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NUORTEN AIKUISTEN 
TOIMINTAMALLI
Nuorisososiaalityö ja jälkihuolto



• Lapsesta aikuiseksi, yksiköstä toiseen

• Tieto alaikäisenä tehdyn rikoksen oikeudenkäynnistä

• Poliisin esitutkinnan päättymisestä tieto sosiaalihuoltoon, 18-20v (alle 
21vuotiaana rikoksen tehneet, rangaistus suurempi kuin sakko)

Toistuva rikoskäyttäytyminen

• Alle 21v tehdään aina. Yli 21v yhdyskuntapalvelun ja ehdollisen vankeuden 
kohdalla.

• Tietopyyntö tulee yhdyskuntaseuraamustoimistosta, syyttäjän pyynnöstä

Seuraamusselvitysvaihe

• Desistanssityöskentely aloitetaan sosiaalihuollon keinoin, yhteistoiminta 
rikoserityisten järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden kanssa

Asiakas ei päädy rikosseuraamuksiin tai odottaa 
oikeudenkäyntiä



• Tieto rikosseuraamustyöntekijän yhteydenotolla

• Yhtenevät suunnitelmat, työparius ja työnjako

• Ohjauspyörä-ohjelma (10h), päihdehuolto & rikosseuraamustyöntekijä

Yhteistoiminta Yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa

• Tieto vankiloiden erityisohjaajien yhteydenotolla tai ennen tuomiota 
siviiliarvioinnista 

• Nopean reagoinnin SikSak- toimintamalli /sakko- ja 
lyhytaikaisvankihanke: sijoitus päihdekuntoutukseen

Tutkintavankeus, lyhtyaikais- ja sakkovankeus

• Yhtenevä asiakassuunnitelma ja rangaistusajan suunnitelma

Siviiliarviointi, Yhdyskuntaseuraamustoimisto
Vankiarviointi ja sijoittelu, Asiakasarviointiyksikkö

• Yhtenevä vapauttamissuunnitelma ja asiakassuunnitelma

• Pitkäaikaisvankeus, vapautuminen asunnottomana: Vankisosiaalityö

Vankeudesta vapauteen



Sosiaalihuollon ammattilaisen 
ydintehtävät nuorten toimintamallissa

Sosiaalisten ongelmien vähentäminen, poistaminen ja kuntoutumisen sekä kotoutumisen turvaaminen 

Asiakkaan oikeuksien ja osallisuuden turvaaminen, kuten opiskelu, työllistyminen, vaikuttamismahdollisuudet, 
sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Nuoren kasvun ja kehityksen turvaaminen, vanhemmuuden tukeminen, itsenäistymisen tukeminen, läheisten 
tuen tarpeen huomioiminen

Jokapäiväisestä elämästä selviytymisen tuki, kuten: asuminen, talous, työ, opiskelu, mielenterveys, päihde, 
väkivalta, kriisitilanteet ja muu fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvä 
tuen tarve
Palvelujen koordinointi, palveluohjaus, ostopalvelut, verkostotyö 

Rakenteellinen sosiaalityö, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus

DESISTANSSITYÖSKENTELY

Keskustelujen sisällöt, menetelmällisyys, kokemusasiantuntija työparina, läheisten kanssa työskentely, 
järjestöjen osaamisen ja kuntouttavien palvelujen hyödyntäminen.

Erityiskysymykset: ihmiskauppa, rikoksia tekevä on usein myös rikosten uhri, rikosperusteinen karkottaminen.

Riittävä ymmärrys rikosprosessista, päihderiippuvuudesta, rikoksista irtautumisen prosessista sekä 
yhteistoimintavelvoitteesta Rikosseuraamuslaitoksen kanssa



Taustalla
• Toimintamalli rikoksilla oireileville nuorille. Kehittämistyöryhmän ehdotus. Oikeusministeriön 

julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2019:26

• Taustalla rikos, edessä muutos. Suositukset viranomaisten saumattomalle yhteistyölle 

rikostaustaisten yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja 

lausuntoja 2021:3

• Kuka vastaa nuorten rikoksiin? Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten näkökulmia palveluihin. 

Lotta Haikkola, Noora Hästbacka ja Elina Pekkarinen (toim.) Valtioneuvoston selvitys- ja 

tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:34

• Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019

• Sisäisen turvallisuuden strategia

• Oikeusministeriön Rikosten ennaltaehkäisyhanke 1.12.2019-30.4.2023: 
https://oikeusministerio.fi/rikoksilla-oireilevien-nuorten-toimintamalli

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161653/OMSO_2019_26_Rikoksilla_oireilevien_nuorten_Toimintamallin_kehittaminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162849/OM_2021_3_ML.pdf?sequence=4
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161548/34_Kuka%20vastaa%20nuorten%20rikoksiin.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80782/sisaisen-turvallisuuden-strategia-verkko.pdf
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM037:00/2019
https://oikeusministerio.fi/rikoksilla-oireilevien-nuorten-toimintamalli


Toimintamalli on rakennettu Vantaan
kaupungin Rikoksilla oireilevat
nuoret hankkeessa (Ri-O-hanke)

Hanke toteutetaan
16.11.2020-30.4.2023 
Oikeusministeriön erityisavustuksella


