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Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto valtuutettu Dan Koivulaakson 
ym. aloitteesta kuntouttavan vankityön jatkamisedellytysten turvaa-
misesta
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Sosiaali- ja terveystoimiala kannattaa kuntouttavan vankityön palkka-
tuetun työn pysyttämistä nykyisessä 12 kuukaudessa. Vapautumisvai-
heen palkkatuettu työ on sopinut hyvin tälle kohderyhmälle, joka on jo 
avovankilassa olon aikana tehnyt palkkasuhteista työtä. Palkkasuhtei-
sen työn jälkeen ei yleensä ole tarkoituksenmukaista siirtyä kuntoutta-
vaan työtoimintaan tai työkokeiluun. Tavoitteena tulisi pikemminkin olla 
siirtyminen työllistymispolulla eteenpäin ja jo vankilassa alkaneen työl-
listymisprosessin tukeminen

Toimintamallia kehitetään yhdessä rikosseuraamuslaitoksen, sosiaali- 
ja terveystoimialan ja kaupunginkanslian kanssa. Jos yhteisen valmis-
telun kautta saadaan kehitettyä uusi toimintamalli, joka nykyistä parem-
min ohjaa vapautuvia vankeja työelämään, niin olemme valmiita arvioi-
maan asiakasprosessia uudelleen. Uudessa toimintamallissa tulee ot-
taa huomioon vaativan kohderyhmän tarpeet, palvelun intensiivisyys ja 
portaittainen eteneminen kohti avoimia työmarkkinoita.

Kuntouttava vankityö palkkatukityössä

Kuntouttavaan vankityöhön osallistuvat henkilöt ovat pitkäaikaisvanke-
ja, jotka ovat helsinkiläisiä, päihdekuntoutukseen vankilassa osallistu-
neita ja ohjelmaan motivoituneita miehiä. Palkkatuettuun työhön osallis-
tuu noin viisi vapautuvaa vankia vuodessa.

Vapautuvien vankien kuntoutuminen etenee portaittain, joten palkka-
tuettu työ muodostaa jatkumon vankilassa aloitetulle palkkaperusteisel-
le vankityölle. Palkkatuetun työn aikana henkilöillä on mahdollisuus 
osallistua työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin, kuten koulutuksiin ja 
kursseihin. Mitä pidempään vapautunut vanki pysyttelee työssä ja saa 
rikollista alakulttuuria korvaavia kokemuksia, sitä toden-näköisemmin 
hän jatkaa työelämässä ja hakeutuu irti entisestä rikallisesta elämänta-
vastaan. Kuntouttavaan vankityöhön osallistujilla on takanaan pitkä 
päihde- ja rikoskierre, josta selviytyminen vaatii pitkään jatkuvaa ja in-
tensiivistä tukea.

Kuntouttava vankityö perustuu yhteistyösopimukseen

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueeseen kuuluva Suomenlinnan vanki-
la ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala järjestävät toistaiseksi voi-
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massaolevan yhteistyösopimuksen perusteella helsinkiläisille, vapaus-
rangaistukseen tuomituille vangeille kuntouttavaa vankityötä. Toiminta 
sisältää suunnitelmallista sosiaalityötä, jossa korostuvat ohjauksellinen 
tuki ja verkostotyö, työtoiminta ja palkkatukityö, päihde-kuntoutus, asu-
mispalvelut ja asumistaitojen kehittäminen sekä velka-asioiden järjeste-
ly. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi osallistuu kuntouttavaan vankityö-
hön sijoitettujen vankien kuntouttavaan ja vapauteen valmentavaan toi-
mintaan osana järjestämiään sosiaalipalveluja. 

Kuntouttavan vankityön tavoitteena on viranomaisten yhteistyöllä edis-
tää vangin sijoittumista yhteiskuntaan ja työelämään. Yhteistoiminta-
mallin avulla on pystytty kohdentamaan palveluita erittäin vaikeasti työ-
elämään sijoittuvalle kohderyhmälle, joka muutoin jäisi palveluiden ul-
kopuolelle.
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