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Kriminaalihuollossa työskennel-
lään kaikkien niiden ongelmien 
parissa, jotka kohtaavat vanki-
lasta vapautuvaa.
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Kriminaalihuollon tukisäätiö tukee kriminaali-
huoltotyötä ja sen kehittämistä, vaikuttaa 
uusintarikollisuutta ja sen haittoja vähentävään 
toimintaan sekä edistää tarpeenmukaisten palvelujen 
saatavuutta. Säätiö pyrkii parantamaan rangaistukseen 
tuomittujen ja heidän läheistensä asemaa ja suoriutu- 
mismahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Toimintavuonna 2004 säätiö alkoi toteuttaa itsenäisenä 
toimijana useita uusia hankkeita, kun ns. siirtymäkauden 
avustukset Silta-Valmennusyhdistyksen toimintaan 
loppuivat.  Säätiön omalla kehittämistoiminnalla haluttiin 
konkretisoida säätiön roolia kohderyhmänsä edunvalvojana 
palvelujärjestelmässä sekä toisaalta tarpeenmukaisten 
palvelujen laadullisena ja määrällisenä kehittäjänä.   

1.1.2003 alkanut Kriminaaliasiamiesprojekti jatkoi 
tavoitteenaan selvittää vankien, kriminaalihuollon 
asiakkaiden ja heidän omaistensa oikeudellista asemaa ja sen 
puutteita palvelujärjestelmässä sekä tuoda esille epäkohtia, 
jotka vaikeuttavat henkilön sijoittumista yhteiskuntaan. 

Huhtikuussa 2003 aloitettu Vapautuvan tukiohjelma 
käynnisti omia hankkeita päämääränään parantaa vankien 
ja  kriminaalihuollon asiakkaiden asumisen tukipalveluja, 
työhön kuntoutusta, jatkokuntoutuspolkuja sekä vapautuvien 
perheiden tukea. 

Raha-automaattiavustusten turvin säätiö käynnisti 

KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ
TOIMINTAKERTOMUS 2004

  YLEISTÄ
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myös tukiasuntotoiminnan hankkimalla tukiasuntoja 
ja saneeraamalla vapautuville naisille tarkoitetun 
asumisyhteisön Kinaporinkadun kiinteistöön.

Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalta saadun avustuksen 
turvin loppuvuodesta käynnistettiin Palveluohjausta nuorille 
helsinkiläisille -projekti (Panu), jossa vankilasta vapautuville 
alle 26 -vuotiaille kokeillaan intensiivistä palveluohjausta.

Avustustoiminnan osalta vuosi oli välivuosi, jona aikana 
kerättiin säätiön tuotoista määräraha avustuksina jaettavaksi 
vuonna 2005. Näin siirryttiin normaalikäytäntöön, jossa 
avustuksista päätetään vasta sen jälkeen kun tarkoitukseen 
tarvittavat varat on hankittu.

Kesäkuusta lähtien säätiön keskustoimistoon sijoitettiin 
Keravan vankilan WOP -projektin (Work Out Project) 
työntekijä. Tässä  Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamassa 
hankkeessa kuntoutetaan nuoria, Uudeltamaalta kotoisin 
olevia vankeja. Projekti on kiinteässä yhteistyössä  säätiön 
Kontaktipiste Rediksen, Panu-projektin ja Asumisen 
tukiprojektin kanssa.

Kriminaalihuoltolaitoksen Helsingin aluetoimisto 
osoitti säätiölle toimintavuoden aikana 10 
yhdyskuntapalveluun tuomittua, jotka talonmiehen 
ohjaamina suorittivat Kinaporinkadun kiinteistön siivous- 
ja kunnossapitotehtäviä. 

KEHITTÄMISTOIMINTA
Säätiön tavoitteen kannalta oleellista on edistää lainrikkoji-
en elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä toi- 
saalta kohderyhmänsä  edunvalvojana parantaa sen asemaa 
seuraamusjärjestelmässä ja yhteiskunnan tukipalveluissa.
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Tässä tarkoituksessa säätiö osallistuu erilaiseen 
kohderyhmänsä elinoloja selvittävään ja parantavaan 
toimintaan, edistää alan koulutusta sekä käynnistää omia 
hankeprojekteja, joissa tuotetaan ja kokeillaan tavoitteen 
mukaisia toimintamuotoja.
    

KEHITTÄMISHANKKEET
1. Kriminaaliasiamies -projektin (2003-2005)  tavoitteena 
on osaltaan edistää rikokseen syyllistyneiden hakeutumista 
tarpeenmukaiseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä 
yhteiskuntaan sijoittumista tarjoamalla tietoa, vaikuttamalla 
tukijärjestelmien kehittämiseen sekä antamalla asianajoapua 
ja tarvittaessa oikeusapua. Vuoden 2004 aikana hankkeen 
projektilakimies on jatkanut suoraa asiakaspalvelutoimintaa 
valtakunnallisesti ja selvittänyt edelleen erilaisen tuen 
tarvetta. Yhteydenottoja on ollut runsaasti ilman erityistä 
tiedottamista, ja erityisiksi ongelma-alueiksi ovat 
osoittautuneet velka-asiat ja ulkomaalaistaustaisten 
vankien karkotukset. Omaiset muodostavat myös 
suuren asiakasryhmän.

Asiakkaat ovat pääsääntöisesti moniongelmaisia,   
joiden ongelmat koostuvat taloudellisista asioista, 
addiktioista, mielenterveysongelmista ja sosiaaliturvan 
heikosta toteutumisesta. Auttamalla näitä asiakkaita 
pyritään toiminnalla määrätietoisesti siihen, että heitä 
motivoitaisiin hakeutumaan kuntoutukseen kaikilla 
elämän osa-alueilla.

Eri asiakkaita oli vuoden aikana 122, joista uusia 99. 
Erilaisia asiakasyhteenottoja kirjattiin kaikkiaan 388.
Asiakastoiminnan lisäksi projektilakimies on tehnyt vie-
railuja erityisesti kriminaalihuoltolaitoksen alue- ja paikal-
listoimistoihin sekä rangaistuslaitoksiin eri puolella maata
ja osallistunut ohjelmanvetäjänä Vapautuvien Tuki ry:n jär-
jestämille perheleireille.

Kriminaaliasiamies, vara-
tuomari 

Matti Huunan-Seppälä
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Viranomaisyhteistyö on ollut hyvää. Kriminaaliasiamies 
on kutsuttu  neuvotteluihin poliisin kanssa toiminnan 
laajentamisesta koskemaan  tutkintavankeja ja nuoria 
rikoksentekijöitä. Myös yhteistyö rikosseuraamusviraston 
ja eri ministeriöiden kanssa on koettu kitkattomaksi. 
Toimintavuoden kannalta oli merkityksellisintä yhteistyö 
oikeusministeriön asettaman velkaselvitysryhmän kanssa. 
Kriminaaliasiamies on tehnyt käytännön yhteistyötä myös 
Kontaktipiste Rediksen, Takuu-Säätiön ja Keravan vankilan 
WOP-projektin kanssa.

2. Vapautuvan tukiohjelman (2003-2006) tavoitteena 
on vahvistaa ja koordinoida eri toimijoista koostuvaa 
tukipalveluverkostoa vapautuville vangeille ja 
kriminaalihuollon asiakkaille. Ohjelman pitkänajan 
tavoitteena on säätiön koordinoima, valtakunnallisesti 
profiloitunut ja alueellisesti toimiva järjestöjen krimi-
naalihuoltojärjestelmä, joka tukee kunnissa tehtävää 
työtä. Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2003 
suunniteltiin tarkemmin ohjelman sisältö ja rakenne sekä 
etsittiin yhteistyökumppanit. Ohjelman eri osahankkeita 
alettiin toteuttaa vaiheittain ohjelman toisessa vaiheessa 
vuonna 2004. 
 
Hankkeet toteutettiin yhteistyössä hankekuntien ja 
seuraavien järjestöjen tai toimijoiden kanssa:  Hämeenlinnan 
seudun työvalmennussäätiö, Kalliolan Setlementti, 
Sininauhasäätiö,  Silta-Valmennusyhdistys,  kriminaalihuol-
tolaitoksen ja vankeinhoitolaitoksen eri toimipisteet sekä 
rikosseuraamusviraston Yhdessä rikoksettomaan elämään 
-hanke (YRE).

Toimintavuonna käynnistettyjä osahankkeita olivat:
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1.Asumisen tukikokeilu vaikeimmalle kohderyhmälle  ja sii-
hen liittyen tukiasuntojen hankinta Helsingistä ja Vantaalta 
sekä Vapautuvien naisten asumisvalmennusyksikön perus-
taminen  säätiön kiinteistöön Kinaporinkadulle.
2. Kuntouttavan vankityö -mallin kokeilu järjestöhankkeena 
Hämeenlinnassa.
3.Vertaistukipiste Rediksen perustaminen Helsingin 
Sörnäisiin.
4. Palveluohjausta verkossa -projekti Tampereella.

2.1. Asumisen tukikokeilu (ASTA) 
Asumisen tukipalveluiden osahanke pääkaupunkiseudulla 
käynnistyi konkreettisesti vuoden 2004 lokakuussa, jolloin 
hankkeeseen palkattiin kaksi asumisohjaajaa. Osahankkeen 
tavoitteena on rakentaa suunnitelmallinen asumisvalmen-
nuspolku vankilasta vapauteen. Välietappeina ovat osallis-
tuminen kuntouttavaan toimintaan jo vankilassa, sitoutumi-
nen yksilökohtaiseen asumisen tukipalvelusuunnitelmaan 
ja päihteettömyyteen sekä vapautuessa kiinnittyminen tar-
vittaviin tukipalveluihin. Tavoitteena on vaiheittainen ete-
neminen tuetusta asumisesta omaan asuntoon, vastuulliseen 
elämänhallintaan sekä rikoksettomaan ja päihteettömään 
elämäntapaan. Toiminnan käynnistämisvaiheen tehtäviä 
ovat olleet asumispalveluiden ja niihin liittyvien toiminto-
jen suunnittelu, asukasvalintajärjestelmän luominen sekä 
yhteistyöverkoston vakiinnuttaminen. Hanke liittyy kiin-
teästi säätiön raha-automaattiavustusten tuella toteuttamiin 
investointeihin   Naisten asumisyhteisöön ja tukiasuntoihin.

2.2. Kuntouttava vankityö (Kuva-Hämeenlinna)
Osahankkeen tavoitteena on kokeilla Kuntouttavan vanki-
työn mallia siten, että palvelun järjestäjänä toimii julkisen 
sektorin osapuolten lisäksi kolmannen sektorin toimija.
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 Tavoitteena on luoda malli yhteistoimintana järjestettä-
västä, työn tekemisen ympärille rakentuvasta ja vangin 
sosiaalista tilannetta kokonaisvaltaisesti parantavasta 
jatkumosta vankeudesta vapauteen. Menetelmänä on 
työ- ja yksilövalmennuksen toteuttaminen vankeus-
aikana ja vapautumisen jälkeen siten, että käytännön 
toteuttajana toimii yhdistyksessä tai säätiössä toimiva 
valmentaja. 

Vuoden 2004 aikana osaprojektin tavoitteina olivat toi-
minnan perustan luominen, yhteistyön sopimusperustan vah-
vistaminen, toiminnan käynnistäminen sekä toimintamallin 
muokkaaminen havaittujen kehittämistarpeiden perusteella. 
Käytännöllisiä toimenpiteitä olivat ohjausryhmätoiminnan 
käynnistäminen, yhteistyösopimuksen tekeminen, projek-
tityöntekijän rekrytoiminen, toiminnan fyysisten olosuhtei-
den järjestäminen, menetelmällisten yksityiskohtien kehit-
täminen, kohderyhmän etsiminen, projektista tiedottaminen 
ja seurantamenetelmien kehittäminen.
 
 
2.3. Kontaktipiste Redis 
Projektin toiminta-ajatuksena on vertaistuen käyttö rikos-
taustaisten ihmisten elämänmuutoksen apuna. Redis ohjaa 
päihderiippuvuudesta ja  vankilakierteestä toipuvia ihmisiä 

elämässään eteenpäin.Käytössä on monipuolinen tuki-
verkko, josta löytyy apua elämänhallinnan ongelmiin. 
Tavoitteena on luoda laajemmaltikin sovellettavissa 
oleva vertaistuen toimintamalli rikosseuraamusjärjes-
telmän käyttöön. Tähän asti vertaistuen merkitys ja 
mahdollisuudet rikostaustaisten henkilöiden elämän-
hallinnan tukemisessa on puutteellisesti kartoitettu.
 
Hanke käynnistyi vuoden alussa Kontaktipiste 
Rediksen perustamisella, jonka jälkeen aloitet-

tiin yhteistyöverkoston luominen. Kumppaneita haet-
tiin seuraamusjärjestelmän taholta tuettavien hankkimiseksi 

Kontaktipiste Redis Helsingin 
Hämeentiellä

Ojoisten työsiirtola on Kuva-pro-
jektin yhteistyökumppani
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sekä sosiaalialan ammatillisista toimijoista tuettavien tuki-
verkoston rakentamiseksi. Sininauhasäätiöltä saadut toimi-
tilat avattiin maaliskuussa. Tukihenkilötoiminta aloitettiin 
keväällä, jolloin järjestettiin ensimmäinen koulutus yhteis-
työssä Kalliolan ja Sininauhasäätiön kanssa. Kesällä käyn-
nistettiin Rediksen vankilaryhmätoiminta. Nämä kolme osa-
aluetta - vankiryhmät, tukihenkilötoiminta ja Kontaktipisteen 
asiakasyhteisö - ovat vakiintumassa Rediksen toiminnan 
ydinsisällöiksi.

Erilaisia käyntejä Rediksessä kirjattiin vuoden aikana 1 255. 
Asiakaskontakteja vankeihin ja kriminaalihuollon asiakkai-
siin oli 135. Tukisuhteita luotiin 65. Erilaisia ryhmiä Redis 
järjesti kahdeksan. Vankilaryhmiin asiakkaita osallistui 
kaikkiaan 293 kertaa. Tukihenkilökoulutuksia järjestettiin 
kaksi.

2.4 Palveluohjausta verkossa (Pave-Tampere)
Projektin tavoitteena on kehittää kansalaisjärjestöjen ja vi-
ranomaisten yhteistoimintaan perustuva vankilasta vapau-
tuvien tamperelaisten palvelusohjausmalli ja sen toiminta-
sisällöt. Hankkeen palveluohjaaja aloitti Kriminaalihuollon 
tukisäätiön palveluksessa vuoden 2004 maaliskuun puoli-
välissä. Sitä ennen valmistelevaa työtä oli tehty osin Silta-
Valmennusyhdistyksen lipun alla ja Yhteistyössä rikok-
settomaan elämään (YRE) Tampereen hankkeen kanssa. 
Projektin kannalta tärkeä verkosto on siten syntynyt suh-
teellisen vaivattomasti ja yhteistyö on ollut verraten mutka-
tonta. Toimitilat palveluohjaajalle on järjestänyt yhteistyö-
kumppani Silta-Valmennusyhdistys ry.

  
Kylmäkosken vankilassa toteutettava Vapari-kurssi käynnis-
tyi vuoden alussa ja tuotti ensimmäiset asiakkaat PaVe-pro-
jektiin keväällä. Kaikkiaan palveluohjattavia oli hankkees-
sa vuoden 2004 aikana mukana kahdeksan. Konkreettinen  
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asiakastyö ja Kylmäkosken vankilan Vapari-ryhmän vierai-
lijoiden kanssa käydyt keskustelut vertaistuen tärkeydestä 
ja sen organisoinnin mahdollisuudesta johtivat ajatukseen 
Kris-toiminnan käynnistämisestä Tampereella, joka toteu-
tui syyskesällä. Vertaistuen kehittäminen Tampereella nousi 
viime vuoden aikana yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi projek-
tissa. 

Vuoden 2004 toiminnan johtopäätöksenä voidaan todeta, 
että valittu intensiivinen ja yhteistyöhön perustuva työtapa 
vastaa vaativan kohderyhmän tarpeita ja edistää sen mah-
dollisuuksia selviytyä vapaudessa ilman rikoksia.

2.5. Perheiden tuki ja velkaneuvonta
Toimintavuoden aikana laadittiin hankesuunnitelma 
Perheiden tuen osaprojektista, joka on tarkoitus käynnistää 
heti vuoden 2005 alussa.

Velkaneuvontaan tai velkojen käsittelyyn liittyvästä osa-
hankkeesta luovuttiin. Sen sijaan säätiö osallistui sen aloit-
teesta käynnistyneeseen Velkaantuminen yhteiskuntaan 
integroitumisen esteenä -tutkimushankkeeseen, joka toteu-
tetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Oikeuspoliittisen 
tutkimuslaitoksen yhteistyönä. Hanke rahoitetaan sosiaali- 
ja terveysministeriön toimesta ja tutkimuksen ohjausryhmän 
puheenjohtajana toimii säätiön toiminnanjohtaja.

Vankien ja kriminaalihuollon asiakkaiden velkakysymystä 
on käsitelty myös säätiön, Takuu-Säätiön, Mielenterveyden 
keskusliiton, A-kiltojen liiton ja kirkon diakoniatyön väli-
sissä neuvotteluissa ns. jalkautuneen velkaneuvontahank-
keen käynnistämiseksi.
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3. Naisten asumisyhteisö ja tukiasunnot 
RAY:n investointiavustusten turvin säätiö aloitti tukiasunto-
toiminnan vankilasta vapautuville asunnottomille, jotka jo 
vankilassaoloaikana ovat osallistuneet ja sitoutuneet kun-
touttavaan toimintaan. Vuoden aikana tukiasuntoja hankit-
tiin kuusi, viisi Helsingistä ja yksi Vantaalta. Lokakuun 
lopussa aloitettiin säätiön Kinaporinkadun A-rapus-
sa olevan 137 m2:n suuruisen huoneiston täydellinen 
muutostyö soluasunnoksi neljälle vankilasta vapautu-
valle naiselle. Soluasunnoista ja samassa rapussa ole-
vasta kahdesta muusta asunnosta muodostetaan ASTA 
-asumisyhteisö. Rakennustyö valmistuu tammi-helmi-
kuun vaihteessa 2005 ja yhteisö aloittaa toimintansa 
helmikuun lopussa 2005.
 
4. Panu-projekti
Palveluohjausta nuorille -projekti järjestää palveluohjaus-
ta alle 26-vuotiaille helsinkiläisille lainrikkojille Helsingin 
kaupungin sosiaalilautakunnan myöntämän avustuksen tur-
vin.

Kuntoutustarpeen kartoitus aloitetaan jo vankilassa-
oloaikana, ja vangin vapauduttua palveluohjaaja avus-
taa yksilöllisen kuntoutusohjelman toteuttamisessa. 
Työntekijä ohjaa nuorta hänen tarvitsemiensa palve-
luiden piiriin tarvittaessa hyvinkin käytännönläheises-
ti. Samalla hän toimii ammattitukihenkilönä tarjoten 
keskusteluapua.

Projektiin palkattiin lokakuussa osa-aikatyötä (max 
64 tuntia/kk) tekeviksi palveluohjaajiksi kaksi sosiaa-
lialan opiskelijaa, jotka toimivat kiinteässä yhteistyös-
sä sekä  Rediksen työntekijöiden että vankilan, Helsingin 
sosiaaliviraston ja WOP-projektin työntekijöiden kanssa.

Asumisyhteisöä 
ennen ja jälkeen 
remontin
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KOULUTUSTOIMINTA
Hiljattain aloittaneena toimijana säätiön omat voimavarat  
toimia koulutusta tarjoavana organisaationa ovat vielä ra-
jalliset. Joitakin painopistealueita on kuitenkin nyt jo hah-
motettavissa, kuten vertaistukeen perustuvan toiminnan 
kehittäminen ja kouluttaminen. Kiinnostava näkökulma on 
erityisesti ammatillisuuden ja vertaisuuden yhdistyminen 
esim. erityisen matalakynnyksisissä palveluissa ja oman ar-
kisen työn kehittämisessä, jonka koulutuksen koordinoinnil-
le ja koulutuspaketiksi rakentamiselle on olemassa tilaus. 

Säätiö järjesti yhdessä Kalliolan Setlementin ja 
Sininauhasäätiön kanssa kaksi tukihenkilökurssia sekä 
järjesti Viola ry:n ja Kriminaalihuoltolaitoksen Mikkelin 
Aluetoimiston kanssa Move! -koulutuksen (”Motivointi 
ja puheeksiotto” -koulutus perheväkivallan ehkäisyssä). 
Sininauhasäätiön kanssa Säätiö järjesti myös kristillistä 
kriminaalihuoltotyötä tekeville järjestöille tarkoitetun se-
minaarin. Lisäksi säätiön työntekijät olivat luennoitsijoina 
useissa eri koulutustilaisuuksissa ja tapahtumissa.

AVUSTUSTOIMINTA
Oman toimintansa lisäksi säätiö voi tukea taloudellisesti 
alan tutkimusta, koulutusta, kokeilutoimintaa ja vapaaeh-
toistyötä siltä osin kuin ne vastaavat säätiön tarkoitusperiä. 
Kun säätiön toteuttama ns. siirtymäkauden avustus Silta-
Valmennusyhdistys ry:n toimintaan vuonna 2003 loppui, 
päätettiin avustustoiminnassa siirtyä ns. normaalikäytän-
töön,  jossa toimintavuoden aikana saatuja tuottoja jaetaan 
avustuksina vasta seuraavana vuotena. Avustuksia varten 
saatiin tuottoja 55.000 euroa  vuonna 2005 jaettavaksi.
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Silta-Valmennusyhdistyksen toimintaa säätiö avusti myön-
tämällä sille 25.000 euron vuokra-avustuksen järjestölle 
vuokraamastaan toimitilasta Iidesjärven liiketalossa.

Säätiö  avusti Kris-Suomi ry:n internetsivujen ylläpitoa 
vuoden 2004 ajan yhteensä 720 euroalla, sekä osallistui 
Mikkelin vankilan Move! -ohjelman pilottikoulutuksen jär-
jestämiseen  1 000 euroon saakka. Joulukorttien sijasta sää-
tiö lahjoitti niitä vastaavan summan toimintaansa käynnistä-
vän vertaistukiryhmän Kris-Tampere ry:n toimintaan.

Kriminaalihuollon tukisäätiö osallistui ehkäisevän päihde-
työn viikon kustannuksiin 500 eurolla. 

VAIKUTUSTOIMINTA
Säätiön edustajat ovat esiintyneet alan seminaareissa ja neu-
vottelupäivillä luennoitsijoina ja osallistuneet erilaisten yh-
teistyöelinten toimintaan. 

Toimintavuoden aikana säätiön edustaja kutsuttiin jäseneksi 
työryhmään, jonka Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 24.8. 
2004 arvioimaan rikoksesta syytetyn ja rangaistukseen tuo-
mitsematta jätetyn hoitoa ja tutkimista koskevien mielenter-
veyslain säännösten asianmukaisuutta.

Säätiön työntekijät osallistuivat  kriminaalihuoltolaitoksen 
koordinoiman  ”Yhteistyössä rikoksettomaan elämään -pro-
jektin” (YRE) johtoryhmän työhön sekä vankeinhoitolaitok-
sen asettaman vankiloiden toimintaohjelmien hyväksymistä 
käsittelevään asiantuntijaryhmään. Lisäksi säätiön toimin-
nanjohtaja toimi Velkaantuminen yhteiskuntaan integoitu-
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misen esteenä -tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja-
na. Säätiöllä oli lisäksi edustus rikosseuraamusalan neuvot-
telukunnassa ja Päihdehuollon valtakunnallisessa yhteistyö-
ryhmässä ja sen työvaliokunnassa. 

Kriminaalihuollon tukisäätiö  on Sosiaalialan 
Työnantaja- ja Toimialaliiton, Sosiaali- ja Terveysturvan 
Keskusliitto ry:n ja Päihdehuollon Valtakunnallisen 
Yhteistyöjärjestön jäsen.
 
Säätiö antoi vuoden aikana vankeinhoitolaitok-
selle lausunnon vankeinhoidon päihdestrategiasta 
vuosille 2004-2006 sekä valmisteli Päihdehuollon 
Valtakunnallisen Yhteistyöryhmän antamaa lausuntoa 

oikeusministeriölle nuorisorikostyöryhmän mietinnöstä. 
Lisäksi toiminnanjohtaja oli Päihdehuollon Valtakunnallisen 
Yhteistyöryhmän edustajana kuultavana lakivaliokunnassa 
(HE 102/2004 vp laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi).

TIEDOTUSTOIMINTA
Säätiö työllisti kesästä  lähtien tiedottajan suunnittelemaan 
viestinnän strategiaa ja yhtenäistä ulkoasua sekä vastaamaan 
säätiön käytännön viestinnästä mm. nettisivujen, esitteiden 
ja messuesiintymisten muodossa. Säätiöstä ja eri projekteis-
ta julkaistiin esitteitä ja sisäisen viestinnän välineenä otettiin 
käyttöön intranet-sivusto.

Säätiön toimintaa on esitelty mm. TerveSos-messuilla ja 
Päihdepäivillä. Lisäksi Säätiön ja kontaktipiste  Rediksen 
toimintaa esiteltiin televisiossa ja lehtikirjoituksissa. Säätiötä 
esiteltiin myös mm. Englannin suurlähetystön järjestämälle 
Voluntary Sector Excellence -seminaarille Helsingissä ja 
Tallinnassa.

Kriminaalihuollon Tukisäätiö 
on mukana järjestöjen 
Alkoholiohjelmassa
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SÄÄTIÖN HALLINTO
Säätiön toimintaa valvoo ja tukee kymmenjäseninen 
valtuuskunta. Valtuuskuntaan  ovat oikeutettuja ni-
meämään jäseniä seuraavat yhteisöt: A-klinikkasäätiö, 
Sininauhaliitto ry, Sosiaali- ja Terveysturvan Keskusliitto 
ry, Suomen Mielenterveysseura ry, Takuu-Säätiö, Y-Säätiö 
sekä Kirkkohallitus ja Suomen Kuntaliitto ry. Lisäksi 
Kriminaalihuoltoyhdistys ja oikeusministeriö ovat oikeutet-
tuja nimeämään jäsenen ja hänelle varajäsenen.

Valtuuskunnan kokouksia pidettiin 17.05. 2004 ja 17.11. 
2004. Valtuuskunnan puheenjohtaja oli sosiaalineuvos 
Jouko Kalliomaa ja  varsinaisina jäseninä vuonna 2004 ke-
hitysjohtaja Juha A. Pantzar, kehitysjohtaja Elena Rokala, 
neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, ylijohtaja Maija-Liisa 
Kukkonen, hallintojohtaja Alli Brummer, suunnittelupääl-
likkö Harri J. Mäkinen, kehittämispäällikkö Ari Saarto, 
toiminnanjohtaja Kimmo Sainio ja kriminaalityön sihteeri 
Sami Puumala, sekä varajäseninä toiminnanjohtaja Hannu 
Puttonen, tiedottaja Pirjo Tiippana, toiminnanjohtaja Aarne 
Kiviniemi, neuvotteleva lakimies Antero Jaakkola, toimitus-
johtaja Lasse Rautniemi, talouspäällikkö Raili Linkoheimo, 
kehityspäällikkö Jouko Laitinen, henkilöstön kehittämis-
päällikkö Tuula Annala, työalasihteeri Tiina Saarela ja van-
kilapastori Sakari Toiviainen.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa valtuuskunnan valit-
sema hallitus sekä hallituksen valitsema toiminnanjohtaja. 
Toimintavuoden aikana hallitukseen ovat kuuluneet toimi-
tusjohtaja Lasse Murto puheenjohtajana, toiminnanjohtaja 
Pirkko Lahti varapuheenjohtajana, kriminaalihuoltojohtaja 
Tuula Asikainen, vankilapastori Sakari Toiviainen ja toimin-
nanjohtaja Leena Veikkola varsinaisina jäseninä sekä vara-
jäseninä Kati-Pupita Mattila, kriminaalihuoltojohtaja Katri 
Järvinen,  toiminnanjohtaja Riitta Särkelä, lakimies Timo 
Mutalahti ja tämän erottua toimitusjohtaja  Jorma Soini sekä 
päihdeasiamies Marjo Tervo. Hallituksen puheenjohtajalle 
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ja jäsenille maksettiin kokouspalkkioita 3.741,07 euroa. 
Hallitus piti 6 kokousta. 

Säätiön varsinaisina tilintarkastajina ovat Per-Olof Stenvall, 
KHT ja Rabbe Nevalainen, KHT ja varatilintarkastaja 
Tilintarkastajien Oy - Ernst&Young. 

HENKILÖKUNTA
Säätiön palkattuja työntekijöitä ovat olleet säätiön toimin-
nanjohtaja Jukka Mäki ja osapäivätoiminen talonmies Arto 
Mutanen. Lisäksi säätiön toimistonhoitajaksi palkattiin Kati 
Björkroth 01.05. 2004 alkaen. Lisäksi työllistettyinä ovat 
toimineet  toimistotyöntekijänä YO Marja-Liisa Rauhala ja 
tiedottajana YTM Juhani Ikala kesäkuusta 2004 lähtien.

Kriminaaliasiamies -projektin määräaikaisena projekti-
suunnittelijana toimii varatuomari Matti Huunan-Seppälä ja 
Vapautuvan tukiohjelman projektikoordinaattorina  psyko-
logi, TM  Maarit Suomela sekä projektisuunnittelija VTM 
Jarno Ruotsalainen.

Vapautuvan tukiohjelman projekteissa ovat aloittaneet mää-
räaikaisina projektityöntekijöinä Kontaktipiste Rediksen 
ohjaajina Antero Hölttä ja Timo Varsamäki (työllistettynä) 
tammikuussa, Pave-projektin palveluohjaajana Tampereella 
Reino Seppänen maaliskuussa, Kuva-projektin työval-
mentajana Hämeenlinnassa Seija Juntunen kesäkuussa 
sekä ASTA-projektin asumisohjaajina sosiaalikasvattaja 
Karoliina Härkönen ja toimintaterapeutti Mari Hietala lo-
kakuussa. Panu-projektin tuntityöntekijäohjaajina aloittivat 
lokakuussa opiskelijat Kalle Kallio ja Robert Willadsen. 

Kiinteistöjen isännöinnistä ja taloushallinnosta on vastannut 
Asuntopalvelu Markku Kulomäki Oy vastuullisena isän-
nöitsijänä Tapio Rusi, AIT, ISA. 
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KIINTEISTÖT
Säätiö omistaa osoitteessa Kinaporinkatu 2 - Vaasankatu 
5 omalla 1.905 m2 tontilla vuosina 1909-1923 rakennetun 
asuin-toimistotalon, 5.970 m2 ja  25.600 m3. Tilat on 
vuokrattu ja ne ovat pääosin yleishyödyllisessä asuin- ja 
toimistokäytössä. Säätiön toimisto toimii omissa tiloissa 
osoitteessa Kinaporinkatu 2 E 39, 00500 Helsinki.

Lisäksi säätiö omistaa Tampereella Turjankatu 1 C:ssä 
Iidesjärven liiketalo Oy:n osakkeita, jotka oikeuttavat 997,7 
m2:n liiketilojen hallintaan. Tampereen tilat oli vuokrattu 
Silta-Valmennusyhdistys ry:lle.

Toimintavuoden aikana säätiö suoritti Kinaporinkadun 
kiinteistössä runsaasti erilaisia kunnostuksia ja korjauksia. 
Säätiö sopi suurimman vuokralaisensa, Kriminaali-
huoltolaitoksen Helsingin aluetoim        iston kanssa sen 
toimitiloja koskevasta vastaanottotilan ja toimistotilojen 
valaistusremontista. A-rapun isoista 137 m2:n huoneistoista 
yksi saneerattiin RAY:n avustuksella Vapautuvien naisten 
asumisvalmennusyhteisöksi niin että se valmistuu tammi-
helmikuussa 2005. Lisäksi peruskorjattiin kaksi muuta 
isoa A-portaan huoneistoa sekä tehtiin useita pienempiä 
remontteja sekä korjattiin ulkoseinä- ja  kattopintoja  Yksi 
A-rapun yksiö otettiin ASTA-projektin toimistokäyttöön.

Kinaporinkadun kiinteistön sisäpihaa
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VUOKRALAISET
Säätiön Kinaporinkadun asuinvuokrahuoneistoista (33) oli 
vuoden lopussa vuokrattuna  27. ja liikehuoneistoista (6) 6. 
Toimistovuokralaisia oli  6. Säätiö on 15.6. lähtien vuokran-
nut keskustoimistosta, aiempien vuokralaisten lisäksi,  huo-
neen ja toimistopalvelut Keravan vankilalle WOP -projektin 
(Work Out Project) työntekijälle. Säätiön Tampereen toimi-
tilat oli vuokrattuna Silta-Valmennusyhdistys ry:lle.

TUKIASUNNOT
Syksyllä 2004 säätiö hankki saamansa RAY-investointiavus-
tuksen turvin omistukseensa ensimmäiset kuusi tukiasuntoa  
Helsingistä ja Vantaalta:

As. Oy. Kaarelantie 97 D 40, Helsinki (2 h+kk+kh, 40,5 
m2) 
As. Oy. Kiertotähdentie 2 C 22, Helsinki (1 h+pk, 33 m2) 
As.Oy.  Kuulakuja 3 B 40, Vantaa (1 h+kk, 32 m2) 
As. Oy. Porvarintie 3-7 C 27, Helsinki (1 h + k, 38 m2)  
As. Oy. Kaarikuja 4 F 127, Helsinki (1 h + kk, 31,5 m2) 
As. Oy. Lokkisaarentie 11 E 274, Helsinki (1 h +kk, 26,5 
m2) 

VAKUUTUKSET
Säätiön kiinteistövakuutukset ja vastuuvakuutukset ovat If 
Vahinkovakuutusyhtiössä. 

TALOUS
Säätiö sai toimintavuoden aikana vuokratuottoja kiinteis-
töistään 578.095,06 euroa. Tuotot alenivat 104.323,99 euroa 
edellisestä vuodesta, koska Silta-Valmennusyhdistykselle 
1.1.2004 lahjoitetun Vehnämyllyn kiinteistön vuokratuotot 
jäivät pois. 
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Raha-automaattiyhdistys myönsi säätiölle projektiavus-
tuksia Kriminaaliasiamieshankkeeseen 37.000 euroa ja 
Vapautuvan Tukiohjelmaan 290.000 euroa. Tukiasuntojen 
hankintaan myönnettiin Raha-automaattiyhdistyksen inves-
tointiavustuksia 500.000 euroa ja Naisten asumisyhteisön 
peruskorjausmenoihin 30.000 euroa.  Säätiö rahoitti Kri-
minaaliasiamieshanketta omilla varoillaan 8.104,01 eurolla. 
Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta myönsi 10.000 eu-
roa palveluohjasta nuorille-projektiin.

Silta-Valmennusyhdistyksen toimintaa säätiö avusti myön-
tämällä sille 25.000 euron vuokra-avustuksen järjestölle 
vuokraamastaan toimitilasta Iidesjärven liiketalossa.

Avustuksia varten saatiin tuottoja 55.000 euroa  vuonna 
2005 jaettavaksi.

Säätiön likviditeetti on koko tilikauden ajan ollut hyvä. 

Taseen loppusumma oli 3.515.417,61 euroa. Tilikauden tu-
los oli 159.515,67 euroa.   

Pave-projektissa olevien Vapari-kurssi-
laisten kalansaalista
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1.1.-31.12.2004 1.1.-31.12.2003

 

KIINTEISTÖJEN TUOTOT 585 043,15 € 682 419,95 €

AVUSTUKSET

Projekti-avustukset RAY 283 721,99 € 92 317,42 €

Muut saadut avustukset 10 000,00 €

MUUT TUOTOT 21 304,38 € 0,00 €

900 069,52 € 774 737,37 €

Henkilöstökulut -412 440,00 € -190 134,59 €

Poistot -403,87 € -6 277,87 €

Muut kulut -307 682,29 € -263 917,13 €

-720 526,16 € -460 492,20 €

179 543,36 € 314 245,17 €

179 543,36 € 314 245,17  €

 

 

Muut rahoitustuotot 570,06 € 719,45 €

Rahoituskulut -3 869,13 € -3 299,07 € -1 189,79 € -470,34 €

Investointiavustukset RAY 306 821,00 € 0,00 €

Siirto hankintam. 
vähennykseksi -306 821,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Myönnetyt toiminta-avustukset 0,00 € -187 000,00 €

Myönnetyt vuokra-avustukset -25 000,00 € -25 000,00 € -126 774,04 € -313 774,04 €

8 271,38 € -8 271,38 €

151 244,29 € -8 107,98 €

 

TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

AVUSTUKSET

AVUSTUKSET

VÄLITTÖMÄT VEROT

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 159 515,67 € -8 270,59 €

0,00 € 
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TASE 31.12.2004 31.12.2003

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Muut pitkävaikutteiset menot 403,84 € 807,71 €

Maa-alueet 1 681,88 € 164 632,27 €
Rakennukset ja rakennelmat 2 816 381,31 € 4 261 874,44 € 

Koneet ja kalusto 45 826,98 € 45 826,98 €
Osakkeet ja osuudet 368 858,41 € 3 233 152,42 € 250 995,92 € 4 724 137,32 €

Vaihtuvat vastaavat
Siirtosaamiset 13 837,67 € 23 874,44 €
Rahat ja pankkisaamiset 268 427,52 € 282 265,19 € 50 244,75 € 74 119,19 €

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 515 417,61 € 4 798 256,51 €

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Peruspääoma 25 228,19 € 25 228,19 €

Kriminaalihuoltoyhd. rahasto 2 938 574,23 € 4 675 785,48 €

Ed. tilikausien yli/ alijäämä -11 258,74 € -2 988,15 €
Tilikauden yli/alijäämä 159 515,67 € 3 112 059,35 € -8 270,59 € 4 689 754,93 €

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 256 500,00 € 256 500,00 € 0,00 € 0,00 €

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 28 500,00 € 50 000,00 €

Saadut ennakot 1 346,51 € 1 552,09 €

Ostovelat 28 912,29 € 7 825,18 €

Muut velat 30 013,77 € 40 774,97 €
Siirtovelat 58 085,69 € 146 858,26 € 8 349,34 € 108 501,58 €

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 515 417,61 € 4 798 256,51 €

-8 270,59 €
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kriminaalihuollon  tukisäätiön  valtuuskunnalle 

Olemme tarkastaneet  Kriminaalihuollon  tukisäätiön  kirjanpidon,  tilinpäätöksen ja hal-
linnon sekä toimintakertomuksen  sen ensimmäiseltä  tilikaudelta 1.1.- 31.12.2004. Hal-
lituksen laatima tilinpäätös sisältää  toimintakertomuksen,  tuloslaskelman, taseen  ja lii-
tetiedot. Suorittamamme  tarkastuksen  perusteella annamme  seuraavan lausunnon tilin-
päätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on  suoritettu hyvän  tilintarkastustavan  mukaisesti. Kirjanpitoa  sekä tilin-
päätöksen laatimisperiaatteita,  sisältöä ja  esittämistapaa on  tällöin tarkastettu  riittä-
vässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei  tilinpäätös sisällä  olennaisia virheitä tai  puut-
teita. Hallinnon  tarkastuksessa on  selvitetty hallituksen  jäsenten ja säätiön  toimihenki-
löiden toiminnan lainmukaisuutta säätiölain säännösten perusteella.

Mielestämme tilinpäätös, joka osoittaa tilikauden ylijäämää 159.515,67 euroa sen jäl-
keen kun SiltaValmennusyhdistys ry:lle lahjoitettu Vehnämyllynkatu 4:n kiinteistö kir-
janpitoarvoltaan 1.737.211,25 euroa on kirjattu suoraan pois pysyvistä vastaavista sekä
KHY-rahastosta, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien
muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpito- ja säätiö-
laissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta sekä tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää
säätiön hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Säätiön varat on mielestämme asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäse-
rulle maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina.

Helsingissä 21. maaliskuuta 2005 

                      Per-Olof Stenvall                         Rabbe Nevalainen
                      KHT                                             KHT                                               



Kriminaalihuollon tukisäätiön 
projektien tavoitteena on luoda 
jo vankilassa aloitettava, yksilöl-
linen kuntoutuspolku, joka johtaa 
päihteettömään ja rikoksettomaan 
elämään yhteiskunnassa, ei sen 
ulkopuolella.



KRIMINAA-
LIHUOLLON 
TUKIJA  JA  
KEHITTÄJÄ

KRIMINAALI-
POLIITTINEN  
VAIKUTTAJA

KUNTOUTUVAN 
EDUNVALVOJA

TARPEENMU-
KAISTEN   
PALVELUJEN 
EDISTÄJÄ

Redis ohjaa päihde-
riippuvuudesta ja van-
kilakierteestä toipuvia 
ihmisiä elämässään 
eteenpäin. Käytössä 
on monipuolinen tu-
kiverkko, josta löytyy 
apua elämänhallin-
nan ongelmiin.

KONTAKTIPISTE REDIS

KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Kriminaaliasiamiesprojekti
selvittää kriminaalihuollon asiakkaan 
asemaa ja asiamiestoiminnan tarvetta.

Vapautuvan tukiohjelmassa 
kehitetään kriminaalihuollon asiak-
kaiden asumisen tukipalveluja, työ-
hön kuntoutusta, vapaudessa tapahtu-
vaa psyko-sosiaalista jatkokuntoutusta 
sekä vapautuvan perheen tukea.
          

PROJEKTIT

Asumisen tukipal-
velut on tarkoitettu 

vankilasta vapautu-
ville, kuntoutukseen ja 

päihteettömyyteen sitou-
tuneille, pääkaupunki-

seudulla kirjoilla oleville 
henkilöille.

Säätiöllä on  pääkaupunki-
seudulla tukiasuntoja sekä 

asumisyhteisö kuudelle 
naiselle.        

ASUMISEN TUKIPALVELUT

www.krits.fi 

Kriminaalihuollon 
tukisäätiö
Kinaporinkatu 2 E 39
00500 Helsinki

puh. (09) 7743 610
fax   (09) 7743 6120

etunimi.sukunimi@krits.fi 

www.krits.fi 


