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PALVELUT PERUSTUVAT RISEN STRATEGIAAN



PALVELUT PERUSTUVAT (VANKILA)KONSEPTIIN



Palvelut ja palvelumuotoilu

 palvelu on tuote, jonka on vastattava asiakkaan tarkasti 
määriteltyihin tarpeisiin

 kokemusasiantuntijanäkökulma: henkilökunnan ja 
asiakkaiden osallistaminen palveluiden suunnitteluun

 rangaistukseen tuomittu asiakkaana

 erilaiset asiakassegmentit -> erilaiset palvelut

 asiakkaiden riskit ja tarpeet -> vaikuttavat palvelut

 vaikuttavat palvelut -> vähentävät rikoksen uusimisriskiä

 kumppanien palvelut ja sähköiset palvelut 

”Mitä juuri tämän asiakkaan kohdalla tarvitaan uusimisriskin 
vähentämiseksi?”



Työskentelyalueet

 seitsemän keskeistä osa-aluetta, joihin vaikuttavat palvelut voidaan 
jakaa

 osa-alueet osittain päällekkäisiä; mihin palvelulla vaikutetaan 
ensisijaisesti

▪ TA 1: Päihteet ja riippuvuudet

▪ TA 2: Arvot, ajattelu ja käyttäytyminen

▪ TA 3: Arkielämän taidot

▪ TA 4: Koulutus- ja työelämän taidot

▪ TA 5: Terveys ja hyvinvointi

▪ TA 6: Lapset, vanhemmuus ja ihmissuhteet

▪ TA 7: Yhteiskuntaan kiinnittyminen ja rikoksettomuus

 työskentelyote: Arvioiva ja suunnitelmallinen ransutyö. 
Turvallinen ja kuntouttava toimintaympäristö. Ammattimainen 
ja ihmisarvoa kunnioittava vuorovaikutus.



PALVELUKARTTA - MALLIPOHJA

TA 1: Päihteet ja 

riippuvuudet

TA 2: Arvot,

ajattelu ja 

toiminta

TA 3: Arkielämän

taidot

TA 4: Koulutus ja 

työelämän taidot

TA 5: Terveys ja 

hyvinvointi

TA 6: Lapset,

vanhemmuus ja 

ihmissuhteet

TA 7: 

Yhteiskuntaan

kiinnittyminen ja 

rikoksettomuus

Arvioiva ja suunnitelmallinen ransutyö. Turvallinen ja kuntouttava toimintaympäristö. Ammattimainen ja ihmisarvoa kunnioittava vuorovaikutus.



Segmentit

 kaksi keskeistä palveluiden tarpeeseen ja vastaanottokykyyn 
vaikuttavaa tekijää: motivaatio (asennemuutokseen) ja kunto
(fyysinen ja psyykkinen)

 4 ”karkeaa profiilia”

▪ hyvä kunto – heikko motivaatio: ”taparikollinen”

▪ heikko kunto – heikko motivaatio: ”syvästi syrjäytynyt”

▪ hyvä kunto – hyvä motivaatio: ”tilaisuus teki varkaan”

▪ heikko kunto – hyvä motivaatio: ”viimeinen pisara”

 useita erityisryhmiä, joilla tarve omille palvelukartoille: mm. 
ulkomaalaiset, naiset, nuoret ja järjestäytynyt rikollisuus

 segmentistä toiseen siirtyminen rangaistusaikana on mahdollista ja 
toivottavaa

 yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden segmenteistä tulossa oma 
kartoitus



Risen palvelukartat

 jokaisella yksiköllä on oma palvelukartta (palvelun nimi, 
palvelualue, toteutusmuoto, toteuttaja, osallistujia / vuosi)

 jokaisella yksiköllä on kumppanien palveluista palvelukartta

 valtakunnallinen palvelukartta ja valtakunnallinen kumppanien 
kartta

 sähköisten palvelujen palvelukartta

 erityiskarttoja: hengellisten, psykologi-, lähityön, arviointikeskuksen 
ja osastokohtaisten palvelujen palvelukartat

 palvelukartta-mallia on käytetty uusien vankiloiden palveluiden 
suunnittelussa (Hämeenlinna, Jyväskylän kampus, Kerava, Oulu ja 
Vaala)

 rangaistusajan suunnitelma (RanSu) ohjaa palveluiden valintaa

 tavoite: jokainen löytää itselleen sopivia palveluita: ”ei kaikille 
kaikkea vaan jokaiselle jotakin”



Kumppanien palvelut

 paikalliset ja valtakunnalliset kumppanit

 yhdellä kumppanilla voi olla tarjottavaa toimintaa useammalle 
työskentelyalueelle 

 kumppanuustyöskentely aktiivisempaa toistaiseksi 
yhdyskuntaseuraamustyössä kuin vankiloissa?

 palveluiden saavutettavuus ja normaalisuus -periaatteet

 esimerkkejä:

▪ TA 1: A-klinikka

▪ TA 2: Aggredi

▪ TA 3: Martat

▪ TA 4: eri oppilaitokset

▪ TA 5: Vankiterveydenhuollon yksikkö (VTH)

▪ TA 6: Ensi- ja turvakotien liitto

▪ TA 7: Kriminaalihuollon tukisäätiö



KUMPPANIEN PALVELUKARTTA (esimerkkejä)

TA 1: Päihteet ja 

riippuvuudet

TA 2: Arvot,

ajattelu ja 

toiminta

TA 3: Arkielämän

taidot

TA 4: Koulutus ja 

työelämän taidot

TA 5: Terveys ja 

hyvinvointi

TA 6: Lapset,

vanhemmuus ja 

ihmissuhteet

TA 7: 

Yhteiskuntaan

kiinnittyminen ja 

rikoksettomuus

A-klinikka

Peluuri

Aggredi

Hengellisen työn 

toimijat

Martat

Takuusäätiö

Jedu

Sasky

Hyria

VTH

SPR

Ensi- ja 

turvakotien 

liitto

Kriminaali-

huollon 

tukisäätiö

KRIS

Arvioiva ja suunnitelmallinen ransutyö. Turvallinen ja kuntouttava toimintaympäristö. Ammattimainen ja ihmisarvoa kunnioittava vuorovaikutus.



Sähköiset palvelut

 kumppanien nettipalvelut: tietoa, itseapua, online-konsultointia, 
verkkoterapiaa, sähköistä opiskelua, hakemusten tekoa…

 white list (sallitut nettiosoitteet) ja PORTTI-avaussivu vankien 
sähköisen asioinnin (SA) työasemilla auttavat löytämään sähköisiä 
palveluja palvelukartan mukaan jaoteltuina:

▪ TA 1: www.sininauhasaatio.fi

▪ TA 2: www.mielenterveystalo.fi

▪ TA 3: www.takuusaatio.fi

▪ TA 4: www.mol.fi

▪ TA 5: www.terveyskirjasto.fi

▪ TA 6: www.mll.fi

▪ TA 7: www.nuorisosaatio.fi

 palvelut jotka toteutuvat sähköisesti ja / tai tukevat digitaitojen 
kehittymistä

http://www.sininauhasaatio.fi/
http://www.mielenterveystalo.fi/
http://www.takuusaatio.fi/
http://www.mol.fi/
http://www.terveyskirjasto.fi/
http://www.mll.fi/
http://www.nuorisosaatio.fi/


SÄHKÖISTEN PALVELUJEN PALVELUKARTTA (esimerkkejä)

TA 1: Päihteet ja 

riippuvuudet

TA 2: Arvot,

ajattelu ja 

toiminta

TA 3: Arkielämän

taidot

TA 4: Koulutus ja 

työelämän taidot

TA 5: Terveys ja 

hyvinvointi

TA 6: Lapset,

vanhemmuus ja 

ihmissuhteet

TA 7: 

Yhteiskuntaan

kiinnittyminen ja 

rikoksettomuus

A-klinikan 

verkkoterapia

.nasuomi.org

.vinkki.info

.sininauha.fi

.miessakit.fi

.viadia.fi

Digiohjaus ja 

digitaitokurssit

.finlex.fi

.martat.fi

.vero.fi

.kela.fi

.takuusaatio.fi

.penno.fi 

Moodle

.aalto.fi

.aarresaari.fi

.abo.fi

.Akatemia.org

.te-toimisto.fi

.mielenterveys-

talo.fi

.kanta.fi

.mielenterveys-

seura.fi

Läheisten 

tapaamiset 

Skypellä

.hel.fi

.kerava.fi

.nuorisosaatio.fi

.ehja.fi

.kris.fi

.krits.fi

.migri.fi

.romanomissio.

fi

.ysaatio.fi

.aktia.fi

.asuntoja.net

.asuntosaatio.fi

.danskebank.fi

Digiohjaus koko henkilökunnalle. White list ja Portti kanavana vaikuttaviin sähköisiin palveluihin. Kumppanien sähköiset palvelut. Digitaitokurssit ja digituki 

yhteistyössä kumppanuustahojen kanssa.



Palvelujatkumot ja palvelupolut

 palvelupolut: eri palvelut eri vaiheissa rangaistusaikaa 

(vankilassa tulovaihe, keskivaihe, vapauttamisvaihe) ja 

palvelupolun jatkuminen siviiliin 

 eri asiakasryhmillä (segmenteillä) on erilaiset palvelupolut

 ”nivelvaiheet” riskialttiita: palvelupolku ei saa katketa

 kumppanien palvelut osana polkua: integroituminen 

yhteiskunnan normaalipalveluihin alkaa jo rangaistusaikana ja 

jatkuu sen jälkeen

 siirtymien kuvaaminen: miten siirrytään Risen palveluista 

kumppanien palveluihin (Sote), miten palvelut täydentävät ja 

vastaavat toisiaan



Luonnos, sisäiseen käyttöön2017

VANKEUDEN LOPPUVANKEUDEN KESKIVAIHEVANKEUDEN ALKU

Hyvä toimintakyky / 

Heikko pohja 

asennemuutokselle

Heikko toimintakyky / 

Heikko pohja 

asennemuutokselle

Heikko toimintakyky / 

Hyvä pohja 

asennemuutokselle

Hyvä toimintakyky / 

Hyvä pohja 

asennemuutokselle

TILAISUUS TEKI VARKAAN

Esimerkki vankeusajan palvelujen etenemisestä: ”Tilaisuus teki 
varkaan”

Alkuvaiheessa autetaan 

sopeutumaan vankilan 

arkeen. Hyvän 

toimintakyvyn omaava 

henkilö voidaan sijoittaa 

nopeasti vaativampaankin 

työtoimintaan, mikä 

edistää sopeutumista.

Psykologin 

vastaanotto
Personal trainer -

koulutus

Kahvila / catering-ala (työtoiminta) Yhteydenpito 

omaisiin osaksi 

osaston arkea ja 

päiväjärjestystä

Kirjasto

Vanhemmuutta tukeva 

ryhmätoiminta ja 

vanhempi-lapsi ryhmät

Arjen taloustaitojen 

opetus

Vankeuden 

keskivaiheilla 

pureudutaan oman 

talouden hallinnan 

haasteisiin.

Vankeuden 

loppuvaiheessa 

huolehditaan 

perhesuhteiden ja 

sosiaalisten verkostojen 

kantavuudesta vankilan 

ulkopuolella.

Läheisten leiri



Luonnos, sisäiseen käyttöön2017

VANKEUDEN LOPPUVANKEUDEN KESKIVAIHEVANKEUDEN ALKU

Hyvä toimintakyky / 

Heikko pohja 

asennemuutokselle

Heikko toimintakyky / 

Heikko pohja 

asennemuutokselle

Heikko toimintakyky / 

Hyvä pohja 

asennemuutokselle

Hyvä toimintakyky / 

Hyvä pohja 

asennemuutokselle

Psykiatrinen hoito 

& jatkohoito

2 ensimmäisen 

vankilaantuloviikon

toimintaohjelma

Ompelimo 

(työtoiminta) 

Kahvila / catering-

ala (työtoiminta)

Perheleiri

Keskusteluryhmä- tai 

työpajatyöskentely 

itsetunnon ja 

minäkuvan 

vahvistamiseen.
Digitaitojen 

opetus

VIIMEINEN PISARA

Välityöpaikat 

vapautuville

Vankien 

kouluttaminen 

voimavarojen 

tunnistamiskurssin 

vetäjiksi

Esimerkki vankeusajan palvelujen etenemisestä: ”Viimeinen pisara”

Henkilön tuomio on 

pitkä joten tukeen 

ja vaikuttamiseen 

on enemmän aikaa.

Alussa 

traumaattisesta 

elämäntilanteesta 

tulevan henkilön 

kriisiä käsitellään ja 

luodaan 

turvallisuuden 

tunne.

Tilanteen vakiinnuttua 

voidaan käsitellään 

rikokseen johtaneita 

taustatekijöitä ja 

kohennetaan arki- ja 

työelämän taitoja. 

Pystyvyyden tunnetta 

pyritään lisäämän.

Henkilön toimintakyky 

nousee hyvin valittujen 

työ- ja ohjelmatoimintojen 

myötä. Vaikeita 

kokemuksiaan 

käsitelleenä vanki voi 

toimia tukena muille, 

esimerkiksi kurssin 

vetäjänä.



Luonnos, sisäiseen käyttöön2017

VANKEUDEN LOPPUVANKEUDEN KESKIVAIHEVANKEUDEN ALKU

Hyvä toimintakyky / 

Heikko pohja 

asennemuutokselle

Heikko toimintakyky / 

Heikko pohja 

asennemuutokselle

Heikko toimintakyky / 

Hyvä pohja 

asennemuutokselle

Hyvä toimintakyky / 

Hyvä pohja 

asennemuutokselle

TAPARIKOLLINEN

Esimerkki vankeusajan palvelujen etenemisestä: ”Taparikollinen”

Asennemuutosta pyritään 

herättelemään 

kehittämällä tietoisuutta 

omasta vastuusta 

vanhempana. Omien 

arvojen 

uudelleenarvioinnille 

voidaan myös luoda 

pohjaa ohjattujen 

liikunnallisten 

aktiviteettien ohella.

Lapset puheeksi 

–ohjelmaPolkupyörien 

korjaaminen 

(työtoiminta)

Vertaistuki rikoksista 

irtautumisesta 

motivoituneille

Ammatilliset 

opinnot

Ohjatut 

liikuntaryhmät

Pihatyöt / Green 

care

Asenteen muuttuessa 

vanki voi tarjota 

vertaistukea muille 

rikoksista irtautumisesta 

motivoituneille. 

Rikoksettomaan elämään 

siviilissä valmistaudutaan 

ammatillisilla opinnoilla.

VINN-ohjelma



Luonnos, sisäiseen käyttöön2017

VANKEUDEN LOPPUVANKEUDEN KESKIVAIHEVANKEUDEN ALKU

Hyvä toimintakyky / 

Heikko pohja 

asennemuutokselle

Heikko toimintakyky / 

Heikko pohja 

asennemuutokselle

Heikko toimintakyky / 

Hyvä pohja 

asennemuutokselle

Hyvä toimintakyky / 

Hyvä pohja 

asennemuutokselle

2 ensimmäisen 

vankilaantuloviikon

toimintaohjelma

Pihatyöt / Green 

care

Motivointikeskustelut

Motivointiryhmät / 

antiriippuvuus-ryhmä

Palveluohjaus-

/neuvonta siviilin 

palveluista

Asunnottomuuden 

ennaltaehkäisy

SYVÄSTI 
SYRJÄYTYNYT

Esimerkki vankeusajan palvelujen etenemisestä: ”Syvästi syrjäytynyt”

Henkilön tuomio on 

lyhyt joten 

mahdollisuudet 

interventioon ovat 

rajalliset. 

Palvelut keskittyvät 

akuutin päihdeongelman 

stabilointiin (esim. 

vieroitusoireiden hallinta) 

sekä vapauden 

valmisteluun (asuntoasiat 

ym.). 

Muutosajatuksia 

pyritään 

herättelemään 

motivointi-

keskusteluilla ja 

antamalla tietoa tuki-

mahdollisuuksista 

siviilissä.



Palveluiden kehittäminen

 segmenttien palveluiden tarkempi määrittely: lyhytaikaiset vangit ja 
korkean riskitason vangit

 minimipalvelut: mitkä vähimmäispalvelut on taattava jokaiselle 
segmentille

 kaikkien tärkein ryhmä?: ne, jotka eivät tavoita tällä hetkellä juuri 
mitään palveluja rangaistusaikana…

 sähköisten palvelujen lisääminen: digitalisaatio vaatii digitaitoja, 
palveluiden saavutettavuus ja nopeus esim. suljetusta laitoksesta

 yksiköiden profiloituminen palvelutarjonnassa: karsia vai lisätä 
palveluja, painopiste asiakkaiden tarpeiden pohjalta

 strategian ja arvojen näkyminen palvelutarjonnassa (pro gradu 
valmistumassa)

 RISE 2.0 – miten palveluiden toteuttaminen ja tarjonta muuttuu?



Risen odotukset kumppanien palveluilta?

 vaikuttaa rikoksen uusimisriskiin ja integroitumiseen

 vastaa keskeisiä strategisia tavoitteita

 pystyy vaikuttamaan monella eri työskentelyalueella

 kohderyhmä (segmentti) on selkeästi määritelty ja palvelu 
vastaa kohderyhmän keskeisiä tarpeita

 tarjoaa jatkuvuutta, täydentää Risen palveluja, voi jatkua 
siviilissä

 hyödyntää moderneja menetelmiä / digitaalisia kanavia ja 
huomioi erilaiset oppimisen tyylit

 vaikutuksia / hyötyjä voidaan tutkia tai mitata

 asiakaspalaute huomioidaan ja palvelua kehitetään sen 
mukaisesti



Lisätietoja

 pia.puolakka@om.fi

 paivi.hannula@om.fi

mailto:pia.puolakka@om.fi
mailto:paivi.hannula@om.fi

