VANKEUSAIKA
MAHDOLLISUUTENA!
- Yhteisasiakkuus sosiaalista
osallisuutta ja työllisyyttä
tukevissa verkostoissa
ESR-hanke ajalla 1.10.2016 – 30.6.2019

Hankkeen tavoite
 Rikostaustaisten osallisuuden lisääminen
 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

 Kehittää palvelujärjestelmää ja yhteistyötä, jotta rikostaustaisten olisi mahdollista

saada paremmin palveluita ja tukea rikoksettomaan elämään
 Edistää yksittäisten asiakkaiden kohdalla riittävän pitkien palvelupolkujen syntymistä

– syntyy valtakunnallisia toimintamalleja, hyviä käytäntöjä ja toimintarakenteita

 Tehdä suosituksia rikostaustaisten palveluihin liittyen
 Luoda pohja tavoitteelliselle verkostotyölle sekä valmistaudutaan sote-

uudistukseen
 Erityisteemoina hankkeen sisällä: matalan kynnyksen palvelut (ViaDia ry.), romanityö

(HDL), monikulttuurisuus (Rise), sukupuolisensitiivisyys (Rise)

Taustaa


Vangit ovat monin tavoin huonoimmassa asemassa oleva väestönosa. Yli 70 prosentilla vangeista on vaikea päihdeongelma ja yli
kolmanneksella hoitoa vaatinut psykiatrinen häiriö tai sairaus. Noin puolelta vangeista puuttuu ammattikoulutus. Vain vajaalla
puolella vangeista on työkokemusta ennen vankeusrangaistusta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 21.)



Rikollisesta elämäntavasta luopumisessa ovat oleellisia niin sanotut elämän käännekohdat, tilanteet, joissa muutos on otollinen.
Muutoksessa on usein kysymys jonkin aidosti merkityksellisen saavuttamisesta, jota ihminen ei halua menettää ja joka saa
hänet arvioimaan uudelleen omaa toimintaansa. Yleisimmin mainittujen asioiden joukkoon mahtuvat myös työ tai opiskelu
(Granfelt 2014, 258).



Nyt viranomaisilla ei ole kuitenkaan usein yhteistä näkemystä tai suunnitelmaa siitä, miten työllistymistä ja kuntoutumista
voitaisiin edistää mahdollisimman johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Yhteistyön ja –asiakkuuksien puuttumisen vuoksi resurssit
ovat osittain epätarkoituksenmukaisessa käytössä.



Tarve kehittää viranomaisten välistä yhteistyötä vankeusrangaistusta suorittavien henkilöiden kohdalla on nostettu esiin
lainsäädäntöä ja palveluja koskevissa kehittämisesityksissä. Muun muassa Rikoksista rangaistujen tuen tarve –julkaisussa
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006) esitetään, että yhteistoiminnan kautta tulisi tavoitella aikaisempaa suunnitelmallisempaa
rangaistusaikaa ja vapautumista ja että tarvittava tuki tulisi järjestää rikosseuraamusjärjestelmän, kuntien ja muiden tahojen
yhteistyönä. Samoin esitetään, että eri viranomaisten tekemiä palvelusuunnitelmia tulisi hyödyntää nykyistä
vastavuoroisemmin. Edelleen esityksen mukaan työvoiman palvelukeskusten tulee huolehtia siitä, että julkiset työvoimapalvelut
ovat nykyistä paremmin myös vankien käytettävissä ja että asiakkaan työkyky ja mahdollinen eläke-edellytysten täyttyminen
selvitetään vankila-aikana yhteistyössä vankeinhoidon terveydenhuollon sekä työvoiman palvelukeskusten kanssa.



Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita selvittäneen
laajapohjaisen työryhmän loppuraportissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014) esitetään, että eri viranomaisten tulisi tiivistää
keskinäistä yhteistyötään. Yhteistyön katsotaan edistävän saumattomia palveluprosesseja, joiden avulla voidaan puolestaan
tarjota elämänhallintaa ja työllistymistä edistävää tukea vaikeassa elämäntilanteissa oleville asiakkaille.



Tuomitut kutsutaan jo ennen vankeutta yhdyskuntaseuraamustoimistoon, jossa heitä kuullaan mm. vankeusaikaisen toiminnan
ja rangaistusajan suunnitelman tekemiseen liittyen. Rangaistusajan suunnitelmaan kirjataan mm. päihdekuntoutukseen,
koulutukseen, työllistymiseen ja talouden hoitoon liittyviä tavoitteita vankeusajalle. Useimmiten tässä vaiheessa ei ole tietoa
siitä, mitä TE-toimistossa, TYP:ssä tai kunnan sosiaalitoimessa on suunniteltu.



Tarkoituksenmukaista olisi, että myös vankeusaikainen toiminta voisi olla jatkumoa siviilissä alkaneelle tavoitteelliselle
toiminnalle kuten työllistymispolulla etenemiselle. Vankeusrangaistuksen tai yhdyskuntaseuraamuksen suorittamisen aika voi
myös toimia pysäyttävänä ja motivoivana aikana seuraamuksiin sisältyvän tavoitteellisen toiminnan ja päihdevalvonnan vuoksi.



Vankiloiden henkilöstöllä, erityisesti valvonnan ja työtoiminnan henkilöstöllä ei ole nykyisellään riittävästi tietoa eri toimijoiden
rooleista palvelujärjestelmässä. Tätä tietoa ja osaamista tarvitaan mm. kuntouttavassa työotteessa, tukemisessa ja
kannustamisessa. Eri viranomaisprosessien monimutkaisuus ja kohtaamattomuus vaikeuttavat jo viranomaisten välisiä
yhteydenottoja, yhteisten prosessien rakentamisesta puhumattakaan.



Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan huhtikuussa 2015. Vankilasta vapautuvien henkilöiden kohdalla uudessa laissa on
olennaista tuen tarpeen arviointi ja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin pohjalta verkostotyönä laadittava palvelusuunnitelma.
Laki velvoittaa myös Rikosseuraamuslaitoksen osallistumaan suunnitelman laatimiseen pyydettäessä. Laissa korostetaan myös
tarvetta järjestää eritystä tukea tarvitseville henkilöille omatyöntekijä, joka tarjoaa heille pitkäjänteistä tukea ja ohjausta.



Vuonna 2015 voimaan tullut laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) loi uudenlaiset koko maan
kattavat yhteistyörakenteet ja toimintamallit TE-toimistojen, kuntien ja Kelan välille. Omanlaistaan lisähaastetta yhteistyöhön tuo
vankilahenkilöstön näkökulmasta myös se, että toimintatavat ja -mallit sekä asiakkaaksi ohjaamisen kriteerit saattavat vaihdella
huomattavastikin eri kunnissa ja TYP-verkostoissa.



Perustoimeentulotuen siirto kunnista Kelan hoidettavaksi vuonna 2017, mikä tuo olennaisia muutoksia kuntien sosiaalityöhön.
Se mahdollistaisi myös sosiaalityön resurssien suuntaamisen.



Hallituksen kärkihankkeena valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, jonka valmistelussa
on tärkeää turvata sellaisten erityisryhmien, kuten rikostaustaisten henkilöiden palvelujen saatavuus ja palveluprosessien
sujuvuus uusissa yhteistyörakenteissa.

Lukuja vuodelta 2015
 Elinkautisvankeja vuoden 2016 alussa 202 (edellisvuonna 203).
 Nuoria alle 21-vuotiaita oli päivittäin keskimäärin 81 (84)
 Naisvankeja oli päivittäin keskimäärin 231 (239)
 Sakkovankeja oli päivittäin keskimäärin 52 (52)
 Tutkintavankeja oli päivittäin keskimäärin 597 (619)

 Yhdyskuntaseuraamusasiakkaita oli päivittäin keskimäärin 3 093

VISIO 2025

Valmennamme rikoksettomaan elämään –
turvallisesti kohti avoimempaa täytäntöönpanoa
Verkostoidumme ja integroidumme
yhteiskunnan normaalipalveluihin

Hankkeen toteuttajat

THL
Vankiterveydenhuolto

RISE
1.10.2016-30.6.2019
Osallistujia 340, naisia
50

1.2.2017-30.6.2019

Via Dia
RISE Varikko
Jyväskylä
Lappeenranta
1.10.2016-30.9.2018
Osallistujia 50

HDL
Vamos
1.10.2016-28.2.2019
Osallistujia 40

Kuntoutussäätiö
1.12.2016-30.6.2019

Taloudenhallinta ja budjetti
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ORGANISOITUMINEN

IPRA
Lappeenranta ja
Jyväskylä

OHJAUSRYHMÄ
TEM, THL, OM, STM,
Rise,
Kuntoutussäätiö,
A-klinikkasäätiö,
HDL, ViaDia

HANKERYHMÄ
Rise,
Kuntoutussäätiö,
Via Dia, HDL, THL

Kehityspäällikkö
Miikka Kaskinen

Kokoontuu
1 krt/kk
ESRA

RISEN TIIMI
Projektipäällikkö ja
projektityöntekijät
Kokoontuu
1 krt/viikko

RISEN JOHTOTIIMI
Talous (Päivi
Hyvönen)
Tiedotus (Pilvi
Isotalus)
Toiminnot (Eila
Lempiäinen)
Projektituki (MariaKaisa Nordström

Kehityspäällikkö
Minna-Kaisa
Järvinen

TEEMARYHMÄ
Eri kieli- ja
kulttuuritaustaisten
palveluiden
kehittäminen
LSRA

KOKEMUSASIANTUNTIJA
VERKOSTO

Erikoissuunnittelija
Kristian
Kipinoinen

Risen osahanke
 Keskeinen tavoite
 Löytää uusia tapoja toteuttaa

asiakastyötä TYP-verkostojen ja
muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa
 Edistää eri kieli- ja kulttuuritaustaisten
asemaa kehittämällä palveluita
huomioimaan vähemmistöjen
erityispiirteet

 Miten
 7 työntekijää, jokaisella kolmella

rikosseuraamusalueella (joista 3
sijoittuu TYP-verkostoihin)
 Asiakastyö, verkostoyhteistyö ja
kouluttaminen

 Kenelle
 Rikostaustaisille asiakastyötä
 Viranomaisille koulutuksellista tukea,

sekä tukea verkostoitumiseen

 Kolme työntekijää TYP-verkoston
yksiköihin
 Varsinais-Suomi (Turku)
 Keski-Suomi, eteläinen (Jyväskylä)
 Keski-Uusimaa (Järvenpää)
 Kolme työntekijää RISEn yksiköihin
 Suomenlinna
 Sukeva
 Turku/Satakunta

Kaisa

Laura

 Yksi valtakunnallinen työntekijä eri kieli-

ja kulttuuritaustaisten kanssa
työskentelyyn
Johanna
Adnan
Anne

Ahmed

Mikä on TYP?
 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on

yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, kunnat ja Kela yhdessä
arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille
työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet
sekä vastaavat työllistymisprosessiin etenemisestä ja seurannasta
 TYP:n tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla

heille monialaisena yhteispalveluna julkisia työvoimapalveluja
sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja siten kuin em.
palvelujen tarjoamisesta erikseen säädetään
 RISE ja TE-hallinto ovat sopineet yhteistyölinjauksista, mutta se ei

tällä hetkellä kata kuntien osuutta

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN OSAHANKE
Kehittävä arviointi:
 Alkutilanne
 Väliarviointia
 Loppuraportti
Kehittämistyöpajat:
 Tavoite: Osaamisen ja tiedon jakaminen, uudenlaisten työtapojen
löytäminen, yhteistyön tiivistyminen, asiakkaiden osallisuuden lisääminen
 Kenelle suunnataan? RISEn henkilöstö (työtoiminnassa mukana olevat,
KKS), TYP-verkosto, muut toimijat, kokemusasiantuntijat
 Toteuttaja: Kuntoutussäätiö + projektityöntekijät
 Alue: Valtakunnallisesti
 Kehittämistyöpajat TYP-verkostoille kokemusasiantuntijoiden ja RISEn osahankkeen
työntekijöiden kanssa
 Kehittämistyöpajat laitosten työtoimintoihin yhteistyössä TYP-verkoston,
kokemusasiantuntijoiden ja muiden tuottajien kanssa

THL:N OSAHANKE
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhdessä
alaisensa Vankiterveydenhuollon yksikön kanssa
kehittää rikostaustaisten työ- ja toimintakyvyn
arviointia
Mariitta Vaara, työ- ja
toimintakykyasiantuntija,THL
Työpari osastonhoitaja/t, VTH

ViaDia ry:n osahanke
RISE-Varikko
 Jyväskylässä ja Lappeenrannassa

Varikko-hankekoordinaattori
Kati Långsjö

Varikko-ohjaaja Jari Sulkunen

Varikko-ohjaaja Ari Väänänen Varikko-hankeassistentti Pia Vilkman

HDL:n Vamospalveluiden osahanke
Vamos-palvelut
toteuttavat
rikostaustaisten ja
päihteillä oireilevien
romanien parissa
etsivää, jalkautuvaa
ja matalan
kynnyksen yksilöllistä
tukea tuottavaa työtä

Alueelliset yhteistyöryhmät
 Valmistaudutaan sote-uudistukseen
 Alueelliset yhteistyöryhmät koostuvat sen alueen keskeisistä valtion, kunnan
ja kolmannen sektorin toimijoista, jotka ovat oleellisia rikostaustaisten
palveluiden tuottamisessa
 Jos alueella on jo toimiva yhteistyöryhmä, myös sitä voidaan käyttää
 Tavoitteena suunnitelmallinen verkostoyhteistyö, jotta alueella olisi riittävä

palvelutarjonta rikostaustaiselle asiakkaille

Esimerkkinä Lappeenranta ja
Jyväskylä

Ev.lut srk,
diakonia
Kokemusa
siantuntija

TYP

pj

Järjestöt
ViaDia

EKSOTE

RISE

Päihdetyö

Arviointi ja seuranta
 Itsearviointi koko hankehenkilökunnalle
 Muu tilastointi päätoteuttajalle maksatuskausittain
 Aloitus- ja lopetusilmoitukset
 Kykyviisari
 Asiakas- ja tapaamismäärät ja mitä heidän kanssaan on tehty

 Järjestetyt tilaisuudet/osallistujamäärä
 Mediaosumat
 1) Mitä keskeisiä hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu? Miten ne edistävät

hankkeen tavoitteiden ja tulosten toteutumista? Mistä toimenpiteistä hankkeen kustannukset
muodostuvat?
 2) Onko hanke edennyt hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa? Jos ei, miten suunnitelman
mukaiseen aikatauluun on tarkoitus päästä? Mitä on toteutettu ja mitä ei?
 3) Onko hankkeen ulkopuolinen rahoitus toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti? Jos ei ole, niin
milloin se saadaan toteutumaan?
 4) Onko hankkeen toimintaa arvioitu esim. itsearvioinnin tai osallistujapalautteen avulla? Jos on,
millaisia tuloksia arvioinnista on saatu?

VIESTINTÄ

Tarinallisuus, positiivisuus, muutosmyönteisyys,
energisyys
#vankeusaikamahdollisuutena
http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/vankeusaikamahdollisuutena.htm
l

https://www.facebook.com/vankeusaikamahdollisuutena/

Kati Kaarlejärvi
Projektipäällikkö
Vankeusaika mahdollisuutena ! -hanke
Rikosseuraamuslaitos, Keskushallintoyksikkö
+358 50 3439593
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
kati.kaarlejarvi@om.fi
tulahdenkuja 4
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https://www.facebook.com/vankeusaikamahdollisuutena/

