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Vapautuvien asumisen
tuen verkosto (VAT)

• Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavat ja 
vapautuvat vangit

• Valtakunnallinen asunnottomuustyö

• Osaamisen jakaminen, yhteistyön
rakentaminen, vaikuttaminen

• 26 jäsenjärjestöä
• https://www.krits.fi/saatio/verkostot/vat-

verkosto/

https://www.krits.fi/saatio/verkostot/vat-verkosto/


Pitkäjänteistä työtä eri tahoilla

• VAT-verkosto 10 vuotta
• STEA- ja ESR-rahoitteiset 

hankkeet
• Kriminaalihuollon tukisäätiön 

asumispalvelukoordinaattori 
ja tukiasumispalvelut 

• Risen Oma koti -hanke 
(2012-15)

• Risen Aune -hanke (2016-
19)



Edelleen joka kolmas vapautuu 
asunnottomana

 noin 1400 henkeä vuosittain 

• Asunnottomuusohjelmat: vapautuvat vangit kirjattu 
asunnottomuuden riskiryhmäksi

• Ryhmä jäänyt liian pienelle huomiolle asunnottomuusohjelmien 
käytännön toteutuksessa



Puuttuvat numerot –
ongelma jää piiloon

• ARA ei tilastoi rise-asiakkaiden asunnottomuutta
• Väliinputoajaryhmä tilastoissa, raporteissa ja uutisoinnissa! 
• Risen tiedonkeruu puutteellista
• Risen uusi asiakastietojärjestelmä  paraneeko tiedonkeruu 

jatkossa? 



Tarvitaan ratkaisuja 
useilla rintamilla

• Asunnottomuuden puolittaminen tällä hallituskaudella vaatii 
rise-asiakkaisiin panostamista

• Rise-asiakkaat nuorten ja maahanmuuttajien rinnalle 
kolmanneksi valtakunnallisen asunnottomuustyön painopisteeksi

• Rise-asiakkaiden asunnottomuuden poistamiseksi erillinen 
strategia valtion, kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyönä

• Asunnottomuustyön jatko turvattava Rikosseuraamuslaitoksella



Tarvitaan ratkaisuja 
useilla rintamilla

• Tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden välillä vankeusaikana ja 
vapautumisen valmistelussa 

• Lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja pääkaupunkiseudulle ja 
isoihin kaupunkeihin

• Asukasvalinta
• Lisää tuettua asumista ja tuetun asumisen jonot purettava 
• Lisää asumisen ja arjen tukea sitä tarvitseville



Asunto avoimempien 
seuraamusten edellytyksenä 

• Asunnottomuus on este useille avoimille seuraamuksille
• Avoimet seuraamukset ovat kuntouttavampia
• Asunnottomuus asettaa henkilön eriarvoiseen asemaan
• Kallista



Asunto avoimempien 
seuraamusten edellytyksenä 

• Siviiliarviointi yhdyskuntaseuraamustoimistossa ennen vankilaa 
 asunnoton ei ehkä saa kutsua  joutuu turhaan suljettuun 
vankilaan 

• Valvontarangaistus  edellytetään asuntoa
• Yhdyskuntaseuraamuksen suorittaminen vaikeaa 

asunnottomana



Asunto avoimempien 
seuraamusten edellytyksenä 

• Valvottu koevapaus  edellytetään asuntoa
• Koevapauksia jää toteutumatta asunnottomuuden vuoksi
• Koevapauden valmistelu ajoissa tärkeää



Yhteenveto: kohti kuntouttavampia 
rikosseuraamuksia

• Avoseuraamukset tukevat kuntoutumista ja rikoksista 
irtautumista

• Rise-asiakkaiden asunnottomuuden poistaminen lisää 
tasavertaisia mahdollisuuksia avoimempiin seuraamuksiin, 
koevapauteen ja kuntoutumiseen



Kiitos!

anna.leppo@krits.fi
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