
Turkuun vapautuvan asumisen tuki



Oletko vapautumassa vankilasta Turun alueelle, ja sinulla ei ole 
tiedossa asuntoa? Turkuun vapautuvien asumisen tuki voi auttaa 
juuri sinua!

Mikä on TVAT?

• Tukiverkosto, joka kootaan yksilöllisesti juuri sinun 
tarpeiden mukaan.

Mitä TVAT ei ole?

• TVAT ei ole asuntoautomaatti, vaikka asuminen näyttäytyy 
toiminnassamme merkittävässä osassa.

Onko TVAT juuri sinua varten?

• Asumisen saamiseen tai asunnon pitämiseen liittyy 
haasteita.

• Olet Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaana joko vankilassa 
tai yhdyskuntaseuraamustoimistossa.

• Olet valmis sitoutumaan kokonaisvaltaiseen tukeen, mm. 
vapaaehtoiseen valvontaan.

• Olet turkulainen ja valmis toteuttamaan muutosta omassa 
elämässäsi askel kerrallaan.

• TVAT auttaa sinua henkilökohtaisen tarpeesi mukaan 
asunnon saamisessa, sekä asumiseen liittyvien ongelmien 
kanssa. Tarjoamme sinulle asumiseen ja arkiasioiden 
hoitoon liittyen kokonaisvaltaista tukipakettia.

Miten pääset mukaan TVAT-toimintaan?

• Ota yhteyttä lähityöntekijääsi, ja hän ohjaa sinut oman 
laitoksesi TVAT-asioista vastaavan työntekijän puheille. 
Tämän jälkeen kartoitatte työntekijän kanssa 
asumistilanteesi, ja hän vie asiaasi eteenpäin TVAT-
työryhmälle.

• Yhteys tulee ottaa noin puoli vuotta ennen 
vapautumistasi tai mahdollisen koevapauden alkua.



TVAT-TOIMINNAN VERKOSTOSSA 
MUKANA:

➢ Rikosseuraamuslaitos
• Keskushallinto
• Länsi-Suomen Rikosseuraamusalueen aluekeskus
• Turun vankila
• Turun Yhdyskuntaseuraamustoimisto
• Käyrän vankila
• Satakunnan vankila Huittisten ja Köyliön osastot
• Vilppulan vankila

➢ Turun kaupunki
• Hyvinvointitoimiala/aikuissosiaalityö/jälkihuolto/päihde

huollon tukiasunnot

➢ TE-toimisto
➢ A-klinikka Oy
➢ Turun ja Kaarinan 

seurakuntayhtymä –
Diakoniakeskus

➢ Turun Seudun Nuorisoasunnot 
ry

➢ TVT
➢ Varsinais-Suomen Sininauha ry
➢ Sininauha Oy/Sininauhakoti
➢ Kriminaalihuollon tukisäätiö
➢ Pelastusarmeija – Patas 

toiminta
➢ Turun Korvaushoitopoliklinikka
➢ Vankeusaika mahdollisuutena 

–hanke
➢ Päihdekuntoutuslaitokset











Tvat Haastattelu runko
PERUSTIEDOT

- omat tiedot (nimi, ikä…)

- perhetilanne (puoliso, lapset..)

- koulutus ja mahd. työkokemus

- tuomiotiedot

- kuka on ollut sosiaalityöntekijä, minkä kunnan kirjoilla on

FYYSINEN

- terveydentila

- toimintakyky

- lääkitys

- Päihdekäyttö

PSYYKKINEN

- henkinen jaksaminen

- diagnoosit

- hoitojaksot

- suhde omaan itseen



Haastattelu jatkoa…
SOSIAALINEN

- lähisuhteet

- muu sosiaalinen verkosto

- harrastukset ja vapaa-ajan vietto 

- itselle tärkeät asiat

TALOUS

- ulosottotilanne

- oma käsitys omista rahankäyttötavoista ja –osaamisesta

- epäviralliset velat, epäviralliset saatavat – peritäänkö?

ASUMISHISTORIA

- milloin on ollut asunto, onko asunut yksin

- miten asuminen sujunut

- rästit, häädöt, häiriöt (kuka on ollut vuokranantaja?)

TULEVAISUUS

- mitä vahvuuksia on joita voit hyödyntää tulevaisuudessa, omat voimavarat

- mitkä voisivat olla pahimmat esteet ja kompastuspaikat tulevaisuudessa

- mikä voisi olla mahdollista mitä haluaisit kokeilla / tehdä?

- mihin asioihin toivoisit saavasi tukea



  

 

 

 

   

 

 

ASIAKKAAN/VANGIN SUOSTUMUS TIETOJEN VAIHTOON 
 
Vankeuslaki 4. luku 7§: Vangin yhteiskuntaan sijoittumisen parantamiseksi vapauttamissuunnitelmaa 
laadittaessa on lisäksi vangin suostumuksella oltava tarpeen mukaan yhteistyössä vangin koti- tai asuinkunnan 
sosiaali-, terveys-, asunto- sekä työvoimaviranomaisten kanssa. 

 
 
Nimi:  
Henkilötunnus:   
 
 
Suostun siihen, että Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehet voivat pyytää ja luovuttaa 
tilanteeseeni liittyviä tietoja vapautumisen valmistelun sekä kuntouttavan toiminnan 
valmistelua tai toteuttamista varten seuraaville tahoille: 
 

- TVAT-työryhmän jäsenet 
- Turun työvoiman palvelukeskuksen toimijoille (työvoimahallinto, Turun 

kaupunki, KELA) 
- Turun kaupungin Hyvinvointitoimialan toimijoille 
- TVT ym. vuokra-asuntoja Turun seudulla tarjoavat tahot 
- Muu, mikä? _____________________________________________ 

 
 
Suostumuksen nojalla edellä mainitut tahot voivat luovuttaa Rikosseuraamuslaitoksen 
virkamiehille tilanteeseeni liittyviä tietoja. 
 
Suostumus on voimassa allekirjoituspäivämäärästä alkaen ja päättyy  
 
(  ) ehdonalaisvalvonnan päättyessä  __/__/_____ 
tai 
(  ) vuoden kuluttua vapautumispäivästä __/__/_____ 
 
 
Voin perua suostumuksen ilmoittamalla siitä Rikosseuraamuslaitoksen vastuutyöntekijälle 
 
 
_______________________________ 
Aika ja paikka 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
Asiakkaan allekirjoitus   Vastuutyöntekijän allekirjoitus ja puh.nro 

suostumus


