


Rikostaustainen  

ja hänen perheensä 

tulevan maakunnan 

asukkaana! 
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Miksi kannattaa tehdä yhteistyötä rikostaustaisten 

kuntouttamiseksi ja uusintarikollisuuden vähentämiseksi: 

 Syrjäytymisen ehkäisyyn panostaminen 

edistää kaikkien hyvinvointia ja tuottaa 

säästöjä.  

 Yksilö-, perhe- ja yhteisötason 

vaikutukset 

 Yhteiskunnalliseen turvallisuuden 

edistäminen (muun muassa ääri-

ilmiöiden ja radikalisaation ehkäisy) 

 Rikoksista aiheutuu yhteiskunnassa 

merkittäviä kustannuksia. 

 

 



Vankilat ja 

vankiterveydenhuollon yksiköt 

tulevissa maakunnissa  

 

Kuva: vankiterveydenhuollon laatima 



Vaikutukset lähipiiriin 

 

 Rikosseuraamus koskettaa 

asiakkaiden lapsia, perheitä 

ja muita läheisiä. Vuonna 

2015 Etelä-Suomen 

vankiloissa olleiden vankien 

lapsien määrä 3205 

 



Rikostaustaisten erityispiirteitä  

 Vangit ja yhdyskuntaseuraamuksiin tuomitut henkilöt muodostavat pienen marginaalisen huono-
osaisten ihmisten erillisryhmän.  

 Heidän koulutustaustansa, sosiaalinen asemansa ja ammatillinen osaamisensa ovat selvästi 
heikommalla tasolla muuhun väestöön verrattuna.  

 Rikollisuudesta aiheutuu yhteiskunnalle vuosittain noin 1,8 miljardin euron kustannukset, johon on 
laskettu järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon, oikeuslaitoksen ja rangaistusten täytäntöönpanon 
lisäksi haitat, jotka aiheutuvat sosiaali- ja terveydenhoidon, työvoimahallinnon, toimeentulotukien, 
etuuksien, eläkkeiden, vahinkojen ja veromenetysten kautta. 

 

 Vangeilla ja yhdyskuntaseuraamuksiin tuomituilla henkilöillä on todettu olevan hyvin paljon 
sairauksia ja niistä aiheutuvaa hoidon tarvetta sekä terveyspalvelujen käyttöä. 

  
 Noin puolet vangeista on alentuneesti tai täysin työkyvyttömiä.  

 Mielenterveyden häiriöt ovat hyvin yleisiä, yli 80 %:lla esiintyy päihderiippuvuutta ja kahdella kolmasosalla 
persoonallisuushäiriöitä.  

 Myös ruumiilliset sairaudet ovat vangeilla yleisiä ja esimerkiksi C-tyypin hepatiitin esiintyvyys on 
monikymmenkertainen tavalliseen väestöön verrattuna. Ruumiillisten sairauksien ja erilaisten tapaturmien 
yleisyyden on arveltu olevan yhteydessä vankien monilla tavoin rankkaan ja erilaisia terveysriskejä 
sisältävään elämäntapaan.  

 Noin 7-9 %:lla vangeista ei ole perusopetuksen päättötodistusta, 60-70 %:lta puuttuu toisen asteen 
koulutus ja noin kolmasosa 5500 vuosittain vapautuvasta vangista vapautuu vankilasta asunnottomana.  

 Keskeiset palveluntarpeet liittyvät koulutuksen järjestämiseen, TE -palveluihin, toimeentuloon ja asumiseen 
sekä päihde- ja mielenterveyspalveluihin.  

 

  Usean yhtäaikaisen palvelun tarpeessa olevia henkilöitä ja perheitä  







Palveluiden järjestäminen rangaistuksen alkaessa,  

aikana ja sen päättyessä  

 

 Rikosseuraamus on usein vain pieni pätkä asiakkaan 
palveluprosessin aikana 

 Palvelujatkumoiden turvaaminen rangaistuksen alkaessa, sen 
aikana ja vapautumisvaiheessa / yhdyskuntaseuraamuksen 
päättyessä 

 Rikosseuraamusasiakkaiden palvelujen moninainen tarve, 
keskeistä yksilöllinen suunnittelu 

 Maakunnan ja Risen yhteistyön keskiössä ovat monia 
palveluja tarvitsevat: yhteinen arviointi, rangaistus- ja 
palveluprosessien yhteensovittaminen ja 
palvelukokonaisuuden rakentaminen.  



Mitä Rikosseuraamuslaitos toivoo 

rikostaustaisten palveluiden 

järjestämisestä maakunnissa:  

 Asiakkaalle yhteinen suunnitelma! Kun ihminen suorittaa rangaistustaan, 

hänen rangaistusajan suunnitelmansa sovitetaan osaksi 

asiakassuunnitelmaa, joka on maakunnassa laadittu.  

 Maakunnissa olisi rikostaustaisiin erikoistunutta osaamista! 

Rikostaustaisiin liittyy sellaisia haasteita, jotka vaativat erityisosaamista 

sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä. On helpompaa rakentaa 

toimivaa yhteistyötä, jos osaamista olisi maakunnassa keskitetty.  

 Asiakasohjaus ja palvelutarpeen arviointi! Rangaistuksen aikana 

tapahtunut kuntoutus ja esiin tulleet palveluntarpeet on hyvä saada 

sujuvasti maakunnassa jatkettavan työn pohjaksi ja kuntoutusjatkumo 

etenemään katkeamatta. Otetaanko yhteistyöhön käyttöön lähete, muu 

lomake vai onko maakunnalla joku oma yhteydenoton kanava? 

 Yhteistyö sotevalmistelussa! Rikosseuraamuslaitos haluaa tehdä 

yhteistyötä rikostaustaisten tarpeiden huomioimiseksi. 

 



Vangin tarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/FPKX37zoN0g  
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