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JOHTAJAN TERVEHDYS
Rikosseuraamusalan koulutus on uudistettu kaksivaiheiseksi rikosseuraamusalan koulutukseksi yhteistyössä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja
Laurea-ammattikorkeakoulun
yhteistyönä. Uudistuksen myötä aikaisempaa
suuremmalla osalla rikosseuraamusalan
opiskelijoista on mahdollisuus jatkaa
opintojaan Laurea-ammattikorkeakouluun. Perusopintovaiheen jälkeen on
erillishaku ammattikorkeakouluun, jossa
opinnot jatkuvat. Laurea-ammattikorkeakoulun rikosseuraamusalan sosionomitutkinnon tavoitteena on kouluttaa
rikosseuraamusalan ohjaus-, esimies- ja
asiantuntijatehtäviin. Erillishaku toteutetaan syksyn 2019 aikana ja opinnot Laureassa alkavat tammikuussa 2020.
Tarkoitus on, että jatkossa merkittävästi
suurempi osa henkilöä suorittaa korkeakoulututkinnon, joka on tulevaisuudessa
rikosseuraamusalan pääasiallinen tutkinto. Lisäksi jo työelämässä oleville vartijoille ja muulle henkilöstölle lisätään mahdollisuuksia osallistua AMK- opintoihin
oman työnsä ohella.
Tutkintouudistuksella varaudutaan työelämän kasvaviin osaamistarpeisiin, työtehtävien muutoksiin sekä laajasti koko henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on varmistaa, että uudistettava rikosseuraamusalan koulutus vastaa Rikosseuraamuslaitoksen strategisia linjauksia niin työelämävastaavuudeltaan kuin opintojen järjestämistavaltaan. Henkilöstön hyvä osaaminen on yksi rikosseuraamusalan
keskeinen toimintaedellytys, joka halutaan turvata myös tulevaisuudessa.
Uudistettu tutkintoväylä on muodostanut vuodesta 2018 alkaen Euroopan laajimman rikosseuraamusalan ammatillisen opintokokonaisuuden.
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Rikosseuraamusalan koulutusjärjestelmän tavoitteena on tuottaa osaamista, joka
tukee rangaistuksen tavoitteellista, suunnitelmallista, turvallista ja asiakkaan/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 rangaistukseen tuomittujen oikeuksista ja velvollisuuksista, kyky ja taito vaikuttavaan vuorovaikutukseen
ja yhteistoimintaan muun henkilöstön ja asiakkaiden/vankien kanssa ja pyrkimys
jatkuvaan itsensä ja ammattialansa kehittämiseen. Koulutuksen keskeisin tavoite ja
haaste on sovittaa yhteen rangaistuksen täytäntöönpanon valvonnan ja uusintarikollisuuden vähentämiseen tähtäävän kuntoutuksen työorientaatiot.
Koulutuksen tehtävänä on myös luoda henkilöstölle riittävät edellytykset joustavaan ammatilliseen liikkuvuuteen ja urakehitykseen. Koulutuksessa on yksilöllisesti huomioitava koulutustarpeet ja otettava huomioon aikaisemmin hankittu
osaaminen
Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön valvontatehtävien rinnalla painotetaan yhä
enemmän kuntouttavia ja vaikuttavaan vuorovaikutukseen perustuvia tehtäviä.
Toisaalta monet rangaistusten vapaudessa tapahtuvat täytäntöönpanomuodot (valvottu 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 työelämän käytäntöihin ja niiden kehittämiseen
4. Opetussuunnitelma on yhteen sovitettavissa myöhempien lisäopintojen kanssa
ja luo riittävät jatko-opintovalmiudet
5. Opetussuunnitelma tukee vartijoiden muun henkilöstön yhteistä arvo- ja kokemuspohjaa ja lisää ammatillista ymmärrystä rikosseuraamusalan eri toimijoiden välillä
5

Opetussuunnitelman mukaisen vartijan pätevyyden antamat opinnot ovat laajuudeltaan yhteensä 90 opintopistettä. Koulutuksen kokonaiskesto on noin 16 kuukautta,
josta n. 9 kuukautta tapahtuu työpaikoilla. Tämä on vähentänyt kontaktiopetuksen
määrää ja tehnyt siitä opiskelijalle entistä intensiivisempää. Nykyinen opetussuunnitelma edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä alueiden, yksiköiden, opiskelijoiden ja opettajien välillä. Opiskelijaa ei jätetä yksin. Työssäoppimisjaksoilla opiskelijat hyödyntävät aiempaa enemmän verkko-opetuksen tarjoamia mahdollisuuksia
sekä saavat opettajien ja työpaikkaohjaajien antamaa yksilöllistä ohjausta.

Hannu Kiehelä
Johtaja
RSKK
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RIKOSSEURAAMUSALAN
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Rikosseuraamuslaitoksen tehtävänä on huolehtia osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta pitämällä yllä laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanojärjestelmää sekä vaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän
syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen.
Rikosseuraamusalan tutkinnon lähtökohtana ovat vankeinhoidon tehtävät, jotka
ovat aiempaa laajemmat ja muuttuvat nopeammin kuin aiemmin. Tehtäväkenttää
määrittää velvollisuus huolehtia yhteiskunnan, henkilökunnan ja vankien turvallisuudesta sekä velvollisuus toimia vangin kanssa niin, että tämän valmiudet elää
rikoksetonta elämää paranevat. Uusintarikollisuutta ehkäistään tukemalla ja motivoimalla tuomittua rikoksettomaan elämään, valvomalla tuomitulle asetettujen
rajojen noudattamista sekä vaikuttamalla muuhun yhteiskuntaan siten, että tavoitteiden mukainen toiminta on mahdollista
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Vankeuden täytäntöönpano on suunnitelmallisesti ja hallitusti etenevä prosessi, jonka pohjana on vangille laadittu yksilöllinen rangaistusajan suunnitelma. Vankilassa
toteutettava lähityö on vangin kanssa vuorovaikutuksessa tehtävää tavoitteellista ja
suunnitelmallista työtä, jonka tarkoituksena on lisätä vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan edistämällä vangin elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä estää rikosten tekeminen rangaistusaikana ja sen jälkeen.
Lähityöntekijällä tulee olla sekä tietotaito että valmiudet toimia aktiivisessa ja
tavoitteellisessa vuorovaikutussuhteessa niin vankien kuin muun henkilökunnan
kanssa. Ammatillinen ja vastuuntuntoinen lähityö mahdollistaa vankituntemuksen
karttumisen, joka lisää turvallisuutta. Työn tavoitteena on neuvoa ja ohjata vankia
sekä vahvistaa vangin muutosmotivaatiota, omatoimisuutta, arkielämän taitoja ja
tukea päihteettömyyttä.
Vankeus on tavoitteellinen kokonaisprosessi, josta rikosseuraamusalan eri yksiköt
osaltaan vastaavat. Henkilöstön yhteistyö ja joustava tiedonkulku toteutuvat vaitiolovelvollisuuden rajoissa. Vangin kanssa työskentelevät virkamiehet ovat osallisina ja vastuussa suunnitelmallisesta sekä tavoitteellisesta täytäntöönpanoprosessista.
Virkamiehet osallistuvat omalta osaltaan vangin riski- ja tarvearvion sekä rangaistusajan suunnitelman seurantaan sekä toteuttamiseen. Tämä edellyttää yhteistyötä
rikosseuraamusalan yksiköiden, paikallishallinnon viranomaisten, kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden välillä. On tärkeää, että seuraamuksen suorittamisen
aikana käynnistetyt palvelut jatkuvat myös siviilissä seuraamuksen suorittamisen
jälkeen. Vankilassa tähän tavoitteeseen pyritään lähityöllä.
Lähityöntekijän malli ja sen mukainen työskentely sisältää seuraavat osa-alueet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Vangin vastaanottaminen ja sijoittaminen
Vangin perehdyttäminen
Rangaistusajan suunnitelman arviointi ja seuranta
Vangin toimintaan sijoittaminen, osallistaminen ja ohjaus
Vangin sosiaalinen kuntoutus
Vankia koskevien päätösten valmistelu, esittely ja kirjaaminen
Yhteydenpito vankilan ulkopuolelle ja vapauden valmistelu
Turvallisuustehtävät

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN
ARVOPOHJA KOULUTUKSESSA

Rikosseuraamuslaitoksen arvopohja rakentuu suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin. Nämä arvot ovat yhteydessä perustuslakiin ja kansalliseen
arvopohjaan sekä myös kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja eurooppalaiseen
ihmisoikeuskehitykseen.
Rikosseuraamuslaitoksen arvoperusta kiteytyy neljään arvoon jotka ovat:
1.
2.
3.
4.

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.
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RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKINNOT
OSAAMISTAVOITTEET

Osaamisen kuvaus

Osaamisen tavoite

Työelämän taidot

Tutkinnon suorittanut osaa soveltaa ja arvioida oppimiaan tietoja ja
taitoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa ja erilaisissa työympäristöissä ja toimia niissä tarkoituksenmukaisesti.
Hän näkee työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja huomioi
eri työntekijöiden työtehtävät omassa työssään.
Hän ylläpitää ammattitaitoaan päivittämällä tietojaan sekä syventämällä ammatillista osaamistaan täydennyskoulutuksella tai hakeutumalla
jatko-opintoihin.
Hänellä on monipuoliset toimintataidot työelämän viestintätilanteissa.
Hän osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa myös monikulttuurisessa
työympäristössä.
Hän käyttää työssään tarvitsemiaan teknisiä välineitä ja laitteita sekä
hänellä on tarvittavat valmiudet tiedon hankkimisessa ja vuorovaikutteisessa viestimisessä.
Tutkinnon suorittanut noudattaa virkamiehen salassapito- ja vaitiolovelvoitteita.

Ammatin
tietoperusta

Ammattimainen
ja ihmisarvoa
kunnioittava
vuorovaikutus

Tutkinnon suorittanut hallitsee rikosseuraamusalan keskeisen tietoperustan, joka pohjautuu kriminologiaan, oikeus- ja yhteiskuntatieteisiin,
psykologiaan, terveystieteisiin, turvallisuuteen ja sosiaalityöhön. Hän
tuntee rikosseuraamuslaitoksen strategian ja osaa valita toimintavaihtoehdon, joka on sekä laillinen että tarkoituksenmukainen.
Tutkinnon suorittanut osaa toimia työssään rikosseuraamusalan ja sitä
koskevan lainsäädännön arvoperustan mukaisesti.
Hän tunnistaa eettisesti haastavat tilanteet ja osaa toimia ammattieettisesti oikealla tavalla ja ihmisarvoa kunnioittaen.
Tutkinnon suorittanut edistää virkamiehenä hyvää hallintoa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Hän toimii työssään suvaitsevaisesti, vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.
Hän osaa arvioida mahdollisuuksia käydä motivoivaa keskustelua.
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Turvallinen
kuntouttava
toimintaympäristö

Tutkinnon suorittanut osaa analysoida vankilaympäristöä kuntoutuksen
ja turvallisuuden näkökulmista sekä ylläpitää kuntouttavaa ja turvallista toimintaympäristöä.
Hän ymmärtää vankituntemuksen merkityksen ja osaa sen avulla huolehtia dynaamisesta turvallisuudesta sekä motivoida vankeja erilaisiin
toimintoihin.
Hän tunnistaa väkivallan uhkan ja sen erilaiset ilmenemismuodot ja
osaa toimia ennaltaehkäisevästi.
Tutkinnon suorittanut osaa toimia hätävarjelutilanteissa ja voimankäyttötilanteissa yksin, parin kanssa sekä ryhmässä.
Hän osaa tunnistaa riskitekijöitä ja vaikuttaa uusintarikollisuutta ehkäisevästi.
Tutkinnon suorittanut osaa noudattaa työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita
sekä arvioida työturvallisuusriskejä.

Arvot ajattelu ja
toiminta

Tutkinnon suorittanut osaa toimia Rikosseuraamuslaitoksen arvojen
mukaisesti.
Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä kaikkien vankien kanssa heidän kulttuuriset ja uskonnolliset lähtökohtansa huomioiden.

Terveys ja
hyvinvointi

Tutkinnon suorittanut ohjaa vankia voimavaralähtöisesti ja yksilöllisesti arjen vuorovaikutustilanteissa.
Hän osaa neuvoa ja tukea vankia terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä terveellisissä elämäntavoissa kuten ravinto, liikunta ja
lepo.
Hän osaa ohjata ja tukea vankeja palvelujärjestelmien käytössä.
Hän osaa kohdata mielenterveysongelmaisen ja/tai itsetuhoisen vangin
sekä ohjata hänet hoitoon.

Päihteet ja
riippuvuudet

Koulutus- ja
työelämäntaidot

Tutkinnon suorittanut osaa tukea vangin päihteettömyyttä ja omalta
osaltaan hän osallistuu päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn.
Hän osaa kohdata päihteiden ongelmakäyttäjän ja hallitsee puheeksiottomenetelmät. Hän tunnistaa päihdeongelmaisen ja osaa ohjata hänet
tarvittaessa hoitoon.
Tutkinnon suorittanut osaa ohjata vangin omassa vankilassaan
koulutus- ja työtoiminnan pariin.
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Arkielämän taidot

Tutkinnon suorittanut osaa ohjata vankia arkielämän taidoissa.
Hän osaa opettaa tarvittaessa vangeille arkielämässä ja yhteiskunnassa
toimimiseen liittyviä tietotekniikkataitoja.
Hän osaa ottaa vangin kanssa puheeksi mm. asumiseen ja talouteen
liittyviä asioita.

Lapset vanhemmuus
ja ihmissuhteet

Yhteiskuntaan
kiinnittyminen ja
rikoksettomuus

Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä erilaisissa tapaamis- ja yhteydenpitotilanteissa vangin ja tämän läheisten kanssa.
Hän osaa huomioida vankien sosiaalisten olosuhteiden esim. perheen
merkityksen rangaistuksen täytäntöönpanon aikana.
Tutkinnon suorittanut toimii muiden asiantuntijoiden kanssa vangin
kiinnittämiseksi takaisin yhteiskuntaan ja rikoksettomaan elämään.
Hän pyrkii vaikuttamaan vangin rikosmyönteisiin asenteisiin niitä
ehkäisevästi.
Tutkinnon suorittanut osaa seurata, päivittää, ja arvioida rangaistusajan
suunnitelman toteutumista.
Hänellä on kirjalliset valmiudet tehdä esityksiä ja muistioita.
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RIKOSSEURAAMUSALAN
TUTKINNON OSAAMISALUEET

Laillisuus ja eettisyys
Ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittamisen ohella hallinnon lainalaisuuden noudattaminen on Rikosseuraamuslaitoksessa erityisen tärkeää, koska laitos on täytäntöönpanoviranomainen jonka vastuulla on rikosoikeudellisten seuraamusten
täytäntöönpano. Lakia tulee tarkkaan noudattaa ja sen lisäksi oikeusvaltiossa on
tärkeää, ettei virkamies ylitä toimivaltaansa. Erityisesti tämä on otettava huomioon
perusoikeuksien rajoittamisen yhteydessä. Normien tulkinnassa on osattava ottaa
huomioon harkintavallan käyttöä ohjaavat oikeusperiaatteet ja täytäntöönpanon
periaatteet sekä vankeinhoitoa koskevat suositukset ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Rikosseuraamusalan työn haasteellisuus edellyttää kestävää ammattietiikkaa, hyvien ammattikäytäntöjen tuntemusta sekä harjaantumista eettiseen
ajatteluun johon liittyy avoin keskustelevuus. Alan eettis-normatiivisen perustan
edelleen kehittämiseksi on tarpeen, että henkilökunta vaalii ammatillisia hyveitä
mutta samalla on oltava myös valmiutta uudistumiseen yhteiskunnallisen muutoksen mukana.
Rikosseuraamuslaitoksessa toimivan virkamiehen on osattava toimia valtionhallinnon yhteisten arvojen ja Rikosseuraamuslaitoksen omien arvojen mukaisesti.
Virkamiehen on tunnettava sekä omat oikeutensa mutta myös vastuunsa ja velvollisuutensa. Hänen on osattava edistää hyvää hallintoa sekä hallintolaissa mainittua ja laitoksen strategiassa tarkemmin määriteltyä tuloksellisuutta. Vankilassa
toimiminen edellyttää hyvää vankeuslain tuntemusta sekä taitoa myös aktiivisesti
ohjata vankia vankeuslain asettamien tavoitteiden suuntaan osana suunnitelmallista
täytäntöönpanoa.
Valvonta- ja ohjaustyön peruslähtökohtana on ihmis- ja perusoikeuksien tuntemus
ja hyväksyminen sekä rangaistusten täytäntöönpanon lainmukaisuus. Perustuslaki edellyttää virkamieheltä lain tarkkaa noudattamista, jota pidetään oikeusvaltion
keskeisenä tunnusmerkkinä. Tarvitaan myös ymmärrystä vangin elämänhallinnan
ja toimintakyvyn tukemisesta ja taitoja ohjata tuomittua pois rikoksen uusimisesta. Tämän ohessa on tärkeää perehtyä rangaistusjärjestelmien kehittymiseen, jotta
voidaan ymmärtää miksi rankaisemme ja miten rankaisu on muuttunut historian
saatossa. Opinnot lisäävät myös ymmärrystä rikollisuudesta ja rikolliseen käyttäytymiseen johtavista syistä.
13

Tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut osaa vertailla erilaisia rangaistusjärjestelmiä ja tuntee pääpiirteissään seuraamusmuotojen synnyn ja kehityksen. Tavoitteena on myös, että hän osaa analysoida rikollisuutta ilmiönä ja osaa kytkeä vangin
kanssa tehtävän työn laajempaan teoreettiseen pohjaan ja tietoperustaan. Tärkeää
on myös se, että tutkinnon suorittanut osaa hahmottaa vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon osana rikosvastuun toteuttamista osaten toimivin keinoin vaikuttaa
siihen, että täytäntöönpanolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Virkamiehenä hänen
tulee osata edistää hyvää hallintoa ja sekä toimia hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti että hallita myös täytäntöönpanon periaatteet. Tutkinnon suorittaneen on
osattava myös tunnistaa ja arvioida ammattieettisiä tilanteita sekä osattava tehdä
eettisiä valintoja pystyen valintansa asianmukaisesti perustelemaan.
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Turvallisuus ja valvonta
Turvallisuuden ja valvonnan osaamisalue sisältää vuorovaikutuksen ja vangin tuntemuksen näkökulman, järjestystä ja turvallisuutta ylläpitävät tehtävät sekä toiminnan erilaisissa häiriö- ja kriisitilanteissa. Vartijan tehtävien hoito edellyttää vuorovaikutuksen, valvonnan, rikostorjunnan ja voimankäytön perusosaamista.
Turvallisuustehtävien hoitamisen perustana ovat vangin tuntemus ja tiedon hankinta eri työtilanteissa. Vankilassa vuorovaikutus on erityisen vaativaa, koska ohjauksen kohteena on usein moniongelmainen henkilö, jonka arvot saattavat erota
huomattavasti työntekijän omasta arvomaailmasta. Neuvonnan ja ohjauksen haasteellisuutta lisää se, että vangit edustavat eri kansallisuuksia, kulttuureja ja uskontoja. Vankeusrangaistuksen yksi haittavaikutus on passivoituminen ja tämän myötä
elämänhallintataitojen heikkeneminen. Neuvonnan ja ohjauksen keskeinen tarkoitus onkin vangin oman aktiivisuuden tukeminen.
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Valvonta voi olla sekä fyysistä että teknisin välinein toteutettua. Siihen kuuluvat
muun muassa vankien, heidän hallussaan olevan omaisuuden ja 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 vuorovaikutuksen ja tarkastustoiminnan avulla yhteistyössä muiden vankilan virkamiesten ja turvallisuusviranomaisten kanssa.
Osaamisalueen tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut hallitsee rikosseuraamusalan valvonnan ja turvallisuuden perustehtävät erilaisissa toimintaympäristöissä.
Niihin kuuluvat mm. avoimet ja suljetut vankilat, tukipartiotoiminta sekä saattotehtävät. Hän osaa ottaa huomioon työssään turvallisuuteen ja valvontaan liittyvän
lainsäädännön. Hän hallitsee itsepuolustuksen ja voimakeinojen käytön perusteet
sekä toimii ensiapu-, palo- sekä pelastuskoulutuksen edellyttämillä tavoilla. Kaikissa tehtävissään hän osaa toimia oikeudenmukaisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen.
Tutkinnon suorittanut osaa tarvittaessa käyttää voimakeinoja, voimankäyttö- ja sitomisvälineitä ammattitaitoisesti sekä vastuullisesti. Hänellä on taito tehdä ratkaisuja
ja toimia niin, että tarve turvautua voimakeinoihin vähenee tai poistuu. Tutkintokoulutus antaa oikeuden käyttää vankilassa Rikosseuraamuslaitoksen hyväksymiä ja
koulutuksessa läpikäytyjä voimankäyttö- ja sitomisvälineitä (pl. virka-ase).
Tutkinnon suorittanut tutustuu vankilan tyypillisiin erityistilanteisiin ja niiden torjuntaan. Hänellä on valmiudet käyttää erilaisia verbaalisia ja nonverbaalisia keinoja, turvaamistoimenpiteitä sekä oikein mitoitettuja voimakeinoja. Hän hallitsee
ammatillisen toimimisen voimankäyttö- ja hätävarjelutilanteissa. Hän osaa turvata
vankilassa tehtyjen rikosten tutkinnan ja siihen liittyvät alkutoimet.
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Lähityö ja kuntoutus
Lähityöllä tarkoitetaan aktiivista, vuorovaikutuksellisuuteen perustuvaa työskentelyä vankien tai yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden kanssa. Vuorovaikutukselliseen
työskentelyotteeseen kuuluu vankien ohjaaminen työssä, opinnoissa, harrastuksissa, arjen kohtaamistaidoissa ja muissa vankilan toiminnoissa. Osana lähityötä
vankeja opastetaan ja avustetaan niin vankilan sisäisten kuin ulkopuolistenkin
käytännön asioiden hoitamisessa. Työntekijät ohjaavat vankeja esimerkiksi poistumislupiin ja vapauteen valmistautumiseen liittyvissä asioissa. Vuorovaikutuksellisessa työskentelykulttuurissa työntekijät voivat hakeutua omien kiinnostusten ja
vahvuuksien mukaan esimerkiksi ohjaamaan uusintarikollisuutta madaltavia ohjelmatoimintoja, olla mukana valmentamassa vankeja työ- tai koulutustoiminnassa tai
olla osana vankien päihdekuntoutustoimintaa.
Rangaistusajan suunnitelmallinen toteuttaminen on keskeinen osa vuorovaikutuksellista työskentelyä. Jotta työntekijät voivat kannustaa ja motivoida vankia rangaistusajan suunnitelman täytäntöönpanossa, on ensisijaisen tärkeää sujuva yhteistyö vankilan koko henkilöstön sekä niiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa, joilla
on merkitystä vangin vapautumisen kannalta. Kuntoutus ja ohjaus edellyttävät
rangaistusajan suunnittelun perusteiden tuntemusta ja vaikuttavan lähityön menetelmien (esim. motivoiva keskustelu) osaamista.
Yksilön kehityksen lainalaisuuksien tunteminen auttaa ymmärtämään kehitystaustan vaikutusta myöhempään käyttäytymiseen. Ryhmäilmiöiden tuntemus antaa
valmiudet tulkita työyhteisössä tapahtuvia tilanteita. Lisäksi vankilaan joutuminen
vaikuttaa yksilöön itseensä, vankeuteen ja vankiyhteisöön sopeutumisessa. Kuntoutus ja ohjaus edellyttävät, että työntekijät tietävät perustiedot rikollisuuden syistä, seurauksista ja kontrollivaikutuksista. Lisäksi kuntoutus- ja ohjaustehtävissä toimivan tulee tunnistaa mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä toimia ammatillisesti
niiden edellyttämällä tavalla. Rangaistukseen tuomittujen sosiaalisten olosuhteiden
(esim. perheen) ja niitä säätelevien tekijöiden tietämys on edellytys uusien rangaistusmuotojen täytäntöönpanossa.
Osaamisalueen tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut osaa motivoida, ohjata ja
tukea vankia kuntoutusprosessissa seuraamalla aktiivisesti vangin rangaistusajan
suunnitelman mukaista työskentelyä. Hänellä on valmiudet toimia moniammatillisen
ryhmän jäsenenä ja tunnistaa omat ammatilliset rajansa. Hän ymmärtää myönteisen
vuorovaikutuksen merkityksen osana laadukasta työskentelyä ja hän osaa käyttää
erilaisia vuorovaikutuskeinoja käytännön työssä. Tutkinnon suorittanut osaa tukea
vangin selviytymistä ja integraatiota yhteiskuntaan, hän tunnistaa vangin psyykkiset
kriisit sekä päihde- ja mielenterveysongelmat ja osaa ohjata tämän hoitoon.
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TUTKINNON LAAJUUS JA MUODOSTUMINEN
Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Työssäoppiminen integroituu eri opintojaksoihin ja työssäoppimista on yhteensä noin 50 opintopisteen laajuisesti.
PERUSOPINNOT 5 op
Koodi

Opintojakso

Laajuus op

PO11

Oppimisen ja ammatillisen kasvun tuki

2

PO12

Englannin kieli

3

AMMATTIOPINNOT 76 op
AO1

LAILLISUUS JA EETTISYYS

25

AO11

Laillisuus 1: Virkamiehenä rikosseuraamusalalla

5

AO12

Perus- ja ihmisoikeudet sekä ammattietiikka

5

AO13

Kriminologia 1: Rikollisuus ilmiönä

5

AO14

Rangaistusjärjestelmät

5

AO15

Rangaistuksen täytäntöönpano

5

AO2

TURVALLISUUS JA VALVONTA

24

AO21

Turvallisuus 1: Valvonnan tehtävät

10

AO22

Erityistilanteiden hallinta

8

AO23

Itsepuolustus ja voimakeinojen käyttö

5

AO24

Turvallisuustekniikka

1

AO3

LÄHITYÖ JA KUNTOUTUS

28

AO31

Lähityö

10

AO32

Rangaistusajan suunnitelmien toteuttaminen ja ohjelmatyö

5

AO33

Motivoiva keskustelu

5

AO34

Mielenterveys ja päihteet

8

OPINNÄYTETYÖ/KEHITTÄMISTEHTÄVÄ 5 OP
ON1

Opinnäytetyö/Kehittämistehtävä

5

VALINNAISET OPINNOT 3 OP
VO
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Valinnaiset opinnot

3

TYÖSSÄOPPIMINEN JA
KOULUTUKSEN RAKENNE
Työssäoppimisjaksojen laajuudet ovat yhteensä noin 50 op ja ne integroituvat tutkinnon
kaikkiin opintojaksoihin. Työssäoppimisjaksoja on yhteensä kolme: TO1, TO2 ja TO3.
Opiskelija on velvollinen suorittamaan tutkintoon kuuluvat työssäoppimisjaksot hänelle
osoitetussa rikosseuraamusalan yksikössä (Laki Rikosseuraamusalan 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 rakentavat
opetus- ja ohjauskeskustelut tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä. Tavoitteena
on, että tutkinnon suorittaneella valvonta- ja ohjaustehtävissä toimivalla henkilöllä on
riittävä osaaminen rikosseuraamusalan ydinosaamisalueilla voidakseen tehdä vaikuttavaa lähityötä ja näin hän osaltaan mahdollistaa vangin ja asiakkaan polun kohti rikoksetonta elämää.
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Koulutuksessa lähiopetus- sekä työssäoppimisjaksot vuorottelevat ja molempiin sisältyy opiskelijan omatoimista työskentelyä. Työssäoppimisjakso 1:n aikana opiskelijat
perehtyvät rikosseuraamuslaitokseen ja sen toimintaan opiskelija statuksella. Työssäoppimisjaksolla 2 opiskelija perehtyy laaja-alaisemmin vartijan työhön vartijakokelaan statuksella ja työssäoppimisjakson 3:n aikana opiskelijat työskentelevät eri koulutusvankiloissa vartijakokelaan/vartijan statuksella määräaikaisissa virkasuhteissa.

Jakso:
L1 – L3 = lähijaksot
TO1 – TO3
= työssäoppimisjaksot

Ajankohta

Opiskelijan asema

L1

Ma 2.9. – Su 13.10.2019

• opiskelija

TO1

Ma 14.10. – Su 3.11.2019

• opiskelija

L2

Ma 4.11. – Ti 31.12.2019

• opiskelija

TO2

Ke 1.1. – La 29.2.2020

• vartijakokelas
• palkka VT 03 (1 757,46 €)
• vuosilomaa 4 pv

L3

Su 1.3. – Su 31.5.2020

• opiskelija

TO3

Ma 1.6. – To 31.12.2020

• vartijakokelas/vartija
• palkka VT 03 (1 757,46 €)
• vuosilomaa 14 pv

Taulukko: Tutkintokoulutuksen aikataulu ja opiskelijan asema
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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 tutoropettajat. 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, opintotukiasiat, koulutuspäivärahat sekä tukipalveluista tiedottaminen (Kansaneläkelaitos,
Verohallinto, opintotuki jne.).

Opinto-ohjauksen tavoitteet
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen opinto-ohjaus pyritään pitämään mahdollisimman henkilökohtaisella tasolla. Tämän mahdollistaa oppilaitoksen pieni koko.
Opinto-ohjauksen kautta oppilas saa tukea, ohjausta ja neuvontaa koko koulutuksen ajan. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ajankäyttöään ja sitoutuu
opiskeluun. Samalla pyritään lisäämään opiskelijan valmiuksia tunnistaa opiskeluunsa 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 erityisesti opintojaksojen alku- ja loppupäihin. Ohjauksen tavoitteena on lisätä eri tavoin opiskelijoiden hyvinvointia. Samalla kannustetaan oppimiseen ja motivoidaan
oman ammattitaidon kehittämiseen myös tulevan työuran aikana.
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Jokaisen opiskelijan kanssa käydään opintojen aikana suunnitelmallisesti vähintään
kolme henkilökohtaista keskustelua. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään opintojen alkuvaiheessa. Tässä tapaamisessa tarkoituksena on kartoittaa opiskelumotivaatiota ja -tavoitteita, kiinnostuksen kohteita, ennakko-odotuksia sekä lähtötilannetta.
Samalla selvitetään mahdollisia opiskelua häiritseviä asioita, kuten oppimisvaikeuksia ja opiskeluun vaikuttavia elämäntilanteita.
Toinen tapaaminen järjestetään ennen opiskelujen puoliväliä. Sen tarkoituksena
on selvittää opintojen sujuvuutta peilaten ensimmäisellä tapaamisella asetettuihin
tavoitteisiin sekä virittää ajatuksia opiskelun jälkeiseen tilanteeseen. Samalla opiskelijan kanssa selvitetään, mitkä oppiaineet ovat tuntuneet kiinnostavilta, mitkä
haastavilta.
Kolmas tapaaminen järjestetään opintojen loppuvaiheessa noin kuukausi ennen
valmistumista. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki siihenastiset opinnot
ovat suoritettuna. Samalla selvitellään jatkosuunnitelmia työn tai opintojen suhteen.
Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus tulla oman tarpeensa mukaan tulla keskustelemaan tutoropettajan kanssa opintoihin liittyvistä asioista. Yksilöllinen opintoohjaus 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
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OPISKELIJAN ARVIOINTI
Oppimisen ja 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 työssäoppimisessa käytössä olevien arviointikriteerien pohjalta.

ARVIOINTIASTEIKKO
Opintojaksojen arvioinnissa käytetään asteikkoa:
•
•
•
•
•

kiitettävä (5)
erittäin hyvä (4)
hyvä (3)
tyydyttävä(2)
välttävä (1)

Rikosseuraamusalan tutkinnon suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista ja hyväksyttävää arvosanaa tai suoritusta kaikissa opintojaksoissa ja näytöissä. Hyväksytyn tentin saa uusia kerran. Hylätyn tentin saa uusia kaksi kertaa.
Hyväksytty suoritus näytössä edellyttää vähintään arvosanan hyvä (3) –tasoisen
osaamisen saavuttamista. Hylätyn näytön saa uusia kaksi kertaa.
ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT
TYÖSSÄOPPIMISESSA JA NÄYTÖISSÄ
Työssäoppimisen ja näyttöjen arvioinnissa ovat käytössä oheisen taulukon
mukaiset kriteerit. Arvioinnin kohteena ovat:
• tiedot
• taidot
• vastuunotto, ryhmäosaaminen
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Taulukko 3.: Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Rikosseuraamusalan
tutkinnolla
Osaamisen taso /

Välttävä 1

Arvioinnin kohde
TIEDOLLINEN
OSAAMINEN –
TIEDOT

TAIDOLLINEN
OSAAMINEN –
TAIDOT

Hyvä 3

Kiitettävä 5

Opiskelija osaa:
1. käyttää keskeisiä/
yksittäisiä ammattikäsitteitä ja
osoittaa perehtyneisyytensä tietoperustaan

1. käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti

1. käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti

2. etsiä tietoa yksittäiseen tilanteeseen eri tietolähteistä

2. rajata tiedontarpeen yksittäisissä
tiedonhakutilanteissa ja arvioida
erilaisia tietolähteitä

2. etsiä tietoa tiedonhakuprosessin
vaiheiden mukaisesti ja perustella
tietolähteiden
käytön

3. noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita

3. perustella toimintaansa lainsäädännön, määräysten
ja ohjeiden pohjalta

3. suunnitella toimintaansa vertaillen ja analysoiden
erilaisia vaihtoehtoja lainsäädännön ja määräysten
puitteissa

4. toimia perehdytettynä asianmukaisesti

4. selviytyä itsenäisesti erilaissa
tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä

4. toimia erilaisissa
tehtävissä eri
toimintaympäristöissä

5. käyttää opittuja
tekniikoita ja
malleja

5. valita toimintaan
soveltuvia erilaisia tekniikoita ja
malleja

5. soveltaa erilaisia
opittuja tekniikoita ja malleja
ja osaa perustella
valintansa

6. ottaa toiminnassaan huomioon
vankien kanssa
työskentelyyn
liittyvät erityispiirteet

6. toimia ammatillisesti vankien
kanssa

6. toimia vankituntemuksensa
pohjalta tilanteen
mukaisesti
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VASTUUNOTTO
- RYHMÄOSAAMINEN

7. toimia ryhmän
jäsenenä

7. toimia tavoitteellisesti ryhmässä

7. edistää ryhmän
toimintaa

8. toimia ammattieettisten periaatteiden mukaan

8. perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

8. soveltaa kriittisesti ammattieettisiä
periaatteita toiminnassaan

9. noudattaa työturvallisuusohjeita

9. noudattaa työturvallisuusohjeita
vastuullisesti ja
itsenäisesti

9. suunnitella
toimintaa(nsa)
turvallisuus huomioonottaen

Opintosuoritusten arvostelusta päättäminen
Opiskelijan opintosuoritusten arvosanan muodostumisesta päättää arvioitavien
opintojaksojen opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisjaksojen ja näyttöjen
arviointiin osallistuvat kyseisestä sisällöistä vastaava opettaja ja työpaikkaohjaaja.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Tutoropettajat keskustelevat opintojen alussa jokaisen opiskelijan kanssa ja tiedottavat osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.
Opiskelija hakee muualla suorittamiensa opintojen arvioimista ja tunnustamista
opintojakson vastuuopettajalta. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen arviointimenetelminä 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 arvioimiksi. 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 korottaa koulutuksen aikana.
Aikaisemmin hankitulle osaamiselle ei ole yleistä aikarajaa, mutta osaamisen ajantasaisuus voidaan tarkistaa.
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Jos opiskelija pyytää ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osaa sisällytettäväksi
valinnaisiin opintoihin, merkitään tutkintotodistukseen kyseisen tutkintotoimikunnan vahvistama arvosana ”hyväksytty”.

Arvosanojen muuntaminen
Jos muualla suoritettujen opintojen arvosana-asteikko eroaa RSKK:n arvosanaasteikosta, arvosanat muunnetaan tunnistamisen yhteydessä alla olevan
muuntotaulukon mukaan. Vastaavuudet määritellään opiskelijan eduksi.

Arvosana-asteikko
1–3

1–5

kiitettävä 3

kiitettävä 5

hyvä 2

tyydyttävä 1

5–10
erinomainen 10
kiitettävä 9

erittäin hyvä 4

hyvä 8

hyvä 3

tyydyttävä 7

tyydyttävä 2

kohtalainen 6

välttävä 1

välttävä 5

Näytöt
Kolmannella työssäoppimisjaksolla opiskelijan osaaminen arvioidaan näytöillä.
Opiskelija näyttää osaamisensa näyttötilanteessa tehden käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja aidossa työympäristössä. Näyttöjen suunnittelusta vastaavat
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus sekä koulutusvankiloiden työpaikkaohjaajat.
Rikosseuraamusalan tutkintokoulutuksessa on viisi erilaista näyttöä. Opiskelija
valitsee yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa kolme näyttöä huomioiden koulutusvankilan luonteen. Näyttöjen arviointi on hyväksytty – hylätty. Hylätyn näytön saa
uusia kaksi kertaa.
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Näytöt:
1.
2.
3.
4.
5.

Vastaanotto-osasto, vangin vastaanottaminen vankilaan
Vangin perehdyttäminen
Päihdetestaus
Vanginkuljetus, saattovartiointi
Selli- ja tilatarkastus

Kokelaalle annetaan mahdollisuus harjoitella työtä, sekä kartuttaa osaamistaan ammatinhallinnassa ennen näyttöä. Parhaiten tämä onnistuu valitsemalla annettavat
näytöt ensimmäisessä ohjauskeskustelutilanteessa tai sopimalla niistä kokelaan
kanssa ennen kolmannen työssäoppimisjakson aloittamista jolloin työvuorosuunnittelussa voidaan huomioida työpisteet joissa työskentely vahvistaa kokelaan ammattiosaamista valittujen näyttöjen mukaisissa toimissa (kuva 1). Kokelas tekee
myös ennen suunniteltua näyttöä itsearvion, jossa hän analysoi omaa osaamistaan
kriittisesti.
Näyttöön lukeutuu kaksi eri osa-aluetta; näyttötilaisuus ja arviointitilaisuus. Näyttötilaisuudet voivat koostua yhdestä kokonaisvaltaisesta näytöstä tai useammasta
osanäytöstä (A-C), joita voidaan täydentää haastattelulla osaamisen esille saamiseksi (kuva 1). Haastattelussa pyritään saamaan esille kokelaan osaaminen niiltä
osin kun ne eivät itse näytössä esiintyneet.
Näyttöä ei ole sidottu ajallisesti yhteen, samaan hetkeen, vaan sitä voidaan täydentää puuttuvin osin myöhemmin ilmoitettavalla osanäytöllä tai osanäytöillä. Jos
näyttötilanteessa ei kaikkia osa-alueita saada arvioitua, voidaan näyttöä täydentää
haastatteluvaiheessa varsinaisen näyttötapahtuman päätyttyä edellä kuvatun tavan
mukaisesti.
Näytön arviointitilaisuus koostuu kokelaan itsearviosta sekä arvioijan ja valvojan
tekemien havaintojen koostamisesta arvioksi. Tämä arviointi käydään näyttötilaisuuden jälkeen läpi ja kokelaalle annetaan suorituksesta palaute.
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Kuvaus näyttökokonaisuudesta

Kuva 1: Näyttökokonaisuus
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P E R U S O P I N N O T

PERUSOPINNOT
PO11 OPPIMISEN JA AMMATILLISEN KASVUN TUKI
Laajuus: 2 op
Lähiopetus: 40 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 14 h
Opiskelija
• tietää tietoturvaan liittyvät asiat ja on perehtynyt vankitietojärjestelmän tekniseen käyttöön.
• tietää uuden tietojärjestelmän eli Roti–hankkeen mukanaan tuomat muutokset
• tuntee Rikosseuraamuslaitoksen eri yksiköt ja niiden toiminnan tavoitteet
• kykenee arvioimaan omaa ammatillista kehittymistään.
Sisältö
•
•
•
•

Oppimisen taidot ja välineet sekä tiedon hankinta
Vankitietojärjestelmä ja Roti -järjestelmä
Rikosseuraamusalan tietoturva
Päivystystehtävät oppilaitoksessa

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
Opettaja Matti Niiniskorpi
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Laajuus: 3 op
Lähiopetus: 24 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 57 h
Opiskelija
• hallitsee rikosseuraamusalan keskeisimmän sanaston
• selviää tavallisimmista vuorovaikutustilanteista englannin kielellä

P E R U S O P I N N O T

PO12 ENGLANNIN KIELI

Sisältö
• Yleiskieliaineksen kertaus
• Rikosseuraamusalan sanasto
• Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet
Oppimis- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Kielioppi- ja sanastoharjoitukset, pari- ja ryhmäkeskustelut.
Arviointimenetelmät ja arviointi
Lähtötasotesti.
Lopputesti.
Arvosana tulee lopputestin perusteella.
Arviointi 1–5.
Kirjallisuus ja muu oppimateriaali
Culture Cafe. Grammar Rules!
Opettajan osoittama materiaali.
Vastuuhenkilö
Koulutussuunnittelija Heli Niskanen
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A M M A T T I O P I N N O T

AMMATTIOPINNOT
LAILLISUUS JA EETTISYYS 25 op
AO11 LAILLISUUS 1:
VIRKAMIEHENÄ RIKOSSEURAAMUSALALLA
Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 30 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 105 h
Opiskelija
• osaa edistää hyvää hallintoa sekä huolehtia hallintoasian asianmukaisesta käsittelystä sekä viivytyksettömyydestä
• osaa käyttää lakia apunaan sekä ottaa huomioon harkintavallan käyttöä ohjaavia
oikeusperiaatteita vangin ohjaamisessa ja päätöksenteossa
• tuntee vastuunsa, velvollisuutensa ja oikeutensa virkamiehenä
• osaa hätävarjelun ja voimakeinojen käytön normiperustan
• osaa toimia rikosoikeudenkäynnissä todistajana ja tietää miten rikosprosessi etenee
Sisältö
• hallintomenettelyn vaiheet, hallinnon periaatteet, vangin neuvonta ja palveluperiaate
• virkamiehen asema, vastuu, oikeudet ja velvollisuudet (ml. vaitiolovelvollisuus,
esittelijän rooli)
• virkamiesoikeudelliset toimenpiteet, käyttäytymisvelvollisuus ja virkarikokset
• rikosseuraamusalan työelämän erityispiirteet (virkaehtosopimus soveltuvin osin,
työaikasäännökset)
• voimakeinojen käytön periaatteet ja toimivalta sekä hätävarjelu rikosoikeudellisessa kontekstissa
Oppimis- opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Luennot, ryhmä- ja yksilötyöt, kirjallisuus sekä oppimistehtävä ja tutustumiskäynti
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Tentti arvioidaan asteikolla 1–5 (oppimistehtävän arviointi ilmoitetaan opintojakson alussa).
Kirjallisuus ja muu oppimateriaali
Luentomateriaali
Hyvää hallintoa ja virkamiesoikeutta käsittelevät opetusmonisteet (Pekka Sass)
Artikkelit sekä otteet soveltuvista oppiteoksista
Valtion virkamieslaki 750 / 1994
Hallintolaki 434 / 2003
Vastuuopettaja

A M M A T T I O P I N N O T

Arviointimenetelmät ja arviointi

Yliopettaja Pekka Sass
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A M M A T T I O P I N N O T

AO12
PERUS- JA IHMISOIKEUDET SEKÄ AMMATTIETIIKKA
Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 30 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 105 h

Opiskelija
• osaa käyttää etiikan peruskäsitteitä tuntien niiden merkityssisällön
• osaa etiikan perusteorioiden tunnuspiirteet sekä osaa arvioida ja pohtia eettisiä
valintoja niistä käsin
• osaa tunnistaa eettisesti haastavat työelämän tilanteet sekä toimia niissä
lainalaisesti ja ammattieettisesti hyväksyttävällä tavalla asiakaslähtöisesti /
vuorovaikutteisesti
• tuntee ihmis- ja perusoikeudet ja osaa huolehtia siitä ettei perusoikeuksia rajoiteta ilman laillista perustetta
Sisältö
• ihmis- ja perusoikeudet sekä keskeisimmät vankeinhoitoa koskevat ihmisoikeusasiakirjat
• oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä
perusoikeuksien rajoittaminen
• etiikan peruskäsitteet ja perusteoriat / suuntaukset
• vartijan ammatillisuus ammattieettisten haasteiden valossa rikosseuraamusalalla
Oppimis- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Luennot, ryhmätyö / toiminnallinen ryhmätyö, yksilötyöt, kirjallisuus sekä oppimistehtävä ja tutustumiskäynti
Arviointimenetelmät ja arviointi
Tentti / tentit arvioidaan asteikolla 1 – 5 (oppimistehtävän arviointi ja vaikutus
ilmoitetaan opintojakson alussa).
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Luentomateriaali
Opetusmoniste ihmis- ja perusoikeuksista (Pekka Sass)
Ammattietiikkaa käsittelevä artikkeli ja soveltuva ote oppiteoksesta
Suomen perustuslain (731/1999) 1-2. luku
Kv. ihmisoikeussopimukset, Euroopan neuvoston vankilasäännöt ja Mandela-säännöt
Vastuuopettaja
Yliopettaja Pekka Sass

A M M A T T I O P I N N O T

Kirjallisuus ja muu oppimateriaali
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A M M A T T I O P I N N O T

AO13 KRIMINOLOGIA 1: RIKOLLISUUS ILMIÖNÄ
Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 40 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 95 h
Opiskelija
• hallitsee rikollisuuden tutkimukseen liittyvät käsitteet ja yleiset rikollisuuden
selitysteoriat
• tietää syrjäytymiseen johtavat tekijät ja keskeisimmät rikollisuuteen johtava syyt
• yhdistää rikoksentekijän kanssa tehtävän työn laajempaan teoriapohjaan
Sisältö
•
•
•
•
•

Mitä on rikollisuus ja poikkeavuus
Kriminologian synty ja kehitys
Rikollisuuden syyt: selitysteoriat ja käsitteet
Suomalainen rikollisuus
Rikollisuuteen vaikuttaminen

Opetusmenetelmät
Luennot, keskustelut, kirjallisuus, kenttähavainnointi, ryhmätyöt
Arviointi
Rikollisuuden ilmiöön 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.
Soveltuvin osin.
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Vastuuopettaja
Yliopettaja Olli Kaarakka

AO14 RANGAISTUSJÄRJESTELMÄT
Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 30 h

A M M A T T I O P I N N O T

Kivivuori, J ym. Kriminologia – rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa.
Gaudeamus 2018. Soveltuvin osin.
Muu opettajan jakama materiaali

Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 105 h
Opiskelija
• jäsentää rankaisemisen oikeutukseen liittyvät eettiset periaatteet
• tuntee rangaistusjärjestelmän kehityksen historian ja kriminaalipolitiikan
erilaiset vaiheet
• osaa vertailla kriminaali- ja rankaisupolitiikkaa suhteessa historiaan ja muihin
maihin
Sisältö
•
•
•
•

Rankaisun oikeutus
Seuraamusmuotojen historiallinen ja kansainvälinen kehitys
Rankaisun hyödylliset tehtävät
Kriminaalipolitiikan muutos ja rankaisun tulevaisuus

Opetusmenetelmät
Luennot, keskustelut, kirjallisuus, kenttähavainnointi, ryhmätyöt
Arviointimenetelmät ja arviointi
Seuraamusjärjestelmään liittyvä oppimistehtävä
Tentti
Arvosana muodostuu hyväksytystä oppimistehtävästä ja tentin arvosanasta.
Arviointiasteikko 1–5
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A M M A T T I O P I N N O T

Kirjallisuus ja muu oppimateriaali
Laine, Matti. Kriminologia ja rankaisun sosiologia. Tietosanoma Oy, 2014. Soveltuvin osin.
Kivivuori, Janne et al. ym. Kriminologia – rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa
yhteiskunnassa. Gaudeamus 2018. Soveltuvin osin.
Muu opettajan jakama materiaali
Vastuuopettaja
Yliopettaja Olli Kaarakka

AO15 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 44 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 91 h
Opiskelija
• osaa kuvata Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteet ja tuntee organisaation rakenteet keskus-, alue- ja yksikkötasolla
• kykenee ottamaan vastuuta ja toimimaan Rikosseuraamusalan arvojen mukaisesti, soveltaa ammattieettisiä periaatteita ja perusoikeuksien kunnioittamista
toiminnassaan
• osaa tulkita tutkinta- ja vankeuslain faktatietoa, sisältöä ja tavoitteita, sekä
perustella työssä tarvittavat toimenpiteet ja päätökset sen mukaisesti, pystyy
tuomaan lainsäädännön hallinnan esille ratkaisumalleissaan
• kykenee analysoimaan ja tulkitsemaan kriittisesti täytäntöönpanoprosessin ja
vapaudessa suoritettavien rangaistusten sisältöä ja kehittämään perustellusti
havaittuja toimintoja
Sisältö
•
•
•
•
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Rangaistusten täytäntöönpanon tavoitteet ja eteneminen eri seuraamusmuodoissa
Rikosseuraamuslaitoksen organisaatio, arvot ja tavoitteet
Tutkintavangin asema
Yhdyskuntaseuraamukset ja vapaudessa suoritettavien rangaistusmuotojen valvonta

A M M A T T I O P I N N O T
Oppimis- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Luennot ja verkko-opetus
Arviointimenetelmät ja arviointi
Kirjallinen tentti
Työssäoppimistehtävä ja oppimispäiväkirja
Opintojakson arvosana muodostuu kirjallisen kokeen ja työssäoppimistehtävien
perusteella
Arviointiasteikko 1–5
Kirjallisuus ja muu oppimateriaali
Euroopan neuvoston vankilasäännöt. RSKK. Oppikirja 2/2007.
Hartoneva, A., Mohell, U., Pajuoja, J. ja Vartia, M. Yhdyskuntaseuraamukset ja
vankeus. 2015.
Myhrberg, Pertti: Vankeuden täytäntöönpano (2.uud.p). RSKK. Oppikirja 1/2016.
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A M M A T T I O P I N N O T

Rangaistusten täytäntöönpanosta vastaavaa henkilöstöä koskeva suositus. VHKK:n
julkaisu 3/1999.
Yhdistyneiden kansakuntien vankeinhoidon vähimmäissäännöt. Nelson Mandelasäännöt. Rikosseuraamuslaitos. 2017.
Vankeuslaki ja asetus vankeudesta
Tutkintavankeuslaki ja asetus tutkintavankeudesta
Laki ja asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta
Laki ja asetus yhdyskuntapalvelusta
Laki ja asetus Rikosseuraamuslaitoksesta
Rangaistusten täytäntöönpanon aloitukseen liittyvät, täsmentävä normisto sekä
muut Rikosseuraamuslaitoksen määräykset ja ohjeet (www.rikosseuraamus.fi)
Seuraamusjärjestelmä 2015. Kontrollijärjestelmä tilastojen ja tutkimuksen valossa. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Katsauksia 11/2016. s.47-61,
107-108, 113-126. https://helda.helsinki.fi/
Rangaistusten täytäntöönpanosta vastaavaa henkilöstöä koskeva suositus. VHKK:n
julkaisu 3/1999.
Yhdistyneiden kansakuntien vankeinhoidon vähimmäissäännöt. Nelson Mandelasäännöt. Rikosseuraamuslaitos. 2017.
Vankeuslaki ja asetus vankeudesta
Tutkintavankeuslaki ja asetus tutkintavankeudesta
Laki ja asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta
Laki valvontarangaistuksesta
Laki ja asetus yhdyskuntapalvelusta
Laki ja asetus Rikosseuraamuslaitoksesta
Rangaistusten täytäntöönpanon aloitukseen liittyvät, täsmentävä normisto sekä
muut Rikosseuraamuslaitoksen määräykset ja ohjeet (www.rikosseuraamus.fi)
Seuraamusjärjestelmä 2015. Kontrollijärjestelmä tilastojen ja tutkimuksen valossa. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Katsauksia 11/2016. s.47-61,
107-108, 113-126. https://helda.helsinki.fi/
Vastuuopettaja
AVOIN
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Lähiopetus: 121 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 149 h
Opiskelija
• Hallitsee vartijan perustehtävät sekä niihin liittyvät teoriatiedot
• Hallitsee turvallisuustoimintaan liittyvät laaja-alaiset käytännön taidot ja lainsäädännön tuomat velvoitteet ja rajoitukset
• Osaa tarkastella ja kehittää omaa ja muiden työtä turvallisuusympäristössä
Sisältö
• Ammatillinen viestintä työssä ja työyhteisössä, viestintävälineet sekä niiden
käyttö
• Huumausaineet ja päihdevalvonta
• Kurinpitoprosessi ja kurinpitorangaistusten valvonta
• Laitoshygienia ja puhtaanapidon valvonta
• Radikalisaatio ja väkivaltainen ekstremismi
• Rikostorjunta ja arkaluontoisen tiedon hankinta ja käsittely
• Säteilysuojelu
• Tarkastustoiminta ja turvaamistoimenpiteet
• Vankituntemus, ammatillinen vuorovaikutus ja tiimityö dynaamisen turvallisuuden perustana
• Vartijan perustehtävien hallinta suljetuissa- ja avovankiloissa
• Vartijan perustyötä ohjaava normisto
• Vati/Roti

VA L V O N T A

Laajuus: 10 op

J A

AO21 TURVALLISUUS 1: VALVONNAN TEHTÄVÄT

T U R VA L L I S U U S

TURVALLISUUS JA VALVONTA 24 OP

Oppimis- opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Luennot, kirjallisuus, harjoitukset sekä oppimistehtävät
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VA L V O N T A
J A

Kirjallisuus ja muu oppimateriaali

T U R VA L L I S U U S

Arviointimenetelmät ja arviointi
Kirjallinen tentti
Toiminnalliset harjoitukset
Vankilaturvallisuuteen ja valvontaan liittyvät työssäoppimistehtävät
Opintojakson arvosana muodostuu opetustilanteissa ja harjoituksissa osoitetun aktiivisuuden ja oppimisen, kirjallisen tentin ja työssäoppimistehtävien perusteella
Arviointiasteikko 1–5

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.
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 (2.uud.p). RSKK. Oppikirja 1/2016.
Mölsä, Miikka & Sokka Karoliina. Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen yhdyskuntaseuraamustoimistojen työntekijöiden näkökulmia työturvallisuudesta.
RSKK. Opinnäytetyö 2014.
Oikarinen, Juho. Näkökulmia ja kokemuksia arkaluontoisen vankitiedon hankinnasta. RSKK. Opinnäytetyö 2016.
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 1/2018. Sisäministeriön
julkaisu 31/2018.
Säteilylaki ja läpivalaisulaitteen käyttöön liittyvät keskeiset säännökset ja ohjeet.
Vankeuslaki, tutkintavankeuslaki sekä niitä täsmentävä normisto sekä muut Rikosseuraamuslaitoksen määräykset ja ohjeet (www.rikosseuraamus.fi)
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AO22 ERITYISTILANTEIDEN HALLINTA

Laajuus: 8 op
Lähiopetus: 120 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 96 h
Opiskelija
• osaa kriisi- ja konfliktitilanteiden ratkaisussa ja estämisessä käytettävät yleisimmät vaihtoehtoiset keinot ja suunnitelmamallit sekä osaa soveltaa niitä
• toimii ryhmän jäsenenä ja ymmärtää johtosuhteet sekä osaa puhua, puhuttaa ja
käskyttää kriisi- ja konfliktitilanteissa
• toimii vaativissa tilanteissa ja ymmärtää viranomaisyhteistyön merkityksen sekä
osaa kommunikoida Virve-päätelaitteella
• ymmärtää voimankäyttöä ja voimankäyttövälineitä säätelevän normiston sekä
virkamiehen aseman sekä tekee ratkaisuja, jotka vähentävät tarvetta turvautua
voimakeinoihin
• hallitsee perustiedot ensiavusta, paloturvallisuudesta ja osaa käyttää alkusammutuskalustoa

VA L V O N T A

Opettaja Eero Komulainen

J A

Vastuuopettaja

T U R VA L L I S U U S

Yhdistyneiden kansakuntien vankeinhoidon vähimmäissäännöt. Nelson Mandelasäännöt. Rikosseuraamuslaitos. 2017.
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VA L V O N T A
J A
T U R VA L L I S U U S

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 –voimankäyttösumuttimella (MK9): välineen esittely, edut ja haitat, ominaisuudet, perustekniikat,
OC:lle altistuminen ja ensiapu, välineestä luopuminen/välineen vaihto, välineen
riiston esto, sovelletut harjoitukset sekä simuloidussa uhkatilanteessa toimiminen
• Radikalisaatio ja väkivaltainen ekstremismi
Ensiapu ja palosuojelu
•
•
•
•
•

Ensiapu 1 ‑kurssi
Vankilan paloturvallisuus
Toiminta palotilanteessa ja sellistä pelastaminen
Pelastussuunnitelmat
Palotarkastukset, palokalusto ja paloilmoitinlaitteet

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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Vastuuopettaja
Opettaja Vesa Jäntti

AO23 ITSEPUOLUSTUS JA VOIMAKEINOJEN KÄYTTÖ

Laajuus: 5 op

VA L V O N T A
J A
T U R VA L L I S U U S

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 (2.uud.p). RSKK. Oppikirja 1/2016.
Vankeuslaki, tutkintavankeuslaki sekä niitä täsmentävä normisto sekä muut Rikosseuraamuslaitoksen määräykset ja ohjeet (www.rikosseuraamus.fi)
Muu oppitunneilla jaettu materiaali.

Lähiopetus: 90 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 45 h
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
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VA L V O N T A
J A
T U R VA L L I S U U S

Oppimis- ja opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Luennot, tietoiskut ja käytännön harjoitukset yksin, pareittain ja ryhmässä
Arviointimenetelmät ja arviointi
Testit: Itsepuolustustesti, voimankäyttötesti 1 ( voimankäyttö yksin ja parityöskentelynä) ja voimankäyttötesti 2 (ryhmätoiminta) sekä lihaskuntotesti.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen vaatii opiskelijalta aktiivista osallistumista
opetukseen sekä testien läpäisemistä hyväksytysti.
Arviointiasteikko hyväksytty / hylätty
Vastuuopettaja
Opettaja Asko Hattuniemi

AO24 TURVALLISUUSTEKNIIKKA

Laajuus: 1 op
Lähiopetus: 24 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 3 h
Opiskelija
• käyttää erilaisia rikosseuraamusalalla käytössä olevia turvajärjestelmiä ja tuntee
niiden toimintaperiaatteet
• toimia alaan vaikuttavien lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti
omien toimivaltuuksiensa rajoissa ja ottaa huomioon omaa toimivaltaansa rajoittavat tekijät
• toimia ja raportoida erilaisissa vika-, häiriö- ja ongelmatilanteissa työtehtävien
ja tilanteen edellyttämällä tasolla
• suunnitella omaa työtään huomioiden kohteiden turvallisuustekniset laitteistovaatimukset
• ottaa huomioon oman ja vangin sekä rikosseuraamusasiakkaan turvallisuuden
kannalta oleelliset asiat
• valvontarangaistukset
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Oppimis- opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Lähiopetus, kirjallisuus, toiminnalliset harjoitukset
Arviointimenetelmät ja arviointi
Arvosana muodostuu hyväksytystä käytännönharjoituksista ja tentin arvosanasta.
Arviointiasteikko 1–5
Kirjallisuus
Laki valvontarangaistuksesta
Lähiopetuksessa jaettava materiaali
Kameravalvontaopas. Saatavana www-muodossa: http://www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/dokumentit/Kameravalvontaopas.pdf
Tietosuoja ja tekniset valvontajärjestelmät. Turva-alan yrittäjät ry, 2005.
Tietosuojavaltuutetun julkaisu ”Asiaa tietosuojasta 4/2001” opas. Saatavana wwwmuodossa: < http://www.tietosuoja.fi/uploads/eolo2h37.rtf >.
Toimitilaturvallisuus ja sähköiset turvallisuusjärjestelmät. Suomen toimitila- ja
rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Turva-alan yrittäjät ry, 2004.

VA L V O N T A

kameravalvontajärjestelmä
rikosilmoitinjärjestelmä
päällekarkausjärjestelmä
paloilmoitinjärjestelmä
valvontarangaistukset

J A

•
•
•
•
•

T U R VA L L I S U U S

Sisältö

Henkilötietolaki (523/1999)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
Rikoslaki (39/1889)
Tekijänoikeuslaki (404/1961)
Työturvallisuuslaki (738/2002)

Vastuuopettaja
Yliopettaja Antti Hamari
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O H J A U S
J A
K U N T O U T U S

LÄHITYÖ JA KUNTOUTUS 28 OP
AO31 LÄHITYÖ
Laajuus: 10 op
Lähiopetus: 80 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 190 h
Opiskelija
• osaa määritellä lähityön taustat ja tavoitteet sekä ymmärtää vuorovaikutuksellisen toimintakulttuurin merkityksen käytännön työssä
• ymmärtää ihmisen käyttäytymisen lainalaisuudet ja osaa käyttää tilannekohtaista
harkintaa vuorovaikutuksellisen työotteen soveltamisessa erilaisten asiakkaiden
kanssa
• osaa arvioida asiakkaan palvelutarpeen ja ohjata asiakasta soveltuvien palveluiden piiriin niin vankilassa kuin siviilissäkin
• osaa arvioida oman toimintaa suhteessa ympäröivään työskentelykulttuuriin
• hahmottaa rikosseuraamusalan asiakkuutta ja elämäntilanteita ja osaa kohdata ja
olla ammatillisessa vuorovaikutuksessa erilaisten asiakkaiden kanssa
• hallitsee lähityön kannalta keskeiset säädökset soveltuvin osin: hallintolaki, vankeuslaki, tutkintavankeuslaki, laki henkilötietojen käsittelystä
Sisältö
• Lähityön tausta, tavoitteet ja merkitys
• Vankeus ja sen vaikutukset yksilöön ja ympäristöön
• Risen työskentelyalueet (lapsi- ja perhetyö, asumissosiaalinen työ, terveystieto,
kulttuurierojen yksilöllinen huomioiminen)
• Vankilat ja työskentelykulttuuri
• Asiakkaan kohtaaminen, minä ryhmänjäsenenä
Oppimis- opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Lähiopetus, kirjallisuus, harjoitukset, tehtävät
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Kirjallisuus
Liebling, A., Price, D. & Shefer, G. (2011) The Prison Officer. Second edition.
Abingdon: Willan publishing. Soveltuvin osin.
Mönkkönen, K. (2018) Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Gaudeamus. Soveltuvin osin.
Muu opettajan jakama materiaali
Vastuuopettaja

O H J A U S
J A

Oppimistehtävä
Valvotun koevapauden valmistelu + oppimispäiväkirja
Pienryhmätentti
Verkkotehtävä
Arvosana muodostuu hyväksytyistä tehtävistä sekä tentin arvosanasta.
Arviointiasteikko 1 – 5

K U N T O U T U S

Arviointimenetelmät ja arviointi

Yliopettaja Heidi Kajander

AO32 RANGAISTUSAJAN SUUNNITELMIEN
TOTEUTTAMINEN JA OHJELMATYÖ

Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 30 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 105 h
Ajoitus: syksy, kevät
Opiskelija
• osaa rangaistusajan suunnitelman laadinnan keskeiset periaatteet
• osaa hyödyntää rangaistusajan suunnitelmaa tavoitteellisessa työskentelyssä rikoksesta tuomitun kanssa
• ymmärtää rikosseuraamuslaitoksessa toteutettavan ohjelmatyön perusteet ja
osaa soveltaa niitä rikoksesta tuomitun kanssa tehtävässä lähityössä
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O H J A U S
J A

Oppimis- opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt

K U N T O U T U S

Sisältö
• rangaistusajan suunnitelma ja sen toteuttaminen vankilassa suoritettavissa rangaistuksissa
• rikosseuraamuslaitoksessa toteutettavat ohjelmat ja niiden taustalla olevat teoriat
• käytännön harjoitukset
• yksilöllinen oppimistehtävä

Luennot, kirjallisuus, yksilö- ja ryhmätehtävät sekä oppimistehtävä
Arviointimenetelmät ja arviointi
Oppimistehtävä arvioidaan asteikolla 1–5.
Kirjallisuus ja muu oppimateriaali
Luennoilla jaettu materiaali
Arola-Järvi, A. 2012. Suunnitelmallisen vankeusajan käsikirja. RSKK. oppikirja
1/2012.
Ohjelmatyön suunnitelma vuosille 2017 – 2019.
Oppimistehtävä:
Oppimistehtävässä yhdistyy AO32 ja AO33 oppimissisällöt. Opiskelija tutustuu
rangaistusajansuunnitelman lainsäädäntöperustaan, vangin riski- ja tarvearvioon ja
rangaistusajan suunnitelmaa sekä perehtyvät laitoksen rangaistusajan suunnitelmien toteuttamiseen liittyviin käytäntöihin sekä laitoksessa toteutettavaan ohjelmatyöhön. Opiskelija keskustelee motivoivan keskustelun menetelmin rangaistusajan
suunnitelman toteutumisesta.
Vastuuopettaja
Yliopettaja Nina Nurminen
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Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 103 h
Ajoitus: syksy, kevät
Opiskelija
• soveltaa motivoivan keskustelun teoriaa lähityössä
• käyttää motivoivan keskustelun menetelmiä ammatillisena työvälineenä
• hyödyntää motivoivan keskustelun periaatteita ja menetelmiä lisätäkseen rikoksesta tuomitun valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan
Sisältö

O H J A U S

Lähiopetus: 32 h

J A

Laajuus: 5 op

K U N T O U T U S

AO33 MOTIVOIVA KESKUSTELU

• motivoivan keskustelun teoria, periaatteet ja menetelmät
• käytännön harjoitukset
• yksilöllinen oppimistehtävä
Oppimis- opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Luennot, kirjallisuus, harjoitukset sekä oppimistehtävät
Arviointimenetelmät ja arviointi
Oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Kirjallinen tentti arvioidaan asteikolla 1 – 5.
Kirjallisuus ja muu oppimateriaali
Luennoilla jaettu materiaali
Koski-Jännes, A., Riittinen, L. & Saarnio, P. 2008. Kohti muutosta. Tammi
Miller, W. & Rollnick, S. 2013. Motivational interviewing – helping people change.
The Guilford Press.
Oksanen, J. 2014. Motivointi työvälineenä. PS-kustannus.
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O H J A U S
J A
K U N T O U T U S

Oppimistehtävä:
Oppimistehtävässä yhdistyy AO32 ja AO33 oppimissisällöt. Opiskelija keskustelee
motivoivan keskustelun menetelmin rangaistusajan suunnitelman toteutumisesta.
Vastuuopettaja
Yliopettaja Sonja Holopainen

AO34 MIELENTERVEYS JA PÄIHTEET
Laajuus: 8 op
Lähiopetus: 76 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 140 h
Ajoitus: syksy, kevät

Opiskelija
•
•
•
•

tuntee mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmän sekä keskeisen lainsäädännön
tuntee keskeisimmät mielenterveys- ja päihdeongelmat
tunnistaa ja ohjata rikoksesta tuomitun mielenterveys- ja päihdepalveluihin
hallitsee lääkehoidon toteuttamisen

Sisältö
• mielenterveys- ja päihdetyö rikosseuraamusalalla
• rikoksesta tuomitun psyykkiset kriisit ja yleisimmät mielenterveyshäiriöt
• keskeiset päihteiden käytöstä aiheutuvat ongelmat ja haitat yksilölle ja yhteiskunnalle
• lääkehuoltoa koskevat säädökset, lääkkeiden antaminen luonnollista tietä, PKV
-lääkkeet ja keskeiset vankilassa käytettävien lääkeaineiden vaikutustavat ja hoidossa huomioitavat asiat
Oppimis- opetusmenetelmät sekä oppimisympäristöt
Luennot, kirjallisuus ja oppimistehtävät
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O H J A U S

Kirjallisuus ja muu oppimateriaali
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.
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.

J A

Lääkehoidontentti ja näyttö arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Kirjallinen tentti arvioidaan asteikolla 1–5.

K U N T O U T U S

Arviointimenetelmät ja arviointi

Oppimistehtävä:
Oppimistehtävänä on lääkehoidon näyttö
Vastuuopettaja
Yliopettaja Anu Mäenpää
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O P I N N Ä Y T E T Y Ö

OPINNÄYTETYÖ
ON1 OPINNÄYTETYÖ / KEHITTÄMISTEHTÄVÄ 5 OP

Laajuus: 5 op
Lähiopetus: 30 h
Työssäoppiminen ja omatoiminen työskentely: 105 h
Ajoitus: syksy, kevät
Tehtävän kuvaus
Opinnäyte / kehittämistehtävä on opiskelijan omaa osaamista kokoava työ. Se sisältää kirjallisuuteen perehtymisen, mutta toteutus voi olla esimerkiksi kirjallinen
raportti, opetusvideo selosteineen, työelämälähtöinen tuote, työnäyte, portfolio,
oppimispäiväkirja, esitys tai tapahtuma. Opiskelija tunnistaa työtä tehdessään keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä
edistää ammatillista kasvuaan.
Opiskelija
• osoittaa, kehittää ja syventää ammatillista osaamistaan valitsemassaan teemassa
• kehittää oppimisen ja tiedonhankinnan valmiuksiaan
• lisää omatoimisuutta sekä itsearviointi- ja yhteistyötaitojaan
• kehittää ja kehittyy työelämän käytännöissä
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Opinnäytetyön arviointi asteikolla 1-5.
Vastuuhenkilö
Yliopettaja Nina Nurminen

VALINNAISET OPINNOT
VO VALINNAISET OPINNOT 3 OP

O P I N N O T

Arviointimenetelmät:

VA L I N N A I S E T

Toteutus
• Opinnäytteen/kehittämistehtävän suunnittelu ja tiedonhankinta
• Seminaarityöskentely ryhmissä
• Opinnäytteen/ kehittämistehtävän esittäminen ja arviointi

Rikosseuraamusalan tutkintoon sisältyy valinnaisia opintoja 3 op.
Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa Rikosseuraamusalan tutkinto-opiskelijoille
mahdollisuuden suorittaa valinnaisina opintoina ns. väyläopintoja. Väyläopinnot
ovat Rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen opintoja. Nämä opinnot hyväksiluetaan myöhemmissä Laurean sosionomi (AMK) -opinnoissa.
Valinnaisiksi opinnoiksi hyväksytään myös tutkinnon opintoihin liittyviä tai
RSKK:n täydennyskoulutustarjonnassa olevia opintoja. Näihin opintoihin on
kuitenkin rajallinen määrä opiskelupaikkoja. Mikäli hakijoita on enemmän kuin
kurssille voidaan ottaa, tekee vastuuopettaja valinnan opiskelumenestyksen tms.
perusteella.
Valinnaisia opintoja on mahdollista suorittaa koko tutkinnon ajan. Painopiste valinnaisten opintojen suorittamiselle on kuitenkin viimeisessä syksyssä, jolloin opiskelijat ovat työssäoppimisjakso 3:lla.
Valinnaisten opintojen hyväksiluku sisältää esimerkiksi avoimessa korkeakoulussa
tai yliopistossa sekä rikosseuraamusalueilla suoritettuja opintoja.
Vastuuhenkilö
Tutoropettajat
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O P I N N O T
VA L I N N A I S E T

AMMATILLISEN KEHITTYMISEN OPPIMISTEHTÄVÄT
Opiskelija sijoitellaan koulutusvankilainfon jälkeen eri koulutusvankiloihin TO1-2
ja TO3 työssäoppimisjaksoille (kuva 1). Työssäoppimiseen lukeutuu myös oleellisena osana oppimistehtävät. Ne auttavat opiskelijaa syventämään sekä sisäistämään
oppimaansa.
Oppimistehtävät kytkeytyvät oppilaitoksen opetussuunnitelmaan, jolloin ne perustuvat vartijan ammattitaitovaatimusten mukaiseen työskentelyyn kentällä. Oppimistehtävissä tarvitaan aktiivisuutta, analysointitaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja
työn sisällön ymmärtämistä.

Kuva 1: Ammatillisen kehittymisen oppimistehtävät
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AO21 Vankilaturvallisuusraportti: Yksilötehtävä, jossa opiskelija selvittää kyselemällä, haastattelemalla ja koulutusvankilassa mahdollisesti saatavista dokumenteista, muista kirjallisista lähteistä tai internetistä vankilaturvallisuuteen liittyviä
kysymyksiä (jokaisella oma aihe).
AO21 Millainen on hyvä työntekijä esimiehen näkökulmasta? Yksilötehtävä,
jossa opiskelijat haastattelevat koulutusvankiloiden rikosseuraamusesimiehiä selvittääkseen, mitä esimiehet odottavat vartijalta koulutusvankilassaan.
AO21 Oppimispäiväkirja: Yksilötehtävä, jossa opiskelija ylläpitää henkilökohtaista, reaaliaikaista oppimispäiväkirjaansa. Oppimispäiväkirjassa opiskelija reflektoi havainnoimaansa ympäristöä, työtä, kokemuksiaan ja havaintojaan. Hän pyrkii
perustelemaan näkemänsä/kokemansa opetettuun teoriaan ja yleiseen tietoperustaan. Opiskelija nähdään oppimispäiväkirjassa aktiivisena toimijana, joka kykenee reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuneeseen löytäen kestäviä ratkaisuja
analysoidessa kokemuksiaan ja havaintojaan. Opiskelija kykenee myös aitoon ja
rehelliseen pohdintaan, sekä osaa kyseenalaistaa/vertailla havaintojaan. Hän osaa
myös käsitellä oppimispäiväkirjassaan omaa oppimistaan ja kehittymistään tietojen, taitojen ja ryhmäosaamisen näkökulmasta. Oppimispäiväkirjaa ohjataan sekä
kommentoidaan, jolloin opiskelijalta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja niiden
kehittämistä verkkoympäristössä.

O P I N N O T

TO1:

VA L I N N A I S E T

OPPIMISTEHTÄVIEN KUVAUKSET

AO31 Vankihaastattelu ja raportti: Yksilötehtävä, jossa opiskelija tunnistaa ja
osaa ammatillisesti kohdata vankilaan joutumisesta aiheutuvat psyykkiset reaktiot
ja käyttäytymismallit. Tehtävässä opiskelija haastattelee vankia ja kuvaa haastatteluprosessia raportissa. Opiskelija kuvaa haastattelemansa vangin kokemuksia
vankilaan joutumisesta, vankeudesta ja keinoista sopeutua vankilaan ja vankiyhteisöön.
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O P I N N O T
VA L I N N A I S E T

TO2:
AO21 Kurinpitoprosessi: Yksilötehtävä, jossa opiskelija seuraa kurinpitoprosessin jokaisen vaiheen ilmoitusmenettelystä oikaisuvaatimusmenettelyyn. Hän havainnoi ja raportoi prosessin vaiheet.
AO21 Siivousteknologia: Yksilötehtävä, jossa opiskelija perehtyy rikosseuraamusalalla toteutettaviin yhtenäisiin siivousmenetelmiin, joilla pyritään kohottamaan vankiloiden siisteystasoa. Tehtävän yhteydessä työpaikkaohjaaja ja laitossiivouksesta vastaava antavat opiskelijalle käytännön tehtävän, jossa opiskelija antaa
työohjeita ja opastaa vankia siisteyteen. Tehtävän perustana Rikosseuraamuslaitoksen siivouskäsikirja 1/2011
AO21 Oppimispäiväkirja: Yksilötehtävä, jossa opiskelija ylläpitää henkilökohtaista, reaaliaikaista oppimispäiväkirjaansa. Oppimispäiväkirjassa opiskelija reflektoi havainnoimaansa ympäristöä, työtä, kokemuksiaan ja havaintojaan. Hän pyrkii
perustelemaan näkemänsä/kokemansa opetettuun teoriaan ja yleiseen tietoperustaan. Opiskelija nähdään oppimispäiväkirjassa aktiivisena toimijana, joka kykenee reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuneeseen löytäen kestäviä ratkaisuja
analysoidessa kokemuksiaan ja havaintojaan. Opiskelija kykenee myös aitoon ja
rehelliseen pohdintaan, sekä osaa kyseenalaistaa/vertailla havaintojaan. Hän osaa
myös käsitellä oppimispäiväkirjassaan omaa oppimistaan ja kehittymistään tietojen, taitojen ja ryhmäosaamisen näkökulmasta. Oppimispäiväkirjaa ohjataan sekä
kommentoidaan, jolloin opiskelijalta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja niiden
kehittämistä verkkoympäristössä.
AO32 Yksilöllisten rangaistusajan suunnitelmien toteuttaminen + AO33 Motivoivan keskustelu (Vankihaastattelu): Yksilötehtävä, jossa yhdistyy AO32 ja
AO33 oppimissisällöt. Opiskelija tutustuu rangaistusajansuunnitelman lainsäädäntöperustaan, vangin riski- ja tarvearvioon ja rangaistusajan suunnitelmaan sekä
perehtyy laitoksen rangaistusajan suunnitelmien toteuttamiseen liittyviin käytäntöihin sekä laitoksessa toteutettavaan ohjelmatyöhön. Opiskelija keskustelee vangin
kanssa motivoivan keskustelun menetelmin rangaistusajan suunnitelman toteutumisesta.
AO34 Mielenterveys ja päihteet: Yksilötehtävä, jossa opiskelija osoittaa osaamisen vartijan lääkehoidon tehtäviin ja antaa osaamisnäytön kriteerien mukaisesti
VTH:n henkilöstölle.
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AO12 Raportti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta
1. Perehdytään eduskunnan oikeusasiamiehen (EOA) ratkaisuun, jossa käsitellään
vangin perusoikeuden rajoittamista ja rajoittamisperusteita.
2. Analysoidaan mistä kantelussa on kysymys ja onko EOA:n mukaan toimittu lain
mukaisesti, periaatteellisesti ja menettelyllisesti oikein ja muuten asianmukaisesti
vangin oikeuksia rajoitettaessa.
3. Vertaillaan tapausta koulutusvankilan käytäntöihin tai johonkin tiettyyn tilanteeseen ja arvioi (arvioikaa) asetelmaa kentällä laillisuusnäkökulmasta.
4. Tuotetaan raportti kyseessä olevan perusoikeuden rajoittamisesta nojaten EOA:n
tapaukseen ja laitosvertailuun kriittisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä osoittaen sekä
mahdollisia kehittämisehdotuksia esittäen.

O P I N N O T

AO12 Yksilöessee ammattieettisestä kehittymisestä työssäoppimisjaksojen aikana.
Esseessä reflektoidaan omaa ammattietiikkaa sekä työyhteisöä ohjaavaa ammattieettistä normistoa (3 - 4 sivua).

VA L I N N A I S E T

TO3:

AO15 Raportti yhdyskuntaseuraamusten toteutuksesta: Yksilötehtävä, jossa
opiskelija tutustuu yhdyskuntaseuraamustoimistoon, yhdyskuntaseuraamuksiin ja
niiden käytännön toteuttamisiin. Tehtäväksianto sisältää erillisiä kysymyksiä, joihin opiskelija etsii vastaukset haastattelemalla henkilökuntaa sekä perehtymällä
kirjallisiin materiaaleihin. Tehtävästä koostetaan yhtenäinen raportti.
AO21 Oppimispäiväkirja: Yksilötehtävä, jossa opiskelija ylläpitää henkilökohtaista, reaaliaikaista oppimispäiväkirjaansa. Oppimispäiväkirjassa opiskelija reflektoi havainnoimaansa ympäristöä, työtä, kokemuksiaan ja havaintojaan. Hän pyrkii
perustelemaan näkemänsä/kokemansa opetettuun teoriaan ja yleiseen tietoperustaan. Opiskelija nähdään oppimispäiväkirjassa aktiivisena toimijana, joka kykenee reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuneeseen löytäen kestäviä ratkaisuja
analysoidessa kokemuksiaan ja havaintojaan. Opiskelija kykenee myös aitoon ja
rehelliseen pohdintaan, sekä osaa kyseenalaistaa/vertailla havaintojaan. Hän osaa
myös käsitellä oppimispäiväkirjassaan omaa oppimistaan ja kehittymistään tietojen, taitojen ja ryhmäosaamisen näkökulmasta. Oppimispäiväkirjaa ohjataan sekä
kommentoidaan, jolloin opiskelijalta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja niiden
kehittämistä verkkoympäristössä. Oppimispäiväkirjassa opiskelija kykenee myös
osoittamaan osaamisen tasoaan ja perehtyneisyyttään valitsemiinsa näyttöihin.
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AO31 Verkkotehtävä ja verkkotentti: Yksilö/pienryhmätehtävä ammatilliseen
vuorovaikutukseen liittyen. Verkkotehtävässä pohditaan omia vuorovaikutustapoja
sekä perehdytään erilaisiin ryhmäilmiöihin. Verkkotentissä perehdytään ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyvään kirjallisuuteen ja vastataan tenttikysymyksiin.
AO31 Valvotun koevapauden valmisteluprosessi: Yksilötehtävä, jossa jokainen
opiskelija perehtyy valvotun koevapauden prosessiin (laki valvotusta koevapaudesta 23.8.2013/629), jonka jälkeen opiskelija valmistelee valvotun koevapauden
yhteistyössä vangin, asiaankuuluvien vankilaviranomaisten ja vangin yhteistyöverkostojen kanssa. Opiskelija laatii prosessista lyhyen kirjallisen raportin (1-2 sivua),
jonka opiskelija palauttaa vastuuopettajalle prosessin tultua päätökseen.

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

K I R J A S T O

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (www.rskk.fi) sijaitseva erikoiskirjasto
palvelee rikosseuraamusalan henkilöstöä, opiskelijoita ja muita tiedontarvitsijoita.
Se hankkii, tallettaa ja asettaa käyttöön kirjoja, lehtiä ja av-aineistoa kriminaalitieteiden alueelta, erityisesti rikoksentorjunnasta, rangaistusten täytäntöönpanosta,
vankeinhoidosta ja kriminaalihuollosta sekä rikoksen uhreista ja uhrien asemasta.
Kokoelmissa on noin 20 000 kirja- ja 100 lehtinimekettä arkistoineen.
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KRIMINOLOGINEN KIRJASTO
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JATKOKOULUTUSVÄYLÄT
AMMATTIKORKEAKOULUUN
JA YLIOPISTOON
Suurimmalla osalla rikosseuraamusalan tutkinnon suorittaneista on mahdollisuus
jatkaa opintojaan Laurea-ammattikorkeakoulussa Rikosseuraamusalan sosionomitutkinnolla (sosionomi AMK). Erillishaun kautta avautuva opintoväylä tarjoaa
opiskelijalle laaja-alaisen rikosseuraamusalan osaamisen. Rikosseuraamusalan
sosionomitutkinto kouluttaa alan ohjaus-, esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Ammattikorkeakouluopinnot toteutetaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja
Laurean yhteistyönä.
Jatkossa ammattikorkeakoulututkinto tuleekin olemaan pääasiallinen tutkinto vankilassa valvonnan ja ohjauksen parissa toimivilla virkamiehillä.
Rikosseuraamusalan sosionomiopintojen jälkeen opintopolkua on mahdollisuus
jatkaa hallintotieteiden maisterin tutkintoon Itä-Suomen yliopistossa.

Opiskelun kesto ja sovellettavat opiskelumääräykset
Tutkintosäännön mukaisesti opiskelijan tulee suorittaa rikosseuraamusalan tutkintoon kuuluvat 90 opintopisteen opinnot opetussuunnitelmassa määritellyssä enimmäisajassa 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 tullessa jatkamaan opintojaan.
Aikaa, jona opinnot ovat keskeytyneenä, ei lasketa opintojen enimmäisaikaan.
Lähi- Ja työssäoppimisjaksot
Jakso
L1–L3 = lähijaksot
TO1–TO3 = työssäoppimisjaksot

Ajankohta

L1

Ma 2.9 – Su 13.10.2019

• opiskelija

TO1

Ma 14.10 – Su 3.11.2019

• opiskelija

L2

Ma 4.11 – Ti 31.12.2019

• opiskelija

TO2

Ke 1.1 – La 29.2.2020

• vartijakokelas
• palkka VT 03 (1 757,46 €)
• vuosilomaa 4 pv

L3

Su 1.3 – Su 31.5.2020

• opiskelija

TO3

Ma 1.6 – To 31.12.2020

• vartijakokelas/vartija
• palkka VT 03 (1 757,46 €)
• vuosilomaa 14 pv
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OPISKELU JA OPISKELIJAN SOSIAALISET ETUUDET
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LIITTEET

Opiskelijan asema

Taulukko: Tutkintokoulutuksen aikataulu ja opiskelijan asema
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KOULUTUKSEEN LIITTYVÄT TUET
VALTION OPINTOTUKI
Kela voi myöntää opiskelijalle opintotukea, johon kuuluu opintoraha, asumislisä,
opintorahan huoltajakorotus sekä opintolainan valtiontakaus.
		
Tuloja voi olla vuositulorajan verran, joka määräytyy sen mukaan, kuinka monelta
tukikuukaudelta nostaa opintotukea vuoden aikana. Tulot lasketaan koko kalenterivuodelta.
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. Lisätietoja saat Kelan verkkosivuilta
www.kela.fi/opintotuki.

MUUT MAHDOLLISET TUET
Jos opiskelija ei saa opintotukea, hän voi olla oikeutettu tietyissä tapauksissa vaihtoehtoiseen aikuiskoulutustukeen, jonka myöntää Koulutusrahasto tai työnhakijan
omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella. Lisätietoa saa oma alueen työ- ja
elinkeinotoimistosta. Lisätietoja www.koulutusrahasto.fi ja www.te-palvelut.fi
		
Vuokralla asuva opiskelija voi saada yleistä asumistukea.
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Koulumatkatukiasioita hoitaa RSKK:ssa suunnittelija Mari Mäkinen. Kannattaa
olla hyvissä ajoin yhteydessä Kelaan ja selvittää mahdollisuudet tukeen. Lisätietoja saa Kelan toimistoista tai yhteispalvelupisteistä, sekä http://www.kela.fi/
koulumatkatuki. Täytä koulumatkatukihakemus ja toimita se Mari Mäkiselle.

OPINTOSOSIAALISET EDUT
Seuraavassa esitellään Rikosseuraamusalan tutkinnon opintososiaaliset edut lähijaksojen aikana, kun opiskelu tapahtuu RSKK:ssa. Opintososiaalisista eduista vastaa koulutuskeskuksessa talousjohtaja Anita Lehto.
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Kelan koulumatkatukea päivittäisiin kodin ja oppilaitoksen välisiin matkoihin voi
saada tietyin ehdoin, kun koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä ja kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. (Kela. 2019)

K R I M I N O L O G I N E N

KOULUMATKATUKI

MAJOITUS
Koulutuskeskus järjestää tarvittaessa maksuttoman majoituksen kurssihotellissa
niille opiskelijoille, jotka tulevat työssäkäyntialueen ulkopuolelta. Käytännössä
yhdensuuntainen matka vakituisesta asunnosta koulutuskeskukseen tulee olla yli
100 km/suunta. Huoneita on rajoitettu määrä ja etusijalla ovat pitkämatkalaiset.
Huomioithan, että majoittumisen vaihtoehtona on koulumatkatuki.
Kurssihotelli sijaitsee koulutuskeskuksen ensimmäisessä kerroksessa. Huoneiden
varustukseen kuuluu 2 vuodetta, kirjoituspöytä, vaatekaappi, liinavaatteet, televisio
ja huonekohtainen wc/suihku. Opiskelijoiden käytössä on kurssihotellin yhteinen
keittiö, josta löytyy mm. ruoanlaittovälineet, astiat, liesi, mikroaaltouuni ja jääkaappi. Kurssihotellissa on myös vaatehuoltomahdollisuus.
Koulutuskeskus pyrkii järjestämään opiskelijoille yhden hengen huoneet kurssihotellista opiskelujen ajaksi. Koulutuskeskus pidättää oikeuden muuttaa majoituksen
muotoa tarvittaessa majoittuvien määrän kasvaessa (majoittuminen kahden hengen
huoneessa).
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Kurssihotelliin majoittuessaan opiskelija allekirjoittaa sopimuksen asumisesta ja
täyttää muuttoilmoituksen (www.muuttoilmoitus.fi).
Mikäli kurssihotellihuoneen kunnossa on huomautettavaa, majoittujan tulee ilmoittaa vioista välittömästi virastomestari Jari Helanderille.
Kurssihotellissa tulee noudattaa kurssihotellin käyttösääntöjä. Huoneen siisteys ja
kunto ovat opiskelijan vastuulla. Opiskelijan tulee pitää tavarat ja huone sellaisessa
järjestyksessä, että siivoojan tekemä viikkosiivous on mahdollista. Henkilökohtaiset asuinvarusteet on siirrettävä työssäoppimisjaksojen ajaksi huoneesta pois, ellei
opiskelija asu jaksojen aikana kurssihotellissa. Asumisen päätyttyä huoneen kunto
tarkastetaan uudelleen. Asukas vastaa itse korjauskuluista, jos huone on vaurioitunut epäasiallisen käytön vuoksi. Huom. lemmikkieläimet eivät ole sallittuja!

PAIKOITUS
Oppilaitoksen edessä oleva paikoitus on maksullista. Ilmaisia paikoitusmahdollisuuksia on mm. Tiedekeskus Heurekan alueella n. 500 m päässä koulutuskeskuksesta.

RUOKAETU
Lähioppimisjaksojen aikana opiskelijoille tarjotaan koulupäivinä yksi ateria (lounas) veloituksetta. Mahdollisista ruoka-aineallergioista ilmoitetaan tutoropettajalle opiskelujen alettua. Koulutuskeskus tilaa allergikoille vaihtoehtoisen lounaan.
Ruoka on tavanomaista arkiruokaa. Erikoisruokavalio voidaan järjestää lääkärintodistuksella.

KUNTOSALIETU
Koulutuskeskuksessa on kuntosali, joka on opiskelijoiden käytössä erikseen ilmoitettuina aikoina.
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TAPATURMAN SATTUESSA
Opiskelija täyttää sisäisen tapaturmailmoituksen, jossa kuvaa tapahtuman ja sen
todistajat. Opettajan tulee kuitata kohta esimies, jonka jälkeen opiskelija saa täytettyä lomaketta vastaan infosta vakuutustodistuksen. Huom. Lääkärissä on käytävä
kolmen päivän sisällä ja vakuutustodistus annettava hoitavalle lääkärille!
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Valtiokonttori korvaa opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa
syntyneen vamman tai sairauden. Korvaamisesta annetun lain perusteella korvataan
sellaiset vahinkotapahtumat, jotka sattuvat opiskelijalle työssäoppimispaikoilla tai
välittömällä matkalla sinne. Luennot oppilaitoksessa sekä mahdollinen opintomatka jäävät opiskelutapaturmalain turvan ulkopuolelle.

K R I M I N O L O G I N E N

TAPATURMAVAKUUTUS
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KOULUTUKSEEN KUULUVAT MATKAT JA
ASUMINEN TYÖSSÄOPPIMISJAKSOILLA
TO1 14.10 – 3.11.2019
Opiskelijat perehtyvät koulutusvankiloihin 14.10 – 3.11.2019 välisenä aikana.
Opiskelijalle ei makseta palkkaa. Oikeus yhteen maksuttomaan ateriaan päivittäin
säilyy.
Koulutusvankilat pyrkivät järjestämään opiskelijalle ilmaisen asunnon ensimmäisen työssäoppimisjakson ajaksi. Asunnot eivät ole samantasoisia eikä ”ns. omia
asuntoja” ole juurikaan mahdollista saada.
		
Opiskelija voi jatkaa asumistaan jakson aikana myös kurssihotellissa, mikäli se
koulutusvankilan sijainnista riippuen on mahdollista.
Oppilaitos ei korvaa matkakuluja. Opiskelija kuuluu yleisen terveydenhuollon piiriin.

TO2 1.1 – 29.2.2020
Koulutusvankila on sama, kuin ensimmäisellä työssäoppimisjaksolla. Opiskelija
toimii ohjatusti virkavastuullisena kokelaana koulutusvankilan osoittamissa valvonnan ja turvallisuuden tehtävissä. Jakso sisältää vuosilomaa 4 pv.
Työssäoppimisjakso 2 ajalta opiskelija on virkasuhteessa koulutusvankilaan ja hänelle maksetaan tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa vaativuustason 3V mukaisesti. Palkkaan voi sisältyä kokemusosa ja henkilökohtainen palkanosa.
Mahdollisista virkamatkoista koulutusvankila maksaa matkustussäännön mukaiset korvaukset (Rikosseuraamusviraston päätös 31.12.2009). Oppilaitos ei korvaa
työssäoppimisjaksojen matkoja. Opiskelija kuuluu koulutusvankilan työterveyshuollon piiriin.
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Työssäoppimisjakso 3 ajalta opiskelija on virkasuhteessa koulutusvankilaan ja hänelle maksetaan tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa vaativuustason 3V mukaisesti. Palkkaan voi sisältyä kokemusosa ja siihen sisältyy henkilökohtainen palkanosa.
Mahdollisista virkamatkoista koulutusvankila maksaa matkustussäännön mukaiset
korvaukset (VM/2217/00.00.00./2017). Oppilaitos ei korvaa työssäoppimisjaksojen matkoja. Opiskelija kuuluu koulutusvankilan työterveyshuollon piiriin.

TYÖSSÄOPPIMISJAKSOILLE TARVITTAESSA ASUNTO
Opiskelija vuokraa tarvittaessa toiselle ja kolmannelle työssäoppimisjaksolle asunnon 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 koulutusvankilan työpaikkaohjaajiin.
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Koulutusvankila on eri kuin ensimmäisellä ja toisella työssäoppimisjaksolla. Opiskelija toimii virkavastuullisena sijaisvartijana koulutusvankilan osoittamissa valvonnan ja turvallisuuden tehtävissä ohjaavan avun ollessa tarvittaessa saatavilla.
Jakso sisältää vuosilomaa 14 pv.
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TO3 1.6–31.12.2020

Opiskelija voi jakson aikana jatkaa myös asumistaan kurssihotellissa, mikäli se
koulutusvankilan sijainnista riippuen on mahdollista. Koulutuskeskus laskuttaa
opiskelijalta asumisesta 200 euroa kuukaudessa.

KOULUTUSVANKILAN LAKISÄÄTEINEN
TYÖTERVEYSHUOLTO
Tarkemmat tiedot ko. koulutusvankilan työterveyshuollosta opiskelija saa toisen ja
kolmannen työssäoppimisjakson alkaessa.
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TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO
KANSANTERVEYSLAIN TARKOITTAMASSA
LAAJUUDESSA
ÄKILLISET JA VAKAVAT TAPAUKSET
Asuinpaikasta riippumatta vamman tai sairauden niin vaatiessa ensiavun antaa sillä 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 viikonloppuisin päivystää Peijaksen sairaala. Peijaksen sairaalaan
pääsee Tikkurilan matkakeskuksesta bussilla tai junalla.
Soita ennen päivystykseen hakeutumista Päivystysavun maksuttomaan numeroon
116 117. Kiireellisessä tilanteessa päivystykseen voi hakeutua suoraan, jos yhteyttä
Päivystysapuun ei saa kohtuullisessa ajassa. Vantaalaiset voivat ottaa yhteyttä arkisin klo 8-16 Vantaan terveysneuvontapuhelimeen 09 839 10023 mistä voi saada
tarvitessaan tietoa terveyspalveluista tai hoito-ohjeita. Päivystysapu-puhelinpalvelu
p. 116 117 (0 €) neuvoo ja ohjaa äkillisissä terveysongelmissa ympäri vuorokauden. (Helsingin ja uudenmaan sairaahoitopiiri. 2019)
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 alueellaan sijaitsevien lukioiden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten
sekä korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille riippumatta heidän kotipaikastaan. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työssäoppimisen aikainen terveydenhuolto. (Terveydenhuoltolaki: 17§)
Potilaalle on annettava kiireellistä hoitoa hänen asuinkunnastaan riippumatta. Kiireettömän hoidon hoitopaikan valinnasta säädetään terveydenhuoltolaissa. Terveydenhuoltolain 47§ mukaisesti ” jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti
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Ajanvaraus: arkisin klo 8–16, p. 09 839 50000
Jos haluat peruuttaa aikasi, voit tehdä sen tekstiviestillä numeroon: 040 574 4555.
Peru aika viimeistään vastaanottopäivänä klo 8 mennessä tai soittamalla numeroon
09 839 50 000 vastaanottoa edeltävänä päivänä kello 16 mennessä. Perumattomasta
vastaanottoajasta peritään 50,80 euroa. (Vantaan kaupunki. 2019)

TERVEYDENHOITAJA
Opiskelijalla on mahdollisuus saada aika myös opiskeluterveydenhuoltoon.
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Kaikki opiskelijat voivat käyttää Tikkurilan terveysaseman palveluita. Kiireellisissä tapauksissa hoidon tarve arvioidaan paikan päällä. Voit soittaa numeroon kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa.
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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§.)

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 järjestäminen opiskelijoille, mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto. (Terveydenhuoltolaki: 17§.)
Suun terveydenhuollon liikelaitos tuottaa suun terveydenhuollon palvelut Vantaalla. Hammashoitoon pääsee hoidon tarpeen mukaan. Suun terveydenhuollon ammattilainen arvioi hoidon tarpeen yhteydenoton aikana. Hoito on terveyskeskusten
hintatason mukaista ja kustannuksista vastaa opiskelija. (Vantaan kaupunki. 2015)
71

L I I T T E E T

Kiireettömissä asioissa toivotaan yhteydenottoa klo 10 jälkeen (kiireellisissä tapauksissa 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 juhlapyhien aattoina klo 7.30–14:00. (Vantaan kaupunki. 2019)
Tikkurilan terveysasema
Kielotie 11A, 3. krs,
Puh. (09) 8393 5300
Hammashoidon päivystys arkisin klo 8–14
Tikkurilan terveysasemalla, ajanvaraus klo 7.30 alkaen numerosta
09 8393 5300.
Suusairauksien päivystys iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä
Koko väestön kiireellinen ensiapu Kirurgisessa sairaalassa (Kasarminkatu 11-13,
00130 Helsinki) ma–pe klo 14–21, la–su ja arkipyhinä klo 8–21. Hoitoon tullaan
ajanvarauksen kautta p. 09 4717 1110. (Vantaan kaupunki. 2019)
Suusairauksien päivystys öisin klo 21–8
Yöpäivystys toimii lääketieteellisen kiireellisyysperiaatteen mukaisesti Töölön sairaalan tapaturma-asemalla (Töölönkatu 40, 00260 Helsinki) suu- ja leukakirurgian
päivystyksen yhteydessä.
Hoidon tarpeen arviointi tehdään puhelimitse, p. 040 621 5699. Yöpäivystyksessä
hoidetaan välitöntä hoitoa tarvitsevia potilaita, joiden hoitoa ei voida lääketieteellisin perustein siirtää päivystysvastaanotolle seuraavalle päivälle klo 8.00 alkaen
tehtäväksi. (Vantaan kaupunki. 2019)

TAPATURMAT
Tapaturman sattuessa (esim. liikuntatunnilla sattuneet vammat) opiskelija täyttää
välittömästi sisäisen tapaturmailmoituksen, jonka hän saa opettajalta. Opettaja
kuittaa kohdan lähiesimies, jonka jälkeen opiskelija toimittaa lomakkeen koulutuskeskuksen infoon. Tapaturmailmoitus jää toimistoon, mutta opiskelija 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 poissaolosta
lääkärintodistuksineen henkilöstöhallintoon.
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MUUTOSOIKEUDET
RSKK pidättää oikeudet muutoksiin.
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Kela. 2019. Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Kela.
Sosiaali- ja terveysministeriö, 2018. Terveydenhuoltolaki. 30.12.2010/1326.
Vantaan kaupunki. 2019. Terveys- ja sosiaalipalvelut.
Helsingin seudun liikenne, 2019.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.2019. Sairaanhoito.
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LÄHTEET
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Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Antopäivä 27.4.2016
Voimassaoloaika 1.5.2016 Säädösperusta:
Laki rikosseuraamusalan
koulutuskeskuksesta 7 §

TUTKINTOSÄÄNTÖ

				

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 Rikosseuraamusalan 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 tutkinto 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 Rikosseuraamuslaitoksesta 17.12.2009/1108 säädetään.
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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.
Opinnot järjestetään opintojaksoina, jotka voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai
vapaasti valittavia. Opintojaksosta vastaava opettaja voi hyväksyä vaihtoehtoisia
suoritustapoja opintojen suorittamiseen. Erityisestä syystä koulutuskeskus voi poiketa opetussuunnitelmasta johtajan päätöksellä.
Opetussuunnitelman hyväksyy koulutuskeskuksen johtokunta.

5 § TYÖSSÄOPPIMINEN
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4 § OPETUSSUUNNITELMA
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Tutkinnon tavoitteena on antaa valmiudet rangaistusten tavoitteelliseen, turvalliseen, vaikuttavaan sekä yksilön ihmisarvoa ja – oikeuksia kunnioittavaan täytäntöönpanoon.

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 valmiuksia, itsenäistä tiedon hankintaa ja käsittelyä sekä tietolähteen luotettavuuden
arviointia. Opinnäytetyöstä ja sen arvioinnista annetaan muilta osin erilliset ohjeet.
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7 § ARVIOINTI
Rikosseuraamusalan tutkintoon johtavien opintojaksojen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan erilaisten oppimistehtävien, tenttien ja muiden näyttöjen avulla.
Hyväksytty suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa
•
•
•
•
•

kiitettävä (5)
erittäin hyvä (4)
hyvä (3)
tyydyttävä (2)
välttävä (1)

Arvosanan muodostumisesta ja arviointimenetelmistä määrätään tarkemmin rikosseuraamusalan tutkinnon opetussuunnitelmassa.
Opiskelijalla on oikeus saada tieto opintojensa järjestelyistä ja opintojaksokohtaisista arviointiperusteista aina opintojakson alkaessa.
Opintosuoritusten arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti 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 hakea 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 suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelman 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 kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija sai tiedon päätöksestä. Opettajan oikaisupyyntöasiassa tekemään päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea muutosta siihen koulutuskeskuksen johtajalta 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.
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Opiskeluun kuuluvat tehtävät, opintosuoritukset ja läsnäolovelvollisuus opetuksessa määritellään opintojaksokohtaisesti kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman ja opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
Opiskelija on poissaolon johdosta velvollinen suorittamaan jaksoon kuuluvia lisätehtäviä.
Oppilaitospäivystys on osa opetusta. Päivystyksestä annetaan tarkemmat säännökset koulutuskeskuksen järjestyssäännössä.

10 § KUULUSTELUTILAISUUDET
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.
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Opiskelijan on osallistuttava kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja suoritettava siihen kuuluvat suoritukset.
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9 § OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN

Opiskelijan on osallistuttava opintojakson varsinaiseen kuulusteluun ja muihin siihen 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 kuulustelusta 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 suoritus on hylätty tai joka on ollut poissa kuulustelusta tai uusintakuulustelusta, on
osallistuttava seuraavaan uusintakuulusteluun. Uusintakuulustelujen ajankohdat
ilmoitetaan opiskelijoille erikseen kunkin lukukauden alussa.

77

L I I T T E E T

Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava kirjallisesti opintojakson opettajalle vähintään 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
hyväksyä vaihtoehtoisen suoritustavan. Englannin kielen opinnoissa opiskelija voi
erityisestä 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 määräajan asettamisesta voidaan sopia opettajan kanssa. Määräajan ylittäminen muusta
kuin opettajan hyväksymästä syystä voi johtaa tehtävästä annettavan arvosanan
alentamiseen yhdellä numerolla.

12 § OPISKELUOIKEUDEN MENETTÄMINEN
Koulutuskeskuksen johtaja voi määrätä opiskeluoikeuden tutkintoon johtavassa
koulutuksessa menetetyksi:
1) jollei opiskelijaksi hyväksytty ole ilmoittautunut koulutuskeskuksen opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 11 §:ssä säädetyllä
tavalla;
2) jos opiskelijalla on todettu sellainen sairaus tai vamma, joka ilmeisesti on pysyvänä 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.
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Koulutuskeskuksen johtaja voi omasta aloitteestaan keskeyttää opiskelijan opiskelun enintään yhden vuoden määräajaksi kerrallaan pitkäaikaisen sairauden vuoksi
tai jos opiskelija ei kykene suorittamaan opintojaan hyväksytysti opetussuunnitelman mukaisesti, opiskelijaan kohdistuvan rikoksen esitutkinnan ajaksi tai muusta
vastaavasta painavasta syystä.
Opiskelijan tulee pyydettäessä antaa koulutuskeskukselle terveydentilansa arviointiin tarvittavat tiedot.

14 § OPISKELUN KESTO JA SOVELLETTAVAT
OPISKELUMÄÄRÄYKSET
Opiskelijan tulee suorittaa opinnot opetussuunnitelmassa määritellyssä enimmäisajassa kuitenkin enintään kahden vuoden kuluessa tutkinnon aloittamisesta.

KL II R
I T
J A
T S
ET
EO
T

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

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 tullessa jatkamaan opintojaan.
Aikaa, jona opinnot ovat keskeytyneenä, ei lasketa opintojen enimmäisaikaan.

15 § TUTKINNON SUORITTAMINEN
JA TUTKINTOTODISTUS
Rikosseuraamusalan tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on hyväksytysti suoritettava vahvistettuun opetussuunnitelmaan sisältyvät opintojaksot ja työssäoppimisjaksot, laadittava opinnäytetyö.
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus antaa todistuksen Rikosseuraamusalan tutkinnon suorittamisesta edellä mainittujen suoritusten tultua hyväksytysti suoritetuiksi.
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16 § MUUTOKSENHAKU
Opiskeluoikeuden menettämistä ja opiskelun keskeyttämistä koskevaan päätökseen
tyytymätön opiskelija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua johtokunnalta 14 päivän 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 johtokunnassa 27.4.2016.

Tutkintosääntö tulee voimaan 1.5.2016
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RIKOSSEURAAMUSALAN KOULUTUSKESKUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ
1. SOVELTAMINEN
1.1.
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus on Rikosseuraamuslaitoksen yksikkö. Tässä
järjestyssäännössä annettuja määräyksiä noudatetaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimeenpanemassa koulutuksessa ja oppilaitoksen tiloissa. Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen järjestyssääntö koskee soveltuvin osin myös
täydennyskoulutuksessa olevia Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehiä sekä ulkopuolisten järjestämien koulutustilaisuuksien osallistujia.

KL II R
I T
J A
T S
ET
EO
T

2.5.2016
Voimassaoloaika 2.5.2016 					
Säädösperusta:
Laki Rikosseuraamusalan
koulutuskeskuksesta
(30.11.2012/716)
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Antopäivä

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 edistävälle ilmapiirille.
2.2.
Järjestyssäännön tavoitteena on myös lisätä henkilökunnan ja opiskelijoiden työturvallisuutta.
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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 koulutuskeskuksen järjestämissä opetustilaisuuksissa.
3.2.
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 luokkatiloja 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 suojavaatetusta opettajan tai koulutuskeskuksen johtajan erikseen niin määrätessä.
3.4.
Kriminologisen kirjaston käyttösääntö määrää kirjaston käytöstä.
3.5.
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tiloissa ja alueella sekä koulutuskeskuksen
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 osoitetuissa
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, varusteista ja välineistä vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) mukaan. Rikkoontumisista ja katoamisista on ilmoitettava välittömästi asianomaisen aineen opettajalle tai
tutoropettajalle.
3.8.
Koulutuskeskukseen tilatut päivälehdet on tarkoitettu henkilökunnan ja opiskelijoiden luettavaksi. Lehdet tulee lukea niiden lukupisteessä.
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5. OPISKELUA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
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 enimmäispoissaolojen määrän opintojaksolla. Opintojakson opettajalla on oikeus
velvoittaa opiskelija korvaavaan tehtävään poissaolon syystä tai pituudesta
riippumatta.
5.1.3. Johtaja myöntää neljä päivää kestävät tai sitä pidemmät poissaolot.
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4.1.
Kurssihotellin käyttöä koskevat määräykset ja maksuperusteet annetaan erillisessä
ohjeessa.
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4. MAJOITUS

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
tietojen 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
kurinpitokäsittelyyn.
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5.2. Päivystys
5.2.1. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opintoihin kuuluvaan oppilaitospäivystykseen. Oppilaitospäivystys on osa opetusta. Päivystyksestä ei makseta
erillistä korvausta.
5.2.2. Päivystäjän tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa sekä opastaa ja ohjata koulutuskeskuksessa
opiskelevia ja vierailevia yhdessä henkilökunnan kanssa.
5.2.3. Päivystäjän välittöminä ohjaajina toimivat johtajan määräämät opettajat.
5.2.4. Tarkemmat määräykset päivystäjän tehtävistä annetaan erillisohjeessa.

6. KURINPITOKÄSITTELY
6.1. Kirjallinen varoitus
Koulutuskeskuksen johtaja voi, jollei suullista huomautusta katsota riittäväksi seuraamukseksi, antaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevalle kirjallisen
varoituksen, jos tämä:
1) on käyttäytynyt koulutuksen aikana Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle
sopimattomalla 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 rikosseuraamusalalla toimivalle virkamiehelle kuuluvien tehtävien rehelliseen, luotettavaan
ja oikeudenmukaiseen hoitoon.
Koulutuskeskuksen johtaja voi antaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevalle kirjallisen varoituksen myös, jos tämä kieltäytyy 17 §:ssä tarkoitetusta päihdetestauksesta tai antaa päihteiden väärinkäytön osoittavan näytteen.
Koulutuskeskuksen johtaja voi ilmoittaa täydennyskoulutuksessa olevan Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen järjestyssääntörikkomuksista tämän työnantajalle.
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1) on antanut koulutukseen pyrkiessään sellaisia vääriä tai harhaanjohtavia
tietoja, jotka olisivat voineet estää koulutukseen valinnan taikka jättänyt kertomatta sellaisen itseään koskevan olennaisen seikan, joka olisi voinut muodostua
valinnan esteeksi;
2) on syyllistynyt koulutuksen aikana sellaisen rikokseen, joka osoittaa sopimattomuutta rikosseuraamusalalle taikka muutoin käyttäytynyt Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle sopimattomalla tavalla eikä kirjallista varoitusta
ole pidettävä riittävänä seuraamuksena;
3) tutkintoa suorittaessaan kieltäytyy 17 §:ssä tarkoitetusta päihdetestauksesta
taikka antaa päihteiden väärinkäytön osoittavan näytteen eikä kirjallista varoitusta ole pidettävä riittävänä seuraamuksena;
4) ei jatka opiskeluaan 23 §:ssä tarkoitetun määräajan päätyttyä taikka perusteita koulutuksen jatkamiselle ei enää ole;
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6.2.1. Koulutuskeskuksen johtaja voi erottaa opiskelijan tutkintoon johtavasta
koulutuksesta, jos tämä:

K R I M I N O L O G I N E N

6.2. Koulutuksesta erottaminen

5) laiminlyö toistuvasti tai olennaisella tavalla opetukseen osallistumisen; taikka
6) on toistuvasti tai olennaisella tavalla rikkonut koulutuskeskuksen järjestyssääntöä.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna rikoksena tai sopimattomana käytöksenä on pidettävä erityisesti tekoa tai käytöstä, joka on omiaan vaarantamaan
luottamusta rikosseuraamusalalla toimivalle virkamiehelle kuuluvien tehtävien
rehelliseen, luotettavaan ja oikeudenmukaiseen hoitoon.
Erottamista koskeva päätös voidaan panna heti täytäntöön, jollei koulutuskeskus tai hallinto-oikeus toisin määrää. Jos koulutuksesta erottamista koskeva
päätös kumotaan, koulutuskeskus päättää opiskelijan siihen mennessä suorittamien opintojen hyväksi luettavuudesta myöhempien vastaavien opintojen
yhteydessä.
Tutkintoon johtavasta koulutuksesta erotetun opiskelijan määräaikainen virkasuhde, johon hänet on nimitetty työssäoppimisen suorittamiseksi, päättyy ilman
eri päätöstä siitä ajankohdasta, josta hänet on erotettu koulutuksesta.
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6.3. Menettely opiskeluoikeutta koskevassa asiassa, kurinpitoasiassa ja
huomautusta annettaessa
Ennen opiskeluoikeuden menettämistä tai keskeyttämistä koskevan päätöksen tekemistä, huomautuksen tai varoituksen antamista taikka opiskelijan erottamista on
päätöksen perusteena oleva asia, teko tai laiminlyönti yksilöitävä, kuultava opiskelijaa sekä hankittava muu tarpeellinen selvitys.
Opiskelijan oikeudesta käyttää suomen tai ruotsin kieltä 1 momentissa tarkoitetussa
asiassa säädetään kielilaissa (423/2003). (lisäys)
6.4. Oikaisu ja muutoksenhaku
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 hallintooikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Opintosuorituksen 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 virkamieslakia.
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7.2.
Terveydenhuollon ammattihenkilö voi luovuttaa oppilaitokselle kirjallisen johtopäätöksen 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.
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7.1.
Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleva on velvollinen koulutuskeskuksen
määräyksestä osallistumaan terveydenhuollon ammattihenkilön tai laboratoriohenkilökunnan tekemään päihdetestiin, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija
esiintyy päihtyneenä koulutuksessa tai työssäoppimisjakson aikana.

K R I M I N O L O G I N E N

7. PÄIHDETESTAUS

Vantaalla 2. päivänä toukokuuta 2016

Hannu Kiehelä
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen johtaja
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Y H T E Y S T I E D O T
H E N K I L Ö K U N N A N

HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus. Koko numero 02956 xxxxx
				
Puh.

Gsm

Huone

Hamari Antti, yliopettaja

65061

050 442 2207

413

Hattuniemi Asko, liikunnanopettaja

65036

050 310 4943

520

050 591 1889

312

Heinonen Jyrki
Helander Jari, virastomestari

65059

050 595 4390

307

Holopainen Sonja, yliopettajan sijainen

65055

050 310 4940

312

Jäntti Vesa, opettajan sijainen

82221

029 56 82221

314

Kaarakka Olli, yliopettaja, (ma.)

65066

050 3104944

407

Kajander Heidi, yliopettaja, (ma.)

81158

050 4420906

407

Kiehelä Hannu, johtaja

65030

0500 687923

419

Komulainen Eero, opettaja

65043

050 310 4941

410

Kylkisalo Hannu, kirjastonhoitaja

65056

050 310 4947

201

Lapinleimu Otso, yliopettaja

65088

050 3440747

415

Lavikainen Juha, yliopettaja

65057

050 464 9437

417

Lehto Anita, talousjohtaja

65034

050 517 1051

437

Lindberg Tuula, kurssisihteeri

65037

050 310 4951

435

0504314079

409

Mäenpää Anu, yliopettaja, (ma.)

88

Mäkinen Mari, suunnittelija

65038

050 310 4950

436

Niiniskorpi Matti, opettaja

65092

050 522 6720

337

Niskanen Heli, koulutussuunnittelija

65063

050 442 2211

408

Nurminen Minna, kirjastosihteeri

65089

050 326 8927

207

Nurminen Nina, yliopettaja

65087

050 414 7189

416

Rahikainen Eija, kurssisihteeri

65048

050 310 4948

408

Rumpunen Juha, yliopettaja (ma.)

65070

050 472 3990

316

Röksä Anne-Maria, kurssisihteeri

65022

050 374 0391

200

Sass Pekka, yliopettaja

65050

050 310 4942

418

Sievänen Minna, kurssisihteeri

65033

050 310 4946

315

Vähäkoski Ritva, yliopettaja

65023

050 591 8699

411

Viikki-Ripatti Sari, yliopettaja (opintovapaalla)				

Opiskelijan läsnäolovelvollisuus kullakin opintojaksolla on vähintään 80 % (vihreä
taso). Mikäli yksittäisen kurssin hyväksytty suorittaminen vaatii korkeampaa kuin
vähintään 80 %:n läsnäoloa, saavat opiskelijat kirjallisesti tiedon asiasta opintojakson alussa.
Mikäli opiskelijan poissaolojen määrä kasvaa, mutta läsnäoloa on yli 60 % (keltainen taso), tutoropettaja kutsuu opiskelijan mahdollisimman pikaisesti keskustelemaan opintojen etenemisestä. Tähän keskusteluun kutsutaan mukaan myös
opettaja/t, joiden jaksolla ollaan ”keltaiselle tasolla”. Puuttuvat opinnot tulee suorittaa mahdollisimman pian korvaavilla tehtävillä.

P O I S S A O L O K Ä Y T Ä N N Ö T

POISSAOLOKÄYTÄNNÖT

Mikäli opiskelijan läsnäolo jää alle 60 % (punainen taso), opintojakso hylätään ja
sen voi suorittaa, kun se järjestetään seuraavan kerran. Korvaavia tehtäviä voidaan
”punaisella tasolla” harkita, mikäli yhtäjaksoinen poissaolo johtuu terveydellisestä
syystä (esim. influenssa). Sairaustapauksessa opiskelijan tulee toimittaa lääkärintodistus tutoropettajalle viimeistään neljäntenä poissaolopäivänä.
Vastuuopettajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta korvaavien tehtävien antamiseen
ja siten jakson hyväksymiseen. Johtaja päättää tapauskohtaisesti, hyväksytäänkö
korvaavien tehtävien antaminen.
Lyhyesti
Opettaja kirjaa kaikki poissaolot huolellisesti päiväkirjaan.
Opiskelijalla itsellään on vastuu huolehtia siitä, että läsnäolovelvollisuus kullakin
opintojaksolla toteutuu hyväksyttävällä tavalla.
Opiskelijalla on poissaolojensa selvitysvelvollisuus ”keltaisella” ja ”punaisella”
tasolla. Johtaja hyväksyy tai hylkää tapauskohtaisesti mahdollisuuden ”punaisen
tason” poissaolojen suorittamiseen korvaavin tehtävin.
Johtaja voi erillisestä pyynnöstä myöntää opiskelijalle luvan välttämättömään
poissaoloon.
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