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Tuula Tarvainen, johtaja  
Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto 

ja Laukaan vankila 



Rikosseuraamuslaitos 

 Rikosseuraamuslaitos muodostuu 
 

 keskushallinnosta,  
 täytäntöönpanoyksiköstä, 
 Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta, sekä 
 kolmesta rikosseuraamusalueesta: 

 kolme arviointikeskusta sekä  
 14 yhdyskuntaseuraamustoimistoa ja 
 26 vankilaa 

Tuula Tarvainen 



 Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on seuraamusten 
täytäntöönpano siten, että lisätään tuomittujen 
valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan 

 Painopistettä muutetaan vähitellen suljetusta 
laitostäytäntöönpanosta avoimempaan suuntaan ja kohti 
vaiheittaista vapauttamista 

 Samaan täytäntöönpano-organisaatioon sisältyy sekä 
vapaudessa että laitoksissa tapahtuva seuraamusten 
suorittaminen 

 Kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan 
tuloksellisuuteen ja uusintarikollisuuden vähentämiseen 

Tuula Tarvainen 
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VISIO 2025 

Valmennamme rikoksettomaan elämään –  
turvallisesti kohti avoimempaa täytäntöönpanoa 

 
 

Resurssit 
 
 
 
 
 

Toimintamme on 
taloudellista ja 

tuottavaa 

Resurssit 
kohdennetaan  

strategiaa  
edistävään 
toimintaan 

Toiminnallinen tuloksellisuus (prosessit, organisaatio) 
 
 
 
 
 
 
 

Verkostoidumme ja 
integroidumme yhteiskunnan 

normaalipalveluihin 
 

Toiminta- ja asiakasprosessit 
ovat sujuvia, tietojärjestelmät 

edistävät tuloksellisuutta 
 

Toimipaikkaverkosto ja 
organisaatiorakenne edesauttavat 

tavoitteiden saavuttamista 
 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite (asiakkaan ja kansalaisen näkökulma)  
    
 
 
         
 
 
 
 

Valmennamme asiakkaita 
rikoksettomaan elämäntapaan 

 

Toiminnassamme toteutuu 
oikeusturva ja yhdenvertainen 

kohtelu 
 

Täytäntöönpanossa 
huolehditaan turvallisuudesta 

 

Henkilöstö  
 
 
 
 
 

Työhyvinvointia 
kehitetään 

suunnitelmallisesti 
 

Asiakkaiden ja 
henkilöstön välistä 

vuorovaikutusta 
lisätään  

 

Innostamme ja 
valmennamme 

henkilöstöä 
jatkuvassa 

muutoksessa 
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Mikä on Rise-kampus? 
 

 Kampukseen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja 
avovankilan toiminnot 
 Vankipaikkoja 60, joista 40 miehille ja 20 naisille 
 Yhdyskuntaseuraamusasiakkaita 181 
 Seuraamusselvitysasiakkaita 339 
 Siviiliarviointeja 150 

 
 Henkilökunta 40 

Tuula Tarvainen 



Mitä yhdyskuntaseuraamustoimistossa tehdään? 

 
Yhdyskuntaseuraamukset pannaan täytäntöön tuomitun  normaalissa 
elämänpiirissä 
 Tuomitun vapautta rajoittavat hänelle asetetut seuraamuksen ehdot 

ja rajoitteet 
 Yleisin yhdyskuntaseuraamus on  yhdyskuntapalvelu 

 Yhdyskuntapalvelu tapahtuu tavallisessa työyhteisössä eli 
palvelupaikassa 
 kunnat, säätiöt, seurakunnat, voittoa tavoittelemattomat yhdistykset, hoitolaitokset jne. 

 Nuorisorangaistus 
 Nuorten ehdollisen vankeuden valvonta 
 Ehdonalaisen vapauden valvonta 
 Valvontarangaistus 
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Tuula Tarvainen 

Suoritetaan  
vapaudessa 

 
Ehdollinen vankeus 
oheisseuraamukset 
 

Yhdyskuntapalvelu 

Nuorisorangaistus 

Valvontarangaistus 

Ehdoton vankeus joko  
avolaitoksessa tai suljetussa  
vankilassa 

Nuorten valvonta 

Yhdyskuntapalvelu 

Valvottu koevapaus 

Ehdonalaisen  
vapauden valvonta 

Seuraamus- 
selvitysvitykset 

Siviili- 
arviointi 



Yhdyskuntaseuraamustoimiston toiminnasta 

 Toimistossa noudatetaan virastotyöaikaa  
(ma - pe klo 8 – 16.15) 

 Vastaanottotyötä;  
yksilö- ja ryhmätapaamisia, verkostotapaamisia 

 Toimintavelvoitepaikkatyö vaatii matkustamista 
 Ajanvarauksella 
 Päihteettömyys 
 Asiakkuuksien kestot:  

kertaluonteisesta käynnistä kolmeen vuotta 
 
 Varallaolojärjestelmä iltaisin ja viikonloppuisin 
 Tukipartio liikkuu kentällä ja on työssä kaikkina viikonpäivinä kahdessa 

vuorossa 
 Asiakkaat käyttäytyvät hyvin – häiriöitä toimistossa tai sen ulkopuolella 

on äärimmäisen harvoin ja niihin puututaan pienellä kynnyksellä 
 



Verkostotyöstä ja toimintavelvoitepaikoista 
 
 Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoon osallistuu 

yhdyskuntaseuraamustoimiston virkamiesten lisäksi yksityisiä 
henkilöitä, julkisen sektorin työpaikkoja, sosiaali- ja 
terveydenhuollon viranomaisia sekä kolmannen sektorin toimijoita 
mukaan lukien asumispalvelut 

 Keskeisiä yhteistyötahoja: syyttäjä-, oikeus- ja poliisiviranomaiset 
 Yhdyskuntapalvelun palvelupaikkoja lähes 200 Keski-Suomessa  
 Kuntoutusjatkumoiden turvaaminen rangaistuksen aikana ja sen 

jälkeen 



Avovankila lisää vangin vastuunottoa omasta 
elämästään ja valmentaa vapautumiseen 

Tuula Tarvainen 



Suljettu vankila tiukempaa valvontaa tarvitseville 



Turvallisesti kohti avoimempaa täytäntöönpanoa 



Suljetusta vankilasta avovankilaan 

 Vanki voidaan sijoittaa avolaitokseen, jos 
 soveltuu avolaitoksessa järjestettävään tai avolaitoksen 

hyväksymään toimintaan 
 sitoutuu päihteettömyyteen ja sen valvontaan 
 voidaan olettaa noudattavan avolaitoksen järjestystä 
eikä poistuvan luvatta 

 



Avolaitokseen eivät pääse 

 Järjestäytyneessä rikollisuudessa mukana olevat 
 Henkilöt, jotka eivät ole sitoutuneet rangaistusajan suunnitelman 

mukaiseen työskentelyyn  
 Henkilöt, joilla on todettu rangaistusaikana alkoholin ja 

huumausaineiden käyttöä tai alttius väkivaltaiseen käyttäytymiseen 
 Tai muutoin avolaitoksen toiminnan ja turvallisuuden (myös 

ympäristö huomioiden) kannalta riskihenkilöt 



Vankilan päiväjärjestys 

 Vangit toiminnoissa klo ma - pe klo 7.00 – 16.00 
 Lounastauko klo 11.05 – 11.30 
 Ilta: harrastustoimintaa, kuntoilu ja liikunta sitä varten tarkoitetuissa tiloissa 

ja rajatulla ulkoilualueella, askartelu, ryhmätoiminnot, lepo 
 Viikonloppu: vapaa-ajan aktiviteetit, valvotut vieraiden tapaamiset klo 10 – 

14.00 
 Valvomattomat perhetapaamiset erillisellä luvalla keskimäärin kerran 

kuukaudessa 
 Vankila hiljenee klo 22.00, ja ulko-ovet lukitaan 
 Kaksi kertaa viikossa kaupassa käynti valvotusti 
 Siviilityössä olevat ja opiskelijat käyvät kaupassa tulomatkalla 
 Ruokailu järjestetään ma – pe; iltaisin ja viikonloppuisin vangit valmistavat 

itse ruoan 
 Vartiointi ympäri vuorokauden: 2 – 3 vartijaa 
 Vankikuljetukset ma ja to; siirrot suljetusta vankilasta Laukaan vankilaan ja 

siirrot Laukaan vankilasta suljettuun vankilaan (Rikosseuraamuslaitoksen 
sisäinen kuljetus) 

 



Kokonaiskuntoutus Laukaan vankilassa 

 
 Tulovaiheen toimintapiste 
 Ikkunapaja 
 Kiinteistöhuolto  
 Keittiö- ja laitoshuolto  
 Rakennusalan- ja puualan koulutus Jao  
 Metsähallituksen työkohteet 
 Laukaan ja Jyväskylän kuntakohteet 
 Siviilityö ja opiskelu vankilan ulkopuolella 



Valvottu koevapaus ennen ehdonalaista 
vapautumista 
 Valvotun koevapauden tarkoituksena on suunnitelmallisella ja 

asteittaisella vapauttamisella ylläpitää ja edistää vangin valmiuksia 
sijoittua yhteiskuntaan. 

 Valvotun koevapauden sisältönä on koevapauteen sijoitetulle 
rangaistusajan suunnitelmassa määrätty velvollisuus pysyä 
asunnossaan, osallistua hänelle määrättyyn toimintaan ja noudattaa 
muita tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia.  



Miksi kampus Jyväskylään? 
Asiakaslähtöisyys ja  
kumppanuudet 
 

 
 Keski-Suomessa yhdyskuntaseuraamustoimistoon tulleista 

asiakkaista (665) puolet ja vangeista (288) lähes 70 % Jyväskylän 
seudulta (vuonna 2016) 

 Tuomittujen sijoittuminen työhön, koulutukseen ja 
kuntoutuspalveluihin helpottuu 

 Keskeiset viranomais- ja muut yhteistyötahot lähellä 
 Julkiset kulkuyhteydet mahdollistavat asiakkaiden ja vankien 

liikkumisen ja vankien yhteydenpidon läheisiin 
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Miksi kampus Jyväskylään?  
- Vaikuttavuus 
 Vankien kokonaiskuntoutuksen modernisointi  

Rikosseuraamuslaitos verkostoituu ja integroituu yhteiskunnan 
normaalipalveluihin   

 Vankeus- ja asiakasprosessien jatkumoiden ja yhteiskuntaan 
sijoittumisen sujuva eteneminen 

 Resurssien ja osaamisen tehokkaampi hyödyntäminen toimintojen 
kehittämiseksi 

 Palvelujen läheisyys ja saatavuus tehostaa toimintaa ja työajan 
käyttöä  

Tuula Tarvainen 



Miksi kampus Jyväskylään? 
- Edut kaupungille 
 Rikosseuraamusalan palvelut  ja työpaikat säilyvät Jyvässeudulla 
 Oppilaitoksille harjoittelupaikkoja 
 Tuottaa rakennusalan ja ympäristöhoidon palveluja 
 Käyttää kaupan ja liikenteen palveluja sekä kaupungin tarjoamia 

harrastusmahdollisuuksia  
 Vuokratulojen luotettavuus, kiinteistön ja piha-alueen kunnossapito 
 Uusintarikollisuuden vähentäminen lisää Jyväskylän turvallisuutta 
 

 

Tuula Tarvainen 



Toiminnan jatkaminen Laukaan vankilassa ei ole 
vaihtoehto 
 
 Rikosseuraamuslaitos keskittää toimipaikkaverkostonsa  jatkossa 

väestökasvun alueille 
 

 Laukaan vankilan tilat ovat epäkäytännölliset 
 Tilat ovat liian isot ja kustannusvaikutuksiltaan kalliit 
 Tilat vaatisivat mittavat peruskorjausinvestoinnit 

 
 Kampuksessa yhdistetään kahden yksikön toiminta: vankilan ja 

yhdyskuntaseuraamustoimiston 
 Toimitilojen muunneltavuus ja yhteiskäyttö 

Tuula Tarvainen 



Kampus kaupunkiympäristössä 
 
 Palvelurakennus, asumisyksikkö ja ikkunapaja 
 Asuminen rinnastettavissa erityisasumiseen 
 Virastoasiointi 
 Toiminta-alue rajataan kevyesti ympäristöstä 
 Liikennöinti: polkupyörä, henkilöauto ja bussi  
 
 Poliisin lausunnot Kuopion, Mikkelin ja Oulun vankiloista ja 

vapauttamisyksiköistä 
 ei vaikutusta yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen 
 tehostanut poliisin toimintaa 
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Vastaavanlaisia yksiköitä Suomessa 

 Kuopio 
 Yhdyskuntaseuraamus-

toimisto 
 Vapauttamisyksikkö 
 Vankila 

 Suomenlinna 
 Avovankila 

 Oulu 
 Yhdyskuntaseuraamus-

toimisto 
 Vapauttamisyksikkö 
 Vankila 
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Kampuksen kustannustehokkuus 

 Toimitilojen määrä tippuu nykyisestä reiluun kymmenesosaan 
 Hankkeen kustannusarvio reilut 8 milj. euroa 
 Vaadittu kustannusneutraalisuus toteutuu  
 Kiinteistöhuollon, logistiikan ja tekniikan taloudellisuus ja tehokkuus  
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Verkostoyhteistyölle rakentuva kampushankkeen 
toteutus 
 Rise 

 Uudessa strategiassa paino vapauteen valmentamisessa 
 Sijoittuminen työhön, koulutukseen ja kuntoutuspalveluihin helpottuu 
 Vapautumisvaiheessa olevat sekä yhdyskuntaseuraamusasiakkaat saavat 

palvelut samasta paikasta 
 Jykes Kiinteistöt 

 Senaatti-kiinteistöt kilpailutti Rise-kampuksen tilahankkeen julkisena 
hankintana keväällä 2015  

 Tarjouksen jätti yksi tarjoaja, Jykes Kiinteistöt Oy 
 Jyväskylän kaupunki 

 Alueelle saadaan laadukas ja asianmukainen kaava 
 Kaupunkirakenne säilyy viihtyisänä ja toimivana 

 Senaatti-kiinteistöt  
 Rakennettavat toimitilat täyttävät valtion toimitilastrategian vaatimukset 

 

Tuula Tarvainen 



Tiedotuskanavat ja lisätietoa 

 Kaavoitus 
 http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/934 

 Kaupungin suunnitelmat Tourujoen puistoon 
 http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kansalaispuistomatara 
 http://www2.jkl.fi/kaavakartat/14_059/2016_ramoninkadun_luont

oselvitys.pdf 
 Tiedottaminen/avoimuus 

 www.vapauteen.fi 
 Asukastilaisuudet 

Tuula Tarvainen 

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/934
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http://www2.jkl.fi/kaavakartat/14_059/2016_ramoninkadun_luontoselvitys.pdf
http://www.vapauteen.fi/
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