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Kriminaalihuollon tukisäätiö tukee kriminaalihuolto-
työtä ja sen kehittämistä, vaikuttaa uusintarikollisuut-
ta ja sen haittoja vähentävään toimintaan sekä edistää 
tarpeenmukaisten palvelujen saatavuutta. Säätiö pyr-
kii parantamaan rangaistukseen tuomittujen ja heidän 
läheistensä asemaa ja suoriutumismahdollisuuksia yh-
teiskunnassa.

Vuosi 2005 oli säätiön neljäs kokonainen toimintavuosi. 
Vuosi oli edelleen voimakasta kasvua säätiön toiminnassa. 
Uusina kehittämishankkeina käynnistyivät Viestintäpakki-
projekti ja Terveystieto- ja vertaistukiprojekti. Säätiön 
Kinaporinkadun kiinteistöön peruskorjattu naisten asu-
misyhteisö Asta valmistui ja miesten asumisyhteisö Asko 
otettiin käyttöön. Uusia tukiasuntoja säätiö hankki Raha-
automaattiyhdistyksen tuen turvin kaikkiaan kymmenen. 
Säätiön palveluksessa aloitti kaikkiaan seitsemän uutta 
projektityöntekijää, yksi työllistetty ja yksi siviilipalve-
lusmies. Vanhoista projekteista päättyi ensimmäisenä 
Kriminaaliasiamieshanke. Asiamiestoiminta kuitenkin 
jatkuu vuodesta 2006 alkaen pysyvänä toimintana. 

Säätiön toimintakenttä muodostui kriminaalihuollon tu-
kipalveluiden kehittämishankkeista ja niihin liittyvästä 
asiakastyöstä asumisen tukipalvelujen, vertaistuen, työhön 
kuntoutuksen ja perhetyön osilta sekä ulospäin suuntautu-
vasta vaikutustoiminnasta, viestintäpalveluista ja avustus-
toiminnasta.

KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

TOIMINTAKERTOMUS 2005

  YLEISTÄ
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KEHITTÄMISTOIMINTA

Kehittämishankkeillaan säätiö pyrkii edistämään kohderyh-
miensä asemaa ja tarpeenmukaisten palvelujen järjestymistä 
yhteiskunnassa. Hankkeilla on myös strateginen rooli sää-
tiön toiminnan kehittämisessä. Kriminaaliasiamiestoimin-
nalla säätiö on luonut itselleen roolia ja toimintakäytäntö-
jä kuntoutukseen sitoutuneen kohderyhmänsä asianajajana 
ja aseman parantajana palvelujärjestelmässä. Vapautuvan 
tukiohjelman ja Viestintäpakin myötä säätiö on hankkinut 
itselleen edellytyksiä toimia järjestöjen kriminaalihuollon 
tukipalvelujen valtakunnallisena koordinaattorina, viestin-
täfoorumina ja voimavaraistajana. Tavoitteena on toteuttaa 
yhteistyöjärjestöjen kanssa koordinoitu valtakunnallinen 
kriminaalihuollon tukipalvelujen ja viestinnän verkosto 
vuosikymmenen loppuun mennessä.

1.   KRIMINAALIASIAMIES -PROJEKTIN (2003–2005)   tavoittee-
na oli selvittää kriminaalihuollon asiamiesinstituution tarve 
ja sisältökysymykset, käynnistää toiminta sekä laatia suun-
nitelma toiminnan pysyvästä järjestämisestä. 

Kolmen projektivuoden aikana asiamiestoiminnassa tavoi-
tettiin kaikkiaan 305 eri asiakasta niin, että erilaisia yhtey-
denottoja kirjattiin kaikkiaan 837.  Yhteydenotoista 40 % 
tuli vapautuneilta vangeilta, 29 % rangaistustaan suoritta-
vilta vangeilta, 17 % kriminaalihuollon asiakkailta ja 10 % 
omaisilta. Muiden yhteydenottojen osuus oli 4 %.  Eniten 
projektilakimieheen oltiin yhteydessä velka-, ulosotto- tai 
korvausasioihin liittyen. Näiden jälkeen tulivat rangaistus-
ten täytäntöönpanoon, asunto- ja toimeentuloasioihin sekä 
ulkomaalaisasioihin liittyvät yhteydenotot. Sen sijaan pel-
kästään kuntoutusasioihin liittyen yhteydenottoja toteutui 
vähän.

Kaiken kaikkiaan projekti  osoitti  asiamiestoiminnalle ole-
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van sekä tarve että mielekäs toimenkuva kohderyhmän asi-
oiden ja etujen ajajana. Kriminaaliasiamiestoimintaa pää-
tettiin jatkaa pysyvänä toimintana, jonka osarahoittamiseen 
säätiölle myönnettiin raha-automaattiavustus. Projektin lop-
puraportti ja arviointi ilmestyi helmikuussa 2006.

2.  VAPAUTUVAN TUKIOHJELMAN (2003–2007) tavoitteena on 
vahvistaa ja koordinoida eri toimijoista koostuvaa tukipal-
veluverkostoa vapautuville vangeille ja kriminaalihuolto-
laitoksen asiakkaille. Hankkeen keskeisimmät yhteistyö-
kumppanit ovat Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö 
Luotsi, Kalliolan Setlementti, Silta-Valmennusyhdistys, 
Sininauhasäätiö sekä kriminaalihuoltolaitoksen ja vankein-
hoitolaitoksen eri toimipisteet. 

Vapautuvan tukiohjelman osahankkeita vuonna 2005 ovat 
olleet 1. Asumisen tukipalvelut ja asumisvalmennusyksiköt 
Helsingissä ja Vantaalla, 2. Kuntouttava vankityö -mallin ko-
keilu järjestöhankkeena Hämeenlinnassa, 3. Vertaistukipiste 
Redis Helsingin Sörnäisissä, 4. Palveluohjausta verkossa -
osahanke Tampereella ja 5. Perheiden tuki -osahanke pää-
kaupunkiseudulla. 

ASUMISEN TUKIPALVELUT JA ASUMISVALMENNUSYKSIKÖT

Osahankkeen tavoitteena on rakentaa suunnitelmallinen 
asumisvalmennuspolku vankilasta vapauteen. 

Vuoden 2005 lopussa säätiöllä oli käytössään 16 Helsingin 
ja Vantaan asuntokannasta ostettua asuntoa sekä neli-
paikkaiset asumisvalmennusyksiköt ASTA (naisille) ja 
ASKO (miehille). Vuoden 2005 aikana asumisen tuki-
palveluihin tuli kaikkiaan 87 asuntohakemusta. Näistä 
33 hakijaa hyväksyttiin asumaan, mutta osa sai asun-
non muualta, luopui itse asuntolapaikasta tai vain ”kato-
si” ennen asumisen aloittamista. ASTAssa on asukkai-
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ta  vuoden   aikana  ollut yhteensä kolme  ja   ASKOssa
kuusi. Joulukuun lopussa itsenäisistä tukiasunnoista 7:ssä 
oli asukas ja vuosijakson aikana itsenäisissä asunnoissa on 

asunut 13 henkilöä.

KUNTOUTTAVA VANKITYÖ  (KUVA–
HÄMEENLINNA)
Osahankkeen tavoitteena on kehittää 
malli yhteistoimintana järjestettävästä, 
työn tekemisen ympärille rakentuvasta 
ja vangin sosiaalista tilannetta koko-
naisvaltaisesti parantavasta jatkumosta 
vankeudesta vapauteen. Menetelmänä 

on työ-, yksilö- ja ryhmävalmennuksen toteuttaminen 
vankeusaikana ja vapautumisen jälkeen siten, että valmen-
nus toteutetaan vankeinhoidon ulkopuolisessa järjestössä 
(Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsi).

Vuoden kuluessa Kuvasta työllistyi välittömästi vapau-
tuessaan kolme avoimen sektorin työsuhteeseen ja yksi 
Luotsin tukityösuhteeseen. Yksi avoimelle sektorille työl-
listynyt on työllistetty myöhemmin Luotsiin ja yksi on 
jäänyt työttömäksi. Keskeisin projektihavainto on kuiten-
kin Kuva-mallin soveltumattomuus sellaisenaan valtakun-
nallisen tason mallinnukseksi.  

KONTAKTIPISTE REDIS

Osahankkeen toiminta-ajatuksena on vertaistuen käyttö 
rikostaustaisten ihmisten elämänmuutoksen apuna. Redis 
ohjaa päihderiippuvuudesta ja vankilakierteestä toipuvia 
ihmisiä elämässään eteenpäin. Käytössä on monipuolinen 
tukiverkko, josta löytyy apua elämänhallinnan ongelmiin. 
Tavoitteena on luoda laajemmaltikin sovellettavissa ole-
va vertaistuen toimintamalli rikosseuraamusjärjestelmän 
käyttöön.

Kriminaalihuollon tuki-
säätiö omistaa Helsin-
gissä ja Vantaalla itse-
näisiksi tukiasunnoiksi 
tarkoitettuja huoneistoja.
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Vuoden 2005 aikana osahankkeeseen vakiintui kolme eril-
listä toimintamallia: vankilatoiminta, tukihenkilötoiminta 
ja Kontaktipisteen yhteisö. Redis on pitänyt vankiryhmiä 
Helsingin ja Keravan vankiloissa. Lisäksi Rediksessä toimii 
viikkoittainen Helsingin työsiirtolan Kuva-hankkeen van-
geille suunnattu ryhmä. Tukihenkilökoulutuksia järjestetään 
kahdesti vuodessa ja toiminnanohjauksia kuukausittain. 
Tukihenkilösuhteita on luotu sekä virallisempia (kirjallinen 
tukihenkilösopimus) että tilanteen mukaisia vertaistukitoi-
mintoja.

Kontaktipisteen kävijämäärä on vakiintunut noin 130 kä-
vijään kuukaudessa. Erilaisia käyntejä Redikseen kirjattiin 
vuoden aikana  1 546 (1 255). Asiakaskontakteja vankeihin 
ja kriminaalihuollon asiakkaisiin oli 198 (135). Rediksen 
vankilaryhmiin osallistui vuoden aikana 505 henkilöä. 
Tukihenkilökoulutuksia järjestettiin kaksi ja tukihenkilöi-
den toiminnanohjauksia 96 kertaa. ”Redisbändit” osallistui-
vat sekä Taiteiden yön rock-tapahtumaan että Kallio kukkii 
rock-tapahtumaan.

PALVELUOHJAUSTA VERKOSSA (PAVE-TAMPERE)
Projektin tavoitteena on kehittää kansalaisjärjestöjen ja vi-
ranomaisten yhteistoimintaan perustuva 
vankilasta vapautuvien tamperelaisten 
palvelusohjausmalli ja sen toimintasi-
sällöt.  

Vuoden 2005 aikana Pavessa on ollut 
asiakkaita kaikkiaan 15. Näistä pal-
veluohjaaja on tavannut neljäätoista.  
Vuoden aikana projektiin on tullut 
kuusi uutta asiakasta. Projektista on 
puolestaan poistunut viisi asiakasta.
Projektissa olleiden asiakkaiden kanssa 
yhteydenpito on ollut kohtalaisen tiivistä 
ja  eräiden  kohdalla  hyvinkin säännöl-

Silta- Valmennuysyhdistys on Tampereella 
toimiva kuntoutuksen, koulutuksen ja työ-
elämään ohjauksen monipalvelukeskus.
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listä. Yksi selkeä havainto yhteydenpitoon liittyen on päih-
deongelma.  Mitä enemmän päihdekäyttöä on ollut, sitä epä-
säännöllisempiä ovat tapaamiset ja sitä laimeampaa niiden 
sisältö ja intensiivisyys.

PERHEIDEN TUKI

Osahankkeen päätavoitteena on rakentaa vankeudesta va-
pauteen ulottuva perhetyön polku. Vapautumisen suunnitte-
lussa huomioidaan työskentelyn jatkuminen ja vapautumisen 
valmisteluvaiheessa luodaan kontakteja perhetyötä tekeviin 
julkisen ja järjestösektorin edustajiin. Toisena tavoitteena 
on kehittää vangeille suunnattua perheleiritoimintaa sisäl-
löllisesti vapautumista ja arkielämän kohtaamista tukevam-
paan suuntaan. Leiritoiminnan kautta pyritään tukemaan 
vertaisryhmätoimintaa myös leirien ulkopuolella. Hankkeen 
kolmantena tavoitteena on luoda koulutus- ja tiedotuspaket-
ti erityisesti perhetyötä tekevän julkisen ja järjestösektorin 
käyttöön. 

Osahankkeen asiakaskohderyhmä muodostuu Helsingin ja 
Hämeenlinnan vankiloissa tuomiotaan suorittavista pääkau-
punkiseudulle vapautuvista perheellisistä vangeista, heidän 
läheisistään ja omaisistaan. Vankien tukisuhteita on vuoden 
aikana luotu yhteensä kahdeksan. Asiakastyötä on tehty vii-
koittain, samoin kuntien lastensuojelun ja sosiaalitoimen 
sekä oppilaskotien, vastaanotto- ja lastenkotien kanssa on 
tehty yhteistyötä. Järjestöyhteistyötä on tehty mm. Kris- 
Hämeenlinnan, juuri perustetun Vankien omaiset VAO ry:n 
ja Kalliolan Setlementin kanssa. Hankkeen myötä syntynyt 
omaisten/naisten vertaistukiryhmä on kokoontunut vuoden 
aikana yhteensä viisi kertaa.

3. PANU-PROJEKTI

Palveluohjausta nuorille -projektissa järjestetään intensii-
vistä palveluohjausta alle 26-vuotiaille helsinkiläisille lain-
rikkojille Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan myöntä-
män avustuksen turvin. 



 6         7 6         7

Keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat olleet Keravan 
vankila ja sen WOP-projekti, Helsingin vankila ja KHL:
n Helsingin aluetoimisto, Redis sekä Helsingin kaupungin 
asunnottomien sosiaalipalvelutoimisto (ASSO).

4. VIESTINTÄPAKKI-PROJEKTI

Viestintäpakin tarkoituksena on luoda viestintämal-
lit ja käytänteet interaktiivista viestintäpalvelua varten. 
Kriminaalihuollon tukisäätiön tavoitteena tässä projektissa 
on tulla kriminaalialan järjestöjen viestinnän koordinaatto-
riksi ja tarjota tarvitessa resurssiapua.

Projektin tavoitteena on kriminaalihuoltoportaali, työkalu-
pakki alan toimijoille (internet/ekstranet) sekä yhteinen jul-
kisivu, tiedonlähde ja apuväline kriminaalihuollon asiakkai-
den, omaisten ja viranomaisten suuntaan (Internet).

Vuoden aikana alan viestinnän yleiskuva on selkiintynyt, 
mutta samalla hajaantunut, toimijat ovat resursseiltaan ja 
tavoitteiltaankin heterogeenisia. Hajanaisuuden tuntua lisää 
se, että varsinaisesti kriminaalihuoltoon keskittyneitä järjes-
töjä ja yhteisöjä on rajallisesti, mutta vankien ja vapautuvien 
osaongelmia - päihteet, työnsaanti, asuminen, velat, muut 
sosiaaliset ja psyykkiset ongelmat - käsitteleviä hyvinkin 
laajalti. 

5. TERVEYSTIETO- JA VERTAISTUKIPROJEKTI

Toukokuussa 2005 käynnistyneen projektin tavoitteena on 
kehittää yhteistyössä vankeinhoidon ja päihdekuntoutusjär-
jestöjen kanssa nykyistä vaikuttavampi malli rikoksiin syyl-
listyneiden huumeidenkäyttäjien terveyskäyttäytymisen ja 
-tiedon parantamiseksi. 

Kehittämistyö tapahtuu neljässä Etelä-Suomen vankilassa, 
joissa työskentely   käynnistyi   portaittain   vuoden    2006 
aikana. 
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Hanke rakentaa omat lähestymistapaohjelmat (1) sakon-
muuntorangaistusta suorittaville vangeille Jokelan vankilas-
sa, (2) 18–26 vuotiaille  nuorille vangeille Keravan vanki-
lassa sekä (3) naisvangeille Hämeenlinnan vankilassa. Sen  
lisäksi nähdään tarpeelliseksi kehittää kokonaisvaltainen 
lähestymistapamalli vankilalle  laitosyksikkönä ns. (4) lai-
tosmalli, joka sisältää yleisen suunnitelman terveysneuvon-
ta- ja vertaistyön hyödyntämiseksi ko. vankilassa kokonai-
suudessaan.

Projektiin liittyen julkaistiin hankkeen toimittama käännös 
WHO:n julkaisusta ”Vankilat, päihteet ja haittojen vähentä-
minen” ja jaettiin se kaikkiin vankiloihin ja kriminaalihuol-
lon yksiköihin.

6. VANKIEN VELKAKYSYMYS

Säätiö on ollut aktiivisesti tukemassa pyrkimyksiä selvittää 
vankien velka- ja korvausongelmia ja toisaalta löytää keinoja 
niiden helpottamiseksi. Vankien velkakysymystä on selvitet-
ty Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Oikeuspoliittisen tut-
kimuslaitoksen yhteistyönä Velkaantuminen yhteiskuntaan 
integroitumisen esteenä -tutkimushankkeessa, jonka raportti 
valmistuu alkuvuodesta 2006. Hanke rahoitetaan sosiaali- ja 
terveysministeriön toimesta ja tutkimuksen ohjausryhmän 
puheenjohtajana toimi säätiön toiminnanjohtaja.

KOULUTUSTOIMINTA
Hiljattain aloittaneena toimijana säätiön omat voimavarat 
toimia koulutusta tarjoavana organisaationa ovat vielä ra-
jalliset. 

Vapautuvan tukiohjelmassa järjestettiin 7.6.2005 seminaari: 
”Rikosseuraamus   ja  työhönkuntoutus   -   kutsuseminaari
asiantuntijoille”.   Seminaarissa   tarkasteltiin   vapautuvien 
vankien työmarkkinakuntoutuksen rakenteellisia mahdolli-
suuksia ja ongelmia sekä yhteistyön esteitä. 
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AVUSTUSTOIMINTA
Oman toimintansa lisäksi säätiö voi tukea taloudellisesti 
alan tutkimusta, koulutusta, kokeilutoimintaa ja vapaaeh-
toistyötä siltä osin kuin ne vastaavat säätiön tarkoitusperiä. 
Avustustoiminnan järjestämiseksi hallitus asetti 23.3.2005 
avustusjaoston. Avustuksia myönnettiin kaikkiaan 22 400 
euroa kriminaalihuollon kehittämiseen ja alan vapaaehtois-
työn tukemiseen.

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

Toimintavuoden aikana säätiöllä oli edustajansa mm. ri-
kosseuraamusalan neuvottelukunnassa, kriminaali-
potilastyöryhmässä (sosiaali- ja terveysministeriö),  
normaalisuusperiaatteen toteutumista rikosseu-
raamuksiin tuomittujen kohtelussa  käsitteleväs-
sä työryhmässä (oikeusministeriö), Päihdehuollon 
Valtakunnallisessa Yhteistyöryhmässä ja sen työ-
valiokunnassa, Takuu-Säätiön hallituksessa, Vailla 
Vakinaista Asuntoa ry:n hallituksessa, Kristillisen 
vankila- ja kriminaalityön yhteistyöjärjestö – Prison 
Fellowship Finland ry:n hallituksessa, NäytönPaikka 
ry:n hallituksessa, Yhteistyössä rikoksettomaan elä-
mään -projektin (YRE) johtoryhmässä ja paikallis-
ryhmissä, vankiloiden toimintaohjelmien hyväksymistä kä-
sittelevässä asiantuntijaryhmässä (rikosseuraamusvirasto) 
ja Velkaantuminen yhteiskuntaan integroitumisen esteenä 
-tutkimuksen ohjausryhmässä (sosiaali- ja terveysministe-
riö). Säätiön edustaja oli myös kuultavana Eduskunnan la-
kivaliokunnassa.

Vankeinhoitolaitoksen 
pääjohtaja Esa 
Vesterbacka kävi tu-
tustumassa säätiöön 
ja mm. Rediksen toi-
mintaan..
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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 oi-
keutettuja nimeämään jäsenen ja hänelle varajäsenen. 
Valtuuskunnan kokoukset pidettiin 30.5. 2005 ja 21.11. 
2005. Valtuuskunnan puheenjohtajana oli sosiaalineuvos 
Jouko Kalliomaa.

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 Timo Simppula ja toimin-
nanjohtaja Leena Veikkola varsinaisina jäseninä sekä varajä-
seninä työhönkuntoutuspäällikkö Pertti Siukola, kriminaa-
lihuoltojohtaja Katri Järvinen,  toiminnanjohtaja Riitta 
Särkelä ja toimitusjohtaja  Jorma Soini. Hallitus piti 9 ko-
kousta. 

Hallituksen asettaman avustusjaoksen kokoonpano vuonna 
2005: Lasse Murto puheenjohtaja (tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan asiantuntija); Tuula Asikainen varapuheenjohtaja 
(kriminaalihuollon tuntemus); Pertti Siukola jäsen (kunnal-
lisen järjestelmän tuntemus); toiminnanjohtaja Jukka Mäki 
esittelijä, ja projektikoordinaattori Maarit Suomela kehittä-
mishankkeiden koordinaattori, jaoksen sihteeri.
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Säätiön varsinaisina tilintarkastajina ovat Per-Olof Stenvall, 
KHT ja Rabbe Nevalainen, KHT ja varatilintarkastaja 
Tilintarkastajien Oy - Ernst&Young. 

KIINTEISTÖ JA OSAKKEET
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 vuok-
rattu ja ne ovat pääosin yleishyödyllisessä asuin- ja toimis-
tokäytössä. Säätiön toimisto toimii omissa tiloissa osoittees-
sa Kinaporinkatu 2 E 39, 00500 Helsinki.

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

Toimintavuoden aikana säätiö suoritti  Kinaporinka-
dun kiinteistössä runsaasti erilaisia kunnostuksia ja 
korjauksia, mm. kriminaalihuoltolaitoksen Helsingin 
aluetoimistossa sekä A-,  E- ja F rapun huoneistois-
sa.

TUKIASUNNOT JA ASUMISYHTEISÖT
Säätiö on hankkinut saamansa Raha-automaattiyhdistyk-
sen investointiavustuksen turvin kaikkiaan 16 tukiasuntoa 
Helsingistä ja Vantaalta. 

Helmikuun lopussa 2005 valmistui  säätiön Kinaporinkadun 
kiinteistöön Raha-automaattiyhdistyksen investointiavus-
tuksen turvin peruskorjattu 137 m2:n huoneisto vapautuvi-
en naisvankien asumisyhteisöksi  (ASTA).  Yhteisössä on 

Jääpuikot voivat olla 
kauniita, mutta vaaral-
lisia ne ainakin ovat. 
Siksi säätiö on päättä-
nyt hankkia sulatusjär-
jestelmän, joka pois-
taa katolta putoavien 
jäiden riskin.
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kaikkiaan neljä soluasuntoa.  Elokuussa otettiin käyttöön 
toinen, 104 m2:n suuruinen huoneisto Kinaporinkadun 
kiinteistössä vapautuvien miesvankien asumisyhteisöksi 
(ASKO). Myös siinä on oma huone neljälle eri henkilölle.

TALOUS

Säätiön taloushallinnon ostopalveluista vastasi vuoden lop-
puun saakka Asuntopalvelu Markku Kulomäki Oy ja sen 
jälkeen Diakoniaosuuskunta Ekodia.

Säätiö sai toimintavuoden aikana tuottoja omistamistaan 
kiinteistöistä ja huoneistoista 546 903 euroa. Raha-auto-
maattiavustuksia kehittämishankkeisiin saatiin 506 611 eu-
roa ja investointikohteisiin 502 753 euroa.

Säätiö myönsi toiminta-avustuksia kriminaalihuollon tuke-
miseen 22.400 euroa.

Taseen loppusumma on 3.880.212,69 euroa ja tilikauden tu-
los oli 91.255,13 euroa.
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TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2005 1.1.-31.12.2004

VARSINAINEN TOIMINTA
PALVELUTOIMINNAN TUOTOT 50 538,41 €

KIINTEISTÖJEN TUOTOT 546 903,32 € 585 043,15 €

AVUSTUKSET
Projektiavustukset RAY 506 611,07 € 283 721,99 €
Muut saadut avustukset 15 500,00 € 10 000,00 €

MUUT TUOTOT 6 904,13 € 20 679,38 €
1 126 456,93 € 899 444,52 €

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -641 330,44 € -412 440,00 €

Poistot -5 518,59 € -403,87 €

Muut kulut -343 434,58 € -314 322,59 €
-990 283,61 € -727 166,46 €

TOIMINTAKATE 136 173,32 € 172 278,06 €

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 136 173,32 € 172 278,06 €

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Muut rahoitustuotot 31,18 € 570,06 €
Rahoituskulut -21 543,37 € -21 512,19 € -3 869,13 € -3 299,07 €

SATUNNAISET KULUT
Vahingonkorvaus -1 006,00 € -1 006,00 € 0,00 € 0,00 €

AVUSTUKSET
Investointiavustukset RAY 502 753,00 € 306 821,00 €
Siirto hankintam. vähennykseksi -502 753,00 € 0,00 € -306 821,00 € 0,00 €

AVUSTUKSET
Myönnetyt toiminta-avustukset -22 400,00 € 0,00 €
Myönnetyt vuokra-avustukset 0,00 € -22 400,00 € -25 000,00 € -25 000,00 €

VÄLITTÖMÄT VEROT 0,00 € 8 271,38 €

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 91 255,13 € 152 250,37 €
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Kriminaalihuollon Tukisäätiö

TASE 31.12.2005 31.12.2004

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Muut pitkävaikutteiset menot 3 102,78 € 403,84 €
Maa-alueet 1 681,88 € 1 681,88 €
Rakennukset ja rakennelmat 2 858 925,40 €  2 816 381,31 €  
Koneet ja kalusto 61 006,98 € 45 826,98 €
Osakkeet ja osuudet 562 467,37 € 3 487 184,41 € 368 858,41 € 3 233 152,42 €

Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset 13 673,81 € 13 837,67 €
Rahat ja pankkisaamiset 379 354,47 € 393 028,28 € 268 427,52 € 282 265,19 €

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 880 212,69 € 3 515 417,61 €

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Peruspääoma 25 228,19 € 25 228,19 €
Kriminaalihuoltoyhd. rahasto 2 938 574,23 € 2 938 574,23 €
Ed. tilikausien yli/ alijäämä 140 991,63 € -11 258,74 €
Tilikauden yli/alijäämä 91 255,13 € 3 196 049,18 € 152 250,37 € 3 104 794,05 €

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 444 000,00 € 444 000,00 € 256 500,00 € 256 500,00 €
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 44 500,00 € 28 500,00 €
Saadut ennakot 3 409,41 € 1 346,51 €
Ostovelat 6 290,91 € 28 912,29 €
Muut velat 48 118,80 € 37 279,07 €
Siirtovelat 137 844,39 € 240 163,51 € 58 085,69 € 154 123,56 €

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 880 212,69 € 3 515 417,61 €
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