
�

Kriminaalihuollon tukisäätiö 20�0



2

Kriminaalihuollon tukisäätiö
Vuosikatsaus 2010

Toimitusja taitto: Krits/Viestintä
Taloustiedot: Tilinpäätös 2010
Painopaikka: Keuruun Laatupaino KLP Oy, Keuruu 
Paperi: Munken Pure
Hankkeiden vuosiraportit ja ajankohtaiset tiedot 
samoin kuin kaikki säätiön julkaisut ovat luettavissa 
säätiön nettisivuilla www.krits.fi

KRIMINAALIHUOLLON 
TUKISÄÄTIÖ
10 VUOTTA
2001 – 2011



�

sisäLTö

Kuka välittäisi?            4   
Organisaatio ja toiminta vuonna 2010        6     
Kuusi vuotta vankiperhetyötä          9   
Krits mukana köyhyysvuoden tapahtumissa      12
Asumisen syrjään kiinni                   15  
Oppivasta on moneksi         18  
Näin säätiö toimi 2010 - tiivistelmät       21
Talous                             30
Piparitalon lapset         34

20�0
VuOsiKaTaTa saus



4

KUKA VÄLITTÄISI?
Miksi vain vangit ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaat 
ovat seuraamusjärjestelmän ja vapautuvien jälkihuol-
lon keskiössä? Kun tavoitteina ovat uusintarikollisuu-
den ehkäisy ja rangaistusseuraamuksista vapautu-
van sijoittuminen vastuulliseksi toimijaksi yhteiskun-
taan ja rehelliseen elämään, eikö se kosketa myös 
tuomitun lähiyhteisöjä? 

Kaidalle väylälle pyrittäessä karikkoja on monia, 
ja jos vajoaa, pohja on syvällä.  Sieltä löytyy mo-
nenlaista laidan yli heitettyä painolastia:  päihde- ja 
mielenterveysongelmia, rikkimennyt lapsuus tai
huonot kasvuolosuhteet, koulutus- ja työkuntovajeet, 
köyhyys ja velat. Päihteisen ja rikollisen elämän imu 
ei ole helposti voitettavissa. Omalla asennoitumisella 
on suuri merkitys. Mutta välttämättä tukea ja kuntou-
tusta tarvitaan myös yhteiskunnan puolelta. Entä tuki 
läheisiltä, miksi heidän merkityksestään puhutaan 
niin vähän ja otetaan niin vähän huomioon tukitoimia 
järjestettäessä?

Virallisessa kriminaalihuollossa läheiset, erityisesti 
omaiset ovat olleet verrattain käyttämätön voimava-
ra. ”Perhe on kuitenkin paras”, sanotaan ja ”läheis-
työssä on voimaa”. Selviytyjien tarinoissa vertaistuki, 
läheinen ihmissuhde, lapset ovat usein avainroolissa 
muutoksen onnistumisessa. 

Lähes jokaisella tuomitulla on läheisiä, jotka haluavat 
hänelle hyvää: vanhempia, sisaruksia, lapsia ja su-
kulaisia, ystäviä. Yli puolella vangeista on parisuhde. 
Ja alaikäisiä lapsia heillä arvioidaan olevan noin 8 
000 – 10 000. Vertaistukijoiden määrä päihde- ja 
mielenterveyskuntoutujien, vankien omaisten ja ver-

taisryhmien piirissä on myös vaikuttava. 

Osa läheisistä on myös itse avun, tuen ja turvan 
tarpeessa. Lasta voi uhata vanhemman tai ympä-
ristön edellään tallamaa polku rikolliseen elämään. 
Erityisen herkkää aikaa epäonnistumiselle on silloin 
kun läheinen on vankilassa. Miten yhteiskunta löytää 
tuen tarpeessa olevat läheiset, miten se heitä auttaa, 
ja mitä se heistä tietää. Ei juuri mitään! Tilastoista-
kaan ei löydy mitään; ei edes vankien alaikäisten 
lasten lukumäärää. Uskon, että kannattaisi tietää. 

Kriminaalihuollon tukisäätiö, edistääkseen kuntout-
tavan ja humaanin kriminaalipolitiikan ja seuraa-
musjärjestelmän asiaa, on tuonut esiin vertaistuen 
ja omaisten merkitystä sekä avannut silmiä vankien 
lasten oikeudettomalle asemalle. Koemme vertais-, 
läheis- ja lapsityön huomattavan merkittäväksi osaksi 
rikostaustaisten kuntoutuksessa. Olemme sitä siksi 
myös taloudellisesti tukeneet.
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Arvelen, että olemme nyt aikaisempaa kehittyneem-
män kriminaalihuollon polulla, kun päätimme ottaa 
vastuun säätiön lapsi- ja perhetyön sekä oppimisval-
mennustyön vakinaistamisesta.  Tukenamme tässä 
oli Raha-automaattiyhdistyksen päätös tukea toimin-
taamme näillä sektoreilla. 

Vankien lisäksi myös omaisten ja läheisten ääni on 
saatava kuuluviin.  Tämä oli mielessämme osallistu-
essamme merkittävällä panoksella Vankien köyhyys-
manifestin valmisteluun tai ryhtyessämme yhteis-
työhön Kansan Sivistysliiton kanssa saadaksemme 
eetteriin ohjelmaa Vankiradiosta.  Portti vapauteen 
-portaalissa pidämme yllä suosittua Linnaleski-                 
keskustelukanavaa, jossa tuetaan niin omaisia kuin 
jaetaan hyviä käytäntöjä vankilassa olevien läheisten 
auttamiseksi.

Syrjäytymistä ja rikolliselle polulle eksymistä on tor-
juttava nuoresta pitäen, erityisesti riskiryhmiin kuulu-
villa. On panostettava siihen parantavaan voimaan, 
mitä vankien perheiden tuki, oppimisvaikeuksien tun-
nistaminen ja tuen järjestäminen, vankien ja läheis-
ten – erityisesti lasten – yhteydenpito ja tapaamiset 
merkitsevät.
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TUKIASUMISPALVELUT

Asumisvalmennusyksiköt (4)

Tukiasunnot (35)

Jatkoasunnot
P R O J E K T I T

JYVÄLLÄ
Kuntoutuspolkuprojekti

SIJOITUS
Ohjattuun asumiseen

OPPIVA
Oppimisvaikeuksista vapaaksi

EHJÄ PERHE
Vankiperhetyön hyväksi

VAT  
Vapautuvien asumisen tuki

LÄHELLE
Läheistutkimus

OSAAVA OHJAUS
(ESR)

KEHITTÄMISYKSIKKÖ
Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Koulutusyhteistyö

VIESTINTÄ JA
TIETOHALLINTOYKSIKKÖ

Porttivapauteen.fi
Viestintätuki
Tietohallinto

EDUNVALVONTA
Kriminaaliasiamies

Asiamiessosiaalityöntekijä

VERTAISTUKI REDIS
Tukihenkilötoiminta

Verkostotyö
Vertaisyhteisö
KRIS-yhteistyö

KUNTA- JA VANKILAYHTEISTYÖ
Projektisosiaalityöntekijä 

Vanajan vankila
WOP-kuntoutus
Keravan vankila

YKS-toimisto
Pääkaupunkiseudun kunnat

Järjestötyö

Avustustoiminta

ASUMISPALVELUOHJAUS JA
ARVIOINTI

Asumispalvelukoordinaattori

HALLINTO- JA TALOUSYKSIKKÖ
Hallinto, Talous,  Kiinteistö 
Kokonaishenkilökunta: 25

Palvelutoiminta
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TAVOITTEET JA TOIMINTA-ALUEET
Kritsin tehtävänä on rikosseuraamuksesta vapau-
tuvien ja heidän läheistensä aseman parantaminen 
yhteiskunnassa kehittämällä ja tukemalla kuntout-
tavaa jälkihuoltojärjestelmää sekä alan järjestö- ja 
vapaaehtoistyötä. Tavoitteena on nykyistä kuntou-
tuspainotteisempi ja asiakkaiden tarpeita paremmin 
vastaava jälkihuoltojärjestelmä.

Krits pitää tavoitteinaan uusien, vaikuttavien ja kes-
tävien kuntoutus- ja tukipalvelumallien sekä uuden 
tiedon tuottamista ja hyväksi havaittujen toimintata-
pojen juurruttamista jälkihuoltojärjestelmään. Säätiö 
haluaa antaa toivoa ja tukea kohderyhmälle, heidän 
läheisilleen ja heidän kanssaan työskenteleville sekä 
vahvistaa ja laajentaa alan kehittäjäverkostoa. 

Säätiön toiminta jakautuu järjestö-, palvelu- ja avus-
tustoimintaan. Järjestötyön keskiössä on järjestö-
palvelujen lisäksi kriminaalipoliittinen vaikuttaminen, 
vaikutus- ja edunvalvontatoiminta sekä alan kehittä-
mistoiminta. Palvelutoiminnassa tuotetaan tukiasu-
mispalveluja sekä sosiaalipalveluja. Lisäksi säätiö 
myöntää avustuksia tarkoitusperiään edistävään 
toimintaan.

Lunta riitti katoille ja pihoille Kinaporinkadun 
kiinteistössäkin. Tästä mentiin saunaan ja kun-
tosaliin.



8

TOIMINTAVUOSI 2010
Säätiön asumispalveluissa oli edelleen kasvua.
Säätiö osti vuoden aikana seitsemän asunto-osa-
ketta tukiasuntokäyttöön ja Kinaporinkadun kiinteis-
tön yksi vuokra-asunto otettiin tukiasuntokäyttöön. 
Lisäksi säätiön kiinteistössä oleva huoneisto 
peruskorjattiin viisi soluasuntoa käsittäväksi asumis-
valmennusyksiköksi.

Tukiasuntoja oli vuoden lopussa kaikkiaan 35 ja 
asumisvalmennusyksiköitä säätiön kiinteistössä oli 
neljä.

Asumispalvelujen kasvun taustalla on säätiön 
osallistuminen Pitkäaikaisasunnottomuuden vä-
hentämisohjelmaan asunnottomana vapautuvien 
vankien osalta. Ohjelmaan liittyvään tukiasuntojen 
hankintaan sekä toiminnan kehittämiseen saatiin 
Raha-automaattiyhdistykseltä sekä investointiavus-
tus että projektiavustus. Säätiön asumispalvelut ovat 
mukana myös Rikosseuraamusviraston Oma Koti 
-hankkeessa.

Kehittämisprojekteista tulivat vuoden aikana pää-
tökseensä säätiön koordinoima Järjestöjen kuntou-
tuspolkuprojekti (Jyvällä-projekti),  Sijoitus ohjattuun 
asumiseen -projekti sekä  oikeusministeriön rahoit-
tama Vankien läheissuhteita koskeva selvitys. 

Oppimisvaikeuksista vapaaksi eli Oppiva-projekti ja 
Vankiperheiden vertaisryhmätoiminta ja koulutus  
-projekti Ehjä perhe jatkuivat. Lisäksi säätiö aloitti 
osatoimijana Euroopan Sosiaalirahaston rahoitta-
massa Osaava ohjaus -projektissa.

Järjestölähtöistä palvelutoimintaa tuottivat Viestin-
täyksikkö, päiväkeskus Vertaistuki Redis, Kriminaa-
liasiamiehen ja asiamiessosiaalityöntekijän vas-
taanottotoiminta sekä asumispalvelukoordinaattorin 
toiminta.

Maksuperusteinen palvelutoiminta käsitti tukiasumis-
palvelut (asumisohjaus, neljä asumisvalmennusyk-
sikköä ja tukiasunnot) pääkaupunkiseudulle vapautu-
ville asunnottomille sekä sosiaalityöntekijätoiminnan 
Vanajan vankilassa ja WOP-palveluohjaustoiminnan. 

Säätiö myönsi omista tuotoistaan 13 eri järjestölle 
tai taholle avustuksia, pääasiassa kriminaalihuollon 
tavoitteita edistävään vertais- ja vapaaehtoistoimin-
taan. Avustuksia myönnettiin kaikkiaan 46.382,25 
euroa. Merkittävin näistä oli Sopentuvan Tuki ry:lle 
myönnetty 20.000 euron avustus Sopentuvan leiri-
keskuksen hankintaan kriminaalihuoltoa tukevaan 
käyttöön.

Säätiön viestinnässä uusittiin säätiön kotisivuja, 
kokeiltiin ”Vankiradiota” yhdessä Kansan Sivistystön 
Liiton kanssa osana Euroopan köyhyyden ja sosiaali-
sen syrjäytymisen torjunnan teemavuotta, toimitettiin 
neljä sähköistä uutiskirjettä sekä kolme julkaisua. 
Portti vapauteen -portaalissa kävijöitä kirjattiin noin 
21.000.

Säätiön toiminnasta 43 % rahoitettiin Kinaporinkadun 
kiinteistön sekä tukiasumispalvelujen tuotoilla, 11% 
sosiaalipalvelutoiminnalla ja muilla tuotoilla sekä 
46 % Raha-automaattiyhdistyksen, Helsingin kau-
pungin, oikeusministeriön sekä Stiftelsen 7:nde Mars 
fonden avustuksilla. 

Säätiön Kinaporinkadun kiinteistön vuokraustoimin-
nassa ei vuoden aikana tapahtunut muutoksia. Vuok-
ralaisina jatkavien Monika-Naiset liitto ry:n, Vailla 
vakinaista asuntoa ry:n sekä A-kiltojen Liitto 
ry:n kanssa säätiöllä on myös toiminnallista yhteis-
työtä.
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KUUSI VUOTTA VANKIPERHETYÖTÄ –
JA TYÖ JATKUU

Kuva: Saara Vuorjoki

Kriminaalihuollon tukisäätiössä on kehitetty 
vankien ja heidän läheistensä kanssa tehtävää 
perhetyötä vuodesta 2005. Perheiden tuki -pro-
jektina alkanut työ jatkui myöhemmin Ehjä Perhe 
-projektina.
Ehjä Perhe päättyi projektina huhtikuussa 2011. 
Projektikauden jälkeen lapsi- ja perhetyö tuli 
osaksi säätiön vakituista toimintaa.

Vuosi 2010 oli lapsi- ja perhetyön läpimurron aikaa 
monessa mielessä. Suurin saavutus oli lapsen asian 
eteenpäinvieminen. Lapsen asia kulki punaisena lan-
kana koko vuoden.

Suomessa arvioidaan olevan noin 8.000 – 10.000 
lasta, joiden vanhempi tai molemmat vanhemmat 
ovat vankilassa. Heidän kärsimyksiään voidaan vä-
hentää. Vankilassa olevan vanhemmuutta voidaan 
tukea.

Vankiperheet ja vankien lapset olivat esillä kahdessa 
seminaarissa. Keväällä Vankiperhetyön verkosto 
järjesti seminaarin, jonne saapui Ruotsista asian-
tuntijoita kertomaan lasten kohtelusta sikäläisessä 
järjestelmässä.

Marraskuussa hanke huipentui Diak-Etelän kanssa 
järjestettyyn kaksipäiväiseen päätösseminaariin. 
Vankilan varjosta valoon -seminaarissa oikeusminis-
teri Tuija Brax lupasi parannusta lasten asemaan. 
Seminaarissa julkistettiin myös yksi hankkeen loppu-
tuotoksista, suomenkielinen toteutus ruotsalaisesta 
Riksbrygganin julkaisemasta EMILIA-piirroseloku-
vasta.

Vankiperhetyön verkosto

Vuonna 2008 perustetun verkoston tavoitteena on van-
kiperhetyön osaamisen kokoaminen ja levittäminen, 
vankiperhetyössä havaittujen hyvien yhteistyökäy-
täntöjen siirtäminen ja keskeisten työssä esiintyvien 
ongelmakohtien esillä pitäminen. Verkostoa koordinoi 
Ehjä perhe -toiminta.

Keväällä Vankiperhetyön verkosto järjesti seminaa-
rin, jonne saapui Ruotsista asiantuntijoita kertomaan 
lasten kohtelusta sikäläisessä järjestelmässä. Seminaa-
rissa painavan puheenvuoron käytti myös lapsiasia-
valtuutettu Maria Kaisa Aula.  Hän painotti, että sekä 
vankiloihin että lastensuojeluun tarvitaan yhtenäisiä 
ohjeita, koulutusta sekä tietoa hyvistä käytännöistä.

Lapset näkyviksi -seminaari avasi suomalaisten silmät, 
sillä Ruotsissa lapsen etu asetettiin seuraamusjärjestel-
mässä ykkösasiaksi jo 1990-luvulla. 

Ruotsissa on tutkittu, että vankien lapsilla on paljon 
oireita, jotka johtuvat vanhemman vankeudesta. Heil-
lä on esimerkiksi keskittymisvaikeuksia, masennusta ja 
ruokahaluttomuutta. Lähes jokaista lasta on kiusattu 
koulussa. Ruotsissa päätettiin, että seuraamusjärjestel-
mää tulee kehittää lapsiystävälliseksi. 

Suomalaiset tutustuivat seminaarissa myös Riksbryg-
gan-järjestöön, joka auttaa vankien lapsia. Suomessa 
Krits voi hyvinkin muodostua vastaavanlaiseksi lap-
sityön asiantuntijaksi. Sähköpostit liikkuvat tiuhaan 
tahtiin järjestöjen välillä. 
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Ehjä Perhe -hankkeen projektikoordi-
naattorina toimi perheterapeutti Tarja 
Sassi,  joka jatkaa myös lapsi- ja per-
hetyön koordinaattorina. Tarja Sassi 
luettelee monia myönteisiä asioita, 
joita on jo lähtenyt liikkeelle. Lapsen 
subjektiivista oikeutta tavata vankilas-
sa olevaa vanhempaansa on alettu 
tiedostaa.

Tarja Sassille vankien lasten ”löytä-
minen” merkitsi lukuisia haastattelu-
pyyntöjä sekä televisioon että lehtiin. 
Hänet äänestettiin myös vuoden 2010 
sosiaalialan valopilkuksi. 

Tukea asiaan on saatu lapsiasianeu-
vottelukunnalta, joka vaatii toimia 
vankien lasten oikeuksien paremmaksi 
huomioimiseksi sekä rangaistusjärjes-
telmässä että lastensuojelussa. Sassi 
iloitsee myös siitä, että Rikosseuraa-
muslaitoksen strategian yksi peruspi-
lareita on yhteistyö kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa. Kritsin lapsi- ja 
läheistyön vakinaistamisen myötä 
yhteiselle työlle on kestävä pohja. 

”Lapsen oikeuksien toteutumiseksi on saatu luotua eri tahoille positiivista painetta ja näin 
saatu aikaan konkreettisia toimenpiteitä, joista esimerkkeinä sosiaali- ja terveysministeriön 
lastensuojelujaostossa valmisteilla oleva aloite, Lapsen puolesta ryhmän tulevat kirjelmät, 
vireillä oleva yhteistyö oikeusministeriön kanssa ja myös muilla kuin Länsi-Suomen rikos-
seuraamusalueilla alkavat vuosittaiset perhetyön työkokoukset. Osaltaan tämän positiivi-
sen paineen voi nähdä olleen vaikuttamassa myös siihen, että Rikosseuraamuslaitoksen 
keskushallintoyksikön erityisasiantuntijan työn tulostavoitteisiin on määritelty lapsinäkökul-
man edistäminen rikosseuraamusalalla ja yhteistyö.”
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Emilia

Emilian ja Samin isä on kadonnut. Äiti sanoo että 
hän on matkustanut työmatkalle Tampereelle. Mut-
ta miksi äiti on surullinen ja miksi hänen poskensa 
punoittavat? 

10-vuotiaan Emilian tarinan avulla on mahdollisuus 
ymmärtää, mitä lapset tuntevat ja miksi he tarvitse-
vat aikuisten apua, kun heidän vanhempansa joutuu 
vankilaan. 

Elokuva pohjautuu lasten ja nuorten omiin ker-
tomuksiin. Elokuvan viesti on, että kuka tahansa 
aikuinen voi kuunnella lasta. Lapset puolestaan 
näkevät, miltä tuntuu olla vangin lapsi. Ja vaikka 
tuntemukset ovat vaikeita, niiden yli voi selvitä! 

Emilia-piirroelokuvaan kuuluu kuvitettu käsikirja. 
Se on tarkoitettu tueksi ryhmäkeskustelujen vetä-
jälle. Vihkonen koostuu kolmesta osasta: keskuste-
lupohjista tapaamisiin lasten, nuorten ja aikuisten 
kanssa.

Alkuperäisen elokuvan ohjaaja on Åsa Arnehed ja 
tuottaja Bryggan Stockholm. Suomeksi puhutun 
version on tuottanut Kriminaalihuollon tukisäätiö 
Raha-automaattiyhdistyksen ja Stiftelsen 7:nde 
Mars Fond -säätiön tuella.

Joulukuussa Kritsin edustajia osallistui delegaatioon, 
joka  tutustui Ruotsin malliin. Vierailu näytti, miten 
asiat voidaan käytännössä järjestää. Ruotsissa 
vanhemmuutta tuetaan ja vanhemmuuden taidot on 
otettu osaksi vankiloiden toimintaa. Lapsia valmistel-
laan vanhemman tuomioon ja tapaamisiin vankilassa 
materiaalien ja keskustelujen avulla. Rikosseuraa-
musalan peruskoulutukseen lapsen asia tuli vuonna 
2004 ja vuonna 2005 jokaiseen vankilaan nimitettiin 
lapsiasioista vastaava virkamies.
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Kuva: iStockphoto
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KOULUTUSTOIMINTA
Koulutus on useissa Kritsin hankkeissa oleellinen 
toimintatapa ja osana koko hankkeen päämääriä.

Vuonna 2010 Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hanke 
toteutti  perustavoitteitaan, joita ovat oppimisvaikeuk-
sista kärsivien vankien auttaminen kouluttautumaan 
sekä tähän liittyvien mallien opettaminen ja juurrutta-
minen vankiloiden ja kriminaalihuollon henkilöstölle. 
Hanke oli kutsuttuna mukana sekä järjesti itse useita 
oppimisvaikeuksiin liittyviä koulutuksia tai luentoja, 
joihin on osallistunut yhteensä lähes 350 henkilöä. 
Koulutuksia on järjestetty eri puolilla Suomea sekä 
rikosseuraamusalan toimipisteissä että muualla, 
kuten Kuntoutussäätiöllä ja Åbo Akademin Lärande 
2010-tapahtumassa.

Hankkeen tuottama ohjaajan käsikirja hyväksyttiin 
toukokuussa Rikosseuraamusalan ohjelmatoiminnan 
ohjausryhmässä hyväksi käytännöksi rikosseuraa-
musalalle.

Ehjä perhe -projektin yhtenä tavoitteena on yhteis-
työssä eri tahojen kanssa suunniteltu ja pilotoitu 
vankiperhetyön koulutuskokonaisuus mm. luomalla 
vankiperheiden vertaisryhmänohjaajan käsikirja. 
Projekti tuotti myös suomenkielisen version ruotsa-
laisesta ‘Emilia’-animaatiosta ja käsikirjasta, joissa 
käsitellään sellaisen lapsen tilannetta, jonka van-
hempi on vankilassa.

Redis järjesti yhden tukihenkilökurssin. Viestintä jär-
jesti Rehellistä elämää -verkostolle koulutustilaisuu-
den aiheina nettipalveluiden löydettävyys ja uudet 
trendit sekä sosiaalisen median käyttö viestinnässä.

Krits on edelleen tarjonnut harjoittelupaikkoja rikos-
seuraamus- ja sosiaalialan opiskelijoille.Säätiössä oli 
vuoden aikana useita harjoittelijoita Laurea- ja Diak-
ammattikorkeakouluista.

ASUMISPALVELUOHJAUS
Asumispalveluohjaus on osa säätiön tukiasumis-
palveluja ja siitä vastaa asumispalvelukoordinaat-
tori, joka toimii vankilan, vangin kotikunnan sekä 
asumispalveluja tuottavien järjestöjen välisenä 
palveluohjaajana ja asiantuntijalinkkinä. Asumis-
palvelukoordinaattorin työtä on tehty tunnetuksi ja 
yhdyshenkilöverkostoa vakinaistettu vierailemalla ja 
tiedottamalla toiminnasta ja palveluista Rikosseuraa-
muslaitoksen yksiköissä sekä kuntien palveluissa. 
Olennainen osa tätä on aina keväällä ja syksyllä 
yhdyshenkilöille järjestettävä yhteistyöiltapäivä, jota 
asumispalvelukoordinaattori organisoi. Asumispal-
velukoordinaattori osallistui myös suunnitelmien mu-
kaan Pitkäaikaisasunnottomien vähentämisohjelman 
työseminaareihin sekä Rikosseuraamuslaitoksen 
Oma koti -hankkeeseen.

VERTAISTUKI REDIS
Vertaistuki Rediksen toiminta-ajatuksena on yhdistää 
ammatillinen työ ja vertaistuen käyttö auttamaan ri-
kostaustaisten ihmisten elämänmuutoksessa. Redis 
tarjoaa toimitiloissaan Kinaporinkadulla palveluoh-
jausta, tukea ja vertaistoimintaa. Käyntejä Rediksen 
eri toiminnoissa kirjattiin vuonna 2010 kaikkiaan noin 
2400, joista nuorten helsinkiläisten tukitapaamisia 
oli 143. Rediksen kaksi ohjaajaa järjestivät ryhmä-
toimintaa kolmen eri vankilan kanssa. Tukihenkilö-
koulutukseen osallistui 3 henkilöä. Redis saa toimin-
taansa avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä ja 
Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalta. 
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KriTs MuKana KöyHyysVuOden 
TaTaT PaPaP HTuMissa

Vuosi 2010 oli Euroopan köyhyyden ja sosiaali-
sen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi. Krits 
oli aktiivisesti mukana teemavuodessa. Ideointiin 
osallistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, 
Rikosseuraamuslaitoksen ja KRIS-Suomen Kes-
kuliitto ry:n edustajia. Tuloksena syntyi kolme 
tapahtumaa. Loppuvuoden aikana toteutettiin 
viisiosainen Vankiradio-lähetyssarja. Vankien elä-
mää vaikeuttavien asioiden perusteella laadittiin 
vankien köyhyysmanifesti. Lisäksi järjestettiin 
Hämeenlinnan vankilassa  teemavuoden iltata-
pahtuma, jossa manifesti julkaistiin kommentoi-
tavaksi.
  

radiO TOi TOiVOa

Vankiradio-ohjelmat lähetettiin paikallisradioissa Hel-
singissä, Turussa ja Tampereella. Kuuluvuusalueen 
ulkopuolisiin vankiloihin ohjelmat lähetettiin CD-
levyillä, missä niitä soitettiin mm. keskusradioiden 
kautta. Vankien omaiset saattoivat kuunnella lähetyk-
siä myös netistä. 

Vangit ovat aihe, josta Suomessa tiedetään hyvin 
vähän. Rikoskirjailija Jo Nesbo on sanonut, että ihmi-
set pelkäävät sitä mitä eivät ymmärrä ja vihaavat sitä 
mitä pelkäävät. Vankiradio tehtiin antamaan totuu-
denmukaisempaa tietoa vankien tilanteesta.

Vankiradion teemoina olivat 
1.osa: Vankila ennen ja nyt
2.osa: Miten selviydyin vankilakierteestä?
3.osa: Köyhyysvuoden tapahtuma Hämeenlinnan 
vankilassa
4.osa: Vangin perhe
5.osa: Vankiradion Jouluspesiaali

Ohjelmat ovat kuultavissa edelleen osoitteessa 
http://www.kslradio.fi/http://www.kslradio.fi/

VanKien KöyHyysManifesTi

Yhtenä köyhyysvuoden kohderyhmänä nähtiin myös 
vangit, joiden ongelmista koottiin manifesti. Teksti 
tuotettiin prosessissa, johon osallistuivat Kriminaali-
huollon tukisäätiön asiantuntijat, KRIS-liikkeen aktiivit, 
vangit sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat. 

Prosessia tukivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
koordinoiman Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan teemavuoden toteuttajat.

Manifestissa nostetaan esille keskeisiä vankien syr-
jäytymistä ja köyhyyttä lisääviä epäkohtia ja esite-
tään, mitä näille ongelmille voitaisiin tehdä.
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KÖYHYYSILTA HÄMEENLINNASSA

Manifesti esiteltiin Hämeenlinnan vankilassa marras-
kuussa pidetyssä köyhyysillassa. Rock-konserttiin 
päättyneessä tilaisuudessa keskusteltiin mm. vanki-
loissa tehtävästä työkyvyn arvioinnista, vankien pal-
kasta, naisvangeista ja vankien perhesuhteista.

Viimeiseksi päästiin käsiksi manifestin ensimmäiseen 
teesiin: Vankeus on vapauden menetys – muut asiat 
kuten muillakin! 

Toiminnanjohtaja Timo Valkama kertoi, että KRIS ta-
paa vuosittain noin 1000 vankia, ja edelleenkin näyt-
tää siltä, että vangit eivät saa osakseen arvostavaa 
ja kunnioittavaa kohtelua. He eivät koe tulevansa 
kuulluksi ja nähdyksi ihmisenä.

Kriminaaliasiamies Veikko Kylämarttilan mukaan 
vankien on mahdotonta saada asianmukaista velka-
neuvontaa vankeusaikana ja vapautumisen jälkeen.

Tässä rikotaan normaalisuus- ja yhdenvertaisuus-
periaatetta, sillä palvelut kuuluvat kaikille. Toinen 
ongelma on se, etteivät velkaantuneet voi pienten 
vankipalkkojensa vuoksi lyhentää velkojaan. Maksa-
malla esimerkiksi 10 tai 20 euroa kuussa vanki voisi 
osoittaa, että hän haluaa selvitä veloistaan. 

Liian moni vanki vapautuu edelleen suljetusta laitok-
sesta. Puhujat olivat yhtä mieltä siitä, että parempi 
olisi, jos useampi vanki voisi ennen vapautumistaan 
testata vapaammissa olosuhteissa omaa selviytymis-
tään.

Kaikki kannattivat rikosseuraamusjärjestelmää, joka 
rakentuu enemmän avolaitoksista ja vapauttamisyk-
siköistä. Tulevaisuudessa vankeus on yhä useammin 
kontrolloitua olemista kotona. Vapaudessa suoritetta-
via rangaistuksia voidaan lisätä, kun käyttöön tulevat 
jalkapannat ja muut valvontalaitteet. – Hilut kinttuun, 
Jouko Karjalainen selvensi lopuksi. 

Köyhyysillan juontajia ja 
puhujia: Asumispalvelukoor-
dinaattori Mia Juselius, asia-
miessosiaalityöntekijä Mar-
jatta Kaurala, dosentti Ilkka 
Taipale, kehittämispäällikkö 
Jaakko Kopra ja köyhyystut-
kija Jouko Karjalainen.
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ManifesTisTa Ta T POiMiTTua

- Mielenterveyden häiriöt ja erityisesti päihderiippu-
vuus ovat lisääntyneet huolestuttavasti.
- Vangeilla on runsaasti myös ruumiillisia sairauksia.
- Lähes puolet vangeista vapautuu ilman että heidän 
vapautumistaan on juuri mitenkään suunniteltu. Van-
keja vapautuu edelleen kadulle.
- Moni vanki on vajaakuntoinen. Vankiloissa on har-
voin mahdollista tehdä riittävää ja oikeanlaista työky-
vyn arviointia. 

Vangeille suunnattua radio-ohjelmaa on tehty ennenkin Yleis-
radion toimesta, mutta nyt vankiradio toteutettiin järjestölähtöi-
sesti ja pienimuotoisesti niin, että kohderyhmä itse osallistuu 
sen tekemiseen.  

Järjestöillä on parhaat kontaktit vankeihin ja heidän lähei-
siinsä ja heillä taas on paras tietämys siitä, millaista tietoa 
he tarvitsevat selviytyäkseen. Kokemus osoitti, että tarinat ja 
haastattelut toimivat hyvin ohjelman runkona. Useat haas-
tatelluista kertoivat, että he haluavat auttaa muita samassa 
asemassa olevia. 

Kun kuulee, miten joku toinen on selviytynyt, saa uskoa myös 
omaan selviytymiseen. Ja että on sen arvoinen.
                     

- Suurin osa sosiaalietuuksista lakkaa vankeusaikana. 
Sosiaaliturvan karenssit ja omavastuut vapautumisen 
jälkeen pahentavat syrjäytymistä ja lisäävät toimeentu-
lotuen tarvetta.
- Käytännössä vangilla ei juuri ole mahdollisuutta hoi-
taa velkojaan rangaistuksen aikana.
- Naisvankien kuntoutustarpeisiin vastataan huonosti. 
Suurin osa naisista on joutunut seksuaalisen tai muun 
pahoinpitelyn uhreiksi. Vakava masennus on yleistä.
- Vankilassa aloitettu kuntoutus ei aina jatku vapaudes-
sa. Kunnat ”säästävät”.
- Suomessa voi joutua vankilaan, jos ei ole esimerkiksi 
mielenterveys- tai päihdeongelmansa vuoksi kykenevä 
suorittamaan yhdyskuntapalvelua. 
- Vangeilla arvioidaan olevan noin 8000 – 10 000 lasta. 
Lapset kärsivät vankeudesta, sillä perheiden taloudel-
linen asema on usein huono ja yhteydenpitoon vanki-
vanhempaan liittyy ongelmia. 

Tiedot perustuvat Rikosseuraamuslaitoksen Rikosseuraamusasiak-
kaiden terveys, työkyky ja hoidontarve –perustulosraporttiin sekä 
Vankien köyhyysmanifestiin. 
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ASUMISEN SYRJÄÄN KIINNI 
Kriminaalihuollon tukisäätiön tukiasumispal-
velujen (Tupan) pääasiallisena tavoitteena on 
vähentää kohderyhmänsä asunnottomuutta pää-
kaupunkiseudulla.  Tupa tekee työtä, jotta kukaan 
ei joutuisi vapautumaan vankilasta tai yhdyskun-
taseuraamuksesta ilman asuntoa. 

Tukiasumispalvelujen kautta Kriminaalihuollon tuki-
säätiö tarjoaa sekä asuntoja että tukea asumiseen.
Säätiö hankki seitsemän uutta tukiasuntoa RAY:n in-
vestointiavustuksen sekä säätiön oman rahoituksen 
turvin vuonna 2010, ja lisäksi Kinaporin kiinteistössä 
otettiin yksi tukiasunto käyttöön. Itsenäisiä tukiasun-
toja oli vuoden lopussa 35, joista Helsingissä 25 ja 
Vantaalla 10. Lisäksi neljässä asumisvalmennusyksi-
kössä oli yhteensä 16 paikkaa.

Tupan kohderyhmälle eivät pelkät seinät riitä onnis-
tuneen asumispolun muodostamiseen. Asumisen 
perustaidot voivat olla hukassa, ja monenlaisiin 
ongelmiin tarvitaan tukea sekä ohjausta asianmu-
kaisiin palveluihin. Vankilasta vapautuvilla tuetun 
asumisen piiriin hakeutuvilla on usein suuria vaike-
uksia päihteiden käytön hallinnassa. Epäonnistuneet 
asumisratkaisut tuottavat asiakkaalle epäonnistumi-
sen kokemuksen ja kuluttavat paljon työntekijöiden 
voimavaroja. Asiakkaan tilanteeseen paneutuvalla 
tilannearviolla ja tarpeenmukaisen tuen piiriin ohjaa-
misella epäonnistumisia voidaan vähentää.

Asumisen suunnittelu aloitetaan vapautuvien vankien 
kohdalla jo vankilassaoloaikana. Asumispalvelujen 

koordinointi merkitsee yhteistyötä vankilan, vangin 
kotikunnan, asumispalveluja tuottavien tahojen 
sekä vangin itsensä välillä. 

Tukiasumispalveluiden ideana on tuottaa suunnitel-
mallinen, tapauskohtaisesti räätälöity tuetun asumi-
sen polku, johon kuuluvat:

Kriminaalihuollon tukisäätiön tukiasumispalvelujen 
kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudulla asunnot-
tomina vankilasta vapautuvat, yhdyskuntaseuraa-
musasiakkaat ja valvottuun koevapauteen sijoitetta-
vat, jotka pyrkivät rikoksettomaan ja päihteettömään 
elämään.

Tukiasumispalveluita ovat tuottamassa asumispal-
velupäällikkö, asumispalvelukoordinaattori ja viisi 
asumisohjaajaa. Osa asumisohjaajista kuuluu  
RAY:n rahoittamaan Vapautuvien asumisen tuki 
(2009-2011) -projektiin.

• tuetun asumisen suunnittelu yhteistyönä • tuetun asumisen suunnittelu yhteistyönä 
  jo rangaistusaikana  jo rangaistusaikana
• tuettu asuminen asumisvalmennus- • tuettu asuminen asumisvalmennus- 
  yksikössä  yksikössä
• tuettu vuokra-asuminen• tuettu vuokra-asuminen
• tuettu siirtyminen itsenäiseen asuntoon• tuettu siirtyminen itsenäiseen asuntoon
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Tupan työryhmään kuului myös Sijoitus ohjattuun 
asumiseen -projektin projektikoordinaattori. Projektin 
erityisenä mielenkiinnon kohteena olivat valvottuun 
koevapauteen sijoitettavat vangit. Koevapausvankeja 
sijoitettiin lisääntyvässä määrin säätiön asumispalve-
luihin. Tällöin vankilan ulkopuolinen sijoitussopimus 
edellyttää vangille vapautumiseen valmentavaa päi-
vätoimintaa. Projektin päämääränä oli, että päivätoi-
minta järjestetään suunnitellusti järjestöjen ja julkisen 
sektorin yhteistyöverkostossa. Suunnitelmallisella 
vapauttamisella voidaan ehkäistä vapautumisvaihee-
seen liittyvää suurta retkahdus- ja rikosten uusimis-
riskiä

Tupa toimii yhteistyössä Pitkäaikaisasunnottomuu-
den vähentämisohjelman (Paavo) sekä rikosseu-
raamusalan Oma koti -hankkeen kanssa. Hankkeilla 
parannetaan pitkäaikaisasunnottomien asemaa ja 
kehitetään tarpeenmukaisia asumisen tukipalveluita. 

Rikosseuraamuslaitoksen vankilat ja yhdyskunta-
seuraamustoimistot ovat yksi Tupan keskeisimmistä 
yhteistyötahoista. Suurin osa Tupalle osoitetuista 
asuntohakemuksista tulee vankiloista. Lisäksi kunti-
en sosiaalitoimistot sekä erilaiset päihde- ja/tai mie-
lenterveyspalveluita tarjoavat kunnalliset toimijat ovat 
tärkeitä yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi Helsingin 
kaupungin sosiaaliviraston Asumisen tuen (Astu) 
kautta on järjestynyt jatkoasuntoja Kritsin itsenäises-
sä tukiasunnossa asuville asiakkaille. 

Pääkaupunkiseudun kuntien kanssa Kritsillä on 
kumppanuussopimuksia. Vantaan kaupungin kans-
sa tehdyn sopimuksen mukaan Krits hankkii uusia 
itsenäisiä pienasuntoja ja Vantaan kaupunki tuottaa 
niihin tarvittavan asumisen tuen. Vuoden lopussa 
Kritsillä oli Vantaalla  10 tukiasuntoa.

Kritsillä on kumppanuussopimus myös Espoon 
kaupungin kanssa. Asumisohjausta järjestetään 
asunnottomana vankilasta vapautuville/rikostaus-
taisille espoolaisille. Asumispolku kulkee tuetuista 
soluasunnoista Espoonkruunu Oy:n asuntoihin. Asu-
misohjausta tarvitaan lähinnä ensimmäisen ja toisen 
asumisvuoden ajan. Tukea saa niin pitkään, kuin sitä 
tarvitsee.
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Mirka Hindström:

Vuosi 2010 oli monella tapaa merkityksellinen. Toi-
minta oli edellisenä vuonna lähtenyt hyvin käyntiin ja 
tullut tunnetuksi. Työskentelin aiemmin puolipäiväi-
sesti, mutta heinäkuun alusta lähtien toimin kokopäi-
väisesti espoolaisten asumisohjaajana. Samanaikai-
sesti tuen piirissä on 10 – 12 espoolaista asiakasta. 
Espoossa asiakkaina on myös joitakin lapsiperheitä 
ja pariskuntia. 

Toimin Kritsin ainoana asumisohjaajana Espoossa. 
Teen muiden asumisohjaajien kanssa tiivistä yh-
teistyötä. On hyvä vaihtaa kokemuksia koko tiimin 
kesken.

Tupan ja Espoon kaupungin edustajien muodos-
tamassa seurantaryhmässä käydään muutaman 
kerran vuodessa läpi käytäntöjä ja asiakastapauksia. 
Ne ovat olleet hyvin hyödyllisiä tapaamisia työni kan-
nalta. Espoon kaupunki arvostaa meidän työtämme 
ja luottaa meihin. Viime vuoden aikana yhteistyö on 
tullut tunnetuksi Espoon kaupungin sisällä ja paljon 
hyviä käytäntöjä on vakiintunut. Asiakkaat ovat al-
kaneet ohjautua sieltä, mistä pitääkin, eli suoraan 
vankiloista. On yhdessä kehitetty kriteerit, joiden mu-
kaan meille sopivat asiakkaat valitaan. 

Espoossa on hyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut. 
Krits tuottaa palveluja kuitenkin nimenomaan van-
kila- ja rikostaustaisten asiakkaiden tarpeisiin ja on 
toiminnassaan merkittävä asiantuntija ja edelläkävijä.

”Monien asiakkaiden asumishistoria on hy-
vin repaleinen, kaikilla ei ole koskaan ollut 
omaa asuntoa. Taustalla voi olla toistuvia 
häätöjä, johtuen usein päihteiden ja rikosten 
täyttämästä elämäntavasta, josta nyt pyri-
tään eroon. Olennaisin asia ei ole se, miten 
ja mistä tähän on tultu, vaan ratkaisevaa on 
asiakkaan oma motivaatio elämänmuutok-
seen. Olen saanut olla seuraamassa monia 
onnistumisen hetkiä. Koen työni hyvin mie-
lekkääksi ja merkitykselliseksi.”

KRITSIN ASUMISOHJAAJANA ESPOOSSA
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Hankkeen kolmantena vuonna niin Oppiva-hanke 
kuin rikostaustaisten nuorten oppimisvaikeuksien 
huomiointi saivat osakseen runsaasti positiivista 
julkisuutta. Tähän vaikutti mm. Sosiaalialan korkea-
koulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n järjestämä 
Hyvä käytäntö -kilpailu, joka ratkesi Oppivan voittoon 
Sosiaalialan asiantuntijapäivillä maaliskuussa 2010. 
Hankkeella oli tapahtumassa myös workshop sekä 
tiedotustilaisuus, joihin osallistui sosiaalialan ammat-
tilaisia sekä eri tiedotusvälineiden edustajia.
Oppivan Hyvän käytännön kuvaus julkaistiin Terve-
yden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) ylläpitämän 
Sosiaaliportti-sivuston Hyvä käytäntö -verkkopalve-
lussa, missä se on edelleen luettavissa. Oppivan 
tuottama oppimisvaikeuksia käsittelevä laaja ohjaa-
jan käsikirja valmistui. Käsikirjaa käytettiin koulutus-
materiaalina Oppivan järjestämissä koulutuksissa 
ja se sai runsaasti positiivista palautetta. Käsikirja 
hyväksyttiin Rikosseuraamusalan ohjelmatoiminnan 
ohjausryhmässä hyväksi käytännöksi rikosseuraa-
musalalle.
Käsikirjan käyttöä on koulutettu rikosseuraamusalan 
työntekijöille sekä kokeiltu asiakastyössä useissa eri 
toimipaikoissa. Oppiva oli mukana sekä järjesti usei-
ta oppimisvaikeuksiin liittyviä koulutuksia tai luentoja, 
joihin osallistui yhteensä lähes 350 henkilöä.

OPPIVASTA ON MONEKSI 
Oppimisvaikeuksista vapaaksi (Oppiva) -hank-
keessa on otettu tehtäväksi nostaa esiin vankien 
ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden oppimisvai-
keudet; millaisia vaikeudet ovat, miten ne ilme-
nevät, miten ne voidaan havaita ja miten niihin 
voidaan puuttua rangaistusaikana. Hankkeen tar-
koituksena oli auttaa oppimisvaikeuksia omaavia 
saamaan apua ongelmiinsa sekä herättää eri 
viranomais- ja järjestötoimijat havaitsemaan op-
pimisvaikeudet ja reagoimaan niihin.

Hankkeen kohderyhmänä olivat aluksi alle 30-vuo-
tiaat vangit sekä pääkaupunkiseudun yhdyskun-
taseuraamustoimistojen asiakkaat. Vuonna 2010 
hankkeen toiminnan kohderyhmäksi nousivat rikos-
taustaisten nuorten parissa työskentelevät eri alojen 
ammattilaiset rikosseuraamusalalta, sosiaali- ja ter-
veystoimesta, työvoimahallinnosta, oppilaitoksista ja 
järjestöistä. Heitä tavoitettiin asiakkaiden verkostojen 
kautta sekä hankkeen järjestämissä koulutuksissa ja 
muissa tapahtumissa.
Hankkeen asiakastyötä vähennettiin tavoitteiden 
mukaisesti. Vuonna 2010 vankiloista ei otettu enää 
uusia asiakkaita, koska työskentelyn painopiste oli 
vapautumisen jälkeisissä toiminnoissa. Toiminta 
vankiloissa painottui Oppivan toimintamallien juurrut-
tamiseen.
Hankkeessa työskenteli projektipäällikkö ja kaksi 
kuntoutusohjaajaa.



20

Menestyksekäs projekti johti toiminnan 
vakinaistamiseen vuoden 2011 puolella.

Oppivan projektikoordinaattori Mirva Gull-
man pitää tärkeänä rikostaustaisten oppi-
misvaikeuksien huomiointia myös rangais-
tusajan jälkeen.

OPPIVAN VUOSI 2010
NUMEROINA

Toteutettuja koulutustilaisuuksia 
(kpl)     19
    Rikosseuraamusalalla  15
    Muualla      4

Tavoitetut ammattilaiset (hlö) 500
     Koulutuksiin osallistuneita 350
     Messut, asiakkaiden yhteistyöver- 
     kostot                                       150

Julkaistut lehtijutut (kpl)              15
     Sanomalehdet                           8
     Ammattilehdet                           6
     Muut        1

Käsikirjan käyttöön perehdytettyjä 
ammattilaisia (hlö)   208
     Rikosseuraamusala  182
     Muut ammattilaiset    26

Uusia asiakkaita (otettiin suunnitellusti 
31.3.2010 saakka) 7

Kuva: Saara Vuorjoki
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Osaava ohjaus -projekti 2010 – 2013
Oppiva-hankkeesta saatujen kokemusten innoitta-
mana heräsi kiinnostus ohjaustyön kehittämiseen. 
Krits lähti mukaan ESR-rahoitteiseen Osaava ohjaus 
-monitoimijaprojektiin palkaten oman kouluttajakoor-
dinaattorin. Projektia toteutetaan yhteistyössä Kes-
kuspuiston Ammattiopiston, Erilaisten oppijoiden liitto 
ry:n, Kuntoutus Orton Oy:n ja Mielenterveyden kes-
kusliiton kanssa. Osaava ohjaus -projektin tavoittee-
na on luoda yhteistyön ja osaamisvaihdon malli, jolla 
’bongata putoavia’ eli tavoittaa syrjäytymisvaarassa 
olevia aikuisia. Syitä syrjäytymiseen voivat olla mie-
lenterveys- ja päihdeongelmat, tunnistamattomat ja 
tukea vaille jääneet oppimisvaikeudet tai rikostausta.  
Ohjaustilanteiden tueksi projekti tarjoaa koulutusta 
ammattilaisille, joiden työpaikkana on KELA, TE-toi-
misto, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, vakuutusyhtiö, 
järjestö, vapaa sivistystyö, aikuiskoulutus tai Rikos-
seuraamuslaitos.

”Projektiin osallistuvilla kumppaneillamme 
on monenlaista osaamista. Projekti on val-
takunnallinen. Tämä tuo omat haasteensa 
meille toteuttajille. Erilaisten oppijoiden tai 
tukea tarvitsevien tai ’bongaa putoavien’ 
parissa työskentelee paljon henkilökuntaa, 
joiden hyödyksi kohdennamme kehittämis-
työmme ja koulutuksemme. Projektimme 
ensisijaisena kohderyhmänä ovat ne am-
mattilaiset, jotka tekevät tiedottavaa, ohjaa-
vaa ja neuvovaa työtä.

Kritsin osapanos projektille on se, että toi-
vomme onnistuvamme antamaan ohjaavaa 
työtä tekeville näkemyksiä ja tukea  siihen, 
kuinka rikostaustaisen kanssa toimitaan, 
kuinka häntä voidaan ohjata parhaiten ja 
mitä asioita tulisi ottaa huomioon.”

Osaavan ohjauksen kouluttajakoordinaattori 
Pirjo Poutala.
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NÄIN SÄÄTIÖ TOIMI 2010
JÄRJESTÖTYÖ

VAIKUTUSTOIMINTA
Vuoden 2010 aikana säätiön julkisuuteen nostamia 
asioita olivat mm. vankien oppimisvaikeudet, asun-
to-ongelmat ja normaalisuusperiaatteen toteutumi-
nen vankeinhoidossa sekä vankiperheet ja vankien 
lasten asema. 

Säätiön edustajat ovat esiintyneet alan seminaareis-
sa ja neuvottelupäivillä luennoitsijoina ja osallistu-
neet erilaisten yhteistyöelinten toimintaan. 

Säätiöllä oli edustajansa  Ympäristöministeriön 
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 
johtoryhmässä sekä Rikosseuraamusviraston Oma-
koti -hankkeen johtoryhmässä, Risen vankiloiden 
toimintaohjelmien hyväksymistä käsittelevässä asi-
antuntijaryhmässä, Päihdehuollon Valtakunnallisessa 
Yhteistyöryhmässä, A-klinikkasäätiön valtuuskunnas-
sa, Takuu-Säätiön hallituksessa, Sosiaalioikeudelli-
sen Seuran hallituksessa, Vailla vakinaista asuntoa 
ry:n hallituksessa, Vapautuvien tuki ry:n hallitukses-
sa, NäytönPaikka ry:n hallituksessa sekä monissa 
yhteistyöjärjestöjen projektien ohjausryhmissä.

Säätiön Ehjä Perhe -hanke on vuonna 2008 pe-
rustetun Vankiperhetyön verkoston kokoonkutsuja. 
Verkosto kokoontui keväällä. Seminaarin teemana 
olivat lapset, joiden vanhempi on vankilassa. 

Kriminaaliasiamiestoimintaa on esitelty käynneillä 
vankiloihin ja Kriminaalihuoltolaitoksen toimipisteisiin 
sekä erilaisissa koulutustilaisuuksissa. 

Asiamiehet tekivät Rangaistuksesta vapautuvan 
kuntoutujan asemasta selvityksen, jonka lähtökoh-
tana olivat perusoikeudet, normaalisuusperiaate 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon perusperiaatteet 
ja niiden järjestämistä koskeva lainsäädäntö.

Lausuntoja annettiin mm. oikeusministeriön työryh-
mämietintöön ’Lasten suojeleminen seksuaaliselta 
riistolta ja hyväksikäytöltä’ ja oikeusministeriölle 
sakon muuntorangaistuksen uudistuksesta. 

Vankiperhetyön verkoston seminaarissa kuunneltiin 
tarkkaavaisesti Ruotsin kokemuksia. Puhumassa 
Bryggan Stockholmin Pia Bergström. 
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VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA
Kriminaalihuollon tukisäätiölle perustettiin vuoden 
2008 alusta viestintäpäälliköstä ja viestintäkoordi-
naattorista muodostuva viestintäyksikkö. Yksikkö 
suunnittelee ja toteuttaa säätiön viestintää sekä 
tukee kehittämishankkeiden viestintätapahtumia.
Säätiön viestinnän painopiste on sähköisessä vies-
tinnässä, omien nettisivujen ohella Portti vapauteen 
-portaalissa.  Säätiön omille nettisivuille tehtiin keski-
määrin 5700 vierailua kuussa. 

Lisäksi sähköpostitse jaetaan uutiskirjettä ja sisäi-
sessä viestinnässä julkaistaan intranetin viikkotiedo-
te.

Varsinkin Oppiva- ja Ehjä perhe -hankkeiden ja 
kriminaaliasiamiesten esiin nostamat aiheet olivat 
runsaasti esillä sekä ammattilehdissä että sanoma-
lehdissä, tv:ssä ja radiossa.

Krits osallistui Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan teemavuoteen mm. to-
teuttamalla viisiosaisen Vankiradio-lähetyssarjan. 
Teemavuoden koordinoijan, THL:n kanssa julkaistiin 
edelleen kommentoitavaksi Vankien köyhyysmani-
festi, jonka teksti on suurelta osin Kritsin asiamiesten 
laatima. Teemavuoden tapahtumista lisää sivulla 12.

Vuonna 2010 Säätiön julkaisusarjassa julkaistiin yksi 
moniste ja kaksi raporttia, ja sähköisiä uutiskirjeitä 
julkaistiin neljä. Kaikki säätiön julkaisut ovat saatavil-
la nettisivujen kautta. 

• Rangaistuksesta vapautuvan kuntoutujan ase-
ma. Marjatta Kaurala, Veikko Kylämarttila.  
Raportteja 2/2010

• Seinien takana paljon työtä - Selvitys vankilasta 
vapautuvien vaikeasti asutettavien tukimahdolli-
suuksista. Hannakaisa Ryynänen.  
Raportteja 1/2010

• Omille jaloille – jalkautuvan vertaistalousneu-
vonnan projekti 2006 - 2009
Kriminaalihuollon tukisäätiön & Sininauhaliiton osa-
hankkeen loppuraportti. Jenni Tuulensuu.  
Monisteita 1/2010

• Oppimisvaikeuksista vapaaksi — Asiakastyön 
käsikirja
Oppiva-hankkeen tuottama ohjaajan käsikirja, joka 
soveltuu käytettäväksi niin ryhmä- kuin yksilötyös-
sä. Käsikirjan tavoitteena on oppimiseen liittyvien 
aihealueiden käsittely sekä osallistujien omien oppi-
misvalmiuksien pohtiminen.

Tällä kertaa japanilaisia 
vieraita kuulemassa Portti 
vapauteen -palvelusta.
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KriMinaaLiasiaMiesTOiMinTa Ta T
Kriminaaliasiamiestoiminnan tavoitteena on edistää 
kriminaalihuollon asiakkaiden asemaa yhteiskunnas-
sa ja ehkäistä uusintarikollisuutta. Kriminaaliasiamie-
hen ja asiamiessosiaalityöntekijän infotilaisuuksia 
ja vastaanottoja pidettiin Rikosseuraamuslaitoksen 
toimipaikoissa. Vuoden aikana julkistettiin rangais-
tuksesta vapautuvan kuntoutujan asemaa koskeva 
selvitys ja järjestettiin kutsuseminaari aiheinaan van-
kien tekemät kantelut sekä mahdollisuudet työkyvyn 
selvittelyihin ja kuntoutukseen vankeusaikana.

Portti vapauteen -portaalissa sosiaalityöntekijä ja 
lakimies vastasivat kysymyksiin. Kriminaaliasiamies-
toiminnassa kirjattiin kaikkiaan 390 asiakasyhteyden-
ottoa.

Asiamiehet laativat Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen, KRIS-Suomen Keskusliitto ry:n ja säätiön 
viestintäyksikön kanssa Vankien köyhyysmanifestin, 
johon koottiin keskeiset rangaistuksesta vapautuvan 
kuntoutujan ja heidän omaistensa asemaa koskevat 
parannusehdotukset.

Yhteydenoton aihe

Kuka ottaa yhteyttä kriminaaliasiamiehiin
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KEHITTÄMISYKSIKKÖ
Säätiön kehittämisyksikössä työskentelee kehittämispäällikkö ja projektihenkilöstö. Kehittämisyksikkö vastaa 
säätiön kehittämis- ja koulutustoiminnasta. Se koordinoi, ohjaa ja valvoo projektitoimintaa sekä huolehtii sää-
tiön oman avustustoiminnan valmistelusta ja esittelystä ja koulutustoiminnan suunnittelusta.  Yksikkö koor-
dinoi myös järjestöjen välistä ja julkisen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä rikostaustaisten henkilöiden 
palvelutuotannossa ja kohderyhmän edunvalvonnassa. 
Säätiön omana uutena kehittämisprojektina käynnistyi maaliskuun alussa tutkimus yhteydenpitokäytännöistä 
ja niiden esteistä vankien ja heidän läheistensä välillä. 
Yhteistyössä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa rakennettiin kevään aikana ESR-rahoitteinen Osaava 
ohjaus -projekti, joka sai rahoituksen ja alkoi virallisesti 1.8.2010 jatkuen 31.7.2013 saakka

OPPIVA (Oppimisvaikeuksista vapaaksi -projekti 
2007–2010)
Hankkeen tarkoituksena on laatia oppimisvaikeuk-
sien tunnistamisen ja kuntoutuksen toimintamalleja, 
jotka soveltuvat rikosseuraamusalan asiakkaille ja 
joissa huomioidaan polku rangaistusajasta vapau-
teen. Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden lisäksi 
asiakkaiden läheiset ja omaiset otetaan huomioon. 
Oppivasta lisää sivulla 18.

EHJÄ PERHE (Vankiperheiden ehkäisevä ja kun-
touttava vertaisryhmätoiminnan ja koulutuksen 
kehittämisprojekti 2007–2010)
Projekti on edennyt toimintasuunnitelman mukai-
sesti. Hankkeen aikana on saatu vangin lapsi- ja 
perheteemaa näkyväksi ja onnistuttu herättämään 
kriittistäkin keskustelua erityisesti vangin lapsen oi-
keuksista. Ehjä perheestä lisää sivulla 9.

SOAP (Sijoitus ohjattuun asumiseen 2007–2010)
Projektin tavoitteena oli luoda säätiön, vankeinhoi-
don ja kunnan kanssa yhteistoimintamalli, jonka 
mukaan vanki sijoitetaan koevapauteen tai vankilan 
ulkopuoliseen kuntoutukseen käyttäen säätiön asu-
mispalveluita.  Säätiön tuetuissa soluasunnoissa on 
mm. valvonnallisesti hyvät olosuhteet koevapaus-
sijoituksia varten. Vuoden aikana soluasunnoissa 
aloitti asumispolkunsa 31 asiakasta. Valvottuun koe-
vapauteen sijoitettuja oli 12. 

Uutena tärkeänä yhteistyömuotona oli Kalliolan päih-
detyön kanssa tehtävä kumppanuusyhteistyö Vah-
vasti tukien eli Vahvat-projektiin liittyen. Ohjelmaan 
valitaan valvottuun koevapauteen sijoitettavia vanke-
ja, joille Krits tuottaa tuetun asumisen palvelut.
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VAT (Vapautuvien asumisen tuki -projekti 2009–
2011)
VAT on Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämis-
ohjelmaan liittyvä valtakunnallinen ja pääkaupun-
kiseudullinen hanke, joka työllistää puolipäiväisen 
projektipäällikön ja kolme asumisohjaajaa. Yhdessä 
muiden asumisen tukipalveluja tuottavien järjestöjen 
kanssa on tavoitteena nykyistä kehittyneempi yhteis-
työ rikosseuraamusjärjestelmän, kuntien ja muiden 
asumispalvelujen tuottajien kesken. 

VAT-projekti liittyy Pitkäaikaisasunnottomuuden 
vähentämisohjelmaan (Paavo) ja sen osana Rikos-
seuraamusalan Oma koti -hankkeeseen. Projekti 
käsittää sekä valtakunnallisen että pääkaupunkiseu-
dullisen hankkeen. Valtakunnallisesti kehitetään jär-
jestöjen välistä yhteistyötä ja koordinaatiota järjestet-
täessä asumisen tukipalveluja asunnottomina vapau-
tuville vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille.

Pääkaupunkiseudulla VAT-projektilla tuetaan Kritsin 
asumisen tukipalvelujen laajentamista pääkaupunki-
seutulaisille vapautuville järjestämällä tarvittava tuki 
sekä ohjaus vertaistukijärjestelmiin (mm. Vertaistuki 
Redikseen).

Lähelle (Selvitys yhteydenpitokäytännöistä ja 
niiden mahdollisista esteistä vankien ja heidän 
läheistensä välillä 2010) 
Kriminaalihuollon tukisäätiö toteutti vuonna 2010 sel-
vityksen yhteydenpitokäytännöistä vankien ja heidän 
läheistensä välillä sekä mahdollisista yhteydenpidon 
esteistä. Lisäksi selvityksen tarkoituksena oli tuoda 
lisävaloa niille mekanismeille, jotka vaikuttavat lä-
heissuhteiden ylläpitoon vankeusaikana. Selvityksen 
rahoitti oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto. 

Tällä hetkellä vankien läheiset ovat lähes näkymätön 
ryhmä, vaikkakin heidän merkityksensä vangin kun-
toutumisprosessissa on tunnistettu. Selvityksessä 
tuotettu tieto tarkentaa kuvaa läheissuhteiden ylläpi-
dosta vankeusaikana. Tutkimuksen toivotaan nosta-
van läheissuhteiden merkityksen näkyvämmin esiin 
osana vangin kuntoutusta ja yhteiskuntaan integroitu-
mista. Selvityksen tavoitteena oli myös rakentaa tie-
topohjaa sosiaalisen kuntoutuksen ja läheissuhteiden 
ylläpitokäytäntöjen kehittämiselle. 
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PALVELUT

TUKIASUMISPALVELUT
Kriminaalihuollon tukisäätiön Tukiasumispalvelut 
(Tupa) tuottaa asumisohjausta ja neuvontaa pää-
kaupunkiseutulaisille asunnottomana vankilasta va-
pautuville ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille ja val-
vottuun koevapauteen sijoitettaville. Kohderyhmältä 
edellytetään sitoutumista kuntoutukseen, päihteettö-
myyteen sekä rikoksettomaan elämään. 

Tupalla oli toimintavuoden päättyessä 16 asukas-
paikkaa asumisvalmennusyksiköissä sekä 35 tuki-
asuntokäytössä olevaa pienasuntoa. 

Asuntohakemuksia tuli 175, palveluiden piirissä oli 
yhteensä n. 106 asiakasta, joista kerralla n. 70. Täyt-
töaste oli asumisvalmennusyksiköissä 56 % ja tuki-
asunnoissa 84 %. 
Tukiasumispalveluista lisää sivulla 14 ja 28.

WOP-PALVELUOHJAUS
Keravan vankilan päihteettömällä osastolla, joka on 
muista osastoista eriytetty, toteutetaan WOP-kuntou-
tusta. Kuntoutuksen erityispiirteenä on WOP-palve-
luohjaus, joka alkaa jo vankeusaikana ja painottuu 
vapautumisen jälkeiseen työskentelyyn. WOP-palve-
luohjaus toteutetaan ostopalveluna Rikosseuraamus-
laitoksen ja Kriminaalihuollon tukisäätiön välillä yh-
den palveluohjaajan työpanoksena. WOP-kuntoutus 
on tarkoitettu ensisijaisesti 17-29 -vuotiaille, Etelä-
Suomen alueelta kotoisin oleville miesvangeille. 
WOP-kuntouksen tavoitteena oli vuonna 2010 koko-
naisvaltaisen kuntoutusmallin juurruttaminen osaksi 
rikosseuraamusalan järjestelmää. Keskeinen muutos 
vuoden toiminnassa oli WOP-kuntoutuksen erityisoh-

jaajien osallistuminen soveltuvin osin palveluohjaus-
tapahtumiin. Kokemukset ovat olleet positiivisia ja 
antaneet syvyyttä ja jatkumoa erityisohjaajien teke-
mälle vankilakuntoutustyölle. 

PROJEKTISOSIAALITYÖ VANAJAN 
VANKILASSA
Sosiaalityö on ostopalvelua, jonka tavoitteena on 
järjestää sosiaalityön palvelut Vanajan vankilan eri-
tyisesti naisvangeille, sekä saada sosiaalityön asian-
tuntemus Vanajan vankilassa tehtävän rikosseuraa-
mustyön osaksi.

Sosiaalityöntekijän työ painottuu verkostotyöhön lai-
toksesta ulospäin, valvottujen koevapauksien valmis-
teluun sekä vankien vapautumisen valmisteluun. 

Sosiaalityöntekijän asiakasryhmään ovat kuuluneet 
Vanajan vankilan Vanajan osaston naisvangit (55 
vankipaikkaa sekä 10-paikkainen vankilan perhe-
osasto keväästä 2010 alkaen) ja Vanajan vankilan 
Ojoisten osaston miesvangit (50 vankipaikkaa). 

AVUSTUSTOIMINTA
Säätiö myönsi omista tuotoistaan 13 eri järjestölle 
tai taholle avustuksia, pääasiassa kriminaalihuollon 
tavoitteita edistävään vertais- ja vapaaehtoistoimin-
taan. Avustuksia myönnettiin kaikkiaan 46.382,25 
euroa. Merkittävin näistä oli Sopentuvan Tuki ry:lle 
myönnetty 20.000 euron avustus Sopentuvan leiri-
keskuksen hankintaan. 
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HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Säätiön hallituksessa vuonna 2010 toimivat puheen-
johtajana Lasse Murto, varapuheenjohtajana Outi
Ruishalme sekä jäseninä Eila Lempiäinen, Hannu 
Puttonen ja Timo Simppula. Hallitus kokoontui vuo-
den aikana kahdeksan kertaa. Hallituksen esittelijä-
nä ja sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Jukka Mäki.
Säätiön avustuspäätökset valmisteltiin hallituksen 
asettamassa avustusjaostossa, jota johti puheenjoh-
tajana Lasse Murto, varapuheenjohtajana oli Tiina 
Vogt-Airaksinen sekä Pekka Borg jäsenenä. Jaoston 
jäseninä ja esittelijöinä olivat myös säätiön toimin-
nanjohtaja Jukka Mäki ja kehittämispäällikkö Maarit
Suomela.

Säätiön valtuuskuntaa vuonna 2010 johti puheen-
johtajana Jouko Kalliomaa, varapuheenjohtajana oli
Juha A. Pantzar ja jäseninä Anja Heikkinen, Aarne 
Kinnunen, Ulla-Maija Nikula, Sami Puumala, Marita 
Ruohonen, Ari Saarto, Kimmo Sainio ja Sami Uoti-
nen. Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana kaksi 
kertaa.

Säätiön toiminnanjohtajana on sen perustamisesta, 
vuodesta 2001 lähtien toiminut YTM Jukka Mäki. 
Työntekijöitä säätiön palveluksessa oli kaikkiaan 25 
(28  vuonna 2009), joista työllistettynä yksi. Lisäk-
si säätiön kiinteistöhuollon tehtävissä työskenteli 
siviilipalvelusmies ja kolme työelämävalmennuk-
sessa olevaa henkilöä. Vakituisessa työsuhteessa 
työntekijöistä oli 42 %. Naisia työntekijöistä oli 73 % 
ja miehiä 27 %. Työntekijöistä 27 % oli projektiteh-
tävissä, 45 % erilaisissa palvelutehtävissä sekä 27 
% johto-, talous-, viestintä- tai kiinteistötehtävissä.
Henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta. Henkilökunnan 
sairauspoissaoloja kirjattiin vuoden aikana 322 (364 
vuorokautta vuonna 2009). Koulutuksessa työntekijät 
olivat vuoden aikana 180 päivää (136 päivää vuonna 
2009).

TUPAN VUOSI 2010
 NUMEROINA

Uudet hakemukset       175
   Espoolaisia hakijoita          20
   Helsinkiläisiä hakijoita                    123
   Vantaalaisia hakijoita          12
   Hakijoita muista kunnista         20
Asumisyksiköihin muuttaneet asiakkaat      31
Asumisyksiköistä pois muuttaneet      32
Kritsin tukiasuntoon muuttaneet       12
Kritsin tukiasunnoista pois muuttaneet      13
Espoonkruunu Oy:n asuntoon muuttaneet     3
Y-säätiön jatkoasuntoon muuttaneet        3
Muualle muuttaneet         11
Vankilaan  joutuneet          3

Koevapauksia         12

Asumisohjaajien asiakastapaamiset
Eri asiakkaita n. 13-18/asumisohjaaja/kk

Yhteydenotot ja tapaamiset n. 35-40 x/kk
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Rediksen taidepainotteisessa Matkalla muutokseen -ryhmässä (”Paatuneet Pi-
cassot”) syntynyt työ aiheesta asia tai henkilö, jota ihailen.



30 Kriminaalihuollon tukisäätiö

EUR

TASE

EUR
31.12.2010 31.12.2009

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

    Aineettomat hyödykkeet

        Muut pitkävaikutteiset menot

    Aineettomat hyödykkeet yhteensä

    Aineelliset hyödykkeet

        Maa- ja vesialueet

        Rakennukset ja rakennelmat

        Koneet ja kalusto

        Ennakkomaksut ja keskener.hank.

    Aineelliset hyödykkeet yhteensä

    Sijoitukset

        Käyttöomaisuus

        Sijoitusomaisuus

    Sijoitukset yhteensä

Pysyvät vastaavat yhteensä

Vaihtuvat vastaavat

    Pitkäaikaiset siirtosaamiset

    Lyhytaikaiset saamiset

        Myyntisaamiset

        Muut saamiset

        Siirtosaamiset

    Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

    Rahoitusarvopaperit

        Muut arvopaperit

    Rahoitusarvopaperit yhteensä

    Rahat ja pankkisaamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

VASTAAVAA YHTEENSÄ

 5 939,05

 5 939,05

 1 681,88

 2 846 925,40

 0,00

 123 149,40

 2 971 756,68

 871 708,33

 26 662,68

 898 371,01

 3 876 066,74

 0,00

 73 226,17

 19 970,93

 22 577,28

 115 774,38

 30 996,90

 30 996,90

 101 811,68

 248 582,96

 4 124 649,70

 7 625,12

 7 625,12

 1 681,88

 2 846 925,40

 0,00

 0,00

 2 848 607,28

 631 281,82

 100 005,62

 731 287,44

 3 587 519,84

 2 141,00

 63 729,69

 60 917,55

 7 880,41

 132 527,65

 167 436,59

 167 436,59

 197 895,13

 500 000,37

 4 087 520,21
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 1 681,88

 2 846 925,40

 0,00

 0,00

 2 848 607,28

 631 281,82

 100 005,62

 731 287,44

 3 587 519,84

 2 141,00

 63 729,69

 60 917,55

 7 880,41

 132 527,65

 167 436,59

 167 436,59

 197 895,13

 500 000,37

 4 087 520,21

Kriminaalihuollon tukisäätiö

EUR

TASE

EUR
31.12.2010 31.12.2009

VASTATTAVAA

Oma pääoma

    Peruspääoma

    Muut rahastot

    Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

    Tilikauden ylijäämä

Oma pääoma yhteensä

Vieras pääoma

    Pitkäaikainen vieras pääoma

        Lainat rahoituslaitoksilta

    Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

    Lyhytaikainen vieras pääoma

        Lainat rahoituslaitoksilta

        Saadut ennakot

        Ostovelat

        Muut velat

        Siirtovelat

    Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

Vieras pääoma yhteensä

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

 25 228,19

 2 938 574,23

 497 369,51

 136 385,80

 3 597 557,73

 221 500,00

 221 500,00

 44 500,00

 33 331,21

 42 230,61

 51 559,96

 133 970,19

 305 591,97

 527 091,97

 4 124 649,70

 25 228,19

 2 938 574,23

 368 025,69

 129 343,82

 3 461 171,93

 266 000,00

 266 000,00

 44 500,00

 53 058,21

 33 050,34

 48 889,89

 180 849,84

 360 348,28

 626 348,28

 4 087 520,21
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Kriminaalihuollon tukisäätiö

EUR

TULOSLASKELMA

EUR
1.1.-31.12.20091.1.-31.12.2010

Varsinainen toiminta

    Tuotot

        Myynti- ja palvelutuotot

        Vuokratuotot

        Avustukset

        Ray avustukset

        Muut avustukset

        Avustukset yhteensä

        Varsinaisen toiminnan muut tuotot

    Tuotot yhteensä

    Kulut

        Henkilöstökulut

        Poistot ja arvonalentumiset

        Varsinaisen toiminnan muut kulut

    Kulut yhteensä

Varsinainen toiminta yhteensä

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä

Varainhankinta

    Kulut

Varainhankinta yhteensä

Tuotto- / kulujäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

    Tuotot

    Kulut

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

Tuotto- / kulujäämä

Yleisavustukset

Kokonaistuotto /-kulujäämä

TILIKAUDEN TULOS

 297 817,38

 672 021,70

 688 344,95

 57 420,00

 745 764,95

 18 143,09

 1 733 747,12

-1 099 619,59

-1 686,07

-634 588,86

-1 735 894,52

-2 147,40

-2 147,40

 1 670,33

 1 670,33

-477,07

 20 528,00

-13 665,13

 6 862,87

 6 385,80

 130 000,00

 136 385,80

 136 385,80

 369 109,47

 647 463,48

 763 161,80

 10 000,00

 773 161,80

 30 732,41

 1 820 467,16

-1 232 349,56

-21 628,11

-578 440,00

-1 832 417,67

-11 950,51

-11 950,51

 0,00

 0,00

-11 950,51

 34 060,61

-22 766,28

 11 294,33

-656,18

 130 000,00

 129 343,82

 129 343,82
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818 345

145 164147 982

672 022

70 235

RAY-avustukset

AsumisyhteisömaksutSosiaalipalvelut

Vuokratuotot

Muut

-1 157 703

-269 119

-92 496
-168 509

-46 382

Henkilöstökulut

Asunto- ja toimitilakulut

Palvelut

Muut toiminnan
kulut

Kritsin myöntämät avustukset

TTuuOTOTOTOT

KuuLLuuTT
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PiPariPariP TaTaT LOn LaPseT

Koko Suomi on valkoisena tupruavan lumipuuterin 
vallassa. Ihmiset keräytyvät kuin lintuparvi suojaan 
bussikatoksen alle. Kinosten keskellä sievässä piparkak-
kutalossa asuu perhe, johon kuuluu äiti-Hanna ja liuta 
lapsia. On omat ja naapurin kakarat, kissat ja koirat. 
Lapsilla on tilaa melskata ja naapurin penskat syöte-
tään samalla kun omat.

Kun vanhempi on yksinhuoltaja, lasten usein kilpaile-
vat hänen ajastaan. Siispä annamme lasten välillä syö-
dä piirakkaa pöydässä. Tässä perheessä lapset tietävät, 
että isä on vankilassa. Ei tarvitse hyssytellä, mutta välil-
lä kuiskaamme, jos asia ei ole lasten korville sopivaa.

Perheen isä Janne suorittaa pitkää tuomiota. Hanna 
alkaa kertoa, miten perhestä huolehtiminen siirtyi 
hänen harteilleen ja miten raskasta kaikki oli etenkin 
silloin, kun käytiin oikeuskäsittelyä ja odoteltiin lopulli-
sen tuomion saamista. Sitten alkoi vankeusaika, jota on 
suoritettu jo pitkään. Vuodet vierivät, lapset kasvavat, 
elämä menee eteenpäin.

Nyt on meneillään seesteinen aika ja lapsetkin ovat 
tottuneet tilanteeseen. Toista oli alussa, kun Hanna 
kantoi poliisivankilaan kirjastosta kirjoja, kahvia ja 
ruokaa, kävi töissä, hoiti lapsia, huolehti vanhemmista 
sukulaisista, selvitteli sotkua asianajajan kanssa. Miten 
silloin edes jaksoi?

Isä ei voi vain kadota
Kun Janne vangittiin ja poliisi tutki tapausta, Hanna 
muistaa pohtineensa, miten kertoa asiasta lapsille. Hä-
nellä ei ollut aavistustakaan, keneltä tai mistä hän olisi 
voinut kysyä asiasta. Kauhein vaihtoehto lapsille kui-
tenkin on, jos isä yhtäkkiä vain häviää, Hanna päätteli. 
Siksi hän kertoi, missä isä oli, mutta ei tarkempaa syytä 
isän vangitsemiseen. Alibi-lehdestä hän näytti siellä 
olevaa kuvaa perhetapaamishuoneesta. Siellä tavattai-
siin isä.

Lapset olivat niin pieniä, etteivät he oikein ymmärtä-
neet koko asiaa. Lisäksi perhe päätti muuttaa toiselle 
paikkakunnalle, mikä esti heitä leimaantumasta uudes-
sa paikassa. Muuton myötä lasten kaveritkin vaihtuivat.

Hanna itse sen sijaan menetti työpaikkansa esimiehelle 
tulleen puhelinsoiton myötä. Kun määräaikainen työ-
suhde loppuu, sitä ei jatketa, Hanna toteaa lakonisesti. 
Hänellä ei selvästikään ole tapana jäädä murehtimaan 
menneitä. Ihmiset ovat erilaisia. Päiväkodissa perhettä 
sentään ymmärrettiin. Siellä Hannalle oli todettu, ettei 
isän tilanteella ole heidän toiminnassaan väliä. Myö-
hemminkin koulussa ja päiväkodeissa on suhtauduttu 
aina asiallisesti, kun Hanna on kertonut lasten isästä.

Jannen ollessa vangittuna lapsilla oli mahdollisuus 
nähdä häntä pleksin läpi, mutta Hannan mielestä ne 
eivät ole lasten paikkoja. Täytyy olla aika iso lapsi, että 
ymmärtää, että se pleksi on siinä välissä ja että ei voi 
koskettaa.

Myöhemmin lapset saivat mahdollisuuden tavata isää 
perhehuoneessa. Siitä ajasta Hanna ei kuitenkaan pysty 
muistamaan mitään. Janne oli siinä vaiheessa jo yksi-
nolosta väsynyt hänkin. 

Viimein tuomio tuli ja Janne siirrettiin suorittamaan 
tuomiotaan vankilaan. Hanna kertoo, että siirron myö-
tä perheen tapaamisiin tuli jälleen pitkä tauko. Hanna 
oli niin väsynyt, ettei hän oikein jaksanut tehdä mitään 
päätöksiä. Suhde Janneen takkuili. Nyt hän toteaa tuon 
vuoden olleen erityisen raskaan elämässään.

Kun perhetapaamiset alkoivat pyöriä – kerran kuukau-
dessa oli viiden tunnin tapaaminen – ne olivat aluksi 
hyvä juttu. Uudessa modernissa vankilassa on perhettä 
varten kaksi yksiötä wc:llä. Huoneessa on sohva, pin-
nasänky, tv, sänky, pöytä, vähän leluja ja muutama dvd 
tai vhs-kasetti.

Tämän tarinan – ja monta muuta – voit lukea loppuun 
porttivapauteen.fi -verkkopalvelun Kohtaamisia-osasta.
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Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kinaporinkatu 2 E 39
00500 Helsinki

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

toimisto@krits.fi
porttivapauteen@krits.fi

www.krits.fi
www.porttivapauteen.fi

Vuosikatsauksen teemana ovat tällä kertaa 
mm. Oppiva- ja Perhetyöhankkeet sekä 
säätiön tukiasumispalvelut.




