


Rikostaustainen 
ja hänen perheensä 
tulevan maakunnan 

asiakkaana!



Rise-Sote-yhteistyö

 OM:n ja Risen tulossopimus 2018-2021: 
Rikosseuraamuslaitos laatii maakuntien ja sotealueiden
kanssa tehtävälle yhteistyölle valtakunnallisesti 
yhdenmukaisen toimintamallin ja käynnistää yhteistyön joka 
maakunnassa

 Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen tulossopimus 2018-
2021: Rikosseuraamusalue osallistuu maakuntien ja sote-
alueiden kanssa tehtävälle yhteistyölle laadittavan 
valtakunnallisen yhdenmukaisen toimintamallin valmisteluun. 
Aluekeskus huolehtii siitä, että rikosseuraamusasiakkaiden 
tarpeet ja palvelut huomioidaan Uudenmaan sote- ja 
maakuntauudistuksessa.

 Valtakunnallista sekä maakuntatason yhteistyötä



Uusimaa (esimerkki maakuntatason yhteistyön 
aloituksesta)
 Marraskuussa 2017 tapasimme Uudenmaan sote-valmistelijoita:

 Jaoimme näkemyksen Rise-asiakkaiden väliinputoamisen uhkakuvasta 
tulevassa maakuntarakenteessa ja osaamisen keskittämisen tarpeen

 Nykytilakartoitusvaihe meneillään, seuraava vaihe valmistelussa on  
Sosiaalihuollon erityispalvelut: sosiaalihuollon erityisosaamisen näkyväksi 
tekeminen ja palveluiden porrastamisen tasot

 V. 2018 alkupuolella konkreettinen etenemissuunnitelma
 Skenaario siitä, miten haluamme tulevassa maakuntarakenteessa 

rikostaustaisten palvelut järjestettävän (valtakunnallinen yhdenmukainen 
toimintamalli)

 Ehdotus, että Uusimaa voisi toimia muille maakunnille mallina siitä,
 miten rikostaustaisten palvelut järjestetään 
miten muiden pienten marginaalisten erityisryhmien palvelut 

toteutetaan
Lape (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) -yhteistyö
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Miksi kannattaa tehdä yhteistyötä rikostaustaisten 
kuntouttamiseksi ja uusintarikollisuuden vähentämiseksi:

 Rikoksista aiheutuu yhteiskunnassa merkittäviä 
kustannuksia.

 Yhteiskunnalliseen turvallisuuteen ja 
syrjäytymisen ehkäisyyn panostaminen edistää 
kaikkien hyvinvointia ja tuottaa säästöjä. 

 Tulevaisuuden haasteena on muun muassa ääri-
ilmiöiden ja radikalisaation ehkäisy, jonka eteen 
myös Rikosseuraamuslaitos työskentelee.

 Yksilö-perhe-yhteisötason vaikutukset 



VANKEUS

 Vankien päivittäinen keskimäärä n. 3120 (2016; Uusimaa 1085)
 Vankilasta vapautui yhteensä 5541 henkilöä (2016; Uusimaa 1640):

 Vankeusvankeja 3233, sakkovankeja 1247, tutkintavankeja 1061
 Naisia 11 %
 Uusimaa (1.7.2016-30.6.2017): Alle 21-vuotiaita 72 , joista 

alaikäisiä oli 8

 Valvotussa koevapaudessa keskimäärin päivässä 206 (2016; 
Uusimaa 59)

 Siviiliarviointi eli vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen 
liittyvä prosessi, joka sisältää rangaistusajan suunnittelun ja sijoittelun 
siviilistä vankilaan menevien osalta. Tehdyt siviiliarvioinnit 2232 (2016; 
Uusimaa 686) 
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YHDYSKUNTASEURAAMUKSET

 Yhdyskuntaseuraamusta suorittavia keskimäärin päivässä 3061 
(2016; Uusimaa 978)

 Yhdyskuntaseuraamuksen aloitti yhteensä 3590 henkilöä (2016; 
Uusimaa 940)
 Seuraamukset: 

 yhdyskuntapalvelu 1914
 ehdollinen vankeus ja valvonta 679
 nuorisorangaistus 9
 valvontarangaistus 240
 ehdonalainen valvonta 748

 Naisia 10 % (Uusimaa, 1.7.2016-30.6.2017)
 Uusimaa (1.7.2016-30.6.2017: Alle 21-vuotiaita 187, joista 

alaikäisiä 54
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 Rikosseuraamus koskettaa 
asiakkaiden lapsia, perheitä 
ja muita läheisiä. Vuonna 
2015 vankiloissa olleiden 
vankien lapsien määrä 10032 
(Uusimaa 3205)

 Ulkomaalaisten vankien 
osuus kaikista vangeista 17 
% 1.6.2017 (Uusimaa 32 %)



Vankeustuomioiden ja suoritettujen rangaistuksien 
pituudet (v. 2016 vapautuneet, Uusimaa)



Rikostaustaisten erityispiirteitä 

 Vangit ja yhdyskuntaseuraamuksiin tuomitut henkilöt muodostavat pienen marginaalisen huono-
osaisten ihmisten erillisryhmän.

 Heidän koulutustaustansa, sosiaalinen asemansa ja ammatillinen osaamisensa ovat selvästi
heikommalla tasolla muuhun väestöön verrattuna.

 Rikollisuudesta aiheutuu yhteiskunnalle vuosittain noin 1,8 miljardin euron kustannukset, johon on
laskettu järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon, oikeuslaitoksen ja rangaistusten täytäntöönpanon
lisäksi haitat, jotka aiheutuvat sosiaali- ja terveydenhoidon, työvoimahallinnon, toimeentulotukien,
etuuksien, eläkkeiden, vahinkojen ja veromenetysten kautta.

 Vangeilla ja yhdyskuntaseuraamuksiin tuomituilla henkilöillä on todettu olevan hyvin paljon
sairauksia ja niistä aiheutuvaa hoidon tarvetta sekä terveyspalvelujen käyttöä.

 Noin puolet vangeista on alentuneesti tai täysin työkyvyttömiä.
 Mielenterveyden häiriöt ovat hyvin yleisiä, yli 80 %:lla esiintyy päihderiippuvuutta ja kahdella kolmasosalla

persoonallisuushäiriöitä.
 Myös ruumiilliset sairaudet ovat vangeilla yleisiä ja esimerkiksi C-tyypin hepatiitin esiintyvyys on

monikymmenkertainen tavalliseen väestöön verrattuna. Ruumiillisten sairauksien ja erilaisten tapaturmien
yleisyyden on arveltu olevan yhteydessä vankien monilla tavoin rankkaan ja erilaisia terveysriskejä
sisältävään elämäntapaan.

 Noin 7-9 %:lla vangeista ei ole perusopetuksen päättötodistusta, 60-70 %:lta puuttuu toisen asteen
koulutus ja noin kolmasosa 5500 vuosittain vapautuvasta vangista vapautuu vankilasta asunnottomana.

 Keskeiset palveluntarpeet liittyvät koulutuksen järjestämiseen, TE -palveluihin, toimeentuloon ja asumiseen
sekä päihde- ja mielenterveyspalveluihin.

Usean yhtäaikaisen palvelun tarpeessa olevia henkilöitä ja perheitä







Palveluiden järjestäminen rangaistuksen alkaessa,  
aikana ja sen päättyessä 

 Rikosseuraamus on usein vain pieni pätkä asiakkaan 
palveluprosessin aikana

 Palvelujatkumoiden turvaaminen rangaistuksen alkaessa, sen 
aikana ja vapautumisvaiheessa / yhdyskuntaseuraamuksen 
päättyessä

 Rikosseuraamusasiakkaiden palvelujen moninainen tarve, 
keskeistä yksilöllinen suunnittelu

 Maakunnan ja Risen yhteistyön keskiössä ovat monia 
palveluja tarvitsevat: yhteinen arviointi, rangaistus- ja 
palveluprosessien yhteensovittaminen ja 
palvelukokonaisuuden rakentaminen. 



Mitä Rikosseuraamuslaitos toivoo 
rikostaustaisten palveluiden 
järjestämisestä maakunnissa: 

 Asiakkaalle yhteinen suunnitelma! Kun ihminen suorittaa rangaistustaan,
hänen rangaistusajan suunnitelmansa sovitetaan osaksi
asiakassuunnitelmaa, joka on maakunnassa laadittu.

 Maakunnissa olisi rikostaustaisiin erikoistunutta osaamista!
Rikostaustaisiin liittyy sellaisia haasteita, jotka vaativat erityisosaamista
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä. On helpompaa rakentaa
toimivaa yhteistyötä, jos osaamista olisi maakunnassa keskitetty.

 Asiakasohjaus ja palvelutarpeen arviointi! Rangaistuksen aikana
tapahtunut kuntoutus ja esiin tulleet palveluntarpeet on hyvä saada
sujuvasti maakunnassa jatkettavan työn pohjaksi ja kuntoutusjatkumo
etenemään katkeamatta. Otetaanko yhteistyöhön käyttöön lähete, muu
lomake vai onko maakunnalla joku oma yhteydenoton kanava?

 Yhteistyö sotevalmistelussa! Rikosseuraamuslaitos haluaa tehdä
yhteistyötä rikostaustaisten tarpeiden huomioimiseksi.



Keskeisiä asioita sotessa (Järjestönäkökulma, 
Krits)
 Maakuntien liikelaitoksiin rikosseuraamusasiakkaisiin

erikoistuneet sosiaalityöntekijät, jotka tekevät erityisen tuen
tarpeessa oleville asiakkaille palvelusuunnitelmat ja toimivat
vankiloiden yhteyshenkilöinä.

 Yhteistyö rikosseuraamuslaitoksen, sotekeskusten,
maakuntien liikelaitosten ja kuntien välillä saumattoman
sosiaali- ja terveyspalveluketjun turvaamiseksi sekä
rikosseuraamuksen aikana että vapautumisen jälkeen.

 Asumisen ja tarvittaessa asumisen tuen turvaaminen
rikosseuraamusasiakkaille kaikissa maakunnissa.



Vangin tarina

https://youtu.be/FPKX37zoN0g



Uudenmaan sote-valmistelu (Rise), yhteystiedot:

 Rise: Minna-Kaisa Järvinen, kehityspäällikkö, Etelä-Suomen 
rikosseuraamusalue, minna-kaisa.jarvinen@om.fi p. 050 5949 
408

 Rikostaustainen maakunnan ja Risen asiakkaana -
kehittämisryhmässä lisäksi (Rise-Socca-Krits):

Marjatta Kaurala, Kriminaalihuollon tukisäätiö, 
marjatta.kaurala@krits.fi
Pirjo Marjamäki, Socca, pirjo.marjamaki@hus.fi

Linkki aiemmin tehtyyn kehittämistyöhön: 
http://www.socca.fi/kehittaminen/aikuissosiaalityo/yhteistyo_rikos
taustaisten_ihmisten_auttamiseksi. 


