
 

 Rikostaustainen palvelun 

käyttäjänä 
 Monialaiset palvelut tulevaisuuden maakunnissa –

seminaari 12.6.2018 

Minna-Kaisa Järvinen 

 



Erityistä 

 Rikostaustaiset paljon palveluita tarvitsevia kuntalaisia, 

erityisen tuen tarve (SHL, omatyöntekijä) vs. 

heterogeeninen ryhmä, yksilöllisyys 

 Rikosseuraamus on usein vain pieni pätkä asiakkaan 

palveluprosessin aikana 

 

 Esim. lyhytaikaisten vankien osuus, eri kieli- ja 

kulttuuritaustaisten tarpeet 

 Esra: alle 3 kk suoritettu tuomio 37,4 %, alle 6 kk suoritettu 

tuomio 50,3 % (2017) 

 Esra: Ulkomaalaisten vankien osuus vangeista 32 % 

(valtakunnallinen luku 17 % v. 2017) 
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Vankilan ja yks.toimiston toiminnat ja palvelut vaikuttavuustavoitteiden  

toteuttajina yksilön tarpeisiin perustuen 

 

Seuraamusten 
kustannukset 



Luonnos, sisäiseen käyttöön 2017 

Vaikuttavuustekijöiden/ työskentelyalueiden perusteet (1) * huom. osa 

tilastotiedoista suuntaa-antavia, (M-K Järvinen: alkuperäisten diojen muokkaus) 

Työskentely-

alue 

Peruste ja keskeistä sisältöä 

PÄIHTEET JA 

RIIPPUVUU-

DET 

• Päihteet ja riippuvuudet liittyvät merkittävään osaan rikoksista, yksi 

uusimisriskitekijöistä.  

• Päihteettömyys on pohja muun toiminnan onnistumiselle, 

päihderikkomukset luovat turvattomuutta seuraamuksen suorittamiseen ja 

haittaavat kuntoutusta.  

• N. 90 % vangeista ja n. 80 % ykp-asiakkaista on päihdeongelma 

• Tavoitteena on ongelmakäytön vähentäminen ja erilaisten vaihtoehtojen 

vahvistaminen ongelmakäytön tilalle.  

Sisältöä mm.: 

•Alkoholi-, huume- ja muiden riippuvuuksien kuntoutus 

•Kuntoutuspolkujen rakentaminen (huom. lyhytaikaisvangit  ja -asiakkaat) 

ARVOT, 

ASENTEET JA 

TOIMINTA 

• Antisosiaaliset persoonallisuustekijät ja rikosmyönteiset asenteet 

merkittäviä uusimisriskitekijöitä.  

• Tavoitteena on asiakkaan oman sisäisen maailman ja ajattelun 

kehittäminen ja sitä kautta vaikuttaminen tulevaan toimintaan ja valintoihin.  

Sisältöä mm.:  

•Itsehallintakeinojen kehittäminen, väkivallattomuuden ja vihanhallinnan 

oppiminen 

•Rikosvastaisten asenteiden ja identiteetin rakentaminen 



Luonnos, sisäiseen käyttöön 2017 

Vaikuttavuustekijöiden/ työskentelyalueiden perusteet (2)  
(M-K Järvinen: alkuperäisten diojen muokkaus) 

Työskentely-

alue 

Peruste ja keskeistä sisältöä 

LAPSET, 

VANHEM-

MUUS JA 

IHMIS-

SUHTEET  

• Ongelmat perhe- ja läheissuhteissa uusimisriskitekijöitä 

• Ylisukupolvisuus 

• Suhde lapsiin on usein tärkeä.  

• Suhteiden ylläpitämisen mahdollisuudet ovat tärkeitä seuraamuksen aikana elämän sujuvuuden 

kannalta. 

• Rikoksettomuutta ja päihteettömyyttä tukevien ihmissuhteiden rakentumista tulee tukea (vs. rikollinen 

seura on yksi merkittävimmistä uusimisriskitekijöistä)   

Sisältöä mm.: 

• Sosiaalisten taitojen vahvistaminen 

• Vanhemmuuden taitojen oppiminen 

• Rikoksettomien verkostojen rakentaminen 

• Suhteiden rakentaminen ja ylläpito lapsiin ja muihin läheisiin 

• Vankien keskinäisten hyvien suhteiden ylläpito 

ARKI-

ELÄMÄN 

TAIDOT  

• Tärkeä osa toimintaa, jotta normaali arkielämä sujuu.  

• Suljetuissa vankiloissa olevista vangeista noin kolmannes selviytyy heikosti arjen asioista ja noin 

kolmannes jotenkuten (vankiloiden oma arvio) 

• ”Vietän liikaa aikaani ilman mielekästä tekemistä” – 15 % yks-asiakkaista samaa mieltä 

(laatututkimuksen väittämä) 

• Vapautuvista vangeista 80 % on velkaantuneita (altistaa uusintarikollisuuteen).  

• Elämänhallinnan ja kansalaistaitojen oppiminen , mielekäs vapaa-aika ja harrastukset  

Sisältöä mm.: 

• Ruoanlaitto, siivous, vaatehuolto/  Digitaidot/ Asiointi sote- ym. viranomaisten kanssa/ Taloustaidot ja 

velkojen hallinta/ Mielekäs vapaa-ajan tekeminen kädentaitojen, kirjallisuuden, musiikin ja taiteen 

parissa 



Luonnos, sisäiseen käyttöön 2017 

Vaikuttavuustekijöiden/ työskentelyalueiden perusteet (3) 
(M-K Järvinen: alkuperäisten diojen muokkaus) 

Työskentelyalue Peruste ja keskeistä sisältöä 

TERVEYS JA 

HYVINVOINTI 

• Terveydentila on usein alentunut ja vaikeuttaa kuntoutumista. Mielenterveyden häiriöt yleisiä, 

2/3 persoonallisuushäiriötä (vangit), 1/2 persoonallisuushäiriöitä (ykp).  

• Traumaattisen kokemukset (fyysinen ja henkinen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö) 

yleisiä 

• Yli puolet vangeista on somaattisesti sairaita.  

• Noin puolet vangeista on alentuneesti tai täysin työkyvyttömiä, mikä heikentää mahdollisuuksia 

työllistyä tai edes osallistua mielekkääseen tekemiseen vapaudessa.  

• Yks-asiakkaiden terveydentila on parempi kuin vangeilla, mutta muuhun väestöön verrattuna 

on huomattavan paljon mielenterveyden häiriöitä ja somaattisia sairauksia 

Sisältöä mm.: 

• Somaattisen terveyden ja mielenterveyden hoitaminen ja kohottaminen 

• Liikunta, ravinto, uni yms. hyvinvoinnin edistäminen 

KOULUTUS JA 

TYÖELÄMÄN 

TAIDOT  

• Ongelmat koulutuksessa ja työssä lisäävät uusimisriskiä.  

• Työhön ja koulutukseen liittyviä taitoja tulee vahvistaa. Mahdollisuus oppia uusia taitoja, 

erehtyä tai epäonnistua turvallisesti, käsitellä palautetta rakentavasti luo onnistumisen tunnetta 

sekä uskoa omiin kykyihin ja antaa taitoja, joista on hyötyä.  

• Noin 7-9 %:lla vangeista ja n. 4 % yks-asiakkaista ei ole perusopetuksen päästötodistusta, 60-

70 %:lta vangeilta ja n. 46 % yks-asiakkaista puuttuu toisen asteen koulutus.  

Sisältöä mm.: 

• Työtoiminta 

• Yritys- ja järjestöyhteistyön rakentamien 

• Vankien oma palvelujen tuottaminen vankilalle ja muille vangeille 

• Näyttötutkinnot 

• Opiskelu (vapaa sivistystyö, oppilaitokset) 

• Työllistymisen taidot 



Luonnos, sisäiseen käyttöön 2017 

Vaikuttavuustekijöiden/ työskentelyalueiden perusteet (4) 
(M-K Järvinen: alkuperäisten diojen muokkaus)  

Työskentelyalue Peruste ja keskeistä sisältöä 

YHTEISKUNTAAN 

KIINNITTYMINEN 

JA RIKOKSETTO-

MUUS 

• Palvelujatkumot vankilasta vapauduttua ja yhdyskuntaseuraamuksen 

aikana ja päätyttyä, samoin jatkumot siviilistä vankilaan siirryttäessä. 

• Kaikista vangeista 30-35 % vapautuu asunnottomina, yks-asiakkaista 10-15 

% asunnottomia 

• Vapautuvien vankien ja yks-asiakkaiden työttömyys on nelinkertainen 

muuhun väestöön nähden. 

• Mielekäs yhteiskuntamyönteinen tekeminen on tärkeää, koska rikollista 

käyttäytymistä tukeva vapaa-aika on rikoksen uusimisen riskitekijä.  

Keskeistä on palveluohjaus mm. seuraavissa asioissa: 

• Asuminen, sote-palvelut, lastensuojelu, työvoimapalvelut, järjestöt  

• Vertaistuki: mielekäs tekeminen, päihteettömyys 

• Kriisitilanteiden hallinta 

TURVALLINEN JA 

KUNTOUTTAVA 

TOIMINTA-

YMPÄRISTÖ JA 

VUORO- 

VAIKUTUS 

Tämä on perusta sille, että vaikuttavuutta voidaan vankeuden ja 

yhdyskuntaseuraamuksen aikana saada aikaan. Sisältöä: 

• Asiakkaiden ja henkilöstön vuorovaikutus 

• Asiakkaiden asiallinen kohtelu (tilat, henkilökunta) 

• Vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston turvallisuus 

 



YHDYSKUNTASEURAAMUSTYÖN  

PROSESSI, yhteistyön paikat 
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Palvelujen suunnittelun ja 

yhteensovittamisen paikat -YKS 

ENNEN SEURAAMUSTA: 

 Suunnitelmien yhteensovittaminen ja tukitoimien yhteinen 

suunnittelu (YKS-laki, 12 §)  

 Nivelvaihe: odotusaika seuraamusselvityksen ja seuraamuksen 

välillä: tukitoimien aloittaminen, palvelutarpeen arviointi tarvittaessa 

(SHL 35 §) 

 

SEURAAMUKSEN AIKANA: 

 Suunnitelmien täsmentäminen, tukitoimien toteuttaminen 

 Seuraamuksen keskeytyessä  

 

 SEURAAMUKSEN JÄLKEEN: 

 Jatkumojen yhteinen suunnittelu hyvissä ajoin 
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VANKEUSPROSESSI  JA YHTEISTYÖN PAIKAT 
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Palvelujen suunnittelun ja 

yhteensovittamisen paikat  - VANKEUS 

ENNEN VANKEUTTA: 

 Vapaudesta vankilaan menevä/ YKS-toimisto:  

 rangaistusajan suunnitelman yhteensovittaminen 

 palvelutarpeen arviointi tarvittaessa 

 Jatkumot siviilistä vankeusajan toimintaan 

 Lyhytaikaisvangeille vapautumisen ja tukitoimien suunnittelun aloitus  

 lapsen tai muun henkilön hoidon ja tuen tarpeen selvittäminen (SHL 44 §), myös 

tutkintavankeuden/ vankeuden alussa  perheelle tukitoimet/palvelut 

 

VANKEUDEN AIKANA: 

 Rangaistusajan suunnitelma/ arviointikeskus: tieto aiemmista 

suunnitelmista ja tukitoimista 

 Yhteistyö tarvittaessa, vapautumisen ja valvotun koevapauden 

valmistelu, palvelutarpeen arviointi tarvittaessa, palvelujatkumot 

 Miten kuntalainen saa vankeusaikana hänelle kuuluvia palveluja? 
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PAHIMMALLAAN 

• Asiakkaan näkökulmasta:  

 Asiakas duunaa jotain ennen vankeutta - KATKOS -  

 Asiakas duunaa jotain vankeuden aikana – KATKOS –  

 Asiakas duunaa jotain vankeuden jälkeen –KATKOS- jne. 

 asioilla ei yhteyttä, eikä edesauta asiakkaan rikoksetonta elämää 

 

• Yhteistyökumppanin näkökulmasta: asiakas katoaa vankeusajaksi ”mustaan 

aukkoon” tai kadonnut asiakas ei löydy, hyvin alkanut palvelu katkeaa 

vankeusajaksi, vankila-aikaista tekemistä ei voi hyödyntää suunnitelmissa  

• Risen näkökulmasta: suunnittelu aloitetaan ”tyhjältä pöydältä”, 

vankeusaikana tehty hyvä työ katkeaa ja hyöty häviää, asiakas palaa 

jonkun ajan kuluttua 

 

 kustannukset kasvavat, asiakkaan ja hänen läheisten inhimilliset 

kärsimykset lisääntyvät, työntekijät turhautuvat 
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PARHAIMMILLAAN 

 

YHTENÄINEN PALVELUKOKONAISUUS: Risen ja muiden palvelujen 

yhteensovittaminen! Tietyin väliajoin suunnitelman tarkistaminen 

Tiedon liikkuminen, työntekijöiden liikkuminen (skype ym.) 

Etsiviä ja kiinnipitäviä palveluita, joiden avulla asiakkaat tavoitettaisiin 

jo vankeusaikana  

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaan tavoitteet kiintotähtenä! 
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