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Mediatiedote. Julkaistu 15.6.2016 klo 9.00 
 
Vapautuvien asumisen tuen verkosto 
 

Vapautuvien asumisen tuen verkosto vaatii rikostaustaisten 
asunnottomuuden vähentämistä ja turhien esteiden purkamista 
yhteiskuntaan sopeutumiselta   
 
Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT) vaatii puuttumaan asunnottomuuteen ja muihin 
merkittäviin rikostaustaisten yhteiskuntaan sopeutumisen esteisiin.   
 
VAT-verkoston mielestä on selvää, että sopeutumisen esteiden purkaminen yhdessä järjestöjen 
ja yritysten yhteiskuntavastuun tai lainsäädännön kautta tulee yhteiskunnalle halvemmaksi kuin 
huono-osaisuuden lisääminen vaikeuttamalla henkilön paluuta yhteiskuntaan. 
 
VAT-verkosto on laatinut keskeisistä puutteista julkilausumia, jotka on luovutettu 
Rikosseuraamuslaitokseen ja lähetetään viikolla 24 muun muassa Kuntaliittoon sekä Työ- ja 
elinkeinoministeriöön.  
 
Yhä edelleen vankeja vapautetaan kadulle 
 
Asunnottomuus vaikeuttaa keskeisesti vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamuksia 
suorittavien kiinnittymistä yhteiskuntaan. 
 
Vankilatuomiota tai yhdyskuntaseuramusta suorittavista noin viidennes on tuomion aikana 
ilman omaa asuntoa tai tilapäisten asumisratkaisujen varassa. Monen kohdalla asumisen 
onnistuminen vaatii vapautuessa riittäviä tukitoimia.  
 
Suomesta puuttuu edelleen valtiollinen tai kunnallinen erityisjärjestelmä, jonka vastuulla 
vapautuvien vankien jälkihuolto olisi. Tilanne, jossa vanki vapautetaan muovipussi kädessä 
kadulle, on edelleen varsin yleinen. 
 
Monelta vapautuvalta puuttuu jopa henkilöllisyystodistus 
 
VAT-verkosto vaatii purkamaan asunnottomuuden lisäksi myös muita sopeutumisen esteitä. 
 
Vapautuvat törmäävät työllistymisen esteisiin, vaikeuksiin kotivakuutuksen saamisessa 
maksuhäiriöiden takia sekä henkilöllisyystodistuksen puuttumiseen vankilasta vapautuessa. 
Kaikki nämä ongelmat vaikeuttavat normaalielämään paluuta rikostuomion jälkeen. Esimerkiksi 
kotivakuutus on usein ehtona vuokrasopimuksen syntymiselle. Siviiliasioiden hoitaminen ilman 
henkilöllisyystodistusta muuttuu vaikeaksi ja jopa mahdottomaksi. 
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Julkilausumissa esitetään rikostaustaisten henkilöiden asunnottomuuden vähentämistä sekä 
muiden yhteiskuntaan sopeutumisen esteiden purkamista. Julkilausumien tavoitteena on parantaa 
rikostaustaisten asemaa ja vähentää uusintarikollisuutta. 

 
Rangaistuksen aikana on mahdollista vaikuttaa tuomitun valmiuksiin ja ominaisuuksiin ja rakentaa 
polkuja vapauteen yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.  
 
”Uusintarikollisuuteen voidaan vaikuttaa ja ihminen voi muuttua, jos hänelle annetaan 
mahdollisuus ja yhteiskunnan puitteet tukevat sitä. Tämä edellyttää sitä, että ryhmälle on tarjolla 
erilaisia asumisen sisältö- ja tukipalveluita, päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluita sekä 
työllistymistä tukevia toimenpiteitä, jotka sovitetaan yhteen henkilön elämäntilanteen ja 
tarpeiden mukaan”, VAT-verkoston puheenjohtaja Markku Rautiainen toteaa. 

 
VAT-verkoston julkilausumat löytyvät kokonaisuudessaan seuraavasta linkistä:  
http://www.porttivapauteen.fi/ammattilaiset/verkostot/vapautuvien_asumisen_tuen_verkosto/v
erkostotapaamisten_materiaalit 

 
Lisätietoja: 
Puheenjohtaja Markku Rautiainen, Vapautuvien asumisen tuen verkosto, puh. 050 356 2931    

 
Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT) toimii rikosseuraamuksiin tuomituille asumispalveluja tuottavien 
yleishyödyllisten järjestöjen ja sidosryhmien yhteistyöfoorumina. Verkosto on toiminut vuodesta 2009 
lähtien. Verkoston tavoitteena on kehittää ja koordinoida rikosseuraamus-asiakkaiden asumis- ja muita 
tukipalveluja ja parantaa tiedonvälitystä eri sidosryhmien ja toimijoiden välillä. Tavoitteena on vähentää 
rikosseuraamustaustaisten asunnottomuutta ja uusintarikollisuutta. VAT-verkoston kolmellatoista 
jäsenyhteisöllä on käytössään lähes 2000 tukiasuntoa eri puolilla maata. VAT-verkosto ottaa kantaa 
ajankohtaisiin asioihin kohderyhmänsä aseman parantamiseksi. Verkostoa koordinoi Kriminaalihuollon 
tukisäätiö.   
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VAT-verkoston jäsenyhteisöt:  
 
Espoon Diakoniasäätiö  
Helsingin Diakonissalaitos  
Joensuun Seudun Nuorisoasuntoyhdistys  
Jyväskylän Katulähetys ry  
Kuopion Työterapinen yhdistys ry  
Kriminaalihuollon tukisäätiö  
Rauman Seudun Katulähetys ry  
Rauman Seudun Mielenterveysseura ry  
Silta-Valmennusyhdistys ry  
Sininauhasäätiö  
Suoja-Pirtti Ry  
Turun Seudun Nuorisoasunnot ry  
ViaDia Pohjois-Savo ry 


