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The Criminal Sanctions Agency in Finland  
Key figures 

 

 One of the lowest prison populations in Europe, 57 prisoners 
per 100,000 of national population. (USA: 666/100,000). 

 

 Prison terms are exceptionally short in the international 
context. The average length of actualized prison term is about 
11 months and about half of the prison terms are less than 3 
months. 

 

 Average daily number of prisoners 3 120 (8% women) 

 

 Average daily number of community sanction clients 3 061 

 

 The Criminal Sanctions Agency employs approx. 2700 officials 

 

 The most common principal offence is violent offence among 
sentenced prisoners (38%) and aggravated drunken driving  
among community sanctions clients 

 

 The overall costs of the criminal sanctions field were about  

      245,4 million USD 

Costs per prisoner per year about 72 000 USD 

Cost of one prison day 235 USD in closed prisons, 136 USD in 
open prisons 
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It’s all about breaking the cycle 

Break the 

cycle FREEDOM 

Closed 

prison 

Other 

sanctions 

Open 

prison 

Prison is a learning 

environment for life 

without crime 
Arkielämän 

taidot 

Correct 

allocation 

IMPRISON-

MENT 

Where do we 

need to go to 

reach this? 
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The aspects of development 

SERVICES 

How does it show for 

the prisoners? 

PROCESSES 

What needs to be done to 

make it all work? 

EFFECTIVENESS 

What do we 

aim for? 

Development 

viewpoints 

① Future 

requirements 

② Arguments 

based on 

research 

③ Prisoners 

perspective 

④ Personnel 

perspective 
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The process (Dec 2016 – Jan 2018) 

HOW: process 

descriptions 

HOW: Customer journey 

PALVELUOHJAUSTYÖ: Vangin tarpeiden ja tavoitteiden seuranta ja päivitys sekä palveluiden valinta. Palveluohjaus suunnittelee myös vapautumisen jälkeistä aikaa

ARVIOINTI ja 
SUUNNITTELU

Vangin riskitekijöiden ja 
tarpeiden arviointi ennen 
vankilaan tuloa. Hoito- 
sekä kuntoutustarpeen 

selvittäminen. 
Valmistautuminen 
vankilaan tuloon. 
Tavoiteasetanta 

toimintavaiheeseen.

SAAPUMINEN ja 
PEREHDYTYS

Otetaan vanki turvallisesti 
vastaan ja tunnistetaan sekä 

kerrotaan vankilan 
pelisäännöt. Tarkennetaan 

vangin lähtötilannetta ja 
tarpeita. Selvitetään hoito- ja 

kuntoutustarpeita.
Akuutin hoidon ja 

kuntoutuksen aloittaminen.

Luodaan edellytykset 
aloittaa / jatkaa muutosta.

TAVOITTEELLISEN TOIMINNAN VAIHE

Vanki kehittää omatoimisesti sekä tuetusti 
valmiuksiaan elää rikoksetonta elämää.

Työkaluina erilaiset palvelut ja toiminnat, joita 
vangille tarjotaan / joihin vanki hakeutuu. 

Seurataan kehittymistä ja tuetaan mahdollisten 
retkahdusten jälkeistä tilannetta. 

TURVALLISUUS: tilat, teknologia ja henkilöstön työkäytännöt, joilla taataan laitosturvallisuus vangeille sekä työturvallisuus työntekijöille ja kumppaneille

SÄHKÖISET PALVELUT: kuntoutus, hoito, opinnot, työskentely, harrastukset, asuminen, jne.

TILASIDONNAISET PALVELUT VANKILASSA: kuntoutus, hoito, opinnot, työskentely, harrastukset, asuminen, jne.

LÄHITYÖ: Inhimillinen ja jatkuva vuorovaikutus vankien kanssa. Tuetaan vankia muutoksessa

Tarvittaessa tutkintavangin erilläänpito 
ja yhteyksien rajoittaminen

Virta suoraan vapaudesta avolaitokseen: Tämä ei tavoitteellisesti risteä suljetun vankilan prosessin kanssa.

Vankisairalaan valtakunnalliseen potilasliikenteeseen 
liittyvä toiminta?

Vankilogistiikka eri vankiloiden välillä   Vankivaunu-
toiminta   

EHDONALAINEN 
VAPAUS 

Voi sisältää YKS-
toimiston 

valvonnan. 

Yleensä sisältää 
koeajan. 

Kiinnittyminen 
yhteiskuntaan.

TAVOITTEELLISEN 

VAPAUTUMISEN 
VAIHE

Avolaitokseen ja 
koevapauteen 
sijoittamisella 

varmistetaan vangin 
selviytyminen 
vapaudessa.

VAPAUTUMISEN VALMISTELU: Tämä alkaa jo vangin saapuessa. Aletaan suunnitella vangin polkua, mm. milloin siirtymä avolaitokseen/
koevapauteen ja seurataan kehitystä

Rikokseton 

elämä 

vapaudessa

Rikoksesta 

tuomittu 

vankeus-

vanki 

tai 

epäilty

tutkintavanki

WHY: Economical 

benefits & argumentaion 

FOR WHOM: customer 

segments 

WHY: effective areas  

WHAT: service map 

Päihteet ja 
riippuvuudet 

Arvot, asenteet ja 
toiminta 

Arkielämän taidot Koulutus ja 
työelämän taidot 

Terveys ja 
hyvinvointi 

Lapset, 
vanhemmuus ja 

ihmissuhteet 

Yhteiskuntaan 
kiinnittyminen ja 

rikoksettomuus 

 
Terve –kurssi 
(hygieniaopintoja)  

 
Kokemusasiantuntija 

 
Palvelujatkumot 
 

Ohjelmallinen 
päihdekuntoutus 

 
Sähköiset  päihdepalvelut 
 

Ohjaajan /  ohjaaja-var t ijan 
toteuttama yksilötyö * 
 

 

Restoratiivinen jälkisovit telu 
 
VINN-ohjelma 

(itsetunto ja sosiaaliset  taidot) 
 

SUHA-ohjelma * 
(väkivallan ja suuttumuksen 
hallinta) 

 
OMA-ohjelma * 

 
Muutoksen vuoro * 
 

Psykologin vastaanotto * 
 
Sähköiset psykososiaaliset  

tukipalvelut 
 

Sähköiset perehdytys- ja 
motivointipalvelut 
 

Pastorin vastaanotto * 
 

Oman uskonnon harjoittaminen 
* 
 

Luovat toiminnot 
 

Ohjaajan /  ohjaaja-var t ijan 
toteuttama yksilötyö * 
 

 
Kulttuuristen taitojen 
opettelu 

 
Arjen taloustaitojen opetus 

 
Sosiaalisten taitojen 
opettelu ja sovittelutaidot 

 
Sosiaalisten asioiden hoito 

(sosiaalihuolto) * 
 
Ruokahuoltotoimintaa 

vangeille 
 
Pihatyöt  /  Green care 

 
Digitaitojen opastus 

 
Ver taislukupiiri 
 

Vankilan nett iuutiset  
 

Vapaamuotoiset 
henkilökunnan jär jestämät  
toiminnot osastoilla * 

 
Ohjaajan /  ohjaaja-var tijan 

toteuttama yksilötyö * 
 

 
Valma-koulutus* 
 

Perusopetus 
 

Lukiokoulutus* 
Korkeakoulutus  
 

Musiikin opetus ja ohjaus* 
 

Ammatilliset opinnot  
yhdistet tynä työtoimintaan 
• Kahvila/ Catering-ala 

• Kiinteistö-, siivous- ja viherala 

• Hyvinvointiala (liikunta/ hieroja) 

• Yrittäjyyskoulutus yhdistettynä 

amm.koulutuksiin 

 

PopUp-pajatoiminta 
 
Vapaan sivistystyön 

koulutukset (esim. kielet, 
suomi ulkomaalaisille, TVT-

opetus, taideaineet) 
 
Sähköiset koulutus,- 

harraste- ja kulttuuripalvelut  
 

Kirjasto* 

Tulotarkastus (osaksi 
rangaistusajansuunnitelma

a) 
 
Terveystarkastus 

vapautumisen yhteydessä 
 

Ohjattu ryhmäliikunta * 
 
Terveyskasvatus 

 
Terveydenhuollon palvelut 

* 
 
Mielenterveyspalvelut *  

 

Suun terveydenhuolto * 

 
Vankien toisilleen 
tuottamat 

hyvinvointipalvelut (esim. 

kahvila) 

 
Sähköiset 
mielenterveyspalvelut 

 

Ulkoilu * 

 
Kuntosali * 
 

Ohjaajan /  ohjaaja-var tijan 

toteuttama yksilötyö * 

 

 
Tilannekar toitus ja 
yksilötyön suunnittelu 

verkostot huomioiden  
 

Erimuotoiset tapaamiset  
 

Läheisten leirit  
 
Muu yhteydenpito perheen 

ja muiden läheisten 
kanssa 
 

Ohjaajan /  ohjaaja-var t ijan 
toteuttama yksilötyö * 
 

 

Ver taistuki rikoksista 
ir tautumisesta 
motivoituneille 

 

Palveluohjaus-/ neuvonta 

siviilin palveluista * 
 
Asunnottomuuden 

ennaltaehkäisy * 

 

Palvelujatkumot vapauteen 
 
Ver taistuen sähköiset 

palvelut  
 

Sähköiset  asiointipalvelut  
asumiseen ja muuhun 
palveluohjaukseen liit tyen 

 
 

Turvallinen ja kuntouttava toimintaympäristö. Ammattimainen ja ihmisarvoa kunnioittava vuorovaikutus. 

Vankilan 
vastaus: 

Tilanteen 
stabilointi ja 

luottamuksen 

luominen 

Vankilan  
vastaus: 

Muutoksen 
välineiden ja 

mahdollisuuksi

en 
tarjoaminen, 

sopivan 
kokoisina 

askeleina 

Haluaisin muuttaa 
elämääni, mutta 

voimavarani siihen 

ovat vielä heikot. 

Voin niin huonosti, 
että joudun 

keskittymään päivästä 

päivään selviämiseen 

Vankilan  
vastaus: 

Rohkea 
tavoitteiden 

asettamisen 

tuki ja 
tsemppaus 

niiden eteen 
työskentelyyn 

Pärjään kyllä, 
en kaipaa 
apuanne!  Vankilan 

vastaus: 

Asenteisiin ja 
ajat teluun 

vaikuttaminen 

akt iivisten 
toimintojen 

ohella 

Alan olla valmis  
muutokseen, mutta 

itsevarmuuteni on herkkä ja 

keinovalikoimani  
kaipaa täydennystä. 

HOW: Simulation of 

operations 
WHERE: Testing layouts 

via simulation 
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Holistic view on development 
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Partners in design & development  
”Together we can reach higher” 

 Client:  
 

 

 Public partner in design & development:  
 

 

 

 Private partners in design & development: 
 

 

 

 

 

 

http://www.rikosseuraamus.fi/en/index.html 

https://www.senaatti.fi/en/ 

http://www.workspace.fi/ 

https://www.delfoi.com/web/solutions/Tuotanto/en_GB/lean_1/ 

www.melkior.fi/english/ 

http://www.kopla.fi/en 

 

http://www.rikosseuraamus.fi/en/index.html
https://www.senaatti.fi/en/
https://www.senaatti.fi/en/
http://www.workspace.fi/
http://www.workspace.fi/
http://www.workspace.fi/
http://www.rikosseuraamus.fi/en/index.html
https://www.senaatti.fi/en/
http://www.workspace.fi/
http://www.workspace.fi/
https://www.delfoi.com/web/solutions/Tuotanto/en_GB/lean_1/
http://www.melkior.fi/english/
http://www.kopla.fi/en


11 

Criminal sanctions agency’s expertise was central in 
the development 
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3D-modeling is a cheap way to time travel: this is how 
it could look 
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Framework fo effectiveness 
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Ex-inmates annual cost to society 1 Billion € 

Cost of Re-

offending 140 M€ 

Damages & tax 

losses 320 M€ 

Social & 

Healtcare 

300 M€  

Cost of upkeeping 

safety and justice  

270 M€ 

 Payback time 

of the new prison 

estimated  based 

on effectiveness 
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Time in prison is just one period in a persons life… 

LIFE Time in prison 

How does the 

culture of a 

prison affect 

the person 
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…so how do we affect the direction of ones life? 

Develop the Culture as a whole 

Inmates own 

attitude & level 

of activeness 

Services & 

activities 

offered 

Interaction 

between people 

Physical 

environment 
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The Rehabilitative Prison Concept in a Nutshell 

https://drive.google.com/file/d/1yp9gDvCYNqod_DNb23Js2brhfMZobxuM/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1yp9gDvCYNqod_DNb23Js2brhfMZobxuM/view
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Customer journey 
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Process analysis as basis for simulation 
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Simulating operations helped ensure right amount of 
resources 
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Testing the layouts via simulation provided fact based 
evaluation on different options 
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Lessons learned 

 Holistic development of culture is the key 

 

 Use visual tools to imagine the future 

 

 Use hard work and data to evaluate true effects 

 

 Get the all the right people involved 
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Questions 
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Contact details 

Pauli Nieminen 

pauli.nieminen@om.fi 

+358 50 344 1216 

www.rikosseuraamus.fi/en/ 

 

 

 

 

Anne Sundqvist 

anne.sundqvist@senaatti.fi 

+358 40 747 1216 

 www.senaatti.fi/en 

Pasi Kaitila 

pasi.kaitila@workspace.fi 

+358 50 305 5821 

www.workspace.fi 

 

mailto:pauli.nieminen@om.fi
http://www.rikosseuraamus.fi/en/
mailto:anne.sundqvist@senaatti.fi
http://www.senaatti.fi/en
mailto:pasi.kaitila@workspace.fi
http://www.workspace.fi/

