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Asunnottomana työelämässä

Miten asunnottomuus liittyy työ- ja toimintakykyyn?
15.12.2017

Mariitta Vaara

Mariitta vaara



Vankeusaika mahdollisuutena!
- Yhteisasiakkuus osallisuutta ja työllistymistä 

tukevissa verkostoissa
ESR-hanke ajalla 1.10.2016 – 30.6.2019

Koordinaatiovastuu on
Rikosseuraamuslaitoksella
Osahankkeet
Rikosseuraamuslaitos, Kuntoutussäätiö, ViaDia,                     
Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-toiminta,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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Hankkeen tavoitteena on edistää rangaistukseen 
tuomittujen mahdollisuuksia rikoksettomaan elämään 
työllistymisen, kuntoutuksen, koulutuksen ja 
työvoimapalveluiden avulla.

20.12.2017 Mariitta Vaara 3

Risen osahanke kehittää yhteistyötä erityisesti TYP-verkostojen
kanssa (Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu)
THL:n osahanke rakentaa valtakunnallisesti yhtenäisen 
toimintamallin vankien toimintakyvyn ja työelämävalmiuksien 
arviointiin
Viadian osahanke tarjoaa matalan kynnyksen päivätoimintaa sekä 
asumisen ja päihteettömyyden tukea vapautuville. 
HDL:n osahanke kehittää nuorten rikostaustaisen romaninuorten 
kanssa tehtävää työtä
Kuntoutussäätiön osahanke varmistaa verkostotyön osaamisen ja 
vastaa hankkeen arvioinnista



Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin 
merkitys rikostaustaisilla

• Vangin toimintakyvyn ja työelämävalmiuksien 
yhdenmukainen arviointi

• Vankeusajan kuntoutussuunnitelman osuvampi 
suunnittelu 

• Vangin oman tietämyksen lisääntyminen 
vahvuuksistaan  → motivaation herättäminen 
muutokseen

• Vankeusaikana toteutettujen 
kuntoutustoimenpiteiden vaikutusten arviointi
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Työ- ja toimintakyky tarkoittaa

ihmisen fyysisiä, psyykkisiä, kognitiivisia ja 
sosiaalisia edellytyksiä 
selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja 
välttämättömistä jokapäiväisen elämän 
toiminnoista
siinä ympäristössä, jossa hän elää.  
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Toimintakyky riippuu myös 

ympäristön myönteisistä tai kielteisistä 
vaikutuksista. 
Asuin- ja elinympäristöön liittyvillä tekijöillä, 
muiden ihmisten tuella tai erilaisilla palveluilla 
voidaan tukea ihmisen toimintakykyä ja 
selviytymistä arjessa.
Asunnottomuus voi tuhota ihmisen kyvyn selviytyä 
arjessa, kyvyn opiskella tai kyvyn tehdä työtä.
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Fyysinen terveys, sairaudet 
Mielenterveys 
Päihteiden käyttö ja riippuvuudet 

Työhistoria, ammattitaito
Koulutus 
Oppimisvaikeudet
Keskittymis- ja oppimiskyky, muisti 
Oma-aloitteisuus

Työ- ja koulutusmotivaatio 
Sosiaaliset suhteet, elämäntilanne 
Asuminen 
Talous, velat 

Työkyky/Terveys

Työtaito/Osaaminen

Työtahto/Motivaatio

KYKY TEHDÄ TYÖTÄ



Vankeusajan alkaessa 
vankiterveydenhuollon sairaanhoitaja arvioi 
työtoimintaan osallistumisen esteet ja 
toimintakyvyn rajoitteet
→ painottuu fyysiseen toimintakykyyn
Työtoimintaan osallistuminen tuo esiin
→ miten sairaus tai toimintakyvyn rajoite vaikuttaa 
työntekoon
→ työtaidon ja työtahdon
→ perusteellisempien selvitysten tarpeet
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Työkyvyn arviointi tulotarkastuksessa suhteessa 
vankilan työtoimintaan

Muutosehdotus

A. työkykyinen
B. työkykyinen hoidon tai 

kuntoutuksen avulla
C. osittain työkykyinen, 

työntekoa rajoittava pysyvä 
sairaus tai vamma

D. työkyvytön
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Nykyinen käytäntö

0 = täysin työkykyinen

1 = työkyky on alentunut

2 = työkyvytön



Yksilöllinen arviointi ongelmalähtöisesti –
työllistymisen tai kouluttautumisen esteet

• Työntekoa haittaavat 
sairaudet

• Pitkäaikaissairaudet

• Oppimisvaikeudet
• Lukihäiriöt
• Heikkolahjaisuus
• Muistihäiriöt

• Päihdeongelmat
• Mielenterveysongelmat
• Persoonallisuushäiriöt
• Masennus

• Velkaselvittely
• Asunnottomuus
• Perhetilanne
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Työ- ja toimintakyvyn arviointi vankeusaikana
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Vankeusaika
→ → Vangin oma arvio työkyvystään → →

työkykyinen

työkykyinen hoidon 
tai kuntoutuksen 

avulla 

osatyökykyinen

työkyvytön
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Oman asunnon yhteys työkykyyn 
– kykyyn tehdä työtä

• Mahdollisuus noudattaa työelämän vaatimaa 
vuorokausirytmiä

• Mahdollisuus riittävään lepoon ja palautumiseen
• Mahdollisuus omasta hygieniasta huolehtimiseen
• Mahdollisuus ruuan valmistamiseen ja ruokailuun
• Mahdollisuus säilyttää tavaroitaan niille kuuluvissa 

paikoissa
• Mahdollisuus keskittyä omien asioiden hoitamiseen
• Mahdollisuus turvallisuuteen
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Haasteet
• Vangin kokonaistilanteen ymmärtäminen
• Miten monialainen arviointi toteutuu, vastuun jako 
• Vankien moninaisuus – yksilölliset erot
• Arviointitiedon kokoaminen
• Miten ja kuka kokoaa työkykylausunnon
• Miten ympäristö vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn ja sen 

arviointiin
• Miten tieto työ- ja toimintakyvystä kulkee vangin 

siirtyessä vapauteen, tai siirtyessä toiseen vankilaan
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