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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS RIKOSSEURAAMUSALAN KOULUTUSKESKUKSESTA 
ANNETUN LAIN 1 §:N JA RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANON 
HALLINNOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (HE 89/2007 vp) 
 
 

Yleistä 
 
Hallituksen esitys sisältää kolme eri muutosehdotusta: Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 
ehdotetaan siirrettäväksi oikeusministeriön alaisuudesta Rikosseuraamusviraston alaisuuteen, 
Rikosseu-raamusviraston työjärjestyksen vahvistaisi jatkossa oikeusministeriön sijasta virasto 
itse ja kolmanneksi vankeinhoitolaitoksen maksullisen toiminnan tuotteiden hinnoittelusta 
annettaisiin uudet säännökset. Muutokset on koottu samaan esitykseen, koska ne kaikki 
edellyttävät rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain (135/2001) muuttamista, 
mutta ne eivät liity muulla tavoin toisiinsa. 
 
Ehdotuksen sisältö 
 
1) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen asema 
 
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus on suoraan oikeusministeriön alainen valtion oppilaitos, 
jonka tulosohjauksesta vastaa ministeriön kriminaalipoliittinen osasto. Koulutuskeskus järjestää 
rikosseu-raamusalalla tutkintoon johtavaa koulutusta, jolla tarkoitetaan 53 opintoviikon mittaista 
vartijan virkaan kelpoisuuden tuottavaa vankeinhoidon perustutkintoa. Lisäksi koulutuskeskus 
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antaa rikos-seuraamusalalla ammatillista lisäkoulutusta eli vankiloiden ja 
Kriminaalihuoltolaitoksen henkilökunnan täydennyskoulusta ja uuden henkilökunnan 
perehdyttämiskoulutusta. Kolmantena tärkeänä kokonaisuutena koulutuskeskus osallistuu 
Laurea-ammattikorkeakoulussa annettavan rikosseuraamusalan koulutusohjelman opetukseen. 
Lisäksi koulutuskeskus harjoittaa toimialaansa liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä 
ylläpitää kriminologista erikoiskirjastoa. Koulutuskeskuksen henkilötyövuosimäärä on 29. 

Henkilökunnan koulutuksen ja osaamisen merkitys alan toiminnalle ja sen kehittämiselle on 
olennaisen tärkeä. Koulutuskeskuksen koulutustarjonnasta suurin osa suuntautuu 
rikosseuraamusalalle. Tämän vuoksi alalla viime vuosina toteutettujen organisaatiouudistusten 
yhteydessä onkin ollut esillä se, onko koulutuskeskuksen oikea paikka enää suoraan 
oikeusministeriön alaisena virastona ja rikosseuraamusalan muusta hallinnosta erillään. 
Henkilöstön koulutus liittyy läheisesti viraston ydintoimintoihin, joten 
Rikosseuraamusvirastolla itsellään tulisi olla sen laadusta ja määrästä päävastuu osana alan 
toiminnan johtamista ja kehittämistä. Rikosseuraamusviraston asemaa koulutuskeskuksen 
ohjauksessa onkin pyritty vahvistamaan muun muassa lisäämällä yhteistyötä koulutus-
keskuksen tulosohjauksessa sekä vahvistamalla sen edustusta koulutuskeskuksen 
johtokunnassa. 



 

Käsitellessään vuonna 2006 hallituksen esitystä laiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta eduskunnan 
lakivaliokunta piti mietinnössään (LaVM 16/2006) aiheellisena, että koulutuskeskusta tulevaisuudessa edelleen 
kehitettäessä arvioidaan, olisiko koulutuskeskus syytä hallinnollisesti siirtää Rikosseuraamusviraston alaisuuteen 
ja sen tulosohjaukseen. Tätä esittivät myös useat valiokunnassa kuullut asiantuntijat. 

Rikosseuraamusalalla käynnistyi ministerin kesäkuussa 2007 tekemällä päätöksellä laaja vankeinhoidon 
kehittämisohjelma. Koulutuskeskuksen siirtäminen Rikosseuraamusviraston yhteyteen sisältyy myös tähän 
ohjelmaan. Samaa ehdotti myös rikosseuraamusalan kehittämistarpeita selvittänyt oikeusministeriön asettama 
selvitysmies Jukka Wuolijoki vuoden alussa jättämässään raportissa. 
 
Edellä olevan perusteella koulutuskeskus ehdotetaan siirrettäväksi vuoden 2008 alusta lukien Ri-
kosseuraamusviraston alaisuuteen ja tulosohjaukseen. Tämä edellyttää Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta 
annetun lain (1316/2006) 1 §:n ja rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamista. 
Koulutuskeskuksen toimintamenot budjetoidaan jo nyt samaan talousarvion lukuun ja samalle momentille 
(rangaistusten täytäntöönpano) kuin Rikosseuraamusviraston ja muiden sen alaisten virastojen menot ja se 
kuuluu taloushallinnollisesti samaan tilivirastoon, joten muutos ei aiheuttaisi tältä osin toimenpiteitä. Tarvittavat 
asetusmuutokset olisivat myös vähäisiä. 

2) Rikosseuraamusviraston työjärjestys 
 
Rikosseuraamusviraston työjärjestyksen hyväksyy voimassa olevan lain mukaan oikeusministeriö. Toimivalta 
säädettiin kuuluvaksi oikeusministeriölle vuonna 2001 tapahtuneisiin viraston perusta-misjärjestelyihin liittyen. 
Koska virastoon on kohdistunut sen jälkeenkin muutoksia hallinnonalan organisaation kehittämiseen liittyen, on 
toimivalta työjärjestyksen vahvistamiseen säilytetty toistaiseksi oikeusministeriössä. 

Virastot hyväksyvät pääsääntöisesti itse työjärjestyksensä. Tämän vuoksi ja koska toimivallan kuulumisen 
oikeusministeriölle ei ollut tarkoitus jäädä pysyväksi ratkaisuksi ehdotetaan rangaistusten täytäntöönpanon 
hallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamista siten, että Rikosseuraamusviraston työjärjestyksen vahvistaminen 
siirrettäisiin oikeusministeriöltä Rikosseuraamusviraston toimivaltaan. Tätä on ehdottanut myös edellä mainittu 
selvitysmies Jukka Wuolijoki tammikuisessa raportissaan. Ehdotus sisältyy myös kesäkuussa käynnistyneeseen 
vankeinhoidon kehittämisohjelmaan. Muutos selkeyttäisi toimivallanjakoa ministeriön ja keskusviraston välillä ja 
olisi näin myös hallitusohjelmaan sisältyvien keskushallinnon uudistamista koskevien linjausten mukainen. 
Työjärjestyksen vahvistaisi Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja, joka toimii lain 2 §:n mukaan viraston 
päällikkönä. 

3) Vankeinhoitolaitoksen työtoiminnan ja laitosmyynnin hinnoitteluperusteet 
 
Vankiloissa järjestetään vangeille työtoimintaa, jonka tarkoituksena on muun muassa lisätä vankien 
työelämävalmiuksia ja parantaa työkykyä sekä edistää heidän sijoittumistaan yhteiskuntaan vankeuskin 
(767/2005) tavoitteiden mukaisesti. Työtoiminnan merkittävimpiä työaloja ovat puu-, metalli- ja maatalousalat 
sekä erilaiset käsityöt. Vangit tekevät myös laitos- ja kiinteistöhuoltotöitä sekä rakennustöitä. Työtoiminnan 
tuotteita myydään muun muassa valtion ja kuntien laitoksille, elinkeinoelämälle sekä suoraan kuluttajille. 
 
Vankeuskin 9 luvun 4 §:n mukaan vankilan on järjestettävä vangeille mahdollisuus hankkia elintarvikkeita ja 
muuta henkilökohtaiseen käyttöön sopivaa tavaraa. Tätä tarkoitusta varten vankiloissa on laitosmyymälöitä, 
joista vangit voivat ostaa mainittuja tuotteita. 
Ehdotetussa rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 6 a §:ssä säädettäisiin vankien työtoiminnan 
tuotteiden ja vangeille vankiloiden laitosmyymälöistä myytävien tuotteiden, hinnoittelun perusteista. 
Säännöksillä poikettaisiin valtion maksuperustelain (150/1992) hinnoitteluperusteista. 
 
Nykyisin työtoiminnan ja laitosmyynnin tuotteiden hinnoitteluperusteet määräytyvät valtion maksuperustelain ja 
sen nojalla annetun oikeusministeriön hallinnonalaa koskevan maksuperusteasetuk-sen nojalla. Maksuperustelain 
7 §:n mukaan hinnoittelussa tulisi noudattaa liiketaloudellisia perusteita. Tuotteiden myynnistä saatavien 
tuottojen tulisi kattaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset ja tuottaa liiketaloudellista voittoa. Käytännössä 
Vankeinhoitolaitoksen työtoiminnan ja laitosmyynnin hinnoittelu poikkeaa liiketaloudellisista perusteista. 
 
Työtoiminnan tuotteiden hinnoittelu 
 
Työtoiminnan tuotteet myydään yleisillä markkinoilla ja niistä saadaan yleistä hintatasoa vastaava hinta. 
Työtoiminnan kustannukset ovat kuitenkin suuremmat kuin tavanomaisessa liiketoiminnassa ja siksi toiminta on 
jatkuvasti tappiollista. Syynä korkeampiin kustannuksiin on se, että työtoiminnalla on yritystoiminnasta 
poikkeavat tavoitteet eli vankeja pyritään kuntouttamaan ja kouluttamaan tulevaa vapautumista varten. 
 
Toiminnan tappiollisuutta on pyritty korjaamaan maksuperustelain mukaisella hintatuella, jolla katetaan 
kustannusten ja saadun tuoton erotusta. Hintatukeen on ollut mahdollista käyttää noin 5-6 miljoonaa euroa 
rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenoihin valtion talousarviossa vuosittain varatusta määrärahasta. 



 

Hintatuesta huolimatta työtoiminta on ollut tappiollista. Muun muassa valtiontalouden tarkastusvirasto on 
kiinnittänyt huomiota siihen, ettei hintatuen käyttö sovi vankien työtoimintaan. Näistä syistä maksuperustelain 
edellyttämät liiketaloudelliset hinnoitteluperusteet eivät sovellu työtoiminnan hinnoitteluun. 
 
Työtoiminnan tuotteiden hinnoittelua ehdotetaankin muutettavaksi siten, että se vastaisi paremmin tosiasiallista 
hinnanmuodostusta. Lähtökohtana olisi edelleen liiketaloudellinen hinnoittelu. Edellä mainituista työtoiminnan 
erityispiirteisiin liittyvistä syistä hinnat voitaisiin kuitenkin määrätä myös käyvän hintatason mukaan. 
Hinnoittelusta tulisi näin nykyistä läpinäkyvämpää ja yksinkertaisempaa. 
 
Laitosmyymälöiden hinnoittelu 
 
Myös laitosmyynnin hinnoittelun tulisi nykyisin maksuperustelain nojalla tapahtua liiketaloudellisin perustein. 
Oikeusministeriön maksuperusteasetuksessa säädetään kuitenkin, että laitosmyymälöiden tuotteiden 
hinnoittelulla pyritään kattamaan vain tuotteen hankintahinta. Hinnat ovat siten osittain käypää hintatasoa 
alemmat, eikä toiminnalla ole tavoiteltu liiketaloudellista voittoa. Tämä on ollut perusteltua, koska vankien 
tulotaso on matala ja varsinkin suljetuissa vankiloissa laitosmyymälä on vangeille ainut mahdollisuus hankkia 
päivittäisessä elämässä tarvittavia tavaroita. Laitosmyynnin tarkoituksena on myös tukea vankilaolojen 
normaalisuutta. 
 
Nykyiset hinnoitteluperusteet poikkeavat valtion maksuperustelaista. Siksi myös niistä sisällytettäisiin valtion 
maksuperustelain syrjäyttävä säännös rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 6 a §:ään. 
Ehdotetun säännöksen mukaan hinnoittelun tulisi vastata käypää hintatasoa. Edellä mainituista seikoista johtuen 
hintaa voitaisiin kuitenkin alentaa kattamaan vain tuotteen han 
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kinnasta valtiolle aiheutuneet kustannukset. Hinnoitteluperusteet vastaisivat pääosin nykyisiä perusteita. 
 
Esityksen vaikutukset 
 
Esityksellä ei muutettaisi olennaisesti nykyisiä hinnoitteluperusteita. Siksi sekä työtoiminnan että laitosmyynnin 
tuotot ja kustannukset säilyisivät jokseenkin ennallaan, eikä esityksellä olisi merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia. Koska valtion maksuperustelakia ei enää sovellettaisi hinnoittelussa, luovuttaisiin myös 
hintatukijärjestelmästä. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioon, koska hintatukeen on talousarviossa 
osoitettu osa rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenojen määrärahasta. Koska hintatukijärjestelmästä 
luovuttaisiin, ei valtion talousarviossa enää osoitettaisi osaa määrärahasta hintatukeen. Muutosta ei ole otettu 
huomioon varsinaisessa talousarvioesityksessä vaan se on tarkoitus sisällyttää talousarvioesityksen 
täydennysesitykseen. Muutoksella ei olisi vaikutusta rangaistusten täytäntöönpanon momentin määrärahan 
suuruuteen. 
 
 

Valmistelu 
 
Kaikki kolme muutosehdotusta on valmisteltu oikeusministeriössä ja niistä on pyydetty Rikosseu-
raamusviraston ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen lausunnot. Myös valtiovarainministeriötä on kuultu 
hinnoitteluperusteiden osalta. Maksuperusteita koskeva ehdotus perustuu oikeusministeriön 
maksustrategiatyöryhmän kannanottoihin. 
 
 

Voimaantulo 
 
Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. 



 

Kuuleminen eduskunnan lakivaliokunnassa 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta 
annetun lain 1 §:n ja rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 
muuttamisesta 
 
 
 
 

Esityksen tausta ja nykytilanne 
 
 
 
Vuodesta 2001 lukien rikosseuraamusalan keskusvirastona on toiminut Rikosseu-
raamusvirasto, jonka hallinnonalalle sekä Vankeinhoitolaitos että Kriminaalihuoltolaitos 
kuuluvat. Samana ajankohtana toimintansa aloitti oikeusministeriön kriminaalipoliittinen 
osasto, joka perustettiin aikaisemman vankeinhoito-osaston tilalle sen tehtävien siirtyessä 
suurelta osin perustetulle uudelle keskusvirastolle. Tässä organisaatiouudistuksessa 
Vankeinhoidon koulutuskeskus jatkoi toimintaansa oikeusministeriön alaisuudessa. Tuossa 
yhteydessä pohdittiin koulutuskeskuksen tehtävien laajentamista oikeusministeriön 
hallinnonalalle. Näin ollen koulutuskeskuksen asemaan ei tuossa vaiheessa tehty muutoksia. 
Koulutuskeskuksen tehtävät laajenivat kuitenkin jo tuolloin koko rikosseuraamusalaa eli myös 
Kriminaalihuoltolaitoksen henkilöstöä koskeviksi. 
 
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annettu laki (.2006/1316) astui voimaan 1.1.2007. 
Rikosseuraamusalankoulutuskeskus on nykyisin oikeusministeriön alainen oppilaitos, jonka 
tehtävänä on antaa rikosseuraamusalalla tutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatillista 
lisäkoulutusta sekä harjoittaa toimialaansa liittyvää tutkimus-ja kehittämistoimintaa (1 §). 
Koulutuskeskuksessa voi suorittaa vankeinhoidon perustutkinnon joka antaa pätevyyden 
koulutuksen vankien valvonta- ja ohjaustehtäviin. Lisäksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 
huolehtii rikosseuraamusalan henkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja osallistuu Laurea- 
ammattikorkeakoulussa suoritettavan ammattikorkeakoulututkintoon johtavan 
rikosseuraamusalan koulutusohjelman järjestämiseen (28§). 
 
 
Lakivaliokunta piti Rikosseuraamusalankoulutuskeskuksen lakia koskevassa kannanotossaan 
(LaVM 16/2006) aiheellisena, että koulutuskeskus edelleen kehitettäessä arvioitasiin myös, 
sitä,' olisiko koulutuskeskus syytä hallinnollisesti siirtää Rikos-seuraamusviraston alaiseen 
tulosohajukseen. 

E s i t y ks e n  p ä ä as i a l l i n e n  s i s ä l t ö  
 
Esityksessä ehdotetaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1§ 
muutettavaksi siten, että siirtämistä Rikosseuraamusviraston alaisuuteen ja tulosohjaukseen. 
On perusteltua ja uusien säädösten mukaista, että Rikosseuraamusvirastolla itsellään on 
päävastuu henkilöstönsä laadullisesta ja määrällisestä suunnittelusta sekä koulutuksen 
kehittämisestä yhdessä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa osana 
rikosseuraamusalan toimintaedellytysten. Hallinnollinen muutos tukisi näin 
Rikosseuraamusviraston ja koulutuskeskuksen yhteistyötä liittämällä sen rikosseuraamusalan 
toiminnan kehittämistyöhön. 
 
Koska rikosseuraamusviraston tehtäviin kuuluisi rangaistusten täytäntöönpanon henkilöstön 
perus- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen yhteistyössä Rikosseuraamusalan 
koulutuskeskuksen kanssa, on luonnollista, että hallinnollisen aseman muutoksesta johtuva 
tiiviimpi yhteistyö keskusviraston ja koulutuskeskuksen välillä tehostaisi koulutussuunnittelua 
ja sen oikeaa suuntaamista toiminnan kulloistenkin tarpeiden mukaan. Näin ollen Pidän 
esitettyä muutosta sen omaa asemaa ja tehtäviä selkiyttävinä 
 

RIKOSSEURAAMUSALAN KOULUTUSKESKUS MUISTIO 16.10.2007 
Hannu Kiehelä 

HE 89/2007 vp 

 



 

Huomautan kuitenkin, että esityksen perusteluissa tulisi pitäytyä voimassa olevaan lakiin ja 
esityksen yllä kuvattuun tavoitteeseen, koska esitetty muutos ei edellyttäisi 1 § lisäksi 
olennaisia muutoksia muihin koulutuskeskusta koskeviin säädöksiin. Näin ollen esityksen 
yleisperusteluissa esitetyt viittaukset Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tehtävissä 
tapahtuviin mahdollisiin myöhempiin painopistemuutoksiin ovat nyt tehdyn esityksen kannalta 
tarpeettomia. 

 
 
 
Yhteenveto 

Koska Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen hallinnollinen asema on uuden lain myötä 
muuttunut, katson tarpeelliseksi sen hallinnollisen aseman muuttamisen niin, että 
koulutuskeskus kykenee entistä tiiviimpään yhteistyöhön sen tahon kanssa, joka vastaa 
henkilöstön suunnittelusta. Lisäksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen 1 § muuttaminen 
esitetyllä tavalla edistäisi koulutuskeskuksen ja rikosseuraamusalan toiminnallisten yksiköiden 
välistä suoraa yhteistyötä. 

Jr* RIKOSSEURPRmUSUIRRSTO 

16.10.2007 la» Jq^ J 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 §:n ja 
rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta 

 
 

Rikosseuraamusvirasto kannattaa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 §:n ja rangaistusten 
täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamista hallituksen esityksen sisällön mukaisesti. 
 
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen siirtäminen Rikosseuraamusviraston tulosohjaukseen vahvistaisi 
Rikosseuraamusviraston mahdollisuuksia tulosohjauksen keinoin vaikuttaa rikosseuraamusalan tulevalle ja 
nykyiselle henkilöstölle suunnattavan perus-ja täydennyskoulutuksen sisältöön ja kehittämiseen. Osaamisen 
kehittämisessä ja erityisesti koulutuksen suunnittelussa nykyinen toimintamalli on mahdollistanut selkeiden 
toimintamallien puuttuessa päällekkäisten tehtävien tekemisen. 
 
Osaamisen kehittäminen ja siihen käytettävät henkilöstövoimavarat ovat rikosseuraamusalaa koskettaneiden 
uudistusten vuoksi huomattavien haasteiden edessä. Rikosseuraamusalan kehittämishankkeessa, joka perustuu 
oikeusministeriön kesäkuussa 2007 hyväksymään vankeinhoidon kehittämisohjelmaan, tullaan luomaan rakenteet 
tulosohjaukselle sekä suuntaviivat osaamisen kehittämiseen käytettävien henkilöstövoimavarojen kohdentamiselle. 
 
Rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 3 §:n muutosesitys, jolla Rikosseuraamusviraston 
työjärjestyksen vahvistaisi jatkossa Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja vahvistaa johdonmukaista linjaa, jolla 
toimivaltaa vankeuslain kokonaisuudistuksessa on siirretty sekä vankeja, henkilöstöä että yleishallintoa koskevissa 
kysymyksissä mahdollisimman alhaiselle tasolle organisaatiossa. 
 
Vankien työtoiminnan suoritteiden ja laitosmyynnin tuotteiden hinnoittelun perusteiden osalta Rikos-
seuraamusvirasto toteaa kannattavansa maksuperustelain ohittavan erityissäännöksen säätämistä. 
 
Rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annettuun asetukseen otettavalla säännöksellä tuodaan näkyväksi 
vankeinhoidon työtoiminnan lähtökohta, joka sinänsä on pysynyt muuttumattomana. Rangaistusaikana tehtävä työ 
voi olla vangin työtaitoa ylläpitävää, työllistymistä edistävää ammattityötä tai kuntouttavaa työtä. Tällaisen työn 
tuloksena syntyneiden tuotteiden hinnoitteluun liiketaloudelliset hinnoitteluperusteet, ilman hintojen 
alentamismahdollisuutta, ovat soveltuneet huonosti. 
 

RIKOSSEURAAMUS 
 
 

Sinikka Vahvaselkä 
ylitarkastaja 
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Hallituksen esitys HE 89/2007 vp laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 
1 §:n ja rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta 
 
 

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 
 
Vankilan toiminnan näkökulmasta esitys tukee hyvin niitä seikkoja, jotka nykytilanteessa on katsottu ongelmalliseksi. 
Rikosseuraamusviraston tulosohjaus koulutuskeskukseen nähden parantaa todennäköisesti koulutustarjonnan ja 
koulutustarpeen kohtaamista. Koulutustarve on kasvanut huomattavasti vankeuslain ja rakenneuudistuksen 
toteuduttua. 
 
 

Rikosseuraamusalan työjärjestys 
 
Muutos on perusteltu jo valtionhallinnon virastojen yhdenmukaisten käytäntöjen vuoksi. Muutos parantaa 
Rikosseuraamusviraston kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. 
 
 

Laitosmyynnin hinnoittelu 
 
Muutostarve on lähtenyt vankiloista ja käytännön tarpeista. Vankiloiden tavoitteena on järjestää vangille toimintaa, 
joka vähentää uusintarikollisuuden riskiä. Maksuperustelain soveltaminen toimintaan, jonka tavoitteena ei ole 
valmistaa tai kaupata tuotteita, on ollut ongelmallista ja hallinnollisesti työllistävää. Lakiesitys on asiallisesti hyvä ja 
perusteluiltaan selkeä ja se tulee helpottamaan käytännön toiminnan järjestelyä ilman lisäkustannuksia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasi Oksa 
Vankilanjohtaja 
Riihimäen vankila 
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JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 2 päivänä lokakuuta 2007 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi 

hallituksen esityksen laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 §:n ja 

rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta (HE 89/2007 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Leena Kuusama ja suunnittelija Juho Martikainen, oikeusministeriö 

- neuvotteleva virkamies Juha Majanen, valtiovarainministeriö 

- johtaja Hannu Kiehelä, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 

- ylitarkastaja Sinikka Vahvaselkä, Rikosseuraamusvirasto 

- johtaja Pasi Oksa, Riihimäen vankila. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annettua lakia 

siten, että koulutuskeskus siirrettäisiin hallinnollisesti Rikosseuraamusviras- 

HE 89/200? vp Versio 0.1 

ton alaisuuteen. Vastaava muutos tehtäisiin rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annettuun 

lakiin. Samalla Rikosseuraamusviraston työjärjestyksen vahvistaminen siirrettäisiin 

oikeusministeriöltä Rikosseuraamusviraston toimivaltaan. 

Lisäksi ehdotetaan, että vankiloiden työtoiminnan suoritteiden ja laitosmyynnin tuotteiden 

hinnoittelun perusteista säädettäisiin rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetussa laissa 

valtion maksullisen toiminnan yleisistä hinnoitteluperusteista poiketen. 
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Esitys liittyy hinnoitteluperusteiden osalta valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on 

tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin. 

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen 

siirtäminen hallinnollisesti Rikosseuraamusviraston alaisuuteen ja tulosohjaukseen selkiyttää 

koulutuskeskuksen asemaa ja tehtäviä. Samalla se luo edellytykset rikosseuraamusalan 

keskusvirastona toimivan Rikosseuraamusviraston ja koulutuskeskuksen entistä tiiviimmälle 

yhteistyölle sekä alan koulutuksen kehittämiselle ja tehostamiselle. Valiokunta korostaa, että 

esitetyllä muutoksella ei ole tarkoitus ottaa kantaa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen 

tehtävien painopistealueisiin eikä muutoinkaan puuttua voimassa olevassa lainsäädännössä 

koulutuskeskukselle määriteltyihin tehtäviin. 

Vankeinhoitolaitoksen työtoiminnan ja laitosmyynnin suoritteiden hinnoitteluperusteisiin 

ehdotetut muutokset ovat valiokunnan saaman selvityksen mukaan käytännön vaatimia. Valtion 

maksuperustelain (150/1992) ja sen nojalla annetun maksuperustease-tuksen säännökset eivät ole 

soveltuneet vankilaoloihin, jossa toiminnan tavoitteet ovat erilaiset kuin muualla 

valtionhallinnossa. 

Saamansa selvityksen pohjalta valiokunta katsoo, että joitakin yritystoiminnan malleja 

voitaisiin soveltuvin osin harkita otettavaksi käyttöön vankiloiden työtoiminnassa. Tavaroiden 

tuotanto vankiloissa on ollut tähän saakka varsin perinteistä, mikä osaltaan selittyy rakenteiden 

kalleudella. Vankiloiden työtoiminnan lähtökohtana ei ole ollut myöskään tuottaa tehokkaasti 

myyntiin tarkoitettuja tuotteita. Tuotteiden kehittelyyn ja markkinointiin panostaminen ei 

valiokunnan näkemyksen mukaan välttämättä ole ristiriidassa työtoiminnalle asetettujen 

tavoitteiden kanssa. Valiokunnan mielestä vankien ohjaaminen tämäntyyppiseen toimintaan 

saattaisi motivoida vankeja enemmän kuin perinteinen vankilatyö. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. 
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Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Heidi Hautala /vihr 
vpj.  Anna-Maja Henriksson I x  
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Paavo Arhinmäki /vas 
Oiva Kaltiokumpu /kesk 
Ilkka Kantola /sd 
Sampsa Kataja /kok 
Krista Kiuru /sd 
Jari Larikka /kok 
Sanna Lauslahti /kok 
Outi Mäkelä /kok 
Johanna Ojala-Niemelä /sd 
Markku Pakkanen /kesk 
Lyly Rajala /kok 
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps 
Tero Rönni /sd 
Mirja Vehkaperä /kesk. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

eduskuntasihteeri Maija-Leena Paavola. 


