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Taustaa…

• Vuosittain vapautuu n. 5500 vankia

• n. 30 % vangeista vapautuu asunnottomana

• Yhdyskuntaseuraamusta suorittaa n. 3000 
henkilöä päivässä

• Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavista n. 10–15 
% on asunnottomia

• Asunnottomuuden riskiryhmässä erityisesti 
nuoret ja lyhyttä tuomiota suorittavat



Vapautuvien asumisen tuen 

verkosto (VAT): 17 jäsenjärjestöä 
• Helsingin Diakonissalaitos 

• Joensuun Seudun Nuorisoasuntoyhdistys 

• Jyväskylän Katulähetys ry 

• Kuopion Työterapinen yhdistys ry 

• Kriminaalihuollon tukisäätiö 

• Oulun nuorisoasuntoyhdistys ry 

• Rauman Seudun Katulähetys ry 

• Rauman Seudun Mielenterveysseura ry 

• Silta-Valmennusyhdistys ry 

• Sininauhasäätiö 

• Suoja-Pirtti ry 

• Turun Seudun Nuorisoasunnot ry 

• ViaDia Pohjois-Savo ry 

• Espoon Diakoniasäätiö 

• ViaDia Pirkanmaa ry 

• Rovaniemen nuorisoasunnot ry 

• Vailla vakinaista asuntoa ry 

Lisäksi Marttaliitto on VAT-verkoston kumppanuusjäsen 

VAT:in jäsenjärjestöillä on 

yli 2000 tukiasuntopaikka 

eri puolilla Suomea



VAT-verkoston tavoitteet

1. Rikosseuraamustaustaisen 
asunnottomuuden vähentäminen ja 
ennaltaehkäisy paikallisesti ja 
valtakunnallisesti

2. Rikosseuraamustaustaisten asumisen tuen 
tarpeiden parempi tunnistaminen 
vankiloissa, 
yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, kunnissa 
ja järjestöissä

3. Kunnat-rise-järjestöt yhteistyö



Yhdessä tukien, osaamista 

jakaen -hanke (2016-2017 RAY)

• Kriminaalihuollon tukisäätiön hanke, rahoittaja: STEA

• Hanke  VAT-verkoston tavoitteiden toteuttaminen

aiempaa tehokkaammin



Kohti rikoksetonta elämää vankeuden tai 
yhdyskuntaseuraamuksen jälkeen? 

• Vankien päihde-, mielenterveys jne. ongelmat 

todella yleisiä

• Rikosseuraamustaustaiset = marginaalin 

marginaalissa

• Vankilasta siviiliin siirtyminen = haavoittuvainen 

nivelkohta

• Asunto = ensimmäinen edellytys elämänhallinnalle

• Kokonaisvaltaisen kuntoutuksen tarve, mutta 

päihde/mielenterveyspalveluihin jne. korkea 

kynnys? 



Kohti rikoksetonta elämää 

vankeuden tai 
yhdyskuntaseuraamuksen jälkeen? 

• Asumispalveluissa kohdataan ne vapautuvat, jotka 

tarvitsevat eniten tukea

• Työ vankien, vapautuvien ja 

yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden tukemiseksi on 

tärkeää



Yhdessä olemme enemmän?

1) paikallisesti: osaamisen & yhteistyön 
kehittäminen (kunta, vankila, yks-toimisto, 3. 
sektori)

2) valtakunnallisesti: 
– VAT-järjestöjen osaamisen ja käytäntöjen 

kehittäminen

– vaikuttamistyö

– yhteistyö Aune-ohjelmakauteen liittyen

3) yhteistyössä rikosseuraamustaustaisten 
kanssa



1. Paikallisen yhteistyön 
kehittäminen

KUNTA

sote-palvelut

tukipalveluita 
tuottava

kolmas 
sektori

Vankila

Yhdyskunta-
seuraamus-

toimisto

Vapauttamis-
yksikkö

Arviointikeskus



1. Paikallisen yhteistyön 

edistäminen hankkeessa 

2016-17

• Vapautuvien asumisen yhteistyöpäivät: koolla 

kunta, rikosseuraamuslaitos ja kolmas sektori

 8 yhteistyöpäivät eri puolilla maata 

 mukana n. 470 ammattilaista

 Vaikutukset: verkostoituminen, osaamisen 

jakaminen ja kehittäminen, asumisen tuen ja 

yhteistyömuotojen kehittäminen, peilaaminen muihin 

paikkakuntiin



1. Paikallisen yhteistyön 

edistäminen

• Hankkeen vaikutukset 2016-17: toimivien paikallisen 

yhteistyömallien (kunta-Rikosseuraamuslaitos-

järjestöt) tunnistaminen, kuvaaminen & levittäminen

• Yhteistyömalleja: 

http://www.porttivapauteen.fi/ammattilaiset/verkosto

t/vapautuvien_asumisen_tuen_verkosto/verkostotapa

amisten_materiaalit

http://www.porttivapauteen.fi/ammattilaiset/verkostot/vapautuvien_asumisen_tuen_verkosto/verkostotapaamisten_materiaalit


1. Paikallisen yhteistyön 

edistäminen

• vaatii pitkäjänteisyyttä

• ei aina etene kuin juna

• myös takapakkia voi tulla

• vaatii vähintään yhden paikallisen 

innostujan

• sujuvoitunut paikallinen yhteistyö 

hyödyttää kaikkia toimijoita



2. Valtakunnallinen 

vaikuttamistyö

• Hankkeessa saatu aikan: kannanotot 

asunnottomana vapautuvien aseman 

parantamiseksi, lehtikirjoitus & lausuntötyö

• VAT-jäsenjärjestöissä tiedetään, miten esim. 

poliittiset päätökset vaikuttavat asiakkaiden 
arkeen  VAT-verkosto voi nostaa esiin 

epäkohtia ja puuttua niihin



2. Valtakunnallinen yhteistyö 

Aune-ohjelmakauteen liittyen

• Yhteistyö seuraavien kanssa: Aune-
ohjelma ja siihen liittyvät hankkeet (esim. 
Verkostokehittäjät), ARA:n
kuntastrategiahanke,  
Rikosseuraamuslaitoksen 
asunnottomuuden ennaltaehkäisyn 
hanke jne.

 on tärkeää nostaa VAT:in näkökulmia 
esiin mm. näissä verkostoissa



3. Yhteistyössä 

rikosseuraamustaustaisten 

henkilöiden kanssa

• VAT-verkostossa ollut alusta asti mukana 

myös kokemusasiantuntemusta

• Hankkeen levittämissä paikallisen yhteistyön 

malleissa asiakkaan osallisuus on 

avainasemassa

• Jatkossa VAT-verkoston toiminnassa 

vahvistetaan kokemustaustaisten roolia



Hankkeen tuotokset: yhdessä 

keksittyä ja tehtyä

• 100 ”Vapautuvan asumispakkausta” 

jaetaan jäsenjärjestöissä v. 2016-2018

• tulossa: valtakunnallinen www-

yhteystietopankki vapautuvien 

asumisen valmisteluun (yhteistyössä Risen

asunnottomuus-hankkeen kanssa)



Hankkeen tuotokset: yhdessä 

keskittyä ja tehtyä



VAPAUTUVIEN ASUMISEN 

TUEN KÄSIKIRJA

• Eri alojen työntekijöille 

käytännönläheistä tietoa 

rikosseuraamuksista, asumisen 

valmistelusta, asumisen tuesta, tuetun 

asumisen hallinnoinnista ja 

yhteistyömalleista



Käsikirja

• Verkossa: 

http://www.porttivapauteen.fi/ammattilaiset/op
paat_ja_kasikirjat/vapautuvienasumisentuki

• Tammikuussa 2018 käsikirja ilmestyy  
paperiversiona

• Voit tilata käsikirjaa maksutta: 
anna.leppo@krits.fi

• Huom! Kritsin www-sivujen uudistuttua 
keväällä 2018 käsikirja löytyy uusilta Kritsin
sivuilta ( oppaat ja käsikirjat)

http://www.porttivapauteen.fi/ammattilaiset/oppaat_ja_kasikirjat/vapautuvienasumisentuki
mailto:anna.leppo@krits.fi


KIITOS KUULIJOILLE!

KIITOS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE!

KIITOS UPEALLE VAT-

VERKOSTOLLE! 

• VAT-yhteistyöpäivät Joensuussa 11.-12.4.2018 

Joensuussa. Tervetuloa!

• Ilmoittaudu VAT-verkoston sähköpostilistalle: 

anna.leppo@krits.fi


