
VANKEUSAIKA 

MAHDOLLISUUTENA! 

- Yhteisasiakkuus sosiaalista 

osallisuutta ja työllisyyttä 

tukevissa verkostoissa 

ESR-hanke ajalla 1.10.2016 – 30.6.2019



Hankkeen tavoite
 Rikostaustaisten osallisuuden lisääminen

 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

 Kehittää palvelujärjestelmää ja yhteistyötä, jotta rikostaustaisten olisi mahdollista saada 
paremmin palveluita ja tukea rikoksettomaan elämään, erityisesti TYP-verkoston kanssa 

 Edistää yksittäisten asiakkaiden kohdalla riittävän pitkien palvelupolkujen syntymistä – syntyy 
valtakunnallisia toimintamalleja, hyviä käytäntöjä ja toimintarakenteita

 Tehdä suosituksia rikostaustaisten palveluihin liittyen

 Edistää tavoitteellista verkostotyölle sekä valmistautua sote-uudistukseen

 Erityisteemoina hankkeen sisällä: matalan kynnyksen palvelut (ViaDia ry.), romanityö (HDL), 
monikulttuurisuus (Rise), sukupuolisensitiivisyys (Rise) 

 Miksi hanke? 
 Rikostaustaiset heikossa asemassa ja palvelujärjestelmä hajanainen

 Elämistä palvelujärjestelmässä (kela, maakuntauudistus, sosiaalihuoltolaki, TYP, jne.) 

 Usea toimija haki yhtä aikaa rahoitusta ja STM liimasi meidät yhteen 



VISIO 2025

Valmennamme rikoksettomaan elämään –

turvallisesti kohti avoimempaa täytäntöönpanoa

Verkostoidumme ja integroidumme 

yhteiskunnan normaalipalveluihin



Hankkeen toteuttajat

RISE
1.10.2016-30.6.2019

Osallistujia 340, naisia 

50 

THL

Vankitervey-

denhuolto
1.2.2017-30.6.2019

HDL

Vamos
1.10.2016-28.2.2019

Osallistujia 40

Via Dia

RISE Varikko 
Jyväskylä 

Lappeenranta 

1.10.2016-30.9.2018 

Osallistujia 50

Kuntoutus-

säätiö
1.12.2016-30.6.2019

OHJAUSRYHMÄ

TEM, THL, OM, STM 

(rahoittaja), Rise, 

Kuntoutussäätiö, 

A-klinikkasäätiö, 

HDL, ViaDia



VANKEUSAIKA MAHDOLLISUUTENA  

OSAHANKKEEET



Risen osahanke  
 Keskeinen tavoite

 Löytää uusia tapoja toteuttaa 
asiakastyötä TYP-verkostojen ja 
muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa

 Edistää eri kieli- ja 
kulttuuritaustaisten asemaa 
kehittämällä palveluita huomioimaan 
vähemmistöjen erityispiirteet 

 Miten 
 7 työntekijää, jokaisella kolmella 

rikosseuraamusalueella (joista 3 
sijoittuu TYP-verkostoihin) 

 Asiakastyö, verkostoyhteistyö ja 
kouluttaminen 

 Kenelle
 Rikostaustaisille asiakastyötä

 Viranomaisille koulutuksellista tukea, 
sekä tukea verkostoitumiseen



Laura

Johanna

 Kolme työntekijää TYP-verkoston

yksiköihin 

 Varsinais-Suomi (Turku) 

 Keski-Suomi, eteläinen (Jyväskylä) 

 Keski-Uusimaa (Järvenpää) 

 Kolme työntekijää RISEn yksiköihin 

 Suomenlinna

 Sukeva 

 Turku/Satakunta 

 Yksi valtakunnallinen työntekijä eri kieli-

ja kulttuuritaustaisten kanssa 

työskentelyyn 

Kaisa

Adnan

Anne

Ahmed

Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen painopisteet 

–TYP-yhteistyö

-kulttuurisensitiivinen työote ja yhteistyö

- sukupuolisensitiivisyys



Itä- ja Pohjois-Suomen alueen toiminta

 Vankien integroituminen yhteiskuntaan, rikollisuudesta 

irtaantuminen

 Työllisyyspalvelujatkumoiden luominen ja kehittäminen 

vankeusajasta siviiliin

 Hankkeen erityisinä painopistealueina Itä- ja Pohjois-

Suomen alueella ovat matalan kynnyksen palvelut sekä 

moniongelmaiset ja paljon palveluita käyttävät asiakkaat. 

Tähän vastaa erityisesti ViaDia ry:n osahanke Rise-

Varikko



Mikä on TYP?

 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on 
yhteistoimintamalli

 TE-toimisto, kunnat ja Kela yhdessä arvioivat työttömien 
palvelutarpeet, suunnittelevat heille työllistymisen kannalta 
tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat 
työllistymisprosessiin etenemisestä ja seurannasta

 TYP:n tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä 
tarjoamalla heille monialaisena yhteispalveluna julkisia 
työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja 
kuntoutuspalveluja siten kuin em. palvelujen tarjoamisesta 
erikseen säädetään



Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 

eteläisessä Keski-Suomessa

 Kunnat:

Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, 

Konnevesi, Kuhmoinen, Laukaa, Luhanka, Multia, 

Muurame, Petäjävesi, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen 

ja Äänekoski

 Keski-Suomen TE-toimisto sekä Kela



Suunnitteilla:

 TYP:n kartoitusjaksojen aloittaminen jo vankeusaikana

 Työ- ja toimintakykyyn sekä terveyteen liittyvien tietojen 

vaihtaminen

 Kykyviisari

 Kehittämispäivä Sukevan vankilalla

 Työtoimintojen kanssa

 Tavoitteena tehostaa työtoimintojen valmentavaa työotetta

 Jatkumo siviiliin



ViaDia ry:n osahanke 

RISE-Varikko

 Jyväskylässä ja Lappeenrannassa

                       

Varikko-hankekoordinaattori     Varikko-ohjaaja Jari Sulkunen 

Kati Långsjö  

 

                       

Varikko-ohjaaja Ari Väänänen   Varikko-hankeassistentti Pia Vilkman 



http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/vankeusaikamahdollisuutena.html
https://www.facebook.com/vankeusaikamahdollisuutena/

Kati Kaarlejärvi

Projektipäällikkö

Vankeusaika mahdollisuutena ! -hanke

Rikosseuraamuslaitos, Keskushallintoyksikkö

+358 50 3439593tulahdenkuja 4 

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

kati.kaarlejarvi@om.fi

http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/vankeusaikamahdollisuutena.html
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