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TVAT
Risen koordinoimaa, vuodesta 2017 Turun vankila koordinoinut toimintaa, sitä ennen Turun 
Yhdyskuntaseuraamustoimiston rikosseuraamusesimies toimi koordinoijana.

Vapautumisen jälkeen vetovastuu siirtyy YKS-toimiston rikosseuraamustyöntekijälle. Myös  
seuraamusmuodot vaikuttavat.

Miten asiakkaaksi ohjaudutaan

• Asiakkaan parhaiten tunteva yksikön lähityöntekijä ohjaa asiakkaan TVAT-verkostoon. Asiakas 
haastatellaan ja haastattelun perusteella kootaan yksilöllinen tarpeen mukainen 
tukiverkosto/työryhmä asiakkaan tilanteen ympärille. Asiakas ja koottu työryhmä kokoontuvat jo 
tuomion aikana vähintään 1-2 kertaa tilanteesta riippuen. Toiminnan mahdollistamiseksi 
asiakkaan suostumus toimintaan.

• Verkoston toimijoiden toive on, että asiakkuuteen ohjataan hyvissä ajoin noin 6kk ennen 
vapautumista tai mahdollisen koevapauden alkua. Tämä yksilöllistä, koska tilanteet vaihtelevat 
seuraamusten mukaan.



TVAT

Vuosittain ohjataan tavat asiakkuuteen noin 10 asunnotonta asiakasta (Korona vuodet poikkeuksellisia)

Asiakkaiden vapautumiseen/tilanteeseen liittyy haasteita

Asiakkaat valmiita ottamaan kokonaisvaltaista tukea vastaan 

Asiakkaiden ohjautuminen TVAT-verkostoon

• Asiakkaita ohjautunut TVAT-verkostoon
• Turun vankilasta
• Käyrän vankilasta
• Satakunnan vankilan Köyliön ja Huittisten osastolta
• Riihimäen vankilasta
• Turun Yhdyskuntaseuraamustoimistolta
• Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ohjaamana
• Mahdollista ohjautua TVAT-asiakkaaksi mistä Risen yksiköstä tahansa tai kotikunnan ohjaamana



TVAT
tukiverkosto/työryhmä
ja
iso verkosto

Asiakkaan tilanteen ympärille kootaan haastattelun perusteella yksilöllinen tarpeen mukainen 
tukiverkosto/työryhmä – tapaamisia kuukauden viimeinen maanantai klo 13:00 alkaen heinäkuuta 
lukuun ottamatta

Koko iso verkosto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa, tarkoituksena oppia asiakastapauksista sekä 
kehittää ja laajentaa toimintaa. Verkoston uudet toimijat esittävät toimintaansa.

Toimivaa/kehitettävää

• Asiakas aktiivinen osallistuja 

• Yksilölliset tilanteet huomioidaan – toimiva yhteistyö

• Toimintaa laajennetaan Turun lähialueille. Mukana olleet jo Kaarina sekä Perusturvakuntayhtymä 
Akselin kuntia (Nousiainen, Masku, Mynämäki)

• Vuokra-asunnon tarjoajia tulisi olla enemmän mukana toiminnassa

• Kohdentuu pienelle osalle vapautuvia







Mukana toiminnassa yhdessä Risen kanssa mm.

Turun kaupungin Hyvinvointi toimiala /perhe- ja sosiaalipalvelut/ asumis- ja päihdepalvelut/ TALK / jälkihuolto

TE-toimisto

TVT-asunnot

Sininauha Oy

Sininauha ry./VV2/ Aggredi Turku

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, päihde- ja kriminaalityön diakoni ja sosiaalinen isännöinti

A-klinikka Oy

Valo-valmennusyhdistys

Turun Seudun Nuorisoasunnot ry.

NAL palvelut

Velkaneuvonta

Pelastusarmeijan Patas toiminta

KRITS

Viadia Turku ry.

Korvaushoitopoliklinikka

Ekotori

Päihdekuntoutuslaitoksia

Oppilaitoksia



Kiitos!

tvat.turunvankila@om.fi


