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VAT-verkoston Yhteistyöpäivät Oulussa 6.–7.9.2017
Muistio
Päivien teemana oli rikosseuraamustaustaisten henkilöiden asunnottomuuden vähentäminen ja
ennaltaehkäisy sekä asumisen tuen kehittäminen. Lisäksi käsiteltiin erityisiin rikostyyppeihin ja
liittyviä kysymyksiä. Seminaariin osallistui yli 60 henkilöä. Aamupäivällä 6.9. seminaarissa
kuultiin esityksiä paikallisista asumispalveluista, asumisen haasteista ja yhteistyökäytännöistä.
Päihdeasumispalveluiden palveluesimies Katja Karppinen kertoi Oulun asumisen palveluista:
palvelut ovat hyvin kuntapainotteisia ja Kenttätien palvelukeskus on keskeisin toimija.
Asuntopalvelupäällikkö Maritta Schavikin Oulun kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Sivakasta
korosti sitä, että jos rikostaustaisen asunnonhakijan aiemmista asumisen häiriöitä tulee käydä
avointa keskustelua ja tukeen sitoutuminen on tärkeää asumisen onnistumiseksi.
Rikosseuraamustyöntekijä Riitta Raappana Oulun yhdyskuntaseuraamustoimistolta kertoi, että
yhdyskuntaseuraamustoimiston asiakkaista n. 25 % on asunnottomia ja tuttavien luona majailu
johtaa usein päihteiden käyttöön ja uusintarikollisuuteen. Ylitornion vankilan erityisohjaaja
Minttu Raution mukaan avovankilasta Ouluun vapautuville löytyy melko hyvin asuntoja, mutta
suljetusta vankilasta vapautuvilla on vaikeampaa. Vankilassa tehtävää kuntouttavaa työtä olisi
tärkeä jatkaa siviilissä. Anna Leppo Kriminaalihuollon tukisäätiöstä esitteli eräiden kaupunkien
hyviä yhteistyökäytäntöjä rikostaustaisten asuttamisessa. VAT-verkosto tekee rikostaustaisten
asumisen yhteystietopankkia, joka helpottaa yhteistyötä vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen, kuntien ja järjestöjen välillä.
Keskustelussa todettiin mm. että KRIS-Oulu ry:n kokemuksen mukaan vankilasta vapautuvan
on erittäin vaikea saada asuntoa Sivakalta. Todettiin, että rikostaustaisille tarvittaisiin Oulussa
lisää asuntoja ja järjestöjen tuottamia asumispalveluita peräänkuulutettiin. Lisäksi todettiin, että
asumisen onnistumisessa on tärkeää se, että asukkaan arjessa on mielekästä tekemistä ja
toimintaa ja että vuokranseuranta on tiivistä. Keskustelussa kävi myös ilmi, että pohjoisen
vankiloissa koetaan vaikeaksi tavoittaa Oulun kaupungin tuetun asumisen työntekijöitä ja
yhteistyötä tulisi sujuvoittaa.
Iltapäivällä perehdyttiin seksuaalirikollisten asumisen tukeen Kriminaalihuollon tukisäätiön
vastaavan asumisohjaajan Jukka Hämäläisen esityksessä. Kritsin asumispalveluissa
seksuaalirikollisten tuki rakentuu Good Lives -mallille. Työskentelyn päämääränä on henkilön
elämänlaadun ja elämän hallinnan parantaminen, missä asumisen onnistumisella on keskeinen
rooli. Iltapäivän päätteeksi erityisasiantuntija Sami Peltovuoma Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksiköstä puhui järjestäytyneestä rikollisuudesta. Järjestäytyneet jengit ovat
levittäytyneet 2000-luvulla. Risellä on käytössä järjestäytyneestä rikollisuudesta irtautumista
tukeva Exit-toimintamalli. Irtautuminen on vaikeaa ja irtautuja tarvitsee tukea.
Toinen päivä 7.9. alkoi tutustumiskäynnillä kenttätien palvelukeskukseen, jossa tiloja ja
toimintaa esitteli Birgitta Ylönen. Tutustumiskäynnin jälkeen työstettiin yhdessä eteenpäin
Vapautuvien asumisen tuen käsikirjaa, jonka VAT-verkosto julkaisee vuoden 2017 lopussa.
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Hyödyllisiä linkkejä ja infoa:
** VAT-verkoston Yhteistyöpäivien materiaaleja (esim. kaikki Oulun seminaarin esitykset):
http://www.porttivapauteen.fi/ammattilaiset/verkostot/vapautuvien_asumisen_tuen_verkosto/verkostotapa
amisten_materiaalit
** Yhteystietoja Oulun kaupungin asumisen toimijoille:
•
•
•

Kenttätien vastaava ohjaaja: Birgitta Ylönen (birgitta.ylonen@ouka.fi), puh. 044 703 6078. Häneltä
voi tiedustella Kenttätien vapaita paikkoja.
Tämän viestin (sähköpostin) liitteenä Oulun kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen esite
yhteystietoineen
Asunnottomien osalta otetaan lisäksi yhteys asiakkaan aikaisemman asuinalueen sosiaalityöntekijään:
https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/sosiaalityontekijat

** VAT-päivillä nousi esiin asumisen riskien hallinta vuokranantajan näkökulmasta. Pekka Matilaisen
videoesittely uudenlaisesta vuokranantajan huoneistoturvavakuutuksesta löytyy alla olevasta linkistä:
https://www.youtube.com/watch?v=CYLHDF4uEbY&t=37s

** VAT-päivillä nousi esiin vapautuvien asumisen tuen monopoli-peli. Pelistä on tullut tiedusteluja, lisätietoa
linkeissä alla. Peli on kehitetty Kriminaalihuollon tukisäätiössä, lisätietoja: mia.juselius@krits.fi
Pelistä yleisesti:
http://www.porttivapauteen.fi/vapautuvat/ajankohtaista/3300/asumisen_monopolipeli_pelittaa_vangeilla
Pelin esittely ja ohjeet pelin valmistamiseen: https://www.youtube.com/watch?v=ZOwRwbHpXZo

** Kriminaalihuollon tukisäätiön Kriminaaliasiamiestoiminnan terveiset:
Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää maakuntauudistukseen liittyvän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
aluekierroksen. Oulun tapahtuma järjestetään 26.9. ja ilmoittautuminen tilasuuteen päättyy 17.9. (vielä ehtii!).
Aluekierroksen tapahtumissa on hyvä tilaisuus nostaa esiin rikostaustaisten asiakkaiden tarpeita! Linkki
aluekierroksen tapahtumiin:
http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-edistamisen-aluekierros
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Tulevia VAT-tapahtumia:
** Seuraavat VAT-verkoston yhteistyöpäivät järjestetään 29.-30.11.2017 Kotkassa.

** VAT-verkoston Yhdessä tukien – osaamista jakaen -hankkeen loppuseminaari järjestetään Helsingissä
14.12.2017 klo 12-16.

Tervetuloa!
Yhteistyöterveisin,
Anna Leppo, projektikoordinaattori
VAT-verkoston sihteeri
Kriminaalihuollon tukisäätiö
anna.leppo@krits.fi, p. 050-4124022
p.s. ilmoittaudu allekirjoittaneelle, jos haluat jatkossa tietoa VAT-verkoston tapahtumista, uusista materiaaleista
jne.
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