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yhteistyö



Taustaa

 Yhteistyö perustuu  TEM:n ja RISEN väliseen sopimukseen

” Yhteistyö on tärkeää rangaistuksia suorittavien työllistymisen edistämiseksi. 
Työllistyminen tukee sijoittumista yhteiskuntaan ja vähentää rikosten uusimista. Jo 
rangaistuksen aikana tuetaan henkilön työ- ja koulutussuunnitelmia tarvittavin toimin. 
Rangaistusaikana käynnistyneiden prosessien ei pitäisi katketa rangaistuksen 
suorittamisen jälkeen. Myöskään te-hallinnossa aloitetun prosessin ei tulisi katketa 
kokonaan rangaistuksen täytäntöönpanon alkaessa.”

 Tietojen vaihtaminen vangin suostumuksella tietosuoja huomioiden

 Vinkki! Youtube, Rikosseuraamuslaitoksen videokanava; Yhteistyöllä 
rikoksettomaan elämään



Miksi Risen pitää tai kannattaa tehdä yhteistyötä 
TE-toimistojen kanssa? 
 Rikosseuraamusasiakkailla usein heikko työmarkkina-asema jo ennen 

rangaistusta
 Rikosseuraamusasiakkailla ei ole riittävästi tietoa palveluista, jotka 

edistäisivät heidän kuntoutumistaan -> meidän täytyy heitä siinä tukea!
 Nivelvaiheissa palvelupolut usein katkeaa -> yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla 

säästetään kaikkien aikaa ja rahaa 
 Rangaistuksesta huolimatta tuomitulla on oikeus käyttää useita palveluita –

Risen kannattaa se yhteistyön kautta mahdollistaa

ASIAKAS: 
Parempi 

integraatio, 
osallisuus, 
hyvinvointi 

RISE: 
Saadaan 

tukea 
uusintarikollisu

uden 
vähentämis-

työhön 

YHTEISTYÖ
KUMPPANI: 

Parempi 
asiakastuntemus, 

valmista 
asiakastietoa, 
jouhevampi 

siirtymä

YHTEISKUNTA: 
Turvallisuus, 
hyvinvointi ja 
taloudellinen 

säästö 



Miten TE-toimiston asiakkaaksi voi ohjautua 
vankilasta?

 Vastaanotot vankiloissa

 Työnhakijaksi ilmoittautuminen verkossa

 Yhteydenotto TE-toimistoon rise-yhteyshenkilölle
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TYP:N, TE-TOIMISTON TAI KELAN VASTAANOTTO 
VANKILASSA TAI SÄHKÖISEN ASIOINNIN 

KAUTTA 

Asiakas: 
Olen vapautumassa 

parin kuukauden 
päästä, hyvä että mun
työllistymissuunnitelma 

on tehty valmiiksi! 

TE-toimiston
asiantuntija: 
Hyvä, että nyt 

meillä on 
yhteinen 

suunnitelma, 
tunnemme 

toisemme ja 
voimme jatkaa 

hyvää prosessia, 
joka on alkanut 
vankeusaikana! 

Vankilan työntekijä: 
Näin olemme saaneet tehtyä 

vapauttamiseen liittyvät toimet 
yhteistyössä ja tarpeellinen 

tieto siirtyy työllisyydenhoidon 
toimijoille! 

Sähköinen palvelu (skype, lync) 

Turku, Käyrä, Jokela, Kerava, 
Helsinki ja Riihimäki 

– TE-vastaanotot laitoksessa. 

mm. Käyrässä ammatinvalintapsykologi, 
Sukevalla Pohjois-Savon Te-palveluiden infot 
sekä etelässä ja Sukevalla  Kela konsultaatio 



Miksi TE-toimiston asiakkuus kannattaa aloittaa jo 
vankeusaikana?

 Vapautumisvaihetta voidaan yhteistyöllä suunnitella jo 
ajoissa

 Nopeuttaa palveluihin/työhön pääsyä

 Kela edellyttää toimeentulotukea haettaessa työnhaun 
vireilläoloa

 Rikostaustaisilla usein monialaisen yhteistyön tarvetta



TE-palvelujen ehkä soveltuvimmat palvelut

 Kuntouttava työtoiminta ( oikeasti kaupungin palvelu)
 Valmennukset
 Työkokeilu
 Palkkatuki ja palkkatuki välityömarkkinoille ( yhdistykset 

ja säätiöt)
 Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella
 Oppisopimus
 Ammatinvalinnan ohjaus 
 Työtarjoukset



Kokemuksia TE-toimiston vastaanotosta Helsingin 
vankilassa

 vastaanotto kerran kuukaudessa 
 erityisohjaaja toimittaa listan asiakkaista etukäteen 
 asiakkaille laaditaan suunnitelma 
 selvitetään työttömyysturva 
 tavoitteena mahdollisimman sujuva polku siviiliin ja TE-

palveluihin



Vuoden 2019 tilastoja (Helsingin vankila)

 käyntejä 8, asiakkaita yhteensä 40 
joista: 

 3 opiskelee 
 4 TYPin asiakkaana 
 1 työllistynyt 
 1 kuntouttavassa työtoiminnassa 
 15 työttömänä työnhakijana TE-toimistossa
 11 vankilassa 
 5 ei tietoa 



Huomioita

 ammatillinen tutkinto puuttuu monelta 
 työhistoria usein varsin vaatimaton 
 tarve terveydentilan selvityksiin 
 TE-toimiston palvelut eivät useinkaan yksin riitä 
 verkostojen merkitys – kiitos hyvästä yhteistyöstä! 



Raivio-Raivisto yhteistyö

 matalalla kynnyksellä yhteydenotto puolin ja toisin

 keskiössä vangin palveluntarve, mukautetaan toimintamme tilanteen 
mukaan

 työkavereita organisaatiosta riippumatta, konsultoiva työote

 yhteistyö sujuvaa, tavoitteellista ja rentoa

 luotamme toistemme arvioon ja kehitämme toimintaamme yhdessä 
jatkuvasti
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