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Tiivistelmä 

Ammatilliseen kuntoutukseen ohjausprosessin kehittäminen vankien työllistymisen edistämiseksi -hank-

keessa (AKO-hanke), kehitettiin ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen mallia rikosseuraamuslai-

toksessa. Hanke toteutettiin 1.2.2020–30.6.2022. Ohjauksen toimintamalli kehitettiin siten, että sitä voi-

daan hyödyntää sekä vankiloissa että yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Hanke toteutettiin yhteistyössä 

Rikosseuraamuslaitoksen Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen kanssa. Hankkeeseen osallistui-

vat Sulkavan, Sukevan ja Jyväskylän (aiemmin Laukaa) vankilat sekä Mikkelin ja Jyväskylän yhdyskunta-

seuraamustoimistot. 

Seuraamustaan suorittavien työllistymisen edistäminen edesauttaa rikoksettoman elämäntavan omak-

sumista ja integroi seuraamustaan suorittavia yhteiskuntaan. AKO-hanke kartoitti rikosseuraamuslaitok-

sen henkilöstön osaamistarpeita ammatillisen kuntoutuksen ohjautumisen näkökulmasta ja kehitti rikos-

seuraamuslaitoksen työntekijöiden osaamista Kelan ammatillisen kuntoutuksen järjestelmästä ja ohjaa-

misesta sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnista sähköisellä työalustalla, workshop-työskentelyillä ja val-

mennuksilla. AKO-hanke kehitti ja pilotoi yhteistyössä osallistuvien vankiloiden ja yhdyskuntaseuraa-

mustoimistojen kanssa toimintamallin ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen malliksi. Toteutuneita 

toimenpiteitä arvioitiin. 

AKO-hankkeen perusteella ammatilliseen kuntoutukseen ohjautuminen on mahdollista jo seuraa-

musaikana. Sen edellytyksenä on henkilöstön osaaminen ammatillisesta kuntoutuksesta, sujuvat palve-

lupolut sekä riittävät palvelut (ml. vankiterveydenhuolto). Ammatillisen kuntoutuksen prosessit saattavat 

keskeytyä. Syynä tähän voi olla esimerkiksi seuraamustaan suorittavan motivaation katoaminen, päih-

deongelman vaikeutuminen tai se, ettei rangaistusajan jälkeiset palvelut vastaa palvelutarpeeseen. 

Asunnottomuus ja siitä johtuva elämäntilanteen epävakaus hankaloittaa merkittävästi ammatillisen kun-

toutuksen prosessia. Etenkin nuorten ammatillinen kuntoutus, esimerkiksi NUOTTI-valmennus, osoit-

tautui hyväksi mahdollisuudeksi seuraamustaan suorittavalle. 

Asiasanat (YSO): ammatillinen kuntoutus, työllistyminen, työkyky, toimintakyky, ohjaus (neuvonta ja 

opastus), palveluohjaus, vangit, vankilat, yhdyskuntaseuraamustoimistot, moniammatillisuus, ratkaisu-

keskeisyys, yhteissuunnittelu  
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1 Tausta 

Seuraamustaan suorittavien taustaan liittyy usein pitkään jatkunutta huono-osaisuutta ja syrjäytymisris-

kejä, joilla on vaikutusta joissain tapauksissa myös uusintarikollisuuteen. (Tyni ja Blomster 2015, 216–231; 

Kainulainen ja Saari 2021.) Seuraamustaan suorittavien työllistyminen voi olla haasteellista monista eri 

syistä johtuen. Työllistymistä voivat estää ulkoiset syyt, kuten työnantajien vankeihin kohdistamat en-

nakkoluulot tai työmarkkinoiden muutokset sekä koulutusvaatimusten nousu (Aaltonen 2018). Toisaalta 

työllistymistä voivat estää myös seuraamustaan suorittavaan liittyvät syyt, kuten puuttuva työkokemus 

ja koulutus sekä työ- ja toimintakykyyn liittyvät haasteet. Tiedetään, että työllistymistä estävät vankien 

heikko terveydentila, päihdeongelmat, matala koulutustaso ja työkokemuksen puute. (Joukamaa ym. 

2010.)  

Etenkin vankeusaika on poikkeuksellinen, koska seuraamustaan suorittava ei tuolloin ole tavanomaisten 

yhteiskunnallisten palvelujen piirissä (Danielsson ja Aaltonen 2017; Aaltonen 2018). Seuraamuksen suo-

rittaminen voi olla tie työelämään, sillä sen aikana usein muun muassa päihdekierre katkeaa seuraamuk-

sen ajaksi, joten kuntoutuminen voi olla oikea-aikaista. Työllistyminen ja työssä pysyminen vähentävät 

riskiä rikosten uusimiseen (Danielsson ja Aaltonen 2017), siten sen edistäminen tukee rikosseuraamus-

laitoksen perustehtävää. Vankiloissa järjestettävän työtoiminnan päätavoitteena on rikoksettomaan elä-

mään kiinnittyminen (Lempiäinen ym. 2013, 6). Työtoimintaan tulisi liittää yksilöllisesti suunniteltuja kun-

toutustoimia (Oivo ja Kerätär 2018, 29). Työllistymisen näkökulmasta keskeisiä kuntoutustoimia ovat esi-

merkiksi ammatilliseen osaamiseen, yleisiin työelämävalmiuksiin, työkykyyn ja -haluun sekä oppimiseen 

liittyvät yksilölliset tekijät.  

Seuraamuksen aikainen kuntoutus onkin kaikkiaan saanut lisää painoarvoa 2000-luvulla, sillä se on to-

dettu vaikuttavaksi tekijäksi uusintarikollisuuden estäjäksi. Seuraamusajan kuntoutustarpeita ovat muun 

muassa päihdekuntoutus, työelämävalmiuksien lisääminen ja työllistymisen edistäminen, arjen ja elä-

mänhallinnan taitojen sekä sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen. Lisäksi seuraamusajan kuntoutus 

kohdentuu haitallisiin ajattelu- ja käyttäytymismalleihin sekä asenteisiin. (Rantanen ja Lindström 2018; 

Oikarinen 2022.) Työllistymistä voidaan edistää ammatillisella kuntoutuksella. Seuraamusaikana tai sen 

jälkeen käynnistetyistä ammatillisen kuntoutuksen prosesseista ei ole tilastoitua tietoa. Myöskään siitä 
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ei ole tietoa, missä määrin seuraamustaan suorittavilla itsellään olisi motivaatiota ja halua osallistua am-

matilliseen kuntoutukseen, ei ole tietoa. Hankkeen taustalla oli Rikosseuraamuslaitoksesta saatu tieto 

siitä, että ammatilliseen kuntoutukseen ohjautuu vain harva seuraamustaan suorittava. 

Tässä raportissa kuvataan Ammatilliseen kuntoutukseen ohjausprosessin kehittämistä vankien työllisty-

misen edistämiseksi AKO-hankkeen taustaa, toteutusta ja tuloksia. AKO-hankkeen taustalla oli havainto 

siitä, että ammatilliseen kuntoutukseen ei ohjauduta seuraamuksen aikana ja että osasyynä tälle voi olla 

henkilöstön tiedon puute ammatillisesta kuntoutuksesta tai palvelupolkujen katkeaminen. Edelleen yli 

29-vuotiaiden seuraamustaan suorittavien osalta syynä voi olla vaikeus saada ammatilliseen kuntoutuk-

seen pääsemiseksi edellytettävää diagnoosiperustetta toimintakyvyn olennaisesta heikentymisestä (käy-

tännössä lääkärin kirjoittama B-lausunto). Alle 29-vuotiaiden nuorten kohdalla Kelan ammatilliseen kun-

toutukseen pääsy on mahdollista ilman lääkärinlausuntoa (esim. Kelan NUOTTI-valmennus). Tähän nuo-

rilla on mahdollisuus silloin, kun heidän toimintakykynsä on selkeästi alentunut. (Kela 2020.)

Tässä raportissa tarkastelemme nimenomaan Kelan ammatillista kuntoutusta, emme esimerkiksi työelä-

kelaitosten tai tapaturma- ja liikennevakuutuslaitosten järjestämää ammatillista kuntoutusta. Käytämme 

käsitettä ammatillinen kuntoutus viittaamaan Kelan järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen. Ku-

vaamme raportissa AKO-hankkeen taustaa, toteutettuja toimenpiteitä ja tuloksia. Käytämme käsitettä 

työntekijä ja virkamies kuvaamaan hankkeeseen osallistuneita Rikosseuraamuslaitoksessa työskenteleviä 

henkilöitä, jotka työskentelivät eri virkanimikkeillä kuten työnjohtaja, erityisohjaaja, rikosseuraamustyön-

tekijä, sosiaalityöntekijä, johtaja, apulaisjohtaja. Sukupuolittunut käsite virkamies on edelleen käytössä 

Rikosseuraamuslaitosta ohjaavassa lainsäädännössä (ks. esim. HE 57/2021) ja työpaikoilla. Seuraamus-

taan suorittavalla tarkoitamme henkilöä, joka on tuomittu seuraamukseen. Hankkeen valmisteluvai-

heessa hankkeen otsikossa käytettiin käsitteitä ”vankila” ja ”vanki”. Näistä luovuttiin hankkeen aikana 

käsitteiden suppeuden vuoksi. Toimipaikalla tarkoitamme niitä viittä yksikköä (kolme vankilaa ja kaksi 

yhdyskuntaseuraamustoimistoa), jotka olivat hankkeessa mukana. 

AKO-hankkeen raportoinnin ovat toteuttaneet Mia Tammelin, Tuija Ketola ja Asta Suomi. Loppurapor-

tissa on hyödynnetty Leila Nisulan kirjoittamaa hankesuunnitelmaa, etenkin luvussa 1 ja 3.1. Luvun 1.2.1 

on kirjoittanut Ulla Salovaara, joka toimi myös hankkeen kouluttajana teeman osalta. Taja Kiiskilä osal-

listui hankkeen toteutukseen ja etenkin hankkeen alkuvaiheen havainnointiin. 
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1.1 Kuntoutuminen ja kuntoutus toimintaverkostona ja verkostotyönä 

Kuntoutus toimintana ja järjestelmänä on moninainen kokonaisuus (Lindh 2013, 78). AKO-hankkeessa 

tukeuduttiin väljästi Kansainväliseen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitteluun ja vii-

tekehykseen (ICF, THL 2022). Erityisesti ICF-viitekehys ohjasi kuntoutumisen ymmärtämistä biopsyko-

sosiaalisesta ja kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, jonka mukaan toimintarajoitteet tarkoittavat epäsuh-

taa henkilön terveyden ja konkreettisen elämäntilanteen välillä. Lisäksi on huomioitava ympäristö- ja 

yksilötekijät, esimerkiksi asunto ja asuinympäristö sekä motivaatio. (THL 2022.) 

Toiseksi AKO-hankkeen toteutusta ohjasi kuntoutuksen ja kuntoutumisen ymmärtäminen kontekstuaa-

lisena ja vuorovaikutuksellisena, eri toimintaverkostoissa toteutuvana toimintana. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että kuntoutus ja kuntoutuminen nähdään toimintatilanteena ja -verkostona, jossa eri osapuolet sitou-

tuvat ja haluavat toimia yhteisten tavoitteiden mukaisesti. (Lindh 2013.) Ammatillisen kuntoutuksen to-

teutuminen erityisesti Rikosseuraamuslaitoksen kontekstissa edellyttää eri verkostojen yhteistoimintaa 

ja toimintaa verkostoissa. 

Toimintaverkostoajattelu korostaa eri systeemien yhteistoimintaa ja niiden leikkauspisteitä. Seuraamus-

aikana tärkeiksi leikkauspisteiksi voidaan käsittää muun muassa vapautumisvaihe, siirtymät vankilasta 

toiseen tai yhdyskuntaseuraamustoimistoon, tai esimerkiksi vankila-aikainen opiskelu tai työtoiminta eri 

muodoissaan. Lisäksi ajatuksen taustalla on huomio siitä, että kuntoutuminen toteutuu tietyssä hetkessä 

ja toimintaympäristössä ja sen toimintaverkosto on yhtä aikaa yksilöllinen ja yhteiskunnallinen. Yksilölli-

sen toimintaverkostosta tekee kunkin asiakkaan ainutkertainen tilanne, yhteiskunnallisen siitä puoles-

taan tekee yksilölle mahdolliset palvelut ja etuudet. (Suikkanen ja Lindh 2008.) 

Kuntoutuksen teoreettisena lähestymistapana toimintaverkostoajattelu soveltuu erityisen hyvin seuraa-

mustaan suorittavien kuntoutusprosessien ymmärtämiseen: seuraamustaan suorittavan toimintamah-

dollisuudet ovat rajoitettuja ja myös toimintaympäristö perustuu tarkasti suunniteltuihin toimenpiteisiin 

ja niiden yhteistoimintaan (ks. Lindh 2013, 79). Tässä ympäristössä ammatilliseen kuntoutukseen ohjau-

tumisen prosessi tuleekin ymmärtää eri systeemien verkostomaiseksi toiminnaksi, joka todentuu eri toi-

mijoiden vuorovaikutuksessa ja toimintakäytännöissä. Olennaista on esimerkiksi seuraamusajan tavoit-

teiden ja toiminnan dokumentointiin liittyvät käytännöt. 
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Toimintaverkostonäkökulma kuntoutumiseen ja sitä tukeviin palveluihin on tärkeä myös laajemmin, sillä 

yhteiskunta ja sen instituutiot, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut ja -etuudet muuttuvat entistä komplek-

sisemmaksi kokonaisuudeksi (Lindh 2013; Sipari ym. 2022), joten ne on ymmärrettävä systeemisenä ko-

konaisuutena, jonka eri osat ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Myös palvelujen tuottamisen tapa on 

muuttunut yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin (järjestöjen) yhteistoiminta-alueeksi. Näin myös 

Kelan ammatillisen kuntoutuksen osalta. Tämä edellyttää vaikuttavaa monialaista ja -ammatillista työs-

kentelyä, joka tunnistettiin myös AKO-hankkeessa kehittämiskohteeksi. 

1.2 Ammatillinen kuntoutus mahdollisuutena seuraamusaikana 

Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kela, työeläkelaitokset sekä vakuutusyhtiöt. AKO-hankkeessa kes-

kityttiin nimenomaan Kelan järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen. Ammatillinen kuntoutus ei tar-

koita yhtä, kaikille samaa työllisyyttä tukevaa toimenpidettä, vaan valikoimaa erilaisia toimenpiteitä. Kela 

voi järjestää ammatillista kuntoutusta työttömille, opiskelijoille sekä niille, joilla on työhistoriaa alle viisi 

vuotta. Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen arvioidaan aina yksilöllisesti. 

Seuraamusaikana tapahtuvan kuntoutumisen tavoitteena on vahvistaa rikoksetonta elämää ja elämän-

hallintaa. Seuraamustaan suorittaville henkilöille järjestetään seuraamuksen aikana esimerkiksi vanki-

loissa erilaisia kuntoutusohjelmia. Nämä voivat olla muun muassa sosiaalisen kuntoutuksen erilaisia 

muotoja, kuten työpajoja ja tukea elämänhallinnan ongelmiin. (Tyni 2015, 14–19; Muu sosiaalinen kun-

toutus 2018.) Sosiaalisen kuntoutuksen keskiössä on elämänhallintaa ja toimintakykyä ylläpitävä kuntou-

tus, kun taas ammatillinen kuntoutus tähtää aina ammattiin, työllistymiseen, työhön tai koulutukseen. 

Ammatillisen kuntoutuksen keinoilla pyritään avoimille työmarkkinoille esimerkiksi työllistymistä edistä-

vän tutkinnon tai ammattiin johtavan koulutuksen avulla. Seuraamusaika voi olla otollinen ajankohta 

työkyvyn selvittämiseen ja ammatillisten kuntoutustoimenpiteiden käynnistämiseen. Kaikki ammatillisen 

kuntoutuksen toimijat edellyttävät, että kuntoutus perustuu lääketieteellisesti todettuun sairauteen, vi-

kaan tai vammaan, joka uhkaa työkykyä tai aiheuttaa työkyvyttömyyttä. Seuraamustaan suorittavilla on 

keskimääräistä enemmän esimerkiksi terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia, jotka heikentävät työkykyä. 

Tällaisia ovat muun muassa oppimisvaikeudet kuten luku- ja kirjoittamisvaikeudet, hahmottamis- ja 

muistivaikeudet, mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä tarkkaavaisuuteen liittyvät vaikeudet. (Jouka-

maa ym. 2010, 4; Kaurala ja Kylämarttila 2010, 13; Gullman ym. 2011; Lintonen ja Joukamaa 2013, 74–76) 
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Ammatillisen kuntoutustarpeen tunnistaminen ja seuraamustaan suorittavan ohjaaminen ammatilliseen 

kuntoutumiseen edesauttavat sitä, että seuraamustaan suorittavien vahvuudet, osaaminen sekä mah-

dolliset ongelmat eri elämänalueilla, kuten oppimisessa tai terveydessä, tulevat systemaattisesti kartoi-

tettua. 

Sosiaali- ja terveysministeriön raportissa (Junnila 2018, 13) todetaan, että vankiterveydenhuollon ja van-

kiloiden kuntouttavan toiminnan kehittäminen moniammatilliseksi vankien tarpeista lähteväksi kokonai-

suudeksi olisi tärkeää. Jo aiemmin on todettu, että yhdyskuntaseuraamustoimistoissa ja vankiloissa ke-

rättyjä tietoja yhdistelemällä ja täydentämällä esimerkiksi ulkopuolelta ostetuilla työkyvyn arvioinneilla 

voitaisiin luoda polkua ammatillista kuntoutusta varten. (Kaurala ja Kylämarttila 2010, 23.) 

Vaikka kuntoutustarve tunnistetaan ja kuntoutus käynnistetään, voi kuntoutukseen osallistumisen haas-

teena olla elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia. Seuraamustaan suorittavan sitoutuminen kuntoutukseen 

saattaa olla heikkoa, vaikka hän siitä mahdollisesti hyötyisi. Danielsson ja Aaltonen (2017) viittaavat  

Giordanon ym. (2002) tutkimukseen todetessaan, että henkilön sisäinen muutos rikoksettoman elämän-

tavan kehittymisessä on oleellista. Sisäisellä muutoksella viitataan yksilön asenteisiin ja elämäntapaan. 

Ulkoisena muutoksena voidaan ymmärtää esimerkiksi työllistyminen tai, tässä tapauksessa ammatilli-

seen kuntoutukseen pääseminen, joka voisi toimia muutoksen, eli rikoksettoman elämän mahdollista-

vana ”koukkuna”. Tällainen ulkoinen muutos yhdessä henkilön sisäisen muutoksen kanssa voisi mah-

dollistaa polun rikoksettomaan elämäntapaan. Erityistä tukea tarvitaankin seuraamustaan suorittavan 

henkilön motivaation ja sitoutumisen heräämiseen, säilyttämiseen ja vahvistamiseen. (Koski ja Mäki 

2006, 37, 61). Uuden identiteetin muodostamisessa on tärkeää keskustella niistä ja saada tukea. Yhtä 

lailla tärkeää on saada kokemuksia siitä, että oma toiminta poikkeaa aiemmasta, eli kokemuksia toisin 

tekemisestä. Esimerkiksi työkokeilu voi tarjota vaihtoehtoisen toimintatavan rakentaa uudenlaista minä-

kuvaa ja nähdä itsensä toisin. (Hautala ja Kaarakka 2016, 335–336) Lähiohjaustyö, vangeille suunnattu 

työtoiminta, erilaiset ohjelmat ja sosiaalinen kuntoutus mahdollistavat kuntouttavan ja aktivoivan vuo-

rovaikutuksen. 

Seuraamustaan suorittavat eivät ole yksi homogeeninen ryhmä, vaan yhtä lailla kuin missä tahansa ryh-

mässä, edustavat eri ikäisiä ja eri sukupuoli-identiteetin omaavia henkilöitä. Seuraamustaan suorittavilla 

voi erilaisia rooleja esimerkiksi perheessä ja työmarkkinoilla (esim. palkansaaja tai yrittäjä). Tämä on tär-

keää tunnistaa myös kuntoutuksessa. 



AMMATILLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAAMINEN RIKOSSEURAAMUSLAITOKSESSA 11 

 

1.2.1 Naiserityinen työ seuraamusaikana 

Naiset näyttäytyvät määrällisenä vähemmistönä rikosseuraamuksissa ja siitä johtuen heidän tarpeitaan 

ei ole huomioitu riittävästi kuntoutuksessa ja ohjauksessa. Rikosseuraamuslaitos on kartoittanut nais-

vankien tilannetta eri ajankohtina (Naisten vuoro 1999; Naiset näkyviksi 2008; Naiserityisen kuntoutuk-

sen kehittäminen … 2010). Konkreettisia toimenpiteitä ei näiden jälkeen käynnistetty. Vasta vuonna 2020 

tehty Naisvankiselvitys (Tammi-Moilanen 2020) toi näkyviksi naisvankien tilanteen käynnistäen muutok-

sia naisvankien sijoitteluun siten, että naiserityinen lähestymistapa keskittyi muutamaan vankilaan. Nais-

vankiselvityksen keskeiseksi kehittämiskohteeksi Tammi-Moilanen (2020) nosti naiserityisen työn osaa-

miseen, naisvankien sijoitteluun sekä johtamiseen liittyvät kysymykset.  

Miksi naiset sitten tarvitsevat erityisesti heitä varten suunnattua tukea ja palveluita? Siksi, että siten he 

pääsevät ja ovat tasavertaisten palveluiden piirissä. Vaikka rikosseuraamukset ja niiden kuntouttavat 

palvelut ovat näennäisen sukupuolineutraaleja, on ne silti suunnattu palvelemaan enemmistönä olevien 

miesten tarpeita. Rikosseuraamuksiin tuomitut naiset ovat keskivertaista huonommassa tilanteessa kuin 

vastaavassa tilanteessa olevat miehet. (Salovaara ja Lindström 2022.) Naisilla kynnys hakeutua palvelui-

den piiriin on miehiä suurempi ja tämä näkyy esimerkiksi vakavina päihderiippuvuuksina. Päihteitä käyt-

tävien sosiaalisissa verkostoissa naiset herkästi ajautuvat alisteiseen asemaan, jolle tyypillistä ovat koke-

mukset moninaisesta väkivallasta ja sen traumaattisista seurauksista. Nämä seikat aiheuttavat häpeän ja 

syyllisyyden tunteita sekä tuottavat negatiivista kuvaa itsestä. Sinällään ne myös ylläpitävät päihteiden-

käyttöä, mikä aiheuttaa negatiivisen kierteen: päihteet turruttavat negatiiviset tunteet ja ajatukset, mutta 

altistavat naisia samalla uusille traumaattisille kokemuksille. Naisten päihteidenkäyttö ja rikollisuus liitty-

vät vahvasti ihmissuhteisiin, jotka ovat usein varsin kompleksisia ja haastavia. (Karttunen 2019.) 

Mitä ohjauksessa tulisi ottaa huomioon? Salovaaran ja Lindströmin (2022) artikkelissa havaittiin kolme 

naisvankien vapautumista tukevaa seikkaa. Ensinnä, he hyötyisivät niin sanotusta polkuajattelusta, jolla 

tarkoitetaan asiakkaan rinnalla kulkemista palveluista ja instituutioista toiseen. Tuolloin asiakaslähtöisesti 

suunniteltu polku vankilasta vapauteen sisältää rinnalla kulkevan ja katkeamattoman tuen. Toiseksi, he 

tarvitsevat turvallista ja häpeää vähentävää ”normaaliin” opettelua vankeudessa ja sen jälkeen. Se edel-

lyttää intensiivistä sekä oikea-aikaista yksilötyötä ja työntekijän tapaamisia sisältäen psykososiaalista tu-

kea sekä elämän- ja arjenhallinnan ohjausta ja neuvontaa. Naisten kompleksiset ihmissuhteet ja nega-

tiiviset kokemukset liittyen äitiyteen, parisuhteisiin, väkivaltaan ja seksuaalisuuteen edellyttävät hieno-

tunteisuutta, luottamuksellisuutta ja riittävästi aikaa. Kolmanneksi, naisvangit tarvitsevat traumatietoista 
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ja naiserityisyyden tunnistavia palveluita etenkin traumaattisten elämänkokemuksien vuoksi. Rikosseu-

raamusten kontekstissa turvallisuus tarkoittaa usein laitosturvallisuutta, mikä ei kuitenkaan vastaa nais-

vankien subjektiivista kokemusta turvallisuudesta. Kuitenkaan vangin ihmisarvoinen kohtaaminen ei 

edellytä pitkien koulutuksien läpikäymistä. Riittää, että pysähtyy ja kysyy: ”mitä sinulle kuuluu”, ja on sen 

jälkeen läsnä hetkessä, vailla kiirettä. Samoin kuin kenen tahansa muun kanssa (Mönkkönen 2018). 

1.2.2 Seuraamustaan suorittavien kulttuurisen kirjon huomioiminen ohjauksessa 

Erilaisten päihde- ja rikollisten alakulttuurien lisäksi seuraamustaan suorittavien kuuluminen erilaisiin et-

nisiin ja muihin kulttuurisiin ryhmiin on moninaistunut. Ulkomaalaisten osuus ja sitä myötä eri kieli- ja 

uskontotaustaisten vankien määrä on kasvanut, erityisesti Etelä-Suomen vankiloissa. Vuonna 2020 van-

kiloissa oli edustettuina yhteensä 69 eri kansallisuutta. (Rise 2020) Ulkomaalaisten vankien joukossa on 

luku- ja kirjoitustaidottomia ja kieliongelma on huomattava, mutta toisaalta ulkomaalaisia vankeja on 

luonnehdittu myös parempikuntoisiksi ja motivoituneemmiksi työntekoon kuin suomalaisia (Ylisassi ym. 

2016, 27). Vankiloissa jännitteitä voi aiheutua siitä, että tietyt kansallisuuksia edustavat vangit eivät tule 

toimeen keskenään. Etniseen ja kulttuuriseen ryhmään voi joskus myös kohdistua väkivaltaa ja ryhmä 

voi organisoitua väkivaltaiseksi ryhmäksi. Vankien kokema turvallisuus vaihtelee etnisen alkuperän mu-

kaan siten, että muut kuin Suomen kansalaiset kokevat turvattomuutta huomattavasti enemmän. (Knuuti 

ja Rissanen 2018, 12; Saari 2021, 159.) 

Yhdenvertaisuussuunnitelman (2015) toteutumista selvittäneen raportin mukaan rasistiset asenteet van-

kien parissa ovat yleisiä, mutta yhdyskuntaseuraamuslaitoksessa niitä ei selvityksissä ole tullut esiin. Ra-

sistisia asenteita esiintyy myös vankiloiden työntekijöillä. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanossa on-

gelmat liittyivät useimmiten palvelupaikan löytämiseen ja asioinnin haasteisiin yhteisen kielen puuttu-

essa. Ohjauksessa tulisi olla sensitiivinen kulttuuritaustaltaan vähemmistöihin kuuluvien erityisille ongel-

mille (esim. heidän kohtaamansa rasismi), mutta myös heidän erilaisille vahvuuksilleen sekä tehdä rasis-

minvastaista työtä. Vankiloihin onkin alettu nimetä vähemmistövastaavia ja palkattu romani- ja ulko-

maalaistaustaista henkilökuntaa. (Knuuti ja Rissanen 2018, 11, 20–21.) Myös niin sanotun kulttuuritulkkien 

käytöstä on saatu hyviä kokemuksia. Heidän tehtävänään on ollut muun muassa viranomaisasiointikult-

tuurin opettaminen vangeille. Kulttuuritulkin käynnit antoivat vangeille tilaisuuden tulla kuulluksi omalla 

kielellään. Vankien omakielisen aineiston puuttumiseen on vastattu kehittämällä Vankeusaika mahdol-

lisuutena -hankkeessa monikielinen vankilasanasto ja lukutaidottomille tulo-opasvideo neljällä kielellä. 
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(Balic ja Abdulkarim 2019.) Työparityöskentely valtaväestöön kuuluvan ammattilaisen ja kulttuurin sisällä 

olevan avainhenkilön kanssa on yksi kokeiltu romanisensitiivisen työn työmuoto, jolla on saatu ylitettyä 

kulttuurisia kuiluja ja rakennettua luottamusta palveluihin ja työntekijöihin. (Aaltonen ja Lähde 2019,  

52–53.) 

Kulttuurin perusteella ei voi kuitenkaan tehdä suoria oletuksia tai ennusteita siitä, miten kukakin toimii 

tietyssä tilanteessa tai mitkä ovat hänen erityistarpeensa. Kulttuuriin takertuminen voi estää ammatti-

laista saamasta selville muita tekijöitä, jotka vaikuttavat seuraamustaan suorittavan toimintaan. Kulttuuri 

ei tarkoita kaikille samaa asiaa, ja tiedon kulttuurin merkityksestä voi saada vain asianomaiselta itseltään. 

Ammattilaisen ja asiakkaan välisten kulttuurierojen ylittäminen edellyttää, että ammattilainen tiedostaa 

myös sen kulttuurin olemassaolon, jonka hän on itse sosialisaatiossa omaksunut sekä sen mukanaan 

tuomat implisiittiset ennakkoasenteet. (Buchert ja Vuorento 2012, 66.) Kulttuurisensitiivisessä työssä 

huomioidaan siis sekä työntekijän että seuraamustaan suorittavan kulttuuritausta, jotta kulttuurierot voi-

taisiin ylittää ja kuntoutumista tuettaisiin kunkin yksilöllisen tilanteen ja tarpeiden mukaisesti. Toisin sa-

noen, alettaisiin nähdä yksilö hänen edustamansa kulttuurisen ryhmänsä sijasta. Ammatillisen kuntou-

tuksen ulkopuolelle jääminen voi tapahtua sen vuoksi, ettei kulttuurivähemmistöihin kuuluvien mahdol-

lisuuksia ammatilliseen kuntoutukseen edes selvitetä. (Buchert ja Vuorento 2012, 54.) 

Ulkomaalaistaustaisille vangeille koko suomalainen järjestelmä on vieras ja he tarvitsevat runsaasti tukea 

elämäntilanteensa selvittelyyn (Hautala ja Kaarakka 2018, 335). Maahanmuuttajien kuntoutukseen ha-

keutuminen riippuu usein syntyperäisiä suomalaisiakin selkeämmin ammattilaisten heille tarjoamista tie-

doista. Heillä on työllistymisen vahvuuksia ja rajoitteita samalla tavoin kuin syntyperäisillä suomalaisilla-

kin. Ne voivat kuitenkin olla erilaisia kuin ne, mihin ammattilaiset ovat tottuneet. (Buchert ja Vuorento, 

2012.) Esimerkiksi osaaminen on omassa kulttuurissa näytetty tekemällä eikä työ- tai koulutodistuksilla. 

Koulutusjärjestelmäkin voi olla aivan erilainen kuin suomalaisessa yhteiskunnassa. Ohjaajalta vaaditaan 

tilanteen selvittämiseen erilaisen taustan sekä kieli- ja kommunikaatio-ongelmien vuoksi tavallista 

enemmän aikaa ja perehtymistä. Yhteisen kielen löytyminen voi tapahtua tulkin avulla. 

Kuntoutuksen tarpeiden tunnistamiseen tarkoitettuja työkaluja löytyy nykyään useilla eri kielillä ja selko-

versiona. Näistä esimerkkeinä Kykyviisari® (Työterveyslaitos 2022) ja 3X10D® (Diakonia-ammattikor-

keakoulu 2022). Kelan esitteitä on saatavilla palveluista ja asioinnista eri kielillä, myös selkokielellä. 

https://www.diak.fi/kumppanille-ja-kehittajalle/kehittamistyokalut/3x10d/
https://www.diak.fi/kumppanille-ja-kehittajalle/kehittamistyokalut/3x10d/
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Selkokielen käyttö palvelee kaikkia väestöryhmiä ja lisäisi palvelujen saavutettavuutta. Ammattilaiset voi-

vat helpottaa itse viestintää käyttämällä selkeää ja helppoa suomen kieltä ja siten edistää etenkin hei-

kosti suomea osaavien mahdollisuuksia saada keskustelutukea ja osallistua kuntoutusryhmiin tai työtoi-

mintaan. Kielellisen viestinnän tukena voidaan käyttää myös kuvia ja elekieltä. (Buchert ja Vuorento 2012, 

38.) Erilaisia kommunikointitauluja on kehitetty myös aikuisille asioinnin tueksi (Kivipelto 2020). 

Työntekijät voivat edistää eri kulttuuriryhmien mahdollisuuksia osallistua ammatilliseen kuntoutukseen 

ottamalla heidän valtakulttuurista eroavan taustansa ja sosiaalisen asemansa huomioon, antamalla heille 

tietoa olemassa olevista ammatillisen kuntoutuksen palveluista sekä tukemalla heitä ammatilliseen kun-

toutukseen osallistumisessa. Kulttuurierojen ymmärtäminen voi auttaa ammattilaisia tunnistamaan eri-

laisia työkykykyyn liittyviä ongelmia. Esimerkiksi maahanmuuttajien mielenterveyden ongelmien tunnis-

tamisessa ja palveluihin ohjaamisessa keskeisiä tekijöitä ovat kulttuurin vaikutuksen tiedostaminen, luot-

tamuksen rakentaminen, mielenterveydestä kertominen ja kysyminen sekä henkilön ohjaaminen eteen-

päin. Kulttuuri tai uskonnollinen tausta voivat myös vaikuttaa siihen, millaista työtä ammatillisena kun-

toutuksena voi tehdä. Esimerkiksi vaatetukseen tai ruoka-aineiden käsittelyyn voi liittyä joitakin rajoit-

teita, mitkä tulisi huomioida. Näihin voidaan etsiä työpaikalla myös ratkaisuja, jotka huomioivat moni-

naisuuden työyhteisössä. (Buchert ja Vuorento 2012, 53, 58.) 

1.2.3 Työ- ja toimintakyky 

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsemiseksi tarvitaan tietoa työ- ja toimintakyvystä. Työ- ja toimintaky-

vyn määritelmissä on siirrytty sairauslähtöisistä määrittelyistä kokonaisvaltaisempaan biopsykososiaali-

seen näkemykseen työ- ja toimintakyvystä. Se tarkoittaa, että lääketieteellisten havaintojen ja arvion 

lisäksi työ- ja toimintakyvyn arviointiin tarvitaan asiakkaan yksilöllisen tilanteen ymmärtämistä (Kerätär 

2016, 60). Työ- ja toimintakykyä on määritelty muun muassa sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeino-

alojen yhteisten palvelujen sanastossa (SoTeTe-sanasto) sekä sosiaalihuollon sanastossa. 

Toimintakyky on määritelty SoTeTe-sanastossa seuraavasti: ”henkilön fyysiset, psyykkiset, kognitiiviset 

ja sosiaaliset edellytykset selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä elämän joka-

päiväisistä toiminnoista siinä ympäristössä, jossa hän elää.” Sosiaalihuollon sanastossa puolestaan pai-

notetaan erityisesti yksilön valmiuksia suhteessa hänen yksilöllisen elämäntilanteensa vaatimuksiin: "Toi-

mintakyvyllä tarkoitetaan henkilön valmiutta suorittaa hänen elämäntilanteensa ja sen vaatimusten kan-

nalta tarpeellisia toimintoja”. (SoTeTe-sanastot.) 
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Työkyky on määritelty SoTeTe-sanastossa seuraavasti: ”Henkilön toimintakyvyn, osaamisen ja ammatti-

taidon muodostama kokonaisuus suhteessa työn vaatimuksiin. Hyvää työkykyä edistää se, että henkilön 

fyysiset ja psyykkiset edellytykset, esimerkiksi terveydentila, ja työtä koskevat odotukset, asenne työhön, 

työmotivaatio ja osaaminen sekä toisaalta työn asettamat vaatimukset ja sen antamat mahdollisuudet 

ovat tasapainossa keskenään.” Lisäksi sanastossa tarkennetaan, että henkilön työkyky voi olla hyvä, 

vaikka hänen toimintakykynsä olisi heikentynyt, koska työtä voidaan ja tulisi sovittaa henkilön työkykyä 

vastaavaksi. (TEM 2020.) 

Työ- ja toimintakykyä määrittää yksilöllisten ja yhteisöllisten, yhteiskunnallisten tekijöiden välinen suhde. 

Vapautuvien vankien ympäristösuhteen muutos on erityisen vaativa ja merkityksellinen. Päihde- ja ri-

kolliskulttuurissa eläneiden on luovuttava muun muassa kaveripiiristään, mikä tuo mukanaan yksinäi-

syyden, tyhjyyden ja toimettomuuden kokemusta. Se, miten yhteiskunta ottaa seuraamustaan suoritta-

van vastaan eli esimerkiksi löytyykö hänelle tukea velkojen maksuun tai löytyykö asunto ja työtä, on 

myös olennaista kuntoutuksen onnistumisen näkökulmasta. (Granfelt 2007, 4.) Kuntoutuksen näkökul-

masta on olennaista kiinnittää huomio olemassa olevaan työkykyyn ja sen vahvistamiseen, ei puutteisiin 

työkyvyssä. 

Edellytys ammatilliseen kuntoutukseen pääsemiseksi on, että työ- ja toimintakyvyn tukemisen tarpeet 

tunnistetaan. Jonkun täytyy havaita ja ottaa puheeksi työ- ja toimintakykyyn liittyvät asiat kuten opiskelu 

ja työhistoria tai reagoida myönteisesti seuraamustaan suorittavan tekemiin keskustelun aloitteisiin ja 

kysymyksiin sekä auttaa aktiivisesti asian viemisessä eteenpäin. Avainasemassa kuntoutustarpeiden tun-

nistamisessa ovat lähityöntekijät, jotka ovat vuorovaikutuksessa seuraamustaan suorittavan ja/tai hänen 

lähipiirinsä kanssa. 

Työkyvyn tuen tarvetta selvitetään arvioimalla asiakkaan työ- ja toimintakykyä, hoito- ja kuntoutustar-

vetta, osaamista ja ammattitaitoa sekä koulutustarvetta. Pitkäaikaistyöttömyyteen ja syrjäytymiseen liit-

tyvät tekijät tuovat työkyvyn arviointiin erityisiä vaatimuksia. Seuraamustaan suorittavien siteet työelä-

mään voivat olla ohuita. Esimerkiksi vain 1/10 ensimmäistä kertaa vankeuteen tuomituista oli töissä en-

nen vankeutta. (Suonpää ym. 2021, 203). Työkokemuksen puuttuminen voi vaikeuttaa työkyvyn arvioin-

tia, sillä omaa työkykyä voi olla vaikea arvioida avointen työmarkkinoiden näkökulmasta. Myös kieleen 

liittyvät ongelmat voivat vaikeuttaa työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden ilmaisua. 
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Ammattilainen voi selvittää työkyvyn tuen tarvetta eri tavoilla. Hän voi hyödyntää asiakkaan itsearvioin-

tia, tutustua seuraamustaan suorittavan tietoihin ja dokumentteihin, keskustella asiakkaan kanssa, pyy-

tää lisäselvityksiä, tutkimuksia ja arviointeja ja tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Asiakkaan 

keräämän ja kertoman sekä ammattilaisten keräämän tiedon pohjalta arvioidaan asiakkaan työ- ja toi-

mintakykyä. Arviointia voidaan tehdä myös työ- ja koulutuskokeilujen tai kuntouttavan työtoiminnan 

aikana. Seuraamuksen aikana tietoa olemassa olevasta työkyvystä voi saada työssä tai työtoiminnoissa, 

opiskelussa, kotona tai harrastuksissa. 

Työ- ja toimintakykyä voidaan arvioida erilaisten työkalujen avulla, kuten Kykyviisari® (Työterveyslaitos 

2022). Kaikessa mittarilähtöisessä arvioinnissa on kuitenkin huomioitava se, että ne ovat vain osa toi-

mintakyvyn arviointia ja niitä tulee käyttää suositusten mukaan (Marssila ym. 2018). Keskeistä muutok-

seen tähtäävän asiakastyön lähtökohtana on tarpeen yhteinen määrittely asiakkaan kanssa. Mikään työ-

kalu ei saa heikentää asiakkaan mahdollisuutta tulla kuulluksi ja osallistua omaa tilannettaan koskevaan 

päätöksentekoon, vaan parantaa ja edistää osallisuutta, joka on vaikuttavan tuen edellytys. (Kivipelto ja 

Suhonen 2020, 29.) Hyvä työ- ja toimintakyvyn tunnistamisen ja arvioinnin väline osoittaa elämäntilan-

teen osa-alueiden vahvuudet ja haasteet, sekä antaa välittömän henkilökohtaisen palautteen tavoittei-

den asettamista varten, ja on elämäntilannelähtöinen (Karjalainen ja Liukko 2020, 66). 

Vankeuden aikana vankiterveydenhuolto on keskeisessä roolissa työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa. Sai-

raanhoitajat arvioivat tulohaastattelussa vangin terveydentilan ja kartoittavat päihteiden käytön. Vanki-

terveydenhoidossa arvioidaan seuraamustaan suorittavan työkyky suhteessa vankilan työtoimintojen 

vaatimuksiin tai vapaille työmarkkinoille. Lääkärin arvioiman sairauden tai vamman aiheuttaman rajoi-

tuksen mukaan osatyökykyiset sijoittuvat joko työtoimintaan tai kuntouttavaan toimintaan. Mikäli seu-

raamustaan suorittavalla on terveydellisiä rajoitteita tiettyihin työtehtäviin, ne kirjataan rangaistusajan 

suunnitelmaan. Vankiloiden lääkäreillä on mahdollisuus lähettää asiakkaat laajaan työkyvynarviointiin 

vankisairaaloihin. Vankeusaika voi olla myös mahdollisuus saattaa loppuun siviilissä keskeytyneet työ- 

ja toimintakykyyn liittyvät tutkimukset ja siten edistää vangin työllistymiseen, kuntoutukseen tai eläkesel-

vittelyihin johtavaa polkua. Terveyden lisäksi työkykyyn vaikuttaa osaaminen ja ammattitaito sekä halu 

tehdä työtä. On tärkeä selvittää myös asiakkaan oma arvio omasta terveydestään ja toimintakyvystään. 

Motivoituminen työskentelyyn edellyttää, että asiakas kokee toiminnan merkitykselliseksi. Vankeusai-

kana on mahdollisuus vahvistaa sekä osaamista että koulutusta. (Vaara 2019, 36–38.) 
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2 Ohjaus 

Ohjauksella on keskeinen rooli ammatillisessa kuntoutuksessa seuraamusaikana. Ohjauksellisen työot-

teen kehittäminen edellyttää vankien motivaation ja kuntoutukseen sitoutumisen vahvistamista. Ohjauk-

sellisuudessa on tärkeää huomion kiinnittyminen kuntoutujan yksilölliseen ohjaukseen ja vierellä kulke-

miseen (esim. Oivo ja Kerätär 2018, 31.) 

Ohjausprosessissa tärkeää on eri toimijoiden välinen yhteistyö ja yhteisten palveluprosessien rakenta-

minen. Sujuva ohjauksellisuus edellyttää siten yhdyskuntaseuraamustoimistojen henkilöstön ja vankila-

henkilöstön yhteisten työotteiden vahvistamista, tietoa yhteisestä palveluprosessissa sekä vankiloissa jo 

nyt toimivien kuntoutusmuotojen kiinnittymistä toisiinsa asiakaslähtöisesti. Seuraamustaan suorittavien 

kuntoutusta ei vankiloissa nähdä yhtenäisenä työn kohteena, vaan tehtäväkohtaisesti määrittyneenä 

(Ylisassi ym. 2016, 121). Tällöin esimerkiksi vankiloihin sisältyvä valvontatyö ja kuntoutustyö nähdään eril-

lisinä, eivätkä eri sektoreiden tai vankiloiden eri kuntoutustoteutuksessa työskentelevät työntekijät tiedä 

toistensa työstä riittävästi, eikä yhteistä asiakasymmärrystä muodostu. Yhtenäisten ohjauksellisten käy-

täntöjen kehittäminen kuntoutustarpeen tunnistamiseksi ja tiedon lisääminen eri kuntoutumisvaihtoeh-

doista vahvistaa tiedon siirtymistä eri toimijoiden välillä ja tukee yhtenäisen palveluprosessin kehittä-

mistä (Oivo ja Kerätär 2017, 29–31). 

Lähiohjaus korostuu seuraamustaan suorittavien kanssa työskentelyssä. Ammatilliseen kuntoutukseen 

ohjautumisen näkökulmasta, lähiohjauksessa voidaan mahdollistaa ammatilliseen kuntoutukseen oh-

jautuminen. Etenkin seuraamuksen aikana käsitys siitä mitä palveluja on mahdollista saada voi olla vai-

keaa tunnistaa kuntoutusjärjestelmästä kertovista tiedonannoista ja esitteistä. Lähiohjaajan työssä ko-

rostuu palveluohjaus. Kuntoutuksen ohjaustyössä voidaan hyödyntää muun muassa ratkaisukeskeistä 

työskentelyä, joka toimi AKO-hankkeessa ohjaustyötä ohjaavana viitekehyksenä. 

2.1 Ratkaisukeskeinen työskentely orientaationa 

Ratkaisukeskeisen asiakastyön ja psykoterapian taustalla on keskeisesti sosiaalisen konstruktivismin teo-

ria sekä käsitys kielen todellisuutta rakentavasta voimasta (Franklin 1995). Sosiaalinen konstruktionismi 

ymmärtää, että todellisuus ei ole objektiivinen ja kiistaton heijastuma maailmasta vaan ihmisten aktiivi-
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sesti luoma ja tuottama. Todellisuutta luodaan käsitteinä ja kielessä sekä sosiaalisissa vuorovaikutussuh-

teissa. Ei siis ole yhdentekevää, mitä käsitteitä käytetään, miten keskustellaan tai millä sanoilla eri tilan-

teissa olevia henkilöitä kuvataan. 

Omaksi terapia- ja asiakastyön suuntaukseksi ratkaisukeskeinen työote kehittyi Yhdysvalloissa, missä 

kehitettiin erilaisia keskustelun rakenteita, kysymystyyppejä ja intervention perusrakenteita. Pääpaino 

asiakastilanteissa oli voimavaroja, kyvykkyyttä ja toivoa etsivässä kielenkäytössä ja interventioissa. 

(Ks. esim. Anis 1999.) Lähtökohtana olivat asiakkaan itselleen määrittämät tavoitteet ja motivaation vah-

vistaminen (ks. Riikonen 1992). Yhdysvalloista ratkaisukeskeisyys tuli Suomeen 1980-luvun taitteessa 

aluksi kirkon perheasian neuvottelukeskuksiin, Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta lastensuojelun 

perhetyöhön ja A-klinikkasäätiön kautta päihde- ja kriminaalityöhön. (Anis 1999.) Suomessa ratkaisu-

keskeisyys on saanut vaikutteita dialogisista työmenetelmistä. Ratkaisukeskeisyydestä on näyttöön pe-

rustuvaa tutkimusta eri asiakasryhmien osalta (Anis 1999; Franklin ym. 2012). 

Ratkaisu ja voimavarakeskeistä ajattelutapaa on vuosia käytetty kriminaalihuollossa, esimerkiksi kuntou-

tuksessa ja asumispalveluissa. Esimerkiksi asumispalveluissa on Suomessa käytetty Good Lives Model 

(GLM) -mallia, joka pyrkii asettamaan kuntoutuksen keskiöön kohderyhmän omat, yksilölliset mielen-

kiinnon kohteet, kyvyt ja tavoitteet (Purvis ym. 2011, 6). Kuntoutus on holistista, ja se alleviivaa ”itsen 

uudelleen rakentamista” (Laine 2014, 296). Rikollinen käyttäytyminen esiintyy GLM-mallin puitteissa es-

teenä, joka rajoittaa henkilön mahdollisuutta saavuttaa mielekäs elämä. Seuraamustaan suorittavalle 

pyritään luomaan ajattelumalleja, joilla hän voi tavoitella uusia, arkea tasapainoittavia tekijöitä, kuten 

tasapainoisia ja rikoksettomia ihmissuhteita ja osaamista. Osallistava työskentely on keskiössä. Kuntou-

tuksen kohdentaminen niille elämänalueille, jotka henkilö itse kokee puutteellisiksi, tukee sitoutumista 

kuntoutukseen (Prescott 2013, 80). Tämä ajatus on mahdollista ottaa myös ammatillisen kuntoutumisen 

lähtökohdaksi. Siksi esimerkiksi ammatillisen kuntoutumisen tarpeen tunnistaminen ja motivaation vah-

vistaminen sekä toivon ylläpitäminen on tärkeää. 

2.2 Toivon merkitys ohjauksessa 

Toivo ja toiveikkuus lisäävät ihmisen resilienssiä ja sinnikkyyttä. Ja päinvastoin: resilienssi ja sinnikkyys 

lisäävät toivoa ja toiveikkuutta. Toivo ymmärretään usein osaksi optimistista luonnetta, joka puolestaan 
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on ihmisen elämänkokemuksien, oppimisen ja syntymästä saadun perusluonteen yhteistulosta. Haapa-

koski ja Åkerblad (2020, 200) huomauttavat, että kuntoutuksen tutkimuksessa toivo on tunnistettu teki-

jäksi, joka saattaa edesauttaa kuntoutumista. Näin ollen toivo ja toiveikkuus ovat on kuntoutushalun 

edellytyksiä (Haapakoski ja Åkerblad 2020) ja kuntoutuksen näkökulmasta keskeisiä. Toiveikkuutta ja 

toivoa voi vahvistaa. Tämä on tärkeä havainto asiakas- ja ohjaustyön näkökulmasta: tukeakseen asiak-

kaan toiveikkuutta, työntekijän tulee olla kiinnostunut ja valmis tukemaan asiakkaan voimavaroja. 

Toivo ja optimismi eroavat käsitteinä toisistaan. Gallagherin ja Lopezin (2009) mukaan toivo on käsit-

teenä laajempi ja kuvaa sitä, että ihminen miettii, miksi ja miten haluaa päästä tavoitteisiinsa. Optimismi 

puolestaan keskittyy ihmisen omaan positiiviseen kykyyn selviytyä olemassa olevasta tilanteesta. Ihmi-

sen elämässä toivo ja optimistisuus ruokkivat ihmisen terveyttä ja mielenterveyttä, vaikka niiden vaiku-

tukset ovat osaltaan erilaisia. (Gallagher ja Lopez 2009; Rand ja Cheavens 2009.) 

Seuraamustaan suorittavat saattavat vedota oman rikollisen toimintansa taustalla olevaan sosiaaliseen 

perimään ja/tai vaikeisiin elämänkokemuksiin Joskus voidaan puhua jopa tietynlaisesta kärsimyksen  

eetoksesta: kärsimys on vakiintunut olotila (Suomi 2020, 90). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toivo 

katoaa kokonaan tai että sitä ei ole. Ohjauksessa olennaista on aktivoida toivoa. Tämä saattaa vaatia 

identiteetin rakentamista uudelleen, eli identiteettityöskentelyä. Identiteettityöskentelyn tavoitteena on 

nivoa ihmisen kokemat vaikeat elämänkokemukset osaksi hänen elämänkokonaisuuttaan, toisin sanoen, 

osaksi menneisyyttä, tätä hetkeä ja tulevaisuutta. Menneisyys ei ole kohtalo, joka ohjaa tätä hetkeä ja 

tulevaisuutta. Identiteettityöskentelyn avulla voidaan irtautua aiemmasta (Nousiainen 2015, 83–88). 

AKO-hankkeessa toivo ja toiveikkuus ovat yhteydessä ratkaisukeskeiseen orientaatioon. AKO-prosessi-

malli on rakennettu niin, että siinä eri vaiheissa on mahdollista tunnistaa ja löytää sekä tukea toivoa ja 

toiveikkuutta. 

3 Hankkeen tavoitteet, toteuttajat, menetelmät ja 
työskentelytavat 

AKO-hankkeen laajana tavoitteena oli kehittää ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen prosessia 

seuraamusaikana sekä kehittää henkilöstön osaamista Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta. 
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3.1 Tavoitteet 

AKO-hankkeen tavoitteena oli 

• kartoittaa Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön osaamistarpeita ammatillisen kuntoutuksen oh-

jautumisen näkökulmasta 

• kehittää Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöiden osaamista Kelan ammatillisen kuntoutuksen 

järjestelmästä ja ohjaamisesta sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnista sähköisellä työalustalla, 

workshop-työskentelyillä ja valmennuksilla 

• kehittää ja pilotoida toimintamalli ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumiseksi vankiloissa ja 

yhdyskuntaseuraamustoimistoissa 

• arvioida toteutuneita toimenpiteitä. 

AKO-hanke jakautui toteutuksensa osalta kahteen osioon: kehittämis- ja tutkimusosioon. Kehittä-

misosion ensimmäinen painopiste oli seuraamustaan suorittavan ammatillisen kuntoutuksen ohjauspro-

sessin mallintaminen ja pilotointi. Ammatilliseen kuntoutumiseen ohjautumisen mallia ei sidottu tiettyyn 

vaiheeseen seuraamusaikana: kuntoutuksen tulee olla yksilöllisesti oikea-aikainen. Yhtenäisen ohjaus-

prosessin kehittämisessä hyödynnettiin palveluohjauksesta koottua teoriatietoa ja hyviä käytäntöjä (Era 

ja Koskimies 2013, 52–85). 

Ammatilliseen kuntoutukseen ohjauksen kehittämisen toisena painopisteenä oli vankeusaikana tapah-

tuvan ohjausosaamisen ja ohjausprosessien vahvistaminen. Hankkeessa kehitettiin yhteisiä käytäntöjä 

yhdyskuntaseuraamustoimistossa ja vankiloissa eri nimikkeillä työskentelevän henkilöstön välillä. 

Tutkimusosiossa tunnistettiin ammatillisen kuntoutuksen ohjautumisen edellytyksiä ja arvioitiin pilottia. 

Lisäksi tutkimuksessa tunnistettiin ohjaustyön erityispiirteitä rikosseuraamusalalla. 

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä olivat vähintään kuuden kuukauden seuraamustaan suorittavat 

sekä muut pilottiin soveltuvat, joiden työkyky on alentunut siten, että heidän osaltaan selvitetään am-

matillisen kuntoutuksen mahdollisuutta. Pilottitoiminta kohdentui pääasiassa nuoriin ammatillisen kun-

toutuksen tarpeessa oleviin seuraamustaan suorittaviin, joiden ammatilliseen kuntoutukseen ohjautu-

minen ei edellyttänyt lääkärin B-lausuntoa. Lisäksi myös yli 29-vuotiaiden osalta selvitettiin heidän mah-
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dollisuutensa saada B-lääkärinlausunto esimerkiksi vankiterveydenhuollon tai kunnan perusterveyden-

huollon kautta. Pilottiryhmään ohjaamisessa huomioitiin poissulkukriteereinä eläkkeeseen oikeuttavan 

työkyvyn alentuminen ja vaikeat mielenterveys-, elämähallinta- ja päihdeongelmat. 

3.2 Toteuttajat 

Hankkeen päätoteuttajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikön Kuntoutusinsti-

tuutti ja osatoteuttajina Rikosseuraamuslaitoksen Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue. Mukana 

olivat Jyväskylän ja Mikkelin yhdyskuntaseuraamustoimistot ja Jyväskylän (entinen Laukaa) sekä Sukeva 

ja Sulkava vankilat. Jyväskylän ja Sulkavan vankilat ovat avovankiloita. Sukevan vankila on suljettu van-

kila. 

Hanke organisoitiin siten, että hankkeella oli riittävän laaja ja moninainen toteuttajaryhmä. Hankkeella 

oli kolme toiminnallista ryhmää: ydin-, täsmä- ja ohjausryhmä. 

Ydinryhmä oli sovittu hankkeen suunnitteluvaiheessa. Ydinryhmässä oli mukana rikosseuraamusalueen 

edustaja sekä vankiloista ja yhdyskuntaseuraamustoimistoista johtaja tai apulaisjohtaja sekä muita työn-

tekijöitä eri yksiköistä ja hankkeen rahoittajan Kelan edustaja. Ydinryhmä osallistui hankkeen toteutuk-

seen ja vastasi hankkeen tavoitteena olevan ammatilliseen kuntoutukseen ohjausprosessin mallinnuksen 

kehittämisestä, pilottitoiminnan suunnittelusta ja mallin arvioinnista omalta osaltaan sekä mallin juur-

ruttamisesta omissa organisaatioissaan. 

Täsmäryhmä koottiin hankkeen aikana vankiloista ja yhdyskuntaseuraamustoimistoista eri tehtävissä 

toimivista työntekijöistä. Mukana oli esimerkiksi erityisohjaajia, työnjohtajia, ylityönjohtajia, sosiaalityön-

tekijöitä, opinto-ohjaajia ja apulaisjohtajia. Täsmäryhmä osallistui hankkeen toteutukseen ja se vastasi 

erityisesti ammatillisen kuntoutuksen ohjausprosessin mallinnuksesta ja kehittämisestä sekä pilottiryh-

mien kokoamisesta ja mallin arvioinnista. 

Hankkeen ohjausryhmässä oli edustus Rikosseuraamuslaitoksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-

sesta, työ- ja elinkeinotoimistosta, Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS ry:stä, ammatillista kuntoutusta 

tuottavasta yrityksestä Coronaria Verve oy, JAMK Kuntoutusinstituutista ja Kelasta. Ohjausryhmä seurasi 

ja ohjasi hankkeen toteutusta. 
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Lisäksi hankkeen toimintoihin osallistui noin 25–45 työntekijää hankkeessa mukana olevista eri vanki-

loista ja yhdyskuntaseuraamustoimistoista. Työntekijät olivat rangaistusajan suunnitelmien tekemiseen 

osallistuvat yhdyskuntaseuraamustoimistojen työntekijät ja vankiloiden ohjaus- ja erityistyöntekijät 

(esim. työnohjaajat, rikosseuraamusesimies, rikosseuraamustyöntekijä, sosiaalityöntekijät, opinto-ohjaa-

jat, psykologit, ym. kuntoutukseen ohjaavat erityistyöntekijät). 

3.3 Menetelmät ja työskentelytavat 

AKO-hanke tukeutui kehittämistoimenpiteisiin, jotka toteutettiin väljästi toimintatutkimukselliseen lä-

hestymistapaan nojaten. 

Toimintatutkimuksessa sekä tutkitaan että muutetaan vallitsevia käytäntöjä. Jantunen ja kollegat (2015, 

53) toteavat, että “toimintatutkimus on interventioon perustuva, käytännönläheinen, osallistuva, reflek-

tiivinen ja sosiaalinen prosessi. Sen tarkoituksena on tutkia sosiaalista todellisuutta, jotta sitä voitaisiin 

muuttaa sekä muuttaa todellisuutta, jotta sitä voitaisiin tutkia.” Tässä hankkeessa kehitetään ohjaus-

osaamista ja -prosessia ja Rikosseuraamuslaitoksen ohjaustyötä tekevät ammattilaiset ja esihenkilöt ovat 

keskeisiä tiedonmuodostamisessa ja kehittämistyön toteutuksessa. Kuula (2006) on esittänyt toiminta-

tutkimukseen liittyvät oletukset seuraavasti:  

a) Tutkimuksen tavoitteena ei ole ainoastaan kuvata tai selittää, vaan myös muuttaa sosiaalista 

todellisuutta. Muutos voi tapahtua tai olla tapahtumatta. Muutos voi olla myös aivan toisenlai-

nen kuin mitä oli alun alkaen tavoiteltu. 

b) Toimintatutkimuksessa tutkittavat ovat aktiivisina subjekteina mukana itse tutkimus- ja muutos-

prosessissa. 

c) Muutoksen avulla voidaan tuottaa omanlaistaan tietoa tutkittavasta asiasta/asioista. Yhtäältä toi-

mintatutkimus tuottaa tietoa toiminnasta ja muutoksesta vastaten kysymykseen, miten tutkitta-

vat kohteet voivat muuttua ja toisaalta se käänteisesti vastaa kysymyksiin siitä, miksi ne eivät 

muutu. (Kuula 2006.) 

Toimintatutkimukseen liittyy prosessimaisuus ja toiminnan vaiheittain tapahtuva kehittäminen (Hakka-

rainen 2007). Tämä kuvataan usein niin sanotulla toimintatutkimuksen spiraalimallilla. Prosessia kuvaa 
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hyvin itserefleksiivisen kehän käsite. Tutkimusprosessi etenee seuraavien työvaiheiden kautta: suunnit-

telu, toiminta/muutos, vaikutusten havainnointi ja seuranta, reflektointi ja uudelleensuunnittelu. Kehiä 

voi olla useita ja ne muodostavat etenevän spiraalin. (Lehtonen 2004; Kuula 2006; Hakkarainen 2007) 

Myös AKO-hankkeessa toteutus oli reflektiivinen prosessi ja se mukautui toimintaympäristön muutoksiin 

ja tarpeisiin. Kyseessä oli kuitenkin ensisijainen kehittämishanke, joten toimintatutkimuksellista lähesty-

mistapaa sovellettiin toimintaa väljästi ohjaavana viitekehyksenä. 

Vaikka kaikkea toimintatutkimusta kuvaa spiraalimalli, sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Eri muo-

toja ovat tekninen (testataan ennalta määriteltyä teoreettista viitekehystä), käytännönläheinen (osalli-

suus, kaikkien osallistujien osaaminen ja näkökulmat) sekä vapauttava/kriittinen (vapauttaa perinteisistä 

toimintamalleista). Tässä tutkimuksessa tukeuduimme ensisijaisesti käytännönläheisen toimintatutki-

muksen perinteeseen: tutkija ja toimijat tunnistavat yhdessä ilmiökenttää, muun muassa ongelmia, syitä 

ja toimintamahdollisuuksia. Prosessissa muodostettiin yhteinen ymmärrys ja yhteinen päätös tarvitta-

vista interventioista muutoksen aikaansaamiseksi. (Jantunen ym. 2015, 54–55.) 

3.4 Tutkimus- ja kehittämistyön aineistot 

Tässä tutkimus- ja kehittämishankkeessa hyödynnettiin monimenetelmällistä lähestymistapaa. AKO-

hankkeen tutkimusosio keräsi useita eri aineistokokonaisuuksia. 

3.4.1 Haastatteluaineisto 

Haastatteluaineistot 1 ja 2 (työntekijät n = 18) kerättiin touko-kesäkuussa 2020 (aineisto 1) ja keväällä 

2021 (aineisto 2). Haastatteluaineisto 1 kartoitti AKO-hankkeeseen kuuluvissa toimipaikoissa työskente-

levien kokemuksia ja näkemyksiä ammatillisesta kuntoutuksesta seuraamusaikana. Tämä alkukartoitus 

toteutettiin etäyhteydellä koronapandemian muutettua hankkeen suunniteltuja tapaamisia toimipai-

koissa. Haastatteluissa kartoitettiin eri toimipaikkojen toimintatapoja ohjauksessa ja työnjakoa eri hen-

kilöstöryhmien välillä, kokemuksia ammatillisen kuntoutuksen prosesseista seuraamusaikana ja näke-

myksiä siitä mikä tukisi tai mahdollistaisi ammatillisen kuntoutuksen seuraamusaikana. Alkuhaastattelui-

hin osallistui 11 työntekijää, jotka työskentelivät eri nimikkeillä (kuten erityisohjaaja, rikosseuraamustyön-

tekijä, työnjohtaja). Kestoltaan haastattelut olivat 40–70 minuuttia. Haastattelijoita oli kaksi JAMK-hank-

keen asiantuntijaa. 
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Haastatteluaineisto 2 kerättiin keväällä 2021. Haastatteluun osallistui seitsemän Rikosseuraamuslaitok-

sen työntekijää, jotka työskentelivät hankkeeseen osallistuneissa toimipaikoissa tai muilla Rikosseuraa-

musalueilla. Näihin haastatteluihin haluttiin saada laajempi kattavuus. Haastatteluissa kartoitettiin osal-

listuneiden näkemyksiä ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen edistämisestä sekä rikoksettoman 

elämäntavan omaksumisesta. Haastattelut toteutettiin etänä. Haastattelija oli Simo Oikarinen Jyväskylän 

yliopistosta, joka teki aineistosta pro gradu -tutkielmansa. Molemmat haastatteluaineistot tallennettiin 

ja litteroitiin tekstimuotoon. Aineistoja hyödynnettiin kehittämistyössä. 

3.4.2 Työntekijäkyselyt 

Kyselylomakeaineisto 1 ja 2 (n = 42) kerättiin hankkeen alkaessa ja päättyessä. Verrattuna osallistunei-

den yksiköiden työntekijämäärään vastausmäärä oli varsin pieni (alkukyselyyn vastasi 30 työntekijää ja 

loppukyselyyn 12 työntekijää), mutta toisaalta hankkeeseen osallistui säännöllisesti noin 20 työntekijää. 

Hankkeen järjestämiin koulutuspäiviin sen sijaan osallistui yhteensä noin 40–60 työntekijää. Ensimmäi-

nen Webropol-kysely lähettiin sähköisesti ennen ensimäistä koulutustilaisuutta marraskuussa 2020. Ky-

selyn teemat liittyvät ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen prosessiin organisaatiossa ja sen tar-

peeseen, vankien kuntoutustarpeiden tunnistamiseen, tietotarpeisiin ja ohjauksessa huomioitaviin eri-

tyiskysymyksiin. Toinen Webropol-kysely lähetettiin toimipaikkoihin keväällä huhtikuussa 2022. Kysely 

kartoitti erityisesti kokemuksia hankkeesta sekä osaamisen kehittymisestä. Kyselyt olivat tarkoituksella 

erittäin lyhyitä ja sisälsivät sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. 

3.4.3 Työpajatyöskentely ja yhteiskehittäminen 

Workshop-työskentely ja yhteiskehittäminen tarkoitti AKO-hankkeessa hankekauden kestänyttä dialo-

gista yhteistyöskentelyä. Työpajatilaisuuksien teemoja kartoitettiin ja ideoitiin yhdessä hanketoimijoiden 

kanssa ja niiden toteutus perustui dialogiselle käytännölle. Koronapandemia pakotti hankkeen toteu-

tukseen etäyhteydellä, joka vaikeutti yhteiskehittämistä jossain määrin. Emme muun muassa pystyneet 

hyödyntämään etätyöskentelyä tukevia tietoteknisiä sovelluksia, sillä niiden käyttöä oli rajoitettu Rikos-

seuraamuslaitoksessa. Kaikille yhteisiä työpajatilaisuuksia oli neljä, ja yksi toteutettiin toimipaikkakohtai-

sena. Lisäksi läpi hankkeen toteutettiin työkokouksia ja suunnittelutapaamisia, jotka olivat joko kaikille 

yhteisiä tai toimipaikkakohtaisia. Tiedonvälitys toimipaikkojen välillä oli tärkeä yhteiskehittämisen ta-

voite, jonka vuoksi hanketoimijoita pyrittiin saamaan aktiiviseen vuorovaikutukseen toistensa kanssa. 
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Toisaalta kehittämistyö edellytti myös toimipaikkakohtaista työskentelyä, sillä eri toimipaikoissa pilotoi-

tiin hieman erilaisia toimenpiteitä ammatilliseen kuntoutumiseen ohjautumisessa. Pilottikokeilujen jäl-

keen tärkeä työskentelyvaihe oli yhteiskehittäminen, jossa mallin yksityiskohtia ensin täsmennettiin ku-

muloituvana prosessina ja sen jälkeen yleistettiin yhdeksi toimintamalliksi. 

Osana yhteiskehittämistä kuultiin pilottiprosesseihin osallistuneita seuraamustaan suorittavien koke-

muksia pilottiprosesseista eri toimipaikoissa. Näin saatiin tietoa toteutuneista prosesseista. Tiedonkeruu 

seuraamustaan suorittavien osalta ei ollut systemaattista ja toteutui koronatilanteesta johtuen toisin kuin 

oli suunniteltu (mm. tutkimuksellisista yksilö- ja ryhmähaastatteluista jouduttiin luopumaan). 

Yhteiskehittämisessä kuultiin myös hankkeeseen nimettyjä Kelan yhteyshenkilöitä. Näin saimme tietoa 

palveluprosessin etenemisestä Kelassa. Tämä tiedonkeruu toteutettiin kehittämishanketyötä tukevana, 

ei systemaattisena tiedonkeruuna. 

Tutkimuksen toteutuksen lähtökohtana ja ohjaavina periaatteina olivat yleiset tutkimusetiikkaan ja hy-

vään tieteelliseen käytäntöön liittyvät ohjeistukset ja säännöt (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). 

Hankkeesta ja siihen liittyvästä tutkimusaineistonkeruusta tiedotettiin vankiloiden ja yhdyskuntaseuraa-

mustoimiston työntekijöille ja organisaation johdolle. Jokainen tutkimukseen osallistuva antoi suostu-

muksen osallistumiselleen ja se perustui vapaaehtoisuuteen. Ketään ei velvoitettu osallistumaan tutki-

mukseen. 

4 Hankkeen toteutus 

4.1 Toimipaikat ja toimintaympäristö 

Hankkeen toteuttamisen aikana Rikosseuraamuslaitoksen alueorganisaatio jakautui kolmeen täytän-

töönpanoalueeseen eli rikosseuraamusalueeseen. Nämä ovat Etelä-Suomen, Länsi-Suomen sekä Itä- ja 

Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueet. Etelä-Suomen rikosseuraamusalueeseen kuului kuusi vankilaa 

ja kaksi yhdyskuntaseuraamustoimistoa. Länsi-Suomen rikosseuraamusalueeseen kahdeksan vankilaa ja 

viisi yhdyskuntaseuraamustoimistoa. Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueeseen kuuluu 12 vanki-

laa ja seitsemän yhdyskuntaseuraamustoimistoa. AKO-hankkeeseen osallistui Itä- ja Pohjois-Suomen 
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rikosseuraamusalueen Sukevan, Sulkavan ja Jyväskylän (ent. Laukaa) vankilat sekä Mikkelin ja Jyväskylän 

yhdyskuntaseuraamustoimistot. Seuraavassa kuvaus toimipaikoista: 

Sukevan vankila on 181 paikkainen suljettu vankila miehille. Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivujen mu-

kaan Sukevan vankilassa on mahdollista osallistua muun muassa metalliteollisuuden työhön tai osaston 

siivous-, vaatehuollon tai kiinteistöhuollon tehtäviin. Vankeusaikana voi suorittaa keskenjääneitä opin-

toja tai aloittaa uusia opintoja. Vankilassa on yksilö- ja ryhmämuotoista kuntouttavaa toimintaa, jolla 

tähdätään rikoksettomuuteen ja päihteettömyyteen. 

Sulkavan avovankilassa on 48 paikkaa miehille. Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivuilla Sulkavan vanki-

lasta kerrotaan muun muassa, että rikosten uusimista toimintaa toteutetaan ryhmämuotoisena ja yksi-

lötyönä. Vankilassa on mahdollista opiskella ammattitutkinto tai osia siitä. Vankila järjestää työtoimintaa 

laitoksen alueella: siivousta, kiinteistön ylläpitotehtäviä ja vaatteiden viikkausta Puolustusvoima yhteis-

työnä. Lisäksi vankilassa on avolaitosrahalla toteutettavia työkohteita. Palkkatyö vankilan ulkopuolella 

on myös mahdollista. Sulkavan vankilassa pyritään vapautuminen mahdollistamaan ehdonalaiseen va-

pauteen valvotun koevapauden kautta. 

Jyväskylän avovankilassa on 60 paikkaa miehille. Hankkeen alkaessa Jyväskylän vankilassa oli sekä nais- 

että miespaikkoja. Jyväskylän vankilassa ammatillinen kouluttautuminen ja siviilityö vankilan ulkopuolella 

ovat mahdollisia edellytysten täyttyessä. Vankilassa toteutetaan päihdekuntoutusta sekä erilaisia toimin-

taohjelmia. Toimintojen keskeisenä tavoitteena on edistää vapautumiseen valmistautumista. Jokaiselle 

vangille räätälöidään yksilöllinen kuntoutumispolku siviiliin, ja suurin osa vangeista vapautuu valvotun 

koevapauden kautta. 

Yhdyskuntaseuraamustoimistoista mukana olivat Jyväskylä ja Mikkeli. Yhdyskuntaseuraamustoimistot 

vastaavat toiminta-alueellaan yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta sekä viranomaisyhteistyöstä 

ja sen kehittämisestä. Yhdyskuntaseuraamuksia ovat nuorisorangaistus, ehdollisen vankeuden valvonta 

nuorille ja aikuisille, yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus ja ehdonalaisen vapauden valvonta. Asiak-

kaita palvelevat rikosseuraamustyöntekijät. Yhdyskuntaseuraamuksissa asiakkaille laaditaan rangaistus-

ajan suunnitelma, jonka tavoitteena on tukea asiakasta rikoksettomaan elämään. Keskeisiä yhteistyö-

kumppaneita ovat yhdyskuntapalvelun palvelupaikat, päihde- ja mielenterveyspalvelut, sosiaalitoimi, 

nuorten palvelut ja erilaiset järjestöt. 
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AKO-hankkeen ohella toteutuspaikoissa toteutettiin useita samanaikaisia muutosprosesseja sekä toi-

mintaa ohjaavia ja sitä rakenteistavia uudistuksia. Keskeisimmät näistä olivat niin sanotun vastuutyönte-

kijä -työskentelymallin omaksuminen sekä asiakas- ja toiminnanohjaustietojärjestelmän muuttuminen. 

Vastuutyöntekijä työskentelyllä tarkoitetaan sitä, että seuraamustaan suorittavan osalta nimetään vas-

tuuhenkilö, joka vastaa kokonaisvaltaisesti seuraamusajan hallinnoinnista. Uuden asiakas- ja toiminnan-

ohjaustietojärjestelmän käyttöönottoa valmisteltiin AKO-hankkeen aikana. Sen käyttöönotto oli toteu-

tumassa hankkeen lopussa. Hankkeen loppuvaiheessa kävi ilmi, että Rikosseuraamuslaitoksessa tullaan 

toteuttamaan laaja organisaatiouudistus vuoden 2023 aikana. 

4.2 Hankkeen toteutus koronapandemian aikana 

AKO-hanke käynnistyi vuoden 2020 helmikuussa. Välittömästi hankkeen käynnistyttyä Suomessa, kuten 

muuallakin maailmassa, reagoitiin nopeasti leviävään koronatartuntatautiin. Taudin oireet olivat moni-

naiset, mutta tyypillisesti siihen liittyi hengitystieinfektioita ja korkea kuolleisuusaste. Korona luokiteltiin 

pandemiaksi eli taudiksi, joka on levinnyt kaikkialle maailmassa. Suomessa asetettiin poikkeuksellinen 

sulkutila 8.3.2020 alkaen, jossa sosiaalisia kontakteja rajoittamalla pyrittiin vaikuttamaan taudin leviämi-

seen. Sulkutila tarkoitti muun muassa laajaa etätyösuositusta, koulujen siirtymistä etäopetukseen, har-

rastus- ja kulttuuritoiminnan sekä ravintoloiden sulkemista. Sulkutila purettiin asteittain siten, että suuria 

yleisötilaisuuksia rajoitettiin edelleen kesällä 2020. Syksyllä 2020 ja vuoden 2021 aikana oli voimassa 

rajoituksia ja suosituksia sosiaalisten kontaktien rajoittamisesta sekä muun muassa matkustusrajoituksia. 

Koronapandemia vaikutti merkittävästi hankkeen toteutukseen. Ensinnäkin, tuomioiden täytäntöönpa-

noja ei toteutettu. Tämä vaikutti siihen, että suunniteltua pienempi määrä seuraamustaan suorittavia tuli 

toimipaikkoihin, joten ammatillisen kuntoutustarpeen tunnistamista ja siihen ohjautumista oli mahdol-

lista toteuttaa rajallisemmalle määrälle osallistujia. 

Toiseksi, lähes kaikki hankkeen tapaamiset toteutettiin verkkovälitteisinä. Syksyllä 2020 rajoitusten hel-

littäessä hankkeen asiantuntijat pääsivät vierailemaan Jyväskylän vankilassa ja yhdyskuntaseuraamustoi-

mistossa sekä Sulkavan vankilassa ja Mikkelin yhdyskuntaseuraamustoimistossa. Myös hankkeen val-

mennus- ja työpajatyöskentely toteutui pääsääntöisesti etätoteutuksena, pois lukien Jyväskylässä pidet-

tyjä kahta tilaisuutta, jotka toteutettiin hybriditoteutuksena. Vaikka pandemia muutti ja hankaloitti hank-

keen toteutusta, pakkosiirtymä verkkovälitteiseen työskentelyyn myös hyödytti hanketta ja sen osana 
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toteutettua valmennusohjelmaa. Läsnäolotilaisuuteen verrattuna suurempi joukko henkilöstöä pystyi 

osallistumaan hankkeen koulutuspäiviin. 

4.3 Työpaketit ja toiminta 

AKO-hankkeen toteutus oli jaettu viiteen työpakettiin ja niiden sisältämiin toimenpiteisiin. Työpakettien 

toteutus oli ajallisesti osin samanaikaista, siten että esimerkiksi valmennus- ja työpajatilaisuudet toteu-

tettiin samana päivänä. Työpaketit, niiden tavoitteet ja toimenpiteet olivat seuraavat: 

Työpaketti 1: Seuraamustaan suorittavan ammatilliseen kuntoutukseen ohjausprosessin mallintaminen 

ja kehittäminen. Työpaketin tavoitteet olivat: a) kehittää ammatillisen kuntoutumistarpeen tunnistamis-

prosessia seuraamuksen eri vaiheissa, b) kehittää dokumentointitapoja ja tiedon siirtymistä seuraamuk-

sen eri vaiheissa, c) luoda yhteisiä ohjauskäytäntöjä yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankiloiden vä-

lille, d) luoda toimintamalli ja ohjeistus yhdyskuntaseuraamustoimistoihin ja vankiloihin vangin amma-

tillisen kuntoutukseen ohjauksen polun luomiseksi sekä e) kehittää ammatilliseen kuntoutukseen ohjas-

prosessin sisältöä ja ohjauksellisuutta seuraamuksen eri vaiheissa. 

Työpaketin toimenpiteet olivat: työprosessien havainnointi ja kehittämistyö sekä työpaja työskentely-

prosessi ammatilliseen ohjautumiseen mallintamiseksi ja kehittämiseksi. Kehittämistyön toteuttajiksi 

koottiin täsmäryhmät kuhunkin toimipaikkaan. Moniammatillisissa täsmäryhmissä oli 3–5 henkilöä ja ne 

työskentelivät tiiviisissä yhteistyössä ydinryhmän kanssa. Täsmäryhmien tehtävänä on suunnitella ja to-

teuttaa pilottimallit. 

Työpaketti 2: Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Työpaketin tavoitteet olivat a) virkamiesten osaami-

sen kehittäminen ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamisessa ja b) yhtenäisen ohjausprosessin ja oh-

jauksellisuuden kehittäminen eri toimijoiden välille. Työpaketin toimenpiteitä olivat henkilöstön valmen-

nuspäivät. Hankkeessa toteutettiin hankkeeseen osallistuvien yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja van-

kiloiden henkilöstölle yhteisiä valmennuksia, joiden tavoitteena oli lisätä työntekijöiden tietoa ja osaa-

mista ammatillisesta kuntoutuksesta, työ- ja toimintakyvyn arvioinnista sekä motivoivan ohjaukseen toi-

mintaperiaatteista. Valmennusten lisäksi työntekijöiden osaamisen kehittymistä tuettiin avoimesti saa-

tavilla olevalla materiaalilla. 
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Työpaketti 3: Ohjausprosessin yhteiskehittäminen ja pilotointi. Työpaketin tavoitteena oli ammatilliseen 

kuntoutukseen ohjauksen mallin pilotointi mukana olevissa vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimis-

toissa. Työpaketin toimenpiteet olivat: ohjausmallin kehittäminen ja pilotointi. 

Työpaketti 4: Pilotin arviointi. Työpaketti tavoitteena oli tuottaa tietoa ammatilliseen kuntoutukseen oh-

jauksen tarpeesta, toteutuksesta ja toimivuudesta seuraamusaikana. Toimenpiteet olivat: pilotin  

arviointi. Ohjautumisen pilottitoiminnasta kerättiin tietoa ohjauksen toteutumisesta ja sitä tukevista hy-

vistä käytännöistä sekä siihen liittyvistä haasteista. 

Työpaketti 5: Hankkeen hallinnointi, seuranta ja tiedotus. Työpaketin tavoitteet olivat hankkeen toimen-

piteiden toteuttaminen, seuranta ja tiedotus. Toimenpiteet olivat: hankkeen hallinnointi ja tiedonvälit-

täminen. 

5 Tulokset 

5.1 Ammatilliseen kuntoutukseen ohjautuminen seuraamusaikana: 
alkukartoitus ja toteutettu kehittämistyö 

Seuraamusaikana käynnistyneistä ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen prosesseista ei ole tilas-

tollista tietoa. AKO-hanke toteutti alkukartoituksen siitä, onko ammatillinen kuntoutus eri muodoissaan 

tuttu ja missä määrin sinne ohjaudutaan hankkeessa mukana olevissa toimipaikoissa kevään ja kesän 

2020 aikana. Alkukartoitus toteutettiin keskusteluna hankkeen ydinryhmässä sekä toteuttamalla työnte-

kijöiden haastatteluja ja alkukysely osallistuvissa toimipaikoissa. AKO-hankkeen alkukartoitus ja muut 

Rikosseuraamuslaitoksessa toteutetut hankkeet ja selvitykset antavat viitteitä siitä, että ammatillinen 

kuntoutus käynnistyy vain harvoin seuraamusaikana. 

AKO-hankkeen toteuttamassa alkukartoituksessa todettiin joitakin haasteita ja tilanne- ja rakenneteki-

jöitä, jotka vaikuttavat siihen, ettei ammatilliseen kuntoutukseen ohjauduta seuraamusaikana. Tunniste-

tut haasteet jäsennettiin kolmeksi teemaksi: osaaminen ja sen kehittäminen, toimintakäytännöt ja ver-

kostotyö sekä prosessin haavoittuvat hetket. Seuraavassa lyhyt kuvaus kustakin tunnistetusta teemasta. 
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5.1.1 Ammatillista kuntoutusta ja työ- ja toimintakykyä koskeva tieto ja osaamisen 

kehittäminen 

AKO-hankkeen alkuvaiheessa toteutetussa tiedonkeruussa (kysely, alkuhaastattelut) tunnistettiin tarve 

osaamisen kehittämiselle, joka tiivistyy hyvin kyselyn avovastauksessa: ”Ehdottomasti henkilökunnan 

osaamisen ko. aihealueesta. Tällä hetkellä ei ole riittävästi tietoa. Eikä osaamista ole työ- ja toimintakyvyn 

arvioinnista ja ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisesta.” Alkukyselyssä vastaajia (n = 30) pyydettiin 

arvioimaan sitä, kuinka hyvin hän tuntee ammatillisen kuntoutuksen järjestelmän asteikolla 0–10 (ei tie-

toa – paljon tietoa). Vastausten keskiarvo oli neljä. Arviot omasta osaamisesta vaihtelivat paljon (vaihte-

luväli 1–9). Kohdennetun kyselyn pohjalta voidaankin todeta, että ammatillista kuntoutusta koskevaa 

osaamista ei juuri ole ja se vaihtelee laajasti henkilöstä toiseen. 

Osana tilannekartoitusta toteutettiin haastatteluja, joissa tiedusteltiin muun muassa, onko työntekijällä 

riittävästi tietoa ammatillisesta kuntoutuksesta ja ovatko he olleet mukana ammatillisen kuntoutuksen 

prosesseissa toimipaikassaan. Kuten kyselyssäkin, myös haastattelussa työntekijät toivat esille, etteivät 

he juurikaan tiedä ammatillisen kuntoutuksen järjestelmästä. Joillekin työntekijöille se oli tuttu, mutta 

lähinnä toisaalla kartutetun työkokemuksen pohjalta. Kukaan työntekijöistä ei ollut aiemmin ollut mu-

kana toteutuneessa ammatillisen kuntoutuksen prosessissa, vaikka työllistymistä edistettiin monin eri 

tavoin ja toimenpitein. Työllistymistä edistettiin muun muassa ohjaamalla seuraamustaan suorittavaa 

vapautumisvaiheessa työllisyyspalveluihin ja sosiaalityön palveluihin. 

Alkukartoituksen pohjalta näyttää siltä, että ammatillista kuntoutusta ei tunnisteta vaihtoehdoksi seu-

raamusaikana. Ammatillisen kuntoutuksen polku ei tule esille muun muassa siksi, ettei ole riittävästi 

tietoa eikä prosessia, joka tukisi ammatillisen kuntoutuksen mahdollistumista. Haastatteluista tuli esille, 

että ammatillisen kuntoutuksen prosessin käynnistymistä ei ajatella kuuluvaksi seuraamusaikaan. Erään 

haastateltavan sanoin:  

”No mä en osaa sanoo miksi se ei tule esille. Varmasti pitäisi olla yhteistyökumppaneita. Kun 

meiltä vapautuu vanki niin yleensähän varataan niinkun työkkäriaika. Sitä aatellaan et se prosessi 

lähtee niinkun sieltä etenemään.” 
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Työ- ja toimintakyvyn arviointi on keskeinen ammatillisen kuntoutuksen näkökulmasta, mutta toteutu-

neiden haastattelujen pohjalta tunnistettiin, ettei sitä käsitteenä tunneta, eikä siihen liity tiettyä arvioin-

tivälinettä, esimerkiksi tiettyä lomaketta. Työ- ja toimintakyvyn arviointia kuitenkin tehdään. Se toteutuu 

usein hieman välillisesti ja huomaamatta, osana ohjaustilanteita ja, etenkin avovankilassa, osana arjen 

ohjaustilanteita ja keskusteluja, työtoiminnoissa ja havainnoilla seuraamustaan suorittavan selviytymi-

sestä. 

Kokonaisuutena näyttää siltä, että työ- ja toimintakyvyn arvioinnista puuttuu yhteiset toimintakäytännöt. 

Edelleen näyttää siltä, että havainnot työ- ja toimintakyvyssä sekä seuraamustaan suorittavan kanssa 

käydyissä keskusteluissa ilmaistut tarpeet eivät aina välttämättä välity seuraamusajan suunnitelmaan tai 

dokumentoituja suunnitelmia ei edistetä seuraamuksen aikana. 

Työ- ja toimintakyky ei ole pysyvä ominaisuus, joka joko on tai ei ole. Ensinnäkin, työ- ja toimintakyky 

tulee käsittää ajallisesti muotoutuvana ja muuttuvana. Monella seuraamustaan suorittavista on päihde-

ongelma, jonka vuoksi seuraamusajan alkuvaiheessa kärsitään päihderiippuvuuteen ja niistä vieroittu-

miseen liittyvistä ongelmista. Myös seuraamusaika voi vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn ja jotkut haasta-

teltavista toivat esille sen, että ”laitostuminen vaikuttaa toimintakykyyn siviiliin siirryttäessä”. Samaan 

aikaan moni työntekijä tunnisti, että nimenomaan seuraamusaika voi olla hyvä ajoitus ammatillisen kun-

toutuksen selvittämiselle ja edistämiselle. Työ- ja toimintakyky voi olla rangaistusaikana myös parempi, 

kun päihteiden käyttö katkeaa. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja ammatillisen kuntoutuksen tarpeen 

ytimessä on tarpeen tunnistamisen ja kuntoutuksen oikea-aikaisuus. 

Toiseksi, toiminta- ja työkyky eivät ole dikotomisia, siten että sitä joko on tai ei ole. Pikemminkin on niin, 

että kukin sijoittuu johonkin kohtaan jatkumolla ja vaikka henkilö ei kykenisi tiettyihin työtehtäviin, hän 

voi kyetä toisiin. Työtehtäviä ja työtä voidaan mukauttaa ja sopeuttaa yksilöllisiin tarpeisiin. Joistakin 

puutteista tai erityistarpeista huolimatta, henkilöllä voi olla paljon voimavaroja ja työkykyä. Puutteiden 

sijaan onkin tärkeää keskittyä vahvuuksiin ja resursseihin (Tiainen ym. 2019; Ervasti ym. 2022). 

Ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen näkökulmasta vankilassa on huomioitava myös vankiter-

veydenhuolto ja sen resurssit, sillä yli 29-vuotiaat tarvitsevat lääkärin lausunnon ammatilliseen kuntou-

tukseen. Moni vankilassa toimiva haastateltavista peräänkuulutti resursseja vankiterveydenhuollolle, 

jonka resurssit nähtiin puutteellisina. Joissakin vankiloissa toimintoja on myös uudistettu siten, että van-

kilassa on aiemmin ollut jatkuvasti paikalla oleva sairaanhoitaja, joka on korvattu joinakin päivinä paikalla 
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käyvällä sairaanhoitajalla. Tämä vaikeuttaa yhteistyötä ja hankaloittaa pääsyä lääkärille. Eräs haastatel-

tava kuvaa tilannetta näin: 

”Nyt on että kun ei oo sitä omaa terveydenhuoltoa niin se on aika heikkoa, sinne ohjaaminen. 

Ylipäätään et kun lääkärikäyntien saaminen on vaikeaa. Pitää olla aika isot ongelmat, että niihin 

niinkuin pystytään antamaan aikaa.”  

Osaamisen kehittäminen 

AKO-hankkeen valmistelussa ja hankkeen aikana tunnistettiin osaamisen kehittämisen tarve. Osaamisen 

kehittäminen toteutui eri menetelmin ja prosessina AKO-hankkeen aikana. Hankkeen keskeinen tavoite 

oli kehittää osaamista ammatillisesta kuntoutuksesta sekä ohjausosaamisen kehittäminen, joten nämä 

teemat olivat hankkeen valmennusten keskeisiä sisältöjä. Osaamista kehitettiin hankkeen valmennus- ja 

työpajatyöskentelyssä, oppimisalustalla, välitehtävinä valmennuspäivien välillä ja hankkeen tilaisuuk-

sissa. Hankkeen aikana järjestettyihin koulutus- ja työpajapäiviin osallistui 8–20 työntekijää kustakin toi-

mipaikasta. Näin ollen kuhunkin hankkeen järjestämään koulutuspäivään osallistui yhteensä noin 40–60 

työntekijää. Hankkeen koulutuspäivien luento-osuudet tallennettiin, joten ne olivat vapaasti katsotta-

vissa kaikissa AKO-hankkeen toimipaikoissa. 

Ammatilliseen kuntoutukseen ohjautuminen edellyttää, että työntekijällä on riittävästi tietoa ammatilli-

sesta kuntoutuksen edellytyksistä ja sen toimintatavoista. Seuraamustaan suorittava saattaa usein tarvita 

tukea ammatillisen kuntoutuksen prosessin aloittamisessa. 

Hankkeen ensimmäiset koulutus- ja työpajapäivät järjestettiin marras-joulukuussa 2020. Ammatillista 

kuntoutusta koskevan osaamisen kehittämisen valmennuspäivän keskeinen asiasisältö oli työ-ja toimin-

takyvyn arviointi, Kelan ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdot sekä yhteiskehittämisen periaatteet ja 

kehittämishanketyön aloittaminen. 

Ensimmäisen koulutus- ja työpajapäivän jälkeen toimipaikkakohtaiset täsmäryhmät aloittivat työskente-

lyn. Keskeistä tässä työskentelyssä oli eri työntekijäryhmien osallistuminen. Työntekijät toimivat yhdessä 

johdon kanssa omaa työtään, työprosesseja ja yhteistyökäytäntöjä kehittäen. Täsmäryhmät edesauttoi-

vat ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen toimintatavan juurtumista ja vakiinnuttivat osaamisen 

kehittymistä toimipaikoissa. Täsmäryhmien kautta jokaiseen toimipaikkaan muodostui työntekijäryhmä, 
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joka on perehtynyt ammatilliseen kuntoutumiseen ja jolla on erinomaiset valmiudet ylläpitää tietoa ja 

taitoa ammatillisen kuntoutuksen järjestelmistä sekä edistää hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja. 

Täsmäryhmien työskentelyssä lähtökohtana oli yhteiskehittämisen ja oppimisen mahdollistaminen, ke-

rätä tietoa ja välittää hankkeesta ja työskentelystä saatua tietoa edelleen toimipaikoissa. Hankkeen jär-

jestämien workshoptilaisuuksien ja säännöllisten tapaamisten tavoitteena oli mahdollistaa yhteinen kes-

kustelu, uusien näkökulmien löytäminen sekä toisilta oppiminen. 

Toisessa valmennuspäivässä teemana oli ohjausosaaminen ja siihen liittyvien käytäntöjen kehittäminen 

erityisesti ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Tavoitteena oli avata keskustelu ohjausosaamisen viiteke-

hyksestä, joka taustoitti myös AKO-hankkeen taustalla olevaa ohjausideologiaa. Toisessa valmennus-

päivässä käsiteltiin myös moninaisuutta. Näkökulmina olivat naiserityinen työskentelystä ja monikult-

tuurisuus. 

Kolmannessa valmennuspäivässä käsiteltiin erityisesti monialaista ja moniammatillista yhteistyötä, mikä 

perustui toimipaikkojen tarpeisiin. Tavoitteena oli vahvistaa kunkin toimipaikan omaa verkostoa ja ni-

velvaiheen työskentelyä. Kussakin toimipaikassa kutsuttiin koolle paitsi alueellisia (koulutustahot,  

sosiaalityö, työllistämispalvelut) myös kansallisia toimijoita ja yhteistyötahoja.  

5.1.2 Ohjausosaamisen ja -käytäntöjen kehittäminen ratkaisukeskeisestä 

työorientaatiosta 

AKO-hanke on valmennuksissa kiinnittynyt ratkaisukeskeiseen työtapaan ja työtavoissa yhteiskehittämi-

seen. Asiakastyön ja palveluiden yhteiskehittämisen (co-creation) käsitteeseen liittyy läheisesti englan-

ninkielinen käsite value co-creation, jolla tarkoitetaan arvon yhteiskehittämistä viitaten yrityksen tai or-

ganisaation yhteistyön tuloksena syntyvään arvoon (Jalonen 2019). Arvonluonnissa on kyse tietoisesta 

ja tavoitteellisesta pyrkimyksestä toteuttaa arvokkaaksi koettua toimintaa, esimerkiksi laadukasta am-

matillisen kuntoutumisen tunnistamisprosessia. Paitsi liike-elämässä, myös julkisella sektorilla on kiin-

nostusta arvon yhteiskehittämiseen. Se nähdään usein vastaukseksi niukkeneviin resursseihin ja pyrki-

myksiin vastata kansalaisten toiveisiin ja tavaksi kehittää palveluja (Tuulaniemi 2015, 107), mutta siihen 

liittyvät heikkoudet tai sudenkuopat, tulee tunnistaa (Jalonen 2019). Esimerkiksi osallistumisen ideaali ei 

välttämättä tarkoita sitä, että se toteutuu. Osallistuminen voi toteutua valikoivasti. 
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AKO-hankkeessa yhteiskehittämisen lähtökohtana oli ajatus siitä, että eri toimijat yhdessä tuottavat mo-

nipuolisempaa ja laadukkaampaa kehittämistyön tulosta kuin yksikään ryhmä itsenäisesti, etenkin kun 

kuntoutus nähtiin toteutuvaksi verkostoissa ja verkostoyhteistyönä. Yhteiskehittämisen periaate tuki 

työntekijöiden osallistamista ja edesauttoi toiminnan juurtumista käytäntöön. Yhteiskehittäminen ei si-

nällään takaa toiminnan haluttua muutosta, vaan tarvitaan tietoista toimintaa toiminnan juurtumiseksi 

(mm. Jalonen 2019). 

Ratkaisukeskeisyys viitekehyksenä ohjauksessa 

Ohjauksessa ratkaisukeskeisyys tarkoittaa asiakkaan omien voimavarojen, motivaation ja toiveikkuuden 

vahvistamista. Riippumatta elämänalueesta, esimerkiksi päihteiden käyttö tai ammatillinen kuntoutumi-

nen, tärkeää on löytää asiakkaan oma motivaatio ja toiveikkuus muutokseen. Monelle rikollinen elämän-

tapa on pitkä prosessi ja esimerkiksi ajatus kouluttautumisesta ja työstä voi olla kaukaista. Tämä tarkoit-

taa, että motivaatio ja toiveikkuus täytyy ’herättää’ (ks. myös Oikarinen 2022, 65). Tästä kertoi myös yksi 

haastateltu työntekijä: ”Motivaatio ei ole mikään tällainen, että sitä joko on tai ei ole, vaan meidän täytyy 

pyrkiä se synnyttämään”. 

Toiveikkuuden herättäminen ja ylläpitäminen on ohjaustyön sisältö, eikä vain välivaihe jonkin muu ta-

voitteen saavuttamiseen. Siksi kaikki kohtaamiset ja keskustelut seuraamustaan suorittavan kanssa ovat 

merkityksellisiä. Ohjauskeskustelussa työntekijä voi houkutella seuraamustaan suorittavaa pohtimaan 

sitä mitä hyvää on vielä mahdollista, mistä kurjasta kannattaa päästää irti ja mikä lisäarvo elämään sitä 

kautta tulee. Realistiset tavoitteet ja konkreettiset päätökset etenemisestä auttavat ja työskentely niiden 

tavoittamiseksi voidaan aloittaa jo rangaistusaikana. Joskus tavoitteellisuus voi olla uutta, jos elämässä 

on aiemmin vain ajauduttu tilanteesta toiseen. On tärkeää löytää houkutteleva vaihtoehtoinen tulevai-

suus: vain näin voidaan mahdollistaa hetkiä, jossa esimerkiksi työura voi tulla houkuttelevammaksi kuin 

rikollinen elämä. Näin kuvattiin myös AKO-hankkeen haastatteluissa. Eräs haasteltava kertoi näin: 

”Ihan olennaisinta ja keskeisintä vangin motivoinnissa on vuorovaikutuksessa vangin kanssa ol-

lessa siinä hetkessä läsnäolo. Että osattaisi ja pystyttäisi hyvinkin pienistä vangin sanomisista tai 

tekemisistä, eleistä tarttumaan kiinni, ja oikealla tavalla kyseenalaistamaan tai pysäyttämään – 

kokonaan peilaamaan niitä vangin omia ajatuksia ja puheita, ja sitä kautta saada vanki pysähty-

mään ja miettimään todenteolla, ja saada vankia kyseenalaistamaan sitä omaa ajattelua.” 
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AKO-hankkeessa ratkaisukeskeisyys oli mukana paitsi valmennuksen teemana myös taustoittavana vii-

tekehyksenä rakentuneessa ammatilliseen kuntoutumiseen ohjauksen mallissa. Mallin näkökulmasta se 

tarkoittaa sitä, että eri vaiheissa seuraamusta on mahdollista tarkastella ja etsiä yhdessä seuraamustaan 

suorittavan kanssa erilaisia mahdollisuuksia esimerkiksi arjen hallinnan, koulutuksen tai työllistymisen 

edistämiseksi. Myös ammatillisen kuntoutumisen tarpeen tunnistaminen on pysähtymistä ja selkeiden 

tavoitteiden asettamista. 

5.1.3 Toimintakäytäntöjen ja moniammatillisen ja -alaisen verkostotyön kehittäminen 

AKO-hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kehittää ja testata toimintamalli ammatilliseen kuntoutumi-

seen ohjautumiseen. Hankkeen toteutus tukeutui toimintatutkimukselliseen orientaatioon (Kuula 2006). 

AKO-hankkeessa tämä tarkoitti kiteytetysti sitä, että hankkeen toimenpiteet ja suunnittelu toteutettiin 

yhteistoiminnassa hankkeeseen osallistuneiden toimipaikkojen kanssa. Yhdeksi keskeiseksi tekijäksi tun-

nistettiin toimintakäytäntöihin liittyvät kehittämiskohteet: ensiksi dokumentointi ja toiseksi moniamma-

tilliseen ja -alaiseen verkostoyhteistyöhön liittyviä tekijöitä. 

Dokumentointi 

Dokumentointi on keskeisessä roolissa seuraamusaikana etenkin rangaistusajan suunnitelman kautta. 

Rangaistusajansuunnitelma muun muassa ohjaa seuraamusaikana toteutettavia kuntouttavia toimenpi-

teitä ja sitä päivitetään säännöllisin ajoin seuraamusaikana. Tästä syystä tavoitteiden dokumentointi ja 

niiden seuraaminen ja päivittäminen ovat keskeistä ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen ja siihen 

liittyvien prosessien näkökulmasta. Yhdeksi haasteeksi ja kehittämiskohteeksi tunnistetiin se, että ran-

gaistusajan suunnitelmien laatu vaihtelee joko osaamisen tai dokumentointiin liittyvien tekijöiden 

vuoksi. Eräs haastateltava pohti tilannetta näin: 

 ”Mä mietin sitä, että meille tulee asiakkaita niin monesta eri vankilasta. Kun meille tulee asiak-

kaita eri alueilta niin, niin me nähdään myös niitä eroja. Kirjaaminen heittelee aika paljon”. 

Dokumentointi on myös keskeinen tekijä sille, missä määrin ja millä tavalla asiakkaan toiveet ja tarpeet 

toteutuvat seuraamusaikana. Esimerkiksi yhdyskuntaseuraamustoimistojen työntekijät kertoivat siitä, 

että joissakin tapauksissa rangaistusajan suunnitelma tehdään paperien pohjalta tapaamatta henkilöä, 

jos tuomittu ei tule sovittuun tapaamiseen. 
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Dokumentointikäytäntöihin liittyvä hierarkkisuus saattoi vaikeuttaa sujuvaa yhteistyötä ja tavoitteiden 

toteutumista. Edelleen dokumentointiin ammatillisen kuntoutumisen ohjaamisen näkökulmasta liittyy 

haasteita myös organisaation ja vastuiden hierarkkisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi vankilan opetta-

jilla ei ollut mahdollisuutta lukea rangaistusajansuunnitelmaa, tai täydentää sinne huomioitaan. Myös-

kään vartijat vankiloissa eivät kirjaa havaintoja, joten tärkeiden arkihavaintojen siirtyminen osaksi ran-

gaistusajan suunnitelmaa ja tiedon välittyminen on haaste. Esimerkiksi vartijoiden ja opettajien havain-

not saattavat jäädä välittymättä. Toisaalta joissakin toimipaikoissa oli tehokkaita keinoja, kuten viikko-

palaverit, joissa huolehdittiin siitä, että tieto ja havainnot kirjataan ja huomioidaan rangaistusajan suun-

nitelmassa. Ongelmaksi tunnistettiin edelleen se, ettei terveydenhuollosta saada riittävästi tietoja, eikä 

seuraamustaan suorittavalla usein virkamiesten näkökulmasta ole täsmällistä tietoa tai käsitystä siitä 

onko ja mitä selvityksiä on tehty. 

Tietojen puutteellisuus ja muistinvaraisuus ovat niin ikään haasteena ja hankaloittavat ammatilliseen 

kuntoutukseen ohjautumista. Usein seuraamustaan suorittavilla on keskeneräisiä opintoja, joista ei ole 

todistuksia. Myös työhistoria voi olla pirstaleista ja koostua pääosin epävirallisissa työsuhteissa tehdystä 

työstä. Todistusten ja työhistorian selvittämiseen kuluu aikaa, joka pahimmillaan johtaa siihen, ettei am-

matillista kuntoutusta ehditä käynnistämään, vaikka tarve siihen olisi tunnistettu ja asiakkaalla motivaatio 

käynnistää prosessi.  

Dokumentointia koskeva tarkastelu osoitti edelleen, että työ- ja toimintakyvyn arviointi vaihteli toimi-

paikasta toiseen. Ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen näkökulmasta ongelmallista on se, ettei 

työ- ja toimintakykyyn kiinnitetä huomiota tai ettei sitä toteuteta järjestelmällisesti seuraamusaikana. 

Tämä antaa viitteitä siitä, ettei sitä nähdä tärkeäksi teemaksi seuraamusajan tavoitteiden näkökulmasta. 

Toisaalta alkukyselyyn vastanneista 56 prosenttia oli samaa mieltä väitteiden ”Vangin/asiakkaan työky-

kyä arvioidaan riittävästi toimipaikassa?” ja ”Vangin/asiakkaan toimintakykyä arvioidaan riittävästi toimi-

paikassa?” kanssa. 

Kyselyn avovastauksessa huomautettiin, että rikosseuraamuslaitoksen tehtävänä on estää uusintarikol-

lisuutta: ”ei tähdätä siihen, että kuntoutetaan vanki työmarkkinoille”. Ammatilliseen kuntoutukseen oh-

jautuminen ja työllistymisen edistäminen voi olla keskeinen tekijä rikoksettoman elämäntavan omaksu-

misessa. Näin ollen ne voivat edistää rikoksettoman elämän saavuttamisessa ja tulisi nähdä keinona 

perustehtävän tukemisessa. 
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Moniammatillinen ja monialainen verkostotyö 

AKO-hankkeeseen osallistuneissa toimipaikoissa moniammatillinen ja monialainen verkostotyö tunnis-

tettiin tärkeäksi ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisessa. Tällä viitataan paitsi toimipaikkojen sisäi-

seen työskentelytapaan, myös verkostotyöskentelyyn toimipaikkojen ulkopuolelle. Sisäinen moniamma-

tillinen työskentelytapa on tärkeää erityisesti ammatillisen kuntoutuksen tarpeen tunnistamisessa ja pro-

sessissa. Eri ammattiryhmät, kuten vartijat, työnjohtajat, erityisohjaajat ja rikosseuraamustyöntekijät, 

kohtaavat seuraamustaan suorittavan eri tilanteissa. Seuraamustaan suorittava voi itse kertoa toiveistaan 

ja voimavaroistaan kohtaamalleen virkamiehelle missä tahansa tilanteessa ja seuraamusajan vaiheessa. 

Olennaista on, että seuraamuspaikassa varmistetaan tietojen siirtyminen. Tämä edellyttää moniamma-

tillista ja -alaista työskentelyotetta ja sen mahdollistamista. 

Toiseksi, verkostotyö tulee toteutua seuraamuspaikan ja sen ulkopuolisen palvelujärjestelmän kanssa. 

Keskeisiä toimijoita ovat usein Kelan etuuskäsittelijät ja palveluasiantuntijat, kuntien asumispalvelut, so-

siaalihuolto, työllisyyspalvelut sekä terveyspalvelut. Lisäksi niiden seuraamustaan suorittavien osalta, 

jotka suorittavat opintoja seuraamusaikana, koulutusorganisaatiot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. 

Ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen osalta keskeisiä toimijoita ovat lisäksi Kelan kuntoutuksen 

asiantuntijat, terveydenhuolto (mikäli lääkärin lausunto tarvitaan) sekä ammatillista kuntoutusta tuotta-

vat toimijat. 

5.2 Ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen pilotoinnin mallinnus, 
toteutus ja arviointi 

Ammatillisen kuntoutuksen mallinnus toteutui prosessina läpi hankekauden. Kehittämistyöhön ja mal-

linnukseen osallistuivat kaikki AKO-hankkeen toteuttajaryhmät (ydin- ja täsmäryhmät). Ryhmät olivat 

moniammatillisia. Etenkin moniammatillisissa toimipaikkakohtaisissa täsmäryhmissä mallinnettiin, toteu-

tettiin ja arvioitiin ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen pilotti. Lähtökohtana kehittämistyössä oli 

yhteiskehittäminen ja yhteiskehittämistä koskevan keskustelun mahdollistaminen. Toimipaikkakohtais-

ten työskentelyjen lisäksi oli myös yhteisiä tapaamisia, missä kuultiin eri talojen kehittämistyötä ja hyviä 

käytäntöjä. 
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5.2.1 Pilotointikohteet 

Koska hankkeen toteutus tukeutui toimintatutkimukselliseen toteuttamistapaan, pilotointikohteita ei ol-

lut määritelty etukäteen, vaan ne määriteltiin ja muodostettiin yhdessä hanketoimijoiden kanssa hank-

keen aikana. Tätä kautta pyrittiin lisäämään henkilöstön sitoutumista yhteiskehittämiseen ja madalta-

maan kehittämistyön hierakkisuutta. 

Pilotointikohteeksi valikoitui ensinäkin ammatillisen kuntoutustarpeen tunnistaminen, asiakasprosessit 

ja asiakkaan ohjaaminen ammatilliseen kuntoutukseen. Tähän liittyi myös asiakasprosessi yli 29-vuotiai-

den asiakkaiden osalta lääkärinlausunnon saamiseksi vankiterveydenhuollosta. Pilottiprosesseihin pyrit-

tiin saamaan mukaan alle ja yli 29-vuotiaita, joten myös terveydenhuollolla oli keskeinen rooli pilottitoi-

minnassa. 

Toiseksi pilotointikohteeksi valikoitui yhteistyökäytännöt verkostoissa. Tällä tarkoitettiin muun muassa 

yhteistyötä vankilan ulkopuolisten työtoimintapaikkojen (esimerkiksi järjestöt) kanssa ja yhdyskuntaseu-

raamustoimistojen ja myös vankiloiden osalta yhteistyötä kunnan palveluiden kanssa, kuten työllisyyden 

kuntakokeiluun. Työllisyyden kuntakokeiluun ohjattiin seuraamustaan suorittavia, jotka olivat vapautu-

misvaiheessa. 

Kolmas kehittämiskohde oli rikosseuraamuslaitoksen sisäisen yhteistyön kehittäminen. Tällä tarkoitetaan 

siirtymiä muun muassa avovankilasta suljettuun vankilaan tai avovankilasta yhdyskuntaseuraamustoi-

mistoon. 

5.2.2 Pilotin toteutus 

AKO-hankkeen pilotointi toteutettiin kesän 2021 aikana. Pilotointia hankaloitti se, ettei seuraamuksia 

täytäntöönpantu johtuen koronapandemiasta. Näin ollen uusia seuraamustaan suorittavia ei tullut toi-

mipaikkoihin. Pilotointi toteutui niiden seuraamustaan suorittavien kanssa, jotka jo olivat suorittamassa 

seuraamustaan kyseisessä vankilassa tai yhdyskuntaseuraamustoimistossa. Edelleen pilotointia hanka-

loitti niin koronapandemiasta kuin muistakin syistä johtuva henkilöstövajaus, joka vaikutti henkilöstön 

mahdollisuuteen osallistua hankkeen toimintaan. Toisaalta henkilöstövajaus antoi pilotille realistisen ku-

van toimintaympäristöstä. 

Pilotin toteutuksesta kantoi päävastuun kunkin toimintayksikön täsmäryhmä, joka varmisti toiminnan 

etenemisestä ja tietojen kokoamisesta pilotin jälkeen. Pilottitoimintaan osallistui täsmäryhmää laajempi 
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henkilöstöryhmä, jonka kokoonpano vaihteli toimipaikkakohtaisesti. Hanke ei missään vaiheessa kerän-

nyt osallistuvien asiakkaiden henkilö- tai muita yksilöintitietoja. Seuraavassa kuvaus pilottikohteista.  

5.2.3 Ammatillisen kuntoutustarpeen tunnistaminen, asiakasprosessit ja asiakkaan 

ohjaaminen ammatilliseen kuntoutukseen kokonaisvaltaisena prosessina 

Tavoitteena oli, että tunnistettaan ammatillisen kuntoutuksen tarve ja tunnistetaan asiakkaan motivaatio 

ammatillisen kuntoutuksen prosessin käynnistämiseksi. Hankkeen pilotointi ajoittui koronapandemian 

täyssulun jälkeiseen aikaan (keväästä syksyyn vuonna 2021), mutta paikoitellen tuomioiden täytäntöön-

panoja ei tehty. Tämä vaikutti siihen, että seuraamuspaikoissa oli ennakoitua rajallisempi määrä asiak-

kaita. 

Pilottitoimintaan pyrittiin saamaan mukaan alle ja yli 29-vuotiaita seuraamustaan suorittavia henkilöitä. 

Alle 29-vuotiaat eivät tarvitse lääkärinlausuntoa ammatilliseen kuntoutukseen. Valtaosa ammatilliseen 

kuntoutukseen ohjautumisista toteutuikin alle 29-vuotiaiden kanssa. Ammatillisen kuntoutuksen pro-

sessin ja sen pilotoinnin näkökulmasta tarkoituksenmukaista oli kuitenkin myös tunnistaa yli 29-vuotiaita 

ammatillisesta kuntoutuksesta kiinnostuneita asiakkaita, joiden osalta voitiin selvittää prosessia lääkä-

rinlausunnon saamiseksi. 

Pilottitoimintaan osallistumista kartoitettiin laajasti toimipaikoissa. Jos tunnistettiin tarve ammatilliseen 

kuntoutukseen tai sen selvittämiseen, keskusteltiin seuraamustaan suorittavan kanssa motivaatiosta, tar-

peista ja halusta osallistua ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumiseen prosessiin ja AKO-hankkeeseen. 

Pilottiprosessit voidaan karkeasti jakaa kolmeen polkuun. 

1. Osa (n = 8) pilottitoimintaan osallistuneista eteni keskusteluissa Kelan kanssa ja joidenkin kanssa 

kuntoutus käynnistyi, esimerkiksi NUOTTI-valmennuksena. Osa näistä prosesseista oli edelleen 

kesken pilotin päättyessä. 

2. Osa (n = 9) pilottiin osallistuneista ohjautui kunnan palveluihin, muun muassa samaan aikaan 

toteutuneeseen työllisyyden kuntakokeiluun. 

3. Aloitettuja, mutta keskeytyneitä prosesseja oli paljon (n = 13). Näihin syynä oli muun muassa 

seuraamustaan suorittavan oman motivaation katoaminen tai äkilliset tilanteet, esimerkiksi 

asuinkunnan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston vaihtuminen. Monen keskeytyneen prosessin 

taustalla oli ajankohtaistunut päihdetilanne. Hallitsemattomassa päihdetilanteessa ammatillisen 
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kuntoutuksen käynnistäminen ei ole mahdollista. Tähän luokkaan on kirjattu myös ne, joiden 

kanssa on käyty keskusteluja seuraamuspaikassa, mutta jotka eivät edenneet. Moni keskuste-

luista päätyi siihen, että seuraamustaan suorittava pohti asiaa, mutta ei välttämättä halunnut 

edetä. Usein keskusteluja käytiin useampikin, mutta silti päädyttiin siihen, että motivaatiota am-

matilliseen kuntoutukseen ja tarpeen selvittämiseen ei ole juuri nyt tai että muu elämäntilanne 

(esim. asunto- tai päihdetilanne) ei mahdollista sitä. 

Taulukossa 1 kuvataan pilottiin osallistuneiden seuraamustaan suorittavien lukumääriä ja ohjautumisen 

polkua pilotin aikana.  

Taulukko 1. Toteutuneet ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen asiakasprosessit.  

Ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen asiakasprosessien eteneminen Lukumäärä 

Kelan ammatilliseen kuntoutukseen (ml. prosessi kesken pilotin päättyessä, 
neuvottelu tai alkukartoitus Kelassa, NUOTTI-valmennus alkoi) 

8 

Muihin palveluihin (ml. työllisyyden kuntakokeilu, työkokeilu, toisiin palveluihin 
ja työtoimintoihin) 

9 

Prosessi keskeytyi (ml. alkukeskustelun jälkeen ei etene, keskeytyi prosessin 
alettua) 

13 

 

5.2.4 Rikosseuraamuslaitoksen sisäisen yhteistyön kehittäminen 

ja nivelvaihetyöskentely 

Rikosseuraamuslaitoksen sisäisen yhteistyön kehittämisellä tarkoitettiin toimipaikan sisäistä ja eri toimi-

paikkojen välisen yhteistyön kehittämistä. Kehittämiskohteena oli esimerkiksi yhteistyökäytäntöjen ke-

hittämistä avovankilan ja suljetun vankilan välillä tai yhdyskuntaseuraamustoimistoon. Lisäksi hank-

keessa tunnistettiin sisäisen yhteistyön merkitys ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisessa eli nivel-

vaiheissa. Nivelvaihetyöskentelyllä tarkoitetaan siirtymää toimipaikasta toiseen, esimerkiksi avovanki-

lasta suljettuun vankilaan. Hankkeen aikana tunnistettiin, että siirtymä toimipaikasta toiseen saattaa tar-

koittaa sitä, että seuraamustaan suorittavan motivaatio romahtaa ja tavoitteet vaihtuvat. Tämä toi ha-

vainnollisesti esille sisäisen yhteistyön merkityksen myös ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisessa. 
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5.2.5 Yhteistyökäytännöt verkostoissa 

Yhteistyökäytäntöjen kehittämisellä verkostoissa tarkoitettiin muun muassa yhteistyötä terveyspalvelui-

hin kuten vankiterveydenhuoltoon, vankilan ulkopuolisten työtoimintapaikkojen (esimerkiksi järjestöt) 

kanssa ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen osalta yhteistyötä kunnan palveluihin, kuten työllisyyden 

kuntakokeiluun. 

Etenkin terveydenhuollolla, mukaan lukien vankiterveydenhuollolla, on merkittävä rooli ammatilliseen 

kuntoutukseen ohjautumisessa vankiloissa. Yli 29-vuotiaiden osalta asiakas tarvitsee lääkärinlausunnon, 

missä todetaan alentunut toimintakyky ja ammatillisen kuntoutuksen tarve. Yhdeksi pilottikohteeksi va-

littiin vankilassa yhteistyökäytäntö vankiterveydenhuollon kanssa. Pilottiprosessissa oli seuraamustaan 

suorittavia, yli 29-vuotiaita, jotka tarvitsivat lääkärinlausunnon. 

Pilotoidut prosessit osoittivat, että yhteistyökäytäntö edellyttää toimivaa viestintää. Pilottiprosessit osoit-

tivat, että se mihin tarpeeseen B-lääkärinlausuntoa pyydettiin, ei aina välittynyt lääkärille ja prosessi ei 

alkanut. Pilotin aikana käynnistettiin myös prosessi B-lääkärinlausunnon saamiseksi. Prosessin kesto on 

useita viikkoja. Joissakin toimipakoissa seuraamustaan suorittavia ohjattiin myös työllisyyden kuntako-

keiluun. Verkostotyön osalta pilotti tarkoitti edelleen sitä, että tiivistettiin yhteistyötä työtoimintoja tuot-

taviin palveluihin. Verkostojen havainnollistaminen osoitti verkostojen laajuuden. 

5.2.6 Kokemuksia pilotista: haavoittuvat hetket ja työskentelyn nivelvaiheet 

Pilottivaiheessa kuultiin sekä seuraamustaan suorittavilta että työntekijöiltä kokemuksia ammatilliseen 

kuntoutukseen ohjautumisen prosessista. Lisäksi tunnistettiin toimintamallin näkökulmasta erityisen 

haavoittuvia hetkiä ja nivelvaiheita, jotka tulee tunnistaa. Taulukkoon 2 (s. 46) on koottu ammatilliseen 

kuntoutukseen ohjautumista edistäviä ja estäviä tekijöitä. 

Työntekijät kartoittivat seuraamustaan suorittavien kokemuksia osallistumisesta ammatillisen kuntou-

tuksen ohjautumiseen. Tyypillisesti asiakkaat olivat kuulleet ammatillisesta kuntoutuksesta työntekijöiltä, 

esimerkiksi erityisohjaajilta. Näin kertoi eräs AKO-hankkeeseen osallistunut seuraamustaan suorittava: 

”Sain kuulla ammatillisesta kuntoutuksesta erityisohjaajaltani koevapausvalmisteluita tehdessä”. Toi-

saalta seuraamusajan sisäiset vertaisverkostotkin osoittautuivat merkitykselliseksi AKO-hankeen lyhyen 

pilotointivaiheen aikana, sillä eräs osallistuja kertoi kuulleensa ammatillisesta kuntoutuksesta kaverilta: 

”Kuulin kaverilta NUOTTI-valmennuksesta ja haluan ottaa Kelaan yhteyttä. Se kuulostaa hyvälle”. 
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Hankkeen pilotissa ei ehditty juurikaan saamaan kokemuksia pitkälle edenneistä prosesseista, joissa 

asiakasprosessi olisi edennyt Kelaan tai ammatilliseen kuntoutukseen. Kuitenkin kokemukset toteutu-

neista prosesseista olivat positiivisia: ”Ammatillisen kuntoutuksen prosessi meni sulavasti ja nopeasti 

eteenpäin”. Edelleen asiakas kuvaa, kuinka prosessi eteni sujuvasti: ”Oltiin Kelaan yhteydessä ja sitten 

valmentaja soitti ensimmäisestä tapaamisesta”. Hän jatkaa kuvaustaan kertomalla, että kokemus kes-

kustelusta oli hyvä: ”Kelan työntekijän tapaaminen oli rento keskustelu”. 

Ammatillisen kuntoutumisen tarpeen tunnistamisen ajoitus on tärkeää. Moni tunnustelluista pilottipro-

sesseista ei käynnistynyt kunnolla tai päättyi heti alkuvaiheessa. Yksi syy oli se, ettei seuraamustaan suo-

rittava kokenut tätä oikea-aikaiseksi. Eräs osallistunut kertoi näin: ”Tulevaisuuden suunnitelmien teke-

minen ei ole ollut nyt ajankohtaista, mutta on ollut apua käytännön asioiden järjestelemisessä”. Edellä 

olevan sitaatin pohjalta vaikuttaa siis sille, että keskustelu ammatillisesta kuntoutuksesta on selkeyttänyt 

myös muiden käytännön asioiden hoitamista. Nämä voivat liittyä esimerkiksi asuntoon ja asumista kos-

keviin järjestelyihin. 

Jotkut ammatillisen kuntoutuksen prosessit kuitenkin käynnistyivät AKO-hankkeen aikana. Alle 29-vuo-

tiaiden osalta NUOTTI-valmennus oli yleisin ammatillisen kuntoutuksen prosessi. NUOTTI-valmennus 

tarkoittaa sitä, että kukin nuori saa henkilökohtaisen valmentajan, jonka kanssa asetetaan tavoitteet ja 

toimitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Kyseinen kuntoutus toteutuu tiiviissä yhteistyössä valmentajan 

ja kuntoutujan välillä. Yksi NUOTTI-valmennukseen ohjautunut kertoi, ettei vuorovaikutus välttämättä 

käynnisty heti hyvin ja vaatii niin kuntoutujalta kuin ammattilaisiltakin kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. 

Hän kuvasi alkutilannetta näin: ”NUOTTI-valmentajan tapaamiset aluksi ahdisti, kun tuntui että olemme 

aivan eri planeetoilta. Pikkuhiljaa kuitenkin olemme alkaneet löytää yhteistä säveltä”. Onkin tärkeää, että 

myös ammattilaiset osaavat tukea kuntoutuksen käynnistyessä kuntoutujaa pitkäjänteisyyteen. 

Työntekijöiden kokemuksia kartoitettiin useilla eri tavoilla hankkeen ja pilotin eri vaiheissa. Monelle työn-

tekijälle ammatillisen kuntoutuksen prosessi oli uutta ja vaati kykyä sopeutua ja hallita aiemmin vain 

vähän tai ei lainkaan tuttua prosessia. Siitä, ettei prosessi ole selkeä, saatiin kokemuksia esimerkiksi näin: 

“Alussa ollut epävarmuutta prosessista, mutta hankkeen aikana selkeytynyt.“ 
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Ennakoimattomuus 

Pilottiprosessi osoitti, että vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistossa ammatillisen kuntoutuksen 

prosessiin liittyy ennakoimattomuutta. Nämä liittyvät seuraamustaan suorittavan omaan motivaatioon 

ja sen ylläpitämiseen, aiempiin kokemuksiin niin sanotusta viranomaistyöskentelystä ja pelokkuus, seu-

raamustaan suorittavan päihdetilanteen vaikeutumiseen sekä siirtymiin eri toimipaikkojen (vankilat, yh-

dyskuntaseuraamustoimistot) tai seuraamustaan suorittavan asuinpaikan välillä. Kutsumme näitä ”haa-

voittuviksi hetkiksi” ja tarkoitamme näillä niitä tilanteita, joissa seuraamusaikana jo käynnistynyt tai val-

misteltu ammatillisen kuntoutuksen prosessi saattaa katketa odottamattomasti. 

Kuntoutujan motivaatio, valmius ja uskallus 

Kuntoutumisessa ja kuntoutusprosessissa kuntoutujan motivaatio on tärkeää. Pilottiprosesseissa tunnis-

tetiin, että motivaation ylläpitäminen oli joissain tilanteissa hankalaa, esimerkiksi pitkäaikaisissa seuraa-

muksissa ja suljetussa vankilassa. Niin ikään motivaatio ammatilliseen kuntoutukseen osallistumiseen 

saattoi lopahtaa siirtymissä eri toimipaikkojen välillä ja erityisesti avolaitoksesta suljettuun laitokseen. 

Pilotti osoitti, että motivaatioon tulee satsata ja sitä tulee aktiivisesti pitää yllä kaikissa ohjaustilanteissa. 

Seuraamustaan suorittavat olivat myös uuden edessä. Jotkut työntekijät toivat esille, että joillakin seu-

raamustaan suorittavilla on pelokkuutta osallistua seuraamusaikana ammatilliseen kuntoutukseen ja  

asiointiin viranomaisten kanssa. Haastattelussa tuotiinkin esille, että työntekijät huomaavat asiakkaiden 

ajoittain jännittävän esimerkiksi Kelan tai työvoimapalveluiden kanssa asiointia (Oikarinen 2022, 76). Tätä 

kuvataan seuraavassa aineistoesimerkissä: ”…sellainen pelko myös hoitaa niitä asioita, koska he usein 

esimerkiksi jännittävät paljon Kelan tai [työvoimapalveluiden] kanssa asiointia, kun he sanovat etteivät 

he ymmärrä mitä siellä sanotaan”. Sama kokemus välittyi AKO-hankkeen pilottikokemuksena Kelan 

työntekijän kokemana. Voi olla niin, että pelokkuus liittyy viranomaistyöskentelyyn yleensä tai ylipäänsä 

sosiaalisiin tilanteisiin. Tätä voidaan tukea antamalla riittävästi tietoa siitä, mitä ammatillinen kuntoutus 

on ja mitä siihen voi liittyä. Tämä edellyttää virkamiehiltä riittävää osaamista ja tietoa ammatillisen kun-

toutuksesta ja sen järjestämistavoista. 
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Oikea-aikaisuus ja haavoittuvat nivelvaiheet 

Oikea-aikaisuudesta keskusteltiin toistuvasti hankkeen aikana. AKO-hankkeen pilottiprosessien tavoit-

teena ei ollut tunnistaa yksittäistä vaihetta, johon ammatillinen kuntoutus olisi mahdollinen tai ajankoh-

tainen. Oikea-aikaisuudesta keskusteltiin eri tasolla: ensinnäkin oikea-aikaisuutta henkilötasolla seuraa-

mustaan suorittavan tilanteessa ja toiseksi seuraamusajan prosessin vaiheena. Oikea-aikaisuus kuntou-

tujan osalta tarkoitti muun muassa oikea-aikaisuutta motivaation ja päihdetilanteen näkökulmasta. Toi-

nen oikea-aikaisuuden näkökulmasta keskeinen näkökulma oli seuraamusaika ja sen vaihe. Keskeinen 

periaate on, että ammatilliseen kuntoutukseen ohjautuminen voi toteutua missä tahansa vaiheessa seu-

raamusaikaa. Joillakin työntekijöillä oli kuitenkin kokemus siitä, että tietty vaihe, esimerkiksi koevapaus 

koetiin hyväksi vaiheeksi NUOTTI-valmennukselle: ”Nuotti-valmennus ollut todella hyvä koevapauden 

aikana”. 

Oikea-aikaisuus liittyy myös seuraamustaan suorittavan päihdetilanteeseen. Moni seuraamustaan suo-

rittava kärsii päihdeongelmista, joka tulee olla hallinnassa ammatillisen kuntoutuksen aikana, vaikkei 

ammatillinen kuntoutus edellytäkään täysraittiutta. Päihdetilanne voi vaikeutua myös seuraamusaikana 

ja vaikuttaa myös seuraamusajan suorituspaikkaan (esimerkiksi siirtymää avovankilasta suljettuun van-

kilaan). 

Siirtymät seuraamuslaitoksesta toiseen tai yhdyskuntaseuraamustoimistoon ovat haavoittuvia. Olen-

naista on, että jo käynnistetty ammatillinen kuntoutusprosessi ”saattaen vaihdetaan” seuraamustaan 

suorittavan osalta ja hänen niin halutessaan virkamieheltä toiselle. AKO-hankkeessa tunnistettiin seu-

raamuspaikan siirtymistä ja prosessin siirtymistä. Tämä edellyttää ensinnäkin täsmällistä ja ajantasaista 

dokumentointia rangaistusajan suunnitelmaan siten, että seuraamustaan suorittavan ei itse tarvitse 

muistaa kaikkia prosessiin jo kuuluneita vaiheita ja yhteydenottoja tai päätöksiä. Rangaistusajan suun-

nitelman tavoitteiden tulee seurata mukana, siten että jo aloitetut prosessit eivät katkea ja niitä  

edistetään. 

Monialainen verkostotyö 

Monialainen verkostotyö rikosseuraamuslaitoksen ja Kelan välillä on tärkeää ammatillisen kuntoutuksen 

mahdollistumiseksi. AKO-hankkeen aikana toimipaikoilla oli nimetty Kelan kuntoutuksen asiantuntija. 

Tämä koettiin hyvänä: ”Kätevää ollut, kun ollut hankkeen aikana yksi henkilö kenen kautta prosessit 
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etenevät”. Kelaan oltiin yhteydessä myös viranomaispuhelinnumeron kautta. Työntekijöiden kokemus-

ten mukaan tätä kautta yhteydenotto voi ajoittain olla hankalaa. Eräs työntekijä kertoi näin: ”odotettiin 

viranomaislinjalta 20 minuuttia ja prosessin jonoon noin 2 kuukautta”. Yksi tunnistetuista kehittämiskoh-

teista Kelan palveluihin oli nimetyt yhteyshenkilöt Rikosseuraamuslaitokselle.  

Simo Oikarinen (2022) toteutti osan haastatteluaineiston keräämisestä AKO-hankkeessa. Hän hyödynsi 

keräämäänsä haastatteluaineistoa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielmas-

saan. Oikarinen toteaa, että rikosseuraamusalalla monialaiseen yhteistyöhön liittyy useita haasteita. Hän 

jaottelee haasteet viiteen luokkaan. Ensinnäkin haasteena on, että ammattilaisillakin on negatiivisia ja 

yhteistyötä haittaavia asenteita rikostaustaisia henkilöitä kohtaan. Toiseksi ongelmaksi tunnistettiin se, 

että etenkin pienillä paikkakunnilla yhteistyö henkilöityy. Yhteistyö voi itsessään olla tehokasta ja hedel-

mällistä, mutta on samaan aikaan haavoittuvaa: yksittäisen henkilön siirtyminen toisiin tehtäviin, eläköi-

tyminen tai muun syyn johdosta toteutuva tehtävien muuttuminen saattaa kokonaan estää yhteistyön. 

Kolmanneksi haasteeksi tunnistettiin se, että palvelutarvetta ei tunnisteta, joten yhteistyö ei toteudu 

lainkaan. Neljänneksi haasteeksi tunnistettiin se, että esimerkiksi vankeusajan päättyessä kuntataholta ei 

ole riittäviä valmiuksia tai halua järjestää tarvittavia palveluja. Viides haaste liittyi seuraamustaan suorit-

tavien haasteisiin asioinnissa. Voi olla, että on haasteita sosiaalisessa kanssakäynnissä yleensä tai ongel-

mia ymmärtää luettua tai muuten annettuja ohjeita. Verkostoyhteistyön haasteet tulee tunnistaa niiden 

kehittämiseksi. 

Joissakin tapauksissa ammatillinen kuntoutus käynnistyi AKO-hankkeen aikana ja näistä prosesseista 

saatiin arvokasta tietoa monialaisen verkostotyön näkökulmasta. Pilottitoiminta osoitti, että myös kun-

toutuksen aloittamista tulee valmistella. Kelassa ammatillinen kuntoutus käynnistyy alkukartoituksella 

kuntoutuksen asiantuntijan kanssa. Pilottiprosessissa tunnistettiin tarve sille, että asiakas kykenee enna-

koimaan keskustelua ja sen kulkua. Voi olla, että valmistautumattomana kuntoutustarvetta kartoittava 

keskustelu ei saavuta tavoitteitaan, mikäli keskustelusta ei ennakkoon ole riittävistä tietoa. Sosiaalisten 

tilanteiden tai viranomaisyhteistyön jännittäminen ja muut ongelmat aiemmissa kohtaamisissa tai esi-

merkiksi tiedon puute palvelun luonteesta saattavat vaikeuttaa kohtaamistilanteita. Pilottiprosessissa 

tunnistettiinkin tarve hyvälle valmistautumiselle. Lisäksi tunnistettiin tarve jatkuvalle yhteistyölle amma-

tillista kuntoutusta tuottaviin tahoihin. Eräs työntekijä kertoi näin: ”NUOTTI-valmentajasta ja soveltuvuu-

desta olisi hyvä saada etukäteen enemmän tietoa”. Toisaalta yhteistyö ja vuorovaikutus korostui myös 

kuntoutuspalveluja tuottavan osaamisen näkökulmasta. Eräs rikosseuraamusalalla työskentelevä totesi, 



AMMATILLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAAMINEN RIKOSSEURAAMUSLAITOKSESSA 46 

 

että ”NUOTTI-valmentaja oli tuonut esiin epävarmuutta, missä kohdissa tehdään yhteistyötä Risen 

kanssa“, joten myös kuntoutusta tuottavien tahojen näkökulmasta yhteistyöosaaminen on tärkeää. 

Taulukko 2. Ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumista edistäviä ja estäviä tekijöitä. 

Edistäviä tekijöitä Estäviä tekijöitä 

Seuraamustaan suorittavan motivaatio Seuraamustaan suorittavilla monia samanaikaisia  
ongelmia 

Seuraamustaan suorittavan onnistumisen kokemukset 
ryhmässä (työtoiminnot, opinnot) 

Seuraamustaan suorittavan vaikea päihdeongelma 

Moniammatillinen yhteistyö Seuraamustaan suorittavan motivaation puute,  
sitoutuminen 

Riittävä tieto (sekä henkilökunnalla että seuraamustaan 
suorittavalla) 

Ennakoimattomat muutokset ja haavoittuvat  
hetket/prosessin katkeaminen 

Selkeä tietoa ammatillisesta kuntoutuksesta saatavilla 
toimipaikoissa 

Ammatillisen kuntoutuksen prosessin näkökulmasta 
liian lyhyt seuraamusaika 

Toimivat yhteistyökäytännöt (Kela, ammatillista  
kuntoutusta tuottavat tahot) 

Siirtymä toimipaikasta toiseen 

Oikea-aikaisuuden tunnistaminen Henkilöstöresurssit (ml. vankiterveydenhuolto)  
ja henkilöstön vaihtuminen 

5.3 Ammatilliseen kuntoutumiseen ohjauksen toimintamalli 

5.3.1  Toimintamallin periaatteet 

Ammatilliseen kuntoutumiseen ohjauksen toimintamalli (AKO-toimintamalli) (ks. liite) muotoiltiin yhteis-

työssä osallistuneiden yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankiloiden henkilöstön kanssa. Syksyn 2021 

valmennuksessa käytiin läpi mallin rakentamisen perusperiaatteita, ja erityisesti sitä mitä mallintaminen 

tarkoittaa ja miten työprosesseja mallinnetaan. Tarkastelu kohdentui ammatillisen kuntouksen tarpeen 

tunnistamiseen ja ohjaukseen. Yksikkökohtaisista mallinnuksista ja esimerkeistä muotoiltiin yksi yhteinen 

malli, jota työstettiin yhteiskehittämisenä usean keskustelukierroksen kautta. Tämä edellytti keskusteluja 

toimintojen pelkistämisestä ja työprosessien konkretisoimista. Toimintamallista haluttiin joustava ja so-

veltuva hyödynnettäväksi ero seuraamuksissa. AKO-toimintamallia ei esimerkiksi sidottu olemassa ole-

viin tietojärjestelmiin, tiedossa oli, että esimerkiksi asiakastietojärjestelmä tulee uudistumaan. AKO-toi-

mintamallin tueksi tuotettiin lisämateriaalia, jotka konkretisoivat ammatilliseen kuntoutukseen ohjautu-

mista. Lisämateriaaliksi työstettiin muun muassa kortit, joiden kautta on helpompi ottaa ammatillisen 

kuntoutumisen teemat ja vaihtoehdot puheeksi ja samalla tukea asiakasta tapaamisiin Kelassa. 
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Toimintamallin muodoksi valittiin sähköinen tiedostomuoto, joka on helppo ottaa käyttöön ja hyödyn-

tää muun muassa henkilöstön perehdytyksessä ja osana arjen työtä. Edelleen toimintamalli työstettiin 

sellaiseen muotoon, että kokonaisuus tai osia siitä (esim. niin kutsutun työkaluliitteen ammatillisen kun-

toutumisen kortit) on mahdollista antaa seuraamustaan suorittavalle tutustuttavaksi. 

Keskeinen periaate AKO-toimintamallissa on, että ammatilliseen kuntoutumiseen ohjautuminen voi to-

teutua missä tahansa seuraamuksen vaiheessa. Toimintamalli ei kohdennu erityisesti seuraamusproses-

sin alkuun tai päättämisvaiheeseen, vaikka nämä olivat korostuneet hankkeen suunnitteluvaiheessa. 

Hankkeen aikana tunnistettiin, että mikä tahansa vaihe seuraamusajasta (alkuvaihe, seuraamuksen kes-

kivaihe tai vapautumisen valmistelu) voi olla ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen näkökulmasta 

oikea-aikaisia. 

Toisena toimintamallin periaatteena on, että ammatillisen kuntoutustarpeen voi tunnistaa kuka tahansa 

työntekijöistä. Toimintamallia ei sidottu tietyn työntekijänimikkeen vastuulle. Tunnistaminen voidaan 

tehdä yhtä lailla vankilan osastolla, työtoiminnoissa tai erityisohjaajan tai yhdyskuntaseuraamustoimis-

ton rikosseuraamustyöntekijän toimesta. Vastuista ja velvollisuuksista sekä ammatilliseen kuntoutukseen 

ohjaamisesta tulee sopia kussakin toimipaikassa. 

Kolmas keskeinen periaate toimintamallin ja ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen näkökulmasta 

on, että arkihavainnoilla ja lähiohjauksella on keskeinen rooli. Tällä tarkoitetaan sitä, että työ- ja toimin-

takyvystä saadaan parhaiten tietoa nimenomaan osana arjen toimintoja. Muun muassa kyky huolehtia 

arkisista toiminnoista, sosiaalisista tilanteista ja työtehtävistä antavat paljon tietoa työ- ja toimintaky-

vystä. Lisäksi usein on niin, että omasta työ- ja toimintakyvystä kertominen tapahtuu luontaisesti limit-

tyen arjen toimintoihin ja ne on helpompaa ottaa puheeksi työntekijöiden kanssa verrattuna epäviralli-

sissa tilanteissa kuin ajanvarauksella toteutettavien keskustelujen aikana. 

Neljäs toimintamallia ohjaava ajatus on se, että ammatillinen kuntoutustarve voidaan tunnistaa monia 

eri väyliä (ks. liite). Ammatillisesta kuntoutustarpeesta voi kertoa seuraamustaan suorittava itse, hänen 

perheensä tai muu läheinen. Tarve voidaan tunnistaa työtoiminnoissa, opinnoissa tai muissa lähiohjaus-

tilanteissa. Myös vartija voi tunnistaa tarpeen. 
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5.3.2 Toimintamallin vaiheet 

Toimintamalli on jaettu kolmeen vaiheeseen (ks. liite). Nämä ovat 1) tunnista ammatillisen kuntoutuksen 

tarve, 2) selvitä ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdot ja 3) varmista päätös ja toteutus. Kaikissa vai-

heissa korostuu tietojen dokumentointi eli kirjaaminen sekä seuraamustaan suorittavan kanssa yhdessä 

asetettujen tavoitteiden seuraaminen. Työntekijällä on ohjaus- ja neuvontavastuu. Toimintamallissa ko-

rostuu myös päätöksenteko. Päätökset ilmaisevat, missä vaiheessa ammatillisen kuntoutuksen prosessi 

on menossa ja milloin ja kenen toimesta päätöksiä tehdään. Päätösten kirjaaminen tulee toteutua siten, 

että ne vahvistavat seuraamustaan suorittavan osallisuutta.  

Toimintamalliin on kuvattu huutomerkeillä haavoittuvat hetket, jotka ovat kriittisiä tekijöitä ammatillisen 

kuntoutukseen ohjautumisessa ja saattavat johtaa prosessin keskeytymiseen. Näitä ovat muun muassa 

päihteiden käyttö sekä siirtymävaiheet seuraamusaikana. Toimintamallin liitteeksi on muotoiltu esimer-

kit siitä, miten ammatillisen kuntoutuksen ohjauksen malli voi toteutua kolmessa erityyppisessä esimerk-

kitilanteessa. Toimintamallin liitteenä on myös Kelan esite kuntoutuksesta ja esimerkki tunnistamisen 

työkalun käytöstä. Toimintamalliin sisältyy myös ammatillisen kuntoutustarpeen tunnistamisen ja moti-

voinnin kortit, joissa esitellään Kelan ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehtoja ja jotka perustuvat ratkai-

sukeskeiseen lähestymistapaan ja keskustelumalliin. Lisäksi toimintamalliin on sisällytetty tuen tarpeiden 

ja elämäntilanteen sanoittamisen tueksi Palvelupolut kuntoon (PAKU) -hankkeessa tarkoitettu Mitä si-

nulle kuuluu -työkalu käyttöohjeineen. 

6 Johtopäätökset ja suositukset 

AKO-hanke muotoili, pilotoi ja arvioi ohjautumisen toimintamallia Rikosseuraamuslaitokselle. Hankkeen 

alussa kartoitettiin tilannekuva ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisesta. Hankkeen aikana toteu-

tettiin kehittämistyö ja ohjautumisen malli yhdessä osallistuneiden toimipaikkojen työntekijöiden kanssa. 

Hankkeessa kartoitettiin myös pilotteihin osallistuneiden seuraamustaan suorittavien kokemuksia am-

matilliseen kuntoutukseen ohjautumisesta. Tässä luvussa kuvaamme keskeisiä johtopäätöksiä ja suosi-

tuksia ammatillisen kuntoutuksen mahdollistamiseksi. 
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6.1 Johtopäätökset: marginaalista valtavirraksi 

Ammatillinen kuntoutus voi käynnistyä jo seuraamusaikana. AKO-hankkeessa tarkasteltiin nimenomaan 

Kelan järjestämää ammatillista kuntoutusta. Ammatillinen kuntoutus ei tarkoita yhtä, kaikille samaa työl-

lisyyttä tukevaa toimenpidettä, vaan valikoimaa erilaisia toimenpiteitä. Kela voi järjestää ammatillista 

kuntoutusta työttömille, opiskelijoille sekä niille, joilla on työhistoriaa alle viisi vuotta. Oikeus ammatilli-

seen kuntoutukseen arvioidaan aina yksilöllisesti. 

Ammatillinen kuntoutus ei sovellu kaikille seuraamustaan suorittaville. Samaan aikaan on selvää, että 

moni seuraamustaan suorittava hyötyisi ammatillisesta kuntoutuksesta. Seuraamusajan tavoitteena on 

tukea rikoksetonta, ja usein myös päihteetöntä, elämäntavan omaksumista. Vaikka ammatillinen kun-

toutus tähtää ammattiin, työllistymiseen, työhön tai koulutukseen, se on samaan aikaan yksi keino tukea 

rikoksetonta elämää. Seuraamusaika voikin olla otollinen ajankohta työkyvyn selvittämiseen ja ammatil-

listen kuntoutustoimenpiteiden käynnistämiseen. 

Ammatilliseen kuntoutukseen ohjautuminen edellyttää osaamista ja tietoa niin eri prosesseista ja am-

matillisen kuntoutuksen järjestämistavoista. Jos työntekijä ei tunne ammatillisen kuntoutuksen järjestel-

mää ja toimintatapoja, on mahdotonta kertoa seuraamustaan suorittavalle mistä on kyse. Prosessin on-

nistumisten kannalta on tärkeää, että Rikosseuraamuslaitoksen työntekijät tietävät prosessin vaiheista 

pääpiirteet. Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöiden ei tarvitse olla kuntoutuksen ammattilaisia: Kelan 

kuntoutuksen asiantuntijat ja palveluntuottajat vastaavat kuntoutuksen sisällöistä. 

Ammatilliseen kuntoutukseen ohjautuminen edellyttää riittäviä aika- ja henkilöstöresursseja niin Rikos-

seuraamuslaitoksessa kuin esimerkiksi vankiterveydenhuollossa ja hyvinvointialueiden peruspalveluissa-

kin. Ammatillinen kuntoutus edellyttää yli 29-vuotiaiden osalta toimintakyvyn selvittämistä ja B-lääkä-

rinlausuntoa. 

Moni seuraamustaan suorittava vapautuu tilanteeseen, jossa ei ole tietoa pysyvästä asunnosta. Oikea-

aikaisuus ja riittävät resurssit tarkoittavat myös sitä, että seuraamustaan suorittavien asunnottomuuson-

gelma ratkaistaan, sillä ilman pysyvää asuntoa voi olla mahdotonta sitoutua ammatilliseen kuntoutuk-

seen. Ammatillinen kuntoutus on osa sosiaali- ja yhteiskuntapoliittista keinovalikoimaa, jolla tuetaan 

osallisuutta yhteiskuntaan, omaan arkeen ja palveluihin. Vapautuminen asunnottomuuteen on iso, 
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mutta ratkaistavissa oleva, ongelma. Pysyvän asunnon puutteen toi esille myös yksi haastatelluista työn-

tekijöistä: ”Valitettavan usein täältä ihmiset vapautuvat vailla kotia, aivan liian usein. Ja kyllä sen sillon 

melkein tietää, että millä tavalla se vaikuttaa ihmisen asenteeseen ja muutoksen edistämiseen”. 

6.2 Suositukset: ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen edellytyksiä 

Ammatilliseen kuntoutukseen ohjautuminen seuraamuksen aikana ei toteudu itsestään. Usein on niin, 

että vaikka asiakas ja seuraamustaan suorittava tunnistaisi kuntoutuksen tarpeen, hän tarvitsee tukea 

ohjautuakseen ammatilliseen kuntoutukseen. 

Seuraavassa on joitakin suosituksia Rikosseuraamuslaitokselle ja laajemmin kuntoutuksen ammattilaisille 

ja päätöksentekijöille. Suositukset perustuvat niihin havaintoihin, jotka tehtiin AKO-hankkeen aikana. 

Suositukset on tuottanut hankkeen koordinaattorin Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijat. 

Taustalla on vaikuttanut kysymys siitä mitä ainakin pitäisi toteutua, että ammatilliseen kuntoutukseen 

ohjautuminen seuraamusaikana olisi mahdollinen (ks. kuvio, s. 56). Olemme jäsentäneet suositukset nel-

jään teema-alueeseen ja lisäksi läpileikkaaviin teemoihin. Teemat ovat: osaamisen kehittäminen ja yllä-

pitäminen, tunnistamisen ja prosessin kehittäminen sekä monialainen ja ammatillinen yhteistyö. Seuraa-

vassa lyhyesti kustakin teema-alueesta. 

6.2.1 Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen 

Vähimmäisedellytys ammatilliseen kuntoutumiseen ohjautumiselle ja ohjaukselle on tieto ammatillisen 

kuntoutuksen palveluista. Sekä rikosseuraamusalan henkilöstöllä että seuraamustaan suorittavilla pitää 

olla selkeää ja ajantasaista tietoa ammatillisen kuntoutuksen järjestelmästä ja palveluvaihtoehdoista sekä 

palvelupolusta. Palveluista kertominen antaa seuraamustaan suorittavalle mahdollisuuden havaita ja 

harkita vaihtoehtojaan sekä tehdä suunnitelmia. 

Tieto on osallisuuden perusedellytys ja seuraamustaan suorittavat tarvitsevat tiedon saamiseen usein 

apua. Tieto ammatillisesta kuntoutuksesta kuuluu kaikille kaikissa vaiheissa seuraamusta ja kaikissa yk-

siköissä. Rikosseuraamusalalla epäsymmetrisen valtasuhteen sekä kontrolloivan ja kuntouttavan työ-

orientaation välisen jännitteen korostumisen vuoksi vuorovaikutuksen merkitys korostuu tiedon välitty-

misessä. 
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Osaaminen tarkoittaa myös osallistavaa ja myönteistä asennetta ja ohjauksen taitoja. Koska lähiohjauk-

sen merkitys on suuri kuntoutuksen tarpeiden tunnistamisessa, tarvitaan koko henkilöstön kuntoutus-

osaamisen vahvistamista. Lisäksi osallistavan ohjausosaamisen ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä eri-

tyisesti voimavaroja ja toiveikkuutta vahvistava tavoite- ja motivointityöskentely tukee ammatilliseen 

kuntoutukseen ohjautumista ja voi ehkäistä ennakoimattomia katkoksia. Lisäksi yksi osaamisen kehittä-

misen kohde on dokumentointiosaamisen vahvistaminen, sillä vain se työ ja havainnot, mitkä on doku-

mentoitu, on näkyvää ja siirrettävissä olevaa tietoa. 

Henkilöstön tietojen ja taitojen osaamista voidaan ylläpitää säännöllisillä koulutus- tai infotilaisuuksilla 

ammatillisen kuntoutuksen järjestelmästä ja palveluista sekä työskentelykäytännöistä. Toimipaikoista 

tunnistettuja hyviä käytäntöjä olivat muun muassa asian keskustelu viikkopalavereissa. Tieto ammatilli-

sesta kuntoutuksesta ja ohjautumiseen tukevista työskentelykäytännöistä tulisi olla osa perehdytystä. 

AKO-hankkeen toimintamallin hyödyntäminen tässä tarkoituksessa on yksi askel tähän suuntaan. 

AKO-silmälasit 

Hankkeessa ammatillisen kuntoutustarpeen tunnistamista ja ohjautumisen edistämistä kuvattiin AKO-

silmälasien käsitteellä. Erään toimipaikan keksimä käsite otettiin laajasti käyttöön hankkeen kehittämis-

työssä. Hankkeen loppuseminaarissa esitettiin ammatillisen kuntoutuksen ohjausosaamisen metaforaksi 

moniteholaseja. Ammatilliseen kuntoutukseen ohjauksessa työntekijän täytyy nähdä tarkasti lähelle, 

jotta tunnistaa seuraamustaan suorittavan tilanteessa hetket ja aloitteet, jolloin hän voisi olla motivoitu-

nut muutokseen. Kauas tulee nähdä, jotta työntekijä ja seuraamustaan suorittava näkevät erilaisia mah-

dollisuuksia tulevaisuudessa ja jatkopolun rangaistusajan jälkeen. Moniteholasit on hyvä metafora myös 

rakenteellisella tasolla: myös organisaatioissa ja laajemmin yhteiskunnassa tulee nähdä lähelle sekä olla 

malttia panostaa pitkällä tähtäyksellä seuraamustaan suorittavien arjen hallintaan ja rikoksettomaan elä-

mäntapaan. 

6.2.2 Ammatillisen kuntoutuksen tarpeen tunnistaminen 

Seuraamuksen aikana ammatillinen kuntoutus ja kuntoutukseen ohjautuminen toteutuu vain, jos työ- ja 

toimintakyvyssä tunnistetaan haasteita tai ongelmia, ja jos tunnistettu tieto kirjataan osaksi rangaistus-

ajan suunnitelmaa. Työ- ja toimintakyvyn tunnistaminen tulee ymmärtää osana arjen työtä, lähiohjausta 
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ja päivittäisiä kohtaamisia seuraamusaikana. Tärkeää on, että lähiohjaustilanteissa ollaan avoimia seu-

raamustaan suorittavan itsensä kertomille tuen tarpeille. Työ- ja toimintakyvyssä olevien haasteiden 

tunnistamiseksi tulisi kehittää osallistavaa kirjaamista osana Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmiä. 

Työ- ja toimintakyvyn tunnistamiseen voidaan käyttää yksikössä sovittuja työkaluja, kuten lomakkeita ja 

mittareita. Se miten nämä soveltuvat Rikosseuraamuslaitoksen toimintakäytäntöihin vaatii kehittämis-

työtä ja arviointia. Hankkeessa päädyttiin ehdottamaan olemassa olevien arviointivälineiden hyödyntä-

mistä, sillä niitä tukee laaja kehittämistyö ja myös jatkuva päivittäminen. Jo olemassa olevien mittareiden 

etuna voi myös olla eri kieliversiot, kuten selkokieliversiot. 

Tuen tarpeen tunnistamisen osalta on tärkeää, että tiedostetaan seuraamustaan suorittavien moni-

naisuus ja tiettyjen ryhmien erityisen haavoittuva asema. Naisvangeilla ja joillakin etnisillä tai tietyn ri-

koksen tehneillä ryhmillä voi olla erityisen huono tilanne. Samoin lyhytaikaisvankien tilanne voi olla  

kaoottinen ja tuomion lyhyyden vuoksi kuntoutuminen ei pääse alkamaan tai keskeytyy. Ammatilliseen 

kuntoutukseen ohjautumisen ja ohjauksen näkökulmasta on tärkeää, että tunnistetaan erityiset tuen 

tarpeet, elämäntilanteet ja toimintaympäristön merkitys. Seuraamustaan suorittavaa pitää auttaa sanoit-

tamaan omaa tilannettaan ja tavoitteitaan. Apuna voidaan tarvittaessa käyttää tuen tarpeen sanoitta-

misen apuvälineitä, selkokieltä ja monikielisiä työkaluja. 

AKO-hankkeen haastatteluissa tuotiin esille, että myös Rikosseuraamuslaitoksessa virkamiehissä tai yh-

teistyöverkostossa voi olla asenteellisuutta tiettyjä ryhmiä tai laajasti rikostaustaisia henkilöitä kohtaan. 

Reilun vankilan (ks. Rantala ym. 2021) periaatteiden kunnioittaminen ja noudattaminen on osa rikokset-

toman elämän tukemista. Monialaisessa verkostotyössä eri tahojen kanssa aktiivinen yhteistyö tukee 

yhdenvertaisuuden toteutumista. Yhteiskunnallisellakin tasolla tulee puuttua rikkomuksiin yhdenvertai-

suutta vastaan ja edistää sen toteutumista. 

6.2.3 Ammatillisen kuntoutuksen prosessi ja toimijat 

Ammatilliseen kuntoutukseen ohjautuminen edellyttää palveluprosessin tuntemista. Kaikkien ammatil-

lisen kuntoutuksen prosessien osapuolten tulee tietää, miten ammatillisen kuntoutuksen prosessi ete-

nee yksikössä alkaen siitä, miten omat havainnot ja seuraamustaan suorittavan aloitteet viedään eteen-

päin ja miten dokumentointi toteutuu osana prosessia. Prosessin pitää olla läpinäkyvä: miten haetaan, 

mitä dokumentteja tarvitaan, millaisia haastatteluita ja kenen kanssa tarvitaan, kuka päättää ja miten 
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päätöksestä tulee tieto seuraamustaan suorittavalle. Yksiköissä tulee sopia selkeä toimintamalli ja -tapa 

siitä, miten ammatillisen kuntoutuksen ohjauksen toimintamallia sovelletaan. Prosessia tukee rooleista 

ja vastuista sopiminen. Lisäksi pitää tarkentaa, kuka toimii vastuutyöntekijänä kussakin yksilöllisessä ti-

lanteessa ja mitä vastuutyöntekijän tehtävään kuuluu. 

Ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen prosessi voi katketa. Myös tämä on hyvä huomioida pro-

sessissa: jos prosessi katkeaa tai päättyy, miten sitä voidaan seurata tai uudelleen käynnistää. Miten 

prosessi jatkuu toisessa yksikössä tai palvelussa ja kuka vastaa tietojen siirtymisestä. On tärkeää tunnis-

taa, että keskeytyneet tai katkeavat prosessit eivät tarkoita sitä, etteikö prosessia voisi aloittaa uudelleen. 

Keskeytynyt prosessi ei väistämättä ole epäonnistuminen. Keskeytymistä voidaan joskus myös ennalta-

ehkäistä motivoivan ja toiveikkuutta edistävän ohjaustyön avulla. 

Hankkeessa mukana olleiden toimipaikkojen kanssa hahmoteltiin eri henkilöstöryhmien ja ammatti-

nimikkeiden rooleja ja vastuita ammatillisen kuntoutuksen prosessissa. Emme määrittele täsmällisiä roo-

leja tai vastuita, koska eri toimipaikoissa henkilöstön kokoonpano ja osaaminen vaihtelevat. Seuraavassa 

joitakin huomioita:  

Johdon ja esihenkilöiden tulee tukea ja mahdollistaa ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen ja oh-

jauksen toteutumista. Ammatillisen kuntoutuksen prosessi ja työskentelyote edellyttävät sinnikkyyttä. 

Johdon tulee tukea ammatillisen kuntoutuksen mahdollistavaa työskentelyotetta. Johto ja esihenkilöt 

vastaavat perehdytyksestä, toiminnan kehittämisestä ja tukevat osaamisen kartuttamisessa sekä tiedon 

saavutettavuudessa seuraamustaan suorittaville. 

Joissakin seuraamuspaikoissa on työkykykoordinaattoreita. Työkykykoordinaattoreiden tehtävissä ko-

rostuu työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden tunnistaminen ja näihin puuttuminen. Ammatilliseen kun-

toutukseen ohjautumista ei kuitenkaan voi jättää vain työkykykoordinaattoreiden vastuulle. Kukin vas-

tuuvirkamies vastaa osaltaan siitä. Vastuuvirkamiesmallin n mukaisessa toiminnassa kyseisellä työnteki-

jällä on päävastuu rangaistusajan suunnitelman toteutuksesta, päivittämisestä ja seuraamisesta. 

Seuraamusaikana vankiloiden työtoiminnoissa kertyy paljon tietoa seuraamustaan suorittavien työ- ja 

toimintakyvystä. Työn tekemisen yhteydessä syntyy myös luontevia vuorovaikutuksen paikkoja. Työn-

johtajat ovat avainhenkilöitä seuraamustaan suorittavien toimintakykyyn liittyvien havaintojen tekemi-

sessä ja myös motivaation vahvistamisessa. Työnjohtajien tärkeät havainnot työ- ja toimintakykyyn liit-

tyvistä fyysisistä, sosiaalisista ja emotionaalisista vahvuuksista ja ongelmista tulisi välittyä rangaistusajan 
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suunnitelmaan ja vastuuvirkamiehille. Niin ikään sosiaalityöntekijät, erityisohjaajat, opinto-ohjaajat ja ri-

kosseuraamustyöntekijät taikka psykologit ovat avainhenkilöitä. He voivat tunnistaa erityisesti työ- ja 

toimintakykyä edistäviä ja estäviä elämäntilanteista johtuvia talouteen, asumiseen tai muita sosiaalisia ja 

oppimiseen liittyviä tekijöitä. 

6.2.4 Yhteistyörakenteet ja -käytännöt 

Ammatillinen kuntoutus on usean toimijan yhteistä työtä seuraamustaan suorittavan kanssa. Yhteistyö 

tarvitsee tuekseen rakenteita. Erityisen tärkeää on aktiivinen yhteistyö Kelan kanssa. Vakiintuneet käy-

tännöt edesauttavat ammatillisen kuntoutuksen toteutusta. Nimetty yhteyshenkilö ja suora yhteystieto 

Kelassa (vrt. palvelunumerot) edistää yhteydenpitoa. Koulutus- ja tiedotusyhteistyö edistää sitä, että 

tieto saavuttaa seuraamustaan suorittavan ja henkilöstön. Etäpalvelujen hyödyntäminen lisää tiedon ja 

palveluiden saavutettavuutta. Myös vankiterveydenhuollon ja muiden terveyspalvelujen rooli on keskei-

nen ja tiedon välittymistä eri tahojen välillä tulee kehittää. Aktiivista yhteistyötä tarvitaan myös amma-

tillista kuntoutusta järjestävien tahojen kanssa. Ohjautumista edistää suora nimetty yhteyshenkilö pal-

velutuottajaan ja palveluntuottajien järjestämät tilaisuudet toimipaikoissa. Yhteistyömalleja tulisi niin 

ikään kehittää muiden toimijoiden kanssa. Näitä voivat olla työtoimintoja järjestävät tahot, sosiaalitoimi, 

työllistämispalvelut, järjestötoimijat ja kokemusasiantuntijat. Etenkin vapautumisvaiheessa yhteistyö ja 

"saattaen vaihtaminen" ehkäisee ammatillisen kuntoutuksen keskeytymistä. 

6.2.5 Dokumentointi, oikea-aikaisuus, moniammatillisuus, resurssit ja osallisuus 

läpileikkaavina teemoina 

Dokumentointi on tärkeää ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisessa. Työ- ja toimintakykyyn liittyvät 

asiat tulisi näkyä rangaistusajansuunnitelmassa. Hankkeen aikana todettiin, että ”rangaistusajansuunni-

telma, eli ransu tulee muuttaa käytännöksi” eli suunnitelmaa tulee konkretisoida ja toteuttaa. Mikäli 

kuntoutus on jo alkanut, rangaistusajansuunnitelman tulee olla yhdenmukainen kuntoutussuunnitelman 

kanssa ja realistinen. 

Dokumentoinnissa tulee huomioida työ- ja koulutushistoria sekä toimintakyvyssä havainnoidut vahvuu-

det sekä ongelmat ja haasteet. Ammatillinen kuntoutus voi käynnistyä, kun tarve kuntoutukselle on tun-
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nistettu. Lisäksi tärkeää on seuraamustaan suorittavien vahvuuksien kirjaaminen. Osallistavalla ja avoi-

mella kirjaamiskäytännöllä, eli asiakkaan kanssa kirjaamisella, kirjauksista kertomisella tai kirjausten näyt-

tämisellä asiakkaalle, vahvistetaan seuraamustaan suorittavan toimijuutta. 

Oikea-aikaisuus tarkoittaa toimimista sen mukaan, mikä seuraamustaan suorittavan tilanne on. Se mer-

kitsee yhtäältä kuntoutukselle otollisten hetkien ja yksilön tilanteessa tapahtuvien muutosten huomaa-

mista. Usein kyse on seuraamustaan suorittavan päihteiden käyttöön liittyvistä tilanteista. Ammatillinen 

kuntoutus voi käynnistyä jo vankeusaikana. Seuraamustaan suorittavan päihdetilanne on oltava hallin-

nassa, mutta täyttä raittiutta kuntoutus ei edellytä. Usein on niin, että kuntoutusprosessin aloittamisen 

ajankohtaisuus kannattaa tarkistaa päihdekuntoutuksen jälkeen. Oikea-aikaisuus edellyttää työntekijältä 

sensitiivisyyttä, ammattitaitoa ja kuuntelemista. Oikea-aikaisuus tarkoittaa riittävää kuntoutusvalmiutta. 

Kuntoutusvalmius tarkoittaa tarpeen ja halun laatia omaa elämää koskevia tavoitteita ja sitoutua niihin 

(Peltomaa 2005; Granfelt 2007). 

Ammatillinen kuntoutus edellyttää moniammatillista ja -alaista työskentelyä. Moniammatillisuus voi to-

teutua tulohaastatteluissa ja verkostopalavereissa. Monialainen työskentely edellyttää selkeitä sopimuk-

sia yhteistyön toteutuksesta, osallistujien tasavertaisuutta ja dialogisia kokouskäytäntöjä sekä tarvittavan 

tuen järjestämistä seuraamustaan suorittavalle verkostotapaamisissa. Vastuista ja rooleista sopiminen 

helpottaa työskentelyprosessia. 

Kaiken työskentelyn pohjana ovat riittävät aika- ja henkilöstöresurssit sekä seuraamustaan suorittavan 

asettaminen keskiöön. Ammatillisen kuntoutuksen toteutuminen vaatii riittäviä resursseja ja organisaa-

tion rakenteellisen tuen. Lisäksi lähtökohtana tulee aina olla se, että seuraamustaan suorittavan osalli-

suus ja osallistuminen prosessiin toteutuu. 
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Kuvio. Läpileikkaavat teemat ammatillisen kuntoutuksen mahdollistamiseksi Rikosseuraamuslaitoksessa.  

  
 

B: Tunnistaminen A: Osaaminen 

D: Prosessi C: Yhteistyö 

Moniammatillisuus Roolit ja vastuut 

Oikea- 
aikaisuus 

Dokumentointi 

Riittävät resurssit kivijalkana 

6.3 Lopuksi 

Seuraamusaika voi olla oikea hetki ohjata seuraamustaan suorittava ammatilliseen kuntoutukseen. Tämä 

voi mahdollistaa näkymän ja uskon laajempaan elämänhallintaan ja rikoksettomaan elämäntapaan. Ku-

ten alla oleva sitaatti osoittaa, sitoutuminen ammatillisen kuntoutuksen prosessiin saattaa peruspalve-

luissa olla heikkoa tai esimerkiksi työkykyarviota ei tehdä. Eräs työntekijä pohti ääneen näin: 

”Ylipäätänsä työkykyarviointi ja kuntoutukseen ohjaaminen pitäisi olla nykyistä systemaattisem-

paa että pystyttäis hyödyntään tuomioaika. Esimerkiksi sitten kun he ovat siviilissä, siellä monta 

kertaa unohtuu jonnekin työkykyarvio. Heidät on esimerkiksi TE-toimiston kautta ohjattu työky-

kyarviointiin, he ei ehkä sitoudu siihen eikä mene niille sovituille ajoille ja ne prosessit jää aina 

kesken.” 

Tässä julkaisussa olemme tuoneet esille useita haasteita ja kehittämiskohteita ammatilliseen kuntoutuk-

seen ohjautumisessa Rikosseuraamuslaitoksessa. Samaan aikaan tunnistimme valtavasti osaamista ja 
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hyviä käytäntöjä, joihin nojaten toimintamalli voitiin muotoilla. Työskentelyn aikana tunnistettiin kehit-

tämismyönteisyyttä ja avoimuutta oman työn ja työprosessien tarkastelulle. Hanketyöskentelyssä tuo-

tettiin tietoa olemassa olevien hyvin käytäntöjen tueksi ja niiden edistämiseksi sekä tunnistettujen ke-

hittämiskohteisiin tarttumiseksi. 

Hankkeen ja tuotetun toimintamallin lähtökohtana ei ollut se, että ammatillinen kuntoutus olisi kaikille 

seuraamustaan suorittaville soveltuvaa tai heidän tarpeidensa tai toiveidensa mukaista. Monelle se kui-

tenkin olisi mahdollisuus. Alkukartoitukset ja hankkeen aikana käydyt keskustelut osoittivat, että tämä 

mahdollisuus toteutuu vain harvoin. 

Hankkeen aikana tunnistettiin jo joitakin toimintakäytäntöjen muutoksia. Seuraamusaikaa koskeneessa 

dokumentoinnissa oli näkynyt hieman paremmin työ- ja toimintakykyyn liittyviä asioita. Hankkeen to-

teutus itsessään oli interventio ammatilliseen kuntoutukseen liittyvän keskustelun edistämiseksi. Lisäksi 

tärkeää on, että hanke on kartuttanut osaamista. Hanke on edistänyt toimipaikkojen välistä yhteistyötä 

ja omien työkäytäntöjen tarkastelua osana laajaa monialaista kokonaisuutta. 

Hankkeen pilotissa saatiin verrattain vähän kokemuksia siitä, että asiakasprosessi olisi edennyt Kelaan 

tai ammatilliseen kuntoutukseen. Pilotointivaihe oli lyhyt ja sitä hankaloitti koronapandemia ja toimipai-

koissa toteutetut ennakoimattomat uudistukset. Toisaalta hanketta suunniteltaessa ei myöskään oltu 

varauduttu kesken jääneiden prosessien suureen lukumäärään. Sekä keskeytyneet prosessit että poik-

keustilanteessa toteutettu hanke antoivat kuitenkin tärkeää tietoa ammatilliseen kuntoutukseen ohjau-

tumisesta ja ohjauksesta Rikosseuraamuslaitoksessa. 

Kaikkiaan voidaan todeta, että Rikosseuraamuslaitokseen ja Kelan palveluihin tarvitaan selkeitä toimin-

tatapoja, joilla mahdollistetaan seuraamustaan suorittavien ammatillinen kuntoutus. Tämä tarkoittaa 

usein myös seuraamustaan suorittavan päihteettömyyden tukemista ja asunnottomuuden ratkaisemista. 

Yhteiskunnan tulee mahdollistaa päihteettömyyteen sekä työllistymisen ja opintojen edistämiseen täh-

täävä tuki jo seuraamusaikana osoittamalla riittävät taloudelliset resurssit ja kehittämällä henkilöstön 

osaamista näillä alueilla. 
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