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Valtakunnalliset toiminnat
Kriminaaliasiamiestoiminta 
Kriminaaliasiamiestoiminta neuvoo vapautuvia vankeja 
ja heidän läheisiään silloin, kun heillä on vaikeuksia saada 
sosiaali- ja terveyspalveluja tai sosiaaliturvaetuuksia. 

Lapsi- ja läheistyö
Lapsi- ja läheistyö tukee rangaistukseen tuomittuja 
ja heidän läheisiään. Lapsi- ja läheistyö tekee parisuhde- ja 
perhetyötä, järjestää vankeuden aikaisia perhe- ja 
parisuhdeleirejä sekä vertaistukiryhmiä 7–12 -vuotiaille 
lapsille ja vankien vanhemmille.  

Asumispalveluohjaus vapautuville
Vapautuvien asumispalveluohjaus on neuvontaa ja ohjausta, 
jonka avulla vapautuva vanki voi löytää sopivan asunnon. 
Asumispalveluohjaus on tarkoitettu rikosseuraamuksesta 
vapautuville, jotka ovat asunnottomia, elävät ilman pysyvää 
asuntoa tai tarvitsevat apua asumiseen liittyvissä asioissa.
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Vapautuvien asumisen tuen verkosto
Vapautuvien asumisen tuen verkostossa (VAT) etsitään keinoja 
vähentää vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamuksia 
suorittavien henkilöiden asunnottomuutta. Verkoston jäsenjärjestöt 
tuottavat asumisen tukipalveluita ja muuta tukea rikostaustaisille 
henkilöille.

Oppiva-oppimisvalmennus
Oppiva-oppimisvalmennus tarjoaa yksilöohjausta sekä neuvontaa 
oppimisvaikeuksiin ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Oppiva 
tuottaa myös oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja kuntoutukseen 
liittyvää materiaalia. 

Naiset näkyviksi
Naiset näkyviksi rakentaa kuntouttavia polkuja vankilasta vapauteen 
pääkaupunkiseudulle vapautuville naisille. Tarjolla on 
moniammatillista tukea palveluihin pääsyn varmistamiseksi. Tukea 
tarjotaan myös jo vapautuneille naisille. 



Kuntouttavat palvelut
Tukiasumispalvelut
Tukiasumispalvelut on tarkoitettu rikostaustaisille, 
asunnon tarpeessa oleville ihmisille pääkaupunkiseudulla. 
Tukiasumispalvelussa tarjotaan tukea ja ohjausta asumiseen 
ja rikoksettomaan elämään liittyvissä asioissa. Tukiasuntoja on 
pääkaupunkiseudulla ja palveluihin hakeudutaan oman kunnan 
sosiaalityön kautta. 

Essi-Allianssi
Essi-Allianssi tarjoaa kotiin vietävää asumisen tukea 
espoolaisille sosiaali- ja terveystoimen asiakkaille. Tuki 
räätälöidään yksilöllisesti ja joustavasti ottaen huomioon 
asiakkaan omat lähtökohdat ja voimavarat. Palvelua tarjotaan 
Asunto ensin -periaatteella. Essi-Allianssissa ovat mukana 
Espoon kaupunki, Edistia, Kriminaalihuollon tukisäätiö, 
Sininauha Oy ja Sininauhasäätiö. 
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Kriminaalihuollon tukisäätiö tukee 
rikostaustaisia ja heidän läheisiään 
sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja 
osallisuuttaan yhteiskunnassa.

Rymy - Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu
Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu on suunnattu 
pääkaupunkiseudun yhdyskuntaseuraamusta suorittaville, jotka 
tarvitsevat tukea palvelun suorittamiseen. Ryhmämuotoisessa 
yhdyskuntapalvelussa tehdään pääosin ympäristön huoltotöitä 
ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoitusten ympäristössä. 
Palvelussa pyritään edistämään suorittajien työ- ja toimintakykyä sekä 
työmarkkinoille hakeutumista. 



Vertaistoiminnat 
Nuorten toiminta
Nuorten toiminta tarjoaa yksilöllistä tukea ja apua 15–29 -vuotiaille 
päihde- ja rikostaustaisille nuorille. Nuorten toiminnassa tuetaan 
elämänhallintaa, rikoksettomuutta ja päihteettömyyttä musiikin, 
vertaistuen ja muun mielekkään tekemisen avulla.

Raittila
Raittila tarjoaa iltatoimintaa, päihdekuntoutusta ja vertaistukea 
päihde- ja mielenterveyskuntoutujille Herttoniemessä. Raittilassa on 
vertaistuen lisäksi tarjolla keskusteluryhmiä, kädentaitoja ja liikuntaa 
sekä paljon muita aktiviteetteja.

Vertaistuki Redis
Vertaistuki Redis on päihteetön kohtaamispaikka rikos- 
ja päihdetaustaisille Sörnäisissä. Vertaistuki Redis ohjaa 
päihderiippuvuudesta ja vankilakierteestä toipuvia ihmisiä elämässään 
eteenpäin neuvonnan, ohjauksen ja vertaistuen avulla. 
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