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Hankkeen tavoitteista 

• Yleistavoite: Hanke tukee vankien yhteiskuntaan 
integroitumista ja rikollisuudesta irtautumista 

• Kehittää osallisuutta ja työllisyyttä tukevia palvelupolkuja 
verkostoyhteistyössä 

• Tuottaa tietoa vankien työ- ja toimintakyvystä palveluiden 
järjestämiseksi 

• Tehdä suosituksia eri viranomaisille yhteistyön 
kehittämiseksi ja vahvistamiseksi 

• Kuntoutus, koulutus, työelämäpalvelut 

| 30.1.2018 Miksi yhteiskehittämistä? Sivu 2 



| ©Kuntoutussäätiö  

ViaDian osahanke 

• 4 työntekijää, päätavoitteena kehittää matalan kynnyksen sosiaalisen kuntoutuksen 
palveluja 

• Toimipisteet Jyväskylässä ja Lappeenrannassa: yhdessä tekeminen, yksilöllinen tuki, 
asiakkaiden käytännön asioiden järjestäminen, tuki viranomaisten kanssa asioimiseen, 
Jyväskylässä yhteistyö mm. Laukaan vankilan kanssa, uutena puuverstas, 
Lappeenrannassa mm. Mikkelin vankilan kanssa, tapaamisia vankiloissa, Jyväskylässä 
saatu kaupungin palveluohjaajalle tilat pajalle 

• Naisten ryhmät (elämänhallinta, eheytyminen) 
• Yhteistyöverkostojen luominen 
• Välivuokraustoiminnan virittäminen (pilotointi) 
• Viritelty vertaistoiminnan koulutusta 
• Huomiota: hanke etenee suunnitellusti, kohderyhmä melko raskasta, toiminnan 

vakiintuminen kestää aikansa, vaatii pitkäjänteisyyttä, paikalliset odotukset 
Lappeenrannan toiminnalle olivat hieman epärealistiset -> sovittelua, myös 
tilaongelmia, itse toiminta erittäin monipuolista 
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Vamoksen (HDL) osahanke 

• 3 työntekijää, päätavoitteena rikostaustaisten pääkaupunkiseudun romanien 
osallisuuden lisääminen 

• Matalan kynnyksen kohtaamispaikka Kontulassa, nykyisin sopimuksen mukaan 
• Etsivä työ 
• Vankilatyö: Sörnäinen, Suomenlinna, Vantaa, yksilötapaamiset, ryhmätapaamiset ja 

mm. nuoriso-osaston suunnitteluun osallistuminen Vantaalla 
• Palveluohjausta esim. koulutukseen (monella peruskoulu suorittamatta) 
• Yhteistyön rakentelua (mm. Kris, Sovinto ry, koulut); hanke-esittelyt 
• Tärkeää on tukea myös ohjauksen jälkeen 
• Romaniryhmän toiminnan vakiintuminen (hankkeen tuki + tilat Kritsiltä) 
• Hankkeen toiminta on vakiintunut; kohderyhmällä moninaisia ongelmia, tehdään työtä 

omalla persoonalla 
• Suunnitteilla infoja/työpajoja romanikulttuurista eri alueiden yksiköihin 
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THL:n osahanke 

• 1 työntekijä, päätavoitteena kehittää yhtenäinen toimintamalli vankien työ- ja 
toimintakyvyn arvioimiseen ja tuon arvioinnin hyödyntämiseen vankien jatkopoluissa 

• Arvioinnissa (havainnoinnissa) tavoitteena laitoksen kaikkien henkilöstöryhmien 
osallistuminen (ja vanki itse) 

• Haasteena arviointitiedon kokoaminen, miten lausunto rakentuu 
• Miten hankittu tieto siirtyy vangin lähtiessä vapauteen tai siirtyessä toiseen vankilaan 
• Haasteena myös vankiterveydenhuollon hallinnollinen erillisyys; mm. tiedonkeruu- ja 

niiden yhdistämisen haasteet, erilaiset järjestelmät (Rise ja THL) ja niiden 
yhteensovittaminen 

• Yhteistyötä rakennettu eri vankiloiden kanssa, osa tarkentuu pilottilaitoksiksi, joissa 
toimintamallia kokeillaan, yhteistyö tärkeää myös muiden hanketyötekijöiden kanssa 

• Hanke etenee nykäyksittäin ja suunta on tarkentunut ajan kuluessa ja työn jatkuessa, 
vaikeutena toimijoiden moninaisuus ja tiedon keruun erilaisuus -> yhteensovittaminen 
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Kuntoutussäätiön osahanke 

• 1 työntekijä, päätavoitteena kehittämisen tuki ja toiminnan arviointi  

• Osallistuminen työpajojen organisointiin ja niiden vetämiseen; 
palautekyselyjen toteuttaminen ja analysointi 

• Hanketyöntekijöiden kuukausittaiset itsearvioinnit sekä oma havainnointi 

• Osallistuminen moninaisen hankeen yhteiskokouksiin  

• Hanketyöntekijöiden tukeminen keskusteluin; toimintaympäristöjen 
hahmottaminen yksilöllisesti, yhteiset keskustelut 

• Väliarvioinnit hanketyöntekijöille  

• Haasteena hankkeen laajuus; hanketyöntekijöitä paljon, ei ehdi niin 
intensiiviseen työskentelyyn kuin halua olisi 
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Risen osahanke, Etelä 

• 3 työntekijää 
• Typ-koulutus Risen työntekijöille, Työkykyselvittelyvalmennus Järvenpäässä, 

Monikulttuurisuustyöpaja, näihin liittyvät palautteet 
• Asiakastyö ulkomaalaistaustaisten kanssa, ehdotukset tulkkauskäytäntöjen 

kehittämisestä (2-sivuinen sanakokoelma 8 kielellä, tabletin käyttö) 
• Yhteistyökäytäntöjen rakentaminen TYPpien + kuntien sosiaali- ja 

terveystoimen kanssa, yhteistyön kehittäminen muiden toimijoiden kanssa 
(seudulla lukuisia) 

• Yksilötyö vankien kanssa -> jatkopolkujen rakentaminen 
• Yhtenä kokeiluna työtoiminnan kehittäminen, toisena velkaneuvonnan 

jalkautuminen vankilaan, monikulttuurisuustyöpajalle jatkoa 
• Aluksi työn monipuolisuus ja hajanaisuus aiheutti hakemista, nyt on pystytty 

fokusoimaan toimintaa 
• Löytynyt jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä, joiden levittämistä voi tukea  
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Risen osahanke, Itä ja Pohjoinen 

• 2 työntekijää 
• Sukevan vankilassa on toteutettu kaksi työpajaa koskien työ- ja 

toimintakyvyn arviointia ja moniammatillista yhteistyötä vankilassa 
(toisesta palaute)_> moniammatillinen yhteistyö virinnyt 

• Eläkeselvittelyjen tekemisen suunnittelua ja pilotointia 
• Yhteistyön rakentamista alueen toimijoihin ja laitoksiin, hanke-esittelyjä 
• Asiakastyö -> kaikilla ei valmiuksia TYP-toimintaan, muita polkuja etsitty, 

vangeille toteutettu Mielenterveyden EA1-ryhmä 
• Haasteena on alueen laajuus eli pitkät välimatkat; vaatii keskittymistä 

joihinkin laitoksiin ja yhteistyökumppaneihin 
• Sukevalla toteutetun kaltainen työpaja on suunnitteilla Laukaalle 
• Jyväskylän TYPissä on nimetty Rise-yhdyshenkilö, joten hanketyöntekijän 

roolia on jouduttu hakemaan 
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Risen osahanke, Länsi 

• 2 työntekijää 
• Sukupuolisensitiivinen työ aloitettu: loka-marraskuussa työpaja 

naisvangeille, työpaja naisvankien kanssa työskenteleville ja 
vuoden 2018 alussa koulutus Risen henkilöstölle 
sukupuolisensitiivisestä työotteesta 

• Asiakastyö, monikulttuurinen asiakastyö, ulkomaalaisen vangin 
erityisyydet, kulttuuritulkki-kokeilu 

• Yhteistyön rakentamista alueen toimijoihin, hanke-esittelyjä 
• Kokeilussa URA-oikeuksien saaminen, TYPin kartoitusjakson 

tekeminen vankeuden aikana 
• Tavoitteena lupakorttikoulutusten järjestäminen vangeille 
• Työtoiminnan kehittäminen (Turun vankila, Käyrän avolaitos) 
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Tilanne ja kehittämissuuntia 

• Hankkeen käynnistysvaihe on nyt ohi, toimintasuunnat ja tavat ovat 
löytyneet, hankkeen esittelyt eri puolille ovat vieneet aikaa 

• Viranomaisyhteistyön kehittäminen on käynnissä, asiakastyö on 
käynnissä, työpajoja on pidetty ja uusia tulossa, tulossa MOKE-koulutus 

• Uudenlaisia kokeiluja on tehty ja pilotteja on lähtemässä liikkeelle 
• Hanketyöntekijöiden kuukausittainen kirjallinen itsearviointi toimii hyvin 
• Projektipäälliköllä on valtakunnallisen moninaisen hankkeen langat 

selkeästi hyppysissään, tosin työlästä se on 
• Hanketyöntekijöiden työnohjaus on saatu liikkeelle, apua epävarmuuden 

sietämiseen, kun kaikki ei mene ihan suunnitellusti 
• Mm. parityöskentelyllä turvataan uusien toimintatapojen vakiintumista 

hankeen jälkeen. Haasteena yhteistyökumppanien työkuormitus, jolloin 
uudenlainen tekeminen voidaan kokea hankalaksi 
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