
13.6.2017 1 

Vankeusaika mahdollisuutena! 
 

Vankien työ- ja toimintakyvyn arviointi 

Sukeva 

9.6.2017 

Mariitta vaara 



THL:n osahankkeen tavoitteena 

on luoda valtakunnallisesti yhtenäinen 
toimintamalli vankien toimintakyvyn ja 
työelämävalmiuksien arviointiin 

•  Vankiterveydenhuollolle  

• Rikosseuraamuslaitokselle  

•  TE-toimistoille 

•  TYP-palveluille 

• Kunnille   
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Hankkeen pitkän aikavälin 
tavoitteena 

 

on edistää rangaistukseen tuomittujen 
mahdollisuuksia  

• sosiaaliseen osallisuuteen 

• työllistymiseen kuntoutuksen, koulutuksen ja 
työvoimapalveluiden avulla  

• rikoksettomaan elämään. 
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Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin 
merkitys rikostaustaisilla 

• toimintakyvyn ja työelämävalmiuksien 
yhdenmukainen arviointi 

• vankeusajan osuvampi kuntoutussuunnitelma  

• tietämyksen lisääntyminen omista vahvuuksista  
→ motivaation herättäminen muutokseen 

• vankeusaikana toteutettujen 
kuntoutustoimenpiteiden vaikutusten arviointi 
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Arviointi vankeusajan eri vaiheissa 

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 
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Fyysinen terveys, sairaudet  

Mielenterveys  

Päihteiden käyttö ja 

riippuvuudet  

Työhistoria, ammattitaito 

Koulutus  

Oppimisvaikeudet 

Keskittymis- ja oppimiskyky  

Työ- ja koulutusmotivaatio  

Sosiaaliset suhteet, 

elämäntilanne  

Asuminen  

Talous, velat  

Terveys 

Työtaito 

Työtahto 

KYKY TEHDÄ TYÖTÄ 



 
 
 
 
Esimiehen arviointi vangin työssä ja 
toiminnoissa selviytymisestä (Pelson malli) 
 
• Toiminta työssä - ja muussa toiminnassa 

o Ohjeiden ymmärtäminen 

o Kyky itsenäiseen työhön 

o Kyky toimia annettujen ohjeiden mukaan 

• Työ - ja toiminta taidot 

o Motivaatio ja aktiivisuus 

o Stressinsieto 

• Työssä - ja toiminnassa näkyvä terveys 

o Työssä - ja toiminnassa vaadittava fyysinen 
suorituskyky 
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Työ- ja toimintakyvyn muutos 
vankeusaikana 

• Päihteettömyys → 

• Vuorokausirytmi →  oppimiskykyyn 

• Ravinto →   osaamiseen 

• Uni →    työskentelyhaluun 

• Sairauksien hoito →   

• Hammashoito → 
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Monialainen arviointimalli selkiyttää 

Kuka on, 

• työkykyinen  

• työkykyinen hoidon ja/tai kuntoutuksen 
avulla/tuella  

• työkyvytön avoimille työmarkkinoille, mutta 
kykenee työhön välityömarkkinoilla  

• työkyvytön (suositellaan 
työkyvyttömyyseläkkeen hakua).  
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Haasteet 

• Vankien kokonaistilanteen ymmärtäminen 

• Miten monialainen arviointi toteutuu  

• Vankien moninaisuus – yksilölliset erot 

• Miten ympäristö vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn 
ja sen arviointiin 

• Miten tieto työ- ja toimintakyvystä                
kulkee vangin siirtyessä vapauteen 
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