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TIEDOTE       

 

Ajankohtaista Marttojen ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyöstä 

 

Marttojen ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyö arjen taitojen ohjauksessa alkoi vuonna 2012. Martat 

toimivat sekä vankiloissa että yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden parissa. STEA rahoittaa 

valtakunnallista Arki sujuvaksi -kurssitoimintaa. Kurssimäärä on vankiloissa vakiintunut noin 250 kerran 

vuositasolle.  

Erillisellä rahoituksella (Kotoisa-hanke 2018–2020) laajennamme vankiloissa järjestettävää Arki 

sujuvaksi -toimintaa vapautumisen jälkeiseen aikaan, asiakkaan arjen ja asumisen tukeen. Hankkeessa 

on mm. kehitetty opinnollistettuja arjen ja asumisen taitojen kurssikokonaisuuksia. Kotoisa-hanke toimii 

Uudellamaalla, Hämeenlinnassa, Pirkanmaalla ja Jyväskylässä.   

Kotoisa-hankkeelle ollaan hakemassa lisävuotta, jonka painopisteenä on työparityöskentelyn 

kehittäminen Marttojen kotitalousasiantuntijoiden ja Risen henkilöstön kesken, sekä opinnollistetun 

toiminnan levittäminen valtakunnallisesti. Toimintaan on lähtemässä mukaan joka alueelta yksiköitä.  

Mukaan lähtevät Risen yksiköt vahvistuvat syksyn aikana.  

Marttojen toiminnan tavoitteena on rikostaustaisten arjen ja asumisen taitojen kohentaminen 

kotitalousneuvonnan avulla. Marttojen toiminta vahvistaa arjen sujumista ja lisää näin osaltaan 

valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan. Vuonna 2019 Rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä 

toteutettiin 355 kurssikertaa ja Risen asiakkaita tavoitettiin 764 henkilöä. Tämän lisäksi toimintaan 

osallistui siviilissä noin 300 rikostaustaista ja heidän läheistään. 

Martat ovat viime vuosien aikana kehittäneet toimintaansa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden 

tarpeita. Marttojen toiminta Rikosseuraamuslaitoksessa -mallinnuksen avulla on jatkossa mahdollista 

kohdentaa vielä aiempaa paremmin tavoitteiltaan, kestoltaan ja sisällöiltään erilaista toimintaa eri 

asiakkaille. Mallinnuksessa on huomioitu GLM:n (Good Lives Model) osa-alueet. (Mallinnus liitteenä). 

Toimintojen oikeanlainen kohdentaminen vaatii Martoilta ja Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöiltä aina 

etukäteen yhteistä keskustelua ja suunnittelua. Näin päästään parhaiten asiakasta hyödyttävään 

tulokseen. 

Suurin osa Marttojen toiminnasta on edelleen perinteistä arjen taitojen ja sosiaalisten taitojen 

vahvistamista, mutta osa asiakkaista voi hyötyä myös opinnollistetuista valmennuksista. Valmennukset 

on suunnattu osallistujille, jotka hyötyvät tavoitteellisemmasta toiminnasta, tähtäävät opintoihin tai 

suorittavat opintoja. Osassa vankiloita valmennuksiin voidaan sisällyttää myös hygieniapassikoulutus 

(Kotoisa-hankkeen vankilat).  
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Koronatilanne on suurelta osin pysäyttänyt Marttojen toiminnan Rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä. 

Toivomme, että pääsemme pian taas aloittamaan pienryhmätoiminnan. Loppukeväästä olemme 

muutamien Risen yksiköiden (esim. Turku, Ylitornio, Vanaja) kanssa pilotoineet etäohjauksen avulla 

järjestettäviä kursseja. Etäohjauksena (Skype) on toteutettu sekä luentoja että ruokakursseja. 

Pilotointeja jatketaan vielä alkukesän ajan. Kannustammekin kaikkia yksiköitä kokeilemaan uudenlaisia 

työskentelytapoja Marttojen kanssa. Voitte olla yhteydessä oman alueenne Marttapiiriin / kurssien 

vetäjään tai allekirjoittaneisiin Marttaliiton koordinaattoreihin.  

Syksyllä Rikosseuraamuslaitos ja Marttaliitto järjestävät yhteistyössä Arjen taitojen koulutuspäivät 

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksella 16.-17.11.2020.  Päivät on tarkoitettu Risen arjen taitojen 

ohjausta tekeville virkamiehille. Koulutuspäivillä julkaistaan myös uusia materiaaleja arjen taitojen 

ohjaukseen. Materiaalit tulevat olemaan jatkossa Risen henkilöstön käytössä. Mikäli korona estää 

koulutuspäivien järjestämisen koulutuskeskuksella, koulutus tullaan järjestämään verkossa.  

 

Hyvää kesää toivottaen,  

Tatja Kivimäki 

Erikoissuunnittelija, Keha 

tatja.kivimaki@om.fi 

050 516 1004 

 

Lisätietoja Marttaliitossa:  

Piia Aho, hankekoordinaattori, Kotoisa-hanke 

piia.aho@martat.fi 

050 466 4447 

 

Päivi Känsälä, koordinaattori, Arki sujuvaksi -toiminta 

paivi.kansala@martat.fi 

050 310 3843 

 

JAKELU: kaikki vankilat, aluejohto, täytäntöönpanoyksikkö, RSKK, Keha kaikki 
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