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Oppaan lukijalle 

Oppaassa kuvataan KRIS-Oulu ry:n VST-Projektin hyviä käytäntöjä 
ja toimintamalleja lainrikkojataustaisten henkilöiden 
yhteiskuntaan kiinnittymisen tukemiseksi ja saattamiseksi. 

VST-toimintamalli tukee asiakkaan oikeuksia ja osallisuutta sekä 
ehkäisee syrjäytymistä. 

VST-toimintamalli tukee myös viranomais-järjestökumppanuutta, 
paikallisten toimijoiden ja järjestöjen välistä kumppanuutta sekä 
niiden roolin näkyväksi tekemistä lainrikkojataustaisten 
henkilöiden kanssa työskennellessä. 

Opas on tarkoitettu asiakkaille, viranomaisille, järjestötoimijoille, 
kuntien ammattihenkilöille ja muille lainrikkojataustaisten 
jälkihuollosta kiinnostuneille tahoille. 

Toivomme, että opas herättää konkreettisia tapoja toimia sekä 
vahvistaa nykyistä palvelujärjestelmää. 

Opasta työstämässä on lisäkseni ollut mukana runsas joukko 
oululaisia vankeinhoitoalan ammattilaisia, järjestötoimijoita ja 
KRIS-Oulu ry:n työyhteisön jäseniä. Laajan ja aktiivisen tukiverkon 
avulla olen saanut oppaan toteutettua. 

Kiitos kaikille Teille, jotka olette tukeneet, ohjanneet, neuvoneet 
sekä kannustaneet minua oppaan eri työvaiheissa. 

Jaana Juntunen 

Projektityöntekijä 

VST-Projekti
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VST-PALVELUOHJAUS

Palveluohjaus on työskentelytapa, joka tähtää 
asiakaslähtöiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. 
Palveluohjauksessa työ rakentuu asiakkaan ja työntekijän 
välille. Palveluohjauksella pyritään yhteensovittamaan 
palveluja toimivaksi kokonaisuudeksi sekä ratkaisemaan 
palvelujärjestelmän yhteistyöongelmat ruohonjuuritasolla. 

Palveluohjaus tähtää järkevään työnjakoon ja selkeisiin 
vastuiden määrittelyihin eri toimijoiden välillä. Tämän 
tuloksena asiakkaan saamat ja tarvitsemat tuet 
palveluineen jäsentyvät sekä työskentelyssä mukana olevat 
työntekijät konkretisoituvat. 

Tavoitteena asiakkaan, hänen sosiaalisen verkostonsa, 
palveluohjaajan ja muiden palveluntuottajien 
voimavarojen yhdistäminen sekä asiakkaan itsenäisen 
elämän ja voimaantumisen tukeminen. 

Tarjoamme henkilökohtaista palveluohjausta, jonka 
tavoitteena on tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet 
järjestämällä hänelle tarvittavat palvelut ja tuki 
käytettävissä olevien resurssien avulla. Huolehdimme 
asiakkaan kanssa hänen tarvitsemiensa palvelujen 
suunnittelusta, hankkimisesta ja yhteensovittamisesta sekä 
asiakkaan asioiden etenemisestä suunnitelman mukaisesti.



VST-PALVELUOHJAUS

• Tietoa ja tukea asiakkaalle 
palveluista ja niihin pääsystä

• Kontaktien avaaminen palveluihin

• Toiminta- ja 
toimenpidesuunnitelman laatiminen 
yhdessä asiakkaan ja tarvittavan 
yhteistyöverkoston kanssa

• Palveluiden ja tuen suunnittelu sekä 
tarvittavien palveluiden hankkiminen

• Oma palveluohjaaja KRIS-Oulu ry:ssä

• Asiakkaan aktiivinen asioiden 
hoitaminen

• Palveluiden koordinointi ja 
ohjaaminen kokousten, 
yhteydenpidon ja 
verkostotapaamisten avulla

• Säännöllinen yhteydenpito 
asiakkaaseen

• Palvelutavoitteiden toteutumisen 
seuranta, palveluiden ja tukitoimien 
etenemisen varmistaminen sekä 
tarvittaessa pavelukokonaisuuden 
korjaaminen

V

S

T



VST-PALVELUOHJAUKSEN OSAT

VÄLITYÖMARKKINAT JA
TYÖMARKKINAT

Työharjoittelu,
Työelämänvalmennus,

Työkokeilu,
Kuntouttava työtoiminta

Palkkatuettu työ,
Avoimet työmarkkinat

Tuettu asuminen Arjentaidot ja 
elämänhallinta

Tukea velkaneuvonta-
asioissa

Opastusta
Taloudenpidon
suunnitteluun

ASUMINEN

VELKANEUVONNAN TUKI



VST-PALVELUOHJAUKSEN OSAT

VÄLITYÖMARKKINAT=> TYÖMARKKINAT KÄYTÄNNÖSSÄ 
Autamme asiakastamme etsimään mahdollisia 
välityömarkkinapaikkoja yhteistyössä paikallisen 
työvoimatoimiston ja muiden alan toimijoiden kanssa. 
Välityömarkkinoilla asiakkaamme voi sijoittua esimerkiksi 
työharjoitteluun, työelämävalmennukseen, työkokeiluun, 
kuntouttavaan työtoimintaan sekä palkkatuettuun työhön. 
Välityömarkkinatoimenpiteillä tähtäämme asiakkaamme 
ammattitaidon ja osaamisen kehittymiseen, joka kohentaa 
työmarkkina-asemaa merkittävästi ja sitä kautta edistää 
asiakkaamme pääsyä avoimille työmarkkinoille. 

ASUMISEN TUKI KÄYTÄNNÖSSÄ 
Avustamme asiakastamme asunnon etsimisessä, vuokrasopimuksen 
teossa, asumistuen hakemisessa ja asunnon vuokraamiseen 
liittyvissä asioissa. Tarjoamme tarvittaessa tuetun asumisen 
palvelua eli yksilöllistä ohjausta ja tukea asumisen arjessa. Tuetun 
asumisen työskentelymuodossa seuraamme asiakkaamme 
asumista, vuokranmaksua sekä teemme säännöllisiä kotikäyntejä, 
joilla varmistetaan asunnon kunto ja siisteys. 

VELKANEUVONNAN TUKI KÄYTÄNNÖSSÄ 
Koulutetut velkaneuvonnan tukihenkilömme voivat lähteä 
asiakkaamme tueksi talous-ja velkaneuvontaan, ulosottovirastoon 
tai muuhun talous-ja velka-asioita hoitavaan virastoon. 
Tarvittaessa tukihenkilö voi olla apuna myös taloudenhallintaan 
liittyvissä asioissa. Tukihenkilö kykenee opastamaan asiakastamme 
taloussuunnitelman tekemisessä sekä tukemaan asiakastamme 
asioiden oma-aloitteiseen hoitamiseen.



VST-PALVELUOHJAUKSEN OSAT

Asiakkaan tukena
Kannustaen ja

rohkaisten

ASIOINTIAPU

Opiskeluvalmiuksien
kehittäminen

Tukea opintojen
kaikissa vaiheissa

OPINTO-OHJAUS

Tuemme asiakasta
löytämään vahvuutensa

Opastamme
vuorovaikutustaidoissa

TYÖELÄMÄTAIDOT



VST-PALVELUOHJAUKSEN OSAT

ASIOINTIAPU KÄYTÄNNÖSSÄ 
Asiointiaputoiminta tarkoittaa sitä, että lähdemme asiakkaan 
kanssa esimerkiksi työvoimatoimistoon, sosiaalitoimistoon, 
lääkärin vastaanotolle tai muuhun asiointiin mihin asiakas toivoo 
tukeamme.

OPINTO-OHJAUS KÄYTÄNNÖSSÄ 

Opinto-ohjauksella pyrimme edistämään asiakkaamme 
opiskeluvalmiuksia sekä kehittämään ura- ja elämänsuunnittelun 
kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja, edistämään asiakkaan 
koulutyön vaikuttavuutta sekä lisäämään hyvinvointia koulussa. 
Ohjauksen tavoitteena on tukea asiakkaamme kouluun 
hakeutumista sekä tukea asiakastamme opintojen etenemisessä.

TYÖELÄMÄTAIDOT KÄYTÄNNÖSSÄ 

Työelämätaitojen kehittäminen asiakkaan asenteiden ja 
omaaloitteellisuuden kautta. Autamme ja tuemme asiakasta 
löytämään omat ammatilliset vahvuutensa ja opastamme 
vuorovaikutustaitojen kehittämisessä.



VST-PALVELUOHJAUKSEN OSAT

Tapaamiset vankilassa
Palvelutarpeen

kartoitus

VANKILATYÖ VANKILASSA

Portilta haku
Päihteettömyyteen ja

rikoksettomuuteen
tukeminen

VANKILATYÖ VAPAUTUESSA

Palveluohjaus Vertaistuki

VANKILATYÖ AVOTYÖSSÄ



VST-PALVELUOHJAUKSEN OSAT

VANKILATYÖ KÄYTÄNNÖSSÄ 

Usein asiakkaamme ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu 
vankilassa, vankilatyömme vastaanotolla. Vankilassa kartoitetaan 
asiakkaan kokonaistilanne ja selvitetään mahdollisten 
tukipalvelujen tarve. Vankilatyössä tuetaan asiakasta yksilöllisten 
tapaamisten avulla. Asiakkaan palveluohjaus käynnistetään 
toimistollamme hyvissä ajoin ennen vapautumista, yksilöllisesti 
sovitulla tavalla. 

Asiakkaan vapautumisen jälkeen, asiakas siirtyy vankilatyömme 
avotyön piiriin. Avotyössä palveluohjauksen lisäksi asiakkalle 
tarjotaan vertaistukea, ohjausta ja neuvontaa. Asiakasta tuetaan 
päihteettömään ja rikoksettomaan elämään, lisäksi jokaiselle 
asiakkaalle nimetään tarvittaessa oma henkilökohtainen 
tukihenkilö.



TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

Sujuva työhön paluu pidemmän työmarkkinoilta poissaolon jälkeen 
vaatii hyvää suunnittelua ja valmistautumista kaikilta osapuolilta 
niin työelämään palaajalta kuin työyhteisön jäseniltä. 

Onnistunut työmarkkinoille paluu edellyttää aktiivista ja riittävän 
ajoissa aloitettua paluun valmistelua. Tarvittaessa valmistelutyö 
on aloitettava jo vankeusaikana, esimerkkinä koevapaus.

Asiakkaalle pyritään suunnitelemaan ja sopimaan toimintatavat ja 
prosessi, jolla työelämään paluuta tuetaan. 

Mitä pidempään työmarkkinoilta on ollut poissa, sitä vaikeampaa 
on palata. Palaaminen arkirutiineihin ja työelämään vaatii siis 
voimia. Tuemme asiakkaitamme työmarkkinoille palaamisessa ja 
autamme jaksamaan alkumetreillä. 

KRIS-Oulu ry:n työelämän yhteistyökumppanit 

VST-projektityöntekijämme kartoittavat jatkuvasti Oulun ja 
liitoskuntien alueilla toimivien yritysten halua ja valmiutta ottaa 
työharjoitteluun, työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön 
lainrikkojataustaisia henkilöitä. 

Yhteistyökumppaneiden tarjoamat paikat ovat tärkeitä, ajatellen 
asiakkaamme jatkopolkuja avoimille työmarkkinoille. 

Räätälöimme jokaisen työllistämispolun yksilöllisesti, lähtökohtana 
asiakkaan ja työnantajan toiveet ja odotukset. Esimerkiksi jonkin 
tietyn alan peruskoulutus tai työn kuormittavuus.



TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

TYÖNHAKUVALMENNUS 

TE-toimiston järjestämässä työnhakuvalmennuksessa asiakasta 
ohjataan hakemaan työtä tavoitteellisesti ja itsenäisesti. 
Työnhakuvalmennus voi sisältää esimerkiksi tiedonhankintojen 
opettelua, keskustelua, työhakemusten ja ansioluetteloiden 
tekemistä ohjattuna. Työnhakuvalmennukset kestävät 1-10 päivää. 

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille 
henkilöille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan 
parantamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on parantaa 
työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan työttömän 
henkilön edellytyksiä työllistyä. Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan 
tavoiteena on, että asiakas voi osallistua koulutukseen tai 
johonkin työ- ja elinkeinohallinnon tarjoamaan työllistymistä 
edistävään palveluun. 

TYÖKOKEILU 

Työkokeilun tavoitteena on selvittää vaihtoehtoja 
ammatinvalinnalle ja uralle tai tukea paluuta työmarkkinoille. 
Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi jos asiakkaalta puuttuu 
ammatillinen koulutus tai halutaan selvittää alan tai ammatin 
yksilöllinen soveltuvuus. Työkokeilu on myös tukeva ja aktivoiva 
työllisyyspolku, jos asiakas on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta. 
Tuolloin tavoitteena on selvittää, minkälaista tukea asiakas 
tarvitsee päästäkseen takaisin avoimille työmarkkinoille.



TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

Työllistymistä edistävät palvelut 

Työttömällä työnhakijalla on oikeus parantaa esimerkiksi 
työllistymismahdollisuuksia. Työ ja elinkeinotoimiston kanssa voi 
sopia osallistumisesta esimerkiksi työvoimakoulutukseen, 
kuntouttavaan työtoimintaan tai työnhaku valmennukseen, 
Omaehtoinen opiskelu luetaan myös työllistymistä edistäväksi 
palveluksi. 

Palkkatuki työnantajalle

Työnantaja voi saada palkkatukea, kun palkkaa työttömän 
työnhakijan, jonka työllistymistä vaikeuttaa esimerkiksi pitkä 
työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus. Palkkatuki 
on aina harkinnanvarainen ja se perustuu työttömän työnhakijan 
tarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ 
parantaa työttömän työllistymistä, ammattitaitoa, osaamista ja 
työmarkkina-asemaa. TE-toimisto päättää myös tuen suuruuden ja 
ajanjakson tapauskohtaisesti. 

Duuni-kortti ja Sanssi-kortti

TE-keskus voi antaan Duuni-kortin 30 vuotta täyttäneille 
työttömille työnhakijoille omatoimisen työnhaun tukemiseksi ja 
Sanssi-kortin alle 30 vuotiaille. Duuni ja Sanssi-kortti osoittavat 
työnantajalle, että kyseisen henkilön palkkaamiseen voidaan 
myöntää palkkatukea.



TAKAISIN OPINTOIHIN

OMAEHTOINEN OPISKELU

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu voi parantaa 
ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää 
työpaikka. TE-toimisto kuitenkin arvioi, täyttyvätkö edellytykset 
opiskelua suunnittelevan koulutustarpeelle ja omaehtoisen 
opiskelun tukemiselle. Asiakkaan tulee olla 25 vuotta täyttänyt. 

OPPISOPIMUS

Oppisopimuskoulutus sopii kaikille työikäisille ammatilliseen 
perus- ja lisäkoulutukseen. Mikäli oppisopimuskoulutukseen 
otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada myös TE-toimiston 
maksamaa palkkatukea. 

Opiskelemaan tähtäävän on syytä huomioida: 

Sora- lainsäädäntö tuli voimaan Lakimuutos aiheutti jotakin 
muutoksia ammatillisiin koulutuksiin, ammatillisiin 
aikuiskoulutuksiin sekä ammattikorkeakouluihin opiskelijaksi 
otettaessa. Tarkista ennen hakeutumistasi soveltuvuutesi 
opiskelijaksi, koska Sora-lainsäädäntö asettaa tiettyjä rajoituksia 
rikoksen laadun suhteen osassa koulutuspolkuja.



ETUUDET JOITA KAIKILLA ON OIKEUS HAKEA

PERUSPÄIVÄRAHA
Jos olet työttömäksi jäädessäsi jo ollut työelämässä ja täytät 
palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, voit saada 
peruspäivärahaa. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivän 
ajan. Jos taas olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää 
syytä yli kuusi kuukautta, sinulla ei ole oikeutta 
työttömyyspäivärahaan ennen kuin olet uudelleen täyttänyt 
työssäoloehdon. 

TYÖMARKKINATUKITyömarkkinatuki on taloudellinen tuki, jolla 
tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille. Se 
on tarkoitettu työttömälle, joka tulee ensi kertaa työmarkkinoille 
tai työttömälle, jonka työssäoloehdot eivät täyty. Eli työttömälle, 
joka ei voi saada perus- tai ansiopäivärahaa. 

ASUMISTUKI
Pienituloinen ruokakunta voi saada Kelasta yleistä asumistukea 
asumismenojensa vähentämiseksi. Ruokakunnan muodostavat 
samassa asunnossa asuvat henkilöt ja asumistuki myönnetään 
ruokakunnalle yhteisesti. Asumistuki myönnetään pääsääntöisesti 
vuodeksi eteenpäin ja kaikki tiedossa olevat kuukausitulot otetaan 
huomioon tältä ajalta. 

TOIMEENTULOTUKI
Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto ja sen 
myöntää KELA. Tuki lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen 
mukaan. Kaupungin sosiaalityöntekijälläsi on mahdollisuus 
tarvittaessa myöntää harkinnanvaraista toimeentulotukea.



AVUSTUKSET
MUITA AVUSTUSTA JAKAVIA TAHOJA OULUN SEUDULLA

KRIS-Oulu ry
Jaamme vappauspakkauksia, jotka sisältävät tarpeellisia kodin 
tavaroita, jotta pääset alkuun. Lisäksi jaamme asiakkaillemme 
ruoka avustuksia kerran viikossa.

Oulun Ev.lut. Seurakunnat 

Vaikeissa elämäntilanteissa seurakunnalta saa taloudellista tukea 
päivittäiseen elämään. Tuen saamisen edellytyksenä on 
diakoniatyöntekijän tapaaminen. Seurakunnat järjestää myös 
ilmaisia aamiaisia sekä edullisia työttömien aterioita. 

Oulun Helluntaiseurakunta 

Jakaa säännöllisesti ruokakasseja sekä järjestää tietyin väliajoin 
hengellisiä tilaisuuksia, joissa tarjotaan ruokaa ja sitä annetaan 
myös mukaan jos ylimääräistä jää. Seurakunta tekee myös 
diakoniatyötä, jonka kautta voi tiedustella muita avustusmuotoja.

Oulun Hiippakunta 

Auttaa tietyssä määrin vaikeuksissa olevia yksittäisiä ihmisiä ja 
perheitä, jotka asuvat Oulun Hiippakunnan alueella. Hiippakunnan 
diakoniarahaston avustus on kertaluontoinen. Avustusanomus 
tehdään aina diakoniatyöntekijän kanssa. 

SPR-Oulu 

Punaisen Ristin Oulun osasto jakaa ruoka-apua joka maanantai 
kello 17:00 Toppila-Centerissä. Ruoka-apu on suunnattu 
vähävaraisille perheille ja yksinasuville. Ruokakasseja jaetaan 150 
ensimmäiselle kävijälle. Lahjoitus pitää sisällään esimerkiksi 
maitoa, leipää ja muita elintarvikkeita.



MUISTILISTA

HOIDETTAVAT ASIAT VAPAUTUESSA TAI 

KOEVAPAUTEEN PÄÄSTESSÄ

• Mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa henkilötodistusta, hanki 
se ensi tilassa. 

• Pidä vapautuspassi tai koevapauspäätös aina mukanasi. Se 
helpottaa ja nopeuttaa asioiden käsittelyä virastoissa. 

• Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi. 

• Muista ilmoittautua myös mahdolliselle valvojallesi. 

• Tarkista osoitetietosi ja korjaa ne ajantasalle tarvittaessa. 

• Toimeentulotukea hakiessa täytyy sinulla olla esittää 
tilitotteesi 1-3kk ajalta, mahdollinen vuokrasopimus, 
verotuspäätös viimeksi toimitetusta verotuksesta ja muut 
mahdolliset liitteet jotka katsot olevan oleellisia 
toimeentulotukeasi käsitellessä. Tarvittavien liitteiden 
olemassaolo takaa sinulle joustavan käsittelyn ja vältyt 
lisäselvityksiltä sekä mahdollinen toimeentulotukesi 
maksaminen tilillesi nopeutuu. 

• Asunnon saatuasi, muista tehdä asumistukihakemus 
viipymättä.



KOEVAPAUTEEN LÄHTEVÄN PALVELUKAAVIO
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Asiakas

Vankilan viranomainen

KRIS-Oulu ry:n palveluohjaaja

Sosiaalitoimisto/KELA

TE-toimisto

Asuntoasiat

Muu sovittu toimintavelvoite

Tukipartio/Valvonta



VAPAUTEEN LÄHTEVÄN JA VAPAUDESSA 
OLEVAN ASIAKKAAN PALVELUKAAVIO
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KRIS-Oulu ry:n palveluohjaaja

Sosiaalitoimisto/KELA

TE-toimisto

Asuntoasiat

Asiakas

Muu taho esimerkiksi A-klinikka



VST-Opas-julkaisussa kuvataan asiakkaan palveluohjauksen 
vaiheita. 

VST-Projekti on toteutettu 2013-2015 Oulussa. 

Hanke toteutui ELY:n rahoituksella. Tavoitteena oli kehittää 
pysyvä toimintamalli lainrikkojataustaisten henkilöiden 
jälkihuoltoon sekä luoda työvälineitä järjestöjen ja 
viranomaistahojen toimintaan. 

Julkaisu on tarkoitettu asiakkaille, järjestötoimijoille, 
viranomaistahoille, ammattilaisille, päätöksentekijöille, 
opiskelijoille sekä muille vankien jälkihuollosta 
kiinnostuneille tahoille. 

Lähteet: 

TE-Keskus 

Portti vapauteen 

THL 

KRIS-Oulu ry
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