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YHDYSKUNTASEURAAMUKSET 
ovat vapaudessa suoritettavia seuraamuksia. Yhdyskuntaseuraamuksia ovat yhdyskuntapalvelu, nuorisorangaistus, ehdollisesti rangaistujen nuorten 

valvonta, ehdonalaisen vapauden valvonta ja valvontarangaistus. Ylin nuolikuvio kuvaa yhdyskuntaseuraamustyön prosessia ja seuraavat rivit 

yhteistyöehdotuksia. Alimmassa laatikossa on ehdotuksia yhteistyöstä, mikä voi toteutua missä vaiheessa prosessia tahansa. Ehdotukset on numeroitu ja 

niihin löytyvät tarkennukset seuraavilla sivuilla. 

   

YHDYS- 

KUNTA- 

SEURAA- 

MUSTYÖN 

PROSESSI 

 

           

YHTEISTYÖ 

SOSIAALITOIMEN 

 

JA JÄRJESTÖJEN 

KANSSA 

 

Ennen tuomiota: 

SEURAAMUS- 

SELVITYS ja 

RANGAISTUS-

AJAN 

SUUNNITELMA 
 

 

YHDYSKUNTASEURAAMUKSEN SUORITTAMINEN: 

RANGAISTUSAJAN SUUNNITELMAN 

PÄIVITYS 

TUKITOIMET 

 

SANKTIOINTI:  

TUKITOIMET 

 

MAHDOLLINEN 

KESKEYTYS: tauko 

ennen uutta 

seuraamuselvitystä 

tai siviiliarviointia 

 

JATKUMOT: 

JATKUMON 

SUUNNITTELU 

VERKOSTON 

KANSSA 

5. TUKITOIMET 

6. 

KESKEYTYSTILANNE 

(ODOTUSAIKA) 

7. JATKUMOT. 

Jlljjl77jal7aahhh 

1. KIRJALLINEN 

TIETOPYYNTÖ 

2. SUUNNITELMIEN 

YHTEENSOVITTAMINEN 

3. LAPSEN MIELIPITEEN 

SELVITTÄMINEN 

(VALVONTA-

RANGAISTUS) 

4. ODOTUSAIKA ENNEN 

TÄYTÄNTÖÖNPANOA 

8. YHTEYDENOTTO/ ILMOITUS SOSIAALIHUOLLON TARPEESSA OLEVASTA & PALVELUTARPEEN ARVIOINTI  

9. LASTENSUOJELUILMOITUS  

10. MUU YHTEISTYÖ ASIAKKAAN TARPEEN MUKAAN 



RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN, KUNNAN AIKUISSOSIAALITYÖN TAI LASTENSUOJELUN JA JÄRJESTÖN TYÖNTEKIJÖIDEN 
YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT    päivitetty 9.6.2017 

 

 

1. KIRJALLINEN TIETOPYYNTÖ 

Seuraamusselvitysvaiheessa yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijä tekee kaikista nuorista asiakkaista, tarvittaessa myös aikuisista kirjallisen 

tietopyynnön kunnan sosiaalitoimeen. Nuorista tietopyyntö lähetetään lastensuojeluun, aikuisista aikuissosiaalityöhön. Lapsia omaavien aikuisten 

tietopyynnöt lähetään sekä lastensuojeluun että aikuissosiaalityöhön, koska lastensuojelun tiedot eivät näy kaikille. Kunnan kanssa on sovittu paikka 

(yhteyshenkilö, yhteystietolista), mihin tietopyynnöt toimitetaan.  

 

2. SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN JA TUKITOIMIEN SUUNNITTELU (YKS-laki, 12 §) 

Tämä liittyy edelliseen kohtaan, mutta yhteistyötä voidaan tehdä myös puhelimitse ja verkostopalaverein. Rikosseuraamuslaitoksen ja kunnan 

aikuissosiaalityön/ lastensuojelun suunnitelmien yhteensovittaminen tarkoittaa myös tukitoimien (esim. perhetyö, kotipalvelu, asumispalvelut, 

päihdetyö) yhteistä suunnittelua. Sosiaalitoimi on kiinnostunut myös saamaan rangaistusajan suunnitelmat yhteisistä asiakkaista, mikä tarkoittaa 

asiakkaan suostumusta tai jos sosiaalitoimi on tietoinen yhteisestä asiakkaasta, niin sosiaalitoimi voi tehdä tietopyynnön. Järjestöt otetaan mukaan 

tarvittaessa tukitoimien suunnitteluun.  

Kaikkien jälkihuoltonuorten kohdalla asiakkuuden alussa yhteinen palaveri, jossa suunnitelmat sovitetaan yhteen ja sovitaan työnjaosta. Samoin 

toimitaan myös lastensuojeluasiakkaiden kohdalla. Aloitteen on tultava Risestä, koska jälkihuollolla ei välttämättä tietoa tuomiosta.  

 

3. LAPSEN MIELIPITEEN SELVITTÄMINEN (VALVONTARANGAISTUS) (YKS-laki 45 §, LSL 20 §) 

Toimintatapa on sama kuin valvotussa koevapaudessa, mutta valvontarangaistuksen kohdalla lastensuojelu on mukana kaikissa tapauksissa. Virka-

apupyyntö lastensuojeluun 1 kk ennen.  

 

4. ODOTUSAIKA SEURAAMUSSELVITYSVAIHEEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANON VÄLILLÄ 

Tilanteessa, jossa asiakas on riittävässä määrin motivoitunut ja toiminta odotusajalla parantaa tulevasta yhdyskuntaseuraamuksesta selviytymistä. 

Yhteistyön rakenteistaminen: rakennetaan muutama vaihtoehtoinen reitti, joka helpottaa yksittäisten työntekijän toimintaa. Oma sosiaalityöntekijä 

(aikuissosiaalityö, lastensuojelu ja lastensuojelun jälkihuolto) seuraa asiakasta. Kuntoutuspolkuvaihtoehdot rakennetaan muutaman keskeisen 

järjestön (esim. Krits, Vahvasti tukien), työkokeilu/kuntouttavan työtoiminnan ja päihdepoliklinikan kanssa. Polutuksen rakentamisessa mukana 

olevien järjestöjen kartoitus esim. YREn avulla. Vaihtoehtoisten reittien kokeilu.  Huomio erityisesti alaikäisiin. 

Nuorten rikostentekijöiden rikosprosessin ja täytäntöönpanon nopeuttaminen: Asiakas voi halutessaan antaa suostumuksen täytäntöönpanon 

aloittamiseen jo ennen tuomion lainvoimaa (YKS-laki 16 §). Suostumus ja aktiivisuus odotusajalla osoittavat usein motivaatiota ja silloin 
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täytäntöönpanon nopea aloittaminen olisi perusteltua. Yhteistyön tehostaminen nuorten oikeusedustuksen kanssa ja asiakkaan infoaminen 

mahdollisuudesta.  

 

5. TUKITOIMET: ONGELMATILANTEET SEURAAMUKSEN SUORITTAMISESSA 

Rinnalla kulkija (esim. tukihenkilö, vertaistuki) ennaltaehkäisevänä tukitoimena (mielellään jo ennen tätä vaihetta, mutta viimeistään tässä 

mahdollisen keskeytyksen varalta, tukena kuulemistilanteessa). Jos asiakkaalla perhettä/lapsia, huomioidaan mahdollinen lasten tuen tarve. 

Sanktion jälkeenkin toivoa asiakkaalle (kokemusasiantuntijan näkemys), niin ettei ”lyö hanskoja tiskiin”.  

 

6. YHDYSKUNTASEURAAMUKSEN KESKEYTYSTILANNE (ODOTUSAIKA ENNEN VANKEUTTA, SIVIILIARVIOINTIA TAI UUTTA SEURAAMUSSELVITYSTÄ) 

Keskeytystilanteessa työntekijä usein keskustelee vaihtoehtoisista hoito- tai tukitoimista. Työntekijä voisi ottaa ”yhden askeleen pidemmälle” eli 

ottaa yhteyttä ja sopia konkreettisesti tukimuodosta. Kunnan aikuissosiaalityön tai lastensuojelun työntekijä seuraa tilannetta. Tässäkin voi olla 

mukana järjestöjä ja lisäksi kunnan aikuissosiaalityön/ lastensuojelun kanssa neuvottelut päihdehoidosta. Polutuksen rakentamisessa mukana 

olevien järjestöjen kartoitus esimerkiksi YREn avulla. Yhdyskuntaseuraamustyössä tulleen tiedon hyödyntäminen on tärkeää mahdollisessa tulevassa 

siviiliarvioinnissa.  

 

7. JATKUMOT 

Rangaistusajan suunnitelmaa täsmennetään täytäntöönpanon alussa ja se sisältää myös tuomitun elämänhallintaa edistävien tukitoimenpiteiden 

jatkuvuuden turvaamisen rangaistuksen tultua suoritettua (YKS-laki 14 §). Tarkoituksena on seuraamuksen aikana aloitetun toiminnan ja tuen 

jatkumisen turvaaminen. Tukitoimet varmistetaan kunnan aikuissosiaalityön ja lastensuojelun, järjestöjen ja/tai muiden tukitoimia järjestävien 

tahojen kanssa. Yhteydenotto aikuissosiaalityöhön/ lastensuojeluun tarvittaessa. Jatkosuunnitelma myös sosiaalitoimeen, jos sitä ei ole tehty 

yhteistyössä. Erityinen huomio kiinnitetään jälkihuoltonuoriin: palvelujen järjestäminen seuraamuksen jälkeen ja ylipäätään yhteistyön lisääminen 

lastensuojelun jälkihuollon kanssa täytäntöönpanon aikana. Yhteys jälkihuoltoon systemaattisesti jatkumojen suunnittelun merkeissä. ”Saattaen 

vaihto”, asiakkaasta, ”luopuja” (Rise) vastuussa eteenpäin saattamisesta.  

 

 

NÄMÄ VOIVAT TAPAHTUA MISSÄ VAIHEESSA TAHANSA: 

 

8. YHTEYDENOTTO / ILMOITUS SOSIAALIHUOLTOON TUEN TARPEEN ARVIOIMISEKSI (SHL 35 §, LSL 25a§) 

Sovitut yhteydenottotavat (kirjallinen; sähköpostiosoite kunnassa; aikuissosiaalityö/lastensuojelu/palvelutarpeen arviointiyksikkö). On tärkeää, että 

työntekijä ottaa yhteyttä (vs. asiakas itse), jotta palvelutarpeen arviointi saadaan nopeammin käyntiin.  Palvelutarpeen arvioinnissa Rise mukana.  
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9. LASTENSUOJELUILMOITUS (LSL 25 §, ennakollinen lastensuojeluilmoitus 25c §) 

 

10. MUU YHTEISTYÖ ASIAKKAIDEN TARPEIDEN MUKAAN 

Työparityöskentely (yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijä – aikuissosiaalityön/lastensuojelun työntekijä). Sosiaalihuoltolain mukainen 

omatyöntekijä asiakkaalle (erityinen tuen tarve). Verkostopalaverit. Tiedonvälittäminen puolin ja toisin, nivelvaiheiden huomioiminen.  Huomioitava 

joka kohdassa asiakkaan oma toimijuus ja yksilöllisyys. 

 

 

Yhteenvedon koostivat 

 

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen (RISE) aluekeskus ja yksiköt, Kriminaalihuollon tukisäätiö Krits ja Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan 

osaamiskeskus. Työskentelyyn osallistui myös Etelä-Suomen kuntien sosiaalialan ammattilaisia, järjestöjä ja Laurea ammattikorkeakoulun opettajia ja 

opiskelijoita. 

 


