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KESKEISET EHDOTUKSET, JOTKA KOSKEVAT VANKILOIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYDENOTTOA TAI 

ILMOITUSTA SOSIAALIHUOLTOON TUEN TARPEEN ARVIOIMISEKSI SEKÄ VANGIN VAPAUTUMISVAIHEEN 

YHTEISTYÖTÄ VIRANOMAISTEN VÄLILLÄ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANKEUS: 

Tarvittava 

yhteistyö 

vankeusaikana

kotikunnan 

sosiaalityönte-

kijän kanssa 

  

 

VALVOTTU KOEVAPAUS & 

VAPAUTUMISEN 

VALMISTELU: 

Koevapaus: max 6 kk tuomion 

lopusta voidaan suorittaa 

siviilissä.  

Yhteydenotto kotikunnan 

sosiaalityöntekijään vähintään 

2 kk ennen aiottua 

koevapautta/ 3-6 kk ennen 

vapautumista, erityisesti, jos 

vanki on asunnoton, päihde- 

tai mielenterveysongelma tai 

väkivaltatausta 

Ajankohdan määräytymiseen 

vaikuttaa tuomion pituus, 

vankeuslaki ’hyvissä ajoin 

ennen vapauttamista’ 

 

 

 

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 

Kotikunnan sosiaalityöntekijä 

tekee arvion vapautuvan 

/koevapauteen tulevan 

tilanteesta ja sosiaalipalvelu-

jen tarpeesta  muutama kk 

ennen vapautumista.  

Arvio alkaa yhteisellä     

verkostotapaamisella, jossa 

vankilassa tehty vapauttamis -

suunnitelma toimii arvioinnin 

pohjana. Verkostotapaamises- 

sa ovat paikalla vanki, 

vankilan, sosiaalitoimiston ja 

yhdyskuntaseuraamustoimis-

ton työntekijät sekä tarvit-

taessa järjestöjen ja muiden 

tahojen työntekijät vapautu- 

van tarpeiden mukaan. 

Videoyhteyden /Lync/ Skype 

hyödyntäminen. 

 

 

TUTKINTAVANKEUS

Rikoksen tutkinta ja 

oikeudenkäynti. 

Tutkintavanki 

täyttää esitietolo- 

makkeen, jota 

tarvittaessa voidaan 

käyttää pohjana 

yhteydenotossa 

kotikunnan  

sosiaalityöntekijään. 

Tulohaastattelu 

 

 

 

VANKIARVIOINTI:  

Arviointikeskuksessa 

riski- ja tarvearvio ja 

rangaistusajan 

suunnitelma, kun  

tuomio annettu ja 

tutkintavangista 

tulee vankeusvanki.   

Vangin 

suostumuksella 

tietopyyntö 

verkostotahoille 

 

SIVIILIARVIOINTI: Tuomittu tulee 

yhdyskuntaseuraamustoimistoon 

rangaistusajan suunnitteluun sivii-

listä ilman tutkintavankeutta. Jo 

tässä vaiheessa voidaan tarvittaessa 

olla yhteydessä kotikunnan sosiaali-

työntekijään.  

-  

LYHYTTUOMIOISILLE 
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Jälkihuoltonuoret/alaikäiset nuoret:  

Nuorten oikeusedustuksen työntekijä näkee alaikäisten tulevat asiat ja tuomiot. Voi toimia linkkinä Vantaan vankilaan ja lastensuojeluun päin. Nuorten 

oikeusedustuksesta voidaan ilmoittaa tietoja alaikäisen tulosta ja tilanteesta Vantaan vankilaan. Verkostopalaveri järjestetään tutkintavankilassa tarpeen 

mukaan. Tärkeää on ennakointi ja hyvä pohjasuunnittelu tutkintavankilavaiheessa.  Lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja poliisi on hyvä pitää ajan tasalla, 

jotta voi varautua mahdolliseen oikeudenkäynnistä vapauttamiseen. Vantaan tutkintavankila tai arviointikeskus (sopivat keskenään kumpi) laittaa tiedon 

jälkihuollolle siitä, että nuori on tullut tutkintavankilaan sekä nuoren siirtyessä vankeusvangiksi tieto siitä, mihin vankilaan ja kehen voi olla yhteydessä.  

 

Kuka tekee yhteydenoton/ilmoituksen Rikosseuraamuslaitoksella? 

- vanki- ja siviiliarvioinnissa arviointia tekevä työntekijä 

- vankilassa kuka tahansa työntekijä saatuaan tiedon sosiaalihuollon tarpeessa olevasta , lähinnä sosiaalityöntekijä/ erityisohjaaja/ 

rikosseuraamusesimies 

- yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijä 

 

Kenelle yhteydenotto kunnan sosiaalityössä? 

- Vankien asioihin perehtyneelle työntekijälle TAI 

- Yksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero, johon yhteydenotto tehdään TAI 

- Kunnan aikuissosiaalityön netitisivuilla lomake, johon voi kirjata yhteydenoton/ilmoituksen tiedot 

 

Yhteydenoton muoto? 

- Kunnan aikuissosiaalityön nettisivuilla lomake 

- Rikosseuraamuslaitoksen lomake (joka yhteinen vankiloille ja yhdyskuntaseuraamustoimistolle) 

- Vastaus pyynnön/ilmoituksen vastaanottamisesta ja käsittelystä 
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Arviointikeskus toimittaa rangaistusajan suunnitelman ja riski- ja tarvearvion nuoresta jälkihuoltoon, lupa kysytään säännönmukaisesti asiakkaalta.  

Alaikäisistä automaattisesti lastensuojelun sosiaalityöntekijälle tietoa (olemassa oleva lastensuojeluasiakkuus tai alkava).  Kirjallinen materiaali toimii 

vapautumisen ja palvelujen suunnittelun pohjana vapautumisvaiheessa.  

 

 

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 


