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RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖNTEKIJÄN-KUNNAN AIKUISSOSIAALITYÖN/LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN-JÄRJESTÖN 

TYÖNTEKIJÄN – YHTEISTYÖKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN 

KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ rikosseuraamusalalta ja kunnan sosiaalitoimesta 

ARVIOINTIKESKUS tekee vankeuden alussa vangille riski- ja tarvearvion ja laatii rangaistusajan suunnitelman, jota päivitetään vankilassa. Arviointikeskus 

tekee vangille sijoituspäätöksen vangin riskin ja tarpeiden edellyttämään vankilaan. Suomessa on kolme rikosseuraamusaluetta, Etelä-Suomen, Itä- ja 

Pohjois-Suomen sekä Länsi-Suomen rikosseuraamusalue, joissa kussakin on oma arviointikeskuksensa. Pääsääntöisesti vangit sijoitetaan oman alueensa 

vankiloihin.  

EHDONALAINEN VAPAUS on osa rangaistuksen suorittamista. Vanki pääsee ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan puolet tai kaksi kolmasosaa 

rangaistuksestaan. Ehdonalainen vapaus on koeaikaa, jonka aikana uusi rikos voi johtaa ehdonalaisen vapauden menettämiseen. Ehdonalainen vapauden 

aikana henkilö voi olla ns. valvonnassa. Valvojana toimii yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijä.  

ERITYISEN TUEN TARPEESSA OLEVA Erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai 

sairauden, päihteiden ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun vastaavan syyn vuoksi ja jonka tuen tarve ei liity korkeaan ikään. 

LASTENSUOJELUILMOITUS Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa oleva on velvollinen salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan 

sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos hän on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat 

olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Jos ilmoitusvelvollinen henkilö on ottanut viipymättä 

yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen ja ilmoittanut yhteydenoton syyt, ei samojen tietojen perusteella tarvitse tehdä 

lastensuojeluilmoitusta. 

RANGAISTUSAJAN SUUNNITELMA (RANSU) on yksilöllinen yhdyskuntaseuraamusasiakkaan tai vangin kanssa tehtävä rangaistusajan suunnitelma, jonka 

tavoitteena on rangaistusaikaisen toiminnan suunnittelu ja sosiaalisen selviytymisen tukeminen.  

SEURAAMUSSELVITYS. Syyttäjä pyytää yhdyskuntaseuraamustoimistolta seuraamusselvitystä asiakkaasta ennen yhdyskuntaseuraamukseen tuomitsemista 

tietyin ehdoin. Asiakas itse voi myös pyytää seuraamusselvityksen tekemistä. Seuraamusselvityksessä selvitetään syytetyn soveltuvuus 

yhdyskuntapalveluun, arvioidaan syytetyn nuorisorangaistukseen tuomitsemisen tarkoituksenmukaisuus, kartoitetaan nuoren (15–20 v) elämäntilannetta ja 

otetaan kantaa ehdolliseen rangaistukseen liitettävään valvontaan tai selvitetään valvontarangaistuksen tuomitsemisen kannalta merkityksellisiä seikkoja.  
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SIVIILIARVIOINTI. Siviiliarvioinnilla tarkoitetaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvää prosessia, joka sisältää rangaistusajan 

suunnittelun ja sijoittelun siviilistä vankilaan menevien osalta. Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistoon on keskitetty kaikki Etelä-Suomen 

rikosseuraamusalueen siviiliarvioinnit.  

SOSIAALIHUOLLON PALVELUTARPEEN ARVIOINTI: Kotikunnan sosiaalityöntekijän tekemä arvio asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeista. Sosiaalihuoltolain 

mukaan asiakkaalla on oikeus saada palvelutarpeen arviointi. Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun asiakas, 

asiakkaan omainen tai läheinen tai vankilan/ yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijä on ottanut yhteyttä kotikunnan sosiaalityöntekijään/ 

sosiaaliohjaajaan palvelujen saamiseksi. Kiireellisessä tilanteessa avun tarve on arvioitava heti.  

SOSIAALIHUOLTO/KUNNALLISESTA SOSIAALIHUOLLOSTA VASTAAVA VIRANOMAINEN Asiakkaan kotikunnan aikuissosiaalityö, jossa työskentelee 

sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Rangaistusta suorittavat ovat pääosin erityistä tukea tarvitsevia, joiden oman työntekijän tulee olla sosiaalityöntekijä. 

SOSIAALIPALVELUT Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, asumispalvelut, päihde- ja mielenterveystyö, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelut, 

lapsen ja vanhempien välisten tapaamisten valvonta, kasvatus- ja perheneuvonta. 

TUTKINTAVANKEUS on aika, jonka vanki on vangittuna rikoksen tutkinnan ja oikeudenkäyntiprosessin ajan. Osa rikoksesta epäillyistä tai syytteessä olevista 

on ns. vapaalta vastaamassa tutkinnan ja oikeusprosessin ajan, ja tulevat aikanaan joko yhdyskuntaseuraamusasiakkaiksi tai siviiliarviointiin.  

VALVOTTU KOEVAPAUS on osa vankeusrangaistusta. Vanki voi päästä valvottuun koevapauteen enintään puoli vuotta ennen ehdonalaista vapauttamista. 

Koevapausmahdollisuus selvitetään kaikkien vankien osalta. Vangille laaditaan tarkka suunnitelma koevapauden aikaisesta toiminnasta, asumisesta ja 

liikkumisesta. Vankila ja rikosseuraamusalueen tukipartio valvovat vankia koevapaudessa tapaamisin, kontrollikäynnein, päihdetestein ja teknisin 

apuvälineiden avulla.  

VANKIARVIOINTI ks. Arviointikeskus. Vankiarviointi tehdään arviointikeskuksessa siinä vaiheessa, kun tuomio on tullut ja tutkintavanki muuttuu 
vankeusvangiksi. 

VAPAUTTAMISSUUNNITELMA (VAPSU) on yksilöllinen vangin kanssa tehtävä suunnitelma, jonka tavoitteena on varmistaa erilaisia jatkumoita, kuten 

asuminen, toimeentulo, päihdekuntoutus, työllistyminen tai koulutus. Yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijä tekee valvontaan tulevan vangin kanssa 

täsmennetyn rangaistusajan suunnitelman, joka tarkentaa vapauttamissuunnitelmaa.  

VAPAUTTAMISEN VALMISTELU (kts. Vapauttamissuunnitelma) Vapautumisen valmistelu on aloitettava hyvissä ajoin ennen vapauttamista. 

Lyhytaikaisvankien kohdalla vapauttamisen valmistelu voi olla tarpeellista aloittaa jo arviointivaiheessa.  
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YHDYSKUNTASEURAAMUKSET ovat vapaudessa suoritettavia seuraamuksia. Yhdyskuntaseuraamuksia ovat yhdyskuntapalvelu, nuorisorangaistus, 

ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta, ehdonalaisen vapauden valvonta ja valvontarangaistus. Lisätietoja: www.rikosseuraamus.fi 

YHDYSKUNTASEURAAMUSTOIMISTOjen tehtävänä on yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano toimialueellaan.   

YHTEYDENOTTO TAI ILMOITUS SOSIAALIHUOLTOON TUEN TARPEEN ARIVOIMISEKSI 

Jos rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen 

1) hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai  

2) henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin 

3) Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen 

etu sitä välttämättä vaatii, tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.  

YKS-LAKI: Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta (4000/2015). 

 

ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUEEN VANKILAT ja YHDYSKUNTASEURAAMUSTOIMISTOT: 

Suljetut vankilat:   Helsingin vankila 

   Jokelan vankila (tutkintavankila) 

   Riihimäen vankila 

   Vantaan vankila (tutkintavankila) 

Avovankilat:   Jokelan vankilan avovankilaosasto 

   Keravan vankila 

   Suomenlinnan vankila 

Yhdyskuntaseuraamustoimistot: Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimisto 

   Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimisto (sijainti Vantaalla) 

yhteystiedot: www.rikosseuraamus.fi 

 

Yhteenvedon koostivat: Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen (RISE) aluekeskus ja yksiköt ja Kriminaalihuollon tukisäätiö Krits 

 

http://www.rikosseuraamus.fi/
http://www.rikosseuraamus.fi/

