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JOHTAJAN TERVEHDYS 

Rikosseuraamusalan tehtävien hoitaminen edellyttää lähtökohtaisesti riittävän laa-
jaa alan erityisosaamista. Näitä ovat kuntoutus/vaikuttava lähityö, turvallisuus ja 
oikeudelliseettinen osaaminen. Näiden erityisosaamisalueiden rajapinnat luovat 
vankeinhoidon ammatillisen työorientaation ja muista turvallisuusaloista poikke-
avan ammattitaitovaatimuksen: vartijan työ ei ole vain valvontaa tai kuntoutusta 
vaan näitä molempia. Edellä mainitut rikosseuraamusalan elementit yhdistyvät 
vartijan työssä erottamattomalla tavalla vankien kanssa tapahtuvaksi lähityöksi. 
Lähityöllä tarkoitan tässä yhteydessä niitä päivittäisiä vankien/asiakkaiden kanssa 
suoritettavia valvontaan, ohjaukseen ja kuntoutukseen liittyviä toimia, joiden ta-
voitteena uusintarikollisuuden ehkäisy.

Euroopan neuvoston ministerikomitea on hyväksynyt 1997 rangaistuksen täytän-
töönpanoa koskevan suosituksen. Suositus sisältää henkilöstön palvelukseen ot-
tamista, valintaa, koulutusta, työehtoja ja urakehitystä koskevia periaatteita sekä 
asiakkaiden koskevia eettisiä suosituksia. Suosituksissa todetaan, että kaikki henki-
löstölle annettava koulutus tulee tavoitteidensa, sisältönsä ja menetelmiensä osalta 
tiukasti mukauttaa rangaistuksen täytäntöönpanossa suoritettaviin tehtäviin. Ran-
gaistuksen täytäntöönpanosta vastaavan organisaation tulee varmistaa, että hen-
kilöstö saa asianmukaisen koulutuksen, johon kuuluu myös rangaistuksen täytän-
töönpanoon vaikuttavien asiakirjojen riittävä tuntemus. Rangaistuksen täytäntöön-
panosta vastaavan organisaation tulee antaa koulutus myös niille työntekijöilleen, 
jotka eivät ole saaneet tällaista koulutusta enne palvelukseen astumistaan.1 

Rikosseuraamusalan koulutusjärjestelmän tavoitteena on tuottaa osaamista, 
joka tukee rangaistuksen tavoitteellista, suunnitelmallista, turvallista ja asiak-
kaan/vangin oikeuksia kunnioittavaa sekä yksilöllisesti ja yhteiskunnallisesti 
vaikuttavaa rangaistuksen täytäntöönpanoa. Koulutuksen tehtävänä on antaa 
kaikille henkilöstöryhmille riittävä rikosseuraamusalan erityisosaaminen, johon 
sisältyy tietoisuus Rikosseuraamuslaitoksen arvoista ja periaatteista, tietämys ran-
gaistukseen tuomittujen oikeuksista ja velvollisuuksista, kyky ja taito vaikuttavaan 
vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan muun henkilöstön ja asiakkaiden/vankien 
kanssa ja pyrkimys jatkuvaan itsensä ja ammattialansa kehittämiseen. Koulutuk-
sen keskeisin tavoite ja haaste on sovittaa yhteen rangaistuksen täytäntöönpanon 
valvonnan ja uusintarikollisuuden vähentämiseen tähtäävän kuntoutuksen työorien-
taatiot. 

1 Euroopan neuvosto. Rangaistuksen täytäntöönpanosta vastaavaa henkilöstöä koskeva suositus nro  
R (97) 12. 



5

Koulutuksen tehtävänä on myös luoda henkilöstölle riittävät edellytyksen jousta-
vaan ammatilliseen liikkuvuuteen ja urakehitykseen. Koulutuksessa on yksilölli-
sesti huomioitava koulutustarpeet ja otettava huomioon aikaisemmin hankittu osaa-
minen

Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön valvontatehtävien rinnalla painotetaan yhä 
enemmän kuntouttavia ja vaikuttavaan vuorovaikutukseen perustuvia tehtäviä. 
Toisaalta monet rangaistuksen vapaudessa tapahtuvat täytäntöönpanomuodot (val-
vottu koevapaus, valvontarangaistus ja vapauttamisyksikkötoiminta) asettavat 
uusia osaamisvaatimuksia myös valvontaosaamiselle. Näkökulma valvontaan ei 
kuitenkaan ole vain tekninen vaan se liittyy vartijan kykyyn ymmärtää rikolliseen 
käyttäytymiseen ja turvallisuusriskien hallintaan liittyviä psykologisia ja sosiaalisia 
tekijöitä.  

Opetussuunnitelmalla on asetettu seuraavat tavoitteet:

1) Tutkintokoulutuksen rakenne tukee aikaisemmin hankitun osaamisen  
soveltamista ja sen tunnistamista

2) Opetussuunnitelmaan sisältyy valinnaisuutta ja monimuotoisuutta
3) Opetussuunnitelma kytkeytyy työelämä käytäntöihin ja niiden kehittämiseen
4) Opetussuunnitelma on yhteen sovitettavissa myöhempiin lisäopintoihin ja luo 

riittävät jatko-opiskeluvalmiudet
5) Opetussuunnitelma tukee vartijoiden ja muun henkilöstön yhteistä arvo- ja 

kokemuspohjaa ja lisää ammatillista ymmärrystä rikosseuraamusalan eri  
toimijoiden välillä

Opetussuunnitelman mukaisten vartijan pätevyyden tuottamien opintojen laajuus 
on yhteensä 90 opintopistettä. Koulutuksen kokonaiskesto on n. 16 kuukautta. Jos-
ta noin 9 kuukautta tapahtuu työpaikoilla. Tämä on vähentänyt kontaktiopetuksen 
määrää ja tehnyt siitä opiskelijalle entistä intensiivisempää. Nykyinen opetussuun-
nitelma edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä alueiden, yksiköiden, opiskelijoi-
den ja opettajien välillä. Opiskelijaa ei jätetä yksin. Työssäoppimisjaksoilla opis-
kelijat hyödyntävät aiempaa enemmän verkkoopetuksen tarjoamia mahdollisuuksia 
sekä saavat opettajien ja työpaikkaohjaajien antamaa yksilöllistä ohjausta. 
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Pelkkä koulutuksen kehittäminen ei kuitenkaan yksin riitä turvaamaan myöhempää 
alan työvoiman tarvetta. Myös toteutettavan henkilöstöpolitiikan tulee olla kan-
nustavaa, jotta henkilöstö sitoutuu järjestettävään koulutukseen. Lisäksi alan tulee 
tarjota ja koulutuksen tulee varmistaa, että vartijoilla on mahdollista riittävä urake-
hitysmallisuus ja valmiudet vaihtaa tehtäväkuvia joustavasti työvoimatarpeen niin 
edellyttäessä.

Hannu Kiehelä
Johtaja
RSKK
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KOULUTUKSEN ARVOPOHJA

Rikosseuraamuslaitos sitoutuu toiminnassaan ja myös rikosseuraamusalan koulu-
tuksessaan suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin: ihmisarvon 
kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Työtä ohjaa käsitys yksilön mahdolli-
suudesta muuttua ja kasvaa.

Rikosseuraamuslaitoksen arvoperusta kiteytyy neljään arvoon jotka ovat:

Ihmisarvon kunnioittaminen
Oikeudenmukaisuus
Turvallisuus
Usko ihmisen mahdollisuuksiin muuttua ja kasvaa

Näihin arvoihin sitoutuminen merkitsee Rikosseuraamuslaitoksen voimassaolevan 
strategian mukaan:

•	 perusoikeuksien	ja	ihmisoikeuksien	turvaamista
•	 tuomittujen	kohtelemista	inhimillisesti,	asiallisesti,	ja	keskenään	tasavertaisesti
•	 kaiken	toiminnan	lainmukaisuutta	sekä	oikeuden	ja	kohtuuden	noudattamista
•	 täytäntöönpanon	toteuttamista	siten,	että	se	tukee	tuomitun	yksilöllistä	kasvua	 
 ja kehitystä sekä hänen pyrkimystään rikoksettomaan elämään.

Rikosseuraamuslaitoksen arvot ovat kytköksissä perustuslakiin ja kansainvälisiin 
ihmisoikeussopimuksiin sekä eurooppalaiseen että kansalliseen oikeustajuntaan. 
Rangaistusten täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö määrää täytäntöönpanolle 
asetetut tavoitteet ja noudatettavat periaatteet. Rikosseuraamuslaitoksen tehtävä-
nä on huolehtia osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta pitämällä yllä laillista ja 
turvallista seuraamusten täytäntöönpanojärjestelmää. Laitos myös myötävaikuttaa 
uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehi-
tyksen katkaisemiseen. Rikosseuraamusalan tutkinnon arvoperusta tukeutuu edel-
lä mainittuihin arvoihin, oikeusperiaatteisiin ja lainsäädännön tavoitteisiin jolloin 
ammattietiikalla ja sen kehittämisellä on vahva normatiivinen ja oikeusvaltiollinen 
perusta julkisen vallan käyttämisessä.  
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RIKOSSEURAAMUSALAN  
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Rikosseuraamusalan tutkinnon lähtökohtana ovat vankeinhoidon tehtävät, jotka 
ovat aiempaa laajemmat ja muuttuvat nopeammin kuin aiemmin. Tehtäväkenttää 
määrittää velvollisuus huolehtia yhteiskunnan, henkilökunnan ja vankien turvalli-
suudesta sekä velvollisuus toimia vangin kanssa niin, että tämän valmiudet elää ri-
koksetonta elämää paranevat. Vankeuden täytäntöönpano on suunnitelmallisesti ja 
hallitusti etenevä prosessi, jonka pohjana on vangille laadittu yksilöllinen rangais-
tusajan suunnitelma. Vartijan, rikosseuraamusalan ammattilaisen tulee huolehtia 
osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta pitämällä yllä laillista ja turvallista seuraa-
musten täytäntöönpanojärjestelmää.  Uusintarikollisuutta ehkäistään tukemalla ja 
motivoimalla tuomittua rikoksettomaan elämään, valvomalla tuomitulle asetettujen 
rajojen noudattamista sekä vaikuttamalla muuhun yhteiskuntaan siten, että tavoit-
teiden mukainen toiminta on mahdollista.

Kaikki tämä edellyttää täytäntöönpanon edelleen kehittämistä niin, että sen aikana 
voidaan entistä paremmin lisätä tuomitun mahdollisuuksia rikoksettomaan elämään 
edistämällä hänen elämänhallintaansa ja yhteiskuntaan sijoittumistaan.
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Vartijan työssä painotetaan yhä enemmän kuntouttavaa työotetta valvontatehtävi-
en ohella. Yksilön toiminnan ohjaaminen on keskeinen tehtävä vartijan työssä. Se 
edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja. Vangin asemaa, oikeuksia ja velvollisuuksia 
ohjaavan säädösperustan tunteminen on keskeinen osa vartijan ammattitaitoa. 

Suunnitelmallinen rangaistusajan toteutus on tärkeä osa vankeinhoitoa. Rangais-
tusajan suunnitelmaan kuuluu varsinaisen täytäntöönpanon lisäksi vapauttamisvai-
heen ja valvonnan suunnitelma. Tämä edellyttää yhteistyötä rikosseuraamusalan 
yksiköiden, paikallishallinnon viranomaisten, kolmannen sektorin ja muiden toi-
mijoiden välillä.

Vankeus nähdään tavoitteellisena kokonaisprosessina, josta rikosseuraamusalan eri 
yksiköt osaltaan vastaavat. Henkilöstön yhteistyö ja joustava tiedonkulku toteutu-
vat vaitiolovelvollisuuden rajoissa. Vangin kanssa työskentelevät virkamiehet ovat 
osallisina ja vastuussa suunnitelmallisesta sekä tavoitteellisesta täytäntöönpanopro-
sessista. Virkamiehet osallistuvat omalta osaltaan vangin riski- ja tarvearvion sekä 
rangaistusajan suunnitelman seurantaan sekä toteuttamiseen.
 

RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKINNON 
OSAAMISALUEET

Rikosseuraamusalan koulutusjärjestelmän kehittämistä pohtineen työryhmän ra-
portin (2011) mukaisesti vartijan/ohjaajan tehtäväkuvan perusta muodostuu seu-
raavista osaamisalueista:

Laillisuus ja eettisyys

Lainmukaisuus, oikeusperiaatteiden noudattaminen ja korkea eettisyys ovat ri-
kosseuraamusalan työn ja toiminnan perusta. Turvallisuus- ja valvontatyössä sekä 
myös kuntoutuksessa ja ohjauksessa noudatetaan ihmisten vapauksia ja oikeuk-
sia koskevia periaatteita, joita on säädetty Suomea velvoittavissa kansainvälisissä 
ihmisoikeussopimuksissa sekä maamme perustuslaissa. Lainsäädännön ja sopi-
musten tarkoituksena keskeisenä päämääränä on turvata ihmisoikeuksien louk-
kaamattomuus sekä yksilön ja vähemmistöryhmien oikeudet. Rikosseuraamusalan 
viranomaisten ja virkamiesten toimintaa säädellään usealla lailla ja  vastaavilla ase-
tuksilla.  Niissä  on määritelty virkamiesten toimivalta, oikeudet ja velvollisuudet. 
Vartijan vaativassa työssä on toteutettava valtionhallinnon yhteistä arvoperustaa ja 
rikosseuraamusalan arvoja, noudatettava hyvän hallinnon periaatteita ja suosituksia 
sekä virkamiesoikeuden asettamia velvoitteita.  Peruslähtökohtana vartijan työssä 
on perus- ja ihmisoikeuksien tuntemus ja tietämys niistä edellytyksistä milloin voi-
daan perusoikeuksia rajoittaa.
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Laillisuusperiaatteen omaksuminen sekä lainsäädännön ja oikeusperiaatteiden 
taustalla vaikuttavien eettisten arvojen ja katsantokantojen tunteminen on keskei-
nen osa vartijan ammattitaitoa ja ammatti-identiteetin moraalista perustaa. Vahva 
ammattieettinen perusta mahdollistaa kriittisen ja itsenäisen ajattelun sekä antaa 
rohkeutta kohdata erilaisuutta sekä pohtia eri näkökannoilta kuinka toimia eettisesti 
vaativissa tilanteissa.

Turvallisuus- ja valvonta

Vankeuslain tavoitteena on estää rikosten tekeminen rangaistusaikana ja lisätä van-
gin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan. Lähtökohtana on toimintaympäristö, 
jossa vankien väliset, henkilökuntaan ja yhteiskuntaan kohdistuvat turvallisuusris-
kit on minimoitu. Vankeuden toteuttaminen tavoitteellisena ja suunnitelmallisena 
prosessina edellyttää vakaita, päihteettömiä ja turvallisia puitteita rangaistuslai-
toksessa kaikkina vuorokaudenaikoina. Laajasti tarkasteltuna kysymys on myös 
vangin fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden huomioon ottamisesta päi-
vittäisessä työssä. Vangeista huolehtimiseen kuuluu myös myönteisen ilmapiirin 
luominen ja kehittäminen omalla vastuualueella.

Turvallisuuden varmistaminen valvonnalla edellyttää ammattitaidon ja kokemuk-
sen tuomaa kykyä ennakoida ja analysoida henkilöturvallisuusriskejä. Julkisoikeu-
delliseen voimakeinojen käyttöön liittyvän toimivallan rajoja joudutaan lähesty-
mään voimakeinojen käyttötilanteissa. Näkökulma ei liity pelkästään voimakeino-
jen	käytön	hallintaan	vaan	myös	laajempaan	kriisi-,	konflikti-	ja	erityistilanteiden	
hallintaan liittyvään taitotietoon. Lisäksi vartijan tulee tuntea muiden viranhaltijoi-
den toimivalta ja ymmärtää toimivallan käyttöä koskevat säädösperusteet.

Vapaudessa suoritettavat rangaistusmuodot, joilla tässä yhteydessä tarkoitetaan 
valvottua koevapautta, valvontarangaistusta sekä sähköistä valvontaa ja vapaut-
tamisyksikkötoimintaa, muodostavat vartijan työssä uuden toimenkuvaulottuvuu-
den. Näissä tehtävissä painottuvat vankituntemus, yhteistyö muiden viranomaisten 
kanssa, tiimityö sekä vapaudessa tapahtuva valvonta.

Valvonta- ja turvallisuustehtävien hoitamisen perustana ovat vangin tuntemus ja eri 
työtilanteita koskeva tiedon hankinta. Tehtävien hoito edellyttää myös vuorovai-
kutuksen, valvonnan eri kokonaisuuksien ja rikostorjunnan perusosaamista. Myös 
tutkintavankeuden toimeenpanoon liittyy edellä mainittuja elementtejä.
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Kuva 1. Rikosseuraamusalan toimintaympäristö ja osaamisalueet
 

Kuntoutus ja ohjaus 

Kuntouttava työote tarkoittaa ammatillista vuorovaikutusta vangin ja vartijan välil-
lä. Kuntoutus on tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista toimintaa. Kuntoutuksella 
pyritään edistämään vangin toimintakykyä sekä vahvistamaan yksilöllisiä voima-
varoja. 

Ohjauksella tarkoitetaan henkilökohtaisessa keskustelussa tai toiminnassa sekä vir-
kamiehen oman käytöksen antamalla esimerkillä tapahtuvaa vaikuttamista. Ohjaus- 
ja neuvontatehtäviä ovat vankien ohjaaminen työssä, opinnoissa, harrastuksissa, 
arjen kohtaamistaidoissa ja muissa vankilan toiminnoissa. Rangaistusajan suun-
nitelma ohjaa yksilöllisesti vangin elämänhallinnan valmiuksia kohti rikoksetonta 
elämäntapaa. Lisäksi vartijat osallistuvat vaikuttavaan ohjelmatoimintaan, vankien 
työtoimintaan sekä päihdevalvontaan ja omalta osaltaan päihdekuntoutukseen. 
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TUTKINNON TAVOITE 

Rikosseuraamusalan tutkinto antaa kelpoisuuden rikosseuraamusalan ohjaus- ja 
valvontatehtäviin siten kuin valtioneuvoston asetuksessa Rikosseuraamuslaitok-
sesta 17.12.2009/1108 säädetään. 
Rikosseuraamusalan tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet ran-
gaistusten tavoitteelliseen, turvalliseen, vaikuttavaan sekä yksilön ihmisarvoa ja 
-oikeuksia kunnioittavaan täytäntöönpanoon. 

Tämä ilmenee siten, että tutkintokoulutuksen suorittanut vankeinhoidon virkamies

•	 toteuttaa	toiminnassaan	rikosseuraamuslaitoksen	arvoja
•	 toimii	keskeisten	lakien	ja	normien	mukaan
•	 osaa	pohtia	ja	arvioida	rikosoikeudellisia	rangaistuksia	ja	hahmottaa	 
 rikollisuuteen johtavia tekijöitä
•	 edistää	virkamiehenä	hyvää	hallintoa	ja	ihmisoikeuksien	toteutumista	
•	 toimii	ammattietiikan	mukaisesti	haastavissakin	tilanteissa
•	 tukee	vangin	selviytymistä	ja	integraatiota	yhteiskuntaan	
•	 toteuttaa	ja	seuraa		lähityössä	rangaistusajan	suunnitelmaa
•	 motivoi,	ohjaa	ja	tukee	vankia	tämän	kuntoutusprosessissa
•	 tunnistaa	vangin	psyykkiset	kriisit	sekä	päihde-	ja	mielenterveysongelmat	 
 ja ohjaa hoitoon
•	 omaa	valmiudet	toimia	moniammatillisen	ryhmän	jäsenenä
•	 toimii	rikosseuraamusalan	valvonnan	ja	turvallisuuden	tehtävissä	eri		 
 seuraamusmuotojen ja lainsäädännön  edellyttämällä tavalla ja osaa  
 puolustaa itseään ja hallitsee voimakeinojen käytön perusteet
•	 toimii	ensiapu-,	palo-	sekä	pelastuskoulutuksen	edellyttämillä	tavoilla
•	 osaa	raportoida	sitä	edellyttävissä	tilanteissa
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TUTKINNON LAAJUUS JA MUODOSTUMINEN

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja se muodostuu perusopinnoista, ammat-
tiopinnoista, opinnäytetyöstä ja valinnaisista opinnoista. Työssäoppiminen integ-
roituu ammattiopintoihin ja työssäoppimista on yhteensä noin 50 opintopisteen 
laajuisesti. 

PERUSOPINNOT  10 op

AMMATTIOPINNOT  70 op

Koodi Opintojakso Laajuus op

PO11 Oppimisen ja ammatillisen kasvun tuki 5

PO12 Englannin kieli 5

ON1 OPINNÄYTETYÖ 5

VO VALINNAISET OPINNOT 5

AO1 LAILLISUUS JA EETTISYYS 20

AO11 Virkamiehenä rikosseuraamusalalla 5

AO12 Rangaistuksen täytäntöönpano 5

AO13 Perus- ja ihmisoikeudet sekä ammattietiikka 5

AO14 Rangaistusjärjestelmät ja rikosoikeus 5

AO2 TURVALLISUUS JA VALVONTA 25

AO21 Vartijan ja ohjaajan turvallisuuden ja valvonnan tehtävät 10

AO22 Itsepuolustus ja voimakeinojen käyttö 5

AO23 Erityistilanteiden hallinta 10

AO3 KUNTOUTUS JA OHJAUS 25
AO31 Yksilöllisten rangaistusajan suunnitelmien toteuttaminen 5
AO32 Motivoivan keskustelun perusteet ja vaikuttava 

ohjelmatyö
5

AO33 Ihmistuntemus ja kuntouttava työote 5
AO34 Yhteiskunnallinen syrjäytyminen ja rikollisuus 5
AO35 Päihde- ja mielenterveysongelmien tunnistaminen 5
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TYÖSSÄOPPIMINEN  
JA KOULUTUKSEN RAKENNE

Työssäoppimisjaksojen laajuudet ovat yhteensä noin 50 op  ja ne integroituvat tut-
kinnon kaikkiin opintojaksoihin.  Työssäoppimisjaksoja on yhteensä kolme: TO1, 
TO2 ja TO3. Opiskelija on velvollinen suorittamaan tutkintoon kuuluvat työssä-
oppimisjaksot hänelle osoitetussa rikosseuraamusalan yksikössä (Laki Rikosseu-
raamusalan koulutuskeskuksesta 18§).  Työssäoppimispaikkoina toimivat avo- ja 
suljetut vankilat sekä yhdyskuntaseuraamustoimistot ja tukipartiot.

Työssäoppiminen on käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa tavoitteellista, 
suunnitelmallista ja arvioitua oppimista. 

Työtehtävien ohjattu harjoittelu todellisissa oppimisympäristöissä, palaute ja ra-
kentavat opetus- ja ohjauskeskustelut tukevat opiskelijan ammatillista kehittymis-
tä. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella valvonta- ja ohjaustehtävissä toi-
mivalla henkilöllä on riittävä osaaminen rikosseuraamusalan ydinosaamisalueilla 
voidakseen tehdä vaikuttavaa lähityötä ja näin hän osaltaan mahdollistaa vangin ja 
asiakkaan polun kohti rikoksetonta elämää.  

Koulutuksessa lähiopetus- sekä työssäoppimisjaksot vuorottelevat ja molempiin 
sisältyy opiskelijan omatoimista työskentelyä. Työssäoppimisjakso 1:n aikana 
opiskelijat perehtyvät rikosseuraamuslaitokseen ja sen toimintaan. Työssäoppi-
misjaksolla 2 opiskelija perehtyy laaja-alaisemmin vartijan työhön vartijakokelaan 
statuksella ja työssäoppimisjakson 3:n aikana opiskelijat työskentelevät eri koulu-
tusvankiloissa sijaisvartijoina määräaikaisissa virkasuhteissa.  

Taulukko1: Koulutuksen rakenne, jaksojen ajoitukset ja opiskelijan palkkaus

Jakso
L1-L3= lähijaksot
TO1-TO3=työssäoppimisjaksot

Ajankohta Huom!

L1 To 1.9 – Su 16.10.2016
TO1 Ma 17.10 – Su 6.11.2016
L2 Ma 7.11  –  La 31.12.2016
TO2 Su 1.1 – Ti 28.2.2017 Palkka VT03,  

vuosilomaa 4 pv
L3 Ke 1.3 – Ke 31.5.2017
TO3 To 1.6 – Su 31.12.2017 Palkka VT03, 

Vuosilomaa 14 pv
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OPINTO-OHJAUS

Opinto-ohjauksen periaatteet ja tehtäväalueet

Opinto-ohjauksen kautta tuetaan opiskelijan oppimista, oppimismenetelmiä ja 
omien taitojen ja voimavarojen hyödyntämistä opiskelussa.  Ohjauksella tuetaan 
opiskelijaa koko hänen opiskelujensa ajan. Opintojen etenemisen varmistamiseksi 
opiskelija saa palautetta opiskelustaan ja siinä mahdollisesti ilmenevistä ongelmista.

Opinto-ohjauksesta rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa vastaavat tutoropet-
tajat. Ohjaustyön lisäksi heidän työtehtäviinsä kuuluvat mm. poissaolojen seuranta 
sekä mahdolliset kurinpidollisten toimenpiteiden esittelyt johtajalle.

Oppilaiden ohjaaminen on koko henkilökunnan tehtävä. Tukipalvelujen tehtäviin 
kuuluvat oppilaiden opintososiaalisten asioiden hoitaminen ja niissä neuvominen. 
Tällaisia ovat ruokailu, terveydenhoito, asuminen, matkat ja matkalaskut, opintotu-
kiasiat, koulutuspäivärahat sekä tukipalveluista tiedottaminen (Kansaneläkelaitos, 
Verohallinto, opintotuki jne..).

Opinto-ohjauksen tavoitteet

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen opinto-ohjaus pyritään pitämään mahdol-
lisimman henkilökohtaisella tasolla. Tämän mahdollistaa oppilaitoksen pieni koko. 
Opinto-ohjauksen kautta oppilas saa tukea, ohjausta ja neuvontaa koko koulutuk-
sen ajan. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ajankäyttöään ja sitoutuu 
opiskeluun. Samalla pyritään lisäämään opiskelijan valmiuksia tunnistaa opiske-
luunsa ja elämäntilanteeseensa liittyviä haastekohtia niin, että hänelle ei pääsisi 
kasautumaan rästitehtäviä. Opinto-ohjausta annetaan koko opiskeluiden ajan sekä 
ryhmä- että yksilömuotoisena.

Koulutukseen sisältyy myös luokkamuotoisia tutortunteja. Nämä sijoitetaan eri-
tyisesti opintojaksojen alku- ja loppupäihin. Ohjauksen tavoitteena on lisätä eri ta-
voin opiskelijoiden hyvinvointia. Samalla kannustetaan oppimiseen ja motivoidaan 
oman ammattitaidon kehittämiseen myös tulevan työuran aikana.

Jokaisen opiskelijan kanssa käydään opintojen aikana suunnitelmallisesti vähintään 
kolme henkilökohtaista keskustelua. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään opin-
tojen alkuvaiheessa. Tässä tapaamisessa tarkoituksena on kartoittaa opiskelumoti-
vaatiota, -tavoitteita, kiinnostuksen kohteita, ennakko-odotuksia ja lähtötilannetta. 
Samalla selvitetään mahdollisia opiskelua häiritseviä asioita, kuten oppimisvaike-
uksia ja opiskeluun vaikuttavia elämäntilanteita.
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Toinen tapaaminen järjestetään ennen opiskelujen puoliväliä. Sen tarkoituksena 
on selvittää opintojen sujuvuutta peilaten ensimmäisellä tapaamisella asetettuihin 
tavoitteisiin, sekä virittää ajatuksia opiskelun jälkeiseen tilanteeseen. Samalla opis-
kelijan kanssa selvitetään, mitkä oppiaineet ovat tuntuneet kiinnostavilta, mitkä 
haastavilta.

Kolmas tapaaminen järjestetään opintojen loppuvaiheessa noin kuukausi ennen val-
mistumista. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki siihenastiset opinnot ovat 
suoritettuna. Samalla selvitellään jatkosuunnitelmia työn tai opintojen suhteen.

Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus tulla koska tahansa keskustelemaan tutor-
opettajan kanssa opintoihin liittyvistä asioista. Yksilöllinen opinto-ohjaus lähtee 
opiskelijan omista ohjaustarpeista.

Opinto-ohjauksen tavoitteita ovat:
•	 opiskelijan	omien	voimavarojen	tukeminen	
•	 oppimisen	ohjaaminen	ja	tukeminen
•	 sujuvan	opiskelun	varmistaminen
•	 jatkuva	alalle	soveltuvuuden	arvioiminen
•	 edistymisen	arvioiminen
•	 tulevaisuuden	työ-	ja	opiskelu-uran	suunnittelun	tukeminen
•	 asiantuntijuuden	ja	ammatillisen	kasvun	tukeminen	ja	edistäminen

Toimijat ja vastuut

Opinto-ohjauksesta vastaavat tutoropettajat. Ohjauksellisuus ja neuvonta ovat kui-
tenkin luonnollinen osa koko rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen henkilökun-
nan työtä. Jokainen opettaja antaa ohjausta omaan opetusvastuualueeseensa liitty-
en. Tukihenkilöstö ohjaa talouteen ja hallintoon liittyvissä kysymyksissä. Johtaja 
vastaa kaikista päätöksistä.
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Taulukko 2.  Tehtävänkuvat

Toimija Tehtävät/ vastuualueet

Tutoropettajat
Otso Lapinleimu (ryhmä A)
Eero Komulainen (ryhmä B)

Kurssin ohjaava opettaja
Tutortunnit 10-20h
Tutorkeskustelut x3
Opinto-ohjaus
Poissaolojen ja kurinpidollisten 
asioiden esittely johtajalle
Työssäoppimisjaksojen 
oppimispäiväkirjan ohjaus

Johtaja Hannu Kiehelä
Poissaoloista päättäminen
Kurinpidolliset päätökset
Muut päätökset

Talousjohtaja Anita Lehto

Ruokailu
Terveydenhoito
Asuminen
Taloudelliset päätökset

Kurssisihteeri Mari Mäkinen

Matkalaskut
Alennuslippuhakemukset  
(VR, bussi)
Koulumatkatukiasiat
Todistukset (mm. Kelaa, 
TE-toimistoa varten) työttö-
myysetuudella opiskeleville ja 
sosiaalisten etujen hakemiseksi

Toimistosihteeri Tuula Lindberg

Tapaturma-asiamies
Henkilötietolomakkeet ja 
muutosilmoitukset ko. lomakkeen 
tietoihin opintojen aikana
Otteet opintosuorituksista 
Todistukset opintojen etenemisestä 
TE –keskukselle

Kurssisihteeri Minna Sievänen
Tutkintotodistukset
Opintosuoritusrekisterin ylläpito
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OPISKELIJAN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi  

Oppimista ja osaamista arvioidaan koko opintojen ajan ja näin opiskelija saa tietoa 
siitä, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimisen arviointi tukee ja 
motivoi opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehittää itsearviointitaitoja.  
Opiskelija arvioi oppimistaan osaamisalueiden tavoitteiden perusteella ja työssäop-
pimisessa käytössä olevien arviointikriteerien pohjalta. 

Arviointiasteikko 

Arvioinnissa käytetään asteikkoa:
 kiitettävä (5)
 erittäin hyvä (4)
 hyvä (3)
 tyydyttävä(2) 

välttävä (1)

Rikosseuraamusalan tutkinnon suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien suorit-
tamista ja hyväksyttävää arvosanaa tai suoritusta kaikissa opintojaksoissa. Hyväk-
sytyn tentin saa uusia kerran. Hylätyn tentin saa uusia kaksi kertaa. 

Arvioinnin kohteet ja kriteerit työssäoppimisjaksoilla

Työssäoppimisen arvioinnissa ovat käytössä oheisen taulukon mukaiset kriteerit. 
Kriteerit osoittavat, miten opiskelija tekee tavoitteiden mukaiset asiat eri arvosano-
jen saamiseksi.  Arvioinnin kohteena ovat 

•	 Tiedot
•	 Taidot
•	 Vastuunotto,	ryhmäosaaminen

Opintosuoritusrekisteriin annetaan arvosanat seuraavasti: TO1: hyväksytty – hy-
lätty, TO2:lla ja TO3:lla annetaan arvosana kaikista kolmesta arvioinnin kohteesta.

Jos opiskelijan suoritus työssäoppimisjaksolla arvioidaan kahdessa eri kriteerissä 
heikommaksi kuin välttävä suoritus (1) edellyttää, hänen suorituksensa ko. työssä-
oppimisjaksolla hylätään. Hylättyä suoritusta ei voi korottaa.
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Taulukko  3.: Työssäoppimisjaksoilla käytettävät arviointikriteerit 
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Opintosuoritusten arvioinnista päättäminen 

Opiskelijan opintosuoritusten arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuk-
sesta vastaava opettaja. Työssäoppimisjaksojen arviointiin osallistuvat vastaava 
opettaja ja työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaaja tekee arvioinnin perustelut kirjalli-
sesti arvioituaan opiskelijan suoritusta suhteessa tavoitteisiin, kriteereihin ja arvi-
oinnin kohteisiin.  Työssäoppimisen arvosanoista päättää vastuuopettaja kuultuaan 
ao. työpaikkaohjaajaa. 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Tutoropettajat keskustelevat opintojen alussa jokaisen opiskelijan kanssa ja tiedot-
tavat osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. 

Opiskelija hakee muualla suorittamiensa opintojen arvioimista ja tunnustamista 
opintojakson vastuuopettajalta. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen arvi-
ointimenetelminä käytetään tavoitteisiin nähden soveltuvia menetelmiä, kuten 
todistuksia, haastatteluita, esseitä, portfolioita, oppimispäiväkirjoja, analyyseja ja 
tarvittaessa myös kirjallisia tai suullisia kokeita.
 
Opintojaksot tunnistetaan ja tunnustetaan ja merkitään RSKK:n opettajien arvioi-
miksi. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat osa opiskelijan arviointia, 
ja niitä koskevat samat säädökset kuin muutakin opiskelijan arviointia. Osaamisen 
tunnistamisella korvattujen tai hyväksi luettujen opintojaksojen arvosanoja voi ko-
rottaa koulutuksen aikana. 

Aikaisemmin hankitulle osaamiselle ei ole yleistä aikarajaa, mutta osaamisen ajan-
tasaisuus voidaan tarkistaa.
 
Jos opiskelija pyytää ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osaa sisällytettäväksi 
valinnaisiin opintoihin, merkitään tutkintotodistukseen kyseisen tutkintotoimikun-
nan vahvistama arvosana ”hyväksytty”.
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ARVOSANA-ASTEIKKO

1–3 1–5 5–10

kiitettävä 3 kiitettävä 5
erinomainen 10

kiitettävä 9

hyvä 2
erittäin hyvä 4 hyvä 8

hyvä 3 tyydyttävä 7

tyydyttävä 1
tyydyttävä 2 kohtalainen 6

välttävä 1 välttävä 5

Arvosanojen muuntaminen

Jos muualla suoritettujen opintojen arvosana-asteikko eroaa RSKK:n arvosana-
asteikosta, arvosanat muunnetaan tunnistamisen yhteydessä alla olevan muunto-
taulukon mukaan. Vastaavuudet määritellään opiskelijan eduksi
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Perusopintoihin sisältyy opiskelijan oppimisessa ja ammatillisessa kasvussa tarvit-
sema tuki. Opiskelija perehtyy rikosseuraamusalan oppimisympäristöihin. Näitä 
oppimisympäristöjä ovat koulutuskeskuksen erilaiset tilat,  Kriminologinen kirjas-
to, sähköiset järjestelmät ja oppimisalustat  sekä Rikosseuraamuslaitoksen eri yk-
siköt kuten suljetut ja avoimet vankilat sekä yhdyskuntaseuraamustoimistot, joissa 
opiskelijat suorittavat työssäoppimisjaksonsa. Lisäksi perusopintoihin kuuluu eng-
lannin kielen opintoja. 
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OPPIMISEN JA AMMATILLISEN KASVUN TUKI 

Laajuus:  5 op
Lähiopetus:  60 h
Opiskelijan työssäoppiminen ja omatoiminen työ:  75 h (sisältää päivystyksen)
Ajoitus:  syksy, kevät 

Tavoite
Opiskelija
•	 hyödyntää	keskeisiä	opinnoissa	ja	vartijan	tehtävissä	tarvittavia	tieto-	ja	 

viestintätekniikan mahdollisuuksia sekä kriminologisen kirjaston tarjoamia 
mahdollisuuksia

•	 ottaa	huomioon	rikosseuraamusalan	tietoturvaan	liittyvät	asiat	ja	on	perehtynyt	
vankitietojärjestelmän tekniseen käyttöön. 

•	 tietää	Roti	–hankkeen	mukanaan	tuomat	muutokset
•	 hallitsee	päivystykseen	liittyvät	tehtävät	
•	 tuntee	Rikosseuraamuslaitoksen	eri	yksiköt	ja	perehtyy	niiden	sisällöllisiin	

toimintoihin
•	 kykenee	arvioimaan	omaa	ammatillista	kehittymistään

Sisältö
•	 Tutkintokoulutuksen	opintoihin	orientoituminen	
•	 Oppimisen	taidot	ja	välineet	sekä	tiedon	hankinta
•	 Vankitietojärjestelmä	ja	Roti	-hanke
•	 Rikosseuraamusalan	tietoturva
•	 Rikosseuraamuslaitoksen	yksiköiden	toiminnan	esittely
•	 Oppimisen	ja	ammatillisen	kasvun	tuki

Oppimis- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Luennot, harjoitukset, yksilöllinen- ja ryhmäohjaus, tutorkeskustelut,   
oppilaitoksen päivystystehtävät, sähköiset järjestelmät ja oppimisalustat        

Arviointimenetelmät ja arviointi
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, tietoturvakurssin suorittaminen ja  
oppilaitoksen päivystystehtävien hoitaminen.
Arviointi: hyväksytty - hylätty

Vastuuopettaja
Matti Niiniskorpi
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ENGLANNIN KIELI

Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 28 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 111 h 
Ajoitus: Syksy ja kevät

Tavoite
Opiskelija
•	 hallitsee	rikosseuraamusalan	keskeisimmän	sanaston
•	 selviää	tavallisimmista	vuorovaikutustilanteista	englannin	kielellä

Sisältö
•	 Yleiskieliaineksen	kertaus
•	 Rikosseuraamusalan	sanasto
•	 Sosiaaliset	vuorovaikutustilanteet

Oppimis- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Kielioppi–, ja sanastoharjoitukset, pari- ja ryhmäkeskustelut.

Arviointimenetelmät ja arviointi
Lähtötasokoe.
Lopputesti.  
Arvosana tulee lopputestin perusteella. 
Arviointi 1 – 5.

Kirjallisuus ja muu oppimateriaali
Culture Cafe. Grammar Rules!
Opettajan osoittama materiaali

Vastuuhenkilö
Heli Niskanen
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LAILLISUUS JA EETTISYYS 20 OP

Hallinnon lainalaisuus ja hyvän hallinnon periaatteet sekä rangaistuksen täytän-
töönpanoa koskevat periaatteet muodostavat yhdessä ammattietiikan ja perusoi-
keuksien kunnioittamisen kanssa rikosseuraamusalan eettisen ja normatiivisen 
perustan. Suomea velvoittavissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa sekä 
Suomen perustuslaissa on säädetty ihmis- ja perusoikeuksista joita rikosseuraamus-
alalla on noudatettava ja kunnioitettava silloin kun perusoikeuksia joudutaan rajoit-
tamaan. Rikosseuraamuslaitoksen ja rikosseuraamusalalla toimivien virkamiesten 
toimivaltaa, oikeuksia ja velvollisuuksia säätelevät myös useat muut lait, asetukset, 
määräykset ja ohjeistukset. 

Vartijana toimivan virkamiehen on toimittava valtionhallinnon yhteisten arvojen ja 
Rikosseuraamuslaitoksen omien arvojen mukaisesti. Nämä arvot ilmenevät ja löy-
tyvät myös lainsäädännöstä, joko suoraan tai epäsuorasti. Vartijan on noudatettava 
virkamieslainsäädännön asettamia velvoitteita sekä edistettävä hyvää hallintoa ja 
hallintolaissa mainittua tuloksellisuutta. Vartijana toimivan virkamiehen on tun-
nettava vankeuslaki ja hänen on osattava perustella toimintansa lain perusteella. 
Vartijan on aidosti pyrittävä vankeuslain asettamien tavoitteiden saavuttamiseen ja 
olla mukana jalkauttamassa Rikosseuraamuslaitoksen strategiaa käytännön tasolla. 

Valvonta- ja ohjaustyön peruslähtökohtana on ihmis- ja perusoikeuksien tuntemus 
ja niiden hyväksyminen sekä rangaistusten täytäntöönpanon lainmukaisuus. Perus-
tuslaki edellyttää virkamieheltä lain tarkkaa noudattamista, joka on oikeusvaltion 
tunnusmerkki.

Osaamisalueen tavoitteita on se että opiskelija osaa hahmottaa vankeusrangais-
tuksen täytäntöönpanon osana rikosprosessin kokonaisuutta ja miten rikosvas-
tuu toteutuu. Hänen tulee tuntea pääpiirteissään eri seuraamusmuotojen synnyn 
ja kehityksen vaiheet. Virkamiehenä hänen tulee osata edistää hallintoa ja toimia 
hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti. Opiskelijan on osattava myös tunnistaa 
ja arvioida ammattieettisiä tilanteita. Hänen on opittava ja omaksuttava hyväksi 
katsottava alan ammatillinen ote.
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VIRKAMIEHENÄ RIKOSSEURAAMUSALALLA 

Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 30 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 105 h 
Ajoitus: syksy

Tavoitteet
Opiskelija
•	 tuntee	hallintomenettelyn	ja	sen	vaiheet	sekä	osaa	toimia	hyvän	hallinnon	 

oikeusperiaatteiden mukaisesti ja edistää hyvää hallintoa
•	 tietää	oikeutensa,	velvollisuutensa	ja	vastuunsa	virkamiehenä	sekä	osaa	 

soveltaa harkintavallan käyttöä ohjaavia periaatteita
•	 tunnistaa	rikosseuraamusalan	työelämän	erityispiirteet	ja	on	tutustunut	 

työelämän VES:in säännöksiin 

Sisältö
•	 hallintomenettely	ja	hyvän	hallinnon	periaatteet
•	 virkamiehen	oikeudet	ja	velvollisuudet	 

(myös oikeus hätävarjeluun ja yleinen kiinniotto-oikeus)
•	 virkamiehen	asema,	vastuu	sekä	hallinnon	lainalaisuus		
•	 työelämä	ja	rikosseuraamusalan	erityispiirteet	 

(mm. virkaehtosopimus soveltuvin osin, työaikasäännökset)

Oppimis- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset ja verkko-opetus sekä mahdollinen  
tutustumiskäynti esim. tuomioistuimeen

Arviointimenetelmät ja arviointi
Tentti.
Työssäoppimistehtävä
Opintojakson arvosana muodostuu tentin ja tehtävien perusteella. 
Arviointiasteikko 1 -5.

Kirjallisuus ja muu oppimateriaali:
Sass, Pekka: Hyvän hallinnon edistäminen ja hallintolaki (opintomoniste) 
Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Edita 2011 (soveltuvin osin)   
Myhrberg, Pertti: Vankeuden täytäntöönpano. RSKK (uusin painos, soveltuvin osin)
Frände, Dan ym..: Keskeiset rikokset. Edita, Helsinki 2010 (soveltuvin osin)
Hallintolaki 6.6.2003/434
Valtion virkamieslaki 19.8.1994/750

Vastuuopettaja
Pekka Sass
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RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 30 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 105 h 
Ajoitus: syksy

 
Opiskelija
•	 tietää,	mitkä	ovat	Rikosseuraamuslaitoksen	tavoitteet	ja	tuntee	organisaation	

rakenteet niin keskus-, alue- kuin yksikkötasollakin
•	 tuntee	vankeuslain	tavoitteet	ja	sisällön	ja	osaa	perustella	toimenpiteet	ja	 

päätökset sen mukaisesti
•	 osaa	kuvata	ehdottoman	vankeusrangaistuksen	ja	valvontarangaistuksen	 

täytäntöönpanon tavoitteineen sekä eri henkilöstöryhmien roolin prosessissa
•	 osaa	hahmottaa	eri	seuraamusmuotojen	täytäntöönpanoprosessit,	niiden	 

tavoitteet ja eri henkilöstöryhmien toimenkuvat niissä
•	 osaa neuvoa ja ohjata vankia täytäntöönpanoprosessiin liittyvissä kysymyksissä

Sisältö
•	 Rikosseuraamuslaitoksen	organisaatio,	arvot	ja	tavoitteet	
•	 Rangaistusten	täytäntöönpanon	tavoitteet	ja	eteneminen	eri	 

seuraamusmuodoissa
•	 Tutkintavangin	asema

Oppimis- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Luennot ja verkko-opetus

Arviointimenetelmät ja arviointi
Kirjallinen koe
Työssäoppimistehtävä ja oppimispäiväkirja 
Opintojakson arvosana muodostuu kirjallisen kokeen ja työssäoppimistehtävän 
perusteella.
Arviointiasteikko 1 – 5
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Euroopan neuvoston vankilasäännöt. RSKK. Oppikirja 2/2007
Hartoneva, A., Mohell, U., Pajuoja, J. ja Vartia, M. Yhdyskuntaseuraamukset ja 
vankeus. 2015. 
Myhrberg, Pertti: Vankeuden täytäntöönpano. RSKK. Oppikirja 2/2012
Rangaistusten täytäntöönpanosta vastaavaa henkilöstöä koskeva suositus.  
Vhkk:n julkaisu 3/1999
Vankeuslaki ja asetus vankeudesta
Laki ja asetus tutkintavankeudesta
Laki ja asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta
Laki valvontarangaistuksesta
Laki ja asetus yhdyskuntapalvelusta
Laki ja asetus Rikosseuraamuslaitoksesta 
Rikosseuraamuslaitoksen määräys ehdonalaisen vapauden valvonnan  
täytäntöönpanosta (22/004/2010)
Rikosseuraamuslaitoksen määräys ehdollisen vankeuden valvonnan  
täytäntöönpanosta (3/004/2011)
Rikosseuraamuslaitoksen ohje alle 18-vuotiaiden vankien rangaistuksen  
täytäntöönpanosta, sijoittamisesta, vapauttamisesta ja valvonnasta (8/004/2012)
Rikosseuraamuslaitoksen määräys vangin sijoittamisesta tai siirtämisestä  
avolaitokseen ja avolaitoksesta suljettuun vankilaan (2/004/2015)
Rikosseuraamuslaitoksen määräys vankeusrangaistuksen ja sakon  
muuntorangaistuksen  täytäntöönpanon lykkäämisestä (3/004/2015)
Rikosseuraamuslaitoksen määräys vankeusrangaistuksen ja sakon  
täytäntöönpanon aloittamisesta ja rangaistusajan suunnittelusta (5/004/2015)
Rikosseuraamuslaitoksen määräys vangin vapauttamisesta (6/004/2015)
Rikosseuraamuslaitoksen määräys rangaistusten täytäntöönpanosta (14/004/2015)

Vastuuopettaja
Eero Komulainen
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PERUS- JA IHMISOIKEUDET SEKÄ AMMATTIETIIKKA 

Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 30 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 105 h 
Ajoitus: Kevät

Opiskelija
•	 tietää	Euroopan	ihmisoikeussopimuksen	(ja	esim.	Euroopan	neuvoston	 

vankilasääntöjen) merkityksen ja näiden sopimusten / suositusten sekä Suomen 
perustuslain heijastumisen vankeuslakiin 

•	 osaa	edistää	perusoikeuksien	toteutumista	ja	huolehtia	oikeusturvasta	sekä	
henkilökohtaisesta koskemattomuudesta rikosseuraamusalan tehtäväkentässä 

•	 osaa	pohtia	ja	keskustella	eettisistä	ja	moraalisista	kysymyksistä	sekä	löytää	
ammattieettisesti kestäviä toimintavaihtoehtoja rikosseuraamusalalla

•	 osaa	toimia	vankeuslain,	hallinnon	periaatteiden	ja	Rikosseuraamuslaitoksen	
arvojen mukaisesti sekä käyttäytyä vapaa-ajalla virkamiesaseman mukaisesti 

•	 osaa	ymmärtää	mikä	tekee	Suomesta	oikeusvaltion	sekä	osaa	edistää	 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista 

Sisältö
•	 keskeisimmät	kansainväliset	ihmisoikeussopimukset	/	suositukset	
•	 perusoikeudet		ja	niiden	rajoittaminen					
•	 vartijan	ammattietiikka	ammattieettisten	haasteiden	valossa	rikosseuraamusalalla

Oppimis- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Luennot, harjoitukset, ryhmä- / seminaarityöt ja mahdollinen tutustumiskäynti 
(tuomioistuin, rikosmuseo tms. ja / tai ns. kokemusasiantuntijoiden käyttö) sekä 
verkko-opetus.    

Arviointimenetelmät  ja arviointi
Ryhmä- tai yksilötyö - arviointi hyväksytty – hylätty.
Tentti.
Työssäoppimistehtävä.
Opintojakson arvosana muodostuu tentin ja työssäoppimistehtävän perusteella. 
Arviointiasteikko on 1 – 5.
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Sass, Pekka: Ihmis- ja perusoikeudet (opintomoniste)
Ihmis- ja perusoikeuksia, moraalia, etiikkaa ja ammattietiikkaa käsitteleviä  
artikkeleita ja kirjoituksia (ilmoitetaan opintojakson alussa).
Myhrberg, Pertti: Vankeuden täytäntöönpano. RSKK (uusin painos, luku XIII 
Oikeusturva). 
Juujärvi, Soile – Myyry, Liisa  & Pesso, Kaija: Eettinen herkkyys ammatillisessa 
toiminnassa. Tammi, 2007 (soveltuvin osin tai muu ammattietiikkaa käsittelevä 
teos). 

Säädökset:
Suomen perustuslaki 11.6.1999/731.
Vankeuslaki 23.9.2005/767 ja rikoslaki 19.12.1889/39  
Euroopan ihmisoikeussopimus. 
Euroopan neuvoston vankilasäännöt. Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen 
julkaisuja 2/2007.

Vastuuopettaja
Pekka Sass
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RANGAISTUSJÄRJESTELMÄT JA RIKOSOIKEUS 

Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 45 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 90 h 
Ajoitus: kevät

Opiskelija
•	 osaa	pohtia	ja	arvioida	rankaisemisen	erilaisia	tavoitteita	ja	tehtäviä
•	 tuntee	pääpiirteissään	eri	seuraamusmuotojen	synnyn	ja	kehityksen	vaiheet
•	 tietää	rikosoikeuden	yleisten	oppien	pääpiirteet

Sisältö
•	 Miksi	rankaisemme:	rankaisemisen	kriminaalipoliittiset	tavoitteet
•	 Miten	rankaisemme:	eri	seuraamusmuotojen	historiallinen	ja	kansainvälinen	

kehitys
•	 Rikoslain	perusperiaatteet,	käsitteet	ja	voimankäytön	juridiikka	

Oppimis- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt 
Lähiopetus sisältää luentoja, harjoituksia, ryhmätöitä ja sosiodraamaa. 

Arviointimenetelmät ja arviointi
Arvioinnissa korostuu tiedollinen osaaminen. Arvosana muodostuu kahden  
kirjallisen tentin (1. rangaistusjärjestelmät, 2. rikosoikeus) perusteella.
Arviointiasteikko 1 – 5. Mahdollinen  oikeussalisosiodraama tms.  arvioidaan: 
hyväksytty - hylätty.

Kirjallisuus ja muu oppimateriaali
Laine, Matti: Kriminologia ja rankaisun sosiologia. Tietosanoma Oy, 2014  
(soveltuvin osin).
Rikosoikeuden perusteita ja yleisiä oppeja käsittelevä opintomoniste sekä  
rikosprosessia koskeva opintomoniste (Pekka Sass) 
Sakari Melander: Rikosoikeuden peruskysymyksiä. Forum Iuris 2015 ja Frände, 
Dan et al.: Keskeiset rikokset. Edita, Helsinki 2010 (molemmat soveltuvin osin)
Säädökset: Rikoslaki (19.12.1889/39), tarkemmin määrätyin osin 

Vastuuopettaja
Matti Laine
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EETTISYYS -OSAAMISALUEELLA

Työssäoppimistehtävät
TO 1: 
Oppimispäiväkirja, sekä ryhmätehtävänä laillisuuden ja eettisyyden havainnointi 
esimiesten haastatteluihin pohjautuen.

Työssäoppimisen arviointi
Työssäoppimistehtävät arvioidaan opintojaksojen yhteydessä. Lisäksi opiskelija 
hankkii laillisuuskysymyksiin ja ammattieettiseen käyttäytymiseen liittyvää osaa-
mista käytännön työtehtävien yhteydessä. Työssäoppimisjaksoilla 2 ja 3 oppimi-
sen arviointiasteikko on 1-5. Arvioinnin kohteena ovat tiedot, taidot ja vastuunotto 
sekä ryhmäosaaminen. Työpaikkaohjaaja selvittää arviointikriteerit opiskelijalle 
ensimmäisessä ohjauskeskustelutilanteessa jakson alussa. Opiskelija arvioi (en-
nakkotehtävä) osaamistasonsa kyseisestä aiheesta. Jakson puolivälissä ja lopussa 
hän arvioi itse omaa oppimistaan arviointikriteerien mukaisesti. Työpaikkaohjaaja 
antaa jakson puolivälissä ja lopussa oman arvion opiskelijan osaamisen tasosta. Ar-
viointi käydään läpi ohjauskeskustelutilanteissa yhdessä opiskelijan kanssa, jolloin 
arvioidaan ja keskustellaan myös opiskelijan itsearvioinnista. Oppimista tuetaan 
reaaliaikaisen oppimispäiväkirjan avulla. 
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TURVALLISUUS JA VALVONTA 25 OP

Turvallisuuden ja valvonnan osaamisalue sisältää vuorovaikutuksen ja vangin tun-
temuksen näkökulman, järjestystä ja turvallisuutta ylläpitävät tehtävät sekä toimin-
nan erilaisissa häiriö- ja kriisitilanteissa. Vartijan tehtävien hoito edellyttää vuoro-
vaikutuksen, valvonnan, rikostorjunnan ja voimankäytön perusosaamista.

Turvallisuustehtävien hoitamisen perustana ovat vangin tuntemus ja tiedon han-
kinta eri työtilanteissa. Vankilassa vuorovaikutus on erityisen vaativaa, koska oh-
jauksen kohteena on usein moniongelmainen henkilö, jonka arvot saattavat erota 
huomattavasti työntekijän omasta arvomaailmasta. Neuvonnan ja ohjauksen haas-
teellisuutta lisää se, että vangit edustavat eri kansallisuuksia, kulttuureja ja uskon-
toja. Vankeusrangaistuksen yksi haittavaikutus on passivoituminen ja tämän myötä 
elämänhallintataitojen heikkeneminen. Neuvonnan ja ohjauksen keskeinen tarkoi-
tus onkin vangin oman aktiivisuuden tukeminen. 

Valvonta voi olla sekä fyysistä että teknisin välinein toteutettua. Siihen kuuluvat 
muun muassa vankien, heidän hallussaan olevan omaisuuden ja heidän käytössään 
olevien tilojen tarkastaminen sekä vankien ulkopuolisten yhteyksien valvonta.

Häiriöiden ennaltaehkäisemiseksi vartija ja ohjaaja luovat fyysisesti ja sosiaalisesti 
turvalliset olosuhteet tutkintavankeuden ja rangaistuksen suorittamiselle. Heidän 
tehtävänään on torjua häiriöitä, järjestysrikkomuksia ja rikoksia säännöllisen vuo-
rovaikutuksen ja tarkastustoiminnan avulla yhteistyössä muiden vankilan virka-
miesten ja turvallisuusviranomaisten kanssa. 

Osaamisalueen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee rikosseuraamusalan valvon-
nan ja turvallisuuden perustehtävät erilaisissa toimintaympäristöissä. Niihin kuu-
luvat mm. avoimet ja suljetut vankilat, tukipartiotoiminta sekä saattotehtävät. Hän 
osaa ottaa huomioon työssään turvallisuuteen ja valvontaan liittyvän lainsäädän-
nön. Hän hallitsee itsepuolustuksen ja voimakeinojen käytön perusteet sekä toimii 
ensiapu-, palo- sekä pelastuskoulutuksen edellyttämillä tavoilla.  Kaikissa tehtävis-
sään hän osaa toimia oikeudenmukaisesti ja  ihmisarvoa kunnioittaen. 

Opiskelija käyttää voimakeinoja ja voimankäyttö- ja sitomisvälineitä ammattitaitoi-
sesti ja vastuullisesti ja hänellä on taito tehdä ratkaisuja, jotka vähentävät tarvetta tur-
vautua voimakeinoihin.  Tutkintokoulutus antaa oikeuden käyttää vankilassa Rikos-
seuraamuslaitoksen hyväksymiä ja koulutuksessa läpikäytyjä voimankäyttövälineitä.

Opiskelija tutustuu vankilan tyypillisiin erityistilanteisiin ja niiden torjuntaan ja hänellä 
on valmiudet käyttää erilaisia verbaalisia ja nonverbaalisia keinoja, turvaamistoimen-
piteitä sekä oikein mitoitettuja voimakeinoja. Hän hallitsee ammatillisen toimimisen 
voimankäyttö- ja hätävarjelutilanteissa. Hän osaa käyttää  OC-sumutinta.  Opiskelija 
osaa turvata vankilassa tehtyjen rikosten tutkinnan ja siihen liittyvät alkutoimet.  
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AO21  
VARTIJAN JA OHJAAJAN TURVALLISUUDEN JA VALVONNAN 
TEHTÄVÄT 

Laajuus: 10 op
Lähiopetus: 124 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 146 h 
Ajoitus: Syksy

Opiskelija
•	 osaa	käyttää	ja	soveltaa	alaa	ohjaavaa	normistoa	kaikissa	tilanteissa
•	 hallitsee	tarkastustoiminnan	eri	osa-alueet	ja	osaa	suorittaa	kaikki	siihen	 

liittyvät toimenpiteet ilmoituksineen sekä osaa käyttää ja toteuttaa eri  
turvaamistoimenpiteitä sekä valvoa kurinpitorangaistusten toteuttamista

•	 tunnistaa	tavallisimmat	huumausaineet	ja	muut	kielletyt	aineet	sekä	tietää	 
niiden vaikutukset. Osaa tunnistaa päihtyneen henkilön ja suorittaa  
päihdevalvontaan liittyvät tehtävät

•	 osaa	toimia	vankilan	eri	toimipisteissä,	vangin	kuljetuksissa	ja	saattotehtävissä	
turvallisesti ja tehtävien vaatimalla tavalla sekä vangin tarpeet huomioiden

•	 osaa	neuvoa	ja	ohjata	vankia	arkitoiminnoissa	ja	rangaistusajan	suunnitelman	
toteuttamisessa

•	 osaa	valvoa	ja	ohjata	vankia	siisteydessä	ja	hygieniassa
•	 havainnoi	henkilöitä	ja	ympäristöä	ja	kerää	tarvittavia	tietoja	vangeista
•	 osaa	olla	ammatillisessa	vuorovaikutuksessa	ja	toimia	ryhmän	jäsenenä	sekä	

osaa yhteistyön muiden viranomaisten kanssa
•	 osaa	käyttää	vankilan	eri	viestintävälineitä
•	 osaa	tehdä	vapaudessa	suoritettavien	rangaistusmuotojen	eri	 

valvontatoimenpiteet
•	 toimii	työhyvinvointia	edistäen
•	 yhdistää	ja	käyttää	rikostorjuntaan	liittyviä	tietoja	ja	omalta	osaltaan	ehkäistä	

vankilassa tapahtuvaa rikollisuutta
•	 tunnistaa	sairaan	vangin	ja	osaa	ohjata	ja/tai	toimia	tilanteen	vaatimalla	tavalla.
•	 osaa	suorittaa	lääkkeenannon	vangeille	ohjeiden	mukaisesti.	
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Sisältö
•	 Työtä	ohjaava	normisto
•	 Vankitietojärjestelmä
•	 Kurinpitoprosessi
•	 Tarkastustoiminta	ja	turvaamistoimenpiteet	sekä	kurinpitorangaistusten	 

valvonta
•	 Huumausaineet	ja	päihdevalvonta
•	 Vankilan	eri	toimipisteet	suljetuissa	ja	avoimissa	laitoksissa
•	 Vangin	neuvonta	ja	ohjaus
•	 Vankituntemus
•	 Ammatillinen	vuorovaikutus	ja	tiimityö
•	 Vapaudessa	suoritettavien	rangaistusmuotojen	valvonta
•	 Työhyvinvointi
•	 Ammatillinen	viestintä
•	 Viestintävälineet	sekä	niiden	käyttö
•	 Rikostorjunta	ja	tiedon	hankinta
•	 Terveydenhuolto,	laitoshygienia	ja	puhtaanapidon	valvonta
•	 Lääkkeenantokoulutus

Oppimis- opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Luennot, kirjallisuus, harjoitukset sekä oppimistehtävät.

Arviointimenetelmät ja arviointi
Kaksi kirjallista tenttiä
Toiminnalliset harjoitukset
Vankilaturvallisuuteen ja valvontaan liittyvät työssäoppimistehtävät 
Terveystietoon liittyvät työssäoppimistehtävät
Työhyvinvointikorttikoe 
Lääkkeenannon koe ja näyttö  
Opintojakson arvosana muodostuu opetustilanteissa ja harjoituksissa osoitetun  
aktiivisuuden ja oppimisen, kahden kirjallisen tentin, työssäoppimistehtävien ja 
terveystiedon perusteella 
Arviointiasteikko 1 – 5. Työhyvinvontikorttikoe, lääkkeenantokoulutuksen koe ja 
näyttö tulee suorittaa hyväksytysti
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Kirjallisuus ja muu oppimateriaali
Alanko, Pekka. Akuutisti sairastunut vanki. RSKK. Opinnäytetyö. 2009.
Arola-Järvi Anna. Vankitilojen luokittelu valvonnan intensiivisyyden mukaan. 
21.5.2012.
Euroopan neuvoston vankilasäännöt. Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen 
julkaisuja 2/2007.
Forder, David. Eristämistarkkailu turvaamistoimenpiteenä. Rikosseuraamusalan 
koulutusohjelman opinnäytetyö 2013.
Hartoneva, A., Mohell, U., Pajuoja, J. ja Vartia, M. Yhdyskuntaseuraamukset ja 
vankeus. 2015.
Joukamaa, Matti ja Työryhmä. Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työkyky ja 
hoidontarve. RSKK. Julkaisuja 1/2010.
Junninen, Mika. Suomalaisten vankiloiden turvallisuus. RSKK. Julkaisuja 
5/2008.
Junninen, Mika. Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistojen turvallisuus ja  
henkilöstöön kohdistunut epäasiallinen vaikuttaminen vuosina 2007-2008. 
RSKK. Monisteita 4/2009.
Myhrberg, Pertti: Vankeuden täytäntöönpano. RSKK. Oppikirja 2/2012.  
(Soveltuvin osin)
Mölsä, Miikka &  Sokka Karoliina. Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen  
yhdyskuntaseuraamustoimistojen työn-tekijöiden näkökulmia työturvallisuudesta.  
RSKK. Opinnäytetyö 2014.
Päihdevalvonnan opas. Rikosseuraamusalan käsikirjoja 2/2008.
Ranta, Ira-Maria. Tuki ja kontrolli Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen  
tukipartiossa. RSKK. Opinnäytetyö 2013.
Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuuslinjaukset. Rikosseuraamuslaitos 2015.
Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusstrategia 2010 – 2015. 
Sirviö Teemu, Tarkastustoiminnan opetussuunnitelma. VHT-tutkielma.  
VHKK 2005.
Sisäministeriö. Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 2/2015.  
Sisäministeriön julkaisu 20/2015.
Vankeuslaki, tutkintavankeuslaki sekä niitä täsmentävä normisto sekä muut  
Rikosseuraamuslaitoksen	määräykset	ja	ohjeet	(www.rikosseuraamus.fi)

Vastuuopettaja
Eero Komulainen
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AO22  
ITSEPUOLUSTUS JA VOIMAKEINOJEN KÄYTTÖ 

Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 90 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 45 h 
Ajoitus: syksy, kevät

Tavoitteet
Opiskelija 
•	 osaa	tarvittaessa	puolustaa	itseään	ja	muita
•	 käyttää	voimakeinoja	ja	Rikosseuraamuslaitoksen	voimankäyttövälineitä	 

ammatillisesti ja vastuullisesti
•	 tekee	ratkaisuja,	jotka	vähentävät	tarvetta	turvautua	voimakeinoihin
•	 ottaa	huomioon	oman	ja	muiden	turvallisuuden	kannalta	oleelliset	asiat

Sisältö
•	 Toiminta	yksin,	pareittain	ja	ryhmässä,	perustekniikkaa	ja	taktiikkaa
•	 Itsepuolustus:	Asennot	ja	liikkuminen,	etäisyyden	pitäminen,	 

kaatumistekniikat, torjunnat, irrottautumis- ja vapautumisotteet
•	 Voimakeinojen	käyttö:	Haltuunotto,	kaadot	ja	maahanviennit,	hallinta-	ja	 

kuljetusotteet sekä turvatarkastus
•	 Voimankäyttö-	ja	sitomisvälineiden	käyttö:	käsiraudat,	henkilön	sitomiseen	

tarkoitetut muoviset siteet, suojakilpi, patukka ja teleskooppipatukka

Oppimis- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Luennot, tietoiskut ja käytännön harjoitukset yksin, pareittain ja ryhmässä

Arviointimenetelmät ja arviointi
Testit: itsepuolustustesti, voimankäyttötestit 1 (voimankäyttö yksin ja  
parityöskentelynä) ja 2 (ryhmätoiminta) sekä lihaskuntotesti.  
Opintojakson hyväksytty suorittaminen vaatii opiskelijalta aktiivista  
osallistumista opetukseen  sekä testien läpäisemistä hyväksytysti.
Arviointiasteikko hyväksytty – hylätty.

Vastuuopettaja
Asko Hattuniemi
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AO23  
ERITYISTILANTEIDEN HALLINTA

Laajuus: 10 op
Lähiopetus: 124 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 144 h 
Ajoitus: syksy: ensiapu ja palosuojelu
	 	kevät:	kriisi-ja	konfliktitilanteet

Tavoitteet
Opiskelija
•	 osaa	kriisi-	ja	konfliktitilanteiden	ratkaisussa	ja	estämisessä	käytettävät	 

yleisimmät vaihtoehtoiset keinot ja suunnitelmamallit ja osaa soveltaa niitä.
•	 toimii	kriisi-	ja	konfliktitilanteissa	ryhmän	jäsenenä	ja	ymmärtää	johtosuhteet,	

tilannejohtamisen, ryhmäjohtamisen ja ryhmätoiminnan merkityksen näissä 
tilanteissa tehtävän suorittamisessa.

•	 toimii	kriisi-	ja	konfliktitilanteissa	ryhmän	jäsenenä,	joka	on	varautunut	 
Rikosseuraamuslaitoksen voimankäyttövälineellä/-välineillä: käsiraudat,  
ihmisen sitomiseen tarkoitetut muoviset siteet, suojakilpi, patukka,  
teleskooppipatukka, etälamautin, pistooli. 

•	 puhuu,	puhuttaa	ja	käskyttää	kriisi-	ja	konfliktitilanteissa	niin,	että	tieto	 
välittyy kohdehenkilölle/-henkilöille ja työparille, ryhmälle ja/tai muulle  
henkilökunnalle ja/tai sivullisille. 

•	 toimii	vaativissa	tilanteissa	ja	ymmärtää	viranomaisyhteistyön	merkityksen	
tilanteen hoitamisessa. 

•	 ymmärtää	voimankäyttöä	ja	voimankäyttövälineitä	säätelevän	normiston.
•	 tarvittaessa	puolustaa	itseään	ja	muita.
•	 käyttää	voimakeinoja	ja	Rikosseuraamuslaitoksen	voimankäyttövälineitä	 

ammatillisesti ja vastuullisesti.
•	 tekee	ratkaisuja,	jotka	vähentävät	tarvetta	turvautua	voimakeinoihin.
•	 ottaa	huomioon	oman	ja	muiden	turvallisuuden	kannalta	oleelliset	asiat.
•	 tunnistaa	akuuttihoidon	tilanteet	ja	hätäensiavun	tarpeet	ja	toimia	ihmishenkeä	

ja terveyttä ylläpitävästi tilanteissa, joissa vaaditaan ensiapua vaativissa  
tilanteissa.

•	 hallitsee	perustiedot	vankilan	paloturvallisuudesta	ja	osaa	ennakoida	 
vaaratilanteiden muodostumisen ja oikeat menettelytavat pelastustoiminnassa, 
alkusammutuksessa sekä hälytyksessä. Opiskelija suorittaa tulityökortin. 

•	 osaa	käyttää	alkusammutuskalustoa	ja	tehdä	tarvittaessa	alkusammutuksen.	
Opiskelija tuntee paineilmalaitteiden toiminnan.
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Sisältö
Kriisi- ja konfliktitilanteet 
•	 Tilanteiden	ja	toiminnan	juridinen	perusta.
•	 Järjestysrikkomukset,	tutkinta	ja	kurinpito.
•	 Turvallisuustietorekisteri	ja	järjestäytynyt	rikollisuus	vankiloissa.
•	 Toimintapolitiikat	väkivallan	ja	sen	uhan	ehkäisemiseksi.
•	 Ongelmatilanteiden	ennakointi.
•	 Voimankäyttötilanteiden arvioiminen ja aggressiivisen henkilön rauhoittaminen.
•	 Voimankäytön	taktiikka.
•	 Vaativien	ja	yhteistoimintatilanteiden	johtamisen	merkitys	ja	ryhmätoiminta	

(esim. panttivanki- ja muut erityistilanteet).
•	 Voimankäyttöä,	hätävarjelua,	turvaamistoimenpiteitä,	pakkotilaa,	jokamiehen	

kiinniotto-oikeutta ja voimankäyttövälineitä säätelevät normit.
•	 OC-sumuttimen	käyttäjäkoulutus	hätävarjelu-	(MK	3-4)	ja	–voimankäyttö-

sumuttimella (MK9): välineen esittely, edut ja haitat, ominaisuudet, perustek-
niikat, OC:lle altistuminen ja ensiapu, välineestä luopuminen/välineen vaihto, 
välineen riiston esto, sovelletut harjoitukset sekä simuloidussa uhkatilanteessa 
toimiminen.

Ensiapu ja palosuojelu 
•	 Ensiapu	1		kurssi
•	 Vankilan	paloturvallisuus
•	 Toiminta	palotilanteessa	ja	sellistä	pelastaminen
•	 Pelastussuunnitelmat
•	 Palotarkastukset,	palokalusto	ja	paloilmoitinlaitteet
•	 Tulityöt

Oppimis- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Luennot, oppimistehtävät, kirjalliset yksilö- ja ryhmätestit ja käytännön harjoitukset.

Arviointimenetelmät ja arviointi
Kriisi-	ja	konfliktitilanteet:	Kirjalliset	yksilö-	ja	ryhmätestit,	toiminnalliset	testit	
sekä oppimistehtävät.
Ensiapu ja palosuojelu: Käytännön testit ja kirjallinen testi.
Arvosana muodostuu kirjallisten ja toiminnallisten testien sekä oppimistehtävien 
pohjalta. 
Arviointiasteikko 1 – 5.
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Kirjallisuus ja oppimateriaali
Halonen, Jukka ja Lampinen, Marko: Voimankäytön taktiikasta. VHT-tutkielma. 
VHKK 2005.
Tekijöiden päivittämä versio 2010.
Hattuniemi, Asko ja Haapalainen, Esa: Vankeinhoidon fyysisen itsepuolustuksen 
ja voimakeinojen käytön perustekniikkaa. Tukimateriaalia kouluttajille. CD-rom. 
VHKK 2005.
Myhrberg, Pertti: Vankeuden täytäntöönpano. RSKK. Oppikirja 2/2012.
Ohje vaativan tilanteen hoitamisesta vankilassa. Dmo 4/60112011.
Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusstrategia 2010 – 2015.
Vankeuslaki, tutkintavankeuslaki ja niihin perustuvat määräykset. 
Finanssialan Keskusliitto: Tulityöt: suojeluohje.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK: Tulityöt: ryhdyttäessä tulityöhön 
-oppikirja

Vastuuopettaja
Hannu Luukkonen
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TYÖSSÄOPPIMINEN   
TURVALLISUUDEN JA VALVONNAN  -OSAAMISALUEELLA

Työssäoppimistehtävät:
TO1: 
Työssäoppimisjaksolla tehdään yksilöllinen raportti, joka liittyy vartijan ja ohjaajan 
turvallisuuden ja valvonnan tehtäviin. Raportin lisäksi jaksolla opiskelija ylläpitää 
henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa. Laitoksessa harjoitteleva opiskelijaryhmä te-
kee yhteisen tehtävän, jossa selvitetään millaisia vaatimuksia esimiehet asettavat 
vartijan ja ohjaajan tehtävissä työskenteleville.

TO 2: 
Opiskelija toimii ohjatusti hänelle laaditun ohjelman mukaan koulutusvankilan 
osoittamissa valvonnan ja turvallisuuden tehtävissä.  Valvontatyön eri osa-alueita 
ovat turvallisuustehtävät, ohjaus- ja neuvontatehtävät sekä vangeista huolehtimi-
nen. Ohjelma kattaa kaikki keskeiset vartijan ja ohjaajan valvonnan ja turvallisuu-
den opintojaksolla opetetut tehtävät, joiden osaamista työpaikkaohjaajat arvioivat.   
Työssäoppimisjakson oppimistehtäviin lukeutuu henkilökohtainen oppimispäivä-
kirja, kurinpitoprosessin kuvaaminen, sekä terveydenhuollon ja laitoshygienian 
oppimistehtävät.

TO 3: 
Työssäoppimisjaksolla opiskelija toimii sijaisvartijana koulutusvankilassa. Oppi-
mistehtävänä hänellä on henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan ylläpitäminen, sekä 
lähityöhön liittyvä oppimistehtävä.  

Työssäoppimisen arviointi
Työssäoppimistehtävät arvioidaan opintojaksojen yhteydessä. Lisäksi opiskelija 
hankkii valvonnan ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvää osaamista käytännön 
työtehtävien yhteydessä.   Työssäoppimisjaksoilla 2 ja 3 oppimisen arviointiasteik-
ko on 1-5.  Arvioinnin kohteena ovat tiedot, taidot ja vastuunotto sekä ryhmäosaa-
minen. Työpaikkaohjaaja selvittää arviointikriteerit opiskelijalle ensimmäisessä 
ohjauskeskustelutilanteessa. Opiskelija arvioi (ennakkotehtävä) osaamistasonsa 
kyseisestä aiheesta. Jakson puolivälissä ja lopussa hän arvioi itse omaa oppimis-
taan arviointikriteerien mukaisesti. Työpaikkaohjaaja antaa jakson puolivälissä ja 
lopussa oman arvionsa opiskelijan osaamisen tasosta. Arviointi käydään läpi ohja-
uskeskustelutilanteissa yhdessä opiskelijan kanssa, jolloin arvioidaan ja keskustel-
laan myös opiskelijan itsearvioinnista. Oppimista tuetaan reaaliaikaisen oppimis-
päiväkirjan avulla. 
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Kuntoutusta ja ohjausta ovat vankien ohjaaminen työssä, opinnoissa, harrastuksis-
sa, arjen kohtaamistaidoissa ja muissa vankilan toiminnoissa. Tehtäviin sisältyvät 
vankien avustaminen ja opastaminen sekä vankilan sisäisissä että ulkopuolisissa 
käytännön asioissa. Valvonta- ja ohjaustehtävissä toimiva ohjaa vankia poistumis-
lupa-asioissa ja vapauteen valmistautumisessa. 

Valvonta- ja ohjaustehtävissä toimiva työntekijä voi osallistua kuntouttaviin tehtä-
viin, joita ovat uusintarikollisuutta madaltava ohjelmatoiminta, vankien työtoimin-
ta ja koulutus sekä päihdevalvonta ja -kuntoutus. 

Rangaistusajan suunnitelmallinen toteuttaminen on keskeinen osa kuntoutusta ja 
ohjausta. Valvonta- ja ohjaustehtävissä toimiva työntekijä tekee yhteistyötä van-
kilan muun henkilöstön kanssa vangin rangaistusajan suunnitelman täytäntöönpa-
nossa sekä niiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa, joilla on merkitystä vangin 
vapautumisen kannalta.  Kuntoutus ja ohjaus edellyttävät rangaistusajan suunnitte-
lun perusteiden tuntemusta ja vaikuttavan lähityön menetelmien (esim. motivoiva 
keskustelu) osaamista. 

Yksilön kehityksen lainalaisuuksien tunteminen auttaa ymmärtämään kehitystaus-
tan vaikutusta myöhempään käyttäytymiseen. Ryhmäilmiöiden tuntemus antaa 
valmiudet tulkita työyhteisössä tapahtuvia tilanteita. Lisäksi vankilaan joutuminen 
vaikuttaa yksilöön itseensä, vankeuteen ja vankiyhteisöön sopeutumisessa. Kun-
toutus ja ohjaus edellyttävät, että valvonta- ja ohjaustehtävissä toimiva tietää perus-
tiedot rikollisuuden syistä, seurauksista ja kontrollivaikutuksista. Lisäksi kuntou-
tus- ja ohjaustehtävissä toimivan tulee tunnistaa mielenterveys- ja päihdeongelmia 
sekä toimia ammatillisesti niiden edellyttämällä tavalla. Rangaistukseen tuomittu-
jen sosiaalisten olosuhteiden (esim. perheen) ja niitä säätelevien tekijöiden tietämys 
on edellytys uusien rangaistusmuotojen täytäntöönpanossa.

Osaamisalueen tavoitteena on, että opiskelija osaa toteuttaa ja seurata rangaistus-
ajan suunnitelmaa lähityössä sekä motivoida, ohjata ja tukea vankia kuntoutuspro-
sessissa. Hänellä on valmiudet toimia moniammatillisen ryhmän jäsenenä ja tukea 
vangin selviytymistä ja integraatiota yhteiskuntaan. Hän tunnistaa vangin psyyk-
kiset kriisit sekä päihde- ja mielenterveysongelmat ja osaa ohjata tämän hoitoon.
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YKSILÖLLISTEN RANGAISTUSAJAN SUUNNITELMIEN 
TOTEUTTAMINEN 

Laajuus: 5 op
Lähi- ja verkko-opetus: 40 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 95 h 
Ajoitus: syksy, kevät, kesä, syksy 

Opiskelija osaa
•	 kuvata riski- ja tarvearvion sekä rangaistusajan suunnitelman laadinnan perusteet 
•	 seurata	ja	arvioida	säännöllisesti	rangaistusajan	suunnitelman	toteutumista
•	 tukea	tuomittua	rangaistusajan	suunnitelman	toteuttamisessa	ja	vapauteen	 

valmistautumisessa
•	 kuvata	yhdyskuntaseuraamukset	ja	tietää	keskeiset	työskentelytavat	 

yhdyskuntaseuraamustyössä 

Sisältö
•	 Riski-	ja	tarvearvion	ja	rangaistusajan	suunnitelman	laadinnan	perusteet
•	 Rangaistusajan	suunnitelmien	toteuttaminen	ja	vapautumisen	valmistelu	 

vankilassa suoritettavissa rangaistuksissa
•	 Yhdyskuntaseuraamusten	sisältö	ja	toteuttaminen

Oppimis- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Lähiopetus, verkko-opetus itsenäisenä työskentelynä, kaksi työssäoppimistehtävää

Arviointimenetelmät ja arviointi
Työssäoppimistehtävät  
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella.
Arviointiasteikko 1 – 5.

Kirjallisuus ja muu oppimateriaali
Arola-Järvi, Anna: Suunnitelmallisen vankeusajan käsikirja. RSKK.  
Oppikirja 1/ 2012.
Hartoneva, A., Mohell, U., Pajuoja, J. ja Vartia, M. Yhdyskuntaseuraamukset ja 
vankeus. 2015. Sivut 15-99 ja 430-478.
Tietoa vapaudesta suoritettavista rangaistuksista:  
http://www.porttivapauteen.fi/tietoa/tietopankki

Vastuuopettaja
Nina Nurminen
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MOTIVOIVAN KESKUSTELUN PERUSTEET JA VAIKUTTAVA 
OHJELMATYÖ  

Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 40 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 95 h 
Ajoitus: syksy, kevät

Opiskelija osaa
•	 valmistella	haastattelutilanteen	huomioiden	vankilan	erityispiirteet	 

(esim. turvallisuusnäkökulmat)
•	 käyttää	haastattelua	ammatillisena	työvälineenä	asiakas-	ja	työyhteisötyössä	
•	 tuntee	motivoivan	keskustelun	teorian	ja	osaa	soveltaa	sen	menetelmiä	 

motivoidakseen vankia rikoksettomaan elämään
•	 kuvata	vaikuttavan	ohjelmatyön	perusteita	ja	tietää	sekä	vankilassa	että	 

vapaudessa toteutettavien ohjelmien keskeiset sisällöt 

Sisältö 
•	 Valmistautuminen	haastatteluun	ja	sen	toteuttaminen	käytännössä.
•	 Motivoivan	keskustelun	peruskoulutus
•	 Vaikuttavan	ohjelmatyön	perusteet	ja	toiminnat	rikosseuraamusalalla.

Oppimis- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Luennot, harjoitukset, työssäoppimistehtävät.

Arviointimenetelmät ja arviointi
Työssäoppimistehtävät. Arviointi  hyväksytty - hylätty
Tentti.
Arvosana tulee tentin perusteella.  Oppimistehtävällä on mahdollista korottaa 
arvosanaa. 
Arviointiasteikko 1 – 5.  

Kirjallisuus ja muu oppimateriaali
Opettajan antama materiaali

Vastuuopettaja
Sonja Holopainen
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S AO33  
IHMISTUNTEMUS JA KUNTOUTTAVA TYÖOTE  

Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 54 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 85 h 
Ajoitus: syksy, kevät

Opiskelija osaa
•	 tunnistaa	ihmisen	käyttäytymisen	lainalaisuuksia	ja	valita	työtilanteeseen	 

sopivat toimintatavat
•	 tunnistaa	vankilaan	joutumisesta	aiheutuvat	psyykkiset	reaktiot	ja	 

käyttäytymismallit 
•	 havainnoida	vankiyhteisön	dynamiikkaa	ja	sen	vaikutusta	vangin	 

käyttäytymiseen 
•	 ottaa	huomioon	tuomitun	elinympäristön	perhetyötilanteissa	
•	 keskustella	ohjaavasti	ja	kannustavasti	rikoksentekijän	kanssa	 

vuorovaikutustilanteissa
•	 työskennellä	moniammatillisen	työryhmän	jäsenenä
•	 huomioida	ohjaustyössä	eri	kulttuureihin	liittyvät	erityispiirteet		

Sisältö
Ihmistuntemus ja ryhmäilmiöt
Vankilaan joutuminen ja vankeus kokemuksena
Vangin reaktiot ja sopeutumiskeinot
Vanki vankiyhteisön jäsenenä
Lapsi- ja perhetyö
Vaikuttava lähityö
Moniammatillinen työote
Monikulttuurisuus

Oppimis- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Lähiopetus, ryhmätehtävät, tentti ja työssäoppimistehtävä

Arviointimenetelmät ja arviointi
Työssäoppimistehtävä
Tentti
Arvosana muodostuu tentin ja oppimistehtävän perusteella.
Arviointiasteikko 1 – 5
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Ahokas M., Ferchen M., Hankonen N., Lautso A. & Pyysiäinen J. Sosiaalipsyko-
logia. WSOY, 2008.
Vilkko-Riihelä A. & Laine V. 2008. Mielen maailma, 1 Psykologian perustiedot. 
WSOY, 2008.
Vilkko-Riihelä A. & Laine V. 2008. Mielen maailma, 2 Kehityspsykologia. 
WSOY, 2008.
Lapsi-	ja	perhetyön	linjaukset.	2013.	http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajan-
kohtaista/julkaisut/
muitajulkaisuja.html
Muu opettajan antama materiaali

Vastuuopettaja
Otso Lapinleimu
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YHTEISKUNNALLINEN SYRJÄYTYMINEN JA RIKOLLISUUS 

Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 40 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 95 h 
Ajoitus: syksy

Opiskelija osaa
•	 tunnistaa	syrjäytymiseen	johtavat	mekanismit	ja	keskeisimmät	rikollisuuteen	

johtavat syyt, rikollisuuden tieteelliseen tutkimiseen liittyvät oleelliset käsitteet 
ja rikollisuuden selitysteoriat.

•	 kytkeä	rikoksentekijöiden	kanssa	tehtävän	työn	laajempaan	teoreettiseen	 
tietopohjaan ja ymmärrykseen.

Sisältö
•	 Syrjäytyminen	yhteiskunnallisena	ongelmana
•	 Rikollisuus	ja	syrjäytyminen
•	 Rikollisuuden	tieteellisiä	selitysteorioita	ja	käsitteitä
•	 Rikollisuuden	taso	ja	vaihtelut	Suomessa
•	 Rikollisuuden	kansainvälistä	vertailua

Oppimis- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Luennot, keskustelut, kirjallisuus, kenttähavainnointi

Arviointimenetelmät ja arviointi
Suomen rikollisuuteen liittyvä oppimistehtävä.
Tentti
Arvosana muodostuu hyväksytystä oppimistehtävästä ja tentin arvosanasta. 
Arviointiasteikko 1 - 5

Kirjallisuus ja muu oppimateriaali 
Laine, Matti. Kriminologia ja rankaisun sosiologia. Tietosanoma Oy, 2014.   
Soveltuvin osin.
Rikollisuustilanne. Viimeisin laitos. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti 
(KRIMO, HY). Soveltuvin osin. 
Muu opettajan jakama materiaali.

Vastuuopettaja
Matti Laine
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PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMIEN TUNNISTAMINEN 

Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 60 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 75 h 
Ajoitus: Kevät  

Opiskelija osaa 
•	 hahmottaa	suomalaisen	päihdekulttuurin,	päihdepolitiikan	historian	ja	niiden	

merkityksen nykykäytäntöihin
•	 jäsentää	päihdeongelmien	taustaa,	luonnetta	ja	syitä
•	 tunnistaa	päihteiden	käyttöön	liittyviä	ongelmia	ja	päihdehaittojen	 

vähentämiseen liittyviä perusteita
•	 tunnistaa	psyykkisen	kriisin	ja	yleisimmät	mielenterveysongelmat		
•	 kohdata	psyykkisesti	häiriintyneen	ja	päihdeongelmaisen	ihmisen	sekä	 

tarvittaessa ohjata hänet hoitoon
•	 tunnistaa	itsemurhavaaran	riskitekijöitä	ja	toimia	niitä	ennalta	ehkäisevästi.	

Sisältö
•	 Suomalainen	päihdekulttuuri	ja	-politiikka	
•	 Päihteiden	käyttö	Suomessa	ja	Euroopassa
•	 Keskeiset	päihteiden	käytöstä	aiheutuvat	ongelmat	ja	haitat	yksilölle	ja	 

yhteiskunnalle
•	 Päihdetyö	rikosseuraamusalalla
•	 Psyykkiset	kriisit	ja	vankien	yleisimmät	mielenterveyshäiriöt	
•	 Itsetuhoinen	ja	aggressiivinen	käyttäytyminen	
•	 Työntekijän	toiminta	päihde-	ja	mielenterveysongelmaisen	vangin	kanssa	
•	 Yhteistyö	terveydenhuoltohenkilöstön	kanssa

Oppimis- ja opetusmenetelmät
Luennot, kirjallisuus, keskustelut ja vuorovaikutusharjoitukset

Arviointimenetelmät ja arviointi
Työssäoppimistehtävä
Tentit päihde- ja mielenterveysosioista
Arvosana muodostuu tenteistä saatavien arvosanojen pohjalta.
Arviointiasteikko 1- 5
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Saari, S., Kantanen, I., Kämäräinen, L., Parviainen, K., Valoaho,  
S. & Yli-Pirilä P. (toim.). Hädän hetkellä. Psyykkisen ensiavun opas.  
Duodecim ja Punainen risti, 2009.
Itsemurhien ehkäisy ja kiireellisen hoidon tarpeen arviointi rikosseuraamusalalla. 
Rikosseuraamuslaitos 2014.
Nordling, E. & Toivio, T. Mielenterveyden psykologia. Edita, 2013.  
Soveltuvin osin.
Rikosseuraamuslaitos. Päihdetyön linjaukset vuosille 2012 – 2016. 
Saunamäki, A. Kurinpidosta päihdekuntoutukseen. Teoksessa J. Lindström  
& K. Kumlander (toim.). Kokemuksen politiikkaa. Ammattilaisten ja  
kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä.  
Laurea Julkaisut 48. 2015, 9-13.
Muu opettajan osoittama ajankohtainen materiaali.

Vastuuopettaja
Sari Viikki-Ripatti
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JA OHJAAMISEN  -OSAAMISALUEELLA

Työssäoppimistehtävät
TO 1:  
Opiskelija haastattelee vankia käyttäen haastattelun perusmenetelmiä.
TO 1:  
Tapauskuvaus vangin haastattelun pohjalta.

TO 2:  
Opiskelija tutustuu vangille tehtyyn riski- ja tarvearvioon ja sen perusteella laadit-
tuun rangaistusajan-suunnitelmaan ja suunnitelman toteuttamiseen vankilassa.
TO 2: 
Opiskelija haastattelee vankia motivoivan keskustelun menetelmillä. 

TO 3:  
Opiskelija tutustuu yhdyskuntaseuraamusasiakkaalle laadittuun rangaistusajan 
suunnitelmaan ja sen toteuttamiseen.

Työssäoppimisen arviointi
Työssäoppimistehtävät arvioidaan opintojaksojen yhteydessä. Lisäksi opiskelija 
hankkii kuntoutus- ja ohjausosaamista käytännön työtehtävien yhteydessä. Työs-
säoppimisjaksoilla 2 ja 3 oppimisen arviointiasteikko on 1-5. Arvioinnin kohteena 
ovat tiedot, taidot ja vastuunotto sekä ryhmäosaaminen. Työpaikkaohjaaja selvittää 
arviointikriteerit opiskelijalle ensimmäisessä ohjauskeskustelutilanteessa. Opiskeli-
ja arvioi (ennakkotehtävä) osaamistasonsa kyseisestä aiheesta. Jakson puolivälissä 
ja lopussa hän arvioi itse omaa oppimistaan arvosanalla 1 – 5 arviointikriteerien 
mukaisesti. Työpaikkaohjaaja antaa jakson puolivälissä ja lopussa oman arvion 
opiskelijan osaamisen tasosta. Arviointi käydään läpi ohjauskeskustelutilanteissa 
yhdessä opiskelijan kanssa, jolloin arvioidaan ja keskustellaan myös opiskelijan 
itsearvioinnista. Oppimista tuetaan reaaliaikaisen oppimispäiväkirjan avulla. 
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ON1 OPINNÄYTETYÖ 5 OP

Laajuus: 5 op  
Lähiopetus: 44 h
Opiskelijan omatoiminen työ: 168 h 
Ajoitus: kevät, kesä ja syksy

Opintojakson kuvaus
Tutkinnon aikana opiskelija laatii itsenäisesti kirjallisen opinnäytetyön.

Osaamistavoitteet
Opiskelija syventää oma osaamistaan valitulla teema-alueella. Opiskelija oppii 
käyttämään oman alansa lähdeaineistoa monipuolisesti ja niitä hyväksi käyttäen 
tuottamaan ammattialaansa koskevaa tekstiä. Hän oppii valitsemaan omaan opin-
näytetyöhönsä sopivan tiedonhankintamenetelmän ja oppii tietoa hankkiessaan 
arvioimaan sitä kriittisesti. Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja tavoitteellisesti. 
Hän oppii keräämään ja jäsentämään teoreettista tietoa oman opinnäytetyönsä nä-
kökulmasta.

Toteutus
•	 Opinnäytetyön	suunnitelman	laatiminen
•	 Seminaarityöskentely	ryhmissä
•	 Tiedon	hankinta	ja	opinnäytetyön	laatiminen
•	 Oman	opinnäytetyön	esittäminen	suullisesti	(powerpoint)	ja	toisen	 

opinnäytetyön opponointi

Arviointimenetelmät:
Opinnäytetyön arviointi asteikolla 1-5.

Vastuuhenkilö
Nina Nurminen
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VO VALINNAISET OPINNOT 5 OP

Rikosseuraamusalan tutkintoon sisältyy valinnaisia opintoja 5 op. Valinnaisina 
opintoina tarjotaan kuntoutuksen ja ohjauksen, turvallisuuden ja valvonnan, lain-
säädännön ja ammattietiikan osaamisalueille kuuluvia täydennyskoulutusopintoja, 
joita opiskelija voi valita  RSKK:n täydennyskoulutustarjonnasta.  

Opiskelijalle voidaan hyväksi lukea valinnaisiin opintoihin myös mm. avoimessa 
korkeakoulussa tai yliopistossa sekä rikosseuraamusalueilla suoritettuja opintoja. 

Ammattikorkeakoulu Laurea tarjoaa Rikosseuraamusalan tutkinto-opiskelijoille 
mahdollisuuden suorittaa ns. väyläopintoja 10 opintopisteen edestä. Väyläopinnot 
ovat Rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen  opintoja.  

Valinnaisia opintoja on mahdollista suorittaa koko tutkinnon ajan. Painopiste on 
kuitenkin viimeisessä syksyssä, jolloin opiskelijat ovat Työssäoppimisjakso 3:lla. 
Tällöin RSKK tarjoaa erityisesti tutkintokoulutettaville soveltuvia täydennyskou-
lutusopintoja.  

Valinnaiset opinnot arvioidaan RSKK:n täydennyskoulutuksessa käytössä olevan 
arviointitavan mukaan. Pääsääntöisesti Hyväksytty - Hylätty, poikkeustapauksissa 
arviointi 1 – 5.

Vastuuhenkilö
Tutoropettajat
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KRIMINOLOGINEN KIRJASTO

Rikosseuraamusalan	koulutuskeskuksessa	(www.rskk.fi)	sijaitseva	valtakunnalli-
nen Kriminologinen kirjasto palvelee rikosseuraamusalan henkilöstöä, opiske-
lijoita ja muita tiedontarvitsijoita. Se hankkii, tallettaa ja asettaa käyttöön kirjoja, 
lehtiä	ja	videofilmejä	kriminaalitieteiden	alueelta,	erityisesti	rikoksentorjunnasta,	
rangaistusten täytäntöönpanosta, vankeinhoidosta ja kriminaalihuollosta sekä ri-
koksen uhreista ja uhrien asemasta. Kokoelmissa on noin 20 000 kirja- ja 150 leh-
tinimekettä. 

Kirjasto on avoinna maanantaista torstaihin 9.00 – 15.30 ja perjantaina  
9.00 – 14.00. Rikosseuraamusalan opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää 
kirjastoa myös sulkemisajan jälkeen.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
Kriminologinen kirjasto
Vernissakatu 2 A
01300 VANTAA
Email: krilokirjasto@om.fi
Puh. 029 56 65054
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JATKOKOULUTUSVÄYLÄT 
AMMATTIKORKEAKOULUUN JA YLIOPISTOON 

Rikosseuraamusalan tutkinnon suoritettuaan opiskelijoilla on mahdollisuus ha-
keutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Kiinnostuksen 
mukaan kannattaa selvittää muun muassa oman kotipaikkakunnan lähellä olevat 
koulutusmahdollisuudet. Rikosseuraamusalan ammattikorkeakoulutasoisen tut-
kinnon (sosionomi) järjestää Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Rikosseu-
raamusalan koulutuskeskuksen (RSKK) kanssa. Tutkinnossa on mahdollista lukea 
ahot-menettelyn kautta hyväksi suuri osa rikosseuraamusalan tutkinnon opinnoista. 
Monimuotokoulutuksena toteutettavassa tutkintomuodossa opiskelu on mahdollis-
ta myös työn ohella. Sosionomi-tutkinnon ja kolmen vuoden työkokemuksen jäl-
keen voi hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa: sosiaali- 
ja rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen. Yliopistollisena vaihtoehtona 
on jatkaa sosionomi-tutkinnon jälkeen opintoja Itä-Suomen yliopiston (Joensuun 
kampus) hallintotieteiden maisteri –ohjelmassa (HTM). Rikosseuraamusalan so-
sionomit voivat hakeutua tähän erillisvalinnan kautta omassa kiintiössään.

Lisätietoja: 
http://www.laurea.fi/fi/opiskelu/koulutus/amk-tutkinnot/rikosseuraamusala/Sivut/
default.aspx

http://www.laurea.fi/fi/opiskelu/koulutus/ylemmat-amk-tutkinnot/sosiaalialan_ 
rikosseuraamusalan_johtaminen_kehittaminen/Sivut/default.aspx

http://www.uef.fi/fi/oikeustieteet/maisterivalinta
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OPISKELU JA OPISKELIJAN SOSIAALISET ETUUDET 

Opiskelun kesto ja sovellettavat opiskelumääräykset 
Tutkintosäännön mukaisesti opiskelijan tulee suorittaa rikosseuraamusalan tutkin-
toon kuuluvat 90 opintopisteen opinnot opetussuunnitelmassa määritellyssä enim-
mäisajassa kuitenkin enintään kahden vuoden kuluessa tutkinnon aloittamisesta.

Opiskelijaan, jonka opinnot ovat olleet keskeytyneenä tai jonka opiskeluoikeutta on 
siirretty, ja joka palaa jatkamaan opintojaan, sovelletaan pääsääntöisesti opintojen 
uudelleen aloittamishetkellä voimassa olevia tutkintovaatimuksia. Koulutuskeskus 
päättää opiskelijan aikaisempien opintojen hyväksi luettavuudesta opiskelijan tul-
lessa jatkamaan opintojaan.

Aikaa, jona opinnot ovat keskeytyneenä, ei lasketa opintojen enimmäisaikaan.

Oppilaspäivystys 
Oppilaspäivystys kuuluu opintoihin. Opiskelijat toimivat vuorollaan Rikosseuraa-
musalan koulutuskeskuksen päivystäjänä, jolloin tehtävänä on vastata koulutus-
keskuksen kulunvalvonnasta ja neuvonnasta sekä tehdä tarkastuskierroksia. Op-
pilaspäivystäjänä toimimisen tarkoituksena on oppia päivystyksen eri tehtäviä ja 
päivystyksen raportointia. 



56

L
I

I
T

T
E

E
T Lähi- ja työssäoppimisjaksot

Tutkintokoulutuksen lähijaksojen ja työssäoppimisjaksojen ajankohdat sekä opis-
kelijan opintososiaalinen asema ilmenevät seuraavasta taulukosta.

Taulukko: Tutkintokoulutuksen aikataulu ja opiskelijan asema

Jakso
L1-L3= lähijaksot
TO1-TO3= 
työssäoppimisjaksot

Ajankohta Opiskelijan asema

L1 To 1.9 – Su 16.10.2016 •	opiskelija
TO1 Ma 17.10 – Su 6.11.2016 •	opiskelija	
L2 Ma 7.11  –  La 31.12.2016 •	opiskelija	

TO2 Su 1.1 – Ti 28.2.2017

•	vartijakokelas	
•	palkka	VT	03	(1	716,30€	
1.2.2016 alk.)
•	vuosilomaa 4 pv 

L3 Ke 1.3 – Ke 31.5.2017 •	opiskelija

TO3 To 1.6 – Su 31.12.2017
•	sijaisvartija
•	palkka	VT	03	(1	716,30€	
1.2.2016 alk.)
•	vuosilomaa	14	pv
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VALTION OPINTOTUKI

Perustutkinnon opiskelijalla on mahdollisuus hakea valtion opintotukea, joita ovat 
opintoraha, opintolainan valtiontakaus ja myöntämisedellytysten täyttyessä asu-
mislisä. Tuloja voi olla vuositulorajan verran, joka määräytyy sen mukaan, kuinka 
monelta tukikuukaudelta nostaa opintotukea vuoden aikana. Tulot lasketaan koko 
kalenterivuodelta. (Kela. 2014, 2, 7) Opintotuessa on huomioitava koulutukseen 
sisältyvien palkallisten jaksojen mahdolliset vaikutukset. Tulot voi saada milloin 
tahansa kalenterivuoden aikana, eli sitä ei ole sidottu lähijaksoihin.

Tulorajoituksia on selvitetty tarkemmin opintotukea koskevissa ohjeissa, joita saa 
Kelan toimipisteistä sekä www.kela.fi/laskurit. Laskurilla voi arvioida, miten tulot 
vaikuttavat opintotukeen.
 
Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä 30 vuotta täyttänyt opiskelija saa matka-alen-
nukset ainoastaan opintotukipäätöksellä.  (Helsingin seudun liikenne.2015)

Esimerkki: Jos sinulla on tukikuukausia 12, saat ansaita kalenterivuoden aikana 
enintään 7 920 euroa. Opintotukea ei lasketa tuloksi. (Kela. 2015)

MUUT MAHDOLLISET TUET

Opiskelija voi olla oikeutettu tietyissä tapauksissa vaihtoehtoiseen aikuiskoulutus-
tukeen, jonka myöntää Koulutusrahasto tai työnhakijan omaehtoiseen opiskeluun 
työttömyysetuudella. Lisätietoa saa oma alueen työ- ja elinkeinotoimistosta. Lisä-
tietoja  www.koulutusrahasto.fi ja www.te-palvelut.fi
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Kelan koulumatkatukea päivittäisiin kodin ja oppilaitoksen välisiin matkoihin voi 
saada tietyin ehdoin, kun koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä ja kustan-
nukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. (Kela.2015) Jos opiskelija opiskelee työvoi-
mapoliittisella etuudella tai koulutusrahaston myöntämällä tuella, koulumatkatukea 
ei voida myöntää. (Matkahuolto.2015, Hsl.2015)

Koulumatkatukiasioita hoitaa RSKK: ssa kurssisihteeri Mari Mäkinen. Kannattaa 
olla hyvissä ajoin yhteydessä Kelaan ja selvittää mahdollisuudet tukeen.  Lisä-
tietoja saa Kelan toimistoista tai yhteispalvelupisteistä, sekä  http://www.kela.fi/
koulumatkatuki
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TOPINTOSOSIAALISET EDUT 

Seuraavassa esitellään Rikosseuraamusalan tutkinnon opintososiaaliset edut lähi-
jaksojen aikana, kun opiskelu tapahtuu RSKK:ssa. Opintososiaalisista eduista vas-
taa koulutuskeskuksessa talousjohtaja Anita Lehto.
 
ASUNTOETU

Koulutuskeskus järjestää tarvittaessa maksuttoman majoituksen niille opiskelijoil-
le kurssihotellissa, joiden vakituinen asunto on koulutuskeskuksen sijaintipaikan, 
Vantaan, työssäkäyntialueen ulkopuolella. 

Työministeriön määrittelemä työssäkäyntialue on seuraava: Askola, Espoo, Haus-
järvi, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karjaa, Kauniainen, Kerava, Kirk-
konummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Riihimäki, 
Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työs-
säkäyntialueista / 17.12.2009/1153)

Kurssihotelli sijaitsee koulutuskeskuksen ensimmäisessä kerroksessa. Yhden hen-
gen asuinhuoneet ovat vaatimattomasti kalustettuja, joiden varustukseen kuuluu 
vuode, kirjoituspöytä, vaatekaappi, liinavaatteet, televisio ja huonekohtainen wc/
suihku. Opiskelijoiden käytössä on kurssihotellin yhteinen keittiö, josta löytyy mm. 
ruoanlaittovälineet, astiastot, liesi, mikroaaltouuni ja jääkaappi. Kurssihotellissa on 
myös vaatehuoltomahdollisuus.

ASUMINEN

Kurssihotelliin majoittuessaan opiskelija täyttää muuttoilmoituksen (www.
muuttoilmoitus.fi).	Huoneiden	 avainkorttien	 luovutuksen	yhteydessä	 (ensimmäi-
senä koulupäivänä) opiskelijalta peritään takuumaksuna 200,00 euroa korttimak-
suna. Summa palautetaan opiskelijalle asumisen päätyttyä, mikäli huone on to-
dettu tarkastuksessa siistiksi ja vaurioitumattomaksi. Mikäli huoneen kunnosta on 
huomautettavaa, ilmoitetaan asiasta virastomestari Jari Helanderille heti opiskelun 
alettua.

Kurssihotellissa tulee noudattaa kurssihotellin käyttösääntöjä. Huoneen siisteys 
ja kunto ovat opiskelijan vastuulla. Henkilökohtaiset asuinvarusteet on siirrettävä 
työssäoppimisjaksojen ajaksi huoneesta pois, ellei opiskelija asu työssäoppimisjak-
sojen aikana kurssihotellissa. 
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Oppilaitoksen edessä oleva paikoitus on maksullinen. Ilmaisia paikoitusmahdolli-
suuksia on mm. Tiedekeskus Heurekan alueella n. 500 m päässä koulutuskeskuksesta. 

RUOKAETU

Lähioppimisjaksojen aikana opiskelijoille tarjotaan koulupäivinä yksi ateria veloi-
tuksetta. Mahdollisista ruoka-aineallergioista ilmoitetaan Tutor-opettajalle opiske-
lujen alettua.

KUNTOSALIETU 

Koulutuskeskuksessa on kuntosali, joka on opiskelijoiden käytössä tiettyinä aikoina.

TAPATURMAVAKUUTUS 

Valtiokonttori korvaa opiskelijan koulutuksen ja työssäoppimisen yhteydessä ta-
pahtuvan tapaturman voimassa olevien ehtojen mukaisesti (tapaturmavakuutuslaki 
ja asetus opiskelutapaturman korvaamisesta).
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ASUMINEN TYÖSSÄOPPIMISJAKSOILLA

TO1  
17.10 – 6.11.2016

Opiskelijat perehtyvät koulutusvankiloihin 17.10–6.11 välisenä aikana. Opiskeli-
jalle ei makseta palkkaa. Oikeus opintososiaalisiin etuisuuksiin säilyy. 

Koulutusvankilat pyrkivät järjestämään opiskelijalle ilmaisen asunnon ensimmäi-
sen työssäoppimisjakson ajaksi. Asunnot eivät ole samantasoisia, eikä ”ns. omia 
asuntoja” ole juurikaan mahdollista saada. 
  
Opiskelijoille korvataan matkustamiskulut:
a) työharjoittelun aikaisesta asuinpaikasta työharjoittelupaikkaan; yksi menomatka 

ja yksi paluumatka. 
b) lisäksi päivittäiset matkat, jos koulutusvankilalla ei ole tarjota asuntoa 

Matkustustavasta riippumatta korvaus suoritetaan halvimman julkisen kulkuneu-
von mukaan mahdolliset opiskelija-alennukset huomioiden. Huom! Jos opiskelija 
ei käytä tarjottua asuntoa koulutusvankilassa, hänelle ei korvata päivittäisiä mat-
kustamiskuluja.

Opiskelija voi jatkaa asumistaan jakson aikana myös kurssihotellissa, mikäli se 
koulutusvankilan sijainnista riippuen on mahdollista. 

Huom. työmarkkinatuella, Kelan tai vakuutusyhtiön kuntoutustuella yms. opis-
kelevien osalta koulutuskeskuksen tarjoamat matkaedut tarkistetaan aina tapaus-
kohtaisesti. Periaatteena on, että opiskelija saa tukea matkoihin vain yhdestä 
paikasta.

TO2  
1.1 – 28.2.2017

Koulutusvankila on sama, kuin ensimmäisellä työssäoppimisjaksolla. Opiskelija 
toimii ohjatusti virkavastuullisena kokelaana koulutusvankilan osoittamissa val-
vonnan ja turvallisuuden tehtävissä. Jakso sisältää vuosilomaa 4 pv.
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nelle maksetaan tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa vaativuustason 
3V mukaisesti. Palkkaan voi sisältyä kokemusosa ja henkilökohtainen palkanosa. 

Mahdollisista virkamatkoista maksetaan matkustussäännön mukaiset korvaukset 
(Rikosseuraamusviraston päätös 31.12.2009). 

TO3  
1.6–31.12.2017

Koulutusvankila on eri kuin ensimmäisellä ja toisella työssäoppimisjaksolla. Opis-
kelija toimii virkavastuullisena sijaisvartijana koulutusvankilan osoittamissa val-
vonnan ja turvallisuuden tehtävissä ohjaavan avun ollessa tarvittaessa saatavilla.  
Jakso sisältää vuosilomaa 14 pv.

Työssäoppimisjakso 3 ajalta opiskelija on virkasuhteessa koulutusvankilaan ja hä-
nelle maksetaan tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa vaativuusta-
son 3V mukaisesti. Palkkaan voi sisältyä kokemusosa ja siihen sisältyy henkilö-
kohtainen palkanosa.

Mahdollisista virkamatkoista maksetaan matkustussäännön mukaiset korvaukset 
(Rikosseuraamusviraston päätös 31.12.2009). 

TYÖSSÄOPPIMISJAKSOILLE TARVITTAESSA ASUNTO

Opiskelija vuokraa tarvittaessa toiselle ja kolmannelle työssäoppimisjaksolle asun-
non koulutusvankilasta sillä varauksella, että vankilan oma asuntotilanne sen sallii. 
Vankila perii asunnoistaan vuokraa. Jos vankilalla ei ole tarjota asuntoa, pyritään 
opiskelijalle löytämään kohtuuhintainen asunto muualta työssäoppimisen ajaksi. 
Opiskelija on itse yhteydessä työssäoppimisjaksojen asuntoasioista koulutusvan-
kilan työpaikkaohjaajiin.

Opiskelija voi jakson aikana jatkaa myös asumistaan kurssihotellissa, mikäli se 
koulutusvankilan sijainnista riippuen on mahdollista. Koulutuskeskus perii jakson 
ajalta vuokraa 200 euroa/huone. 
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TYÖTERVEYSHUOLTO

Tarkemmat tiedot ko. koulutusvankilan työterveyshuollosta opiskelija saa jakson 
alkaessa.

OPISKELIJAKORTTI

Opiskelijat saavat koulutuksen alkamisviikolla opiskelijakortin. Kortti ei ole viral-
linen. Käytännössä kortti on oikeuttaa moniin alennuksiin muun muassa näyttelyis-
sä, konserteissa ja urheilutapahtumissa. Koska osa koulutuksesta on palkallista, on 
opiskelijakortti voimassa vain 1.9 – 31.12.2016 sekä 1.3 – 31.5.2017.
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SAIRAANHOITO KANSANTERVEYSLAIN  
TARKOITTAMASSA LAAJUUDESSA

ÄKILLISET JA VAKAVAT TAPAUKSET

Asuinpaikasta riippumatta vamman tai sairauden niin vaatiessa ensiavun antaa sil-
lä hetkellä lähin terveyskeskus. Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, 
vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä arviointia 
ja hoitoa. Kyse on sellaisesta tilanteesta, jossa hoitoa ei voida siirtää seuraavaan 
päivään.

Iltaisin ja viikonlopppuisin päivystää Peijaksen sairaala.
Peijaksen sairaalaan pääsee Tikkurilan matkakeskuksesta bussilla tai junalla.
 
Peijaksen sairaala 
Sairaalakatu 1, 
Puh. (09) 4716 7060 

MUU SAIRAUDENHOITO

Kansanterveyslain mukaan Vantaan kaupunki on velvollinen huolehtimaan kevään 
ja syksyn lähijaksojen aikana opiskelijoiden opiskeluterveydenhoidosta. Kunnan 
perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueel-
laan sijaitsevien lukioiden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten 
sekä korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille riippumatta heidän kotipaikas-
taan. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työssäoppimisen ja työ-
harjoittelun aikainen terveydenhuolto. (Terveydenhuoltolaki: 17§)

Potilaalle on annettava kiireellistä hoitoa hänen asuinkunnastaan riippumatta. Kii-
reettömän hoidon hoitopaikan valinnasta säädetään terveydenhuoltolaissa. Tervey-
denhuoltolain 47§ mukaisesti ” jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti 
tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, 
lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi 
käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin 
kuntansa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen 
muuttumatta.” (Terveydenhuoltolaki: 47§.)
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sissä tapauksissa hoidon tarve arvioidaan paikan päällä. Kiireetön vastaanottoaika 
lääkärille varataan tiimi 2:sta kello 10–14.  
 
Tikkurilan terveyskeskus 
Kielotie 11, Tikkurila. 
Tiimi 2
Puh. (09) 8392 2305

TERVEYDENHOITAJA 

Opiskelijalla on mahdollisuus saada aika myös opiskeluterveydenhuoltoon.
 
Terveydenhoitaja Terhi Pihlaja
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ratatie 22, Tikkurila
Puh. (09) 8392 8312 tai 050 3124 390

Valtakunnallinen yleinen terveysneuvonta palvelee ympäri vuorokauden
Puh. (09) 10 023.  

HAMMASHOITO

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjes-
täminen opiskelijoille, mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistämi-
nen ja suun terveydenhuolto. (terveydenhuoltolaki: 17§.)
Suun terveydenhuollon liikelaitos tuottaa suun terveydenhuollon palvelut Vantaal-
la. Hammashoitoon pääsee hoidon tarpeen mukaan. Suun terveydenhuollon am-
mattilainen arvioi hoidon tarpeen yhteydenoton aikana. Hoito on terveyskeskusten 
hintatason mukaista ja kustannuksista vastaa opiskelija. (Vantaan kaupunki. 2015)
Kiireettömissä asioissa toivotaan yhteydenottoa klo 10 jälkeen (kiireellisissä tapa-
uksissa klo 07:30 alk.). Opiskelija voi jättää soittopyynnön, jos puhelinpalvelussa 
on ruuhkaa. Ajanvarauksen henkilökunta soittaa takaisin ajanvarauksen ollessa 
auki saman päivän aikana. Ajanvaraus ma–to klo 7.30–15:00, perjantaisin ja juhla-
pyhien aattoina klo 7.30–14:00. (Vantaan kaupunki. 2015)

Tikkurilan terveysasema
Kielotie 11A, 3. krs, 
Puh. (09) 8393 5300 
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Tapaturman sattuessa (esim. liikuntatunnilla sattuneet vammat) opiskelija täyttää 
välittömästi sisäisen tapaturmailmoituksen, jonka hän saa opettajalta. Opettaja 
kuittaa kohdan lähiesimies, jonka jälkeen opiskelija toimittaa lomakkeen koulu-
tuskeskuksen henkilöstöhallintoon. Tapaturmailmoitus jää toimistoon, mutta opis-
kelija saa vakuutustodistuksen, jota vastaan hän saa lääkärin hoidon ja mahdolliset 
lääkkeet veloituksetta. Lääkärin hoitoon on hakeuduttava kolmen päivän kuluessa 
tapaturmasta, jonka jälkeen ilmoitettava lääkärikäynnistä ja mahdollisesta sairaus-
lomasta henkilöstöhallintoon.

Lähteet 
Kela. 2014. Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Kela.
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2015. Terveydenhuoltolaki. 
Vantaan kaupunki. 2015. Suun terveydenhuolto.
Helsingin seudun liikenne.2015.

Muutosoikeudet
RSKK pidättää oikeudet muutoksiin.
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1 § YLEISTÄ

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tehtävänä on antaa rikosseuraamusalalla 
tutkintoon johtavaa koulutusta täydennyskoulutusta sekä harjoittaa toimialaansa 
liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Opintojen suunnittelussa, järjestämisessä ja kehittämisessä noudatetaan Rikosseu-
raamusalan koulutuskeskuksesta annettua lakia (1316 /2006)  ja Valtioneuvoston 
asetusta Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (29.12.2006).

Opetuskieli on suomi. Opetusta annetaan tilapäisesti myös ruotsin tai muullakin 
kielellä. Opintosuoritukset voidaan antaa myös ruotsin kielellä.

2 § TUTKINTO JA TUTKINTONIMIKE

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa suoritettu tutkinto on ammatillinen tut-
kinto ja tutkintonimike on Rikosseuraamusalan tutkinto.

Rikosseuraamusalan tutkinnon laajuus on  90 opintopistettä.

3 § TUTKINNON TAVOITTEET

Rikosseuraamusalan tutkinto antaa kelpoisuuden rikosseuraamusalan ohjaus- ja 
valvontatehtäviin siten kuin valtioneuvoston asetuksessa Rikosseuraamuslaitok-
sesta 17.12.2009/1108 säädetään.

Tutkinnon tavoitteena on antaa valmiudet rangaistusten tavoitteelliseen, turvalli-
seen, vaikuttavaan sekä yksilön ihmisarvoa ja –oikeuksia kunnioittavaan täytän-
töönpanoon.

4 § OPETUSSUUNNITELMA

Rikosseuraamusalan tutkinnon opetussuunnitelmassa esitetään tutkinnon rakenne 
ja kunkin opintokokonaisuuden ja opintojakson nimi, osaamistavoitteet, käsiteltävä 
asiakokonaisuus, laajuus, opetuksen ja  työssäoppimisen määrä sekä vaadittavat 
suoritukset sekä muut koulutuksen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat.
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vapaasti valittavia. Opintojaksosta vastaava opettaja voi hyväksyä vaihtoehtoisia 
suoritustapoja opintojen suorittamiseen. Erityisestä syystä koulutuskeskus voi poi-
keta opetussuunnitelmasta johtajan päätöksellä.

Opetussuunnitelman hyväksyy koulutuskeskuksen johtokunta.

5 § TYÖSSÄOPPIMINEN

Opintoihin kuuluu osana työssäoppimisjaksot, jotka suoritetaan koulutuskeskuksen 
hyväksymillä työpaikoilla.

Työssäoppiminen on  käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa tavoitteellista, 
ohjattua ja arvioitua opiskelua.

Työssäoppimisen laajuus, tavoitteet, sisältö, toteutustapa ja arviointi määritellään 
opetussuunnitelmassa.

6 § OPINNÄYTETYÖ 

Rikosseuraamusalan tutkinnon opinnäytetyö on kirjallinen rikosseuraamusalan 
aiheesta kirjoitettava työ, jonka tavoitteena on kehittää opiskelijan kirjallisia val-
miuksia, itsenäistä tiedon hankintaa ja käsittelyä sekä tietolähteen luotettavuuden 
arviointia. Opinnäytetyöstä ja sen arvioinnista annetaan muilta osin erilliset ohjeet.

7 § ARVIOINTI

Rikosseuraamusalan tutkintoon johtavien opintojaksojen tavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan erilaisten oppimistehtävien, tenttien ja muiden näyttöjen avulla.

Hyväksytty suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa

kiitettävä (5)
erittäin hyvä (4)
hyvä (3)
tyydyttävä (2)
välttävä (1)
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seuraamusalan tutkinnon opetussuunnitelmassa.

Opiskelijalla on oikeus saada tieto opintojensa järjestelyistä ja opintojaksokohtai-
sista arviointiperusteista aina opintojakson alkaessa.

Opintosuoritusten arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjal-
lisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 
päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tieto 
arvioinnin tuloksesta ja arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. 
Opettajan oikaisupyyntöasiassa tekemään päätökseen tyytymätön opiskelija voi ha-
kea muutosta siihen koulutuskeskuksen johtajalta 14 päivän kuluessa päätöksestä 
tiedon saatuaan.

8 §  OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSI LUKEMINEN 

Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi muualla hankittu osaaminen ja muualla suo-
ritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunni-
telman mukaisia. Päätöksen asiassa tekee se opettaja, jonka opintojakson hyväksi 
luettavat opinnot korvaavat. Opettajan on ratkaistava asia viipymättä.

Opettajan 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää 
oikaisua suullisesti tai kirjallisesti päätöksen tehneeltä opettajalta 14 päivän kulu-
essa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija sai tiedon päätöksestä. Opettajan oikaisu-
pyyntöasiassa tekemään  päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea muutosta sii-
hen koulutuskeskuksen johtajalta 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

9 § OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN

Opiskelijan on osallistuttava kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman mu-
kaiseen opetukseen ja suoritettava siihen kuuluvat suoritukset.

Opiskeluun kuuluvat tehtävät, opintosuoritukset ja läsnäolovelvollisuus opetukses-
sa määritellään opintojaksokohtaisesti kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitel-
man ja opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. 

Opiskelija on poissaolon johdosta velvollinen suorittamaan jaksoon kuuluvia lisä-
tehtäviä.

Oppilaitospäivystys on osa opetusta. Päivystyksestä annetaan tarkemmat säännök-
set koulutuskeskuksen järjestyssäännössä. 
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Kunkin (tenttimällä suoritettavan) opintojakson päätteeksi järjestetään varsinainen 
kuulustelu.  Ensisijaisesti ko. kuulustelu pyritään järjestämään kello 08.00-16.00 
joko tuntijärjestelyin tai varaamalla tilaisuutta varten kokonainen päivä. Ellei tämä 
ole mahdollista, varsinainen kuulustelu järjestetään kello 16.00 alkaen.

Opiskelijan on osallistuttava opintojakson varsinaiseen kuulusteluun ja muihin sii-
hen kuuluviin erillisiin opintosuorituksiin, ellei opettajan kanssa kuulustelun tai 
opintosuoritusten korvaamisesta muulla tavoin ole sovittu. Opiskelijalla on oikeus 
jäädä pois varsinaisesta kuulustelusta ainoastaan todistuksella osoitetun oman tai 
lapsen sairauden taikka muun vähintään yhtä painavan syyn vuoksi. Luvaton kuu-
lustelusta poisjääminen katsotaan yhdeksi hylätyksi suorituskerraksi.

Opiskelijalla on oikeus uusintakuulustelussa korottaa yhden kerran varsinaisessa 
kuulustelussa hyväksyttyä arvosanaa.

Tultuaan hylätyksi varsinaisessa kuulustelussa opiskelijalla on oikeus kahteen 
uusintakuulusteluun saadakseen hyväksytyn arvosanan. Opiskelijan, jonka suori-
tus on  hylätty tai joka on ollut poissa kuulustelusta tai uusintakuulustelusta, on 
osallistuttava seuraavaan uusintakuulusteluun. Uusintakuulustelujen ajankohdat 
ilmoitetaan opiskelijoille erikseen kunkin lukukauden alussa. 

Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava kirjallisesti opintojakson opettajalle vä-
hintään viisi päivää ennen sovittua uusintakuulustelupäivää. 

Kuulustelun arvosteluperusteet ovat julkisia ja opiskelijalla on oikeus tutustua omia 
vastauksia koskevaan arvosteluun ja arvosteluperusteisiin.

Jos opiskelija ei suorita hyväksytysti kuulustelua, voi opettaja erityisestä syystä hy-
väksyä vaihtoehtoisen suoritustavan. Englannin kielen opinnoissa opiskelija voi eri-
tyisestä syystä suorittaa lopputestin mukautettuna tavoitteiden ja arviointitavan osalta. 

Kirjallisten  suoritusten säilytysaika on 1 vuosi tutkinnon suorittamisesta. 

11 § TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN

Tehtävät on palautettava määräaikaan mennessä. Perustellusta syystä uuden määrä-
ajan asettamisesta voidaan sopia opettajan kanssa.  Määräajan ylittäminen muusta 
kuin opettajan hyväksymästä syystä voi johtaa tehtävästä annettavan arvosanan 
alentamiseen yhdellä numerolla.    
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Koulutuskeskuksen johtaja voi määrätä opiskeluoikeuden tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa menetetyksi:

1) jollei opiskelijaksi hyväksytty ole ilmoittautunut koulutuskeskuksen opiskeli-
jaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 11 §:ssä säädetyllä 
tavalla;

2) jos opiskelijalla on todettu sellainen sairaus tai vamma, joka ilmeisesti on py-
syvänä esteenä  koulutukseen osallistumiselle ja tutkinnon suorittamiselle, tai

3) jollei opiskelija ole suorittanut opintojaan opetussuunnitelmassa määritellyssä 
enimmäisajassa eikä koulutuskeskus erityisestä syystä myönnä hänelle lisäaikaa 
opintojen loppuun saattamiseen.

Opiskelijan tulee pyydettäessä antaa koulutuskeskukselle 1 momentin 2 kohdan 
mukaiset terveydentilan arvioinnissa tarkoitetut tiedot.

13 § OPISKELUN KESKEYTTÄMINEN

Koulutuskeskuksen johtaja voi keskeyttää tutkintoon johtavassa koulutuksessa 
opiskelevan hakemuksesta tämän opiskelun enintään kahden vuoden määräajaksi.

Koulutuskeskuksen johtaja voi omasta aloitteestaan keskeyttää opiskelijan opiske-
lun enintään yhden vuoden määräajaksi kerrallaan pitkäaikaisen sairauden vuoksi 
tai jos opiskelija ei kykene suorittamaan opintojaan hyväksytysti opetussuunnitel-
man mukaisesti, opiskelijaan kohdistuvan rikoksen esitutkinnan ajaksi tai muusta 
vastaavasta painavasta syystä. 

Opiskelijan tulee pyydettäessä antaa koulutuskeskukselle terveydentilansa arvioin-
tiin tarvittavat tiedot.

14 § OPISKELUN KESTO JA SOVELLETTAVAT 
OPISKELUMÄÄRÄYKSET

Opiskelijan tulee suorittaa opinnot opetussuunnitelmassa määritellyssä enimmäis-
ajassa kuitenkin enintään kahden vuoden kuluessa tutkinnon aloittamisesta.
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siirretty, ja joka palaa jatkamaan opintojaan, sovelletaan pääsääntöisesti opintojen 
uudelleen aloittamishetkellä voimassa olevia tutkintovaatimuksia. Koulutuskeskus 
päättää opiskelijan aikaisempien opintojen hyväksi luettavuudesta opiskelijan tul-
lessa jatkamaan opintojaan.

Aikaa, jona opinnot ovat keskeytyneenä, ei lasketa opintojen enimmäisaikaan.

15 § TUTKINNON SUORITTAMINEN JA 
TUTKINTOTODISTUS

Rikosseuraamusalan tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on hyväksytysti suoritet-
tava vahvistettuun opetussuunnitelmaan sisältyvät opintojaksot ja työssäoppimis-
jaksot, laadittava opinnäytetyö. 

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus antaa todistuksen Rikosseuraamusalan tutkin-
non suorittamisesta edellä mainittujen suoritusten tultua hyväksytysti suoritetuiksi.

16 § MUUTOKSENHAKU

Opiskeluoikeuden menettämistä ja opiskelun keskeyttämistä koskevaan päätökseen 
tyytymätön opiskelija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua johtokunnalta 14 päi-
vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen, johon saa hakea oikaisua, ei 
saa hakea muutosta valittamalla.

Edellä tarkoitettuun oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen haetaan muutosta 
hallinto-oikeudelta siten, kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Opintosuoritusten arviointia ja aiempien opintojen hyväksi lukemista koskevaan 
oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Hallinto-oikeuden opiskeluoikeuden menettämistä tai opiskelun keskeyttämistä 
koskevassa asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

17 § VOIMAANTULOSÄÄNNÖS

Tämä tutkintosääntö on hyväksytty Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen johto-
kunnassa 27.4.2016. 

Tutkintosääntö tulee voimaan 1.5.2016
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TRIKOSSEURAAMUSALAN 

KOULUTUSKESKUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ 

1. SOVELTAMINEN

1.1.
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus on Rikosseuraamuslaitoksen yksikkö. Tässä 
järjestyssäännössä annettuja määräyksiä noudatetaan Rikosseuraamusalan koulu-
tuskeskuksen toimeenpanemassa koulutuksessa ja oppilaitoksen tiloissa. Rikos-
seuraamusalan koulutuskeskuksen järjestyssääntö koskee soveltuvin osin myös 
täydennyskoulutuksessa olevia Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehiä sekä ulko-
puolisten järjestämien koulutustilaisuuksien osallistujia.

1.2. 
Järjestyssääntö on nähtävillä oppilaitoksessa ja se annetaan tutkinto-opiskelijoiden 
käyttöön kurssin alussa. Opiskelijoiden tulee perehtyä siihen ja kääntyä epäselvissä 
tapauksissa tutoropettajan puoleen.

2. TAVOITTEET

2.1.
Järjestyssäännön tavoitteena on luoda linja yleiselle järjestykselle ja opiskelua edis-
tävälle ilmapiirille. 

2.2. 
Järjestyssäännön tavoitteena on myös lisätä henkilökunnan ja opiskelijoiden työ-
turvallisuutta. 

3. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

3.1. 
Opiskelijan on käyttäydyttävä asiallisesti ja kunnioittavasti koulutuskeskuksen 
henkilökuntaa ja muita opiskelijoita kohtaan oppilaitoksessa ja sen ulkopuolella. 
Jokainen opiskelija vastaa omalta osaltaan työrauhan säilymisestä koulutuskeskuk-
sen järjestämissä opetustilaisuuksissa.
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Opiskelijat ja henkilöstö saavat käyttää vapaa-aikanaan arkisin kello 06.00-22.00 ja 
viikonloppuisin kello 08.00-22.00 välisinä aikana oleskelu-, liikunta- ja luokkatilo-
ja niistä erikseen annettujen ohjeiden mukaan. Muissa kuin opiskelijoille varatuissa 
tiloissa on asiaton oleskelu kielletty. Tiloista viimeiseksi poistuva vastaa siitä, että 
tila jää asianmukaiseen kuntoon, valot on sammutettu, ovet ja ikkunat ovat suljetut.

3.3.   
Opiskelijoiden tulee käyttää virkapukua tai koulutuskeskuksen järjestämää suoja-
vaatetusta opettajan tai koulutuskeskuksen johtajan erikseen niin määrätessä. 

3.4.   
Kriminologisen kirjaston käyttösääntö määrää kirjaston käytöstä. 

3.5.   
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tiloissa ja alueella sekä koulutuskeskuk-
sen järjestämässä koulutuksessa päihteiden käyttö ja päihtyneenä esiintyminen on 
kielletty. Koulutuskeskuksen johtaja voi antaa luvan alkoholitarjoiluun  juhla- ja 
muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Tupakointi on sallittu vain siihen erikseen osoi-
tetuissa tiloissa ja paikoissa.

3.6.  
Opiskelijoilla on oikeus käyttää heille osoitettuja kopiokoneita opintoihin liittyvän 
materiaalin kopioimiseen.

3.7.   
Opiskelijat ovat vastuussa heidän käyttöönsä annetuista tiloista, kalustosta, varus-
teista ja välineistä vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) mukaan. Rikkoontumisis-
ta ja katoamisista on ilmoitettava välittömästi asianomaisen aineen opettajalle tai 
tutoropettajalle.
 
3.8.   
Koulutuskeskukseen tilatut päivälehdet on tarkoitettu henkilökunnan ja opiskelijoi-
den luettavaksi. Lehdet tulee lukea niiden lukupisteessä. 

4. MAJOITUS

4.1. 
Kurssihotellin käyttöä koskevat määräykset ja maksuperusteet annetaan erillisessä 
ohjeessa.
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5.1. Osallistuminen opetukseen

5.1.1. Saadakseen tutkintotodistuksen opiskelijan on osallistuttava opetukseen 
ja selviydyttävä opintoihin kuuluvista tehtävistä ja muista opintosuorituksista. 

5.1.2. Opintojaksojen opettajat määrittävät läsnäolovelvollisuuden ja enimmäis-
poissaolojen määrän opintojaksolla. Opintojakson opettajalla on oikeus velvoit-
taa opiskelija korvaavaan tehtävään poissaolon syystä tai pituudesta riippumatta.

5.1.3. Johtaja myöntää neljä päivää kestävät tai sitä pidemmät poissaolot.

5.1.4. Luvattomasta poissaolosta seuraa kurinpitokäsittely.

5.1.5 Opiskelija voidaan merkitä poissaolevaksi, mikäli hänen terveydentilansa 
ei salli osallistumista käytännön harjoituksiin. 

5.1.6. Opintovilppi
Opintovilppinä pidetään lunttaamista tentissä, toisen opiskelijan tehtävän tai tie-
tojen kopiointia tai osittaista kopiointia sekä lainatun tekstin esittämistä omana 
tekstinä ilman asianmukaista viittausta lainaukseen. Opintovilppi johtaa annetun 
tentin tai tehtävän hylkäämiseen sekä kurinpitokäsittelyyn.

Avunanto opintovilppiin johtaa tehtävän tai suorituksen hylkäämiseen sekä ku-
rinpitokäsittelyyn.

5.2 Päivystys

5.2.1. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opintoihin kuuluvaan oppilaitos-
päivystykseen. Oppilaitospäivystys on osa opetusta. Päivystyksestä ei makseta 
erillistä korvausta.

5.2.2. Päivystäjän tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta Rikosseuraa-
musalan koulutuskeskuksessa sekä opastaa ja ohjata koulutuskeskuksessa opis-
kelevia ja vierailevia yhdessä henkilökunnan kanssa. 

5.2.3. Päivystäjän välittöminä ohjaajina toimivat johtajan määräämät opettajat.

5.2.4. Tarkemmat määräykset päivystäjän tehtävistä annetaan erillisohjeessa.
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6.1. Kirjallinen varoitus

Koulutuskeskuksen johtaja voi, jollei suullista huomautusta katsota riittäväksi seu-
raamukseksi, antaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevalle kirjallisen 
varoituksen, jos tämä:

1) on käyttäytynyt koulutuksen aikana Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle so-
pimattomalla tavalla, 

2) on laiminlyönyt opetukseen osallistumisen; tai

3) on rikkonut koulutuskeskuksen järjestyssääntöä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainittuna sopimattomana käytöksenä on pidettävä 
erityisesti tekoa tai käytöstä, joka on omiaan vaarantamaan luottamusta rikosseu-
raamusalalla toimivalle virkamiehelle kuuluvien tehtävien rehelliseen, luotettavaan 
ja oikeudenmukaiseen hoitoon.

Koulutuskeskuksen johtaja voi antaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskele-
valle kirjallisen varoituksen myös, jos tämä kieltäytyy 17 §:ssä tarkoitetusta päih-
detestauksesta tai antaa päihteiden väärinkäytön osoittavan näytteen.

Koulutuskeskuksen johtaja voi ilmoittaa täydennyskoulutuksessa olevan Rikosseu-
raamuslaitoksen virkamiehen järjestyssääntörikkomuksista tämän työnantajalle.

6.2. Koulutuksesta erottaminen

6.2.1. Koulutuskeskuksen johtaja voi erottaa opiskelijan tutkintoon johtavasta 
koulutuksesta, jos tämä:

1) on antanut koulutukseen pyrkiessään sellaisia vääriä tai harhaanjohtavia 
tietoja, jotka olisivat voineet estää koulutukseen valinnan taikka jättänyt kerto-
matta sellaisen itseään koskevan olennaisen seikan, joka olisi voinut muodos-
tua valinnan esteeksi; 

2) on syyllistynyt koulutuksen aikana sellaisen rikokseen, joka osoittaa sopi-
mattomuutta rikosseuraamusalalle taikka muutoin käyttäytynyt Rikosseuraa-
muslaitoksen virkamiehelle sopimattomalla tavalla eikä kirjallista varoitusta 
ole pidettävä riittävänä seuraamuksena;
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taikka antaa päihteiden väärinkäytön osoittavan näytteen eikä kirjallista varoi-
tusta ole pidettävä riittävänä seuraamuksena;

4) ei jatka opiskeluaan 23 §:ssä tarkoitetun määräajan päätyttyä taikka perus-
teita koulutuksen jatkamiselle ei enää ole;

5) laiminlyö toistuvasti tai olennaisella tavalla opetukseen osallistumisen; taikka

6) on toistuvasti tai olennaisella tavalla rikkonut koulutuskeskuksen järjestys-
sääntöä.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna rikoksena tai sopimattomana 
käytöksenä on pidettävä erityisesti tekoa tai käytöstä, joka on omiaan vaaran-
tamaan luottamusta rikosseuraamusalalla toimivalle virkamiehelle kuuluvien 
tehtävien rehelliseen, luotettavaan ja oikeudenmukaiseen hoitoon.

Erottamista koskeva päätös voidaan panna heti täytäntöön, jollei koulutuskes-
kus tai hallinto-oikeus toisin määrää. Jos koulutuksesta erottamista koskeva 
päätös kumotaan, koulutuskeskus päättää opiskelijan siihen mennessä suorit-
tamien opintojen hyväksi luettavuudesta myöhempien vastaavien opintojen 
yhteydessä.

Tutkintoon johtavasta koulutuksesta erotetun opiskelijan määräaikainen vir-
kasuhde, johon hänet on nimitetty työssäoppimisen suorittamiseksi, päättyy 
ilman eri päätöstä siitä ajankohdasta, josta hänet on erotettu koulutuksesta.

6.3 Menettely opiskeluoikeutta koskevassa asiassa, kurinpitoasiassa ja 
huomautusta annettaessa 

Ennen opiskeluoikeuden menettämistä tai keskeyttämistä koskevan päätöksen te-
kemistä, huomautuksen tai varoituksen antamista taikka opiskelijan erottamista on 
päätöksen perusteena oleva asia, teko tai laiminlyönti yksilöitävä, kuultava opiske-
lijaa sekä hankittava muu tarpeellinen selvitys.

Opiskelijan oikeudesta käyttää suomen tai ruotsin kieltä 1 momentissa tarkoitetussa 
asiassa säädetään kielilaissa (423/2003). (lisäys)
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6.4.1. Opiskeluoikeuden menettämistä, opiskelun keskeyttämistä, varoituksen 
antamista tai koulutuksesta erottamista koskevaan päätökseen tyytymätön voi 
hakea siihen kirjallisesti oikaisua koulutuskeskuksen johtokunnalta 14 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

6.4.2 Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen haetaan muutosta hallinto-
oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Opintosuo-
rituksen arviointia tai aikaisempien opintojen ja osaamisen hyväksi lukemista 
koskevaan oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea 
muutosta.

6.4.3. Henkilöstön kurinpitomenettelyssä noudatetaan voimassa olevaa virka-
mieslakia.

7. PÄIHDETESTAUS

7.1. 
Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleva on velvollinen koulutuskeskuksen 
määräyksestä osallistumaan terveydenhuollon ammattihenkilön tai laboratoriohen-
kilökunnan tekemään päihdetestiin, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija 
esiintyy päihtyneenä koulutuksessa tai työssäoppimisjakson aikana. 

7.2. 
Terveydenhuollon ammattihenkilö voi luovuttaa oppilaitokselle kirjallisen johto-
päätöksen päihdetestistä. Tätä tietoa saavat käsitellä vain ne, jotka valmistelevat tai 
tekevät päätöksen oppilaan kurinpidosta.

7.3. 
Koulutuskeskuksen on säilytettävä terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista 
henkilötiedoista.

7.4. 
 Koulutuskeskus vastaa 1 momentissa tarkoitetusta päihdetestauksesta aiheutuvista 
kustannuksista.

Vantaalla 2. päivänä toukokuuta 2016 

Hannu Kiehelä
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen johtaja
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