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OMAAN KOTIIN
Koti on paras paikka! Sitä se on vapautuvallekin, 
jos se on oma ja jos asumisen hallitsee. Silloin 
toisen koti on kiva paikka naapurillekin.Useim-
mille koti merkitsee turvallisuutta, läheisyyttä, 
lämpöä ja rakkautta. Joillekin lapsuuden koti on 
ollut turvaton tai sitä ei ole koskaan ollut. Muis-
tikuvat tulevat sijaiskodeista tai laitoksista. Jo-
kaiselle vankilasta asunnottomana vapautuvalle 
tulisi löytyä polku omaan kotiin, vaikka sitten 
mutkien kautta.

Usein vapautuvalta kuulee, että ”kaikki kyllä järjestyy 
kunhan saan oman asunnon”. Kokemus taas kertoo, 
että näin sanottaessa kyse on toiveajattelusta. Myös 
se tiedetään, että päättäväisellä työskentelyllä ja 
tuella polku omaan kotiin löytyy. Matka ei ole helppo 
kulkea, varsinkaan yksinään – on tehtävä pesäero 
päihteisiin, siirryttävä kaidalle tielle ja laitettava kave-
risuhteet testiin.

Vuosi 2008 antoi pitkään asunnottomana olevalle 
toivon omasta kodista. Odotuksen tästä antoi PAA-
VO – Pitkäaikaisasunnottomien vähentämisohjelma 
vuosille 2008–2011. Hanke koskee myös vankilasta 
asunnottomina vapautuvia. Heille ohjelma tuo tuki-
asuntoja ja tukea asumisen arkipäivän hallintaan. 
Rikosseuraamusala tukee hanketta ”OMA KOTI” 
-ohjelmallaan. Siinä vankilat ja kriminaalihuollon 
toimipaikat yhdessä kymmenen suurimman kunnan 
kanssa tasoittavat vapautuvien asumispolkua. 

KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ 
ON TALKOISSA MUKANA
Säätiö kaksinkertaistaa tukiasuntojensa määrän 
ohjelmakaudella sekä järjestää ohjausta ja tukea 
kolmen uuden asumisohjaajan voimin. Raha-auto-
maattiyhdistys tukee laajennusta. Yhdessä eräiden 
järjestökumppaniensa kanssa Krits on rakentamassa 
valtakunnallista asumisen tuen verkostoa vapautu-
vien asumispalvelujen edistämiseksi. Viime syksynä 
sovimme Y-Säätiön kanssa vuokra-asunnon järjes-
tämisestä tukiasukkaillemme jatkona onnistumiselle 
Kritsin tukiasunnossa. Näin saamme kiertoa tuki-
asuntoihimme ja entistä useampi saa mahdollisuu-
den edetä kuntoutumisessa itsenäiseen ja vastuulli-
seen omaan asumiseen.

Vuoden aikana tehtiin alustavia suunnitelmia jatko-
asuttamisesta ja tukijärjestelyistä myös pääkaupun-
kiseudun kuntien vuokra-asuntoihin. Toivottavasti 
suunnitelmat pitävät ja konkretisoituvat. Tahtoa kun-
nissa on.
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ASUMISEN TUKIPOLKU VIE PERILLE 
ASTI
Kritsin Asumisen tuen yksikkö (asumisohjaus, 
asumisyhteisöt ja tukiasunnot) on lyhyessä ajassa 
saanut asunnottomina vapautuvia auttavan palvelu-
ketjunsa toimimaan menestyksellisesti. Asumispal-
velukoordinaattorimme on tukenut ja valmentanut 
vapautuvia löytämään toimivia ratkaisuja omille asu-
mispoluilleen.

Oman kämpän sijasta on joskus järkevämpää 
aloittaa päihdekuntoutusjaksolla ja näin ehkäistä 
epäonnistumisia. Joillekin ratkaisua on haettu ensin 
asumisyhteisöön menon kautta. Siellä tukea on voitu 
antaa enemmän ja etsiä rauhassa ratkaisuja eteen 
tuleviin ongelmiin. Ja niitä on riittänyt! Siitä kertoo 
se, että liian moni epäonnistuu vielä tässä vaihees-
sa ja putoaa asuntoloiden asukkaaksi tai kadulle. 
Lähes aina syynä on ollut vakava retkahtaminen 
hallitsemattomaan päihteiden käyttöön tai rikoksen 
poluille. Kritsin tukiasuntoon edenneille sen sijaan 
epäonnistumisia ei enää juuri tapahdu. Ja jakson 
jälkeen henkilö on voinut muuttaa omaan vuokra-
asuntoon. Siinä vaiheessa ollaankin usein jo työn tai 
koulutuksen syrjässä.

Iloinen asia on ollut nähdä, että valvottu koevapaus 
Kritsin asumisyhteisössä on osoittautunut hedelmäl-
liseksi keinoksi hallittuun paluuseen vastuulliseen 
vapauteen.  Realistisesti rakennettu asumisen tuki-
polku toimii!

Jukka Mäki
Toiminnanjohtaja

23.4.2009
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TOIMINTA JA 
ORGANISAATIO 

Kriminaalihuollon tukisäätiö

ASUMISEN TUKIYKSIKKÖ

Asumisyhteisöjä (2)

Tukiasuntoja (22)PROJEKTIT

TERVE

JYVÄLLÄ

SIJOITUS
ohjattuun asumiseen

OMILLE JALOILLE
Vertaistalousneuvonta

OPPIVA
Oppimisvaikeuksista vapaaksi

EHJÄ PERHE

VASU
Vaikeasti asutettavat

KEHITTÄMISYKSIKKÖ
Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Koulutusyhteistyö

VIESTINTÄ- JA
TIETOHALLINTOYKSIKKÖ

Porttivapauteen.fi
Viestintätuki
Tietohallinto

EDUNVALVONTA
Kriminaaliasiamies

Asiamiessosiaalityöntekijä

VERTAISTUKI REDIS
Tukihenkilötoiminta

Verkostotyö

VANKILAYHTEISTYÖ
Projektisosiaalityöntekijä

Vanajan vankila
Sukevan vankila

WOP-kuntoutus
Keravan vankila

KHL

Järjestötyö

AVUSTUSTOIMINTA
11 taholle  39.720 €

ASUMISPALVELUOHJAUS JA
ARVIOINTI

Asumispalvelukoordinaattori

Palvelutoiminta

KESKUSTOIMISTO
Hallinto, Talous,  Kiinteistö 

Henkilökunta: 27 (31.12.2008)



5

TOIMINTAVUOSI 2008
Kriminaalihuollon tukisäätiön toiminnan kasvu ja mo-
nipuolistuminen jatkui edelleen. Ensi kertaa saadun 
Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) yleisavustuksen 
myötä säätiön kehittämisyksikön ja viestintäyksikön 
toiminnat vakiintuivat ja vahvistuivat. Krits järjesti 
Keravan vankilan WOP-kuntoutusohjelmaan kuu-
luvan vapaudessa toteutettavan palveluohjauk-
sen Kriminaalihuoltolaitoksen kanssa tekemänsä 
sopimuksen mukaisesti. Myös Vertaistuki Rediksen 
järjestämä vankiloiden pienimuotoinen vertaisryh-
mätoiminta perustui määräaikaisiin sopimuksiin.

Kriminaaliasiamiestoiminta vahvistui, kun RAY-avus-
tus mahdollisti asiamiessosiaalityöntekijän toimen 
perustamisen. Asunnottomina vankilasta vapautu-
vien asumispalveluohjaustoiminta vakiintui RAY:n 
tuen myötä projektikauden jälkeen. 

Uutena hankkeena aloitettiin Vaikeasti asutettavia 
koskeva selvitys (VASU-projekti). Vuoden aikana 
hankittiin yksi uusi tukiasunto. Uutena avauksena 
säätiö solmi Y-Säätiön kanssa sopimuksen, joka 
mahdollistaa Kritsin tukiasuntoasukkaiden siirtymi-
sen kuntoutumisen jälkeen Y-Säätiön vuokra-asun-
toihin vuosittaisen kiintiön puitteissa.

Säätiön Sukevan vankilan sosiaalityön kehittämis-
hanke päättyi vuoden lopussa sopimuksen mukai-
sesti, kun hankkeelle asetetut tavoitteet oli saavu-
tettu.

Säätiön Kinaporinkadun kiinteistön vuokraustoimin-
nassa tapahtui historiallinen muutos, kun Kriminaa-
lihuoltolaitoksen Helsingin Aluetoimisto muutti 1.9. 
2008 uusiin tiloihinsa Hakaniemeen. Näin katkesi 
merkittävä osa 99-vuotiaan talon alkuperäistä toi-
mintaa. KHL:n vanhoissa tiloissa käynnistyi maa-
hanmuuttajanaisjärjestöjä kokoava järjestötoiminta 
– historiallinen tapahtuma sekin.

Noin 34 % säätiön toiminnasta rahoitettiin säätiön 
keskustoimiston ja Kinaporinkadun kiinteistön tuotoil-
la, noin 21 % sosiaalipalvelutoiminnalla sekä noin 44 
% Raha-automaattiyhdistyksen avustuksilla. Lisäksi
Helsingin kaupunki myönsi Vertaistuki Rediksen 
toimintaan 12 000 euron avustuksen. 

TAVOITTEET JA TOIMINTA-ALUEET
Kritsin toiminnan päämääränä on uusintarikollisuu-
den ja sen haittojen vähentäminen, kohderyhmän ja 
heidän läheistensä suoriutumismahdollisuuksien pa-
raneminen sekä kuntoutuspainoitteisen kriminaalipo-
litiikan edistäminen. Tavoitteena on nykyistä kuntou-
tuspainotteisempi ja asiakkaiden tarpeita paremmin 
vastaava jälkihuoltojärjestelmä.
•  Uusien, vaikuttavien ja kestävien kuntoutus- ja 
tukipalvelumallien sekä uuden tiedon tuottaminen
•  Hyväksi havaittujen toimintatapojen juurruttaminen 
jälkihuoltojärjestelmään
•  Toivon ja tuen antaminen kohderyhmälle, heidän 
läheisilleen ja heidän kanssaan työskenteleville
•  Alan kehittäjäverkoston vahvistaminen ja laajenta-
minen

Säätiön toiminta jakautuu järjestö-, palvelu- ja avus-
tustoimintaan. Järjestötyön keskiössä on kriminaa-
lipoliittinen vaikuttaminen, vaikutus- ja edunvalvon-
tatoiminta: mm. kriminaaliasiamiestoiminta sekä 
viestintäyksikön Portti Vapauteen -internetportaali, 
kehittämistoiminta, vertaistukitoiminta sekä asumis-
palveluohjaus vapautuville. Toimintavuotena sää-
tiön kehittämisyksikössä oli meneillään seitsemän 
kehittämisprojektia. Palvelutoimintoja olivat asumis-
palvelut pääkaupunkiseudulle vapautuville asunnot-
tomille (kaksi asumisyhteisöä ja 22 tukiasuntoa) sekä 
projektisosiaalityöntekijätoiminta Vanajan ja Sukevan 
vankiloissa ja WOP-kuntoutustoiminta Keravan van-
kilan, kriminaalihuollon ja säätiön yhteistoimintana. 
Lisäksi säätiö jakaa vuosittain omista, Kinaporinka-
dun kiinteistön tuotoista avustuksia alan vapaaeh-
toistoimintaan ja kehittämistoimintaan.



6

VAIKUTUSTOIMINTA
Säätiön edustajat ovat esiintyneet alan seminaareis-
sa ja neuvottelupäivillä luennoitsijoina ja osallistu-
neet erilaisten yhteistyöelinten toimintaan. 

Säätiöllä oli edustajansa rikosseuraamusalan 
neuvottelukunnassa, vankiloiden toimintaohjelmien 
hyväksymistä käsittelevässä asiantuntijaryhmässä, 
Päihdehuollon Valtakunnallisessa Yhteistyöryhmäs-
sä, Takuu-Säätiön hallituksessa, Vailla Vakinaista 
Asuntoa ry:n hallituksessa, Vapautuvien tuki ry:n 
hallituksessa, NäytönPaikka ry:n hallituksessa, OM:n 
normaalisuusperiaatetyöryhmässä, PäLäKe:ssä 
(päihdejärjestöjen perhe- ja läheisverkostojen kehit-
tämisverkostossa), Keravan vankilan WOP-projektin 
ohjausryhmässä, Ensi- ja turvakotien liiton ”Äiti-lapsi-
työn kehittäminen vankilassa” -hankkeen ohjausryh-
mässä ja Kalliolan Setlementin Itä-Pasilan asukasta-
lon kehittämisprojektin ohjausryhmässä. Ehjä Perhe 
-hanke on vuonna 2008 perustetun Vankiperhetyön 
verkoston kokoonkutsuja.

Kriminaaliasiamiestoimintaa on esitelty käynneillä 
vankiloihin ja Kriminaalihuoltolaitoksen toimipisteisiin 
sekä erilaisissa koulutustilaisuuksissa.

AVUSTUSTOIMINTA
Säätiön hallitus jakaa vuosittain avustuksia kriminaa-
lihuoltoa tukevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
sekä alan julkaisu-, koulutus- ja vapaaehtoistoimin-
taan. Hallitus päättää avustuksista asettamansa 
avustusjaoston esityksestä. Toimintavuoden aikana 
säätiö myönsi 11:lle eri järjestölle tai taholle avustuk-
sia yhteensä 39.720 €, pääasiassa kriminaalihuollon 
tavoitteita edistävään vertais- ja vapaaehtoistoimin-
taan.
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VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA
Säätiö ja sen hankkeet ovat olleet esillä Päihdepäi-
villä ja Terve-Sos -messuilla. Kriminaaliasiamies, 
Perheiden tuki -projekti ja Portti vapauteen -portaali 
ovat näkyneet eri tiedotusvälineissä. 

Terve-projektin terveystietokampanja ”Vertaistuki 
vähentää huumehaittoja” uusittiin syksyllä YLE:n 
Teksti-TV:ssä, joka oli seurattavissa myös vanki-
loissa. Projekti kirjoitti säännöllisesti HV-teemasta 
(huumeidenkäytön haittojen vähentäminen) sekä 
projektin vaiheista rikosseuraamusalan Kontra-henki-
löstölehteen.

Rikostaustaisille suunnattu Portti vapauteen -inter-
netsivusto julkaistiin vuoden alussa, ja sen jatkona 
valmistui osio vankien läheisille. Portin keskimää-
räinen kävijämäärä lisääntyi vuoden mittaan 1200 
kävijästä kuukaudessa 2300 kävijään. 

Säätiön ja hankkeiden kotisivut olivat keskeinen 
väline ulospäin suuntautuvassa tiedotustoiminnassa. 
Koko sivustossa vierailukertojen määrä kuukaudessa 
vaihteli 3000-7000 välillä. 

Vuoden aikana säätiön julkaisusarjassa ilmestyi 
Anne-Maarit Antikaisen kirjoittama “Sosiaalityön
kehittäminen suljetussa vankilassa: 
kokemuksia Sukeva-projektista”  
(Raportteja 1/2008)

Krits näkyi Terve-SOS -messuilla Jyväskylässä 
toukokuussa.

K
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KOULUTUSTOIMINTA
Seitsemäntenä kokonaisena toimintavuotena säätiön 
tarjoama koulutus on edelleen lisääntynyt. 

Kontaktipiste Rediksellä oli kaksi tukihenkilökoulutus-
ta, joissa oli yhteensä 42 osallistujaa.

Terve-projekti järjesti neljä täydennyskoulutusta Ri-
kosseuraamusalan koulutuskeskuksessa ja luentoja 
vartijakursseille sekä Huumeet ja haittojenvähen-
täminen -koulutuksen Turussa ja Kuopissa. Hanke 
myös toimi yhtenä järjestäjänä valtakunnallisilla 
Terveysneuvontapäivillä Tampereella. Hankkeen 
kouluttamat sairaanhoitaja-päihdetyöntekijäparit 
käynnistivät useissa vankiloissa Terve-kursseja.

Oppiva-projekti esitteli koulutustilaisuudessaan Oppi-
va-testiä KHL:n henkilökunnalle ja suunnitteli Helsin-
gin Diakoniaopiston kanssa valmentavaa koulutusta 
hankkeen asiakkaille.

Ehjä perhe -projekti jatkoi vankiperhetyön koulutus-
kokonaisuuden suunnittelua yhteistyökumppaniensa 
kanssa ja järjesti vankiperheiden vertaisryhmätoimin-
nan BIKVA-arvioinnin päätösseminaarin.

Viestintäyksikkö järjesti verkkoviestintäkoulutuspäi-
vän Rehellistä elämää -viestintäverkostolle. 

Useat hankkeet ovat edelleen tarjonneet harjoittelu-
paikkoja rikosseuraamus- ja sosiaalialan opiskelijoille.
Säätiön edustajat ovat esiintyneet alan seminaareis-
sa ja neuvottelupäivillä luennoitsijoina.

Terve-projekti järjesti kaksi Huumeita käyttävien ter-
veysneuvontatyön -koulutusta RSKK:ssa. Kurssilla 
käsitellään huumeiden käytön aiheuttamia haittoja, 
huumehaittojen vähentämisen perusteita, matala-
kynnyksisen haittojenvähentämisen toimintatapoja, 
vertaisvaikutuksen merkitystä osana terveysneuvon-
taa sekä päihdekuntoutusta. Koulutus on suunnattu 
vankiloiden sairaaloiden ja poliklinikoiden sairaanhoi-
tajille ja hoitajille sekä päihdeohjaajille ja ohjaajille.

Ensimmäisellä kurssilla sai todistuksen 17 sairaan-
hoitajaa ja päihdeohjaajaa eri puolelta Suomea. 
Kuvassa kurssilaiset ja alarivissä kurssin vetäjät pro-
jektikoordinaattori Liisa Uusitalo, vastuuopettaja Sari 
Viikki-Ripatti ja projektityöntekijä Eeva Tamminen.

K
uva: U

lla Vesander
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HALLINTO
Säätiön hallituksessa vuonna 2008 toimivat: puheen-
johtaja Lasse Murto, varapuheenjohtaja Outi Ruis-
halme sekä jäsenet Katri Järvinen, Hannu Puttonen 
ja Timo Simppula. Hallitus kokoontui vuoden aikana 
kahdeksan kertaa. Säätiön avustuspäätökset valmis-
teltiin hallituksen asettamassa avustusjaostossa, jota 
johti puheenjohtajana Lasse Murto, varapuheenjoh-
tajana oli Anja Heikkinen sekä Pekka Borg jäsenenä. 
Jaoston jäseninä ja esittelijöinä olivat myös säätiön 
toiminnanjohtaja Jukka Mäki ja kehittämispäällikkö 
Maarit Suomela.

Säätiön valtuuskuntaa vuonna 2008 johti puheenjoh-
tajana Jouko Kalliomaa, varapuheenjohtajana Juha 
A. Pantzar ja jäseninä Anja Heikkinen, Olavi Kauko-
nen, Ulla-Maija Nikula, Sami Puumala, Marita Ruo-
honen, Ari Saarto, Kimmo Sainio ja Sami Uotinen. 
Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

Säätiön taloushallinto tuotetaan osin ostopalveluna 
Sininauhaliitosta, osin säätiön omana toimintana. 
Säätiön talouspäälliköksi nimitettiin 1.6.2008  merko-
nomi Kati Björkroth.

Säätiön toiminnanjohtajana on vuodesta 2001 lähtien 
toiminut YTM Jukka Mäki. Työntekijöitä säätiön pal-
veluksessa oli 31.12.2008 kaikkiaan 27 sekä siviili-
palvelusmies.
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ASUMISEN TUKI 
– ARKEA OPETTELEMASSA
Kritsin asumispalveluissa sattui ja tapahtui viime 
vuonna. Toimintaan palkattiin lisää työntekijöitä 
ja toimenkuvia muokattiin, neuvotteluja käytiin 
uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Ehkä merkittävin muutos oli Asumisen tuen siirtymi-
nen prosessimaiseen toimintatapaan. Tässä rikos-
seuraamusasiakas siirtyy vaiheittain tuetusti vanki-
lasta itsenäiseen asumiseen. Jokaisella työntekijällä 
on oma paikkansa palveluketjussa. Tuen tarvekin 
kun on erilainen eri vaiheissa.

ASUMISEN POLKU ALKAA  
VANKILASTA
Asumispalvelutiimissä työskentelevä projektikoordi-
naatori Jorma Uhtakari kertoo, että tuetun asumisen 
polku usein kestää 2-3 vuotta.

- Asumisen suunnittelu alkaa yleensä van-
kilassa puoli vuotta ennen vapautumista. 
Vanki ottaa henkilökunnan avustamana 
yhteyttä Kritsin asumispalveluihin. Kun hän 
sitoutuu olemaan ilman päihteitä ja rikoksia, 
hänellä on mahdollisuus päästä tuettuun 
asumiseen.

Vuonna 2008 Kritsin asumispalveluihin valikoitui 
viitisenkymmentä henkeä. Kaikki vangin kannalta 
tärkeät asiat on hyvä kartoittaa etukäteen vankilassa 
ja kirjata niiden edellyttämät toimenpiteet tukipalvelu-
suunnitelmaan, jotta se on valmiina h-hetkellä.

Myös kustannukset selvitetään tässä vaiheessa, 
sillä vapautumisen jälkeen kunta maksaa monen 
vapautuneen asumiskustannuksia, toimeentulon ja 
kuntoutuksen. Kuntien osallistumisessa on vaihte-
lua. Suunnitelman tekemiseen osallistuvatkin monet 
tahot: vankilan lisäksi kunnan, järjestöjen ja usein 
myös kriminaalihuoltolaitoksen työntekijät. Unohta-
matta tietenkään vankia itseään.

Vuonna 2008 Kritsillä oli Kinaporissa kaksi asumis-
yhteisöä, joissa asiakkaat pääsevät harjoittelemaan 
asumisen taitojaan. Heitä tukevat yhteisöjen omat 
ohjaajat.

Asuttuaan noin kolme kuukautta asukas voi siirtyä 
Kritsin tukiasuntoon. Niitä on 22 eri puolella Helsin-
kiä ja Vantaata tavallisissa asunto-osakeyhtiöissä. 
Näissä asunnoissa tukena ovat Kritsin asumispalve-
luohjaajat. Tuen luonteen ja määrän tarve vaihtelee: 
Joku tarvitsee keskustelua, toinen tukea käytännön 
asioiden hoitamisessa.

Kun tukiasumista on kertynyt vuoden verran, asukas 
siirtyy eteenpäin vuokra-asuntoon esimerkiksi Y-sää-
tiölle.

On tärkeää, että asiakkaita saadaan polulla eteen-
päin, sillä vankilasta on koko ajan uusia tulijoita asu-
mispolulle.
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ALKUVAIHE VAATII PALJON
Vankilan jälkeen asumisen opettelu tapahtuu halli-
tusti ja tuetusti huomioiden yksilölliset tarpeet. Moni 
ei ole koskaan varsinaisesti asunut asuntoa, vaan 
elämä on saattanut jo varhain mennä raiteiltaan esi-
merkiksi puutteellisten kotiolojen ja päihteiden takia.

Ja mitä tehdä asunnolla, jos se lähtee heti alta häi-
riköinnin ja maksamattomien vuokrien takia? Asumi-
sen taidot siis tarvitaan.

Rahankäyttö ja esimerkiksi ruuanlaitto pitää opetella. 
Jonkun kanssa pitää selvitellä myös pään sisäisiä 
asioita, kuten vapautumisen herättämiä tuntemuksia.     

Yhteisössä tuki on päivittäistä, mutta tukiasunnossa 
tapaamiset voivat olla esimerkiksi viikoittain sovittuna 
ajankohtana.

Yli puolet yhteisön asukkaista ei selviydy tukiasun-
toon. Useimmiten syynä on retkahtaminen päihtei-
siin. Riskiä voidaan vähentää, kun vapautuneen 
kanssa tehdään työtä yksilökohtaisesti päivittäin ja 
paikan päällä. Ihmistä ei mikään korvaa.

Yllättäen Uhtakari kertoo, etteivät polulta tippumiset-
kaan ole epäonnistumisia – ainakaan henkilön itsen-
sä kannalta. Hän saa kokemuksen, että voi elää jon-
kin jakson päihteettömänä, ei ehkä tee enää rikoksia 
tai rikokset ovat ainakin lievempiä. Tämä saattaa olla 
ensimmäinen askel seuraavaan yritykseen.

Päihdetyössä, jota asumisohjauskin osaltaan on, on 
uskottava ihmisen kykyyn muuttua. Samalla on pi-
dettävä jalat maassa. 

- Asumisen tuen on 
oltava tiivistä ja ko-
konaisvaltaista, sillä 
asiakkaan tarpeet 
ovat usein laaja-
alaisia. Ongelmat 
liittyvät päihteisiin, 
mielenterveyteen
ja velkoihin. Yhteis-
työverkostot ovat 
tärkeitä ja voimme 
hyödyntää Kritsin 
työntekijöiden asian-
tuntemusta, velka-
asioissa esimerkiksi 
Omille jaloille -han-
ketta, kertoo projekti-
koordinaattori Jorma 
Uhtakari
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Uhtakari muistaa tutkintavankilasta ihmisiä, joilla 
asiat olivat sekaisin. Hyvä kun yhdestä päivästä 
selvittiin. Nyt hän tapaa samoja ihmisiä, jotka ovat 
vapautuneet. Tuomiot päättyvät aikanaan. Elämä 
jatkuu. Kaari on ollut hyvä nähdä.

UUTENA KOEVAPAUSASUMINEN
Jorma Uhtakari koordinoi projektia, jossa kehitetään 
yhteistoimintamalli säätiön, vankeinhoidon ja kunnan 
kanssa sijoitettaessa vanki valvottuun koevapauteen  
säätiön asumispalveluihin.

Koevapaus on ehdottoman vankeusrangaistuksen 
loppuun sijoittuva jakso, jonka vanki saa viettää van-
kilan ulkopuolella valvonnan alaisena. Se on pituu-
deltaan enintään kuusi kuukautta. Vuonna 2008 Krit-
sin yhteisöissä asui kolme koevapaudessa olevaa. 
Huhtikuuhun 2009 mennessä määrä on jo kaksinker-
taistunut. Ja lisää koevapaussijoituksia valmistellaan.     

Harvalla vankilasta vapautuvalla on asunto. Varsin-
kin pitkään istuneella asunto on todella harvinainen, 
ja juuri he ovat niitä, jotka tarvitsevat pehmeää las-
keutumista siviiliin ja joita myös koevapaus ja siihen 
liittyvät tukitoimet hyödyttävät eniten. 

Tämä asettaa ison haasteen koko palvelujärjestel-
mälle. Kuka seuraa, että koevapauteen pääsevät 
oikeat tarvitsijat? 

Rikosseuraamusviraston tavoitteena on, että vuon-
na 2010 valvotussa koevapaudessa olisi päivittäin 
200 vankia. Kun koevapaudet yleistyvät, tarvitaan 
saumattomat yhteistyörakenteet vankilan, kuntien ja 
järjestöjen välille. 

Uhtakari kertoo, että vankilassa aletaan valmistel-
la koevapautta, kun vangilla on asunto ja hänelle 
kyetään luomaan ”jämäkkä päivätoiminta”. Joskus 
valmistelu keskeytyy vangin tekemän rikkeen vuoksi. 
Krits on mukana, kun koevapauteen liittyviä toiminto-
ja suunnitellaan.

Diakoniaopiston Jatkox-kurssi on osoittautunut erit-
täin toimivaksi, sillä se on suunniteltu vapautuville 
vangeille. Päivätoimintaan voi kuulua myös päihde-
kuntoutusta ja työntekoa, ja yksi Kritsin koevapa-
usasiakas suorittaa yliopistossa opintojaan. Myös 
Kinaporin Redis-yhteisö toimintoineen voi olla osa 
suunniteltua päivätoimintaa.
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Koevapauden yleistymistä puoltavia seikkoja on 
pilvin pimein, mutta niin on esteitäkin. Aina ne eivät 
löydy vangeista, vaan esimerkiksi siitä, että järjeste-
lyt ja toteutus vaativat niin monen tahon yhteistyötä. 
Asuminen Kritsin tukiyhteisössä helpottaa koevapau-
den vaatimaa valvontaa. Tätä arvostetaan vankilas-
sa, jossa resurssit eivät ainakaan ole kasvussa. 

Koevapauden kustannusten jako hakee vielä muoto-
aan. Esimerkiksi intensiivisempään päihdekuntoutuk-
seen voi olla vaikeaa päästä kustannussyistä. Jatkox 
kuitenkin on maksuton, ja lisäksi osallistujat saavat 
valtion opintotuen, mikä puolestaan vähentää kun-
nan maksamaa toimeentulotukea.

Mitkä sitten ovat Jorma Uhtakarin iloiset sattumat 
koevapauskeitoksessa? Hienoimpina kokemuksi-
naan hän kuvailee niitä, kun oma asiakas on suorit-
tanut ”kokeen” ja astuu vapauteen.

Vankilasta vapautuvien tausta vaihtelee. Osa 
pärjää hyvin ja löytää paikkansa omin voimin tai 
läheisten avulla. Vankilasta vapautuvien asumis-
tarjonta on usein kuitenkin ”kiven alla” ja mah-
dollisuudet päästä kiinni normaaliin elämään ovat 
haastavia. Vankiloista arvioidaan vapautuvan vuo-
sittain useita satoja vankia asunnottomina.
 
Krits tukee vankilasta vapautuvia ja ehkäisee asun-
nottomuutta. Säätiö on kehittänyt kuntouttavaa 
päihteetöntä ja rikoksetonta asumista neljä vuotta. 
Asiakkaisiin luodaan kontakti hyvissä ajoin jo 
vankeusaikana. 

Yleensä tukiasuminen sujuu ensi askelten jälkeen 
hyvin ja asumispolun läpi käyneillä asiakkailla on 
erittäin hyvät asumisen valmiudet myös jatkossa. 
Suurin osa tukiasuntojen asukkaista käy töissä tai 
opiskelee. 

Kritsin asumispalvelutiimissä työskentelee neljä 
henkilöä. Asumispalvelukoordinaattori tarjoaa 
asumiseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta rangais-
tustaan suorittaville sekä kuntien ja valtion työnte-
kijöille pääkaupunkiseudulla. Säätiön yhteisöjen 
ja tukiasuntojen asukkaita ohjaa kaksi asumispal-
veluohjaajaa. Sijoitus ohjattuun asumiseen -hank-
keen (2007-2010) koordinaattori kehittää säätiön 
asumispalveluja niiden kohdalla, jotka vankila 
sijoittaa vankilan ulkopuolelle esimerkiksi valvot-
tuun koevapauteen.

Lähde: Portti vapauteen -tietopankki (porttiva-
pauteen.fi) 

Kun asiakas palauttaa valvonta- 
kännykkänsä vankilaan ja saa 
vapauspassin - ne ovat 
onnistumisen hetkiä  
meille kaikille!
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KRIMINAALIASIAMIESTOIMINTA
Kriminaaliasiamiestoiminta tarkoittaa rikosseu-
raamusalan asiakkaiden ja heidän läheistensä 
asianajoa ja edunvalvontaa. Kriminaaliasiamies-
toiminta vakiinnutettiin vuonna 2006. Vuonna 
2008 käynnistettiin kriminaaliasiamiestoiminnan 
kehittämisprojekti, johon palkattiin lakimiehen 
työpariksi asiamiessosiaalityöntekijä, jonka vas-
tuualueena ovat erityisesti sosiaalipalvelu- ja 
etuusasiat.

ASIAKASTYÖTÄ
Asiamiestoiminnan asiakastyössä halutaan palvella 
niitä, jotka ovat tuloksetta jo yrittäneet saada ääntään 
kuuluviin normaaleja kanavia pitkin. Asiakkaille on 
annettu neuvontaa, ohjausta ja asiointiapua, ja heitä 
on ohjattu aikaisempaa enemmän muihin palvelui-
hin. Asiamiessosiaalityöntekijään on otettu yhteyttä 
erityisesti toimeentulotukeen ja muihin etuusasioihin 
liittyvissä ongelmissa. Usein hankaluudet liittyvät 
etuusjärjestelmän ja etuuksien hakemisen monimut-
kaisuuteen, mutta myös epäasialliseen kohteluun. 

Infotilaisuudet ja asiakasvastaanotot ovat vakiintu-
neet osaksi vierailukäyntejä, joita on tehty vankiloi-
den ja KHL:n toimipisteiden lisäksi myös Vapautuvi-
en Tuki ry:n perheleireille ja Vertaistuki Redikseen. 
Vierailukäyntejä on tehty paljon myös muiden yhteis-
työkumppaneiden luokse.

Osana kriminaalihuollon asiakkaiden asemaa kos-
kevaa selvitystä asiamiessosiaalityöntekijä toteutti 
kyselyn vankien puolisoille Helsingin, Riihimäen ja 
Keravan vankiloissa sekä Vapautuvien Tuki ry:n per-
heleireillä. Vastausprosentiksi muodostui 66 %.
Portti vapauteen -portaalissa aloitettiin heti vuoden 

alussa kriminaaliasiamiehen kysymys- ja vastaus-
palsta, joka syksyllä laajeni sosiaalisiin kysymyksiin. 
Asiamiehiin puhelimitse yhteyttä ottavat henkilöt ovat 
yleensä jo aiemmin hakeneet ongelmaansa apua 
muualta, mutta verkkopalvelussa on helppo kysyä 
mitä vain. Palveluun tuli vuoden 2008 kuluessa 25 
kysymystä.

VAIKUTUSTOIMINTAA
Vakiinnuttamisen jälkeen kriminaaliasiamiehen toi-
minta on etsinyt suuntaa ja käynyt rajanvetoa sen 
kysymyksen kanssa, mitä palveluja tulisi tehdä itse ja 
mitä ohjata muualle, kuten maahanmuuttovirastoon, 
Takuu-Säätiön palveluihin ja oikeusaputoimistoon. 
Päihdeasiamiehen kanssa on tehty yhteistyötä erityi-
sesti asiakasasioissa.

YLLÄTTÄVÄÄ
Asiamiessosiaalityöntekijälle on ollut yllätys, 
miten monet sosiaalietuuksista lakkaavat van-
kilassa joko heti vankeusrangaistuksen alussa 
tai viimeistään muutaman kuukauden kuluttua. 
Vankeuslain mukaanhan ainoan rangaistuksen 
tulisi olla vapauden menetys. Myös tuen vähäi-
syys vangin vapautumisvaiheessa on ollut yllä-
tys: tarvittaisiin tukihenkilöitä, jotka auttaisivat 
esimerkiksi vapautumisvaiheen ongelmissa, 
kuten virastoasioissa tai asunnon ja toimeentu-
lon hankkimisessa.
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KARTOITUKSESTA 
KUNTOUTUKSEEN
Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hankkeen tavoit-
teena on selvittää vankien ja kriminaalihuollon 
asiakkaiden oppimisvaikeuksia sekä rakentaa 
heille oppimisvaikeudet huomioivia kuntoutus-
polkuja rangaistusajasta vapauteen. Hanke on 
kohdistettu Etelä-Suomen aluevankilan nuoriin 
vankeihin sekä Kriminaalihuoltolaitoksen pää-
kaupunkiseudun aluetoimistojen alle 30 -vuotiai-
siin asiakkaisiin. 

Sana hankkeesta on levinnyt myös sellaisiin vanki-
loihin, joissa ei ole juurikaan käyty kertomassa hank-
keesta. Yhteydenottoja on tullut mm. psykologeilta, 
päihdeohjaajilta ja sairaanhoitajilta. Oppimisvaikeuk-
sien ja niiden kuntouttamismahdollisuuksien kartoitus 
on rikosseuraamusalalla melko uutta ja asiakkaista 
ei ole pulaa.

Moni taho onkin kiinnostunut kerätystä tiedosta: mil-
laista problematiikkaa asiakkailla on ja mihin heitä 
ohjataan kuntoutukseen.

Syrjäytyneiden nuorten miesten määrä on todella 
suuri ja kasvaa edelleen; takana on usein ikäviä 
lapsuuskokemuksia. Tilanne voi periytyä myös van-
hemmilta, joilla itsellään ei ole ollut kykyä eikä tietoja 
ongelman tunnistamiseen ja auttamiseen. Hyvin 
usein syrjäytymisen takana ovat oppimisvaikeudet 
koulussa. Kun oppimis-, päihde- ja mielenterveyson-
gelmat kietoutuvat toisiinsa, on vaikea sanoa, mikä 
on ollut syynä mihinkin. Suomessa ei ole tehty vielä 
paljon tutkimuksia aiheesta, mutta se tiedetään, että 
vankiloissa näitä henkilöitä on paljon enemmän kuin 
keskimäärin.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää toimivat käy-
tännöt sekä kouluttaa ja levittää hyväksi havaittuja 
toimintamalleja rikosseuraamusalan asiakkaiden 
parissa työskenteleville. Hankkeen luoma Oppiva-
testi on otettu hyvin vastaan rikosseuraamusalalla: 
on helpompi ottaa asia puheeksi, kun se on esillä 
valmiissa kysymyslomakkeessa. 

Vanajan vankilassa on aloitettu naisvankien oppimis-
valmennusryhmä, jonka kokemuksista syntyy opin-
näytetyö.

Rajanveto oppimisvaikeuksiin ei ole suoraviivaista. 
Hankkeessa ymmärretään oppimisvaikeudet laajas-
ti, ei vain lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksina. 
Ongelmia voi olla hahmotuksessa, muistamisessa, 
keskittymisessä jne.

Asiakastyö on oppimisvaikeuksien tunnistamista ja 
kuntoutukseen ohjaamista: ”kartoituksesta kuntou-
tukseen”. Se on asiakkaan kanssa keskustelua, tes-
taamista, tietojen keräämistä ja sitten kuntoutusmah-
dollisuuksien etsimistä. Vuonna 2008 ohjattiin vähän 
yli 20 asiakasta neuropsykologisiin tutkimuksiin. 

EEN

Hankkeen tarkoituksena on selvittää toimivat käy-

EEN
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Neuropsykologiset tutkimukset antavat tärkeää tietoa 
asiakkaan vaikeuksista ja vahvuuksista, jotka huomi-
oidaan suunniteltaessa asiakkaalle jatkokuntoutusta. 
Vangeilla ei juuri ole mahdollisuuksia päästä neuro-
psykologisiin tutkimuksiin vankilassaoloaikana. 

Asiakkaille voi tulla yllätyksenä, että opiskelu onkin 
mahdollista monin tavoin, se ei välttämättä tarkoita 
koulussa istumista ja pänttäämistä. Kun saa tietoja 
omasta tilanteestaan, voi löytyä myös uskallusta 
lähteä suunnittelemaan elämäänsä kouluttautumisen 
kautta. Erilainen oppijuus otetaan hyvin huomioon 
esimerkiksi Helsingin Diakoniaopistossa ja Vaihto-
ehtoisessa ammatti- ja oppisopimuskoulussa, joiden 
kanssa hanke tekee paljon yhteistyötä.

Tavoitteena on, että oppimisvaikeuksista olisi mah-
dollisimman vähän haittaa arkielämässä. Nekin, jotka 
eivät lähde koulutukseen tai kuntoutukseen, voivat 
oppia välttämään hankalia tilanteita tietäessään, mis-
tä on kyse.

Oppimisvaikeuksien takana voi olla ADHD, ja etenkin 
sen impulsiivinen muoto liittyy rikollisuuteen – siis 
sen tunnistamiseen kannattaa satsata. Uusien käyt-
täytymismallien opettelun tai lääkityksen avulla ehkä 
malttaakin miettiä ensin ne muutamat sekunnit, että 
kannattaako sittenkään lyödä.

K
uva: Juhani Ikala
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NIKO SAA TUKEA WOPISTA
WOP on toimintamalli, jossa keskeistä on kun-
touttavan tuen jatkuminen vapauteen asti. 

Jos Madventures kuvattaisiin Helsingissä, Niko voisi 
olla se vaatimattomissa oloissa selviytyvä alkuasu-
kas, jonka Riku ja Tuomas tapaisivat. Niko on kor-
vaushoidossa eikä hänellä ole kunnollista asuntoa. 
Joka aamu hän hakee lääkkeen klinikalta, jonka jäl-
keen hänelle jää vielä yli 23 tuntia aikaa tapettavaksi. 

Toimeentulotuella se on aika haastavaa, mutta Niko 
on keksinyt paikkoja, joissa hän voi käydä. Esimer-
kiksi Pasilan Stoppi tarjoaa päihteettömän olohuo-
neen.

Nikon heimoon kuuluu paljon kaupungilla hengai-
levia, mutta aina hän ei halua liikkua esimerkiksi 
muiden korvaushoitolaisten kanssa. Kaverinsa Ma-
ken kanssa hän voi rauhoittua - ja katsella vaikka 
telkkaria yhdessä. Nikolla on myös äiti ja veli, joiden 
luona hän voi yöpyä. Repussa on mukana tarpeellis-
ta tavaraa.

Korvaushoitolääke auttaa pitämään aineenhimon 
loitolla, mutta selviytyäkseen Niko tarvitsee intensii-
vistä tukea. Sitä hän saa päivittäin Kriminaalihuollon 
tukisäätiön WOP-palveluohjaajilta Reetta Pihliltä ja 
Minni Vainiolta. 

SAATTAEN VAPAUTEEN
Niko pääsi WOPiin, kun hän oli suorittamassa tuo-
miotaan Keravan vankilassa. Niko oli ollut päihteettö-
mällä osastolla, mutta oli joutunut sieltä pois, kun oli 
käyttänyt aineita.

Niko oli kuitenkin päättänyt, että hän haluaa päästä 
vanhasta elämäntyylistä eroon vapauduttuaan. Siksi 
hän hakeutui nuorille tarkoitetulle WOP-osastolle. 
Tätä osastoa Nikolle suositteli myös vankilan hen-
kilökunta. WOP oli Nikon mielestä sopiva hänelle, 
koska siellä vangit ovat täysin eristyksissä muista 
vangeista. Päihteettömyydestä on helpompi pitää 
kiinni, kun ei ole kiusauksia ympärillä.

Kaksi kertaa viikossa asukkaat kokoontuivat ryh-
mään käsittelemään esimerkiksi rikoksia. Lisäksi oli 
kahdenkeskisiä keskusteluja työntekijöiden kanssa. 
Niko kertoo myös hakanneensa halkoja, käyneensä 
töissä vankilan puutarhalla ja mopanneensa paikko-
ja.

Kun Niko pääsi Keravalta, hänen kanssaan oli suun-
niteltu jatkoa, sillä WOPiin kuuluu myös tuki vankila-
ajan jälkeen. Asiakkaat tapaavat viikoittain Minniä ja 
Reettaa. Lisäksi heille voi soitella, jos tarvitsee tukea 
”tässä ja nyt”.

Minniin ja Reettaan suhtaudutaan arkisesti, sillä hei-
tä näki jo vankilassa. He ovat tuttuja tukihenkilöitä.
Niko ja Make ponnistelevat yhdessä. Jos toinen on 
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vaarassa retkahtaa, toinen yrittää puhua järkeä. Noin 
kerran kuukaudessa Niko käy kaupungin sosiaali-
toimistossa. Siellä käsitellään toimeentulohakemuk-
seen liittyvät asiat. Jos Minniä ja Reettaa ei olisi, 
Nikolla ei olisi psykososiaalista tukea lääkehoidon 
oheen.

Pääkaupunkiseudulla elää noin 500 korvaushoidos-
sa olevaa ihmistä. Monilla heistä elämä on selviyty-
mistä asioiden kanssa, jotka ovat tarvehierarkiassa 
alimpana: unta, vettä, ruokaa, turvallisuutta. Olisiko 
tässä ainesta neljänteen tuotantokauteen yllätyk-
sellistä tv-ohjelmaa? Aiheena kotoinen ugrila ja sen 
marraskuisessa möskässä rahattomina rämpivät 
nuoret, kekseliäisyys jokapäiväisen aterian metsäs-
tämisessä, poppaskonstit palvelujen ja virkailijoiden 
aina yllätyksellisessä tukiviidakossa...

Lääkäri oli kertonut Nikolle, että koska korvaushoito 
on aika alussa, ainakaan vuoteen-kahteen ei kan-
nata ajatella esimerkiksi töihin menoa. Voimavarat 
menevät nyt ajatusten selvittämiseen, päivittäiseen 
selviytymiseen ja lääkityksen saamiseen kohdalleen. 
Vielä lääke ei Nikon mukaan ”kanna” aamuun asti, 
mikä aiheuttaa esimerkiksi särkyjä öisin.

Moni kuitenkin tukee Nikon uskoa valoisampaan tu-
levaisuuteen. Kun korvaushoito on edennyt, hoidon 
piirissä olevilla alkavat pyöriä lomat. Se tarkoittaa 
sitä, että lääkkeitä saa myös mukaan eikä joka päivä 
tarvitse hakea omaansa klinikalta. Se on jo edistystä. 
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PÄIHDEONGELMAAN AUTTAA 
PUHUMINEN
Kuntoutusjatkumo vankilasta vapauteen on tavoite, 
johon Suomessa nyt pyritään. Vankilassa hyvin alka-
nutta päihde- ja mielenterveyskuntoutusta jatketaan 
kotikunnassa.

Mitä aikaisemmin ongelmiin päästään puuttumaan, 
sitä parempi ennuste vangilla on. Suurin osa ensiker-
taisista ei palaa vankilaan. Nikolla vankilatuomio oli 
ensimmäinen.

WOP –  It works if you work it out – on pitkäaikaista 
nuorten selviytymisen tukemista. Siihen kuuluvat 
nuoren psyykkinen tukeminen, asioiden selvittämi-
sessä auttaminen ja ohjaus erilaisiin palveluihin. 
Nuori itse tekee suurimman työn toipumisessa, mutta 
WOP tasoittaa tietä.

Nuori siirtyy vankilassa WOP-osaston erityisohjaajal-
ta palveluohjaajan asiakkaaksi noin kuukautta ennen 
vapautumistaan. Vapautumisvaiheessa tarvitaan 
erityisen paljon tukea. Jatkossa tuen tarve on yksilöl-
linen. Niko käy Reetan luona kaksi kertaa viikossa ja 
5-6 kertaa viikossa he puhuvat puhelimessa. Lisäksi 
he asioivat yhdessä virastoissa. Kaikki asiakkaat 
eivät tarvitse näin paljon tukea.

WOP:n perusajatus on säilynyt samana lähes kym-
menen vuoden ajan. Asiakaslähtöisyys on tärkeä 
periaate: yksilöllisyyttä, asiakkaan autonomiaa ja 
hänen toimijuuttaan kunnioitetaan. Työntekijä on rin-
nallakulkija, joka tukee asiakkaan omia voimavaroja 
muutoksen tekemisessä. 

Kuntoutus on vaikuttavampaa, jos ihminen kokee, 
että hänet kohdataan aidosti kunnioittaen ja auttaja 
uskoo hänen selviytymiseensä. Tämä toteutuu WOP-
toiminnassa päivittäin.

Moni korvaushoitolainen esimerkiksi voi esittää vi-
rastoissa reippaampaa kuin mitä hän tosiasiassa on. 
Tukisuhteessa ei tarvitse esittää ja tämä lisää luotta-
musta työntekijään. Jos päihdeongelma syntyy puut-
teista vuorovaikutustaidoissa, toimiva vuorovaikutus 
voikin olla parasta lääkettä päihdeongelmaan. 

Osa haastattelusta on ilmestynyt aiemmin Portti va-
pauteen (porttivapauteen.fi) Kohtaamisia-palstalla 
Haastateltavan nimi on muutettu.
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WOP kehitettiin ESR-rahoitteisena projektina vuo-
sina 2001-2008. Toimintamallia jatketaan vuosittain 
tehtävillä sopimuksilla vankilan, Kriminaalihuollon ja 
Kritsin välillä. Palveluohjaus on ostopalvelu Kriminaa-
lihuoltolaitoksen ja Kriminaalihuollon tukisäätiön vä-
lillä vapautumisen jälkeen.
 
Kuntoutus on tarkoitettu ensisijaisesti 17-29 -vuotiaille, 
Etelä-Suomen alueelta kotoisin oleville miesvangeille. 
Tavoitteena on päihteettömyyden vahvistaminen, uu-
sintarikollisuuden vähentäminen, vapautuvan vangin 
toimintakyvyn vahvistaminen ja kuntoutusjatkumo 
vankilasta vapauteen.

Keravan vankilassa oli kaksi muista osastoista eriytet-
tyä päihteetöntä WOP-osastoa, joissa oli yhteensä 12 
paikkaa. Keväällä 2009 tilat muutettiin yhdeksi 8-paik-
kaiseksi osastoksi. Osastolla on omat vartijat ja ohjaa-
jat. Toimintaan kuuluvat mm. Kalterit taakse -kurssi, 
ruuanlaitto ja rahan käyttö, Redis-ryhmä, vapautuvien 
tyhmä, siivous- ja puutarhatyöt, harrasteryhmät, kuten 
pajutyökurssi,  sekä yksilökeskustelut. Hiljattain aloi-
tettiin lukiseulojen järjestäminen kaikille Oppiva-hank-
keen toimesta.  

Kuntoutukseen kuuluva WOP-palveluohjaus alkaa jo 
vankeusaikana ja painottuu vapautumisen jälkeiseen 
työskentelyyn. Työskentelyssä korostuu asiakkaan 
tukeminen yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon 
verkostojen kanssa.

Palveluohjaus perustuu tarpeen mukaiseen tukeen, 
asiakaslähtöisyyteen (ei ajanvarausjärjestelmää), voi-
mavarakeskeisyyteen sekä luottamukselliseen vuorovai-
kutukseen. 

Riitta Granfeltin tutkimus ”Osalliseksi omaan elä-
mään. WOP -ohjelma nuoren vangin tukena” on 
ilmestynyt Rikosseuraamusviraston julkaisusarjassa 
(4/2008). Toiminnasta on tulossa myös käsikirja.
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REDIS
Vertaistuki Rediksen toiminta-ajatuksena on yhdistää 
ammatillinen kuntoutus ja vertaistuen käyttö autta-
maan rikostaustaisten ihmisten elämänmuutoksessa.  
Redis tarjoaa toimitiloissaan Kinaporinkadulla palve-
luohjausta, tukea ja vertaistoimintaa. Kävijöitä Redik-
sen eri toiminnoissa kirjattiin vuonna 2008 kaikkiaan 
3.025. Rediksen ohjaajat pitävät vertaisryhmiä myös 
vankiloissa sekä järjestävät tukihenkilökoulutusta. 
Redis saa toimintaansa avustusta Raha-automaat-
tiyhdistykseltä ja Helsingin kaupungin sosiaalilauta-
kunnalta.

ASUMISOHJAUS
Vuonna 2008 aloitti toimintansa asumispalvelukoor-
dinaattori, joka toimii palveluohjaajana ja asiantunti-
jalinkkinä vankilan, vangin kotikunnan sekä asumis-
palveluja tuottavien järjestöjen välillä. Toiminnalla 
tuetaan asunnottomana vapautuvan sijoittumista 
yhteiskuntaan.  Syksyn aikana olivat esillä mm. kor-
vaushoidossa olevien  asumiskysymykset. Y-Säätiön 
kanssa tehtiin sopimus jatkotukiasuttamisesta. Asia-
kastapaamisia kirjattiin kymmenen kuukauden aika-
na 228. Lisää aiheesta sivuilla 10-13. 

ASUMISYHTEISÖT
Asumisyhteisöissä voi harjoitella asumisen taitoja 
vapautumisen jälkeen.Vuonna 2008 Kritsillä oli kiin-
teistössään kaksi asumisyhteisöä ja kolmatta suunni-
teltiin. Lisää aiheesta sivuilla 10-13.
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KRIMINAALIASIAMIES 
Projektina alkanut toiminta vakiinnutettiin vuonna 
2006 ja sai vuonna 2008 lisävahvistukseksi asia-
miessosiaalityöntekijän.  Lisää aiheesta sivuilla 14-15.
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TUKIASUNNOT
Säätiön 22 (vuoden 2008 lopussa) tukiasuntoa Hel-
singissä ja Vantaalla on tarkoitettu kuntoutukseen si-
toutuneille, asunnottomina pääkaupunkiseudulle va-
pautuville vangeille tai kriminaalihuollon asiakkaille. 
Säätiö on mukana toimintavuonna käynnistyneessä 
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa. 
Asumisvuorokausia vuoden aikana kertyi kaikkiaan 
6.888 ja kokonaiskäyttöaste oli lähes 90 %. Lisää 
aiheesta sivuilla 10-13. 

WOP-PALVELUOHJAUS
WOP-kuntoutusta  toteutettiin Keravan vankilan kah-
della päihteettömällä, muista osastoista eriytetyllä 
osastolla. Osastoilla toimivat kaksi Kritsin erityisoh-
jaajaa vastasivat osastojen kuntoutustoiminnasta yh-
dessä osastojen vartijoiden kanssa. Kuntoutukseen 
kuuluva WOP-palveluohjaus alkaa jo vankeusaikana 
ja painottuu vapautumisen jälkeiseen työskentelyyn. 
Palveluohjaus toteutetaan ostopalveluna Kriminaali-
huoltolaitoksen ja Kriminaalihuollon tukisäätiön välil-
lä. Vuoden aikana WOP-kuntoutukseen osallistui 21 
vankia, joista kuntoutuksen kävi loppuun 15. Lisää 
aiheesta sivuilla 18-21. 

PROJEKTISOSIAALITYÖ VANAJAN 
VANKILASSA
Kritsin sosiaalityöntekijä toimi projektiluontoisesti Va-
najan vankilassa. Tarkoituksena on vakiinnuttaa sää-
tiön ja Vanajan vankilan yhteistyö, kehittää yhteistyön 
toimintamalleja ja työtapoja sekä tarjota sosiaalityön 
asiantuntemusta  ja sosiaalityön palveluja erityisesti 
naisvangeille. Projektisosiaalityöntekijä on tehnyt 
tiiviisti sosiaalityötä vankien kanssa sekä osallistunut 
kehittämistoimintaan. Kehittämisen aihealueina olivat 
mm. naiserityinen kuntoutus vankeinhoidossa, van-
kilan äiti–lapsi-työ, vankilan perhetyö sekä vankien 
vapautumiseen valmentautuminen. Projektisosiaa-
lityöntekijän myötä Vanajan vankilassa on alkanut 
toimia kuntoutustiimi, jonka työskentelyä on kehitetty 
ulkopuolisen työnohjaajan avulla.

PROJEKTISOSIAALITYÖ SUKEVAN 
VANKILASSA
Sukevan vankilassa syyskuusta 2007 vuoden 2008 
loppuun kestäneessä toisessa sosiaalityön projek-
tissa keskityttiin erityisesti vapautumissuunnitelmien 
toteuttamiseen osana vankilan sosiaalityötä. Työssä 
pyrittiin aina hahmottamaan mahdollisimman hyvin 
vapautuvan vangin kokonaistilanne ja luomaan silto-
ja vankeudesta vapauteen. Projekti otettiin Sukevan 
vankilassa hyvin vastaan ja sen nähtiin hyödyttävän 
sekä vankeja että henkilökuntaa. Projektin päättyes-
sä voitiin todeta projektille asetetut tavoitteet saavu-
tetuiksi lähes kokonaan. Projektisosiaalityöntekijän 
työ siirtyi osaksi vankilan työntekijöiden työskentelyä.  
Vuoden aikana työntekijä laati kaikkiaan 240 vapaut-
tamissuunnitelmaa. Asiakastapaamisia kirjattiin 559.

(Sosiaalityön kehittäminen suljetussa vankilassa. Kokemuksia 
sosiaalityöntekijänä Sukeva-projektista. Anne-Maarit Antikainen. 
Raportteja 1/2008 luettavissa Kritsin nettisivuilta/JULKAISUJA)
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VIESTINTÄ- JA TIETOHALLINTO- 
YKSIKKÖ
Kriminaalihuollon tukisäätiölle perustettiin vuoden 
2008 alusta viestintäpäälliköstä ja viestintäkoordi-
naattorista muodostuva viestintäyksikkö. Yksikkö 
koordinoi sisäistä ja ulkoista viestintää. Näkyvin 
viestinnällinen tapahtuma oli tammikuussa julkaistu, 
rikostaustaisille tarkoitettu Portti vapauteen -inter-
netportaali ja sen edelleen kehittäminen vankien 
omaisten tukisivustoksi. Sivustolla on mm. keskus-
telufoorumeita, tietopankki, ohjeita vapautuville ja 
vankilavierailijoille sekä tarinoita ja haastatteluja. 
Viestintäyksikkö tukee Rehellistä elämää -viestintä-
verkoston jäseniä ja edistää toimijoiden yhteistyötä.

Viestintäyksikkö vastaa myös säätiön tietohallinnosta 
ja Kinaporin kiinteistön tietoverkosta.

KEHITTÄMISYKSIKKÖ
Säätiön kehittämisyksikössä työskentelee kehittämis-
päällikkö ja projektihenkilöstö (31.12.2008 10 henki-
löä). Kehittämisyksikkö vastaa säätiön kehittämis- ja 
koulutustoiminnasta, koordinoi, ohjaa ja valvoo 
projektitoimintaa sekä huolehtii säätiön oman avus-
tustoiminnan valmistelusta ja esittelystä.  Vuoden 
aikana käynnistyi Vaikeasti asutettavien tukimahdolli-
suudet -hanke. RAY:lle valmisteltiin neljä uutta avus-
tushakemusta, joista pitkäaikaisasunnottomuuden 
vähentämisohjelmaan liittyvälle ”Vapautuvien asumi-
sen tuki” -hankkeelle myönnettiin rahoitus. Syksyn 
aikana käynnistettiin kehittämisyksikön sisäinen 
kehittämistiimi, jossa tavoitteena on jakaa eri projek-
tien tuottamia hyviä käytäntöjä ja toisaalta käsitellä 
yhdessä hankkeiden pulmakohtia.

Terve (Rangaistukseen tuomittujen huumeiden-
käyttäjien terveystieto- ja vertaistukiprojekti 
2005–2008)
Terve-projekti kehitti koulutusohjelmaa ja ohjaajakou-
lutusta vankilahenkilöstölle sekä laati oppaan huu-
meita käyttävien vankien vertaistukeen perustuvalle 
terveysneuvonnalle ja hoitoonohjaukselle.  Vuoden 
aikana järjestettiin mm. neljä viiden päivän täyden-
nyskoulutusta Rikosseuraamusalan koulutuskeskuk-
sessa sekä luennot neljälle vartijan perustutkinnon 
päättävälle kurssille. Projektin vaikutukset alkoivat 
näkyä valtakunnallisesti, kun Terveysneuvontatyön 
koulutukseen osallistuneet sairaanhoitaja-päihdeoh-
jaajatyöparit käynnistivät Terve-kursseja myös neljän 
projektivankilan ulkopuolella. Projekti on tuottanut 
laajasti tiedotus- ja opetusmateriaalia (teksti-tv, DVD, 
esitteet).

Vankiloille on ollut yllätys, miten suuri tarve vangeilla 
on puhua asioista. Vangeille taas on tullut yllätyk-
senä, että ”vankiloissa voi puhua näistä aisoista”. 
Parhaimmillaan kurssista tulee osallistujien välistä 
oppimista, ajatusten ja kokemusten vaihtoa. Kurs-
seista hyötyvät ennen kaikkea ne vangit, jotka eivät 
ole motivoituneita lopettamaan päihteiden käyttöä 
eivätkä siksi vielä sovi vankilan kuntouttaville päih-
dekursseille. Monilla vangeista ei ole voimavaroja 
vaativiin kursseihin.

Projektin loppuraportointi tapahtuu vuonna 2009.
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Jyvällä   (Järjestöjen ja rikosseuraamusalan kun-
toutusjatkumoprojekti 2006–2009)
Jyvällä-projekti ja sen neljä osahanketta kehittävät 
kuntoutuspolkuja vankilasta siviiliin vangeille ja kri-
minaalihuollon asiakkaille Jyväskylän ja Iisalmen 
seudulla Ylä-Savossa. Järjestökumppanit tekivät 
tiivistä verkostoyhteistyötä, joka on vahvistunut enti-
sestään, koska projektin toimintamallit ovat jo tunnet-
tuja yhteistyökumppaneille, ja myös jalkautumisella 
saavutettiin hyviä tuloksia. Joulukuussa Rikosseu-
raamusviraston Vankeinhoidon ja Kriminaalihuollon 
tuloslinjan kanssa pidetyssä projektin juurruttamis-
palaverissa esiteltiin projektissa hyväksi todetut 
toimintakäytännöt ja neuvoteltiin juurruttamisen 
jatkotoimenpiteistä. Projektissa oli 176 asiakasta ja 
asiakastapaamisia kirjattiin n. 700.

Ehjä perhe (Vankiperheiden ehkäisevä ja kun-
touttava vertaisryhmätoiminnan ja koulutuksen 
kehittämisprojekti 2007–2010)
Vuoden 2008 päätavoitteena ollut vankiperheiden 
vertaisryhmätoiminta on onnistuttu pilotoimaan alku-
peräisen suunnitelman mukaisesti avovankilassa ja 
suljetussa vankilassa, joissa kahdeksan vankiper-
hettä osallistui toimintaan. Vankiperheiden vertais-
ryhmäpilotteja on arvioitu BIKVA-arvioinnin avulla. 
Vankiperhetyön koulutuskokonaisuuden suunnittelua 
on jatkettu yhteistyössä Rikosseuraamusviraston, 
Tyynelän kehittämiskeskuksen, Rikosseuraamusalan 
koulutuskeskuksen ja Helsingin kaupungin sosiaalivi-
raston eri tahojen kanssa. Yleisesti esille nousseena 
ja vaikeasti lähestyttävänä seikkana ovat edelleen 
vankiperhetyöhön liittyvät asenteet, joita on monen-
laisia riippuen toimintakentästä.

Sijoitus ohjattuun asumiseen  (2007–2010)
Projektin tavoitteena on luoda säätiön, vankeinhoi-
don ja kunnan kanssa yhteistoimintamalli, jonka 
mukaan vanki sijoitetaan koevapauteen tai vankilan 
ulkopuoliseen kuntoutukseen säätiön asumispalve-
luihin. Projektikoordinaattori toimii erityisesti Vertais-
tuki Rediksen ja säätiön Asumisen tukiyksikön työn 
tärkeänä osana. Projektiin on tähän mennessä ollut 
sijoitettuna 36 asiakasta, ja projektin ”tulos” eli yhtei-
sövaiheesta eteenpäin päässeet asiakkaat (10/36) 
on asiakasryhmä huomioiden kohtuullinen.  Koeva-
paussijoitusten lukumäärä on selvässä nousussa. 
Vankiloista onkin osoitettu kiinnostusta Kritsin asu-
mispalveluihin. Säätiön asumisyhteisöissä on mm. 
valvonnallisesti hyvät olosuhteet koevapaussijoituk-
sia varten. Lisää aiheesta sivuilla 10-13.
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Vaikeasti asutettavien selvitys (Vankilasta vapau-
tuvien vaikeasti asutettavien tukimahdollisuudet 
2008–2009)
Suomen vankiloissa suorittaa vankeusrangaistus-
taan joukko vankeja, jotka vapautuessaan tarvitsevat 
erityisen tuettuja asumisolosuhteita niin turvalli-
suus- kuin tunnettavuussyistäkin. Tutkimusprojektin 
päämääränä on selvittää, kuinka heidän asuminensa 
voitaisiin järjestää siten, että se takaisi ympäristön 
turvallisuuden, tuottaisi yhteiskunnassa selviytymis-
tä edistävää tukea asukkaalle sekä mahdollistaisi 
asukkaiden yksityisyyden ja oman rauhan. Yhteis-
työkumppanit ovat lähteneet innokkaasti mukaan 
projektiin ja näin ollen yhteistyöverkoston luominen 
ja toimintakentän kartoitus on sujunut luontevasti. 
Näyttää siltä, että tutkimusprojektin avulla saadaan 
herätettyä työalan sisällä keskustelua kohderyhmän 
erityistarpeista, löydetään uusia ratkaisuja asumisen 
malleiksi sekä edistetään verkostoitumista.

Omille jaloille -projekti  (2006–2009)
Takuu-Säätiön hallinnoimassa hankekokonaisuudes-
sa Sininauhaliitolla ja Kriminaalihuollon tukisäätiöllä 
on yhteinen osahanke. Kritsin osalta kohderyhmää 
ovat kriminaalihuollon parissa toimivat vapaaehtoiset 
ja ammattilaiset KRIS-järjestöissä Tampereella ja 
pääkaupunkiseudulla sekä Vertaistuki Rediksessä 
Helsingissä. Osahanke on toteuttanut ammattilais-
koulutuksia ja suunnitellut vertaistalouskoulutusta. 
Sen toimintaa on jäsennetty rajaamalla toiminta-
alue eteläiseen Suomeen. Hankkeen tavoitteena 
on kehittää vapaaehtoistyöhön perustuva vertaista-
lousneuvonnan toimintamalli, jonka avulla voidaan 
antaa autettavalle tukea ja voimia jatkaa elämässään 
eteenpäin.

Oppimisvaikeuksista vapaaksi (2007–2010)
Hankkeen tavoitteena on selvittää vankien ja kri-
minaalihuollon asiakkaiden oppimisvaikeuksia sekä 
rakentaa heille oppimisvaikeudet huomioivia kuntou-
tuspolkuja rangaistusajasta vapauteen. Tavoitteena 
on arvioida karkealla tasolla oppimisvaikeuksien 
laatua, tukea tämän arvioinnin jälkeistä ohjaus- ja 
kuntoutustyötä sekä ohjata asiakkaita tarvittavien 
tukipalvelujen piiriin.
Oppiva -hankkeessa tavoitettiin vuoden 2008 lop-
puun mennessä yhteensä noin 900 ammattilaista 
ja 246 asiakaskuntaan kuuluvaa henkilöä. Näistä 
246 henkilöstä 118 on osallistunut pidempikestoi-
seen toimintaan. Eniten asiakkaita on tullut Keravan 
vankilasta (37) ja Helsingin avovankilasta (32). Kri-
minaalihuoltolaitoksesta hankkeeseen on osallistunut 
yhteensä 26 asiakasta, joista suurin osa on tullut 
Espoon aluetoimistosta (17). 
Hankkeen laatima Oppiva-testi löytyy myös hank-
keen internet-sivuilta. Testin suunnittelun pohjana on 
käytetty 50 asiakkaan taustatietoja. Testin on tarkoi-
tus toimia alustavana oppimisvaikeuksien kartoitus-
välineenä sekä keskustelun pohjana työskenneltä-
wessä rikostaustaisen nuoren kanssa. Lisää aiheesta 
sivuilla 16-17. 
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OPISKELUA KRITSISSÄ
Säätiön hankkeet tarjoavat myös harjoittelu- ja 
opinnäytetyöpaikkoja sosiaali- ja rikosseuraa-
musalan opiskelijoille. Vuoden 2008 aikanakin 
yli 20 opiskelijaa toimi erilaisissa tehtävissä eri 
hankkeissa. Tärkeä yhteistyökumppani on Dia-
konia-ammattikorkeakoulun  lisäksi ollut Laurea-
ammattikorkeakoulu.

YHTEISTYÖKUMPPANUUTTA  
AMMATTIKORKEAKOULUKENTÄLLÄ 
Laurea-ammattikorkeakoulun ja Kriminaalihuollon 
tukisäätiön jo monivuotinen yhteistyö on tarjonnut 
monille sosionomiopiskelijoille mahdollisuuden tutus-
tua rikoksentekijöiden kanssa tehtävään, vaativaan 
työhön. Yhteistyössä opiskelijat ovat saaneet toimia 
sekä oppijoina että myös rikosseuraamusalan uusien 
työmuotojen kehittäjinä ja kokeilijoina Kritsin työnte-
kijöiden ammattitaitoisella opastuksella. Opiskelijoille 
ja opettajille säätiö on mahdollistanut aitiopaikkoja 
projektimaailmaan sekä oman osaamis- ja tutkimus-
panoksen soveltavaa hyödyntämistä. Lisäksi se on 
tarjonnut opiskelijoille arvokkaita ja monipuolisia työ-
elämäsijaisuuksia jo opintojen aikana.
Laurea tarjoaa ammattikorkeakoulutusta lähes 
8000 opiskelijalle Uudellamaalla. Sen tavoitteena 
on toimia edelläkävijänä opetuksen, aluekehityksen 
sekä soveltavan tutkimus- ja kehitystyön alueella. 
Koulutusta toteutetaan sekä nuorten että aikuiskou-
lutuksena. Koulutusohjelmia on yhteensä 15, joista 
englanninkielisiä neljä. Vantaan Tikkurilan toimipiste 
profiloituu ainoana maassamme antamaan rikosseu-
raamusalan ammattikorkeakoulutusta yhteistyössä 
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa. 
Lisäksi Laureassa on mahdollista suorittaa ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto. Myös laajoja erikoistu-
misopintoja on tarjolla alan ammattilaisille eri toimi-
pisteissä. (www.laurea.fi)

Projektityöntekijöiden haastattelut työelämässä ovat 
mahdollistaneet erilaisten projektitarpeiden kartoituk-
sen ja koulutusintressien tiiviin vuoropuhelun sekä 
yhteisistä käytänteistä sopimisen.  Kokeilut oppimi-
sen kytkemisestä myös uudentyyppiseksi, kehittä-
väksi hanke- ja projektityöskentelyksi palvelevat näin 
eri osapuolia. Opiskelijoiden informointi ja rekrytointi 
mukaan toimintaan on sovittu mallilla, jossa Kritsin 
kehittämispäällikkö projektityöntekijöiden sekä kou-
lun edustajien kanssa suunnittelee ja koordinoi käy-
tännön harjoitteluita, opinnäytetyön ohjausprosessia 
sekä teoriaopintoihin kytkeytyvää projekti- ja hanke-
työskentelyä. Tästä esimerkkinä on Marginalisaatio 
ja sosiaalinen kuntoutus -teeman laajoissa vaihto-
ehtoisissa ammattiopinnoissa toteutettu kokonais-
valtainen ja sitoutunut oppimisprosessimalli, josta 
opiskelijan tarinaesimerkki kertoo tarkemmin.  Myös 
muuntyyppisille yhteistyömuodoille on oltu avoimia, 
kuten korkeakoulun edustajien tilaustehtäville, opis-
kelijoiden erillisselvityksille sekä koulutuksille ja eri-
tyisesti opiskelijoiden työelämäsijaisuuksille.
Yhteistyö nykyisellään on syventynyt monipuolisek-
si yhteistoiminnaksi, jolle säätiö valtakunnallisena 
asiantuntija- ja palvelujärjestönä lukuisine projektei-
neen ja toimintoineen on tarjonnut monipuolisen ja 
uutta luovan kehittymisympäristön. Krits alan työn ja 
työkäytäntöjen kehittäjänä, kriminaalipoliittisena vai-
kuttajana sekä erilaisten tukipalvelujen tuottajana on 
tullut merkittäväksi ja arvostetuksi yhteistoimintaver-
kostoksi ammattikorkeakoulullemme. 
Yhteistyön koordinoinnista ja toteutuksesta ovat 
vastanneet työparina yliopettaja Teemu Rantanen ja 
sosiaalialan lehtori Marja Collan. Rikosseuraamus-
alan koulutusohjelman osalta harjoitteluja koordinoi 
lehtori Jaana Leino.
Lehtori Marja Collan
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SOSIONOMIOPISKELIJAN TARINA
Olen kolmannen vuoden opiskelija sosiaalialan 
koulutusohjelmasta (Sosionomi AMK) Laurea-am-
mattikorkeakoulusta. Päädyin Kriminaalihuollon 
tukisäätiön Ehjä Perhe -hankkeeseen opiskeluideni 
toisena vuotena koulutukseen liittyneen hanketyös-
kentelyjakson ansiosta 2008. Toimin hankkeessa 
projektikoordinaattori Tarja Sassin, projektityöntekijä 
Petra Huhtimon ja kolmen muun opiskelijan kanssa. 
Toimimme toisen opiskelijakollegan kanssa ohjaa-
japarina Ehjä Perhe -hankkeessa pienten lasten 
ryhmätoiminnan ohjaajana kahdella perheleirillä sekä 
kahdeksan kertaa pidetyissä ryhmätapaamisissa. 

Samoihin aikoihin pääsin myös työharjoittelujaksolle 
Kritsin asumispalveluihin, jossa tein loppujen lopuksi 
kaksi erillistä työharjoittelua (yhteensä 5 kk). Koin 
ensimmäisen harjoitteluaikani olleen todella antoisa, 
mutta vielä jäi niin paljon opittavaa, että halusin pala-
ta Kritsiin toisen työharjoittelun ajaksi. Kritsissä teke-
mäni toisen työharjoittelujakson aikana päätin tehdä 
myös opinnäytetyöni Kritsin asumispalveluissa. Idea 
sai hyvän vastaanoton työelämässä ja näytti siis sil-
tä, että opinnäytetyölle oli tilausta myös työelämän 
puolelta. Työllistyin Kritsiin työharjoitteluideni jälkeen 
ja olen tehnyt iltaohjaajan töitä Vertaistukipiste Re-
diksessä opiskeluideni ohessa. 

Voin ainoastaan puhua omasta puolestani, mutta 
sanoisin, että Kriminaalihuollon tukisäätiö on haluttu 
työharjoittelupaikka sosionomiopiskelijoiden kes-
kuudessa. Kriminaalihuollon tukisäätiössä pääsee 
todella kiinni asiakastyöhön, ja pääsee näkemään, 
mitä tämä maailma todella pitää sisällään. Kaikille se 
ei harjoitteluiden jälkeen tunnu oikealta paikalta työs-
kennellä, mutta joillekin saattaa löytyä harjoitteluiden 
avulla jopa elämänsä ammatti. Niin minulle kävi.

Noora Seinä

K
uva: N

oora S
einä
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ASIAKASTYÖTÄ HARJOITTELEMASSA
Olen sosionomiopiskelija Laurea ammattikorkea-
koulusta, Tikkurilan toimipisteestä. Olen suorittanut 
kaksi kymmenen viikon mittaista työharjoittelua 
Kriminaalihuollon tukisäätiön Oppimisvaikeuksista 
vapaaksi -hankkeessa. Nykyään yhä enemmän so-
siaalialallakin työskennellään erilaisissa kehittämis-
hankkeissa, siksi opiskelijalle on hyödyllistä nähdä, 
mitä kaikkea hankkeessa työskenteleminen sisältää. 
Kahden työharjoittelun kautta olen pystynyt laajasti 
kokemaan ja näkemään hanketyöskentelyn eri puo-
lia, sen mahdollisuuksia ja haasteita. Kritsin hank-
keet ovat hyviä harjoittelupaikkoja niille sosiaalialan 
opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelystä 
kriminaalitaustaisten marginaaliryhmän parissa.

Ensimmäisen harjoittelun teemana oli asiakastyö, 
joten tuolloin harjoittelu painottui enemmän työme-
netelmiin tutustumiseen sekä asiakastyöskentelytai-
tojen vahvistamiseen. Harjoittelu oli monipuolinen 
ja Oppiva-hanke tarjosi opiskelijalle mahdollisuudet 
osallistua niin asiakastyöhön, yhteistyöpalavereihin, 
työnohjaukseen kuin muihinkin ammattitaitoa edistä-
viin tapahtumiin. Tein harjoittelussa mm. asiakastyön 
taulukon, joka on edelleen hankkeella käytössä. 
Yksittäisen asiakkaan taulukkoon merkitään kaikki 
työskentelyn kannalta oleellinen tieto, esim. tapaa-
misten sisältö ja ajankohta. Toinen työharjoittelu oli 
kehittämistyön harjoittelu, joka painottui hankkeen 
ryhmätoiminnan suunnitteluun sekä opinnäytetyön 
suunnitelman kirjoittamiseen. Harjoittelun aikana 
muokkasin hankkeella käytössä olevan oppimistyyli-
testin lyhyempään muotoon. Harjoittelut ovat sisältä-
neet myös muita koulun määrittämiä tehtäviä.

Sen jälkeen olen tehnyt hankkeelle opinnäytetyötä 
Vanajalla tammi-helmikuussa 2009 kokoontuneesta 
oppimisvalmiusryhmästä, jossa olin toisena ohjaa-
jana. Opinnäytetyö palvelee niin opiskelijaa kuin 
hankettakin ja on laadullinen arviointitutkimus ryh-
mätoiminnasta, jota tullaan jatkossakin järjestämään. 
Hanke on antanut hienot mahdollisuudet opiskelijalle 
kehittyä tulevana sosiaalialan työntekijänä. 

Riikka Laaksonen
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TASE
31.12.2008 31.12.2007

VASTAAVAA 

  Pysyvät vastaavat 

    Aineettomat hyödykkeet 
      Muut pitkävaikutteiset menot 8.563,42 8.897,82 
    Aineettomat hyödykkeet yhteensä 8.563,42 8.897,82 

    Aineelliset hyödykkeet 
      Maa- ja vesialueet 1.681,88 1.681,88 
      Rakennukset ja rakennelmat 2.846.925,40 2.846.925,40 
      Koneet ja kalusto 20.689,81 41.379,81 
    Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2.869.297,09 2.889.987,09 

    Sijoitukset 
      Muut osakkeet ja osuudet 736.438,11 745.571,10 
    Sijoitukset yhteensä 736.438,11 745.571,10 

                                                    
  Pysyvät vastaavat yhteensä 3.614.298,62 3.644.456,01 

  Vaihtuvat vastaavat 

    Lyhytaikaiset saamiset 
      Myyntisaamiset 78.568,94 41.605,29 
      Muut saamiset 31.931,15 6.994,38 
      Siirtosaamiset 5.760,78 5.201,20 
    Lyhytaik. saamiset yhteensä 116.260,87 53.800,87 

    Rahoitusarvopaperit 
      Muut arvopaperit 34.661,46 83.262,26 
    Rahoitusarvopaperit yhteensä 34.661,46 83.262,26 
    Rahat ja pankkisaamiset         219.910,72         138.733,46
  Vaihtuvat vastaavat yhteensä 370.833,05 275.796,59 

                                                    
VASTAAVAA YHTEENSÄ 3.985.131,67 3.920.252,60 

                    –––––––––––––          –––––––––––––   
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TASE
31.12.2008 31.12.2007

VASTATTAVAA

  Oma pääoma 
    Peruspääoma 25.228,19 25.228,19 
    Muut rahastot 2.938.574,23 2.938.574,23 
    Edell.tilikausien yli-/alijäämä 330.937,04 301.757,46 
    Tilikauden ylijäämä           37.088,65           29.179,58
  Oma pääoma yhteensä 3.331.828,11 3.294.739,46 

  Vieras pääoma 

    Pitkäaikainen vieras pääoma 
      Lainat rahoituslaitoksilta 310.500,00 355.000,00 
      Muut velat 2.427,86
    Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 310.500,00 357.427,86 

    Lyhytaikainen vieras pääoma 
      Lainat rahoituslaitoksilta 44.500,00 44.500,00 
      Saadut ennakot 65.000,16 41.132,87 
      Ostovelat 40.585,54 30.345,27 
      Muut velat 61.857,28 56.898,22 
      Siirtovelat 130.860,58 95.208,92 
    Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä         342.803,56         268.085,28
  Vieras pääoma yhteensä 653.303,56 625.513,14 

                                                    
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3.985.131,67 3.920.252,60

––––––––––––– –––––––––––––
    



TULOSLASKELMA 
1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007

Varsinainen toiminta 
  Tuotot 
    Myynti- ja palvelutuotot 240.597,21 85.959,19 
    Vuokratuotot 642.983,96 631.445,89 
    Avustukset 
      Ray avustukset 745.069,48 604.376,64 
      Muut avustukset 12.000,00 17.983,70 
    Avustukset yhteensä 757.069,48 622.360,34 
    Varsinaisen toiminnan muut tuotot 31.395,88 26.147,13 
  Tuotot yhteensä 1.672.046,53 1.365.912,55 

  Kulut 
    Henkilöstökulut -1.114.193,95 -783.653,69 
    Poistot ja arvonalentumiset -21.628,30 -21.428,00 
    Varsinaisen toiminnan muut kulut -580.564,46 -501.158,76 
  Kulut yhteensä -1.716.386,71 -1.306.240,45 

Varsinainen toiminta yhteensä          -44.340,18           59.672,10
Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -44.340,18 59.672,10 

Varainhankinta  
  Kulut  -15.995,92 

Varainhankinta yhteensä                                   -15.995,92
Tuotto- / kulujäämä -44.340,18 43.676,18 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 
  Tuotot 8.790,44 3.516,81 
  Kulut -57.361,61 -18.013,41 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä          -48.571,17          -14.496,60
Tuotto- / kulujäämä -92.911,35 29.179,58 

Yleisavustukset         130.000,00                          
Kokonaistuotto /-kulujäämä 37.088,65 29.179,58 

                                                    
TILIKAUDEN TULOS 37.088,65 29.179,58 

––––––––––––– –––––––––––––



Kriminaalihuollon tukisäätiö
Vuosikatsaus 2008

Toimitus ja taitto: Juhani Ikala/Lotta Lehmusvaara
Valokuvat: Hannakaisa Ryynänen, paitsi erikseen 
mainitut
Taloustiedot: Tilinpäätös 2008
Painopaikka: Keuruun Laatupaino KLP Oy, Keuruu 
Paperi: Munken Pure

Hankkeiden vuosiraportit ja ajankohtaiset tiedot 
samoin kuin kaikki säätiön julkaisut ovat luettavissa 
säätiön nettisivuilla www.krits.fi



Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kinaporinkatu 2 E 39
00500 Helsinki

puh.  (09) 7743 610
faksi (09) 7743 6120

toimisto@krits.fi
porttivapauteen@krits.fi

www.krits.fi
www.porttivapauteen.fi

Vuosikatsauksen teemana on tällä kertaa 
asuminen ja erilaiset asumiseen auttami-
sen tukitoimet.

Kriminaalihuollon tukisäätiö 2008




