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1 Hankkeen tarve, valmistelun
lähtökohdat ja tavoitteet
Kati Kaarlejärvi, projektipäällikkö

Rikostaustaisten työmarkkina-asema on usein heikko jo ennen rangaistuksen alkamista. Rangaistuksen jälkeen työmarkkinoille pääsyyn liittyy useita haasteita, jotka liittyvät muun muassa rangaistuksen aiheuttamaan leimaantumiseen, rikosrekisterimerkinnän aiheuttamaan ammattialojen rajautumiseen, vapausrangaistuksen työelämään aiheuttaman katkon vaikutuksiin sekä rikostaustaisen
mahdollisiin päihde- ja mielenterveysongelmiin, koulutuspuutteisiin tai muihin työ- ja toimintakyvyn rajoitteisiin.
Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) keskushallinnossa haluttiin parantaa rikostaustaisten rangaistuksenaikaista kuntoutumista, työelämävalmiuksien kohentumista, henkilöstön osaamista sekä tuottaa välineitä kuntouttamiseen. Lisäksi haluttiin tehostaa tiedonsiirtoa muiden toimijoiden kanssa,
jotta palveluketjut pysyisivät mahdollisimman eheänä. Näiden seikkojen vuoksi Rise haki STM:n
valtakunnallista ESR-hankerahoitusta. Samanaikaisesti myös muut toimijat hakivat ESR-rahoitusta
rikostaustaisten kuntoutukseen liittyviin hankkeisiin. STM ohjasi kaikki samaan teemaan liittyvät rahoituksen hakijat laatimaan yhteisen hankesuunnitelman. Näin syntyi 2016 vuoden alussa Vankeusaika mahdollisuutena! – yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä tukevissa verkostoissa
(2016–2019) hanke. Koordinaattoriksi valikoitui Rikosseuraamuslaitos, koska rahoittaja ajatteli Risellä olevan riittävät resurssit valtakunnallisen hankkeen organisointiin. Muiksi toimijoiksi valikoituivat ViaDia ry., Helsingin Diakonissalaitos, Vamos-palvelut, THL/Vankiterveydenhuolto ja Kuntoutussäätiö. Hanke toimi ajalla 1.10.2016 - 30.12.2019. Rahoitus saatiin ESR-rahoituksen toimintalinjan
5 kautta: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta; erityistavoite 10.1.: Työelämän ulkopuolella
olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Rahoitus koko hankkeen ajalle oli noin kaksi miljoonaa
euroa. Kaikkiaan hankkeessa oli työsuhteessa 17 henkilöä ympäri Suomea.
Yhteisenä tavoitteena oli rikostaustaisten työllisyyden ja osallisuuden edistäminen ja jokaisella
osa-hankkeella oli myös omia erityistavoitteitaan. Hankkeen tavoitteena oli työskennellä hankkeen
aikana 470 asiakkaan kanssa. Hankkeen alussa tehtiin yhteistyösopimus kolmen TYP-verkoston
kanssa, Varsinais-Suomen TYP-verkosto, Keski-Suomen eteläinen TYP-verkosto ja Keski-Uudenmaan
TYP-verkosto. Siitä yhteistyön rakentaminen verkoston kanssa alkoi.
Tässä raportissa kuvaamme hankkeen aikana kehitettyjä hyviä käytäntöjä, joiden kautta on hyvä
edistää rikostaustaisten osallisuutta ja työllisyyttä. Toivomme, että hankkeen aikana kehitetyt ja
käynnistetyt hyvät toimintatavat jatkavat elämäänsä myös hankkeen jälkeen.
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Hankkeen aloitustapaaminen 22.3.2017 Vantaan Tikkurilassa RSKK:n tiloissa. Kuvassa vasemmalta alkaen Kati Kaarlejärvi, Laura

Hankkeen aloitustapaaminen 22.3.2017 Vantaan Tikkurilassa RSKK:n tiloissa. Kuvassa vasemmalta alkaen
Kati Kaarlejärvi, Laura Väisänen (nyk. Pöyhönen), Kaisa Kämäräinen, Anne Raivisto, Johanna Lähdeaho,
Minna-Kaisa Järvinen, Kristian Kipinoinen, Miika Kaskinen, Adnan Balic, Jouni Puumalainen, Mikko Hytönen, Pia Vilkman ja Ahmed Abdulkarim.
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2 Rikosseuraamusasiakkaiden
työllistymisen tukeminen
yhteistyön keinoin
2.1. Helsingin TYP:n ja Risen työllisyydenhoidon palvelumalli
Anne Raivisto, projektityöntekijä

Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen Risen osahankkeessa luotiin uudenlainen työllisyydenhoidon palvelumalli Helsingin TYP:n ja Suomenlinnan vankilan sekä Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimiston välillä. Helsingin TYP:n aikuisten palvelut ovat Helsingin kaupungin, Uudenmaan
TE-toimiston ja Kelan muodostama työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu, jossa asiakkaille räätälöidään yksilöllisiä ratkaisuja kohti työelämää.
Hankkeen aikana havaittiin, että useat rikosseuraamusasiakkaat ovat monialaisen yhteispalvelun
tarpeessa ja keskeistä asiakasryhmälle on yksilöllisen työllistymispolun suunnittelu. Vankiloista
TYP-palveluihin ohjautuminen ei ole kuitenkaan ollut aikaisemmin suunnitelmallista ja ohjautuminen on tapahtunut joko kunnan sosiaalityön tai te-palveluiden kautta.
Etelä-Suomen vankiloissa oli elokuussa 2018 yli 350 helsinkiläistä vankia. Hankkeen aikana Helsinkiin vapautui Etelä-Suomen vankiloista lähes 180 asiakasta, joista osa luultavasti täyttää TYP:n asiakaskriteerit. Hankkeen aikana aloitettiin yhteistyökokeilu, jossa hankkeen projektityöntekijä pystyi
ohjaamaan asiakkaita Suomenlinnan vankilasta ja Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistosta suoraan TYP:n yhteyshenkilölle tuomion suorittamisen aikana.
Yhteistyön tavoitteena oli tarjota entistä parempia työllisyys- ja opiskelupalveluita helsinkiläisille
vapautuville vangeille. Tiiviillä yhteistyöllä ja tietojen vaihdolla tuettiin asiakkaiden työllistymistä
ja koulutukseen ohjautumista sekä turvattiin palvelujatkumot jo ennen vapautumista. Vankeusaikaa pystyttiin hyödyntämään TYP:n kartoitusjaksona, jolloin suunnitelmia pystyttiin edistämään
nopeammin. Merkittävää oli se, että yhteistyökokeilun aikana pystyttiin tarjoamaan rikostaustaisille
asiakkaille yhtäläiset mahdollisuudet laajoihin työllisyydenhoidon palveluihin kuin kenelle tahansa
muulle monialaisen palvelun tarpeessa olevalle helsinkiläiselle.
Työllisyydenhoidon palvelumallin kehittämistyön aikana Helsingin TYP:n ja Risen yhteyshenkilöt
(Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen projektityöntekijä) tapasivat ja suunnittelivat yhteistyötä
pitkäjänteisesti ja kehittävällä työotteella. Molempien organisaatioiden henkilökuntaa vieraili toistensa yksiköissä ja tietoa vaihdettiin myös ajankohtaisista koulutuksista ja seminaareista.
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Kuvio 1. TYP-ohjausprosessi Suomenlinnan vankilassa ja Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistossa
vuonna 2018.

TYP-yhdyshenkilö

Työkykykoordinaattori

Henkilökunta

TYP-ohjausprosessi Suomenlinnan vankilassa ja Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistossa vuonna 2018

TYP-kriteerien
tunnistaminen

Yhteys työkykykoordi-naattoriin

TYP-kriteerien
tunnistaminen

Työ- ja toimintakyvyn
arvioinnin
tekeminen asiakkaalle
(palvelutarpeen
kuvaus-lomake+lupa
tietojen vaihtamiseen)

** mm. terveydenhoitajan tarkastus,
velkaneuvonta, yritysyhteistyö tapaaminen, opinto-ohjaajan palvelut, KELAn
palvelut, työhön valmennus,
oppilaitosyhteistyö

Keskeisten tietojen vaihto
asiakasohjaustilanteessa

Palvelutarpeen
kuvaus-lomake
toimitetaan TYP
-yhdyshenkilölle

Yhteistyö työkykykoordinaattorin kanssa.

Yhteistapaaminen:
- asiakas/vankityökykykoordinaattoriTYP:n (TE-toimisto/
kunta/Kela) henkilöstö

TYP on sisäisesti sopinut
Rise-yhdyshenkilöstä/
rikostaustaisten
vastaanottamisesta/
tietojen kirjaamisesta

Tiedottaa
henkilöstöä+kirjaa
Vatiin/Tyyneen
oleelliset tiedot
TYP-työskentelystä

TYP aloittaa
työskentelyn
asiakkaan/
vangin kanssa **
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2.2 Yhteistyömalli Keski-Uudenmaan TYP:n kanssa
Johanna Lähdeaho, projektityöntekijä

Keski-Uudenmaan TYP-verkosto oli yksi valtakunnallisen hankkeen kolmesta alkuperäisestä TYP-yhteistyöverkostosta. Keski-Uudellamaalla TYP:n kuuluu TE-toimiston ja Kelan lisäksi seitsemän kuntaa, joiden alueella asuu yhteensä yli 200 000 asukasta. Hankkeessa lähdettiin tiivistämään ja rakentamaan yhteistyötä KUTYP:n kanssa, niin että hankkeen projektityöntekijä työskenteli työparina
yhdessä Keski-Uudenmaan TYP:n, Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen yksiköiden työntekijöiden
kanssa sekä muiden alueen toimijoiden, pääasiassa TE-toimistojen, Ohjaamon, koulutuksen tarjoajien ja järjestötoimijoiden kanssa.
Asiakkaiden kanssa toimittiin myös yksilötyön menetelmin koulutus- ja työllistymisedellytysten
edistämisen, sekä muiden asiakkaan elämässä esillä olevien sosioekonomisten asioiden parissa rikoksettomaan elämään kiinnittymisen mahdollistamiseksi. Keskiuusmaalaisten asiakkaiden ja verkoston kanssa yhdessä kokeiltiin yhteistyön kehittämistä ja kaikkien toimijoiden yhteisen tietoisuuden lisäämistä tapaamisten ja aktiivisen viestimisen kautta. Projektityöntekijä oli mukana asiakas- ja
verkostotapaamisissa ja oikea-aikaisten, soveltuvien palveluverkostojen järjestämisessä ja toimi tarpeen mukaan rikosseuraamusalan konsultoijana. Asiakasohjaukset tulivat KUTYP:stä, TE-toimistosta sekä kunnilta. Ohjauksia hankkeen asiakkuuteen saapui myös vankiloista ja siviiliarviointitiimin
sekä yhdyskuntaseuraamustoimistojen kautta. Asiakkaan sitoutuessa projekti-aikaiseen asiakkuuteen, aloitettiin tiedonkeruu yhteistyössä asiakkaan koulutus-, työllisyys- ja sosiaalisista tarpeista
ja toiveista palvelutarpeen kuvauslomakkeen täyttämistä varten, ja yhdessä asiakkaan kanssa oltiin
yhteydessä hänen kohdallaan parhaiten soveltuviin toimijoihin.
Työparityöskentelynä tapahtuva polutus palveluun sujui yleensä hyvin. Yhteistapaamisissa asiakkaan ja useamman työntekijän kanssa asiat saatiin selkeästi käytyä yhdessä moniammatillisesti läpi
ja asiakkaan tilanteeseen liittyviä epäselvyyksiä saatiin sanoitettua ja mahdollisia etenemisväyliä
pohdittua eri näkökulmista. Työntekijöiden molemminpuolinen osaaminen sekä jatkoyhteistyön
mahdollisuudet lisääntyivät. Rise-yhdyshenkilötoiminnan jatkuvuuden takaamisen tarpeellisuus
korostui. Myös Keski-Uudellemaalle saatiin myös tällä alueella uusia työntekijöitä eri alojen ammattilaisista, esimerkiksi TE-asiantuntija sekä sosiaaliohjaaja.
Yhteistyössä KUTYP:n kanssa mahdollistettiin Etelä-Suomen rikoseuraamusalueella “Työkkäri vankilassa” vastaanottotoimintamallit. Jokelan vankilassa käynnistyi keväällä 2018 TE-asiantuntijan vastaanottotoiminta, jonka avulla mm. valvottujen koevapauksien valmistelu on helpottunut. Helsingin
vankilassa aloitettiin alkuvuodesta 2019 TE-asiantuntijan vastaanotot, sekä tarvittaessa sosiaaliohjaajan vastaanottokäynnit sosiaalisten asioiden edistämiseksi. Sosiaaliohjaajan vastaanottotoiminta koski aluksi järvenpääläisiä asiakkaita. ESRA:n alueella TE-toimiston asiantuntijan vastaanottoja
käynnistyi hankkeen aikana myös Riihimäen vankilassa 2018, aiemmin toiminnassa olleen ammatinvalintapsykologin käyntien rinnalle.
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Kuvio 2. Yhteistyö Keski-Uudenmaan TYP:n, kuntien, sote-kuntayhtymän ja Rikosseuraamuslaitoksen välillä,
9.4.2019 kuvaus.

Kunnan, TYP:n tai
kuntayhtymän yhdyshenkilö

Asiakas/vanki

Risen henkilökunta

Yhteistyö Keski-Uudenmaan TYP:n, kuntien, sote-kuntayhtymän ja Rikosseuraamuslaitoksen välillä 9.4.2019
Tunnistetaan palveluiden* tarve
rangaistuksen aikana (sijoittelun
aikana, ennen vapautumista,
yhdyskuntaseuraamuksen aikana)
*mm. asuminen, opinnot, työllisyys,
toimeentulo, sosiaalityö, kuntoutus,
terveyspalvelut, maahanmuuttajien
palvelut

Asiakas keskustelee työntekijöiden kanssa palvelun tarpeista,
tulevaisuuden suunnitelmista
sekä antaa luvan yhteydenottoihin
ja tietojenvaihtoon.

Yhteydenotto palvelutarpeen
mukaiseen yhdyshenkilöön
sähköpostilla tai puhelimitse.
Samalla toimitetaan
vapauttamissuunnitelma
sähköisesti tiedoksi.

Risen omatyöntekijä kerää
asiakkaan luvalla asiakkaasta
tarpeelliset tiedot vankiterveydenhuollosta, työtoiminnasta,
palvelupaikalta, opettajilta jne.

Tapaaminen vankilassa,
yhdyskuntaseuraamustoimistossa,
kunnassa tai lyncin välityksellä.
Tapaamisessa laaditaan yhteinen
suunnitelma Vatiin/Tyyneen/Rotiin
sekä kunnan/kuntayhtymän
järjestelmiin.

Risen yhteyshenkilöt:
Keski-Uudenmaan TYP:
Juha Markus ja Hanna Torniainen
Keski-Uudenmaan Ohjaamot:
Jenni Sandberg Järvenpää
TE-toimisto: Sari Koskinen-Nurmi
Hyvinkää TE-toimisto: Pirjo Hoviniemi
Keusote Järvenpää: Hanna Torniainen

Varmistetaan ja tuetaan, että asiakkuus ja
palvelut etenevät suunnitelman mukaisesti. Yhteydenotto ja arviointi asiakkuuden päättyessä tai ongelmatilanteissa
asiakkaan ja kuntayhtymän kanssa.

Kunnat, kuntayhtymä, Rise ja asiakas
yhteensovittaa rangaistuksen aikaisen
toiminnan (esim. valvotun koevapauden
toimintavelvoitteen ja tukitoimet) alueen
palveluiden** kanssa.

** Tarjolla on mm. seuraavia palveluita: työllisyyspalvelut, terveydenhoitajan tarkastus ja tarvittaessa
lääkäri, velkaneuvontaan ohjaus,
sosiaalityö, yritysyhteistyö, KELAn
ja TE-toimiston palvelut, työhön
valmennus, oppilaitosyhteistyö ja
maahanmuuttajien palvelut

Asiakastyössä projektityöntekijä kulki asiakkaan rinnalla erilaisissa tilanteissa ennen tuomion alkamista, tuomion ollessa täytäntöönpanossa valvotun koevapauden, yhdyskuntaseuraamusten sekä
vapautumisvaiheessa ja vapautumisen jälkeen tilanteissa, joissa asiakkaan tuomiosta oli jo vierähtänyt aikaa, mutta siitä aiheutuvia ongelmatilanteita oli tarpeen selvitellä yhdessä rikosseuraamusalan
työntekijän avustuksella. Tällainen joustava työtapa otettiin hyvin vastaan ja se koettiin tarpeellisena
sekä asioita selkeyttävänä että ihmisläheisenä.
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2.3 TYP-kartoitusjaksojen käynnistäminen vankeusaikana
Kaisa Kämäräinen, projektityöntekijä

STM tuotti vuosina 2013-2015 tutkimusraportin osana Osatyökykyiset työssä –ohjelmaa. STM:n
mukaan työelämään osallistuminen ja tarpeellisten palveluiden saaminen ovat kaikkien oikeuksia.
Koska palvelujärjestelmä on hajanainen ja vaikeasti hallittava, STM tuo esille, että tarvitaan selkeää
vastuunjakoa ja uusia toimintamalleja yhdessä toimimiseen. Asiakkaat saattavat olla samaan aikaan
asiakassuhteissa useaan eri palveluntuottajaan.
Työurien jatkamisen tuki 2012-2014 / JAMIT –hankkeen oppaan mukaan työllä on monia merkityksiä
ihmisen elämässä ja että työhön paluun ratkaisut löytyvät hyvän yhteistyön avulla. Kuntoutussäätiön Jamit –hanke on nostanut esille, että taloudellisen turvan lisäksi työ tuo sosiaalisen yhteenkuuluvuuden sekä merkityksellisyyden ja tarpeellisuuden kokemuksen.
Vankeusaikana vanki usein kuntoutuu huomattavasti siihen tilanteeseen nähden, kun vanki on tullut suorittamaan rangaistustaan vankilaan. Jo pelkkä vankilan säännöllinen arkirytmi sekä riittävä
ja säännöllinen uni ja ravinto kohentavat vangin yleistä vointia. Vangeille on lisäksi vankeusaikana
tarjolla erilaisia kuntoutus- ja toimintaohjelmia, päihdekuntoutusta sekä mahdollisuus opiskella
peruskoulun, lukion, korkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opintoja. Monet vangit suorittavat
vankeusaikana itselleen myös ammatin työtoiminnoissa koulutussopimuksella. Vankeusaikana siis
edistetään vangin elämänhallintaa, kuntoutumista ja työelämävalmiuksia. Jotta kuntoutusprosessi,
päihdekuntoutus ja opiskelu eivät päättyisi siihen kun vanki vapautuu, on huomattu tarve yhteistyön
tiivistämiselle mm. kuntoutus- ja työllisyystoimijoiden kanssa.
Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa pilotoitiin Sukevan vankilan ja Keski-Suomen eteläisen
TYP-verkoston välillä TYP-kartoitusjaksojen käynnistämistä jo vankeusaikana, mikä parhaimmillaan voi korvata siviilissä työllisyyspalveluiden tekemän alkukartoituksen. Kun TYP-kartoitusjakso
käynnistettiin jo vankeusaikana, nopeutui vangin vapautumisvaiheessa oikea-aikaisten palveluiden
saaminen. TYP-kartoitusjakson aikana monialaista palvelutarpeen arviointia tehtiin viranomaisyhteistyössä, jolloin palveluiden jatkumoita voitiin arvioida yhdessä ja vapautuva vanki ohjautui
tarpeenmukaisiin palveluihin. Tarvittavien tietojen siirtyminen viranomaisyhteistyössä ja palvelujärjestelmässä oli tarpeellista oikeiden sekä oikea-aikaisten palveluiden järjestämiseksi. Tiiviillä
yhteistyöllä vältettiin myös päällekkäisen työn tekemistä, mikä vapauttaa resursseja ja vähentää
kustannuksia. Kun rikostaustainen henkilö saa oikea-aikaista tukea ja palvelua, mahdollistuu integroituminen yhteiskuntaan.
Hankkeen aikana toteutetun TYP-kartoitusjakson aikana selvitettiin vangin ammatillinen osaaminen sekä työllistymiseen ja kuntoutumiseen vaikuttava sosiaalinen tilanne, terveydentila, asiakkaan
oma ajatus tulevaisuudesta ja mahdolliseen päihdekuntoutukseen liittyvät asiat. Lisäksi vankeusaikana eri ammattiryhmät tekivät havaintoja vangin työ- ja toimintakyvystä.
TYP-kartoituksessa kuvattiin vankeusaikainen prosessi: Onko vanki suorittanut opintoja, mitä työkokemusta vangille vankeusaikana on kertynyt, mitkä ovat vahvuudet ja kehittämistarpeet ja miten
vangin työ- ja toimintakyky on muuttunut vankeusaikana. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tai havainnoinnin tarkoituksena on arvioida asiakkaan kokonaistilannetta sekä sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja työllisyyspalveluiden tarvetta, minkä pohjalta asiakas osataan ohjata oikean palvelun piiriin
rangaistuksen aikana tai sen jälkeen.
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Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen ja palveluohjaus edellyttää riittävää sosiaalipalveluiden,
terveydenhuollon, työllistymisen ja kuntoutuksen palvelujärjestelmien tuntemista, sillä kysymys on
usein myös vangin etuuksista ja toimeentulosta. TYP-kartoitusjakson aina kertynyttä tietoa voitiin
hyödyntää sekä vankeusaikana, että vapautumisen jälkeisissä palveluverkostoissa, eikä alkukartoitusta ja tietojen keräämistä tarvinnut aina aloittaa alusta vangin siirtyessä palvelusta toiseen. Useaan
kertaan samoihin asioihin vastaaminen turhauttaa myös asiakasta.
Keski-Suomen eteläinen TYP-verkosto oli Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen yksi TYP-pilottiverkostoista. TYP-verkosto nimesi yhden työntekijänsä Rise-yhdyshenkilöksi, mikä koettiin hankkeessa erinomaiseksi ja sujuvaksi yhteistyön muodoksi. Käytännössä prosessi meni niin, että kun havaittiin vanki, jolla on monialaisen palvelun tarve ja vanki oli itse motivoitunut edistämään asioitaan,
aloitettiin TYP-kartoitusjakso. Vangista kerättiin tietoa, joka siirrettiin vangin kirjallisella suostumuksella TYP-verkoston Rise-yhdyshenkilölle. Tämän jälkeen Rise-yhdyshenkilö kokosi verkoston (yleensä TE-asiantuntija + sosiaalityöntekijä) ja sovittiin aika Lync-palaverille, johon osallistui vanki, Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen projektityöntekijä ja TYP-verkoston asiantuntijat. Palaverissa
kävimme läpi asiakkaan tilannetta ja toiveita, minkä jälkeen vielä yhdessä monialaisesti arvioimme
palveluntarvetta. Vankeusaika mahdollisuutena hankkeen päättymisen jälkeen on Keski-Suomen
eteläiseen TYP-verkostoon jäämässä Rise-yhdyshenkilö, joten ainakin Keski-Suomeen vapautuvien
vankien osalta monialaista palvelua tarvitsevien vankien osalta Sukevan vankila voi jatkaa hyvää yhteistyötä. Sukevan vankilassa on pidetty henkilöstölle kaksi kehittämispäivää, joissa on koulutettu
henkilöstöä tunnistamaan monialaista palvelua tarvitsevat sekä tekemään havaintoja vangin työ- ja
toimintakyvystä.
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2.4 Palvelutarpeen kuvaus -lomakkeen pilotointi Itä-Pohjois-Suomen alueella
Kaisa Kämäräinen, projektityöntekijä

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen toinen
projektityöntekijöistä teki kehittämistyötä Sukevan vankilasta käsin. Sukevan vankilasta vapautuu
vankeja maantieteellisesti laajalle alueelle, joten verkostotyön kehittäminen on pääsääntöisesti tapahtunut sähköisiä välineitä hyödyntäen. Hanke-asiakkaat ovat olleet kotoisin eri puolilta Suomea
esim. Jyväskylästä, Oulusta, Raahesta, Joensuusta, Mikkelistä, Rovaniemeltä ja Kemistä.
Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa pilotoitiin ajalla 1/2018 - 8/2018 ”Asiakkaan palvelutarpeen kuvaus” -lomaketta, joka suunniteltiin yhteistyössä TYP-verkostojen kanssa. Lomake laadittiin
Työllisyyttä edistävän monialaisen palvelujärjestelmän käytössä olevan tietojärjestelmän (TYPPI)
otsikoinnin mukaisesti. Lomaketta pilotoitiin valtakunnallisesti viidessä eri Rikosseuraamuslaitoksen laitoksessa. Lomakkeeseen koostetiin samat asiat ja tiedot, kuin TYP-kartoitusjaksollakin, minkä
jälkeen lomake lähetettiin palvelujärjestelmälle 3-6 kk ennen vangin vapautumista.
Pilotoinnin päätyttyä keräsimme lomakkeen käyttökokemuksia mukana olleista laitoksista ja
TYP-verkostoista. Lomaketta pidettiin pääosin hyvänä sekä käyttökelpoisena; lomake toimi palveluiden käynnistämisessä lähetteen tavoin. Tietojen siirtymistä riittävän varhaisessa vaiheessa pidettiin
erityisen tärkeänä, jotta vapautuville vangeille ehdittäisiin järjestämään tarpeen mukaiset palvelut
ennen vapautumista. Lomake koettiin osittain myös työlääksi, joten Vankeusaika mahdollisuutena!
-hankkeessa pohdimme, että mikäli lomake vie työntekijältä paljon resurssia, voi lomake jatkossa
jäädä täyttämättä ja vapautuvan vangin tiedot siirtämättä. Tämän vuoksi päädyimme hankkeessa
tekemään kirjaamisohjeet Rikosseuraamuslaitoksella käytössä olevaan VATI-vankitietojärjestelmän
vapauttamissuunnitelmaan, mihin voidaan kirjata samat tiedot kuin pilotoimaamme lomakkeeseen.
Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen projektityöntekijän toimesta vapautuvan vangin tilanteesta siirrettiin tietoa pääsääntöisesti vangin kotipaikkakunnan TE-toimistoon. Pystyimme käynnistämään yhteistyön vangin työllisyys- ja kuntoutusasioissa eri puolille Suomea. Valtaosa vapautuneista
vangeista lopulta ohjautui TYP-palveluiden piiriin, kun palveluntarvetta arvioitiin yhdessä monialaisesti. Tapaamiset toteutuivat Lync-välitteisesti ja samalla vanki sai tietoa erilaisista vaihtoehdoista
ja mahdollisuuksista sekä vangin työnhaku laitettiin voimaan. Lync välitteisesti jo vankeusaikana
laadittiin yleensä työllistymissuunnitelma/ monialainen työllistymissuunnitelma/ aktivointisuunnitelma ja tehtiin tarvittavia sopimuksia (kuntouttavan työtoiminnan sopimukset, työkokeiluun liittyvät sopimukset ym.) valmiiksi. Vankeusaikana käynnistetyt suunnitelmat tukivat vangin sitoutumista
palveluihin ja asioimisen kynnys madaltui vapautumisen jälkeen. Vapautuvalle vangille ei myöskään
jäänyt pitkiä odotteluaikoja ns. nivelvaiheeseen eli vapautumisvaiheeseen, joka on kaikkein riskialttiimpaa aikaa palata takaisin ”entiseen elämään”.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että vapautuvalle vangille saadaan palvelut käynnistymään yleensä hyvin jo vankeusaikana. Palveluiden käynnistäminen edellyttää riittävän aikaisin aloitettua yhteistyötä palveluverkoston kanssa. Työllisyys- ja kuntoutusasioiden selvittely vaatii sekä resursseja että
riittävää palveluiden tuntemusta. Rikostaustaisten palveluiden järjestäminen edistää osallisuutta
sekä vähentää eriarvoisuutta. Ennakkoluulot rikostaustaisia kohtaan vähenevät ja yhdenvertaisuus,
elämänlaatu ja hyvinvointi lisääntyvät.

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 62/2019

15

2.5 Risen, VTH:n ja Kelan yhteistyömalli rikosseuraamusasiakkaiden
kuntoutuspalveluihin ohjautumisessa
Anne Raivisto, projektityöntekijä

Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen Risen osahankkeessa tehtiin kehittämistyötä, jossa tiivistettiin Rikosseuraamuslaitoksen, Kelan ja Vankiterveydenhuollon yhteistyötä Suomenlinnan vankilan asiakkaiden ohjautumisessa Kelan kuntoutuspalveluihin tuomioiden aikana.
Aikaisemmin ei vankeustuomioiden aikana ole pystytty riittävästi arvioimaan asiakkaiden kuntoutustarpeita eikä kuntoutuspolkuja ole juurikaan aloitettu. Moni rikostaustainen vapautuu vankilasta
työttömäksi työnhakijaksi. Toimeentulona voi olla toimeentulotuki ja työmarkkinatuki, vaikka työ- ja
toimintakyky olisi alentunut. Osalla rikostaustaisista saattaisi olla mahdollisuus päästä Kelan kuntoutuspalveluiden piiriin, mikäli kuntoutustarvetta ja kuntoutukseen ohjautumista pystyttäisiin paremmin moniammatillisella työskentelyllä tekemään.
Hankkeessa tehty kehittämistyö kuntoutusprosessien parantamiseksi aloitettiin vuonna 2018 järjestämällä verkostopalaveri Suomenlinnan vankilassa keskeisten toimijoiden kanssa. Verkostotapaamisen tavoitteena oli paitsi tutustua Suomenlinnan vankilan toimintaan myös löytää tiiviimmän
yhteistyön tekemisen tapoja Kelan Eteläisen vakuutuspiirin kuntoutustyöryhmän, Rikosseuraamuslaitoksen ja Vankiterveydenhuollon toimijoiden kesken.
Syksystä 2018 lähtien kokeiltiin uudenlaista toimintatapaa Suomenlinnan vankilassa, jossa Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen projektityöntekijä toimi tiiviissä yhteistyössä Kelan yhteyshenkilön kanssa kuntoutuspolkujen edistämiseksi tuomioiden aikana. Yhteyttä pidettiin sähköpostitse,
puhelimitse ja skype-yhteyden välillä. Rikostaustaisten asiakkaiden erityispiirteet voitiin näin huomioida ja työntekijöiden ammatillinen osaaminen lisääntyi käytännön yhteistyön tekemisen kautta.
Vankiterveydenhuollon lääkäri arvioi asiakkaiden ajankohtaista työ- ja toimintakykyä ja teki tarvittaessa Kelalle B-lausunnon ammatillisen kuntoutuksen hakemuksen liitteeksi.
Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen projektityöntekijä työskenteli kehittämistyössä työkykykoordinaattorin työotteella ja koordinoi asiakkaan kuntoutuspolun etenemistä vankeusaikana sekä
valvotussa koevapaudessa. Työ alkoi asiakkaan työ- ja toimintakyvyn kartoituksella ja jatkui yhdessä
Kelan yhteyshenkilön kanssa työskennellen. Projektityöntekijä kokosi yhteen eri työntekijäryhmien
toimijat, joiden moniammatillista osaamista kuntoutuspolun edistämiseksi tarvittiin ja vastasi siitä, että Kelalle toimitettiin kaikki tarvittavat tiedot, asiakirjat ja lausunnot. Työskentelyssä painottui
asiakaslähtöisyys ja kuntoutujan omien tavoitteiden, voimavarojen ja toiveiden kuuntelu.
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Kuvio 3. Kelan, Rikosseuraamuslaitoksen ja Vankiterveydenhuollon välinen yhteistyö Etelä-Suomen
alueella keväällä 2019.

Vankiterveydenhuolto

Kelan yhdyshenkilö

Risen työkykykoordinaattori

Risen henkilökunta

Rikosseuraamusasiakas/ kuntoutuja

KELAN, RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN JA VANKITERVEYDENHUOLLON VÄLINEN YHTEISTYÖ ETELÄ-SUOMEN ALUEELLA

Asiakas toteuttaa hänen kanssaan laadittua rangaistusajansekä kuntoutussuunnitelmaa
ja sitoutuu ilmoittamaan
mahdollisista muutoksista.

Asiakas huomaa olevansa
kuntoutuksen tarpeessa tai
on motivoitunut parantamaan
omaa työ- ja toimintakykyään.

Henkilökunta
huomaa, että
asiakkaan työ- ja
toimintakykyä tulisi
selvittää tarkemmin.

Työkykykoordinaattori tapaa
asiakkaan ja tekee arvion
työ- ja toimintakyvystä sekä
pyytää kirjallisen suostumuksen tietojen vaihtoon.

Risen työkykykoordinaattori, Risen
henkilöstö Kelan
yhdyshenkilö sekä
asiakas suunnittelevat
yhteistyössä
asiakkaalle yksilöllisen kuntoutuspolun,
joka tukee
rangaistusajan
suunnitelman
toteuttamista.

Työkykykoordinaattori (ja mahdollisesti
asiakas) ottaa yhteyttä Kelan
yhteyshenkilöön: suojattu sähköposti,
puhelu, skype. Jos on kuntoutustarve,
lähdetään laatimaan suunnitelmaa. Jos
ei kuntoutustarvetta, ohjaus ja neuvonta.

Tarvittaessa Vankiterveydenhuoltoa pyydetään
arvioimaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä.

Työkykykoordinaattori hakee
yhdessä asiakkaan kanssa
asiakkaalle mahdollisesti
kuuluvia etuuksia Kelalta.

Kelan yhdyshenkilö vie asiakkaan
kuntoutusasian Kelan
ratkaisukeskuksen käsiteltäväksi
ja pyytää tarvittaessa lisätietoa
työkykykoordinaattorilta.

Tarvittaessa VTH:n lääkäri tapaa asiakkaan ja
laatii B-lausunnon Kelaa varten.

Esimerkiksi vankilan työtoimintojen työnjohtajilla oli paljon havaintoja asiakkaiden käytännön työkyvystä. Vankiloiden erityisohjaajat, vartijat ja pystyivät omasta näkökulmastaan havainnoimaan
asiakkaidensa toimintakykyä, haasteita ja vahvuuksia. Asiakkaiden oma kokemus omasta työ- ja toimintakyvystään oli tärkeää saada esille ja heidän aktiivinen osallisuutensa kuntoutuspolkujen luomisessa oli erityisen tärkeää.
Kehittämistyön aikana yhteistyötä lisättiin Helsingin vankilan vankiterveydenhuollon poliklinikan
työntekijöiden ja Vantaan vankisairaalan työntekijöiden kanssa. Vankiterveydenhuollon lääkäreiden
laatimia B-lausuntoja ajankohtaisesta toimintakyvystä voitiin näin Kelan pyynnöstä toimittaa heille oikea-aikaisesti. Kelan Rise-yhteyshenkilöllä oli mahdollisuus myös konsultoida Kelan nimettyä
asiantuntijalääkäriä lausuntojen tarpeellisuudesta kuntoutuspolkujen edetessä. Kelan lääkärit kävivät tutustumassa Vantaan vankisairaalaan ja se tukee edelleen rikostaustaisten kuntoutustarpeen
tunnistamista Kelassa. Kela muutti ohjeistustaan selkeämmäksi 12.11.2018 avovankilasta kuntoutukseen osallistumisen ja kuntoutusrahan myöntämisperusteiden osalta. Kuntoutusraha voi tulla
myönnettäväksi kuntoutuksen ajalta kun asiakas suorittaa rangaistustaan avovankilassa, koska vanki
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voi samaan aikaan tehdä päätoimista tai siihen rinnastettavaa työtä (Vankilassaolo ja Kelan etuudet
2018).
Kaikki tämän kehittämistyön toimijat saivat uutta tietoa eri organisaatioiden toimintamalleista ja
motiivina kehittämistyölle oli edistää rikostaustaisten ohjautumista Kelan kuntoutuspalveluiden
piiriin. Saimme edistettyä monenlaisia isompia avauksia yhteistyön tekemiseen sekä saimme tietoa laajempien yhteistyökuvioiden edistämisen tueksi. Kehittämistyön aikana voitiin arvioida mm.
työajan resurssointia, kuntoutuspäätösprosessia rikostaustaisten osalla sekä yhteyshenkilöiden nimeämisen tarvetta. Hankkeen aikana luotu tiivis yhteistyö Kelan, Rikosseuraamuslaitoksen ja Vankiterveydenhuollon kanssa Suomenlinnan vankilan ja Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimiston
asiakasohjauksessa loi pohjaa toiminnan kehittämiselle ja laajentamiselle. Kelan kanssa jatketaan
keväällä 2019 suunnittelua toiminnan laajentamista muihin Etelä-Suomen vankiloihin.
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2.6 Työ- ja elinkeinotoimiston ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyö Turun ja
Käyrän vankiloissa
Jukka Viljanen, projektityöntekijä

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Rikosseuraamuslaitos sopivat joitakin vuosia sitten yhteistyöstä rikostaustaisten asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi. Sopimuksessa todetaan muun muassa,
että asiakkaan työ- ja koulutussuunnitelmia tulisi tukea tarvittavin toimin jo rangaistuksen aikana.
Sopimuksen keskeisenä ajatuksena on, että vankilassa käynnistyneiden työllistymiseen tähtäävien
palveluprosessien ei tulisi katketa vapaudessa eikä myöskään työ- ja elinkeinohallinnossa aloitettujen prosessien tulisi katketa rangaistuksen täytäntöönpanon alkaessa. Myös Risen strategiaan on
kirjattu ajatus yhteistyöstä normaaliyhteiskunnan viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa. Tästä lähtökohdasta käsin on Varsinais-Suomessa kehitetty TE-toimiston ja Risen välistä
konkreettista yhteistyötä, jolla palvelujatkumoita kehitetään kokonaisvaltaisemmiksi ja eheämmiksi
jatkumoiksi myös siirtymävaiheissa.
Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen toimesta aloitettiin vuonna 2017 neuvottelut Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa siitä, miten yhteistyötä rikostaustaisten asiakkaiden palveluissa
voidaan kehittää. Lähtökohtana oli kehittää moniammatillista yhteistyötä TE-toimiston ja Risen välillä nykyisen henkilöstöresurssiviitekehyksen puitteissa siten, että moniammatilliset palvelut muodostavat aiempaa eheämmän kokonaisuuden lisäten palveluiden oikea-aikaisuutta, vaikuttavuutta
sekä kehittäen palveluista aiempaa parempia myös inhimillisin kriteerein mitattuina.
Yhtenä yhteistyön kehittämisen osana Varsinais-Suomen TE-toimisto nimesi alueensa asiantuntijoista Rise-yhteyshenkilöt, joihin Risen henkilökunta voi olla yhteydessä, kun rikosseuraamusasiakkaan
palvelutarve sitä edellyttää. Painopiste yhteydenotoissa hankkeen aikana oli vapautumisvaiheen
vankien palveluiden moniammatillisessa koordinoinnissa ja käynnistämisessä. Organisaatioiden ja
henkilöiden välinen tuttuus madaltaa yhteydenottokynnystä ja nopeuttaa yhteistyötä, koska toimijat ainakin jossain määrin tuntevat toistensa toimintaympäristön ja -kulttuurin.
Toisena konkreettisena yhteistyöavauksena aloitettiin TE-toimiston päivystysvastaanotto Turun vankilassa helmikuussa 2018. Vastaanotolla asiakkaalle tarjotaan normaalipalveluina ne TE-toimiston
palvelut, jotka vankilaympäristössä ovat mahdollisia. Yleisimmin hankeajan kokemusten perusteella
vastaanotolla on käynnistetty asiakkaan työnhaku, koordinoitu ensimmäinen yhteydenotto TE-toimistoon vapautumisen jälkeen ja tehty alustava työllistymissuunnitelma. Turun vankilassa on asiakkaalle hankkeen aikana laadittu myös aktivointisuunnitelma etäyhteysvälitteisesti asiakkaan kotikunnan ja TE-toimiston kanssa.
Turun vankilassa TE-toimiston asiantuntija käy kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta kesäkuukausia, pitämässä vastaanottoa siten, että aamupäivä on varattu ajanvarauksettomaan vastaanottoon
vankilan vapautuvien osastolla ja iltapäivisin on mahdollista päästä TE-toimiston vastaanotolle ajanvarauksella muilta osastoilta. Asiakkaan vastaanotolle ohjaa vankilan henkilökunta tunnistettuaan
palvelutarpeen. Vanki voi myös itse pyytää vastaanotolle pääsyä. Asiakasprosessi on kuvattuna oheisessa kaaviossa.
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Kuvio 4. Vankilan sisällä toteutetun TE-toimiston vastaanoton asiakasprosessi.

Toimijat vankilassa:
Rise, vanki

Toimijat vankilassa:
Rise, vanki, TE-toimisto,
muu palvelutarpeen
mukainen toimija

Toimijat vapaudessa:
asiakas, TE-toimisto,
muu palvelutarpeen
mukainen toimija

• Prosessin käynnistää vanki tai ohjaustyötä tekevä Risen henkilökunnan jäsen, jos vangilla
mahdollisesti on palvelutarve liittyen työkykyyn, ammatinvalintaan, koulutukseen tai
työnhakuun;
• vanki itse tai ohjaustyötä tekevä henkilökunnan jäsen tunnistaa työ- tai elinkeinosubstanssin
palvelutarpeen
• ohjaava henkilökunta tekee aikavarauksen TE-asiantuntijan vastaanotolle
• TE-asiantuntija tapaa vangin ja arvioi asiakkaan palvelutarpeen;
• asiakkaan työllisyyspalvelutarve tunnistetaan ja kirjataan työllistymissuunnitelmaksi
• asiakas ohjataan yhteistyössä em. Risen työntekijän kanssa palvelutarpeen mukaiseen
palveluun (terveydenhuolto/kuntoutus, ammatinvalinta, koulutus, työnvälitys) yhteistyössä
vankilan ohjaustyötä tekevän henkilön kanssa; monialainen palvelukoordinaatio voidaan
toteuttaa TE-toimiston tuetun työllistymisen moniammatillisena palveluna tai
TYP-palvelumallina.

• Koordinaatiovastuu asiakkaan työllisyyspalveluista on TE-toimistolla tai TYP-toimintamallin
toimijalla (TE-toimisto, kunta, Kela) ja lisäksi sillä toimijalla, jonka sisältöpalveluissa asiakas
kulloinkin on.

Kolmantena yhteistyön muotona on toukokuussa 2018 aloitettu TE-toimiston vastaanotto Käyrän
vankilassa Aurassa. Vastaanotto on taajuudeltaan ja sisällöltään Turun vankilassa toteutettua vastaanottoa pääpiirtein vastaava. Kaikki mainituissa vankiloissa vastaanottavat virkamiehet toimivat
myös työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) ja näin TE-toimiston vastaanotto vankilassa mahdollistaa asiakkaan ohjautumisen myös TYP-palveluun viivytyksettä, mikäli
asiakkaan kotikunta, TE-toimisto ja Kela toteavat tarpeen TYP-laissa määritetyllä tavalla järjestettyyn moniammatilliseen palveluun. Palvelun vahvuutena on se, että asiakas tarvittaessa ohjautuu
TYP-palveluun samaa reittiä pitkin kuin se siviilimaailman normaalipalveluissakin pääsääntöisesti
tapahtuu. Jos asiakkaalla ei ole TYP-palvelutarvetta tai hän ei täytä laissa määritettyjä kriteereitä
TYP-palveluun pääsemiselle, ohjautuu hän tarvittavaan moniammatilliseen palveluun TE-toimiston
palveluohjauksen kautta.
Käyrän vankilassa on vuoden 2018 aikana myös pilotoitu teknisesti TE-toimiston ammatinvalinnanohjaus (AVO) videoneuvotteluyhteydellä vankikoneen ja valtionhallinnon virkakoneen välillä.
Ammatinvalinnanohjauksen toteuttaminen vankeusaikana etäyhteydellä mahdollistaa aiempaa
jouhevamman palveluiden jatkumisen siirryttäessä siviilistä vankilaan ja vankilasta siviiliin. Koska
kokeilussa on toteutettu videoneuvotteluyhteys valtionhallinnon oman ja muun päätelaitteen välillä, mahdollistaa sama konsepti teknisesti sen, että myös muita, valtion yhteisen viestintäratkaisun
ulkopuolisia, tahoja (esim. kunnan toimijoita), voidaan kutsua mukaan VYVI-verkossa tapahtuviin
etäkokouksiin. Tätä on mahdollista hyödyntää mm. laadittaessa asiakkaalle moniammatillisia palvelusuunnitelmia.
Osana TE-toimiston ja Risen yhteistyön kehittämistä on Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen
koordinaation tukemana järjestetty TE-toimiston palveluinfotilaisuuksia niin Turun kuin Käyränkin vankilassa, mm. osana arjenhallinta-kurssia sekä keskustelullisina tilaisuuksina Turun vankilan
nuortenosaston vangeille. Myös mainittujen yksiköiden henkilökunnalle on järjestetty tiedotustilaisuuksia TE-palveluiden sisällöstä ja palveluun ohjautumisesta.
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Kuvio 5. Vangeille suunnattu mainos TE-toimiston vierailuista Turun vankilassa.
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2.7 Työkykykoordinaattoreiden kouluttaminen rikosseuraamusalalle
Kaisa Kämäräinen, projektityöntekijä

Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen aikana nousi esille henkilöstön kouluttamisen tarve ja
nähtiin tärkeänä, että verkostoyhteistyön kehittämisen lisäksi Rikosseuraamuslaitoksessa ja vankiterveydenhuollossa on henkilöstöä, joka tuntee osatyökykyisten ja työttömien kuntoutus- ja palvelujärjestelmän. Vankeusaika mahdollisuutena! -hanke sai OTE-kärkihankkeelta yhteensä 21 paikkaa
Jyväskylässä ja Hyvinkäällä 2018 järjestettäviin työkykykoordinaattorikoulutuksiin. Osatyökykyisille
tie työelämään (OTE) oli yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista, joita toteutettiin vuosina 2015-2018. Työkykykoordinaattorikoulutus on osa hallituksen OTE-kärkihanketta, joka
tähtää siihen, että osatyökykyiset henkilöt voivat jatkaa työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Työkykykoordinaattorikoulutusta järjesti Sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Kuntoutussäätiön ja yhteistyötahojen kanssa. Työkykykoordinaattorikoulutus on täydennyskoulutusta
ammattilaisille ja laajuudeltaan 10 opintopistettä. Hyvinkäällä toukokuussa 2018 alkaneeseen koulutukseen valittiin 10 rikosseuraamusalan ja vankiterveydenhuollon ammattilaista ja syyskuussa
2018 Jyväskylässä alkaneeseen työkykykoordinaattorikoulutukseen valittiin 11 rikosseuraamusalan
ja vankiterveydenhuollon ammattilaista. Koulutusmainokset julkaistiin hyvissä ajoin Rikosseuraamuslaitoksen Intranetissa, sähköpostissa ja vankiterveydenhuolto jakoi koulutusmainosta omassa
organisaatiossaan.
Rikosseuraamuslaitokselta koulutuksiin hakeutui eri ammattiryhmien työntekijöitä; työnjohtajia,
erityisohjaajia, ylityönjohtajia ja rikosseuraamusesimiehiä eri puolilta Suomea. Työkykykoordinaattorikoulutuksiin valittiin kultakin rikosseuraamusalueelta (Etelä-Suomen rikosseuraamusalue, Itä- ja
Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue ja Länsi-Suomen rikosseuraamusalue) 7 rikosseuraamusalan
ja vankiterveydenhuollon ammattilaista. Yksi Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeen työntekijöistä kävi ko. koulutuksen jo aikaisemmin, jonka pohjalta arvioitiin koulutuksen soveltuvuutta rikosseuraamusalueelle. Koulutukset olivat kestoltaan 7 kuukautta ja sisälsivät 10 lähiopetuspäivää.
Koulutus antoi työkaluja oman työnsä kehittämiseen ja uuteen työotteeseen. Koulutukseen liittyvät
kehittämistehtävät tehtiin kunkin työntekijän oman toimipisteen toiminnan kehittämiseksi. Koulutus on tukenut verkostoitumista ja uudenlaisen yhteistyön käynnistämistä eri puolella Suomea.
Työkykykoordinaattori on henkilö, joka toimii asiakkaan ”sparraajana”. Työkykykoordinaattori selvittää osatyökykyisen tilannetta ja auttaa häntä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan sekä löytämään oman paikkansa työelämässä. Työkykykoordinaattori voi olla tehtävänimike,
työnkuva tai tekemisen tapa. Asiakkaan kanssa etsitään yhdessä parhaiten sopiva ns. räätälöity ratkaisu kaikista olemassa olevista keinoista, etuuksista ja palveluista. Työkykykoordinaattori on soteja työelämäpalvelujen asiantuntija, joka antaa tietoa ja ohjaa osatyökykyistä työllistymiseen, kuntoutukseen sekä työssä jatkamiseen liittyvissä asioissa. Rikostaustaisten palveluiden järjestäminen
edistää omalta osaltaan osallisuutta sekä eriarvoisuuden vähenemistä. Ennakkoluulot rikostaustaisia kohtaan vähenevät ja yhdenvertaisuus, elämänlaatu ja hyvinvointi lisääntyvät. Kun rikostaustainen henkilö saa oikea-aikaista tukea, palvelua tai /ja kuntoutusta, integroituminen yhteiskuntaan
mahdollistuu ja yhteiskunnalle syntyy taloudellisia säästöjä ja resursseja. Yhteiskunta hyötyy myös
siitä, kun rikostaustaisten työpanos saadaan käyttöön.
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto ja aluekeskukset ottivat vastuun työkykykoordinaattoriverkoston jatkokehittämisestä ja ylläpitämisestä. Näin verkosto jää elämään ja tukemaan rikostaustaisten työllisyys- ja kuntoutuspolkuja myös tulevaisuudessa.
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2.8 Verkostoyhteistyö hankkeen aikana
Johanna Lähdeaho, projektityöntekijä

Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen yhtenä tavoitteena oli madaltaa kynnystä ja ennakkoluuloja rikostaustaisten sijoittumisessa palveluihin ja työelämään. Hankkeessa lähdettiin kokeilemaan
yhteistyöverkoston laajentamista kaikilla rikosseuraamusalueilla kutsumalla uusia kumppaneita
mukaan tapaamisiin, tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Yhteistyötä pyrittiin lujittamaan jakamalla tietoa,
aktiivisella yhteydenpidolla ja osallistumisella erilaisiin tilaisuuksiin sekä mahdollistamalla koulutusta ja verkostoitumista sekä huolehtimalla yhteisestä rikosseuraamusasiakkaiden kanssa työskentelevien yhteisöstä.
Verkostoyhteistyön tiimoilta pohdittiin myös tiedonsaannin ja -jakamisen tärkeyttä. Hankkeen Facebook-, Innokylä- ja nettisivuja rakennettiin avoimiksi, jotta niistä olisi kaikkien mahdollista poimia
ajankohtaista tarpeellista tietoa kokeiluista, tapahtumista ja seminaareista nyt ja tulevaisuudessa.
Hankkeen haasteena verkostoyhteistyön kehittämisessä oli hankkeen suhteellisen lyhyt kesto. Jokainen kohtaaminen ja yhteydenotto loivat edustamastamme toimijasta mielikuvan yhteistyökumppanina. Hankkeen aikana yhteistyössä tärkeiksi asioiksi nousivat luottamuksellisuus, tavoitettavuus
ja toimivuus, yhteistyökumppaneistamme huolehtiminen sekä hyvä tiedottaminen. Uusien yhteistyökumppaneiden tuominen osaksi laajenevaa kumppaniverkostamme oli tarpeellista ja sen myötä
laajeni tietoisuus rikosseuraamusalasta, -asiakkaista ja heidän tarpeistaan sekä yhteisistä kehittämisen kohdista.
Asiakkaille tärkeitä asioita olivat omien mahdollisuuksien selkeyttäminen, vankeuden aiheuttamien
solmukohtien tulkkaaminen Risen ulkopuolisille asiantuntijoille ja toimijoille, oikea-aikaisen ohjauksen ja tuen saaminen sekä realistisen omalta tuntuvan suunnitelman rakentaminen ja toteuttaminen. Lisäksi tärkeään rooliin nousi rinnallakulkijan rooli, joka parhaimmillaan madalsi asioinnin
haasteita ja avasi seuraamuksiin sekä polutuksiin liittyviä tilanteita ja haasteita.
Hankkeen aikana saatiin mukaan uusia toimijoita Risen kanssa yhteistyötä tekevien laajenevaan
joukkoon. Romanifoorumi, romanijärjestöjen valtakunnallinen kattojärjestö, tarjosi jo muutama vuosi aiemmin perustetulle siviilissä toimivalle rikostaustaisille romaneille suunnatulle romaniryhmälle
uuden kodin ja tuen. Ryhmätoimintaa laajennettiin hankkeen aikana vuonna 2018 vastaamaan myös
vankiloiden tarpeeseen perustamalla Helsingin ja Riihimäen suljettuihin vankiloihin omat romaniryhmät, joissa Romanifoorumin työntekijät ja vangit keskustelevat heille ajankohtaisista teemoista
kuten arvoista ja asenteista, vanhemmuudesta ja rikoksettomasta elämästä. Ryhmä tarjoaa myös
vertaistukea. Ryhmien toiminta jatkuu hankkeen jälkeen vuonna 2019.
Hyvinkäällä ja Järvenpäässä pidettiin eri toimijoiden, kuten TYP:n, kunnan aikuissosiaalityön ja työllisyyspalveluiden ja muiden alueen toimijoiden sekä Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen yksiköistä Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimiston ja Jokelan vankilan välisiä yhteistyöiltapäiviä, joissa
esiteltiin Risen toimintaa, pohdittiin yhteisiä toimintatapoja ja verkostoiduttiin.
Monikulttuurisen työn asiantuntijajärjestöt, joilla on ajankohtaista tietoa ja osaamista kentältä mahdollistivat riseläisten ja yhteistyökumppaneiden kouluttamisen ja uusien toimintatapojen pilotoinnin. Kulttuuritulkin käynnit Turun vankilassa antoivat vangeille tilaisuuden tulla kuulluksi omalla
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kielellään. Haastavat, usein erilaisista tapakulttuureista johtuneet, tilanteet lientyivät viranomaisten
ja vankien välillä kulttuuritulkin avulla. Maahanmuuttajien kanssa toimivat järjestöt ovat tärkeitä
kumppaneita myös Riselle nopeasta muuttuvassa toimintakentässä tarjoamalla omasta yhteisöstään ajankohtaista tietoa ja osaamista.
Hanke osallistui myös kansainväliseen yhteistyöhön, hyvien käytäntöjen vaihtoon sekä verkostojen laajentamiseen. Syyskuussa 2018 opintomatkalla tutustuttiin Storstrømin vankilaan ja uuteen
vankilakonseptiin sekä Engelsborgin puolimatkankotiin. European Prison Regime Forumin (EPRF)
Workshopissa marraskuussa 2018 esiteltiin hankkeen toteuttamaa Vankiterveydenhuollon ja Rikosseuraamuslaitoksen välistä yhteistyötä rikostaustaisten työllisyyden ja osallisuuden edistämiseksi.
Kaikkea tätä verkostoyhteistyön kehittämistä teimme yhdessä kumppaneiden, vertaisten ja asiakkaiden kanssa. Ilman osaavia, uskaliaita ja innostuneita toimijoita, tiimejä ja yksilöitä ei tämä kehittämistyö olisi ollut mahdollista.

Kuvio 6. Verkostoyhteistyön tapoja Vankeusaika mahdollisuutena! -hankeessa.
Verkostoyhteistyön tapoja Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa 2016–2019

TE-asiantuntijan
vastaanotot
suljetuissa
vankiloissa

Kulttuuritulkin
palvelut eri kieli- ja
kulttuuritaustaisten
kanssa
työskentelyn apuna

Yhteistyötilaisuudet
ja
koulutustilaisuudet
verkostoille

Järjestötoimijoiden
sitouttaminen ja
kutsuminen mukaan
toimintaan

Avoin viestintä omasta
toiminnasta ja hyvistä
käytännöistä

Verkostoyhteistyön keinoin on madallettu kynnystä ja ennakkoluuloja rikostaustaisten sijoittua
palveluihin ja työelämään
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3 Työelämävalmiuksien
edistäminen vankeusaikana
3.1 Työnhaku- ja uravalmennus vankeusaikana - Mikä minusta tulee isona?
Kaisa Kämäräinen, projektityöntekijä

Sukevan vankilassa pilotoitiin Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen toimesta tammikuussa
2018 Työnhaku- ja uravalmennus -kurssia. Ylä-Savon ammattiopisto tuotti valmennuksen ostopalveluna. Valmennusta ei saatu hankittua ELY-keskusten kautta vankilaan suunnattuna, vaikka sitä
hankkeen aikana pyrittiin järjestämään. Myös ELY-keskukset ostavat palvelunsa ja koska vangit eivät
pääosin ole vankeusrangaistuksen aikana työmarkkinoiden käytettävissä, ei ainakaan hankkeen aikana kursseja saatu neuvoteltua toteutettavaksi vankiloihin.
Sukevan vankilassa pilotoidussa työnhaku- ja uravalmennuksessa osallistujat oppivat tunnistamaan
ja kuvaamaan omaa osaamistaan, saivat tietoa erilaisista osaamisen kehittämisvaihtoehdoista, työllistymiskanavista, eri alojen työllisyystilanteesta, tietoa työnhausta, työsuhteiden pelisäännöistä ja
eri ammattialojen työllisyysnäkymistä. Valmennuksessa sai tietoa myös yrittäjyydestä, käytiin läpi
työnhakuun liityviä asiakirjoja ja laadittiin oma ansioluettelo.

Työnhaku- ja uravalmennus toteutettiin Sukevan vankilassa
vuonna 2018
Valmennuksessa tuli tietoa lisäksi opinnollistamisesta ja toisen asteen koulutusreformi-uudistuksesta. Valmennuksen jälkeen useat vangit hakeutuivat opinto-ohjaajan luokse omien opintopolkujen
selvittelyä varten. Osallistujilla osalla oli tavoitteena työelämään pääseminen vankeusajan jälkeen
ja he pitivät erityisen tärkeänä cv:n laatimista. Osallistujista neljä hakeutui vankilan työtoimintoihin,
missä he suorittivat kurssin jälkeen ammatillisia osatutkintoja.
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Kurssin aikana tuli esille, että useiden vankien työelämä- ja työnhakutaidot ovat puutteellisia ja he
tarvitsevat tukea työnhakuunsa. Puutteita havaittiin osaamisen tunnistamisessa, työnhakuasiakirjojen laatimisessa ja työelämätietoudessa. Oman tietotaidon hahmottaminen sekä ansioluettelon tai
työhakemuksen laatiminen saattaa olla yllättävän haasteellista, jos ei osaa kartoittaa omaa osaamistaan. Jos omien vahvuuksien tunnistaminen on hankalaa, saattaa työpaikan hakeminen tyssätä heti
alkuunsa. Vaikka internetistä löytyy paljon opetusmateriaalia ja valmiita mallipohjia työnhakuun
liittyen, saattaa niitä olla vaikea hyödyntää esimerkiksi puutteellisten digitaitojen vuoksi. Työnhaku- ja uravalmennus lisää myös valmennukseen osallistuvan elämänhallintaa, mihin kuuluu omien
taitojen ja osaamisen tiedostaminen, kehittäminen ja soveltaminen. Elämänhallintaa on myös kyky
tehdä uraa koskevia ratkaisuja.
Työnhaku- ja uravalmennukseen osallistuivat myös Sukevan vankilan opinto-ohjaaja ja Vankeusaika
mahdollisuutena! -hankkeen projektityöntekijä. Vankilan opinto-ohjaaja pystyi valmennuksen aikana tuomaan esille eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, mitä Sukevan vankilalla on tarjota vankeusaikana.
Valmennuksen päätyttyä kerättiin osallistujilta palautteita ja saatujen palautteiden ja havaintojen
pohjalta voidaan todeta, että kurssi selvästi innosti osallistujia ja antoi uskoa omiin mahdollisuuksiin
ja tulevaisuuteen. Valmennuksessa useampi vanki aktivoitui edistämään omia työllistymisvalmiuksiaan jo vankeusaikana Kurssille osallistuneista kaksi oli vapautumassa pian valmennuksen jälkeen
ja he molemmat hakivat rekry-koulutukseen vankilasta käsin. Heistä toinen työllistyi koulutuksen
jälkeen vakinaiseen työsuhteeseen.
Osallistujilta saadut palautteet olivat erittäin positiivisia:

”Tuntien jälkeen pohdin, että voisihan sitä tehdä muutakin kuin rikoksia”
”Heräsi toiveikkuus sen suhteen, että minulla voisi olla mahdollisuus valmistua
ammattiin ja saada töitä”
”Juttelin muiden kurssille osallistuneiden vankien kanssa, että kurssi oli piristävä ja
innostava. Toiveikkuus tulevaisuuden suhteen heräsi”
”Kurssi herätteli. Aion hyödyntää loppuvankeusajan. Hakeuduin lukion
yrittäjyyskurssille”
”Aloitan opiskelut jo vankeusaikana, joita voin hyödyntää siviilissä”
”Sain uutta innostusta, aion jatkaa keskeneräisiä opintoja siviilissä”
”Halusin tietoa oppisopimuskoulutuksesta. Kurssin johdosta innostuin hakemaan töihin
vankilan metallityöpajalle ja katsomme opinto-ohjaajan kanssa minulle opintopolkua/
oppisopimuskoulutusta”
”Kurssi aktivoi hakemaan rekry-koulutukseen”
”Kurssi aktivoi hakemaan työvoimakoulutukseen”
”Aloitin suorittamaan vankilan työtoiminnoissa ammatillisen koulutuksen
osatutkintoja. Kurssi innosti”
Kokeilun pohjalta tuli selvä käsitys siitä, että tämän kaltaiset työnhaku- ja uravalmennukset olisivat
hyödyllisiä jatkossakin. Näin voitaisiin tukea vangin työ- ja koulutussuunnitelmia jo vankeusaikana
sekä suunnitella hallitusti vangin vapautumista. Vankeusaika on usein tulevaisuuden rakentamiselle
otollista aikaa.
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Kävimme Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa keskusteluja TE-palveluiden kanssa mm.
työnhaku- ja uravalmennuksien toteuttamisesta laitoksissa. Esteeksi muodostui se, etteivät vangit
ole vankeusaikana työelämän käytettävissä, joten valmennuksien järjestäminen ei ole sen vuoksi
mahdollistunut. Sama koski sähköisiä valmennuspalveluita.
Jotta vangit saisivat tietoa erilaisista kuntoutus-, koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista, sovimme Pohjois-Savon TE-palveluiden kanssa säännöllisesti toteutuvista TE-palveluiden infoista vangeille. Infot käynnistyivät syksyllä 2018. Lisäksi Vankeusaika mahdollisuutena! -hanke järjesti henkilöstölle erilaisia koulutus- ja infotilaisuuksia mm. KELA- ja TE-palveluista, jotta palveluiden sisältö tulisi
Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstölle tutuksi.
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3.2 Mielenterveyden vahvistaminen ja psyykkinen toimintakyky Mielenterveyden ensiapukurssit
Kaisa Kämäräinen, projektityöntekijä

Vankien toimintakykyyn vaikuttavat monet eri asiat. Vankien fyysinen ja psyykkinen kunto on yksi
suurimmista vaikuttavista tekijöistä, jotka heikentävät vankien työ- ja toimintakykyä. Vankiloissa
mielenterveyden ongelmista kärsii jopa 75 % vangeista ja psykoosit ovat kymmenkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mielenterveyden ongelmat ja häiriöt voivat ilmetä monin tavoin
ja oirein. Häiriöstä on kyse silloin, kun oireet rajoittavat yksilön toiminta- ja työkykyä ja osallistumisja selviytymismahdollisuuksia tai aiheuttavat kärsimystä ja psyykkistä vajaakuntoisuutta.
Vankeusaika on psyykkisesti kuormittavaa aikaa ja vankilassa on vankeja, joilla on paljon mielenterveys- ja päihdeongelmia. Mielenterveyden ongelmat heikentävät henkilön osallistumista vankilan toimintoihin, joten mielenterveyden häiriöiden ennalta ehkäisevä työ, häiriöiden tunnistaminen
sekä tukeminen ovat erityisen tärkeitä vankeusaikana. Vankilassa toteutettava kuntoutus on tärkeää
vankien toimintakyvyn ja ja hyvinvoinnin kannalta. Kuntoutus vaikuttaa sekä psyykkisesti että fyysisesti ja sillä on vaikutusta yleiseen jaksavuuteen. Mielenterveys on hyvinvoinnin tila ja erottamaton
osa terveyttä ja toimintakykyä.
Mielenterveyden ongelmat ovat usein syynä nuorten työkyvyttömyyteen sekä työ- ja toimintakyvyn
laskuun. Tämän vuoksi pilotoimme Sukevan vankilassa Mielenterveyden ensiapukursseja. Niiden
tarkoituksena on vahvistaa hyvää mielenterveyttä ja toimintakykyä, mitkä parhaimmillaan ovat poistamassa mahdollisia työllistymisen esteitä. Hyvä mielenterveys mahdollistaa myös kiinnittymisen
kuntoutus-, terveys- ja työllistymistä edistäviin palveluihin sekä kiinnittymisen yhteiskuntaan.
Suomen valtion hallitusohjelmassa 2017-2018 Terveyttä ja hyvinvointia edistävään kärkihankkeisiin
valittiin Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen Mielenterveys kuuluu kaikille -hanke. Kärkihankkeessa myös erityisen haavoittuvaisessa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevat huomioitiin
tarjoamalla koulutuksen materiaalit veloituksetta. Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa tartuimme tähän tilaisuuteen, sillä Sukevan vankilassa työskentelevä projektityöntekijä oli valmiiksi
kouluttautunut Mielenterveyden ensiapukouluttajaksi. Mielenterveyden ensiapu1 ja ensiapu2 -koulutukset tarjoavat tutkittua tietoa mielenterveydestä ja sen vahvistamisesta. Mielenterveys on terveyttä, mielen hyvinvointia ja ihmisen kykyä selviytyä arjessa. Se on voimavara, joka mahdollistaa
monia asioita elämässä.
Mielenterveyden ensiapu (MFTA Mental Health Firs Aid) on kehitetty Australiassa 2000-luvun alkupuolella. Sen jälkeen ohjelma on levinnyt nopeasti ympäri maailmaa. Suomessa Suomen Mielenterveysseura on rekisteröinyt tavaramerkin ja vastaa koulutuksista, joita järjestetään ympäri maata
yhteistyössä paikallisten mielenterveysseurojen, kriisikeskusten ja muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa.
Kursseja on kahden tasoisia. Mielenterveyden ensiapu1 (MTEA1) -koulutus on tarkoitettu kaikille
asiasta kiinnostuneille. Painopiste on mielenterveysosaamisen vahvistamisessa sekä oman ja toisen
hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Koulutuksessa osallistuja saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen
vaikuttavista tekijöistä, rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä sekä saa
taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä.
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Mielenterveyden ensiapu2 (MTEA2) -koulutuksessa on mahdollisuus syventää tietoja mielenterveydestä sekä yleisimmistä mielenterveyshäiriöistä ja niiden oireista. Siinä opetellaan australialaisen
mallin mukaiset mielenterveyden ensiavun vaiheet. Kumpikin kurssi kestää 14 oppituntia. Kaikissa
koulutuksissa on myös esillä itsemurhien ehkäisyn näkökulma.
Mielenterveyden ensiapukursseilla osallistuja saa työkaluja elämänhallintaansa ja rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä. Koulutusten tavoitteina on lisätä ihmisen tietämystä mielenterveyteen vaikuttavista tekijöistä, muuttaa asenteita positiivisempaan suuntaan,
vähentää leimautumista ja siitä aiheutuvaa häpeää, vahvistaa omia voimavaroja ja rohkaista huolehtimaan omasta ja lähimmäisen mielenterveydestä.
Pidimme hankkeen aikana Sukevan vankilassa kolme Mielenterveyden esiapu1 -kurssia ja kolme
Mielenterveyden ensiapu2 -kurssia, joista olemme saaneet kerättyä hyvän määrän palautteita ja tätä
kautta olemme voineet arvioida Mielenterveyden ensiapukurssien hyödyllisyyttä ja vaikuttavuutta
vankeusaikana. Kurssin käyneet vangit ovat tuoneet esille, että vankeusaika on psyykkisesti kuormittavaa aikaa ja että he kohtaavat paljon mielenterveysongelmista kärsiviä vankeja vankilassa. Vangit
ovat tuoneet esille myös, että he ovat Mielenterveyden ensiapukurssin käytyään oppineet tunnistamaan paremmin mielenterveydenhäiriöitä itsessään sekä toisissa ja rohkaistuneet tarvittaessa tarjoamaan apua toisille vangeille.
Vangeilta saatuja kurssipalautteita:

”Sairastan masennusta, oli hyvä saada masennuksesta lisää tietoa”
”Sai tietoa mielenterveysongelmista”
”Kurssilta sai uusia näkökulmia; ajatukset avartuivat”
”Pystyi puhumaan vaikeistakin asioista, joista ennen ei ole voinut kertoa kellekään.
Ryhmässä toimi luottamus, esille tulleita asioita ei puhuttu sellissä/kurssin
ulkopuolella”
”Kurssi oli hyödyllinen. Luin koko kirjan läpi sellissä. Pohdin ja mietin kurssilla esille
tulleita asioita”
”Asiat koskettivat omaa elämääni ja pistivät ajattelemaan”
”Mielestäni kurssien järjestämistä kannattaa jatkaa”
”Mielenterveysasiat sopivat hyvin vankilaympäristöön. Vankilassa on paljon haasteita
mielenterveydelle. Vankilassa näkee, että useilla on mielenterveysongelmia”
”Jokainen uskaltautui kertomaan vaikeitakin asioita ja niiden myötä aloimme
kunnioittamaan toisiamme”
”Kurssilla sai uutta tietoa ja ymmärrystä mielenterveydenhäiriöistä”
”Osaan nyt tunnistaa mielenterveydenhäiriöitä paremmin”
”Kurssin sisältö sopii hyvin vankilaympäristöön ja on tarpeellinen”
”Ryhmässä tuli esille useita näkökulmia, mikä oli antoisaa ja pisti ajattelemaan
asioita”
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Kursseilla oli ohjaamassa kaksi ohjaajaa ja arvioimme yhdessä kurssien sopivuutta vankilaympäristöön. Kursseille ilmoittautui hyvin osallistujia ja kurssilaiset olivat motivoituneita. Kurssien sisällöt
kiinnostivat vankeja ja ryhmät olivat keskustelevia. Mielenterveyden ensiapu –kurssit toimivat mielestämme hyvänä psykoedukaationa ja antoivat osallistujille sekä paljon uutta tietoa että uusia taitoja. Oman arviomme mukaan kurssit sopivat erinomaisesti vangeille ja rikostaustaisille.
Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen aikana yksi Sukevan vankilan erityisohjaaja kouluttautui
sekä MTEA1 että MTEA2 ohjaajaksi ja kurssit tulevat jatkumaan Sukevan vankilassa myös hankkeen
päättymisen jälkeenkin. Kaksi erityisohjaajaa suoritti Mielenteveyden ensiavun peruskurssit Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen aikana ja heidän tarkoituksenaan on kouluttautua Mielenterveyden ensiapukurssien ohjaajiksi. Sukevan vankilalla MTEA -kursseja pidettiin hyödyllisinä ja ne kirjattiin vankilan tulevaan toimintasuunnitelmaan. Lisäksi hankkeen aikana ehdittiin esitellä MTEAn
toteuttamista vankilassa Risen ohjelmatoimintaa ohjaavalle työryhmälle, keskushallinnon asiantuntijalle sekä järjestää Risen ja Mielenterveysseuran yhteistyötapaaminen, jonka tavoitteena on löytää
keinoja MTEA kurssien laajempaan toteuttamiseen Risen yksiköissä.
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3.3 Nuorten ammatillinen kuntoutus ja NEET-nuorten kuntoutuksen
kehittämisen projekti
Jonna Luostarinen, projektityöntekijä

Nuorten ammatillisen kuntoutuksen osalta on Kelassa ollut viime aikoina meneillään muutoksia,
joiden kautta on haluttu helpottaa nuorten pääsyä Kelan ammatilliseen kuntoutukseen. Esimerkiksi
1.1.2019 voimaan astuneen lakimuutoksen mukaan 16-29 -vuotias nuori voi jatkossa hakea ammatilliseen kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa. Myös hakemus voi olla suullinen, jolloin kirjallista
hakemusta ei tarvita. Muutos koskee nuoria, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai jonka opinnot
ovat keskeytyneet tai vaarassa keskeytyä. Nuorella ei tarvitse olla diagnoosia, vaan riittää, että nuoren toimintakyvyn on arvioitu olevan heikentynyt, joka voi näkyä esimerkiksi elämänhallinnan tai itsenäistymisen haasteina. Arvion nuoren työ- ja toimintakyvystä ei enää tarvitse olla lääkärin laatima,
vaan arvion voi tehdä myös esimerkiksi sosiaalitoimen, etsivän nuorisotyön tai terveydenhuollon
työntekijä.
Vuosien 2018-2019 aikana Kelassa on myös käynnissä NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisen
projekti, jossa kehitetään työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten palveluita. Kehittämisprojekti on ollut osa ammatillisen kuntoutuksen lainmuutoksen valmistelua. Projektissa on
kiinnitetty huomiota NEET-nuorten ohjautumiseen Kelan kuntoutuspalveluihin niin Kelan sisältä
kuin yhteistyökumppaneidenkin kautta. Projektissa on kokeiltu nuorten ammatilliseen kuntoutusselvitykseen ja NUOTTI-valmennukseen hakeutumista matalalla kynnyksellä, joka on toteutettu niin,
ettei lääkärinlausuntoa tai kirjallista hakemusta tarvita. NUOTTI-valmennus on ammatillista kuntoutusta, joka sisältää yksilöllistä tukea ja ohjausta. NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori
kiinnostumaan elämäntilanteestaan ja tulevaisuuden suunnittelustaan. NUOTTI-valmennuksessa
nuori saa henkilökohtaisen valmentajan, jonka kanssa tavataan enintään 20 kertaa (20 x 1 tunti) viiden kuukauden aikana pääasiassa nuoren arkiympäristössä.
Lakimuutoksen myötä nuori voi saada kuntoutusrahaa koko nuoren ammatillisen kuntoutuksen ajalta, jolloin nuoren ei tarvitse olla huolissaan toimeentulostaan sen aikana. Huomattavaa kuitenkin
on, että vankeusaikana kuntoutusrahan maksuperusteet eivät välttämättä täyty, koska ensisijaisesti
vankeus estää henkilön toimeentulon hankkimisen, kuten päivätyön tekemisen, ei kuntoutukseen
osallistuminen. Vankeusaikana kuntoutusrahan saaminen tutkitaan aina tapauskohtaisesti.
Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa on kokeiltu asiakkaiden ohjausta myös nuorten ammatilliseen kuntoutukseen. Se, että jatkossa nuori ei enää tarvitse lääkärinlausuntoa nuorten ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumiseen keventää huomattavasti hakuprosessia ja madaltaa kynnystä
hakeutua kuntoutukseen. Se myös helpottaa nuoren ohjaamista kuntoutukseen vankeuden aikana
tai vapautumisvaiheessa.
Vuonna 2018 nuoren ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamista kokeiltiin esimerkiksi Naarajärven
vankilassa niin, että asiakas ohjattiin NUOTTI-valmennukseen osana koevapauden toimintavelvoitetta. Ensin asiakkaan tarpeita kartoitettiin moniammatillisesti sekä asiakasta haastatellen ja keskeisimmät huomiot kirjattiin ylös. Tämän jälkeen Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen työntekijä otti yhteyttä asiakkaan kanssa Kelan kuntoutuksen asiakaspalvelunumeroon, jossa jätettiin
soittopyyntö Kelan kuntoutusasiantuntijalle. Kelasta soitettiin sovitusti muutaman päivän sisällä
Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen työntekijälle, jonka kanssa sovittiin siitä kuinka ja milloin
asiakkaan haastattelu/suullinen kuntoutukseen hakeminen toteutetaan. Tässä tapauksessa asiakas
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tahtoi hoitaa haastattelun/kuntoutuksen suullisen hakemuksen tekemisen itsenäisesti, joten sovimme ainoastaan kellonajan, jolloin Kelasta soitetaan asiakkaalle.
Koska kyseessä oli avolaitos, oli asiakkaalla oma puhelin, jonka kautta pystyi haastatteluun osallistumaan. Suljetussa laitoksessa puhelu voidaan ohjata vankilan työntekijän puhelimeen. Haastatteluun
täytyy varata aikaa yhdestä kahteen tuntia. Haastattelun jälkeen Kela antaa yleensä hyvinkin nopeasti päätöksen kuntoutuksesta ja tässä tapauksessa asiakas sai myöntävän kuntoutuspäätöksen
muutamassa päivässä, jolloin päästiin sopimaan käytännön asioista valvotun koevapauden osalta.
NUOTTI-valmennusta toteuttavan palveluntuottajan, asiakkaan, Vankeusaika mahdollisuutena!
-hankkeen työntekijän ja rikosseuraamusesimiehen kesken sovittiin, että asiakas osallistuu 1-2 päivänä viikossa tunnin mittaisiin tapaamisiin NUOTTI-valmentajan kanssa, joiden tarkemmista ajankohdista ja tapaamispaikoista palveluntuottaja informoi vankilaa koevapauden edetessä.
Saadun kokemuksen pohjalta voitaneen todeta, että esimerkiksi NUOTTI-valmennus soveltuu erinomaisesti osaksi koevapauden toimintavelvoitetta, kun se on arvioitu asiakkaalle tarkoituksenmukaisesti palveluksi. Yhteistyö Kelan, NUOTTI-valmennusta tuottavan palveluntuottajan ja vankilan
välillä toimi pilotissa moitteetta. Onnistuneen pilotin edellytyksenä oli, että palveluntuottajaa ohjeistetaan etukäteen erityispiirteistä ja velvoitteista, joita heihin kohdistuu tapauksessa, että asiakkaaksi
tuleva henkilö on koevapaudessa.
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3.4 Rikostaustaisten asiakkaiden työllisyyspolkujen tukeminen työelämän
lupakortein
Jukka Viljanen, projektityöntekijä

Rikostaustaisten asiakkaiden – mm. vankien – kohdalla usein on tyypillistä, että asiakkaan koulutustausta on hatara ja työhistoria puuttuu tai se on rikkonainen. Työttömyys lähes kaikissa tapauksissa on pitkittynyt. Työkokemuksen puute samanaikaisesti työelämä- ja työnhakutaitojen rajoitusten
kanssa aiheuttaa sen, että työllistyminen vapaille työmarkkinoille vaatii huomattavasti enemmän tukitoimia ja ohjausta kuin TE-toimiston keskiarvoasiakkaan kohdalla, vaikka muita työssäolon haasteita jo olisikin voitettu. Kääntäen asian voi ilmaista niin, että todennäköisyys rikostaustaisen asiakkaan työllistymiselle on huomattavasti pienempi kuin keskivertotyönhakijan, jos rikostaustaisella
asiakkaalla ei ole erityistä tukea mukanaan työnhakutilanteessa. Siksi rikostaustausten asiakkaiden
työelämävalmiuksien lisääminen jo vankeuden aikana on perusteltua. Se lisää asiakkaan mahdollisuuksia kiinnittyä ja sitoutua normaaliyhteiskuntaan ja samalla se tukee työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. Vankeuslain toteuttaminen vangin työelämävalmiuksia lisäämällä tukee samalla myös julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain tavoitteiden saavuttamista. Rikosseuraamuslaitoksen
ja TE-toimiston laissa määritellyt tavoitteet ovat osin hyvinkin samankaltaiset keskenään.
Johtuen auto- ja meriteollisuuden voimakkaasta roolista Varsinais-Suomen alueen työmarkkinoilla
voidaan varsinaissuomalaisessa työmarkkinaympäristössä tehokkaasti lisätä asiakkaan työmarkkinavalmiuksia tarjoamalla asiakkaille mahdollisuuksia hankkia työnhakunsa tueksi niitä työelämän
lupakortteja, joita teknologiateollisuuden piirissä yleisesti edellytetään. Työturvallisuus- ja tulityökortit ovat keskeisessä asemassa mainittujen teollisuudenalojen työnhaussa. Monessa tapauksessa
asiakkaan pääseminen työhaastatteluun saattaa riippua siitä, onko hänellä hallussaan voimassaolevat lupakortit.
Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa työelämän lupakortteja on pyritty tekemään vangeille
helpommin saavutettaviksi kahdella tavalla: Hankkeen aikana on järjestetty lupakorttikoulutuksia,
joissa rikosseuraamuasiakkailla on ollut mahdollisuus mainittuja lupakortteja suorittaa ja tämän lisäksi hankkeen resurssein Riselle on tarjottu mahdollisuus kouluttaa henkilökunnastaan työelämän
lupakorttien kouluttajia. Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella lupakorttipätevyyteen johtavia lupakorttikoulutuksia on järjestetty Satakunnan vankilan Huittisten osastolla ja itä-pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella Sukevan vankilassa. Lupakorttien kurssinjohtajakoulutukset olivat Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen toimesta tarjolla syksystä 2018 lähtien kevättalveen 2019 saakka.
Lupakorttikouluttajien (kurssinjohtajien) kouluttamisella pyritään varmistamaan, että Risellä on
myös hankkeen jälkeen käytössään resurssi, jonka avulla voidaan lisätä ja ylläpitää rikosseuraamusasiakkaiden työelämävalmiuksia mainittujen lupakorttien muodossa. Tällä pyritään tasoittamaan
sitä epäsuhtaista asetelmaa, jossa päihde- ja rikostaustainen asiakas kilpailee normaaliyhteiskunnan työpaikoista niiden työnhakijoiden kanssa, joilla on ammatillisen koulutuksen ja työkokemuksen kautta normaalit työelämävalmiudet jo lähtökohtaisesti.
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3.5 ICT-kurssi Turun vankilan nuorten osaston vangeille
Jukka Viljanen, projektityöntekijä

Turun vankilan nuortenosaston vangeille tarjottiin mahdollisuus osallistua ajalla 14.01.2019 –
18.02.19 Viope Education Oy:ltä Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen toimesta hankittuun
ICT-teemaiseen koulutukseen. Koulutuksen sisältö koostui Python-ohjelmointikielen ja Construct
2 -pelinteko-ohjelman opiskelusta. Koulutuskertoja toteutui yhteensä yhdeksän ja jokainen kerta
koostui kahdesta 45 minuutin mittaisesta oppitunnista. Vankeja oppitunneille osallistui keskimäärin
neljä oppituntia kohden. Yksi osallistuja osallistui kaikkiin oppitunteihin ja yksi osallistuja kahdeksaan koulutuskertaan. Loput osallistujat vaihtuivat osaston vankisijoittelun mukaan, mikä muodosti
haasteen opetukseen, koska opetussisällöt muodostivat jatkumon oppitunnista toiseen.
Koulutuksen lopuksi pyydettiin palautteet osallistuneilta vangeilta, kouluttajan edustajilta ja vankilan henkilökunnalta. Vangit kokivat sisällöt mielenkiintoisiksi, mutta osa koki varsinkin ohjelmoinnin opetussisällön liian teoreettiseksi ja vaikeaksi. Yleisesti vankien kesken koulutusta tai kurssitusta pidettiin hyvänä asiana ja osallistujat kokivat saaneensa ICT-alasta konkreettista tietoa, jota on
mahdollista hyödyntää esimerkiksi ammatinvalintaprosesseissa. Toisaalta samanaikaisesti vangit
olisivat kaivanneet koulutukseen konkreettisempaa sisältöä, liittyen esimerkiksi sähköiseen viranomaisasiointiin ja sähköisen tiedon hakemiseen www-ympäristöstä.
Kouluttajan edustajan kokemukset liittyivät lähinnä tekniseen infrastruktuuriin, josta koettiin, että
toteutus onnistui odotettua paremmin vankilan monin tavoin suljetussa ympäristössä. Opetustilanteet vaativat myös opettajalta kenties normaalia dynaamisempaa työotetta, mutta sitä ei koettu ongelmaksi. Yhteistyö kouluttajan edustajien kanssa sujui saumattomasti, mikä itsessään tuki vahvasti
kokeilun onnistumista. Sekä vankilan oman henkilökunnan että koulutuksen toteuttamisvastuussa
toimineen hanketyöntekijän kokemus oli, että pitkän, sisällöllisen jatkumon muodostavan koulutuksen järjestäminen on melko haastavaa vahvasti osastoidussa suljetussa laitoksessa. Haasteiksi
käytännön arjessa koettiin niin tiedonkulku kuin vankilogistiikkakin. Koska nyt järjestetty koulutus
ei ollut kiinteä osa vankilan tai osaston päiväjärjestystä, siihen liittyvä tieto kulki valvontahenkilökunnalle välillä osittain satunnaisesti johtuen siitä, että useita henkilöitä vuorollaan hoitaa osaston
valvomoa eli henkilöiden vaihtuvuus on suurta. Myös koulutukseen osallistuvien vankien vaihtuvuus
muodostui haasteeksi, koska mielekäs osallistuminen ja opetuksessa eteneminen olisi edellyttänyt
osallistumista kaikille oppitunneille. Nyt opettajan aikaa kului melko paljon uusien osallistujien perehdyttämiseen, mikä tarkoitti sitä, että tänä aikana pidemmälle ehtineet oppilaat odottivat passiivisina.
Kokonaisuudessaan vankikoulutukselle nähtiin tarvetta kaikkien osallistujien tahoilta. On kuitenkin
huomattava, että osastoidussa suljetussa vankilassa fyysinen ja toiminnallinen viitekehys asettaa
lukuisia rajoitteita, joita ei normaaliyhteiskunnassa tai avoimemmissa Rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä ole, mistä johtuen mahdollisten tulevien koulutusten suunnittelu tulisi aloittaa ottaen mukaan kohdeyksikkö aikaisemmin ja vuorovaikutteisemmin kuin nyt tapahtui. Nyt toteutettu koulutus
tarjosi prosessiin osallistuneille tahoille uutta tietoa, jota on mahdollista hyödyntää mahdollisessa
myöhemmässä koulutussuunnittelussa.
Osallistuneet vangit saivat tukea ammatilliseen pohdintaan ja lisäksi onnistumisen kokemuksia, mikä
itsessään voitaneen katsoa tämän kokeilun suurimmaksi onnistumiseksi. Haastavaan lähtöasetelmaan nähden lopputulos oli onnistunut, mutta sellaisenaan tämä nyt toteutettu malli ei kovin hyvin
istu osastoituun suljettuun vankilaan, vaan vaatii jatkokehittelyä sisällön ja toteuttamistavan osalta.
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3.6 Sukupuolisensitiivinen työ naisvankien kanssa
Adnan Balic, projektityöntekijä

Hankesuunnitelmaan oli kirjoitettu myös sukupuolisensitiivisen työn edistämistä Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella. Projektityöntekijä lähti toteuttamaan osiota Bikva-kehittämismallin mukaisella työpajatyöskentelyn menetelmällä, johon Turun vankilan naisvangit osallistuivat vapaaehtoisesti. Työpajojen toteuttajiksi kutsuttiin ostopalveluresurssilla kaksi ulkopuolista sosiaaliohjaajaa
turkulaisista järjestöistä. Työpajoja toteutettiin yhteensä kolmena päivänä kahdessa neljän hengen
vankiryhmässä. Työpajojen aiheina olivat: 1. Naisvangin hyvinvointi, 2. Perhesuhteiden tukeminen ja
3. Vapautumista tukevat palvelut
Vangeille toteutettujen työpajojen lisäksi toteutettiin yksi työpaja naisvankiosaston työntekijöiden
kanssa. Tässä työpajassa käsiteltiin vankien työpajoista nousseita teemoja ja tavoitteena oli kehittää
naisvankiosastoa vastaamaan paremmin naiserityisiin tarpeisiin. Pajoista saatuja myönteisiä tuloksia esiteltiin hankkeen järjestämissä seminaareissa ja koulutuksissa.
Jyväskylän ViaDian Rise-Varikko osahankkeessa tehtiin myös naiserityistyötä, jota on kuvattu tähän
loppuraporttiin sisältyvässä ViaDian osahankkeen omassa osuudessa.
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3.7 Vankiterveydenhuollon mahdollisuudet työ- ja toimintakyvyn
edistämisessä
Mariitta Vaara, työ- ja toimintakykyasiantuntija

Vankiterveydenhuollon yksikön perustehtävä on tuottaa laadukkaat terveyspalvelut vankeusrangaistusta suorittavalle asiakkaalle. Normaalisuusperiaatteen perusteella tuomitulla on vankeusaikana oikeus saada samat terveyspalvelut kuin siviilissä.
Vankiloiden poliklinikoilla työskentelee yhteensä 120 sairaanhoitajaa ja 25 lääkäriä. Lisäksi vankiterveydenhuollon yksiköllä on kolme sairaalaa. Psykiatrisella vankisairaalalla on kaksi yksikköä, toinen
Turussa ja toinen Vantaalla. Hämeenlinnan vankisairaala hoitaa somaattisia sairauksia.
Sairaanhoitajan tulohaastattelu ja henkilökohtainen hoitosuunnitelma
Sairaanhoitajat tapaavat kaikki vangit kolmen ensimmäisen vankilapäivän aikana. Tulohaastattelussa kartoitetaan asiakkaan fyysinen ja psyykkinen terveydentila, lääkitys ja päihteiden käyttö. Lisäksi mitataan asiakkaan pituus, paino, verenpaine ja pulssi. Alkukartoituksen perusteella laaditaan
henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Sairaanhoitajan arvion perusteella asiakas ohjataan lääkärin,
päihdetyöntekijän tai hammaslääkärin vastaanotolle. Suljetuissa vankiloissa on mahdollisuus ohjata myös psykologin vastaanotolle.
Tulohaastattelussa käytössä olleiden tietojen perusteella sairaanhoitaja arvioi asiakkaan työkyvyn
kyseisen vankilan työtoimintojen vaatimuksiin nähden. Työkykyarvio vaikuttaa asiakkaan sijoittumiseen vankilan toimintoihin ja suuntaa asiakkaan kuntoutuspolkua. Työkykyiset ohjataan työtoimintoihin, kun taas osatyökyiset ohjataan lääkärin työkykyarvioon. Lääkärin arvioiman sairauden tai
vamman aiheuttaman rajoituksen mukaan osatyökykyiset sijoittuvat joko työtoimintaan tai kuntouttavaan toimintaan. Ne työtehtävät, joihin asiakkaalla on terveydellisiä rajoitteita, kirjataan. Mahdollinen työkyvyttömyysaika kirjataan hoito- ja mahdollista kuntoutussuunnitelmaa varten. Työkyvyttömyysajat ja niiden syyt tarvitaan myös mahdollista eläkehakemusta varten.
Asiakkaat kuuluvat ennen vankeusaikaa ja myös vankeusajan jälkeen oman kunnan terveydenhuollon piiriin. Jos asiakkaalla on vankilaan tullessa kesken jääneitä terveydentilan selvityksiä, tulisi niitä jatkaa vankeusaikana. Myös perusterveydenhuollon kautta varatut erikoissairaanhoidon palvelut
tulisi toteuttaa, jotta jo siviilissä käynnistetty hoitosuunnitelma edistyisi vankeusaikana. Valtaosalla
vankilan asiakkaista on päihdeongelma. Vankeusaikana asiakkaat ovat päihteettömiä, jolloin ajoitus
esimerkiksi erityissairaanhoidon tutkimuksille on siviiliaikaa parempi. Keskeytynyt hoitosuunnitelman eteneminen jarruttaa asiakkaan työllisyys-, koulutus- ja myös kuntoutussuunnitelmien laatimista.
Vankiterveydenhuollon osallistuminen rangaistusajan suunnitelmien rakentamiseen
Vankeusajan tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen ja työllistymisen edistäminen. Vankeusajan
alusta alkaen suunnitelmat rakennetaan kohti vapautumisaikaa ja siviiliin palaamista. Asiakas on
itse mukana suunnittelemassa tulevaisuuttaan tietäen, mitkä mahdollisuudet hänellä on vankeusaikana edistää työ- ja toimintakykyään. Vankiterveydenhuollon henkilöstön yhteistyötä muiden
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ammattiryhmien kanssa rajoittaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Asiakkaan terveyteen liittyviä
tietoja ei saa kertoa sivullisille ilman asiakkaan antamaa kirjallista suostumusta. Siksi onkin tärkeää,
että asiakkaalta saadaan kirjallinen suostumus niiden terveystietojen luovuttamiseen, joilla on vaikutusta tulevaisuuden suunnitelmiin. Ilman suostumusta sairaanhoitaja saa kertoa sairauspoissaolosta ja sen pituudesta. Sairaanhoitaja tai lääkäri saa myös kertoa, mihin työtehtäviin asiakas ei
voi terveydentilan vuoksi osallistua ja onko asiakkaan terveydentilassa tekijöitä, jotka tulee ottaa
huomioon ammatin, työtehtävien tai koulutuksen valinnassa.
Toimintakyky
Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista – työstä, opiskelusta,
vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimisesta – siinä ympäristössä, jossa hän elää
(THL 2019).
Toimintakyky ei siis ole pysyvä tila. Toimintakyky on aina sidoksissa siihen ympäristöön, jossa toiminta tapahtuu. Ympäristö voi joko tukea tai haitata asiakkaan suoriutumista. Toinen ihminen, esimerkiksi ohjaaja tai sairaanhoitaja on osa vaihtelevaa toimintaympäristöä. Käytännön tilanteissa
tulevat esiin työelämävalmiuksiin kuuluvat sosiaaliset taidot ja varsinkin sosiaalisten taitojen puute.
Toisen ihmisen kanssa yhteistyö voi onnistua, vaikka se ei onnistu toisen ihmisen kanssa. Työelämässä emme yleensä voi valita työkavereita, vaan kaikkien kanssa on tultava toimeen.
Vankeusajan kuntouttavan toiminnan lisäksi myös säännöllinen vuorokausirytmi, monipuolinen ravinto, päihteettömyys ja terveydenhoito edistävät hyvinvointia. Lisäksi päihdekuntoutus, erilaiset
elämän hallintaa parantavat ohjelmat ja mielekkäästi käytetty vapaa-aika edesauttavat asiakkaan
toimintakyvyn paranemista. Monen asiakkaan toimintakyky onkin parhaimmillaan vapautumisvaiheessa.
Työkyky
Työkyky on osa toimintakykyä. Työkyky muodostuu ihmisen fyysisten ja psyykkisten voimavarojen ja
työn välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta (TELA 2019). Terveyden lisäksi työkykyyn vaikuttaa osaaminen ja ammattitaito sekä halu tehdä työtä. On tärkeä selvittää myös asiakkaan oma arvio
omasta terveydestä ja toimintakyvystä. Vankilaan tulijoilla on usein rajallinen ammattitaito ja vähäinen työkokemus. Työkokemuksen puute rajoittaa oman työkyvyn ja koulutuskyvyn arviointia. Monella asiakkaalla on kouluajoista negatiivisia kokemuksia, mikä saattaa vinouttaa omaa arviointia.
Kuten toimintakyky myös työkyky vaihtelee ympäristön vaatimusten mukaan. Sen tähden myös
vankilan työtoimintojen tulee olla vaihtelevia. Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus edetä vähemmän
vaativista töistä vaativampiin töihin. Erilaista osaamista edellyttävät tehtävät paljastavat tekijänsä
vahvuudet ja heikkoudet. Heikkouksia tulee vahvistaa, mutta vahvuuksien varaan voi suunnitella
työllisyys- tai koulutuspolkua. Motivoituminen työskentelyyn edellyttää, että asiakas kokee toiminnan merkitykselliseksi.
Vankeusaikana on mahdollisuus vahvistaa sekä osaamista että koulutusta. Toteuttamiskelpoisten
työllisyys-, kuntoutus- ja koulutuspolkujen rakentaminen voidaan käynnistää jo vankeusaikana. Kun
asiakas näkee omat mahdollisuutensa ja työtoimintojen merkityksen työllistymisessä, on hänen helpompi sitoutua vankeusajan kuntoutumissuunnitelmaan. On tärkeää, että vankiterveydenhuollon
työntekijät osallistuvat kuntoutuspolkujen suunnitteluun varsinkin, jos terveydessä on rajoitteita,
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jotka tulee ottaa huomioon ammatin, työtehtävien tai koulutuksen valinnassa.
Työkyvyn arviointi
Vankiterveydenhuollon henkilökunnalla on tulotilanteessa mahdollisuus arvioida asiakkaan työkykyä myös vapaille työmarkkinoille. Terveydentilan alkukartoituksen perusteella sairaanhoitaja tai
lääkäri voi arvioida onko asiakas työkykyinen vapaille työmarkkinoille tai mahdollisesti työkykyinen
suunnitellun hoito- tai kuntoutussuunnitelman toteutumisen jälkeen. Jos asiakkaalla on työkykyä
pysyvästi rajoittava sairaus tai vamma, vankiterveydenhuollon henkilökunta voi arvioida onko asiakas tulotilanteessa osatyökykyinen vai työkyvytön vapaille työmarkkinoille. Vankiloiden lääkäreillä
on mahdollisuus lähettää asiakkaat perusteelliseen työkyvynarviointiin vankisairaaloihin. Myös sairaalahoitoa tarvitsevat asiakkaat lähetetään vankisairaaloihin. Sairaaloissa työskentelee eri ammattiryhmistä koostuvat moniammatilliset tiimit.
Työkyvyn arviointi edellyttää tietoa työn vaativuudesta ja työn kuormitustekijöistä. Sekä vankiloiden poliklinikat että työtoimintojen tilat sijaitsevat vankila-alueella. Sairaanhoitajilla ja lääkäreillä
on hyvä mahdollisuus tutustua työtoimintoihin, niiden fyysisiin ja psyykkisiin vaatimuksiin ja työoloihin, joissa asiakkaat ja heidän ohjaajansa työskentelevät. Vankiterveydenhuollon työkyvyn arvio
tulisi aina uusia, kun asiakas vaihtaa vankilaa tai kun työtehtävä muuttuu. Jatkosuunnitelmien takia
on hyvä saada tietoa siitä, miten erilaiset työtehtävät sujuvat, miten todettu sairaus tai vamma vaikuttaa työssä suoriutumiseen ja muuttuuko suoriutuminen hoidon ansiosta.
Sairaanhoitajat tapaavat asiakkaan vankeusaikana keskimäärin 30 kertaa. Toistuvien tapaamisten
perusteella sairaanhoitajille muodostuu hyvä käsitys siitä, minkälainen on asiakkaan työkyky vapaille työmarkkinoille terveyden näkökulmasta. Vapautumisvaiheen arviota työkyvystä vapaille työmarkkinoille on mahdollisuus verrata tulotarkastuksessa tehtyyn arvioon, jolloin saadaan vastaus
myös siihen, onko vankeusajalla ollut vaikutusta työkykyyn. Jos työkyky on parantunut, voidaan
myös työllistymissuunnitelmaa suunnata esimerkiksi TYP -palveluihin ja Kelan palveluihin. Jos työkyky on pysynyt ennallaan kuntoutuksesta huolimatta, voidaan päätellä sen pysyvän myös siviilissä ennallaan ja ohjata asiakkaat esimerkiksi oman kunnan aikuissosiaalityön ja Kelan kuntoutus- ja
etuuspalvelujen piiriin. Jos taas työkyky on heikentynyt vankila-aikana, on odotettavissa, että työkyky tulee siviilissä edelleen heikentymään. Silloin asiakas tulee ohjata aikuissosiaalityön lisäksi myös
Kelan tai eläkelaitosten eläkeselvitysten piiriin. Jokaiselle vapautuvalle on varmistettava hänen elämäntilanteeseensa kuuluva toimeentulo.
Työkyvyn arviointi edellyttää asiakkaan kanssa työskentelevien henkilöiden säännöllisesti toistuvaa
yhteistyötä. Asiakkaan monialainen työkyvyn arviointi perustuu jaettuun asiantuntijuuteen, jossa
jokainen asiakkaan kanssa työskentelevä työntekijä on oman alansa asiantuntija.
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Kuvio 7. Verkostoyhteistyön tapoja Vankeusaika mahdollisuutena! -hankeessa.
Työ- ja toimintakyvyn arviointi vankeusaikana

sairaanhoitajan
tulohaastattelu

esitiedot

päihdetyöntekijä

työnjohtajat

Entinen
työ

hammaslääkäri
työkykyinen

vartijat

Vankeusaika mahdollisuutena!

työkykyinen hoidon tai
kuntoutuksen avulla

→ → Vangin oma arvio työkyvystään →

sosiaalityöntekijä

opettajat

psykologi

erityisohjaaja

Työkykykoordinaattori koordinoi prosessin etenemistä

TE-toimisto

Koulutus
TYPpalvelut

osatyökykyinen

työkyvytön

Aikuissosiaalityö

Kela, kunnat, TE-palvelut

lääkäri

Kela
Työeläkelaitokset

Mariitta Vaara 30.5.2019, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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4 Järjestötoiminnan
mahdollisuudet rikostaustaisten
työllisyyden edistämisessä - ViaDia
Rise Varikon toiminta Jyväskylässä
ja Lappeenrannassa
Elina Almgren, projektikoordinaattori
Pia Vilkman, hankeassistentti
Hanketta toteuttamassa myös ohjaajat Jari Sulkunen ja Ari Väänänen
4.1 Ohjausprosessi

Hankkeen aikana lähdettiin rakentamaan työalustaa ja kehittämään tähän liittyviä tukitoimia vankila- ja rikostaustaisille. Hankkeessa kehitettiin toimintaa, jossa rikostaustaiselle henkilölle voitiin tarjota työtä ja mielekästä tekemistä päivään, apua viranomaisasioinnissa ja päihteistä irtautumisessa,
sekä henkilökohtaista kasvua tukevaa ryhmätoimintaa ja yksilökeskusteluja. Lisäksi kokeiltiin myös
asumisen tukipalveluita sekä välivuokrausta tälle kohderyhmälle. Tärkeäksi nähtiin kopin ottaminen
vankilasta vapautuessa, ja asiakkaiden kiinnittyminen säännölliseen toimintaan heti vapauduttua.
Toiminnan tarkoituksena on olla alkusysäys rikoksettoman elämän aloittamiselle. Alustana toimivat
ViaDia Jyväskylä ry sekä ViaDia Lappeenranta ry.
Hankkeessa kehitettiin ohjausprosessia, joka alkaa vangin vankeustuomion aikana ja jatkuu vapautumisen jälkeen. Hankkeen aikana todettiin, että vankilasta vapautuvat asiakkaat tarvitsevat usein
monipuolista tukea. Vapautumisvaiheessa vanki jää usein yksin ja tippuu palveluverkostojen ulkopuolelle.
Järjestön kautta toteutettu ohjaus on sujuvoittanut vankien arkeen palaamista, mikä on alkusysäys
siviilissä jatkuvalle kuntoutumiselle. Ohjausprosessin tärkeimmäksi vaiheeksi muodostui vapautumisen nivelvaihe, jossa vanki jää usein yksin. Ohjaaja toimi asioiden sujuvoittajana sekä eteenpäin
kannustavana tukihenkilönä.
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Kuvio 8. Verkostoyhteistyön tapoja Vankeusaika mahdollisuutena! -hankeessa.
Ohjausprosessi

1.

Asiakas tai työntekijä ottaa yhteyttä vankilasta käsin tai hanketyöntekijä käy vierailulla vankilassa esittelemässä toimintaa. Asiakkaan kanssa keskustellaan vapautumisesta ja siihen liittyvistä
toiveista ja haasteista.

2.

Asiakas käy tutustumassa paikalliseen ViaDiaan ja näkee millaisia pajatyöskentelyn mahdollisuuksista on tarjolla. Asiakkaan kanssa käydään TYP-palveluissa jotta asiakkuus Typ:in osalta
voidaan käynnistää.

3.

4.

Asiakkaan koevapaus tai vapaus alkaa. Jos asiakkaan kanssa ei olla pystytty käymään TYP:issä
aikaisemmin, käydään nyt siellä aloittamassa asiakkuus. Selvitetään onko asiakkaalla tarvetta
järjestellä muita virastoasioita (Kela, sosiaalitoimi, te-palvelut) autetaan asiakasta joko ViaDialla netin kautta tai lähdetään paikan päälle asiakkaan mukaan virastoihin. Asiakkaalla voi olla
myös tarve päästä päihdehoitajalle tai velkaneuvontaan. Tämän lisäksi asiakasta voidaan auttaa
esimerkiksi huonekalujen hankinnassa.

TYP-palvelujen kautta asiakas voi ohjautua paikalliseen ViaDiaan kuntouttavaan työtoimintaan. Jos kuntouttava työtoiminta ei ole mahdollista asiakkaan kohdalla, järjestetään hänelle
mahdollisuus matalamman kynnyksen työpajatyöskentelyyn hankkeen ohjauksessa. Asiakasta
tuetaan pysymään työtoiminnoissa yksilökeskustelujen ja ryhmätoimintojen sekä käytännön
tuen avulla. Asiakas täyttää työkyvyn itsearviointi lomakkeen joka auttaa häntä arvioimaan
omaa työkykykään.
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4.2 TYP-verkoston kanssa tehty yhteistyö
Rise-varikko hankkeessa tärkeäksi on muodostunut yhteistyö työllisyyspalveluiden kanssa. Sekä Jyväskylässä että Lappeenrannassa hanketyöntekijä on ollut tärkeä linkki vangin ja TYP-palveluiden
välillä. Kun vanki on ensimmäisen kerran ottanut yhteyttä hankkeen työntekijään, on työntekijä tämän jälkeen selvittänyt mahdollista työtoimintapaikkaa eri järjestöissä. Monesti työtoimintapaikka
on löytynyt ViaDia Lappeenranta ry:n tai ViaDia Jyväskylä ry:n toiminnasta. Asiakasta on mahdollisuuksien mukaan pyydetty käymään ViaDialla ennen vapautumista, ja samalla kertaa asiakkaan
kanssa on käyty TYP-työntekijän luona sopimassa työtoiminnasta. Jos asiakas ei ole pystynyt tulemaan etukäteen käymään, on asiakkaan kanssa menty yhdessä TYP-työntekijän luo asiakkaan vapauduttua.

Hankkeen työntekijä on ollut tärkeä kontakti vangin ja TYP-työntekijän välillä. Jo tutuksi käynyt hanketyöntekijä on avustamalla ja mukaan tulemalla tehnyt helpommaksi viranomaisasioimisen. Tämä
TYP-työskentely on lähennellyt myös yhden luukun periaatetta. TYPissä hankeasiakkaat saivat ohjausta moniin muihinkin palveluihin, kuten päihdehoitajalle, kuntouttavaan työtoimintaan, lääkärinselvityksiin tai velkaneuvontaan. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä selkeään viranomaisasiointiin sekä
ohjaajan tukeen asioinnissa. TYP-asiakkuuteen pääseminen on usein vapautuvalle vangille tärkeä,
jotta paluu siviiliin alkaisi kokonaisvaltaisesti.
Hankkeen alkaessa perustettiin Jyväskylään ViaDia Jyväskylä ry:n lähiötalo. Tähän tilaan saatiin toimisto myös kaupungin TYP-työntekijälle. Tämä on ollut todella hyvä asia vapautuneen vangin eteenpäin ohjauksessa. Samalla kun asiakas on tullut ViaDia Jyväskylän yhteyteen, on voitu hoitaa hänen
TYP-asioitaan. Lappeenrannassa paikallinen ViaDia sijaitsee keskustan tuntumassa, joten siellä taas
on ollut myös suhteellisen helppoa lähteä asiakkaan kanssa hoitamaan TYP-asioita ViaDialta käsin.
(Kuva: Jari Sulkunen)
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4.3 Välivuokraus ja asumisen tukipalvelut
Hankkeen aikana on kokeiltu toimintamallia, jossa tarjotaan vankilasta vapautuville välivuokra-asuntoja, joihin tarjotaan asumisen tukipalveluja. Monelle vangille oman kodin löytyminen on iso haaste
vangin taustojen vuoksi. Hankkeen aikana tehtiin kokeilusopimukset Y-säätiön sekä JVA:n kanssa
asuntojen välivuokrauksesta. Hankkeen loputtua yhteistyötä jatkettiin Y-säätiön kanssa. Asuntojen
välivuokraajana on toiminut ViaDia Jyväskylä ry.
Asunnon etsinnän prosessi alkoi noin 3 kuukautta ennen koevapauden tai vapautumisen alkamista.
Tällä tavalla haluttiin varmistaa asiakastyölle hyvä aloitus sekä varmistaa että asunto pystytään järjestämään. Hankkeen aikana on välivuokrattu neljää eri asuntoa vapautuneelle vangille.
Näistä asunnoista kaksi siirrettiin asiakkaalle itselleen onnistuneen tuetun asumisen päätteeksi ja
yksi asunto jäi ViaDia Jyväskylä ry:n hallinnoitavaksi hankkeen loputtua. Yksi asunto jouduttiin irtisanomaan asunnossa tapahtuneiden häiriöiden vuoksi. Välivuokrausprosessissa yhteistyövankiloina
ovat olleet Laukaan, Naarajärven, Sukevan sekä Hämeenlinnan vankilat. Sukevan vankilan asiakkaiden kanssa ei onnistunutta välivuokraprosessia ole pystytty saattamaan loppuun.
Kuvio 9. Rise-Varikon välivuokrausprosessi Jyväskylässä
Välivuokrausprosessin eteneminen
Yhteydenotto:

Alkuhaastattelu:

Vankilan työntekijä tai
vanki ottaa yhteyttä.
(3 kk ennen asunnon
tarvetta)

Tutustutaan asunnon
etsijään ja kerrotaan
välivuokraasumisesta. Kerrotaan
myös työtoiminta- ja
ryhmiin osallistumis
mahdollisuuksista
ViaDialla. Päätetään
lähdetäänkö yhteiseen
prosessiin.

Asunnon etsintä:

Yhteydenotto JVA
ja y-säätiön asuntopalveluihin. JVA:lla
ehtona vuokravelattomuus heille

Asumisen alkaminen:
Hanketyöntekijät valvovat vuokranmaksua,
ja tekevät kotikäyntejä, kannustavat työtoimintaan ja ryhmiin
osallistumiseen sekä
uusivat vuokrasopimuksia. Asuntoon
otetaan huoneistoturvavakuutus.

Asunto itselle?

Jos tuen tarve
vähentyy ja loppuu
asumisen aikana,
vuokrasuhde voidaan
siirtää asukkaalle
itselleen 6kk-1v asumisen alkamisesta.

Hyviä toimivia käytäntöjä välivuokrauksessa ovat eri pituisten määräaikaisten vuokrasopimusten
tekeminen, tukikäynnit asiakkaan luona sekä työtoiminnan yhdistäminen asumisen tukipalveluun.
Tarkoitus ei ole tarjota pelkästään asumiseen liittyvää tukea, vaan kokonaisvaltaista tukea asiakkaan
tilanteeseen. Asiakkaiden palaute asumisen tukipalveluista oli pääosin hyvää. Hankkeen alkuaikoina
syntyi ongelmia siinä, että jotkut asiakkaat luulivat asunnon saamisen olevan automaatio. Tämän
vuoksi selkeä viestintä asunnon etsimisprosessista on tärkeää. Tällä ehkäistään turhia pettymyksiä.
Asunnon saaneet asiakkaat olivat tyytyväisiä asuntoihin ja saamansa tuen määrään. Tärkeää oli huomata se, että jos asuminen jouduttiin jostain syystä katkaisemaan, täytyi asukkaan olla hyvin perillä
tähän johtaneista syistä. Kirjalliset varoitukset ja huomautukset ennen asumisen loppumista olivat
tärkeitä. Asumista ei voida katkaista yhden varoituksen perusteella, vaan tässä on noudatettava huoneistonvuokralakiin liittyviä periaatteita. Pirkanmaan ViaDia ry:n julkaisema välivuokra-asuttamisen
opas ohjaa näissä periaatteissa (http://www.viadia.fi/pirkanmaa/wp-content/uploads/2018/10/Valivuokra_asuttamisen_opas.pdf).
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Hankkeen loputtua välivuokramalli jäi ViaDia Jyväskylä ry:n käyttöön, samoin yhteistyösopimus
Y-säätiön kanssa. Välivuokrauksen turvaamiseksi ViaDia Jyväskylä ry aikoo osallistua myöhemmin
keväällä kaupungin asumisen tukipalveluiden kilpailutukseen, mutta hankkeen loppuessa välivuokraus jäi toistaiseksi tauolle.
Lappeenrannassa on avustettu asunnon hankinnassa viittä eri vankia, jotka kaikki löysivät asunnon. Sosiaalitoimen ja Kelan kautta selvitettiin yhdessä mahdollisuuksia maksusitoumuksiin, oltiin
yhteydessä kaupungin asumispalveluihin ja autettiin tukien kanssa sekä ohjattiin TYP-palveluihin.
Hankkeen aikana huomattiin, että vuokranantajan tietoisuus hankkeen työntekijän tukitoimista vangin kanssa auttoi asunnon saamisessa. Pienille järjestöille asuntojen välivuokraus voi tuntua liian riskialttiilta, mutta Lappeenrannan toimintamalli on osoittanut, että asunnon saamista voidaan myös
helpottaa muilla tarjotuilla tukitoimilla.
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4.4 Opinnollistaminen Rise Varikko- hankkeen aikana
Hanke on yhteistyössä Paikko-hankkeen (http://www.paikko.fi/) kanssa opinnollistanut ViaDia Jyväskylä ry:n pajatoimintoja. Idea tähän lähti siitä, että hankeasiakkaita haluttiin innostaa tutkinnon
osien suorittamiseen ja vahvistaa heidän kokemustaan omasta osaamisestaan.
Opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että työpajoilla pystytään tunnistamaan ihmisten osaamista ja
heille voidaan kirjoittaa todistus osaamisestaan. Tällöin pajoilla työskentelevien asiakkaiden kertyvä osaaminen hyödyttää heitä tulevaisuudessa työnhaussa tai tulevissa opinnoissa. Suoritettuja
osa-alueita voidaan esimerkiksi hyväksilukea opintoihin. Opinnollistaminen tapahtui keittiöllä, autopajalla, puuverstaalla sekä ViaDia torilla.
Saimme Paikko-hankkeelta materiaalit eri alojen opintokokonaisuuksista, ja kävimme läpi mitä
osioita pystyttäisiin suorittamaan pajatoiminnoissa. Tämän jälkeen Paikko-hankkeen henkilökunta
kävi vielä tarkistamassa laatimamme kokonaisuudet, jonka jälkeen saimme todistukset aloista ja kokonaisuuksista, joista pajoilla voi saada osaamistodistuksia. Osaamisen tunnistamisen prosessi saatiin päätökseen loppusyksyllä 2018, joten osaamistodistusten tekeminen aloitettiin vasta hankkeen
loppuvaiheessa, jonka vuoksi osaamistodistuksia ei vielä ole jaettu. Tämä toimintatapa jää Jyväskylän ViaDia ry:n toimintaan, ja ViaDia Jyväskylä ry:n muut ohjaajat on opastettu osaamistodistuksen
tekemiseen. Tällä tavoin myös hankeasiakkaat voivat jatkossakin saada osaamistodistuksia.

Kuvio 9.
Opinnollistaminen
Osaamistodistuksia voi tehdä
seuraavilla aloilla:
• Puuala
• Hotelli-ravintola ja catering
• Autoala
• Liiketalous

Osaamistodistuksia voi hyödyntää
työnhaussa sekä hyväksilukea
opinnoissa.

Henkilö saa ehkä ensimmaista
kertaa virallisen tunnustuksen
osaamisestaan ja onnistumisen
kokemuksen opiskelijana.

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 62/2019

45

4.5 Ryhmätoiminnot

Erilaiset ryhmätoiminnot nähtiin tärkeinä tukemaan rikostaustaisten integroitumista takaisin yhteiskuntaan. Hankkeen asiakkaiden kanssa toteutettiin ja kokeiltiin useita erilaisia ryhmätoimintoja, joista osa osoittautui paremmin toimiviksi ja osa taas
huonommin toimiviksi.

Naistenryhmät / Jyväskylä
Hankkeen alkaessa nähtiin tärkeäksi naiserityistyön aloittaminen rikostaustaisille. Naistenryhmän
ensimmäinen kokoontuminen oli marraskuussa 2016 ViaDian Kuokkalan Lähiötalolla. Naistenryhmää markkinoitiin yleisesti kaikille naisille avoimena Naisten Hyvinvointiryhmänä, joka kokoontui
parillisina viikkoina 2 tunnin mittaisina tapaamisina. Aiheina olivat mm. arki, ihmissuhteet, terveys.
Ohjelmarunko suunniteltiin ja tapaamiset pidettiin yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa. Muutamien
ensimmäisten ryhmätapaamisten jälkeen osallistujia oli kymmenkunta, osa tuli Laukaan vankilalta kuljettajan tuomana, osa osallistujista oli vapautuneita rikostaustaisia ja osa Kuokkalan alueen
naisia. Heti ensimmäisten kertojen jälkeen oli havaittavissa, ettei ryhmä ollut toimiva, mikäli se olisi
avoin kaikille muillekin kuin rikostaustaisille henkilöille. Niinpä rakennetta muutettiin jakamalla asiakkaat omiksi ryhmikseen. Rikostaustaisten Naisten Hyvinvointiryhmä jäi hankkeen ohjaukseen ja
loput Hyvinvointi-ryhmäläisistä siirtyivät ViaDia Jyväskylä ry:n ohjaukseen. Asiakkaat kokivat järjestelyn hyväksi.
Vuoden 2017 sisältöjä suunniteltiin uudestaan asiakkaiden toiveiden mukaiseksi, heidän toiveinaan
oli mm. erilaiset toiminnalliset teemat tai vierailut, jotka toteutuisivat myös muualla kuin Lähiötalolla. Ohjelma rakennettiin verkostoyhteistyössä Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityöntekijän,
Katulähetyksen, Kan ry:n sekä Sininauhaliiton työtekijöiden kanssa. Ohjelma sisälsi mm. kankaan
painantaa, kukkien istutusta, keilausta, puu-koruja, Takuusäätiön vierailun Lähiötalolle sekä vierailukäynnit Katulähetykselle sekä Kan-kodille. Haasteena ryhmän ohjaamisessa olivat toisinaan viime
tipassa peruuntuneet kuljetukset Laukaan vankilalta. Lisäksi ryhmäläisten kokoonpano vaihtui lähes
joka kerta, eli ne asiakkaat jotka olivat olleet suunnittelemassa ohjelmaa, eivät suurimmaksi osaksi
osallistuneet toteutukseen.

Vuoden 2017 lopusta lähtien naistenryhmät päätettiin pitää Laukaan vankilalla, joka helpotti mm.
kuljetusongelmaa ja ryhmät suunnattiin tällöin vain vankilataustaisille naisille. Tämän seurauksena
ryhmäkoot olivat tasaisempia ja ryhmän kävijät vakiintuivat ainakin osittain. Vankilassa toteutetut
naistenryhmät järjestettiin yhteistyössä Katulähetyksen sekä Kirkkopalvelujen yhdessä kokoNAINEN-hankkeen kanssa. Sisällöt koostuivat pääosin toiminnallisista osioista, ja tavoitteena oli naiseuden ja hyvän olon korostaminen, sekä itsetunnon kohoaminen. Sisältöjä olivat mm. taideterapia,
valokuvattavana oleminen, hiljaisuuden retriitti sekä naiseuden kysymykset. Vankilan naistenryhmä
osoittautui suosituksi, ja kävijöitä oli jatkuvasti 4-8 henkilöä. (Kuvat: Pia Vilkman)
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Elämänhallintaryhmä / Jyväskylä
Elämänhallinta-ryhmä tai toiselta nimeltään myös vertaistukiryhmä rikostaustaisille miehille ja naisille kokoontui ViaDian tiloissa syksystä 2016 alkaen perjantaisin. Ryhmä kokoontui loma-aikoja lukuun ottamatta säännöllisesti vuoden 2018 loppuun asti. Ryhmään sai tulla mukaan milloin vaan
non-stop periaatteella ja ennen kokoontumista oli mahdollisuus ruokailla maksutta Kuokkalan ViaDian Lähiötalolla. Tapaamisia ohjasi hankeohjaaja ja niiden aiheina olivat mm. arjenhallinta, sisäinen
kasvu, velkaneuvonta, kotikatko, asumisneuvonta sekä Marttojen ohjaamaa ruuanlaittoa. Ryhmien
kävijämäärä vaihteli 2-9 välillä, mutta keskimäärin ryhmässä kävi kerrallaan n. 4 henkilöä. Suurin osa
kävijöistä oli hankeasiakkaita, mutta mukaan otettiin myös muita halukkaita. Ryhmäläiset kokivat
ryhmän hyödylliseksi ja siitä muodostui monelle kävijälle arjen henkireikä. Hankkeen päätyttyä ryhmä päätti jatkaa toimintaansa ryhmäläisten itsensä vetämänä. (Kuvat: Jari Sulkunen)
Rinnallakulkijat /Lappeenranta
Rinnallakulkijat-ryhmä oli avoin kaikille ViaDian asiakkaille. Vuosina 2016–2017 kokoontumiskertoja
oli 10, joihin hankeasiakkaita osallistui 1–3 henkilöä. Jokaisella kerralla oli vertaistuki-keskustelua,
tai jokin tietty teema jossa oli asiantuntijan alustus ja tämän päätteeksi keskustelua (esim. Kela, velkaneuvonta, päihde- ja mielenterveys). Asiakkaat kokivat sisällöt hyödylliksi ja heille aiheellisiksi.

Kuva: Ari Väänänen
Vertaistukiryhmä / Lappeenranta
Hankkeen aikana vertaistukiryhmä kokoontui 6 kertaa ja osallistujia oli noin 3–5 henkilöä. Lisäksi
vertaistukiryhmän kesken järjestettiin yksittäisiä retkiä ja osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin. (ulkona syömistä, elokuvissa sekä teatterissa käyntiä, laavulla grillausta jne). Haasteena koettiin asiakkaiden sitoutuminen ryhmään.
Draamaryhmä ja hengelliset ryhmät / Lappeenranta
Syksyllä 2018 ViaDia Lappeenranta ry:n draamaryhmä aloitti kokoontumiset. Tähän osallistui yksi
asiakas. Draamaryhmässä harjoiteltiin improvisointia ja ilmaisuharjoituksia. Syksystä 2018 lähtien
ViaDia Lappeeranta ry:n hengellisiin päiväryhmiin oli osallistunut 2 asiakasta. Samoin ViaDia Lappeenranta ry:n miestenryhmän kokoontumiset alkoivat syksyllä 2018. Ryhmässä käsitellään miesten
asioita hengellisessä kontekstissa. Myös tähän ryhmään osallistui 2 asiakasta. Molemmat ryhmät
tulevat jatkamaan toimintaansa hankkeen loputtua, jolloin hankeasiakkailla on mahdollisuus osal-
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listua näihin ryhmiin jatkossakin. Hankkeen aikana huomattiin, että monesti asiakkaille ei pystytty
järjestämään vain heille rajattua ryhmää, sillä osallistuminen ryhmiin oli usein epävakaata. Tämän
vuoksi todettiin, että järkevämpää oli muodostaa niin sanottuja sekaryhmiä. Tällöin asiakkaat tutustuivat myös muihin ihmisiin kuin toisiin vankilataustaisiin, ja ryhmän koot pysyivät tasaisempina.
Liikunta Jyväskylä ja Lappeenranta
Hankkeen asiakkailta nousi toiveita erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin hankkeen aikana minkä seurauksena päätettiin hankkia kuntosalikortteja asiakkaillle. Jyväskylässä osa asiakkaista innostuikin
kuntosali-harjoittelusta ja he käyttivät ahkerasti kuntosali-korttejaan. Kuntosalikortteja otettiin käyttöön kymmenen kappaletta kymmenen käynnin korttia hankkeen alussa 2016, ja uudelleen kymmenen syksyllä 2017, ja vielä viisi 2018 keväällä. Asiakkaat saivat päiväsaikaan käydä kuntosalilla, jos
esimerkiksi muita töitä ei ollut tarjolla. Lappeenrannassa taas neljälle asiakkaalle ostettiin vuoden
kuntosalikortti. Käyntikertoja Lappeenrannassa kertyi yhteensä 40.
Jyväskylässä naisille haluttiin tarjota omaa erillistä liikuntaa, ja järjestimme syksyllä 2018 Yhdessä
kokoNAINEN-hankkeen kanssa ohjattua ”Likat liikkuu” toimintaa, joka sisälsi kahdeksan kertaa erilaisia liikuntamuotojen kokeiluja kuten aerobic, pilates, keilaus ja kehonhuolto. Tässä toiminnassa
osallistujien mukaan saaminen koettiin haasteelliseksi, sillä mukana oli yleensä vain yksi tai kaksi
naista. Vaikka toivetta toiminnasta ja kiinnostusta eri kertoihin oli ollut, eivät monet asiakkaat tulleet
lopulta mukaan ryhmäkertoihin. Yhtenä syynä saattoi tässä olla, että osallistuminen liikuntapainotteiseen ryhmään koettiin liian isoksi kynnykseksi. Tämä kertoo ehkä jotain rikostaustaisten naisten
asenteista ja peloista ryhmäliikuntaa kohtaan. Toisaalta myös tällaisen uuden liikuntamuodon juurruttaminen saattaisi vaatia pidemmän ajan.

Mielenterveyden Ensiapu 1-koulutukset
Projektikoordinaattori ja hankeassistentti suorittivat Suomen Mielenterveysseuran MTEA1-kouluttajan pätevyyden hankkeen aikana. Lappeenrannassa pidettiin MTEA1-koulutus 4/2018, johon osallistui hankehenkilökuntaa. 9/2018 MTEA1-koulutus pidettiin Laukaan vankilalla, johon osallistui sekä
vankeja että vankilan henkilökuntaa. 12/2018 MTEA1-koulutus pidettiin Kuokkalassa, jolloin osallistujina oli sekä asiakkaita että ViaDia Jyväskylä ry:n vapaaehtoistyöntekijöitä. Kaikissa ryhmissä
osallistujat olivat kiinnostunein ja positiivisin mielin mukana, osallistuen aktiivisesti keskusteluun ja
parityöskentelyyn. Kurssin sisältöjä pidettiin hyvinä ja moni asiakas koki saavansa niistä apua.
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Kuva:Pia Vilkman
Alfa-kurssit / Jyväskylä
Jyväkylän ViaDia ry:n tiloissa järjestettiin alfa-kurssi keväällä 2018 ja uudelleen syksyllä 2018. Alfa
on sarja vuorovaikutteisia tapaamisia, joiden aikana tutkitaan vapaamuotoisesti kristinuskon perusteita. Yksi alfa kurssi sisälsi 15 noin puolentoista tunnin tapaamista jotka pidettiin kerran viikossa.
Monet rikostaustaiset asiakkaat kokivat saavansa kuntoutumiseen tukea kristinuskon teemoista.
Kursseille osallistui hankkeen asiakkaita vaihtelevasti 2-3 henkilöä. Tämän lisäksi mukana oli muuta
ViaDia Jyväskylä ry:n asiakaskuntaa.
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4.6 Pajatyöskentely

Jyväskylä
Hankkeen asiakkaille aloitettiin Viadia ry:n hallinnoimana räätälöity ohjattu matalan kynnyksen pajatyöskentely. Jyväskylässä autopajalle löydettiin tilat heti hankkeen alussa 11/2016. Pajan kunnostus aloitettiin asiakkaiden kanssa. Autopajalla suoritettiin erilaisia autojen ja pyörien huoltotöitä ja
pesuja sekä suksien voiteluja. Pajatyöskentely todettiin asiakkaita motivoivaksi työmuodoksi, koska
se mahdollisti monenlaisia työtehtäviä ja mielekästä tekemistä sekä rytmiä ja sisältöä päivään. Puutyöpaja avattiin 9/2017 joka mahdollisti erilaisten puutöiden ja –korujen sekä myös hopeakorujen
valmistamisen. Yksi hankeasiakkaista oli taitava hopeakorujen tekijä ja hänelle järjestettiin pajalle
välineitä korujen valmistamiseen. Hankkeen loppuvaiheissa pajoilla oli mahdollista suorittaa osaamistodistuksia (kts. luku opinnollistamisesta), ja tämä toi lisäarvoa asiakkaan jatkopoluille.

Kuvat Jari Sulkunen
Lappeenranta
Lappeenrannassa sopivat pajatilat löydettiin vasta hankkeen loppuvaiheessa. Haasteellisen pajatilaetsinnän jälkeen lopulta 1.9.2018 aloitettiin pajan sisäpintojen kunnostus maalaamisella, sisustamisella ja tarvittavien työvälineiden hankkimisella. Asiakkaat olivat näissä valmistelutöissä mukana.
1.10.2018 paja avasi ovensa. Työtehtävinä olivat mm. polkupyörien entisöintiä, autojen renkaiden
vaihtoa ja pienet huoltotyöt. Pajalla suoritettiin myös monenlaista pientä fiksausta, kuten huonekalujen maalausta. Alihankintatyönä saatiin tehtäväksi kuormalavojen korjausta.
Pajatoiminnan piiriin löysi tiensä heti useampi hankeasiakas ja lopulta siellä työskenteli neljä asiakasta. Ylipäätään huomattiin, että tällaisille työmuodoille oli kysyntää Lappeenrannan alueella. Pajatoiminta toi mielekästä tekemistä elämään ja rytmiä arkeen ja lisäksi asiakkaat oppivat uusia taitoja.
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Pajatoiminnot ovat siirtyneet sittemmin paikallisten ViaDia yhdistysten hallinnoimiksi hankkeen
edetessä. Sekä Lappeenrannassa että Jyväskylässä ViaDia ry:t jatkavat edelleen pajatoimintaa yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Myös jatkossa vankilataustaiset asiakkaat sekä
muut asiakkaat voivat osallistua pajatyöskentelyyn.

Erilaiset projektityöt
Pajoilta käsin tehtiin myös muita työprojekteja. Projektit toivat monipuolisuutta työtehtäviin ja antoivat asiakkaille lisämahdollisuuksia päästä mieleisiinsä työtehtäviin sekä tutustua eri työpaikkoihin ja työnantajiin. Tätä kautta pystyttiin toteuttamaan myös näyttötutkintoja, ja kolme hankkeen
asiakasta suoritti rakennusalan viimeisen näyttötutkinnon ja valmistui hankkeen aikana.

ViaDia Jyväskylä ry avasi ViaDia-Torin 10/2018 Hankeasiakkaat olivat mukana remontoimassa ja rakentamassa tiloja. (Kuva: Jari Sulkunen)

6/2018 kesällä kunnostettiin venettä.
(Kuva: Jari Sulkunen)

9/2017 saatiin työprojektiksi ison hallin kunnostus.
(Kuva: Jari Sulkunen)

Keväällä 2018 päästiin remontoimaan saunatiloja
Kiponniemen leirikeskuksessa
(Kuva: Jari Sulkunen)
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5 Osallisuuden edistäminen eri
kieli- ja kulttuuritaustaisten parissa
5.1 Vamoksen romanisensitiivinen parityö

Valtteri Aaltonen, valmentaja
Viivi Lähde, valmentaja

Vamos ja työllisyys-palvelukokonaisuuden (Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.) alla toimineen
osahankkeen tavoitteena on Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa ollut rikosseuraamusta
suorittavien pääkaupunkiseudulla olevien romanien sosiaalisen osallisuuden edistäminen. Tätä työtä on tehty romanisensitiivisen parityön keinoin, josta olemme myös mallintaneet hankkeen aikana
hyvän käytänteen.
Romanisensitiivisessä parityöskentelyssä keskeisintä on saavuttaa luottamus asiakkaan ja työntekijän tai -tekijöiden välille. Työparin muodostavat kulttuurissa sisällä oleva avainhenkilö ja kulttuurin ulkopuolinen sosiaalialan ammattilainen. Vamos-romanihankkeissa asiakkaat ovat yleensä
ensimmäisenä yhteydessä romanitaustaiseen avainhenkilöön, joka ottaa ensitapaamiseen mukaan
valtaväestöä edustavan työparinsa. Työpari aloittaa työskentelyn asiakkaan kanssa ja kumpikin
työntekijöistä tuo työskentelyyn omaa erityisosaamistaan. Tärkeää on mahdollisuus pitkäkestoiseen, joustavaan, luottamukselliseen ja tavoitteiltaan avoimeen työskentelyyn, joka huomioi sekä
kulttuuritaustan että asiakkaan laaja-alaisesti haastavan elämäntilanteen. Romanisensitiivisen työskentelyn aikana tarkastellaan asiakkaan elämäntilannetta avoimen dialogin kautta eri näkökulmista
ja luodaan asiakkaan tarpeista kaikkien ymmärtämä käsitys. Samalla vahvistetaan asiakkaan luottamusta yhteiskunnan yleisiin palveluihin ja pääväestön edustajiin työntekijöinä sekä lisätään asiakkaan kykyä toimia yhteiskunnassa mahdollisesti tarvitsemiensa yleisten palveluiden tuella.
Työparityöskentely voi missä tahansa vaiheessa suuntautua asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan
johonkin toiseen palveluun tai toimintaan. Tällöin Vamoksen työntekijä (jompikumpi) lähtee määräaikaiseen parityöhön esimerkiksi opettajan, koulukuraattorin, työpaikalla työtehtäviin asiakasta
perehdyttävän työntekijän, sosiaalityöntekijän tai päihdeohjaajan kanssa. Tavoitteena tällaisessa
työparityössä on erityisesti yhteisen kielen ja ymmärryksen saavuttaminen sekä prosessi jonka aikana asiakkaan oma toimijuus vahvistuu.
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5.2

Asiakkaiden tavoittaminen hankkeessa

Kolme tärkeintä väylää hankkeen kohderyhmän tavoittamisessa ovat olleet jalkautuminen
kadulla, verkostot sekä vankilat. Näistä keskeisin työmuoto on ollut ehdottomasti kohtaaminen
kadulla, sillä osahankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut löytää ne henkilöt, joita kukaan ei
muuten tavoi-ta. Hankkeen alkuaikoina asiakkaat ohjautuivat pääsääntöisesti hankkeen
romanitaustaiselle työn-tekijälle, joka ohjasi asiakkaita muille hankkeen työntekijöille tai
työskentelyä jatkettiin parityönä. Suurin haaste hankkeen aikana on ollut se, että asiakkaiden on
haastavan elämäntilanteensa vuoksi ollut erittäin vaikeaa sitoutua toimintaan.

Kuvio 10.
Asiakkaiden tavoittaminen hankkeessa

Jalkaudutaan
torstaiseen tapaan
työparina
Kontulaan

Ostarilla kävellessä
tavataan kohderyhmää, jotka
viettävät aikaa
kadulla

Pyydetään kahville
Vamos Locos
D-asema Kontula

D-asemalla jatketaan työskentelyä keskustelun
merkeissä
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5.3 Rikosseuraamusasiakkaiden parissa tehty kulttuurisensitiivinen
kehittämistyö
Adnan Balic, projektityöntekijä
Ahmed Abdulkarim, projektityöntekijä

Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa on ollut myös eri kieli- ja kulttuuritaustaisiin vankeihin
keskittyneitä projektityöntekijöitä Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella sekä Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella. Hankkeessa pyrittiin vastaamaan ulkomaalaisvankien määrän lisääntymiseen
suomalaisissa vankiloissa. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu heidän tekemäänsä työtä sekä hankkeen aikana kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja oivalluksia.
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5.3.1 Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kanssa tehty työ Länsi-Suomen
rikosseuraamusalueella
Adnan Balic, projektityöntekijä

Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen alussa Länsi-Suomen rikosseuraamusalueelle sijoitettu
projektityöntekijä aloitti työskentelynsä tutustumalla alueen vankiloihin sekä niissä työskenteleviin
virkamiehiin ja etenkin ulkomaalaisten vankien parissa työskenteleviin työntekijöihin. Hankkeen
käynnistymisvaiheessa Turun vankilassa oli melkein 50 eri kieli- ja kulttuuritaustaista vankia. Kansalaisuuksia oli monia eikä suurimmalla osalla vangeista ollut muuta yhteistä kuin se, että olivat jostain muualta kotoisin. Useimmilla vangeilla oli monenlaisia ongelmia ja haasteita. Kielitaidottomien
vapautuessa hankkeelta saatiin tukea, koska projektityöntekijällä oli mahdollisuus saattaa useita
vankeja esim. juna-asemalle ja ohjata eteenpäin vastaanottokeskuksiin tai muualle, mikäli vanki oli
jäämässä Suomeen. Vapautuvilla vangeilla ei useinkaan ollut omaisia Suomessa tai muita yhteyksiä
eikä osattu liikkua Suomessa. Hankkeen työntekijältä saatiin tukea vapauden valmisteluun, joskus
projektityöntekijä oli myös mukana saatetuilla lomilla.
Hankkeen alussa 2017 Turun vankilassa oli useita kielitaidottomia vankeja, enimmäkseen Irakista ja
Afganistanista ja hiukan vähemmän muista maista. Hankkeeseen päätettiin palkata tuntipalkkainen
kulttuuritulkki, joka toimisi apuna vankien kanssa keskusteltaessa. Palkattu kulttuuritulkki oli irakilaistaustainen jo pitkään Suomessa asunut henkilö. Hänen tehtävänään oli vapaasti keskustella vankien kanssa heitä askarruttavista asioista ja raportoida projektityöntekijälle. Ajatuksena oli yhdistää
SPR-tyylinen ystävyystoiminta, tulkkaus sekä radikalisaatota ennaltaehkäisevä työskentely. Kulttuuritulkkitoimintaa kehuttiin ja useimmat vangit kiittivät, ettei heitä unohdettu vankilaan. Toiminta oli
kaikin puolin onnistunut. Kulttuuritulkkiin voitiin ottaa yhteyttä lyhyellä varoitusajalla.
Projektityöntekijöillä oli kielitaitoa, joten aina ei laitoksiin tarvinnut pyytää tulkkeja. Virallisen tulkin
saaminen laitokseen saattoi kestää useitakin viikkoja. Mikäli vangilla ja projektityöntekijällä oli yhteinen kieli, niin etenkin pitkäaikaisvankeja saatettiin tavata useita kymmeniä kertoja hankkeen aikana.
Etäyhteyksillä tavattiin samankielisiä vankeja muissakin laitoksissa. Usein vankeja tavatessa käytiin
virkamiesten kanssa läpi vangin kokonaistilannetta sekä selviteltiin, jos kyseisen vangin kulttuuriin
liittyi ennestään tuntematonta. Yhteistä ymmärrystä vankien sekä virkamiesten välille haettiin erilaisia menetelmiä käyttäen kuten kulttuuritulkkia, projektityöntekijöitä, muita yhteistyötekijöitä sekä
käännössovelluksia.
On olemassa joitakin yhteisiä tekijöitä eritaustaisiin vankeihin liittyen. Useimmilla on vähän tai väärä
tietoa omista oikeuksistaan suljetussa vankilassa. Yksinäisyys on toinen melkein kaikkia ulkomaalaisia vankeja yhdistävä tekijä. Kolmas ja ehkä tärkein on mielekkään tekemisen puute. Kuntosalin
lisäksi kirjastoissa pitäisi olla laajempi tarjonta, pitäisi olla mahdollisuus osallistua ohjelmiin. On
muistakin ”pienempiä” asioita kuten esim. yhteydenpito, laitossijoittelu, tavaroiden vastaanottaminen jne.
Hankkeen aikana pyrittiin löytämään sopivia yhteistyökumppaneita. 2017 Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella oli useita hankkeita eri kieli- ja kulttuuritaustaisten aseman parantamiseksi, mutta
useimmat liittyivät kotouttamiseen, suomen kielen opiskeluihin tai työllistämiseen.
Palvelujen niukkuus tai sen olemattomuus tekivät työstä haastavaa. Muutamien yhteistyökumppaneiden kanssa saimme sovittua yhteiset pelisäännöt. Enimmäkseen haettiin vankien vapautumisen
kannalta sopivia palveluita.
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Vankien omakielinen aineisto laitoksissa oli aika olematonta. Siihenkin pyrittiin löytämään jonkinlaisia vastauksia tai ratkaisuja. Monikielinen vankilasanasto kehitettiin yhteisvoimin. Kieliä sanastoon
valittiin 13. Tarkoitus oli, että vangit oppivat tärkeimmät sanat ja sanastot suomeksi. Lukutaidottomille kehitimme tulo-opasvideon neljällä kielellä. Kehitetyt aineistot sopivat kaikkiin laitoksiin käytettäviksi. Lisäksi hankkeessa tehtiin yhteistyötä kirjastojen kanssa, tavoitteena saada enemmän
monikulttuurista materiaalia laitoksiin. Kaikki materiaalit ovat saatavilla Rikosseuraamuslaitoksen
nettisivuilta ja Youtubesta.
Kahden vuoden aikana projektityöntekijä suoritti useita lyhyitä sekä pidempiä koulutuksia. RSKK:n koulutuksia oli säännöllisin välein, useimmat liittyivät omaan työhön kuten ”seksuaalirikollisen
kanssa työskentely” -koulutus tai alalletulokoulutus, joka kesti hiukan pidempään. Useat koulutukset liittyivät myös radikalisaatioon sekä ilmiön ennaltaehkäisyyn. Kielten opiskelun lisäksi projektityöntekijä suoritti Minun silmin Sinun silmin -ohjelmakoulutuksen. Minun silmin Sinun silmin
-koulutus järjestyi Helsingin kaupungin kanssa aloitetun yhteistyön kautta. Hankkeen käynnistämän
yhteistyön ansiosta lukuisat muutkin Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehet pääsivät osallistumaan
kyseiseen koulutukseen ja sitä kautta lisäämään osaamistaan mustavalkoisesta ajattelusta ja siihen
vaikuttamisesta.
Vankeusaika mahdollisuutena! -hanke oli myös monien koulutusten järjestäjänä, suurimpana ”ulkomaalainen rikoksentekijänä” -koulutus. Turun vankilassa järjestettiin toinen kahdesta yhteistyötapaamisesta hankkeen osalta. Toinen järjestettiin Turussa NMF:n tiloissa ja se liittyi radikalisaation
tunnistamiseen sekä ennaltaehkäisyyn. Hankkeen eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kanssa työskentelevät projektityöntekijät pitivät päivän koulutuksen uusille vartijoille rikosseuraamuslaitoksen
koulutuskeskuksessa RSKK:ssa. Kouluttajat olivat sen verran tyytyväisiä, että päättivät vakinaistaa
tämän pienen osion osana vartijoiden koulutusta.
Hankkeen aikana Turun vankilaan luotiin erityisohjaajan virka eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kanssa
työskentelyyn ja siihen nimitettiin hankkeen työntekijä. Virka alkoi välittömästi hankkeen päätyttyä.
Pääasiallinen tehtävänkuva virassa on työskennellä ulkomaalaistaustaisten vankien kanssa, huolehtia eri kieli- ja kulttuuritaustaisten vankien tiedonsaannista vankilassa, edistää heidän sijoittumistaan toimintoihin, lisätä henkilökunnan osaamista ulkomaalaisiin ja maahanmuuttoon liittyen sekä
pyrkiä vähentämään ulkomaalaisten vankien riskiä radikalisoitumiseen ja uusintarikollisuuteen.
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5.3.2 Projektityöntekijöiden kuvausta käytännön työstä
Ahmed Abdulkarim, projektityöntekijä

Hankkeen alussa ESRA alueelle sijoitettu projektityöntekijä keskittyi enimmäkseen tutustumiseen
alueen vankiloihin sekä niissä työskenteleviin virkamiehiin ja etenkin ulkomaalaisten vankien parissa työskenteleviin. Kaikissa neljässä laitoksessa todettiin, että haasteita löytyy enimmäkseen kielimuuriin liittyen ja sitä kautta vankien asioihin hoitamiseen. Kielimuurista johtuen ei vankeja voida
aina sijoittaa esim. työtoimintoihin ainakaan suljetuissa laitoksissa. Myös rikosnimike vaikuttaa sijoitteluun. Vankien karkotukset sekä vapaaehtoiset paluut aiheuttavat jonkin verran haasteita. Vankien kannalta ehkä suurin haaste oli opiskelumahdollisuuksien puute tai niiden vähyys. Monet vangit
olisivat halunneet opiskella esim. kieltä tai ammatin. Näihin pyrittiin löytämään ratkaisuja hankkeen
aikana.
Hankkeen alussa Esran vankiloissa oli paljon eri kieli- ja kulttuuritaustaista vankeja. Kansalaisuuksia
oli monia eikä suurimmalla osalla vangeista ollut muuta yhteistä kuin se, että olivat jostain muualta
kotoisin. Useimmilla vangeilla oli monenlaisia ongelmia ja haasteita. Usein vapautuvilla vangeilla ei
ollut omaisia Suomessa tai muita yhteyksiä eikä osattu liikkua maassa, joten hankkeen työntekijöiltä
saatiin tukea vapauden valmisteluissa. Hankkeen alussa 2017 Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen
vankiloissa oli useita kielitaidottomia vankeja, enimmäkseen Romaniasta, Irakista ja Afganistanista.
Hankkeen projektityöntekijä toimi myös kulttuuritulkkina työparityöskentelyssä helpottaen kommunikointia asiakkaan ja henkilökunnan välillä.
Projektityöntekijöillä oli kielitaitoa, joten aina ei laitoksiin tarvinnut pyytää tulkkeja. Mikäli vangilla
ja projektityöntekijällä oli yhteinen kieli, niin etenkin pitkäaikaisvankeja saatettiin tavata useita kymmeniä kertoja hankkeen aikana. Etäyhteyksillä tavattiin samankielisiä vankeja muissakin laitoksissa.
Usein vankeja tavatessa käytiin virkamiesten kanssa läpi vangin kokonaistilannetta sekä selviteltiin
jos kyseisen vangin kulttuuriin liittyi ennestään tuntematonta. Yhteistä ymmärrystä vankien sekä virkamiesten välille haettiin erilaisia menetelmiä käyttäen kuten kulttuuritulkkia, projektityöntekijöitä,
muita yhteistyötekijöitä sekä käännössovelluksia.
Hankkeen aikana pyrittiin löytämään sopivia yhteistyökumppaneita. 2017 Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella oli useita hankkeita eri kieli- ja kulttuuritaustaisten aseman parantamiseksi, mutta
useimmat liittyivät kotouttamiseen, suomen kielen opiskeluihin tai työllistämiseen.
Palvelujen niukkuus tai niiden olemattomuus tekivät työstä haastavaa. Muutamien yhteistyökumppaneiden kanssa saimme sovittua yhteiset pelisäännöt. Enimmäkseen haettiin vankien vapautumisen kannalta sopivia palveluita, muun muassa kouluttamalla järjestötoimijoita seksuaalirikoksentekijöiden kanssa työskentelyyn yhteistyössä RSKK:n kanssa.
Työhön sisältyi myös ohjelmatyöskentelyn kartoitusta ja kehittämistä erikieli- ja kulttuuritaustaisten vankien näkökulmasta. Yritimme kouluttaa Uusi suunta -ohjelman maahanmuuttajajärjestötoimijoita, jotta he voisivat jalkautua vankiloihin tekemään työparina uusi suunta -ohjelman ohjaajan
kanssa. Tavoitteena on, että ohjelman vaikuttavuus paranisi kun kieli- ja kulttuuri muuria ei ole enää
työskentelyn esteenä. Maahanmuuttajien Päihde ja Mielenterveysongelma ry on tullut mukaan tähän yhteistyöhön. Ohjelmatyön palaverissa heyssä todetiin ulkomaalaisvankien heikon kielitaidon
olevan suurin este ohjelmiin osallistumiselle
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Ulkomaalaisvankien määrän lisääntyessä suomalaisissa vankiloissa sekä valvontaan asetettavissa,
on haasteeseen pyritty vastaamaan kartoittamalla ja arvioimalla eri kieli- ja kulttuuritaustaisten palvelutarvetta. Etelä-Suomen rikosseuraamusalueelle sijoitettu projektityöntekijän työhuone oli Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistossa, jossa asiakkaita oli mahdollista tavata ennen vankeutta,
sen aikana ja tuomion suorittamisen jälkeen. Hankkeen alussa työskentelyä helpotti työparityöskentelymalli asiakkaiden kanssa yhdyskuntaseuraamustoimistossa sekä vankiloissa. Vankeusaika
mahdollisuutena! -hankkeen alussa projektityöntekijään ottivat yhteyttä rikosseuraamuslaitoksen
viranomaiset tiedustelemassa työnkuvaa. Sain osallistua erilaisiin asiakastapaamisiin työparina,
jonka jälkeen teimme työnjakoa siltä osin kuin oli tarpeellista. Alusta alkaen oli selvää että projektityöntekijä ei ota asiakkaiden asioita yksin hoidettavakseen, vaan työskentelee yhdessä laitoksen
henkilökunnan kanssa. Sain paljon yhteydenottoja Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen ulkopuolelta puhelimitse sekä sähköpostilla. Näiden tarkoitus oli saada asiakkaan asioista selvyyttä
ja lisätietoja, esimerkiksi miten asioidaan maahanmuuttoviraston kanssa oleskelulupiin liittyvissä
asioissa vankeuden tai valvonnan aikana. Joskus lyhyt etäkonsultaatio riitti ja joskus otin asian itse
hoidettavaksi asiakkaan kanssa.
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5.4. Projektityöntekijöiden kokemuksia eri kieli- ja kulttuuritaustaisten
kanssa työskentelystä
Ahmed Abdulkarim, projektityöntekijä
Adnan Balic, projektityöntekijä

Ahmed Abdulkarim: Olen kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että mikäli vanki ei osaa asioida
henkilökunnan kanssa suomeksi, niin on hyvin todennäköistä, että vanki suorittaa lähes koko tuomionsa ”yksin omissa oloissaan”. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka hänellä olisi mahdollisuus joihinkin asioihin tai toimintoihin, kielimuurin vuoksi jää asia saamatta tai hoitamatta. Usein ulkomaalaistaustainen vanki on hyvin riippuvainen muista vangeista tiedonlähteenä ja asioimisapuna. Tämä voi
altistaa kielitaidottoman vangin hyväksikäytölle sekä asettaa vangit eriarvoiseen asemaan. Vaikka
usein kokouksissa korostetaan tulkkipalveluiden käyttöä ja sen tuomia hyötyjä, on se ikävä kyllä jäänyt vähäiseksi. Tämä kuvastaa rakenteellisen muutoksen tarvetta Risessä, jolloin Risen arvot tulisivat
paremmin esille.
Itse selailen vatista ulkomaalaistaustaiset vangit ja tarkistan vapautumispäivämäärän. Sitten menen
tapaamaan vangin ja esittelen itseni. Kysyn ensimmäisenä miten voisin auttaa häntä. Sen jälkeen,
kun vanki puhuu minulle asioistaan ja missä minä voisin tukea antaa, varaan hänelle yhteisen ajan,
jolloin otan asioista tarkemmin selvää ja tiedotan asiakkaalle miten tästä edetään. Esim. soitan ulkomaalaispoliisille ja tarkistan oleskeluluvan statuksen; onko karkotus vireillä? Sen jälkeen soitan
maahanmuuttovirastoon ja selvitän miten vangin oleskelulupaa voisi jatkaa. Teen ajanvarauksen
asiakkaalle Kelaan, poliisille tai maahanmuuttovirastoon ja saatan hänet tarvittaessa. Vartijan saattaminen on myös mahdollista tai TS-luvalla yksin meneminen, mikäli se on mahdollista ja turvallista.
Olen keskustellut vankien kanssa laitoksen säännöistä ja päiväjärjestyksestä. Olen selittänyt heille
ransun sisällön merkityksen ja miten he voisivat sitä edistää. Olen keskustellut rikokseen liittyvistä asioista ja joskus haastanut heidän rikosmyönteisiä asenteitaan sokraattisilla kysymyksillä. Olen
ollut heidän valtuuttamana yhteydessä ulkomaalaispoliisiin, maahanmuuttovirastoon, Kelaan, sosiaalitoimen viranomaisiin, eriasteisiin kouluihin sekä järjestöihin ja vuokranantajiin. Asiakkaani ovat
sekä avolaitoksissa että suljetuissa vankiloissa valtakunnallisesti.
Se, miten itse teen monikulttuurista työtä ei eroa suuresti siitä, miten kantasuomalaisten kanssa
työskennellään. Henkilökunnan asenne näkyy ja välittyy ulkomaalaisille vangeille. Onnistuminen
koostuu yksinkertaisesti vangin näkemisestä monipuolisempana kuin hänen tekemänsä rikos ja tahdosta edistää ja tukea vangin rikoksetonta elämää hänen siirtyessä siviiliin vankeuden jälkeen.
Adnan Balic: Oma työskentelyni lähtee asiakkaan/vangin kohtaamisesta. Pidän huolen että vanki
ymmärtää kuka olen ja mitä teen. Tietenkin ennen kohtaamista tutustun vatissa siihen mitä vangin
kanssa on jo tehty. Yritän aina pitää huolen siitä ettei tule väärinkäsityksiä. Varaan sopivasti aikaa
enkä ikinä kiirehdi. Vaatii hiukan pelisilmää ja tilannetajua ymmärtää keiden kanssa voi suoraan lähteä keskustelemaan ja keitä täytyy lähestyä jutustelun kautta. Kun useimmilla eritaustaisilla vangeilla on ollut huonoja kokemuksia vankeusajalta, niin avoimuus ja kiinnostus heidän asioistaan auttaa
ja kyllähän ”Adnan”-nimi helpottaa kanssakäymistä. En koe että vangin kanssa täytyy esim. hymyä
pidätellä. Usein saatan kysyä vangilta tilannetta esim. lähtömaassa tai vaikka keskustella hiukan
asiakkaan omalla kielellä, kysyä perheen tilannetta jne. Vaikka esim. espanjani on ruostunut, ymmärrän silti suurimman osan mitä vanki sanoo ja ilmaisen sen elekielellä. Useimmissa kulttuureissa
käytetään paljon elekieltä kommunikointiin. Työtä täytyy tehdä omalla persoonalla ja jossain määrin
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rinnalla kulkien. Työn onnistumisen edellytyksiä mielestäni ovat jonkinlainen ymmärrys eri kulttuureista, uskonnoista ja maiden nykyisestä tilanteesta sekä ammatillinen jatkuva itsensä kehittäminen. Lisäksi onnistumisen elementtejä ovat ainakin rauhallisuus, luottamuksen synnyttäminen eri
keinoin, aito kiinnostus asiakkaiden asioista sekä Risen ja vankiloiden toimintatapojen tunteminen.

Projektityöntekijän työpäivät sisälsivät esimerkiksi (Ahmed Abdulkarim):

•

asiakastapaamisia ja yksilökeskusteluja, esille nousseiden asioiden hoitaminen ja
edistäminen

•

yhteydenottoja lastensuojeluun, lastenvalvojiin, elatussopimukset, etävanhemman
tapaamissopimukset

•

vapautuvien vankien asioiden hoitoa: asunnon järjestäminen, kouluasioiden
suunnittelu, Kelan tukien hakeminen, velka-asioiden järjestelyä

•

yhteydenpitoa ulkomaalaispoliisiin ja maahanmuuttovirastoon, oleskeluluvan
voimassaolon seurantaa ja mahdollisen jatkoluvan tekemistä: ajanvaraus
maahanmuuttoviraston Helsingin toimistoon ja vangin saattaminen sinne paikalle

•

karkotusasian selvittämistä ja seurantaa: prosessin eri vaiheiden selittäminen vangille
ja hänen omaisilleen, jotta stressi ja ahdistus ei lisäänny, erilaisten vaihtoehtojen
yhdessä selvittäminen, vangin omaisten pitäminen ajan tasalla

•

maahanmuuttajajärjestöjen kartoitusta ja yhteistyöverkoston kehittämistä

•

kokeilua Helsingin vankilassa yksilötapaamisissa ja ryhmätapaamisissa: vkm, moke,
suha, uusi suunta ja Minun silmin sinun silmin -menetelmiä

•

verkostopalavereita eri uskonnollisten toimijoiden kanssa, perjantairukouksen
järjestämistä pilotti luontoisena Helsingin vankilassa

•

tutustumiskäyntejä: Helsingin kaupungin Jane-hankkeen luona Itäkeskuksessa,
Maahanmuuttajien Päihde ja Mielenterveysongelma ry:n tutustumiskäynti
Keravan vankilassa

•

kulttuuritulkkausta: jatkuva viranomaisasointikulttuurin opettaminen vangeille, mikä
vähentää väärinkäsityksiä ja kurinpitotoimia sekä samalla parantaa laitoksien sisäistä
turvallisuutta
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6 Hankkeen arviointia
Jouni Puumalainen, kehittämiskoordinaattori ja arvioija

6.1 Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen keskeiset tavoitteet

Yleistavoitteena oli tukea vankien yhteiskuntaan integroitumista ja rikollisuudesta irtautumista. Tähän tavoitteeseen oli tarkoitus päästä kolmella osatavoitteella:
1) verkostoyhteistyöllä, jolla kehitetään vaikuttavia, oikea-aikaisia ja kustannustehokkaita
rikosseuraamusasiakkaille osallisuutta ja työllistymistä tukevia palvelupolkuja,
2) tuottamalla tietoa rikosseuraamusasiakkaiden työ- ja toimintakyvystä palveluiden
järjestämiseksi ja
3) tekemällä suosituksia eri viranomaisille yhteistyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi
(mm. yhdyshenkilöt eri viranomaistahoille)
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6.2 Määrällisten tavoitteiden saavuttaminen

Tarkoituksena oli saavuttaa hankkeella työmarkkinoiden ulkopuolella olevia henkilöitä yhteensä
470, joista 50 olisi naisia. Aloitusilmoituksen täyttäneitä rikosseuraamusasiakkaita oli hankkeessa
kaikkiaan 468, joista Rikosseuraamuslaitoksen osahankkeessa 364, ViaDian osahankkeessa 70 ja
Vamoksen osahankkeessa 34. Naisia oli aloitusilmoituksen täyttäneistä 41. Täytyy myös ottaa huomioon, etteivät kaikki hankkeessa mukana olleet asiakkaat halunneet täyttää aloitusilmoituksia,
joten hankkeessa mukana olleita oli todellisuudessa huomattavasti enemmän kuin aloitusilmoituksien määrä osoittaa. Lopetusilmoituksia saatiin kerättyä vähemmän kuin aloitusilmoituksia, loppuraportin valmistuessa lopetusilmoituksia oli täytetty 431.
Kuvio 11. Hankkeeseen osallistuneiden työllisyystilanne hankkeen alussa ja lopussa sekä muut taustatekijät
alkuilmoituksen mukaan.
N

%

Työttömänä alle 6 kk

24

5

Työttömänä 6-12 kk

25

6

Työttömänä yli 12 kk

190

42

Työelämän ulkopuolella

162

36

Opiskelemassa tai koulutuksessa

22

5

Työssä tai yrittäjänä

27

6

Yhteensä

450

100

Työttömänä

228

55

Ryhtynyt työnhakuun

19

5

Opiskelemassa tai koulutuksessa

29

7

Työelämän ulkopuolella

95

23

Työssä (ml. oppisopimus) tai yrittäjänä

40

10

Yhteensä

411

100

Olen ulkomaalainen tai kuulun johonkin vähemmistöön

124

28

Minulla on vammaisetuuteen oikeuttava tai muu vamma

23

5

Olen jostain muusta syystä heikossa asemassa työmarkkinoilla

250

56

Olen asunnoton tai asunnottomuusuhan alainen

91

20

Hankkeeseen osallistuneiden työllisyystilanne hankkeen alussa (n=450)

Hankkeeseen osallistuneiden työllisyystilanne hankkeen lopussa (n=411)

Muut taustatekijä (n=450)

Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeeseen osallistuneiden työllisyystilanne oli odotetusti varsin
heikko. Heistä yli kolmasosa katsoi olevansa työelämän ulkopuolella ja yli puolet työttömänä ja heistä valtaosa oli ollut työttömänä yli vuoden. Alkutilanteessa jotkut osallistuneista olivat opiskelemassa tai työssä. Hankkeen lopussa työelämän ulkopuolella olevia oli 13 prosenttiyksikköä vähemmän
kuin alussa. Työttömien osuus oli hieman kasvanut, samoin opiskelemassa tai työssä olevien osuudet. (Kuvio 11.)
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Hankkeeseen osallistuneista yli neljännes oli ulkomaalaistaustaisia tai muuten vähemmistöön kuuluvia. Tämä oli luonnollista, koska hankkeen yksinä kohderyhminä olivat ulkomaalaistaustaustaiset
ja romanit. Yli puolet osallistuneista katsoi olevansa jostain syystä heikossa asemassa työmarkkinoilla ja viidennes oli asunnoton tai asunnottomuusuhan alainen. (Kuvio 11.) Nämäkin luvut osoittavat,
että hankkeeseen osallistuneet edustivat ihmisryhmää, joka todella tarvitsee erityistoimia.
Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa hankkeen aikana viisitoista työpajaa tai koulutustilaisuutta kolmella eri alueella (Länsi, Etelä ja Itä-Pohjoinen). Työpajojen järjestäminen osoittautui hankalaksi,
johtuen muun muassa siitä, että vankiloiden työ on henkilökuntaa erittäin sitovaa. Sellaisessa tilanteessa on vaikea järjestää yhteistä koulutusiltapäivää, saati kokonaista päivää, johon kaikki voisivat
osallistua. Lisäksi alueilla saattoi olla vaikea hahmottaa, mikä aihealue voisi olla kiinnostava. Siksi
hankkeessa päädyttiin järjestämään enimmäkseen koulutustilaisuuksia, jotka olivat valtakunnallisia. Työpajojakin toki järjestettiin.
Hankkeessa toteutetut työpajat ja koulutustilaisuudet:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Lappeenrannan yhteistyöverkoston kokous, 11.1.2017
Mitä on työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu -koulutus, 16.5.2017
Sukevan I työpaja (työ- ja toimintakyvyn arviointi), 9.6.2017
Työkykyvalmennus Järvenpään kaupungin ja Risen työntekijöille, 23.8.207 ja 20.9.2017
Monikulttuurinen työpaja, 26.9.2017 Helsinki
Sukevan II työpaja (työ- ja toimintakyvyn arviointi), 10.10.2017
Työpaja naisvangeille Turun vankilassa marraskuussa 2017
(kaksi ryhmää, joilla molemmilla 3 eri tapaamista)
Työpaja Turun vankilassa naisvankien kanssa työskentelevälle henkilöstölle tammikuussa
2018
Lappeenrannan yhteistyöverkoston kokous, 7.2.2018
Ulkomaalaiset rikoksentekijänä -seminaari (RSKK, valtakunnallinen, myös videoyhteys),
8.5.2018
Huittisten romanityöpaja (vangit ja henkilökunta), 24.5.2018
Monialaiset palvelut tulevaisuuden maakunnissa, 12.-13-6.2018
Laukaan romanityöpaja (vangit ja henkilökunta), 18.9.2018
Naarajärven työpaja (työ- ja toimintakyvyn arviointi), 29.11.2018
Webinaari kuntoutus- ja työllisyyspoluista rikostaustaisille asiakkaille, 3.12.2018
ja 10.12.2018
Huittisten työpaja (työ- ja toimintakyvyn arviointi), 14.12.2018
Webinaari eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kohtaamisesta, 18.3.2019
Vankiloiden työtoiminnan monet mahdollisuudet,10-11.4.2019, RSKK
Webinaari Kela-yhteistyöstä ja työ- ja toimintakyvyn arvioinnista, 17.4.2019

Työpajojen ja koulutusten jälkeen tehtiin yleensä sähköinen palautekysely osallistujille. Palaute oli
voittopuolisesti myönteistä, mutta palautteissa saatiin myös kehittämisehdotuksia erityisesti organisoinnin osalta. Palautteita käytettiinkin toiminnan ohjauksessa hyödyksi.
Kaiken kaikkiaan määrälliset tavoitteet saavutettiin ja osin ylitettiinkin.
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6.3 Muiden tavoitteiden saavuttaminen

Yksi keskeisimmistä hankkeen tavoitteista oli viranomaisten välisen ja viranomaisten ja kolmannen
sektorin välisen yhteistyön lisääminen ja vahvistaminen. Yhteistyön kehittämisen tarkoitus oli rikosseuraamusasiakkaiden tilanteen muuttaminen siten, että heille tarjoutui entistä parempi mahdollisuus siirtyä rikoksettomaan elämään rikosseuraamuksen jälkeen.
Aiemmin tässä loppuraportissa ovat Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen työntekijät kuvanneet sitä työtä, jota hankkeessa on tehty yllämainitun yhteistyön lisäämiseksi ja vahvistamiseksi.
Hankkeessa tehtiin monenlaisia kokeiluja ja yrityksiä tavoitteiden suuntaisesti. Jotkut niistä tuottivat hedelmää, jotkut eivät. Ehkä tärkeimpiä onnistumisia olivat vankilan ja TYP-toimiston välisen
yhteistyön rakentamiskokeilu Helsingissä ja TE-toimiston kuukausittainen käynti Turun vankilassa.
Näitä kumpaakiin varioitiin myös muissa laitoksissa ja paikkakunnilla. TYP-toimiston ja Rikosseuraamusalan laitosten yhteistyön rakenteellistamista varten on aloitettu neuvottelut tällaisen yhteistyön
sopimuksellisesta toteuttamisesta. Kunhan sopimus saadaan voimaan, voidaan sitä käyttää malliesimerkkinä muilla paikkakunnilla.
Hankkeen viestintään panostettiin runsaasti. Facebook seuraajia oli 806, sivutykkäyksiä 775 ja julkaisu tavoitti parhaimmillaan 1216 henkilöä. Näin moni katsoi 21.2.2019 julkaistun hanketyöntekijöiden yhteiskuvalla varustetun julkaisun päätösseminaarista. Myös Twitter ja Instagram olivat hankkeen käytössä. Hankkeen alkupuolella hanketyöntekijöistä tehtiin esittelyvideot.
Hanke jatkuu osittaisena vielä vuoden 2019 loppuun saakka, jona aikana on tarkoitus edelleen jalkauttaa ja juurruttaa hankkeen tuloksia. Yhteensä 7 laitoksessa pilotoidaan työkykykoordinaattorien
toimintaa ja kokeillaan erilaisia yhteistyömalleja erilaisissa laitosympäristöissä. Tämä osuus jatkuu
vielä lokakuun 2019 loppuun asti. Syyskuun 2019 loppuun mennessä toteutetaan myös selvitystyö
siitä, miten koulutettuja työkykykoordinaattoreita voidaan hyödyntää Rikosseuraamuslaitoksen yksiköiden arjessa.
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6.4 Hankkeen kokonaisonnistuminen

Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen aikana hanketyöntekijät kirjasivat kuukausittain oman
työnsä onnistumisista, huolenaiheista ja kehittämistarpeista. Noista päiväkirjoista näkyy, miten
hanketyöntekijät olivat aluksia hieman epävarmoja siitä, miten työhönsä tarttuisivat. Hankehan oli
valtakunnallinen ja monipuolinen muutenkin, joten epävarmuus oli ymmärrettävää. Aika nopeasti
hanketyöntekijät kuitenkin ymmärsivät, että hankkeessa on lupa kokeilla ja epäonnistua kunhan ei
luovuta, vaan on valmis suuntaamaan tekemistään toisin. Yhteistyökumppaneiden tahtotila yhteistyöhön luonnollisesti vaihteli sekin, joten yhteistyöhön motivoiminenkin vei oman aikansa.
Hankkeessa tietoa ja kokemusta siirrettiin kahteen suuntaan. Toisaalta rikosseuraamusalan asiantuntijoita sijoitettiin siviilipuolelle eli työskentelemään TYPpien kanssa ja toisaalta siviilipuolen
asiantuntemusta siirrettiin Rikosseuraamusalan laitoksiin. Hankkeen aikana kävi ilmi, että parhaiten
toimi se, että TYP-asiantuntemusta tuotiin Rikosseuraamusalan laitoksiin. Näin sen alan asiantuntija pääsi rakentamaan Rikosseuraamusasiakkaille parhaiten polkuja yhteiskuntaan. Toiseen suuntaan menetellen eivät asiat toimineet yhtä sujuvasti. Alueella saattoi jo olla melko vakiintunuttakin
yhdyshenkilötoimintaa Rikosseuraamusalaitokseen päin, joten uusi resurssi ei välttämättä nähnyt
tällaisessa rakennelmassa oikein tilaa omalle toiminnalleen. Lisäksi TYP-verkostoja saattoi alueella
olla montakin, joten toiminnan keskittäminen tuotti hankaluuksia. Joidenkin hanketyöntekijöiden
toimenkuvia muokattiinkin hankkeen aikana parhaan yhdistelmän löytämiseksi.
Hankkeen aikana päädyttiin myös järjestämään ryhmämuotoista työnohjausta hanketyöntekijöille
projektityön moninaisen epävarmuuden vuoksi. Tällaisessa valtakunnallisessa hankkeessa hanketyöntekijät sijaitsivat etäällä toisistaan, joten yhteisten tapaamisten järjestäminen oli tarpeen. Monien tapaamisten yhteydessä toteutettiin myös kehittävää arviointia, missä välillä hyödynnettiin
myös hanketyöntekijöiden kukausittaisia päiväkirjoja. Tapaamisissa käytiin läpi hanketyöntekijöiden tilannetta ja omaa käsitystä työn edistymisestä, työn onnistumisista, kohdatuista hankaluuksista, kehittämissuunnitelmista ja kullekin tärkeistä yhteistyötahoista. Yhdessä mietittiin, mihin suuntaan työtä kannattaa suunnata vai onko valittu suunta riittävän oikea.
Hankkeen aikana pidettiin yhteensä 9 yhteistä tilaisuutta, jossa toteutettiin hankkeen itsearviointia
ja lujitettiin hanketyöntekijöiden yhteisöllisyyttä mm. erilaisin toiminnallisin menetelmin, kuten taidesukelluksen avulla:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Hankkeen starttipalaveri 22.3.2019 (kaikki hanketyöntekijät oli siinä vaiheessa rekrytoitu)
Hankkeen itsearviointi- ja kehittämispäivät (Jyväskylä 14.-15.6.2017)
Syyskauden starttipäivät hanketyöntekijöille 30.8.2017.
Vuoden päätöstilaisuus hanketyöntekijöille (Jyväskylä, 7.-8.12.2017)
Itsearviointi- ja kehittämispäivä hanketyöntekijöille ja yhteistyökumppaneille (Kaisankoti,
Espoo 20.3.2018)
Hankkeen kehittämis- ja virkistyspäivät 15.-17.8.2018
Itsearviointi ja- ja kehittämispäivä (RSKK, 19.10.2018)
Itsearviointi- ja kehittämispäivä (Turku, Valo-valmennusyhdistyksen tiloissa 9.-10.1.2019)
Itsearviointitilaisuus hanketyöntekijöille (14.2.2019, Yhdyskuntaseuraamustoimisto
Helsinki)

Vankeusaika mahdollisuutena! -hanketta voi kokonaisuudessaan pitää erittäin onnistuneena hankkeena. Yhtenä osoituksena tästä on se, että hankkeen aikana saatiin Rikosseuraamuslaitokseen
perustettua kaksi virkaa, joiden toimenkuva paljolti pohjautui hankkeessa saatuihin kokemuksiin.

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 62/2019

65

Toinen osoitus onnistumisesta on se, että hankkeessa kokeiltu toimintatapa ja toimintamuoto sai
Uuden työn Kaiku -palkinnon, joka jaettiin 7.5.2019.
Projektipäällikön käsityksen mukaan hankkeen onnistumisia auttoi myös se, että hankkeen tavoitteille oli Rikosseuraamuslaitokselle tilausta. Tällaista tahtotilaa löytyi myös muissa viranomaisissa,
joten yhteistyön kehittämiselle oli jo jonkinlaista pohjaa olemassa. Olihan jo aikaisemminkin erilaisia hankkeita ja projekteja ollut yhteistyön rakentamiseksi eri puolilla Suomea, joten hankkeen ei
tarvinnut lähteä tyhjästä liikkeelle.
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7 Kiitosten aika
Kati Kaarlejärvi , projektipäällikkö

Onnistuminen on hyvän yhteistyön tulos ja ilman yhteistyöverkostoamme, Risen sitoutunutta henkilöstöä ja muutosta tavoittelevia asiakkaitamme emme olisi onnistuneet. Siksi haluamme kiittää
kaikkia TYP-verkostoja, TE-toimistoja, Kelan yksiköitä, kuntien yhteistyötahoja, järjestöjä ja yrityksiä, joiden kanssa teimme yhteistyötä hankkeen aikana. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon
henkilöstö ja erityisesti ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Risen pääjohtaja Esa Vesterbacka
tukivat oman työnsä ohella upeasti hankkeen tavoitteiden toteutumista. Rikosseuraamuslaitoksen
aluekeskusten kehityspäälliköt, vankilat ja yhdyskuntaseuraamustoimistot olivat joustavasti mahdollistamassa uusien yhteistyöavausten tekemistä. Hankkeen työntekijöistä haluan kiittää jokaista
itsensä likoon laittamisesta, yhteiseen hiileen puhaltamisesta ja sitoutumisesta hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen.
Toivomme, että hankkeen aikana syntynyt työkykykoordinaattoreiden verkosto pystyy osaltaan
edistämään rikostaustaisten kuntoutus- ja työllisyyspolkujen etenemistä myös tulevaisuudessa.
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten osalta toivomme, että Turun vankilaan syntynyt uusi, erityisesti ulkomaalaisiin vankeihin keskittyvä tehtävänkuva, leviäisi toimintamallina myös muihin yksiköihin.
Risen yksiköihin nimetyt yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyötä tekevät yhdyshenkilöt toimivat myös
tulevina vuosina kanavina, joiden kautta omakielinen materiaali, kulttuurisensitiivinen työote ja vähemmistöjen huomiointi pysyy ajantasaisena.
Kumppanuustyön tekemisen lähtökohtana on mielestäni se, että aluksi miettii ”Miten minä voisin
palvella kumppaneitani, jotta yhteistyön tekeminen olisi mahdollista, helpompaa ja hyödyttäisi meitä molempia?” Totesimme hankkeessa leikkisästi, että Risen kanssa on haastavaa tehdä yhteistyötä,
jos ei ymmärrä lyhenneviidakkoamme. Käytämme arkikielessä runsaasti lyhenteitä, joiden sisältö ei
välttämättä avaudu asiakkaille tai yhteistyökumppaneillemme. Siitä syntyi ajatus lyhenne-räpistä.
Tekijäksi löytyi Riihimäen vankilasta innokas ja lahjakas vankeuttaan suorittava nuorimies. Hän laati
sanoituksen ja lauloi kappaleen Riihimäen vankilassa Riihimäen kansalaisopiston järjestämällä musiikkikurssilla. Kappaleen sävellyksen ja sovituksen on tehnyt muusikko, lauluntekijä ja opettaja Jari
Kokkinen, joka yhteistyöllään muutoinkin mahdollisti kappaleen syntymisen. Kappaleen voi käydä
kuuntelemassa täältä https://youtu.be/wBv0kqjFJGE
Projekti- ja hanketyön onnistumisen kulmakiviä on hankala tiivistää lyhyesti. Kirjailija Asta Raami
kuvaa mielestäni kirjassaan Älykäs intuitio kuitenkin hyvin sitä, miten teimme kehittämistä hankkeessamme:

“Uuden näkemiseen ja synnyttämiseen tarvitaan ajattelullista moniosaamista
ja notkeutta. Tarvitaan monenlaista tietoa. Monenlaista osaamista. Yhdessä
rakentamista. Uskallusta kahlata umpihangessa ja laskea uudesta kohtaa mäkeä.
Herkkyyttä huomata. Kyky erottaa merkityksellinen. Rohkeutta kokeilla järjetöntä
ideaa. Kykyä ylittää itsensä.”
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Hyvän yhteishengen ydin on toisten tukeminen. Nostamalla ja auttamalla muita, saadaan aikaiseksi parhaita tuloksia. Toivon, että hankkeesta jää elämään rohkeus kokeilla, tavoitella parempaa ja
uskallus ajatella maailmaa erityisesti asiakkaan näkökulmasta. Kiitos, että saimme mahdollisuuden
olla kehittämässä rikosseuraamusalaa.

Hankeporukka kiittää! Kuvassa hankehenkilöstö päätösseminaarissa helmikuussa 2019 Hotelli Katajanokalla. Kuvassa myös juontaja, koomikko Matti Patronen.

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 62/2019

68

Kirjoittajien esittely
Kati Kaarlejärvi: Projektipäällikkö, sosionomi (ylempi amk), rikosseuraamusalan opettaja. Tehtävänä hankkeessa oli johtaa ja koordinoida koko hanketta. Työskennellyt rikosseuraamusalalla lähes 20
vuotta niin valtion kuin järjestönkin palveluksessa.
Risen osahanke
Ahmed Abdulkarim: Toimi Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeessa projektityöntekijänä monikulttuurisessa työssä.
Adnan Balic: On opiskellut Turun AMK:ssa palveluiden tuottamista ja kehittämistä valmistuen restonomiksi vuonna 2008 ja on 35-vuotias bosnialaissyntyinen perheenisä Turusta. Aikaisemmin
työskennellyt mm. matkaoppaana ja muissa asiakaspalvelutöissä, yhdistyksissä sekä viimeksi nuoriso-ohjaajana vastaanottokeskuksessa. Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeeseen Adnan haki
töihin, koska hän koki, että hänellä on tässä hankkeessa projektityöntekijänä mahdollisuus hyödyntää elämänkokemuksensa ja koulutuksensa synnyttämää osaamistaan monikulttuurisessa työssä
ihmisten parissa.
Kaisa Kämäräinen: Psykiatriseen hoitotyöhön erikoistunut sairaanhoitaja AMK sekä tradenomi. On
aiemmin toiminut erikoissairaanhoidossa psykiatrian poliklinikalla sekä tehostetussa avohoidossa.
On ollut perustamassa Ylä-Savoon paikallista mielenterveysseuraa ja käynnistämässä valtakunnallista kriisipuhelinpäivystystä Iisalmeen sekä kouluttanut ja koordinoinut tukihenkilötoimintaa.Toimi
Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeen projektityöntekijä Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueelta, sijoituspaikkanaan Sukevan vankila. Kouluttautui hankkeen aikana työkykykoordinaattoriksi.
Jonna Luostarinen: Toimi Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeessa projektityöntekijänä sijoituspaikkanaan Naarajärven vankila.
Johanna Lähdeaho: Filosofian maisteri ja lopputyötä vaille valmis terveyden edistämisen asiantuntija.Toiminut aiemmin Rikosseuraamuslaitoksessa opinnoista vastaavana erityisohjaajana Helsingin
vankilassa sekä erityisohjaajana Jokelan vankilan avovankilaosastolla. Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeessa tehtäviin projektityöntekijänä kuului mm. verkostoyhteistyö, asiakastyö ja asiakaspolutukset Keski-Uudenmaan TYP:n ja kuntien toimijoiden, TE-palveluiden sekä ESRA:n yksiköiden
välillä. Lisäksi toimi hankkeessa viestinnän tehtävissä sekä osallistui kansainväliseen yhteistyöhön.
Anne Raivisto: Rikosseuraamusalan sosionomi, toiminut aiemmin Järvenpään työllisyyspalveluissa
ja Keski-Uudenmaan TYPissä mm. työvalmentajana sekä työkykyneuvojana. Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen projektityöntekijänä keskittyi rikostaustaisten henkilöiden työllisyys-, koulutus-,
kuntoutus- ja työkyvyn arvioinnin edistämiseen jo tuomioiden aikana. Työpisteinä olivat Suomenlinnan avovankila sekä Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimisto. Hankkeen jälkeen siirtyi vakituiseen
virkaan Rikosseuraamuslaitokselle Etelä-Suomen rangaistusalueelle työnkuvanaan hankkeessa kehitetty uudenlainen työkykykoordinaattorin työote.
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Kuntoutussäätiön osahanke

Jouni Puumalainen: Tutkija, VTM, Kuntoutussäätiöstä. Toiminut yli 30 vuotta kuntoutuksen tutkijana monipuolisesti. Kiinnostunut erityisesti työ- ja toimintakyvystä ja niiden ylläpidosta. Myös vammaisten henkilöiden asiat kiinnostavat sekä ylipäänsä kuntoutus osana yhteiskuntaa. Toimi Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa kehittämiskoordinaattorina ja arvioijana.

THL:n ja Vankiterveydenhuollon osahanke

Mariitta Vaara: Erikoissuunnittelija, TtM, fysioterapeutti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Toiminut aiemmin Kansaneläkelaitoksella lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen kehittäjänä
sekä myöhemmin työ- ja toimintakyvyn tutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Erityisen
kiinnostuksen kohteena on monialainen työ- ja toimintakyvyn arviointi, johon liittyy mm. asiantuntijasihteerin tehtävät TOIMIA -verkostossa. Toimi Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa työ- ja
toimintakykyasiantuntijana.

ViaDia Rise-Varikko

Elina Almgren: Toimi vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa ViaDian osahankkeen projektikoordinaattorina.
Jari Sulkunen: Toimi vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa ohjaajana Jyväskylän ViaDian Rise-varikolla.
Ari Väänänen: Toimi vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa ohjaajana Lappeenrannan ViaDian
Rise-Varikolla.
Pia Vilkman: Toimi vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa ViaDian osahankkeen hankeassistenttina.

HDL:n Vamoksen osahanke

Valtteri Aaltonen: Valmentaja, Romanikulttuurin ohjaaja, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr./
Vamos ja työllisyys. Erityisesti sydäntä lähellä ne ihmiset, joille ovet ei aukene, sillä jokainen ansaitsee mahdollisuuden. Toimi Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa valmentajana tukien rikoksilla ja päihteillä oireilevia romaneita elämässä eteenpäin, kohti muutosta.
Viivi Lähde: Valmentaja, Sosionomi, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr./Vamos ja työllisyys. Sydäntä lähellä erityisesti yhteiskunnan syrjässä olevat ja heikkoon asemaan ajautuneet ihmiset. Toimi
Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa valmentajana tukien rikoksilla ja päihteillä oireilevia romaneita elämässä eteenpäin, kohti muutosta.
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Liitteet
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Liite 1. Pilottilomakepohja palvelutarpeen kartoitukseen

Asiakkaan palvelutarpeen kuvaus
sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden järjestämiseksi
VASTAANOTTAJA (SOTE-palvelut, TE-palvelut, TYP)
PVM

21.5.2019

Nimi
Organisaatio / Toimipaikka
Puhelin
Osoite
Postinumero ja postitoimipaikka

Asiakkaan tiedot

Nimi

Syntymäaika

Puhelinnumero
Osoite
Postinumero ja postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Lähettävän tahon tiedot

Nimi
Organisaatio / Toimipaikka

Puhelinnumero

Osoite

Sähköpostiosoite

Kartoitus / lähettämispäivämäärä

Asiakkaan tilanne ja palvelutarpeet (Tiivis kuvaus/kooste asiakkaan tilanteesta ja palveluiden
tarpeiden perusteista asiakkaan, Risen asiakastietojärjestelmän ja henkilöstön tietojen pohjalta)

Sosiaalinen tilanne:
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Pilotointimateriaali, Vankeusaika mahdollisuutena! – hanke, pilotointi ajalla 1.-6.2018. Lomaketta käytetään erityisesti
rangaistuksen päättymisen tai muiden siirtymävaiheiden yhteydessä palveluiden järjestämiseksi. Lomake täytetään
soveltuvin osin. Vastuuhenkilöt IPRA Laura Pöyhönen, LSRA Jukka Viljanen, ESRA Johanna Lähdeaho.
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Liite 2. Hankkeen suostumus tietojen vaihtoon

SUOSTUMUS TIETOJEN HANKINTAAN JA LUOVUTTAMISEEN SEKÄ KYKYVIISARIN KÄYTTÖÖN
VANKEUSAIKA MAHDOLLISUUTENA -HANKKEESSA
VANKEUSAIKA MAHDOLLISUUTENA! - Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä
tukevissa verkostoissa (2016–2019)
Kyseessä on Rikosseuraamuslaitoksen (Rise), Kuntoutussäätiön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
Vankiterveydenhuollon yksikön (THL/VTH), ViaDia ry:n ja Helsingin Diakonissalaitoksen yhteishanke, missä
tuetaan vankien yhteiskuntaan integroitumista ja rikollisuudesta irtautumista vuosina 2016–2019.
Hankkeen tavoitteena on kehittää verkostoyhteistyössä vaikuttavia, oikea-aikaisia ja kustannustehokkaita
osallisuutta ja työllistymistä tukevia palvelupolkuja, sekä tuottaa tietoa vapautuvien vankien työ- ja
toimintakyvystä palveluiden järjestämiseksi. Tavoitteena on myös tehdä suosituksia eri viranomaisille
yhteistyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on edistää tuomittujen
mahdollisuuksia rikoksettomaan elämään, sosiaaliseen osallisuuteen ja työllistymiseen kuntoutuksen,
koulutuksen ja työelämäpalveluiden avulla.
Hankkeessa käytettävä mittari / Kykyviisari
Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisarin avulla osallistuja voi
itse arvioida työ- ja toimintakykyään. Kykyviisari on suuntaa-antava arviointimenetelmä, jonka avulla vastaaja
voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan, sekä tunnistaa hankkeen
aikana tapahtuneita muutoksia.
Kykyviisarin kehittämiseksi Työterveyslaitos tarvitsee käyttöönsä Kykyviisaria käyttävien TL 5 -hankkeiden
osallistujien työ- ja toimintakykytiedot (anonymisoitu henkilönumerolla). Työterveyslaitos käyttää näitä tietoja
myös TL 5 ohjelmatason indikaattorin luomiseen. Kykyviisarin tiedot siirtyvät Työterveyslaitokselle siten, että
Sinua ei tunnisteta. Työterveyslaitos raportoi kyselyn tuloksia myös siten, että yksittäisen henkilön vastauksia
ei voida tunnistaa. Aineistoa säilytetään Työterveyslaitoksessa voimassa olevia tietoturva- ja tietosuoja
periaatteita noudattaen rahoittajan vaatiman ajan, jonka jälkeen se tuhotaan tietoturvasäännösten
mukaisesti.
Hankkeen tulokset julkaistaan Solmu- koordinaatiohankkeen loppuraportissa sekä yleistajuisissa ja
tieteellisissä artikkeleissa, jotka käsittelevät Kykyviisarin kehittämistä ja hankkeiden vaikuttavuutta työ- ja
toimintakyvyn muutosten suhteen. Hankkeen loppuraportista tai aineistosta kirjoitettavista artikkeleista tai
esityksistä ei voida yksilöidä tai tunnistaa yksittäistä hanketta tai vastaajaa.
SUOSTUMUS
Jotta eri toimijoiden välisenä yhteistyönä on mahdollista järjestää asiakkaalle räätälöityjä palveluita, siihen
tarvitaan asiakkaan suostumus.
Suostun siihen, että alla olevat tahot voivat keskenään vaihtaa, luovuttaa ja käyttää sellaisia minua koskevia
tietoja ja asiakirjoja, jotka liittyvät:
- Työ- ja toimintakykyni arvioimiseen ja edistämiseen
- Työhönsijoittumis-, koulutus- tai kuntoutuspalveluiden (palvelutarpeen) kartoittamiseen
- Työhön, koulutukseen tai kuntoutukseen liittyvien toimenpiteiden suunnitteluun ja järjestämiseen
- Rangaistusajan suunnitelman tai täytäntöönpanon edistämiseen
- Johonkin muuhun, mihin__________________________________________________________________
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Liite 3. Hankkeen vinkit vapauttamisuunnitelman täyttöön
VAPAUTTAMISSivu 1/3
SUUNNITELMA VAMA esimerkkipohja
28.11.2018
Sukunimi, etunimet

Henkilötunnus

Kotikunta

Vapautumisaika
Muista aloittaa valmistelu 3-6 kk ennen
vapautumista (mahdollisuuksien mukaan)

Osoite vapautuessa
Ammatti
Arvio vangin tilanteesta
Asuntotilanne vapautuessa
Perustoimeentulo järjestyksessä
Työpaikka tiedossa
Koulutuspaikka tiedossa
Päihdehuolto järjestetty

Valvonta

Tarve järjestää toimeentulo
Velkaselvittelyn tarve
Työhallinnon palvelutarve
Tarve järjestää koulutusta
Tarve järjestää päihdehuolto
Perhetuen tarve
Työ- ja toimintakyvyn
arvioinnin tarve
Muu tarve

Suunnitellut toimenpiteet ja vapautumisen valmistelu

Asuminen: Voi käyttää Asuminen puheeksi -lomakkeen kysymyksiä apuna (Aune-hanke)
Toimeentulo: Taloudellinen tilanne, toimeentulon päälähde, velat, saatavat tai haettavat etuudet,
elatusmaksut ja -velvollisuus
Koulutus ja työllisyys:
Koulutushistoria:
* Suoritetut ja keskeytyneet koulutukset (kaikki keskeisimmät):
Työhistoria:
* Työhistoria, myös vankilan työtoiminta - miten vankilan toiminnoissa tai työtoiminnassa on
mennyt ja mitä on tehnyt?:
* Mitkä asiat onnistuvat, mitä haasteita, missä tarvitsee tukea tai ohjausta, tarvitseeko
uudelleenkoulutusta tai kuntoutusta?:
Terveydentila ja työ- ja toimintakykyarvio:
* Huom: ei diagnooseja tähän! Tee yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan vankiterveydenhuollon
kanssa!
* Käytä arviossa hyväksi työjohtajien ja vartijoiden käytännön havaintoja vangin työ- ja
toimintakyvystä joko haastatellen tai vatista.

Tulostettu: Suv, Kämäräinen, Kaisa / 21.05.201909:39:23
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Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen päätoteuttajana
ja koordinoijana oli Rikosseuraamuslaitos. Muina toimijoina
olivat Kuntoutussäätiö, ViaDia, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos sekä Helsingin Diakonissalaitos (Vamos). Hankkeessa
etsittiin ratkai-suja siihen, miten rikostaustaisia henkilöitä
voitaisiin parhaiten tukea rikoksettomaan elämään.
Tässä loppuraportissa hankkeen työntekijät kertovat
millaisia ratkaisuja he hankkeen aikana ovat löytäneet.
Erityisen tärkeäk-si osoittautui yhteistyön rakentaminen
Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden viranomaisten välille. Myös
kolmannella sektorilla on tärkeä osuutensa pyrittäessä
auttamaan rikostaustaisia henkilöitä uuden elämäntavan
alkuun. Hankkeessa kehitetyt toimintatavat ovat jo osittain
tulleet osaksi Rikosseuraamuslaitoksen arkipäi-vää, mutta
toimintatapojen juurruttaminen jatkuu edelleen hank-keen
jälkeenkin.

