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AUNE RIKOSSEURAAMUSALALLA

■Rikosseuraamuslaitos osallistuu hallituksen
asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaan
(AUNE) vuosina 2016–2019

■Tavoitteena on tukea vankilasta vapautuvien ja
yhdyskuntaseuraamusta suorittavien
■asunnonsaantia,
■asumisvalmennusta ja
■elämänhallintaa

■sekä vähentää vankien ja yhdyskunta-
seuraamusasiakkaiden asunnottomuutta
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VANKILASTA VAPAUTUMINEN TILASTOJEN VALOSSA

■Vuonna 2017 vankilasta vapautuneista yli puolet (53 %)
suoritti enintään 6 kk vankeusrangaistusta
■Luku ei pidä sisällään sakkovankeja

■Viiden vuoden seuranta-ajalla suoraan vakilasta
vapautuneista lähes puolet (49 %) joutui takaisin vankilaan
■Valvotun koevapauden kautta vapautuneista uuden tuomion sai vain

32 %

■Asunnottomana vapautuu vuosittain 30-35 % vangeista ja
yhdyskuntaseuraamusta suorittaa asunnottomana 10-15 %

Rikosseuraamuslaitoksen tilastoja (2018)
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VANKILASTA VAPAUTUMISEN HAASTEET
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Hautala & Kaarakka: Vankilasta vapautuminen sosiaalisen kuntoutuksen haasteena (2018)
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ASUMISOSIAALISEN TYÖN KOULUTUKSET

■Kehitetään ja vahvistetaan Rikosseuraamuslaitoksen
henkilöstön asumissosiaalista osaamista
■Asuminen puheeksi –toimintamallin sisäistäminen osaksi kaikkia

asiakaskohtaamisia
■Lisätään valmiuksia kehittää asumissosiaalista työotetta niin omassa

työssä kuin yksikössä

■Tavoitteena, että asunnottomuus ja siihen johtavat
riskitekijät tunnistetaan kaikissa henkilöstöryhmissä
paremmin
■Konkreettisia työkaluja asunnottomuutta ennaltaehkäisevän työn

tekemiseksi
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KESKIÖSSÄ
VERKOSTOYHTEISTYÖ
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Asunnottomuus vs. uusintarikollisuus
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ASUMISSOSIAALINEN TYÖOTE

■Asumissosiaalisessa työotteessa keskeistä on asumisen
turvaaminen ja asumista vaarantavien tekijöiden tunnistaminen

■Asumisen turvaaminen aina ensisijaista
■Kaikilla palvelujärjestelmässä toimivilla tulisi olla tiedot ja taidot

asumisen puheeksi ottamiseen ja asumista vaarantavien
riskitekijöiden tunnistamiseen

■Suoraan asumisen tukeen suunnatut taloudelliset resurssit eivät
ole jatkossa realistisia, vaan asumissosiaalinen työote tulisi
sisältyä jokaisen työnkuvaan

Riitta Granfelt: Asumissosiaalinen työ – Kotiin ja rikollisuudesta irti (2015)
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ASUNNON MERKITYS UUSINTARIKOLLISUUDEN
EHKÄISYSSÄ
■Asunto mahdollistaa entisestä elämästä irtautumisen

■Uudenlaisen identiteetin rakentaminen
■Rikollisesta ja päihteitä käyttävästä seurasta irtautuminen
■Tulevaisuuden omaehtoinen rakentaminen

■Asunto lähtökohtana positiivisemman tulevaisuuden rakentamisessa
■Asunto tarjoaa fyysisen tilan ja oman tukikohdan, mahdollistaen

■Arjen rytmin löytämisen ja ylläpitämisen
■ Yhteiskuntaan kiinnittyminen

■Yksityisyyden ja rauhoittumisen
■ Ulkopuolelle voi sulkea elämänhallintaa haittaavia tekijöitä

Jenni Mäki: Leimattuja, lainsuojattomia ja tulevaisuuden rakentajia (2017)
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ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISY
KANNATTAA
¢ Rikoksista aiheutuu yhteiskunnassa merkittäviä

kustannuksia
¢ Yhteiskunnalliseen turvallisuuteen ja

syrjäytymisen ehkäisyyn panostaminen edistää
kaikkien hyvinvointia ja tuottaa säästöjä

¢ Asunnottomuus lisää uusintarikollisuuden riskiä
¢ Aika heti vapautumisen jälkeen tärkeää

elämänhallinnan ja jatkon kannalta
¢ Yksilö-perhe-yhteisötason vaikutukset
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TIE VAPAUTEEN
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https://www.youtube.com/watch?v=7WIemvaVMlE

https://youtu.be/FPKX37zoN0g
https://www.youtube.com/watch?v=7WIemvaVMlE


KIITOS!

Lisätietoja:
Hankepäällikkö,
erikoissuunnittelija Heidi Lind
• puhelin: 050 4393 749
• sähköposti: heidi.lind@om.fi
• twitter: @heilin56
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