
VANKEUSAIKA 

MAHDOLLISUUTENA!  

 

- Yhteisasiakkuus sosiaalista 

osallisuutta ja työllisyyttä  

tukevissa verkostoissa  

ESR-hanke ajalla 1.10.2016 – 30.6.2019 

   

      

       



Hankkeen tavoite 
 Rikostaustaisten osallisuuden lisääminen 

 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 

 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen 

 

 Kehittää palvelujärjestelmää ja yhteistyötä, jotta rikostaustaisten olisi 
mahdollista saada paremmin palveluita ja tukea rikoksettomaan elämään, 
erityisesti TYP-verkoston kanssa  

 

 Edistää yksittäisten asiakkaiden kohdalla riittävän pitkien palvelupolkujen 
syntymistä – syntyy valtakunnallisia toimintamalleja, hyviä käytäntöjä ja 
toimintarakenteita 

 

 Tehdä suosituksia rikostaustaisten palveluihin liittyen ja valmistautua sote-
uudistukseen  

 

 Miksi hanke?  
 Rikostaustaiset heikossa asemassa ja palvelujärjestelmä hajanainen 

 Elämistä palvelujärjestelmässä (kela, maakuntauudistus, sosiaalihuoltolaki, TYP, jne.)  

 Usea toimija haki yhtä aikaa rahoitusta ja STM liimasi meidät yhteen  



VISIO 2025 

Valmennamme rikoksettomaan elämään –  

turvallisesti kohti avoimempaa täytäntöönpanoa 

 

Verkostoidumme ja integroidumme  

yhteiskunnan normaalipalveluihin 

 



VANKEUSAIKA MAHDOLLISUUTENA! 

TOIMIJAT JA OSAHANKKEET 



Hankkeen toteuttajat, osahankkeet ja 

erityisteemat 

 

RISE 
1.10.2016-30.6.2019 

Osallistujia 340, naisia 

50  

 

 

THL 

Vankitervey-

denhuolto 
1.2.2017-30.6.2019 

 

HDL 

Vamos  
1.10.2016-28.2.2019 

Osallistujia 40 

 

 

 

Via Dia 

RISE Varikko 
Jyväskylä 

Lappeenranta  

1.10.2016-30.9.2018  

Osallistujia 50 

 

 

Kuntoutus-

säätiö 
1.12.2016-30.6.2019 

OHJAUSRYHMÄ 

 

TEM, THL, OM, STM 

(rahoittaja), Rise, 

Kuntoutussäätiö,  

A-klinikkasäätiö, 

HDL, ViaDia 



Risen osahanke   

 Keskeinen tavoite 
 Löytää uusia tapoja toteuttaa 

asiakastyötä TYP-verkostojen ja 
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa 

 Edistää eri kieli- ja 
kulttuuritaustaisten asemaa 
kehittämällä palveluita huomioimaan 
vähemmistöjen erityispiirteet 

  

 Miten  
 7 työntekijää, jokaisella kolmella 

rikosseuraamusalueella (joista 3 
sijoittuu TYP-verkostoihin)  

 Asiakastyö, verkostoyhteistyö ja 
kouluttaminen  

 

 Kenelle 
 Rikostaustaisille asiakastyötä 

 Viranomaisille koulutuksellista tukea, 
sekä tukea verkostoitumiseen 



Risen osahankkeen TYP-yhteistyö käytännössä  

 Kolme pilotti-TYP-verkostoa (Keski-Suomi, Keski-Uusimaa, Varsinais-
Suomi)  

 Noin vuoden sisällä TYP:n alueelle vapautuvien kanssa aletaan 
työskennellä ”työelämävalmentajan” tai ”työkykyneuvojan” työotteella  

 ”Kartoitusjakson” ja moniammatillisen yhteistyön käynnistäminen (myös 
vankilan sisällä)  

 Käytetään Kykyviisaria https://www.ttl.fi/tutkimushanke/kykyviisari-arvioi-
tyo-toimintakykysi/  

 Jos asiakas ei mene TYP-prosessiin -> haetaan palvelut sosiaalisen 
kuntoutuksen tai muiden palveluiden kautta 
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Risen osahanke: eri kieli- ja kulttuuritaustaisten 

kanssa tehtävä työ  

 Turun vankilassa/ LSRA:n 

alueella Adnan Balic  

 Ahmed Abdulkarim Hey/ 

koko Suomi  

 

 Työ käytännössä: 

keskusteluita, palveluiden 

järjestämistä, 

yhteistyösuhteiden luomista, 

osaamisen jakamista, 

uusien toimintatapojen 

hakemista, haasteiden 

kartoittamista  



Laura 

Johanna 

Jukka 

 Kolme työntekijää TYP-verkoston 

yksiköihin  

 Varsinais-Suomi (Turku)  

 Keski-Suomi, eteläinen (Jyväskylä)  

 Keski-Uusimaa (Järvenpää)  

 

 Kolme työntekijää RISEn yksiköihin  

 Suomenlinna 

 Sukeva  

 Turku/Satakunta  

 

 Yksi valtakunnallinen työntekijä eri kieli- 

ja kulttuuritaustaisten kanssa 

työskentelyyn  

 

Kaisa 

Adnan 

Anne 

Ahmed 



THL:N OSAHANKE  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhdessä 

alaisensa Vankiterveydenhuollon yksikön 

kanssa kehittää rikostaustaisten työ- ja 

toimintakyvyn arviointia 

 

Pilottilaitoksina: Turku, Käyrä, Suomenlinna, 

Helsinki, (Kuopio, Sukeva) 

 

Mariitta Vaara  

työ- ja toimintakykyasiantuntijaTHL  

+ työpari osastonhoitaja/t VTH 



ViaDia ry:n osahanke 

RISE-Varikko 

 Jyväskylässä ja Lappeenrannassa 

                       

Varikko-hankekoordinaattori     Varikko-ohjaaja Jari Sulkunen 

Kati Långsjö  

 

                       

Varikko-ohjaaja Ari Väänänen   Varikko-hankeassistentti Pia Vilkman 



HDL:n Vamos-

palveluiden osahanke 

Vamos-palvelut 

toteuttavat 

rikostaustaisten ja 

päihteillä oireilevien 

romanien parissa 

etsivää, jalkautuvaa 

ja matalan 

kynnyksen yksilöllistä 

tukea tuottavaa työtä 



KUNTOUTUSSÄÄTIÖN OSAHANKE  

Kehittävä arviointi:  

 Alkutilanne 

 Väliarviointia  

 Loppuraportti  

 

Kehittämistyöpajat:  

 Tavoite: Osaamisen ja tiedon jakaminen, uudenlaisten työtapojen 

löytäminen, yhteistyön tiivistyminen, asiakkaiden osallisuuden lisääminen 

 Kenelle suunnataan? RISEn henkilöstö (työtoiminnassa mukana olevat, 

KKS), TYP-verkosto, muut toimijat, kokemusasiantuntijat 

 Toteuttaja: Kuntoutussäätiö + projektityöntekijät 

 Alue: Valtakunnallisesti  

 Kehittämistyöpajat TYP-verkostoille kokemusasiantuntijoiden ja RISEn osahankkeen 

työntekijöiden kanssa - yhteiskehittäminen 

 Kehittämistyöpajat laitosten työtoimintoihin yhteistyössä TYP-verkoston, 

kokemusasiantuntijoiden ja muiden tuottajien kanssa 



 

http://alueuudistus.fi/etusivu http://stm.fi/karkihankkeet 







TOIVEENA SOSIAALISET INNOVAATIOT 



http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/vankeusaikamahdollisuutena.html  
https://www.facebook.com/vankeusaikamahdollisuutena/  

 
 
 
 

  

Kati Kaarlejärvi 
 

Projektipäällikkö 

Vankeusaika mahdollisuutena ! -hanke 

Rikosseuraamuslaitos, Keskushallintoyksikkö 

+358 50 3439593tulahdenkuja 4  

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki  

 kati.kaarlejarvi@om.fi  
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