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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.

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 ja
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
• Ihmisarvon kunnioittaminen ja usko 		
muutokseen.
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• Toiminta on asiakaslähtöistä ja 			
yhteisvastuuseen perustuvaa.
• Toiminta on asiakasta voimavaraistavaa.
• Toiminnalla edistetään sosiaalista tasa-arvoa
ja oikeudenmukaisuutta.
• Toiminta on tietoon, koulutukseen ja 		
kokemukseen perustuvaa.
• 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.
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1. Kritsin edustusta Grundtvig-yhteishankkeessa
Ateenassa.
2. Professori Pentti Arajärvi valitsi Kriminaalihuollon palkinnon saajaksi Silta-Valmennus ry:n toiminnanjohtajan
Sampo Järvelän.
3. Yhteistyökumppaneita tukiasumipalvelujen
yhteistyöiltapäivässä.

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS
UUSIA AVAUKSIA JA SITKEÄÄ RAKENTAMISTA
Jokohan säätiölle on tullut aika pistää stoppi jatkuvasti
laajentuvalle toiminnalleen, vahvistaa rakenteitaan ja
rahoitustaan?
Säätiö on keskittynyt rikosseuraamuksesta vapautuvien ja
heidän läheistensä aseman ja kuntoutumismahdollisuuksien
parantamiseen: korjaavaan työhön. Hyvään vauhtiin päässeen
Jenginuori-projektin myötä säätiö on tullut ehkäisevän työn
kentälle. Tätä vahvistaa päätös liittyä Ehkäisevän päihdetyön
verkostoon. Uuden toimialueen säätiölle on avannut mahdollisuus kokeilla jälkisovittelua vakavissa rikoksissa. Vuoden
loppupuolella saatiin myös päätös mahdollisuudesta laajentaa
perhetyötä perheleiritoimintaan.
Uudet hankkeet ovat tuoneet orientaatioltaan uudenlaisia
työntekijöitä, näkökulmia ja toimintamalleja, joita on pitänyt
sovittaa säätiön kokonaisuuteen. Se on ollut sekä rikastuttavaa
että työlästä, uusiutumista vaativaa.
Samaan aikaan olemme panostaneet edelleen merkittävästi
tukiasumispalvelujen kehittämiseen hankkimalla uusia tukiasuntoja, käynnistämällä Saattaen vapauteen -projektin tukemaan uusissa seuraamusmuodoissa tukiasumispalveluihin
tulevia, perustamalla isännöitsijän toimen sekä kehittämällä
asumisvalmennusyksikön toimintaa vastaamaan kuntien kilpailutuksen myötä tulleita vaatimuksia.
Vaikka säätiön osallistuminen asumispalveluja koskevaan
kilpailutukseen oli sekä opettavainen että menestyksellinen
prosessi, tuotti se myös kasvavaa huolta siitä, miten rikostaustaisten tarpeita vastaava asumispalvelu jatkossa turvataan.
Eräs kunta kilpailutti asumispalveluja niin, että siinä voitiin
huomioida vain sellaisia asunnottomana vapautuvia, joilla on
päihdeongelma. Avoimeksi jäi, miten vastataan kohderyhmän
ei-päihdeongelmaisten tukiasumistarpeisiin.
Jatkuvassa muutoksessa henkilökunta on lujilla. Uuden
rakentamisessa työ on usein palkitsevaa, mutta toiminnan
tehostaminen sekä toistuvat henkilökunta- ja toimitilamuutokset vievät voimia. Uusien ihmisten (joita vuoden aikana
tuli kaikkiaan 14 eli kolmannes koko työntekijämäärästä)
myötä työyhteisöön tulee lisää energiaa ja innostusta, avautuu
uusia näkökulmia ja tapoja tehdä työtä ja osallistua yhteiseen
tekemiseen. Oman työroolin ja tiimin rakentuminen voi tuottaa sekä positiivista pöhinää mutta myös tuskaista puhinaa.

Voi syntyä jännitteitä, epäluuloja ja varaumia, kysymyksiä joihin ei löydykään haluttuja vastauksia. Kaikkea tätä vuosi 2013
toi tullessaan. Nyt tuntuu siltä, että ollaan positiivisella tavalla
kokemuksista rikkaampia. Työyhteisö on ammatillisempi ja
toimivampi. Hyvä me!
Toimintojen jatkuva kasvu on uhka niiden laadun ja rakenteiden vahvistamiseen. Osallistuminen kilpailutukseen herätti
meidät huomaamaan tämän ja toi laatutyöhön myönteisen
pontimen. Katse on nyt keskittynyt paremmin toiminnan
tuloksiin ja arviointiin, seurannan ja tulososoittimien kehittämiseen, sekä tehokkuuden parantamiseen.
Uuden välineen laadun ja tuottavuuden kasvuun toi videoneuvottelujärjestelmän käyttöönotto. Se avasi uusia mahdollisuuksia asiakastyössä, yhteydenpidossa etäällä sijaitseviin laitoksiin sekä säätiön valtakunnallisessa verkostotyössä.
Uuden välineen käyttömahdollisuudet ovat ilmeisesti laajemmat, mitä edes osaamme nyt kuvitella vasta harjoitellessamme
uutta tekniikkaa.
Säätiön toiminnan laajenemisessa Raha-automaattiyhdistykseltä saatu luottamus projekti-, toiminta- ja investointiavustuksina on ollut merkittävää. Siitä olemme kiitollisia ja
kanssamme lukuisat asiakkaamme palveluissamme ja tukiasunnoissaan. Toimintamme rakenteiden vahvistaminen edellyttää jatkossa säätiön omien tuottojen ja toimintojen tehokkuuden lisäämistä, investointeja säätiön työntekijöihin ja
vanhan kiinteistön kunnossapitoon ja uudistamiseen. Yhtenä
tavoitteena pitää olla myös säätiön omista tuotoista jaettavan
avustusmäärärahan viime vuosien pienenemisen pysäyttäminen ja sen saaminen kasvuun. Jatkossakin säätiön yksi perustehtävä on tukea alan vertais- ja vapaaehtoistyötä.
Tänä vuonna haluan erityiskiitoksen osoittaa Vertaistuki
Rediksen verrattomille asiakkaille ja vapaaehtoistyötä tekeville, joiden hyvä henki ja toiminta on tuonut nousua ja laatua
toimintaan.

Jukka Mäki
Toiminnanjohtaja
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TUKIASUMISPALVELUT
(TUPA)

TYÖALAT
PÄHKINÄNKUORESSA

Yksikkö tuottaa asumisohjausta
ja asumispalveluja asunnottomina
rikosseuraamuksesta vapautuville
pääkaupunkiseutulaisille. Toiminnassa
ovat mukana Saattaen vapauteen
-projekti (2013-2015) sekä asumispalvelukoordinaattori linkkinä
vapautuvan, viranomaisten ja järjestöjen välillä.
Lue lisää sivuilta 6-8

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

VIESTINTÄ

JÄLKISOVITTELUHANKE

Viestintäyksikkö tukee säätiön toimintaa viestinnällisin keinoin. Lisäksi
viestintäyksikkö vastaa tietohallinnosta
sekä koordinoi Portti vapauteen
-portaalia ja Rehellistä elämää
-viestintäverkostoa.
Lue lisää sivuilta 24-25

”Sovittelun kokeilu vakavissa rikoksissa 2013–2016” eli SAUMA tähtää
vakavien rikosten sovittelumallin eli
ns. jälkisovittelun kehittämiseen ja
kokeiluun sovittelun palveluntuottajien, rikosseuraamusalan toimijoiden ja
muiden järjestöjen yhteistyönä.
Lue lisää sivuilta 18-19

Kuvassa lasten sivujen
Vellu.
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LAPSI- JA LÄHEISTYÖ

KRIMINAALIASIAMIESTOIMINTA (KAM)

OPPIMISVALMENNUS

VERTAISTUKI REDIS

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

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

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

Harri Eerikäinen
Vastaava ohjaaja

JENGINUORIHANKE

JUURET VAPAUTEEN

KEHITTÄMISTOIMINTA

PROJEKTISOSIAALITYÖ

Helsingissä toteutettava hanke rakentaa päihteillä ja rikoksilla oireilevien
nuorten tavoittamiseen ja heidän tarvitsemiinsa palveluihin sitouttamiseen
tähtäävää etsivän työn mallia. Lisäksi
koulutetaan sosiaali- ja nuorisotointa
sekä lastensuojelua monikulttuuristen jenginuorten kohtaamiseen sekä
heidän palvelutarpeisiinsa ja tehdään
työtä nuorten perheiden kanssa.
Lue lisää sivulta 17

Juuret vapauteen -hankkeen tavoitteena on luoda vankilaan kuntoutusmalli, joka perustuu vihreä hoiva
-ajatteluun. Hanketta viedään eteenpäin Keravan vankilassa.
Lue lisää sivulta 16

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

Vanajan vankilan sosiaalityö on Kriminaalihuollon tukisäätiön tuottama
ostopalvelu Rikosseuraamuslaitokselle.
Työn pääsisältö on valmistella vankien
valvottuja koevapauksia sekä
vapautumista.
Lue lisää sivulta 20
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PALVELUT
Vankilasta vapautumisen jälkeen sujuvan arjen
rakentaminen siviilissä vaatii asiakkaalta vahvaa
tukiverkostoa ja elämänhallintaa. Monella
haasteita luovat vaikeudet päihteiden käytön
hallinnassa sekä asumisen taidoissa.

Vankilan jälkeisen
asumisen päättyminen
asumishäiriöihin,
uloskirjoitukseen tai
häätöön ei ole kenenkään
edun mukaista. Väliin
tarvitaan valmennusjakso
asumisohjaajineen.

Tupa tuottaa asumisohjausta ja asumispalveluja asunnottomana vankilasta ja yhdyskuntaseuraamuksesta
vapautuville pääkaupunkiseutulaisille.
Asumisvalmennusyksikössä paikkoja
on 26:lle ja hajasijoitettuja tukiasuntoja kaikkiaan 58 pääkaupunkiseudun
kunnissa.

TUKIASUMISPALVELUT
Tukiasumispalvelujen työ on usein kokonaisvaltaista
elämänhallintaan tähtäävää työtä, joka parhaassa tapauksessa auttaa vankilakierteen katkaisemisessa.
Tupa auttaa, kun vapautuva vanki haluaa saada asunnon
lisäksi ohjausta asumisen taidoissa ja tukea päihteettömyyteen.
Tie elämänmuutokseen on haasteita täynnä. Tupassa puhutaan asumispolusta. Vaiheittain etenevä asumispolku alkaa
asumisvalmennusyksiköstä jatkuen siitä itsenäiseen tukiasuntoon, jossa henkilökunta on edelleen tukena. Jos kaikki
menee niin kuin Strömsössä, asumisen polku päättyy itsenäiseen asumiseen omassa vuokra-asunnossa.
Tupan palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti jo rangaistuksen aikana kuntoutukseen ja rikoksettomaan elämään sitoutuneille ja päihteettömyyteen pyrkiville. Palvelujen maksajina
ovat pääkaupunkiseudun kunnat.
Asumispalvelupäällikön lisäksi Tupassa työskentelee viisi
ohjaajaa. Yksikössä työskentelevät myös asumisohjausta
tekevä asumispalvelukoordinaattori sekä Saattaen vapauteen -projekti, jossa on kolme työntekijää. Tupan työssä ovat
mukana myös säätiön isännöitsijä, kiinteistötiimi ja taloushallinto.
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Asumispalvelukoordinaattori käy vankiloissa
Asumispalveluita hakevien ohjaaminen, neuvonta ja hakemusten käsittely ja hakijoiden haastattelut ovat asumispalvelukoordinaattorin vastuulla. Näin hän on linkkinä myös muihin palvelujen tuottajiin kuin Kritsiin. Haastatteluja tehdään
useimmiten vankilassa. Esimerkiksi Helsingin vankilassa
koordinaattori käy yhdessä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Asumisen tuen (ASTU) sosiaalityöntekijöiden kanssa.
Tupan palvelut ja kohderyhmä tunnetaan vankiloissa ja
pääkaupunkiseudun kunnissa jo hyvin, kiitos säännöllisten
käyntien vankiloissa infojen ja haastattelujen muodossa sekä
tiiviin yhteydenpidon vankiloiden työntekijöihin.
Tupan erityisenä kohderyhmänä olivat asunnottomana valvottuun koevapauteen tai valvontarangaistukseen tulevat.
Saattaen vapauteen -projekti otti keväällä vastuulleen kaikkien valvottuun koevapauteen tulevien vankien hakemusten
käsittelyn sekä haastattelut.
Uusia asuntoja hankittiin
Tupan vuosi sisälsi myös vastoinkäymisiä. Työntekijöiden
vaihtuvuuden lisäksi toimintaa vaikeuttivat eri syistä johtuvat käyttöasteongelmat, tukimaksujen puute ja toiminnasta
aiheutuvien kustannusten kasvu.
Vuoden aikana hankittiin kuusi uutta tukiasuntoa ja asumisvalmennusyksikön paikkaluku nousi neljällä. Keväällä
2013 asiakkaille toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely. Asiakkaiden antama palaute oli pääsääntöisesti positiivista.

Tarja Latvanen
Asumispalvelupäällikkö

”SÖRKASTA
SIISTISTI SIVIILIIN”

POIMINTOJA 2013
• Vuoden 2013 lopussa Tupalla oli 26
asumisvalmennuspaikkaa Kinaporin kiinteistössä sekä yhteensä 57 tukiasuntoa
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.
• Hakemuksia tuettuun asumiseen 180.
• Asiakkaita oli vuoden aikana 148, joista
asumisvalmennusyksikössä 65 ja tukiasunnoissa 83. Asumisvuorokausia kertyi
kaikkiaan 23 825.
• Tupa toimii yhteistyössä Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman,
Rikosseuraamuslaitoksen Oma kotihankkeen kanssa, Kalliolan Setlementin
”Vahvasti tukien” -toiminnan sekä Vapautuvien asumisen tuki VAT -verkoston
kanssa.
• Syksyllä käyttöön saatiin videoneuvottelujärjestelmä helpottamaan yhteydenpitoa Risen laitoksiin ja muihin yhteistyökumppaneihin.

Hanna Mäki-Tuuri
Asumispalvelukoordinaattori

Rankan vankila- ja päihdekierteen läpikäynyt
asiakas on osallistunut Helsingin vankilassa
viikoittaiseen asumispalvelukoordinaattorin ja
Vertaistuki Rediksen työntekijän ohjaamaan ryhmään, ja päättää hakea Tupaan. Hänet valitaan
asumisvalmennusyksikköön valvotun koevapauden kautta.
Asuntopäätöksen saatuaan asiakas selvittelee
mahdollisuuksiaan päästä Vertaistuki Redikseen
työharjoitteluun, mikäli koevapaus ja sen sisältönä oleva koulutusjakso toteutuisivat. Hän pääsee
avovankilaan ja tulee sieltä käsin työharjoitteluun
Redikseen.
Siirto vähäisten toimintojen osastolta avovankilaan ja sieltä työharjoitteluun on melko nopea.
Sopeutumisen kannalta on huomattava etu, että
asumispalvelukoordinaattori on tuttu jo vankilasta, ja että hän asiakas on mukana sekä Tupan
että Vertaistuki Rediksen toiminnassa.
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Kolumni
Kritsin asumispalvelukoordinaattori Hanna Mäki-Tuuri

GREEN CARE

SINNIKKYYDELLÄ, TUELLA JA TUURILLA
Vankilasta omaan kotiin
Asumispalvelukoordinaattorin sijaisena olen saanut seurata aitiopaikalta asunnottomana vapautuvan vangin polkua vankilasta
siviiliin. Usein yhteistyö aloitetaan jo vankilassa, jolloin vangin
tilanne, toiveet ja huolet vapautumiseen liittyen tulevat tutuiksi.
Tätä luottamuksellisen asiakassuhteen pohjaa olen päässyt rakentamaan kuluneen vuoden aikana erityisen onnistuneesti Helsingin vankilassa, sekä Vertaistuki Rediksen kanssa yhteistyössä
ohjattavissa ryhmissä että uudella lyhytaikaisvankien osastolla,
jossa työskentelee kritsiläisille tuttu aiempi asumispalvelukoordinaattorin sijainen.
Sillanrakennustyö vankilan ja siviilin välillä on sujunut mukavasti myös muissa Etelä-Suomen vankiloissa, kun sekä vankilan
henkilökunta että vangit ovat tulleet tutuiksi.
Vangin oma motivaatio on välttämätön päihteettömään ja rikoksettomaan elämään tähtäävässä muutoksessa, mutta se pelkästään ei aina riitä, jos tietyt reunaehdot eivät toteudu. Asunnottomuus ja pitkät tukiasuntojonot ovat merkittävä riskitekijä
sille, että motivoitunutkaan vanki ei saavuta tavoitteitaan. Silloin
luottamuksellisen asiakassuhteen merkitys nousee keskeiseen
rooliin, kun pelkän palveluohjauksen ohella tarvitaan tukea ja
kannattelua toivottomalta tuntuvassa elämänvaiheessa.
Pääkaupunkiseudun asuntotilanne on yleisellä tasolla huono: ARA:n tuoreimpien tilastojen mukaan Helsingissä on 4100
asunnotonta, Espoossa ja Vantaallakin reilusti yli 500. Selvää
on, että kohtuuhintaisten, pienten vuokra-asuntojen puutteesta
kärsivät eniten juuri he, joilla muutenkin menee keskimääräistä kehnommin. Yleinen asuntotilanne heijastuu osaltaan myös
tukiasumispalveluihin, joihin pääkaupunkiseudulla on kaikkialla
jatkuvasti jonoa - paikkoihin saattaa joutua jonottamaan jopa yli
vuoden.
Ilman luottotietoja, työpaikkaa ja osoitetta on puolestaan
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haastavaa vakuuttaa yksityistä vuokranantajaa puolelleen. Pienten asuntojen vuokrat ovat vapailla markkinoilla karanneet korkeiksi, joten usein asunnon hankkiminen tyssää siihen. Vuokrat
kun saattavat mennä helposti yli sosiaalitoimenkin kipurajan.
Mikäli vuokrasopimukseen lopulta pääsee käsiksi ja maksupuoli
järjestyy, projekti saattaa tyssätä kotivakuutukseen, jonka saaminen luottotiedottomana on pieni ihme.
Uusintarikollisuudella ja asunnottomana vapautumisella on
tilastollisesti selkeä yhteys: uusintarikollisuutta koskevissa tutkimuksissa 73 prosentilla ei ollut vankilassa tehtyjen vapauttamissuunnitelmien mukaan tiedossa asuntoa.
Selvää on, että asunnottomana on kaduilla ja rappukäytävissä haasteellista pysyä selvänä ja erossa rikollisesta elämäntavasta,
jos taustalla on pitkäaikainen asunnottomuus ja vankilakierre.
Kokemukseni mukaan lyhytaikaisvankien kohdalla nopea
asunnon saaminen voi vähentää riskejä, kun entiseen elämätapaan ei tarvitse palata vain selvitäkseen kaduilla. Asunnottomuus tuntuu olevan myös tekemäni asiakastyön näkökulmasta
keskeinen riskitekijä ”pyöröovivanki”-ilmiön synnyssä.
Vankiloissa, sosiaalitoimessa ja kolmannella sektorilla tehdään
paljon hyvää työtä vankien mutkattoman vapautumisen tukemiseksi, puhumattakaan vankien omasta panoksesta. Tämä ei aina
riitä. Asuntoasioiden hoitamisessa täytyisi olla todella hyvissä
ajoin asialla, ellei halua luottaa hyvään tuuriinsa vapaiden markkinoiden asuntoarpajaisissa.
Vankilasta tai kuntoutuksesta saadulla tukevalla pohjalla, vertaistuella, vahvalla motivaatiolla sekä ammatillisella tuella olen
ilokseni kuitenkin nähnyt sinnikkäitä selviytyjiä asiakaskunnassani.
Mukaan on mahtunut ihmisiä, entisiä vankeja, jotka ovat selvinneet vuodenkin odottelusta palaamatta takaisin entiseen elämäntapaan ja saaneet viimein avaimet omaan kotiin.

”Kovan helteen saattelemina saavuimme aurinkoiselle aarin kasviplantaasille, jossa työt jaettiin
ja talikot, kastelukannut sekä multa saivat kyytiä.
Ensin teimme asianmukaisen kompostin, jotta
oikea prosessi saatiin luonnonmukaiseen lentoon. Petun hoitaessa maanmuokkausta minä,
Merja ja Late hoidimme rikkaruohot ja siirsimme mansikantaimet kosteuteen, odottelemaan
uusintaistutusta. Kuumaa oli, mutta yhdessä
tekeminen sai huulen lentämään ja kaikilla oli
hubaa. No, nälkäkin siinä tuli ja pistettiin vanhanliiton kupoligrilli tulille, evääksi oli makkaraa,
kahvia ja kylmää lähdevettä….”
– Jan kertoi Rediksessä alkaneesta Green care
-toiminnasta Portti vapauteen -sivuilla

VERTAISTUKI REDIS
Redis on päihteetön olohuone rangaistuksesta vapautuville Helsingin Kurvissa. Redis ohjaa päihderiippuvuudesta ja vankilakierteestä vapautuvia eteenpäin elämässä. Vertaistuellisella toimintamallilla tavoitetaan
palvelujen ulkopuolelle jääviä.
Rediksessä liputetaan yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämisen
puolesta. Rediksessä tapaakin ohjaajien Merjan ja Harrin lisäksi
Kritsin tukiasunnoissa asuvia päihdekuntoutujia, työkokeilussa
olevia, opiskelijoita, yhdyskuntaseuramusta suorittavia, koevapauslaisia jne.
Päivätoimintojen lisäksi Redis on ohjannut Helsingin vankilassa säännöllisesti kahta vankiryhmää suljetulla osastolla ja
Sörkkä-yhteisössä. .
Kokemukset suljetummilta osastoilta olivat hieman yllättäen myönteisempiä kuin sinänsä hyvinkin toipumiseen sitoutuneilla päihteettömiltä osastoilta, joissa vangeilla jo on päiväohjelmassaan monenlaista. Matalan kynnyksen palveluja
kaivataan lisää, koska palaute vangeilta oli niin hyvää.

Suomenlinnan vankilasta puolestaan käy viikoittain kaksi
erilaista vankien ryhmää Rediksessä, Kuva ja Suova. Redis
tarjoaa molemmille ryhmille mm. tutustumista erilaisiin päihteettömiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin.
Uutta viritystä Redikseen on tuonut lyöttäytyminen yhteen
Keravan vankilan ja Kritsin yhteiseen Juuret vapauteen -hankkeeseen yhdessä Helsingin A-killan kanssa. Tässä toiminnassa
luontoa hyödynnetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Toiminta on aktivoinut asiakaskuntaa ottamaan vastuuta myös toimintojen järjestämisestä. Viime vuosien aikana
monet järjestöjen kokeiluprojektit ovat osoittaneet, että luontoa kannattaisi hyödyntää entistä enemmän osana päihdehoitoa. Redisläiset ovat mm. tehneet retkiä Sipoonkorven
kansallispuistoon, kasvimaalle Kontulaan ja Linlon saarelle
Kirkkonummelle. Voidaanhan leikkimielinen värikuulien
sinkoilu Lohjan takamaillakin laskea luontokokemukseksi.
”Jos elämässä on joskus ollut stressaaviakin aikoja, nyt on
aika satsata siihen toiseen puoleen,” kertoo toiminnassa aktiivisesti mukana ollut Jan.

POIMINTOJA 2013

Uutta viritystä Redikseen on
tuonut lyöttäytyminen yhteen
Keravan vankilan ja Kritsin
yhteiseen Juuret vapauteen
-hankkeeseen yhdessä Helsingin
A-killan kanssa.

Harri Eerikäinen
Vastaava ohjaaja

• Rediksessä 3006 käyntiä, joista naisia 8 %.
• Green care -toiminta alkoi.
• 240 osallistumiskertaa Rediksen 		
toimintaan Suomenlinnan vankilasta.

Merja Björn
Ohjaaja

• 236 osallistumiskertaa Helsingin vankilan
suljetulla osastolla toteutettuun ryhmään.
• 72 osallistumiskertaa Helsingin vankilan
Sörkkä-yhteisössä.
• 5 yhdyskuntapalvelun suorittajaa.
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VALTAKUNNALLISET ASIANTUNTIJAPALVELUT
Oppiva - Asiamiestoiminta - Ehjä perhe
Kriminaalihuollon tukisäätiön tavoitteena on nykyistä kuntoutuspainotteisempi ja asiakkaiden tarpeita paremmin vastaava jälkihuoltojärjestelmä rangaistuksesta vapautuville.
Kritsin toiminta jakautuu järjestö-, palvelu- ja avustustoimintaan.
Kritsin valtakunnalliset asiantuntijapalvelut ovat sekä
rikostaustaisten ja heidän omaistensa että heidän kanssaan
työskentelevien ammattilaisten käytettävissä.
Toiminta jakautuu asiakastyöhön ja vaikuttamistoimintaan. Asiantuntijapalveluita voi myös konsultoida asiakasasioissa. Asiantuntijapalvelut järjestävät lisäksi koulutustilaisuuksia sekä koordinoivat verkostoja.
Kritsin videoneuvottelulaitteita voidaan hyödyntää asiakasneuvotteluissa, koulutuksissa sekä verkostojen tapaamisissa.
Kritsin koordinoiman Rehellistä elämää -verkoston Portti
vapauteen -portaalissa on omat sivut asiakkaille ja ammattilaisille.
Palvelut ovat asiakkaillemme maksuttomia.
Puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse annettavan palvelun ohella palvelemme internetissä Portti vapauteen -portaalin Neuvonnassa.
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OVA-verkoston suunnitteluryhmä
kokoontui joulukuussa.
Suunnitteluryhmä koostuu viidestä
verkostolaisesta ja jäsenyys on
kiertävä. Ryhmän tavoitteena on
suunnitella verkoston tulevaa
toimintaa ja tapaamisten sisältöä.
Sarita Koskinen
Oppimisvalmennuskoordinaattori

Oppiva-toiminnan tavoitteena on rikostaustaisten
henkilöiden oppimisvaikeuksien tunnistaminen,
kuntoutus- ja kompensaatiovaihtoehtojen löytäminen sekä yleisen elämänhallinnan edistäminen.

POIMINTOJA 2013
• Aloitettu ADHD-liiton kanssa adhd-oireisille 		
suunnatun verkkokäsikirjan suunnittelu.

• 27 asiakastapaamista, lisäksi puhelin- ja 				
sähköpostineuvontaa.
• 98 vankilainfoihin osallistunutta.
• 12 ryhmäkertaa, joissa 39 asiakaskäyntiä.

OPPIVA
Kritsin uusi oppimisvalmennuskoordinaattori Sarita
Koskinen aloitti tehtävässään kesäkuun alussa. Päästäkseen paremmin sisälle alaan hän vietti noin viikon
Keravan vankilassa.
”Tutustuin viikon aikana vankilan arkeen ja pääsin jututtamaan
niin henkilökuntaa kuin vankejakin. Pääsin tutustumaan vankilan eri palveluihin monipuolisesti, mm. kuntouttavaan toimintaan, työpisteisiin sekä Juuret vapauteen -hankkeeseen”, Koskinen kertoo.
”Keravan vankilan henkilökunta opasti minua asiantuntevasti ja jaksoi vastata kärsivällisesti tyhmiinkin kysymyksiini.
Viikko oli erittäin mielenkiintoinen ja sain sellaista ymmärrystä toimikentästä, jota ei kirjoista lukemalla opita.”
Sen jälkeen Koskinen on vieraillut vankiloissa pitämässä
vanki-infoja mm. Keravalla, Jokelassa, Sörkassa ja Laukaalla.
Kriminaalihuollon tukisäätiön hallinnoima oppimisvalmennustyön koordinaatio eli Oppiva-toiminta käynnistyi
kesällä 2011.
Tavoitteena on kehittää rikostaustaisten asiakkaiden parissa
työskentelevien toimijoiden välistä yhteistyötä ja herättää
kaikki rikostaustaisten parissa työskentelevät, jotta oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja niiden huomiointi saataisiin
juurrutettua osaksi rikosseuraamus- ja palvelujärjestelmää.
Työntekijävaihdoksen aiheuttaman katkon jälkeen tulevaisuus näyttää valoisalta: suunnitelmia ja ideoita toiminnan
kehittämiseksi on käynnissä.

Esimerkiksi vartijaopiskelijoita koulutettiin rikostaustaisten asiakkaiden oppimisen ja tarkkaavuuden vaikeuksista sekä
näihin liittyvästä problematiikasta.
Yhdessä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa Koskinen
on ohjannut vertaistukiryhmää opiskelijoille, jotka jatkavat
vapaudessa Keravan vankilassa aloitettuja opintoja.
Uusi OVA-verkosto perustettiin marraskuussa. Kaikkiaan
verkostoon on liittynyt jo yli kolmekymmentä toimijaa. Verkostolla on viisihenkinen suunnitteluryhmä linjaamassa tulevaa toimintaa ja tapaamisten sisältöä.
Verkostossa on kannettu huolta erityisesti vankilaopetuksen tulevaisuudesta. Vankiloissa, joissa suurin osa tuomioista
on alle vuoden vangit eivät saa tutkintoaan valmiiksi vankeusaikanaan.
Myös puhtaasti oppimisvalmiuksia ja opiskelutaitoja kehittävää koulutusta tarvitaan vankiloissa, joissa jopa kolmella
neljästä asiakkaasta on kehityksellisten oppimisvaikeuksien
lisäksi harjaantumattomuudesta johtuvia oppimisen ja opiskelun pulmia.

”Jokaisella on oikeus koulutukseen ja
osallisuuteen - näin tulisi olla myös
rikostaustaisen ja vangin kohdalla”,
Sarita Koskinen sanoo.
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Asiakastyön tavoitteena on ehkäistä rangaistuksesta
vapautuvien ja heidän omaistensa jäämistä
tarvitsemiensa palvelujen ja etuuksien ulkopuolelle.
Asiamiestoiminta täydentää viranomaispalveluja.

ASIAMIESTOIMINTA
Asiamiestoiminnassa annetaan oikeudellista ja muuta
neuvontaa ja apua rangaistuksesta vapautuville sekä
heidän läheisilleen. Asiamiestoiminnassa tehdään myös
vaikuttamistyötä asiakkaiden aseman parantamiseksi.
Rangaistuksesta vapautuvat ja heidän omaisensa putoavat helposti erilaisten palvelujärjestelmien väliin. Jokainen tarina on
kuitenkin erilainen.
Asiamiessosiaalityöntekijä Marjatta Kaurala ja sosiaalineuvoja Anastasia Lapintie ovat selvittäneet tapauksia, joissa esimerkiksi korvaushoidossa olevalta vangilta hoito on lopetettu,
vakiintunut pariskunta ei ole saanut vankilassa kahdenkeskistä tapaamista ja romanimiehelle ei ole meinannut millään
löytyä asuntoa kotikunnasta.
”Potilaiden oikeudet vankilaterveydenhuollossa eivät ole
kaikin puolin toteutuneet. Vuokra-asunnon löytyminen
vapautuville on toinen keskeinen ongelma ja monilta paikkakunnilta puuttuvat tukiasunnot. Vankilasiirrot ja valvomattomien tapaamisten epääminen ovat monien yhteydenottojen
syynä, eikä näitä päätöksiä ollut aina perusteltu vangeille tai
heidän omaisilleen”, Kaurala kertoo.
”Eräässä tapauksessa valvomatonta tapaamista ei myönnetty, vaikka pariskunnalle oli tulossa yhteinen lapsi.”
Asiakkaista suurin osa oli rangaistusta suorittavia, kuten
edellisinäkin vuosina. Rangaistusten suorittamiseen liittyvät
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kysymykset, kuten vankilasiirtoihin, koevapauksiin ja poistumislupiin liittyvät asiat, olivat myös suurin yhteydenottojen
syy. Rangaistusten suorittamista koskevien asioiden määrä
lähes kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Näissä asioissa
asiamiestoiminnan tehtävä on antaa yleistä tietoa ja tarvittaessa ohjata kysyjää eteenpäin Rikosseuraamuslaitokselle tai
vankien oikeuksia turvaaviin muutoksenhaku- ja valitustiejärjestelmiin, sekä avustaa asiakasta näissä järjestelmissä.
Asumiseen sekä velkoihin ja ulosottoon liittyvät yhteydenotot kaksinkertaistuivat nekin, mikä kertoo yleisestä asunnonsaannin vaikeudesta ja vankien sekä heidän läheistensä velkaantumisista.
Asiamiestoiminnan toteuttama, talous- ja velkaneuvojille
suunnattu kysely kertoi, että velkaneuvonnan palveluissa
rikostaustaisille oli suuriakin eroja. Heihin kohdistuu myös
pelkoja ja ennakkoluuloja.
Uutena haasteena asiamiestoiminnassa on videoneuvotteluyhteyksien käyttö vankien asioiden hoitamisessa. Yhteistyö
vankiloiden kanssa on alkanut ja jatkossa tämäntyyppinen toiminta laajentunee.

Rangaistuksesta vapautuvat ja
heidän omaisensa kohtaavat edelleen
vaikeuksia palvelujen saannissa.

Marjatta Kaurala
Asiamiessosiaalityöntekijä

Asunnon saaminen vapautumisen
jälkeen on edelleen iso ongelma.

POIMINTOJA 2013
• Vankien Omaiset ry:n kanssa julkaistiin
Päivä kerrallaan -opas läheisille.
• Vierailut kahdeksassa vankilassa, jossa
tavattiin 118 vankia sekä kolmessa
yhdyskuntaseuraamustoimistossa.
Anastasia Lapintie
Sosiaalineuvoja

• 322 asiakasta (280 v. 2012), 616 yhteydenottoa (417 v. 2012), sisältäen 40
kysymykseen vastaamisen Portti vapauteen -sivuston Neuvontapalvelussa.
• ”Asiakkaana rangaistusta suorittava ja
hänen läheisensä” -koulutus kunnan
sosiaalityötä tekeville ja Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöille.
• Velkaneuvojille suunnattu kysely yhteistyössä Takuu-Säätiön sekä Kilpailu- ja
kuluttajaviraston kanssa.
• Lausuntojen valmistelu mm. lakivaliokunnalle valvotusta koevapaudesta ja
oikeusministeriölle vankeus- ja tutkintavankeuslain täydennyksestä ja yhdistelmävankeudesta.
• ”Verkkopankkitunnusten epääminen
vaarantaa yhdenvertaisuuden” -julkilausuma yhdessä Suomen köyhyyden
ja syrjäytymisen vastaisen verkoston
(EAPN-Fin) ja Työttömien valtakunnallisen yhdistyksen (TVY ry) kanssa.
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Tavoitteenamme on rikosseuraamusasiakkaiden
kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttaminen
ja sitouttaminen lapsi- ja perhetyöhön.

EHJÄ PERHE
Vaikuttamistyö on tarkoittanut esimerkiksi RikosseuraaLapsi- ja perhetyö nostaa esille rikostaustaisten perhetyön tärkeyttä, järjestää koulutusta ja konsultaatiota musasiakkaan läheistyön verkoston kehittämistä.
Verkoston laatima kirjelmä vankien lasten tilanteesta lapkunnille, rikosseuraamusalalle ja järjestöille sekä kehitsiasiavaltuutetulle vaikutti siihen, että Rikosseuraamuslaitos
tää perhetyön muotoja ja verkostoyhteistyötä.
nimitti työryhmän, jonka työn pohjalta Rise julkaisi maalisKritsin lapsi- ja perhetyön vuosi oli työntäyteinen, sillä samaan kuussa 2013 Lapsi- ja perhetyön linjaukset.
”Linjaukset luovat selkeät suuntaviivat vankilassa ja muissa
vuoteen osuivat muun muassa vankien lasten vertaisryhmätoiminta, vertaisryhmätoiminnan ohjaajien koulutus Tampereella rangaistuksissa tehtävään lapsi- ja perhetyöhön”, Sassi iloitsee.
Itä- ja Pohjois-Suomen vankiloista esimerkiksi puuttuvat
ja marraskuinen Rangaistus lapsen silmin -seminaari Helsingissä normaalin asiakastyön lisäksi. Vuoden lopulla saatiin päätös lapsitapaamistilat vielä liki kokonaan. Työssä on tarpeen luoda
”positiivista painetta”, jotta asioihin tulee tervettä potkua.
toiminnan laajenemisesta perheleiritoimintaan.
Lapsen näkökulma, se miten lapsi näkee ja kokee vanhemNyt perhetyön päälliköksi nimitetty Tarja Sassi on nähnyt
työalan koko kaaren yksittäisestä kehittämishakkeesta laaja- man rangaistuksen, oli pääosassa myös marraskuisessa Rangaistus lapsen silmin -seminaarissa.
alaiseksi valtakunnalliseksi toimijaksi.
”Seminaarissa uutta eurooppalaista tutkimustietoa van”Olemme kehittymässä osaamis- ja resurssikeskuksen
suuntaan. Esimerkiksi vertaisryhmätoiminnan ohjaajien kien lapsista saatiin alan ammattilaisten ja suuren yleisön tiekoulutuksen jälkeen heidän määränsä on jo 40. Näemme toon. Tiedotteemme ylitti uutiskynnyksen ja STT:n kautta
tärkeänä, että vanhemmuutta tukevaa ryhmätoimintamal- COPING-tutkimuksen tulokset – mm. lasten suurentunut
lia levitetään vankiloissa. Järjestettyjen koulutusten myötä riski saada mielenterveysongelmia – levisivät laajasti lähes
tieto vankien läheisten ja vankien perhetilanteista on levinnyt kaikkiin alueellisiin valtalehtiin, radiouutisiin ja ammattilehtiin”, Sassi kuvailee.
useille tahoille”, Sassi kuvailee.
Vuodenvaihteessa Ehjä perhe -toiminta sai kaksi uutta
Krits ja Tarja Sassi tunnetaankin toimittajien, perheiden
kanssa työskentelevien ammattilaisten ja päättäjien parissa työntekijää, kun Raha-automaattiyhdistys siirsi toimintansa
vankien omaisten, erityisesti lasten puolestapuhujana, roo- lakkauttaneen Vapautuvien tuki ry:n toiminta-avustuksen
lissa, johon vain järjestö kykenee vankiloiden keskittyessä Kritsin perhetyön laajenemiseen.
ensisijaisesti vankiin.
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Ehjä perhe -toiminnan kehittäminen on
ammatillista ja innovatiivista, ajassa mukana
olevaa yhteiskunnallista vaikuttamista.

Tarja Sassi
Perhetyön päällikkö

Näemme tärkeänä, että vanhemmuutta
tukevaa ryhmätoimintamallia levitetään
vankiloissa.

POIMINTOJA 2013
• Asiakastyötä tehtiin kymmenen 		
asiakkaan tai perheen kanssa sekä
vastattiin Portti vapauteen -portaalin
neuvontapalvelun kysymyksiin.
• Järjestettiin valtakunnallinen seminaari
”Rangaistus lapsen silmin”.
• Ohjattiin lasten vertaisryhmätoiminnan kokonaisuus yhteistyössä Helsingin
seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön
keskuksen Snellun kanssa.
• Toteutettiin seitsemän päivän vertaisryhmätoiminnan ohjaajien koulutus.
• Koordinoitiin Vankien omaiset VAO
ry:n kesäleiri ryhmätoimintoineen.

Kuva: Sara Rapo

• Osallistuttiin live-verkkoiltojen
vetämiseen rikostaustaisten perheiden
nuorille.

Kuva: Sara Rapo
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KEHITTÄMIS- JA ASIANTUNTIJATOIMINTA
Uusia hankkeita, vihreää voimaa ja vapauden kauhua
Kehittämisyksikössä käynnistyi vuoden aikana kaksi uutta hanketta. Sovittelun kokeilu vakavissa rikoksissa -hankkeen tavoitteena on rakentaa suomalaiseen kontekstiin soveltuva ns.
jälkisovittelun malli, jossa painopisteenä on rikoksen aiheuttamien traumojen purku uhrien ja omaisten mutta myös rikoksen
tekijän osalta. Vakavien rikosten sovittelua ei ole aiemmin Suomessa järjestelmällisesti toteutettu ja hankkeessa on kyse todella
merkittävästä kokeilun ja keskustelun avauksesta suomalaisessa
rikosseuraamusjärjestelmässä. Uhreille tai omaisille on tärkeää
antaa mahdollisuus käsitellä rikoksen aiheuttamaa pelkoa, surua, vihaa, katkeruutta ja monia muita kielteisiä tunteita: yksi
keino tähän voi olla tekijän kohtaaminen molemmille turvallisessa kontekstissa.
Yhteistyössä Keravan vankilan kanssa käynnistyi kaksivuotinen
ESR-rahoitteinen Juuret vapauteen -projekti, jossa tavoitteena on entistä enemmän hyödyntää voimaannuttavia luontoelementtejä vankeuden aikaisessa ja sen jälkeisessä kuntoutuksessa. Keravan vankilassa vangit saivat kesän aikana alusta loppuun
asti huolehtia ja hoitaa kasvilaatikoita suljetuilla osastoilla ja
kokonaista kasvimaata avovankilassa. Kasvimaiden lisäksi projekti on lisännyt vankien mahdollisuuksia osallistua eläinten

hoitoon vankilassa. Kritsin rooli hankkeessa on tuottaa vapauteen ulottuvaa palveluohjausta, mutta tämän lisäksi vihreän voiman ajatukset ovat tulleet mukaan myös Vertaistuki Rediksen
toimintaan.
Kehittämisyksikkö koordinoi säätiön osalta kaksivuotista
Grundtvig-hanketta ”Learning and Healing Through Expression”, jossa tutustuttiin eurooppalaisten kumppanimaiden
rikostaustaisten asiakkaiden aikuiskoulutukseen. Hankematkaan Kreikkaan osallistui neljä työntekijää ja yksi Redis-isäntä.
Hankkeen aikana konkretisoituivat Pohjoismaisen seuraamusjärjestelmän erot eteläeurooppalaisiin verrattuina. Suomalaiset
vankilaolot ovat edelleen pääsääntöisesti hyvät ainakin eteläeurooppalaisten näkökulmasta.

Krits on myös kutsuttu mukaan Vapauden kauhu -työnimellä kulkevan projektin suunnitteluun ja toteutukseen. Vapauden kauhu on Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön ja
Nykytaiteen museo Kiasman yhteinen dokumentaarinen taideprojekti. Siinä tehdään teatteria ja kuvataidetta yhdessä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat pian vapautumassa – tai juuri
vapautuneet – vankilasta pitkän tuomion jälkeen. Miksi vapauden kaiho muuttuu vapauden kauhuksi? Ensimmäiset työpajat
on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2014 ja Kritsin osalta ne sijoittuvat Vertaistuki Redikseen.

Säätiön sisäistäkin toimintaa kehitettiin. Lokakuussa käynnistettiin säätiön asiantuntijoiden oma kehittämistyöryhmä (perhetyö, kriminaaliasiamiestoiminta, oppimisvalmennus ja viestintä). Ryhmän taustalla on tarve yhteiselle suunnittelulle mutta
myös kollegiaaliselle konsultaatiolle ja voimaantumiselle.

JUURET VAPAUTEEN
Keravan vankilan lampolassa kevään ensimmäiset karitsat imevät ahnaasti tuttipullosta lisäruokaa. Karitsoja syöttävät vangit.
Lampaiden hoito on osa Keravan vankilassa meneillään olevaa
Juuret vapauteen -kokeilua.
Pilottihankkeessa luontoa käytetään järjestelmällisesti
hyväksi vankien kuntoutuksessa. Eläinten lisäksi vangit hoitavat muuan muassa vankilan kauppapuutarhaa ja kasvimaita.
Osa ohjelmaan osallistujista työskentelee Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistoissa. Työskentelyn lisäksi vangeilla on
kuntouttavaa ryhmätoimintaa sekä palveluohjausta, joka jatkuu vielä vapautumisen jälkeen.
Juuret vapauteen -hankkeen tavoitteena on luoda vankilaan
kuntoutusmalli, joka perustuu vihreä hoiva -ajatteluun.
Viime vuosina on saatu entistä enemmän tutkimusnäyttöä
luonnon myönteisistä vaikutuksista ihmiseen. Luonnossa ole-
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misen on muun muassa todettu vähentävän stressiä ja aggressiivista käytöstä. Amerikassa vihreää kuntoutusta on kokeiltu
ja tutkittu vankiloissa. Esimerkiksi hevosten kanssa työskentely vankeusaikana vähensi merkittävästi uusintarikollisuutta.
Juuret vapauteen -hankkeessa ovat mukana Rikosseuraamuslaitos, Kriminaalihuollon tukisäätiö sekä Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.
Projektin rahoitus tulee Euroopan Sosiaalirahastolta ja toiminta-aika on 25.3.2013–1.12.2014.
Projektin palveluohjaaja työskentelee Kriminaalihuollon
tukisäätiön tiloissa Kinaporinkadulla ja vapautuvien vankien
kanssa koko Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella.

Nuorille on annettu käytännön kokemustietoa
kertomalla casejä elävästä elämästä ja soviteltu uhka- ja
riitatilanteita. Kokemusasiantuntija on kertonut omasta
elämästään ja rikoskierteestä selviämisestään.

Omat kokemukset ja kokemusasiantuntijan
tuttuus auttaa, hänen roolimalliinsa
samaistutaan. Kokemusasiantuntija ohjaa
harrastuksiin ja TET-jaksoille on saatu
useampia oppilaita ryhmästä.

JENGINUORIHANKE

Sama kulttuuritausta ”rulettaa” nuorisotyössä

Jenginuorihanke on Kritsin ensimmäinen rikosten
ennaltaehkäisyyn keskittyvä hanke. Erityistä hankkeessa on kokemusasiantuntijoiden suuri merkitys sen
etenemiselle.
Jenginuorihankkeen päämääränä on löytää malli, jonka avulla
Helsingissä päihteillä ja rikoksilla oireilevat nuoret saataisiin
olemassa olevan avun ja tuen piiriin. Suuri osa nuorista kuuluu
monikulttuurisiin nuorisoryhmittymiin, jonka vuoksi hankkeen
nimessäkin mainitaan ”jengit”.
Ensimmäinen romanitaustainen kokemusasiantuntija
aloitti hankkeessa kesällä 2013. Hänen avullaan hanke jalkautui tositoimiin Malmille ja Helsingin keskustaan. Yleisenä
tekemisenä monilla nuorilla oli ostarilla oleilu, energiajuomien juominen ja päihteily.
Monet nuoret kertoivat, ettei heillä ole koulu- tai työpaikkaa. Päivät kuluvat nukkuessa ja yöt pelaillessa tai päihteitä
hankkiessa ja sekoillessa. Moni oli kokenut fyysistä väkivaltaa
ja myös itse tehnyt sitä.
Kokemusasiantuntija oli mukana myös projektityöntekijän aloittaessa perhetyön, eikä se olisi onnistunutkaan ilman
romanityöntekijää. Kokemusasiantuntija on mukana myös
vankilasta vapautuvien romanimiesvankien perheiden kanssa
tehtävässä työssä.

Heinäkuussa hankkeeseen saatiin kokemusasiantuntijaksi
toinen nuorempi romani. Kahden kokemusasiantuntijan, projektipäällikön ja projektityöntekijän voimin hanke jalkautui
säännöllisesti Tapulikaupunkiin ja Malmille kerran–kaksi
kertaa viikossa, lähinnä iltaisin ja öisin.
Lähialueiden koulut kiinnostuivat nuoren kokemusasiantuntijan käytöstä oppitunneilla saman kulttuuritaustan omaavan tukena.
Joidenkin somalinuorten väkivaltainen käytös, koulupinnaaminen ja huumeiden käyttö on tullut heidän vanhemmilleen täysin uutena asiana. Kesän jälkeen hankkeessa aloitti
somali, joka jalkautui nuorisotyöhön Itä-Helsingin alueelle
yhdessä alueen koulujen, nuorisotoimen, sosiaalitoimen ja
KONSOM ry:n kanssa. KONSOM ry on somalitaustaisten
vanhempien perustama yhdistys, joka edistää lasten hyvinvointia.
Marraskuussa jenginuorihakkeessa aloitti kurditaustainen
kokemusasiantuntija. Hän on perehtynyt Malminkartanon
nuorisotalon työntekijöiden kanssa alueen oireileviin nuoriin
ja toimii yhdessä hankkeen muiden kokemusasiantuntijoiden
kanssa nuorten liikuntaryhmien ohjaajana.

Uhkailutilanteita on soviteltu
anteeksipyytäen ja kättäpäällesopimuksin hyvin konkreettisesti.
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KEHITTÄMISTOIMINTA
Sovittelu perustuu restoratiiviseen eli korjaavaan oikeuteen. Restoratiivinen oikeus
pyrkii korjaamaan vahingot, joita rikoksesta
on aiheutunut sekä uhrille, yhteiskunnalle
että rikoksentekijälle itselleen, Keskeisiä arvoja ovat vapaaehtoisuus, puolueettomuus
ja luottamuksellisuus. Hanketta rahoittaa
Raha-automaattiyhdistys.

SOVITTELUN KOKEILU
VAKAVISSA RIKOKSISSA 2013-2016
Projektin päätavoite on vakavien rikosten sovittelumallin eli ns.
jälkisovittelun kehittäminen ja kokeilu sovittelun palveluntuottajien, rikosseuraamusalan toimijoiden ja muiden järjestöjen
yhteistyönä. Vakavilla rikoksilla tarkoitetaan tässä projektissa
lähinnä tappoa, murhaa, törkeää pahoinpitelyä ja aseellista ryöstöä tai näiden yritystä.
Järjestöhankkeen tulokset olisivat perusteena toiminnan
vakiinnuttamiselle koko maahan. Projektia edelsi Marjatta
Kauralan tekemä selvitys ”Restoratiivisen oikeuden kehittäminen vakavissa rikoksissa – erityisesti vankilakontekstissa”
(Kritsin raportteja 1/2012).
Projektissa työskentelevät projektipäällikkö Arja Konttila,
sovittelija Airi Lindvall ja projektisuunnittelija Anna Helimo.
Kokeiluvankiloina toimivat Kylmäkosken ja Riihimäen
vankilat. Kokeiluvankiloihin järjestetään koulutusta vankilan
henkilökunnalle ja ryhmätoimintaa vangeille, jotta aloitteen
tekeminen sovitteluun helpottuisi. Aloitteen sovittelusta voi
kuitenkin tehdä mistä vankilasta tai yhdyskuntaseuraamustoimistosta tahansa. Aloitteita toivotaan myös uhreilta tai
henkirikoksen uhrien omaisilta. Näin ollen yhteistyötä on tiivistetty myös uhrijärjestöjen, kuten Rikosuhripäivystyksen ja
Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry:n kanssa.
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Kylmäkosken ja Riihimäen pilottivankiloiden lisäksi on
sovittu Oulun seudun pilottiyhteistyön aloittamisesta, johon
kuuluvat ainakin Kestilän, Pelson ja Oulun vankilat, Oulun
yhdyskuntaseuraamustoimisto, KRIS-Oulu ry, Oulun Setlementin Via Vis -hanke sekä Pohjois-Suomen sovittelutoimisto.
Hanke etenee ”neljällä rintamalla”:
1. Toteutetaan yksittäisiä jälkisovitteluja aloitteiden pohjalta,
aloitetaan Kylmäkoskella sovittelun valmennusryhmä ja valmistaudutaan mahdollisiin sovitteluihin vankien ja heidän omien
perheenjäsentensä välillä.
2. Koulutetaan keskeisiä yhteistyökumppaneita (mm. pilottivankiloiden henkilökuntaa, sovittelutoimistoja sekä uhrien tai
omaisten tukihenkilöiksi RIKUn henkilökuntaa).
3. Pyritään edistämään restoratiivista kulttuuria kokeiluvankiloissa koulutuksellisin keinoin.
4. Luodaan yhteistyöverkosto Oulun seudulle jälkisovittelujen
toteuttamista varten.

Arja Konttila
Projektipäällikkö

Airi Lindvall
Sovittelija

Timo istuu pitkää tuomiota henkirikoksesta Helsingin
vankilassa. Hän haluaa päästä jälkisovitteluhankkeen
asiakkaaksi, jossa tekijä kohtaa uhrin läheisiä ammattilaisen kanssa.
”Tää on ihan uus juttu mullekin. Mutta näin tv:ssä vastaavanlaisen jutun, olisiko ollut Tanskasta, jossa osallistutaan sovitteluun, ja kun täällä joku mainitsi sovittelusta, niin ajattelin, että
vaikka mun rikosta ei voi sovitella, niin se antaisi omaisille kasvot,” Timo kertoo.
”Sisäinen vaisto, niin kuin omatunto, on kehottanut toimimaan näin. En ajattele, että se vapauttaisi teosta tai vastuusta,
mutta se voisi helpottaa oloa.”
Timo haluaa kokea omaisten tuskan. ”Se ei ole vain yksi
ihminen, jota olen vahingoittanut, vaan se koskee monia muitakin.”
Lisäksi Timo kertoo olevansa omaisille täysin kasvoton,
joten jälkisovittelussa omaiset saisivat ehkä lopullisen päätöksen asialle, että ”kuka ja miksi”.
Timolle uhrin omaisten näkeminen jäisi myös elävästi mieleen muistuttamaan, millaiseen rikokseen hän on kyennyt.
Ettei sellaista tapahtuisi enää toiste.
Parhaimmillaan jälkisovittelu voisi Timon mukaan edesauttaa rikoksetonta elämää tulevaisuudessa ja hän osaisi välttää vastaavia tilanteita.
Timo ei näe jälkisovittelussa riskejä, sillä ”ei tästä enempää
elämä voi mennä pieleen. Ei ole hävittävää, vaan päinvastoin
voitettavaa.”
”Mä oon hävinny jo”, hän lopettaa.
Haastateltavan nimi on muutettu

Vaikka mun rikosta ei voi sovitella,
niin se antaisi omaisille kasvot.

Projekti toimii Tampereella
Silta-Valmennusyhdistyksen tiloissa.
Vehnämyllynkatu 6, 3. kerros,
33560 Tampere

Jälkisovittelussa on mahdollisuus
sekä traumaattisen kokemuksen
läpikäymiseen että jonkinlaiseen
sovitukseen ihmisten välillä, josta
kumpikin osapuoli voi hyötyä.

Psykologi: Vakavien rikosten tekijöistä moni katuu ja
haluaa tehdä anteeksipyynnön, mutta heillä ei ole siihen
kanavaa.
Neljätoista vuotta Helsingin vankilassa työskennelleen psykologi Pertti Hakkaraisen mielestä vakavien rikosten jälkisovittelu on haastava, mutta myös tarpeellinen asia.
”Jos ajatellaan traumaattista kokemusta, mikä vakavan
rikoksen uhriksi joutuminen on, tekeminenkin jossain määrin
ja uhrien omaisille myös, tämä on yksi tapa käsitellä traumaa”,
Hakkarainen pohtii.
”Molemmille osapuolille realisoituu, miksi, missä olosuhteissa ja millainen ihminen on ollut tekemässä rikosta sekä
minkälaisiin ihmisiin henkirikos tai vakava pahoinpitely on
vaikuttanut ja miten. Siinä on sovituksen teemaa ihan eri
tavalla kuin että anonyymisti suoritetaan rangaistus tai tiedetään, että joku on rangaistuksen saanut, ja jäädään pelkkien
mielikuvien varaan, tai jäädään kokonaan ajattelematta sitä,
millainen uhrin omainen tai tekijä on.”
”Työkokemuksestani tiedän, että monilla tekijöillä on tarvetta anteeksipyytämiseen ja uskon, että on muutakin sovitusta kuin tuomion suorittaminen. Jos ihmiset löytävät
yhteistä ymmärrystä vaikeista asioista uskon, että se voi olla
parantavaa molemmille osapuolille, pyytää anteeksi ja kenties antaa anteeksi, tai ainakin kuulla se anteeksipyyntö”, hän
toteaa.
Psykologina Hakkarainen pitää oikeaa ajoitusta tärkeimpänä haasteena kokeilussa.
”Jälkisovittelun haaste tulee tietenkin siitä, että milloin on
sen aika itse kullekin, päästäänkö sitä yhtä aikaa tekemään.
Sitä pitää ehdottomasti kunnioittaa. Se ei ole automaatioanteeksianto. Kumpaakaan osapuolta ei pidä pakottaa sellaiseen, mihin he eivät ole valmiita, mutta tarjota tilaisuutta ja
rohkaista, että voimme auttaa.”
”Jos ihminen on itse ollut vakavan rikoksen uhri, niin on
suremisen aika ja on toipumisen aika ja sitten vasta selvittämisen, ymmärryksen ja mahdollisen anteeksiantamisen aika. Se
ei voi tapahtua heti. Koska eihän ole tarkoitus elävöittää traumaattista asiaa vaan hoitaa haavaa. Kun se tehdään oikealla
tavalla oikeaan aikaan, se on hoitavaa, ei repivää.”
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KRITS KERÄSI PALAUTETTA
Asiakkailta kouluarvosana 8+

Naisvangit hyötyivät
ryhmämuotoisesta
kuntoutuksesta.

PROJEKTISOSIAALITYÖ
VANAJAN VANKILASSA
Projektisosiaalityöntekijän työ perustuu ostopalvelusopimukseen, jonka Krits on tehnyt Länsi-Suomen Rikosseuraamusalueen kanssa.
Sosiaalityötä on tehty ostopalveluna Vanajan vankilassa vuodesta 2007 alkaen. Kritsin projektisosiaalityöntekijä valmistelee vankien valvottuja koevapauksia ja vapautumista, sekä tekee
monipuolista kuntoutustyötä vankilassa. Työskentelyä raamittaa
jokaisen asiakkaan kanssa häntä koskeva rangaistusajan suunnitelma. Erja Pietilän tilalle projektisosiaalityötä tuli elokuussa
jatkamaan Tuija Muurinen.
Työtä on tehty pääosin naisvankien kanssa naiserityisellä
työotteella. Yhden päivän viikossa työtä on tehty miesvankien kanssa. Vanajan vankilan vankipaikkojen määrää on
jatkuvasti nostettu viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2013
lopussa Vanajan osastolla oli 60 vankipaikkaa naisvangeille.
Näistä paikoista 10 oli perheosaston paikkoja. Ojoisten osastolla oli miesvangeille 54 paikkaa.
Projektisosiaalityöntekijä ohjasi naisvangeille marraskuussa
AKKA-ryhmän työparinaan perhetyön erityisohjaaja. Ryhmään otettiin mukaan naisvankeja, jotka olivat kokeneet lähisuhdeväkivaltaa tai olivat itse syyllistyneet väkivallan käyttöön parisuhteissaan. AKKA-ryhmän suoritti marraskuussa
kuusi naisvankia. Osallistujien antama oli hyvä ja he kertoivat
hyötyneensä ryhmän sisällä saadusta vertaistuesta.
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Krits toteutti pienimuotoisen asiakaspalautekyselyn keväällä
2013. Kyselyyn vastasi 54 asiakasta. Kaikki työalat eivät olleet
edustettuina, mutta rajallisinakin tulokset kertoivat Kritsin
olevan asiakkaille tarpeellinen.
Vastaajat olivat lähinnä Kritsin tukiasumispalvelujen
(Tupan), ostopalveluna toteutettavan Vanajan vankilan sosiaalityön ja Ehjä perhe -toiminnan asiakkaita.
Suurin osa oli saanut tiedon Kritsin tarjoamista palveluista
rikosseuraamusalan työntekijöiltä. Yleisimmin Kritsin puoleen käännyttiin, kun tarvittiin apua asumiseen liittyvissä

kysymyksissä. Seuraavaksi yleisimpinä syinä olivat raha-asiat,
päihteet sekä perheasiat ja ihmissuhteet.
Pääosa vastaajista (38) oli sitä mieltä, että he olivat saaneet
Kritsiltä paljon ja juuri sellaista apua, joka vastasi heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Kolme henkilöä oli sitä mieltä, että oli
jäänyt kokonaan ilman apua.
Moni työala sai ruusuja ystävällisyydestä ja asiantuntemuksesta. Risuja saatiin mm. toiminnan tiedottamisesta ja sekavasta kokonaisuudesta. Huolta kannettiin myös asumisvalmennusyksikön pysymisestä päihteettömänä.

YHTEISTYÖKUMPPANEILTA 9-

”Tärkeää, että on paikka, jossa
poiketa ’kodinkaltaisissa’ oloissa.
Helpottaa asettumista siviiliin.”
- Rediksen asiakas

Säätiö toteutti toiminnastaan Webropol-kyselyn
yhteistyökumppaneille tammikuussa 2013. Säätiön
toimintaan oltiin varsin tyytyväisiä, sillä intressiryhmät (N 145) antoivat säätiön toiminnalle kouluarvosanan -9.

KOKONAISUUTENA AJATELLEN, TEKEEKÖ KRITS
MIELESTÄSI SITÄ, MITÄ SEN PITÄISI TEHDÄ?

Pääosa vastaajista oli
sitä mieltä, että he
olivat saaneet Kritsiltä
paljon ja juuri sellaista
apua, joka vastasi
heidän tarpeitaan ja
toiveitaan.
MISSÄ MÄÄRIN KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN TOIMINNASTA ON HYÖTYÄ?
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INNOVATIIVINEN JA AKTIIVINEN VERKOSTOTYÖ
Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön 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.

RIKOSSEURAAMUSASIAKKAAN LÄHEISTYÖN VERKOSTO
Vuonna 2008 perustetun verkoston tavoitteena on rikosseuraamusasiakkaiden läheistyön osaamisen kokoaminen ja levittäminen, työssä havaittujen hyvien
yhteistyökäytäntöjen siirtäminen ja keskeisten työssä
esiintyvien ongelmakohtien esillä pitäminen.
Verkostossa on korostettu ennakoivaa perhetyötä, jossa
jo ennen rangaistuksen toimeenpanoa tuetaan perhettä. Parhaillaan jalkautetaan vuonna 2013 hyväksyttyjä
Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyön linjauksia
käytännön työhön.
Verkostossa on jäseniä mm. Rikosseuraamuslaitoksesta,
yhdistyksistä ja seurakunnista sekä kuntien sosiaalitoimesta ja päihdehuollosta.

Verkostoon voivat liittyä kaikki rangaistukseen tuomittujen ja heidän läheistensä kanssa työskentelevät ottamalla yhteyttä koordinaattoriin.

Rehellistä elämää -viestintäverkosto jakoi vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoihin Rangaistus rasittaa -julistetta,
jotta asiakkaat löytäisivät järjestöjen palvelut.

Verkosto järjestää yhteisiä kokoontumisia ja koulutuksia 1-2 kertaa vuodessa. Yhteydenpitoon verkostolla on
myös oma ekstranet Portti vapauteen -palvelussa.
Koordinaattorin tiedot:
Perhetyön päällikkö Tarja Sassi
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kinaporinkatu 2 E 39, 00500 Helsinki
Puhelin 050 4124 016
Sähköposti: tarja.sassi@krits.fi

Läheistyön verkosto hyödyntää tapaamisissaan Kritsin uutta
videoneuvottelulaitteistoa.
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SAATTAEN VAPAUTEEN -PROJEKTI (2013–2015)
Yhä useampi vanki halutaan vapauttaa valvotun koevapauden kautta, mutta tukikeinot ovat riittämättömiä
erityisesti asunnottomina vapautuville ja päihdeongelmista kärsiville vangeille. Näitä tuen tarpeita ja keinoja
selvitetään SAVA–hankkeessa.

Kolumni
Saattaen vapauteen –hankkeen päällikkö Olli Kaarakka

KOKEMUKSIA VAT-VERKOSTOSTA
Vuonna 2013 vankiloista vapautui lähes 5000 vankia.
Vapauttamissuunnitelmia tehtiin reilulle 70 prosentille
vapautuvista sakko- ja vankeusvangeista, joita oli
3318. Vankiloissa tehtyjen vapauttamissuunnitelmien
mukaan asunnottomana vapautui lähes 20 prosenttia
(651). Valistunut arvaus on, että tämä luku on vielä alakanttiin.
Keitä siis ovat nämä lähes 30 prosenttia, joita vapauttamissuunnitelma ei tavoita? Tuskin ainakaan niitä kaikkein hyväosaisimpia
asunnon omistajia, vaan sakko- ja lyhytaikaisvankeja, jotka muodostavat vielä niin sanotun pyöröovivanki -ilmiön.
Tilastojen valossa voikin esittää kysymyksen, että pitäisiköhän
asunnottomana vapautuvien vankien kohdalla lopettaa puhuminen marginaalisesta ilmiöstä ja kohderyhmästä? Tämän kohderyhmän asuttamisen haasteisiin pyrkii vastaamaan Vapautuvien
asumisen tuen verkosto (VAT).
Vuonna 2013 osallistuin neljään Vapautuvien asumisen tuen
verkoston yhteistyötapaamiseen, joista kolmessa toimin koordinaattorina vastaten järjestelyistä. Täytyy sanoa, että aluksi en
tiennyt, mistä VAT-verkostossa on kyse ja mihin VAT-verkosto
pyrkii. Valaistuminen tapahtui kuitenkin hyvin pian.
Tapaamisiin kokoontuvat VAT-verkoston jäsenet vaihtavat
kuulumisia, keskustelevat asumispalveluihin liittyvistä haasteista
ja tutustavat kokoontumispaikkakunnan toimintaan - kunta, järjestö ja Rikosseuraamuslaitoksen -yhteistyöhön. Tavoitteena on
lisätä rikosseuraamusalueittain järjestöjen, Rikosseuraamuslaitoksen ja kuntien välistä yhteistyötä ja koordinaatiota asumisen
tukipalvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi asunnottomina
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rangaistuksesta vapautuville vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille. Näissähän tapaamisissa oppii.
Verkoston säikeet levittäytyvät ja pyrkivät synnyttämään uusia
rihmastoja erityisesti niille paikkakunnille, joissa selkeää yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen, kuntien ja järjestöjen välille ei
ole syntynyt. Prosessi voi olla hidas. Se voi riippua muutamasta,
tai vain yhdestä, aktiivisesta ihmisestä oikeassa paikassa oikeaan
aikaan. Kun saadaan tahtoa, syntyy liikettä ja ehkä liike lopulta
johtaa toimivaan käytäntöön. Vuonna 2013 tätä liikettä heräteltiin Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa.
Verkoston liike ei kuitenkaan tähtää vain yhteistyön kehittämiseen. Verkostotapaamisissa liikutaan myös hyvin konkreettisia
asioita kohti kolmessa eri työryhmässä. Työryhmien päämääränä
on jakaa eri jäsenjärjestöjen tietoa sekä osaamista ja sanallistaa
se laatukriteereiksi, ohjeiksi ja malleiksi. Tämä työ on antanut
erityisesti Saattaen vapauteen -projektille kehittämistyön materiaalia, jota on pyritty erilaisten kokeilujen kautta testaamaan käytännössä. Projektin kokemuksia on vastavuoroisesti tuotu verkoston työryhmiin.
Käytännössä olemme saaneet projektiin paljon ajatuksia siitä,
mihin haasteisiin eri asumispalvelujen järjestöt joutuvat kohderyhmän kanssa ja kuinka näihin haasteisiin on vastattu. Haasteet
ja ongelmat voivat olla hyvinkin samanlaisia eri paikkakunnilla,
mutta vastaukset niihin vaihtelevat. Tähän on osaltaan vaikuttanut erityisesti se, kuinka kunnassa yhteistyö toimii eri toimijoiden kanssa ja ovatko yhteistyöverkostojen kokoontumiset muutakin kuin iloista kahvittelua.
Verkosto ei ole rakenne eikä malli, vaan liike. Tyytyväisin mielin olen tässä liikkeessä ollut mukana ja vaikka se onkin vienyt

Projektissa pyritään siihen, että Rikosseuraamuslaitoksen eri yksiköiden ja pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveysviraston yhteistyön kautta turvataan asunnottomien yhdenvertainen oikeus
päästä uusien seuraamusmuotojen piiriin. Valinnat tapahtuvat
Rikosseuraamuslaitoksen ja henkilön kotikunnan päätöksellä.
Tehtävänä on selvittää tuen muotoja, jotka soveltuvat asiakkaille parhaiten ja kokeilla erilaisia tehostetun tuen muotoja. Erityistä tukea tarvitaan juuri nivelvaiheissa: koevapauden alkaessa,
sen loppuvaiheessa ja koevapauden päätyttyä. Tuki jatkuu myös
koevapauden jälkeen.
Asiakkaat tulevat asumaan Kriminaalihuollon tukisäätiön tukiasumispalveluihin Kinaporinkadulle, jossa hankkeen asiakkaille on varattu kuusi paikkaa.
Ensimmäiset Saattaen vapauteen -asiakkaat, joiden toimeenpanosuunnitelmien laatimiseen hankkeen työntekijät osallistuivat, aloittivat kesäkuussa valvotussa koevapaudessa asumisvalmennusyksikössä. Asiakastyö kuitenkin aloitettiin vankeusaikana
hyvissä ajoin ennen valvotun koevapauden alkamista. Intensiivinen tuki saatiin varmistettua ja aloitettua kahden projektiasumisohjaajan turvin.
Yhteensä Saattaen vapauteen -projektissa aloitti 2013 seitsemän koevapausasiakasta.
Verkostoitumisesta ja hyvin toimivasta konkreettisesta yhteistyökumppanuudesta tavoitteita lähellä olevien tahojen kanssa
päätettiin heti hankkeen alkaessa. Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Asumisen tuki (Astu) on tärkeä kumppani asiakkaan
asumispolun suunnittelussa. Joissakin tapauksissa on hyvä tunnustaa, ettei päihteetön asuminen sovellu henkilölle, joka vapautumisen koittaessa tietää jatkavansa päihteiden käyttöä.
SAVA toimii kiinteässä yhteistyössä Vapautuvien asumisen
tuen -verkoston (VAT -verkosto), Pitkäaikaisasunnottomuuden
vähentämisohjelman (PAAVO II) sekä Rikosseuraamuslaitoksen
Oma Koti -hankkeen kanssa.

Pitäisiköhän asunnottomana
vapautuvien vankien kohdalla
lopettaa puhuminen marginaalisesta
ilmiöstä ja kohderyhmästä?

PALVELUOHJAUSTA
JÄRJESTÖYHTEISTYÖNÄ
VAPAUTUVILLE -PROJEKTI
(2012–2013)

Petra Huhtimo
projektikoordinaattori

Vapautuva vanki osallistui valmennusohjelmaan ja palveluohjausta sekä tukea arjessa selviämiseen jatkettiin
yhteistyöverkostossa myös vapautumisen jälkeen.
Vuonna 2012 alkanut ja 2013 päättynyt kehittämishanke liittyi Hoitokoti Sillanpirtissä toteutettavaan ”Tuetun asumisen ja
vapauttamisen valmennuspalveluun” (TUVAT). Etelä–Suomen
rikosseuraamusalue osti vapautumassa oleville vangeille asumisja valmennuspalveluita Hoitokoti Sillanpirtiltä. Palveluun sijoitettiin kuntoutukseen haluavia ja päihteettömyyteen sitoutuvia
vankeja. Palveluun tulevat vangit vapautuivat noin kahden kuukauden kuluttua, mutta tuki jatkui hankkeen koordinaattorin
toimesta.
Asiakkaiden valintakriteerinä oli erityisen tuen tarve sekä
sitoutuneisuus päihteettömyyteen. Opiaattikorvaushoidossa
olevien pääsy valmennukseen mahdollistettiin syksyn 2013
aikana. Valmennuksen aikana asiakkaat sitoutuivat noudattamaan viikko-ohjelmaa sekä ulkopuolisen sijoituksen periaatteita.
Projektikoordinaattori Petra Huhtimo kehitti TUVATvalmennusta kolmikantaisessa yhteistyössä Helsingin vankilan erityisohjaajan ja Hoitokoti Sillanpirtin sosiaalityöntekijän kanssa. Yhteistyökumppaneista koostuva vangeille suunnattu tukiryhmä kokoontui viikoittain eri teemojen ympärille.
Mukana asiantuntijoina olivat Krits, KRIS ry, VAO ry,
Aggredi, Kalliolan setlementti ja Omaiset huumetyön tukena
ry. Tukiryhmän edustajista muodostui vapautumisen jälkeistä
verkostoa asiakkaan tueksi. Kunnan työntekijöiden kanssa
tehtiin yksilötyötä ja YKS-toimiston kanssa tiivis yhteistyö
jatkui niiden asiakkaiden kohdalla, joille oli määrätty valvonta.
Hankkeella oli kaiken kaikkiaan toistakymmentä yhteistyötahoa – mukaan luettuna Martat, jotka toteuttivat kaksi Arki
sujuvaksi -ruokakurssia. Palveluohjaus osoittautui toimivaksi
malliksi työskennellä kokonaisvaltaisesti vapautuvan vangin
rinnalla. Mallissa korostui tuen saumattomuus, jota edesauttoi
yhden työntekijän pysyvyys vankeuspolun siirtymävaiheissa.

Kolumni
Kehittämispäällikkö Maarit Suomela

TUVAT TOIMINTA ESIMERKKINÄ VAPAUTEEN
ULOTTUVASTA KUNTOUTUSJATKUMOSTA
Mistä raha palveluohjaajlle?
Tuetun asumisen ja vapauttamisen valmennuspalvelu (Tuvat) on
erinomainen esimerkki järjestöjen ja valtion yhdessä toteuttamasta kuntoutuspolusta. Kolmikantamalliin perustuva yhteistyö
Helsingin vankilan, Hoitokoti Sillanpirtin ja Kriminaalihuollon
tukisäätiön välillä toimi erittäin hyvin. Kritsin projektikoordinaattori toimi tässä yhteistyössä vapautuvien vankien palveluohjaajana ja muodosti toiminnallaan tärkeän vapautumispolkua
koossa pitävän elementin. Kun valmennus aloitettiin jo vankilassa ja tuki jatkui muutaman kuukauden vapautumisen jälkeen,
vapautuvat vangit kiinnittyivät hyvin tarvitsemiinsa tukipalveluihin.
Asiakkaiden vapautumisen jälkeistä elämäntilannetta seurattiin hankkeen kautta noin kaksi kuukautta vapautumisen jälkeen.
Koko hankkeen aikana 60 vapautunutta käytti palveluohjausta.
Näistä 47 selviytyi hyvin kahden kuukauden ajan kiinnittyen kolmannen sektorin palveluihin sekä hoitaen päihdeongelmaa, kun
taas 13 retkahti ja heidän kohdallaan palveluohjaus oli hoitoonohjausta sekä tukemista päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen.
RAY-projektiavustuksen päätyttyä Kritsin järjestämä palveluohjaus jäi pois kolmikantayhteistyöstä. Tuvat-valmennusta
ovat jatkaneet Helsingin vankila ja Hoitokoti Sillanpirtti kahden
toimijan voimin. Nähtäväksi jää, onko valmennus yhtä tehokasta

kuin silloin, kun mukana on koko valmennuspolun ajan ollut eri
vaiheita yhteen sitova ja kuljettava palveluohjaaja.
On sääli, että tällaiselle toiminnalle ei näytä löytyvän muuta kuin projektirahoitusta. Rikosseuraamuslaitos (Rise) katsoo,
että toiminnan rahoittaminen ei kuulu heille, koska vapautuneet
eivät ole enää Risen toiminnan kohderyhmää. Tukea voitaisiin
kuitenkin ulottaa myös vapautumisen jälkeiseen aikaan kannustamalla ja sitouttamalla vapautuneita pyytämään vapaaehtoiseen
yhdyskuntaseuraamustoimistojen järjestämään valvontaan. Viranomaistyötä tukisi kolmannen sektorin tuottama vapaamuotoisempi, ei niin tiiviisti rikosseuraamuksen suorittamisen ehtoihin sidottu palveluohjaus.
Kuntien saaminen toiminnan maksajiksi on vielä vaikeampaa
paitsi määrärahojen puutteen vuoksi myös siksi, että vangit vapautuvat eri kuntiin ja vapautuvien määrä kunnittain vaihtelee
suuresti. Luontevin maksaja olisi siis Rise ja vapautumisen tuki
tuottaisi pitemmälle aikavälillä säästöjä myös valtiolle, koska toiminnalla voitaisiin vähentää uusintarikollisuutta ja ns. pyöröovivanki-ilmiötä. Tällä tarkoitetaan lyhyitä tuomioita toistuvasti
suorittavia vankeja, jotka eivät kiinnity mihinkään palveluihin.
Näitä vankeja on vankipopulaatiosta suurin osa.
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VIESTINTÄ

POIMINTOJA 2013
• Kriminaalityön foorumi keräsi 		
• Vuoden aikana julkaistiin kaksi Kritsin
marraskuussa 110 osallistujaa
sähköistä uutiskirjettä 260 tilaajalle. 		
Tampereelle Juvenes-kokouskeskukseen. Mediatiedotteita julkaistiin kolme.
• Järjestöjen yhteisessä Portti vapauteen
-palveluportaalissa oli noin 90 000 eri
kävijää (Google Analytics). Kasvua 		
edellisestä vuodesta oli noin 30 000.

• Oma profiili Facebookissa oli Portti
vapauteen -palvelulla, Vankiradiolla sekä
Jenginuorihankkeella.

Juhani Ikala
Viestintäpäällikkö

VIESTINTÄ JA TIETOHALLINTO
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.
Viestintäyksikössä työskentelivät viestintäpäällikkö ja viestintäkoordinaattori. Viestinässä harjoittelee säännöllisesti myös
opiskelijoita.
Viestinnän ja vaikuttamistoiminnan suurimpia tapahtumia
vuoden aikana olivat Kriminaalityön foorumi Tampereella
sekä Rangaistus lapsen silmin -seminaari Helsingissä. Varsinkin jälkimmäinen sai paljon näkyvyyttä mediassa.
Merkittäviin tapahtumiin kuului myös Vankiradio-ohjelmasarja, joka toteutettiin yhdessä KRIS ry:n, KSL:n, Vankien
omaiset VAO ry:n, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Bassoradion kanssa. Vangeilla ja vankilasta vapautuneilla oli merkittävä rooli ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kritsin painetut materiaalit muokattiin toimintavuonna
uuden visuaalisen ilmeen mukaisiksi. Rehellistä elämää -viestintäverkostolle tuotettiin ”Rangaistus rasittaa – järjestöt
auttavat” -juliste, joka yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen
kanssa jaettiin tapaajien odotustiloihin vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoihin. Järjestöjen tunnettuus vankien
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ja heidän läheistensä parissa on edelleen suuri haaste.
Kritsin viestinnässä painotus on verkkoviestinnässä. Kävijämäärä kasvoi sekä Kritsin omilla sivuilla että järjestöjen
yhteisessä Portti vapauteen -palvelussa, jota Krits koordinoi.
Sosiaalisen median merkitys kasvoi ja myös Krits on pyrkinyt
tarttumaan haasteeseen. Osa hankkeista ja verkostoista hyödyntää toiminnassaan Innokylä-alustaa.
Säätiölle hankittiin ja otettiin käyttöön videoneuvottelulaitteisto. Laitteiston avulla asumispalveluiden asiakkaita
voidaan haastatella vankiloissa. Lisäksi asiamiestoiminnassa
voidaan järjestää kahdenkeskisiä vastaanottoja vangeille ja
muualla työskentelevien kritsiläisten on helpompaa osallistua
sisäisiin kokouksiin.

RANGAISTUS LAPSEN SILMIN
Vangeilla ja vankilasta vapautuneilla
oli merkittävä rooli Vankiradion
ohjelmien suunnittelussa ja
toteutuksessa.

Marraskuussa järjestetyn Rangaistus lapsen silmin
-seminaarin valmisteluja tehtiin koko vuoden.
Seminaarissa esitettiin mm. kolme tilaisuuteen tehtyä videota. Seminaarissa tuotiin julki uutta
eurooppalaista tutkimustietoa vankien lapsista ja aihe sai runsaasti mediahuomota. Kuvassa
perhetyön päällikkö Tarja Sassi ojentaa kukkia
”Vankilassa”-musiikkivideon tekijöille. Videolla
on Youtubessa jo yli 42 000 katselukertaa. Se on
”omistettu kaikille niille 10 000:lle lapselle, joiden
vanhempi on vankilassa. Pysykää vahvana, paremmat ajat koittavat.”

Lotta Lehmusvaara
Viestintäkoordinaattori

VANKIRADIO
Vankiradio raikui Bassoradiossa kesäkuussa viikon
ajan suositussa Hikinen iltapäivä -ohjelmassa.
Lisäksi ohjelmista lähetettiin cd-levyillä pitkät
versiot kaikkiin Suomen vankiloihin toivomuksena, että vangit voivat lainata ohjelmia esimerkiksi
vankilan kirjastosta. Ohjelmaan saatiin tunnusräppi, jossa esiintyivät Mariska, Paleface, Steen 1 ja
Pete K. Helsingin Sanomien (10.7.) mukaan hyvin
toimitetut ohjelmat puhalsivat henkeä ”kansalaisradion hiipuvaan hiileen”. Ohjelmat ovat pysyvästi
kuunneltavissa KSL Median sivuilla. Kuvassa
Tampereen nuoria räppäreitä.

KRIMINAALITYÖN FOORUMI
Foorumin tavoitteena on kolmannen sektorin
toimijoiden, Rikosseuraamuslaitoksen sekä kuntien
työntekijöiden välinen vuoropuhelu sekä Kritsin
tavoitteenmukaisen kuntouttavan kriminaalipolitiikan edistäminen. 2013 pääaiheina olivat rikosten
käsittely mediassa ja vankiloiden päihdekuntoutusohjelmat. Kuvassa seminaarin osallistujia
Tampereella.
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TAPAHTUMIA VUODELTA 2013
TAMMIKUU

HELMIKUU

MAALISKUU

SAUMA-hanke kehittää
jälkisovittelua

Rediksen taidetta mukana
kilpailussa

Tarja chattasi nuorten kanssa

Krits uutisoi uuden hankkeen alkamisesta.
Vakavien rikosten sovittelhankkeessa kehitetään Suomeen soveltuvaa mallia vakavien rikosten osalta. Painopisteenä on
tarjota
mahdollisuus
rikosten
uhreille,
heidän
omaisilleen
ja
rikoksentekijöille
rikoksesta aiheutuneiden traumojen purkuun.
Restoratiiviseen eli korjaavaan oikeuteen pohjaavia sovittelun ohjelmia käytetään paljon myös
vankiloissa eri puolilla maailmaa. Hankkeessa on
tarkoitus kokeilla ja kehittää Suomen olosuhteisiin soveltuva toimintamalli.

Vapautuvia ja vapautuneita vankeja osallistui kilpailuun, jossa neljän Euroopan maan (Romania,
Italia, Kreikka ja Suomi) piirustukset, runot ja
kädentyöt kilpailivat nettiäänestyksessä. Kilpailu
oli osa EU:n ohjelmaa, joka edisti vankien mahdollisuuksia taiteen harrastamiseen ja ammatin
löytämiseen.

HUHTIKUU

TOUKOKUU

KESÄKUU

Tehostettua tukea koevapauteen

Asiallinen ja kohtelias puolin ja toisin

Lastensuojelulain toteuttaminen
rangaistusaikana

Kurvin alueella toimivat sosiaali- ja terveysalan järjestöt kampanjoivat Kallio kukkii -tapahtumassa perjantaina 10.5. kohteliaan kohtaamisen ja asiallisen asioinnin puolesta. Pinssit
kelpasivat hyvin ja niitä hakivat mm. kioskien
myyjät.

Krits järjesti Espoossa koulutuksen pääkaupunkiseudun sosiaalityötä tekeville sekä Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöille. ”Asiakkaana
rangaistusta suorittava ja hänen perheensä -koulutuksessa perehdyttiin mm. siihen, kuinka perhesuhteita voi tukea ja ylläpitää rangaistusaikana
ja miten lastensuojelulakia toteutetaan vankeusaikana. Vastaava koulutus järjestettiin tämän
vuoden helmikuussa ja seuraava on Oulussa
marraskuussa,” kertoo sosiaalineuvoja Anastasia
Lapintie.

Saattaen vapauteen tarkoittaa tehostettua
tukea valvotun koevapauden kautta vapautuville,
jossa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet ja epäonnistumisen riskit.
Remmissä mukana:
Nelli Kasurinen,
Olli Kaarakka ja
Elina Toijanaho
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Krits osallistui chatin vetämiseen nuorille, joiden
perheissä oli vaikeuksia esimerkiksi päihteiden,
väkivallan ja rikollisuuden vuoksi. Rikkinäiset
-liveryhmät kokoontuivat Tukinet-sivustolla.
Kritsiä edusti perheterapeutti Tarja Sassi Ehjä
perhe -toiminnasta.

HEINÄKUU

ELOKUU

Mika aloitti kiinteistönhoitajana

Räppivideota kuvattiin Hämeenlinnassa

Kritsin Kinaporin kiinteistö sai uuden kiinteistönhoitajan Mika Kantoluodosta ja kaikki
huokaisivat helpotuksesta. Vanha kiinteistö
tarvitsee osaavat hoitajat, ja kiinteistötiimi sai
vahvistusta yhdyskuntapalvelua suorittavista ja
koevapauslaisista. Ilo tuplaantui, kun saimme
talouspäälliköksi Minnan.

Hämeenlinnan vanhassa vankilassa kuvattiin
isyysaiheista räppivideota. Metropolian ammattikorkeakoulun työryhmälle haasteellisinta oli saada
vanki-isä Jannen osuus kuvatuksi kahdeksassa tunnissa. Kaikki sujui kuitenkin hyvin ja video valmistui Rangaistus lapsen silmin -seminaariin 4.11.
Video julkaistiin Youtubessa nimellä ”Vankilassa”,
ja se on jo saavuttanut yli 40 000 katsojaa. Video on
omistettu lapsille, joiden vanhempi on vankilassa.

SYYSKUU
Kannanotto: Verkkopankkitunnusten epääminen vaarantaa
yhdenvertaisuuden
Suuri osa maksuhäiriöisistä henkilöistä jää ilman
verkkopankkitunnuksia, koska useat pankit eivät
myönnä niitä maksuhäiriöiselle. Samalla vaarantuvat sekä peruspankkipalvelujen että muiden peruspalvelujen yhdenmukainen
saatavuus.
Krits osallistui Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston kannanottoon.

LOKAKUU

MARRASKUU

JOULUKUU

Jenginuorihanke muutti Malmille

Kriminaalityön foorumi
kokoontui Tampereella

Päivä kerrallaan kohti vapautumista

Jenginuorten rikoksentorjuntahanke (20122016) muutti Sörnäisistä Malmille. Tärkeitä henkilöitä lähityössä ovat hankkeessa työskentelevät
kokemusasiantuntijat ja kulttuuritulkit.

Aiheena oli mm. rikosten käsittely mediassa.
Vuosittainen foorumi kokoaa sektoria ja viranomaisia yhteisten kysymysten ääreen. Seuraava
foorumi järjestetään 28.10. 2014 Jyväskylässä.

Vankien omaisten yhdistyksen kokoama Päivä
kerrallaan -opas saatiin päivitettyä ja julkaistua
järjestöjen yhteisellä Portti vapauteen -sivustolla.
Kaikkea rangaistuksen aiheuttamaa kuormitusta
läheisten elämään ei voida poistaa, mutta antamalla vastauksia kysymyksiin ja tietoa auttavista
tahoista jaksamista voidaan tukea – päivä kerrallaan.
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TALOUS

Minna Roine
Talouspäällikkö

TALOUS
Säätiön varsinaisen toiminnan kokonaistuotot olivat 2,5 miljoonaa. Kokonaistuotot muodostuivat Kinaporinkadun kiinteistön
tuotoista (23 %), tukiasumispalvelujen tuotoista (30 %), sosiaalipalvelutoiminnasta ja muista tuotoista (4 %), Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista (40 % ), ESR-rahoituksesta sekä
Helsingin kaupungin avustuksesta (4 %). Tilikauden ylijäämä
49.207,59 € muodostuu Kinaporinkadun kiinteistön sekä tukiasumispalveluiden tuotoista ja on 1,98 % varsinaisen toiminnan
tuotoista. Säätiön tulos käytetään kokonaisuudessaan tukiasuntojen lainojen lyhennyksiin.
Kokonaiskulut vuonna 2013 olivat 2,4 miljoonaa. Suurimman kuluerän muodostivat henkilöstökulut, joiden osuus kaikista kuluista oli 63 %.
Avustuksia jaettiin Kinaporinkadun kiinteistön tuotoista
kriminaalihuoltoa tukevaan toimintaan 20.850 €, joihin sisältyy 5.000 euron suuruinen Kriminaalihuollon palkinto.
Taseen loppusumma oli 5.887.853,48 €.
Raha-automaattiyhdistykseltä saadulla 179.000 euron kohdennetulla avustuksella katettiin keskustoimiston kehittämisyksikön ja viestintäyksikön kuluja. RAY:n avustuksia toi-
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minta- ja projektirahoitukseen käytettiin 822.770 €. Kuuden
tukiasunnon hankintaan saatiin RAY-investointiavustuksia
(50%) 348.406 €. Lainaa näitä hankintoja varten nostettiin
350.000 €.
Tuleva kehitys
Säätiö osallistui Helsingin kaupungin kilpailutukseen eiympärivuorokautisen päihdehuollon asiakkaiden asumispalvelusta sekä asunnottomien tuetun asumisen palvelusta
ja allekirjoitti puitesopimukset Helsingin kaupungin kanssa
2014. Muiden kuntien Espoon, Kirkkonummen ja Vantaan
asumispalvelut perustuvat edelleen yksittäisiin maksusitoumuksiin. Jatkossa palvelutoiminnan osuuden säätiön ylijäämästä toivotaan kasvavan, sillä Kinaporinkadun kiinteistön
tuotot tulee suunnata kiinteistön ylläpitoon, kiinteistön korkeasta iästä ja korjaustarpeista johtuen.
Vuodelle 2014 säätiö sai Raha-automaattiyhdistyksen
myöntämää yleisavustusta, jolla voidaan kattaa säätiön yleiskuluja.

HALLINTO JA
HENKILÖKUNTA

KULUT
-20 850 €
-245 120 €
-40 254 €

-Henkilöstökulut

-88 365 €
-470 941 €

-1 489 617 €

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

-22 034 €

TUOTOT

42 364 € 54 740 €
88 446 €
365 201 €
96 322 €

1 001 770 €
536 050 €

Säätiön hallituksessa toimivat puheenjohtaja Lasse Murto, varapuheenjohtaja Outi
Ruishalme sekä jäseninä Päivi Hannula, Juha Kaakinen ja Timo Simppula. Hallitus
piti vuoden aikana kahdeksan kokousta. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä oli toiminnanjohtaja Jukka Mäki.
Säätiön avustuspäätökset valmisteltiin hallituksen asettamassa avustusjaostossa,
jota johti puheenjohtajana Lasse Murto. Varapuheenjohtajana toimi Tiina Vogt-Airaksinen sekä Taru Neiman jäsenenä. Jaoston jäseninä ja esittelijöinä olivat Jukka Mäki ja
kehittämispäällikkö Maarit Suomela.
Säätiön valtuuskuntaa johti Jouko Kalliomaa. Varapuheenjohtajana toimi 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 toiminnanjohtajana on sen perustamisesta, vuodesta 2001 lähtien toiminut
Jukka Mäki. Asiantuntija- ja kehittämisyksikön päällikkönä toimi Maarit Suomela,
viestintäpäällikkönä Juhani Ikala, talouspäällikönä Minna Roine sekä asumispalvelupäällikkönä Jussi Lehto (28.2.2013 asti, jonka jälkeen tehtävää hoidettiin sijaisuuksilla).
Työntekijöitä säätiön palveluksessa oli vuoden lopussa 37, joista työllistettynä oli
kolme. Lisäksi säätiön kiinteistöhuollon tehtävissä oli kaksi työharjoittelussa ollutta
henkilöä. Vakituisessa työsuhteessa työntekijöistä oli 78 %. Naisia työntekijöistä oli 65
% ja miehiä 35 %. Henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta. Henkilökunnan sairauspäiviä
kirjattiin vuoden aikana 600 (230 päivää 2012). Koulutuksessa työntekijät olivat vuoden aikana 216 päivää (146 päivää vuonna 2012).

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

-Asumisyhteisötuotot

-Muut tuotot

295 997 €

Kritsin TYKY-päivä kesäkuussa oli vauhdikas.
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TULOSLASKELMA
TUOTOT
-Sosiaalipalvelut
-Asumisyhteisötuotot
-Asumisentukimaksut
-Vuokratuotot Kinapori
-Vuokratuotot tukiasunnot
-Avustukset RAY
-Muut avustukset
-Muut tuotot
TUOTOT YHTEENSÄ

2012

54 740 €
365 201 €
96 322 €
536 050 €
295 997 €
1 001 770 €
88 446 €
42 364 €
2 480 889 €

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

-1 489 617 €
-22 034 €
-470 941 €
-88 365 €
-40 254 €
-20 850 €
-245 120 €
-2 377 181 €

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

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

0€
103 708 €
-54 501 €
0€

0€
82 562 €
-47 426 €
0€

TILIKAUDEN TULOS

49 207 €

35 137 €

KULUT
-Henkilöstökulut
-Poistot
-Kiinteistö,- asunto- ja toimitilakulut
-Palvelut
-Tiedotuskulut
-Myönnetyt avustukset
-Muut kulut
KULUT YHTEENSÄ
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2013

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

2013

2012

1 485 €
2 998 474 €

2 970 €
3 019 024 €

2 157 547 €
221 315 €
33 245 €
475 788 €
5 887 853 €

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

25 228 €

25 228 €

2 938 574 €
782 217 €
3 746 019 €

2 938 574 €
733 054 €
3 696 856 €

1 559 603 €
582 231 €
2 141 835 €
5 887 853 €

1 331 155 €
508 257 €
1 839 412 €
5 536 269 €
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LAUSUNNOT 2013

JÄSENYYKSIÄ 2013

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Lausunto lukio-opetuksen tuntijaon uudistamiseen
terveystiedon opetuksen osalta
Lausunto vankeus- ja tutkintavankeuslakien
muutosesitykseen
Lausunto lastensuojelun laatusuosituksista
Lausunto Toimiva lastensuojelu-selvitysryhmän
loppuraportista
Lausunto EU-direktiivin arviomuistioon
seksuaalirikoksista
Lausunto yhdistelmävankeudesta
Lausunto lastensuojelulain 29 § muuttamisesta
Lausunto Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisioon
2025
Lausunto koevapauslaista

SOSTE Suomen Sosiaali ja Terveys ry
Sosiaalialan työnantajat ry
Uudenmaan kiinteistöliitto
SOVATEK-Säätiö
Päihdehuollon Valtakunnallinen Yhteistyöryhmä
Ehkäisevän Päihdetyön Verkosto
Erilaisten oppijoiden liitto

KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN JULKAISUJA
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)
Marjatta Kaurala, Veikko Kylämarttila
Kriminaaliasiamiestoiminnan arviointi ja kehitysnäkymät
Monisteita 1/2011
Tarja Sassi
Suljettujen vankiloiden vanhempi-lapsi -tapaamistilat
Monisteita 2/2011

Kaikki julkaisut ja lausunnot: www.krits.fi/julkaisut

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 elämäntaitoja 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

