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Rikosseuraamuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan Rikosseuraamuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1108/2009) 2 §,

5 §:n 2 momentti, 9 ja 10 §, 11 §:n 1 kohta, 13 §:n 1 momentin 3 kohta, 16 §, 19 §:n
3 momentti ja 21 § seuraavasti:

2 §

Organisaatio

Rikosseuraamuslaitokseen kuuluu keskus-
hallintoyksikkö, kolme rikosseuraamusalu-
etta, täytäntöönpanoyksikkö ja terveyden-
huoltoyksikkö.

Keskushallintoyksikössä on yksiköitä siten
kuin laitoksen työjärjestyksessä määrätään.
Keskushallintoyksikkö toimii Helsingissä.

Rikosseuraamusalueella toimii arviointi-
keskus, yhdyskuntaseuraamustoimistoja ja
vankiloita sekä tarvittaessa muita rangaistus-
ten täytäntöönpanosta ja tutkintavankeuden
toimeenpanosta vastaavia yksiköitä.

Täytäntöönpanoyksiköllä voi olla toimi-
paikkoja rikosseuraamusalueen eri yksi-
köissä. Täytäntöönpanoyksikön päätoimi-
paikka on Turku.

Terveydenhuoltoyksikössä on sairaaloita ja
poliklinikoita, joilla voi olla toimipaikkoja
rikosseuraamusalueen eri yksiköissä, sekä
tarvittaessa muita toimintayksiköitä. Tervey-
denhuoltoyksikön päätoimipaikka on Hä-
meenlinna.

5 §

Johto

— — — — — — — — — — — — —
Rikosseuraamusaluetta johtaa aluejohtaja.

Täytäntöönpanoyksikköä johtaa täytäntöön-
panojohtaja. Arviointikeskusta, yhdyskunta-
seuraamustoimistoa ja vankilaa johtaa joh-
taja.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Edustus viranomaisissa

Pääjohtaja tai hänen valtuuttamansa virka-
mies edustaa laitosta tuomioistuimessa ja
muussa viranomaisessa. Rikosseuraamusalu-
etta koskevassa asiassa laitosta edustaa kui-
tenkin aluejohtaja tai hänen valtuuttamansa
virkamies ja arviointikeskusta, yhdyskunta-
seuraamustoimistoa tai vankilaa koskevassa
asiassa yksikön johtaja. Täytäntöönpanoyk-
sikköä edustaa tuomioistuimessa ja muussa
viranomaisessa täytäntöönpanojohtaja tai hä-



nen valtuuttamansa virkamies. Terveyden-
huoltoyksikköä edustaa tuomioistuimessa ja
muussa viranomaisessa johtava ylilääkäri tai
hänen valtuuttamansa virkamies sekä sairaa-
laa ja poliklinikkaa ylilääkäri tai hänen val-
tuuttamansa virkamies.

10 §

Henkilöstö

Keskushallintoyksikössä on pääjohtajan
viran lisäksi laitoksen johtamista, ohjaamista,
kehittämistä sekä muuta keskushallintoa var-
ten muita virkoja sekä työsopimussuhteista
henkilöstöä. Keskushallintoyksikön virkojen
perustamisesta, siirtämisestä, lakkauttami-
sesta ja muuttamisesta päättää pääjohtaja.

Rikosseuraamusalueella on aluejohtajan
sekä arviointikeskuksen, yhdyskuntaseuraa-
mustoimiston ja vankilan johtajan virat sekä
muita virkoja ja työsopimussuhteista henki-
löstöä. Aluejohtajan sekä arviointikeskuksen,
yhdyskuntaseuraamustoimiston ja vankilan
johtajan virkojen perustamisesta, siirtämi-
sestä, lakkauttamisesta ja muuttamisesta päät-
tää pääjohtaja. Muiden virkojen perustami-
sesta, siirtämisestä, lakkauttamisesta ja muut-
tamisesta päättää aluejohtaja.

Täytäntöönpanoyksikössä on täytäntöön-
panojohtajan virka, täytäntöönpanopäällikön
ja notaarin virkoja sekä muita virkoja ja työ-
sopimussuhteista henkilöstöä. Täytäntöönpa-
nojohtajan viran perustamisesta, siirtämi-
sestä, lakkauttamisesta ja muuttamisesta päät-
tää pääjohtaja. Muiden virkojen perustami-
sesta, siirtämisestä, lakkauttamisesta ja muut-
tamisesta päättää täytäntöönpanojohtaja.

Terveydenhuoltoyksikössä on johtavan yli-
lääkärin virka, ylilääkärin virkoja sekä muita
virkoja ja työsopimussuhteista henkilöstöä.
Johtavan ylilääkärin viran perustamisesta,
siirtämisestä, lakkauttamisesta ja muuttami-
sesta päättää pääjohtaja. Muiden virkojen pe-
rustamisesta, siirtämisestä, lakkauttamisesta
ja muuttamisesta päättää johtava ylilääkäri.

Virkojen siirtämisestä ja muuttamisesta ri-
kosseuraamusalueiden välillä sekä täytän-
töönpanoyksikön, terveydenhuoltoyksikön ja
rikosseuraamusalueiden välillä päättää pää-
johtaja tai muu työjärjestyksessä määrätty
keskushallintoyksikön virkamies.

11 §

Vankeuslain 1 luvun 8 §:n mukaista
päätösvaltaa käyttävät virkamiehet

Vankeuslain (767/2005) 1 luvun 8 §:n 1
momentin 4–8 kohdassa tarkoitettuja virka-
miehiä ovat:

1) täytäntöönpanosta vastaavana virka-
miehenä täytäntöönpanojohtaja, täytäntöön-
panopäällikkö ja työjärjestyksessä määrätty
notaari;
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Virkamiesten erityiset kelpoisuusvaatimukset

Jollei muualla laissa toisin säädetä, kelpoi-
suusvaatimuksena on:
— — — — — — — — — — — — —

3) aluejohtajalla ja täytäntöönpanojohta-
jalla sekä arviointikeskuksen, yhdyskuntaseu-
raamustoimiston ja vankilan johtajalla ylempi
korkeakoulututkinto sekä käytännössä osoi-
tettu johtamistaito ja johtamiskokemus;
— — — — — — — — — — — — —

16 §

Nimitystoimivalta

Valtioneuvosto nimittää pääjohtajan.
Pääjohtaja nimittää aluejohtajan, täytän-

töönpanojohtajan, johtavan ylilääkärin ja kes-
kushallintoyksikön virkamiehet sekä ottaa
keskushallintoyksikön työsopimussuhteisen
henkilöstön. Pääjohtaja voi siirtää toimivallan
keskushallintoyksikön virkamiesten nimittä-
miseen ja työsopimussuhteisen henkilöstön
ottamiseen sijaisenaan toimivalle virkamie-
helle.

Aluejohtaja, täytäntöönpanojohtaja sekä
arviointikeskuksen, yhdyskuntaseuraamustoi-
miston ja vankilan johtaja nimittää alaisensa
virkamiehet ja ottaa alaisensa työsopimus-
suhteisen henkilöstön.

Johtava ylilääkäri nimittää alaisensa virka-
miehet ja ottaa alaisensa työsopimussuhteisen
henkilöstön sekä nimittää sairaalaa tai poli-
klinikkaa johtavan ylilääkärin. Sairaalaa tai
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poliklinikkaa johtava ylilääkäri nimittää alai-
sensa virkamiehet ja ottaa alaisensa työsopi-
mussuhteisen henkilöstön.

19 §

Virkavapauden myöntäminen

— — — — — — — — — — — — —
Pääjohtaja tai muu työjärjestyksessä mää-

rätty keskushallintoyksikön virkamies myön-
tää virkavapauden täytäntöönpanojohtajalle
ja johtavalle ylilääkärille. Täytäntöönpa-
nojohtaja tai muu työjärjestyksessä määrätty
virkamies myöntää virkavapauden täytän-
töönpanojohtajan alaiselle virkamiehelle.
Johtava ylilääkäri tai muu työjärjestyksessä
määrätty virkamies myöntää virkavapauden
sairaalaa tai poliklinikkaa johtavalle ylilääkä-
rille. Sairaalaa tai poliklinikkaa johtava yli-
lääkäri taikka muu työjärjestyksessä määrätty
virkamies myöntää virkavapauden sairaalaa
tai poliklinikkaa johtavan ylilääkärin alaiselle
virkamiehelle.

21 §

Muiden toimintayksiköiden tehtävien
hoitaminen

Pääjohtaja tai muu työjärjestyksessä mää-
rätty keskushallintoyksikön virkamies voi
määrätä rikosseuraamusalueen hoitamaan
myös toisen rikosseuraamusalueen tai valta-
kunnallisen yksikön tehtäviä taikka valtakun-
nallisen yksikön hoitamaan rikosseuraamus-
alueen tehtäviä.

Aluejohtaja, täytäntöönpanojohtaja tai ter-
veydenhuoltoyksikön johtava ylilääkäri voi
määrätä alaisensa virkamiehen hoitamaan toi-
sen rikosseuraamusalueen tai valtakunnalli-
sen yksikön tehtäviä taikka valtakunnallisen
yksikön hoitamaan rikosseuraamusalueen
tehtäviä. Näin hoidettavasta tehtäväkokonai-
suudesta sovitaan kyseisen virkamiehen ja
toimintayksiköiden kesken.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2012

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Hallitusneuvos Leena Kuusama
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