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asiakkaaksi 
  

 
VANKEUSAIKA MAHDOLLISUUTENA! 
ESR-hanke ajalla 1.10.2016 – 30.6.2019 

   

      

       



Sukevan vankila on 186-paikkainen suljettu vankila. Sukevan vankilassa on 19-paikkainen 

päihteetön sopimusosasto (SOPO)  ja 10-paikkainen päihteetön Kan-osasto (Kristillinen 

alkoholisti- ja narkomaanityö). 

 

Arviointikeskuksen/ Yhdyskuntaseuraamustoimiston laatima rangaistusajan suunnitelma 

ohjaa vankilassa tehtävää työtä. Rangaistusajan suunnitelmassa otetaan huomioon: 

riskitekijät, vahvuudet, voimavarat, toimintakyky ja laitosturvallisuus. Laitoksessa 

tarkennetaan rangaistusajan suunnitelman tavoitteita. Vangin kanssa työskennellään 

tavoitteiden saavuttamiseksi mm. yksilökeskusteluissa ja erilaisissa ryhmissä.  

 

Siviiliasioiden hoitaminen / sosiaalityö  on osa rangaistusajan suunnitelmaa, missä  hoidetaan 

asumiseen, toimeentuloon, koulutukseen ja työllisyyteen liittyviä asioita. Vangin kanssa 

käydään läpi myös sosiaaliset sidokset, mahdollinen päihdekuntoutus ja mahdolliset valvonta-

asiat. Sosiaalityöhön liittyy myös oleellisesti lapsi- ja perhetyö (Lapset puheeksi –menetelmä). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuntoutus 

Vangit pyritään aktivoimaan mukaan erilaisiin toimintoihin. Vangin toimintaan sijoittuminen 

perustuu yksilölliseen rangaistusajan suunnitelmaan, joka voi sisältää työtä, koulutusta, 

päihde- tai muuta kuntoutusta, tai toimintaohjelmia (yksilö- tai ryhmämuotoisia). 

 

Työtoiminta; puu- ja metalliteollisuutta, vaatehuoltoa sekä keittiö- , siivous- ja pihatöitä. 

Kuntouttavat ryhmät; mattojen kudontaa, askartelua, puu- ja korutöitä, liikuntaa ym. 

Toimintaohjelmat; Suuttumuksen hallinta- (SUHA) ja Kalterit taakse (KT) – ohjelmat, Viisi 

keskustelua muutoksesta (VKM) ja Uusi Suunta –ohjelma (seksuaalirikoksen tekijöille). 

Opiskelu; vankilassa on mahdollisuus suorittaa peruskoulun ja lukion opintoja sekä 

korottaa arvosanoja. Oppisopimuskoulutuksella on mahdollisuus suorittaa metallialan-, 

puualan- tai cateringalan perustutkinto. Valma-ryhmät toimivat kahdella osastolla. Kevät- ja 

syyslukukausien aikana tarjolla ATK-koulutusta. Mahdollisuus on myös suorittaa avoimen 

yliopiston, että yliopiston opintoja.  

 

Vapaa-aikana vangit voivat harrastaa liikuntaa, käyttää kuntosalia ja osallistua erilaisiin 

pallopeleihin. Vankilassa kokoontuu hengellisiä ryhmiä ja vangeilla on käytössä laaja 

kirjasto. 

 

Vangeilla on mahdollisuus pitää yhteyttä siviiliin ja tavata perheenjäseniään. 



Vankiterveydenhuolto 

Vankiterveydenhuollon järjestämisestä vastaa THL 

 

Tulohaastattelu 

- Fyysinen terveydentila 

- Psyykkinen terveydentila 

- Päihteiden käyttö 

- Haastattelijan arvio työkyvystä 

- Hoitosuunnitelma 

 

Terveystarkastus 

 

Hoidontarpeen arviointi 

 

Lääkehoito 
 

 

 



Asiakas  

Johto 

Vankiterveyden-
huolto 

 

Sosiaalityö 

 

Toimintaohjelmat 

 

 
Valvonta- 

henkilöstö 

Ravitsemus 

Liikunta 

Työtoiminta 

 

Kuntouttava 
työtoiminta 

 

Opiskelu 

 



Miten vankilasta TYP:n asiakkaaksi? 

 

 Kuntouttava ja valmentava työote 

 Asiakkaan motivointi (uskoo kykenevänsä, uskoo pystyvänsä ja uskoo olevan mahdollista) 

 Työskennellään tavoitteiden mukaisesti 

 Tehdään työ- ja toimintakyvyn arviointi 

 Moniammatillinen yhteistyö 

 Verkostotyö ja sen kehittäminen 

 Vankilassa tehty työ näkyväksi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Kuntoutus 

Kuntoutus voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen 

 lääkinnällinen kuntoutus (toimintakykyä parantavaa) 

 sosiaalinen kuntoutus (asunto-asiat, osallisuutta vahvistavaa) 

 kasvatuksellinen kuntoutus (koulutusta ja siihen liittyviä erikoisjärjestelyjä) 

 ammatillinen kuntoutus (tavoitteena auttaa työssä jaksamisessa, parantaa 

työkykyä ja lisätä valmiutta työntekoon) 

 



Työtoiminta / kuntouttavat ryhmät 

 Tuo elämään rytmiä 

 Sosiaalisen ympäristön ja työyhteisön 

 Mielekästä työtä ja tekemistä 

 Ihmisen itsensä kokemaa itsetunnon vahvistumista 

 Parempaa työ ja toimintakykyä 

 Uusia oppimiskokemuksia 

 

Työnjohtajien / ohjaajien työ on merkityksellistä työ- ja toimintakyvyn 

palauttamisessa / ylläpitämisessä. 

Työnjohtajat / ohjaajat ovat avainasemassa; ohjaus, kannustus, 

motivointi. 



Työtoiminta / kuntouttavat ryhmät 

  

 Vangit usein moniongelmaisia ja työmarkkinoille pääsyssä on 

huomattavia haasteita tai työttömyys pitkittynyttä. 

 Vangeilla on vankeusaikana mahdollisuus kehittää työkykyä 

monipuolisissa tehtävissä (puuala, metalliala, keittiö- ja puhtaanapito). 

 Työtehtävien avulla kartoitetaan työntekijän jaksamista, fyysisiä 

rajoitteita, sosiaalista työkykyä, tarkkuutta, hahmottamiskykyä, 

keskittymiskykyä ja oma-aloitteisuutta. 

 Motivointi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Moniammatillinen yhteistyö 

  
 Asiakaslähtöisyys 

 Tiedon välittyminen 

 Oman työnsä näkeminen osana kokonaisuutta 

 Yhteisen ymmärryksen kasvaminen 

 Keino saada kokonaisuus toimivaksi 

 Oman työn merkityksellisyys tulee esille 

 

 Arvioidaan yhdessä työelämävalmiuksia, opiskeluvalmiuksia, vahvuuksia ja osaamista 

 Tukipalveluiden tarve (päihdekuntoutus, perhetyö jne.) 

 Asiakkaan toiveet, tavoitteet ja motivaatio 

 Sosiaalityö  (asuminen, toimeentulo/taloudellinen tilanne, sosiaaliset sidokset)  

 Asiakasohjaus  

 

Ryhmä / tiimi on enemmän kuin osiensa summa 

 

 
 

 

 

 

 



Vankilasta TYP:n asiakkaaksi 

 Pilottialueina Keski-Suomen eteläinen TYP-verkosto sekä Kaakkois-Suomen 

Etelä-Karjalan TYP-verkosto 

 VATI vankitietojärjestelmistä voidaan tehdä erilaisia hakuja, joita hankkeessa 

hyödynnetään  

 Tietoa kerätään vankeusaikana kaikilta, jotka ovat mukana vangin arjessa 

(asiakas , vankiterveydenhuolto, työnjohtajat ja kuntouttavan työtoiminnan 

ohjaajat, erityisohjaajat, sosiaalityöntekijät, opinto-ohjaaja, opettajat ja ryhmien 

vetäjät, valvontahenkilöstö, pastori, johto) 

 Käytössä Kykyviisari; Työ- ja toimintakyvyn itsearviointikysely 

 Kartoitetaan vangin kanssa työhönsijoittumis-, koulutus- tai kuntoutuspalveluita 

 Räätälöidään palveluita yhdessä ulkopuolisten toimijoiden kanssa 

 Prosessin aikana edistetään rangaistusajan suunnitelmaa 

 Asiakasohjaus (TYP, TE-palvelut, kuntoutus, eläkeselvittelyt, matalan 

kynnyksen palvelut/kolmas sektori, jotain muuta? 

 Vanki saattaen vaihdetaan ja tarvittavaa tietoa vaihdetaan yhteistyötahojen 

välillä 

 
 

 

 

 

 

 



Sukevan vankilasta vuoden sisällä vapautuvien määrät TYP-verkostojen alueille: 
  
Alue / TYP-verkosto                                                                         Vapautuvien määrä vuoden sisällä 
  
POHJANMAA (3) 
Keski-Pohjanmaan TYP                                                                    6 
  
POHJOIS-POHJANMAA 
TYP-verkosto ( 1)                                                                              24 
  
KAINUU 
TYP-verkosto (1)                                                                               4 
  
LAPPI 
TYP-verkosto (1)                                                                               12 
  
POHJOIS-SAVO (3) 
Iisalmen seutu                                                                                   3 
Kuopion seutu                                                                                   15 
Varkauden seutu                                                                               3 
  
POHJOIS-KARJALA 
TYP-verkosto (1)                                                                               10 
  
KESKI-SUOMI (2) 
Pohjoinen verkosto                                                                          2 
Eteläinen verkosto                                                                           25 
  
KAAKKOIS-SUOMI (2) 
Etelä-Karjala                                                                                      4 
Kymenlaakso                                                                                     17 
  
ETELÄ-SAVO (3) 
Mikkelin seutu                                                                                   8 
Pieksämäen seutu          1 
Savonlinnan seutu     1 

                                      



Mitä Sukevalla on tehty? 

- Pilottialue / asiakkaat 

- Asiakkaiden tapaaminen / hankkeen esittely 

- Asiakastyötä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa  

- Kykyviisari 

- Moniammatillinen yhteistyö 

- Käytössä RISE-yhdyshenkilö TYP-verkostosta 

- Verkostoyhteistyössä viety asiakkaan asioita eteenpäin 

- Asiakas saattaen vaihdettu 

 



Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) osahanke 

 

THL:n osahanke tuottaa valtakunnallisesti yhtenäisen toimintakyvyn ja työelämävalmiuksien arviointimallin  

-Rikosseuraamuslaitokselle 

-Vankien terveydenhuollon yksikölle (VTH) 

-kunnille 

-TE -toimistoille 

-TYP -palveluille  

-rikostaustaisten kanssa toimiville  

  

 Vankien toimintakyvyn ja työelämävalmiuksien arviointi painottuu vahvasti terveyden ja fyysisen toimintakyvyn arvioinnin   

lisäksi psykososiaalisen toimintakyvyn arviointiin. 

Toimintamallin rakentamisessa hyödynnetään jo aikaisemmin hyviksi todettuja käytäntöjä. 

Vankien terveydenhuollon yksikössä on jo pitkään kehitetty arviointimenetelmiä terveyden ja toimintakyvyn aihealueisiin, 

joiden haasteet korostuvat vankeusrangaistuksen saaneilla henkilöillä. 

  

Vankilahenkilökunnan tekemät huomiot arjen toistuvissa tilanteissa ja erityisesti työnjohtajien 

huomiot työtoiminnoissa tullaan hyödyntämään aikaisempaa systemaattisemmin.  
  

Työelämävalmiuksien arvioinnin kehittämistyön avulla vankilasta vapautuvien palvelujen järjestämistä voidaan suunnitella 

nykyistä räätälöidymmäksi ja samalla luoda valtakunnallisesti yhtenäinen toimintamalli. 


