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Kriminaalihuollon tukisäätiön 
perustehtävä
Kriminaalihuollon tukisäätiö tukee rikostaustaisia ja heidän läheisiään, 
edistää heidän hyvinvointiaan ja osallisuuttaan, parantaa heidän 
asemaansa yhteiskunnassa ja auttaa rikostaustaisia irtautumaan 
rikoksista

1. tarjoamalla uusia näkökulmia ja voimavaroja muutokseen,

2. lisäämällä rikostaustaisten toimijuutta yhteisöissä sekä 
yhteiskunnassa,

3. rakentamalla verkostoja ja kumppanuuksia,

4. tuomalla rikostaustaisten ja heidän läheistensä ääntä kuuluviin, 
vaikuttamalla yhteiskuntaan, tuottamalla tietoa ja edistämällä 
heidän oikeuksiaan sekä

5. tuottamalla ja kehittämällä palveluita, joissa on vahvaa 
erityisosaamista rikoksista irtautumisessa ja läheisten 
tukemisessa.

Rikostaustaiset ja heidän läheisensä 
saavat tarvitsemansa tuen, 
heidän oikeutensa toteutuvat ja 
uusintarikollisuus vähenee.

VisioTehtävä



Arvot

Vahva ammatillisuus
Teemme parhaamme asiakkaidemme eteen. Kouluttaudumme ja 
vahvistamme ammattiosaamistamme jatkuvasti. Olemme perillä 
alan parhaista käytännöistä, joilla rikostaustaisia ja heidän läheisiään 
voidaan auttaa. 
 
Avoimuus ja läpinäkyvyys
Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. Toiminnan tulokset tehdään 
näkyviksi. Jaamme myös organisaation sisällä tarvittavan tiedon ja 
osaamisen. 

Osallisuus ja yhdessä tekeminen
Uskomme, että muutos syntyy parhaiten, kun ihminen on osa 
yhteisöä. Arvostamme kokemusasiantuntijuutta ja rakennamme 
muutosta yhdessä. 

Ihmisarvo ja ennakkoluulottomuus
Uskomme ihmiseen ja häneen kykyynsä muuttua. Edistämme 
kuntoutusmyönteisyyttä ja yhdenvertaisuutta. Vähennämme 
rikostaustaisiin sekä heidän läheisiinsä kohdistuvaa kielteistä leimaa.



Strategiset muutokset  
vuosille 2019–2021  
 
Säätiö toimii paikallisesti ja valtakunnallisesti monipuolisena 
palveluntuottajana, asiantuntijana ja vaikuttajana sekä kehittää näitä 
toimintoja eteenpäin.

1. Palvelut: Luodaan pk-seudulle palvelukonsepti, joka yhdistää 
laaja-alaisesti kuntoutusta edistäviä palveluita. Visio vuodelle 
2021: Rikostaustainen ja hänen läheisensä saavat pk-seudulla 
kuntoutusta edistävän tuen ja neuvonnan saumattomasti 
Kriminaalihuollon tukisäätiöltä.

2. Vaikuttamistyö: Vaikuttamistyön määrä tuplataan 
integroimalla se vahvemmin osaksi henkilöstön työtä. Visio 
vuodelle 2021: Kriminaalihuollon tukisäätiö on alan johtava 
järjestö rikostaustaisten ja heidän läheistensä äänenä ja 
yhteiskunnallisena keskustelijana.

3. Kehittämistoiminta: Pääosin uudet hankkeet ja muu 
kehittämistoiminta suunnataan tukemaan strategian 
kahta painopistettä, palveluita ja vaikuttamistyötä. Jos 
toimintaympäristöanalyysistä nousee esiin jokin merkittävä tarve, 
johon vastaaminen tuottaisi selvää hyötyä rikostaustaisille tai 
heidän läheisilleen tai joka olisi perusteltu uusien innovaatioiden 
näkökulmasta, kehittämisresursseja voidaan suunnata siihen.



8.  Asumisen palveluihin etsitään 
uusia asiakkaan tarpeet tunnistavia 
toimintamalleja, jotka ovat hyödyllisiä 
asiakkaille ja taloudellisesti kannattavia 
(vuosien 2018–2019 aikana).

9. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä syytä, miksi 
palvelut tulisi yhtiöittää. Palvelutoiminta 
voidaan yhtiöittää jos rahoittajan tai 
viranomaisten puolelta tulee tarve eriyttää 
palvelutoiminta.

10. Liiketoiminnallista osaamista (palvelut, 
tuotteistus ja markkinointi) kehitetään ja 
vahvistetaan.

11. Palvelutoiminnan organisaatio ja 
prosessit uudistetaan ja palvelutoiminnan 
johtamiselle määritellään selkeät vastuut.

Palvelutoiminnan painopiste
Luodaan pk-seudulle palvelukonsepti, joka yhdistää laaja-alaisesti 
kuntoutusta edistäviä palveluita. 

1. Konseptin periaatteina ovat ”Yhden luukun palvelu”, Rinnalla 
kulkeminen tuomion suorittamisesta vapauteen ja Asunto ensin.

2. Konseptin osat tuotetaan osin itse, osin kumppanuuksien kautta.

3. Konsepti kehitetään asiakaslähtöisesti ja asiakkaita osallistaen.

4. Säätiössä oleva laaja osaaminen integroidaan tukemaan 
palvelutuotantoa.

5. Konseptissa yhdistyvät asunnot, asumisen tuki, kuntoutus (ja 
terapia), toiminta, koulutus, vertaistuki ja työllistyminen tai muut 
jatkopolut.

6. Konseptissa painottuvat hajasijoitetut tukiasunnot. Soluasumista 
vähennetään asteittain strategiakaudella.

7.  Vankiloihin tarjotaan vapautumista tukevaa palvelua, jolla saadaan 
tavoitettua jo varhaisessa vaiheessa pk-seudulle sijoittuvat 
vankilasta vapautuvat.

Toimen-
piteet



Vaikuttamistoiminnan painopiste
 
Vaikuttamistyön määrä tuplataan integroimalla se vahvemmin osaksi 
henkilöstön työtä. 

1. Laaditaan vaikuttamistyön strategia 2018–2019, jossa 
määritellään vaikuttamistyön kärjet, tavoitteet, keinot ja mittarit.

2. Kytketään koko säätiön osaaminen vaikuttamistyöhön 
määrittelemällä prosessit ja uudistamalla työn organisointi. 
Tavoitteena on, että vaikuttamistyö on vahvempi osa henkilöstön 
työtä ja sitä kautta vaikuttamistyön resurssi tuplataan.

3. Toimitusjohtaja vastaa vaikuttamistyöstä.

4. Muodostetaan rikosseuraamusasiakkaiden kanssa töitä tekevien 
järjestöjen kanssa yhteistyöallianssi.

5. Rakennetaan alan tutkimukseen vahva yhteistyösuhde.

Toimen-
piteet
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