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S20873, Vankeusaika mahdollisuutena! Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja 

työllistymistä tukevissa verkostoissa 

Hankkeen nimi, S-numero ja 

toteutusaika 

S20873, Vankeusaika mahdollisuutena! Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja 

työllistymistä tukevissa verkostoissa, 1.10.2016 – 31.12.2019 (hanke RR-

tietopalvelussa) 

Rahoittaja ja toteutunut 

julkinen rahoitus 

Sosiaali- ja terveysministeriö, 1 815 987 € 

Toteuttajat 
Päätoteuttajana Rikosseuraamuslaitos, osatoteuttajina Helsingin Diakonissalaitoksen 

säätiön Vamos-palvelut, Kuntoutussäätiö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja ViaDia ry 

Varsinaiset kohderyhmät 
Vankeusrangaistukseen tuomitut henkilöt, sitä suorittavat ja siitä vapautuvat henkilöt 

painottuen eri rikosseuraamusalueiden tarpeiden mukaan 

Hankkeen tausta  

Tavoitteet  

Edistää tuomittujen mahdollisuuksia rikoksettomaan elämään, sosiaaliseen 

osallisuuteen ja työllistymiseen; kehittää vaikuttavia, oikea-aikaisia ja 

kustannustehokkaita osallisuutta ja työllistymistä tukevia palvelupolkuja 

(Rikosseuraamuslaitos); tuottaa tietoa vapautuvien vankien työ- ja toimintakyvystä 

palveluiden järjestämiseksi; tehdä suosituksia viranomaisille yhteistyön kehittämiseksi 

ja vahvistamiseksi; varmistaa verkostotyön osaaminen, sote-palvelujen, 

työvoimapalvelujen, kolmannen sektorin toiminnan ja mahdollisuuksien sekä 

seuraamusten kuntouttavien sisältöjen tuntemus kaikille verkostoissa toimiville 

(Kuntoutussäätiö) 

Toimintatapa 

Rikosseuraamuslaitos / valtakunnallinen hanke: vaikuttavien ja oikea-aikaisten 

palvelujen kehittäminen ja luominen verkostoyhteistyössä; uudenlaisen 

työllisyydenhoidon palvelumallin kokeilu; kulttuuri- ja naissensitiivinen asiakastyö (esim. 

yksilötapaamiset ja kulttuuritulkkipalvelut); Mielenterveyden ensiapukurssin pilotointi 

Sukevan vankilassa; videomateriaalin tuottaminen eri kielillä ja tekstitettynä tukemaan 

arjessa pärjäämistä vankilassa  

THL:n Vankiterveydenhuolto (VTH): yhteisen työkalun kehittäminen vankilasta 

vapautuvien kanssa työskentelyyn; työ- ja toimintakyvyn arviointi (esim. Kykyviisarin 

soveltaminen vankilaolosuhteisiin); naisten erityisten tarpeiden huomiointi mittarien 

kehittämisessä; kaksi pilottia 

Kuntoutussäätiö: hankkeen kehittävä arviointi ja yhteistyöverkostojen toiminnan 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20873
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20873


   

 

 

 

arviointi; koulutukset ja työpajat hanketyöntekijöille ja yhteistyökumppaneille  

ViaDia ry: matalan kynnyksen sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen, asumisen 

palvelujen ja päihteettömyyden tukipalvelujen kehittäminen verkostoyhteistyössä; 

lähiötalo, jossa mahdollisuus tavata TYP-verkoston työntekijää; välivuokraustoiminnan 

kokeileminen; pajatoiminnat yhteistyössä Paikko-hankkeen kanssa ja 

osaamistodistukset työpajoihin osallistumisesta; ryhmätoiminnot 

Helsingin Diakonissalaitos: romanien taustayhteisön osallistuminen 

pääkaupunkiseudulta kotoisin olevien rikosseuraamuksia suorittavien romanien 

osallisuuden edistämiseen (jalkautuva työote työparityönä, vankilavierailut ja 

verkostoyhteistyö) 

Tuotokset 

Julkaisut: Kaarlejärvi & Puumalainen ym. (Kuntoutussäätiö, 2019) (pdf 2,1 Mt) 

Henriksson & Virtanen (Lapin AMK, 2018), Juhava (TAMK, 2018); Videot (Youtube): 

Yhteistyöllä rikoksettomaan elämään (27.6.2019), Tulo-opas vankilaan (suomi) 

(28.9.2018), Tulo-opas vankilaan (turkki) (28.9.2018), Tulo-opas vankilaan (latvia) 

(28.9.2018), Vankilaan tulo-opas (arabia) (28.9.2018), Tulo-opas vankilaan (albania) 

(28.9.2018), Vankeusaika mahdollisuutena – mistä on kysymys? (video 1/7) 

(31.7.2017), Vankeusaika mahdollisuutena – monikulttuurisuus (video 2/7) (2.8.2017), 

Vankeusaika mahdollisuutena – työllisyyttä edistävä monialainen yhteispalvelu (video 

3/7) (7.8.2017), Vankeusaika mahdollisuutena – romanityö (video 4/7) (10.8.2017), 

Vankeusaika mahdollisuutena – matalan kynnyksen järjestötyö (video 5/7) (15.8.2017), 

Vankeusaika mahdollisuutena – työ- ja toimintakyvyn arviointi (video 6/7) (17.8.2017), 

Vankeusaika mahdollisuutena – arviointi ja seuranta (video 7/7) (21.8.2017)  

Lupaavat osallisuuden 

käytännöt ja palaset 

Palveluiden oikea-aikaisuus ja yhteensovittaminen vankilasta vapautuvan tueksi 

(innokyla.fi) 

Muut tulokset ja vaikutukset 

Valtakunnallisesti yhtenäinen toimintamalli vankien toimintakyvyn ja 

työelämävalmiuksien arviointiin; hanketoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden tiedon 

lisääntyminen toistensa toimialoista ja toimintatavoista; Työkkärit vankiloissa! -

toimintamalli; verkostoyhteistyön kautta madaltunut kynnys ja ennakkoluulot 

rikostaustaisten sijoittumisesta palveluihin ja pääsystä takaisin työelämään 

Levittäminen ja juurrutus 

Mielenterveyden ensiapukurssit jatkuvat Sukevan vankilassa. Työkkärit vankiloissa! -

toimintamallin myötä Etelä-Suomen alueelle vakinaistettiin työkykykoordinaattori sekä 

Turun vankilaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisiin vankeihin keskittyvä työntekijä. TE-

palvelujen toiminta jatkuu noin kymmenessä laitoksessa, TYP-yhteistyö jatkuu aiempaa 

tiiviimmin muutamilla alueilla sekä KELA-yhteistyön edistämistä jatketaan.  

https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2019/06/Vankeusaika-mahdollisuutena-hankkeen-loppuraportti-final.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018060111811
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018121822288
https://www.youtube.com/watch?v=E6VCrIbAjmU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VPkw9yGmB5M&list=PL-FcTC-5fopoKw2kpDPrJqx8sm6yPIgM-&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=VPkw9yGmB5M&list=PL-FcTC-5fopoKw2kpDPrJqx8sm6yPIgM-&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nei2iZ_jQ6Y&list=PL-FcTC-5fopoKw2kpDPrJqx8sm6yPIgM-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=L4BAUJofe-E&list=PL-FcTC-5fopoKw2kpDPrJqx8sm6yPIgM-&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=L4BAUJofe-E&list=PL-FcTC-5fopoKw2kpDPrJqx8sm6yPIgM-&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=GFYuPODHaD8&list=PL-FcTC-5fopoKw2kpDPrJqx8sm6yPIgM-&index=4%20%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=NwfOvKq9Ux8&list=PL-FcTC-5fopoKw2kpDPrJqx8sm6yPIgM-&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=NwfOvKq9Ux8&list=PL-FcTC-5fopoKw2kpDPrJqx8sm6yPIgM-&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=2k0w-8tVIjI
https://www.youtube.com/watch?v=2k0w-8tVIjI
https://www.youtube.com/watch?v=gR0CZiCbPPk
https://www.youtube.com/watch?v=kZzeLIJ_caM
https://www.youtube.com/watch?v=kZzeLIJ_caM
https://www.youtube.com/watch?v=lLwfUYpTRSw
https://www.youtube.com/watch?v=-kyWS16XsfU
https://www.youtube.com/watch?v=2iYKet8HA5Y
https://www.youtube.com/watch?v=citw4mRQu3Q
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/palveluiden-oikea-aikaisuus-ja-yhteensovittaminen-vankilasta-vapautuvan-tueksi
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/palveluiden-oikea-aikaisuus-ja-yhteensovittaminen-vankilasta-vapautuvan-tueksi


   

 

 

 

Erityishuomioita, kehittä-

mistyön ongelmia 

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi. ViaDia ry sai STEA-

avustusta omarahoitusosuuteen. Uuden työn Kaiku-palkinto 2019 voittaja: Työkkärit 

vankiloissa – kaikki palvelut yhdelle luukulle (valtiolla.fi).   

 

https://www.valtiolla.fi/uuden-tyon-kaiku-palkinto-2019-voittaja-tyokkarit-vankiloissa-kaikki-palvelut-yhdelle-luukulle/
https://www.valtiolla.fi/uuden-tyon-kaiku-palkinto-2019-voittaja-tyokkarit-vankiloissa-kaikki-palvelut-yhdelle-luukulle/

