
VALTAKUNNALLISET
ASIANTUNTIJAPALVELUT

Palveluja rikosseuraamusasiakkaille,
heidän läheisilleen ja asiakkaiden kanssa

työskenteleville ammattilaisille.
 

Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kinaporinkatu 2 E 39 

00500 Helsinki
tomisto@krits.fi

puh. 09 7743 610
faksi 09 7743 6120

Kriminaaliasiamiestoiminnan,
Oppivan ja Ehjä perheen käyntiosoite

Kinaporinkatu 2 (sisäpiha), D-rappu, alakerta
00500 Helsinki

Kriminaalihuollon tukisäätiön tavoitteena on
nykyistä kuntoutuspainotteisempi ja 
asiakkaiden tarpeita paremmin vastaava 
jälkihuoltojärjestelmä rangaistuksesta 
vapautuville. 

Valtakunnalliset asiantuntijapalvelut ovat
sekä rikostaustaisten ja heidän omaistensa 
että ammattilaisten käytettävissä 
maksuttomasti. 

Asiantuntijapalveluita voi myös konsultoida 
asiakasasioissa. Asiantuntijapalvelut 
järjestävät lisäksi koulutustilaisuuksia sekä 
koordinoivat verkostoja.

Videoneuvottelulaitteita voidaan hyödyntää
asiakasneuvotteluissa, koulutuksissa sekä
verkostojen tapaamisissa. Ollaan yhteydessä!

KRIMINAALIASIAMIESTOIMINTA
Kriminaaliasiamies Marjatta Kaurala
050 3447 582, pöytäpuhelin 09 7743 6131
marjatta.kaurala@krits.fi
Sosiaalineuvoja Anastasia Lapintie
050 4124 301, pöytäpuhelin 050 374 9751
anastasia.lapintie@krits.fi

ASUMISPALVELUOHJAUS
Asumispalvelukoordinaattori Mia Juselius
050 4124 310, mia.juselius@krits.fi

EHJÄ PERHE
Perhetyön päällikkö Tarja Sassi
050 4124 016, tarja.sassi@krits.fi
Vastaava ohjaaja Noora Eronen
050 4478 051, noora.eronen@krits.fi

OPPIVA
Oppimisvalmennuskoordinaattori
Sarita Koskinen-Soikkeli
050 4124 023, sarita.koskinen@krits.fi



Kriminaaliasiamiestoiminta 
Asiamiestoiminta neuvoo ja auttaa, jos 
vangilla tai läheisellä on ollut vaikeuksia 
saada erilaisia palveluja tai etuuksia siviilissä 
tai vankilassa (mm. toimeentulo, kuntoutus ja 
terveydenhuolto).

Asiamiestoiminta tekee myös edunvalvonta-
työtä antamalla lausuntoja, tiedottamalla, 
kouluttamalla ja konsultoimalla.

Tavoitteena on edistää rangaistuksesta 
vapautuvien ja heidän omaistensa 
oikeuksien toteutumista ja ehkäistä 
väliinputoamistilanteita. 

Ehjä perhe -toiminta
Ehjä perhe tukee rangaistukseen tuomittuja 
ja heidän läheisiään vanhemmuuteen ja 
parisuhteeseen liittyvissä ongelmissa.

Lisäksi se kehittää vertaisryhmätoimintaa ja 
perheleirejä lapsille ja aikuisille. 

Ehjä perhe järjestää ammattilaisille koulutusta 
ja koordinoi Rikosseuraamusasiakkaan 
läheistyön verkostoa. 

Tavoitteena on edistää rangaistukseen 
tuomittujen vanhemmuutta ja vähentää 
vanhemman rangaistuksesta lapsille
koituvia haittoja. 

Asumispalveluohjaus
Asumispalvelukoordinaattori neuvoo ja ohjaa 
rangaistuksesta vapautuvaa asumisasioissa.

Tavoitteena on löytää asiakkaalle tarpeita 
vastaava asumismuoto yhteistyössä asiakkaan, 
vankilan ja kotikunnan kanssa.    

Oppiva-toiminta
Oppiva-toiminnan tavoitteena on lisätä 
oppimisvaikeuksiin liittyvää osaamista 
sekä edistää asiakkaiden koulutus- ja 
työllistymismahdollisuuksia sekä arjessa 
selviämistä.

Oppiva-toiminta järjestää koulutuksia ja 
tuottaa materiaalia oppimisvaikeuksien 
tunnistamiseen ja tukeen liittyen sekä 
koordinoi oppimisvalmennustyön verkostoa 
(OVA).

Oppimisvalmennuskoordinaattorin puoleen 
voi kääntyä myös opiskeluun liittyvissä 
kysymyksissä. 


