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56 §
Kuntouttavan vankityön myyminen Etelä-Suomen rikosseuraamusa-
lueen Suomenlinnan vankilalle v. 2018

HEL 2018-007337 T 02 09 00

Päätös

Perhe-  ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että vuonna 2018 Etelä-
Suomen rikosseuraamusalueen Suomenlinnan vankilalle myydään 
kuntouttavaa vankityötä 74,89 euroa/vankityöpäivä pitäen tavoitteena 
1506 vankityöpäivää.

Päätöksen perustelut

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueeseen kuuluvalla Suomenlinnan 
vankilalla ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla on tois-
taiseksi voimassa oleva sopimus kuntouttavan vankityön järjestämises-
tä helsinkiläisille vapausrangaistukseen tuomituille vangeille. Sopimus 
on päivitetty 1.4.2014. Kuntouttava vankityö sisältää suunnitelmallista 
ja kokonaisvaltaista sosiaalityötä, jossa korostuu työhönsijoittuminen, 
päihdekuntoutus, asumispalvelut sekä velka-asioiden järjestely.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala osallistuu kuntoutta-
vaan vankityöhön sijoitettujen vankien kuntouttavaan ja vapauteen val-
mentavaan toimintaan päätöstensä mukaisesti osana järjestämiään so-
siaalipalveluja. Tarjolla olevien palvelujen lisäksi vapauteen valmenta-
vaan toimintaan voi kuulua muiden tahojen, kuten työ- ja elinkeinotoi-
miston, kriminaalihuollon ja päihdejärjestöjen palveluja, joista sovitaan 
tapauskohtaisesti yhteistyökumppaneiden kesken.

Etelä-Suomen rikosseuraamusalue korvaa vankityökustannusten las-
kelmaan perustuen vankityön järjestämisen kustannukset Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle. Etelä-Suomen rikosseuraamu-
salue ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala sopivat vuosit-
tain uuden toimintavuoden tavoitteista vankien määrän ja enimmäis-
kustannusten osalta. Tältä pohjalta sovittava kiinteä vankityöpäivämak-
su on lopullinen korvausperuste Helsingin kaupungin palvelujen tuotta-
misesta.

Kuntouttavan vankityön toiminta toteutui vuonna 2017 seuraavasti: 
vankiosallistujia oli yhteensä 15, joista 9 osallistui toimintaan myös val-
votussa koevapaudessa ollessaan. Uusia osallistujia oli 7. Vankityöpäi-
vien lukumäärä oli 703 päivää, joista Etelä-Suomen rikosseuraamusa-
lue maksoi Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalle 72,86 euroa/vanki-
työpäivä. Vuoden 2017 tavoitteena oli 1506 vankityöpäivää.
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Lisätiedot
Päivi Ilkko, vs. Lännen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 24319

paivi.ilkko(a)hel.fi
Marjo Oikarinen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 46879

marjo.oikarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen rikosseuraamu-
salue
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Lännen aikuissosiaalityö
Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö


