 
koulutukseen liittyviä kehittämistarpeita. 
Tämä koskee sekä lakien voimaantullessa 
annettavaa koulutusta että myös alan perus- 
ja täydennyskoulutusta. Olennaisemmat  uu-
distuksen aiheuttamat koulutustarpeet liitty-
vät vankeuslain voimantuloon.  

Vankeuslain ja rakennehankkeen voimaan-
tuloon liittyvää koulutusta annettaisiin koko 
henkilökunnalle. Tukipalveluiden keskittä-
miseen ja uuden palveluorganisaation muo-
dostamiseen liittyvä koulutus valmistellaan 
erikseen koko hallinnonalaa koskevassa 
hankkeessa.  

Laajemmat koulutukseen liittyvät muutos-
tarpeet aiheutuvat siitä, että uuden toiminta-
tavan ja tavoitteellisuuden myötä koko hen-
kilökunnan koulutusrakennetta tulee kehittää. 
Koulutuksen tulee antaa valmiudet laaja -
alaisten tehtäväkokonaisuuksien hallintaan ja 
rangaistusajan suunnitelmallisuuden ja ta-
voitteellisuuden edistämiseen.  Tämä merkit-
see muutoksia perus- ja täydennys-
koulutuksessa sekä alan esimies- ja asiantun-
tijatehtäviin valmiudet antavassa ammatti-
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korkeakoulututkintotasoisessa koulutuksessa. 
Keskeistä koulutuksen kehittämisessä on 
muun muassa uuden lainsäädännön mukais-
ten tavoitteiden omaksuminen sekä nykyistä 
laajempien toimenkuvien toteuttaminen. 

Myös toimivallan siirto alaspäin edellyttää 
henkilökunnalle annettavaa täydennyskoulu-
tusta. Vastaavasti perustuslaki ja sen myötä 
vankeuslakiin otettu laajennettu muutoksen-
hakumahdollisuus edellyttävät aikaisempaa 
suurempaa osaamista ja tarkkuutta kaikilta 
päätöksiä laitoksissa tekeviltä ja esitteleviltä 
tahoilta. 

Uudistuksen yhteydessä tarkistettaisiin 
myös kelpoisuusvaatimuksia alan virkoihin. 
Aluevankilan johtajalta sekä sijoittajayksikön 
johtajalta ja vankilan johtajalta vaadittaisiin 
ylempää korkeakoulututkintoa sekä johtamis-
taitoa.  Myös muilla esimiestasolla koulutus-
tasoa nostettaisiin asteittain. Kelpoisuusvaa-
timuksista säädetään valtioneuvoston asetuk-
sessa rangaistusten täytäntöönpanon hallin-
nosta. 

 
 
 
3.3. Taloudelliset vaikutukset 

Organisaation uudistaminen ja siitä aiheu-
tuvat taloudelliset vaikutukset ovat kiinteässä 
yhteydessä uuden vankeuslain voimaantulon 
ja niitä on käsitelty yksityiskohtaisemmin 
hallituksen esityksessä vankeuslaiksi ja tut-
kintavankeuslaiksi. Sijoittajayksiköiden toi-
minnan turvaaminen edellyttää edellä maini-
tun hallituksen esityksen mukaan 40 henkilö-
työvuoden lisäystä.  Vangeille järjestettävän 
tavoitteellisen toiminnan lisäämiseen ehdote-
taan esityksessä 35 henkilötyövuoden lisäys-
tä. Nämäkin luvut ovat vähimmäistavoitteita 
ja merkitsevät sitä, että vankeuslain mukaiset 
tavoitteet eivät lain voimaantullessa toteudu 
täysimääräisesti ja että toimintaa voidaan to-
teuttaa vain asteittain. Luvut on laskettu ar-
vioiden, että keskimääräinen vankiluku on 
enintään 3 750 vankia vuodessa. Näistä ai-
heutuva kustannus olisi noin 2,8 miljoonaa 
euroa vuodessa.   

Nyt toteutettavalla vankeinhoidon raken-
teiden uudistamisella ei ole kustannuksia li-
säävää vaikutusta. Sen sijaan sillä pyritään li-
säämään mahdollisuuksia kohdentaa henki-

löstöä uudelleen siten, että lähityössä toimi-
van, aluevankiloiden käytettävissä olevan 
henkilöstön määrä lisääntyy ja että osa näihin 
tehtäviin tarvittavista, vankeuslakia koske-
vassa hallituksen esityksessä tarkemmin ar-
vioiduista  lisäresursseista saadaan sisäisten 
siirtojen kautta  ja toimintaa rationalisoima l-
la.  

Rakennehankkeen yhteydessä on arvioitu, 
että mahdollisuus henkilöstöresurssien sisäi-
seen uudelleenkohdentamiseen on Vankein-
hoitolaitoksessa keskusvirasto mukaan lukien 
vuosina 2006—2011 noin 80 henkilötyövuot-
ta. Luvussa on otettu huomioon sekä tukipa l-
velutehtävien keskittämisen vaikutukset että 
mahdollisuudet muun hallinnon keventämi-
seen, keskittämiseen ja rationalisoimiseen 
aluevankilan tasolla. Lisäksi on otettu huo-
mioon keskusvirastosta aluevankiloihin siir-
tyvät resurssit.  Luonnollinen poistuma muis-
sa kuin valvonta- ja vartiointitehtävissä ei ole 
viiden seuraavan vuoden aikana vielä kovin 
suuri, mikä vähentää mahdollisuuksia resurs-
sien uudelleenkohdentamiseen.  Luvussa ei-
vät ole mukana myöskään ne resurssit, jotka 
siirtyvät myöhemmin perustettavaan palve-
luyksikköön eivätkä ole siis käytettävissä 
vankeinhoitoalan sisäisiin uudelleenjärjeste-
lyihin. 

Rikosseuraamusviraston osalta vankein-
hoidon rakennehankkeen mukaisten muutos-
ten on arvioitu merkitsevän sitä, että vuoteen 
2011 mennessä Rikosseuraamusviraston 
henkilöstömäärä vähenisi 20—25 henkilö-
työvuodella. Tästä noin puolet siirtyisi ha l-
linnonalan yhteiseen palvelukeskukseen ja 
noin puolet aluevankiloihin. Luku merkitsisi 
noin neljännestä viraston nykyisistä resurs-
seista kun Kriminaalihuoltolaitoksen toimin-
nan ohjauksessa toimiva henkilöstö jätetään 
laskelman ulkopuole lle.  

Tämän lain voimaantulo mahdollistaa re-
surssien asteittaisen uudelleenkohdentamisen 
ja sitä kautta helpottaa vankeinhoitolaitoksen 
määrärahatilannetta. Toisaalta tämä ei kui-
tenkaan merkitse sitä, että vankeuslain ja ra-
kennehankkeen muodos tama kokonais-
uudistus voisi tulla voimaan ilman henkilös-
tölisäyksiä ja ilman henkilöstön määrään tai 
koulutukseen liittyviä lisäkustannuksia. Nyt 
toteutettava organisaation uudistaminen va-
pauttaa resursseja vasta vähitellen. Uuteen 
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vankeuslakiin sisältyvien uudistusten voi-
maantulo ja erityisesti sijoittajayksiköiden 
toiminta riippuu ratkaisevasti siitä, saadaan-
ko niihin resursseja välittömästi lain voi-
maantulon yhteydessä. Koko vankeusajalle 
perustan muodostavan sijoittajayksilöiden 
toiminnan tulisi olisi täysipainoista heti van-
keuslain tullessa voimaan. Lisäksi on otetta-
va huomioon, ettei vankeinhoidon henkilös-
töresurssit ole lisääntyneet, vaikka vankiluku 
on noussut noin neljänneksellä vuodesta 
1998 eikä tätä vajausta pystytä tässä yhtey-
dessä kattamaan.    

Uuden organisaation voimaantulo edellyt-
tää henkilökunnalle annettavaa koulutusta. 
Koulutus on kiinteässä yhteydessä vankeus-
lain voimaantulon yhteydessä annettavaan 
koulutukseen, jonka kustannukset on arvio itu 
vankeuslakia koskevassa hallituksen esityk-
sessä. Koulutustilaisuuksia tultaisiin järje s-
tämään useita eri puolella maata. Lisäksi 
muutosten voimaantuloon liittyvää koulutus-
ta annettaisiin erikseen eri henkilöstöryhmil-
le. Osittain tämä tapahtuisi vuosittain sään-
nöllisesti järjestettävien neuvottelu- ja koulu-
tuspäivien yhteydessä, jolloin kustannukset 
olisivat vähäisemmät. Osittain tarvitaan 
myös eri henkilöstöryhmille suunnattuja eril-
lisiä koulutustilaisuuksia. Kouluttajina toimi-
sivat muun muassa lakien valmistelijat ja 
muut alan asiantuntijat. Laitokset koulutta i-
sivat myös itse omaa henkilökuntaansa. Tu-
kipalveluiden keskittämiseen liittyvä koulu-
tus suunnitellaan ja annetaan  sitä koskevan 
erillisen hankkeen yhteydessä.  

Organisaatiouudistus tulee muuttamaan 
joidenkin virkamiesten tehtäväkuvia ja voi 
edellyttää heille annettavaa lisä- tai täyden-
nyskoulutusta. Tehtävien muutokset ja niiden 
edellyttämä koulutustarve arvioitaisiin  aika-
naan aluevankiloissa virkamieskohtaisesti ei-
kä koulutustarvetta ole mahdollista tässä vai-
heessa tarkasti arvioida. Koulutusta toteutet-
taisiin vähitellen ja osin täydennyskoulutuk-
sen painopisteitä muuttamalla käytettävissä 
olevien määrärahojen puitteissa.  

Uusi aluevankilaorganisaatio rakentuisi 
Vankeinhoitolaitoksen olemassa olevan la i-
toskannan varaan. Vankeinhoitolaitoksen 
vankipaikkojen jo ennen aluevankilan perus-
tamista olemassa ollut lisätarve kohdistuu 
Kaakkois-Suomen ja Länsi-Suomen alue-

vankiloihin. Sijoittajayksiköiden sijoittami-
nen vankiloihin sekä eräät muut toiminnalli-
set muutokset olisivat pääosin toteutettavissa 
suhteellisin vähäisin rakenteellisin muutok-
sin. Muutostarpeet voidaan ottaa huomioon 
kyseisten vankiloiden perusparannushank-
keiden yhteydessä.  

Vankeinhoitolaitoksen kiinteistöt siirtyivät 
1 päivänä tammikuuta 2001 Valtion kiinteis-
töla itoksen, sittemmin Senaatti-kiinteistöjen 
hallintaan. Laitoskannan parantamista ja uu-
distamista koskeva investointiohjelma tehtiin 
tuolloin 10 vuodeksi ja ohjelman kustannus-
arvio vuosille 2003—2010 oli 182 miljoonaa 
euroa. Investointiohjelman pääasiallisena 
tarkoituksena on vankien asuintilojen saatta-
minen lainsäädännön ja turvallisuus-
vaatimusten edellyttämälle tasolle.  Aluevan-
kiloiden perustamisen edellyttämät muutos-
tarpeet laitoskantaan otettaisiin huomioon in-
vestointiohjelman säännönmukaisten tarkis-
tusten yhteydessä ja niitä toteutettaisiin in-
vestointiohjelman toteuttamiseen varatun 
määrärahan puitteissa.  

Organisaatiorakenteen muuttaminen edel-
lyttäisi muutoksia myös atk-järjestelmissä, 
normeissa, asiakirjoissa ja muita vastaavia 
teknistyyppisiä muutoksia. Muutosten aiheut-
tamien kustannusten suuruus arvioidaan 
enintään 20 000-30 000 euroksi ja ne toteu-
tettaisiin käytettävissä olevien määrärahojen 
puitteissa.  
  
 
3.4. Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Uusi organisaatiorakenne tukisi vankeus-
lain mukaisten tavoitteiden toteuttamista ja 
edistäisi näin suunnitelmallista  ja uusintari-
kollisuuden  vähentämiseen tähtäävää ran-
gaistuksen täytäntöönpanoa.  Myös henkilös-
törakenteen uudistaminen, osaamisen lisää-
minen ja toimintatapojen kehittäminen tuki-
sivat tämän tavoitteen saavuttamista. Ran-
gaistusajan suunnitelman mukaisten toimin-
tojen järjestämisessä olisi keskeistä jatkuvuus 
Vankeinhoitolaitoksen eri toimintayksiköi-
den välillä sekä  myös vangin elämään va i-
kuttavien muiden alojen yhteistyötahojen vä-
lillä  Uusi aluevankilarakenne helpottaisi yh-
teistoimintaa eri sidosryhmien kanssa.  

Uusi rakenne tehostaisi myös toimintaa se-
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kä kehittäisi alan ohjausjärjestelmiä, siirtäisi 
toimivaltaan hallinnossa alaspäin ja  toteut-
taisi näin  keskushallintohankkeen periaattei-
ta.  

Uudistuksen yhteydessä toteutettaisiin 
myös hallitusohjelmaan sisältyvää toiminto-
jen alueellistamista ja siirrettäisiin resursseja 
keskushallinnosta aluevankiloihin.  
 
 
 
 
4. Asian valmistelu ja ri ippuvuus 

muista  es i tyk sistä 

Vankeinhoitolaitoksen rakenteellisen kehit-
tämisen tarpeita ja mahdollisuuksia on tar-
kasteltu jo eräissä aikaisemmissa selvityksis-
sä. Viime vuosikymmenen lopulla tehtiin laa-
ja alueellisen hallintomallin käyttöönottoa 
koskeva selvitys (Vankeinhoitolaitoksen alu-
eellisen yhteistoiminnan organisointi 1998). 
Vuonna 2001 valmistuneessa Aimo Wester-
lundin laatimassa raportissa vankeinhoitola i-
toksen rakenteellisen kehittämisen mahdolli-
suuksista tarkasteltiin muun muassa uuden 
tekniikan soveltamisen tuomia mahdolli-
suuksia toimintamallien uudistamiselle. 

Nyt ehdotettavaa vankeinhoidon rakenteita 
koskevaa uudistusta on valmisteltu oikeus-
ministeriön asettamassa hankkeessa. 

Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistet-
tiin huhtikuussa 2002. Tuolloin asetettiin 
kaksi työryhmää tekemään kattava kokonais-
selvitys ja esitys Vankeinhoitolaitoksen ke-
hittämisestä vuoteen 2012 asti. Selvitystyös-
sä työryhmien tuli tarkastella vankeutta 
suunnitelmallisena ja keskeytymättömänä 
prosessina, jonka tavoitteena on sekä rangais-
tuksen turvallinen suorittaminen että vaikut-
taminen uusintarikollisuuteen.  

Hankkeen toinen vaihe käynnistyi touko-
kuussa 2003, jolloin asetettiin työryhmät laa-
timaan yksityiskohtaisemmat toteuttamis-
suunnitelmat vankeinhoidon keskushallin-
non, ohjausjärjestelmän ja säädösten uudis-
tamiseksi, aluevankilan toiminnan järjestämi-
seksi ja organisoimiseksi sekä vankien ter-
veydenhuollon järjestämisen vaihtoehtoisten 
mallien selvittämiseksi. 

Tehtyjen selvitysten perusteella on laadittu 
tämä hallituksen esitys laiksi rangaistusten 
täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 
muuttamiseksi sekä liitteenä oleva luonnos 
valtioneuvoston asetukseksi rangaistusten 
täytäntöönpanon hallinnosta annetun valtio-
neuvoston asetuksen muuttamiseksi. 

Hankkeen ensimmäisestä vaiheesta hankit-
tiin yhteistyötahojen, muun muassa rikosseu-
raamusalan ammattijärjestöjen, kirjalliset 
lausunnot. Hankkeen toisesta vaiheesta ei ole 
lausuntoja pyydetty. Alan henkilöstöjärje s-
töillä on ollut edustus hankkeen johtoryh-
mässä sekä ensimmäisen vaiheen selvitystyö-
ryhmissä ja osassa hankkeen toisen va iheen 
työryhmiä  

 Niin ikään eräät työryhmät ovat erikseen 
kuulleet eräitä rikosseuraamusalan ammatti-
järjestöjä ja muita yhteistyötahoja. Hankkeen 
toisen vaiheen valmistelutyön kuluessa ja sen 
päätyttyä järjestettiin henkilökunnalle kaksi 
keskustelu- ja kuulemistila isuutta. 

Vankeinhoidon rakenteiden uudistamista 
koskevaa hallituksen esitystä on valmisteltu 
yhteistyössä uutta vankeuslakia ja tutkinta-
vankeuslakia koskevan hallituksen esityksen 
valmistelun kanssa. 

Valmistelussa on otettu huomioon myös 
koko oikeusministeriön hallinnonalaa koske-
vien talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalve-
luiden järjestämistä selvittäneen työryhmän 
ehdotukset.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
Rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta 

annettua lakia muutettais iin siten, että Rikos-
seuraamusvirasto, Kriminaalihuoltolaitos ja 
Vankeinhoitolaitos kirjoitettaisiin suurella 
alkukirjaimella. Muutokset tehtäisiin vain 
niihin pykäliin, joita tässä yhteydessä muu-
tenkin muutetaan. Vuonna 2001 toteutetun 
organisaatiouudistuksen yhteydessä selvitet-
tiin kielitoimistolta, että nimet voidaan kir-
joittaa joko isolla tai pienellä alkukirjaimella. 
Tuolloin päädyttiin pieniin alkukirjaimiin. 
Sittemmin Rikosseuraamusvirasto on kieli-
toimiston kantaa kysyttyään alkanut käyttää 
nimissä isoa alkukirjainta. Koska kyseessä on 
virastojen noudattama käytäntö, jonka kieli-
toimisto hyväksyy (muun muassa lausunto 
17.3.2004), se  otettaisiin myös lain kirjoit-
tamisessa huomioon. Muissa säädöksissä 
olevat alkukirjainmuutokset tehtäisiin niissä 
yhteyksissä, kun säädöksiä muista syistä 
muutetaan. 

2 §. Rangaistusten täytäntöönpanon orga-
nisaatio . Rangaistusten täytäntöönpanon ha l-
linnosta annetun lain voimassa oleva 2 § si-
sältää säännökset rangaistusten täytäntöön-
panon organisaatiosta. Organisaatio koostuu 
Rikosseuraamusvirastosta, Kriminaalihuolto-
laitoksesta ja Vankeinhoitolaitoksesta. Yksi-
tyiskohtaiset säännökset organisaatiosta ovat 
rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa.  

Lain 2 §:n 1 momenttiin tehtäisiin ranga is-
tusten täytäntöönpanoviranomaisia koskeva 
täsmennys. Koska keskushallintoon katso-
taan kuuluviksi ministeriö ja keskusvirasto, 
lakiin kirjoitettaisiin täytäntöönpanoviran-
omaiseksi nimenomaan keskusvirastotehtäviä 
hoitava Rikosseuraamusvirasto. Näin todet-
taisiin se, ettei oikeusministeriö ole rangais-
tusten täytäntöönpanoviranomainen. Vastaa-
va täsmennys tehtäisiin rangaistusten täytän-
töönpanon hallinnosta annettuun valtioneu-
voston asetukseen. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Van-
keinhoitolaitoksen organisaatiosta: Vankein-
hoitolaitokseen kuuluisi aluevankiloita ja va l-
takunnallinen terveydenhuollon yksikkö. 
Aluevankila olisi vankeusprosessin toteutta-
ja, jolla olisi kokonaisvastuu toiminta-

alueeltaan kotoisin olevien vankien vankeus-
rangaistusten laillisesta ja turvallisesta täy-
täntöönpanosta sekä tutkintavankeuden toi-
meenpanosta. Tässä tehtävässään aluevankila 
toimisi vankeuslain, tutkintavankeuslain ja 
muiden säädösten asettamien tavoitteiden se-
kä Vankeinhoitolaitoksen periaateohjelman 
mukaisesti. Keskeistä vankeusprosessin ka i-
kissa vaiheissa olisi turvallinen, vaikuttava ja 
motivoiva rangaistuksen täytäntöönpano.  

Aluevankilat olisivat itsenäisiä virastoja ja  
ne koostuisivat sijoittajayksiköistä sekä van-
kiloista. Termistä rangaistuslaitos luovutta i-
siin. Ehdotetussa vankeuslaissa käytettäisiin 
samoja käsitteitä.  

Aluevankiloiden toiminta-alueesta ja lu-
kumäärästä säädettäisiin valtioneuvoston ase-
tuksella. Asetus sisältäisi tarkemmat sään-
nökset myös muun muassa aluevankilan ja 
sen yksiköiden johdosta, asioiden ratkaisemi-
sesta, henkilöstöstä, virkamiesten kelpoi-
suusvaatimuksista, nimitystoimivallasta sekä 
työjärjestyksellä määrättävistä asioista.  

Aluevankilan johtaja työskentelisi jossakin 
aluevankilansa yksikössä.  Uudistuksen to-
teuduttua Rikosseuraamusvirastossa ei olisi 
enää aluejohtajia ja johto siirtyisi työskente-
lemään lähemmäksi toimintaa.   

Aluevankiloita olisi viisi: Etelä -Suomen, 
Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Länsi-
Suomen sekä Pohjois-Suomen aluevankilat. 
Aluevankiloiden määrä ja toiminta-alue poh-
jautuu siihen, että aluevankilan on oltava 
kooltaan riittävän suuri kyetäkseen toimi-
maan itsenäisenä, monipuolisen palvelutar-
jonnan antamana laitoksena alueensa van-
geille. Toisaalta alue ei saa olla niin suuri, et-
tä se haittaisi yhteistyötä aluevankilan sisällä 
ja suhteissa ulkopuolisiin sidosryhmiin.  

Kaikkien alueelta tulevien vankien rangais-
tuksen suorittaminen tulisi olla mahdollista 
oman alueen aluevankilassa. Aluevankilassa 
tulisi näin ollen olla riittävä määrä laitos-
paikkoja sekä vangeille riittävän monipuolis-
ta toimintaa. Aluevankilarakenteen tulisi tar-
jota yhteystyömahdollisuudet eri organisaati-
oiden kanssa. Aluevankilarakenne pohjautui-
si maakuntarajoihin, mikä loisi hyvän pohjan 
yhteistyölle olennaisten alueellisten organi-
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saatioiden kanssa. Aluevankiloiden määrää 
valmistelutyön aikana arvioitaessa on otettu 
huomioon  myös se, että jokaisessa aluevan-
kilassa olisi mahdollisuuden sijoittajatoimin-
nan järjestämiseen sekä että aluevankilan ko-
ko olisi riittävä johdettavuuden, itsenäisyy-
den ja oman identiteetin muodostumisen 
kannalta.  

Aluevankilan johtajalle kuulusi kokonais-
vastuu aluevankilan toiminnasta ja tulosta-
voitteiden toteutumisesta. Hän vastaisi toi-
minnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä 
resursseista ja niiden jakautumisesta.  Johta-
mista tukisi aluevankilan yhteinen asiantunti-
ja- ja hallintohenkilöstö.  Aluevankilan johta-
ja ei pääsääntöisesti tekisi yksittäistä vankia 
tai virkamiestä koskevia päätöksiä vaan ne 
tehtäisiin sijoittajayksikössä tai vankila ssa.  

Sijoittajayksikkö ei olisi vankila, vaan van-
kien vankeusajan suunnitteluun ja turvalli-
suus- ja toimintatarpeiden arviointiin sekä 
vankisijoitteluun keskittynyt ja vankeuspro-
sessista vastaava aluevankilan yksikkö. Si-
joittajayksikkö vastaisi vankien rangaistus-
ajan suunnitelman laatimisesta, suunnitelman 
toteuttamisen ohjaamisesta ja seurannasta se-
kä vankeusprosessin etenemisestä kokona i-
suudessaan. Sijoittajayksikön perustamisesta 
päättäisi oikeusministeriö. Sijoittajayksikkö 
toimisi jonkin vankilan yhteydessä ja käyttäi-
si osaksi samaa henkilökuntaa.  

Sijoittajayksikössä olisi johtaja. Johtaja 
päättäisi vangin rangaistusajan suunnitelmas-
ta sekä tekisi vankien sijoittelu- ja siirtopää-
tökset.  Hänellä olisi vastuu vankeusproses-
sin toteutumisesta ja itsenäinen asema ja pää-
tösvalta suhteessa vankilan johtajiin. 

Vankilat vastaisivat turvallisesta vankeus-
rangaistuksen täytäntöönpanosta ja tutkinta-
vankeuden toimeenpanosta. Vankila vastaisi 
siitä, että vankeusrangaistus pannaan täytän-
töön vangin rangaistusajan suunnitelman 
mukaisesti. Vankilat voisivat jakautua osas-
toihin siten kuin aluevankilan johtaja päättää. 
Organisaatiouudistus ei muuttaisi vankiloi-
den nykyisiä sijoituspaikkoja.  

Vankilaa johtaisi johtaja kuten nykyisinkin. 
Hän  ratkaisisi kaikki asianomaista yksikköä 
koskevat asiat, jotka eivät kuulu vankeinhoi-
tolaitoksen muun virkamiehen tai muun vi-
ranomaisen ratkaistavaksi.   

Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuollon 

yksikkö olisi hallinnollisesti itsenäinen. Sii-
hen kuuluisi sairaaloita ja aluevankiloissa si-
jaitsevia perusterveydenhuollon poliklinikoi-
ta. Poliklin ikoilla voisi olla toimipisteitä 
useissa aluevankilan vankiloissa tai vankilan 
osastoissa. 

Lain 2 §:n 5 momenttiin otettaisiin mainin-
ta siitä, että Vankeinhoitolaitoksen työjärje s-
tyksellä voidaan antaa tarkempia määräyksiä 
Vankeinhoitolaitoksen tehtävistä, organisaa-
tiosta, johtamisesta, virkamiesten tehtävistä 
ja sijaisista sekä asioiden valmistelemisesta 
ja ratkaisemisesta. 

3 §. Rikosseuraamusviraston tehtävät. Lain 
3 §:n 1 momentissa on todettu Rikosseu-
raamusviraston tehtävät. Momentin 5-kohta 
koskee Kriminaalihuoltolaitoksen ja Van-
keinhoitolaitoksen yhteisten hallinto- ja pal-
velutehtävien hoitamista. Siihen tehtäisiin 
täsmennys, jonka mukaan Rikosseuraamusvi-
raston tehtävänä voisi olla paitsi eräiden ha l-
linnollisten tehtävien järjestäminen myös nii-
den ohjaaminen. Tällä tarkoitettaisiin muun 
muassa suunnitelmia keskittää eräitä hallinto- 
ja palvelutyyppisiä tehtäviä keskusvirastosta 
erillisen tukipalveluorganisaation tai alue-
vankilan hoidettavaksi. Koko hallinnonalan 
tukipalveluiden keskittämisen  mahdollisesti 
edellyttämät muut säädösmuutokset tehtäisiin 
aikanaan erikseen.  

Voimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tu-
lemaan voimaan 1 päivänä 2006 samanaika i-
sesti uuden vankeuslain ja tutkintavankeus-
lain kanssa. Voimaantulosäännökseen lisät-
täisiin maininta siitä, että toimenpiteisiin lain 
täytäntöönpanemiseksi voitaisiin ryhtyä jo 
ennen lain voimaantuloa. Uuden organisaati-
on valmistelu edellyttää runsaasti valmistele-
via toimenpiteitä ja päätöksiä, jotta toiminta 
heti lain voimaantullessa voisi käynnistyä 
uuden organisaation puitteissa. Siirtymäva i-
heen tulisi siis olla vähintään kahdeksan kuu-
kauden mittainen. Aluevankilan johtajan vi-
rat on tarkoitus perustaa ja julistaa haettavak-
si heti lain tultua hyväksytyksi siten, että he 
voisivat olla mukana aluevankilan toiminnan 
suunnittelussa jo ennen lain voimaantuloa.  

13 a §. Henkilöstöä koskevat siirtymäsään-
nökset. Suurin osa nykyisistä viroista on 
Vankeinhoitolaitoksen yhteisiä virkoja, jotka 
on toistaiseksi sijoitettu tiettyyn vankilaan. 
Lisäksi on edelleen myös vankiloiden omia 
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virkoja. Viime vuosina virkojen vapauduttua 
ne on kaikki muutettu Vankeinhoitolaitoksen 
yhteisiin kuuluviksi, tiettyyn vankilaan sijoi-
tetuiksi viroiksi. Muutettaessa Vankeinhoito-
laitoksen organisaatiota siten, että se koostui-
si itsenäisten vankiloiden sijasta viidestä 
aluevankilasta ja terveydenhuollon yksiköstä,  
on välttämätöntä muuttaa myös virkojen si-
joituspaikkoja. Virat sijoitettaisiin asian-
omaiseen aluevankilaan tai terveydenhuollon 
yksikköön sekä muutettaisiin ne kaikki sa-
malla Vankeinhoitola itoksen yhteisiksi vi-
roiksi. Tämä toteutettaisiin suoraan lain muu-

toksella. Virkamiesten toimipaikkaa tämä ei 
muuttaisi, koska virat ja virkamiehet sijoitet-
taisiin pääsääntöisesti  nykyisen sijoitusvan-
kilansa mukaisesti uuteen aluevankilaan tai 
terveydenhuollon yksikköön. Päätökset tekisi 
Rikosseuraamusvirasto. Muutos ei edellyttä i-
si virkamiehen suostumusta. Niissä tapauk-
sissa, joissa samalla toteutettaisiin virkamie-
hen siirtäminen toiselle paikkakunnalle, 
suostumus sen sijaan tarvittaisiin. 
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Lakiehdotukset 

1. 

 
Laki 

rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä helmikuuta 2001 annetun rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta 

annetun lain (135/2001) 2 ja 3 §, sekä 
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 
 

 
2 §   

Rangaistusten täytäntöönpanon organisaatio  

Rangaistusten täytäntöönpanoviranomaisia 
ovat oikeusministeriön alaiset Kriminaali-
huoltolaitos ja Vankeinhoitolaitos sekä nii-
den keskusvirastotehtäviä hoitava Rikosseu-
raamusvirasto. 

Kriminaalihuoltolaitokseen kuuluu alueyk-
siköitä ja sitä johtaa Kriminaalihuoltolaitok-
sen ylijohtaja.  

Vankeinhoitolaitokseen kuuluu aluevanki-
loita ja terveydenhuollon yksikkö. Aluevan-
kila koostuu sijoittajayksiköstä sekä vanki-
loista. Vankilassa voi olla osastoja. Vankein-
hoitolaitoksen  valtakunnalliseen terveyden-
huollon yksikköön kuuluu sairaaloita ja pe-
rusterveydenhuoltoa varten poliklinikoita. 
Vankeinhoitolaitosta johtaa Vankeinhoitola i-
toksen pääjohtaja.  

Rikosseuraamusviraston päällikkönä toimii 
Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja. 

Kriminaalihuoltolaitoksen, Vankeinhoito-
laitoksen sekä Rikosseuraamusviraston orga-
nisaatiosta säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. Vankeinhoitolaitoksen 
työjärjestyksessä määrätään tarkemmin Van-
keinhoitolaitoksen tehtävistä, organisaatiosta, 
johtamisesta, virkamiesten tehtävistä ja sija i- 

sista sekä asioiden valmistelusta ja ratkaise-
misesta Vankeinhoitolaitoksessa. 
 

 
3 §  

Rikosseuraamusviraston tehtävät  

Rikosseuraamusviraston tehtävänä on:  
— — — — — — — — — — — — — —  

5) Kriminaalihuoltolaitoksen ja Vankein-
hoitolaitoksen yhteisten hallinto- ja palvelu-
tehtävien ohjaaminen ja  järjestäminen; sekä 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä       kuuta 

200 .  
 Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 
 
 

13 a §  

Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset 

Tämän lain tullessa voimaan vankiloiden 
virat muutetaan Vankeinhoitolaitoksen yhte i-
siin kuuluviksi viroiksi. Virat sijoitetaan ja 
henkilöstö siirtyy nykyisen sijoitusvankilansa 
mukaisesti  asianomaiseen  aluevankilaan  tai  
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terveydenhuollon yksikköön. Tässä tarkoitet-
tu viran sijoittaminen ei edellytä virkamiehen 

suostumusta, paitsi milloin se siirretään paik-
kakunnalta toiselle. 

 
————— 

 

Helsingissä    päivänä       kuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
Oikeusministeri Johannes Koskinen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

Laki 
rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä helmikuuta 2001 annetun rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta 

annetun lain (135/2001) 2 ja 3 §, sekä 
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

2 § 

Rangaistusten täytäntöönpanon organisaa-
tio  

Rangaistusten täytäntöönpanoviranomai-
sia ovat oikeusministeriön alaiset kriminaa-
lihuoltolaitos ja vankeinhoitolaitos sekä nii-
den keskushallintotehtäviä hoitava rikos-
seuraamusvirasto.  

Kriminaalihuoltolaitokseen kuuluu alue-
yksiköitä ja sitä johtaa kriminaalihuoltola i-
toksen ylijohtaja.  

Vankeinhoitolaitokseen kuuluu suljettuja 
laitoksia, avolaitoksia sekä sairaalayksiköi-
tä. Sitä johtaa vankeinhoitolaitoksen pää-
johtaja.  

Rikosseuraamusviraston päällikkönä toi-
mii vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja.  

Kriminaalihuoltolaitoksen, vankeinhoito-
laitoksen sekä rikosseuraamusviraston or-
ganisaatiosta säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 
 

2 § 

Rangaistusten täytäntöönpanon organisaa-
tio  

Rangaistusten täytäntöönpanoviranomai-
sia ovat oikeusministeriön alaiset Kriminaa-
lihuoltolaitos ja Vankeinhoitolaitos sekä 
niiden keskusvirasto tehtäviä hoitava Rikos-
seuraamusvirasto. 

Kriminaalihuoltolaitokseen kuuluu alue-
yksiköitä ja sitä johtaa Kriminaalihuoltola i-
toksen ylijohtaja.  

Vankeinhoitolaitokseen kuuluu aluevan-
kiloita ja terveydenhuollon yksikkö. Alue-
vankila koostuu sijoittajayksiköstä sekä 
vankiloista. Vankilassa voi olla osastoja. 
Vankeinhoitolaitoksen  valtakunnalliseen 
terveydenhuollon yksikköön kuuluu sairaa-
loita ja perusterveydenhuoltoa varten poli-
klinikoita. Vankeinhoitolaitosta johtaa Van-
keinhoitolaitoksen pääjohtaja.  

Rikosseuraamusviraston päällikkönä toi-
mii Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja. 

Kriminaalihuoltolaitoksen, Vankeinhoito-
laitoksen sekä Rikosseuraamusviraston or-
ganisaatiosta säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Vankeinhoitolaitok-
sen työjärjestyksessä määrätään tarkemmin 
Vankeinhoitolaitoksen tehtävistä, organi-
saatiosta, johtamisesta, virkamiesten tehtä-
vistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelus-
ta ja ratkaisemisesta Vankeinhoitolaitok-
sessa. 
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3 § 

Rikosseuraamusviraston tehtävät  

Rikosseuraamusviraston tehtävänä on:  
— — — — — — — — — — — — —  
5) kriminaalihuoltolaitoksen ja vankein-

hoitolaitoksen yhteisten hallinto- ja palvelu-
tehtävien järjestäminen; sekä  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

3 § 

Rikosseuraamusviraston tehtävät  

Rikosseuraamusviraston tehtävänä on:  
— — — — — — — — — — — — —  
5) Kriminaalihuoltolaitoksen ja Vankein-

hoitolaitoksen yhteisten hallinto- ja palvelu-
tehtävien ohjaaminen ja järjestäminen; sekä 
— — — — — — — — — — — — — —  
Muutossäädösten voimaantulo ja so-
veltaminen: 
xx.xx.2004/xxxx:  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-

ta  200  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 
 

 
 13 a § 

Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset 

Tämän lain tullessa voimaan vankiloiden 
virat muutetaan Vankeinhoitolaitoksen yh-
teisiin kuuluviksi viroiksi. Virat sijoitetaan 
ja henkilöstö siirtyy nykyisen sijoitusvanki-
lansa mukaisesti asianomaiseen aluevanki-
laan tai terveydenhuollon yksikköön. Tässä 
tarkoitettu viran sijoittaminen ei edellytä 
virkamiehen suostumusta, paitsi milloin se 
siirretään paikkakunnalta toiselle. 

 
 

 
 
 



  
  
 

 

Asetusluonnos 

 

Valtioneuvoston asetus 

rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamises-
ta 

Annettu Helsingissä    päivänä      kuuta 200 
————— 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, 
kumotaan rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta 22 päivänä maaliskuuta 2001 annetun 

asetuksen (275/2001) 5 §:n 3-kohta, 18 §:n 1 momentti, 20 §:n 2 momentti ja 24 §:n 3-kohta, 
muutetaan 1 §, 5 §:n 2- ja 4-kohta, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 7 §, 16 §:n 1 momentti, 17 §, 18 

§:n 2 momentti, 19 §, 20 §:n 1 momentti, 21 §, 22 §, 23 §:n 1 momentti, 24 §, 25 §:n 2 mo-
mentti ja 3 momentin 1-kohta, 27 §:n 1, 2, 4 ja 5 momentti, 28 §:n 1 momentti, 29 § ja 31 § 
sekä 

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti, 16 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, uusi 20 a §, 23 §:ään uusi 2 
momentti, 25 §:ään uusi 1 momentti, 27 §:ään uusi 4 momentti, 28 §:ään uusi 2 momentti ja 
uusi 32 a §, seuraavasti: 

 
 
 
 
 

2 luku  

Rikosseuraamusvirasto  

2 § 

Organisaatio  

Rikosseuraamusvirastossa on Kriminaali-
huoltolaitoksen ja Vankeinhoitolaitoksen 
johtamisesta vastaavien yksiköiden lisäksi 
laitosten yhteisistä keskusvirastotehtävistä 
vastaavia yksiköitä siten kuin työjärjestyk-
sessä tarkemmin määrätään. Työjärjestyksen 
vahvistaa oikeusministeriö. 

 
 

3 § 

Asioiden ratkaiseminen  

Rikosseuraamusvirastossa päätettävät asiat 
ratkaistaan esittelystä, jollei työjärjestyksessä 
toisin määrätä. 

Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja voi yksit-
täistapauksessa pidättää itselleen päätösval-
lan asiassa, jonka ratkaiseminen on muualla 
kuin laissa uskottu hänen alaiselleen Rikos-
seuraamusviraston virkamiehelle. 

 
 
 
 

5 § 

Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset  

Rikosseuraamusviraston virkamiesten kel-
poisuusvaatimuksena on:  
— — — — — — — — — — — — — —  

2) hallintojohtajalla ja oikeudellisen yksi-
kön johtajalla sekä Rikosseuraamusviraston 
työjärjestyksessä Vankeinhoitolaitoksen pää-
johtajan tai Kriminaalihuoltolaitoksen ylijoh-
tajan sijaiseksi määrätyllä virkamiehellä 
ylempi korkeakoulututkinto sekä käytännös-
sä osoitettu johtamistaito ja johtamiskoke-
mus;  
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— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 6 § 

Virkojen täyttäminen ja virkavapauden 
myöntäminen  

Vankeinhoitolaitoksen pääjohtajan nimittää 
valtioneuvosto. Oikeusministeriö nimittää 
Kriminaalihuoltolaitoksen ylijohtajan, Rikos-
seuraamusviraston työjärjestyksessä pääjoh-
tajan tai ylijohtajan sijaisiksi määrätyt vir-
kamiehet, Rikosseuraamusviraston hallinto-
johtajan ja oikeudellisen yksikön johtajan se-
kä Vankeinhoitolaitoksen ylilääkärin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Päätettäessä virkavapauden myöntämisestä 
Vankeinhoitolaitoksen pääjohtajalle ja Kri-
minaalihuoltolaitoksen ylijohtajalle sovelle-
taan valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 
21 §:ää. Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja 
myöntää virkavapauden sijaisinaan toimiville 
virkamiehille. Kriminaalihuoltolaitoksen yli-
johtaja myöntää virkavapauden sijaisinaan 
toimiville virkamiehille. Muille virkamiehille 
virkavapauden myöntää nimittävä viran-
omainen. 

 
 

3 luku  

Kriminaalihuoltolaitos  

7 § 

Organisaatio  

Kriminaalihuoltolaitokseen kuuluu alue-
toimistoja sekä keskushallinto. Aluetoimisto-
jen toimialueista päättää Rikosseuraamusvi-
rasto. 

 

4 luku  

Vankeinhoitolaitos  

16 § 

Organisaatio  

Vankeinhoitolaitos muodostuu keskus-
virastosta, viidestä aluevankilasta ja tervey-
denhuollon yksiköstä. Aluevankilaan kuulu-
van sijoittajayksikön ja aluevankilaan kuulu-
vien vankiloiden perustamisesta päättää oi-
keusministeriö. 

Vankien terveydenhuollon järjestämiseksi 
Vankeinhoitolaitoksessa on valtakunnallinen 
terveydenhuollon yksikkö, johon kuuluu sai-
raaloita sekä perusterveydenhuoltoa varten 
poliklinikoita aluevankilajaon mukaisesti. 
Valtakunnallista terveydenhuollon yksikköä 
johtaa Vankeinhoitolaitoksen ylilääkäri. 

Aluevankilat ovat: 
1) Etelä-Suomen aluevankila (toimialueena 

Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Kanta-
Hämeen maakunnat);  

2) Itä-Suomen aluevankila (toimialueena 
Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-
Karjalan maakunnat); 

3) Kaakkois-Suomen aluevankila (toimi-
alueena Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Ete-
lä-Savon ja Etelä-Karjalan maakunnat);  

4) Länsi-Suomen aluevankila (toimialueena 
Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan, 
Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenan-
maan maakunnat) sekä 

5) Pohjois-Suomen aluevankila (toimialu-
eena Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjan-
maan, Kainuun ja Lapin maakunnat). 

 
 
 

17 § 

Asioiden ratkaiseminen Vankeinhoitolaitok-
sessa 

Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja ratkaisee 
esittelystä Vankeinhoitolaitosta ja sen toimin-
taa koskevat asiat, jollei niitä ole säädetty tai 
määrätty Rikosseuraamusviraston tai Van-
keinhoitolaitoksen muun virkamiehen rat-
kaistaviksi. 

 
 

18 § 

Aluevankilan johto 

Aluevankilaa johtaa johtaja. Aluevankilan 
johtajan tehtävistä ja virkaan kuuluvasta rat-
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kaisuvallasta määrätään tarkemmin Rikos-
seuraamusviraston vahvistamassa Vankein-
hoitolaitoksen työjärjestyksessä. 

 
 
 

19 § 

Sijoittajayksikön ja vankilan johto  

Sijoittajayksikköä ja vankilaa johtaa johta-
ja. 

 
 

20 § 

Työjärjestykset  

Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja vahvistaa 
Vankeinhoitolaitoksen työjärjestyksen, jossa 
määrätään tarkemmin Vankeinhoitolaitoksen 
tehtävistä ja organisaatiosta, asioiden ratkai-
semisesta ilman esittelyä, virkamiesten teh-
tävistä ja virkaan kuuluvasta ratkaisuvallasta, 
esittelijöinä toimivien virkamiesten omalla 
vastuullaan ja ilman esittelyä ratkaistavista 
asioista sekä asioiden valmistelusta ja ratkai-
semisesta Vankeinhoitolaitoksessa. 

 
 

20 a § 

Asioiden ratkaiseminen aluevankilassa 

Aluevankilan johtaja ratkaisee esittelystä 
kaikki aluevankilan toimintaa koskevat asiat, 
jotka eivät kuulu Vankeinhoitolaitoksen 
muun virkamiehen taikka muun viranomai-
sen ratkaistaviksi. Aluevankilan johtajan 
vahvistamassa työjärjestyksessä määrätään, 
mitkä asiat voidaan ratkaista ilman esittelyä.  

Aluevankilan johtaja voi yksittäistapauk-
sessa pidättää itselleen päätösvallan sisäistä 
hallintoa koskevassa asiassa, jonka ratkaise-
minen on muualla kuin laissa uskottu hänen 
alaiselleen virkamiehelle. 

 
 

21 § 

Asioiden ratkaiseminen sijoittajayksikössä ja 
vankilassa  

Sijoittajayksikön johtaja ja vankilan johtaja 
ratkaisevat esittelystä kaikki asianomaisen 
yksikön toimintaa koskevat asiat, jotka eivät 
kuulu Vankeinhoitolaitoksen muun virka-
miehen taikka muun viranomaisen ratkaista-
viksi. Aluevankilan työjärjestyksessä määrä-
tään, mitkä asiat voidaan ratkaista ilman esit-
telyä.  

Sijoittajayksikön johtaja ja vankilan johtaja 
voivat yksittäistapauksessa pidättää itselleen 
päätösvallan sisäistä hallintoa koskevassa 
asiassa, jonka ratkaiseminen on muualla kuin 
laissa uskottu hänen alaiselleen virkamiehel-
le. 

 
 

22 § 

Edustus viranomaisissa 

Sijoittajayksikön johtaja ja vankilan johtaja 
edustavat yksikköään tuomioistuimissa ja 
muissa viranomaisissa. 

 
 

23 § 

Henkilöstö  

Vankeinhoitolaitoksessa on aluevankilan 
johtajan, sijoittajayksikön johtajan, vankilan 
johtajan, ylilääkärin, alueylilääkärin ja osas-
ton esimiehen virkoja sekä muita virkoja ja 
työsopimussuhteista henkilöstöä. Vankein-
hoitolaitoksen yhteisiin kuuluvien virkojen 
lukuun ottamatta sijoittajayksikön johtajan ja 
vankilan johtajan virkoja sijoittamisesta ja 
muista virkajärjestelyistä aluevankilassa 
päättää aluevankilan johtaja. Virkojen siir-
rosta ja virkajärjestelyistä aluevankiloiden 
välillä päättää Rikosseuraamusvirasto. 

Vankien valvonnan ja ohjauksen tehtävissä 
toimivia virkamiehiä, jotka ovat toimivaltai-
sia käyttämään tutkintavankeuslaissa ( /200 ) 
ja vankeuslaissa ( /200 ) säädettyjä pakko-
toimenpiteitä tutkintavankia, vankia tai van-
kilassa vierailevaa henkilöä kohtaan, ovat: 

1) vankien valvonnasta vastaava apulais-
johtaja; 

2) vankien valvonnasta vastaava osaston 
esimies; 

3) ylivartija; 
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4) vartija; 
5) ohjaaja; tai 
6) muu virkamies, joka asianmukaisen kou-

lutuksen saatuaan ja työjärjestyksen nojalla 
on määrätty hoitamaan vankeinhoidon val-
vonta- ja ohjaustehtäviä. 

 
 
 

24 § 

Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset  

Vankeinhoitolaitoksen virkamiesten kel-
poisuusvaatimuksena on: 

1) aluevankilan johtajalla, sijoittajayksikön 
johtajalla sekä vankilan johtajalla ylempi 
korkeakoulututkinto ja rikosoikeudellisen 
seuraamusjärjestelmän tuntemus sekä käy-
tännössä osoitettu johtamistaito ja johtamis-
kokemus;  

2) apulaisjohtajalla ja osaston esimiehellä 
korkeakoulututkinto; 

3)  
4) ylivartijalla korkeakoulututkinto tai van-

keinhoitotutkinto taikka sitä vastaava aikai-
sempi tutkinto; 

5) vartijalla vankeinhoitoalan ammatillinen 
tutkinto;  

6) muilla virkamiehillä tehtävän edellyttä-
mä koulutus ja kokemus. 

 
 
 

25 § 

Kelpoisuusvaatimukset Vankeinhoitolaitok-
sen terveydenhuollon virkoihin  

Vankeinhoitolaitoksen ylilääkärin kelpoi-
suusvaatimuksena on soveltuva erikoislääkä-
rin oikeus sekä hyvä perehtyneisyys hallinto-
tehtäviin. 

Kelpoisuusvaatimuksena muihin kuin 1 
momentissa tarkoitettuun Vankeinhoitolai-
toksen terveydenhuollon virkoihin on sovel-
tuvan tutkinnon suorittaminen ja oikeus toi-
mia laillistettuna tai nimikesuojattuna am-
mattihenkilönä siten kuin erikseen säädetään.  

Lisäksi vaaditaan:  

1) alueylilääkäriltä ja sairaalan ylilääkäriltä 
virkaan soveltuva erikoislääkärin oikeus sekä 
käytännössä osoitettu johtamistaito;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

27 § 

Nimittävä viranomainen  

Oikeusministeriö nimittää aluevankilan 
johtajan. 

Rikosseuraamusvirasto nimittää sijoitta-
jayksikön johtajan ja vankilan johtajan sekä 
näiden sijaisina toimivat virkamiehet. 

Sijoittajayksikön johtaja ja vankilan johtaja 
nimittävät sijaisinaan toimivia virkamiehiä 
lukuun ottamatta alaisensa virkamiehet sekä 
ottavat työsopimussuhteisen ja sivutoimisen 
henkilökunnan. 

Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja nimittää 
Vankeinhoitolaitoksen sairaalan ylilääkärin 
ja alueylilääkärin. Vankeinhoitolaitoksen yli-
lääkäri nimittää sairaalan ylilääkärin ja 
alueylilääkärin sijaisina toimivat virkamie-
het. Muut Vankeinhoitolaitoksen sairaalan ja 
perusterveydenhuollon yksikön virkamiehet 
nimittää asianomaisen yksikön ylilääkäri. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Nimittämisestä määräajaksi virkasuhtee-
seen päättää nimittävä viranomainen. Määrä-
ajaksi nimittämisestä evankelis-luterilaisen 
pastorin virkaan säädetään erikseen. Orto-
doksisen kirkkokunnan pastorin nimittää 
määräajaksi asianomaisen hiippakunnan 
piispa. 

 
 
 

28 § 

Virkavapauden myöntäminen  

Rikosseuraamusvirasto myöntää virkava-
pauden aluevankilan johtajalle. Aluevankilan 
johtaja myöntää virkavapauden sijoittajayk-
sikön johtajalle ja vankilan johtajalle sekä 
välittömässä alaisuudessaan toimiville vir-
kamiehille. Sijoittajayksikön johtaja ja vanki-
lan johtaja myöntävät alaistensa virkamiesten 
virkavapaudet. 



  
  

 

5

Vankeinhoitolaitoksen ylilääkäri myöntää 
virkavapauden Vankeinhoitolaitoksen sairaa-
lan ylilääkärille ja alueylilääkärille. Sairaalan 
tai perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri 
myöntää virkavapauden alaiselleen virka-
miehelle. 

 
 
 

29 § 

Vankien terveydenhuollon organisaatio 

Vankeinhoitolaitoksen ylilääkäri on Van-
keinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikön 
esimies.  

Vankeinhoitolaitoksessa on vankien ter-
veydenhuoltoa varten aluevankilajaon mu-
kaiset poliklinikat sekä valtakunnallisia sai-
raaloita. Sairaaloihin ja niissä hoidettavina 
oleviin vankeihin sovelletaan, mitä vankilois-
ta ja vankeusrangaistusta suorittavista sekä 
tutkintavangeista erikseen säädetään.  

Perusterveydenhuollon yksikköä johtaa 
alueylilääkäri. Sairaalaa johtaa ylilääkäri. 

 
 

5 luku  

Erinäiset säännökset  

30 § 

Erinäisiä säännöksiä rikosseuraamusalan 
virkojen täyttämisestä  

— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

31 § 

Muiden toimintayksiköiden tehtävien hoito  

Rikosseuraamusvirasto voi määrätä Krimi-
naalihuoltolaitoksen aluetoimiston hoitamaan 
myös muiden aluetoimistojen tehtäviä ja 
aluevankilan hoitamaan myös muiden alue-

vankiloiden tehtäviä.  
Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston 

johtaja voi määrätä alaisensa virkamiehen 
hoitamaan toisen aluetoimiston tai aluevanki-
lan muita kuin julkista valtaa sisältäviä tehtä-
viä. Aluevankilan johtaja voi määrätä alai-
sensa virkamiehen hoitamaan toisen alue-
vankilan tai aluetoimiston muita kuin julkista 
valtaa sisältäviä tehtäviä. Näin hoidettavasta 
tehtäväkokonaisuudesta ja virkamiehen toi-
mivaltuuksista tulee sopia asianomaisen vir-
kamiehen ja toimintayksiköiden kesken. 

 
 

32 a § 

Päättäminen virkamiehelle annettavasta va-
roituksesta 

Valtion virkamieslain (750/1994) 24 §:n 
nojalla virkamiehelle annettavasta varoituk-
sesta päättää nimittävä viranomainen. 

 
 

6 luku  

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset  

Muutossäädösten voimaantulo ja so-
veltaminen: 

xx.xx.2005/xx: 

Henkilö, joka tämän asetuksen tullessa 
voimaan on nimitetty Vankeinhoitolaitokses-
sa: 

1) vartiopäällikön virkaan, voidaan nimit-
tää vartiopäällikön tehtävän tilalle perustet-
tuun apulaisjohtajan tai osaston esimiehen 
virkaan tai virkasuhteeseen; taikka 

2) työsiirtolan päällikön virkaan, voidaan 
nimittää työsiirtolan päällikön tehtävän tilalle 
perustettuun osaston esimiehen virkaan tai 
virkasuhteeseen 
sen estämättä, mitä kelpoisuusvaatimuksista 
on säädetty.

————— 
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