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Mikä on Krimi-
naalihuollon 
tukisäätiö?
Kriminaalihuollon tuki-
säätiö on rangaistuksesta 
vapautuvien ja heidän 
läheistensä selviytymistä 
ja elämänhallintaa edistävä 
valtakunnallinen asian-
tuntija ja palveluntuottaja. 
Työskentelemme Helsingin 
Kinaporissa, mutta suuri 
osa palveluistamme on 
suunnattu koko Suomeen. 
Tervetuloa tutustumaan 
toimintaamme!

Toiminta-
ajatus
Tehtävänä on rikosseu-
raamuksesta vapautuvi-
en ja heidän läheistensä 
aseman parantaminen 
kehittämällä ja tukemal-
la kuntouttavaa jälki-
huoltojärjestelmää sekä 
alan järjestö- ja vapaa-
ehtoistyötä.

Toiminnan 
sisältö
Säätiön toiminta jakau-
tuu järjestö-, palvelu- ja 
avustustoimintaan. Säätiön 
toiminta on kokonaisuudes-
saan yleishyödyllistä.
Järjestötyön keskiössä 
on alan asiantuntija- ja 
kehittämistoiminta, koh-
deryhmän kuntoutumista 
edistävä järjestötyö sekä 
kriminaalipoliittinen vai-
kuttaminen, vaikutus- ja 
edunvalvontatoiminta. 
Palvelutoiminnassa tuote-
taan tukiasumispalveluja 
kunnille sekä kuntouttavia 
palveluja Rikosseuraamus-
laitokselle. Lisäksi säätiö 
myöntää avustuksia tar-
koitusperiään edistävään 
toimintaan.

Säätiöllä on iso rooli myös 
kriminaalihuollon tukipal-
veluja tuottavien järjestöjen 
valtakunnallisen yhteistyön 
edistäjänä ja koordinaatto-
rina.

Toimintaa 
ohjaavat 
arvot
Ihmisarvon kunnioittami-
nen ja usko muutokseen.

Toiminta on asiakasläh-
töistä ja yhteisvastuuseen 
perustuvaa.

Toiminta on asiakasta 
voimavaraistavaa.

Toiminnalla edistetään 
sosiaalista tasa-arvoa ja 
oikeudenmukaisuutta.

Toiminta on tietoon, kou-
lutukseen ja kokemukseen 
perustuvaa.

Toiminta on moniarvoista 
ja -muotoista.

Toiminta on moniamma-
tillista.

Toiminta edistää niin 
yhteiskunnan kuin yksilön 
turvallisuutta ja hyvin-
vointia.

Toiminta on laadukasta.

Toiminnalla on sekä yh-
teiskunnan että asiakkaan 
luottamus.

Hallinto ja henkilökunta
Säätiön hallituksessa toimi puheenjohtajana Juha Kaakinen ja 
varapuheenjohtajana Outi Ruishalme sekä jäseninä Päivi Han-
nula, Timo Simppula ja Timo Väisänen. Hallitus piti vuoden ai-
kana kuusi kokousta. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimi 
toimitusjohtaja Sanna Sunikka. Talousasioiden esittelijänä toimi 
talouspäällikkö Minna Roine.

Säätiön toimitusjohtajana toimi Sanna Sunikka, kehittämisjoh-
tajana Maarit Suomela, talouspäällikkönä Minna Roine ja asu-
mispalvelupäällikkönä Olli Kaarakka 31.8.2017 saakka. Kaarakan 
toimivapaan sijaisena toimi Ilkka Oksman.

Työntekijöitä säätiön palveluksessa oli vuoden lopussa 37. 
Säätiössä työskentelee sekä ammatillisen koulutuksen että 
vertaisuuteen perustuvan kokemuksen kautta ammattitaitonsa 
saaneita työntekijöitä.
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Toimitus-
johtajan 
terveiset 

Ensimmäinen kokonainen vuoteni Kriminaalihuollon 
tukisäätiön toimitusjohtajana on takana ja vuosi oli 
hyvä sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Aika Ki-
naporin kiinteistössä ei ole käynyt pitkäksi – siitä ovat 
pitäneet huolen monialainen ja aktiivinen henkilöstö, 
osaavat ja innokkaat vertaiset sekä talossa kuntoutu-
vat entiset ja nykyiset rikosseuraamusasiakkaat. Pu-
humattakaan remonteista, joita vanhassa arvokkaas-
sa kiinteistössämme tehdään nyt urakalla.       

Järjestötoiminnassa Kriminaaliasiamiestoiminta, Op-
piva-oppimisvalmennus, Asumispalveluohjaus ja Ehjä 
perhe jatkoivat oman toimintansa ja valtakunnallisen 
yhteistyön kehittämistä. Vertaistuki Rediksen toiminta 
jatkui aikaisempaa vireämpänä.

Aikaisempina vuosina alkaneina hankkeina toimin-
taansa jatkoivat Nuorten toimintakeskus, Yhdessä tu-
kien – osaamista jakaen (VAT) -verkostohanke ja Maa-
linnoitus-hanke, jossa yhdyskuntapalveluun tuomitut 
suorittivat seuraamuksensa työtoimintana Helsingin 
maalinnoituskohteissa ja saivat samalla psykososiaa-
lista tukea.

Sauma-hanke sai myös jatkorahoituksen vakavien 
rikosten jälkipuinnin juurruttamiseksi koko maahan. 
Uutena hankkeena aloitti päihteetöntä ilta- ja viikon-
lopputoimintaa Itä-Helsingissä tarjoava Raittila-han-

ke, jota toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa.

Säätiön maksuperusteista palvelutoimintaa toteu-
tettiin tukiasumispalveluina sekä kuntouttavana van-
kityötoimintana ja palveluohjauksena Jokelan avovan-
kilaosaston vangeille. Tukiasumispalvelut käsittivät 23 
asumisvalmennusyksikköpaikkaa säätiön Kinaporinka-
dun asunnoissa sekä 63 hajasijoitettua tukiasuntoa pää-
kaupunkiseudulla. Tukiasumispalveluissa ei vain tarjota 
asuntoa, vaan pyritään aktiivisesti ehkäisemään uusin-
tarikollisuutta – kuten säätiön muussakin toiminnassa.

Viestinnän osalta valmistui uusi strategia, joka on tuo-
nut viestintään suunnitelmallisuutta. Säätiön uusien 
verkkosivujen suunnittelu saatiin aluilleen ja uudistuk-
sella tavoitellaan aikaisempaa helpompaa tiedon saata-
vuutta eri kohderyhmille.

Kriminaalityön foorumi järjestettiin marraskuussa 
Tampereella ja ohjelma oli rakennettu edellisvuoden 
foorumin palautteen perusteella. Foorumi keräsikin en-
nätysyleisön ja ensimmäistä kertaa sitä oli mahdollista 
seurata myös striimattuna.

Säätiön strategia on päättymässä vuoden 2018 lopussa 
ja uuden strategian valmistelu aloitettiin syksyllä 2017. 
Strategian valmisteluun on osallistunut hyvässä ja ra-
kentavassa hengessä koko säätiön henkilökunta ja halli-
tus. Tässä prosessissa on ollut ilo olla mukana!

Vuosi 2017 päättyi iloisissa merkeissä, kun STEAn avus-
tusehdotukset saapuivat joulukuussa. Ehdotukset olivat 
sekä säätiön että rikostaustaisten ja heidän läheistensä 
kannalta erittäin myönteiset. Säätiö jatkaa entistä vah-
vempana toimijana palvelujen ja yleishyödyllisten toi-
mintojen tarjoamista rikostaustaisille, heidän läheisil-
leen ja heidän parissaan työskenteleville. Lisäksi säätiö 
toimii alan valtakunnallisena asiantuntijana ja vaikutta-
jana. 

Sanna Sunikka

Aika Kinaporin kiinteistössä ei ole 
käynyt pitkäksi – siitä ovat pitäneet 
huolen monialainen ja aktiivinen hen-
kilöstö, osaavat ja innokkaat vertai-
set sekä talossa kuntoutuvat entiset 
ja nykyiset rikosseuraamusasiakkaat. 
Puhumattakaan remonteista, joita 
vanhassa arvokkaassa kiinteistös-
sämme tehdään nyt urakalla. 
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Tukiasumispalvelut (TuPa)
tuottaa asumisohjausta ja asumispal-

veluja asunnottomina rikosseuraamuk-
sesta vapautuville pääkaupunkiseutu-
laisille. Asumisvalmennusyksikössä on 
23 maksusitoumusperusteista tuettua 
soluasuntoa. Tuki sisältää mm. ryhmä-
muotoista kuntoutusta sekä henkilö-

kohtaisia keskusteluja. 
Hajasijoitettuja tukiasuntoja on 63. 

Lue lisää sivulta  8.

Asumispalveluohjaus
Asumispalvelukoordinaattori tekee 

asumispalveluohjausta rikostaustaisen 
asunnottomien kanssa, jotka tarvit-

sevat tukea asumiseensa ja muihin elä-
mänvaikeuksiin. Tavoitteena on löytää 
asiakkaalle tarpeita vastaava asumis-

muoto yhteistyössä 
viranomaisten kanssa. 

Lue lisää sivulta 9.

Kriminaaliasiamies-
toiminta 

neuvoo vapautuvia vankeja ja heidän 
läheisiään silloin, kun heillä on vaikeuk-
sia saada sosiaali- ja terveyspalveluja 
tai sosiaaliturvaetuuksia. Tavoitteena 
on parantaa rangaistukseen tuomit-
tujen ja heidän läheistensä asemaa.  

Asiamiestoiminta tekee myös edunval-
vontaa ja vaikuttamistyötä. 

Lue lisää sivulta 11.

Ehjä perhe -toiminta
Ehjä perhe -toiminta kehittää perhetyön 
muotoja, järjestää koulutusta ja konsul-

taatiota kunnille, rikosseuraamusalalle ja 
järjestöille sekä pitää asiakasvastaanot-
toja ja järjestää perheleirejä. Ehjä perhe 

myös koordinoi valtakunnallista rikosseu-
raamusasiakkaan 

läheistyön verkostoa. 
Lue lisää sivulta 13.

Oppiva-toiminta
antaa tietoa, tukea ja neuvontaa oppimis-
vaikeuksiin ja koulutukseen liittyvissä ky-
symyksissä asiakkaille ja ammattilaisille.  

Tavoitteena on rikostaustaustaisten henki-
löiden oppimisvaikeuksien tunnistaminen, 
kuntoutus- ja kompensointivaihtoehtojen 
löytäminen sekä yleisen elämänhallinnan 
edistäminen. Lisäksi Oppiva koordinoi Op-

pimisvalmennustyön verkostoa (OVA). 
Lue lisää sivulta 15.

Vertaistuki 
Redis

on matalakynnyksinen päiväkeskus Kina-
porin kiinteistössä. Rediksessä rikostaus-
taisella on mahdollisuus saada vertaistu-
kea ja neuvontaa muun muassa päihde- ja 

mielenterveysasioihin. 
Lue lisää sivulta 16. 

TYÖALAT
pähkinän-
kuoressa 
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Jokela-ryhmä ja 
kiinteistötiimi

Kuntouttava vankityötoiminta on 
Jokelan vankilan ja Kriminaalihuollon 

tukisäätiön yhteistyömuoto. Joke-
la-ryhmässä vangit työskentelevät 

osana säätiön kiinteistötiimiä. 
Tavoitteena on ylläpitää ja edistää van-
kien työ- ja toimintakykyä sekä vahvis-

taa työmarkkinakelpoisuutta. 
Lue lisää sivulta  18.

Maalinnoitus-
hanke 2015-2017

Maalinnoitus-hankkeessa siivottiin ja 
hoidettiin Helsingin alueella sijaitse-
via Viaporin maa- ja merilinnoituksen 
maarintaman tukikohtia yhdyskunta-

seuraamuksiin sisältyvänä työpalvelu-
na. Hanke toteutettiin osana Euroopan 

sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja 
työtä 2014–2020 -ohjelmaa. 

Lue lisää sivulta 19. 

Vakavien rikosten 
jälkisovittelun 

jatkohanke 2017-2018
SAUMA-hankkeessa 2013-2016 laadittiin 

vakavien rikosten jälkisovittelun toimintatapa. 
Jatkohankkeen päätavoitteena on mallin ke-
hittäminen edelleen ja sen vakiinnuttaminen 
koko maahan sekä restoratiivisen ajattelun ja 

käytäntöjen levittäminen 
Rikosseuraamuslaitokseen. 

Lue lisää sivulta 21.

Yhdessä tukien – 
osaamista jakaen 

2016-2017
Hankkeessa vähennettiin rikosseuraamuksiin 

tuomittujen asunnottomuutta ja uusintari-
kollisuutta tukemalla ja kehittämällä kunti-
en, järjestöjen ja Rikosseuraamuslaitoksen 
välistä yhteistyötä. Hanke kiinnittyi tiiviisti 

Vapautuvien asumisen tuen verkoston (VAT) 
toimintaan. Lue lisää sivulta 22.

Raittila 2017-2019 
Yhteistyöhankkeessa tarjotaan 

monipuolista, päihteetöntä ilta- ja 
viikonlopputoimintaa Raittila-tilassa 
Itä-Helsingissä. Hankkeen kohderyh-
mänä ovat päihde- ja mielenterveys-

kuntoutujat.  
Lue lisää sivulta 23.

Nuorten 
toimintakeskus 

2016-2019
Hanke rakentaa nuorille, erityisesti 

yhdyskuntaseuraamusta suorittaville 
pienin askelin etenevää kuntoutu-

mispolkua. Kinaporiin on rakennettu 
mm. musiikkistudio, joka on antanut 
nuorille mahdollisuuden osallistua 

musiikin teon eri vaiheisiin. Hanke toi-
mii nuorten parissa myös vankiloissa. 

Lue lisää sivulta 24.
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Kriminaalihuollon tukisäätiö koordinoi kolmea 
valtakunnallista verkostoa.

Rikosseuraamusasiakkaan 
läheistyön verkosto
kokoaa ja levittää osaamista ja hyviä käytäntöjä perhe- 
ja lähisuhdetyöskentelystä rikosseuraamusasiakkaiden 
parissa. Lisäksi verkosto kehittää koulutusta ja tekee 
valtakunnallista vaikuttamistyötä.  Verkosto kokoontuu 
kaksi kertaa vuodessa. Verkostolla on oma sähköinen 
uutiskirje.

Oppimisvalmennustyön 
verkosto (OVA)
nostaa esiin rikostaustaisten asiakkaiden oppimiseen 
liittyviä kysymyksiä, jakaa teemaan liittyvää ajankoh-
taista tietoa sekä kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä. 
Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa sekä järjestää 
vuosittain seminaarin ajankohtaisen teeman ympärille.

Vapautuvien asumisen tuen 
verkosto (VAT)
pyrkii vähentämään vankilasta vapautuvien ja yhdys-
kuntaseuraamuksia suorittavien asunnottomuutta ja 
uusintarikollisuutta. Verkoston jäsenjärjestöt tuottavat 
asumisen tukipalveluita. Niillä on käytössään yli 2000 
asuntoa eri puolilla Suomea. VAT-yhteistyöpäiviä järjes-
tetään 3-4 kertaa vuodessa. Niihin ovat voineet osallis-
tua myös verkoston ulkopuoliset asumistyöstä kiinnos-
tuneet. Verkostolla on oma sähköinen uutiskirje.   

Valtakunnalliset 
verkostot
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Tukiasumispalvelut

Helsingissä asukkaan asumispolku alkaa pääsääntöi-
sesti asumisvalmennusyksiköstä. Asumisvalmennuksen 
aikana asukkaat osallistuvat ryhmämuotoiseen kuntou-
tukseen, jonka tavoitteena on rikokseton elämä ja häiriö-
tön asuminen.

Asukkaat saavat valmennusta asumisessa ja elämän-
hallinnan taidoissa. Onnistuneen asumisvalmennusyk-
sikössä asumisen jälkeen polku jatkuu tukiasuntoon, joi-
hin myös kuuluu asumisen tuki. 

Kuntoutumisen ja onnistuneen asumisen myötä asuk-
kaat voivat saada asunnon mm. Y-säätiöltä. Tässä vai-
heessa ei yleensä enää tarvita erityistä asumisen tu-
kea. Asumisen tukipalveluita tuotetaan kuitenkin myös 
Y-säätiön asunnoissa asuville asiakkaille tarvittaessa.

Espoossa aloitettiin vuoden 2017 alussa ns. Allians-
si-mallin mukainen toiminta. Espoon allianssi on Espoon 
kaupungin suunnittelema yhteistyömalli, jossa Espoon 
Diakoniasäätiö, Eedi oy, Sininauhasäätiö, Sininauha oy 
ja Kriminaalihuollon tukisäätiö yhdessä tuottavat pal-
jon palveluja tarvitseville asiakkaille tarvittavaa tukea. 
Espoossa palvelumalli noudattaa ns. asunto ensin -pe-
riaatetta.

Vantaalla säätiö toimii pääasiassa vuokranantajana ja 
Vantaan vankisosiaalityö tuottaa itse tukipalvelut asun-
toihin. Yhteistyö Vantaan kanssa on tiivistä ja myös sää-
tiö tuottaa tukea asukkaille tarvittaessa.

Henkilöstöä tukiasumispalveluissa on asumispalve-
lupäällikön lisäksi 7. Lisäksi päivystyksestä normaalien 
työaikojen ulkopuolella vastaa sosiaalinen talonmies.

Vuosi 2017

Uusia asukkaita 

asumisvalmennukseen  29 
tukiasuntoihin 10 

Täyttöaste

asumisvalmennusyksikössä 83 % 
tukiasunnoissa  89 %. 

Tukiasumispalvelut tuottaa kuntouttavia asumispalveluja asunnottomana vankilasta vapautuville pääkaupunkiseu-
tulaisille. Asumispalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti jo rangaistuksen aikana kuntoutukseen ja rikoksettomaan elä-
mään sitoutuneille ja päihteettömyyteen pyrkiville.

Säätiöllä on 23 asumisvalmen-
nusyksikköpaikkaa säätiön 
Kinaporinkadun A-rapun asun-
noissa sekä 63 tukiasuntoa. 
Tukiasunnoista Helsingissä on 
38, Vantaalla 15 ja Espoossa 10.  
Kussakin kunnassa on käytössä 
hieman toisistaan eroavat pal-
velumallit.
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Asumispalvelukoordinaattori kävi säännöllisesti vanki-
loiden osastoilla kertomassa asumisen asioista ja mitä 
vankien pitäisi huomioida vapautumisen lähestyessä. 
Vankilakäyntien lisäksi asumisesta kerrottiin myös yh-
teistyötahojen asiakkaille sekä erilaisissa tapahtumis-
sa, seminaareissa ja vankiloiden palvelumessuilla.

Yhteistyö etenkin Helsingin vankilan kanssa syventyi 
vuonna 2017. Lisääntyneet infokäynnit ja lyhytaikais-
vangeille järjestetty Vapaax-koulutus olivat toimivia 
välineitä asumistietouden lisäämiseksi. Koordinaattori 
on käynyt lyhytaikaisvankien osastolla säännöllises-
ti niin kouluttamassa kuin pitämässä yleistä ryhmää, 
joiden kautta hänelle ohjautuu asiakkaita tiiviimpään 
työskentelyyn.

Koordinaattori tapaa asiakkaita ensin vankilassa ja 
jatkaa tapaamisia tuomion jälkeen, millä pyritään var-
mistamaan, etteivät asiakkaat ”putoa” vapauduttuaan 
asumisen palvelujärjestelmästä. Palveluohjauksen ta-
voitteena oleva ennaltaehkäisevä työote on näkynyt 
eniten ehkä juuri tässä työssä.

Asumispalvelukoordinaattori tekee asumispalveluohjausta rikos-
taustaisen asunnottomien kanssa, jotka tarvitsevat tukea asumi-
seensa ja muihin elämänvaikeuksiin. Tarkoituksena on löytää asi-
akkaalle hänen tarpeitaan vastaava asumismuoto ja luoda sellaisia 
asuttamisen tapoja, jotka lisäävät asumisen onnistumista. Tämä 
edellyttää koordinoivaa palveluohjausta, joka toteutetaan yhteis-
työssä asiakkaan, lähettävän tahon, kuten vankilan, ja asiakkaan ko-
tikunnan sekä muun palveluverkoston kanssa. Asumispalveluohjaus 
toteutetaan veikkausvaroin.

Koordinaattori osallistui pääkaupunkiseudun Yhteis-
työssä rikoksettomaan elämään (YRE) – verkostoihin, 
jotka ovat kokoontuneet säännöllisesti Helsingissä, Es-
poossa ja Vantaalla. YRE-verkostojen kautta saa laa-
ja-alaisesti tietoa rikosseuraamusalaan liittyvistä ajan-
kohtaisista asioista ja tapahtumista. 

Valtakunnallinen Vapautuvien asumisen tuen (VAT) 
verkosto tuo työhön toivottua valtakunnallisuutta. Ver-
kosto mahdollistaa toimivat valtakunnalliset yhteis-
työverkostot sekä ruohonjuuritason tiedon saamisen ja 
jakamisen. Toinen tärkeä valtakunnallinen yhteistyöver-
kosto on Paavo/Aune-ohjelmissa työskenteleminen. Se 
on myös toimiva vaikuttamiskeino valtakunnallisesti. 

Lokakuussa koordinaattori järjesti pääkaupunkiseudun 
Vapautuvien asumisen yhteistyöpäivän, johon osallistui 
45 henkilöä. Aiheina olivat mm. sote-uudistuksen vaiku-
tus asumispalveluihin, VAT-verkoston asumissosiaali-
sen työn käsikirja ja valtakunnallinen yhteystietopankki, 
Espoon Essi-allianssin uusi tuetun asumisen malli sekä 
oppimisvalmennustoiminnan näkökulma rikostaustais-
ten asumiseen, koulutukseen ja työskentelyyn. Suosituin 

Asumispalveluohjaus

Koordinaattori osallistui jälleen myös Asunnot-
tomien yön suunnitteluryhmään, jota koordinoi 
Vailla Vakinaista Asuntoa ry. Maanantaina 16.10. 
järjestettiin ensin asunnottomuusseminaari Hy-
vinkäällä ja seuraavana päivänä Asunnottomien 
yössä Dallape-puistossa koordinaattori päivysti 
Kriminaalihuollon tukisäätiön teltassa asiakkai-
den kanssa sekä emännöi myös Viron oikeusmi-
nisteriön vieraita, jotka olivat tulleet tutustumaan 
Suomen käytäntöihin.  

Koordinaattori ylläpitää Vapau-
tuvien Asuminen –Facebook-si-
vustoa, jolla on seuraajia 309. 
Lisäksi on työprofiili, jonka kautta 
asiakkaat voivat (254 kaveria) 
pitää yhteyttä. Tämä työmuoto 
on koettu hyväksi ja madaltaa 
kynnystä yhteydenpitoon. 



10

ohjelma oli jälleen esittely- ja kuulumiskierros, jossa 
kuultiin yhteistyöverkostojen ajankohtaiset asiat. Palau-
te päivästä oli hyvä ja se tuotti myös kehittämisideoita.

 Koordinaattori ylläpitää Vapautuvien Asuminen -Face-
book-sivustoa, jolla on seuraajia 309. Hänellä on myös 
työprofiili, jota kautta asiakkaat voivat pyytää kaveriksi 
(254 kaveria) ja pitää yhteyttä. Tämä työmuoto on koettu 
hyväksi ja madaltaa kynnystä yhteydenpitoon. 

Koordinaattorin työ sai myös vertaisnäkökulmaa, kun 
kolme vertaisohjaajaa kävi vankiloissa pitämässä asu-
miseen liittyviä ryhmiä omakohtaisen kokemuksen nä-
kökulmasta. 

Koordinaattorin kautta meni paljon asiakkaita ja suurin 
osa heistä pääsi jonkinlaisen asumisen piiriin tai ainakin 
jonoon. Monet ovat välillä kadonneet ja taas palanneet 
asiakkuuteen joko uudestaan vankilassa tai ottaneet 
yhteyttä siviilissä. Koordinaattorilla ei ole vaatimuksia 
päihteiden käytön suhteen, joten asiakkuuteen on voinut 

tulla missä tahansa elämäntilanteessa. Hankkeen yh-
tenä onnistumisena pidemmälläkin aikavälillä mitataan 
sitoutumista, johon usein kaikesta tippuneet asiakkaat 
ovat kyenneet ja halunneet.

Asumisen monopolipeli kiinnostaa

Kiinnostus peliin jatkuu ja sitä on esitelty eri verkos-
toissa. Peli herätti kiinnostusta esimerkiksi Soccan Pe-
lillisyyttä ja leikillisyyttä sosiaalityöhön –hankkeessa ja 
sitä pyydettiin esittelemään maaliskuussa pidetyn peli-
seminaarin työpajaan. Monet yhteistyökumppanit ovat 
ottaneet pelin omakseen ja tehneet vastaavia pelejä eri 
sosiaalityön alueille. Myös asiakkaat ovat pelistä ilahtu-
neita, sen pelaamisen koetaan olevan hauska tapa oppia 
tärkeitä asumisen asioita. Eräs nuori asiakas kuvasi peliä 
”hauskempi, kun oikea monopoli!”

Vuosi 2017
     

Ohjaus ja neuvonta (arvio) 380   

Sovitut asiakastapaamiset 207 
-22 % tapaamisista jäi toteutumatta 

Palveluohjausasiakkaita  71   
Vapaax-koulutukset 9
Infot ja monopolipeli muualla 17  
Nettivastaukset  5   
Yhteistyöpalaverit ja –verkostot  54  
Sisäiset tiimit ja palaverit 82 

Asunnottomien yö 
17.10.
Helsingin Dallapénpuistossa odotellaan 
jo kävijöitä jokavuotisessa Asunnotto-
mien yö -tapahtumassa. 

Valtakunnallinen 
asunnottomuus-
seminaari

Asumispalvelukoordinaattori Mia Juselius 
esitteli Nuorten toimintakeskuksen kans-
sa Valtakunnallisen asunnottomuussemi-
naarissa 16.10. säätiön osallisuutta asun-
nottomuustyössä ja asumisen palveluja. 
Asumisen monopolipeli kiinnosti niin, että 
vettä ja leipää -tarjoilu jäi kakkoseksi.
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Suuri osa kriminaaliasimiestoiminnan työstä liittyy asi-
akkaiden kokemiin ongelmiin vankiloissa ja kunnissa. 
Vuoden aikana toimintaan tuli 613 yhteydenottoa. Apua 
tai neuvontaa annettiin 283 asiakkaalle. Eniten asiak-
kuuksia syntyi vankien kuntoutukseen (toimintoihin pää-
sy, perhetapaamiset, terveydenhoito) ja rangaistusten 
täytäntöönpanoon (vankilasiirrot, poistumisluvat, koe-
vapaus) liittyvissä asioissa.

Asumiseen liittyviä ongelmia rikostaustaisilla ja heidän 
läheisillään on ollut edellisvuosia enemmän. Velka-asiat 
ja lastensuojeluun liittyvät asiat ovat vähentyneet, kun 
taas vankila-aikaiseen kohteluun ja ulkomaalaisten kar-
kotus- ja käännytyksiin liittyvät asiat ovat lisääntyneet.  

Kriminaaliasiamies ja sosiaalineuvoja vierailivat vii-
dessä vankilassa esittelemässä toimintaa ja pitämässä 
asiakasvastaanottoja vangeille. Turun, Vaasan, Jokelan, 
Helsingin ja Kuopion vankiloissa tavattiin 170 vankia ja 
parikymmentä työntekijää.

Turun vankilassa kokeiltiin suomen- ja englanninkie-
lisen infon pitämistä selli-TV:n kautta. Lisäksi kokeiltiin 
vankivastaanottoja skypen kautta.

Yhteistyö Rikosseuraamuslaitoksen ja 
Takuusäätiön kanssa

Kriminaaliasiamiestoiminta teki tiivistä yhteistyötä 
rangaistusten täytäntöönpanosta vastaavan Rikosseu-
raamuslaitoksen (Rise) ja velallisia auttavan Takuusääti-
ön kanssa. Vuonna 2017 yhteistyöhön kuuluivat

• Risen vankilakonseptityön työryhmät,
• velkakoulutuksen kehittäminen Risen ja Takuusäätiön 
kanssa Risen työntekijöille ja vangeille,
• sote-vaikuttaminen Risen Etelä-Suomen aluekeskuk-
sen kanssa sekä
• yhteistyö Risen Vankeusaika mahdollisuutena -hank-
keen kanssa erityisesti ulkomaalaisvankien asioissa.

Vankien lasten oikeuksista luennoitiin Risen perhetyön 
päivillä.  

Asiamiestoiminnassa työskentelevät kriminaaliasiamies ja sosiaalineuvoja. Toiminnan tarkoituksena on ehkäistä 
rangaistuksesta vapautuvien ja heidän omaistensa jäämistä heidän tarvitsemiensa palveluiden ja etuuksien ulko-
puolelle. Toimintaa rahoitetaan veikkausvaroin.

Kriminaaliasiamiestoiminta

Kriminaaliasiamiestoiminta päivitti verkossa 
olevan Päivä kerrallaan -oppaan. Käytännönlä-
heinen opas sisältää tietoa sekä läheiselle että 
rangaistukseen tuomitulle. Se on tehty Vankien 
Omaiset VAO ry:n kanssa.
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Vaikuttamistoiminta

Kriminaaliasiamiestoiminta vastaa suurelta osin säätiön 
lainvalmisteluun liittyvistä lausunnoista. Vuonna 2017 
säätiö antoi lausunnot seuraavista ehdotuksista:
• laki valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa 
(STM)
• vankirahauudistuksesta (eduskunnan lakivaliokunta)
• ulkomaalaislain muutoksesta koskien rikoksen takia 
karkotettavia (SM)
• lakiin julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista (TEM).  
Lisäksi on tehty kannanotto vankien kuntoutustarpeista 
Kuntoutuskomitealle (STM). 

Yhteistyössä Ehjä perhe -toiminnan kanssa laadittiin 
tilannekatsaus vankien lasten asemasta YK:n Lasten 
oikeuksien yleissopimuksen määräaikaisraportin varjo-
raportointia varten.  Tilannekatsaus toimitettiin Lapsi-
asiavaltuutetulle ja Lastensuojelun Keskusliitolle, jotka 
ovat tekemässä varjoraporttia. Lapsiasiavaltuutettu 
käytti raporttia myös tehdessään eduskunnalle kerto-
musta lapsen oikeuksien tilasta. 

  Ihmisoikeusliitto ja Sosiaalioikeudellinen seura tekivät 
keväällä varjoraportin Suomen määräaikaisraporttiin 
koskien osaa Euroopan sosiaalisen peruskirjan artik-
loista. Kriminaaliasiamiestoiminnassa kerättiin raporttia 
varten tietoja vankien terveydenhuollosta, toimeentulo-
tuesta, muusta sosiaaliturvasta ja jälkihuollosta.

Vuosi 2017 

Asiakkaita 283
Yhteydenottoja 613

    

     

Lehti vangeille 
Kriminaalihuollon tukisäätiö tuotti lehden, joka 

postitettiin kaikkiin vankiloihin marraskuussa. Jo-
kaiselle vangille varattiin oma kappale. Painos oli 
3900 kpl.

Lehti sisältää muun muassa Kirjastosta juuret elä-
mään -hankkeen projektisuunnittelija Irmeli Mal-
ka-Kanniston kokoaman Irmelin kirjalaari -palstan. 
Vankilakirjastojen työntekijät ovat kertoneet, ettei 
vangeilla ole useinkaan tietoa uutuuskirjoista, joita 
he voisivat tilata itselleen kirjastoista.

Palstalla julkaistiin myös vankien kirjoittamia kir-
ja-arvioita. Lisäksi hanke oli kerännyt lehteen van-
kien kirjoittamia runoja.

Kriminaalihuollon tukisäätiön asiantuntijat kirjoit-
tivat vankeja askarruttavista asioista kuten asun-
non ja toimeentulotuen hakemisesta, vankirahojen 
muutoksesta (käännetty myös englanniksi) ja AD-
HD-tutkimuksiin hakeutumisesta.

Maalinnoitus-hankkeesta, jossa yhdyskuntapal-
velua ja valvottua koevapautta suorittavat asiak-
kaat siivosivat kaupunkia ympäröiviä historiallisia 
maalinnoituksia, kerrottiin helsinkiläisen Juhan 
haastattelussa.

Lehdessä oli myös blogikirjoitus isästä, joka ker-
toi tyttärelleen olevansa vankilassa. Aiemmin hän 
oli salannut asian. Lisäksi kerrottiin räpistä van-
kien kuntoutuksessa sekä vankien äänioikeuden 
saamisesta osana Suomen satavuotisjuhlavuotta. 
Lisärangaistuksena rikoksesta tuomittu saattoi 
menettää kansalaisluottamuksen ja sitä kautta ää-
nioikeutensa vuoteen 1969 saakka.

Lehti jaettiin myös yhdyskuntaseuraamustoimis-
toihin ja moniin järjestöihin. Edellinen lehti vangeil-
le ilmestyi vuonna 2015.   

Lehdessä oli sekä hyödyllistä 
tietoa että onnistumistari-
noita, tietoa uutuuskirjoista 
ja runoja. Vangit olivat muka-
na lehden tekemisessä.
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Asiakasvastaanotot ovat vakiinnuttaneet paikkansa lap-
si- ja perhetyössä. Vuoden aikana Ehjä perhe -toimin-
nassa kävi 38 perhettä. Asiakkaat ohjautuivat toiminnan 
piiriin pääkaupunkiseudulta. Joitakin asiakkuuksia saatiin 
myös Länsi-Uudeltamaalta ja Hämeestä. Asiakastyöstä 
saatu palaute on ollut pelkästään myönteistä. 

Vuoden aikana järjestetiin kolme perheleiriä. Leiril-
le osallistuneiden aikuisten kokemuksista julkaistussa 
selvityksessä kävi ilmi, että yleisvaikutelma ja päällim-
mäiset muistot leireistä olivat positiivisia tai erittäin 
positiivisia. Yhdellekään haastatelluista perheleiri ei ol-
lut yhdentekevä tai negatiivinen kokemus. Haastattelut 
viittaavat vahvasti siihen, että säätiö on luonut toimivan 
mallin vankien perhesuhteita tukeviin perheleireihin. 

Ehjä perhe  jalkautui vankiloiden pihoille yhteistyössä 
Helsingin seurakunnan erityisnuorisotyö Snellun, Van-
kien Omaiset VAO ry:n sekä vankiloiden kanssa neljänä 
viikonloppuna tapaamisaikoina. Jalkautumisissa tavoi-
tettiin 184 vankien läheistä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi 
toimintaa laajennettiin koskemaan Jokelan vankilaa.

Yhteistyössä Snellun kanssa vankien lapsille pyritään 
kehittämään tukimuotoja erityisesti vertaisryhmässä. 
Tässä toteutui lasten Taimi- vertaisryhmä sekä  lasten 
Yökylä-tapahtuma. Näihin osallistui yhteensä 15 lasta.

Vankien puolisoille järjestettiin kaksi suljettua verkko-
ryhmää Portti vapauteen –sivuston keskustelupalstalla. 
Toinen ammattilaisohjaaja oli Ruotsista vankien lapsia 
auttavasta Bufff-järjestöstä ja toinen Ehjä perhe -toi-
minnasta. Lisäksi mukana oli vertaisohjaaja. Ryhmiin 
osallistui yhteensä 18 puolisoa. Ilahduttavaa oli, että 
osallistujat olivat ympäri Suomea. 

Verkkoryhmien myötä palvelujen valtakunnallinen saa-
vutettavuus on oleellisesti parantunut. Tämän lisäksi 
ohjattiin vanhemmuutta tukeva ryhmätoiminnan koko-
naisuus Turun vankilassa. Ryhmään osallistui 8 mies-
vankia.

Ehjä 
perhe

Ehjä perhe -toiminta kehittää perhetyön muotoja, 
tekee asiakastyötä, järjestää koulutusta ja konsul-
taatiota kunnille, rikosseuraamusalalle ja järjestöille 
sekä tarjoaa erilaisia vertaisryhmiä ja perheleirejä. 
Ehjä perhe myös koordinoi valtakunnallista Rikosseu-
raamusasiakkaan läheistyön verkostoa. Toiminnassa 
työskentelevät perhetyön päällikkö ja kaksi ohjaajaa. 
Toimintaa rahoitetaan veikkausvaroin. 

Vuosi 2017

Perheleirejä 3

Jalkautumisissa vankilan pihalle 184

Asiakasvastaanotoilla 38 perhettä

Lasten vertaisryhmätoiminnassa 15

Puolisoiden verkkoryhmässä 18

Miesvankien vanhemmuusryhmässä 8
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Yhteistyö ja koulutustoiminta

Ehjä perhe koordinoi vankiloiden perhetyötä kehittävää 
Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön verkostoa. Verkos-
toon kuuluu tällä hetkellä 81 jäsentä, joista yhdeksän on 
tullut mukaan vuoden 2017 aikana. Verkosto kokoontui 
vuoden aikana kaksi kertaa.

Emma & Elias –ohjelmassa perhetyö osallistui mm. 
Haastava vanhemmuus -työryhmään sekä koulutti vai-
kuttamistyöstä muita ohjelmaan kuuluvia tahoja. Lisäksi 
Ehjä perhe koulutti rikostaustaisten lapsi- ja perhetyön 
kysymyksistä kymmentä muuta tahoa. 

Perhetyön päällikkö osallistui Rikosseuraamuslaitoksen 
(Rise) uuden naisvankilakonseptin suunnitteluun. Kes-
keistä oli pitää esillä lapsi- ja perhetyön sekä leiritoimin-
nan jatkuvuutta uudessa vankilayksikössä. Toinen tärkeä 
teema oli turvallisuushenkilökunnan koulutus ja nykyistä 
inhimillisemmän kohtaamisympäristön luominen.

Ehjä perhe kuuluu Länsi-Suomen rikosseuraamusalu-
een perhetyön kehittämistyöryhmään, jossa on nostettu 
lapsen ja läheisten näkökulmaa esille sekä ideoitu Risen 
sisäisiä koulutuksia.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa Ehjä perhe teki 
tutustumiskäynnin Helsingin vankilaan. Vierailusta teh-
tiin raportti, jonka pohjalta lapsiasiavaltuutettu jatkaa 
kehittämistoimia oikeusministeriön hallinnonalalla.

Isä vankilassa – 
kauanko mun pitää 
odottaa?

Ehjä perhe tuotti elokuussa verkkoon videon 
yhteistyössä Helsingin erityisnuorisotyö Snel-
lun kanssa. Video kertoi kahden nuoresta tytös-
tä. Kummankin isä oli ollut yli kymmenen vuotta 
vankilassa. 

”Videon tarkoituksena oli antaa ääni nuorille, 
joiden elämää vanhemman vankeus on varjosta-
nut. Mitä he ovat kokeneet ja voiko suhde isään 
rakentua, vaikka tämä olisi ollut pois lasten elä-
mästä”, perhetyön päällikkö Tarja Sassi kertoi. 
Nuoret olivat olleet mukana pääkaupunkiseudun 
ryhmässä, jossa he  saivat ohjaajien lisäksi tukea 
toisilta samassa asemassa olevilta nuorilta. Vi-
deota jaettiin some-kanavissa säätiön ja Lasten-
suojelun keskusliiton toimesta.

Tuettavat lapset ja nuoret ovat Sassin mieles-
tä edelleenkin marginaalissa. Marginaalisuutta 
on hieman vähentänyt se, että Ehjä perhe pääsi 
vuonna 2012 mukaan Emma ja Elias -ohjelmaan. 
STEAn ja Lastensuojelun Keskusliiton koordinoi-
ma ohjelma tähtäsi yläkouluikäisten ja sitä nuo-
rempien lasten kasvuolosuhteiden parantami-
seen.

Ohjelman avulla vankien lasten kokemat asiat 
nousivat hieman paremmin ammattilaisten tie-
toisuuteen. Myönteistä on sekin, että lapsiasi-
avaltuutettu Tuomas Kurttila halusi 2017 kuulla 
nuoria, joiden vanhempi suoritti vankeusrangais-
tusta

Lämminhenkinen opas 
vanhemmalle

On vaativa tehtävä vastata lasten kysymyksiin, 
jotka liittyvät läheisen rikokseen, pidätykseen ja 
tuomioon. Ehjä perhe -toiminnan tuottama Opas 
vanhemmalle lisättiin Portti vapauteen -sivuille 
helmikuussa. Sisältö perustuu aitoihin tarinoihin. 
Alkuperäinen teksti oli ruotsalaisen Bufff-jär-
jestön, joka työskentelee vankien lasten parissa 
Ruotsissa. Vaikeasta aiheesta huolimatta teksti 
huokuu lämpöä ja luottamusta. 



15

Valtakunnallinen verkostotyö, 
vaikuttaminen ja koulutus

Oppiva-toiminnan koordinoima Oppimisvalmennus-
työn verkosto OVA kokoontui 2017 neljä kertaa. Tee-
moina olivat mm. asiakkaiden osaamisen tunnistami-
nen ja tunnustaminen sekä digitalisaatio ja oppiminen.

Marraskuussa järjestettiin yli 30-vuotiaiden osalli-
suutta ja osattomuutta käsittelevä seminaari Tikkuri-
lan Laureassa. Ohjelmassa olivat mm. köyhyystutkija 
Anna-Maria Isolan ja tutkija Jussi Perälän puheenvuo-
rot, jotka saivat kuulijoilta erityiskiitokset palauttees-
sa.

Verkoston jäsenmäärä kasvoi taas vuoden aikana ja 
nyt koulutuksen ja kuntoutuksen parissa työskentele-
viä OVA-jäseniä on noin 80 yli 30 eri organisaatiosta.

Oppiva osallistui vuoden 2017 aikana moniin tapah-
tumiin ja tilaisuuksiin. Päihdepäiville järjestettiin 

Oppimisvalmennustyön koordinaation, Oppiva-toi-
minnan, tavoitteena on kehittää rikostaustaisten op-
pimisvaikeuksien tunnistamiseen, kuntouttamiseen ja 
kompensaatiokeinoihin liittyviä menetelmiä. Oppiva 
järjestää koulutuksia ja infoja sekä tuottaa materiaa-
lia oppimisvaikeus- ja ADHD-teemoihin liittyen. Lisäksi 
Oppiva koordinoi moniammatillista oppimisvalmen-
nustyön verkostoa (OVA). Asiakkaille tarjotaan ohjaus-
ta ja neuvontaa sekä järjestetään ryhmätoimintaa. 
Toiminnan tavoitteena on edistää asiakkaiden kou-
lutus- ja työllistymismahdollisuuksia sekä ehkäistä 
uusintarikollisuutta. Työ on valtakunnallista ja toimin-
nasta vastaa oppimisvalmennuskoordinaattori. Toi-
minta rahoitetaan veikkausvaroin.

Oppiva-toiminta

neuropsykiatrisia häiriöitä käsittelevä seminaari. Oppi-
misvaikeuksia ja ADHD:tä käsitteleviä koulutuksia järjes-
tettiin Laureassa ja Rikosseuraamusalan koulutuskes-
kuksessa. Koulutusta järjestettiin myös mm. Helsingin 
kaupungin sosiaalityöntekijöille.

Asiakastyö

Asiakkaille järjestettiin ryhmätoimintaa Helsingin vanki-
lassa kahdella eri osastolla. Ryhmätoimintaa on järjes-
tetty myös Keskuspuiston ammattiopistossa.

Oppiva on ollut mukana lyhytaikaisvankien osastolla 
nonstopina pyörivässä valmentavassa koulutuksessa. 
Noin kerran kuussa osastolla on käyty keskustelemassa 
oppimiseen, oppimisvaikeuksiin ja ADHD:hen liittyvistä 
teemoista. Asiakkaille on tarjottu tietoa erilaisista kou-
lutusmahdollisuuksista ja ohjeistettu ADHD-tutkimuk-
siin hakeutumisessa.

Verkostotyön ansiosta asiakkaille on löytynyt opiske-
lu- ja työpaikkoja.  Myös ammattilaisia on konsultoitu 
oppimisvaikeuksiin ja ADHD-asioihin liittyen. Elokuus-
sa Oppivassa tapahtui henkilövaihdos, kun vakituinen 
koordinaattori palasi perhevapailta takaisin töihin.

 

OVA-verkosto otti syksyllä kantaa vankilaopetuk-
sen järjestämislupapäätökseen, joka sulki amma-
tilliset erityisoppilaitokset pois. Verkosto halusi 
kannanotollaan osoittaa huolensa vankiopiskeli-
joiden erityisopetuksen tulevaisuudesta. Huolta 
aiheuttaa myös päätöksen vaikutus vankilassa 
aloitettujen opintojen jatkumiseen vapaudessa, 
jos erityisen tuen tarve siirtymävaiheessa jää 
huomiotta.

Vuosi 2017

Koulutukset, puheenvuorot ja 
opiskelijatapaamiset 14
Verkostotapaamiset 20
Yhteistyötapaamiset 46
Asiakastapaamiset 38
Vanki-infot ja messu   6
Ryhmätoiminta 22

Oppimisvaikeus- ja ADHD-
materiaali kysyttyä
Oppiva-toiminnan laatima oppimisvaikeuksia käsitte-
levä dvd lähetettiin syksyllä kaikkiin vankiloihin ja yh-
dyskuntaseuraamustoimistoihin. Rikosseuraamusalan 
koulutuskeskuksessa järjestettiin ADHD-käsikirjan 
käyttökoulutus ja käsikirjan levittämistä jatkettiin lä-
hettämällä sitä vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamus-
toimistoihin eri puolille Suomea. Kiinnostuksen perus-
teella on selvää, että ADHD:n liittyvälle materiaalille ja 
osaamiselle on tilausta rikosseuraamusalan työnteki-
jöiden keskuudessa. Käsikirjasta ilmestyy uusi korjattu 
painos vuoden 2018 alussa.
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Vertaistuki 
Redis

Rediksessä ovat puhaltaneet muutoksen tuulet, kun Jo-
kelan avo-osastolta kuntouttavassa vankityössä käyvät 
vangit eli ”rempparyhmä” sai Rediksen remontin valmiik-
si kesän 2017 lopussa. Remontin valmistuttua Jokelan 
rempparyhmä siirtyi omiin tiloihin ja Rediksen käyttöön 
vapautui lisätilaa.  

Kevään ja syksyn aikana Rediksen henkilökunta vaihtui 
kokonaan ja samalla työmenetelmiä uudistettiin. Toi-
minnassa korostuivat asiakkaiden arjenhallinnan taidot 
perinteisen vertaistuen ja yhteisön jäsenenä toimimisen 
rinnalla. Aukioloajat päivitettiin vastaamaan paremmin 
asiakkaiden tarpeita. Rediksen tarjoama aamupuuro tu-
kee asiakkaiden päivärytmin muodostumista.

Koska omien asioiden hoitaminen huomattiin haasteel-
liseksi, Redikseen hankittiin asiakaspuhelin. Asiakkaat 
voivat soittaa viranomaisille esimerkiksi Kelaan, sosi-
aalipalveluihin tai tuomioihin liittyvissä asioissa. Puhe-
lut hoidetaan pääsääntöisesti yhdessä henkilökunnan 
kanssa kävijöiden omasta pyynnöstä. Maltillisuus on 
helpompi säilyttää, kun tarvittava tuki on vieressä. Tar-
vittaessa ohjaaja lähtee asiakkaan mukaan mm. päihde-
poliklinikalle, Kelaan tai lääkäriin.

Redikseen arkeen jo vakiintunut ruokaryhmä tiistaisin 
ja bingo tai tietovisa perjantaisin tuo rutiinia kävijöiden 
elämään. Yhteistyökumppaniretket ”Team Skutsin” (Hel-
singin ja Vantaan A-kilta, Keravan vankila, THT ry:n Avo-
setti-projekti, Villa Sture) kanssa tuovat lisämaustetta 
harrastustoimintaan.

Vuonna 2017 näitä olivat
• yön yli retki Nuuksioon ja Sipoon korpeen,
• melontaa Keravanjoella,
• Tossulätkää Tervalammella sekä
• ulkoilua Lammassaaressa sekä Villa Stenbackassa.

Yhteistyö VVA:n kanssa mahdollistaa vankilasta vapau-
tuville mm. vaate- ja ruoka-apua.

Henkilökunta on aktiivisesti verkostoitunut muiden 
alantoimijoiden kanssa, jolloin pystytään paremmin vas-
taamaan asiakkaan tarpeisiin.

Rediksen omia toimintoja ovat olleet keilaus, uimasta-
dion, frisbeegolf, megazone, museokäynnit sekä erilaisiin 
tapahtumiin osallistuminen (Kallio kukkii, kansainväliset 
markkinat). Joulukuussa toteutettiin jo perinteeksi muo-
dostunut jouluateria yhdessä säätiön Nuorten toiminta-
keskus –hankkeen kanssa.

Suomenlinnan Kuva-ryhmä käy Rediksen vertaisohjaa-
jan ohjaamassa toiminnallisessa ryhmässä viikoittain. 
Kuva-ryhmäläisten on mahdollista käydä Rediksessä 
osana viikko-ohjelmaansa.

Maalinnoitus-hankkeen päättyessä osa suorittajista 
jäi Redikseen suorittamaan tuomiotaan loppuun. Tämä 
toteutettiin yhteistyössä säätiön kiinteistötiimin kanssa. 
Yhdyskuntaseuraamusta suorittavien määrä lisääntyi 
ennen kaikkea sellaisten henkilöiden kohdalla, joilla oli 
haasteita suorittaa tuomionsa muualla onnistuneesti 
loppuun asti. 

Vertaistuki Redis on rikostaustaisille tarkoitettu päihteetön olohuone Helsingin Kurvissa. Redis tukee rikosseuraa-
muksesta vapautuvia elämänmuutoksessa ja rakentaa jatkoja vankiloiden tukitoimille. Tarjolla on sekä vertais- että 
ammatillista tukea. Työntekijöinä on kaksi ohjaajaa. Toimintaa rahoitetaan veikkausvaroin ja myös Helsingin kaupun-
ki osallistuu rahoitukseen.  

Koevapauden sisältönä Redis on haluttu paikka. 
Yhteistyö on lisääntynyt mm. Jokelan, Suomen-
linnan, Keravan sekä Sukevan vankiloiden kans-
sa. Koevapauden jälkeen useat henkilöt jäivät 
mukaan Rediksen toimintaan.
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Vuosi 2017 

Rediksessä 4143 asiakaskäyntiä.

Arvioiden 100 vankia osallistui 
infoihin ja ryhmiin vankilassa. 

Yhteisö on alkanut täydentyä, kun kä-
vijät tuovat mukanaan uusia elämänsä 
haasteisiin väsyneitä ihmisiä.

Helsingin vankila aloitti syksyllä 2017 lyhytaikaisvan-
geille tarkoitetun Vapaax-kurssin, ja Redistä pyydettiin 
mukaan kurssin voimavaraosioon. Redis pitää kerran 
kuussa yhdessä Raittila-hankkeen kanssa kurssilaisille 
infon vankilassa sekä ohjaa ryhmää yhdessä säätiön op-
pimisvalmennuskoordinaattorin kanssa. Ryhmien kautta 
Redikseen tulee noin kaksi uutta vapautunutta kuukau-
dessa.

Redikseen on rakentunut tiivis toipumisyhteisö, jonka 
jäsenet eivät enään häpeä pyytää apua haasteisiin sen 
enempää yhteisön muilta jäseniltä kuin henkilökunnal-
takaan. Yhteisö on alkanut täydentyä, kun kävijät tuovat 
mukanaan uusia elämänsä haasteisiin väsyneitä ihmisiä.

Tämä näkyy kävijämäärien kasvuna sekä yhteydenot-
toina puhelimitse, jo vankilassa oloaikana sekä sosiaa-
lisen median kautta.

Redis-Raittila -yhteistyö on tiivistä ja toimipisteiden 
välille on rakentunut oma porukka, joka viettää päivää 
Rediksessä sekä iltaa ja viikonloppua Raittilassa.

Auttava verkkopalvelu 
Portti vapauteen 

Portti vapauteen on Kriminaalihuollon tukisää-
tiön ylläpitämä auttava verkkopalvelu rikosseu-
raamusasiakkaille, heidän läheisilleen ja heidän 
kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Pal-
velu on ollut suosittu, koska vastaavaa tietoa ei 
ole ollut saatavilla muualla. Vuonna 2017 Portti 
vapauteen -sivustolla oli 119 300 käyttäjää.  Pal-
velulla on myös Facebook- ja Twitter-kanavat.

Säätiön ammattilaiset, muut ammattilaiset jär-
jestöissä, Rikosseuraamuslaitoksessa, tutkimus- 
ja oppilaitoksissa sekä myös vangit ja läheiset 
itse tuottavat sisältöä palveluun. Erilaiset käsi-
kirjat ja oppaat, tietoiskut, keskustelualue, blogi 
sekä vankiloiden ohjeet tapaajille ovat suosittu-
ja sisältöjä. Keskustelualueella on mahdollisuus 
järjestää suljettuja verkkoryhmiä ja lisätä näin 
säätiön palvelujen valtakunnallisuutta.    

Krits.fi -sivustolla oli 18 886 yksilöityä käyttäjää 
vuonna 2017. Vuonna 2018 kaksi sivustoa on pää-
tetty yhdistää yhdeksi palvelevaksi sivustoksi. 

Vuonna 2018 säätiön yllä-
pitämät sivustot Portti va-
pauteen ja krits.fi yhdistyvät 
yhdeksi palvelevaksi sivus-
toksi.
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Jokela-ryhmä ja kiinteistötiimi
Kriminaalihuollon tukisäätiön kiinteistö Kinaporis-
sa on vähintään talon kokoinen yhteisö. Vanhin osa 
talosta on rakennettu lahjoitusvaroin vuonna 1909. 
Talo sai ympärilleen kokonaisen korttelin asuin-, 
toimisto- ja liikehuoneistoja. Pääkaupunkiseudulta 
asuntoja löytyy lisää.  Osa asunnoista on vuokrattu 
tuetusti vankilasta vapautuville. 

Vastoin nykyajan suuntauksia, kiinteistönhuoltoa ei 
ole ulkoistettu. Täällä paikoista pidetään huolta itse. 
Aamukahvin ääressä jaetaan päivän työt. Kiinteis-
tönhoitaja Mika Kantoluoto miettii yhdessä kiinteis-
töhuoltotiimin jäsenten Mauri Karhun kanssa, mikä 
kunnostustyö on tänään järjestyksessä ensimmäi-
nen.

Kuntouttavassa työtoiminnassa oleva Janne lähtee 
Maurin kanssa remontoimaan tukiasuntoa Vantaalle 
ja he poikkeavat samalla rautakaupassa hakemas-
sa tarvikkeita. Jokelan remonttiryhmä tarvitsee lisää 
maalia tänään. 

Jokelan avovankilasta miehet tulevat joka aamu 
töihin Kriminaalihuollon tukisäätiölle. Heidän työnsä 
on tehdä Kinaporin kiinteistön kunnostus- ja huolto-
töitä paikan päällä. Noin viiden miehen ryhmää oh-
jaa työ- ja palveluohjaaja Birgitta Kulmala syksyyn 
2018 saakka, jolloin Liina-Maria Roos palaa takaisin 
äitiyslomalta. Ryhmän työt sovitellaan yhteen muun 
kiinteistötiimin kanssa.

Nyt on käynnissä laajamittainen toimistotilojen 
kunnostus tukisäätiön uusille työntekijöille sekä pari 
pienempää työmaata samaan aikaan. On tärkeää, 
että työt kulkevat juohevasti eikä synny turhaa odot-
telua eri työvaiheiden välillä. 

Töiden tekeminen on keskiössä, vaikka samalla pa-
rannetaan myös maailmaa ja pohditaan elämää mo-

nelta kantilta. Ryhmän jäsenet ovat usein muualta tul-
leita ja työkieli on suomen lisäksi englanti, monesti myös 
viro, venäjä tai kurdi.

Kaikki ryhmässä käyvät tulityö- ja turvallisuuskortti-
koulutuksen. Kotimaahan palautus tai karkotus on mo-
nien kohtalo, mutta siitä huolimatta meillä uskotaan, 
että ammattitaidon kasvun kautta jotain merkityksellis-
tä tapahtuu.

Kahvit on juotu ja päivän työt jaettu. On aika lähteä työ-
maalle. Kaksi miestä lähtee maalaamaan uusien taukoti-
lojen seiniä ja kaksi miestä kipuaa yläkerran toimistoon. 
Yksi ylimääräinen oviaukko on paikattu ja kohta maalia 
ilmestyy lisää seiniin. Tuomiota on jäljellä enää kaksi 
viikkoa. Ennen lähtöä mielessä on tavoite, että oma työ 
tulee valmiiksi. Yksi elämänvaihe päättyy ja uusi alkaa.  
Siviilissä odottaa perhe ja uudet työmaat.

Jokelan vankila ja Kriminaalihuollon tukisäätiö tekevät yhteistyötä kuntouttava vankityö -ajatuksen mukaisesti. 
Jokela-ryhmässä vangit työskentelevät osana säätiön kiinteistötiimiä. Mielekäs työpaikka on hyvä etappi kohti 
siviilielämää, työtä tai opiskelua.

Vuosi 2017

Kiinteistötiimissä Helsingin Sörnäisissä työskenteli 
 
10 miestä Jokelan avovankilasta

5 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa 
ja työkokeilussa. 

Vakinaisena henkilökuntana kiinteistönhoitaja 
Mika Kantoluoto ja huoltomies Mauri Karhu. 
Jokela-ryhmän työ- ja palveluohjaajana 
Birgitta Kulmala (Liina-Maria Roosin 
sijaisena heinäkuusta 2017 alkaen).  

Joku ryhmästä opiskelee maalariksi Keskus-
puiston Ammattiopistossa ja hän käy kou-
lulla kahtena päivänä viikossa. Viime jouluna 
näyttötyönä valmistui yhden liikehuoneiston 
lattialaatoitus. Ammatti-identiteetti vahvis-
tuu pala palalta..



19

 

Maalinnoitus-hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin toimin-
tamallia, jossa yhdyskuntaseuraamuksiin tuomitut suo-
rittivat rikosseuraamustaan hoitamalla ja siivoamalla 
Helsingin seudun maalinnoituksia ja niiden lähiympä-
ristöä. ESR:n lisäksi hankkeen rahoittajina ja yhteistyö-
kumppaneina olivat Helsingin kaupungin rakennusviras-
to ja Rikosseuraamuslaitos.

Hankkeen tarjoaman sosiaalisen tuen ja palveluohjauk-
sen avulla parannettiin psykososiaalisista ja päihdeon-
gelmista kärsivien mahdollisuuksia suoriutua rikosseu-
raamuksestaan. Palvelupaikka otti vastaan sellaisiakin 
asiakkaita, joilla olisi muutoin ollut heikot edellytykset 
vapaudessa suoritettavan rikosseuraamuksen suoritta-
miseen.

Asiakkaat kokivat hyötyneensä saamastaan tuesta. 
Myös yhdyskuntaseuraamustoimistot kokivat hankkeen 
tarjoaman sietokykyisen palvelupaikan olevan tarpeelli-
nen, koska sen avulla vältettiin perinteisten palvelupaik-
kojen kuormittuminen asiakkailla, joiden työelämäedel-
lytykset olivat heikentyneet. 

Maalinnoitusalueita hoidettiin kolmella alueella: Kan-
nelmäessä, Kivikon urheilupuistossa ja Maunulassa. 
Roskien ja kasvillisuuden siivous ja pienpuuston hoito 
muuttivat alueiden yleisilmettä avonaisemmaksi ja siis-
timmäksi. Alueiden viihtyisyys lisääntyi, ja linnoitusten 
kulttuurihistoriallinen arvo korostui, kun niitä raivattiin 
esiin pusikoista, osaksi ympäristöään.

Vertaisista koostuva ryhmä kannusti saapumaan töihin 
ja tekemään työmaalla parhaansa. Välillä intensiivisiäkin 
piirteitä saanut palveluohjaus auttoi monia palaamaan 
suorittamaan yhdyskuntapalvelua, vaikka muun muas-
sa päihteistä johtuvia luvattomia poissaoloja oli paljon. 
Noin 60 % aloittaneista suoritti rikosseuraamuksensa 
loppuun hankkeessa. 

Mahdollisuus vapaudessa suoritettavaan rikosseu-
raamukseen heikoista työelämälähtökohdista huoli-
matta lisää yhdenvertaisuutta, sillä se ennaltaehkäisee 
sosiaalisista syistä vankilaan joutumista. Maalinnoi-
tus-hankkeen kokemuksiin perustuen kehitettiin Risusa-
votalla rikoksettomaan elämään -toimintamalli, joka 
kuvattiin Innokylä-verkkopalveluun. Toimintamallia ko-
keiltiin Maalinnoitus-hankkeessa henkilökunnan vaihtu-
essa keväällä. 

Helsingin ja Uudenmaan alueella kohderyhmään kuu-
luvia asiakkaita riitti, ja yhdyskuntaseuraamustoimistot 
kokivat hankkeen tarjoamalle toiminnalle olevan ehdo-
ton tarve. 

Maalinnoitus-hanke pääsi finalistien joukkoon Sosiaa-
lialan hyvä käytäntö - sekä THL:n Terve SOS -kilpailuis-
sa keväällä 2017. Toiminta ajettiin hallitusti alas syksyllä 
2017 ja sitä jatketaan keväällä 2018 Rikosseuraamuslai-
toksen rahoittamana.

Kriminaalihuollon tukisäätiön koordinoima hanke oli 
käynnissä toukokuusta 2015 vuoden 2017 loppuun. Maa-
linnoitus-hankkeessa siivottiin ja hoidettiin Helsingin 
alueella sijaitsevia Viaporin maa- ja merilinnoituksen 
maarintaman tukikohtia yhdyskuntaseuraamuksiin si-
sältyvänä työpalveluna. Hankkeessa työskenteli kaksi 
työntekijää.  

Maalinnoitus-hanke 2015-2017

2016-2017

3268 tuntia yhdyskuntapalvelua 

1388 työpalvelukertaa

Tarvetta ja tahtoa 
ryhmämuotoisen 
yhdyskuntaseuraa-
mustoiminnan järjes-
tämiselle löytyi Rikos-
seuraamuslaitoksesta 
ja toiminta sai jatkoa 
keväällä 2018.
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Romano Missio juhli 
Kriminaalityön 
foorumissa 

Vuosittaisen Kriminaalityön foorumi on säätiön 
vuosittain järjestämä ajankohtaistapahtuma, joka 
kokoaa yhteen rikosseuraamusalan järjestö- ja 
viranomaistoimijoita keskusteluun ja kokemusten 
vaihtoon. Vuoden 2017 foorumi järjestettiin jälleen 
Tampereella Sokos Hotel Tornissa. Teemaksi oli va-
littu ”Ihmisoikeudet, radikalisoituminen ja ihmis-
kauppa - Rikosseuraamusala muuttuvassa maail-
massa”.

Foorumin yhteydessä on jaettu Kriminaalihuol-
lon palkinto. Sen vastaanotti 21.11. Romano Missio 
upeine naisineen.

Valinnan teki Kriminaalihuollon tukisäätiön hal-
litus. Valitsijoiden mukaan yhdistys on onnistunut 
tekemään näkyväksi romaninaisvankien heikon 

aseman yhteiskunnassa sekä kehittänyt hank-
keiden avulla pysyviä kuntoutusmenetelmiä sekä 
vankilaan että vankilan jälkeiseen aikaan. 

Romano Missio on kehittänyt romaninaisvan-
kien hyväksi tehtävää työtä kahdeksatta vuotta 
– ensin kehittämishankkeiden avulla ja nyt jo va-
kiintuneina palveluina. 

Rikostaustaisen romaninaisen tukisuhde aloi-
tetaan jo vankeusrangaistuksen tai yhdyskunta-
seuraamuksen aikana. Tukisuhde voi jatkua ran-
gaistuksen suorittamisen jälkeen Naisten Kulma 
-tukikeskuksessa. Tavoitteena on rakentaa hen-
kilökohtainen palvelupolku jokaiselle asiakkaalle.

Lisäksi Romano Missio on tehnyt näkyväksi ro-
maninaisvankien koulutuksen ja osallisuuden 
puutteita. Näin se on kuronut umpeen kuiluja, joi-
hin romaninaiset putoavat yhteiskunnassa.

Suomessa romaninaisvankeja on Romano Mis-
sion selvityksen mukaan noin 45. Naisvankeja 
puolestaan on noin 230.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Kaakinen ja 
toimitusjohtaja Sanna Sunikka onnittelevat voittajia.  

Kriminaalihuollon palkinto myönnetään kan-
sallisesti tai kansainvälisesti merkittävään 
kriminaalipoliittiseen toimintaan, jolla tuetaan 
rikoksesta tuomittujen ja heidän läheistensä 
sijoittumista yhteiskuntaan ja rehelliseen elä-
mään tai vähennetään uusintarikollisuutta ja 
sen haittoja. Palkinnolla edistetään humaania 
ja kuntouttavaa kriminaalihuoltotyötä ja yh-
teiskuntapolitiikkaa sekä kiinnitetään yhteis-
kunnan huomiota rikoksesta tuomittujen jälki-
huollon tarpeeseen.

Avustustoiminta
Kriminaalihuollon tukisäätiö on myöntänyt 

omaisuutensa tuotosta vuosittain avustuksia 
kriminaalihuollon vapaaehtois- ja vertaistu-
kitoimintaan, kehittämishankkeisiin tai muihin 
kriminaalihuoltoa, sen kohderyhmiä tai työnte-
kijöitä tukeviin hankkeisiin.

Vuonna 2017 säätiö myönsi toiminta-avustus-
ta Vankien Omaiset VAO ry:lle 6.000 euroa, VIK-
TO ry:lle 2.000 euroa ja Sopentuvan tuki ry:lle 
700 euroa. Lisäksi säätiö myönsi ohjaaja Samp-
sa Huttuselle 250 euroa avustusta Toinen linja 
-dokumenttielokuvan viimeistelytyöhön. 5.000 
euron arvoinen Kriminaalityön palkinto annet-
tiin Romano Mission naisvankien hyväksi teke-
mälle työlle.
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Jälkisovittelun jatkohankkeen päätavoitteena on va-
kavien rikosten jälkisovittelumallin kehittämisen jat-
kaminen sekä vakiinnuttaminen koko maahan. Toisena 
keskeisenä tavoitteena on restoratiivisen ajattelun ja 
käytäntöjen levittäminen Rikosseuraamuslaitokseen. 

Vuonna 2017 Varsinais-Suomen ja Pohjois-Suomen 
sovittelutoimiston ammattihenkilökuntaa täydennys-
koulutettiin toteuttamaan vakavien rikosten seuraus-
ten jälkikäsittelyjä. Koulutus kestää 1,5 vuotta ja koos-
tuu metodiin perehtymisestä teoriassa ja käytännössä.

Koulutuksen tavoitteena on, että kukin osallistujista 
pääsee etenemään prosessissa ainakin yhteen koh-
taamiseen. Kouluttajina olivat hankkeen työntekijöi-
den lisäksi edustajat henkirikosten uhreja edustavasta 
Huomasta (Henkirikoksen uhrien läheiset ry), Rikosuh-
ripäivystyksestä (RIKU) ja Suomen Mielenterveysseu-
rasta. Yksi keskeinen teema oli traumatisoituneen ih-
misen kohtaaminen. 

Kriminaalihuollon tukisäätiö kehitti vuosina 2013-2016 vakavien rikosten jälkikäsittelymallin oikeusministeriön 
sekä sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta (SAUMA-hanke). Jatkohankkeessa 2017-2018 vakavien rikosten 
jälkikäsittely pyritään vakiinnuttamaan Suomeen. Toiminta rahoitetaan veikkausvaroin.

Vakavien rikosten 
jälkisovittelun 

jatkohanke 2017-2018

Asiakastyötä tehtiin tiiviisti parityönä joko koulutetta-
vien kanssa tai hankkeen työntekijöiden kesken kehit-
täen samalla jälkikäsittelyn prosessia. Aloitteita hank-
keeseen tuli eri puolilta Suomea vuoden 2017 aikana 27. 
Näistä suurin osa tuli rikosten tekijäpuolelta ja Rikos-
seuraamuslaitoksesta.

Suoraan tai epäsuoraan kohtaamiseen päästiin ete-
nemään 38 prosentissa aloitteista. Kohtaamisia järjes-
tettiin eniten tekijän ja henkirikosten uhrien omaisten 
välillä, mutta myös kahden vangin välillä sekä vangin ja 
hänen perheenjäsentensä välillä.

Haastattelujen perusteella kasvokkain tapahtuvat 
kohtaamiset koettiin merkityksellisiksi ja ymmärrystä 
lisääviksi.

Hankkeessa jatkettiin myös Kylmäkosken vankilan 
restoratiivisen päihdekuntoutusosaston toimintaa.   

 

 

On ollut  helppo hengittää sen jälkeen. …
en enää pelkää kostoa …
taakka putosi harteilta…  

kadun nyt enemmän kuin ennen kohtaamista…
ennen syyllistin lähinnä uhria…

ennen en ottanut vastuuta elämästä. 

–palautetta rikosten 
tekijöiltä

Saa muuttaa ihan mihin vaan asumaan…. 
en enää pelkää jos tulee vastaan…

viha on alkanut laantua ja muuttunut suruksi…
on saanut lisää energiaa arkielämään…

lasten kuoleman pelko hellittänyt…
puhuminen asiasta lisääntynyt perheessä…

voittanut oman pahan olon. 

–palautetta omaisilta
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Yhdessä tukien - 
osaamista jakaen 2016-2017

-

Vuoden 2017 aikana hankkeen pääasiallinen toi-
mintamuoto, valtakunnallinen VAT-verkosto laa-
jeni voimakkaasti. Vuoden lopussa verkostolla oli 
jo 18 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Verkoston 
toimintaa koordinoidaan Kriminaalihuollon tuki-
säätiössä.

Hyviä rikostaustaisten asuttamisen yhteistyö-
malleja levitettiin ja toimijoiden yhteistyö kehittyi 
hankkeen myötävaikutuksella usealla paikkakun-
nalla.

Vuoteen sisältyivät neljät kaksipäiväiset VAT-ver-
koston yhteistyöpäivät Turussa, Lappeenrannas-
sa, Oulussa ja Kotkassa. Yhteensä niihin osallistui 

261 ammattilaista kunnista, Rikosseuraamuslai-
toksesta ja kolmannelta sektorilta.

Yhteistyöpäivät sisälsivät seminaareja, tu-
tustumiskäyntejä sekä työpajoja. Palautteen 
mukaan ammattilaiset kokivat päivät työnsä 
kannalta hyödyllisiksi ja oppivat uutta rikos-
taustaisten asumisen tuesta. 

Viestinnän tehostamiseksi hankkeessa lansee-
rattiin säännöllinen VAT-verkoston uutiskirje.

Hanke teki tiivistä yhteistyötä Rikosseuraa-
muslaitoksen asunnottomuushankkeen kanssa 
ja oli aktiivisesti mukana keskeisissä asunnotto-
muustyön verkostoissa.

Käsikirjasta 
kättä pidempää
Vuonna 2017 hanke julkaisi verkossa ja 
painettuna VAT-verkoston käsikirjan rikos-
taustaisten kanssa tehtävään asumissosi-
aaliseen työhön. Hanke jatkoi myös Vapau-
tuvan asumispakkaus -tempausta, jossa 
VAT-verkoston jäsenjärjestöt jakavat sata 
asumispakkausta vähävaraisille vapautuvi-
lle vangeille sosiaali- ja terveysministeriön 
myöntämän rahoituksen turvin.  

Hankkeessa vähennetään rikosseuraamuksiin tuomittujen asunnottomuutta ja uusintarikollisuutta tu-
kemalla ja kehittämällä kuntien, järjestöjen ja Rikosseuraamuslaitoksen välistä yhteistyötä. Toiminta 
kiinnittyy Vapautuvien asumisen tuen verkoston (VAT) toimintaan. Se on valtakunnallinen järjestöjen 
yhteistyöfoorumi, joka kehittää rikostaustaisten asumisen tukea ja ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin. 
Hanke toteutetaan veikkausvaroin.

VAT-verkosto osallistui usean toimijan yhteiseen lausuntoon Kelalle liittyen asumiseen ja perus-
toimeentulotukeen. Vaikuttamistyötä tehtiin myös paikallisesti VAT-yhteistyöpäivien yhteydessä.

      

Espoon diakoniasäätiö 

Helsingin Diakonissalaitos 

Sininauhasäätiö

Suoja-Pirtti ry

Kriminaalihuollon tukisäätiö

Silta-Valmennusyhdistys ry

Vailla vakinaista asuntoa ry

Rovaniemen Nuorisoasunnot ry 

Oulunseudun 
Nuorisoasuntoyhdistys ry

Porin Sininauha ry

Rauman Seudun 
Mielenterveysseura ry

Rauman Seudun Katulähetys ry

ViaDia Pirkanmaa ry

Turun Seudun Nuorisoasunnot ry

Työterapinen yhdistys ry

ViaDia Pohjois-Savo ry 

Jyväskylän Katulähetys ry

Joensuun Seudun
Nuorisoasuntoyhdistys ry

Haminan Sininauha ry

Vuoden 2017 aikana VAT-verkosto laajeni voimakkaasti: Vuoden 
lopussa verkostolla oli jo 18 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Ver-
koston toimintaa koordinoidaan Kriminaalihuollon tukisäätiössä. 

VAT-verkosto 
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Raittila-hanke 2017-2019

Toiminta aloitettiin huhtikuussa 2017 vastaavan ohjaa-
jan ja projektipäällikön voimin. Raittila saavutti alusta 
alkaen kävijämäärälle asetetut tavoitteet ylittäen ne 
loppuvuodesta. Huhtikuussa Raittilassa kävi päivittäin 
keskimäärin 24 asiakasta, ja joulukuussa jo 36. Nousu 
kävijämäärässä oli tasaista ja hallittua.

Raittilan toimintaan osallistuttiin laajasti ympäri 
pääkaupunkiseutua. Yhtenä syynä oli Raittilan loista-
va sijainti Itäkeskuksessa. Kävijöitä tuli säännöllisesti 
yhteiskuljetuksilla Tervalammen ja Ridasjärven kun-
toutuslaitoksista, joiden asiakkaita kiinnittyi toimintaan 
kuntoutuksen jälkeen. 

Toimintaa kohdennettiin sellaisiin päihdekuntoutujiin, 
joilla on mahdollisuus lisätä osallisuuttaan vertaisuu-
den avulla. Toiminta ei ollut haittoja vähentävää, vaan 
toimintamuotona oli asiakkaan osallisuutta edistävä 
yhteisö. Resursseista johtuen Raittila ei ollut myöskään 
palveluohjauspaikka hoidollisessa tai terapeuttisessa 
merkityksessä, paitsi idän psykiatria- ja päihdekeskuk-
sen sekä diakoniatyön päivystäessä. 

Yhteistyökumppanit toivat suunnitellusti sisältöä toi-
mintaan. Wertsi ry, Helsingin A-kilta ry, Helsingin seu-
rakuntayhtymä, idän psykiatria- ja päihdekeskus sekä 
Helsingin Diakonissalaitos olivat alusta asti mukana toi-
minnassa ja sen suunnittelussa. 

Ensimmäisten toimintakuukausien aikana Raittilan si-
jainnin huomattiin tuovan erityisiä haasteita toimintaan. 
Yhden työntekijän työpanos meni koko aukioloajan ku-
lunvalvonnassa, turvaten Raittilan kävijöiden asioinnin 
ja olemisen tiloissa. Tämä rajoitti merkittävästi mahdol-
lisuutta osallistua keskusteluihin ja ohjaamiseen asia-

kastyössä. Päihtyneiden käännytystilanteet katkaisivat 
vertaiskeskustelut ja toiminnat useaan kertaan illan ai-
kana. 

Raittilaan palkattiin palkkatuella ohjaaja, jolloin hank-
keessa voitiin tuottaa osallistavaa sisältöä Raittilan päi-
vittäiseen toimintaan yhteistyökumppaneiden tuotta-
man sisällön lisäksi.

Erityisesti viikonloppuihin kävijät kaipasivat osallis-
tavaa toimintaa aukiolon lisäksi. Raittilassa kävi alusta 
asti vapaaehtoisia, työkokeilussa olevia sekä yhdyskun-
tapalvelua suorittavia. Raittila oli myös valvotun koe-
vapauden toimintapaikka. Suomenlinnan vankilasta tuli 
säännöllisesti kävijöitä. 

Viestintäkanavina toimi hyvin Raittilan Facebook-si-
vusto, jonka kautta toiminnasta tiedotettiin päivittäin. 
Sivusto sai hyvää palautetta myös kauempaa toimivilta 
tahoilta, jotka sinänsä eivät olleet mukana toiminnassa. 
Positiivinen ilmapiiri ja huumori olivat tärkeitä keinoja 
tiedottaa toiminnasta.

Raittilan esitteitä tehtiin ja päivitettiin omin voimin, 
koska toiminnan kehittäminen oli jatkuvaa. Näin esitteet 
olivat aina ajan tasalla. Esitteitä jaettiin arviolta 800 kap-
paletta. Lisäksi Raittila tiedotti toiminnastaan noin 70 eri 
sähköpostiosoitteeseen. Loppuvuodesta kehitettiin kol-
men viikon viikko-ohjelma, joka jaettiin verkostolle sekä 
kiinnitettiin Facebookiin. 

Raittila on ensimmäisen vuoden aikana lunastanut 
paikkansa päihteettömien toimijoiden joukossa. Toimin-
nan kehittäminen on ollut suunnitelmallista ja päihtee-
töntä vertaisuutta tukevaa.

Vuosi 2017

Raittilassa 4630 asiakaskäyntiä.
Asiakkaiden keski-ikä 42,4 vuotta.

Raittila tarjoaa päihteetöntä vertaisuutta Helsingin Itäkeskuksessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat päihde- ja mie-
lenterveyskuntoutujat. Raittilan päihteetön toiminta painottuu iltoihin ja lauantaihin, jolloin saatavilla ei ole päivätoi-
minnan tyyppistä vertaistoimintaa. Hanke rahoitetaan veikkausvaroin. 

Raittilassa kävi alusta asti vapaaehtoisia, 
työkokeilussa olevia sekä yhdyskuntapalvelua 
suorittavia. Raittila oli myös valvotun koeva-
pauden toimintapaikka. Suomenlinnan vanki-
lasta tuli säännöllisesti kävijöitä.
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Hanke kehittää mielekästä toimintaa rikostaustaisille, erityisesti yhdyskuntaseuraamusta suorittaville nuo-
rille. Myös omasta arjenhallinnastaan huolestuneille ja päihteillä oireileville nuorille on tarjolla tukea ja apua. 
Hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö ja ohjaaja. Hanke rahoitetaan veikkausvaroilla. 

Nuorten toimintakeskus 
-hanke 2016-2019

Viime vuoden aikana kävijämäärät ovat sekä tasaantuneet että kasvaneet, Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaita on ollut suorittamassa tuomiotaan toistakymmentä.
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Nuorten toimintakeskus tarjoaa yksilöllistä tukea ja 
apua 15-29 -vuotiaille rikostaustaisille nuorille. Asi-
akkaita tuetaan elämän hyvissä asioissa, ajatuksissa 
ja tavoitteissa. Asiakas  määrittää itse, millaisia muu-
toksia hän on valmis tekemään elämäänsä. Toimin-
takeskus tarjoaa yhteisön, jossa voi olla osallisena ja 
johon voi kuulua.

Toimintakeskuksessa voi omalla muutoksella tukea 
myös muita haastavissa elämäntilanteissa. Vertai-
suus ja kokemusasiantuntijuus ovat merkittäviä ar-
voja.

Nuorten toimintakeskuksessa on pyritty mahdollis-
tamaan mielekkään tekemisen kautta onnistumisen 
kokemuksia nuorille sekä vahvistamaan asiakkaiden 
osaamista ja pärjäämistä. Toimintakeskuksessa voi 
tehdä mm. musiikkia studiolla, graffiteja tai harrastaa 
erilaisia liikuntamuotoja.

Tarjolla on ollut erilaista toimintaa maanantaista 
torstaihin. Ruokaa on tarjolla joka päivä. Ruoan tar-
joamisella ja valmistamisella tuetaan asiakkaiden 
elämänhallintataitoja, mutta se on myös huolenpitoa.

Viime vuoden aikana kävijämäärät ovat sekä ta-
saantuneet että kasvaneet, Rikosseuraamuslaitoksen 
asiakkaita on ollut suorittamassa tuomiotaan toista-
kymmentä. 

Viime vuoden aikana musiikin tekeminen vankien 
kanssa Helsingin, Vantaan ja Keravan vankiloissa on 
saatu kukoistamaan vankiloiden kanssa yhteistyössä. 
Musiikin tekoon kannustamalla tuetaan sekä haaste-
taan vankeja käsittelemään ajatuksiaan ja tunteitaan. 
Musiikin teko tarjoaa mahdollisuuden onnistua ja ti-
laisuuden pohtia mitä elämältään haluaa.

Musiikkia tehdään myös toimintakeskuksen omalla 
studiolla Kinaporilla. Musiikin teon tavoitteet ovat sa-
mat siviilissä kuin vankilassakin:  tukea, kannustaa ja 
antaa onnistumisen kokemuksia. Suomenlinnan van-
kilasta asiakkaat käyvät mm. poistumisluvilla Kinapo-
rilla osallistumassa toimintaan. 

Asiakkaita tuetaan elämän varrella, tulevaisuuden 
suunnittelussa sekä vapautumisen vaiheessa. Sivii-
lissä asiakkaita autetaan ja tuetaan asioissa, joissa 
he haluavat apua. Toimintakeskuksessa voi suorittaa 
mm. yhdyskuntapalvelua, koevapautta tai valvonta-
rangaistusta. Pysähtyä voi myös ihan vaan kahville.

Tuomion aikana tarkoituksena on tukea asiakkaan 
muutosmotivaatiota. Rikosseuraamuslaitos on mer-
kittävä yhteistyökumppani, muiden yhteistyötahojen 
kanssa. 

”Kun elän tätä 
päivää en eilist 
enää nää”

Nuorten toimintakeskuksen asiakkaat 
ja työntekijät tekivät YouTubeen 
musiikkivideon Onnen päivä.  
Ohjaaja oli Zimema Mhone.

Opaslehtinen kouluille

Miten koulu voi tukea lasta, jonka vanhempi tai 
läheinen on vankilassa? Kriminaalihuollon tuki-
säätiö oli mukana julkaisemassa opaslehtistä, 
joka postitettiin kaikkiin peruskouluihin alkuvuo-
desta 2017. Tarkoitus oli antaa vinkkejä opettajil-
le ja koulun muulle henkilökunnalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö oli myöntänyt 
rahoituksen Voikukkalapset-yhdistykselle opas-
lehtisen tekemiseen. Suomessa arvioidaan ole-
van 8000-10 000 alaikäistä lasta ja nuorta, joi-
den vanhempi on vankilassa. Vankeus koskettaa 
myös vankien mahdollisten uusperheiden lapsia.

Vankien lapset eivät ole yhtenäinen joukko, 
mutta perheenjäsenen vankeusrangaistus vai-
kuttaa aina lapsen elämään. Ulkopuolisten ja 
koulun tuki voivat merkittävästi auttaa lasta 
selviämään, vaikka elämäntilanne olisi vaikea.  
Opaslehtinen julkaistiin kummallakin kotimai-
sella kielellä ja se löytyy myös säätiön verkko-
sivuilta. 
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kuvasatoa 

Musiikkia ja muistelua, kahvia, 
herkkuja ja toimintojen esittelyä 
oli tarjolla Kinaporin avoimissa 
ovissa 1.9.2017 klo 12-15. ”Kut-
summe kaikkia asukkaitamme, 
järjestö- ja yritysvuokralaisia 
sekä yhteistyökumppaneitam-
me juhlimaan 100-vuotista 
Suomea historialliseen kiin-
teistöön. Vuonna 1909 vasta-
valmistunut rakennus kohosi 
ainoana kivitalona korkealle 
puukortteleiden ja rakentamat-
tomien tonttien yläpuolelle. Nyt 
se on elävä järjestö- ja asuin-
talo keskellä Helsingin valovoi-
maisinta kaupunginosaa.” 

Musiikkia ja muiste-
lua, kahvia,
herkkuja ja toimin-
tojen esittelyä oli 
tarjolla Kinaporin 
avoimissa ovissa 
1.9.2017.

Elävä järjestö- ja 
asuintalo keskel-
lä valoivoimaisinta 
Helsinkiä.

Kinapori kutsuu 
-tapahtumasta 
syyskuussa 2017
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Talous
Säätiön vuoden 2017 tulos oli 52 201 €. 

Säätiön tulos käytetään kokonaisuudessaan 
tukiasuntojen ja Kinaporin kiinteistön laino-
jen lyhennyksiin.

Taseen loppusumma oli 6 452 869 €, oma-
varaisuusaste 64,59%, edellisenä vuonna 
64,85 %. Taloushallinto tuotetaan sääti-
ön omana työnä, palkkahallinto toteutet-
tiin ostopalveluna Dextili Oy:stä, vuoden 
2018 alussa myös palkkahallinto tuote-
taan säätiössä.  Säätiön toiminnassa ei ole 
tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden 
päättymisen jälkeen.

Kinaporin kiinteistö

Tuottojen turvaamiseksi ja kehittymiseksi 
kiinteistön kuntoa on pyritty kohentamaan. 

Kinaporin kiinteistön vesikattojen uusimi-
nen valmistui keväällä 2017. Rappukäytä-
vistä maalattiin B-, D- ja F-raput. Vertais-
tuki Rediksen ja yhden kivijalkaliiketilan 
tilat remontoitiin. Lisäksi Vailla vakinaista 
asunto ry:lle remontoitiin lisää toimitilaa. 
Kinaporinkadulla sijaitsevista huoneistoista 
remontoitiin yksi.

Tuloslaskelma
TUOTOT     2107         2106
Sosiaalipalvelut
Asumisyhteisötuotot
Asumisentukimaksut
Vuokratuotot Kinapori
Vuokratuotot tukiasunnot
Avustukset Veikkaus (Ray)
Muut avustukset
Muut tuotot
TUOTOT YHTEENSÄ 

KULUT  
Henkilöstökulut  -1 758 705 € -1 649 846 €
Poistot  -36 920 € -20 186 €
Kiinteistö,- asunto- ja toimitilakulut     -710 624 € -797 507 €
Palvelut   -106 652 € -117 509 €
Tiedotuskulut     -23 232 € -30 788 €
Myönnetyt avustukset     -14 200 € -11 00 €
Muut kulut      -372 029 € -313 650 €
KULUT YHTEENSÄ        -3 022 362 € -2 940 486 €
Varainhankinta                                 0 €           0 €
Tuotto-/Kulujäämä -164 326 €                  -179 848€
Sijoitus- ja rahoitustoiminta -47 473 € -39 223 €
Yleisavustukset 264 000 € 264 000 €

TILIKAUDEN TULOS           52 201 €       44 929 €

64 055 €
409 696 €

   222 486 € 
   672 723 €

385 304 €
983 128 €

    95 320 €
25 324 €

   2 858 8036 
€ 

61 185 €
400 269 €
169 054 €
671 582 €

400 287 €
               911 993 €

135 497 €
10 772 €

       2 760 639€



28

Tase
          

VASTAAVAA      2017         2106 

Aineelliset
Sijoitukset
Rahoitusomaisuus
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 

3 144 241 €
2 410 362 €

266 499 €
488 722 €

   6 309 824 €

3 215 175 €
2 485 274 €

262 901 €
489 518 €

            6 452 868 €

    
    25 228 €

2 938 574 €
1 101 804 €

4 065 606 €

  25 228 €
2 938 574 €

                      1 154 005 €
4 117 807 €

 
1 731 807 €

512 411 €
2 244 218 €

   6 309 824 €

 1 715 396 €
                         619 666 €

 2 335 062 €
    6 452 869 €
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takakansi


