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MIKÄ ON KRITS?
Kriminaalihuollon tukisäätiö on rangaistuksesta
vapautuvien ja heidän läheistensä selviytymistä ja
elämänhallintaa edistävä valtakunnallinen asiantuntija ja palveluntuottaja.
1. Kattoremonttia

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

TOIMINTA-AJATUS
Tehtävänä on rikosseuraamuksesta vapautuvien
ja heidän läheistensä aseman parantaminen kehittämällä ja tukemalla kuntouttavaa jälkihuoltojärjestelmää sekä alan järjestö- ja vapaaehtoistyötä.

TOIMINNAN SISÄLTÖ
Säätiön toiminta jakautuu järjestö-, palvelu- ja
avustustoimintaan. Säätiön toiminta on kokonaisuudessaan yleishyödyllistä.
Järjestötyön keskiössä on alan asiantuntija- ja
kehittämistoiminta, kohderyhmän kuntoutumista
edistävä järjestötyö sekä kriminaalipoliittinen vaikuttaminen, vaikutus- ja edunvalvontatoiminta.
Palvelutoiminnassa tuotetaan tukiasumispalveluja sekä sosiaalipalveluja rikosseuraamuslaitokselle
sekä kunnille. Lisäksi säätiö myöntää avustuksia
tarkoitusperiään edistävään toimintaan.
Säätiöllä on iso rooli myös kriminaalihuollon
tukipalveluja tuottavien järjestöjen valtakunnallisen yhteistyön edistäjänä ja koordinaattorina.
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TOIMINTAA 						
OHJAAVAT ARVOT
2. Kriminaalityön foorumi Hämeenlinnassa
• Ihmisarvon kunnioittaminen ja usko
muutokseen.

• Toiminta on asiakaslähtöistä ja 		
yhteisvastuuseen perustuvaa.
• Toiminta on asiakasta voimavaraistavaa.
• Toiminnalla edistetään sosiaalista 		
tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.
• Toiminta on tietoon, koulutukseen 		
ja kokemukseen perustuvaa.

3. Ohjaaja Harri Eerikäinen Rediksessä

• Toiminta on moniarvoista ja -muotoista.
• Toiminta on moniammatillista.
• Toiminta edistää niin yhteiskunnan 		
kuin yksilön turvallisuutta ja hyvinvointia.
• Toiminta on laadukasta.
• Toiminnalla on sekä yhteiskunnan 		
että asiakkaan luottamus.

4. Kritsin työntekijät kokkaamassa

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS
VERKOSTOILLA YHTEISTÄ HYVÄÄ
Kriminaalihuollon tukisäätiöllä (Krits) on neljä yhteistyöverkostoa kriminaalihuollon toiminnan lisäämiseksi
ja parantamiseksi. Teknologian kehittyminen ja sen kustannusten madaltuminen ovat tuoneet verkostoille entistä
tehokkaampia keinoja yhteistyöhön ja tuotettavaan toimintaan. Vankilan muurit tai pitkät etäisyydet asiakkaisiin
eivät ole este teknologia-avusteiseen, kasvokkaiseen palvelujen tuottamiseen kriminaalihuollon palveluja tuottavan
järjestön ja vangin välillä.
Nuoret sen jo osaavat. Skype tai facebook mahdollistavat interaktiivisuuden paikasta riippumatta. Netissä
on auttavia chat-palveluja, keskustelupalstoja ja jopa
kuntoutusohjelmia. Kuntouttavan kriminaalihuollon
näkökulmasta tietotekniikan kehittyminen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia kuntoutus- ja opintotoiminnalle vankiloissa.
Kritsin Rehellistä elämää -verkoston Portti vapauteen -portaali on tuonut monelle linnaleskelle mahdollisuuden vertaistukeen keskustelupalstallaan.
Portaalin asiantuntijoiltamme on voinut saada henkilökohtaista apua myös sähköpostilla.
Mikään ei silti voita suoraa ja välitöntä kontaktia toiseen ja yhteistä tekemistä yhteisten asioiden äärellä.
Kritsin koordinoima VAT-verkosto (Vapautuvien asumisen tuen -verkosto) kokoaa parhaillaan kymmenen
järjestön voimin yhteiseen käyttöön pelisääntöjä ja hyviä
käytäntöjä vankilasta vapautuvien asumisen tukipalveluista. VAT-verkoston innostavaan työhön osallistuminen tullaan mahdollistamaan myös videoyhteyden
välityksellä, jotteivät pitkät välimatkat estä verkostoon
osallistumista. Verkoston sihteeristö niin jo toimiikin.
Vankiperhetyön verkoston koulutustapaamisiin säätiön tilat ovat käymässä pieniksi. Verkosto kokoaa lähes puolensataa perhetyön asiantuntijaa rikosseuraamusasiakkaiden lapsi- ja perhetyön tueksi.

Kokoontumisten lisäksi verkosto työskentelee ekstranetissä.
Säätiön koordinoima Oppimisen maailma avoimeksi (OMA)
-verkosto on oppimisvaikeuksista kärsivien vankien auttamiseksi työskentelevien foorumi. Oppimisosaamisen kehittämistä
ja käyttöönottoa tarvitaan nykyistä enemmän. Videoverkostoopiskelu avaa vankiloille ja vangeille uusia mahdollisuuksia osallistumiseen ja osallisuuteen siviilielämän kanssa.
Nouseeko tietoteknologian hyödyntämiseksi kysymykseksi enää
vain tarvittavan tekniikan kustantaminen? Hyvätkään uudistukset eivät juurru hetkessä. Vastarinta ei johdu yksin asenteiden ja
totuttujen tapojen muuttumisen hitaudesta. Esteitä on raivattava
myös byrokratiasta ja säännöksistä.
Kriminaalihuollon tukisäätiöllä on osin Raha-automaattiyhdistyksen tukemana käynnistynyt videoneuvotteluhanke, jolla pyritään uudella tavalla tuomaan tukea vapautumisvaiheessa oleville. Sen sijaan, että asumispalvelukoordinaattori tai Vertaistuki
Rediksen työntekijä matkustaa kaukaiseen laitokseen tapaamaan
tulevaa asiakasta, kasvokkainen yhteys toteutetaan videoyhteyden avulla. Rikosseuraamuslaitos on mahdollistanut meille
turvallisen teknisen yhteyden järjestämisen toimipaikkoihinsa.
Vankilan videoneuvottelulaitteiden avulla vanki voisi olla yhteydessä myös A-klinikan sosiaaliterapeuttiin, mielenterveystoimiston psykiatriin tai asiamiessosiaalityöntekijään.
Videoneuvottelutekniikan ottaminen omaksi päivittäiseksi työvälineeksi vaatii resurssien lisäksi uusien asioiden – ja asenteiden
– omaksumista ja teknisten välineiden hallintaa. Säätiö on voinut
iloita osaavista työntekijöistään ja hyvästä ja luottamuksellisesta
yhteistyöstä niin Rikosseuraamuslaitoksen, kuntien kuin järjestökumppaniensa kanssa ja uskon, että yhteisiä verkostoja syventämällä kriminaalihuollon asia etenee jatkossakin.

Jukka Mäki
Toiminnanjohtaja
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TYÖALAT
PÄHKINÄNKUORESSA
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KRIMINAALIASIAMIESTOIMINTA (KAM)

TUKIASUMISPALVELUT
(TUPA)

KAM edistää rangaistuksesta vapautuvien ja heidän omaistensa asemaa
yhteiskunnassa, tarpeenmukaisten
palvelujen saatavuutta, yhteiskuntaan
sijoittumista sekä uusintarikollisuuden
ehkäisyä.
Lue lisää sivuilta 12-13

Yksikkö tuottaa asumisohjausta ja
asumispalveluja asunnottomina rikosseuraamuksesta vapautuville pääkaupunkiseutulaisille. Kritsillä oli 2012 22
asumisvalmennuspaikkaa Kinaporin
kiinteistössä sekä 54 tukiasuntoa. Toiminnassa ovat mukana Vapautuvien
asumisen tuki -projekti (2009-2012)
sekä asumispalvelukoordinaattori
linkkinä vapautuvan, viranomaisten ja
järjestöjen välillä.
Lue lisää s.
6-8

WOP
Kiinteistöstä huolehti
kiinteistönhoitaja		
Arto Mutanen.

WOP-palveluohjausta toteutettiin ajalla
2008–2012 Rikosseuraamuslaitoksen ja
Kriminaalihuollon tukisäätiön välisenä
ostopalveluna. Palveluohjauksen tavoitteena oli saattaa Keravan vankilan
WOP-osaston nuoria asiakkaita
tuetusti vapauteen.
Lue lisää sivuilta 19

VERTAISTUKI REDIS

OPPIMISVALMENNUS

LAPSI- JA LÄHEISTYÖ

VIESTINTÄ

Vertaistuki Redis tukee rikoksettomaan
ja päihteettömään elämänmuutokseen vertaistuen avulla. Redis järjestää
vertaisryhmätoimintaa laitoksissa sekä
ylläpitää matalan kynnyksen vertaistukiyhteisöä Kritsin Kinaporin kiinteistössä. Redis rohkaisee asiakkaita yhteisöllisyyteen ja kannustaa hankkimaan
päihteettömiä kokemuksia.
Lue lisää sivulta 9

Oppiva-toiminnan tavoitteena on
rikostaustaustaisten henkilöiden oppimisvaikeuksien tunnistaminen, kuntoutus- ja kompensointivaihtoehtojen
löytäminen sekä yleisen elämänhallinnan edistäminen.
Lue lisää sivuilta 10-11

Ehjä perhe -toiminta kehittää perhetyön muotoja, järjestää koulutusta ja
konsultaatiota kunnille, rikosseuraamusalalle ja järjestöille sekä koordinoi valtakunnallista vankiperhetyön
verkostoa.
Lue lisää sivulta 14-15

Viestintäyksikkö tukee säätiön toimintaa viestinnällisin keinoin. Lisäksi
viestintäyksikkö vastaa tietohallinnosta
sekä koordinoi Portti vapauteen -portaalia ja Rehellistä elämää –viestintäverkostoa.
Lue lisää sivulta 20-21

OSAAVA OHJAUS

TUVAT

KEHITTÄMISTOIMINTA

PROJEKTISOSIAALITYÖ

Osaava ohjaus –projekti (2010-2013)
pyrki luomaan moniammatillisen
ohjausverkoston ja yhteistyömallin
tukemaan syrjäytymisuhan alla olevia
aikuisia työelämään ja opiskelemaan
hakeutumisessa.
Lue lisää sivuilta 18

Tuvat-hanke rakentaa
asteittaisen vapauttamisen mallia Helsingin
vankilan ja Hoitokoti
Sillanpirtin kanssa.

Kehittämisyksikkö vastaa Kritsin kehittämis-, asiantuntija- ja koulutustoiminnasta. Se koordinoi, ohjaa ja valvoo
projektitoimintaa sekä huolehtii säätiön oman avustustoiminnan valmistelusta ja esittelystä.
Lue lisää sivuilta 16-19

Vanajan vankilan sosiaalityö on Kriminaalihuollon tukisäätiön tuottama
ostopalvelu Rikosseuraamuslaitokselle.
Työn pääsisältö on valmistella vankien
valvottuja koevapauksia sekä vapautumista.
Lue lisää sivulta 19

Petra Huhtimo
Projektikoordinaattori

LOKA

MARRAS
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PALVELUT

”Kriminaalihuollon tukisäätiön asumisvalmennusyksikkö on
sekä kunnissa että vankiloissa koettu hyvänä vaihtoehtona
valvottujen koevapauksien järjestämisessä. Asumisen aloitti
28 koevapauslaista. Asiakasvalinnassa koevapauteen hakevat
vangit huomioitiin erityisenä kohderyhmänä.”

TUKIASUMISPALVELUT
Tupa tuottaa asumisohjausta ja asumispalveluja asunnottomana vankilasta ja yhdyskuntaseuraamuksesta vapautuville pääkaupunkiseutulaisille. Kohderyhmää ovat säätiön
tukiasunnoissa ja asumisvalmennusyksiköissä asuvat sekä
muut Kritsin asumisohjauksen piirissä olevat.
Tupassa työskenteli kaikkiaan viisi asumisohjaajaa, asumispalveluohjauksesta vastaava asumispalvelukoordinaattori sekä toiminnasta vastaava asumispalvelupäällikkö. Asumispalvelupäällikkö
työskenteli myös puolipäiväisenä projektipäällikkönä Vapautuvien asumisen tuki -projektissa (VAT-projekti) huhtikuun loppuun
asti.
Tuettuun asumiseen haki 197 asiakasta. Tuen piirissä oli kerralla noin 80 asiakasta ja kauden aikana yhteensä 126 asiakasta. Tukiasunnoissa oli 72 asiakasta, joille kertyi yhteensä 15 330
asumisvuorokautta. Asumisvalmennusyksikössä oli 54 asukasta,
joille kertyi 8 395 asumisvuorokautta. Tukiasuntojen asukkaista
naisia oli 12 ja asumisvalmennusyksikössä 6.
Vanajan vankilan kanssa käytyjen keskustelujen myötä päädyttiin loppukevään aikana kokeilemaan naisvankien sijoittamista ja vapautuvien naisten asuttamista asumisvalmennusyksikköön.
Tupan keskeisimpiä yhteistyötahoja olivat Rikosseuraamuslaitoksen toimipaikat (vankilat ja yhdyskuntaseuraamustoimistot),
kuntien sosiaalitoimet sekä kolmannen sektorin toimijat.
Pääosa Tupalle osoitetuista asuntohakemuksista tuli vanki-
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loista. Yhteistyössä vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen kanssa valmisteltiin ja suunniteltiin asiakkaan vapautumista
ja asumista. Etelä-Suomen vankiloihin tehtiin myös paljon haastattelukäyntejä ja infotilaisuuksia.
Yhteistyö Espoon, Vantaan ja Helsingin kanssa
Säätiöllä oli 22 paikkaa asumisvalmennusyksikössä Kinaporin
kiinteistössä Sörnäisissä sekä 54 tukiasuntoa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Lisäksi Tupa tuotti asumisen tukipalveluita
Espoon kaupungin ja Y-säätiön asuntoihin.
Espoossa Tupa järjesti asumisohjauksen asunnottomana vankilasta vapautuville, jotka kaupunki sijoitti Espoonkruunu Oy:n
päihteettömään tukiasuntoon. Espoon kanssa sovittiin, että
myös Nuorisoasuntoliiton tai Y-Säätiön asuntoihin muuttavat
asiakkaat voivat olla Tupan tuen piirissä.
Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa perustui kumppanuussopimukseen. Vantaan kaupunki tuotti Kritsin tukiasuntoihin
tarvittavan asumisen tuen.
Keskeinen yhteistyökumppani oli Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Asumisen tuki (Astu). Astun kanssa tehtiin asiakashaastatteluja vankiloissa ja sen kautta saatiin jatkoasuntoja
Kritsin tukiasunnoista vapautuville asiakkaille. VAT-projektin
päätyttyä sovittiin tukiasumismaksuista asumisohjaajien antamasta tuesta tukiasunnon asukkaalle. Tupa on osallistunut tuetun asumisen palveluiden kilpailutuksen yhteistyöprosessiin Helsingin kaupungin ja palveluiden tuottajien välillä.

Valvotut koevapaudet lisääntyneet
Tupan toimintaa esiteltiin huhtikuussa ja marraskuussa järjestetyissä yhteistyöiltapäivissä, jonne oli kutsuttuna Rikosseuraamuslaitoksen, kuntien ja järjestöjen yhdyshenkilöitä. Kriminaalihuollon tukisäätiön asumisvalmennusyksikkö on sekä kunnissa
että vankiloissa koettu hyvänä vaihtoehtona valvottujen koevapauksien järjestämisessä. Asumisen aloitti 28 koevapauslaista (21
vuonna 2012). Asiakasvalinnassa koevapauteen hakevat vangit
huomioitiin erityisenä kohderyhmänä.
Tupa teki yhteistyötä Soccan Nimi Ovessa-, Nal:n Nuorten
asunnottomuuden ennaltaehkäisy- sekä Risen Oma Koti -hankkeiden kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös vertaistukea tarjoavien
järjestöjen kuten KRIS:n kanssa. Kritsin omat yksiköt, kuten
Kriminaaliasiamiestoiminta ja Vertaistuki Redis, olivat tärkeitä
kanssatukijoita asiakkaille.
Järjestöjen kanssa kumppanuussopimukseen perustuvaa yhteistyötä tehtiin Vahvasti tukien -projektin sekä Y-säätiön kanssa.
Kalliolan Setlementin kanssa yhteisen Vahvasti tukien -projektin
tavoitteena oli katkaista vankilasta vapautuvien asunnottomien
ja päihdeongelmaisten vankien syrjäytymiskierre sekä kehittää
toimintamalli, jossa yhdistyvät intensiivinen päihdekuntoutus,
vapautumisen tuki, vertaistuki ja tukiasuminen. Kalliola järjesti
asiakkaille päihdekuntoutuksen ja Krits tuetun asumisen.
Tupa koordinoi VAT-projektin myötä syntyneen Vapautuvien

Jussi Lehto
Asumispalvelupäällikkö

”Tupa koordinoi Vapautuvien tuki -verkoston toimintaa
kohderyhmän kanssa toimiville kolmannen sektorin toimijoille.
Verkosto piti kolme tapaamista, joissa jatkettiin työskentelyä
hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen kuvaamiseksi.”
tuki -verkoston toimintaa kohderyhmän kanssa toimiville kolmannen sektorin toimijoille. Verkosto piti kolme tapaamista,
joissa jatkettiin työskentelyä hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen kuvaamiseksi.
Tupan toiminnasta tehtiin palvelu- ja prosessikuvaus, jonka
lisäksi koottiin asiakastyön perusmalli, joka koostuu tilannearviosta ja tuetun asumisen suunnitelmasta. Lisäksi tuotettiin asumisohjaajan ohjekirja.

hintapuitteet tekevät oikeanhintaisten asuntojen löytämisen vaikeaksi.
RAY:n tukemana säätiö hankki toimintavuotena kahdeksan
uutta tukiasuntoa.

Asuntopula haittaa jatkoasuntojen saantia
Jatkoasuntojen hankkiminen Tupan asiakkaille on ollut haaste
yhteiselle tavoitteelle - turvata asiakkaalle polku asumisvalmennusyksiköstä tukiasunnon kautta itsenäiseen jatkoasuntoon.
Syynä on pääkaupunkiseudun asuntopula.
Vuoden aikana 11 asiakasta muutti ns. jatkoasuntoon.
Yhteistyötä jatkettiin Nuorisoasuntoliiton (Nal) ja sen isännöintiyhtiön, Alkuasuntojen kanssa. Tupasta osallistuttiin
myös Nal:n Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeeseen. Tavoitteena oli parantaa nuorille, erityisesti ensikertalaisille, tarjottavien palveluiden kirjoa.
Vuoden aikana ensimmäiset kaksi asiakasta muutti
Nuorisoasuntoliiton asuntoon.
Tavoitteiden saavuttamista vaikeutti lisäksi pienasuntojen hankinnan vaikeus. Pienasunnot ovat kysyttyjä ja RAY:n investointiavustuksen määrittelemät
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PALVELUT
Henna Rauhala
Asumispalvelukoordinaattori

ASUMISPALVELUOHJAUS
Asumispalvelukoordinaattori toimii vankilan, vangin kotikunnan sekä järjestöjen välisenä palveluohjaajana ja asiantuntijalinkkinä.
Tavoitteena on rakentaa asumisen tukipolkuja ja -verkostoja
vankilasta vapauteen. Asumispalveluohjaus toteutetaan Rahaautomaattiyhdistyksen kohdennetulla toiminta-avustuksella.
Asumispalveluohjaus rajautuu käytännössä Etelä-Suomen
alueelle ja erityisesti pääkaupunkiseudun kuntiin. Vuonna 2012
asumispalvelukoordinaattorilla oli 178 (140 vuonna 2011) asiakasta.
Alkuvuosi muutti koordinaattorin toimenkuvaa olennaisesti,
kun koko hakuprosessi Kritsin tuettuun asumiseen (Tupa) siirtyi
koordinaattorille. Prosessiin kuuluvat hakemuksien vastaanottaminen ja esittely, hakijoiden arviointihaastattelut ja päätöksenteon valmistelu sekä asukasvalintaan osallistuminen ja päätöksistä ilmoittaminen. Myös Tupan säännölliset infot vankiloihin ja
asiakkaille siirtyivät koordinaattorille. Selkeä hakuprosessi antaa
juurevaa pohjaa mihin tahansa keskusteluun, jossa tarvitaan alueen asiantuntemusta.
Asumispalvelukoordinaattori vastaanotti lähes 200 hakemusta
vuoden aikana. Selvitystyö oli lähtökohta yksilölliselle palveluoh-
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jaustyöskentelylle. Noin kolmannes hakijoista siirtyi Kritsin tukiasumispalveluiden piiriin.
Loppuosa, noin 140 hakijaa, oli asiakaskuntaa, jonka kanssa
koordinaattori teki palveluohjaustyötä. Palveluohjauksen tarpeessa oleva asiakasryhmä on haastavaa, heidän elämäntilanteensa on usein monella tavalla ongelmallinen eikä palvelujärjestelmä tavoita heitä. Hyvän palveluohjaustyön mahdollistamiseksi
asiakasmäärä ei saisi olla liian suuri. Tällä hetkellä yhden koordinaattorin on mahdollista työskennellä kerralla 10–15 asiakkaan
kanssa. Kokemuksen mukaan palveluohjaustyöhön halukkaita ja
siitä hyötyviä on selvästi enemmän kuin mihin yhden palveluohjaajan työpanos riittää.

”Asumispalvelukoordinaattori vastaanotti lähes 200 hakemusta vuoden
aikana. Selvitystyö oli lähtökohta
yksilölliselle palveluohjaustyöskentelylle. Noin kolmannes hakijoista siirtyi
Kritsin tukiasumispalveluiden piiriin.”

REDIS
Redis ohjaa päihderiippuvuudesta ja vankilakierteestä toipuvia ihmisiä elämässään eteenpäin. Vertaistuellisella toimintamallilla tavoitetaan palvelujen ulkopuolelle jääviä tai
niihin huonosti kiinnittyviä.

tunnetaan sekä vankien että Rikosseuraamuslaitoksen puolella
aiempaa paremmin ja kyselyitä koevapauden toimintasisältöjen
järjestämisestä Rediksessä tuli varsinkin loppuvuodesta runsaasti.

Rediksessä työskentelevät diakoni ja päihdetyöntekijä, joilla molemmilla on vertaistausta. Lisäksi Rediksessä toimii vapaaehtoinen vertaistyöntekijä. Neljä Laurean ja DIAKin opiskelijaa harjoitteli Rediksessä. Molemmista oppilaitoksista on harjoittelun
jälkeen työllistytty Rediksen tuntityöntekijöiksi.
Redis toimi koevapauden toimintapaikkana kuudelle vangille. Lisäksi kokeiltiin Redis-harjoittelijan paikkaa ja työelämävalmennusta. Yhdyskuntapalvelua suoritti viisi henkilöä yhteensä
364 tuntia. Yhdessä yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa kokeiltiin hyvin tuloksin sellaisia yhdyskuntapalvelun sisältöjä ja
tehtäväkuvaa, jotka mahdollistavat palvelua suorittavan oman
mahdollisen toipumiskokemuksen jakamisen ja tätä kautta vahvistamisen.

Motivoivat vankilaryhmät
Redis järjesti elämänmuutokseen motivoivia ryhmiä Helsingin
vankilassa neljällä eri osastolla seuraavasti; Sörkän työyhteisö 4,
Sörkkäyhteisö 15, Kunto-osasto 9 ja Itäinen yöselliosasto 3 25
kertaa. Suomenlinnan vankilan Kuva-ryhmälle järjestettiin toimintaa 38 kertaa ja Suova-ryhmälle 20 kertaa. Toiminnalle olisi
enemmän kysyntää kuin mitä Redis pystyy tarjoamaan.
Infokäyntejä tehtiin viiteen vankilaan. Lisäksi Helsingin vankilan päihteettömät osastot (Sörkän työyhteisö ja Sörkkäyhteisö)
kävivät tutustumassa Redikseen.

Toiminta Kinaporin kiinteistössä
Yhteisöllisten toimintojen toteuttamiseen Rediksellä on käytössään 137 m2:n yhteistila Kinaporinkadun kiinteistössä. Tämä
mahdollistaa Rediksen oman asiakaskunnan ja Kritsin asumisen
tukipalveluissa mukana olevien päihteettömän asioinnin yhteisössä.
Vuoden aikana Rediksen eri toiminnoissa kirjattiin 2087 käyntiä: keskusteluita, ryhmäkeskusteluita, pelejä, television katselua,
kahvittelua, ohjattua omakustanteista ruoan valmistusta, retkiä
ja käyntejä erilaisissa maksuttomissa ja maksullisissa vapaa-ajanviettokohteissa.
Yksilökeskusteluissa ja -ohjauksessa kartoitettiin asiakkaiden
elämäntilanteita, selviteltiin arjen asioita (päihdehoidot, velat,
ulosotto, perinnönjako, ihmissuhteet, työnhaku, toimeentulotuki jne.), annettiin palveluohjausta ja lähdettiin mukaan tukemaan
viranomaisasiointia.
Lauantain ruokaryhmä tuntuu vakiinnuttaneen paikkansa.
Koevapaus on lisännyt vankien päivätoiminnan tarvetta. Redis

Merja Björn
Ohjaaja

Muu toiminta
Redis osallistui aktiivisesti vertaistyön verkoston (VETY) tapaamisiin. Verkosto järjestää tapaamisia, vaikuttamis- ja virkistystoimintaa ja yhteistyökoulutuksia sosiaaliviraston toimijoiden
kanssa.
Lisäksi Redis on mukana Kurvin alueen järjestötoimijoissa
KUJATOssa. Tutustuminen muihin toimijoihin on auttanut ohjaamaan asiakkaita tarpeisiin parhaiten vastaavan toimijan luokse. Rediksen kohderyhmää ovat rikosseuraamuksesta vapautuvat
ja lainrikkojataustaiset henkilöt. Rediksessä asioidaan päihteettömänä, mutta korvaushoito tai päihteiden käytön jälkitilatkaan
eivät ole este asiakkuudelle.
Myllypuron yläasteelle järjestettiin päihdevalistuspilotti, joka
toteutettiin kahden kokemusasiantuntijan, Rediksen ohjaajan ja
ulkopuolisen tarkkailijan vetämänä kahdella erityis-9-luokalla ja
10-luokalla. Palaute sekä oppilailta että koululta oli hyvää.
Harri Eerikäinen
Vastaava ohjaaja

”Alan oppilaitokset ja yhdyskuntaseuraamustoimisto käyttävät Redistä mielellään oppilaiden harjoittelupaikkana ja
yhdyskuntapalvelupaikkana.”
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PALVELUT
”Oppimisvalmennustyön koordinaatio,
Oppiva-toiminta, käynnistyi kesällä 2011
jatkona Oppimisvaikeuksista vapaaksi
-hankkeelle.”

OPPIVA
Oppiva-toiminnan tavoitteena on rikostaustaustaisten
henkilöiden oppimisvaikeuksien tunnistaminen, kuntoutus- ja kompensointivaihtoehtojen löytäminen sekä yleisen
elämänhallinnan edistäminen.
Vuoden 2012 tärkeimmät tavoitteet olivat toiminnan roolin sekä
sisällön tarkentaminen ja niistä tiedottaminen, valtakunnallisen
oppimisvalmennustyön verkoston toiminnan kehittäminen,
koulutusten järjestäminen ja toteuttaminen rikostaustaisten parissa työskenteleville sekä tukiryhmien toteuttaminen oppimisja tarkkaavuusvaikeuksia omaaville.
Tukiryhmiä ADHD-oireita omaaville
Toiminta vankiloissa painottui yksilöasiakkaiden tapaamisiin.
Oppivan tyypillinen asiakas on avovankilasta vapautumassa oleva tai juuri vapautunut mies, joka haluaisi käynnistää tutkimukset
vankeusrangaistuksen lopulla tai vapauduttuaan.
Asiakkaiden toiveena on ADHD-tutkimuksen avulla saada lisää tietoa ja ymmärrystä omasta toiminnastaan. Asiakkaat
kokevat itsetuntemuksen lisääntymisen tukevan päihteetöntä ja
rikoksetonta elämää. Oppimis- ja tarkkaavuusvaikeuksien tutkimuksia koskevia yhteydenottoja on tullut myös yhdyskuntaseuraamustoimistojen asiakkailta joko suoraan tai työntekijöiden
välityksellä.
ADHD-oireita omaaville rikostaustaisille järjestettiin kaksi tukiryhmää. Ryhmien tavoitteena oli muun muassa ADHD:ta ja
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muita neuropsykiatrisia oireita koskevan tiedon ja ymmärryksen
lisääntyminen, itsetuntemuksen kasvattaminen ja arjen hallintaa
helpottavien keinojen harjoitteleminen. Ensimmäinen ADHDryhmä kokoontui Heron tiloissa ja toinen toteutettiin yhdessä
Kalliolan setlementin Itäviitta-asumisyhteisön kanssa. Suurella
osalla rikostaustaisista ei ole varsinaista ADHD-diagnoosia, joten he ovat jääneet kuntoutuspalveluiden ulkopuolelle.
Ensimmäiseen ryhmään valittiin haastatteluiden perusteella
viisi osallistujaa, joista osa avovankiloista ja osa vapaudesta. Ryhmän toteuttamisen aikana osallistujista kaksi vapautui ja kaksi
siirtyi valvottuun koevapauteen, jonka sisältönä ryhmätoiminta
oli. Osallistujista neljä oli mukana loppuun saakka. Lähes jokaisella tapaamiskerralla mukana oli myös osallistujien läheisiä.
Toisessa ryhmässä oli seitsemän osallistujaa. Ryhmän toteutus
oli osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena oli luoda tukiasumisjaksolle toimintamalli nuorten oppimisvaikeuksien tunnistamiseksi ja pääsemiseksi tuki- ja kuntoutuspalveluiden pariin. Ryhmän tarjoaman tuen lisäksi nuoret toivat esiin tarpeen
henkilökohtaiselle tuelle saadakseen keinoja elämänhallintaan.
Espoon kaupungin sosiaalivirasto tuki tarvetta myöntämällä jokaiselle ryhmään osallistuvalle nuorelle maksusitoumuksen kolmeen neuropsykiatriseen yksilövalmennustapaamiseen. ADHDryhmän on tarkoitus jäädä osaksi Itäviitan toimintaa jatkossakin.
Rikostaustaisten oppimisvalmennustoiminnan koordinoinnille on selkeä tarve. Kohderyhmällä ilmenee oppimisvaikeuksia
huomattavasti yleisemmin kuin väestöllä keskimäärin. Vaikeu-

Mirva Gullman
Oppimisvalmennuskoordinaattori

”Rikostaustaisten parissa työskentelevät tarvitsevat
osaamista, jonka avulla he voivat paremmin ymmärtää
asiakkaitaan sekä tukea arjen sujumista”

det jäävät usein muiden ongelmien vuoksi havaitsematta. Aihe
koetaan kuitenkin tärkeäksi rikosseuraamusasiakkaiden kohdalla
ja oppimisvaikeustyöhön liittyvää osaamista tarvitaan. ADHDryhmiä koskevia tiedusteluja tulee niin rikosseuraamusalan työntekijöiltä kuin järjestötoimijoiltakin.
Suuri osa rikostaustaisista, oppimisvaikeuksia omaavista asiakkaista ei ole motivoitunut pitkäkestoiseen kuntoutukseen.
Ainoastaan pieni osa kohderyhmästä opiskelee tai suunnittelee hakeutumista opintoihin. Tukea tarvitaankin arjen sujumiseen, kuten virastoasiointeihin, kotitöiden hoitamiseen, ihmissuhteiden sujumiseen ja muihin seikkoihin, joihin oppimisen ja
tarkkaavuuden ongelmat vaikuttavat. Rikostaustaisten parissa
työskentelevät tarvitsevat osaamista, jonka avulla he voivat paremmin ymmärtää asiakkaitaan sekä tukea arjen sujumista.
Koulutusta ja workshopeja
Vuoden 2012 aikana Oppiva toteutti runsaasti oppimisvaikeuksia käsitteleviä koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia rikosseuraamusalan työntekijöille, järjestötoimijoille, avovankiloiden vangeille ja muille rikosseuraamusasiakkaille.
Helmikuussa toteutettiin laaja Oppimisen maailma avoimeksi – selätä syrjäytyminen -messutapahtuma yhteistyössä Laureaammattikorkeakoulun, Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen,
Rikosseuraamuslaitoksen ja Erilaisten oppijoiden liiton kanssa.
Tapahtuman tavoitteena oli koota yhteen rikosseuraamusasiakkaiden oppimisen ja oppimisvaikeuksien parissa työskenteleviä.

Sininauhaliiton valtakunnallisilla jäsenjärjestöpäivillä pidettiin
kaksi workshopia, joissa käsiteltiin oppimisvaikeuksien huomiointia asiakastyössä. Oppimisvaikeuksien sekä talous- ja velkaongelmien yhteyksiä käsittelevä koulutuspäivä järjestettiin yhteistyössä Takuu-Säätiön Omille jaloille -toiminnan kanssa ja
Helsingin kaupungin sosiaalityöntekijöille kerrottiin oppimisvaikeuksista yhteisissä koulutuspäivissä Kritsin lapsi- ja perhetyön
kanssa.
Vanajan ja Suomenlinnan avovankiloissa järjestettiin infotilaisuuksia oppimisvaikeuksista, niiden vaikutuksista sekä tutkimuksista. Vastaavanlaisia tilaisuuksia on järjestetty myös muun muassa Sörkka-yhteisön vangeille sekä Helsingin Diakoniaopiston
Jatkox-koulutuksen opiskelijoille.
Vankeinhoidon perustutkinnon opiskelijoita eli tulevia vartijoita koulutettiin havaitsemaan ja huomioimaan vankien oppimisvaikeuksia tulevassa työssään. Opiskelijoita perehdytettiin
muun muassa käyttämään Oppiva-testiä.
Vankilat nettiaikaan
Oppiva on mukana ”Learning and healing through expression”
- Grundtvig-oppimiskumppanuudessa, jossa vaihdetaan vankien
opetukseen liittyviä hyviä käytäntöjä eri maiden kesken. Learning and healing through expression -hankkeen toimintaa esiteltiin Hämeenlinnassa syyskuussa 2012 järjestetyillä Pohjoismaisilla vankilaopetuksen päivillä.
Oppiva puhui vankiloiden internetin käytön puolesta useilla

foorumeilla osana Kritsin yleistä kantaa. Internetin käyttö mahdollistaisi vangeille esimerkiksi nykyistä laajemmat opiskelumahdollisuudet.
Koordinaattori osallistui Oikeus oppimiseen -neuvottelukunnan työhön. Oppiva liittyi myös Selkokeskuksen neuvottelukuntaan. Molemmissa neuvottelukunnissa on tuotu esiin rikostaustaisten tilannetta ja oppimisvaikeuksiin liittyvää tuen tarvetta.
Erilaisten oppijoiden liiton kutsumana koordinaattori osallistui ”Breaking Barriers – Peer Learning for dyslectics” Grundtvig-oppimiskumppanuustapaamiseen, joka järjestettiin
Alankomaiden Utrechtissa. Tapaamisen yhteydessä järjestettiin
Nieuwersluisn vankilassa seminaari vankien oppimisvaikeuksista, missä koordinaattori esitteli työtä Suomessa. Oppimiskumppanuus palkittiin Alankomaissa vuoden 2012 parhaana kansainvälisenä aikuiskoulutushankkeena.

”Rikostaustaisilla ilmenee oppimisvaikeuksia huomattavasti yleisemmin kuin
väestöllä keskimäärin.”
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PALVELUT
”Asiamiestoiminnassa toteutettiin vuoden
aikana rakennemuutos, jonka mukaan
kriminaaliasiamiehen tehtävä lakkautettiin
ja tilalle perustettiin sosiaalineuvojan toimi.”

Anastasia Lapintie
Sosiaalineuvoja

ASIAMIESTOIMIN TA
Asiakastyön tavoitteena on sosiaalityön avun, neuvonnan
ja tuen antaminen kuntoutukseen sitoutuneille rikosseuraamukseen tuomituille, vapautuneille sekä heidän läheisilleen.
Vuoden aikana asiakkaita oli 280. Asiakkaista lähes puolet oli
rangaistusta suorittavia. Joka kolmas oli omainen ja rangaistuksesta vapautuneita oli 16 %. Yhteydenottoja oli kaikkiaan 417.
Yhteydenotoista aiempaa suurempi osa tuli viranomaisten tai
muiden toimijoiden kautta.
Eniten yhteydenottoja tuli toimeentuloon liittyvissä asioissa
(lähes kolmannes). Toimeentulotuen saantiin liittyvät vaikeudet
olivat keskeinen yhteydenoton syy. Toimeentulotukipäätöksiä ei
aina tehty lain edellyttämässä ajassa. Monet yhteydenotot koskivat harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämistä eri tarkoituksiin, kuten asunnon vuokraan vankeusrangaistuksen aikana.
Loppuvuonna nousi keskeisesti esille toimeentulotuen myöntäminen vankien käyttövaraan. Korkeimman hallinto-oikeuden
päätöksen mukaan (2003) vanki voi joutua toimeentulotuen
tarpeeseen, vaikka vankila vastaakin vankien ylläpidosta. Asiamiestoimintaan tulleiden yhteydenottojen perusteella useissa
kunnissa toimeentulotukea hakevien vankien tuen tarvetta ei
kuitenkaan selvitetty, vaan hakemus hylättiin sillä perusteella,
että vankila vastaa vankien ylläpidosta.
Vankien perheiden taloudellinen ahdinko tuli esille tiedus-
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teluissa perheiden etuuksista. Perheasioissa painottuivat myös
perhetapaamisiin liittyvät vaikeudet. Pitkät tapaamismatkat ja
niiden aiheuttamat kustannukset vaikeuttivat tapaamisia, samoin
vankilasiirrot, joiden takia saattoi kulua useita kuukausia, jolloin
perhetapaamisia ei onnistuttu järjestämään. Lasten oikeus tavata
vankilassa olevaa vanhempaa ei näissä tapauksissa toteutunut.
Lastensuojeluasioissa painottuivat vankeusrangaistusta suorittavien vaikeudet saada lastensuojelu-asiakirjoja ja tulla kuulluksi
lapsiaan koskevissa asioissa. Enimmillään asiakirjojen saaminen
kesti 8 kuukautta.
Vankilasta vapautuvien vaikeudet asunnonsaannissa
jatkuivat. Vaikeudet korostuivat Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.
Rangaistuksen täytäntöönpanoasioissa erityisesti omaisilla, mutta myös vankeusrangaistusta suorittavilla oli paljon tiedontarvetta.
Tiedustelut koskivat hyvin monenlaisia asioita, kuten avovankilaan tai koevapauteen
pääsyn mahdollisuuksia, ehdonalaisen
vapauden ajankohtaa, rangaistuksen suorittamista vankisairaalassa tai ulkomailla ja
rangaistusajan laskemista.
Kotikunnan vaihdot vankeusaikana aiheuttivat ongelmia. Kotikuntalain mukaan yksinasuva vanki ei voi vaihtaa kotikuntaansa vankeus-

”Eniten yhteydenottoja tuli
toimeentuloon liittyvissä asioissa.”

rangaistuksen aikana. Kotikunnan vaihtaminen aiheuttaa riskin
kahden kunnan väliin putoamisesta silloin, kun vapautumisvaiheessa tai koevapauden aikana tarvitaan kunnan palveluja.
Yhteydenotoista yhä suurempi osa tuli viranomaisten tai muiden toimijoiden kautta. Vankiloiden sosiaalityöntekijät tai sosiaalityön erityisohjaajat olivat keskeisiä yhteydenottajia vankien
asioissa, mutta rikostaustaisten asioissa yhteydenottoja tuli myös
työ- ja elinkeinotoimistoista ja seurakunnan perhekeskuksista.
Portti vapauteen -portaalin kysymys-vastauspalstalle tuli yhteensä 40 kysymystä, joista suurin osa liittyi rangaistusten suorittamiseen, mm. valvottuun koevapauteen, avolaitokseen pääsyyn,
mutta myös perhetapaamisiin. Eniten kysyivät omaiset, usein
vangin asioissa.
Vaikuttamis- ja tiedotustoiminta
Asiamiestoiminnalla vaikutetaan palvelu- ja tukijärjestelmiin niin,
että ne vastaisivat paremmin kohderyhmän tarpeita ja tukisivat
kuntoutustavoitteita. Tiedotus-toiminnassa keskeisistä lainsäädäntöön ja viranomaistoimintaan liittyvistä asioista tiedotetaan
mm. Portti vapauteen -portaalin kautta sekä vierailukäynneillä
vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, yhteistyöpalavereissa eri toimijoiden kanssa, seminaareissa ja koulutuksissa.
Asiamiestoiminnassa valmisteltiin tai kommentoitiin säätiön
lausuntoja useisiin lakiesityksiin ja työryhmämietintöihin. Lisäksi järjestettiin vakavien rikosten sovittelua käsittelevä workshop
Pohjoismaisen ministerineuvoston ja oikeusministeriön seminaariin helmikuussa.
Vuoden aikana vierailtiin kahdeksassa vankilassa (Vanaja, Hämeenlinna, Vilppula, Vaasa, Naarajärvi, Oulu, Pelso ja Kestilä
sekä Itä- ja Pohjois-Suomen arviointikeskus), joissa tavattiin lähes 200 vankia ja 30 erityistyöntekijää. Lisäksi osallistuttiin Portti
vapauteen -portaalin sisällöntuotantoon.
Asiamiestoiminta on toiminut aktiivisesti vuoden aikana Helsingin YRE:ssä (Yhteistyössä rikoksettomaan elämään), joka kokoaa Helsingissä rikostaustaisten kanssa toimivat viranomaiset
ja kolmannen sektorin toimijat yhteen. Merkittävänä tehtävänä
YRE:ssä oli palvelutarjottimen kokoaminen Helsingin palveluista Portti vapauteen -portaaliin.
Vankien Omaiset ry:n (VAO) kanssa jatkettiin tiivistä yhteis-

työtä asiakaskonsultoinnissa. ’Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja
rangaistukseen tuomitulle’ tehtiin yhteistyössä VAO:n ja Kritsin
lapsi- ja perhetyön sekä viestinnän kanssa. Opas valmistui vuoden lopussa Portti vapauteen -portaaliin.
Yhteistyö jatkui päihdeasiamiehen toimiston kanssa yhteisissä
toimitiloissa mm. asiakasohjauksessa ja lausunnoissa. Velka-asioissa yhteistyökumppaneina olivat Takuu-Säätiön Omille Jaloille
-toiminta ja KRIS-Etelä-Suomi ry. Asiakasasioissa yhteistyötä
tehtiin säätiön asumispalvelujen ja vertaistuki Rediksen kanssa. Kritsin oppimisvalmennuksen ja Omille jaloille -toiminnan
kanssa järjestettiin koulutus talous- ja velkaongelmien yhteyksistä oppimisvaikeuksiin.
Yhteistyö on vakiintunut ammattikorkeakoulujen (DIAK ja
Laurea) opettajien ja opiskelijoiden kanssa. DIAK:ssa pidetään
luento opiskelijoille kaksi kertaa vuodessa.
Loppukevään aikana selvitettiin hallinto-oikeuksien päätöksiä toimeentulotuen oikaisuvaatimuksiin koskien vankien käyttövaran suuruutta sekä asiakkaiden oikeuksia peruspankkipalveluihin. Syksyn aikana selvitettiin rikosseuraamusasiakkaiden
velkojen hoitoa kyselyllä, joka lähetettiin kaikkiin vankiloihin ja
yhdyskuntaseuraamustoimistoihin sekä vankiloissa kuntouttavaa
ja valmentavaa koulutusta järjestäville oppilaitoksille. Vuoden
alussa käynnistettiin tutkimus naisvankien kuntoutuksesta. Aihetta on tutkittu vähän.
Asiamiestoiminta osallistui EU-rahoitteiseen Grundtvighankkeeseen toukokuussa toteutetun Sisilian matkan osalta.
Matkalla tutustuttiin vankien kuntoutukseen Sisiliassa sekä luotiin yhteistyösuhteita Romanian ja Kreikan vankilatoimijoihin.
Asiamiessosiaalityöntekijä toimi Sosiaalioikeudellisen Seuran
hallituksessa ja säätiön edustajana Päihdealan valtakunnallisessa
yhteistyöryhmässä (PÄIVYT) sekä Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa verkostossa (EAPN-Fin). Asiamiessosiaalityöntekijä on Järjestöjuristien jäsen. Molemmat asiamiestoiminnan työntekijät ovat Sosiaaliasiamiehet ry:n jäseniä sekä toimivat
Vankiperhetyön verkostossa.
Yhteistyö on vakiintunut ammattikorkeakoulujen (DIAK ja
Laurea) opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Marjatta Kaurala
Asiamiessosiaalityöntekijä
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PALVELUT
”Ehjä perhe -toiminta on keskeinen lapsiasioiden
asiantuntijataho rikosseuraamusalalla.”
Tarja Sassi
Lapsi- ja perhetyön
koordinaattori

EHJÄ PERHE
Lapsi- ja perhetyö nostaa esille rikostaustaisten perhetyön
tärkeyttä, järjestää koulutusta ja konsultaatiota kunnille,
rikosseuraamusalalle ja järjestöille sekä kehittää perhetyön
muotoja ja verkostoyhteistyötä.
Ehjä perhe -toiminnalla oli keskeinen rooli Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyön linjausten koostamisessa. Lisäksi
koordinaattori sai laitokselta useita koulutus- ja konsultaatiopyyntöjä. Ajankohtaisena teemana oli lapsen edun huomioiminen valvotussa koevapaudessa ja valvontarangaistuksessa.
Riihimäen vankilassa pilotoitiin miesten vanhemmuusryhmää. Toiminnassa oli mukana seitsemän vankia. Ohjaajina toimivat koordinaattorin lisäksi Snellun erityisnuorisotyönohjaaja
sekä vankilan sosiaalityöntekijä. Kokonaisuuteen kuului kahdeksan vanhempainryhmän tapaamista ja kaksi lapsitapaamista.
Osallistujien ja vankilan johdon kokemukset toiminnasta olivat
erittäin myönteiset. Toiminta herätti kysyntää ja tarvetta saada
vanhemmuusryhmiä myös muihin suljettuihin vankiloihin. Lisäksi kumppanuus oli esimerkki onnistuneesta järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöstä.
Ehjä perhe -toiminta koordinoi valtakunnallista vankiperhetyön verkostoa, joka kokoontui kahdesti. Syksyn koulutuspäivässä verkosto koulutettiin Toimiva lapsi ja perhe -menetelmän
käyttöön, jossa yhteistyökumppanina toimi THL. Loppuvuo-
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desta otettiin käyttöön sähköinen Vankiperhetyön verkoston
uutiskirje sekä ekstranet-sivusto verkoston jäsenille.
Syyskaudella käytiin neuvotteluja Risen, Kritsin lapsi- ja perhetyön ja THL:n välillä Toimiva lapsi ja perhe –menetelmän
pilotoimiseksi myös vankiloissa.
Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan ohjaajan opas
valmistui helmikuussa 2012. Painettua opasta jaettiin mm.
Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen rikosseuraamusalueiden
perhetyön työpäivillä, vankiperhetyön verkostossa sekä
muissa vastaavissa koulutustilaisuuksissa. Lisäksi opas
julkaistiin sähköisenä Portti vapauteen -portaalin ammattilaisten sivuilla.
Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella (LSRA) sijaitseva Vilppulan vankila koordinoi vankiperheiden
vertaisryhmätoimintaa Ehjä Perhe -hankkeessa kehitetyn mallin pohjalta. Ryhmät toteutettiin kahden
leirin kokonaisuutena, joissa oli mukana neljä perhettä.
Koordinaattori tarjosi työnohjauksellista tukea ja osallistui
toiminnan jatkosuunnitteluun vuodelle 2013.
Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön keskuksen
Snellun kanssa toteutettiin lasten vertaisryhmätoiminta kolmelle
lapselle. Perheiden ohjaamisessa jatkotuen piiriin tehtiin yhteistyötä koulutoimen, seurakunnan, vankilan sekä lastensuojelun
kanssa. Haasteena on vanhempien ohjaaminen ja motivointi

Lapsi- ja läheistyön koordinaattori Tarja Sassi uskoo verkostojen voimaan
rikostaustaisten ja heidän läheistensä kanssa tehtävässä työssä. Vankiperhetyön verkosto perustettiin vuonna 2008. Viiden vuoden aikana verkosto
on onnistunut nostamaan esiin vankien lasten erityistarpeet ja vanhemmuuden
haasteet vankiloissa.
Tarja Sassi, mitä vankiperhetyön verkostossa tavoitellaan?
”Verkostossa kunkin jäsenen työtä vankiloissa, yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, kunnan palveluissa, Kirkon palveluissa ja järjestöissä nostetaan esiin.
Se nostaa rikostaustaisten perheiden kanssa tehtävän työn profiilia ja lisää
aktiivisuutta.”
”Lisäksi verkoston tapaamiset tarjoavat jäsenille paikan pysähtyä pohtimaan,
mitä tämä työ on. Parhaimmillaan siitä syntyy jatkuva työn kehittämisen motivaatio. Verkostossa vahvistutaan - ei tarvitse olla yksin puurtamassa.”

tuomaan lapsiaan ryhmiin. Lisäksi haasteena on sosiaalipalvelujen henkilöstön motivointi näkemään ryhmätoiminnan hyödyt
lapselle, jonka kehitystä vanhemman rangaistus saattaa uhata.
Uusi ryhmä päätettiin aloittaa tammikuussa 2013.
A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminnan kanssa ohjattiin haastavissa oloissa kasvaville nuorille chattiryhmiä. Illat tavoittivat noin 50 keskustelijaa, joista noin puolet oli arvion mukaan alaikäisiä. Rikos perheessä –teemaan osallistuneet toivoivat
lisää vertaistukea nuorille. Myös Facebook-keskusteluryhmää
ja jokaviikkoista chattia tukihenkilön kanssa ehdotettiin nuorten tavoittamiseksi. Suljettu keskustelu nähtiin hyväksi, jolloin
mukaan tulon kynnys voisi madaltua. Myös hieman syvemmälle
menevään, esimerkiksi foorumin ja chatin yhdistävään ryhmään
voisi olla tarvetta.. Lisäksi esille nousi ryhmien markkinointi ja
tiedotus koulujen kautta. Myös nuortenlehtiin ehdotettiin teeman mukaisia juttuja.
Yhteistyö Vankien Omaisten kanssa tiivistyi
Vankien Omaiset VAO ry on tärkeä linkki Kritsin lapsi- ja perhetyön sekä vankien perheiden välillä. Tukea on ehkä yritetty
hakea julkisen sektorin palveluista, mutta kokemus kohtaamisesta on jäänyt tasolle, jossa pysyvämpiä tukisuhteita ei ole päässyt
syntymään. Asiakkaat ovat lopulta ohjautuneet koordinaattorin
asiakkuuteen VAO:n ja Snellun ohjaamina. Lisäksi VAO:n olemassaolon kautta mahdollistuu kontaktien saaminen niihinkin
perheisiin, joissa kynnys ottaa yhteyttä avuntarjoajiin on suuri.
VAO:n jäsenille tehdyn kyselyn (Sassi 2012) mukaan vastaajat
kokivat saaneensa heikosti tukea yhteiskunnan palvelujärjestel-

Verkostoon voivat liittyä kaikki rangaistukseen tuomittujen ja heidän läheistensä
kanssa työskentelevät ottamalla yhteyttä
koordinaattoriin. Lisätietoja: www.porttivapauteen.fi/ammattilaiset/verkostot
”Syksyllä 2013 verkosto kokoontuu Rangaistus lapsen silmin
–seminaariin Helsinkiin. Luvassa on tutkimustietoa vankien
lasten kokemuksista eri puolilta Eurooppaa, tilannetietoa
Rikosseuraamuslaitoksen uusien lapsi- ja perhetyön linjausten
jalkauttamisesta sekä kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja.”

mältä tilanteessa, jossa läheisen pidätys oli tapahtunut ja tilanne
oli akuutti. Kyselyn mukaan perheenjäsenen rikosprosessi koettiin kriisinä ja läheiset olivat samankaltaisen kriisituen tarpeessa
kuin muunlaisen onnettomuuden kohdatessa perhettä. Kyselyn
mukaan akuutissa tilanteessa vertaistuki oli palvellut vastaajia
parhaiten.
VAO:n tukihenkilökoulutus toteutettiin onnistuneesti huhtikuussa. Koulutukseen osallistui 11 henkilöä. Loppuvuodesta
järjestettiin tukihenkilöiden virkistys- ja työnohjauspäivä. Ehjä
perhe vastasi VAO ry:n omaisten kesäleirin koordinoinnista kesäkuussa. Leirille osallistui seitsemän perhettä, joissa lapsia oli
ennätysmäärä.
VAO ry:n ja Snellun kanssa jatkettiin jalkautuvaa työtä ja järjestettiin tilaisuudet Hämeenlinnan ja Riihimäen vankiloiden pihoilla tapaamisaikoina. Syksyllä 2011 alkaneen jalkautuvan työn
kautta tavoitettiin yli kaksi sataa vangin läheistä, joille Kritsin,
Snellun ja VAO ry:n työ on ollut pääosin tuntematonta.
Koordinaattori sekä Kritsin asiamiestoiminnan sosiaalineuvoja aloittivat VAO:n toimipisteellä ajanvarauksella toimivan neuvontapalvelun. Koordinaattori on tarjonnut helmikuusta 2012
alkaen 1–2 aikaa kuukaudessa. Ajoista on tiedotettu mm. Portti
vapauteen -portaalissa sekä VAO:n nettisivuilla. Kaikki ajat varattiin ja myös lisäaikoja annettiin runsaasti. Asiakkuuksia syntyi
myös vankiloiden sekä koulujen yhteydenottojen kautta.
Asiakkuuksia oli vuoden aikana 11, joista puolet jatkui vuoteen 2013. Asiat ovat liittyneet pääosin vankien lasten tilanteisiin
tai haastaviin parisuhdetilanteisiin, joissa niissäkin keskiössä on
ollut lapsen tilanne ja etu. Myös vankilassa olevien vanhempien

mahdollisuus ja oikeus tavata lastaan on ollut työn alla.
Kriminaalihuollon tukisäätiön koordinoiman Portti vapauteen -palvelun ja asiamiestoiminnan kanssa yhteistyö oli kiinteää
auttamiskynnyksen madaltamiseksi, verkkoauttamisen kehittämiseksi mm. Portti vapauteen –neuvontapalvelussa sekä tiedon
tuottamiseksi perheiden, opiskelijoiden, ammattilaisten, päättäjien ja median saataville.
Koordinaattori vastasi koko vuoden aktiivisesti toimittajien
yhteydenottoihin. Erityisesti vanhemmuusteemaisen ryhmän pilotointi Riihimäen vankilassa ylitti uutiskynnyksen.
Yhteistyö lasten hyväksi tiivistyy Suomessa
ja Euroopassa
Päihde- ja läheisjärjestöjen PäLäKe:n toiminnassa jatkettiin
aktiivisessa roolissa. Yhteistyössä koottiin tietoa lapsiin ja perheisiin liittyvästä verkoston osaamisesta. Toiveena PäLäKe:ssä
oli saada lapsi- ja perhetyön erityisosaamisen näkyväksi myös
Emma & Elias -ohjelmassa. Loppuvuodesta saatiin tieto, että
Ehjä perhe -toimintaa ehdotettiin mukaan RAY:n Emma ja Elias -ohjelmakokonaisuuteen.
Ehjä perhe on jäsenenä vankien lapsiin keskittyvässä Eurochips Networkissä. Euroopan tasolla vankeus erottaa joka
vuosi arviolta 800 000 lasta vanhemmastaan. Silti vain harvat
ihmiset ovat tietoisia tilanteen vaikutuksista lapsen kehitykselle.
Suomessa lapsia on arviolta 8000-10 000. Yhteistyö jatkui tiiviinä myös ruotsalaisen vankien lapsia tukevan Bryggan-järjestön
kanssa.
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KEHITTÄMISTOIMINTA
Kritsin kehittämis-, asiantuntija- ja koulutustoiminnasta
vastaa kehittämisyksikkö. Se koordinoi, ohjaa ja valvoo
projektitoimintaa sekä huolehtii säätiön oman avustustoiminnan valmistelusta ja esittelystä.
Yksikkö koordinoi RAY:lle ja muille rahoittajatahoille jätettävien
hakemusten ja selvitysten valmistelua. Lisäksi se edistää järjestöjen välistä ja julkisen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä rikostaustaisten henkilöiden palvelutuotannossa ja kohderyhmän
edunvalvonnassa.
Kehittämisyksikkö toimii käynnissä olevien hankkeiden tukijana, käynnistyvien hankkeiden alkuvaiheen organisoijana sekä
uusien kehittämiskohteiden innovoijana. Säätiön kehittämisyksikössä työskentelee kehittämispäällikkö sekä asiantuntija- ja projektihenkilöstö. Kehittämisyksikön henkilöstömäärä oli vuoden
aikana enimmillään 13 työntekijää.
Uuden alkuja ja työn päätöksiä
Vuosi 2012 sisälsi säätiön kehittämistyön kannalta uusia avauksia, jo kehitettyjen toimintamallien levittämistä uusiin toimintaympäristöihin sekä pitkään jatkuneen tukityömuodon päättymisen.
Vuoden aikana käynnistyi kaksi uutta kehittämishanketta. Palveluohjausta järjestöyhteistyönä vapautuville -projekti (Tuvat)
rakentaa asteittaisen vapauttamisen mallia yhteistyössä Helsingin
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vankilan ja Hoitokoti Sillanpirtin kanssa. Motivoituneet ja kuntoutukseen sitoutuneet vangit voivat noin kaksi kuukautta ennen
vapautumistaan sijoittua Hoitokoti Sillanpirttiin päihdekuntoutukseen. Samalla käynnistetään vapautumisvaiheen valmistelu
ja sitä tukevien verkostojen luominen. Hanke on edennyt hyvin
ja säätiön projektikoordinaattorin työpanos on olennainen osa
kuntoutusjatkumoa yhdessä Helsingin vankilan ohjaavan henkilökunnan ja Hoitokoti Sillanpirtin kuntoutuksen kanssa.
Työmuoto on jo herättänyt positiivista kiinnostusta esim.
muissa Rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä. Projekti on vain
kaksivuotinen ja haasteena on, miten toimintamalli saadaan jatkumaan hankkeen päättymisen jälkeen.
Aivan uutena avauksena Krits ulotti toimintamuotonsa myös
ehkäisevään työhön Jenginuorten rikostenehkäisy järjestöyhteistyönä –projektin kautta. Lokakuussa alkaneen projektin juurena
on erityisesti Kritsin kanssa yhteistyötä tekevien romanijärjestöjen huoli nuorista tytöistä ja pojista, jotka ovat syrjäytyneet kaikkien yhteiskunnan tukimuotojen ulkopuolelle. Syrjäytymiseen
liittyy monikulttuurista jengiytymistä tai ”porukoitumista”, jossa
oireilun muotoja ovat päihteiden käyttö, väkivaltaisuus sekä joskus jopa melko suunnitelmallinen omaisuus- ja muu rikollisuus.
Nelivuotisen projektin päätavoitteena on tuottaa etsivän työn
malli, jonka avulla tätä pientä mutta tulevaisuutta ajatellen tärkeää ja erityispanostusta tarvitsevaa ryhmää voidaan ohjata yhteiskuntamyönteisempään suuntaan.

”Aivan uutena avauksena Krits ulotti
toimintamuotonsa myös ehkäisevään
työhön Jenginuorten rikostenehkäisy
järjestöyhteistyönä –projektin kautta.”

Kansainvälisyyttä ja verkostoitumista
Kehittämisyksikkö koordinoi säätiön osalta kaksivuotista EU-rahoitteista Grundtvig-hanketta ”Learning and Healing Through
Expression”, jossa tutustutaan eurooppalaisten kumppanimaiden rikostaustaisten asiakkaiden aikuiskoulutukseen. Tutustuminen tapahtuu vuorotellen jokaisessa kumppanimaassa paikan
päällä. Hankkeen järjestyksessä toinen hankematka tehtiin toukokuussa Sisiliaan. Kritsistä matkalle osallistui viisi työntekijää,
jotka tutustuivat paikallisiin vankiloihin, kuntoutustoimintaan ja
ravintola-alan koulutukseen. Lokakuussa oli vuorossa Suomen
tapaaminen, jonka aikana vierailtiin erilaisissa vankien aikuiskoulutusta tai siihen liittyvää toimintaa järjestävissä kohteissa pääkaupunkiseudulla sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Tapaamisen aikana mm. julkaistiin englanninkielinen käännös Oppiva-hankkeen
materiaalista (Oppimisvaikeuksista vapaaksi -käsikirja).

Tuvat-projekti
(2012–2013)

Palveluohjausta järjestöyhteistyönä vapautuville –projekti rakentaa tuetun asumisen ja vapauttamisen valmennuspalvelun ympärille järjestöjen muodostamaa tukipalveluverkostoa,
jonka tarjoamien palveluiden piiriin ohjataan
vapautumisvaiheessa olevia vankeja. Toisena
tavoitteena on rakentaa yksilölliseen tukeen perustuva palveluohjausmalli, jonka avulla vapautumisvaiheessa olevat henkilöt saadaan kiinnittymään tarvitsemaansa tukeen.

Jenginuorihanke
(2012–2016)

Jenginuorten rikostentorjunta järjestöyhteistyönä –projekti rakentaa monikulttuuristen
jenginuorten, erityisesti romanien ja somalien,
tavoittamiseen ja heidän tarvitsemiinsa palveluihin sitouttamiseen tähtäävää etsivän työn
mallia. Osatavoitteena on kouluttaa sosiaali- ja
nuorisotointa sekä lastensuojelua monikulttuuristen jenginuorten kohtaamiseen sekä heidän palvelutarpeisiinsa. Toisena osatavoitteena
on ulottaa jalkautuva työ myös syrjäytyneiden
nuorten perheisiin mm. tarjoamalla tietoa lapsen ja nuoren kehitysvaiheista ja vanhemman
roolista eri vaiheissa.

Syyskuussa kehittämispäällikkö vieraili yhdessä Sexpo-säätiön
edustajan kanssa Tukholmassa Karolinska Institutet’n yksikössä, joka on erikoistunut ei-toivotun seksuaalisuuden muotojen
hoitoon. Yksikön asiakaskuntaan kuuluu myös seksuaalirikollisia. Yksikössä on käynnissä valtion avustuksella kaksivuotinen
hanke Preventell, jossa rakennetaan tukipuhelinpalvelua ei-toivotusta ja itseä häiritsevästä seksuaalisuudesta kärsiville.
Tukholman vierailun tarkoituksena oli saada uutta näkökulmaa kehittämishankkeelle, jonka avulla toisaalta ennaltaehkäistäisiin seksuaalirikollisuutta ja toisaalta rakennettaisiin jälkihuoltoa seksuaalirikoksista tuomituille. Krits ja Sexpo-säätiö ovat
esittäneet hanketta jo useaan otteeseen RAY:lle ilman menestystä mutta ruotsalaisen mallin toivotaan tuovan hankkeen rakentamiseen uutta tukevampaa pohjaa.
Kritsin kehittämispäällikkö on vuosien varrella konsultoinut myös muita järjestöjä erilaisten hankkeiden rakentamisessa
sekä ollut yhteistyöhankkeiden laatija. Tästä esimerkkinä syksyn
2012 aikana kehittämispäällikkö pitkälti vastasi Keravan vankilan
kanssa toteutettavan ESR-rahoitteisen yhteistyöhankkeen rakentamisesta. Kaksivuotista Juuret vapauteen -hanketta koordinoi
Keravan vankila ja sen tarkoituksena on green care -toimintamallin kehittäminen vankien ja vapautuneiden työllistämisessä ja
ammatillisessa kouluttautumisessa. Green care -toimintamallissa hyödynnetään luontoa, maatilaa, puutarhaa, metsää ja eläimiä
kuntoutumisen yhtenä elementtinä. Hankkeessa työskentelee
Keravan vankilassa kaksi työntekijää ja säätiöllä yksi. Säätiön palveluohjaajan tehtävänä on työllistämis-, koulutus- ja kuntoutuspolkujen rakentaminen vankilasta vapauteen.

Osaava ohjaus
(2010–2013)

Grundtvig (2011–2013)

Projektin tarkoituksena on rakentaa moniammatillinen yhteistyö- ja osaamisvaihtomalli, jolla bongata putoavia eli syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia. Lisäksi projekti tarjoaa
koulutusta ammattilaisille. Moniammatillista mallia rakentamassa ovat Keskuspuiston
ammattiopisto, Orton Pro, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Erilaisten oppijoiden liitto ja
Mielenterveyden keskusliitto.

Yksi merkittävä edistysaskel oli säätiön lapsi- ja perhetyön
koordinaation pääsy mukaan Ray:n Emma ja Elias -ohjelmaan.
Emma & Elias -avustusohjelma (2012-2017) kokoaa yhteen järjestöjen projekteja ja vakiintuneita työmuotoja, joilla edistetään
lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.
Ohjelma tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia nostaa myös rikostaustaisten perheiden lasten asemaa entistä enemmän näkyville,
vaikutuskanavia päättäjien suuntaan, verkostoitumista ja hyviin
toimintamalleihin tutustumista sekä apua viestintään. Krits puolestaan tuo ohjelmaan tietämystä pienehkön vaikeassa asemassa
olevan erityisryhmän kanssa toimimisesta. Ohjelmaan mukaan
pääsyn voi katsoa olevan myös tunnustus sille pitkään jatkuneelle sitkeälle työlle, jota säätiössä on tehty rikostaustaisten perheiden ja lasten aseman esille nostamiseksi.
Wop-palveluohjaus päättyi
Toimintavuoden ikävä asia oli Wop-kuntoutukseen liittyneen
palveluohjauksen päättyminen säätiön osalta. Nuorille vangeille suunnattua Wop-kuntoutusohjelmaa on Keravan vankilassa
toteutettu vuodesta 2001, aluksi ESR-hankkeena. Ensimmäisen
hankekauden aikana Keravan vankilassa havaittiin, että painavakaan kuntoutuspanostus vankeuden aikana ei välttämättä kanna
vapautumisen jälkeiseen aikaan.
Tämän vuoksi toisena hankekautena 2004–2007 kehitettiin
vankilasta vapauteen ulottuva palveluohjausjatkumo.
Toimintamallissa palveluohjaaja aloittaa luottamuksellisen
ammatillisen tukisuhteen rakentamisen nuoreen jo vankeusaikana ja jatkaa tarpeenmukaisen tuen antamista vapautumisen jäl-

”Learning and Healing Through Expression” –hankkeessa tutustutaan eurooppalaisten kumppanimaiden vankiloiden aikuiskoulutukseen. Suomen lisäksi hankkeessa
ovat mukana Italia, Kreikka ja Romania.

VAT (2009–2012)

Vapautuvien asumisen tuki (VAT)-projektissa työskenteli puolipäiväinen projektipäällikkö huhtikuun loppuun asti. Hänen
lisäkseen projektissa työskenteli kevääseen
saakka kolme asumisohjaajaa.

keen. Vuodesta 2008 lähtien palveluohjausta on tuottanut Krits
ostopalvelusopimuksella. Vapautuneet nuoret ovat saaneet tukea
ja apua päihteettömyyteen, retkahdustilanteessa hoitoon hakeutumiseen, rikoksettomana pysymiseen, mielenterveysongelmiin,
omien perhesuhteiden parantamiseen, kouluttautumiseen ja
työllistymiseen sekä moneen muuhun arkipäivän elämään liittyvään asiaan. Työmuodon onnistumisen edellytys on ollut joustava ja nuoren elämää lähelle tuleva mutta toisaalta rajoja ja sitä
kautta turvallisuutta tuottava työote.
Vuoden 2012 lopussa Rikosseuraamuslaitos päätti lopettaa
palveluohjauksen ostamisen säästösyistä. Ajatuksena lopettamisvaiheessa oli, että palveluohjaus jatkuu virkatyönä joko vankilan tai yhdyskuntaseuraamustoimistojen toteuttamana. Tätä
kirjoitettaessa tilanne on kuitenkin se, että Wopin palveluohjaus
on käytännössä loppunut. Kritsin toteuttama palveluohjaus vankilasta vapauteen ei kuitenkaan työmuotona kuole. Wopin toimintamallia on sovellettu Tuvat-projektin toteutuksessa ja pienin painotuseroin myös jäljempänä kuvatussa Keravan vankilan
Juuret vapauteen -projektissa.

”Tuvat-hanke rakentaa asteittaisen
vapauttamisen mallia yhteistyössä
Helsingin vankilan ja Hoitokoti
Sillanpirtin kanssa.”
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”Natiseeko nivelvaiheessa – tukea
rikostaustaisen henkilön opinpolulla toiminnan
tavoitteena oli tarjota tukea henkilöille, jotka
aloittavat ammatilliset opintonsa vankilassa.”

OSAAVA OHJAUS
Viiden toimijan yhteinen projekti pyrki luomaan moniammatillisen ohjausverkoston ja yhteistyömallin, jonka avulla
tuetaan syrjäytymisuhan alla olevia aikuisia opiskelemaan
ja työelämään. Projektin toteuttajia olivat Keskuspuiston
ammattiopisto, Kuntoutus Orton (1.11.12 alkaen Orton
pro), Mielenterveyden keskusliitto, Erilaisten oppijoiden
liitto sekä Kriminaalihuollon tukisäätiö. Kritsissä projektissa työskenteli Pirjo Poutala.
Ensisijainen Osaavan ohjauksen kohderyhmä oli tieto-, neuvonta- ja ohjaustoimijoiden henkilöstö (TNO-henkilöstö), jonka avulla aikuiset löytävät koulutusväyliä. Ohjaavaa ja neuvovaa
henkilöstöä työskentelee esim. ELY-keskuksissa, Kelassa, vakuutusyhtiöissä, järjestöjen palveluksessa, vapaassa sivistystyössä, rikosseuraamusalalla, avokuntoutuksessa, aikuiskoulutuksen
parissa sekä Opin ovi -hankkeissa.
Välilliseen kohderyhmään kuuluivat aikuiset, jotka ovat syrjäytyneet tai ovat syrjäytymässä työelämästä, mutta eivät hakeudu koulutuksen pariin. Syynä voivat olla esimerkiksi tunnistetut
tai tunnistamattomat oppimisvaikeudet, mielenterveyden häiriöt, päihdeongelmat, rikostausta tai edellä mainittujen haasteiden
kasautumat.
Vuoden 2012 toiminnan päätavoitteita olivat pilotointihankkeiden toteuttaminen, hyvien käytänteiden mallintaminen, koulutusten ja seminaarien toteuttaminen sekä juurrutustyön käynnistäminen.
TNO-henkilöstöä koulutettiin vuoden 2012 aikana kolmessa työseminaarissa sekä muissa koulutuksissa. Osallistujia oli
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yhteensä 1407. Kriminaalihuollon tukisäätiön kouluttajakoordinaattori esitteli Osaava ohjaus -projektin tuotoksia Erilaisen
oppimisen hulluilla päivillä, Pohjoismaisilla vankilaopetuksen
päivillä sekä useissa koulutuksissa sekä tapahtumissa ympäri
Suomea. Lisäksi hän osallistui Erilaisen oppimisen teematyöryhmän tapaamisiin ja toimi myös Osaava ohjaus -projektin Tampereella järjestetyn työseminaarin vastuuhenkilönä.
Pilotteja vapautuville vangeille
Pilotointien suunnittelu, rekrytointi, toteutus ja arviointi tehtiin
yhteistyössä kaikkien viiden osatoteuttajan kesken. Pilotointien
tavoitteena oli löytää ja mallintaa toimivia, siirrettävissä olevia
yhteistyömuotoja ohjauksen apuvälineiksi.
Vuonna 2012 toteutetut pilotit olivat ”Harppaa elämäsi muutokseen!” -voimavaravalmennukset, ”Pärjää arjessa” -kurssi vapautumisvaiheessa oleville vangeille, ”Tietokone tutuksi – opiskelutaidot käyttöön” sekä ”Natiseeko nivelvaiheessa – tukea
rikostaustaisen henkilön opinpolulla”.
Tammikuussa käynnistyi koko vuoden kestänyt Kriminaalihuollon tukisäätiön sekä Keskuspuiston ammattiopiston yhteistyössä toteuttama ”Natiseeko nivelvaiheissa – tukea rikostaustaisten opinpolulle” -toiminta. Toiminnan tavoitteena oli
tarjota ryhmä- ja yksilömuotoista tukea henkilöille, jotka aloittavat ammatilliset opintonsa vankilassa ja jatkavat opiskeluaan
Keskuspuiston ammattiopistossa avovankilasta, koevapaudesta
tai vapaudesta käsin. Pilotoinnin tavoitteena oli asiakkaiden ammatillisten opintojen loppuun saattaminen riittävän erityistuen
avulla. Pilotonti toteutettiin nonstoppina ja siihen osallistui 11

opiskelijaa.
Kriminaalihuollon tukisäätiön kouluttajakoordinaattori oli
toinen ”Pärjää arjessa” -kurssin suunnittelijoista. Kurssi oli intensiivinen (laajuus 150 tuntia viiden viikon aikana) arjen taitoihin valmentava koulutus lähitulevaisuudessa vapautumassa
oleville vangeille. Ensimmäinen kurssi toteutettiin pilottina Keravan vankilassa syksyllä 2012. Sisältönä oli jokapäiväisen elämän
taitoja: siivous, ruoanlaitto ja hygienia, arjen atk-taidot, yhteiskunnallisten palvelujen käyttö, oppimisvaikeustestit, työturvallisuuskortti- ja hätäensiapukoulutukset sekä voimavaravalmennus. Toteutuksessa oli mukana Kritsin henkilöstöä kertomassa
tukiasumismuodoista vapautuville vangeille ja KRIS antamassa
vertaisnäkökulmaa vapautumisen tueksi.
Osaava ohjaus teki yhteistyötä Kriminaalihuollon tukisäätiön
oppimisvalmennuskoordinaattorin kanssa luoden rikosseuraamusalalle ”Oppimisen maailma avoimeksi – selätä syrjäytyminen” -messutapahtuman. Niin tässä tapahtumassa kuin useissa
muissa koulutuksissa hyödynnettiin myös rikostaustaisen kokemusasiantuntijan puheenvuoro osana koulutuskokonaisuutta.
Kaikilla projektitoimijoilla on pitkä kokemus työskentelystä
eri-ikäisten syrjäytymisuhan alla olevien asiakkaiden tukemisessa, ohjaamisessa ja opettamisessa. Lisäksi osatoteuttajilla on valmiita moniammatillisen yhteistyön verkostoja, joita on hyödynnetty projektin toteutuksessa.
Monenlaista osaamista ja tietoa yhdistämällä on saatu tuotettua monipuolisia koulutuksia ja materiaalia erityisryhmien ohjaamisen tueksi.

”Jatkumolla haluttiin vaikuttaa
nuorten vankien syrjäytymisuhkaan.”

WOP-PALVELUOHJAUS
”Työ on itsenäistä, intensiivistä
ja antoisaa”
Sosiaalityöntekijä Erja Pietilä

SOSIAALITYÖ VANAJAN VANKILASSA
Vanajan vankilan sosiaalityö on Kriminaalihuollon tukisäätiön tuottama ostopalvelu Rikosseuraamuslaitokselle. Projektisosiaalityöntekijän työn pääsisältö on valmistella vankien valvottuja koevapauksia sekä vapautumista.
Vanajan osastolla oli 60 vankipaikkaa naisvangeille. Näistä paikoista 10 oli perheosaston paikkoja. Ojoisten osastolla oli 53
paikkaa miesvangeille.
Projektisosiaalityöntekijä teki eniten vapauteen valmentavaa
yksilökohtaista kuntoutustyötä. Työ sisälsi vankien neuvontaa
käytännön asioissa ja asioiden hoitamista yhdessä vangin kanssa tai vangin suostumuksella. Lisäksi projektisosiaalityöntekijä
osallistui rangaistusajan suunnitelmiin kuuluvien yksilöohjauskeskustelujen toteuttamiseen.
Lähisuhdeväkivalta naisvankien ongelmana
Projektisosiaalityöntekijä ohjasi elo-syyskuussa lähisuhdeväkivaltaa kokeneille naisvangeille suunnatun AKKA-ryhmän työparinaan perhetyön erityisohjaaja. Työ sisälsi ryhmän tavoitteiden
kirkastamisen ja työskentelysuunnitelman tekemisen, materiaalien koostamisen ja käsikirjan laatimisen ensimmäistä kertaa toteutettavasta ryhmästä. Ryhmän kesto oli 20 tuntia. Jokaiselle
ryhmäläiselle tarjottiin yksilöohjausaika ryhmän jälkeen. Ensimmäisen AKKA-ryhmän suoritti kuusi naista ja se sai myönteisen
palautteen.
Kesäkuussa projektisosiaalityöntekijä aloitti yhteistyön
HEUNIn (Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutti) Stronghankkeen kanssa. Projektisosiaalityöntekijä auttoi valmistelemaan koulutusmateriaalia naisvankeihin kohdistuvasta lä-

hisuhdeväkivallasta, joka oli suunnattu erityisesti vankiloiden
valvontahenkilökunnalle. Projektisosiaalityöntekijä myös työskenteli yhtenä kouluttajana HEUNIn tutkijan ja RSKK:n (Rikosseuraamusalan koulutuskeskus) opettajan kanssa neljässä
koulutustilaisuudessa. Koulutusmateriaalia testattiin käytännössä näissä tilaisuuksissa ja sitä muokattiin kokemusten karttuessa.
RSKK:ssa järjestettiin seminaari 4.10. otsikolla ”Lähisuhdeväkivaltaa kokeneet naisvangit, ymmärrä – tunnista – toimi”. Lisäksi
järjestettiin kolme koulutustilaisuutta henkilökunnalle Laukaan,
Turun ja Vanajan vankiloissa.
Perheiden päivä
Vankilan perhetyön erityisohjaaja ja projektisosiaalityöntekijä toteuttivat vankien ja heidän perheittensä päivän yhdessä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan perhetyöntekijän kanssa joulukuussa
Syöksynsuun leirikeskuksessa Hämeenlinnassa. Tarjolla oli erilaisia toimintapisteitä, muun muassa joulukorttien ja heijastinten
askartelua, piparien leivontaa sekä kynsien hoitoa. Haasteeksi
nousi, millaista mielekästä ohjelmaa voisi järjestää teini-ikäisille
pojille.
Projektisosiaalityöntekijän työ tulee näkyväksi vankien, kohtaamisen ja asioiden hoitamisen yhteydessä. Tärkein merkitys
on sillä, mitä asiakkaitten elämässä tapahtuu, miten heidän oma
ja heidän läheistensä elämänlaatu kohenee, miten heidän muutosprosessinsa etenevät ja arjen asiat järjestyvät, miten heidän
elämisen taitonsa ja sisäinen kontrollinsa kehittyvät ja miten heidän henkinen aikuisuutensa vahvistuu. Projektisosiaalityöntekijä
edistää omalta osaltaan vankien ja heidän läheistensä hyvää elämää ja toimivaa kansalaisuutta.

WOP-palveluohjausta toteutettiin ajalla 2008–2012 Rikosseuraamuslaitoksen ja Kriminaalihuollon tukisäätiön välisenä ostopalveluna. Palveluohjaaja oli osa WOPkuntoutusta Keravan vankilan päihteettömällä osastolla.
Tavoitteena oli saattaa asiakkaita tuetusti vapauteen.
WOP-kuntoutus on tarkoitettu ensisijaisesti 17–29 -vuotiaille,
Etelä-Suomen rikosseuraamusalueelta kotoisin oleville miesvangeille. Kritsin WOP-palveluohjaaja työskenteli WOP-työryhmän
jäsenenä ja jatkoi vankeudessa alkanutta työskentelyä asiakkaiden kanssa näiden vapauduttua.
Palveluohjaaja käytti keskimäärin kaksi päivää viikossa vankilan osastolla työskentelyyn. Vangeille tehdyn kyselyn mukaan
tärkein asia kuntoutuksessa oli yksilökeskustelu ohjaajien ja palveluohjaajan kanssa. Vapautumisen jälkeen alkoi palveluohjaajan
antama tiivis tuki vapaudessa. Jatkumolla haluttiin vaikuttaa nimenomaan nuorten vankien syrjäytymisuhkaan. Palveluohjaaja
teki myös perhetyötä jokaisen asiakkaan kanssa.
WOP-kuntoutujilla on pitkä päihteidenkäyttötausta. Päihteidenkäyttö on alkanut yleensä varsin varhain, noin kymmenen
vuoden iässä. Tästä huolimatta läheskään kaikki eivät ole päässeet lastensuojelun asiakkaiksi. Monelle WOP-kuntoutus on ollut ensimmäinen kokemus päihdekuntoutuksesta.
Asiakastyössä tärkeällä sijalla oli asiakkaan kanssa tehtävä lähityö; elämäntilanteen käsittely ja psyykkinen työskentely. Lähityössä käytiin läpi henkilökohtaisia asioita, mm. suhdetta itseen,
tehtyihin rikoksiin, läheisiin ja menneisyyteen.
Vuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota mm. valvottujen koevapauksien vapautumisen jälkeiseen aikaan ja asiakkaan
kiinnittämiseen arkeen niin, että asiakas kykenisi pitämään kiinni
vuorokausirytmistään sekä saamaan päihteetöntä verkostoa ympärilleen
Vuoden 2012 aikana palveluohjausmallia kokeiltiin muidenkin kuin WOP-kuntoutuksen käyneiden vankien kanssa. Monilla
vangeista oli tarve lähityönä toteutettavaan päihteidenkäyttöä ja
mielenterveyttä koskevaan tukeen koevapautta suunniteltaessa,
sen aikana ja vapautumisen jälkeisen ajan suunnittelussa.
Vuonna 2012 palveluohjaajalla oli yhteensä 29 asiakasta.
WOP-kuntoutuksen palveluohjaustoiminta ostopalveluna Rikosseuraamuslaitoksen ja Kriminaalihuollon tukisäätiön välillä
päättyi 31.12.2012.
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VIESTINTÄ JA
TIETOHALLINTO

”Viestintäverkostolle tuotettiin loppuvuodesta
yhteinen Rangaistus rasittaa – järjestöt auttavat
-juliste ja flyeri, joita Rikosseuraamuslaitos
lupautui levittämään yksiköihinsä.”

Juhani Ikala
Viestintäpäällikkö

VIESTINTÄ JA TIETOHALLINTO
Kriminaalihuollon tukisäätiön viestintäyksikön päävastuualueita ovat säätiön viestintästrategia, graafinen ilme ja
viestinnän suunnitelmallisuus, säätiön viestinnän toteuttaminen ja kehittämishankkeiden viestinnän tukeminen,
Portti vapauteen -portaali, Rehellistä elämää -viestintäverkosto sekä säätiön tietohallinto. Painotus on verkkoviestinnässä.
Säätiön verkkosivusto uusittiin uuteen ulkoasuun ja sisällöntuotantojärjestelmään, jonka toimitti turkulainen Verkkovaraani Oy.
Sivuston kuukausittaiset kävijämäärät nousivat tässä yhteydessä
600:sta yli tuhanteen. Sivuston ylläpitoa hajautettiin ja ylläpitäjille
järjestettiin koulutusta. Sivuston ulkoasun uusimisen yhteydessä
tilattiin myös graafinen ohjeisto ja uusittiin esite- ym. pohjat.
Ulkoisen viestinnän kanavina käytettiin sähköisiä uutiskirjeitä
ja työaloja tuettiin omien uutiskirjeiden tuottamisessa. Sisäisen
viestinnän pääasiallisena kanavana toimi SharePoint-järjestelmä,
jossa julkaistaan intranet-sivut viikkotiedotteineen. Uudet hankkeet käyttivät järjestelmää tiedostonhallinta- ja viestintätyökaluna. Sivuston etä- ja mobiilikäyttö yksinkertaistui järjestelmätoimittajan teknisillä toimenpiteillä.
Vuoden tapahtumista merkittävimpiä olivat Hämeenlinnassa
lokakuussa järjestetty Kriminaalityön foorumi sekä Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Helsingissä.
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’Rehellistä elämää’ -verkosto
’Rehellistä elämää’ on kriminaalihuollon kolmannen sektorin
toimijoiden viestintäverkosto, jota viestintäyksikkö koordinoi.
Osa jäsenistä osallistuu aktiivisesti Portti vapauteen -palvelun
kehittämiseen ja sisällöntuotantoon.
Viestinnän yhteistyöverkostolle järjestettiin kesäkuussa koulutustilaisuus, jossa suunniteltiin verkoston yhteistyön lisäämistä
ja yhteisen tiedotusmateriaalin tuottamista vankiloille ja YKStoimistoille. Sosten viestintäjohtaja Sari Siikasalmi esitelmöi aiheesta ”Markkinointiviestinnän perusteet nykyisessä mediaympäristössä”.
Verkostolle tuotettiin loppuvuodesta yhteinen ”Rangaistus rasittaa – järjestöt auttavat” -juliste ja flyeri, joita Rikosseuraamuslaitos lupautui levittämään yksiköihinsä.
Tietohallinto
Kinaporin kiinteistön B-rapun kellariin rakennettu ”Tietotupa”
valmistui käyttökuntoon. Tietotuvassa on kuusi tietokonetta
harjoittelua varten sekä opettajan tietokone ja videoprojektori.
Käyttäjinä ovat olleet TUVAT-ryhmä Sillanpirtistä, Redis-ryhmät ja KRIS-Etelä-Suomen VST-hanke.
Vuoden aikana suunniteltiin videoneuvottelulaitteiden käyttöä
Kritsin eri työaloilla. Laitteet mahdollistavat mm. asukashaastattelujen tekemisen Kritsin tukiasumiseen hakeville vankiloissa.
Viestintä saa kohdennettua toiminta-avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä

PORTIN TOP 5

Lotta Lehmusvaara
Viestintäkoordinaattori

PORTTI VAPAUTEEN
Portti vapauteen -palveluportaalin ylläpito jatkui aktiivisena edellisenä vuonna tehtyjen isojen laajennusten
jälkeen.
Portaalissa kävi vuoden aikana 90 000 vierailijaa.
Vain 6 % kävijöistä poistuu sivustolta välittömästi.
Portaalilla on myös oma Facebook-sivu, jossa kerrotaan portaalin tapahtumista.
Portin Ekstranet otettiin käyttöön vankiperhetyön
verkoston omana sivustona. Porttiin lisättiin mm. uusi
kysymys-vastauspalsta oppimisvaikeuksista, Helsingin YRE-toimijoiden kokoama Palvelutarjotin, Opas
vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan ohjaajille sekä
Vankien Omaiset ry:n kokoama Päivä kerrallaan -opas
rangaistun läheiselle. Oppaassa on tietoa muun muassa rikosseuraamusjärjestelmästä, sosiaaliturvasta sekä
saatavilla olevasta tuesta. Opasta on tarkoitus levittää
sähköisenä versiona, jota päivitetään tarvittaessa.

Portti vapauteen on myös
Facebookissa. Saa tulla tykkäämään!

1
2
3
4
5

Keskustelu

Läheisten etusivu

Oppimistyylitesti

Vapautuvien etusivu

Neuvonta
(Lähde: Google Analytics)

Viestinnässä toimi
työssäoppijana 10.10.
alkaen media-assistentiksi opiskeleva Joni
Kauppila, joka vastasi
tämän julkaisun
ulkoasusta.
Kiitos Joni!
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TAPAHTUMIA VUODELTA 2012
TAMMIKUU

HELMIKUU

Ystävänpäivän messutapahtuma 14.2.

Omaisten tarinat koskettivat

Kaikkiin Suomen avovankiloihin aiotaan
hankkia nettiyhteydet vankeja varten. Vangit saavat käyttää nettiä esimerkiksi työ- ja
opiskeluasioiden järjestelyyn tai asunnon
hankkimiseen. Nettiuudistus avaa avovangeille ja kenties myöhemmin myös kivitalojen
asukkaille vihdoin mahdollisuuden päästä
Portti vapauteen -sivustolle. Portti vapauteen
on ainoa sivusto, joka on kohdennettu rikostaustaisille.

Oppimisen ja rikosseuraamusalan messutapahtumassa Laurean ammattikorkeakoulussa tarjottiin tietoa oppimisesta, erilaisista
oppimisvaikeuksista, oppimisvalmennuksesta
ja erilaisten oppijoiden mahdollisuuksista
kouluttautua ammattiin. Mukana oli 17 näytteilleasettajaa. Tiesitkö, että neljällä viidestä
rikostaustaisesta nuoresta on oppimisvaikeuksia?

Vankien omaisten illassa 20.3. Helsingissä vangin äiti, puoliso ja lapsi sekä vanki
kertoivat, kuinka läheisen tai oma vankeus
oli vaikuttanut heihin. Jussi oli tullut iltaan
Suomenlinnan vankilasta. Vaimo oli mukana.
Jussin noin kolmen vuoden rangaistus on
hänelle ensimmäinen ja vasta alkumetreillä.
Pariskunta tuli iltaan Jussin Suomenlinnan
ohjaajan vinkistä.

HUHTIKUU

TOUKOKUU

Vankilat tietoyhteiskuntaan

Asumispalvelut + asumisen tuki = :-)
Arjen taidot olivat hukassa noin kolmanneksella suljetusta vankilasta vapautuvista, kertoi
Rikosseuraamuslaitoksen Oma koti -hankkeen
selvitys. Asumistaitojen valmennus ja vapautumisen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä
ajoin ennen vapautumista yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Asumispalveluihin tulee sisältyä myös asumisen tukea.

Kurvin järjestötoimijat tempaisivat
KUJATO eli Kurvin alueen järjestötoimijat
esittäytyvät Kallio kukkii –tapahtumassa
Vaasan aukiolla perjantaina 11.5.
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MAALISKUU

KESÄKUU

Sillanpirtistä eväitä vapautumiseen
Petra Huhtimo esitteli Palveluohjausta järjestöyhteistyönä -projektia Kritsin sisäisessä teematiimissä 5.6. Palveluun sijoitetaan
kuntoutukseen haluavia ja päihteettömyyteen
sitoutuneita vankeja. Asumis- ja valmennuspalvelua tuottaa Hoitokoti Sillanpirtti yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen, Helsingin
vankilan ja Kriminaalihuollon tukisäätiön
kanssa. Palveluun tulevat vangit asuvat Sillanpirtissä kaksi kuukautta.

HEINÄKUU

ELOKUU

Kaikki olivat
iloisia, kun
monitaitoinen
Maria Leppälä
aloitti Kritsin
toimistosihteerinä 2.7.

Krits hankki elokuussa kolme uutta tukiasuntoa vapautuville vangeille Helsingistä ja
Espoosta.

LOKAKUU

MARRASKUU
Isät saivat todistukset

VAT –verkosto perustettiin

Kriminaalityön foorumi palkitsi
Hämeenlinnassa

Joukko isiä oli viimeistä kertaa koolla keskustelemassa Riihimäen vankilassa vanhemmuudesta. Kokemukset ensimmäisestä
vanhemmuusryhmästä olivat hyviä. Kokeilun
käynnistäjä oli Kritsin lapsi- ja perhetyön
koordinaattori Tarja Sassi: ”Olemme tulleet
kentällä vaiheeseen, jossa olemme huomanneet toisaalta vanhemmuuden ja
toisaalta lapsen”.

Pitkäaikaisasunnottomien vähentämisohjelman (PAAVO) paikkakunnilla toimivat
asumispalvelujärjestöt kehittävät palvelujaan asunnottomana vankilasta vapautuville.
Verkoston toiminta virallistettiin joulukuussa Vapautuvien asumisen tuen verkostoksi
(VAT-verkosto). Verkostolla on runsas tuhat
tukiasuntoa, joista rikostaustaisten käytössä arvioidaan olevan noin 700. Asiakkaita
verkoston palvelujen piirissä on vuosittain
runsas 1500.

Maria!

Foorumin aiheita olivat vertaistoiminta,
rikoksentekijän kuntouttaminen sekä kristillinen vankilatyö. Lisäksi luotiin katsaus
ajankohtaisiin aiheisiin seuraamusjärjestelmässä. Ylisosiaalineuvos Aulikki Kanaoja
valitsi Vankien Omaiset VAO:n vuoden 2012
Kriminaalihuollon 8000 euron palkinnon
saajaksi.

Krits osti 49. tukiasunnon

SYYSKUU

Jenginuorten rikoksentorjuntahanke
lähtökuopissa
Hankkeessa rakennetaan rikoksilla oireilevien nuorten tavoittamiseen etsivän työn
malli vuosina 2012-2016. Lisäksi hankkeessa
koulutetaan ammattilaisia ja työskennellään
nuorten perheitten kanssa.

JOULUKUU
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INNOVATIIVINEN JA AKTIIVINEN VERKOSTOTYÖ
Vankiperhetyön verkoston tavoitteena on vankiperhetyön osaamisen kokoaminen ja levittäminen, vankiperhetyössä havaittujen
hyvien yhteistyökäytäntöjen siirtäminen ja keskeisten työssä esiintyvien ongelmakohtien esillä pitäminen.
Rehellistä elämää -viestintäverkoston päämääränä on lisätä jäsenyhteisöjen ja heidän toimintansa tunnettavuutta sekä tukea
jäsenyhteisöjen viestintää mm. yhteisen Portti vapauteen -palvelun avulla.
Oppimisen maailma avoimeksi (OMA) -verkoston tavoitteena on osaamisen kokoaminen ja levittäminen, hyvien
yhteistyökäytäntöjen siirtäminen ja keskeisten työssä esiintyvien ongelmakohtien esillä pitäminen sekä näistä tiedottaminen.
Vapautuvien asumisen tuki (VAT) -verkoston tavoitteena on lisätä vankeinhoitoalueittain järjestöjen välistä yhteistyötä ja
koordinaatiota asumisen tukipalvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi asunnottomina vapautuville vangeille ja kriminaalihuollon
asiakkaille.

VAPAUTUVIEN ASUMISEN TUEN VERKOSTO VAT
Toiminnan tavoitteet
Vapautuvien asumisen tuen -verkoston (VAT) tavoitteena on lisätä vankeinhoitoalueittain järjestöjen, Rikosseuraamuslaitoksen ja kuntien välistä
yhteistyötä ja koordinaatiota asumisen tukipalvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi asunnottomina
rangaistuksesta vapautuville vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille. Tavoitteena on vähentää
rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuutta ja
uusintarikollisuutta. Toiminnallaan verkosto tukee
kuntouttavan kriminaalityön periaatteita.
Verkoston toiminta
Verkosto rakentaa järjestöjen välisenä yhteistyönä
vankeinhoitoalueet kattavan asumisen tukipalveluverkoston kohderyhmälle. Verkoston järjestöjäsenet ovat lähinnä PAAVO –kunnista (Pitkäaikais-
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asunnottomuuden vähentämisohjelma). Järjestöillä
on runsas tuhat tukiasuntopaikkaa ja asiakkaita
niissä noin 1 500 vuosittain. Kriminaalihuollon tukisäätiö toimii verkoston koordinaattorina.
Verkosto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Verkoston jäseniä ovat Kriminaalihuollon tukisäätiön lisäksi Espoon Diakoniasäätiö, Joensuun Seudun
Nuorisoasuntoyhdistys, Jyväskylän Katulähetys,
Kuopion Työterapinen yhdistys, Silta-Valmennusyhdistys, Sininauha-asunnot Asumispalvelusäätiö
sekä Suojapirtti ry. Järjestötoimijoita on tulossa
mukaan myös Lahdesta, Oulusta, Kuopiosta ja
Raumalta. Vuonna 2013 verkosto toimii yhteistyökumppanina Rikosseuraamusviraston Oma Koti –
hankkeen kanssa.

”Vanhemman vankeus on lapsen
kehitystä varjostava asia. Lapsen
elämä tarvitsee kehityksellistä suojaa,
jotta hän selviytyisi vanhemman
vankeudesta huolimatta.”
Projektipäällikkö Mika Niemelä THL:n Toimiva
lapsi & perhe -toiminnasta vankiperhetyön
verkoston kokoontumisessa 2.11.2012.

JÄSENYYDET

LAUSUNNOT

Vuonna 2012 Kriminaalihuollon tukisäätiö tai sen edustaja oli
jäsenenä mm. A-klinikkasäätiön valtuuskunnassa, Ehkäisevän
päihdetyön verkostossa, Kiinteistöliitto Uusimaassa, Kurvin
järjestötoimijoissa KUJATO:ssa, Monika-Naiset Liitto ry:n hallituksessa, Pitkäaikaisasunnottomien vähentämisohjelma II:n
ohjausryhmässä, Päihdehuollon Valtakunnallisessa Yhteistyöryhmässä (PÄIVYT), Rikosseuraamusalan neuvottelukunnassa,
Rikosseuraamusalan toimintaohjelmien hyväksymismenettelyn
asiantuntijaryhmässä, Rikosseuraamuslaitoksen ohjelmatoiminnan ohjausryhmässä, Sexpo-säätiön hallituksessa, Sisäisen turvallisuuden ohjelman järjestöyhteistyöryhmässä, Sopentuvan
tuki ry:n hallituksessa, Sosiaalialan Työnantajat ry:ssä, SOSTE
Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä, SOVATEK-säätiön valtuuskunnassa, Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa verkostossa EAPN-Fin:ssä ja Takuu-Säätiön hallituksessa.

Vuonna 2012 säätiö antoi kahdeksan lausuntoa:
Oikeusministeriölle
Lausunto yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön
kokonaisuudistusesityksestä.

Lausunto tutkintavankeusolosuhteiden parantamista selvittäneen työryhmän mietinnöstä.
Lausunto Rikosseuraamuslaitoksen selvityksestä: vankitilojen
luokittelu valvonnan intensiivisyyden mukaan.

Lausunto luonnoksesta valvottua koevapautta ja sähköistä
valvontaa vankilan ulkopuolisessa toiminnassa koskevaksi
lainsäädännöksi.

Rikosseuraamuslaitokselle
Lausunto rikosseuraamusalan päihdetyön linjauksista vuosille
2012-2016.

Lausunto oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksesta

Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausunto sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän
loppuraporttiin.

Lausunto vakavan väkivallan uusimista selvittävän työryhmän
esityksestä lainsäädännön muutoksiksi.

Vasemmalta:
Toiminnanjohtaja Jukka
Mäki, valtuuskunnan puheenjohtaja Jouko Kalliomaa ja hallituksen puheenjohtaja Lasse Murto.
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TALOUS
”Säätiön omat tuotot perustuvat ensisijassa säätiön
Kinaporinkadun kiinteistön vuokratuottoihin, mutta
enenevässä määrin myös tukiasumispalveluista
saataviin tuottoihin.”

Kriminaalihuollon tukisäätiö (Krits) on rangaistuksesta
vapautuvien ja heidän läheistensä selviytymistä ja elämäntaitoja edistävä valtakunnallinen asiantuntija- ja palvelujentuottaja. Säätiö kehittää ja tukee kuntouttavaa jälkihuoltojärjestelmää ja alan järjestö- ja vapaaehtoistyötä
sekä tuottaa tukiasumispalveluja pääkaupunkiseudulla.
Toiminnan tavoitteena on uusintarikollisuuden ehkäisy.
Säätiön toiminta jakautuu järjestö-, palvelu- ja avustustoimintaan. Järjestötyön keskiössä on alan asiantuntija- ja kehittämistoiminta, kohderyhmän kuntoutumista edistävä järjestötyö sekä
kriminaalipoliittinen vaikuttaminen, vaikutus- ja edunvalvontatoiminta. Palvelutoiminnassa tuotetaan tukiasumispalveluja sekä
sosiaalipalveluja rikosseuraamuslaitokselle sekä kunnille. Lisäksi
säätiö myöntää avustuksia tarkoitusperiään edistävään toimintaan.
Säätiön kokonaistuotot vuonna 2012 olivat 2.122.147,78 €
(1.851.741,07 € vuonna 2011). Lisäystä edelliseen vuoteen oli
noin 15 %.
Säätiön tuotot muodostuivat Kinaporinkadun kiinteistön tuotoista 27 % (28 % vuonna 2011), tukiasumispalvelujen tuotoista
28 % (21 %), sosiaalipalvelutoiminnasta ja muista tuotoista 11 %
(10 %), Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista 31 % (37 %),
Helsingin kaupungin sekä ESR-rahoituksesta 3 % (4 %).
Kokonaiskulut vuonna 2012 olivat 2.039.585,54 euroa
(1.784.823,08 € vuonna 2011). Lisäystä edelliseen vuoteen oli
noin 14 %.
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Raha-automaattiyhdistykseltä saadulla 173.000 euron kohdennetulla avustuksella katettiin keskustoimiston kehittämisyksikön ja viestintäyksikön kuluja. Säätiön keskustoimiston kuluista avustuksella katettiin 56 %.
RAY:n avustuksia toiminta- ja projektirahoitukseen käytettiin
489.601 € (508.733 € vuonna 2011). Seitsemän uuden tukiasunnon hankintaan saatiin RAY-investointiavustuksia 401.470 € ja
säätiön omarahoitusosuus kaikista kahdeksasta tukiasunnosta
oli 482.339 €. Vertaistuki Rediksen toimintaan saatiin Helsingin
kaupungilta avustusta 10.000 €.
Avustuksia kriminaalihuoltoa tukevaan toimintaan eräille järjestöille ja muille tahoille säätiö osoitti Kinaporinkadun tuotoistaan 34.559,57 € (38.400 € vuonna 2011), johon sisältyy 8.000
euron Kriminaalihuollon palkinto.
Säätiön likviditeetti on koko tilikauden ollut hyvä.
Taseen loppusumma on 5.536.268,61 € (4.929.145,46 € vuonna 2011). Tilikauden tulos on 35.136,66€ (64.161,95 € vuonna
2011). Säätiön tulosta käytetään vuosina 2013–2014 toteutettavan tukiasuntojen hankintaohjelman omarahoitukseen ja lainojen lyhennyksiin.
Tulevaisuus pitää virkeänä
Säätiön omat tuotot perustuvat ensisijassa säätiön Kinaporinkadun kiinteistön vuokratuottoihin, mutta enenevässä määrin tukiasumispalveluista saataviin tuottoihin sekä kunnille ja rikosseuraamuslaitokselle tuotetuista sosiaalipalveluista. Säätiön vanhan
kiinteistön tuottava vuokraustoiminta edellyttää jatkuvaa perus-

korjausta. Tämä sitoo tuottoja muulta toiminnalta. Lähivuosina
on edessä mm. Kinaporinkadun kiinteistön katon uusiminen.
Säätiön tukiasuntotoiminta laajeni 2012 ja suunta on jatkuva. Maksuperusteinen palvelutoiminta käsitti tukiasumispalvelut
(asumispalveluohjaus, 22–paikkainen asumisvalmennusyksikkö
ja 53 tukiasuntoa) pääkaupunkiseudulle rikosseuraamuksesta
asunnottomana vapautuville ja kuntoutukseen sitoutuneille asiakkaille.
Tukiasumispalvelujen tuottaminen ei perustu kuntien kanssa
tehtyihin sopimuksiin vaan yksittäisten maksusitoumusten varaan. Tästä huolimatta pääkaupunkiseudun kunnat ovat varsin
vakaalla tavalla hankkineet tukiasumispalveluja säätiöltä.
Kuluneen vuoden tukiasuntojen hankinta rahoitettiin RAY:n
myöntämillä investointiavustuksilla (50 %) sekä säätiön ottamalla pankkilainalla (500 000 €). Vuonna 2013 otetaan tukiasuntojen
hankintaohjelmaa varten uusi laina (350 000 €).
Merkittävä osa säätiön kehittämistoiminnasta rahoitetaan
Raha-automaattiyhdistyksen myöntämien määräaikaisten avustusten turvin. Monet keskeisistä toiminnoista (mm. kriminaaliasiamiestoiminta, asumispalveluohjaus, viestintä, lapsi- ja perhetyö, oppimisvalmennus ja Vertaistuki Redis) on projektivaiheen
jälkeen saatu RAY:n ns. kohdennetun avustuksen piiriin. On
kuitenkin huomattava, että RAY-avustuksista päätetään vuosi
kerrallaan.

Hgin kaupungin avustus
10 000 €
Muut avustukset
65 819 €

Muut tuotot
52 791 €
Sosiaalipalvelutuotot
166 428 €

HALLINTO JA 					
HENKILÖKUNTA

Asumisentukimaksut
Sosiaalipalvelutuotot	
  
40 021 €Asumisyhteisömaksut	
  

Asumisyhteisömaksut
300 610 €

Asumisentukimaksut	
  
Tukiasuntojen	
  vuokratuotot	
  

RAY-avustukset
662 601 €

Tukiasuntojen
vuokratuotot
258 368 €

Kiinteistön	
  vuokratuotot	
  
RAY-‐avustukset	
  
Muut	
  avustukset	
  

Mats-Olof Burman
Talouspäällikkö

Hgin	
  kaupungin	
  avustus	
  
Muut	
  tuotot	
  

Kiinteistön vuokratuotot
565 509 €

KULUT
Myönnetyt avustukset
34 450 €

TUOTOT

Muut kulut
256 342 €

Rahoituskulut
47 426 €

Henkilöstökulut	
  

Huoneistokulut
468 855 €

Henkilöstökulut
1 210 479 €

Poistot	
  
Huoneistokulut	
  
Rahoituskulut	
  
Myönnetyt	
  avustukset	
  
Muut	
  kulut	
  

Poistot
22 034 €

Säätiön hallituksessa vuonna 2012 toimivat: puheenjohtaja Lasse Murto, varapuheenjohtaja Outi Ruishalme sekä jäseninä Päivi
Hannula, Hannu Puttonen ja Timo Simppula. Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Hallituksen esittelijänä ja
sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Jukka Mäki.
Säätiön avustuspäätökset valmisteltiin hallituksen asettamassa avustusjaostossa, jossa olivat puheenjohtajana Lasse Murto,
varapuheenjohtajana Tiina Vogt-Airaksinen sekä Pekka Borg jäsenenä. Jaoston jäseninä ja esittelijöinä olivat lisäksi säätiön toiminnanjohtaja Jukka Mäki ja kehittämispäällikkö Maarit Suomela/Liisa Uusitalo.
Säätiön valtuuskuntaa vuonna 2012 johti puheenjohtajana
Jouko Kalliomaa, varapuheenjohtajana Marita Ruohonen ja jäseninä Aki Siltaniemi, Aarne Kinnunen, Kirsti Kuivajärvi, Sami
Puumala, Timo Mutalahti, Ari Saarto, Tiina Saarela ja Sami Uotinen. Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.
Säätiön taloushallinto tuotettiin osin ostopalveluna Dextili
Oy:stä.
Säätiön toiminnanjohtajana on sen perustamisesta, vuodesta 2001 lähtien toiminut YTM Jukka Mäki. Kehittämisyksikön
päällikkönä toimi Maarit Suomela/Liisa Uusitalo, talouspäällikkönä Kati Björkroth/Mats-Olof Burman, viestintäpäällikkönä
Juhani Ikala sekä asumispalvelupäällikkönä Jussi Lehto.
Työntekijöitä säätiön palveluksessa oli vuoden lopussa kaikkiaan 25 (24 vuonna 2011), joista työllistettyinä kaksi. Lisäksi
säätiön kiinteistöhuollon tehtävissä oli kaksi työharjoittelussa
ollutta henkilöä. Vakituisessa työsuhteessa työntekijöistä oli 88
%.
Naisia työntekijöistä oli 56 % ja miehiä 44 %. Työntekijöistä 15 % oli projektitehtävissä, 15 % viestintä- ja asiantuntijatehtävissä, 47 % erilaisissa palvelutehtävissä sekä 24 %
johto-, talous-, tai kiinteistön huoltotehtävissä.
Henkilöstön keski-ikä oli 44 vuotta. Henkilökunnan sairauspäiviä kirjattiin vuoden aikana 230 (198 päivää vuonna
2011). Koulutuksessa työntekijät olivat vuoden aikana 146
päivää (126 päivää vuonna 2011).

27

TULOSLASKELMA
TUOTOT
-Sosiaalipalvelut
-Asumisyhteisötuotot
-Asumisentukimaksut
-Vuokratuotot Kinapori
-Vuokratuotot tukiasunnot
-Avustukset RAY
-Muut avustukset
-Muut tuotot
TUOTOT YHTEENSÄ

2011

166 428 €
300 610 €
40 021 €
565 509 €
258 368 €
662 601 €
75 819 €
52 791 €
2 122 148 €

165 470 €
205 359 €
0€
518 716 €
189 030 €
678 733 €
69 106 €
25 328 €
1 851 741 €

-1 210 479 €
-22 034 €
-468 855 €
-99 219 €
-33 073 €
-34 450 €
-171 476 €
-2 039 586 €

-1 075 291 €
0€
-350 776 €
-67 828 €
-41 876 €
-38 400 €
-176 617 €
-1 750 789 €

-Varainhankinta
-Tuotto-/Kulujäämä
-Sijoitus- ja rahoitustoiminta
-Yleisavustukset

0€
82 562 €
-47 426 €
0€

-1 862 €
99 090 €
-34 928 €
0€

TILIKAUDEN TULOS

35 137 €

64 162 €

KULUT
-Henkilöstökulut
-Poistot
-Kiinteistö,- asunto- ja toimitilakulut
-Palvelut
-Tiedotuskulut
-Myönnetyt avustukset
-Muut kulut
KULUT YHTEENSÄ
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2012

TASE
VASTAAVAA
-Aineettomat
-Aineelliset
-Sijoitukset
-Rahoitusomaisuus
-Arvopaperit
-Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
-Peruspääoma
-Muut rahastot
-Tilikausien ylijäämät
Oma pääoma yhteensä
-Pitkäaikainen vieras pääoma
-Lyhytaikainen vieras pääoma
Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2012

2011

2 970 €
3 019 024 €

4 454 €
3 071 573 €

1 887 103 €
147 009 €
32 500 €
447 664 €
5 536 269 €

1 401 402 €
124 629 €
31 765 €
295 322 €
4 929 145 €

25 228 €

25 228 €

2 938 574 €
733 054 €
3 696 856 €

2 938 574 €
697 917 €
3 661 720 €

1 331 155 €
508 257 €
1 839 412 €
5 536 269 €

849 048 €
418 378 €
1 267 426 €
4 929 145 €
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TILASTOJA

TUKIASUMISPALVELUT
Hakeneet
Alkaneet asumiset
Päättyneet asumiset
Asumisvalmennusyksikköön muuttaneet asiakkaat
Kritsin tukiasuntoon muuttaneet asiakkaat
Asumisvalmennusyksikössä päättyneet asumiset
Tukiasunnoissa päättyneet asumiset
Tukiasuntoon asumisvalmennusyksiköstä muuttaneet
Espoonkruunu Oy:n asuntoon muuttaneet
Y-säätiön jatkoasuntoon muuttaneet
Muuhun asuntoon muuttaneet
Päättyneistä asumisista vankilaan joutuneet
Suunnittelemattomasti keskeytyneet asumiset soluissa
Suunnittelemattomasti keskeytyneet asumiset tukiasun.
Koevapauslaisia hakenut
Koevapauslaisia aloittanut asumisen
Koevapauksia päättynyt
Koevapauksia keskeytynyt
30

2010
175

31
12

2011
185

29
23

13
3
3
11
3

12

10
5
4
8
4
11
3
43
21
5

2012
196
67
42
42
25
22
20
8
5
4
2
7
14
8
43
28
16
5

KRIMINAALIASIAMIESTOIMINTA

Asiakkaan asema

REDIKSEN KÄVIJÄMÄÄRÄT
Kävijöitä	
  
Joulu
197

2012

Tammi
216

Marras
183

Helmi
243

2011

2010

Yhteydenoton syy
Tammi	
  
Helmi	
  

Rangaistuksen täytäntöönpano

Maalis	
  
Huh-	
  

Loka
221

Touko	
  

Maalis
194
Syys
211

Kesä	
  
Heinä	
  
elokuu	
  
syyskuu	
  

Huhti
151
Elo
170

Kesä
112

Touko
189

lokakuu	
  
marraskuu	
  
joulukuu	
  

2012

2011

2010
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TIETOVISA
2

Missä seuraavista kappaleista mainitaan selli?
a. Sörkan ruusu
b. Jos mulla olisi sydän
c. Laitakaupungin lapsi

3

Riihimäen vankilan kirjastosta eniten 			
lainattu teos oli
a. Kuka kukin on?
b. Cosa Nostra
c. Aku Ankan taskukirja

4

Mikä seuraavista ei kuulu valvontarangaistukseen
a. sauna
b. seksi
c. viina

5

Vankien elinikä Suomessa on keskimäärin
a. 47
b. 57
c. 67

Oikeat vastaukset
1. a, 2. b, 3. b, 4. c, 5. a, 6. c, 7. a, 8. b, 9. a, 10. c.
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1

Usein vankilassa istuneita kutsutaan
a. venkuloiksi
b. vinkuloiksi
c. vonkuloiksi

6

Normaalisuuperiaatteella tarkoitetaan, että
a. vankilan tarkoitus on estää uusintarikollisuutta
b. rastoja ja lävistyksiä ei saa olla vankiloissa
c. rikosseuraamukseen tuomittu henkilö on 			
pääsääntöisesti oikeutettu yhteiskunnan 			
normaaleihin palveluihin ja etuuksiin

7

Mikä seuraavista ei ole Ransu?
a. Vankilan saunassa oleva säädin, joka estää 		
liiallisen kuumenemisen
b. Pikku Kakkosen käsinukke Karvakuono
c. Vangille tehtävä Rangaistusajan suunnitelma

8

Vankeja kutsutaan vankilassa
a. keskinimellä
b. sukunimillä
c. numerolla

9

Vuonna 2012 vangeista oli aktiivitoiminnoissa 		
päivittäin keskimäärin
a. 63 %
b. 73 %
c. 83 %

10

Vuonna 2012 vapauttamissuunnitelmia tehtiin 		
vapautuneista vankeusvangeista
a. 42 %:lle
b. 52 %:lle
c. 67 %:lle

KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN
JULKAISUJA
Tarja Sassi ja Petra Huhtimo
“Koettiin olevamme se perhe...” Vankiperheiden
vertaisryhmätoiminnan BIKVA-arviointiraportti.
(Monisteita 1/2009)
ISBN 978-952-67170-4-3 (nid.)
ISBN 978-952-67170-5-0 (PDF)

Hannakaisa Ryynänen, Maarit Suomela
Lähelle - Selvitys yhteydenpitokäytännöistä ja niiden
mahdollisista esteistä vankien ja heidän läheistensä välillä
(Raportteja 1/2011)
ISBN 978-952-5929-02-7 (sid.)
ISBN 978-952-5929-03-4 (pdf)

Liisa Uusitalo
SIISTISTI SIVIILIIN – matalan kynnyksen terveysneuvonnan
käynnistyminen vankiloissa
TERVE-projektin loppuraportti
(pdf 2009)

Marjatta Kaurala, Veikko Kylämarttila
Kriminaaliasiamiestoiminnan arviointi ja kehitysnäkymät
Monisteita 1/2011

Marjatta Kaurala
Mitä kuuluu vangin läheisille? - Sosiaalisen tilanteen
kartoitus
(Monisteita 3/2009)
Jenni Tuulensuu
Omille jaloille - jalkautuvan vertaistalousneuvonnan
projekti 2006 - 2009
(Monisteita 1/2010)
Hannakaisa Ryynänen
Seinien takana paljon työtä - Selvitys vankilasta vapautuvien
vaikeasti asutettavien tukimahdollisuuksista.
(Raportteja 1/2010)
Marjatta Kaurala, Veikko Kylämarttila
Rangaistuksesta vapautuvan kuntoutujan asema
(Raportteja 2/2010)
ISBN 978-952-67170-8-1 (sid.)
ISBN 978-952-67170-9-8 (PDF)

Kaikki julkaisut: www.krits.fi/julkaisut

Tarja Sassi
Suljettujen vankiloiden vanhempi-lapsi -tapaamistilat
Monisteita 2/2011
Mirva Gullman, Kati Sunimento, Pirjo Poutala
Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hankkeen loppuraportti
Monisteita 3/2011
Marjatta Kaurala
Restoratiivisen oikeuden kehittäminen vakavissa rikoksissa
– erityisesti vankilakontekstissa
Raportteja 1/2012
Tarja Sassi (Toim.)
Ehjä perhe – vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan opas
Oppaita 1/2012
ISBN 978-952-5929-04-1 (sid)
ISBN 978-952-5929-05-8 (pdf)
Hanna Mäki-Tuuri
Jenginuorten rikoksentorjuntahankkeen taustaraportti:
suomensomalien ja romanien yhteiskuntaan sopeutumisen
haasteita sekä katsaus pohjoismaiseen jengikulttuuriin
Monisteita 1/2012
ISBN 978-952-5929-13-3 (pdf)
ISSN 2323-5691

MIKÄ ON KRITS?
Kriminaalihuollon tukisäätiö on rangaistuksesta
vapautuvien ja heidän läheistensä selviytymistä ja
elämänhallintaa edistävä valtakunnallinen 		
asiantuntija ja palveluntuottaja.

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

Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kinaporinkatu 2 E 39
00500 Helsinki
Puh. 09 7743 610
Faksi 09 7743 6120
toimisto@krits.fi
www.krits.fi
www.porttivapauteen.fi

