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• Helsingin Diakonissalaitoksen palvelu 

koulutuksen ja työelämän ulkopuolella 

oleville nuorille 

 

• Vähentää 16-29 vuotiaiden nuorten 

syrjäytymistä ja auttaa nuoria 

kiinnittymään yhteiskuntaan, 

koulutukseen ja työhön 

 

• Nuorelle nimitetään Oma työntekijä, jolla 

on kokonaisvastuu nuoren tilanteesta ja 

hänen yksilöllisten tarpeidensa 

tunnistamisesta 

 

• Toimintamalli perustuu intensiiviseen 

ryhmä- ja yksilövalmennukseen, sekä 

nuoren tarvitsemien palveluiden 

kokoamiseen (mm. 

mielenterveyspalvelut) 

Mikä Vamos? 



Missä  

 

 

Valtakunnallisesti 8 paikkakunnalla 

 

Yhteensä 75 työntekijää 

 

Intensiivisessä valmennuksessa 2342 nuorta 

vuonna 2018. Nuorista 52 % siirtyi koulutus- ja 

työelämäpoluille. 

 

Vamos-nuorista 75 % suosittelee palvelua (2018) 

 

 

  

Rovaniemi 

Oulu 

Kuopio 

Turku Lahti 
Vantaa Espoo 

Helsinki 
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Vankeusaika mahdollisuutena 

• Kolme sisarhanketta Vankeusaika mahdollisuutena, Nevo Tiia, Tsetanes Naal 

• Kohderyhmä: pääkaupunkiseudulla päihteitä käyttävät ja rikosten pariin ajautuneet 16-29 

vuotiaat romaninuoret, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. 

• Lähialueen vankilat ja jalkautuminen Kontulan alueelle. 

• Asiakkuudet alkaneet siviilissä ja jatkuneet vankilassa tai päinvastoin. 



Tilastoja 

• Romaneja on Suomessa arviolta 10 000   

• Peruskoulutuksesta 

- alle 25 vuotiaista romanitaustaisista 

työnhakijoista 16 %:lla oli peruskoulu 

suorittamatta (Syrjä & Valtakari 2008) 

• Romanioppilaista 19 % jäänyt ilman 

peruskoulun päättötodistusta v. 2010-2011 

(OPH) 

• Erityisopetuksessa 58 % romanioppilaista 

 

• Vuonna 2010 arviolta 200 romanivankia 

3300 vangista (Huhta 2010; Blomster ym. 

2010) 

 

• Hanke tavoitti 43 rikosseuraamuksen 

piirissä ollutta romania ja/tai heidän 

perhettään 

 

• Suurin osa oli 18-24 vuotiaita. 

 

• Puolella nuorista ei ollut peruskoulun 

päättötodistusta. 

Rikollisuus ei kuulu romanikulttuuriin 



Romani-sensitiivinen toiminta-
konsepti 

Romanisensitiivinen  

työparimalli 

Tavoitteena koulutus- ja työpolku 

Sosiaalinen kuntoutus, työkokeilut 

Yhteistyö vankilaviranomaisten ja 
muun palveluverkoston kanssa 

Intensiivinen perheiden parissa 
tehtävä työ & vanhemmuuden 

tukeminen  

Intensiivinen yksilötyö 

Ryhmätyöskentely Vamoksessa 

Peruskoulun päättötodistus 

Arjen rytmi 

Luottamuksen rakentaminen 

Arvostava vuorovaikutus 

Kokonaisvaltainen työote 

Vahvuudet esiin 

VAMOS 

Alkaa suljetussa vankilassa noin puoli vuotta ennen vapautumista,  

jatkuu avovankilaan tai koevapauteen siirtymisen jälkeen 

Aaltonen & Lähde & Väisänen 2018 



EERO, 27 v.: ”Haluan saada 
pöydän tyhjäksi”  

Ylisukupolvisuus 

Ei peruskoulun 
päättötodistusta 

17-vuotiaana 
ensimmäinen tuomio 

Ei työhistoriaa 

Vaimo, 3 lasta 

Nykyinen tuomio 
seitsemäs 

Vahvuudet, 
tavoitteena pk 

päihteettömyys 

Työskentely alkaa, 
kun tuomiota on 

jäljellä 1,5 v. jatkuu 
koevapaudessa 

Isyyden tukeminen, 

Työharjoittelupaikka, 
Asuntoasiat 

Perheen 

kanssa  

työskentely 



Työskentelyn ydin 

Nuori 

Ei työkokemusta Ei peruskoulun 

päättötodistusta 

Heikko käsitys itsestä/  

osaamisesta 

Luottamuksen 

rakentaminen 

Halu ja 

tahto 

vs 

Pakko 

Elämismaailma 

Systeemi 

Luottamus 

viranomaisiin 

Yhteiskunnallisen 

 luottamuksen 

vahvistuminen 



Työparityöskentely 

• Vaikutetaan ylisukupolvisuuteen: 

perheiden kanssa tehtävän työn avulla 

• Työntekijä roolimallina 

• Työssäkäynnin malli lapsille 

• Luottamuksen rakentaminen: myös 

palveluverkostoihin 

• Lastensuojeluilmoitusten teko 

tarvittaessa, yhteistyö jälkihuollon kanssa 

 

• Työpaikoilla käyntejä 

• Ei tehdä asiakkaan puolesta 

• Vko-rakenne: ke Sörkkä, ti ja pe Vantaa, to 

Kontula 

• Päivärakenne: yhteistyötapaaminen, 3 

asiakasta, some- ym. viestintää 

 





Kiitos! 
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