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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.

Kulunut vuosi 2014 oli Kriminaalihuollon tukisäätiölle toiminnan arvioinnin paikka – tulevaisuuteen. Säätiö on uusimassa toimintastrategi1aansa vuosille 2016 -2018. Luvassa on enemmän
huomiota yhdyskuntaseuraamuksista vapautuvien tukemiseen, visio Kinaporista järjestötalona sekä tietohallinnon uudistaminen arkityön
sujuvoittamiseksi.
Asiakkaille ja yhteistyökumppaneille tehtyjen kyselyjen mukaan säätiön toimintamuotoihin ja palveluihin ollaan varsin tyytyväisiä. Kasvua toivotaan
perhetyöhön, asumispalveluihin ja vaikutustoimintaan. Kritiikki kohdistuu siihen, että työ painottuu
liiaksi vain Etelä-Suomeen. Säätiön johdon arvioinneissa taas korostuu toimintojen laadun ja palautejärjestelmän kehittäminen. Uusi strategia on rakennettu niin, että määrä- ja laatutavoitteita voidaan
vuositasolla aikaisempaa konkreettisemmin sekä
asettaa että seurata.

TOIMINTAA 						
OHJAAVAT ARVOT
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.
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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Katse eteenpäin!

Säätiön Kinaporin kiinteistössä toimii lähes kymmenen järjestöä tai muuta toimijaa, joiden kohderyhminä on paljon sekä ammatillista että vertaistarvitsevia, haavoittuvissa olosuhteissa olevia
3tukea
henkilöitä. Nyt pohdimme yhdessä, mitä kumppaneina voitaisiin tehdä enemmän, ja miten säätiön
vanha, osin yli 100-vuotias kiinteistö saadaan toimivammaksi.

Jenginuorihanke sekä Helsinkiä ympäröivien maalinnoitusten kunnostamista yhdyskuntaseuraamustyönä koskeva
selvityksemme virittivät huomaamaan, että säätiöllä olisi työkaluja yhteistyöhön yhdyskuntaseuraamustoimistojen
kanssa. Suunnitteilla on ehkäisevän tuen järjestämistä nuorille yhdyskuntaseuraamusasiakkaille.
Merkittävä rahoittajamme, Raha-automaattiyhdistys, päätti, etteivät asiakkaille annettavat ”ahkeruusrahat” ole
enää avustuskelpoisia menoja. RAY:n esittämät perustelut olivat oikeutettuja. Ahkeruusrahoja ei tule käyttää työllistämiseen. Krits ei ole koskaan näin toiminut, vaan tätä tuloverolain 92 §:n mukaista mahdollisuutta on hyvin
säästeliäästi sekä tarkkojen myöntämiskriteerien täytyttyä käytetty palkitsemaan ja tukemaan kuntoutuksessaan
edenneitä lähes rahattomassa asiakaskunnassamme. Olemme nähneet, että asiallisella ahkeruusrahan käytöllä on
merkittävä kannustava vaikutus. Emme tule sen käytöstä luopumaan. Käytämme siihen vain säätiön omia tuottoja.
Vertaistuki Rediksen aktiiveilla oli mahdollisuus osallistua Vapauden kauhu -teatteriprojektiin. Mahdollisuus päästä
teatteriammattilaisten kyydissä toteuttamaan itseään ja tuomaan pintaan osin syvään painettuja tuntojaan ja luovuuttaan oli asiakkaille myönteinen ja heitä tukeva kokemus. Tällaista toimintaa olemme jatkossakin tukemassa.
Säätiön toimintavuoden taloudellinen tulos oli hyvä. Käyttötaloutemme on kunnossa ja hyvin hoidettu. Tulevaisuus on kuitenkin tuottamassa haasteita: välttämättömät remontit odottavat Kinaporin kiinteistöä. Katot on
uusittava ja tilojen liikuntarajoitteisuutta vähennettävä. Tämä merkitsee vääjäämättä sitä, että säätiön on pidettävä
taukoa uusien tukiasuntojen hankinnassa. Nyt on investoitava omiin tiloihin.
Harmin paikkojakin kuluneella kaudella kohdattiin. Kuntouttavan kriminaalipolitiikan tulevaisuus huolettaa. Nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä tietoon ja tutkimukseen perustuvan kriminaalipolitiikan eetos on murtumassa
lyhytnäköisen kamreeriajattelun valtavirrassa. Toinen harmitus ovat olleet kilpailutus- ja hankintalainsäädännön
ilmentymät yritettäessä järjestää laadukasta palvelutoimintaa sosiaalihuollon erityisryhmille. Olemme itse joutuneet
näkemään, mitä vahinkoa suoraviivainen markkina-ajattelu omalla sektorilla aiheuttaa: byrokratiaa, kustannusten
nousua, jäykkyyttä, asiakaskunnan tarpeiden sivuuttamista. Millaisella strategialla vastaamme näihin arjen työtä
hankaloittaviin harmituksiin?
Me, säätiön toiminnan alusta lähtien mukana olleet, hallituksen puheenjohtaja Lasse Murto ja allekirjoittanut
olemme kuitenkin hyvillä mielin jättämässä paikkamme tuoreille voimille säätiön johdossa. Uusi puheenjohtaja
Juha Kaakinen ja toukokuussa 2015 aloittava toiminnanjohtaja Sanna Väyrynen ovat jo otteissaan osoittaneet, että
kuntouttavan ja humaanin kriminaalipolitiikan linja säätiöllä tulee vain vahvistumaan.
On ollut hieno kokemus työskennellä säätiön upean ja osaavan työntekijäkunnan sekä yhteistyökumppaneidemme,
kuntouttavaa kriminaalipolitiikkaa toteuttavien työntekijöiden kanssa. Lämmin kiitos teille!

Jukka Mäki
Toiminnanjohtaja
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TUKIASUMISPALVELUT
(TUPA)

TYÖALAT
PÄHKINÄNKUORESSA
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LAPSI- JA LÄHEISTYÖ

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 6-7

Ehjä perhe -toiminta kehittää
perhetyön muotoja, järjestää koulutusta ja konsultaatiota kunnille,
rikosseuraamusalalle ja järjestöille sekä
järjestää perheleirejä. Ehjä perhe myös
koordinoi valtakunnallista rikosseuraamusasiakkaan läheistyön verkostoa.
Lue lisää sivulta 10

VIESTINTÄ

JÄLKISOVITTELUHANKE

Viestintäyksikkö tukee säätiön toimintaa viestinnällisin keinoin. Lisäksi viestintäyksikkö vastaa Portti vapauteen
-portaalista ja Facebook-sivuista sekä
koordinoi 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. Yhteistyössä ovat mukana
sovittelun palveluntuottajat, rikosseuraamusalan toimijat ja mm. rikosten
uhrien järjestöt
.
Lue lisää sivuilta 18-19

KRIMINAALIASIAMIESTOIMINTA

OPPIMISVALMENNUS

VERTAISTUKI REDIS

MAALINNOITUSHANKE

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

Oppimisvalmennuksen 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

Euroopan sosiaalirahaston ja Rikosseuraamuslaitoksen rahoittamassa esiselvityshankkeessa (2014) tarkasteltiin
Helsinkiä ympäröivän, ensimmäisen
maailmansodan aikaisen maalinnoitusvyöhykkeen linnoitusten soveltuvuutta
rikosseuraamusasiakkaiden työkohteiksi.
Lue lisää sivuilta 22-23
Harri Eerikäinen
Vastaava ohjaaja

JENGINUORIHANKE

JUURET VAPAUTEEN

KEHITTÄMISTOIMINTA

PROJEKTISOSIAALITYÖ

Helsingissä toteutettava hanke (20122015) rakentaa päihteillä ja rikoksilla
oireilevien nuorten tavoittamiseen
ja heidän tarvitsemiinsa palveluihin
sitouttamiseen tähtäävää etsivän työn
mallia. Lisäksi koulutetaan sosiaalija nuorisotointa sekä lastensuojelua monikulttuuristen jenginuorten
kohtaamiseen sekä heidän palvelutarpeisiinsa ja tehdään työtä nuorten
perheiden kanssa.
Lue lisää sivulta 17

Juuret vapauteen -hankkeen (20132014) tavoitteena oli luoda vankilaan
kuntoutusmalli, joka perustuu vihreä
hoiva -ajatteluun. Hanketta vietiin
eteenpäin Keravan vankilassa.
Lue lisää sivulta 21

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 14

5

PALVELUT: Tukiasumispalvelut

ASUMISEN ALKUUN
Tukiasumispalvelut (Tupa) tuottaa asumispalveluja
pääkaupunkiseutulaisille asunnottomana vankilasta vapautuville ja muille rikosseuraamustaustaisille.
Asuminen säätiön tukiasumispalveluissa on päihteetöntä. Asumispalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti
jo rangaistuksen aikana kuntoutukseen ja rikoksettomaan elämään sitoutuneille ja päihteettömyyteen
pyrkiville. Tuetulla asumisella turvataan edellytykset
kuntoutumisen jatkumiseen vapaudessa. Erityisenä
kohderyhmänä ovat valvotussa koevapaudessa olevat. Myös kohderyhmän omaisia ja muita läheisiä tuetaan. Pääosa Tupalle osoitetuista asuntohakemuksista tulee vankiloista.
Kaiken kaikkiaan tukiasumispalvelutoiminnassa on ollut haasteena saada kunnilta henkilön tuen
tarpeen pituutta vastaava tukipalvelumaksu. Käytännössä säätiö on tuottanut tukea asukkaille paljon
myös omalla kustannuksellaan.
Asukkaan asumispolku kulkee pääsääntöisesti asumisvalmennusyksikön kautta hajasijoitettuun tukiasuntoon ja sieltä normaaliin vuokrasuhteeseen joko
säätiölle tai muualle.
Tukipalveluita tuotetaan myös Espoon kaupungin (Espoon Asunnot Oy) sekä Y-säätiön asunnoissa
asuville asukkaille. Tupa on mukana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa, Risen Oma
koti -hankkeessa sekä Vapautuvien asumisen tuki
-verkostossa.
Tukiasumisen palvelumallien kehittämisessä Tupan erityinen huomio on asumisen tuen kehittäminen uusien seuraamusmuotojen (valvottu koevapaus
ja valvontarangaistus) piiriin tuleville asumisvalmennusyksikön asukkaille.

Laatukriteerien määrittämistä, seurantaa ja arviointimallia koskevaan kehittämistyö aloitettiin syksyllä 2014. Tupa on mukana Helsingin kaupungin
palvelujen tuottajien kanssa laadittavan hyvinvointija asiakastyytyväisyysmittarin kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tupan asiakkaille järjestettiin asukastyytyväisyyskysely, jonka palaute oli pääosin positiivista.
Asumisohjaajan ohjekirjaa varten on syksyn 2014
aikana kerätty tietoa ja ohjeet, jotka päivitetään ohjekirjaan vuoden 2015 kevään aikana. Asiakkaasta
tehty palvelutarpeen arviointi on vakiintunut osaksi
työskentelyä ja sen pohjalta laaditaan palvelu- ja kuntoutussuunnitelma.

Asumispalveluiden parissa työskentelevistä ovat ehtineet samalle sohvalle projektiasumisohjaaja Elina Toijanaho, projektipäällikkö Olli Kaarakka, asumispalvelupäällikkö Tarja Latvanen, asumisohjaajat Silja Leppälä ja Anne Suominen sekä asumispalvelukoordinaattori Mia Juselius.
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Tukiasumisen tavoitteena on
asunnon saaminen ja säilyttäminen sekä onnistunut siirtyminen siviilielämään.

Asumisen tuki on asumiseen
sekä muuhun elämään liittyvien
asioiden ohjausta, neuvontaa ja
tukea.

Asumisvalmennusyksikkö (ASVY)

Ohjaus asumiseen

on
26-paikkainen ei-ympärivuorokautista tukea tarjoava
yksikkö säätiön Kinaporinkadun kiinteistössä. Henkilökunta on paikalla arkisin ma–pe klo 8–18. Yksikön asuintiloja olivat kolme yksiötä, kaksi kaksiota,
yksi kolmen huoneen asunto, kaksi neljän huoneen
asuntoa sekä yksi neljän itsenäisen pienasunnon yhteisö ja yksi viiden itsenäisen pienasunnon yhteisö.
Asumisvalmennusyksikkö on tarkoitettu päihdeongelmaiselle asunnottomuustaustaiselle rikosseuraamuksesta vapautuvalle, joka jo rangaistusaikana on
sitoutunut kuntoutukseen.
Eri asukkaita vuoden aikana
Naisia asukkaista		
Yksikköön muuttaneita
•
Helsinki   35
•
Espoo   12
•
Vantaa 1          
Päättyneet asumiset		
Tukiasuntoon muutti		

RAY:n rahoituksella toimiva asumispalvelukoordinaattori etsii asumisen muotoja sellaisille pääkaupunkiseudulle vapautuville vangeille
ja muille Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaille, jotka
ovat asunnottomia, elävät ilman pysyvää asuntoa tai
tarvitsevat apua asumiseen liittyvissä asioissa.
Vankilasta vapautumisen jälkeen sujuvan arjen rakentaminen vaatii asiakkaalta vahvaa tukiverkostoa ja
elämänhallintaa. Asumispalveluohjauksen tarkoituksena onkin löytää asiakkaalle hänen tarpeitaan vastaava asumismuoto, jossa asuminen voisi onnistua.
Monella haasteita luovat vaikeudet päihteiden käytön
hallinnassa sekä asumisen taidoissa.
Asumispalvelukoordinaattori toimii vankilan, vangin kotikunnan sekä järjestöjen välisenä palveluohjaajana ja asiantuntijalinkkinä. Asumispalveluohjaus
toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla toiminta-avustuksella.
Infokäynnit Etelä-Suomen alueen vankiloissa toteutuivat hyvin Helsingin, Keravan, Jokelan sekä
Riihimäen vankiloiden kanssa. Helsingin vankiloissa
säännölliset käynnit eri osastoilla ovat taanneet sen,
että tieto kulkee hyvin myös vankien keskuudessa.
Lisäksi infoja pidettiin muun muassa Tervalammen
kuntoutuskeskuksessa, Ridasjärvellä sekä romaneille
suunnatussa päiväkeskus Kaalossa.
Asumispalvelukoordinaattori on ollut suunnitellusti mukana eri yhteistyötahojen ja Kritsin Tukiasumispalveluiden seurantapalavereissa. Espoon ja
Vantaan kaupunkien sekä Helsingin kaupungin Asumisen tuen kanssa on myös järjestetty säännöllisesti
seurantapalavereita.

71
5
52

46
10

Hajasijoitetut tukiasunnot on tarkoitettu asunnottomana rikosseuraamuksesta vapautuville pääkaupunkiseutulaisille, jotka ovat sitoutuneet
jo rangaistuksen aikana kuntoutukseen ja pyrkivät rikoksettomaan ja päihdehäiriöistä vapaaseen elämään.
Erityisenä kohderyhmänä ovat asumisen tukea tarvitsevat valvottuun koevapauteen tulevat. Asuminen
hajasijoitetuissa tukiasunnoissa on päihteetöntä ja
päihteettömyyttä valvotaan puhalluttamalla ja huumeseuloilla. Tukiasuntoja oli vuoden lopussa 62.
Eri asukkaita vuoden aikana 71
Alkaneet asumiset		
15
Päättyneet asumiset		
17
Jatkoasuntoihin siirtyneet
3
Tukipalveluasukkaat		
24
(tilanne 31.12.2014)
•
Helsinki 17
•
Espoo    7
Valmennusyksiköstä tukiasuntoon muutti 10
Suoraan tukiasuntoon muutti 5

Asumispalvelukoordinaattori Mia
Juselius: Asumispalveluohjauksen
tärkein tehtävä on pyrkiä saattamaan asiakkaat oikeanlaiseen, tarpeita vastaavaan asumismuotoon
tai tarvittaessa päihdehoitoon.

Toiminta numeroina		
		
Hakijoita/haastateltuja
Palveluohjausasiakkaita
Vankilakäynnit
Yhteistyötapaamisia
Palaverit
Ryhmät		
Infot		
			

2014

2013

170
80
59
83
101
16
9

158
60
61
88
70
-
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Saattaen vapauteen
-hanke: tehostettua
tukea asumiseen
Tavoitteena on vähentää asunnottomien helsinkiläisten rikosseuraamusasiakkaiden uusien seuraamusten
epäonnistumista, kun heidät on kotikunnan ja Rikosseuraamuslaitoksen päätöksellä sijoitettu suorittamaan seuraamusta Kriminaalihuollon tukisäätiön
asumisvalmennusyksikköön. Projektilla on tällä hetkellä 11 asiakasta asiakaskokeilussa. Näistä viisi asuu
asumisvalmennusyksikössä, kolme Kritsin tukiasunnossa, kaksi Y-Säätiön välivuokrausasunnossa ja yksi
muualla.
Vuonna 2014 aloitettiin neljä uutta tehostetun
tuen kokeilua: yövieraskokeilu, Green Care -kokeilu,
kokemusasiantuntijan palkkaus ja asumisopasryhmä.
Kokeilut onnistuivat kokonaisuudessaan odotetusti
ja niiden avulla saatiin arvokasta tietoa erilaisten tuen
mallien toimivuudesta erilaisille ryhmille. Osahankkeista erityisesti läheis- ja perhetyötä pyrittiin lisäämään, samoin retkahduksen käsittelyä osana asumisohjausta. Retkahduksen käsittelyn työ- ja ohjekirjan
kokoaminen aloitettiin keväällä. Tarkoituksena on
luoda käytäntöjä, joilla käsitellään retkahduksia osana asumisohjausta – kevyellä ja asumisohjaukseen
sopivalla tavalla.
Vuonna 2014 lähityötä tehtiin yhteensä n. 420
tuntia ja puhelinyhteydenottoja asiakkaisiin oli 548
kappaletta. Asiakkuuteen liittyviä kontakteja yhteistyötahoihin oli lähinnä Rikosseuraamuslaitokseen ja
asiakkaan sosiaalityöntekijään.
Rikosseuraamusalan sosionomiopiskelija (AMK,
Laurea) Julia Saarholm sai loppuvuodesta 2014 valmiiksi opinnäytetyön ”Irti rikollisuudesta koevapauden ja tuen avulla – Saattaen vapauteen -projektin
asiakkaiden kokemuksia”.

Saattaen vapauteen -hanke
(2013-2015) toimii myös
osana tukiasumispalveluja.

Vapauden kauhusta itsensä tuntemisen iloon?
Rediksen ja kansallisteatterin yhteinen Vapauden kauhu –projektiin liittyvä työpaja käynnistyi suunnitellusti elokuun puolivälissä. Mukana on ollut varsin tiiviisti 7-10 omaa kokemusta aihepiiristä omaavaa
työpajan jäsentä, ja joukko kerran tai parin kävijöitä, jotka ovat jättäneet oman jälkensä kokemusten
kavalkadiin.
Toisen vahvasti eläytyen kertoma kokemus on saanut uuden muodon toisen siitä kirjoittamassa tekstissä, jonka jakaminen kaikille taas näppäilee kussakin ihan omanlaisiaan kieliä. Millainen melodia niistä
yhdessä syntyy? Varmaan ihmisen näköinen…
Syyskuussa käytiin tutustumassa Kansallisteatteriin paikan päällä. Taisto Reimaluoto ja Ilja Peltonen
kierrättivät meitä sokkeloisen rakennuksen uumenissa kertoen miten teatteri ja sen suuri henkilökunta
toimivat. Kierroksen jälkeen katsottiin Miika Nousiaisen romaaniin perustuva ”Metsäjätti”-esitys, ja
päästiin juttelemaan toisessa pääroolissa esiintyneen Jani Karvisen kanssa.
Työpajatyöskentelyssä on käsitelty vapauteen, vankeuteen, hyviin ja dramaattisiin hetkiin ja tapahtumiin, niin suuriin kuin pieniinkin liittyviä muistoja ja tunteita, annettu niiden nousta, elää, muuntautua toisiksi ja saada itse tai toisten esittäminä uusia ilmiasuja. Näinhän meidän sisäisyydessämme elävät,
usein kovin yleisinhimilliset peruskokemukset saavat eri yksilöiden elämissä aivan erilaiset ilmaisunsa,
jossa ytimenä kuitenkin on – inhimillisyys, vertaisuus? Taitaa olla yhtä suurta teatteria koko elämä…
Taiston kertoma kokemus ryhmäläisten näyttelemänä herätti ainakin itsessäni mielikuvia ja muistoja
samankaltaiseen menneisyyden asetelmaan liittyvistä tunteista. Siellä ne ovat ja elävät, mutta tulevat näkyviksi, haalistuvat, muuntuvat, maatuvat, ehkä muuttuvat kukkasiksi.
Itselläni kokemus epäaitoudesta, falskiudesta ja näihin liittyvästä epämukavuudesta pieniä tilanteita näyteltäessä on ollut ehkä juuri edelliseen liittyen hyvin terapeuttista ja vapauttavaa, kun sen on hyväksynyt,
ja osallistunut siitä huolimatta. En osaa, enkä vielä tahdokaan sitä analysoida sen tarkemmin. Jotain samaa lienee itseni kaltaisen, vahvasti työskentelyyn sitoutuneen kaverin toteamuksessa, että hän osallistuu
nyt sillä asenteella, ”että jos tarttee ottaa kakkoseen niin sitten otetaan”.
Miten pienet asiat ovatkaan niitä elämää vääjäämättömästi ohjaavia näkymättömiä junanraiteita, ja miten selittämättömästi ne ratapihan vaihteet kuitenkin kääntyvät, kun saa tartuttua niitä liikuttaviin vipuihin omassa itsessään. Sitä kuvittelee että elämänmuutos on niitä kouluja ja duuneja, parisuhteita ja asuntoja. Voi se olla niitäkin ennemmin tai myöhemmin, mutta ennen kaikkea se
on näitä pieniä arkipäivän uusia valintoja, rohkeutta, ennakkoluulottomuutta, itsetuntemukselle ja totuudelle avointa mieltä, uusille raiteille lähtemistä, ”uusien asetusten päivittämistä ATK:lle”.
Harri Eerikäinen
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PALVELUT Vertaistuki Redis

TUKIKOHTA LINNAKKEESTA PÄÄSSEILLE
Vertaistuki Rediksen toiminnallisessa tiimissä
on kaksi palkkatyössä olevaa Rediksen omataustaista ammattityöntekijää, mutta siihen kuuluu eri
aikoina myös Tupan ohjatun iltatoiminnan työntekijöitä ja työkokeilijoita, muita TE-keskuksen työkokeilussa olevia, Laurean ja Diakin eri linjojen
opiskelijoita, koevapaudessa olevia rikosseuraamusta suorittavia, yhdyskuntapalvelun suorittajia
ja vapaaehtoisia.
Redis-yhteisön rakentuminen on edennyt hyvin.
Osallistujien oman motivaation lisäksi merkitystä
on myös sillä, että omataustaisten työntekijöiden
ja muiden toimintaan osallistuvien kohdalla Kritsissä eletään niin kuin saarnataan, annetaan niin
yksilölle kuin yhteisöllekin tilaa ja aikaa kasvaa
omaan tahtiinsa, itsensä ja tekijöittensä näköiseksi.
Eletään ja toimitaan jalat maassa mutta työmuotoon ja tekijöihin luottaen.

Rediksen kävijät ovat ryhtyneet kantamaan toisistaan vastuuta, mikä tukee myös vastuunkantajan omaa elämänmuutosta. Vertaistuellisessa toimintamuodossa on tiettyjä ominaispiirteitä, joita
puhtaassa ammattilaiskohtaamisessa ei yleensä ole,
ja tämä tekee vertaistuesta varteenotettavan ja vaikuttavan työtavan.
Green Care –toiminnasta tuli merkittävä osa
Rediksen retkitoimintaa ja yhteistyökuvioita.
Yhdessä Juuret vapauteen -hankkeen ja Helsingin
A-killan kanssa toteutettiin tammikuun lumiliikuntapäivä, helmikuun pilkkireissu, maaliskuun
tossulätkää Tervalammella tulineen ja ruokineen,
toukokuun Korkeasaarireissu ja kesäkuun melontaretki Keravanjoella. Lisäksi kävijät halusivat itse
lähteä tekemään keväisiä kylvötöitä siirtolapuutarhapalstalle ja maalaustöihin Kivinokan kesämajalle, jotka molemmat toteutettiin. Syyskaudella
järjestettiin ulkoilu- ja kalastusretki Tervapirttiin,
sienestettiin Sipoonkorvessa, telttailtiin marraskuussa Nuuksiossa yön yli puolijoukkueteltassa ja
pelattiin joulukuussa tossulätkää Tervalammella.

Redis on matalan kynnyksen vertaistukipiste vankilasta vapautuville
Sörnäisissä.

Rediksen toimintaan kuuluu myös retkeily.

Redis oli mukana Suomen kansallisteatterin ”Vapauden kauhu”
-teatteriproduktiossa. Sen etenemisestä kirjoitti Rediksen vastaava
ohjaaja Harri Eerikäinen blogissaan;
tässä lokakuun tunnelmia.

Käyntejä Rediksessä 2015
Miehet			2687
Naiset			
522
Miehet alle 26 v.
24
Naiset alle 26 v.
40
Kaikki kävijät		
3273
Lauantain ruokaryhmä 457
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PALVELUT: Lapsi- ja perhetyön koordinaatio

EHJÄ PERHE

Kriminaalihuollon tukisäätiössä on kehitetty vankien
ja heidän läheistensä kanssa tehtävää perhetyötä vuodesta 2005, ja vuonna 2011 se vakinaistettiin Ehjä
perhe -nimellä RAY:n rahoittamaksi toiminnaksi.
Ehjä perhe –toiminta sisältää koulutusta, seminaareja, materiaalin tuotantoa, tukea asiakastyössä,
tapahtumia, ryhmätoimintaa, verkostoitumista,
leirejä, lausuntojen antamista, vaikutustyötä…
Perheterapeutti vastaa myös kysymyksiin Portti
vapauteen -palvelun neuvontapalstalla.
Kun Ehjä perhe aloitti kuntouttavan perheleiritoiminnan, muodostui toiminnan käyntiin saattaminen kauden keskeiseksi tavoitteeksi. Vuoden
aikana toteutettiin ’Potentiaalisten ongelmien riskianalyysi’ leiritoiminnan mahdollisiin ongelmiin
liittyen, käytiin laajat neuvottelut Risen kanssa,
allekirjoitettiin toimintaan liittyvä puitesopimus
sekä kilpailutettiin leiritoiminnan järjestämispaikat. Perehdyttämistä uuteen perheleiritoimintaan
valituille vastaavalle ohjaajalle ja ohjaajalle toteutettiin tiiviisti koko kauden ajan sekä järjestettiin
kaksi perheleiriä Itä- ja Pohjois-Suomen ja EteläSuomen Rikosseuraamusalueilla.
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Leiritoiminnan puitesopimus Rikosseuraamuslaitoksen kanssa mahdollistaa laadukkaan perheleiritoiminnan.

Lasten vertaisryhmätoimintakokonaisuus ohjattiin syyskaudella, jolloin mukana oli kuusi lasta.
Lisäksi jatkettiin asiakasvastaanottoa ajanvarauksella. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestettiin vankien omaisten ilta kaksi kertaa sekä
osallistuttiin nuorille suunnattuun ’Rikkinäiset’
chat-ryhmään.
Kauden aikana Ehjä perhe -toiminta muutti
uusiin isompiin työtiloihin sisäpihalle ja tämä
mahdollisti avointen ovien kokeilun syyskaudella.
Kokeilu oli hyvin onnistunut ja sen myötä tavoitettiin laaja joukko sosiaalisektorin edustusta.
Toiminta koordinoi myös valtakunnallista
Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön verkostoa,
joka kutsuttiin kaksi kertaa koolle.

Perhetyön päällikkö Tarja Sassi:
Vanhemmuuden tukeminen ja lasten näkyväksi tekeminen vankeusaikana on edelleen toiminnassamme keskiössä.

Leirielämään kuuluu nuotio ja tikkupulla...

Lapsiasiamies Tuomas Kurttila on Tarja Sassille tärkeä yhteistyökumppani

PALVELUT: Oppimisvalmennustyön koordinaatio

OPPIMISEN ONGELMAT NÄKYVIIN
Oppimisvalmennustyön koordinaation tavoitteena
on rikostaustaisten henkilöiden oppimisvaikeuksien tunnistaminen, kuntoutus- ja kompensaatiovaihtoehtojen löytäminen sekä yleisen elämänhallinnan
edistäminen. Sitä varten kehitetään sellaisia työkaluja ja menetelmiä, joilla erityisesti rikostaustaisten
oppimisvaikeuksia pystytään tunnistamaan ja oppimisvaikeuksista kärsiviä kuntouttamaan. Työhön
kuuluu tiedotus- ja konsultaatiotyötä rikostaustaisten asiakkaiden ja heidän parissaan työskentelevien
ammattilaisten keskuudessa.
Yhteistyö on tiivistä muiden toimijoiden kanssa.
Yhteistyön tärkeimpänä muotona on OVA-verkosto, johon kuuluu yli 50 jäsentä. Verkosto kokoontui neljä kertaa. Oppimisvalmennuskoordinaattori
kuuluu Oikeus oppimiseen- sekä Selkokielen neuvottelukuntiin,
Oppimisvalmennustyön tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat rikosseuraamusalan toimijat
sekä oppilaitokset. Etenkin oppilaitosyhteistyö
Keskuspuiston ammattiopiston, Validian, HDO:n
ja Stadin ammattiopiston kanssa on ollut hyvin
hedelmällistä. Muita tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat olleet vuoden 2014 aikana Kuntoutussäätiö ja ADHD-liitto. Yhteistyötä on tehty myös
esimerkiksi ADHD-liiton, Kris-Etelä-Suomen,
Silta-Valmennus ry:n, Suoja-Pirtti ry:n, Marttaliiton ja Kuntoutussäätiön sekä erilaisten hankkeiden
kanssa.

Kansainväliseen yhteistyöhön osallistuttiin Hollannissa järjestetyssä lukivaikeutta käsittelevässä
Alippe-workshopissa ja Pohjoismaisilla vankilaopetuspäivillä Kööpenhaminassa.
Adhd-oireisille rikostaustaisille suunnattu verkkokäsikirja toteutettiin yhteistyökumppaneina ADHDliiton Porina-projekti sekä Kuopion yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijät. Käsikirjan ohjelmaa
päästään kokeilemaan yhdyskuntaseuraamustoimiston asiakkailla.
Asiakkaille, erityisesti vangeille, on laadittu aikuisten adhd:ta käsittelevä esite vuoden 2014 aikana. Perustiedon lisäksi esitteessä muun muassa kerrotaan,
kuinka hakeutua adhd-tutkimuksiin vankeusaikana.
Esitteen luettavuuteen ja selkeyteen on kiinnitetty
erityisesti huomiota. Loppuvuonna valmistui myös
päivitetty versio vankilasta vapautuvan oppaasta.
Oppaan tiedot päivitettiin ajantasaisiksi ja tekstiä
muokattiin selkokielisenpään muotoon. Koordinaatio toteutti päivityksen Kriminaaliasiamiestoiminnan
kanssa yhteistyössä.

Oppimisvalmennustyön koordinaattori Sarita Koskinen: Lähes neljällä
viidestä rangaistukseen tuomitusta
nuoresta on jokin oppimisvaikeus.
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PALVELUT: Kriminaaliasiamiestoiminta
Kriminaaliasiamiestoiminnan tavoitteena on edistää rangaistuksesta vapautuvien ja heidän
omaistensa asemaa yhteiskunnassa, tarpeenmukaisten palvelujen saatavuutta, yhteiskuntaan
sijoittumista sekä ehkäistä uusintarikollisuutta.
Keskeisiä toiminta-alueita ovat asiakkaiden ohjaus ja neuvonta sekä asioiden ajo viranomaisiin päin,
vaikuttamistoiminta, tiedotus, koulutus ja konsultointi alan kysymyksissä.
Kriminaaliasiamiestoiminta täydentää ja tukee olemassa olevia palveluja ja on siten luonteeltaan
viimesijaista. Toiminta jakautuu asiakastyöhön ja vaikuttamistoimintaan.

EDUNVALVONTAA JA NEUVONTAA
Asiakastyö

Toimintakauden aikana asiakkaita oli 333 ja asiakasyhteydenottoja 504. Aiempien vuosien tapaan
enemmistö asiakkaista oli miehiä (61 %). Vankeja tai
rangaistukseen tuomittuja asiakkaista oli hiukan yli
puolet, omaisia runsas kolmasosa ja vapautuneita 10
%. Omaisten yhteydenotot liittyvät usein vangin asioihin.
Toimeentulotukiasioissa nousivat esiin
mm. vankien toimeentulotukipäätösten erilaisuus
kunnasta riippuen ja ongelmat omaisten toimeentulotukiasioissa mm. tuloksi laskettu etuus, jota ei
vielä oltu haettu, lyhyenkin tuomion aikana perheen edellytettiin muuttavan pienempään asuntoon.
Laitossiirtoja koskevat yhteydenotot
liittyivät pääosin vangin pääsyyn lähemmäs perhettä. Kielteisten päätösten perustelut sekä laitossiirroissa, poistumisluvissa että perhetapaamisissa
olivat usein riittämättömiä.
Valvomattomiin
perhetapaamisiin
vankila-aikana liittyvät yhteydenotot lisääntyivät.
Kyseessä oli yleensä joko etukäteisneuvonta perhetapaamisen saamiseksi tai saatu kielteinen päätös.
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Vaikuttamistoiminta

Vaikuttamistoiminnan tavoitteena on eri keinoin vaikuttaa palvelu- ja tukijärjestelmiin, lainsäädäntöön ja
ohjeistuksiin sekä viranomaisten toimintakäytäntöihin siten, että ne vastaisivat paremmin kohderyhmän
tarpeita ja tukisivat paremmin kuntoutustavoitteita.
Vierailtiin kymmenessä Rikosseuraamuslaitoksen toimipaikassa sekä oikeuspsykiatrisia
potilaita hoitavassa sairaalassa ja vankiloissa pidetyissä infoissa. Lisäksi tavattiin läheisten illoissa ja
yhteistyöpalavereissa muuta Risen henkilökuntaa
eri laitoksista,
Järjestettiin kaksi lastensuojeluteemaista
koulutusta Kritsin lapsi- ja perhetyön kanssa, ulosotto- ja rikosvelkakoulutus Kritsin, KRISin ja Helsingin YKS-toimiston henkilökunnalle sekä kaksi
velkakysymyksiin liittyvää koulutusta vankilassa.
Näihin osallistui noin 110 henkilöä.
Yhdeksän lausuntoa OM:n ja STM:n
lakiesityksiin, eduskunnan lakivaliokuntaan sekä
Rikosseuraamuslaitoksen ohjeisiin ja oppaisiin.

YHTEYDENOTON SYY
Kriminaaliasiamies Marjatta Kaurala:
Rangaistuksesta vapautuvat ja
heidän omaisensa kohtaavat edelleen
vaikeuksia palvelujen saannissa.

Yhteydenottoja
Rangaistuksen toimeenpano

Velka, ulosotto, korvaus

Toimeentulo

Asuminen, kuntoutus

Lastensuojelu

Muu

700

600

500

Sosiaalineuvoja Anastasia
Lapintie: Asiamiestoimintaan
tuli yhteydenottoja vankien
toimeentulotuesta,
terveydenhuollosta ja läheisten
tapaamisista.
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PALVELUT: Ostopalvelut vankiloissa
Sosiaalityötä Vanajalla
Kritsin projektisosiaalityöntekijä on työskennellyt
Vanajan vankilassa vuodesta 2007 alkaen. Projektisosiaalityöntekijä keskittyy työssään valmistelemaan
vankien valvottuja koevapauksia sekä vapautumista ja tekee monipuolista kuntoutustyötä vankilassa.
Kuntoutustyön pääteemoja ovat yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen sekä rikollisuuden
ja väkivallan vastainen työ. Työskentelyä raamittaa
jokaisen asiakkaan kanssa häntä koskeva rangaistusajan suunnitelma. Sosiaalityössä eettiset kysymykset
ovat keskiössä, vankilassa korostuvat myös yhteiskunnan normit sekä yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan määritykset koskien oikeaa ja väärää.
Projektisosiaalityöntekijä on työskennellyt pääosin
naisvankien kanssa, naiserityisellä työotteella. Projektisosiaalityöntekijä on tukenut, neuvonut ja ohjannut vankeja pääsääntöisesti yksilövastaanotoilla.
Hän on myös ohjannut vangeille ja heidän perheilleen perheiden päiviä.
Työ sisältää toisaalta vankien neuvontaa käytännön asioissa ja käytännön asioiden hoitamista
yhdessä vangin kanssa tai vangin suostumuksella.
Pääosin projektisosiaalityöntekijä sopii vangeille
virastokäyntejä ja haastatteluaikoja eri toimijoiden
luokse ja vangit hoitavat nämä asioinnit itsenäisesti
vankilan johtajan myöntämillä poistumisluvilla.
Toisaalta projektisosiaalityöntekijä käy vankien
kanssa yksilöohjauskeskusteluja. Yksilötyöskentelyllä edistetään vangin rangaistusajan suunnitelman eri osioita kuten ajattelu, käyttäytyminen ja
asenteet.
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Projektisosiaalityöntekijä ohjasi loppuvuoden
aikana kaksi SUHA-ohjelmaa (suuttumuksen
hallinta -ohjelma), toisen naisten osastolla ja toisen miesten osastolla, sekä yhden VKM-ohjelman
(Viisi keskustelua muutoksesta) naisvangille. Projektisosiaalityöntekijä, työparinaan perhetyön erityisohjaaja, ohjasi myös AKKA-ryhmän naisvangeille. Ryhmään otetaan mukaan 4-8 naisvankia,
jotka ovat kokeneet tai todistaneet lähisuhdeväkivaltaa tai ovat itse syyllistyneet väkivallan käyttöön
parisuhteissa. Vankilan perhetyön erityisohjaaja ja
projektisosiaalityöntekijä suunnittelivat ja toteuttivat perheiden päivän vankivanhemmille ja heidän
perheilleen (puoliso ja/tai lapsi/lapset) yhdessä
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan perhetyöntekijän kanssa.
Projektisosiaalityöntekijän työ on Rikosseuraamuslaitoksen ostamaa Kritsin palvelutoimintaa.

Palveluohjausta järjestöyhteistyönä
vapautuville -projekti 2012-2014

Tukipalveluverkosto
vapautuville vangeille
Palveluohjausta järjestöyhteistyönä vapautuville
-projekti käynnistyi tammikuussa 2012. Aktiiviselta
toimintajaksoltaan kaksivuotista projektia hallinnoi
Kriminaalihuollon tukisäätiö ja rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Projekti liittyi keskeisesti Hoitokoti
Sillanpirtissä toteutettavaan Tuetun asumisen ja vapauttamisen valmennuspalveluun (Tuvat).
Projektin käytännön toteutuksesta vastasi projektikoordinaattori, jonka työhön kuului Tuvatvalmennuksen sisällön kehittäminen yhteistyössä
Hoitokoti Sillanpirtin sekä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Koordinaattori toimi palvelukoordinaattorina vankilan ja Sillanpirtin välillä ja teki
tiivistä työtä Helsingin vankilan ohjaajan sekä
Hoitokoti Sillanpirtin sosiaalityöntekijän kanssa.
Syksyn 2014 aikana valmisteltiin pienimuotoinen tuetun vapautumisen erilaisia muotoja kartoittava seminaari, joka toteutui tammikuussa 2015.

KEHITTÄMIS- JA ASIANTUNTIJATOIMINTA
Säätiön kehittämisyksikössä työskentelevät kehittämisjohtaja sekä asiantuntijahenkilöstö (9 vakituista + vertaistyöntekijöitä) ja projektihenkilöstö
(8 työntekijää + määräaikaisia). Kehittämisyksikkö
vastaa säätiön kehittämistoiminnan lisäksi asiantuntijayksiköistä ja koulutustoiminnasta sekä oppilaitosyhteistyöstä. Vuoden aikana kehittämisyksikön eri
työaloilla suoritti opintoihinsa liittyviä harjoitteluja
neljätoista opiskelijaa ja opinnäytettään työsti yksitoista henkilöä

Yksikkö innovoi, koordinoi, ohjaa ja valvoo
projektitoimintaa sekä huolehtii säätiön oman
avustustoiminnan valmistelusta ja esittelystä.
Kehittämisjohtaja osallistuu myös erilaisten
yhteishankkeiden suunnitteluun ja hankevalmisteluun. Tällaisia yhteistyökumppaneita olivat
mm. Sexpo-säätiö, Romano Missio, A-Klinikkasäätiö, Ensi- ja turvakotien liitto ja Invalidisäätiön OrtonPro.

Vuoden 2014

aikana käynnissä olevia
kuuluvia hankkeita ovat olleet:

RAY-avusteisia

kehittämisyksikköön

•         Palveluohjausta järjestöyhteistyönä vapautuville (2012–2014)
•         Jenginuorten rikostentorjuntahanke järjestöyhteistyönä (2012–2015)
•         Vakavien rikosten sovittelumallin kehittäminen ja kokeilu vankiloissa (2013–2016)

Muita kehittämispäällikön ohjauksessa olleita toimintoja ovat olleet:
•         Rikostaustaisten lapsi- ja perhetyön koordinointi sekä perheleiritoiminta
•         Rikostaustaisten oppimisvalmennustyön koordinointi
•         Vertaistuki Redis
•         Vanajan vankilan sosiaalityö
•         Kriminaaliasiamiestoiminta          
•         Juuret vapauteen -projekti (ESR)
•         Selvitys maalinnoitusten soveltuvuudesta rikostaustaisten työkohteeksi (ESR)
•         Paikka auki Kritsissä

Rikostaustaisten lapsi- ja perhetyö, Rikostaustaisten oppimisvalmennustyö,, Kriminaaliasiamiestoiminta ja
Portti vapauteen –palvelu muodostavat yhdessä valtakunnalliset asiantuntijapalvelut –kehittämistyöryhmän.

AVUSTUSTOIMINTA
Kriminaalihuollon tukisäätiön avustustoiminnan tarkoituksena on tukea kriminaalihuollon kehittämistä ja vapaaehtoistoimintaa. Avustusta voidaan
myöntää pienimuotoisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä yksityisille henkilöille että yhteisöille. Kriminaalihuollon tukisäätiö on merkittävä ja
joidenkin järjestöjen kohdalla ainoa rikostaustaisten henkilöiden vertaisjärjestötoiminnan mahdollistaja.
Avustuspäätöksiä valmistelee hallituksen asettama avustusjaos, johon ovat kuuluneet Lasse Murto, pj., Tiina Vogt-Airaksinen rikosseuraamusalan asiantuntijana, Taru Neiman kunnallisen sosiaalityön asiantuntijana sekä esittelijöinä Jukka Mäki ja Maarit Suomela.
Vuodesta 2011 lähtien avustusmäärärahasta osa on varattu Kriminaalihuollon palkintoa varten, josta hallitus päättää syksyllä. Vuodelle 2014 avustusmäärärahaa oli budjetoitu 17.000 €.
Vuoden 2014 aikana Kriminaalihuollon tukisäätiö myönsi toiminta-avustuksen Vankien Omaiset VAO ry:lle, KRIS-Oulu ry:lle ja Sopentuvan tuki
ry:lle, matka-avustuksen ViaDia Pohjois-Savo ry:lle, yhteistoiminta-avustuksen ja juhlavuoden kampanja-avustuksen Päihdehuollon valtakunnalliselle yhteistyöryhmä Päivytille sekä Kriminaalihuollon palkinnon Marttaliitto ry:n Arki sujuvaksi -toiminnalle.
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VALTAKUNNALLISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN
ASIANTUNTIJAPALVELUJA

Ohjaus ja neuvonta

KRIMINAALIASIAMIES
- TOIMINTA

Kriminaaliasiamiestoiminnassa annetaan neuvontaa ja
apua erityisesti sosiaali- ja
terveyspalveluihin ja sosiaaliturvaetuuksiin liittyvissä väliinputoamistilanteissa.
Palvelujen ja etuuksien saanti ei aina toimi tai tarvittavaa
tietoa ei löydy. Neuvontaa
ja apua annetaan esimerkiksi toimeentuloon ja asunnon
saantiin liittyvissä vaikeuksissa, velka- ja ulosottoasioissa
tai kuntoutukseen pääsyssä.
Palvelut ovat maksuttomia ja
toimialueena on koko maa.
Puhelimitse, sähköpostitse tai
kirjeitse annettavan palvelun
ohella asiamiestoiminta palvelee internetissä Portti vapauteen -portaalissa:
www.porttivapauteen.ﬁ/neuvonta

Edunvalvonta
Kriminaaliasiamiestoiminta toimii
rangaistuksesta vapautuvien ja
heidän omaistensa edunvalvojana
antamalla lausuntoja, tiedottamalla, kouluttamalla ja konsultoimalla sekä tekemällä yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen
kanssa.

OPPIVA
-TOIMINTA
Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan vaikeuksia esimerkiksi
lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa, keskittymisessä, motoriikassa
tai hahmottamisessa.
On tyypillistä, että
vaikeuksia on usealla
eri alueella.
Tavoitteena on kehittää rikoksia tehneiden
oppimisvaikeuksien
tunnistamista.
Oppiva-toiminnassa
ohjataan tukea
tarvitsevia löytämään
keinoja selviytyä arjessa.

Lähes neljällä viidestä rangaistukseen tuomituista nuorista on jokin
oppimisvaikeus. Tunnistamattomat
oppimisvaikeudet muodostavat
syrjäytymistä aikaansaavan tai sitä
kiihdyttävän tekijän.

EHJÄ PERHE
-TOIMINTA
•Tekee vankien lapset
näkyviksi ja vähentää
vanhempien rangaistuksesta
lapsille koituvia haittoja
•Tuo esiin lasten ja
perheiden merkityksen
rangaistusprosessin eri
vaiheissa
•Kehittää uusia lapsi- ja
perhetyön muotoja
•Järjestää koulutusta
yhteistyössä viranomaisten ja
kolmannen sektorin kanssa
•Koordinoi Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön
verkostoa
•Kehittää lasten
vertaisryhmätoimintaa
•Tukee vertaistoimijoita (mm.
Vankien Omaiset VAO ry)
•Toteuttaa perhetyötä ja
toimii konsulttina muille
ammattilaisille
•Kehittää verkko- ja
mobiiliauttamista

Suomessa arvioidaan
olevan noin 8000-10 000
lasta, joiden vanhempi tai
molemmat vanhemmat ovat
vankilassa.

VerkkopalVelu rangaistuksesta VapautuVille, heidän läheisilleen ja ammattilaisille

PORTTI
VAPAUTEEN
www.porttivapauteen.fi

tietoa
tukea
neuVontaa

Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön
verkosto
Vuonna 2008 perustettu verkosto
järjestää yhteisiä kokoontumisia ja
koulutuksia 1-2 kertaa vuodessa.
Olet tervetullut mukaan!

osmivautt !
lapsille

Palvelussa muun muassa:
• opas

vankilasta vapautuville
vierailuohjeet tapaajille
laatima tietopankki

• vankiloiden

• asiantuntijoiden

• vertaiskeskustelupalstat
• sosiaalityöntekijä,

perheterapeutti ja
oppimisvalmentaja vastaavat kysymyksiin
• tietoa alan toimijoista, linkkihakemisto
• käsikirjoja ja hyviä toimintatapoja ammattilaisille

Palvelua ylläpitää Kriminaalihuollon tukisäätiö yhdessä
Rehellistä elämää –järjestöverkoston kanssa.
lisätietoja: porttivapauteen@krits.fi

Kinaporinkatu 2 E 39, 00500 Helsinki
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toimisto@krits.fi

www.krits.fi

www.porttivapauteen.fi

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.

Etsivää työtä
monikulttuurisesti
Jenginuorihanke tekee etsivää työtä, jonka tarkoituksena on tavoittaa monikulttuurisia jenginuoria, erityisesti romaneita ja somaleja, ja sitouttaa heitä tarjolla oleviin palveluihin.
Tavoitteena on myös antaa koulutusta ja oppilasinfoja erityiskouluihin, avustaa sosiaali- ja nuorisotointa
sekä järjestöjä monikulttuuristen jenginuorten kohtaamisessa ja auttaa palvelujärjestelmän rakentamisessa. Jalkautuva työ ulotetaan myös syrjäytyneiden
nuorten perheisiin mm. tarjoamalla perheille tietoa
lapsen ja nuoren kehitysvaiheista ja vanhemman roolista eri vaiheissa.
Työn sisältö on liikkuvaa kadulla kohtaamista,
yksilökeskeistä työtä. Nuoret ovat löytäneet myös
Malmin toimipisteen. Nuorten kanssa puhutaan
aikuistumisesta, päihteistä, väkivallasta, vapaaajasta ja miten asioita voidaan ratkaista ilman
väkivaltaa. Perhetyötä on toteutettu projektityöntekijän ja kokemusasiantuntijan muodostamana
työparina. Perheitä on tavattu kriisitilanteissa sekä
prosessinomaisesti. Perheiden kanssa on keskusteltu elämänhallinnasta, lasten koulunkäynnistä,
mielenterveysongelmista,
vuorokausirytmistä,
aviopuolison vankilassaolosta ja perheväkivallasta,
ylisukupolvisuudesta sekä lasten kasvatuksesta.
Perheiden ongelmat tuntuvat kasautuneen monessa
sukupolvessa. Vahvasta tukiverkostosta huolimatta
perheen jäsenet oireilevat edelleen. Lastensuojelun
toimenpiteet saatetaan kokea uhkaavina, ei auttavina.

Yhteensä noin 40 nuorta on kiinnittynyt projektiin, lähinnä Pohjois- ja Itä-Helsingin alueelta.
Lähes kaikki heistä ovat poikia mutta muutamia
somalityttöjä on myös saatu mukaan tanssiharrastuksen pariin. Katunuorten pariin on jalkauduttu vuonna 2014 aikana kolmekymmentä kertaa
lähinnä Pohjois- ja Itä-Helsingin alueelle.
Yhteistyötahoja ovat mm. Tapulin nuorisotalo,
Kalliolan nuoret ry:n Sopuhanke, Fenix Nuorten
Puntland Community ry ja KONSOM ry Helsingin itäalueelta. Lännessä on toimittu eniten
Malminkartanon nuorisotalon ja sen romanityön
kanssa.
Nuoret ovat itse kertoneet oman elämänhallintansa paranemisesta, mikä tarkoittaa sitä, että
he nousevat aamulla ylös, menevät jonnekin toimintaan tai tapaamaan hankkeen työntekijöitä,
ruokailevat, ovat päihteettömiä ja rikoksettomia.
Rikoksettomuus ei ole ollut hankkeen nuorille itsestäänselvä käsite vaan asiaa on käsitelty ryhmissä,
harrastuksissa ja yksilötapaamisissa. Kokemusasiantuntijat ovat olleet avainasemassa kulttuurituntemuksensa kautta asiakkaiden kohtaamisessa.
Osa nuorista on lähtenyt tätä kautta koulutuspoluille hankkimaan itselleen ammattia. Monet
nuoret ovat työllistyneet hankkeen kautta. Työpaikkana voi olla taksikuskina toimiminen, ravintola-alan työ, musiikin kanssa tehtävä työ, nuorisotyö, rakennusalan työt ja eläinten kanssa tehtävä
työ.
Nuoret ovat kertoneet myös, että suhde viranomaisiin on muuttunut: viranomaiset voidaan osittain nähdä myös auttavana tahona.

Jenginuorten rikoksentorjuntahanke
järjestöyhteistyönä 2012-2015

TOIMINTAA JA TAPAAMISIA 2014
sidosryhmät
135
nuoret			491
puhelimitse		
541
facebook		 464
yksilötapaamiset
284
perhetapaamiset
42
pidetyt luennot
28
koulut+infot		
15
muut tilaisuudet
15

Jalkautuvan työn lisäksi hanke järjesti ’Kuka
muu muka’ -seminaarin.
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Sovittelun kokeilu vakavissa rikoksissa 2013-2016

Voiko henkirikosta sovitella
Hankkeen tarkoituksena on vakavien rikosten
jälkisovittelumallin kehittäminen ja kokeilu järjestötyön, sovittelun palveluntuottajien ja rikosseuraamusalan yhteistyönä.
Vakavilla rikoksilla tarkoitetaan lähinnä tappoa,
murhaa, törkeää pahoinpitelyä, raiskausta sekä
aseellista ryöstöä. Erotuksena lievempien rikosten
sovittelusta vakavien rikosten yhteydessä käytetään
nimitystä jälkisovittelu. Jälkisovittelu ei vaikuta
tuomioon.
Kokeilun avulla selvitetään
1) traumoja purkavan jälkisovittelun tarpeet, hyödyt, mahdollisuudet sekä haittoja ehkäisevät vaikutukset uhrin ja tekijän näkökulmasta,
2) vangeille järjestettävien restoratiiviseen oikeuteen pohjaavien ryhmätoimintojen hyötyjä sekä
3) sovittelun tuloksia vankien ja heidän perheidensä ja vankien keskinäisten ristiriitojen sovittelussa.
Keskeisin tapahtuma uhrinäkökulmaan perehtymisessä oli Kuka kuulee rikoksen uhria? -seminaarin järjestäminen marraskuussa. Samalla seminaari edisti merkittävästi hankkeen toista tavoitetta
eli tiedottamista niin uhrien ja omaisten kanssa
työskenteleville kuin laajalle yleisölle, mutta muutenkin hanke sai näkyvyyttä eri medioissa varsin

hyvin. Projektia, toimintatapaa sekä kokemuksia
on esitelty lehdissä, seminaareissa, yhteistyöneuvotteluissa ja TV:ssä.
HUOMAn (Henkirikoksen uhrien läheiset ry) ja
Rikosuhripäivystyksen (RIKU) edustaja valittiin
hankkeen ohjausryhmään, joten yhteistyö heidän
kanssaan on ollut toimivaa.
Info- ja koulutustilaisuuksia järjestettiin Huoman jäsenistölle, Rikulle, kriisikeskusten johtajille,
poliisille, oikeuslaitokselle (syyttäjät, tuomari, asianajaja), rikosseuraamusalan yksiköille (mm. arviointikeskukset) sekä Oulun seudun verkostolle.
Sovittelun valmennusryhmä toteutettiin Kylmäkosken vankilassa miehille ja Hämeenlinnan vankilassa naisille laaditun käsikirjan mukaan. Miehistä
neljä lupautui aloittamaan oman sovitteluprosessinsa ja naisista kolme.
Kylmäkosken ja Riihimäen pilottivankiloiden
lisäksi sovittiin 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.

Mitä hyötyä henkirikoksen uhrin omaisen ja tekijän kohtaamisesta voi olla ?
Lapsensa menettänyt äiti kertoi kohdattuaan lapsensa tappajan heti istunnon
eli kohtaamisen jälkeen, että hänen oli ”helpompi hengittää” ja hän sai kaipaamaansa sisäistä rauhaa. Muutama viikko istunnon jälkeen hän kertoi ajatustensa
selkiintyneen ja saaneensa elämäänsä lisää energiaa…..” koska se tuntui hyvältä,
ymmärsin, että vain minä itse voin tehdä itsestäni ja elämästäni onnellisen, ei
kukaan muu. Uskalsin ottaa ison askeleen elämässäni eteenpäin”.
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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.
VUONNA 2014

Aloitteita jälkisovitteluun
34
Asiakastapaamiset/keskustelut
(myös puhelimessa)
145
Rikoksentekijöitä		
36
Tekijät, joilla edellytykset eivät
täyttyneet
		
2
Uhreja				
45
Omaisia		
28
Sovitteluun edenneet uhrit/omaiset
				
2
Sovitteluistuntoja		
2
Koulutustilaisuuksien lukumäärä 19
Osallistujat			
520
Yhteistyö- ja verkostotapaamiset 19
Osallistujat			
167
Asiakaskontaktit yhteensä
179

Sovittelua ja semanttista sekoilua
Sain mahdollisuuden olla mukana viemässä suomalaista rikosten sovittelua
uusiin ulottuvuuksiin, kun tulin runsas vuosi sitten valituksi työntekijäksi vakavien rikosten jälkisovittelukokeiluun, Sauma-hankkeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä oikeusministeriön edustajat ehdottivat muutama vuosi
sitten kokeilua, ja Kriminaalihuollon tukisäätiö otti haasteen rohkeasti vastaan.
Paljon on reilun vuoden aikana tullut koettua uutta, mutta paljon on tullut
vastaan sitä samaa, mitä suomalaisen rikosten sovittelun uranuurtajat kokivat jo 1990-luvulla. Tarkoitan asenteita. Edelleen hengittää ja voi hyvin ajatus
siitä, että rikoksen tekijää pitää rangaista ja rangaistus on ainoa mahdollinen
seuraamus: mitä vakavampi rikos sitä ankarampi rangaistus.
Kuluneen vuoden aikana minulta on usein kysytty ja kysytään edelleen, miten henkirikosta voidaan sovitella. Ei sitä voidakaan, jos sovittelu mielletään
tapahtumaksi, jossa tekijä ja omaiset kokoontuvat yhteen tarkoituksenaan palauttaa elämänsä olosuhteet vastaamaan rikosta edeltänyttä aikaa.
Mutta, jos sovittelu mielletään tapahtumaksi, jossa rikokseen tavalla tai toisella
liittyville henkilöille – joko uhrille, tekijöille tai heidän läheisilleen – voisi toistensa vapaaehtoisen kohtaamisen kautta olla mahdollisuus vähentää rikoksesta
aiheutunutta inhimillistä kärsimystä, voidaan sovitella. Tällöin uhri tai henkirikoksen uhrin omainen saa tilaisuuden esittää mieltään mahdollisesti piinaavia kysymyksiä suoraan tekijälle, tilaisuuden pyrkiä vapautumaan rikoksen
aiheuttamista hänen omaa elämäänsä kuormittavista seurauksista, esimerkiksi
vihan ja katkeruuden tunteista. Samalla tekijä saa tilaisuuden vastata teoistaan
suoraan uhrille tai omaisille.
Vakavien rikosten jälkisovitteluhankkeen tarkoitus ei ole tuoda henkirikoksen uhrin omaisia hoitamaan ja terapoimaan tunnontuskissaan eläviä vankeja.
Tällaisenkin analyysin toimintamme sisällöstä olen kuullut. Tämänkaltaisia
tulkintoja ei ainakaan vähennä se, että kokeilua organisoi ja hallinnoi Kirminaalihuollon tukisäätiö. Toiminta halutaan mieltää tekijälähtöiseksi ja ensisijassa tekijöiden tarpeista lähteväksi.

Huoli uudelleen traumatisoitumisesta onkin aiheellinen ja perusteltu. Siitä ei
pitäisi kuitenkaan tulla avun tarjoamisen este. Tutkimuksissa on todettu, että
esimerkiksi useat henkirikosten uhrien läheiset olisivat tarvinneet enemmän
tukea kuin mitä he ovat saaneet (Poijula 2010). Miten voi tarjota apua, jos uudelleen traumatisoitumsien pelossa ei uskalleta edes ottaa yhteyttä avun tarpeen
selvittämiseksi? Tätä dilemmaa aikamme pohdittuamme järjestimme Kuka
kuulee rikoksen uhria? -seminaarin. Päätimme olla yksi sellainen taho, joka ei
pelkää uhria ja uskaltaa tarjota tukea.
Vapaaehtoisuus on keskeinen toimintaa ohjaava arvo. Selvää on myös, että menettely ei suinkaan sovi kaikille. Mahdollista yhteistä kohtaamista harkitaan
pitkään useissa erillistapaamisissa sekä tekijän että uhrien tai omaisten kanssa.
Olen vuoden mittaan saanut käydä mielenkiintoisia ja avartavia mutta myös
lämminhenkisiä keskusteluja lukuisten rikoksen tekijöiden, uhrien ja omaisten
kanssa. Näiden kanssakäymisten perusteella on käynyt selväksi, että tämänkaltaisella toiminnalle on tarvetta. Mahdollisuus kohtaamiseen tulisi olla tarjolla
niille, jotka sitä toivovat ja jotka siitä hyötyvät – myös projektin päättymisen
jälkeen.
Airi Lindvall

Airi Lindvall on SAUMA-hankkeen
sovittelija.

Mielikuva tekijälähtöisyydestä ja pelko uhrin tai omaisen uudelleen traumatisoitumisesta ovat olleet keskeisiä perusteluja suhtautua varauksella toimintaan.
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VERKOSTOISTA TUKEA VAPAUTUVILLE
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.

Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT)
Verkosto on perustettu 2009 ja verkoston tavoitteena on lisätä rikosseuraamusalueittain 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.
Verkosto rakentaa järjestöjen välisenä yhteistyönä rikosseuraamusalueet kattavan asumisen
tukipalveluverkoston kohderyhmälle. Verkoston
järjestöjäsenet ovat lähinnä PAAVO-kunnista
(Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma). Järjestöillä on runsas 1600 tukiasuntopaikkaa ja asiakkaita niissä noin parituhatta vuosittain.
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Kriminaalihuollon tukisäätiö toimii verkoston koordinaattorina.
Verkosto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Vuonna
2014 verkostotapaamisia oli Kuopiossa, Jyväskylässä ja Vantaalla. Verkostotapaamiset järjestettiin siten,
että ensimmäisenä päivänä keskityttiin aina vierailukaupungin, järjestöjen ja Rikosseuraamuslaitoksen
yhteistyötoimintaan vapautuvien asunnottomien rikosseuraamusasiakkaiden palveluissa.
Toisena seminaaripäivänä on keskitytty VAT-verkoston sisäiseen työryhmätyöskentelyyn, missä tavoitteena on luoda kolmen eri asioihin keskittyvän
työryhmän pohjalta laatukriteereitä asumispalvelujen
sisältöjen tuottamiseen sekä vaihtaa osaamista eri
asumispalveluja tarjoavien järjestöjen kesken
Verkosto toimii yhteistyökumppanina Rikosseuraamuslaitoksen Oma Koti -hankkeen kanssa.

Kuopion
Työterapinen yhdistys ry

Silta-Valmennusyhdistys ry
Turun Seudun
Nuorisoasunnot ry

ViaDia
Pohjois-Savo ry

Espoon Diakoniasäätiö

Jyväskylän Katulähetys ry

Rauman Seudun
Katulähetys ry
Rauman Seudun
Mielenterveysseura ry

Joensuun Seudun
Nuorisoasuntoyhdistys

Helsingin
Diakonissalaitos

Sininauhasäätiö

Kriminaalihuollon
tukisäätiö

Suoja-Pirtti ry

Paikka auki myös Kritsissä
Raha-automaattiyhdistys aloitti vuonna 2014 Paikka auki –avustusohjelman, jossa edistätetään erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella
olevien nuorten mahdollisuuksia päästä työelämään
sekä vahvistatetaan nuorten työelämävalmiuksia.
Kriminaalihuollon tukisäätö lähti mukaan ohjelmaan tavoitteenaan tarjota yhdelle alle 29-vuotiaalle
nuorelle, jolla ei ole aikaisempaa sosiaalialan työkokemusta, monipuolinen osaamistarjotin yleishyödyllisten sosiaalialan järjestöjen perustyötehtävistä.
Hankkeeseen rekrytoitavan nuoren tehtävänimikkeeksi tuli ohjaaja. Paikkaa haki 25 henkilöä, joista
haastateltiin 7. Tehtävään valittiin nuori oman rikostaustan omaava mies, joka aloitti työnsä Rediksessä
1.4.
Valitettavasti tehtävään valittu nuori joutui keskeyttämään täysiaikaisen palkkatyön 8 viikon jälkeen,
jolloin RAY:ltä kysyttiin lupa siirtää tehtävä jengi-

Paikka auki Kritsissä -hanke 2014

nuorihankkeen kokemusasiantuntijaksi. Vailla aikaisempaa työkokemusta ollut alle 29-vuotias, jenginuorihankkeessa toiminut romaninuori aloitti Paikka
auki -ohjaajan nimekkeellä jenginuorihankkeessa.
Kokemusasiantuntija on ottanut oman entisen
jenginsä rikoksilla ja päihteillä oireilevat Tapulikaupungin nuoret (15–19 v.) mukaan sali- ja liikuntatoimintaan sekä vapaa-ajan toimintaan. Kokemusasiantuntija on ollut projektityöntekijän kanssa
kouluttamassa sosiaalialan opiskelijoita ja antanut
haastattelun Helsingin Sanomille. Hän on ollut myös
mukana erityiskouluissa vastaamassa kysymyksiin,
jotka käsittelevät rikoksia, väkivaltaa ja huumeita
sekä jalkautunut yhdessä projektipäällikön ja projektityöntekijän kanssa säännöllisesti Tapulikaupunkiin
ja Malmille 1–2 kertaa viikossa ilta- ja yöpainotteisesti.

Green Care -ajattelu on ollut mukana monissa Kritsin ja yhteistyökumppanien toiminnoissa.

Luonnon kautta vapauteen
Vuoden 2014 lopussa päättyi Keravan vankilassa
Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) yhteinen kaksivuotinen ESR-rahoitteinen Juuret vapauteen -hanke. Hankkeeseen osallistuville vangeille pyrittiin löytämään opiskeluun ja
ammattiin johtava polku, joka tukisi päihteettömyyttä ja rikoksetonta elämäntapaa. Green care -toiminta,
eli luontoympäristön hyödyntäminen vankien kuntoutuksessa, oli tarkoitettu kaikille Keravan vankilan
niin suljetun osaston kuin avovankilaosaston 169:lle
vangille.
Ensisijaisena kohderyhmänä projektissa olivat
vangit, jotka ovat syrjäytyneet työelämästä tai ammatillisesta koulutuksesta kokonaan. Toinen keskeinen
kohderyhmä oli Keravan vankilan henkilökunta sekä
yhteistyötahot, joiden avulla mallia käytännössä py-

rittiin toteuttamaan. Hanke piti sisällään sekä vankilassa tapahtuvan toiminnan että vapautuneiden vankien palveluohjauksen siviiliin siirryttäessä. Juuret
vapauteen -projektissa oli kaksi Risen palkkaamaa
työntekijää sekä kaksi Kritsin työntekijää.
Kesällä Keravan vankilan alueella toteutettiin neljä
osahanketta, jotka pitivät sisällään mm. viljelytoimintaa kasvimaalla tai kasvatuslaatikoissa sekä avovankilaosaston kesäkanat. Toimintaan osallistui yhteensä
noin neljäkymmentä vankia sekä suljetulta osastolta
että avovankilaosastolta. Lisäksi suljetun talon viljelytoimintaan osallistuneille pohjoispään vangeille
pidettiin kolme ruuanvalmistuskertaa Uudenmaan
Marttojen kanssa sekä kaikille viljelytoimintaan osallistuneille vangeille järjestettiin omat sadonkorjuujuhlat

Juuret vapauteen -hanke 2013–2014
Kaikkiaan 218 henkilöä osallistui projektin toimintoihin, näistä 133 oli Keravan vankilan vankeja.
Hankkeen aikana kokeiltiin yhteensä 16:tta erilaista
toimintoa, jotka sisälsivät viljelyä, ryhmätoimintoja,
koulutusta ja mahtuipa joukkoon muutama kanakin.
Siviiliin on palveluohjauksen puitteissa siirtynyt yhteensä 25 vapautunutta vankia, joista osa on palannut työelämään, muutamalla on puolestaan käynnistynyt opiskelu.
Hankkeen valmistamaa Green care -opasta saa ladattua sähköisenä versiona Keravan vankilan nettisivuilta:
http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/vankilat/keravanvankila.html
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Selvitys maalinnoitusten kunnostuksesta
rikosseuraamusten työkohteena 2014

Maalinnoitukset kunnostuskohteiksi
Maalinnoitushanke sijoittuu Kriminaalihuollon tukisäätiössä järjestötyön kehittämistoiminnan alueelle, ja
sen tähänastiset vaiheet voidaan jakaa kahteen osaan.
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman, kahdeksan kuukauden mittaiset esiselvitysvaiheen tavoitteena oli selvittää, voiko Viaporin maarintaman
linnoituskohteita kunnostaa rikosseuraamusasiakkaiden toimesta, ja mitkä ovat töiden järjestämisen
reunaehdot. Esiselvitystä seurasi Rikosseuraamuslaitoksen rahoittama, kolmikuinen suunnitteluvaihe,
jonka aikana tehtiin pilottihankkeen käynnistämisen
edellyttämä suunnittelutyö rahoitushakemuksineen
ja yhteistyöneuvotteluineen.
Hankkeen esiselvitysvaiheen keskeiset tapahtumat olivat selvitystyön aloitus ja aihepiiriin perehtyminen, linnoituksiin tutustuminen maasto- ja arkistokäynnein, alustavat yhteistyöneuvottelut Risen ja
HKR:n kanssa, sekä loppuraportin ja sen tulosten
julkaisu. Lisäksi merkittävää oli rahoituksen saaminen suunnittelun toteuttamista varten sekä Risen ja
HKR:n lupautuminen hankekumppaneiksi pilottihankkeeseen.
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Yhteistyö museoviranomaisten kanssa sujui erinomaisesti. Aluksi pelkoa herättänyt muinaismuiston
hoitoluvan hakeminen ja siihen liittyvä byrokratia
osoittautui melko kevyeksi. Lupahakemuksen liitteeksi tarvittavan hoitosuunnitelman laatiminen sujui odotettua helpommin, ja kommunikointi Museoviraston kanssa oli vaivatonta. Yhteydenpitoa
edesauttoi yhteyshenkilöiden myönteinen suhtautuminen linnoitusten kunnostushanketta kohtaan.
Syksyn keskeisin tapahtuma oli esiselvityshankkeen loppuraportin valmistuminen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa pidetty hankkeen
päätöstilaisuus. Päätöstilaisuuten osallistui Kritsin
henkilökunnan lisäksi edustajia Rikosseuraamuslaitoksesta, Museovirastosta, HKR:ltä ja Helsingin sosiaalivirastosta.
Tulevan pilottihankkeen ideoinnin kannalta merkittävä tapahtuma oli Juuret vapauteen -hankkeen
järjestämä Green care -koulutus, jonka pohjalta syntyi ajatus ottaa Green care osaksi myös mahdollista
pilottihanketta hyödyntämällä maalinnoitusten vihreitä ympäristöjä kuntouttavassa mielessä.

Meissä kaikissa asuu pieni humanisti
Kun vuonna 2005 aloitin agronominopintoni
Helsingin yliopiston Viikin kampuksella, en varsinaisesti ajatellut joskus päätyväni töihin rikosseuraamusalalle. Eivätpä yhdyskuntaseuraamusten
kehittämistarpeet olleet mielessäni silloinkaan, kun
ryhdyin, heti valmistumiseni jälkeen alkaneen äitiyslomani lähestyessä loppuaan, etsiskelemään
koulutustasoani vastaavia töitä.
Kun Juuret vapauteen -hankkeestakin tuttu Erja
Rappe mainitsi Kritsin tarvitsevan ”nohevaa tyyppiä” esiselvityshankkeeseen maalinnoitusten kunnostamisesta rikosseuraamusten työkohteena ja kysyi kiinnostustani, ensireaktioni oli ymmärrettävä:
mieleeni nousseista kysymyksistä päälimmäisenä
oli, mitä annettavaa minulla, kasvitauteihin erikoistuneella maataloustieteilijällä, voisi olla rikosseuraamusalalle?
En ole tunnettu ennakkoluuloisuudesta, joten tartuin haasteeseen kuitenkin mielenkiinnolla. Koska
ennakkotietoni Kritsin toiminnasta ja rikosseuraamusalasta yleensä olivat hyvin vähäiset elleivät jopa
olemattomat, vietin ensimmäiset viikkoni tehden
itselleni taustaselvitystä rikosseuraamuksista ja niiden täytäntöönpanosta, asiakaskunnasta ja heidän
elämäänsä liittyvistä haasteista, sekä erilaisista palveluista joita rikollisesta elämäntavasta irti pyrkiville on tarjolla.

Löysin tietoa yhdyskuntaseuraamuksiin tuomituille suunnatuista kokeiluista, joissa ryhmämuotoisena toteutetussa toiminnassa syntyi vertaistuen
elementtejä. Tutustuin Keravan vankilan upean
maatilamiljöön ja puutarhan tarjoamiin toimintamahdollisuuksiin, ja Juuret vapauteen -hankkeen
lupaaviin tuloksiin toimintaan osallistuneiden vankien lisääntyneestä hyvinvoinnista. Seurasin vierestä vertaistukea tarjoavan Rediksen toimintaa.
Opin myös, että suurella osalla rikos- ja vankilakierteessä olevalla on taustalla vakavia ja pitkäaikaisia sosiaalisia ongelmia, kuten päihderiippuvuutta
ja mielenterveyden häiriöitä, ja että nämä ongelmat
periytyvät usein sukupolvelta toiselle. Aiemmin en
tiennyt sitäkään, että vankilasta vapautuvien jälkihuoltoa ei ole lainsäädännössä osoitettu kenellekään, vaan vapautuvat ovat kuntalaisia muiden joukossa. Erityisesti pitkäaikaisvangeille pääseminen
takaisin osaksi yhteiskuntaa voi ilman tukea tuntua
lähes mahdottomalta, kun arjen perusasiatkin, esimerkiksi laskujen maksu, täytyy opetella uudelleen.
Päihde- ja rikoskierteessä oleville taas esimerkiksi
asunnon saaminen ja vertaistuki voivat olla ratkaisevia askelia kohti rikoksetonta elämää.

sia näkökulmia, joita ilman esiselvitystyöni tuskin
olisi päätynyt hankesuunnitelmaksi asti. Ymmärsin
myös, että yksi suurimmista ennakkoluulojen aiheuttajista on tietämättömyys. Toisena tulee ehkä
kyvyttömyys ymmärtää, että kaikille ei suoda yhtä
vaivattomia lähtökohtia elämälleen.
Vuosi 2014 Kritsillä oli antoisa paitsi inspiroivan
työympäristön ja mukavien työkavereiden ansiosta, myös siksi että se avasi minulle uuden puolen
itsestäni. Toivottavasti vuosi 2015 antaa mahdollisuuden kehittää tätä puolta maalinnoitushankkeen
merkeissä vielä eteenpäin. Ja riittäähän maalinnoituksilla agronomille myös niitä kukkasia.
Salla Tenhovirta

Hyvin pian minulle oli selvää, miksi Kritsin kaltaisia toimijoita tarvitaan, ja mikä yhteiskunnallinen
merkitys säätiöllä ja sen tekemällä työllä on. Samalla huomasin myös oman ammatillisen ajatteluni
muuttuneen kohti ihmisläheisempää näkökulmaa.
Luonnontieteissä tarpeellinen, viileän analyyttinen tapani tarkastella asioita sai uusia, humanisti-

Salla Tenhovirta toimi maalinnoitushankkeen projektisuunnittelijana.
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VIESTINTÄ

		Käyntejä
Krits 2013
18.000		
Krits 2014
24.500		
Portti 2013
116.000		
Portti 2014
136.000

SÄHKÖINEN VIESTINTÄ ETUSIJALLA
Säätiön viestinnän suurin yksittäinen tapahtuma oli
Kriminaalityön foorumi lokakuussa. Tilaisuudessa
käsiteltiin viranomaisten ja järjestöjen rooleja valvontarangaistuksen ja valvotun koevapauden järjestelyissä ja suunnittelussa. Viestinnän tuottamilla
videoilla tutustuttiin tukipartioon ja valvotun koevapauden toteutumiseen. Marttaliiton Arki sujuvaksi
-kurssitoiminta palkittiin Kriminaalihuollon palkinnolla.
Vuoden aikana julkaistiin kolme Kritsin sähköistä uutiskirjettä yhteistyökumppaneille ja muille
kiinnostuneille. Uutiskirjeen tilaajia on noin 330.
Mediatiedotteita julkaistiin kuusi. Säätiöllä oli
osasto Päihdepäivillä Helsingissä. SOSTE-risteilyllä viestintäkoordinaattori vastasi verkkoauttamisen workshopista.
Säätiö lisäsi osallistumista Facebookiin. Oma
profiili Facebookissa oli Portti vapauteen -palvelulla, Vankiradiolla sekä Jenginuorihankkeella.
Portti vapauteen -palvelun Facebook-sivuja päivitettiin säännöllisesti, ja päivitykset tavoittivat parhaimmillaan yli 3000 seuraajaa.
Säätiö ei käytä hakusanamarkkinointia eikä maksettua Facebook-mainontaa.
Rehellistä elämää -verkosto kokoontui Tampereella Silta-Valmennusyhdistyksen tiloissa. Tapaamisessa käytiin läpi Portti vapauteen -palvelun
ajankohtaisia asioita ja suunniteltiin tulevan Porttitiedotteen sisältöä.

Suljettujen vankiloiden vankeja on tavoiteltu
mm. Vankiradion avulla, mutta vuonna 2014 päätettiin kokeilla vankiloihin jaettavaa Portti-tiedotetta, joka sisältää osin samaa materiaalia, jota
julkaistaan Portti Vapauteen -palvelussa, sekä vankien itse tuottamaa sisältöä. Vankien pääsy internetiin on toistaiseksi hankalaa tai mahdotonta.
Pilottilehti jaettiin Helsingin, Kuopion ja Satakunnan vankiloihin, ja jatkoa suunnitellaan saadun
palautteen mukaan.
Järjestöjen yhteiselle Portti vapauteen -sivustolle tuotettiin ajankohtaista sisältöä mm. uutisten,
kysymyspalstojen ja blogikirjoitusten muodossa.
Palveluportaalissa oli 136.000 käyntiä (116.000
viime vuonna). Huomattavaa on, että vain alle 2 %
kävijöistä poistuu sivustolta välittömästi.
Yksikkö työllistää säännöllisesti opiskelijoita,
jotka mm. tuottavat sisältöjä Portti vapauteen
-sivustolle. Viestintä toimii kiinteässä yhteistyössä
Kritsin koordinoimien valtakunnallisten verkostojen kanssa. Lisäksi toimitaan mm. Kurvin alueen järjestötoimijoiden KUJATO-verkostossa sekä
SOSTEn jäsenjärjestöjen viestijöiden verkostossa.

Aiempien kohderyhmien lisäksi Portissa pyritään tavoittamaan nuoria. Myös vankien tarinoita tuodaan
esiin.
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Sivun katseluita
56.000
63.000
613.000
641.000

Portti-tiedote
Suljettujen vankiloiden vankeja
on aiempina vuosina tavoiteltu
mm. Vankiradion avulla, mutta koska vankien pääsy internetiin on toistaiseksi hankalaa tai
mahdotonta vuonna 2014 päätettiin kokeilla vankiloihin jaettavaa Portti-tiedotetta, joka sisältää osin samaa materiaalia,
jota julkaistaan Portti Vapauteen
-palvelussa, sekä lisäksi vankien
itse tuottamaa sisältöä. Pilottilehti jaettiin Helsingin, Kuopion ja Satakunnan vankiloihin, ja
jatkoa suunnitellaan saadun palautteen mukaan.

Paitsi tukitoimintona viestintä nähdään strategisena tekijänä. Viestintäkoordinaattori Lotta Lehmusvaara osallistui Kritsiin perustetun
valtakunnallisten asiantuntijapalveluiden ryhmän palavereihin, joissa
pohdittiin Kritsin vaikuttamistoiminnan tulevaisuutta.

Kriminaalityön foorumi
• Kriminaalityön foorumi järjestettiin vuonna 2014 28.10. Jyväskylän Paviljongissa.
• Foorumin teemana oli ”Yhteistyö uusissa
seuraamusmuodoissa”. Tilaisuudessa käsiteltiin viranomaisten ja järjestöjen rooleja
valvontarangaistuksen ja valvotun koevapauden järjestelyissä ja suunnittelussa.
• Vankien Omaiset VAO ry:llä oli tilaisuudessa puheenvuoro.
• Aiheena oli lisäksi Kriminaalihuollon tukisäätiössä käynnissä oleva vakavien rikosten
sovittelun kokeiluprojekti – SAUMA.
• Tapahtumaan osallistui n. 100 henkeä.
• Tilaisuudessa jaettiin Kriminaalihuollon
palkinto. Tänä vuonna tutkija Jouko Karjalainen valitsi Marttaliiton Arki sujuvaksi
-kurssitoiminnan palkinnonsaajaksi.
• Foorumissa esitetyt videot löytyvät yhä
Kritsin nettisivujen kautta:
- Rikosseuraamustyöntekijä Kirsi Mikkilä
kertoo valvontarangaistuksesta ja tukipartion ohjaaja Janne Sauvola valvontalaitteista
ja tukipartion toiminnasta Jyväskylässä syksyllä 2014 kuvatulla videolla.
- Hämeenlinnan ja Keravan vankiloiden
johtajien kokemuksia valvotun koevapauden toteuttamisesta.
(www.krits.fi/foorumi)
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TAPAHTUMIA VUODELTA 2014
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TAMMIKUU

HELMIKUU

MAALISKUU

Lapsi- ja perhetyö sai päällikön ja lisää työntekijöitä

Mistä puhumme, kun puhumme nuorten syrjäytymisestä?

Omaisten ilta Helsingissä

Lopetetun Vapautuvien tuki -yhdistyksen
RAY-avustusmäärärahat siirtyivät Kriminaalihuollon tukisäätiön Ehjä perhe
-toiminnalle. Perheleiritoimintaan tuli samalla kaksi uutta ohjaajaa, ja Tarja Sassi
nimitettiin perhetyön päälliköksi.

Mitä kaikkea kuuluu nuoruuteen ja miten siitä selviää hengissä? Anni Mäkinen
ja Laura Salmela pohtivat näitä ongelmia
opinnäytetyössään, johon kuului haastattelututkimus sekä etnisiin vähemmistöihin että valtaväestöön kuuluvien nuorten
parissa. Kritsin Jenginuorten rikoksentorjuntaanke oli mukana haastateltavia löytämässä.

HUHTIKUU

TOUKOKUU

KESÄKUU

Myös ajatusten voimaa Keravalla

Harjoittelijana Kritsissä

Krits osallistui Keravan vankilassa Juuret
vapauteen -hankkeeseen, jossa hyödynnetään laitoksen luonnonläheistä sijaintia.
Hankkeen tavoitteena on ns. Green care
-ajattelun saaminen vankilan toimintaajatukseksi. Siinä luontoa ja vankilan maaseutumaista toimintaympäristöä pyritään
hyödyntämään osana vankilan toimintoja.
Mutta Keravalla käytetään myös kirjallisuusterapiaa Ajatusten voimaa -toiminnassa.

Krits on myös oppimisen paikka: vuosittain viitisentoista opiskelijaa kerää kokemuksia ja opintopisteitä säätiön monissa
erilaisissa toiminnoissa.

Kriminaaliasiamiestoiminta tarjoaa
pitkäaikaisvangeille yksilöneuvontaa
videoitse

Opiskelijat
mukana järjestämässä Halloweenia Rediksessä.

Krits, Vankien Omaiset ry ja Helsingin
seurakuntayhtymä sekä muita vankien ja
omaisten parissa toimivia tahoja olivat
järjestämässä vankien omaisille tarkoitettua keskusteluiltaa.
Vellun voi tavata
myös Snellussa.

Kriminaaliasiamiestoiminnan työntekijät
kokeilivat videoneuvottelumallia Pelson
ja Sukevan vankiloiden kanssa. Asiamiestoiminta alkoikin tarjoata pitkäaikaisvangeille mahdollisuutta yksilövastaanottoihin videoneuvotteluna.

HEINÄKUU
Tuetun vapautumisen kokeilu onnistui

Kokeilussa vapautuvat vangit osallistuivat valmennusohjelmaan. Palveluohjausta
sekä tukea arjessa selviämiseen jatkettiin
yhteistyöverkostossa myös vapautumisen
jälkeen. Mutta miten ohjelmalle jatkoa?

ELOKUU

SYYSKUU

Tukiasunto nro 60

Strategiapäivät 16.-17.9.

Kritsille hankittu kuudeskymmenes tukiasunto oli yksiö Helsingissä.

Säätiössä suunniteltiin uutta strategiaa
vuosille 2016-2018, ja oman henkilöstön
strategiapäiviä puurrettiin itäisessä Helsingissä, Kuntokallion kurssikeskuksessa.

LOKAKUU

MARRASKUU

JOULUKUU

Lokakuu täynnä toimintaa

Jenginuorihankkeen seminaari

Vapauden kauhua

Jenginuorihankkeen ”Kuka muu
muka?” -seminaarissa hankkeen kokemusasiantuntijat saivat kehuja. Musiikkivideoitakin katseltiin, puisevuus
oli kaukana ja yleisö oli Malmitalossa
harvinaisen aktiivinen.

Vertaistuki Redis oli mukana Kansallisteatterin Vapauden kauhu -teatterityöpajassa. Rediksen osuutena valmistui 15-minuuttinen radiofeature.

Muun muassa:
Kuka kuulee rikoksen uhria
-seminaari
Perheleiri Kiponniemessä
Oppimisvalmennusverkoston yhteistyöiltapäivä
Kriminaalityön Foorumi, jossa
Martat saivat Kriminaalihuollon palkinnon
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TALOUS JA HALLINTO
ISÄNNÖINTI JA
KIINTEISTÖPALVELUT
Kriminaalihuollon tukisäätiön isännöinti huolehtii
Kinaporinkadun kiinteistön sekä tukiasuntotoiminnassa olevien osakehuoneistojen vuokraustoiminnasta, kunnossapidosta, huoltotoiminnasta sekä turvallisuudesta.
Isännöintitehtävien ja vuokrahallinnon lisäksi
isännöitsijä vastaa myös tukiasuntojen ostosta ja jälleenvuokrausasuntojen hankinnoista. Vuoden 2014
aikana ostettiin viisi uutta tukiasuntoa, kolme Helsingistä ja kaksi Vantaalta. Asuntojen koot vaihtelivat
50m2 ja 31m2 väliltä.
Kinaporin kiinteistön sekä tukiasuntojen vuokratuotoilla vastataan hankintaan ja korjauksiin otettujen lainojen hoidosta, toimitilakuluista sekä ylläpidosta aiheutuvien kulujen peittämisestä. Kiinteistön
vuokratuotoilla rahoitetaan osa säätiön hallinnosta ja
järjestötoiminnasta sekä säätiön avustustoiminta ja
vuosittainen kriminaalihuollon palkinto.
Kiinteistötiimiin kuuluu isännöitsijän lisäksi kiinteistönhoitaja ja mahdollisuuksien mukaan työllistetty huoltomies. Tiimissä oli vuoden aikana kuusi
henkilöä työharjoittelijana tai työkokeilussa sekä yksi
yhdyskuntapalvelusta suorittava henkilö. Kiinteistötiimi vastaa Kinaporinkadun kiinteistön kunnossapidosta ja hajasijoitetuiden tukiasuntojen pienkorjauksista ja huollosta ja siivouksista.
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TALOUS
Säätiön vuoden 2014 tulos oli 167.028,81 €
(49.207,59 € v. 2013).
Taseen loppusumma oli 6.229.788,24 €, tilikauden ylijäämä 167.028,81 €, joka on 6,1% varsinaisen
toiminnan tuotoista, omavaraisuusaste oli 64 %,
edellisenä vuonna 65%.
Viimeisten 3-4 vuoden aikana on säätiön voitoilla
varauduttu Kinaporin kiinteistön peruskorjausten
ja muutostöiden rahoitukseen. Tammikuussa 2015
säätiö jätti rakennuslupahakemuksen, joka koskee
Kinaporin kiinteistön ullakkorakentamista ja kaikkien kattojen pellityksen uusimista sekä alkuvaiheessa yhden hissin ja paloportaiden rakentamista.
Tarkoitus on, että vuonna 2015 käynnistetään
A-portaan hissin rakentaminen. 2016-2017 aloitettaisiin vesikaton saneeraus ja mahdollisesti muita
järjestötalohanketta edustavia peruskorjauksia.
Raha-automaattiyhdistykseltä saadulla 264.000
euron yleisavustuksella katettiin keskustoimiston kehittämisyksikön ja viestintäyksikön kuluja.
RAY:n avustuksia toiminta- ja projektirahoitukseen käytettiin 998.701 € (804.183€ vuonna 2013).
Viiden tukiasunnon hankintaan saatiin RAY-investointiavustuksia (50 %) 251.548 €.

Talouspäällikkö Minna Roineella
ja toimistosihteeri Marina Korenevalla on talous hallussa.

HALLINTO JA
HENKILÖKUNTA

KULUT

Henkilöstökulut
Poistot

1%

Palvelut
Kiinteistö-,

3%

Poistotasunto- ja toimitilakulut 22 %
Kiinteistö,asunto- ja

Tiedotuskulut
toimitilakulut

1%

Myönnetyt avustukset

1%
9%

Palvelut
Tiedotuskulut
Henkilöstökulut
Myönnetyt avustukset
Muut kulut
Muut kulut

63 %

TUOTOT

Säätiön hallituksessa toimivat: puheenjohtaja Lasse Murto, varapuheenjohtaja Outi Ruishalme sekä jäseninä Päivi Hannula, Juha Kaakinen ja
Timo Simppula. Hallitus piti vuoden aikana seitsemän kokousta. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä
toimi toiminnanjohtaja Jukka Mäki. Säätiön avustuspäätökset valmisteltiin hallituksen asettamassa
avustusjaostossa, jota johti puheenjohtajana Lasse
Murto, varapuheenjohtajana Tiina Vogt-Airaksinen
sekä Taru Neiman jäsenenä. Jaoston jäseninä ja
esittelijöinä olivat Jukka Mäki ja kehittämispäällikkö Maarit Suomela.
Säätiön valtuuskuntaa johti Marita Ruohonen, varapuheenjohtajana Ari Saarto ja jäseninä
Maria Degerman, Aki Siltaniemi, Aarne Kinnunen,
Kirsti Kuivajärvi, Sami Puumala, Timo Mutalahti,
Ari Saarto, Erkki Leistén ja Sami Uotinen. Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

88 446 €
365 201 €
96 322 €

Sosiaalipalvelut

2%

Asumisyhteisötuotot

15 %

Asumisentukimaksut

5%
24 %

Vuokratuotot Kinapori

Vuokratuotot tukiasunnot 13 %
Avustukset RAY

536 050 €

36 %

Muut avustukset

4%

Muut tuotot

1%

Muut tuotot

Säätiön toiminnanjohtajana on sen perustamisesta,
vuodesta 2001 lähtien toiminut YTM Jukka Mäki.
Asiantuntija- ja kehittämisyksikön johtajana toimi Maarit Suomela, talouspäällikkönä Minna Roine, viestintäpäällikkönä Juhani Ikala, sekä uutena
asumispalvelupäällikkönä Tarja Latvanen. Työntekijöitä säätiön palveluksessa oli vuoden lopussa 36
(37 vuonna 2013). Lisäksi säätiön kiinteistöhuollon
tehtävissä oli kaksi työharjoittelussa ollutta henkilöä. Vakituisessa työsuhteessa työntekijöistä oli 75
%. Naisia työntekijöistä oli 67 % ja miehiä 33 %.
Henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta. Kaikille asiakastyötä tekeville oli järjestetty työnohjaus.
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TULOSLASKELMA

2014

2013

49 995 €
413 253 €
133 313 €
643 940 €
341 557 €
988 702 €
114 774 €
27 572 €
2 713 105 €

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

-1 719 195 €
-20 218 €
-619 969 €
-85 434 €
-30 287 €
-17 250 €
-255 423 €
-2 747 776 €

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

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

0€
-34 671 €
-62 300 €

0€
103 708 €
-54 501 €

-Yleisavustukset

264 000 €

0€

167 029 €

49 207 €

TUOTOT
-Sosiaalipalvelut
-Asumisyhteisötuotot
-Asumisentukimaksut
-Vuokratuotot Kinapori
-Vuokratuotot tukiasunnot
-Avustukset RAY
-Muut avustukset
-Muut tuotot
TUOTOT YHTEENSÄ
KULUT
-Henkilöstökulut
-Poistot
-Kiinteistö,- asunto- ja toimitilakulut
-Palvelut
-Tiedotuskulut
-Myönnetyt avustukset
-Muut kulut
KULUT YHTEENSÄ

TILIKAUDEN TULOS
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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

2014

2013

2 979 741 €

1 485 €
2 998 474 €

2 397 646 €
227 794 €
33 850 €
590 757 €
6 229 788 €

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

25 228 €

25 228 €

2 938 574 €
949 245 €
3 913 048 €

2 938 574 €
782 217 €
3 746 019 €

1 756 051 €
560 689 €
2 316 740 €
6 229 788 €

1 559 603 €
582 231 €
2 141 835 €
5 887 853 €
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Professori Lasse
Murto on toiminut
Kriminaalihuollon
tukisäätiön puheenjohtajana säätiön
perustamisesta vuoteen 2014 saakka.

Näköala kriminaalihuoltoon
Hallitustyöskentely Kritsissä on ollut miellyttävää. Olen koko työurani toiminut ilkeiden, rosoisten ongelmien maailmassa, ja tämä työ on asettunut
siihen samaan linjaan. Olen ollut aidosti kiinnostunut tekemään puheenjohtajan roolissa työtä, jonka arvopohja ja eetos ovat hyvin lähellä työurani
pitkäaikaisinta työtä eli A-klinikkasäätiön toimintaa.
On selvää, että kriminaalihuollon asiakaskunnassa koko sen 13 vuoden aikana, jonka olen ollut mukana, näkyy yhteiskunnan tilanteen vaikeutuminen ja asiakaskuntaan liittyvät ongelmat ovat monimutkaistuneet. Erilaiset
vaikeudet ovat syventyneet ja työ jälkihuollossa on entistä vaativampaa ja
raskaampaa. Ihailen ihmisiä, jotka ovat valinneet työkseen näiden ihmisryhmien tukemisen, auttamisen ja kuntouttamisen.
Minulle on ollut erittäin tärkeätä, että olen voinut toimia puheenjohtajan
roolissa säätiössä, jonka toiminnanjohtajana on ollut ihminen jonka kanssa
minulla pitkä ystävyyssuhde jo yliopisto-opiskeluista alkaen. Jukka Mäen
työhistoriassa on paljon sellaista, joka yhdisti meitä jo ennen tätä Kriminaalihuollon tukisäätiötä.
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Yksi toiveeni on, että kehittämistyöllä ja kokeiluilla olisi tulevaisuudessa mahdollisuus toiminnan vakinaistamiseen niin että projektirahoituksen jälkeen
päästään vakinaisen rahoituksen piiriin. Uskon, että se on tulevassa sote-maailmassakin mahdollista, sille löytyy kunnan, kuntayhtymän tai joltakin osin
valtionkin rahoitus. Joka tapauksessa uudessa Sote-maailmassa toimintamallin
pitää turvata kolmannen sektorin toiminta sekä innovaatioiden puolella että
jopa myös palvelujen tuottamisessa. Kritsin tapauksessa se tarkoittaa nimenomaan eritysryhmille, mielellään jopa näille erittäin vaikeille tapauksille suunnattua erityistoimintaa, joka on vastuullista, räätälöityä, pitkäjänteistä työtä.
Sille pitää olla rahoitusmalli.
Kyseessä ovat myös vaikeasti työllistyvät, jotka tarvitsevat täysin räätälöityjä
työllistymispolkuja. Heidän työllistämisensä perinteisin työvoimapoliittisin
keinoin on vaikeaa, jopa mahdotonta. Tähän pitää satsata ja siksi tarvitaan toimijoita, jotka rakentavat yhteistyötä julkisten toimijoiden kanssa.
Yksi asia, jossa toivoisin Kritsin olevan aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, on sopimushoidon eteenpäin vieminen. Tarkoitan muun muassa päihderiippuvaisia jotka ovat tehneet rikoksen ja heidän kohdallaan vankeusrangaistuksen vaihtoehtona pitäisi ainakin joissakin tapauksissa tarjota hoito ja
kuntoutus.
Korostan sitä, että Kritsillä täytyy olla mahdollisuus säilyttää matalan kynnyksen toimintaa, johon ihmisten on helppo tulla. Pitää välttää kynnysten rakentamista markkinoistuvassa järjestelmässä, jossa muuten kynnykset nousevat,
koska muuten kaikki haluavat valita helpoimmat tapaukset ja silloin jää vain
entistä enemmän niitä, jotka putoavat kokonaan ulkopuolelle.
Yksi toivomani asia on Kinaporin järjestötalohankkeen toteutuminen. Sen todella toivoisin nytkähtävän eteenpäin. Ajatus on hieno, tarjota tilaa ja osin
hallinnollistakin toimintastruktuuria pienille alan toimijoille.
Kritsiä tarvittaisiin entistä enemmän yhteiskunnallisena vaikuttajana; puolestapuhujaa tarvitaan. Se on vaikeaa työtä, mutta näiden väestöryhmien puolestapuhujaa tarvitaan entistä enemmän, kun yhteiskunta kylmenee ja kovenee.
Iloitsen siitä, että Kritsillä on vastuullisten hallintoelintensä ja uuden upean
toiminnanjohtajansa johdolla kaikki edellytykset selvitä uusista haasteista.

LAUSUNNOT 2014

JÄSENYYKSIÄ 2014

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lausunto yhdyskuntaseuraamuslaista
Lausunto rikosuhrimaksusta
Lausunto sakon muuntorangaistuksista
Lausunto sosiaalihuoltolaista
Lausunto järjestöjen sote-kuulemiseen
Kriminaaliasiamiestoiminnan lausunto esitykseen
yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevan lain
täydentämisestä.
Itsemurhien ehkäisy ja kiirellisen hoidon tarpeen
arviointi rikosseuraamusalalla, lausunto luonnokseen
Rikosseuraamuslaitoksen oppaaksi

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

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

KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN JULKAISUJA
Sarita Koskinen
Aikuisen ADHD - anna mun kaikki kestää
Oppaita 1/2014 (toinen painos 2015)
ISBN 978-952-5929-06-5
Salla Tenhovirta
Pääkaupunkiseudun maalinnoitukset rikosseuraamusasiakkaiden työkohteena
Monisteita 1/2014
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
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
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

