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Mikä on Rise:n Jyväskylän kampus? 

 Yhdistää toiminnallisesti yhdyskuntaseuraamustoimiston ja 
avovankilan

 Tavoitteena
 asiakkuuden kokonaishallinta
 toiminnan tehostaminen
 henkilöstön osaamisen kehittäminen ja laaja-alainen käyttö

 Toiminnot toteutetaan mahdollisimman pitkälle verkostoyhteistyönä

 Naisten ja miesten avovankila, 60-paikkainen (25 %)
 Yhdyskuntaseuraamustoimisto, asiakkuuksia 670 (75 %)
 Henkilöstö 40
 Toiminta käynnistyy heinäkuussa 2020



Asiakas- ja vankeusprosessien organisointi 
kampuksella

Vankeusprosessit 
Siviilistä 

ja suljetusta
vankilasta kampukselle

Pakkokeinot

Siviiliarviointi Vankeuden 
täytäntöönpano

Valvottu
koevapaus  

Ehdonalaisen 
vapauden valvonta, 

Minivakava

Mahdollinen 
yhdyskuntapalvelu

Yhdyskuntaseuraamukset
Ehdollisen vankeuden valvonta

Nuorisorangaistus
Yhdyskuntapalvelu
Valvontarangaistus

Lausunnot
Valvonta 

Yhdyskuntapalvelu
Valvontarangaistus

Mahdolliset uudet 
yhdyskunta-

seuraamukset /  
vankeus



• Valvonta ja 
tukipartio

• Asumisen arki ja 
vapaa-aika 

• Pärnäsen korjaamo ja 
Green care
Tulovaiheen toiminta

Asiakkuus- ja 
vankeustiimit 

• Rise tori 
Vankilatuotteiden 
myynti, 
Metsähallitus, 
toim.velvoitepaikat, 
opinnollistaminen, 
kahvio

Kampuksen toiminnat

• Johtaminen



Rise tori 
 Valtakunnallinen 

vankilatuotteiden verkkokauppa
 Metsähallituksen toimi- ja 

infopiste
 Kumppanuus -palvelupiste
 Kahvila
 Pop up –tapahtumat
 Monitoimitila opiskelulle, 

kokouksille ja vapaa-ajan 
toiminnoille
 Sijainti lähellä kampusta



Yhteiset käytänteet                            Uusi työ

Uudet 
toimintaprosessit

Palveluverkostossa
Osaamisten ja 
vahvuuksien 

tunnistaminen

Henkilöstön 
motivointi, 

sitoutuminen ja 
osallisuus

Uusi organisaatio-
ja toimintakulttuuri

Asiakas-
prosessien 
tuottavuus

Ennakkoluulottomuus  
Ketterät kokeilut



Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu

 Lähtökohtana mahdollistaa yhdyskuntapalvelun 
suorittaminen asiakkailla, joilla on vaikeuksia saada 
palvelupaikka:
 heikentyneet työelämän valmiudet
 päihteiden käyttö
 rikostausta
 tai muu vastaava syy

 Toteutus yhteistyössä Jyväskylän Katulähetys ry:n 
Kannustinprojektin (STEA) ja Jyväskylän 
yhdyskuntaseuraamustoimiston kesken 1.9.2016 -

 Rise:n strategiamäärärahalla 



Tavoitteet

 Yhdyskuntapalvelusta suoriutumisen mahdollistaminen
 Vahvistaa elämänhallintaa
 Vahvistaa rikosvastaisia asenteita ja ajattelua 
 Edistää työ- ja toimintakykyä 
 Löytää yksilöllinen jatkopolku ryhmämuotoisen 

yhdyskuntapalvelun jälkeen. 



Ryhmäprosessi

Rekrytointi ryhmään

• Asiakkaan haastattelu 
Ryhmän ohjaaja 
Katulähetykseltä ja  valvoja 
Rise:stä

•Ryhmän ohjaaja toimii 
yhdyshenkilönä 

•VAT -alkuarviointi

Palvelun suorittaminen

•Kaksi eri ryhmää

•Kiinteistönhoito, kierrätys, 
digipaja ja talonrakennus

• Infotunnit palveluista

•Yksilöllinen ohjaus ja tuki / 
Ryhmän ohjaaja

•Vertaistuki 

•Ryhmän merkitys

•Tiivis yhteydenpito Rise / 
ryhmän ohjaaja

•VAT –väliarviointi

Palvelun päättyminen

• VAT –loppuarviointi

•Jatkopolkuina 
työllistyminen Katulähetys 
ry:lle
•Aktiiviraha
•Työkokeilu
•Kuntouttava työ
•Oppisopimuskoulutus



Toteumat 1.9.2016 – 26.9.2019

 täytäntöönpanoja 60 (asiakkaita 51)
 tuomitut tunnit keskimäärin 93 (mediaani 88)
 loppuun suoritettu yhdyskuntapalveluna 37

 keskeytynyt törkeästä velvollisuuden rikkomisesta 17
 poissaolo ilman hyväksyttävää perustetta 
 päihtyneisyys 

 muunnettu vankeudeksi 10

 jatkopolkuja kuntouttavaan työtoimintaan 12



Ryhmän onnistumisia ja haasteita

 Onnistumista tukevat
 Ohjaaja
 Vertaistuki
 Ryhmän hyvä yhteishenki
 Tasavertaisuus
 Yhteinen ruokailu lisää sosiaalista kanssakäymistä ja työyhteisöön 

kuulumisen tunnetta
 Ryhmän hyödylliset vaikutukset haitallisia vahvempia

 Haasteita
 Motivoiminen ja motivaation ylläpitäminen
 Päihteiden käytön ylivoimaisuus
 Yltiöpositiivinen asenne alkuvaiheessa
 Toimivan työskentelymallin luominen vaatii aikaa
 Toiminnan jatkumisen epävarmuus  ja valtakunnallinen mallinnus



Kiitos mielenkiinnosta!
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