
WOP-kuntoutus   

  



WOP-kuntoutuksen historiaa  

 (2001-2013) lyhyesti: 

 

 

Work Out Project on aloitettu vuonna 2001 Euroopan sosiaalirahaston ja TE-keskuksen 
tuella. Yhteistyökumppaneina oli kirkon erityisnuorisotyön keskus Snellu, Järvenpään  
sosiaalisairaala, Laurea-ammattikorkeakoulu ja pääkaupunkiseudun kunnat. 
Kohderyhmänä Uudenmaan alueelta kotoisin olevat 17-29 vuotiaat vankilassa  
rangaistustaan suorittavat syrjäytymisuhan alaiset vangit, jotka ovat motivoituneita  
päihde- ja rikoskeskeisen elämäntavan muutokseen. Projektin tavoitteena oli luoda  
nuorille vangeille vapautta tukeva verkostomalli. 
 

vuonna 2001 – 2003   vankipaikkoja 6 (+ OA3:n 6 vankipaikkaa)  

Projektipäällikkönä vankilan apulaisjohtaja, projektisihteeri ja 2 päihdetyöhön  

erikoistunutta vartijaa vastaamaan vankilassa toteutettavasta lähityöstä. 

 

vuonna 2004 – 2006  vankipaikkoja 6 (+ OA3:n 6 vankipaikkaa)  

Siviiliin suuntautuvan projektityöntekijän (nykyinen palveluohjaaja) toimen  

perustaminen v. 2004. Toimi KRITS:n tiloissa, siviilissä vankien parissa, sekä  

vankilalla 1-2 krt/vko. 

 

vuonna 2007- 31.03.2008  (vankipaikkoja 12 / OA3:staWOP )  

Projektin nimen muutos:  WOP = It works if you work it out 

 

01.04.2008  Projekti  loppui nimenmuutos: WOP-kuntoutus 

Loppuvuodesta 2008 WOP-kuntoutus siirtyi Kev:n päärakennuksen tiloihin ja  

12 vankipaikkaa muuttui 8 vankipaikaksi. 

 

01.01.2013  
KRITS:n tuottama palveluohjaus lopetetaan ja osaston erityisohjaajien työnkuvaan  

liitetään vankien kanssa tehtävä palveluohjaus. 

 

 

 
   



WOP-kuntoutuksen  

pääkriteerit 

 Ensisijaisesti Etelä-Suomen 
rikosseuraamusalueelta 
kotoisin oleville 17-29 
vuotiaille miesvangeille 
 

 Jäljellä olevaa istuttavaa 
tuomioaikaa 6-12kk 

 

 Motivaatio 
elämänmuutokseen ja sen 
suunnitteluun 

 

 Kyky ryhmässä 
työskentelyyn ja 
yhteisöllisyyteen 

 

 Sitoutuu 

päihteettömyyteen 

 Sitoutuu pidättäytymään 

henkisestä ja fyysisestä 

väkivallasta 

 Sitoutuu osallistumaan 

osaston ohjelmaan ja 

palveluohjaukseen 

vapautumisen jälkeen 

 Ei yhteyksiä 

järjestäytyneeseen 

rikollisuuteen 

 



Mitä on WOP-kuntoutus? 

• WOP-kuntoutus on nuorille miesvangeille kehitetty kokonaisvaltainen 
kuntoutusohjelma, joka alkaa Keravan vankilan suljetun puolen kahdeksan 
paikkaisella osastolla ja jatkuu  vangin siirryttäessä avolaitokseen, 
valvottuun koevapauteen ja vielä vapautumisen jälkeen siviilissä. 

 
• WOP-kuntoutus on tarkoitettu 17-29 -vuotiaille miesvangeille,  joilla on 

halua elämänmuutokseen ja sen suunnitteluun, sekä halukkuutta 
selvittää omaa elämäntilannettaan ja työskennellä rikos-  ja 
päihdekierteen katkaisemiseksi.  
 

• WOP-kuntoutuksen alussa  vangilla on kuukauden koeaika, jona aikana 
tarkastellaan hänen soveltuvuutta ja  motivaatiota kuntoutukseen. 

 
• Kuntoutus on kokonaisvaltaista elämän- ja arjenhallintataitojen  
     opettelua ja/tai vahvistamista. 
 
• Kuntoutus on yhteisö-, ryhmä- ja yksilötason toimintaa. 
 
• Kuntoutus sisältää perhe- ja verkostotyötä. 

 
• Intensiivisessä kuntoutuskokonaisuudessa pyritään päihteettömyyttä ja 

rikoksettomuutta tukevien toiminta -, ajattelu- ja ongelmaratkaisu taitojen 
kehittämiseen, sekä vahvistamiseen. 

 
• Vangin kanssa suunnitellaan erityisesti vapautumisen jälkeistä aikaa / 

realistinen yksilöllinen siviilisuunnitelma yhteistyössä osastolla ja 
vankilassa toimivien työntekijöiden, sekä oman asuinpaikkakunnan 
verkostojen kanssa. 
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Lauantai 12.10. Sunnuntai 13.10.

7:45 HERÄTYS HERÄTYS

osasto avataan osasto avataan

aamiainen aamiainen

8:50 suljetaan suljetaan

9:30 tapaaminen tapaaminen

10:00 9:30-10:15 9:30-10:15

11:20 avataan avataan

Sali Sali

12:15-13:30 12:15-13:30

13:45 Päivällinen Päivällinen

14:15 ULKOILU ULKOILU

14.45

15:30

16:00

16:30

17:00

18:40 suljetaan suljetaan

Pyynnöstä kirjastossa käynti viikonloppuisin

WOP- kuntoutusosaston viikko- ohjelma Viikko

Maanantai 7.10. Tiistai 8.10. Keskiviikko 9.10. Torstai 10.10. Perjantai 11.10.

6:45 HERÄTYS HERÄTYS HERÄTYS HERÄTYS HERÄTYS

7:00 osasto avataan osasto avataan osasto avataan osasto avataan osasto avataan

aamiainen aamiainen aamiainen aamiainen aamiainen

8:00 Sali Töitä Sali Töitä Sali

8:30 7:45-9:15 8:00-10:30 7:45-8:45 8:00-10:30 7:45-9:00

9:00 9:30 Tapaamistilojen ja Anki ja Maria asumishankkeen 9:15 KANTTIINI 9:30 OSASTOKOKOUS

9:30 isä-lapsi- tilan siivous verkostopäivässä koko päivän KT      9:45 XXXXX / Anki ja 10:00 työryhmä

10:00 9:45 XXXXX / Maria 10 Vastuualueet, osaston  

10:30 ja sellien  viikkosiivous!

10:45 ULKOILU            ULKOILU ULKOILU           ULKOILU ULKOILU

11:45 Lounas           Lounas Lounas           Lounas Lounas

12:30   n. 12XXXX / Maria n. 12 XXXX /Anki (Maria ja Anki iltapäivän pois) 12 XXXXX /Anki

13:00 KT Töitä       n. 12 XXXX / Maria Töitä       13 Kasvu -ryhmä

13:30 13:00-15:30              AET 13:00-15:30

14:00 (tauko)

14:30 14:15 SAUNA

15:00

15:30 Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen

16:00

16:30

17:30

17:40 suljetaan suljetaan suljetaan suljetaan suljetaan

Pässien hoitovastuu: selli 14 XXXX

OSASTO KUNTOON eli kaikki hoitavat omat siivousalueensa 17:30 mennessä!



Osana WOP-kuntoutuksen 

toimintaa on myös vankilan 

pässeistä huolehtiminen 

WOP- kuntoutuksen  

perhepäivät Tuusulassa  

Rusutjärven maisemissa 



HAKEUTUMINEN WOP-KUNTOUTUKSEEN: 

Vanki palauttaa hakemus- ja sitoumuslomakkeen vankilan virkailijalle, 

joka lähettää sen mahdollisen lausunnon kera Keravan vankilaan. Vangin 

soveltuvuus Keravan vankilaan (turvallisuusnäkökulma) selvitetään ja 

mikäli ei ilmene estettä vangin sijoittamisella Keravan vankilaan ,  

WOP-kuntoutuksen työryhmä haastattelee vangin ja tekee tämän jälkeen 

myönteisen tai kielteisen päätöksen. Korvaushoito ei ole esteenä 

kuntoutumiseen hakeutumiselle.  
 

 

 

Erityisohjaajat: 

Anki Koschin 

anki.koschin@om.fi  

puh. 050 4419756 

 

Maria Pullinen 

maria.pullinen@om.fi 

puh. 050 4419757 

 

 


