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KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ
VUOSIKERTOMUS 2006

TOIMINTA-AJATUS

Vuonna 2001 perustetun Kriminaalihuollon tukisääti-
ön (Krits) tarkoituksena on tukea kriminaalihuoltotyötä 
ja sen kehittämistä, vaikuttaa uusintarikollisuutta ja sen 
haittoja vähentävään toimintaan sekä edistää tarpeen-
mukaisten palvelujen saatavuutta. Säätiö pyrkii paranta-
maan rangaistukseen tuomittujen ja heidän läheistensä 
asemaa ja suoriutumismahdollisuuksia yhteiskunnassa.
Säätiö toteuttaa tehtäväänsä kehittämishankkeilla, tuottamal-
la kriminaalihuollon tukipalveluja, järjestämällä asianajo- ja 
edunvalvontatoimintaa sekä myöntämällä avustuksia kri-
minaalihuollon kehittämiseen ja alan vapaaehtoistoimintaan. 

TOIMINTAVUOSI 2006

Toimintavuoden aikana jatkui voimakkaana säätiön kehittä-
mis- ja palvelutoiminnan laajeneminen. Uusina hankkeina 
käynnistyivät Jyvällä-projekti Jyväskylän ja Iisalmen seu-
dulla sekä Omille Jaloille Vertaistalousneuvontaprojekti. 
Molemmat hankkeet ovat vaativia monitoimijaprojekteja,  
joista Jyvällä-projektia säätiö koordinoi. Toisessa, Takuu-
Säätiön koordinoimassa hankkeessa, Kriminaalihuollon 
tukisäätiö toteuttaa omaa osahankettaan kumppaninaan 
Sininauhaliitto, jonka kanssa on yhteinen työntekijä. Sekä 
Terve-projektin että Viestintäpakki-projektin toiminnat  te-
hostuivat henkilöstölisäysten kautta. Kriminaaliasiamiestoi- 
minta vakiinnutettiin ja  tehtävässä  aloitti uusi työn-
tekijä.   Uusia tukiasuntoja vuoden aikana hankittiin 
kaksi kappaletta, molemmat Helsingistä.  Oman ra-
sitteensa toiminnalle toivat säätiön kiinteistössä to-
teutetut laajat peruskorjaukset, jotka veivät runsaas-
ti säätiön hallinnon voimavaroja muulta toiminnalta.
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Säätiön vielä käynnistymisvaiheessa oleva tukiasunto- ja 
asumisyhteisötoiminta on osoittautunut hyvin haastavaksi ja 
taloudellisesti riskialttiiksi toiminnaksi johtuen asiakaskun-
nan vaativuudesta, mikä on heijastunut täyttöaste- ja maksu-
jen/vuokrien saantiongelmina. Syksyllä Naisten asumisyh-
teisö muutettiin nuoria pääkaupunkiseutulaisia vapautuvia 
miesvankeja koskevaksi asumisyhteisöksi. 

Säätiö vaihtoi vuoden alusta tilitoimistoa ja otti osan talous-
hallinnon tehtävistä omana työnä hoidettaviksi. Käytännössä 
tämä on merkinnyt ns. taloushallinnon kehittämisprojektia, 
jossa säätiölle kehitetään sen tarpeita vastaava taloushal-
linnon ja tilinpidon seurannan järjestelmä. Tämä merkitsee 
myös henkilökunnan kouluttamista.

Ympäristömuutoksista merkittävin on ollut uuden van-
keuslain uudistus lokakuussa sekä samalla toteutunut sy-
vällinen koko vankeinhoitoa koskenut organisaatiomuutos. 
Muutokset ovat heijastuneet yhteistoimintavaikeuksina van-
keinhoidon kanssa, joka muutenkin vaikean resurssitilan-
teensa vuoksi ei ole kyennyt panostamaan toivotussa määrin 
ulospäin suuntautuvaan yhteistyöhön.

TULEVA KEHITYS

Vankeinhoitoa ja sen organisaatiota koskenut uudistumi-
nen tulee pikkuhiljaa lisäämään ja avaamaan uusia mah-
dollisuuksia säätiön ja vankeinhoidon välisen yhteistyön 
kehittymiselle. On ennakoitavissa, että vankeinhoito ja 
kriminaalihuolto ovat aikaisempaa enemmän kiinnostunei-
ta kumppanuusyhteistyön kehittämisestä tarpeenmukaisten 
kuntoutus-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen järjestymiseksi 
kohderyhmilleen.

Säätiön toiminnan voimakas ja nopea laajentuminen ovat



 2         3 2         3

asettaneet säätiön projektihallinnolle, taloushallinnolle, 
johtamisjärjestelmälle ja seurantajärjestelmien kehittämi-
selle suuria haasteita. Projektitoiminnan ja henkilöstömää-
rän hallittu kasvu edellyttää taloushallinnolta ajantasaisia 
seuranta- ja tukipalveluja, joissa hyödynnetään henkilös-
tövoimavaroja säästäviä sähköisiä järjestelmiä. Tässä suh-
teessa kehitystyö on vielä kesken. Riskien välttämiseksi 
on edelleen jatkettava erityisesti taloushallinnon seuranta-
järjestelmien ja hallintopalvelujen kehittämistä sekä hen-
kilöstön kouluttamista taloushallinnon tietojärjestelmään. 

Säätiön tuotot perustuvat merkittävässä määrin sääti-
ön vanhan kiinteistön vuokratuottoihin sekä tukiasun-
noista ja asumisyhteisöistä saataviin tuottoihin. Tuottava 
vuokraustoiminta edellyttää säätiön vanhan kiinteis-
tön jatkuvaa peruskorjausta, joka on sitonut vuositasolla 
40.000 € – 80.000 € säätiön tuottoja muulta toiminnalta. 

Säätiö omistaa Tampereella Iidesjärven liiketalo oy:n osak-
keita, jotka oikeuttavat n. 1.000 m2:n suuruisten, lähinnä tuo-
tanto- ja opetustilakäytössä olevien tilo-
jen käyttöön. Säätiö on vuokrannut tilat 
Silta-Valmennusyhdistys ry:lle vuoden 
2007 loppuun kestävällä vuokrasopi-
muksella. Säätiön tavoitteena on myydä 
osakkeet tilojen nykyiselle vuokralaisel-
le tai tarvittaessa muulle taholle. Säätiöllä 
ei ole omaa käyttötarvetta tiloille.

Säätiön projektirahoitteinen kehittä-
mistoiminta on edelleen lisääntymäs-
sä, kehittämis- ja viestintäyksiköiden 
toiminta pyritään vakiinnuttamaan ja 
tukiasunto- ja asumisyhteisötoiminta 
saamaan taloudellisesti nykyistä varmemmalle pohjalle. 
Säätiö pyrkii vahvistamaan valtakunnallista järjestöroo-
liaan ja rakentaa tarvittavaa infrastruktuuria moniulot-

Säätiön avustuskohteena on mm. Vailla 
Vakinaista Asuntoa ry., jonka  Yökiitäjä-bussi 
oli liikkeellä Asunnottomien yönä.
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teiselle järjestö- ja vaikutustoiminalleen. Tavoitteena on 
myös lisätä säätiön omaa avustustoimintaa kriminaalihuol-
toa tukevaan kehittämis- ja vapaaehtoistoimintaan.

Säätiön taloudelliset kehitysnäkymät ovat ennallaan. Jo vah-
vistetut  raha-automaattiavustuspäätökset turvaavat  vuonna 
2007 jatkuvat tai alkavat kehittämishankkeet suunnitelmien 
mukaisesti. Säätiön talous on vakaalla pohjalla ja omaisuu-
desta saatavien tuottojen arvioidaan pysyvän ennallaan.

KEHITTÄMISTOIMINTA

Kehittämishankkeillaan säätiö pyrkii edistämään kohderyh-
miensä asemaa ja tarpeenmukaisten palvelujen järjestymistä 
yhteiskunnassa. Hankkeilla on myös strateginen rooli sää-
tiön toiminnan kehittämisessä. Vapautuvan tukiohjelman ja 
Viestintäpakin myötä säätiö on hankkinut itselleen edelly-
tyksiä toimia järjestöjen kriminaalihuollon tukipalvelujen 
valtakunnallisena koordinaattorina, viestintäfoorumina ja 
voimavaraistajana. Jyvällä-projekti kokoaa järjestökumppa-
neita yhteistyöhön seuraamusjärjestelmän ja kuntien kanssa 
Jyväskylän ja Ylä-Savon seuduilla. Terve-projekti on vie-
nyt järjestöjen kehittämää terveysneuvonnan ja vertaistuen 
mallia vankiloiden sisään ja vahvistanut näin osaltaan ter-
veydenhuollon kuntoutusjatkumoa vankilasta vapauteen. 
Kehittämistoiminnan yleisenä tavoitteena on toteuttaa yh-
teistyöjärjestöjen kanssa koordinoitu valtakunnallinen kri-
minaalihuollon tukipalvelujen ja viestinnän verkosto vuosi-
kymmenen loppuun mennessä. Tätä tarkoitusta varten säätiö 
pyrkii vakinaistamaan kehittämisyksikön, jonka lähitulevai-
suuden haasteena on ohjelmoittaa säätiön projektitoiminta 
ja luoda sille järjestelmälliset seuranta- ja arviointimenetel-
mät.



 4         5 4         5

VAPAUTUVAN TUKIOHJELMA (2003–2007)
Ohjelman tavoitteena on vahvistaa ja koordinoida eri toi-
mijoista koostuvaa tukipalveluverkostoa vapautuville van-
geille ja kriminaalihuoltolaitoksen asiakkaille. Hankkeen 
pitkänajan tavoitteena on Kriminaalihuollon tukisäätiön 
koordinoima, valtakunnallisesti profiloitunut ja alueel-
lisesti toimiva järjestöjen kriminaalihuoltojärjestelmä, 
joka tukee kunnissa tehtävää työtä. Hankkeen keskei-
simmät yhteistyökumppanit ovat Hämeenlinnan Seudun 
Työvalmennussäätiö Luotsi, Kalliolan Setlementti, Silta-
Valmennusyhdistys, Sininauhasäätiö sekä kriminaali-
huoltolaitoksen ja vankeinhoitolaitoksen eri toimipisteet. 

Vapautuvan tukiohjelman osahankkeita vuonna 2006 ovat 
olleet 
1. Asumisen tukipalvelut ja asumisvalmennusyksiköt 
Helsingissä ja Vantaalla, 
2. Kuntouttava vankityö -mallin (Kuva) kokeilu järjestö-
hankkeena Hämeenlinnassa, 
3. Kontaktipiste Redis Helsingin Sörnäisissä, 
4. Palveluohjausta Verkossa -osahanke  (Pave) Tampereella 
ja 
5. Perheiden tuki -osahanke pääkaupunkiseudulla. 

Vuosi 2006 oli Asumisen tuki -osahanketta lukuun ot-
tamatta hankekokonaisuuden viimeinen toimintavuosi. 
Asumisen tukipalveluiden asukasrekrytoinnin käytännöt, 
asumisen tuen sisältö, toimintaperiaatteet ja yhteistyöver-
kostot vakiintuivat toimintavuoden aikana. Hankkeen myö-
tä on hahmottunut uusi työmuoto (asumispalveluohjaus), 
joka sijoittuu vankilatyön ja vapaudessa tehtävän kuntou-
tuksen väliin. Kuntoutusjatkumohankkeista Kontaktipiste 
Redis vakiinnutettiin säätiön pysyväksi toiminnaksi vuo-
den 2007 alussa. Palveluohjausta verkossa -hankkeen to-
teuttama Vapari-kurssi siirtyi Kris-Tampere ry:n hallin-
taan. Perhetyön osahanke tuotti vuoden lopussa vankiper-
hetyön oppaan vapaudessa työskenteleville toimijoille. 
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Kuntouttavan vankityön toimintamallin jatkamisesta tehtiin 
puitesopimus Vankeinhoitolaitoksen ja Hämeenlinnan seu-
dun työvalmennussäätiön Luotsin välillä. Osahanke julkaisi 
selvityksen työhönkuntouttamisen roolista vankeinhoidossa 
ja Kuva-toimintamallin kattavan ohjeistuksen.

Seuraamusjärjestelmän ja järjestöjen yhteistyö toteutui hy-
vin mutta kuntien pitempiaikainen sitouttaminen verkos-
toon ja varsinkin kustannusvastuuseen onnistui heikommin. 
Kehitetyistä toimintamalleista hankekauden jälkeen ovat 
jääneet elämään Vertaistuki Redis kokonaisuudessaan sekä 
Pave ja Kuva osittain. Perhetyö jatkuu uuden RAY-avustei-
sen hankkeen turvin. Asumisen tuki jatkuu projektina vielä 
vuoden 2007 ajan. Säätiön valtakunnallinen tunnettavuus ja 
yhteistyöverkostot kehittyivät hankekauden aikana merkit-
tävästi.
 

Asumisen tukipalvelut ja asumisvalmennusyksiköt
Osahankkeen tavoitteena on rakentaa suunnitelmallinen 
asumisvalmennuspolku vankilasta vapauteen.
 
Vuoden 2006 lopussa säätiöllä oli käytössään 18 Helsingin 

ja Vantaan asuntokannasta ostettua asuntoa 
sekä nelipaikkaiset asumisvalmennusyk-
siköt Asta ja Asko. Vuoden 2006 aikana 
asumisen tukipalveluihin tuli kaikkiaan 81 
asuntohakemusta. Näistä 52 hakijaa hyväk-
syttiin asumaan, mutta suuri osa sai asun-
non muualta, luopui itse tai vain ”katosi” 
ennen asumisen aloittamista. Vuosijakson 
aikana 12 asukasta muutti asumaan johon-
kin säätiön asumisyksikköön entisten lisäk-
si. Asumisyhteisöissä asukkaita on vuoden 
aikana ollut yhteensä 18. Itsenäisissä asun-
noissa on asunut 16 henkilöä. Alun perin 

vankilasta vapautuneille naisille suunnat-Asukkaat ja hakemukset
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tu asumisvalmennusyksikkö Asta jouduttiin soveltu-
vien naisasukkaiden vähäisen määrän takia  kohdenta-
maan uudestaan vankilasta vapautuville nuorille miehille.

Kuntouttava vankityö  (Kuva–Hämeenlinna)
Osahankkeen tavoitteena oli kehittää malli yhteistoiminta-
na järjestettävästä, työn tekemisen ympärille rakentuvasta 
ja vangin sosiaalista tilannetta kokonaisvaltaisesti paran-
tavasta jatkumosta vankeudesta vapauteen. Menetelmänä 
on työ-, yksilö- ja ryhmävalmennuksen toteuttaminen van-
keusaikana ja vapautumisen jälkeen siten, että valmen-
nus toteutetaan vankeinhoidon ulkopuolisessa järjestös-
sä (Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsi).

Kuva-osahankkeen asiakastyö päättyi toimintavuoden 
puolivälissä. Projektivaiheen jälkeen Kuva-jatkumo voi-
daan toteuttaa yksilöllisen rangaistusajan suunnitelman 
perusteella muutamille vangeille vuodessa Luotsin tuot-
tamana palveluna. Rahoitus ei kuitenkaan ole pitkäjäntei-
sellä pohjalla vaan perustuu vankeinhoidon ns. köyhyys-
pakettiin. Hankkeen tuloksena tuotettiin tarkka kuvaus 
toimintamallin elinehdoista sekä selvitys työhönkun-
touttamisen roolista vankeinhoidossa. Keskeisin pro-
jektihavainto oli kuitenkin Kuva-mallin soveltumatto-
muus sellaisenaan valtakunnallisen tason mallinnukseksi.  

Kontaktipiste Redis
Osahankkeen toiminta-ajatuksena on vertaistuen käyttö ri-
kostaustaisten 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 oleva ver-
taistuen toimintamalli rikosseuraamusjärjestelmän käyttöön.

Vuoden 2006 osahankkeen vakiintuneiden kolmen toimin-
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tamallin toteutusta jatkettiin: vankilatoiminta, tukihenkilö-
toiminta ja Kontaktipisteen yhteisö. Redis ohjasi vankiryh-
miä Helsingin ja Keravan vankiloissa. Lisäksi Rediksessä 
toimi jokaviikkoinen Helsingin työsiirtolan Kuva-hankkeen 
vangeille suunnattu ryhmä. Tukihenkilökoulutuksia järjes-
tettiin kahdesti vuodessa ja toiminnanohjauksia keskimäärin 
joka toinen kuukausi. 

Kontaktipisteen kävijämäärä vakiintui noin 130 kävijään 
kuukaudessa. Erilaisia käyntejä Redikseen kirjattiin vuo-
den aikana  1 629 (1 546). Asiakaskontakteja vankeihin 
ja kriminaalihuollon asiakkaisiin oli 152 (198). Rediksen 
vankilaryhmiin osallistui vuoden aikana 403 (505) henki-
löä. Tukihenkilökoulutuksia järjestettiin kaksi ja tukihenki-
löiden toiminnanohjauksia seitsemän kertaa. Syksyn 2006 
aikana Palveluohjausta nuorille (Panu) -projektin toiminta 

liitettiin osaksi Rediksen toimin-
taa. Vuoden lopussa Redis muut-
ti uusiin tiloihin Kinaporinkadun 
kiinteistöön. 

Redis 2006 

Käynnit Rediksessä (miehet)    1078
Käynnit Rediksessä (naiset)      551
Palveluohjatut                                194
Karvisessa kävijät                   236
Bändi/musiikkiryhmä                   461
Kontaktit KHL:n asiakkaisiin           37
Vankikontaktit                               115
Muut infot/kok/jne.                     73
Toimivat tukihenkilösuhteet        37
Tukihenk.toiminnanohjaus (krt)           7
Toiminnanohjaus osallistujat        33
Yksittäiset tukihenk. ohj.                  148
Tukisuhdetapaaminen                  622
Tukihlökoulutukset (krt)                    10
Tukihlökoulutukset (osallistujia)         38
Sörkka Päihteetön osasto        59
Sörkka Päihteetön tukiosasto       48
Sörkka Kuntoutusosasto                    18
Kerava WOP vapautuvien ryhmä       70
Seutula Kuva-ohjelma                  208
TT Vankilakäynnit                             55
Vankilayhteydet                               139
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Palveluohjausta verkossa (Pave–Tampere)
Projektin tavoitteena oli kehittää kansalaisjärjestöjen ja viran-
omaisten yhteistoimintaan perustuva vankilasta vapautuvien 
tamperelaisten palvelusohjausmalli ja sen toimintasisällöt. 

Vuoden 2006 aikana Pavessa oli asiakkaita kaikkiaan yhdek-
sän. Osahankkeen päättymiseen liittyen asiakassuhteiden 
alasajo aloitettiin keväällä ja loppuvuoden ajan keskityttiin 
hankkeen raportointiin ja toimintamallien juurruttamiseen. 
Toimintavuoden aikana Kylmäkosken vankilassa toteutet-
tiin  yksi tamperelaisille vapautuville vangeille suunnat-
tu vapauteen valmentava Vapari-kurssi. Kurssien toteutus 
jatkossa siirrettiin Kris-Tampere ry:lle yhteistyössä KHL:
n Tampereen aluetoimiston kanssa. Hankkeessa toteutetun 
intensiivisen yksilökohtaisen palveluohjauksen jatkumi-
nen oli vuodenvaihteessa vielä epäselvää mutta sittemmin 
Silta-Valmennusyhdistys on tehnyt Länsi-Suomen alue-
vankilan kanssa asiaa koskevan ostopalvelusopimuksen.  

Perheiden tuki
Osahankkeen päätavoitteena oli raken-
taa vankeudesta vapauteen ulottuva 
perhetyön polku. Vapautumisen suun-
nittelussa huomioitiin työskentelyn jat-
kuminen ja vapautumisen valmistelu-
vaiheessa luotiin kontakteja perhetyötä 
tekeviin julkisen ja järjestösektorin 
edustajiin. Toisena tavoitteena oli ke-
hittää sisällöllisesti vangeille suunnat-
tua perheleiritoimintaa vapautumista ja 
arkielämän kohtaamista tukevampaan 
suuntaan. Hankkeen kolmantena ta-
voitteena oli luoda koulutus- ja tiedo-
tuspaketti erityisesti perhetyötä tekevän 
julkisen ja järjestösektorin käyttöön. 
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Osahankkeen asiakaskohderyhmä muodostui Helsingin ja 
Hämeenlinnan vankiloissa tuomiotaan suorittavista pääkau-
punkiseudulle vapautuvista perheellisistä vangeista, heidän 
läheisistään ja omaisistaan. Vankien tukisuhteita oli vuoden 
aikana yhteensä kymmenen. Asiakastyötä tehtiin viikoittain, 
samoin kuntien lastensuojelun ja sosiaalitoimen kanssa teh-
tiin jatkuvaa verkostoyhteistyötä. Järjestöyhteistyötä teh-
tiin mm. Vankien omaiset ry:n, Kalliolan Setlementin sekä 
Ensi- ja turvakotien liiton kanssa. Hankkeen myötä synty-
nyt omaisten/naisten vertaistukiryhmä kokoontui vuoden 
aikana yhteensä kymmenen kertaa. Osahanke tuotti vuoden 
lopussa vankiperhetyön oppaan vapaudessa työskenteleville 
toimijoille. Perhetyö jatkuu vuoden 2007 alusta uuden neli-
vuotisen RAY-avusteisen hankkeen myötä.

Panu-projekti (2004–2006)
Palveluohjausta nuorille -projektissa järjestettiin intensii-
vistä palveluohjausta alle 26-vuotiaille helsinkiläisille lain-
rikkojille Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan avus-
tuksen turvin. Projektissa on ollut asiakkaita yhteensä 12. 
Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat olleet Keravan vankila 
ja sen WOP-projekti, Helsingin vankila ja Kriminaalihuolto-
laitoksen Helsingin aluetoimisto, Redis sekä Helsingin kau-
pungin asunnottomien sosiaalipalvelut (ASSO). Asiakkaita 
on tuettu asunnon hankkimisessa, erilaisten asioiden hoi-
tamisessa, kuten olemalla mukana työvoimatoimistossa, 
pankissa, ASSO:ssa, poliisilaitoksella, ulosottovirastossa, 
Kriminaalihuoltolaitoksessa, Rediksessä, verotoimistos-
sa, velkaneuvonnassa ja työnvälitystoimistossa käynneillä. 
Kotikäyntejä on tehty, jos asiakkaan on ollut vaikea lähteä 
kotoa esimerkiksi perhetilanteen takia. Panu-projektin aika-
na havaittiin kohderyhmän suuri tarve päihteettömään ilta- 
ja vapaa-ajan toimintaan. Tähän pyritään vastaamaan liittä-
mällä Panu-toiminta osaksi Vertaistuki Redistä ja laajenta-
malla Rediksen aukioloaikaa iltoihin ja viikonloppuihin.
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OMILLE JALOILLE -PROJEKTI  (2006–2009)
Kesällä 2006 käynnistyneessä projektissa autetaan talous- 
ja velkaongelmissa olevia ihmisiä, jotka ovat syrjäytyneet 
tai elävät syrjäytymisuhan alla ja saattavat jäädä helpom-
min julkisen talous- ja velkaneuvonnan tai muun auttamis-
järjestelmän ulkopuolelle. Varhaisella puuttumisella talous-
neuvonnan eri keinoin voidaan auttaa talousvaikeuksissa 
olevaa joutumasta syvempään velkaantumiskierteeseen tai 
ainakin löytää keinoja selviytyä velkojen kanssa. Omille 
jaloille -projektin tarkoituksena on luoda vertaistukimalli, 
jossa koulutuksen saaneet vertaistalousneuvojat  antavat 
matalan kynnyksen talousneuvontaa ja auttavat talous- ja 
velkaongelmissa olevia ihmisiä auttamisjärjestelmän piiriin.

Takuu-Säätiön hallinnoima ja koordinoima Omille jaloil-
le -projekti toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tu-
ella. Projekti on valtakunnallinen verkostohanke, jossa 
yhteistyökumppaneina ja osahankkeen toteuttajina ovat 
A-klinikkasäätiö, A-Kiltojen Liitto, Kriminaalihuollon tu-
kisäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Sininauhaliitto, 
Suomen Mielenterveysseura ja Suomen Setlementtiliitto.

Sininauhaliiton ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhdessä to-
teuttamassa osahankkeessa toimii yksi yhteinen kokopäiväi-
nen projektityöntekijä, joka vastaa projektin käytännön toteu-
tuksesta. Kohderyhmänä ovat rikos- ja päihdetaustaiset hen-
kilöt. Suunnitellut maantieteelliset toiminta-alueet ovat pää-
kaupunkiseutu, Hämeenlinna–Tampere, Jyväskylä–Kuopio 
ja Rauma–Uusikaupunki. Osahanke käynnistyi 1.9.2006.

TERVE-PROJEKTI (2005–2008)
Projekti kehittää
1) laitostason toimintamallisuositusta ja henkilöstön kou-
lutusohjelmaa vankien päihdehaittojen vähentämiseksi,
2) toimintaohjelmaa ja ohjaajakoulutusta vankilahenki-
löstölle huumeita käyttävien vankien vertaistukeen perus-
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tuvalle terveysneuvonnalle ja hoitoonohjaukselle, sekä
3) käsikirjaa vertaistukihenkilöille vertaistukeen perustu-
valle terveysneuvonnalle ja hoitoonohjaukselle sekä palve-
luohjauksen tueksi rangaistukseen tuomittujen kanssa työs-
kenteleville.

Työskentelyn pääpaino on vuonna 2006 ollut vankien ver-
taistukikurssien sekä ohjaaja- ja henkilöstökoulutusten sisäl-
lön kehittämisessä. Projekti keräsi kokemuksia sidosryhmi-
en haastatteluista (40) ja Jokelan, Keravan ja Hämeenlinnan 
vankiloiden esitietoa kerääviltä terveystieto- ja vertaistuki-
kursseilta (6). Niiden pohjalta on työstetty huumehaittojen 
vähentämisen koulutusta vangeille, henkilöstölle sekä lai-
tosmallisuositusta vankiloille huumeidenkäyttäjien tervey-
den edistämiseksi vankilaolosuhteissa. Toimintaohjelman 
kehittämistyöryhmä aloitti toimintansa syyskuussa. 

Oheismateriaalina tuotettiin Rikosseuraamusviraston  tilaa-
ma Tietoa päihteidenkäyttäjälle vankilaan -esite, joka valmis-
tui kesäkuussa.  Teksti-tv-kampanjaa ja opetusvideota val-
misteltiin erillisissä työryhmissä syksyn aikana. Yhteistyötä 
on tehty kiinteästi projektivankiloiden johdon, päihdetyön 
ja terveydenhuollon edustajan kanssa samoin kuin valtakun-
nallisten terveysneuvontapisteiden ja eri päihdejärjestöjen 
sekä Rikosseuraamusviraston Terveydenhuoltoyksikön yli-
lääkärin, terveydenhuollon tarkastajan ja päihdetyön erityis-
asiantuntijan kanssa. 

Terve-projektin kehittämistyöryhmälle suunnatut koulu-
tukset (30 hlöä) järjestettiin huhtikuussa ja marraskuussa. 
Projektin työntekijät kouluttivat ja esittelivät työtään van-
keinhoidon terveydenhuollon, terveysneuvontapisteiden ja 
päihdejärjestöjen tilaisuuksissa. 

Projektissa on työskennellyt kaksi kokopäiväistä työnteki-
jää: projektityöntekijä aloitti toimenkuvanaan koulutus ja 
mallinnus (1.1.2006–), projektikoordinaattori jatkoi tehtä-
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vässään (18.5.2005–) vastuualueena haittojen vä-
hentämisen vaikuttamistyö, projektin kehittämistyö 
ja sen koordinointi. Projektia on hallinnoitu yhteen-
vetokatsauksen avulla, joka sisältää taulukkomuo-
dossa projektin toteutuneet ja suunnitellut toiminnot. 
 
VIESTINTÄPAKKI (2005–2007)
Projektin tavoitteena on rakentaa kriminaalihuollon palve-
luportaali, joka on yhteinen julkisivu, 
tiedonlähde ja apuväline rikosseuraa-
musjärjestelmän asiakkaiden ja heidän 
läheistensä sekä viranomaisten suun-
taan (Internet) ja samalla työkalupak-
ki alan toimijoille (internet/ekstranet)

Projektin toisen vuoden tehtävinä ovat olleet viestintäyhteis-
työn rakentaminen ja käytännön viestintätehtävien hoitami-
nen sekä Kriminaalihuollon tukisäätiössä että sen tukemissa 
järjestöissä.

Projektin toinen työntekijä, viestintäkoordinaattori, aloitti 
huhtikuussa tehtävänään erityisesti viestintäverkoston luomi-
nen kriminaalihuollon kolmannelle sektorille.  ”Rehellistä 
elämää” -verkostossa oli vuoden lopulla jo 16 järjestöä tai 
yhteisöä. Palaute järjestöiltä on ollut kokonaisuudessaan 
positiivista, koska portaalin tarjoamille palveluille on nähty 
selkeästi kysyntää.

Projektin tehtäviin kuuluu myös yhteistyöjärjestöjen vies-
tinnällisen avun toteutus, joka on ollut esitteiden sekä si-
säisten ja ulkoisten verkkosivujen suunnittelua ja toteutus-
ta. Tässä ovat projektin asiakkaina olleet Kris-Tampere ry., 
Kris-Kuopio ry. ja Vankien Omaiset VAO ry. 

Portaalin sisällöntuotantojärjestelmän toteuttajaksi valittiin 
tarjouskilpailun perusteella jyväskyläläinen MediaCabinet 
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Oy. Projektin yhteistyöverkoston edetessä nopeutettiin to-
teutusaikataulua, jonka mukaan palveluportaali, ”Portti va-
pauteen”, on julkaistuna käytössä jo vuoden 2007 lopulla. 
Portaalin kehityssuunnitelma ulottuu vuoteen 2010,  jolloin 
sivuston kaikkien osioiden on määrä olla toiminnassa.

Projekti on myös vastannut säätiön viestinnästä.

        JYVÄLLÄ-PROJEKTI (2006–2009)
Jyvällä-projekti on vangeille ja kriminaalihuollon asiakkail-
le sekä heidän läheisilleen tarkoitettu kuntoutusjatkumoiden 
kehittämisprojekti Jyväskylän seudulla ja Ylä-Savossa.

Projektin koordinaattorina toimii Kriminaalihuollon tuki-
säätiö ja järjestöyhteistyökumppaneina ovat Jyväskylän 
Katulähetys, Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö, 
Tyynelän Kehittämiskeskus ja Iisalmen Nuorison Tuki ry.

Projektin asiakastyö on aloitettu niin Jyväskylän alueella 
kuin Ylä-Savossakin. Aluksi kokeiltiin suunniteltuja palve-
lupolkuja pienemmällä asiakasvolyymillä, jota kasvatettiin 
loppuvuotta 2006 kohti kun mallien toimivuus testattiin 
käytännössä. Projektissa on vuoden 2006 aikana ollut ko-
konaisuudessaan 60 asiakasta. Valtaosa asiakkaista on tullut 
projektin asiakkuuteen joko Kriminaalihuoltolaitoksesta tai 
Laukaan ja Sukevan vankiloista. 

Vuoden 2006 aikana on keskitytty erityisesti verkostoyh-
teistyön rakentamiseen ja yhteistyömalleista sopimiseen 
vankiloiden, Kriminaalihuoltolaitoksen sekä keskeisimpien 
kunnallisten (esimerkiksi Työvoiman palvelukeskukset, so-
siaali- ja asuntotoimet) ja kolmannen sektorin (esimerkiksi 
KRIS-Jyväskylä ja KRIS-Kuopio sekä matalan kynnyksen 
työllistäjät) toimijoiden kanssa. Asiakkaiden palvelupolku-
jen rakentaminen on haasteellinen tehtävä, jossa jatkuva yh-
teydenpito eri sidosryhmien kanssa on erittäin tärkeää. 

Säätiön hankkeiden 
oleellinen rahoittaja 
on Raha-automaatti-
yhdistys.
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Lisäksi asiakas- ja sidosryhmämateriaalin sekä esitteiden 
tuottaminen on aloitettu.

Tyynelän Kehittämiskeskus on aloittanut projektin hen-
kilöstön ja tärkeimpien sidosryhmien koulutuksen vuo-
den 2006 loppupuolella motivoivan haastattelun kou-
lutuspaketilla, joka osaltaan tukee asiakastyötä tekeviä 
eri organisaatioiden työntekijöitä. Asiakastyötä tuke-
vien koulutuspakettien tarjoaminen yhteistyökump-
paneille on suunniteltu jatkuvan koko projektin ajan.

KRIMINAALIASIAMIES

Kriminaaliasiamiestoiminta vakiinnutettiin kolmen  vuo-
den (2003–2005) kokeiluprojektin jälkeen toimintavuoden 
alussa. Kriminaaliasiamiestoiminnan tavoitteena on edis-
tää kriminaalihuollon asiakkaan asemaa yhteiskunnassa, 
tarpeenmukaisten palvelujen saatavuutta ja yhteiskuntaan 
sijoittumista sekä ehkäistä uusintarikollisuutta. Keskeisiä 
alueita ovat kohderyhmän edunvalvonta ja vaikuttamistoi-
minta, viranomais- ja tukipalvelujärjestelmän yhteistyön 
parantaminen sekä tiedotuksen, koulutuksen ja konsultoin-
nin tuottaminen tällä alueella. Kriminaaliasiamiehen tehtä-
vänä on toimia olemassa olevia palveluja täydentävänä ja 
tukevana toimijana. Asiakas pyritään ohjaamaan ensisijai-
sesti oikean viranomaisen tai muun toimijan palveluihin. 
Kriminaaliasiamiehenä on toiminut varatuomari Veikko 
Kylämarttila 1.4. 2006 alkaen.    

Vakiinnuttamisen jälkeen kriminaaliasiamiehen toiminta 
etsii suuntaa ja käy rajanvetoa sen kanssa, mitä palveluja 
ja toimintoja tulisi tehdä itse ja mitä ohjata muualle. Jotkut 
kohderyhmää koskevat kysymykset vaativat eritystä asian-
tuntemusta. Tällaisia ovat esimerkiksi maahanmuuttajien 
karkotusasiat ja ulosotto- ja velka-asiat. On selkeytettävä ja 
sovittava, mikä tältä osin on työnjako ulkomaalaisviraston,
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oikeusaputoimiston ja velkaneuvonnan kanssa. Asiamies on 
neuvotellut rajaamiseen liittyvistä ongelmista eri yhteistyö-
tahojen kanssa.

Asiakastyö
Kriminaaliasiamiehen ohjaus-, neuvonta- ja asianajotoimin-
nan keskeisiä alueita ovat olleet velka-, korvaus- ja ulosotto-
asiat, rangaistuksen täytäntöönpano, asuntoasiat, ulkomaa-
laisasiat, lapsen huostaanottoasiat ja omaisten asiat. Annettu 
apu on ollut neuvontaa, asiointiapua, oikeusapua, asiakirjan 
laadintaa ja ohjausta muualle. Toimintavuotena eri asiakkai-
ta oli yhteensä 94.  Yhteydenottoja oli kaikkiaan 176.   
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Vaikuttamis- ja tiedotustoiminta sekä yhteistyö
Vaikuttamistoiminnan tavoitteena on luoda suhteita ja 
verkostoja viranomaisiin ja muihin alan toimijoihin, jot-
ta viranomaiskäytännöt vastaisivat paremmin kohderyh-
män tarpeita ja tukisivat paremmin kuntoutustavoitetta. 
Tiedotustoiminnalla pyritään edistämään kohderyhmän 
edunvalvontaa vierailemalla säännöllisesti erityisesti vanki-
loissa ja kriminaalihuoltolaitoksen alue- ja paikallistoimis-
toissa.  Kriminaaliasiamies on harjoittanut ulospäin suun-
tautuvaa vaikuttamis- ja tiedotustoimintaa lukuisten valtion, 
kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja pitänyt 
vankilakäyntien yhteydessä vankivastaanottoja. Asiamies 
on pyrkinyt pitämään yhteyksiä myös tiedotusvälineisiin, 
ja esiintynyt mm. radio Vegan ajankohtaisohjelmassa.

Kriminaaliasiamies on toiminut tiiviissä yhteistyös-
sä erityisesti päihdeasiamiehen kanssa, jota yhteis-
työtä ja työnjakoa on tarkoitus edelleen kehittää.
 

VAIKUTUSTOIMINTA

Säätiön edustajat ovat esiintyneet alan seminaa-
reissa ja neuvottelupäivillä luennoitsijoina ja osal-
listuneet erilaisten yhteistyöelinten toimintaan.

Säätiöllä oli edustajansa mm. rikosseuraamusalan neuvot-
telukunnassa, vankiloiden toimintaohjelmien hyväksy-
mistä käsittelevässä asiantuntijaryhmässä, Päihdehuollon 
Valtakunnallisessa Yhteistyöryhmässä, Takuu-Säätiön hal-
lituksessa, Vailla Vakinaista Asuntoa ry:n hallituksessa, 
NäytönPaikka ry:n hallituksessa sekä työryhmässä, joka kä-
sittelee normaalisuusperiaatteen toteutumista rikosseuraa-
muksiin tuomittujen kohtelussa.

Kriminaaliasiamies on tehnyt käyntejä vankiloihin ja Krimi-
naalihuoltolaitoksen toimipisteisiin. 
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VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

Säätiö ja sen hankkeet ovat olleet esillä mm. Päihdepäivillä 
Jyväskylässä sekä varsinkin kriminaaliasiamies ja Perheiden 
tuki -projekti eri tiedotusvälineissä. 

Säätiölle rakennettiin uusi Share-Point verkkopalvelinjärjes-
telmä. Säätiön ja hankkeiden kotisivut olivat keskeinen väli-
ne ulospäin suuntautuvassa tiedotustoiminnassa. Sivuilla on 
vierailtu 3500–4000 kertaa kuukaudessa.

Vuoden aikana säätiön julkaisusarjassa ilmestyivät seu-
raavat julkaisut: Kyösti Suonoja: Kriminaaliasiamies-
projektin loppuraportti ja arviointi (Raportteja 1/2006), 
Jarno Ruotsalainen: Kuntouttava vankityö, selvitys työ-
hönkuntouttamisen roolista vankeinhoidossa (Raportteja 
2/06), Jarno Ruotsalainen: Kuva-kansio, Kuntouttava 
vankityö -projektissa syntynyt aineisto ja toiminta-
malli, sekä Tarja Sassi, Petra Huhtimo: Perhe Lusii, 
Opas vapaudessa rikostaustaisten henkilöiden ja hei-
dän perheidensä kanssa toimiville (Oppaita 1/2006). 

KOULUTUSTOIMINTA

Säätiön viidentenä kokonaisena toimintavuotena sääti-
ön tarjoama koulutus on lisääntynyt. Kontaktipiste Redis 
tuotti vuoden 2006 aikana kaksi tukihenkilökoulutusta. 
Terve-projektin järjestämiin terveystieto- ja vertaistukiryh-
miin osallistui yhteensä 46 vankia neljässä eri vankilassa. 
Palveluohjausta verkossa -hanke järjesti yhden kolmen kuu-
kauden mittaisen Vapari-kurssin Tampereelle vapautuville 
vangeille Kylmäkosken vankilassa.

Vapautuvan tukiohjelman Perheiden tuki -osahanke jär-
jesti 24.3.2006 yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakou-
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lun kanssa seminaarin ”Kovennettu 
lapsuus – Lapsi rikostaustaises-
sa perheessä.” Kuntouttavan 
vankityön osahanke järjesti 
22.11.2006 seminaarin ”Kuntouttava 
vankityö Hämeenlinnan seudulla. 
Projekti päättyy, yhteistyö kehittyy.” 
sekä osallistui 7.6. Tampereella semi-
naariin ”Koe vapaus – suunnitelmia vai 
suunnitelmallisuutta? Tulevaisuuden 
haasteet lainrikkojien kanssa teh-
tävässä työssä”. Sininauhaliiton ja 
Kritsin osahanke Omille jaloille jär-
jesti 26.10.2006 Kuopiossa velkase-
minaarin ”Torstai on toivoa täynnä”.

Oppilaitosyhteistyötä on tehty erityisesti 
Laurea- ja Diakonia-ammattikorkeakou-
lujen kanssa. Harjoittelupaikkoja opis-
kelijoille ovat tarjonneet Kontaktipiste 
Redis ja Asumisen tuki. Kontaktipiste 
Rediksestä valmistui vuoden aikana 
kaksi AMK-opinnäytetyötä.  

Säätiön edustajat ovat esiintyneet alan seminaareissa ja neu-
vottelupäivillä luennoitsijoina.

AVUSTUSTOIMINTA

Säätiön hallitus  jakaa vuosittain  avustuksia kriminaa-
lihuoltoa tukevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
sekä alan julkaisu-, koulutus- ja vapaaehtoistoimintaan. 
Hallitus päättää avustuksista  asettamansa avustusja-
oston esityksestä. Toimintavuodeksi hallitus oli varan-
nut avustuksia varten 55.000 €, ja avustuksia myönnet-
tiin kahdeksalle järjestölle lähinnä kriminaalihuoltoa 
tukevaan vertais- ja vapaaehtoistoimintaan 35.000 €. 

Jarno Ruotsalainen alustaa Koe vapaus -se-
minaarissa.



 20         21 20         21

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 oikeuttavat 997,7 
m2:n liiketilojen hallintaan. Tampereen tilat oli vuokrattu 
Silta-Valmennusyhdistys ry:lle. 

Toimintavuoden aikana säätiö suoritti Kinaporinkadun kiin-
teistössä runsaasti erilaisia kunnostuksia ja korjauksia, mm. 
E-rapun asumisyhteisökäyttöön tulevan huoneiston (A 13) 
täydellinen peruskorjaus, C- ja D-rapussa olevan vuokra-
laisen (Kriminaalihuoltolaitoksen Helsingin aluetoimisto) 
käytössä olevan kuuden toimistohuoneen peruskorjaus, kat-
toremontti (E-porras) sekä rännien jäänsulatuskaapelointi. 
Iidesjärven liiketalon tiloissa havaittiin kosteus- ja ilmas-
tointiongelmia, joiden korjaaminen edellyttää lähivuosina 
toteutettavaa peruskorjausta.

Säätiön toiminnan laajenemisen vuoksi on enenevässä mää-
rin jouduttu ottamaan Kinaporinkadun tiloja omaan käyt-
töön vuokraustoiminnasta. Tämä heijastuu vuokratuottojen 
vähenemisenä.

TUKIASUNNOT JA ASUMISYHTEISÖT

Raha-automaattiyhdistyksen investointiavustuksen turvin 
hankittiin kaksi uutta tukiasuntoa. RAY-avustuksen tur-
vin hankittuja tukiasuntoja oli vuoden lopussa Helsingissä
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ja Vantaalla kaikkiaan 18. Säätiön 
Kinaporinkadun kiinteistössä on kaksi 
asumisyhteisöä, joista asumisyhteisö 
Astan peruskorjaukseen saatiin RAY-
investointiavustusta. Asumisyhteisö 
Asko vuokrattiin joulukuussa Kalliolan 
kannatusyhdistyksen Kuvernöörintien 
asumisyhteisölle heidän remonttinsa 
ajaksi.

HENKILÖSTÖ

Säätiön toiminnanjohtajana on toiminnan käynnistymises-
tä, vuodesta 2001 lähtien toiminut YM Jukka Mäki. Säätiön 
toiminnassa oli mukana vuoden aikana yhteensä 25 hen-
kiöä. Henkilöstön määrä oli 31.12.2006 kaikkiaan 20 hen-
kilöä sekä yksi  siviilipalvelusmies.   Kahdeksan työsuhde 
päättyi ja uusia palkattiin vuoden mittaan yhteensä kuusi. 
Henkilötyövuosien määrä oli 18. Vakinaisessa  työsuhtees-
sa  oli neljä henkilöä, määräaikaisia projektityöntekijöitä 
oli 17 sekä   yksi  työllistetty oppisopimussuhteessa ja yksi 
siviilipalvelusmies. Työsuojeluvaltuutettuna toimi Veikko 
Kylämarttila.

 
Säätiö noudattaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehto-
sopimusta. Työterveyshuollon järjestämisestä säätiöllä on 
sopimus Medivireen kanssa. Asiakastyötä tekeville työnte-
kijöille on järjestetty työnohjaus. Keväällä henkilökunnalle 
järjestettiin yksi Tyky-iltapäivä kulttuurin ja liikunnan mer-
keissä ja Joulun alla käytiin yhdessä teatterissa.

Säätiön tukiasunnot ovat 
Helsingissä ja Vantaalla.
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HALLINTO

Hallitukseen oli säätiön valtuuskunta valinnut vuodeksi 
2006: Lasse Murto (puheenjohtaja), Pirkko Lahti (varapu-
heenjohtaja)  sekä jäseninä Katri Järvinen, Timo Simppula 
ja Leena Veikkola. Hallitus kokoontui vuoden aikana kah-
deksan kertaa.  Säätiön avustuspäätökset valmisteltiin val-
tuuskunnan asettamassa avustusjaostossa, puheenjohtajana 
Lasse Murto, Tuula Asikainen varapuheenjohtajana sekä 
Pertti Siukola jäsenenä. Säätiöstä jaoston jäseninä ja esitte-
lijöinä olivat  toiminnanjohtaja Jukka Mäki ja projektipääl-
likkö Maarit Suomela.

Säätiön valtuuskuntaa vuonna 2006 johti Jouko Kalliomaa. 
Varapuheenjohtajana oli Juha A. Pantzar ja jäseninä Alli 
Brummer, Olavi Kaukonen, Maija-Liisa Kukkonen, Eija 
Kilgast, Sami Puumala, Ari Saarto, Kimmo Sainio ja Sami 
Uotinen. Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana kaksi ker-
taa.

Säätiön taloushallinto tuotetaan osin ostopalveluna 
Diakoniaosuuskunta Ekodiasta (Sinitili), talouspäällikkönä 
(o.t.o) Riitta Hautamaa, osin säätiön omana toimintana.
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TALOUS

Säätiön aineelliset voimavarat muodostuvat vuokratuotois-
ta (Kinaporinkadun kiinteistö, Iidesjärven liiketalo ja tuki-
asunnot), palvelujen myynnistä (asumisyhteisötoiminta) 
sekä raha-automaattiavustuksista. Säätiö sai toimintavuoden 
aikana tuottoja omistamistaan kiinteistöistä ja huoneistoista 
612.606,77 € ja vuotta aikaisemmin 583.752,89 €. Lisäys 
johtuu tukiasuntojen hankinnasta.

Raha-automaattiavustuksia käytettiin toiminta- ja projekti-
rahoitukseen 645.300 €, josta 127.500 € siirrettiin Jyvällä-
projektin kumppanijärjestöille. Säätiö osoitti omia tuotto-
jaan 28.727,46 € Kriminaaliasiamiestoimintaan. Lisäksi 
Palveluohjausta nuorille -projektiin (Panu) käytettiin 
Helsingin kaupungin avustusta 11.963,71 €. 
  
Saatuja RAY-investointiavustuksia käytettiin 101.513,81 € 
tukiasuntojen hankintaan, 12.000 € Viestintäpakki-projektin 
laitehankintoihin sekä 6.000 € naisten asumisyhteisön pe-
ruskorjausmenoihin. 

Omista tuotoistaan säätiö myönsi avustuksia kriminaali-
huoltoa tukevaan vapaaehtoistoimintaan 35.000 €.

Säätiön likviditeetti on koko tilikauden ollut hyvä.

Taseen loppusumma on 3.913.342,09 €. Tilikauden tulos on 
69.510,70 €.
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TULOSLASKELMA
1.1.-

31.12.2006
1.1.-

31.12.2005

VARSINAINEN TOIMINTA 
PALVELUTOIMINNAN TUOTOT 32 316,03 € 14 333,76 € 

KIINTEISTÖJEN TUOTOT 612 606,77 € 583 752,89 € 

AVUSTUKSET
Projektiavustukset RAY 697 310,92 € 506 611,07 € 
Muut saadut avustukset 11 963,71 € 11 817,89 € 

MUUT TUOTOT 2 337,70 € 6 259,21 € 
1 356 535,13 € 1 122 774,82 €

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -798 484,26 € -642 638,96 € 

Poistot -3 577,50 € -5 518,59 € 

Muut kulut -430 526,21 € -338 443,96 € 
-1 232 587,97 € -986 601,51 €

TOIMINTAKATE 123 947,16 € 136 173,31 €

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 123 947,16 € 136 173,31 €

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA     

Muut rahoitustuotot 10,98 € 31,18 € 
Rahoituskulut -19 447,44 € -19 436,46 € -21 543,37 € -21 512,19 €

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

AVUSTUKSET
Investointiavustukset RAY 120 786,00 € 502 753,00 € 
Siirto hankintam. vähennykseksi -120 786,00 € 0,00 € -502 753,00 € 0,00 €

AVUSTUKSET
Myönnetyt toiminta-avustukset -35 000,00 € -22 400,00 € 
Myönnetyt vuokra-avustukset 0,00 € -35 000,00 € 0,00 € -22 400,00 €

VÄLITTÖMÄT VEROT 0,00 € 0,00 €

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 69 510,70 € 91 255,12 €



 24         25 24         25

TASE 31.12.2006 31.12.2005

VASTAAVAA 

Pysyvät vastaavat 
Muut pitkävaikutteiset menot 4 301,65 € 3 102,78 € 
Maa-alueet 1 681,88 € 1 681,88 € 
Rakennukset ja rakennelmat 2 852 925,40 € 2 858 925,40 € 
Koneet ja kalusto 62 069,81 € 61 006,98 € 
Osakkeet ja osuudet 604 194,54 € 3 525 173,28 € 562 467,37 € 3 487 184,41 €

Vaihtuvat vastaavat 
Lyhytaikaiset saamiset 50 894,98 € 13 673,81 € 
Rahat ja pankkisaamiset 337 273,83 € 388 168,81 € 379 354,47 € 393 028,28 €

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 913 342,09 € 3 880 212,69 €

VASTATTAVAA 

Oma pääoma 
Peruspääoma 25 228,19 € 25 228,19 € 
Kriminaalihuoltoyhd. rahasto 2 939 777,69 € 2 938 574,23 € 
Ed. tilikausien yli/ alijäämä 232 246,76 € 140 991,63 € 
Tilikauden yli/alijäämä 69 510,70 € 3 266 763,34 € 91 255,13 € 3 196 049,18 €

Vieras pääoma 
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 399 500,00 € 399 500,00 € 444 000,00 € 444 000,00 €
Lyhytaikainen 
Lainat rahoituslaitoksilta 44 500,00 € 44 500,00 € 
Saadut ennakot 36 115,09 € 3 409,41 € 
Ostovelat 22 820,48 € 6 290,91 € 
Muut velat 48 830,21 € 48 118,80 € 
Siirtovelat 94 812,97 € 247 078,75 € 137 844,39 € 240 163,51 €

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 913 342,09 € 3 880 212,69 €
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KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN JULKAISUJA:

Liisa Uusitalo (toim.):
Vankilat, päihteet ja haittojen vähentäminen, tilannekatsaus
(Monisteita 1/2005)
ISBN 952-99621-0-X (sid.)
ISBN 952-99621-1-8 (pdf)

Kyösti Suonoja:
Kriminaaliasiamiesprojektin loppuraportti ja arviointi
(Raportteja 1/2006)
ISBN 952-99621-2-6 (nid.)
ISBN 952-99621-3-4 (pdf)

Jarno Ruotsalainen:
Kuntouttava vankityö, selvitys työhönkuntouttamisen roolista vankeinhoidos-
sa
(Raportteja 2/2006)
ISBN 952-99621-4-2 (nid.)
ISBN 952-99621-5-0 (pdf)

Jarno Ruotsalainen:
KuVa-kansio: Projekti 2004-2006 ja toimintamalli
(Raportteja 3/2006: Arkistomappi ja pdf-tiedosto)

Tarja Sassi, Petra Huhtimo:
“Kun perhe lusii”
Opas vapaudessa rikostaustaisten henkilöiden ja heidän perheidensä kanssa 
toimiville
(Oppaita ja esitteitä 1/2006)
ISBN 952-99621-6-9 (sid.)
ISBN 952-99621-7-7 (pdf)   

Riitta Granfelt:
Tuettua polkua vapauteen 
Selvitys Kriminaalihuollon tukisäätiön asumispalveluista ammatillisen tuen 
näkökulmasta
(Raportteja 1/2007)
ISBN 978-952-99621-8-1 (nid.)
ISBN 978-952-99621-9-8 (PDF) 

Tuija Tervo:
Kriminaalihuollon kentässä toimivien yhteisöjen viestintä
(Monisteita 1/2007)

Julkaisut voi ladata Kritsin verkkosivuilta www.krits.fi    
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