VUOSIKATSAUS 2016

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.
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Toimitusjohtajan katsaus vuodelle 2016
Aloitin Kriminaalihuollon tukisäätiön toimitusjohtajana marraskuun
alussa ja sain kunnian jatkaa edellisten toiminnanjohtajien Jukka
Mäen ja Sanna Väyrysen viitoittamaa tietä. Sain aloittaa työni taloudellisesti vakaassa säätiössä, jonka asiantunteva henkilökunta
haluaa aidosti kehittää ja
edistää kuntouttavaa ja
uusintarikollisuutta vähentävää työtä.
Säätiössä toteutettiin vuonna 2016
kuntouttavaa kriminaalihuoltotyötä
ja siihen liittyvää
vaikuttamistoimintaa monialaisena järjestötyönä.
Järjestölähtöistä

asiantuntija- ja palvelutoimintaa tuottivat viestintä, vertaistuki
Redis, kriminaaliasiamiestoiminta, asumispalvelukoordinaattori,
oppimisvalmennuskoordinaattori
sekä perhetyön yksikkö, joka sisältää perheleiri- ja vertaistukitoiminnan.
Lisäksi säätiössä oli meneillään
viisi kehittämishanketta, joista aikaisemmin alkaneita hankkeita
olivat vakavien rikosten sovittelua koskeva SAUMA-projekti ja
Maalinnoitus-hanke, jossa yhdyskuntapalveluun tuomitut suorittavat seuraamuksensa työtoimintana
Helsingin maalinnoituskohteissa
ja saavat samalla psykososiaalista
tukea.
Vuonna 2016 alkoi kolme uutta hanketta. Nuorten päivätoimin-

takeskus -hankkeessa toiminnan
kautta pyritään edistämään 15-29
-vuotiaiden elämänhallintaa ja rikos- ja päihdekierteen katkaisua.
Yhdessä tukien – osaamista jakaen
-verkostohankkeen tehtävänä
taas on koordinoida Vapautuvien
asumisen tuen (VAT) verkostoa.
Verkostotyön avulla tavoitellaan
muun muassa rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden vähentämistä ja rikostaustaisten erityispiirteiden ja tarpeiden parempaa
tuntemista kunnissa ja järjestöissä.
Paikka auki -avustusohjelma mahdollisti yhden työelämän ulkopuolella olleen nuoren työllistämisen
säätiöön.
Tukiasumispalveluissa jatkettiin
asumispalveluiden tarjoamista vankilasta vapautuville tai muille rikos-

Avustustoiminta
Kriminaalihuollon tukisäätiö on myöntänyt omaisuutensa tuotosta vuosittain avustuksia
kriminaalihuollon vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaan, kehittämishankkeisiin tai muihin kriminaalihuoltoa, sen kohderyhmiä tai työntekijöitä tukeviin hankkeisiin. Vuonna
2016 Kriminaalihuollon tukisäätiö myönsi vankien omaiset VAO ry:lle toiminta-avustusta 6 000 euroa. 5 000 euron arvoinen kriminaalityön palkinto annettiin ViaDia PohjoisSavo ry:lle. Avustuksia myönnettiin yhteensä 11 000 euroa.
Kuva: Tuomas Uusheimo
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Hallinto ja henkilökunta
Säätiön hallituksessa toimivat:
puheenjohtaja Juha Kaakinen, varapuheenjohtaja Outi Ruishalme
sekä jäseninä Päivi Hannula, Timo
Simppula ja Timo Väisänen. Hallitus piti vuoden aikana yhdeksän
kokousta. Hallituksen esittelijänä
ja sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Sanna Väyrynen 31.10.2016
saakka ja 1.11.2016 alkaen toimitusjohtaja Sanna Sunikka. Asiantuntija- ja kehittämisyksikön kehittämisjohtajana toimi Maarit
Suomela, talouspäällikkönä Minna Roine ja asumispalvelupäällikkönä Olli Kaarakka. Työntekijöitä
säätiön palveluksessa oli vuoden
lopussa 32. Säätiön valtuuskunta
lakkautettiin vuonna 2016 samalla kun säätiön säännöt päivitettiin
uuden säätiölain mukaisiksi.
seuraamusasiakkaille. Kriminaalihuollon
tukisäätiö osallistui Espoon kaupungin
tuetun asumisen palvelujen kilpailutukseen ja sopimus allianssimallilla tarjottavasta asumisen tuesta tehtiin joulukuussa 2016. Toiminta alkoi tammikuussa
2017. Malli haastaa asumisen tuen ostajan ja tuottajat tiiviiseen yhteistyöhön
kuntouttavan asumisen tarjoamiseksi ja
kehittämiseksi.

Toukokuussa 2016 käynnistyi myös
kuntouttava vankityötoiminta, joka
on tarkoitettu vapausrangaistukseen
tuomituille Jokelan avovankilaosaston
vangeille. Toiminta pitää sisällään sekä
työtoimintaa että psykososiaalista tukea. Kuntouttava vankityötoiminta on
ollut omalta osaltaan mahdollistamassa
säätiön omistaman, Kinaporinkadulla sijaitsevan kiinteistön aikaisempaa
suuremmat kunnostamistoimenpiteet.
Lisäksi vuonna 2015 alkanut yhteistyö
Keskuspuiston ammattiopiston kanssa
jatkui vuonna 2016 rappukäytävien
maalauksen merkeissä. Osa korjauksista toteutettiin myös säätiön oman
henkilökunnan toimesta tai ostettiin
ulkopuolisilta urakoitsijoilta.
Kiinteistöön kohdistuneiden investointien vuoksi avustukset muille kriminaalihuollon toimijoille olivat aikaisempiin vuosiin verrattuina pienemmät.
Kriminaalihuollon tukisäätiön strategian
(2016-2018) mukaisesti säätiön toimintaa ei merkittävästi laajennettu vuoden
2016 aikana, vaan keskityttiin toiminnan laadun syventämiseen ja työalojen
keskinäisen yhteistyön lisäämiseen.
Sekä toiminnan laadun kehittämistä
että investointeja kiinteistön kunnostamiseksi tullaan jatkamaan myös vuonna
2017. Siten säätiön toiminta tulee painottumaan järjestö- ja palvelutoimintaan.
toimitusjohtaja sanna suniKKa

KRIMINaalIhuOllON
palKINTO 2016
Kriminaalihuollon tukisäätiö on
jakanut vuodesta 2011 lähtien Kriminaalihuollon palkinnon. Palkinto
myönnetään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kriminaalipoliittiseen toimintaan, jolla tuetaan
rikoksesta tuomittujen ja heidän läheistensä sijoittumista yhteiskuntaan
ja rehelliseen elämään tai vähennetään uusintarikollisuutta ja sen haittoja.
Palkinnolla edistetään humaania
ja kuntouttavaa kriminaalihuolto-

työtä ja yhteiskuntapolitiikkaa sekä
kiinnitetään yhteiskunnan huomiota
rikoksesta tuomittujen jälkihuollon
tarpeisiin.
Vuonna 2016 palkinnon sai ViaDia Pohjois-Savo ry:n kriminaali- ja
vankilatyö. Valitsijana toimi Rikosseuraamuslaitoksen ylijohtaja Tuula
Asikainen (kuvassa vas.). Palkinnon
antoi Kritsin toiminnanjohtaja Sanna Väyrynen (kuvassa oik.).
Palkinto jaettiin Kriminaalityön
foorumissa Tampereella.
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TyöAlAT PähKiNäKUORESSA
Kehittämisyksikkö
Kehittämisyksikkö vastaa Kritsin kehittämis-, asiantuntija- ja koulutustoiminnasta. Se koordinoi, ohjaa
ja valvoo projektitoimintaa sekä huolehtii säätiön
oman avustustoiminnan valmistelusta ja esittelystä.
Lue lisää sivulta 9.
Tukiasumispalvelut (TuPa)
Yksikkö tuottaa asumisohjausta ja asumispalveluja asunnottomina rikosseuraamuksesta vapautuville
pääkaupunkiseutulaisille. Lue lisää sivulta 6.
Vertaistuki Redis
Redis tukee rikoksettomaan ja päihteettömään elämänmuutokseen ylläpitämällä matalan kynnyksen
vertaistukiyhteisöä Kinaporin kiinteistössä. Redis
rohkaisee asiakkaita yhteisöllisyyteen ja kannustaa
hankkimaan päihteettömiä kokemuksia. Lue lisää
sivulta 7.
Kriminaaliasiamiestoiminta
Kriminaaliasiamiestoiminta edistää rangaistuksesta
vapautuvien ja heidän omaistensa asemaa yhteiskunnassa, tarpeenmukaisten palvelujen saatavuutta, yhteiskuntaan sijoittumista sekä uusintarikollisuuden
ehkäisyä. Lue lisää sivulta 11.
Ehjä perhe -toiminta
Ehjä perhe -toiminta tarjoaa tukea ja kehittää perhetyön muotoja, järjestää koulutusta ja konsultaatiota kunnille, rikosseuraamusalalle ja järjestöille sekä

järjestää perheleirejä. Lisäksi Ehjä perhe koordinoi
valtakunnallista Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön
verkostoa. Lue lisää sivulta 14.
OPPiVA-toiminta
Oppimisvalmennuksen tavoitteena on rikostaustaustaisten henkilöiden oppimisvaikeuksien tunnistaminen, kuntoutus- ja kompensointivaihtoehtojen löytäminen sekä yleisen elämänhallinnan edistäminen.
Lisäksi OPPIVA koordinoi Oppimisvalmennustyön
verkostoa (OVA). Lue lisää sivulta 16.
Nuorten päivätoimintakeskus 2016-2019
Hanke rakentaa nuorille yhdyskuntaseuraamusta suorittaville pienin askelin etenevä kuntoutumispolkua.
Kinaporiin on rakennettu musiikkistudio, joka on
antanut nuorille mahdollisuuden osallistua musiikin
teon eri vaiheisiin. Lue lisää sivulta 19.
Maalinnoitus-hanke 2015-2017
Maalinnoitus-hankkeessa siivotaan ja hoidetaan Helsingin alueella sijaitsevia Viaporin maa- ja merilinnoituksen maarintaman tukikohtia yhdyskuntaseuraamuksiin sisältyvänä työpalveluna.
Hanke toteutetaan osana Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.
Lue lisää sivulta 17.
yhdessä tukien – osaamista jakaen 2016-2017
Hankkeessa vähennetään rikosseuraamuksiin tuomittujen asunnottomuutta ja uusintarikollisuutta tuke-

malla ja kehittämällä kuntien, järjestöjen ja rikosseuraamuslaitoksen välistä yhteistyötä. Hanke kiinnittyy
tiiviisti Vapautuvien asumisen tuen verkoston (VAT)
toimintaan. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2017
STEA:n rahoituksella. Lue lisää sivulta 21.
Sovittelun kokeilu vakavissa rikoksissa
2013-2016 (SAUMA)
SAUMA-hankkeessa laadittiin vakavien rikosten jälkisovittelun toimintatapa. Esimerkiksi henkirikoksen
osapuolilla on tietyin edellytyksin mahdollisuus tavata
toisensa tuomion jälkeen. Sovittelua järjestetään tarvittaessa myös vankien välillä sekä vangin ja hänen
perheensä välillä. Lue lisää sivulta 20.
Kuntouttava vankityötoiminta
Kuntouttava vankityötoiminta on Jokelan vankilan
ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyömuoto.
Avolaitososaston asiakkaille suunnattuun toimintaan
sisältyy peruskorjaus-, pintakäsittely- ja kiinteistönhoitotöitä säätiön Kinaporin kiinteistössä. Toiminnan
tavoitteena on ylläpitää ja edistää vankien työ- ja toimintakykyä sekä vahvistaa työmarkkinakelpoisuutta.
Lue lisää sivulta 22.
Viestintä
Viestintä tukee säätiön toimintaa viestinnällisin keinoin. Lisäksi viestintä vastaa Portti vapauteen -verkkopalvelusta ja sen sosiaalisen median kanavista. Lue
lisää sivulta 23.
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TUKiASUMiSPAlVElUT
Tukiasumispalvelut (TuPa) tuottaa kuntouttavaa asumisohjausta ja asumispalveluja ensisijaisesti
pääkaupunkiseutulaisille rikosseuraamuksesta asunnottomana vapautuville. TuPa:n asumispalvelut ovat tarkoitettu elämänmuutokseen pyrkiville, jotka ovat jo rangaistuksen aikana osallistuneet kuntouttavaan työskentelyyn. Erityisesti panostetaan valvottuun koevapauteen sijoitettujen
asuttamiseen ja lisääntyviin yhdyskuntaseuraamuksiin.

TuPan asumisohjauksella tarkoitetaan sosiaalityöhön kuuluvaa ammatillista asumisen tukitoimintaa
ja palveluneuvontaa, jossa huomioidaan kohderyhmän erityistarpeet
ja toimintaympäristö. TuPassa tarjotaan asiakkaalle asunto ja olosuhteet, joiden tavoitteena on tukea
asiakkaan yksilöllistä kuntoutumisprosessia ja elämänhallintaa.
Tämän lisäksi tukiasumispalveluiden asumisvalmennusyksikössä
osallistutaan yhteisölliseen toimintaan erilaisten sosiaalista kuntoutusta tukevien ryhmätoimintojen
kautta.
TuPa:lla on 23 asumisvalmennusyksikköpaikkaa säätiön Kina-

porinkadun A-rapun asunnoissa
sekä 63 tukiasuntoa. Tukiasunnoista Helsingissä on 38, Vantaalla
15 ja Espoossa 10. Jakson lopussa välivuokrausasuntoja oli yksi
(Helsinki).
Asukkaan asumispolku kulkee
pääsääntöisesti asumisvalmennusyksikön kautta hajasijoitettuun
tukiasuntoon ja sieltä normaaliin
vuokrasuhteeseen joko säätiölle tai
muualle. Asumisen tukipalveluita
tuotetaan myös Y-säätiön asunnoissa asuville asiakkaille. Tupa toimii
yhteistyössä Asunnottomuuden
ennaltaehkäisyohjelman (AUNE),
Rikosseuraamuslaitoksen, Kalliolan Setlementin ”Vahvasti tukien”

-toiminnan sekä Vapautuvien asumisen tuki VAT -verkoston kanssa.
Asumispalvelupäällikön lisäksi
työntekijöitä TuPassa oli kaikkiaan
kuusi (viisi asumisohjaaja ja sosiaalinen talonmies). Lisäksi yksikköön on sijoitettu Yhdessä tukien
– Osaamista jakaen -hanke, missä toimii projektikoordinaattori.
TuPan työssä olivat mukana myös
säätiön isännöitsijä, kiinteistötiimi
ja taloushallinto.
Täyttöaste asumisvalmennusyksikössä oli 83 % ja tukiasunnoissa 91 %. Asumisvalmennusyksikössä alkoi 48 asumista vuoden
2016 aikana ja tukiasunnoissa 24.
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VeRTaISTuKI RedIS
Yhteyden saaminen vankilassa oleviin
asiakkaisiin on haastavaa, sillä vankilat edellyttävät pidempää rikoksetonta
jaksoa kuin Rediksen toimintaan kiinnittyneillä kuntoutujilla on yleensä vaiheessa, jossa he olisivat aktiivisimmillaan ryhtymään tällaiseen työhön.
Yhteys Helsingin vankilaan on syntynyt asumispalvelukoordinaattorin
ja oppimisvalmennuskoordinaattorin

kautta. Lisäksi vapautuminen koevapauden kautta ja sijoittuminen Kinaporin asumisvalmennusyksikköön tuovat Redikseen niitä kävijöitä, jotka vielä
suorittavat vankeusrangaistustaan.
Suomenlinnan Kuva-ryhmä kävi
Rediksen ohjaajan ohjaamassa toiminnallisessa ryhmässä viikoittain.
Maalinnoitus-hankkeen yhdyskuntapalvelua suorittavat ja Jokelan vankilan

Vertaistuki Redis on päihteetön olohuone Helsingin Kurvissa.
Redis tukee rikosseuraamuksesta vapautuvia elämänmuutoksessa ja rakentaa jatkoja vankiloiden tukitoimille. Tarjolla on
sekä vertais- että ammatillista tukea.

avo-osastolta käsin kuntouttavassa vankityössä käyvät vangit olivat enemmän
tai vähemmän vuorovaikutuksessa Rediksen muun kävijäkunnan kanssa, ja
näkivät vertaistuen toteuttamista käytännössä. Tämä voi madaltaa kynnystä hakeutua itse vapautumisen jälkeen
vertaistuen piiriin.
Keväällä Redikseen voitiin rekrytoida aiempaa enemmän omataustaisia

vertaisohjaajia. Tämä lisäsi epämuodollisten vertaistukikeskusteluiden määrää
ja todennäköisesti vaikuttavuuttakin.
Ryhmämuotoinen toiminta rakentui tekemisen ympärille sisältäen muutokseen motivoivia kohtaamisia. Yksi jo
pitempään rakennettu päivätoiminnan
muoto Rediksessä on yhteistyökumppaniretket ”Team Skutsin” (Helsingin
ja Vantaan A-kilta, Keravan vankila,
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THT ry:n Avosetti-projekti, Villa Sture) kanssa. Vuonna 2016 niitä olivat
talvikalastus-/ulkoiluretki Kivinokkaan, telttailu yön yli Sipoonkorvessa,
lintubongausretki Porkkalanniemeen,
opastettu retki kalastusmahdollisuudella Vanhankaupunginlahdelle,
käynti Marskin majalla, perhosbongausta ja niityn ennallistamista Ohkolassa, opastettu käynti Vartiosaaressa,
melonta Keravanjoella, tutustuminen
Upinniemen varuskunta-alueeseen ja
sotilaskotiin, yönyliretki Nuuksiossa
ja tossulätkä Tervalammella. Osalla
retkistä Rediksessä harjoitteluaan suorittaneet alan opiskelijat saivat vastuutehtäviä.
Rediksen omia aktiviteetteja olivat
mm. Korkeasaari, Vallisaari, Linnan-

mäki, Uimastadion, frisbee-, mini- ja
hohtogolf, Jarkko Sipilän vetämä ”rikoskävely” Aleksilla, keilaus, lasersota
Megazonessa, runopaja, osallistuminen U48-lyhytelokuvakilpailuun, keilaaminen, mikroautoilu, Luonnontieteellinen museo ja kansainväliset
ruokamessut. Vuosi päättyi perinteiseen yhteiseen jouluateriaan.
Yhteisön ydin, noin 12-20 ihmistä,
on Rediksessä varsinainen paremman
tulevaisuuden toivon, uudenlaisen
elämäntavan esimerkin ja keskinäisen
välittämisen lähde, jonka äärelle uudet janoiset kokoontuvat, kuka mitäkin tavoittelemaan. Jos yhteisö saa
”puhdistaa itse itsensä”, tuo vaikeasti
määriteltävä mutta varsin todellinen
laadullisuus säilyy puhtaana, ja uusin-

taa itseään uusien tulijoiden kasvaessa
vanhoiksi konkareiksi.
Matalakynnyksisyys tarkoittaa, ettei Redis edellytä päihteettömyyttä
Redis-ajan ulkopuolella, eikä edes sen
tavoitteluun sitoutumista. Korvaushoitolaiset ilman oheiskäyttöä on toivotettu tervetulleiksi.
Yhteistyö säätiön tukiasumispalveluiden kanssa lisääntyi, ja asumisvalmennusyksikön asukkaille tarjottiin
heidän aloitteestaan mahdollisuus
ilta-aukioloon, josta he vastasivat itse.
Kokeilu oli onnistunut, epäilemättä
vastuuhenkilöitään ja osallistujiaan
voimaannuttava, ja sitä sivusta seuraaville asukkaille muutoksen ja voimaantumisen mahdollisuudesta ilman
sanoja ja saarnoja todistava.

Verkostot
Krits koordinoi kolmea
valtakunnallista verkostoa.
Oppimisvalmennustyön (OVA)
verkoston tavoitteena on osaamisen
kokoaminen ja levittäminen, hyvien
yhteistyökäytäntöjen siirtäminen ja
keskeisten työssä esiintyvien ongelmakohtien esillä pitäminen sekä
näistä tiedottaminen.
Rikosseuraamusasiakkaan
läheistyön verkoston tavoitteena on
vankiperhetyön osaamisen kokoaminen ja levittäminen, vankiperhetyössä
havaittujen hyvien yhteistyökäytäntöjen siirtäminen ja keskeisten työssä
esiintyvien ongelmakohtien esillä
pitäminen.
Vapautuvien asumisen tuen (VAT)
-verkoston tavoitteena on lisätä
vankeinhoitoalueittain järjestöjen
välistä yhteistyötä ja koordinaatiota
asumisen tukipalvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi asunnottomina
vapautuville vangeille ja kriminaalihuollon asiakkaille.
Rehellistä elämää -viestintäverkosto päätettiin jäsenkyselyn jälkeen
lopettaa syksyllä, koska yhteistyö aktiivisten jäsenten kanssa on
vakiintunut.
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KEhiTTäMiSyKSiKKö
Kehittämisyksikkö vastaa säätiön kehittämis-, asiantuntija- ja koulutustoiminnasta sekä koordinoi, ohjaa ja valvoo projektitoimintaa. Lisäksi
yksikkö toimii käynnissä olevien hankkeiden tukijana, käynnistyvien
hankkeiden alkuvaiheen organisoijana sekä uusien kehittämiskohteiden innovoijana. Säätiön kehittämisyksikössä työskentelevät kehittämisjohtaja sekä asiantuntija- ja projektihenkilöstö.

Kevään 2016 aikana kehittämisjohtaja
kävi työaloittain läpi, mitä RAY:n tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvityksen
tietojen kerääminen vuoden aikana
edellyttää kultakin työalalta. Vuoden
2017 TVS-raportointi on tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä rahapeliyhtiöiden fuusion myötä ja tarvittavien

Kuvat: Tuomas Uusheimo

tietojen keräämiseen kiinnitetään tänä
vuonna erityistä huomiota. Kukin työala teki itselleen suunnitelman, miten
arviointitietoa vuoden aikana kerätään
asiakkailta, yhteistyökumppaneilta,
vapaaehtoisilta (sikäli kun niitä on) ja
työntekijöiltä itseltään.
Maaliskuussa käynnistettiin kolmivuotinen RAY-rahoitteinen Nuorten
päivätoimintapiste -hanke. Ydinideana on rakentaa nuorille yhdyskuntaseuraamusta suorittaville pienin askelin etenevä kuntoutumispolku, joka

alkaa päivärytmin haltuun ottamisesta
mielekkääseen päihteettömään päivätoimintaan, työkokeiluihin ja mahdollisesti vielä tuntipalkkiotoimiseksi
kokemusasiantuntijaksi asti. Toinen
painopiste on perhetyön kehittäminen kohdentuen erityisesti romani- ja
somaliperheisiin.
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Kehittämisyksikön toimesta jätettiin toukokuussa
RAY:lle C-hankehakemus päihteettömän iltatoiminnan järjestämisestä Itä-Helsinkiin yhteistyössä päihdeja mielenterveysjärjestöjen, seurakunnan sekä Helsingin kaupungin kanssa.
Toukokuussa käynnistyi kehittämisyksikön yhdessä Jokelan vankilan kanssa suunnittelema kuntouttava työtoiminta ja palveluohjaus Jokelan avovankilaosaston vangeille. Toiminnan tavoitteena on
edistää vangin työ- ja toimintakykyä sekä työmarkkinakelpoisuutta, valmentaa vankia vapauteen, tarjota mahdollisuus päästä ammatilliseen koulutukseen
yhteistyössä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa
sekä tarjota vangeille myös muita Kriminaalihuollon
tukisäätiön palveluita hänen yksilöllisten tarpeidensa
mukaisesti.
Lokakuussa järjestettiin Kriminaalityön foorumi
teemana väkivallan näkijät, tekijät ja kokijat. Semi-

naariin osallistui noin sata henkilöä ja se sai hyvän
palautteen. Joulun alla saatiin RAY:n hallituksen avustusehdotus, jossa säätiö menestyi hyvin, kuten toki
moni muukin järjestö.
Vakavien rikosten sovitteluhanke SAUMA sai kaksivuotisen jatkon ja samoin hanke päihteettömän iltatoiminnan järjestämisestä Itä-Helsinkiin sai kaikille
kolmelle haetulle hankevuodelle haetun avustussumman eurolleen.
Säätiön asiantuntijoiden oma kehittämistyöryhmä
(perhetyö, kriminaaliasiamiestoiminta ja oppimisvalmennus) on jatkanut säännöllisiä kokoontumisiaan
noin puolentoista kuukauden välein. Ryhmän taustalla on tarve yhteiselle suunnittelulle ja kehittämiselle, mutta myös kollegiaaliselle konsultaatiolle ja
voimaantumiselle.
Yhteistyö Keskuspuiston ammattiopiston kanssa jatkui vuonna
2016 Kinaporin rappukäytävien maalauksen merkeissä.
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Kriminaaliasiamies- ja Ehjä perhe -toiminta
järjestivät keväällä 2016 suositun naisvankeja
käsittelevän seminaarin Hämeenlinnassa.

KRiMiNAAliASiAMiESTOiMiNTA
Toiminnan tarkoituksena on
ehkäistä rangaistuksesta vapautuvien ja heidän omaistensa jäämistä tarvitsemiensa palveluiden ja
etuuksien ulkopuolelle.

Kriminaaliasiamiestoiminnassa työskentelevät kriminaaliasiamies ja sosiaalineuvoja. Tärkeimpiä tehtäviä ovat
asiakkaiden ohjaus ja neuvonta sekä
asioiden ajo viranomaisiin päin, vaikuttamistoiminta, tiedotus, koulutus
ja konsultointi alan kysymyksissä.
Vuonna 2016 asiakasyhteydenottoja tuli asiamiestoimintaan 580. Noin
puolet asiakkaista oli vankeja tai ran-

gaistukseen tuomittuja. Omaisia oli
vajaa kolmasosa ja vapautuneita 16 %.
Lähes puolet kaikista yhteydenotoista koski kuntoutumista ja asumista. Kuntoutusasiat koskivat useinmiten
vankiloiden perhe- ja lapsitapaamisia
sekä terveydenhoitoa. Terveydenhuollon saatavuus ja potilaiden oikeudet
vankeusaikana olivat edelleen keskeisiä
ongelmia. Asumiseen liittyvät yhtey-

denotot samoin kuin lastensuojelu- ja
velka-asiat vähenivät. Velka-asioissa
asiakkaille annettiin perusneuvontaa ja
ohjattiin heidät Takuusäätiön palveluihin.
Joka kuudes yhteydenotto koski
joko rangaistusseuraamuksia tai toimeentuloa. Rangaistusseuraamusasiat
liittyivät useinmiten laitossiirtoihin,
kurinpitorangaistuksiin ja koevapau-

12

teen, toimeentuloasiat taas toimeentulotukeen ja Kelan maksamiin etuuksiin.
Muut kriminaaliasiamiestoimintaan tulleet yhteydenotot koskivat mm. kotipaikkaongelmia tai oleskelulupapäätöstä ja/tai karkotuspäätöstä odottavien
palvelujen saantia.
Vuoden aikana pidettiin yhteisiä infoja ja vastaanottoja yhdeksässä vankilassa. Infoissa puhuttiin vankien oikeuksista erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa ja sosiaalietuuksissa.
Infot tavoittivat 200 vankia ja 21 vankiloiden
työntekijää. Kahdenkeskisillä vankivastaanotoilla
kävi 31 vankia.
Koulutukset ja verkostotyö ovat tärkeä osa kriminaaliasiamiestoimintaa ja koko säätiön työtä. Yhdessä Ehjä perhe -toiminnan kanssa järjestettiin kaksipäiväinen naisvankiseminaari Hämeenlinnassa sekä
koulutukset Sukevan ja Pyhäselän vankiloissa lapsen
oikeuksista ja lapsen huomioon ottamisesta vanki-

lassa. Kriminaaliasiamiestoiminnassa työskentelevät
kriminaaliasiamies ja sosiaalineuvoja kuuluvat myös
moneen moniammatilliseen yhteistyöverkostoon.
Kriminaaliasiamiestoiminta oli mukana Rikosseuraamuslaitoksen ja kunnan yhteistyön kehittämisessä
Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella Risen ja Soccan
kanssa. Workshopit pidetiin alkuvuonna ja seminaari
huhtikuussa, jossa esiteltiin konkreettiset ehdotukset
yhteistyön kehittämiseksi. Kehittäminen liittyi sosiaalihuoltolain, vankeuslain ja yhdyskuntaseuraamuslainsäädännön yhteistyövelvoitteisiin. Kehittämisehdotuksia työstettiin eteenpäin syksyllä. Työ jatkuu
edelleen vuonna 2018.
Sosiaalineuvoja päivitti vankien läheisille suunnatun Päivä kerrallaan -oppaan, joka on verkkoversiona Portti vapauteen -sivustolla ja VAO ry:n sivuilla.
Oppaasta on tullut suosittu kävijöiden keskuudessa.
Kriminaaliasimies laati yhteisartikkelin vankien
kanssa tehtävästä sosiaalityöstä (Marjatta Kaurala yh-

Tarinateatteri Pyhä Solmu johdatteli naisvankiseminaarin teemaan.

dessä Juhani Iivarin kanssa) Sosiaalityön käsikirjaan.
Kriminaaliasiamies ja sosiaalineuvoja ovat kirjoittaneet myös blogijuttuja ja toimineet Twitterissä aktiivisesti.

Lausunnot 2016
Vaihtoehtoja tutkintavankeudelle (OM ja lakivaliokunta)
Vankeuslain uudistus (OM)
Laki yhdistelmävankeudesta (OM)
Laki toimeentulotukilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
(Kela-siirto, STM) Toimeentulotuen ohjeistus (Kela).
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Asumispalveluohjaus
Asumispalvelukoordinaattori tekee
asumispalveluohjausta rikostaustaisen asunnottomien kanssa, jotka
tarvitsevat tukea asumiseensa ja
muihin elämänvaikeuksiin. Tarkoituksena on löytää asiakkaalle hänen
tarpeitaan vastaava asumismuoto ja
luoda sellaisia asuttamisen tapoja,

jotka lisäävät asumisen onnistumista. Tämä edellyttää koordinoivaa
palveluohjausta, joka toteutetaan
yhteistyössä asiakkaan, lähettävän
tahon (esim. vankilan) ja asiakkaan
kotikunnan sekä muun palveluverkoston kanssa.
Asumispalvelukoordinaattori Mia Juselius opettaa työntekijöitä pelaamaan Asumisen monopoli -peliä.

Asumissosiaalisella työllä asukkaalle
tarjotaan asunnon lisäksi arjen toimijuutta vahvistavaa tukea. Asumispalvelukoordinaattorin tehtävänä on toimia
rikostaustaisen asiakkaan, Rikosseuraamuslaitoksen ja kunnan sekä muiden
palveluntarjoajien (järjestöt ja kunnalliset toimijat) asiantuntijana ja palveluohjaajana. Päämääränä on rakentaa
tarpeenmukaisia ja toimivia asumisen
tukipolkuja ja -verkostoja rikostaustaisille asunnottomille eri osapuolten
yhteistyönä. Asumispalveluohjaus toteutetaan STEAN:n kohdennetulla
toiminta-avustuksella.
Hankkeen toimintasuunnitelmaan
kirjatut tavoitteet etenivät pääosin hyvin, mutta toimenkuvaa tarkennettiin
tammikuussa Helsingin vankilan lyhyt-

aikaisvankien (Lyva) osastolla alkaneen
tiiviimmän työskentelyn takia. Työn
painopisteeksi tarkentui ns. Lyva-asiakkaiden asiakaslähtöinen ohjaaminen
ja asuttamisverkostojen systemaattinen
hyödyntäminen pitkäkestoisesti, ensin
vankilassa ryhmä- ja yksilötapaamisilla
ja sitten vapautumisen jälkeen.
Tätä kautta saatiin hyviä tuloksia ja
tietoa lyhytaikaisvankien erityisproblematiikasta palvelujen väliinputoajina.
Jo pelkästään edellä mainittuja Lyvaasiakkaita kertyi vuoden aikana 47.
Yhteensä palveluohjausasiakkaita oli
vuoden aikana 76.
Helsingin vankilan aikaisempaa
Oiva-koulutusta jatkettiin syksyllä vankilan omana vastaavana koulutuksena
ja myös Lyva-työskentely painottuu

siihen entistä enemmän vuonna 2017.
Koulutuksen on tarkoitus toimia nonstop-periaatteella ja koordinaattori vetää siinä asumisen osuuden joka neljäs
viikko yksilötapaamisten lisäksi.
Myös muissa Etelä-Suomen vankiloissa tapahtuvaa asunnottomuuteen
liittyvää ehkäisy- ja korjaamistoimintaa
jatkettiin mm. infojen merkeissä, vaikka pääosa työskentelystä kohdentuikin
Lyva-osastolle.
Valtakunnallista vaikuttamista ylläpidettiin mm. VAT-verkoston, neuvontapalstan ja Vapautuvien asuminen- Facebook-sivuston kautta. Etenkin
Facebook-sivusto oli suosittu (191 tykkääjää) ja myös julkaisujen tavoitettavuus on ollut hyvä (enimmillään 2052).
Lisää valtakunnallisuutta haettiin

Tampereen Silta-Valmennus -yhdistyksen avulla. Koordinaattorin hoitovapaan vuoksi käyttämättä jääneet 20 %
resursoinnista siirrettiin vuodeksi 2016
vastaavaan työhön Tampereella.
Muu asiakastyö jatkui entiseen tapaan painottuen erityisesti Kritsin
kuntouttavasta ja päihteettömästä asumisesta uloskirjoitusuhan alla oleviin
asukkaisiin.
Vuonna 2015 suunniteltu ja valmistettu ”Asumisen monopolipeli”
oli hyvässä käytössä mm. Oiva-vankilakoulutuksissa ja sitä myös lainattiin
muualle opetuskäyttöön. Sen valmistamiseen ja pelaamiseen tehtiin perusteellinen Youtube-video, jonka pohjalta
jokainen osaisi valmistaa kyseisen pelin
esimerkiksi omaan työalaansa liittyen.
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Ehjä perhe -toiminta kehittää perhetyön muotoja, tekee
asiakastyötä, järjestää koulutusta ja konsultaatiota kunnille,
rikosseuraamusalalle ja järjestöille sekä järjestää erilaisia vertaisryhmiä ja perheleirejä. Ehjä perhe myös koordinoi valtakunnallista
rikosseuraamusasiakkaan läheistyön verkostoa.

Ehjä perhe
Säätiön lapsi- ja perhetyössä työskentelevät perhetyön päällikkö ja kaksi ohjaajaa. Vuonna 2016 yksikössä työskenneltiin 97 asiakkaan kanssa. Näistä 75
oli aikuisia ja 32 lapsia. Yhteensä apua
sai 46 perhettä.
Asiakastyöhön on kuulunut myös
jalkautuminen vankiloiden pihoilla
asiakkaiden tavoittamiseksi. Neljän
vankilan pihalla tavoitettiin noin 250
henkilöä, joille kerrottiin mm. säätiön,
omaisten itsensä perustaman Vankien
Omaiset VAO ry:n ja Snellun palveluista.
Perheleirejä järjestettiin yhteensä
neljä Itä-Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen rikosseuraamusalueilla. Kaksi leiriä oli vanhemmuus- ja kaksi parisuh-

deteemaisia. Leireille osallistui yhteensä
56 vankia ja heidän läheistään. Lisäksi
Ehjä perhe -toiminnan ohjaajat osallistuivat Vankien Omaiset VAO ry:n järjestämälle omaisille tarkoitetulle leirille.
Vankien lapsille tarkoitettuja Taimivertaisryhmiä järjestettiin kahdesti
yhteistyössä Snellun kanssa. Samaan
aikaan lasten vanhemmille järjestettiin
oma Tuulensuoja-ryhmä. Lasten ryhmiin osallistui kymmenen lasta. Lisäksi
järjestettiin Yökylä-tapahtuma kaikille
lapsille, jotka ovat osallistuneet lasten
ryhmiin vuosien aikana.
Rikostaustaisten puolisoille järjestettiin ensimmäinen ohjattu verkkoryhmä
Portti vapauteen -sivustolla. Ryhmään
osallistui kahdeksan naista. Lisäksi
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ohjattiin naisille ryhmätoimintaa Hämeenlinnan vankilassa. Ryhmään osallistui kuusi naista.
Verkosto- ja kehittämistyöhön kuuluivat osallistuminen Vety-verkoston,
SeriE-verkoston, PäLäKe-verkoston ja
Emma&Elias -ohjelmakokonaisuuden
toimintaan. Emma&Elias -ohjelman
sisällä osallistuttiin mm. verkostotapaamisiin, vaikuttamistyöryhmän ja
Haastava vanhemmuus -teemaryhmän
työskentelyyn. Yksikön koordinoima
Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön
verkosto tapasi kaksi kertaa.
Ehjä perhe on osallistunut KRISTampereen Kopista koti -projektin
ohjausryhmään, Romano Missio ry:n
hallitustyöskentelyyn, Länsi-Suomen
rikosseuraamusalueen perhetyön kehittämistyöryhmään sekä eurooppalaiseen
Children of Prisoners Europe -verkostoon.
Yhteistyössä Emma&Elias -ohjelmakokonaisuuden tutkijan kanssa
aloitettiin pienimuotoinen tutkimus
perheleirien vaikuttavuudesta. Perhetyön tiimi on lisäksi itse arvioinut
ja kehittänyt toimintaa sisällöllisesti.
Vuoden aikana lisättiin toiminnan rakenteeseen säännölliset kehittämis- ja
asiakastiimit.

Julkaisutoiminta on ollut tärkeä
osa yksikön työtä. Yhteistyössä Voikukkalapset ry:n kanssa laadittiin opas
kouluille, miten vankien lapsia voitaisiin tukea. Lisäksi tuotettiin käännös
Ruotsin Bufff-järjestön tuottamasta
oppaasta, miten lapsille voidaan kertoa
vanhemman vankeudesta ja aloitettiin
nuorille suunnatun videon suunnittelu.

Perhetyön päällikkö kirjoitti blogikirjoituksia ja ohjaajat toivat aktiivisesti esiin Ehjä perhe -palveluita ja lasten
asiaa Facebookissa.
Lapsiasiavaltuutetun toimiston
kanssa järjestettiin onnistunut temaattinen kuuleminen, jossa vankien lapset
ja nuoret pääsivät kertomaan näkemyksiään.

Koulutus- ja seminaaritilaisuudet 2016
Ammattikorkeakoulu Laurea,
neljä tilaisuutta eri yksiköissä
Diakonia-, Arcada-, Metropoliasekä Porvoon ja Mikkelin
ammattikorkeakoulut
Pyhäselän, Sukevan
ja Vaasan vankilat
Stop Huumeille ry, Helsinki.
Tukihenkilökoulutus, Tampere
Vartijakoulutus,
Kriminaalihuollon tukisäätiö,
Helsinki
Lastensuojelupäivät, Joensuu
ja Jyväskylä
Työnohjauspäivät, Lahti
Kirkon työntekijät, Turku
Vanhemmuusryhmät, Tampere
LSRA:n perhetyön päivät

Ehjä perhe järjestää yhdessä Snellun kanssa ryhmiä lapsille, joiden vanhempi on vankilassa.

Naisvankiseminaari,
Hämeenlinna

LASKU
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Oppiva-toiminta
Oppimisvalmennuskoordinaation tavoitteena on kehittää rikostaustaisten
oppimisvaikeuksien tunnistamiseen,
kuntouttamiseen ja kompensaatiokeinoihin liittyviä menetelmiä. Koordinaatio tekee tiedotus- ja konsultaatiotyötä

rikostaustaisten asiakkaiden ja heidän
parissaan työskentelevien ammattilaisten keskuudessa. Toiminnan tavoitteena on edistää rikostaustaisten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia
sekä ehkäistä uusintarikollisuutta.

Oppivan toiminnassa laaditun ADHD-käsikirjan
pilotointi onnistui odotusten mukaisesti. Palautteen
pohjalta suunniteltiin käsikirjatyöskentelyä varten
manuaali, joka painettiin syksyllä. Marraskuussa järjestettiin yhteistyössä RSKK:n ja Kuopion vankilan
pilotoinnista vastanneen opinto-ohjaajan kanssa käsikirjan käyttökoulutus, johon osallistui Risen työntekijöitä ympäri Suomea.
Syksyllä toteutettiin vankilainfoja Helsingin sekä
Vanajan vankiloissa. Helsingin vankilan A3-osastolla
pilotoitiin syksyn aikana Krits-ryhmä, jossa käsiteltiin
opiskelu- ja työelämävalmiuksia painottaen rikoksettomaan elämään valmistavia aiheita. Lisäksi kohderyhmää tavoitettiin messuilla Sukevan ja Riihimäen
vankiloissa, muutamissa päihdetaustaisille suunnatuissa tapahtumissa sekä Siististi siviiliin -messuilla.
Asiakastyössä jaettiin tietoa ADHD-asioista sekä
opiskeluvaihtoehdoista, neuvottiin hakeutumisessa
koulutuksiin sekä ohjattiin tarpeenmukaisten palveluiden piiriin. ADHD-tutkimuksiin hakeutumisesta
on tullut yksittäisiä yhteydenottoja.
Kritsin asumispalveluiden ja Maalinnoitushankkeen, Suomenlinnan vankilan sekä Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijät konsultoivat

oppimisvalmennuskoordinaattoria opiskeluun tai
ADHD-teemoihin liittyvissä kysymyksissä sekä ohjanneet asiakkaita oppimisvalmennuskoordinaation
asiakkaiksi.
OVA-verkoston tapaamisia järjestettiin kevään aikana kaksi: helmikuussa Keravan vankilassa ja huhtikuussa Pakilan työkeskuksessa. OVA-seminaari keräsi
osallistujia sekä verkoston jäsenistä että ulkopuolisista
ja vakiinnuttanee siten paikkansa verkoston toiminnassa. Seminaarista saatu palaute oli hyvää: seminaari
koettiin monipuolisena ja se antoi uutta innostusta
arkityöhön.
Oppimisvaikeusaiheinen videosarja valmistui ja
sen kunniaksi järjestettiin julkistamistilaisuus toukokuussa. Tilaisuudessa olivat mukana myös videosarjaa
toteuttamassa olleet yhteistyökumppanit Kuntoutussäätiö sekä ammattiopisto Luovi. Oppimisvaikeusvideosarja laajeni käsittämään myös motivointivideot. Videot tullaan saattamaan dvd-muotoon, jolloin
näitä voidaan lähettää Suomen eri vankiloihin.
Huhti- ja marraskuussa osallistuttiin kouluttajan
roolissa RSKK:n vartijoiden tutkintokoulutukseen
(yhteensä neljä ryhmää). Koulutus käsitteli oppimisvaikeuksia sekä ADHD:ta. Lisäksi marraskuussa jär-

jestettiin koko päivän mittainen täydennyskoulutus,
joka toimi ADHD-käsikirjan käyttökoulutuksena.
Oppimisvalmennuskoordinaattori oli mukana myös
Risen päihdetyöntekijöiden koulutuspäivässä kouluttamassa oppimisvaikeus- ja ADHD-aiheista. Yhteistyötä Sininauhaliiton Emppa-hankkeen kanssa tiivistettiin.
Joulukuussa oppimisvalmennustyön koordinaatio
laati Kritsin nimissä lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle. Lausunto käsitteli ammatillisen koulutuksen reformia, josta hallitus on tehnyt lakiesityksen
eduskunnalle.
oPPiva luKuina:
vuosi 2016
Koulutukset, puheenvuorot ja opiskelijatapaamiset
Verkostotapaamiset
Yhteistyötapaamiset
ja palaverit
Asiakastapaamiset
Vanki-infot ja messut
Ryhmätoiminta ja
muu asiakastyö

KPL

HLÖÄ TAVOITETTU

10

~ 250–300

14

~ 150

48

~ 150–200

27
8

14
~ 150

15

~ 40
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Maalinnoitus-hanke

Maalinnoitus-hanke 2015–2017
on yhdyskuntaseuraamusasiakkaille ja valvotuille koevapausvangeille tarkoitettu palvelupaikka,
jossa on ryhmämuotoisen työtoiminnan lisäksi mahdollisuus
palvelutuntien ulkopuoliseen tukeen ja palveluohjaukseen.

Halonkantoa Maalinnoitus-hankkeessa.
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Maalinnoitus -hankkeen asiakkaat lähdössä risusavottaan.

Maalinnoitus-hankkeessa tehdään risusavottaa ja siistitään ensimmäisen maailmansodan aikaisia maalinnoituksia
pääkaupunkiseudulla. Hankkeella edistetään yhdenvertaisuuden toteutumista.
Kohderyhmänä ovat erityisesti sellaiset yhdyskuntaseuraamusasiakkaat,
joiden sijoittuminen ns. perinteiseen
palvelupaikkaan on haastavaa esimerkiksi päihde-, mielenterveys- tai sosiaalisista ongelmista johtuen. Tällä
pyritään välttämään olemassa olevien
palvelupaikkojen kuormittumista, sekä

sosiaalisista syistä vankilaan joutumista
niissä tapauksissa, joissa yhdyskuntaseuraamus olisi muutoin lain puitteissa
mahdollinen.
Hanketta rahoittavat ESR, Rikosseuraamuslaitos, Helsingin kaupunki ja Kriminaalihuollon tukisäätiö.
Hankkeessa toimii projektipäällikkö
sekä työ- ja palveluohjaaja. Laurean rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijat
ovat tehneet hankkeesta kaksi opinnäytetyötä.

KRIMINaalITyöN
fOORuMI 2016
Väkivallan kokijat, tekijät ja näkijät
– ammatillisen kohtaamisen haasteita

Vuosittaisen Kriminaalityön foorumin tavoitteena on koota yhteen
rikosseuraamusalan järjestö- ja viranomaistoimijoita keskusteluun ja
kokemusten vaihtoon. Foorumin
yhteydessä jaetaan Kriminaalihuollon palkinto.
Foorumi järjestettiin 18.10.2016
Tampereella Sokos Hotel Tornissa.
Otsikkona oli Väkivallan kokijat,

tekijät ja näkijät - ammatillisen kohtaamisen haasteita.
Seminaarissa esiintyi eturivin
suomalaisia väkivaltatutkijoita. Kuvassa sosiaalityön professori VTT
Leo Nyqvist.
Alussa nähtiin koskettava teatteriesitys Juhlan jälkeen, jossa esiintyivät näyttelijä Elina Ylisuvanto ja
muusikko Päivi Federley.
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Nuorten toimintakeskus -hanke
Nuorten toimintakeskus -hanke (2016-2019) tarjoaa matalan kynnyksen
päivätoimintapiste rikostaustaisille, erityisesti yhdyskuntaseuraamusta
suorittaville nuorille. Myös omasta arjenhallinnastaan huolestuneilla ja
päihteillä oireileville nuorille on tarjolla tukea ja apua.

Asiakkuudet 2016
5 yhdyskuntaseuraamustuomiota
suorittavaa asiakasta
2 valvottua koevapautta
suorittavaa asiakasta
1 nuorisorangaistusta
suorittava asiakas
6 ehdonalaisvalvonnassa
olevaa asiakasta
5 TE-keskuksen kanssa
yhteistyössä olevaa työkokeilijaa
4 perhetyössä olevaa
asiakasta perheineen
1 TE-keskuksen palkkatuella
oleva asiakas (4 kk jakso)
1 asiakas alaikäinen
(alle 18-vuotias)
kokonaisasiakasmäärä 25

Päivätoimintakeskus on tarkoitettu 1529 -vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Erityisen huomion kohteena on
romaninuorten koulutuspoluttaminen
sekä monikulttuurinen nuoriso, joka
on syrjäytymisuhan alla.
Hankkeessa tuetaan laaja-alaisesti
nuorten arkea sekä koulutus- ja työllistymispolkujen löytymistä. Tärkeäksi alueeksi nousee päihteettömän ja
rikoksettoman arjen löytyminen sekä
vertaistuen käyttö osana päihteetöntä
arkea. Hanke sisältää paljon toiminnallisuutta, jota nuoret saavat itse olla
kehittämässä.
Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä
Etelä-Suomen vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen kanssa.
Lisäksi yhteistyötä tehdään romanijärjestöjen sekä TE-keskusten ja muiden
nuorisoalan toimijoiden kanssa.
Hankkeen tavoitteina ovat toiminnallisen sisällön rakentaminen nuorten kanssa, vertaistuen rakentaminen
osana nuorten kohtaamista, nuorten
kiinnittäminen toimintaan, koulutus-

Räppääjä ”Hösis” ja ohjaaja Zimema Mhone Nuorten toimintakeskuksessa. Räppipajasta valmistui video
Kritsin kanavalle YouTubeen.

sekä työllistymispolkujen löytyminen
ja nuorten perheiden kanssa tehtävä
perhetyö.
Hankkeen toiminta lähti käyntiin
hyvin ja nuoret ovat olleet aktiivisesti kehittämässä keskuksen toimintaa.
Yhdyskuntaseuraamustoimistoilta on
tullut asiakkuuksia tasaisesti ja TEkeskuksen kanssa on yhteistyötä työkokeilujen muodossa. Nuoret ovat keskittyneet erityisesti hankkeen omaan
studioprojektiin ja musiikin tekemiseen. Studioprojektista on tehty myös
dokumentti ulkopuolisen tuottajan
avulla.

Perhetyö aloitettiin neljän perheen
kanssa. Teemoina ovat olleet arjen jaksaminen ja huoli lasten oireiluista, koulunkäynnin haasteet, päihteiden käyttö
sekä haasteet parisuhteissa.
Nuorten toimintakeskuksessa on
olennaista matalakynnyksisyys ja luottamuksellisen suhteen synnyttäminen
nuoren kanssa. Työmenetelmänä käytetään voimaannuttavaa työotetta ja
positiivista reflektointia. Rajaaminen
ja rajojen löytyminen nuoren elämään
ovat tärkeä osa työskentelyä.
Hankkeen rahoittajana toimii STEA.
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Jälkisovittelun kokeilu
vakavissa rikoksissa
Jälkisovittelu-hankkeen päätavoitteena oli vakavien rikosten jälkisovittelumallin kehittäminen ja kokeilu sovittelun palveluntuottajien, rikosseuraamusalan toimijoiden sekä uhri- ja omaisjärjestöjen yhteistyönä.

Mm. Belgian sovittelutoiminnan johtaja Antonio Buonatesta ja kriminologian dosentti Henrik Elonheimo
puhuivat hankkeen loppuseminaarissa lokakuussa Tampereella.

Laadittu toimintatapa perustuu mm.
hankkeeseen tulleeseen 90 aloitteeseen,
joista kohtaamiseen asti päästiin etenemään 18 tapauksessa. Näistä kuusi istuntoa järjestettiin vuonna 2016.
Suurin osa aloitteista tuli tekijäpuolelta. Sovittelujen lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutukset dokumentoitiin. Kaikki
tekijät ja henkirikosten uhrien omaiset
totesivat kohtaamisesta olleen hyötyä.
Kylmäkosken vankilaan perustettiin
restoratiivinen päihdekuntoutusosasto,
ja restoratiivisuudesta kirjoitettiin juttuja eri viestintävälineisiin. Hankkeen
kokemuksista tiedottaminen huipentui

lokakuussa pidettyyn loppuseminaariin, joka keräsi lähes 90 osallistujaa.
Verkostokokoukset järjestettiin Pirkanmaalla ja Oulun seudulla.
Jälkisovitteluja toteuttavien sovittelijoiden koulutuksesta laadittiin luonnos suunnitelmaksi.
Hankkeelle saatiin kaksivuotinen
jatkorahoitus mallinnusprosessin vakiinnuttamiseksi.
Hankkeen projektipäällikkönä toimi psykologian tohtori Arja Konttila,
sovittelijana Airi Lindvall sekä projektisuunnittelijana Anna Helimo.
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YHdESSÄ TUKIEN – OSAAMISTA JAKAEN
Yhdessä tukien – osaamista jakaen
-hanke kiinnittyy tiiviisti Vapautuvien asumisen tuen (VAT) verkoston toimintaan. Hankkeessa
kehitetään järjestöjen, Rikosseuraamuslaitoksen ja kuntien välistä
yhteistyötä ja koordinaatiota rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden vähentämiseksi.
Verkosto toimii yhteistyöfoorumina ja edunvalvojana. Vuonna
2016 toteutettiin neljät kaksipäiväiset VAT-verkoston yhteistyöpäivät (Lahti, Helsinki, Seinäjoki

ja Rovaniemi), joissa oli yhteensä
170 osallistujaa kunnista, Rikosseuraamuslaitokselta ja kolmannelta sektorilta.
Yhteistyöpäivät sisälsivät seminaareja, tutustumiskäyntejä sekä
työpajoja. Vaikuttamistyössä tärkeimmät saavutukset olivat neljän kannanoton julkaiseminen
rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden vähentämiseksi sekä
lausunto hallituksen Sote- ja maakuntalakiluonnoksesta.
Hankkeessa kartoitettiin ja mal-

VAT-verkosto tutustumiskäynnillä Suomenlinnan
vankilassa toukokuussa 2016. VAT-verkosto järjestää seminaareja, tutustumiskäyntejä ja työpajoja
yhteistyössä järjestöjen, kuntien ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

linnettiin hyviä kunta-järjestötRikosseuraamuslaitos -yhteistyön
malleja Kuopiossa ja Joensuussa
ja levitettiin näitä malleja muualle
Suomeen.
Lisäksi haettiin ja saatiin
STM:n rahoitus Vapautuvan asumispakkaus -tempaukselle, jonka
kautta VAT-verkoston jäsenjärjestöt jakavat 100 asumispakkausta
vähävaraisille vapautuville vangeille ja yhdyskuntaseuraamusta suorittaville henkilöille vuoden 2017
aikana.

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

VAT-verkostolla
oli vuonna 2016
kolmetoista
jäsenjärjestöät eri
puolilla maata.
Verkoston toimintaa koordinoidaan
Kriminaalihuollon
tukisäätiössä.

Hankkeessa vähennetään rikosseuraamuksiin tuomittujen asunnottomuutta ja uusintarikollisuutta
tukemalla ja kehittämällä kuntien, järjestöjen ja Rikosseuraamuslaitoksen välistä yhteistyötä. Toiminta
kiinnittyy tiiviisti Vapautuvien asumisen tuen verkoston (VAT) toimintaan. Hanke toteutetaan vuosina
2016-2017 STEA:n rahoituksella.
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Kuntouttava
vankityötoiminta
Kuntouttava vankityötoiminta on Jokelan vankilan ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyömuoto. Avolaitososaston asiakkaille suunnattuun toimintaan sisältyy peruskorjaus-, pintakäsittely- ja kiinteistönhoitotöitä säätiön Kinaporin kiinteistössä.

Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää vankien työ- ja
toimintakykyä sekä vahvistaa työmarkkinakelpoisuutta tarjoamalla
työtoimintaa ja palveluohjausta
Jokelan avolaitososaston vangeille.
Toimintaan liittyy myös osaamisen todentaminen ja tunnustaminen yhteistyössä Keskuspuiston
ammattiopiston kanssa: Vangit
saavat osaamisestaan todistuksen
työskentelyn päättyessä.
Työtoiminta käynnistyi toukokuussa 2016. Vuoden aikana toiminnassa oli mukana kymmenen
vankia, joista puolet ulkomaalaistaustaisia. Työkielinä käytettiin
pääsääntöisesti suomea ja englantia.
Maksimissaan viisihenkinen
ryhmä työskenteli kokoaikaisesti
viitenä päivänä viikossa. Työkoh-

teita olivat muun muassa talon
sisäpihan asfaltin paikkaus, useat
toimisto- ja asuinhuoneistosaneeraukset sekä äänitysstudion rakentaminen.

Työ- ja palveluohjaajana toimi
Liinamaria Roos, joka tarjosi vangeille työnteon lomassa psykososiaalista tukea Kritsin omia tukipalveluita hyödyntäen.
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Viestintä
Tavoitteena on vaikuttava ja Kritsin tunnettuutta lisäävä viestintätoiminta sekä
kohderyhmien voimaannuttaminen viestinnän ja verkottumisen avulla.

Viestintäyksikön tehtävänä on säätiön toiminnan
edistäminen nykyaikaisella sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä sekä yhteisöilmeestä huolehtiminen. Viestintä
on tukipalvelu Kritsin työntekijöille, pienille järjestökumppaneille ja verkostoille. Yksikön tehtäviin on
kuulunut myös säätiön tietohallinto.
Viestinnän painotus siirtyi vuoden aikana yhä
enemmän säätiön omiin digitaalisiin kanaviin. Ne
toimivat tiedottamisen, vaikuttamisen ja palvelujen
tarjonnan kanavina.
Yksikkö vastasi Krits.fi -sivuston lisäksi järjestöjen
yhteisen Portti vapauteen -sivuston ja sen somekanavien (Facebook, Twitter) ylläpidosta. Vuonna 2008
aloitetussa Portti vapauteen -palvelussa kehitetään eri
toimijoiden yhteistyön ja verkottumisen lisäksi itseapua ja auttamista verkossa. Kritsin sisäistä viestintää
kehitettiin avaamalla uusi ekstranet-sivusto. Viestintä
tuotti runsaasti videoita verkkoon.
Kanavien sisällöntuotantoa saatiin organisaatiossa
hajautettua sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän osalta. Viestintä on tullut normaaliksi osaksi jokaisen työalan työtä. Säätiön omat työntekijät tuottivat sisältöä
ja osallistuivat organisaation viestien ja tärkeiden teemojen levittämiseen. Kriminaaliasiamiestoiminnan ja
Ehjä perhe -toiminnan työntekijät kirjoittivat Portti
vapauteen -blogiin tärkeistä aiheista.
Kritsin sosiaalisen median strategiaa alettiin hahmotella perustamalla työryhmä ja toteuttamalla kyse-

ly, jossa vangeilta ja vapautuneilta tiedusteltiin sosiaalisen median käyttöä. Työryhmässä käsiteltiin Kritsin
Facebook-kanavien käytäntöjä, tavoitteita, seurantaa
ja organisointia.
Rehellistä elämää -viestintäverkostolle toteutettiin

kysely, jossa kartoitettiin jäsenten kiinnostusta verkoston jatkamiseen. Vain muutama järjestö oli kiinnostunut jatkamisesta ja virallinen verkosto päätettiin
purkaa. Yhteistyö on vakiintunut erityisesti SiltaValmennusyhdistyksen, Vankien Omaiset VAO ry:n,

Portti vapauteen teki helmikuussa jutun ja videon Nellasta, joka toimii olohuonekoirana KRIS-toimintakeskuksessa.
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aSuNNOTTOMIeN yö
KRIS-Etelä-Suomen, Stop Huumeille ry:n, Takuu-Säätiön, A-klinikkasäätiön ja Voikukkalapset ry:n kanssa.
Alkuvuosi oli viestinnän kannalta
vilkasta aikaa, mihin vaikutti erityisesti Hämeenlinnassa maaliskuussa
järjestetty naisvankiseminaari. Toukokuussa Krits järjesti yhdessä Laurean
kuntouttavan sosiaalityön opintojakson opiskelijoiden kanssa rikostaustaisille suunnatut ”Siististi Siviiliin”
-palvelumessut Kinaporissa ja Vaasanpuistikossa.
Muita merkittäviä tapahtumia olivat muun muassa ”Rikostaustainen
kunnan ja Rikosseuraamuslaitoksen
asiakkaana” -seminaari huhtikuussa,
jonka suunnittelussa ja toteuttamisessa Kritsin asiantuntijat olivat aktiivisesti mukana, sekä Päihdepäivät, joissa
esiteltiin Kritsin tukiasumispalveluita.

Lokakuussa järjestettiin vuosittainen
Kriminaalityön foorumi, ja seuraavana päivänä vakavien rikosten jälkisovitteluhankkeen päätösseminaari.
Keväällä säätiössä suunniteltiin
viestintäyksikön tulevaisuutta pitkäaikaisen viestintäpäällikkö Juhani Ikalan
siirtyessä eläkkeelle. Viestintäyksikkö
päätettiin purkaa ja viestintäpäällikön
paikka jättää täyttämättä. Tietohallinto ulkoistettiin Kehätiedolle. Viestintäyksikkö tuotti ehdotuksen Portti
vapauteen -palvelun ja Kritsin sivujen
yhdistämisestä, joka päätettiin aloittaa keväällä 2017. Lisäksi säätiö päätti
uusia viestintästrategiansa.
Porttivapauteen.fi -sivustolla oli käyttäjiä 123 023, ja Krits.fi -sivustolla 18
907. (Google Analytics)

Helsingin Asunnottomien yön päätapahtuma järjestettiin 17. lokakuuta. Kritsin asumisohjaaja Aino
Honkanen ja asumispalvelukoordinaattori Mia Juselius neuvoivat
Dallapénpuistossa vapautuvien asumista koskevissa asioissa.
Kritsin päihteetön olohuone
Vertaistuki Redis tarjosi pannukakkua ja tuoreita korvapuusteja rikostaustaisille.

Vaikka asunnottomuus on vähentynyt Suomessa, Helsingin
tilanne on entisestään vaikeutunut. Rikostaustaisten on erityisen
vaikeaa saada asuntoa kiristyneillä
vuokramarkkinoilla.
Krits tarjoaa kuntouttavaa tukiasumista yli 80 rikostaustaiselle
pääkaupunkiseudulla.
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Kuva: Benny Uhlenius
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Siististi siviiliin
Ensimmäisillä rikosseuraamustaustaisille suunnatuilla messuilla oli
tarjolla tietoa erilaisista palveluista
ja hankkeista järjestöjen, hankkeiden
ja viranomaisten toimesta. Näytteilleasettajat oli järjestetty torille teemoittain. Mukana olivat myös Kritsin kaikki työalat.
Tapahtuma oli viestinnällisesti
huikea menestys. Se tuotti yli 20
mediaosumaa, joissa korostui rikostaustaisten oma ääni. Kritsin lisäksi
myös A-klinikkasäätiö julkaisi mes-

suihin liittyvän mediatiedotteen.
Yhteistyökumppanit, kuten KRISEtelä-Suomen kokemusasiantuntijat, osallistuivat aktiivisesti järjestelyihin ja tapahtumaan.
Valtamediat (mm. MTV3, Iltalehti) tuottivat verkkoon lukuisia
videoita, joissa oli positiivinen vire.
Tapahtuma ja sen saama julkisuus
saattoivat osaltaan poistaa vankeihin
ja vapautuneisiin liittyvää häpeäleimaa. Tapahtuma sai runsaasti huomiota myös sosiaalisessa mediassa.

Kuvat: Benny Uhlenius
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Talous ja hallinto
Kiinteistö
Säätiön aineellinen varallisuus on sen
omistamassa Kinaporinkatu 2 – Vaasankatu 5 -kiinteistössä sekä tukiasumiskäytössä olevissa osakehuoneistoissa, joita oli 62.
Varallisuudesta saatavilla tuotoilla
säätiö on rahoittanut merkittävän osan
yleishyödyllisestä toiminnastaan ja koko
avustustoimintansa. Kiinteistöstä saatavien tuottojen turvaamiseksi ja kehittymiseksi sen peruskuntoon on lähivuosina tehtävä merkittäviä investointeja.
Kinaporin kiinteistön vanhin osa on
rakennettu 1907 ja uudempi osa vuonna 1923. Rakennus on suojeltu asemakaavalla. Rakennuksen tilavuus on
25 600 m³ ja hyötypinta-ala 4599 m².
Kinaporinkadun kiinteistön vesikattojen uusiminen aloitettiin kesällä
2016. Kiinteistössä uusittiin myös lämmitysjärjestelmä kesällä 2016.
Vuonna 2015 aloitetut kiinteistön
pintaremontit yhteistyössä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa jatkuivat. Vuonna 2016 valmiiksi tuli A- ja
E-rappujen maalaus. Säätiön omista ti-

Kurvin seutua, taustalla Kinaporin kiinteistö. Kuva: Kaupunginmuseo.

loista remontoitiin koko hallintokäytävä neuvotteluhuoneineen sekä C/Drapun neuvotteluhuone. Huoneistoista
remontoitiin viisi.
Talous
Säätiön vuoden 2016 tulos oli 44 929
euroa. Säätiön tulos käytetään kokonaisuudessaan tukiasuntojen ja Kina-

porin kiinteistön lainojen lyhennyksiin.
Taseen loppusumma oli 6 309 824
euroa ja omavaraisuusaste 64,85 %
(edellisenä vuonna 65,5 %).
Taloushallinto tuotetaan säätiön
omana työnä ja palkkahallinto ostopalveluna Dextili Oy:stä. Säätiön toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.
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Tuloslaskelma
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

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

2016
61 185 €
400 269 €
169 054 €
671 582 €
400 287 €
911 993 €
135 497 €
10 772 €
2 760 639 €

2015
48 740 €
420 427 €
154 258 €
667 226 €
384 002 €
980 542 €
85 134 €
16 078 €
2 756 407 €

2016
-1 649 846 €
-20 186 €
-797 507 €
-117 509 €
-30 788 €
-11 000 €
-313 650 €
-2 940 486 €

2015
-1 739 355 €
-20 671 €
-688 707 €
-89 251 €
-26 657 €
-19 00 €
-277 338 €
-2 860 979 €

0€
-179 848 €
-39 223 €
264 000 €
44 929 €

0€
-104 572 €
-51 798 €
264 000 €
107 630 €

Tase
vastaavaa
Aineelliset
Sijoitukset
Rahoitusomaisuus
Arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

488 722 €
6 309 824 €

2015
2 966 820 €
2 445 575 €
227 653 €
33 900 €
465 791 €
6 189 739 €

vastattavaa
Peruspääoma
Muut rahastot
Tilikausien ylijäämät
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2016
25 228 €
2 938 574 €
1 101 804 €
4 065 606 €
1 731 807 €
512 411 €
2 244 218 €
6 309 824 €

2018
25 228 €
2 938 574 €
1 056 875 €
4 020 677 €
1 661 499 €
507 563 €
2 169 062 €
6 189 739 €

2016
3 144 241 €
2 410 362 €
266 499 €

Kuva: Tuomas Uusheimo

