
Rikosseuraamus ja koevapaus tukemassa 
elämänhallintaa ja kuntoutumista – yhteistyö 

sidosryhmien kanssa

Marjatta Kemppainen, erityisohjaaja, Kuopion 
vapauttamisyksikkö  

Petra Laatikainen, erityisohjaaja, Juuan vankila

11.4.2018



Valvottu koevapaus:

❖ Max. 6kk ennen vapautumista

❖ Tekninen valvonta (jalkapanta ja valvontapuhelin)

❖ Tukipartio tukee suoriutumista ja valvoo päihteettömyyttä

❖ Vaatii sitoutumista mm. päihteettömyyteen, yhteydenpitoon,  
toimintavelvoitteisiin osallistumiseen sekä liikkumista koskeviin ehtoihin.

❖ Lähtökohtana on, että koevapaus edistää rangaistusajan suunnitelmaa ja 
edellytykset täyttyvät.



Koevapauden valmistelu:

▪ Edellytysten selvitys: 

- Rikostausta

- Vankilassaoloaika

- Keskeneräiset rikosasiat

- Arvio ehtojen noudattamisesta

▪ Sisällön suunnittelu:

- Asunto

- Toimintavelvoite (työ, opiskelu, vapaaehtoistyö, liikunta, tukipalvelut tms.)

- Päihde/mt tukipalvelut (kuntoutus, avopalvelut, AA/NA, järjestötoiminta)

- Valvojan tapaamiset



Verkostotyö koevapauden valmistelussa:

- Verkostopalaverit kotikunnan toimijoiden kanssa tarpeen mukaan, Huom! 
Lastensuojelu AINA.

- Päihdekuntoutusyksiköt, asumisyksiköt

- Asiakasohjausryhmä ASO Joensuun alueelle koevapauteen tuleville ja 
vapautuville

- Asuntoryhmä Kuopion alueelle koevapauteen tuleville ja vapautuville



Päihdekuntoutusyksiköt:

❖ Koevapauden valmistelun kannalta selkeitä sisällön osalta. Pitkien 
koevapauksien osalta haasteita suunnitelmien teossa (Siun Sote/kuntoutus 
max.2kk?).

❖ Yhteistyö on ollut sujuvaa: koevapaus tullut tutuksi, yhteiset toimintamallit 
löytyneet, luottamus toimii. 

❖ Jatkopolkujen luominen ja palveluihin kiinnittyminen ensiarvoisen tärkeää. 

Yhteistyö toimii myös eri yksiköitten välillä! Vaikuttavaa toimintaa!



ASO-ryhmä:

- Joensuun alueelle vapautuville tai koevapauteen tuleville vangeille ja 

yhdyskuntaseuraamustoimiston asiakkaille

- Kokoontuu Joensuun yhdyskuntaseuraamustoimiston tiloissa 1xkk, myös 
videoyhteys mahdollinen

- Osallistujat vangin tarpeiden mukaan: sosiaalityö, te-palvelut, päihde- ja 
mielenterveyspalvelut, Joensuun tukiasunnot, Joensuun kodit, Joensuun 
asuntotoimisto, Joensuun nuorisoasuntosäätiö, Aspa, seurakunta, talous-
ja velkaneuvonta, Kris ry, Via dia, omaiset, tukihenkilöt, yhteisöt…

- Kokemukset hyviä: jatkopolkuja on järjestynyt, keskustelua ja ajattelemisen 
aihetta omasta tilanteesta on syntynyt.



Kuopion asuntotyöryhmä

- Aloittanut toimintansa v.1997

- Työryhmässä keskityttiin alkuun vapautuvien vankien asuntokysymyksiin, 
myöhemmin mukaan tulivat myös yhdyskuntaseuraamuksia suorittavat

- Ensimmäisessä ryhmässä olivat edustettuina Kriminaalihuoltoyhdistys, 
Kuopion lääninvankila, A-klinikka, Työterapinen yhdistys, Kuopion kaupungin 
sosiaalitoimen tuettu asuminen, Peipposenrinteen asumisyksikkö ja Sukevan 
vankila

- Nykyisessä ryhmässä on edustettuina Kuopion yks-toimisto, Kuv, Kuvy, Kuopion 
kaupungin sosiaalitoimisto, Kuopion seudun päihdepalvelusäätiö, Niiralan 
Kulma Oy. 

- Nykyään ryhmän asiakkaina ovat Kuopioon vapautuvat vangit ja Kuopion yks-
toimiston asiakkaat.

- Ryhmä kokoontuu n. 8-10 kertaa vuodessa Kuopion yks-toimiston tai Kuv:n 
tiloissa. Videoneuvotteluyhteyttä vankiloihin käytetään myös.



Kiitos!


