
Asuttamisprosessit Helsingin vankilan 

näkökulmasta



Helsingin vankila
Vankipaikkoja yhteensä 312

• Hev:ssa on kaikkia vankeus-

lajeja; sakkovankeja, tutkintavan-

keja ja elinkautisvankeja, jotka tulevat

useista eri kunnista

• Etelä-Suomen alueen vankiloista 

Hev:aan asutetaan erityisesti lyhytaikaisvankeja (tuomio alle 6kk). 

Alueen sakkovangit ovat vielä toistaiseksi Hev:ssa

• Hev:an vuosittainen vankien ”läpivirtaus” on merkittävä.

Tästä aiheutuu erityistä painetta siviiliin siirtymisvaiheen

Asunnottomuustyöskentelyyn

• Asteittaisen vapauttamisen pyrkimyksestä huolimatta suuri 

osa vangeista vapautuu suoraan Helsingin vankilasta



Asumissosiaaliohjaus Helsingin vankilassa
• Arjen taitojen opettelu/omien asioiden hoitaminen
• Toimeentulo vankeusaikana ja sen jälkeen (perus- ja täydentävä 

toimeentulotuki, eläkeasiat, velka-asiat)
• Sakonmuuntotilanteen selvittely ja maksukäytänteiden ohjaus
• Asuminen (asuntojen irtisanominen / säilyttäminen lyhyen tuomion 

aikana, vuokrat ja vuokravelat / maksusuunnitelmat,  osoitteenmuutokset, 
asuntojen hakeminen ja uusiin asuntoihin tukien hakemiset)

• Kartoitetaan tuetun asumisen aloittaminen jo vankeusaikana (valvottu 
koevapaus) 

• Verkostoyhteistyö kotikuntaan (päätökset!) ja kolmannen sektorin kanssa -
> esim. vkv:na tapahtuva laitospäihdekuntoutus -> tuettu asuminen

• Lastensuojeluasiat 



Hyviä käytäntöjä
• Vapautuvien vankien omat palvelupolut kuntien palveluissa 

(sos.työ, päihdepalvelut..)

• Kuntien nopea reagoiminen vankilasta tehtyyn yhteydenottoon

• Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitus palvelutarpeesta kuntaan, 
mikäli suunnitelmaa ei ehditä tekemään yhteistyössä vankeusaikana

• Asunnottomien vankien asuttamiseen tähtäävät hankkeet, esim. 
Sininauhan Pyöröovista ulos -hanke ja Risen Siksak-projekti

• Vankilassa järjestettävät palveluntuottajien infot ja vankien 
henkilökohtaiset tapaamiset, esim. Krits
asumispalvelukoordinaattorin matalan kynnyksen vastaanotot ja 
ryhmät



Haasteita
• Ei päätösvaltaa asumiseen liittyen 
• Tiedon puute vankien terveydellisistä asioista
• Päihteet / mielenterveys; puuttuvat diagnoosit, viranomaisvastaisuus, 

päihdeongelma estää pääsyn mielenterveyspalveluihin, vankien 
sitoutumattomuus palveluihin ja heikot asumistaidot

• Asioiden hoitamattomuus-> vuokravelat, luottotiedot, 
henkilöllisyyspapereiden ja verkkopankkitunnusten tai tilien puuttuminen, 
uudet täytäntöönpanoa odottavat vankeustuomiot/alas tulevat 
sakonmuunnot)

• Suljetun vankilan poistumislupakäytännöt -> asioiden hoitaminen vaikeaa 
vankilasta käsin

• Pk-seudun vaikea asuntotilanne ja puuttuvat asumismuodot
• Kuntien erilaiset toimintatavat
• Kuntien hidas reagointi, työntekijöiden tavoittamattomuus ja byrokratia 

päihde- ja asumispalveluissa
• Kelan vaihteleva päätöksenteko ja palvelu



Kiitos!! ☺

Erityisohjaajat Karoliina Mäkinen p. 050-3801492

& Teija Nurmiluoto p. 050-3829616


