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HAKEMUS KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN 

KUNTOUTTAVIIN TUKIASUMISPALVELUIHIN 

 

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijän tai 

sosiaalityöntekijän kanssa 

Tällä hakemuksella haet Kriminaalihuollon tukisäätiön kuntouttaviin tukiasumispalveluihin, joissa edellytetään 

sitoutumista sosiaaliseen kuntoutukseen kuten ryhmiin, asumisohjaajan tapaamisiin, päihteettömyyteen ja 

rikoksettomaan elämään. 

Perustiedot 

Etunimet_____________________Sukunimi______________________Henkilötunnus_______________________ 

Puhelinnumero/Yhteystiedot______________________________________________________________________ 

Kuntalaisuus (viimeisin ennen vankeutta) ____________________ Mistä lähtien____________________________ 

Tuomiot ja vapautuminen 

Vapautumispäivä ______________________________________________________________________________  

Onko aikaisempaa vankeushistoriaa 1.kyllä_____ 2.ei_____Kertalaisuus___________________________________ 

Viimeisin tuomio (tuomion nimike ja pituus) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Aiemmat tuomiot (nimikkeet ja pituudet) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Vireillä olevat tuomiot sekä arvio niiden alkamisesta ja pituudesta 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Asuminen 

Missä asuit ennen tuomiota? (asumismuoto ja kunta) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Onko aiemmassa asumisessa tullut häiriöitä tai vuokravelkaa? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Onko sinulla tiedossa tilapäistä paikkaa vapautumisen jälkeen mahdolliselle jonotusajalle, jossa voit odottaa 

vapautuvaa asumispaikkaa?  

_____________________________________________________________________________________ 

Terveys 

Onko psyykkisessä tai fyysisessä terveydentilassasi jotain sellaista, joka tulee ottaa huomioon kuntoutuksessa? 

(korvaushoito, tartuntataudit esimerkiksi hepatiitit, mielenterveyden häiriöt, liikuntarajoitteet, lääkitystä vaativat 

sairaudet esimerkiksi diabetes) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Päihteiden käyttösi juuri ennen viimeisintä tuomiotasi 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Hoidot/kuntoutukset (vankilakuntoutukset/sairaalahoidot/avohoitokontaktit), ajankohdat 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Oletko hakeutunut tai hakeutumassa korvaushoidon arvioon?  

_____________________________________________________________________________________________ 
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TULEVAISUUDENSUUNNITELMASI 

Kriminaalihuollon tukisäätiön asumisvalmennusyksikössä kuntoutus perustuu yksilöllisesti tehtävään ja 

tavoitteelliseen kuntoutussuunnitelmaan.  Asuminen edellyttää kuntoutussuunnitelmaan sitoutumista. 

Kuntoutussuunnitelma sisältää asumisohjaajan tapaamisia, ryhmiin osallistumisen sekä yksilöllisesti sovittavia 

tavoitettasi edistäviä toimia. 

Käytä seuraavien kysymysten täyttämiseen aikaa ja mieti tulevaisuuttasi. 

Mitä sinun pitää muuttaa elämässäsi, jotta sinulle ei tule uusia rikostuomioita? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Minkä pitää muuttua, jotta pysyt päihteettömänä? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Mitä toivot tulevaisuudeltasi? (tavoitteesi) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Mitä aiot tehdä tavoitteesi eteen seuraavan vuoden aikana? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Mitä olet jo tehnyt tavoitteesi eteen? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Miten kuntoutus Kriminaalihuollon tukisäätiössä voi auttaa sinua tavoitteessasi? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Mitä riskejä tavoitteesi saavuttamisen suhteen on? Miten varaudut niihin? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Mistä tiedät saavuttaneesi tavoitteesi? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Esimerkki viikko-ohjelmastasi asuessasi Kriminaalihuollon tukisäätiön asumisvalmennusyksikössä.   

KLO MA TI KE TO PE 

9-10 KUNTOUTTAVA 

TYÖTOIMINTA 

KUNTOUTTAVA 

TYÖTOIMINTA 

  OHJAAJAN 

TAPAAMINEN 

10-11   AKUPUNKTIO   

12-13    TEEMA 

RYHMÄ 

 

13-14      

14-15 OHJAAJAN 

TAPAAMINEN 

   ASUMISEN 

POLKU 

KURSSI 

15-16   YHTEISÖ 

ILTAPÄIVÄ 

  

 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja annan suostumukseni siihen, että Kriminaalihuollon tukisäätiö saa olla yhteydessä 

sekä vaihtaa tietoja oman kuntani viranomaisten (esim. sosiaalityöntekijä, vankilantyöntekijä ja valvoja) kanssa 

asumisasioihini liittyen. 

 

Olen tietoinen, että haen Kriminaalihuollon tukisäätiön kuntouttaviin tukiasumispalveluihin, joissa edellytetään 

sitoutumista sosiaaliseen kuntoutukseen kuten ryhmiin, asumisohjaajan tapaamisiin, päihteettömyyteen ja 

rikoksettomaan elämään. Päihteettömyyttä valvotaan testein.  

 

Kiitos hakemuksestasi. Huomioithan, että hakemuksen käsittely edellyttää, että se on täytetty huolellisesti. Hakemus on 

voimassa kuusi kuukautta, jonka jälkeen se täytyy päivittää. 

 

Päiväys ja allekirjoitus  

 

_______________________________________________________________________________________________  
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Vankilan tai YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän lausunto 

 

Kriminaalihuollon tukisäätiön kuntouttava tukiasumispalvelu on tarkoitettu asunnon sekä sosiaalisen kuntoutuksen 

tarpeessa oleville vapautuville tai vapautuneille vangeille. Huomioithan, että emme tarjoa ensisijaisesti asumista vaan 

kuntoutuspalvelua. Hakijan tulee sitoutua kuntouttavaan toimintaan, jotta hänen hakemuksensa hyväksytään.  

 

Lausunnossa tulee tulla ilmi seuraavat asiat: 

 Arvio hakijan tämän hetkisestä tilanteesta, asumiskyvystä sekä tuen tarpeesta 

 Kuvaus asiakkaan kuntoutuksesta ja sen etenemisestä (esimerkiksi päihteet ja mielenterveys, kuntouttava 

toiminta/ohjelmatyö) 

 Suunnitelmat vapautumiselle  

 Onko haettu/jonossa muualle? 

 Onko kunnan sosiaalityöntekijän kanssa tehty suunnitelmia asumisen/kuntoutuksen suhteen?  Jos on, 

niin mitä ja kenen kanssa?  

 Avolaitos- /koevapausmahdollisuudet sekä arvioidut aloituspäivät 

 Muuta huomioitavaa 

 

Lausunto tulee liittää hakemukseen liitteeksi ja siihen tulee lisätä lausunnon kirjoittajan yhteystiedot. Hakemuksen 

käsittely edellyttää työntekijän lausuntoa hakijasta.  

 

Hakemuksen voi lähettää osoitteeseen: 

Kriminaalihuollon tukisäätiö, Tukiasumispalvelut,  

Kinaporinkatu 2 E 39, 00500 Helsinki  

  

tai lähettää faksilla numeroon 09 7743 6120. 

 

 

 


