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SIVIILIARVIOINTI   

Siviiliarvioinnilla tarkoitetaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvää prosessia, joka sisältää rangaistusajan suunnittelun ja 

sijoittelun siviilistä vankilaan menevien osalta. Ylin nuolikuvio kuvaa siviiliarviointia vankeusprosessin osana ja seuraavat rivit yhteistyöehdotuksia kunnan, 

Risen ja järjestöjen välillä. Alin laatikko kuvaa ehdotuksia yhteistyöstä, mikä voi toteutua missä vaiheessa prosessia tahansa. Ehdotukset on numeroitu ja 

niihin löytyvät tarkennukset seuraavilla sivuilla. 
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1. LAPSEN HOIDON JA TUEN TARPEEN SELVITTÄMINEN VANKEUDEN ALUSSA  

Asiakkaan hoidossa olevan lapsen tai muun henkilön hoidon ja tuen tarpeen selvittäminen (SHL 44 §). Koskettaa myös 

tutkintavankeuden/vankeuden alkua. Jos erityistä tuen tarvetta ei ilmene, niin ei tarvita yhteydenottoa lastensuojeluun. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. LAPSI VANKILAAN TUOMITUN MUKANA 

 

Mikäli yhdyskuntaseuraamustoimistossa tuomitun kanssa tulee esille toive sijoittumisesta perheosastolle alle 2-vuotiaan lapsen kanssa, asia 

saatetaan oman alueen arviointikeskuksen tietoon. Yhdyskuntaseuraamustoimisto laatii rangaistusajansuunnitelman ja useimmiten on puhelimitse 

Rikosseuraamuslaitoksen työntekijä selvittää tuomitun henkilön perhetilannetta. 
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yhteydessä lastensuojeluun ja arviointikeskus hoitaa asian tarkemman selvityksen. Mikäli edellytyksiä perheosastosijoitukselle näyttäisi olevan, asia 

siirretään Länsi-Suomen arviointikeskukseen päätettäväksi. Länsi-Suomen rikosseuraamuslaitoksen arviointikeskuksen Hämeenlinnan toimipaikka 

ottaa yhteyttä tuomitun lisäksi lastensuojeluviranomaiseen perheosastosijoitukseen liittyen ja jatkaa asian käsittelyä perheosaston ja Vanajan 

vankilan kanssa vieden sijoittelun loppuun saakka. Lapsen sijoittamisesta perheosastolle päättää lastensuojeluviranomainen. Tuomitun 

sijoittamisesta ko. vankilaan päättää Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskus. 

 

3. ASIAKKAAN KESKENERÄISET ASIAT 

Jotkut akuutit asiat (esim. asumiseen liittyvät: asumisen säilyminen, loppuminen tai asunnottomuus; koulutus) vaativat asioiden järjestelyä ennen 

vankilaan menoa. Yhteys sosiaalitoimeen tarvittaessa. Jatkumot siviilistä vankeusajan toimintaan (esim. päihde- ja mielenterveyspalvelut eivät 

katkea). Kunnan aikuissosiaalityön/ lastensuojelun työntekijän tietoisuus asiakkaan tilanteesta ja vankilaan menosta on tärkeää, koska silloin kunta 

voi aloittaa/ jatkaa yhteistyötä vankeusaikana.  Yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijä keskustelee asiakkaan kanssa siitä, että asiakas itse 

ilmoittaa tilanteestaan kunnan sosiaalitoimeen tai työntekijä ilmoittaa vankilaan menosta ja asiakkaan tilanteesta asiakkaan luvalla.   

 

4. LYHYTAIKAISVANGEILLE VAPAUTUMISEN SUUNNITTELUN ALOITUS 

Siviiliarviointivaiheessa voidaan tehdä yhteistyötä kunnan aikuissosiaalityön/ lastensuojelun ja järjestöjen (esim. Vahvasti tukien, Krits, Aggredi) 

kanssa asiakkaan tilanteen selvittelyssä ja vapautumisen suunnittelussa, jotta asiakkaan tarvitsemat tukitoimet olisivat vapautuessa (tai avovankila-

aikana) valmiina. Arvio tukiverkoston tarpeesta tai tukitoimien alustava rakentaminen helpottaa vankilassa tehtävää vapautumisen suunnittelua. 

Tieto asiakkaan vankilaan menosta ja asiakkaan tilanteesta sosiaalitoimelle (ks. kohta 3)  

 

5. PÄIHDEVIEROITUS/HOITO ENNEN VANKEUTTA 

Jos asiakas on halukas hoitamaan päihdeongelmaansa, ennen vankilaan menoa voidaan tehdä vieroitus, mikä voi mahdollistaa asiakkaan 

sijoittamisen avovankilaan suljetun vankilan sijaan. Yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijä on yhteistyössä kunnan aikuissosiaalityön/ 

lastensuojelun sosiaalityöntekijän/ omatyöntekijän kanssa. Vankilaan ilmoittautumispäivässä voidaan harkinnan mukaan joustaa jonkin verran, jos 

se asiakkaan tilanteen takia on tarpeen. 

 

 

NÄMÄ VOIVAT TAPAHTUA MISSÄ VAIHEESSA TAHANSA: 

 

6. YHTEYDENOTTO/ ILMOITUS SOSIAALIHUOLLON TARPEESSA OLEVASTA (SHL 35 §, LSL 25a §).  (ks. Yhteistyöehdotukset: Yhteydenotto/ ilmoitus 

sosiaalihuollon tuen tarpeen arvioimiseksi). Pääsääntö, että yhteydenotto tehdään asiakkaan luvalla yhteistyössä. Kun otetaan yhteyttä 
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sosiaalitoimeen, on syytä tuoda selkeästi ilmi, onko kyseessä esim. tiedonanto (esim. tieto siitä, että asiakas on menossa vankilaan) vai SHL:n 

mukainen yhteydenotto (palvelutarpeen arviointi).  Jos asiakas ei saavu paikalle, voidaan tehdään SHL: n mukainen ilmoitus. Tällöin tarvitsee 

kuitenkin olla jotain tietoa asiakkaan tilanteesta, mihin työntekijän huoli kiinnittyy, esim. asunnottomuus.  SHL 35 §:n mukainen ilmoitus ilman 

asiakkaan suostumusta, voidaan tehdä silloin kun asiakas on ”ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai 

turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii”.  Tällöin palvelutarpeen arviointia voidaan tehdä vankeusaikana. 

  

7.  LASTENSUOJELUILMOITUS (LSL 25 §, ennakollinen lastensuojeluilmoitus 25c §) 

    

8.  MUU YHTEISTYÖ VERKOSTON KANSSA 

Yhteys kunnan aikuissosiaalityön /lastensuojelun sosiaalityöntekijään tarvittaessa siviiliarviointivaiheessa.  Tapauskohtaisesti voidaan arvioida 

verkostopalaverin tarpeellisuutta rangaistusajan suunnittelussa. Tällöin asiakkaalle annetaan uusi aika, mikä viivästyttää sijoitteluprosessia jonkin 

verran.   

Sosiaalitoimen on hyvä kartoittaa myös asiakkaiden Rise-asiakkuudet, jolloin voi tulla esille myös tieto tulevasta tuomiosta ja mahdollistaa 

yhteydenoton sosiaalitoimen suunnalta yhdyskuntaseuraamustoimistoon ja suunnitelmien yhteensovittamisen. 

 

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. 

 


