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”Parhaassa tapauksessa taloudellinen pakko saat-
taa lopulta saada aikaan sen, mihin humanistisesti 
ajatelleet asiantuntijat eivät ole pystyneet.” 

Näin pohdiskeli kriminologi Kauko Aromaa säätiön kym-
menvuotisjuhlaseminaarissa viime syksynä. Ainakin 
vapaudessa suoritettavat uudet seuraamusmuodot ovat nyt 
murtautumassa läpi tukenaan elektroninen valvonta. 

Säästöjen seurauksena kriminaalipolitiikan suuntana voi olla 
esimerkiksi huumausainerikosten dekriminalisointi, syyttä-
mättä jättämisen käytön yleistyminen, ehdollisten rangais-
tusten laajempi soveltaminen, vapaudessa suoritettavien 
rangaistusten yleistyminen, varhaisen puuttumisen lisäämi-
nen ja elektronisen valvonnan laaja-alainen käyttöönotto.

Jälkihuollon näkökulmasta asteittainen vapauttaminen ja 
yhdyskuntaseuraamusten laajentaminen tuovat parem-
pia mahdollisuuksia tukea rangaistuksesta vapautuvaa 
arkielämän haasteisiin. Erityisen mielekkäältä on tuntunut 
ottaa valvottuun koevapauteen tulevia säätiön asumispalve-
luihin. Moni on vapautumisen jälkeen voinut saumattomasti 

POSITIIVISTA KRIMINAALI-
POLITIIKKAA?

- säästöt uhkaavat

jatkaa niissä asumistaan. Koevapaus on ollut hyvä paimen 
opeteltaessa itsenäistä asumista ja normaalia arjen hallintaa 
mielekkäässä päivätoiminnassa. Se on tuonut selkärankaa 
päihteisestä ja rikollisesta alakulttuurista vierottautumiseen.   

Vai onko hyvältä näyttävässä kehityksessä kyse kuitenkin 
julkisen palvelukoneiston säästöistä, joiden alta paljastuu 
karua kehitystä? Näyttöä on siitäkin: rangaistuksen aikainen 
aktivointi ja kuntoutus ovat vähentyneet. On laitoksia, joissa 
perhetapaamisia tai SPR:n vankitapaajien käyntejä on rajoi-
tettu, kun vartijoita ei riitä niiden järjestämiseen. Jälkihuollossa 
aktivointiin ei ole saatu lisävoimavaroja. Vertaisjärjestöjen 
vapaaehtoistyö ei kata kaikkea jälkihuollon tarvetta. 

Positiivinen kriminaalipolitiikka ammentaisi Aromaan 
mukaan keinonsa kansalaisyhteiskunnasta, yhdistyksistä, 
sosiaaliturvasta, perheestä. Tarvitaan luottamukseen perus-
tuvaa ja sitä vahvistavaa yhteiskuntapolitiikkaa. Kolmannella 
sektorilla on tässä tärkeä rooli. Aromaan mukaan se kykenee 
paremmin luomaan siteitä ja luottamusta, mikä on välttämä-
töntä yhteistyölle syrjäytyneiden kanssa sekä kansalaistoi-
minnalle yleisesti. Jos rangaistus on välttämätön, siihen pitäisi 
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- säästöt uhkaavat

Jukka Mäki
Toiminnanjohtaja

liittää rakentavia ainesosia, jotka auttavat pääsemään ulos 
vastenmielisestä tilanteesta sen sijaan, että sitä pahenne-
taan. Positiivisia sanktioita tulisi tutkia huolellisesti.

Yleishyödyllisten järjestöjen toiminnassa on paljon positii-
vista voimaa ja halua pyyteettömään yhteistyöhön. Kunpa 
valtiovaltakin ja EU osaisivat ottaa sen paremmin huomioon. 
Nykyinen kilpailu- ja hankintalainsäädäntö ovat murenta-
massa yleishyödyllisyyden periaatteita, kun ne kaventavat 
järjestöjen palvelutoimintaa kapeaan liiketaloudelliseen 
toimintamalliin.

Miten jatkamme? Säätiö haluaa edistää uusia ja entistä 
vahvempia tukimuotoja vapaudessa rikosseuraamuksia 
suorittavien tueksi. Siinä tarvitaan sektori- ja rahoitus-
vastuurajat ylittävää yhteistyötä niin viranomaisten kuin 
järjestöjen kesken. Haluamme kehittää Portti vapauteen 
-nettipalveluamme online-käyttöön vangeille. Uskomme, 
että he hyötyisivät siitä samalla tavalla kuin vankien omaiset, 
jotka sen avulla ovat voineet antaa paljon positiivista tukea 
toisilleen. Olemme ottamassa ensi askeleita rikollisuutta 
ehkäisevän työn puolelle aloittamalla jenginuorten rikoksen-

torjuntahankkeen järjestöyhteistyönä.  Rikosten sovittelu on 
näyttänyt positiivisen voimansa. Sillä on voitu vastata sekä 
rikoksen uhrin tarpeisiin että tekijän mahdollisuuksiin sovit-
taa tekoaan. Säätiö haluaa kokeilla, voiko sovittelu tuoda 
positiivista tulosta myös vakavien rikosten käsittelyssä.

Meissä on voimaa ja halua. On ollut upeaa olla sääti-
ön toiminnassa mukana ensimmäiset kymmenen vuotta 
ja seurata, kuinka säätiö on saanut innokkaita, työhönsä 
sitoutuneita, asiakkaita kunnioittavasti kohtaavia tekijöitä 
joukkoonsa. Meillä on monta uudenlaisen jälkihuoltotyön 
pioneeria joukossamme ja voin olla heistä ylpeä.

Jukka Mäki

Kritsin toiminnanjohtaja Jukka Mäki pelkää nykyisen 
kilpailu- ja hankintalainsäädännön murentavan yleis-
hyödyllisyyden periaatteita.
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Säätiö on toimintansa alusta lähtien avustanut kriminaali-
huoltotyötä tekeviä järjestöjä. Tukea näiden toimintaan on 
myönnetty euroina tai vuokra-avustuksina lähes 870 000 €. 
Avustuksia ovat saaneet erityisesti vapaaehtoista vertais-
tukityötä tekevä KRIS-liike sekä Vankien Omaiset ry, mutta 
myös kriminaalihuoltotyötä tekevät ammattijärjestöt.
Kymmenvuotisen toimintansa kunniaksi säätiö perusti 
Kriminaalihuollon palkinnon vuonna 2011. Se voidaan 
myöntää kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään 
kriminaalipoliittiseen toimintaan, jolla tuetaan rikoksesta 
tuomittujen ja heidän läheistensä sijoittumista yhteiskuntaan 
ja rehelliseen elämään. Palkinnolla edistetään humaania 
kriminaalihuoltotyötä ja kiinnitetään yhteiskunnan huomiota 
rikoksesta tuomittujen jälkihuollon tarpeisiin.

Palkinnon päättäjäksi valitaan henkilö, joka on omalla työl-
lään ansioitunut humaanin kriminaalihuoltotyön edistäjänä.

Ensimmäiseksi palkinnon päättäjäksi valittiin jo vuosikym-
meniä vankien aseman parantamiseksi työtä tehnyt lääkäri 
Ilkka Taipale. Hän valitsi 10.000 €:n toimintatuella palkitta-
vaksi KRIS-Tampere ry:n vertaistukityön. Kunniamaininnan 
työstään saivat myös pirkanmaalaisen Silta-Valmennusyh-
distyksen vankien kuntoutustoiminta sekä Vankien Omaiset 
VAO ry:n vertaistukitoiminta.

Kriminaalihuollon palkinnon lisäksi  
säätiö myönsi toimintavuoden aikana 
avustuksia seuraavasti:

Vankien Omaiset VAO ry  9.000 € 
KRIS-Tampere ry  7.500 € 
KRIS-Lahti ry   4.000 € 
KRIS-Etelä-Suomi ry  2.000 € 
KRIS-Turku ry   2.000 € 
Sopentuvan Tuki ry  2.000 € 
KRIS-Etelä-Pohjanmaa ry 1.200 €
Vailla Vakinaista Asuntoa ry    550 €
Päihdehuollon Valtakunnallinen 
Yhteistyöryhmä, PÄIVYT    150 €

YHTEENSÄ  
Palkinto ja avustukset             38.400 €

Avustustoiminnasta  
kriminaalihuollon palkintoon

Sami Nieminen KRIS-Tampereesta vastaanottaa 
palkintoa Ilkka Taipaleelta.
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Ilkka Taipale, palkinnonjakopuhe 
KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ 
10 VUOTTA 25.10.2011
Kriminaalihuollon tukisäätiön palkinto humaanista kriminaalihuoltotyöstä

Juuri tänään putosi ainoasta omenapuustamme sen ainoa omena 
eteemme käydessämme aamuvarhaisella uimassa Vantaanjoessa. 
Myös antiikin Paris’lla oli vain yksi omena. Hän ei kuitenkaan kyen-
nyt valitsemaan kelle sen antaisi, vaan heitti sen kaikkien kolmen 
joukkoon ja sanoi: kauneimmalle!

Tätäpä en tee, sillä puussa kasvaa jokainen vuosi lisää omenia. 
Ilahduin, kun Krits päätti pyytää minua valitsemaan palkinnon 

saajan semmitenkin, kun Kritsin edeltäjä Kriminaalihuoltoyhdistys 
ei hyväksynyt minua eikä ystäviäni 1960 luvun lopulla jäsenikseen. 
Pelko oli suuri, että olisimme sen vallanneet - ja niin olisimmekin. 
Eikä sitä niin helposti olisi sitten lakkautettukaan.

Olen esittänyt Kriminaalihuollon tukisäätiön ensimmäisen 
kerran luovutettavan palkinnon myöntämistä KRIS-Tampere ry:n 
vertaistukitoiminalle.

KRIS = Kriminellas Revansch i samhället, eli entisten vankien 
omaehtoista toimintaa kohtalotovereiden kanssa ja puolesta. Juuri 
tätä olemme odottaneet 40 vuotta.

KRIS seuraa uljasta polkua, jota aiemmin ovat käyneet erityi-
sesti AA Suomessa jo 40 luvun lopulta, sittemmin Psykiatrisesti 
kuntoutuvien etujärjestö, Mielenterveyden keskusliitto, Helmi, 
Vailla vakinaista asuntoa ry, SETA, Trasek, Aseistakieltäytyjäliitto, 
Aivovammayhdistys, Lukihäiriöläisten liitto (Erilaiset oppijat ry), 
ääniä kuulevien verkosto jne. Pohjimmaiset ovat järjestäytyneet itse 
– kuinka vaikeaa ja hidasta se on ollutkaan aluksi.

Itse palkinnon perustaminen on symbolinen ja arvokas teko siinä 
kovassa ilmapiirissä, jota rangaistusten koventamisvaatimukset 
heijastavat yhteiskunnassamme, jossa eriarvoisuus muutenkin on 
kohtuuttomasti kasvanut. Tässä atmosfäärissä KRIS puolestaan 
on melkein raamatullinen ilmestys, edustaahan se mustia lampaita 
ja kotiinsa palaavia tuhlaajapoikia – mutta siten, että nämä ovat 
alkaneet etsiä vertaisiaan ja tukea heitä.

Vankien omaiset ovat sisäpiiriläisiä.. Heidän käynneillään 
vankiloissa ja toiminnallaan niiden ulkopuolella on henkisesti - ja 
yhteiskuntataloudellisesti paljon suurempi merkitys kuin yhteis-
kunnan tuella heille nyt. Myös heidän järjestäytymisensä on ollut 
kivikkoinen ja lisäksi vaikea, koska jäsenistö nopeasti vaihtuu 

vankien vapauduttua ja lyhytaikaisvankien omaiset eivät järjes-
täydy. Omaiset Mielenterveyden puolesta ry on esimerkki, joka 
on aikanaan noussut myös tyhjästä. Omaishoitajat ja läheiset ry, 
kehitysvammaisten ja muiden vammaisten omaiset ovat aukaisseet 
puolestaan polkuja, joita Vankien omaiset ry seuraa.

Suomessa sekä poliitikot että ay-liike ovat huolestuneita, 
ettei tänne syntyisi kaksia työmarkkinoita. Tällöin tarkoitetaan 
normaalia työehtosopimusten säätelemiä markkinoita ja toisaalta 
harmaita tai pimeitä markkinoita, joissa palkanmaksu noudattaa 
muita aatteita.

Kuitenkin Suomessa on reaalisesti jo kahdet – ellei kolmet – 
työmarkkinat. Siis normaalit palkkatyömarkkinat ja toiset, hyvin 
monimuotoiset kuin kaleidoskoopin kuvat. Näihin kuuluvat mm 
palkkatukityö, sosiaalisten yritysten työ, työvalmennus, työkokeilu, 
työharjoittelu, oppisopimustyö, työpajatyö, huoltosuhteinen työ, 
suojatyö, kuntouttava työtoiminta, yhdyskuntapalvelu, kehitysvam-
maisten ja mielen sairaiden työtoiminta, Klubitalojen siirtymätyö, 
siviilipalvelus, varusmiesten palvelu, talkootyö, kotitaloustyö, 
vankityö, opiskelutyö, taksvärkkityö... Kaikkea tätä voi nimittää 
yhteiskunnalliseksi työksi eli YTY:ksi. Tästä työstä kokonaisuutena 
poliitikot, ay-liike saati yhteiskunta ei ole riittävästi ollut kiinnostu-
nut ja siksipä se on niin hajanaisesti organisoitu ja rahoitettu.

SILTA Valmennusyhdistys ry on loistava esimerkki tämän työn 
järjestäjästä ja organisoijasta. Se ei lajittele eikä nimittele entisiä 
vankeja, ehdonalaisia tai yhdyskuntapalvelijoita erikseen muista 
asiakkaistaan vaan tarjoaa myös sillan em. kahden työmarkkinan 
välille niille, joilla on siihen työtaitojensa ja kykynsä perusteella 
edellytyksiä. Eli sen kaltaista YTYÄ enemmän yhteiskuntaan.

Voisiko tämä palkinto, sen antaja, ehdokkaat ja lopulta sen 
saaja toimia entsyyminä sille, että suomalaiset kansana ryhtyisivät 
massiivisemmin tukemaan humaania kriminaalihuoltotyötä. Ei 
ole mahdotonta, että taikurin hatusta tulee 50 jänistä, jos kerran 
munasta voi tulla kokonainen krokotiili ja yhdestä siemenestä ko-
konainen omenapuu ja kokonaisesta omenapuusta voi pudota juuri 
tänään yksi omena!

PORTILLA VASTASSA

KRIS-Tampere ry:n auto on en-
tinen poliisiauto, jonka se hankki 
toimintaansa varten uusittuna 
Naarajärven vankilasta saamal-
laan Kriminaalihuollon palkinto-
rahalla. Päätös hankinnasta oli 
yksimielinen. Omaa autoa oli jo 
pitkään kaivattu ”portille vastaan 
-ajoissa” sekä  kuljetuksissa ryh-
miin ja retkille.

Avustustoiminnasta  
kriminaalihuollon palkintoon
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Toiminta-ajatus

Kriminaalihuollon tukisäätiö (Krits) on rangaistuk-
sesta vapautuvien ja heidän läheistensä selviyty-
mistä ja elämänhallintaa edistävä valtakunnallinen 
asiantuntija ja palveluntuottaja. Säätiö kehittää ja 
tukee kuntouttavaa jälkihuoltojärjestelmää ja alan 
järjestö- ja vapaaehtoistyötä sekä tuottaa tuki-
asumispalveluja pääkaupunkiseudulla. Toiminnan 
tavoitteena on uusintarikollisuuden ehkäisy.

Säätiön toiminta jakautuu järjestö-, palvelu- ja avustustoi-
mintaan. Järjestötyön keskiössä on alan asiantuntija- ja 
kehittämistoiminta, kohderyhmän kuntoutumista edistävä 
järjestötyö sekä kriminaalipoliittinen vaikuttaminen, vaikutus- 
ja edunvalvontatoiminta. Palvelutoiminnassa tuotetaan tuki-
asumispalveluja sekä sosiaalipalveluja rikosseuraamusalalle 
sekä kunnille. Lisäksi säätiö myöntää avustuksia tarkoitus-
periään edistävään toimintaan.
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Säätiön toimintavuosi oli sen kymmenes, jonka kunniaksi 
jaettiin ensimmäinen Kriminaalihuollon palkinto. Tukiasun-
totoimintaa laajennettiin merkittävästi. Säätiö osti vuoden 
aikana yhdeksän asunto-osaketta tukiasuntokäyttöön. 

Säätiön kehittämisyksikössä oli meneillään kuusi kehittämis-
projektia, joista neljä saatiin päätökseen. Järjestölähtöistä 
palvelutoimintaa tuottivat Viestintäyksikkö, Vertaistuki Redis, 
Kriminaaliasiamiestoiminta sekä asumispalvelukoordinaat-
torin toiminta. Säätiön asiantuntijatoimintana käynnistyi vuo-
den aikana oppimisvalmennustyö sekä lapsi- ja perhetyö. 

Maksuperusteinen palvelutoiminta käsitti tukiasumispalvelut 
(asumisohjaustyö,  15 -paikkainen asumisvalmennusyksikkö 
ja 43 tukiasuntoa) pääkaupunkiseudulle rikosseuraamuk-
sesta asunnottomana vapautuville, mutta kuntoutukseen 
sitoutuneille, sekä sosiaalityöntekijätoiminnan Vanajan 
vankilassa sekä WOP -kuntoutustoiminnassa. 

Säätiö myönsi omista tuotoistaan kahdeksalle eri järjestölle 
tai taholle avustuksia, pääasiassa kriminaalihuollon tavoittei-

Toimintavuosi 2011
ta edistävään vertais- ja vapaaehtoistoimintaan. Avustuksia 
myönnettiin kaikkiaan 28.400,00 euroa. Lisäksi säätiö jakoi 
ensimmäistä kertaa perustamansa Kriminaalihuollon pal-
kinnon. Palkinto (10.000 €) myönnettiin KRIS-Tampere ry:n 
vertaistukitoimintaan.

Säätiön viestintäyksikön Portti vapauteen -internetportaa-
lissa avattiin uudet palvelusivut ammattilaisille sekä lapsille. 
Säätiön tietohallintopalvelin uusittiin ja ajanmukaistettiin 
ja samalla asiakirja- ja työryhmähallinnassa siirryttiin  yhä 
enemmän internetpohjaiseen SharePoint-palveluun. 
Tukiasumispalveluyksikkö otti käyttöön sille räätälöidyn asia-
kashallintajärjestelmän (Vetobox) sekä sai valmiiksi prosessi-
kuvauksen järjestämästään tukiasumispalvelusta. 

Säätiön tuotot muodostuivat Kinaporinkadun kiinteistön 
tuotoista 28 %, tukiasumispalvelujen tuotoista 21 %, sosi-
aalipalvelutoiminnasta ja muista tuotoista 10 %, Raha-auto-
maattiyhdistyksen avustuksista 37 %, Helsingin kaupungin 
ja Oikeusministeriön avustuksista sekä  ESR-rahoituksesta 
4 %.
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Kriminaaliasiamiestoiminta jakaantuu vaikuttamistoi-
mintaan ja asiakastyöhön. 

Kriminaaliasiamiestoiminta toteuttaa vaikuttamistyötä laati-
malla mm. raportteja ja selvityksiä, antamalla lausuntoja ja 
esitelmiä, osallistumalla erilaisiin hankkeisiin ja vastaamalla 
kysymyksiin Portti vapauteen -portaalin neuvontaosiossa.

Asiakastyönä kriminaaliasiamiestoiminta täydentää ja tukee 
olemassa olevia palveluja. Asiakkaille annetaan neuvontaa 
ja ohjataan tarvittaessa oikean viranomaisen tai muun toi-
mijan palveluihin. Väliinputoamistilanteissa otetaan yhteyttä 
viranomaisiin sekä viime kädessä avustetaan valitusten, 
muistutusten ja kanteluiden tekemisessä.

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmassa päätettiin muuttaa 
kriminaaliasiamiestoiminnan  henkilöstörakenne vastaa-
maan paremmin palvelujen kysyntää. Juristin tehtävän 
tilalle perustettiin myös velkaneuvojana ja palveluohjaajana 
toimivan sosiaalineuvojan tehtävä.  

Eniten yhteydenottoja oli asumiseen liittyvissä asioissa, 
jotka muodostivat lähes kolmanneksen yhteydenotoista. 
Asuntoasioissa merkittävänä ongelmana oli viranomaisten, 
erityisesti sosiaali- ja asuntoviranomaisten, välisen yhteis-
työn toimimattomuus. Kuntoutukseen liittyvissä asioissa 
keskeisimpiä olivat valvottuun koevapauteen pääsyyn ja 
koevapauden sisällön suunnitteluun liittyvät vaikeudet sekä 

Kriminaaliasiamiestoiminta
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Kriminaaliasiamiestoiminnan tavoitteena on 
edistää rangaistuksesta vapautuvien ja heidän 
omaistensa asemaa yhteiskunnassa, tarpeen-
mukaisten palvelujen saatavuutta, yhteiskuntaan 
sijoittumista sekä ehkäistä uusintarikollisuutta. 
Keskeisiä alueita ovat kohderyhmän edunval-
vonta ja vaikuttamistoiminta, palvelujärjestelmän 
ja viranomaisyhteistyön parantaminen sekä 
tiedotuksen, koulutuksen ja konsultoinnin tuot-
taminen. 

perhetapaamisten saaminen ja poistumisluville pääseminen. 
Lasten elatukseen liittyvät kysymykset nousivat esille aiem-
paa enemmän. Elatustukiasioiden siirryttyä Kansaneläkelai-
tokselle elatusapuveloista voi saada maksukyvyttömyyden 
takia maksuvapautuksen vain vuoden ajalta takautuvasti, 
kun aiemmin aikarajoitusta ei ollut. Lastensuojeluasioissa 
painottuivat rangaistustaan suorittavien hankaluudet tavata 
lapsiaan sekä lastensuojeluasiakirjojen saanti. Velka-asioissa 
asiakkaita pääasiassa neuvottiin ja motivoitiin selvittämään 
velkojaan ja tapauksissa, joissa asiakkaalla oli maksuvaraa, 
ohjattiin Takuu-Säätiöön järjestelylainan saamista varten, ja 
joissakin tapauksissa kunnallisen talous- ja velkaneuvonnan 
samoin kuin sosiaalisen luototuksen palveluihin.

Yhteydenoton syy

Annettu palvelu

Raportti Kriminaaliasiamiestoiminnan 

arvioinnista ja kehitysnäkymistä 

Kriminaaliasiamiestoiminnan arvioin-
tia ja kehitysnäkymiä koskeva raportti 
valmistui kesäkuussa 2011. Raportissa 
esiteltiin kriminaaliasiamiestoiminnan 
kehitysvaiheita sekä keskeisten asiakas-
tapausten kautta asiakkaiden oikeuksien 
toteutumista ja tarvittavia toimenpiteitä 
oikeuksien toteutumisen parantamisek-
si. 
 
Raportista ilmenee, että asiakkaiden 

oikeuksien toteutumiseen liittyviä keskeisiä 
ongelmakohtia ovat harkinnanvaraisen toi-
meentulotuen myöntämiskäytäntöjen erittäin 
suuri vaihtelu kunnasta toiseen ja asunnon 
saaminen vapautumisen jälkeen. Myös mo-
nien muiden palvelujen saannissa ilmenee 
ongelmia. Näitä ovat mm. vankilassa aloite-
tun kuntoutuksen jatkuminen vapaudessa, 
korvaushoidon tarpeen arviointi ja korvaus-
hoidon aloittaminen vankilassa sekä talous- 
ja velkaneuvonnan palvelujen saaminen. 
Raportti on julkaistu Kriminaalihuollon tuki-
säätiön nettisivuilla. 
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Vertaistuki
Redis

Toimintakeskus Redis ohjaa vankilakierteestä ja 
päihderiippuvuudesta toipuvia ihmisiä elämässään 
eteenpäin. Rediksessä rikostaustaiset asiakkaat 
saavat tukea vertaisiltaan rikoksettoman ja päih-
teettömän elämän rakentamisessa. Rediksessä 
työskentelee vakituisesti kaksi ohjaajaa. Kummalla-
kin on sosiaali-alan koulutuksen lisäksi omakohtais-
ta kokemusta päihdekierteestä selviytymisestä.  

Rediksen rahoitus toteutuu RAY:n ja Helsingin kaupungin 
sosiaalilautakunnan avustuksena sekä pieneltä osin yhteis-
työvankiloilta korvauksena vangeille suunnatuista ryhmätoi-
minnoista. 

Redis järjesti ja kehitti vankiloissa tapahtuvaa motivoivaa 
ryhmä- ja yksilötyötä kuudessa vankilaryhmässä Helsingin, 
Suomenlinnan ja Keravan vankiloissa. Redis-
infotilaisuuksia pidettiin  Vantaan, Jokelan, Vanajan, Riihimä-
en ja Keravan vankiloissa

Rediksellä on käytössään 137 m2:n yhteistila Kinaporinka-
dun kiinteistössä sekä Rediksen omalle asiakaskunnalle että 
asumisen tukipalveluissa mukana oleville asiakkaille.

Vuoden aikana kirjattiin 2 338 käyntiä Rediksen toiminnois-
sa (2410 käyntiä vuonna 2010): työntekijäkeskusteluita, 
ryhmäkeskusteluita, palveluohjausta, pelejä, television 
katselua, kahvittelua, ohjattua omakustanteista ruoan 
valmistusta, retkiä ja käyntejä erilaisissa maksuttomissa ja 
maksullisissa vapaa-ajanviettokohteissa.
Rediksessä asioidessa on oltava selvin päin, mutta muuten 
kynnys pyritään pitämään mahdollisimman matalana. Perin-
teistä aktivointitoimintaa (retket yms.) vähennettiin, avointa 
päiväkeskushenkeä rakennettiin enemmän, räätälöityä ja 
pienimuotoista kädentaitotoimintaa kehitettiin ja käynnistet-
tiin naisten ryhmätoiminta, jotta asiakkaiden tarpeisiin vas-
tattaisiin. Redis on suunnattu nimenomaan juuri vankilasta 
vapautuneille ja heillekin vain siksi aikaa, kuin vankilatausta 
heidän identiteettiään määrittelee.
Rediksessä toimi myös kaksi vapaaehtoista vertaistyön-
tekijää. Rediksessä yhdyskuntapalvelua suoritti  kolme 
henkilöä, yhteensä 338 tuntia. Työharjoittelussa oli yksi 
rikosseuraamusalaan erikoistunut sosionomiopiskelija 
Laurea-ammattikorkeakoulusta ja yksi harjoittelija DIAK:sta. 
Laurean Rikosseuraamusalan opiskelijat käyvät myös opin-
tokäynneillä Rediksessä .
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Redis
Lauantaisin Rediksen keittiössä Kinaporinkadulla 
entiset vankilakundit kokkaavat yhdessä lounasta.   
Ruuanlaiton lisäksi ryhmässä opetellaan tekemään 
ruokaostokset mahdollisimman taloudellisesti.

On aamupäivä pääsiäislauantaina. Ainoa ääni toiminta-
keskus Rediksen keittiössä on kahvinkeittimen pulputus. 
Rediksen ohjaaja Elina Toijanaho on juuri tullut töihin ja 
keittää valmiiksi aamupäiväkahveja pian saapuville ruokaryh-
mäläisille. 

Ensimmäisenä sisään pyyhkäisee Rediksen yläkerrassa 
Kritsin soluasunnossa asuva Toni. Enää ei ole hiljaista. Toni 
aloittaa puheen jo kynnykseltä. Hänen asuntonsa ovikortti 
reistailee ja pääsiäinen on pilalla. Huoltomiehen tilaaminen 
maksaa maltaita. 

Toijanaho lupaa miettiä ratkaisua ovikorttiongelmaan lou-
naan jälkeen. Toni rauhoittuu ja kysyy, mitä tehdään ruuaksi. 

”Kanakastiketta ja riisiä. Niinhän me viime kerralla sovittiin”, 
Toijanaho vastaa. 

Tosin kanakastikkeen ehdottaja itse ei ole enää ruokaryh-
mässä. Hän retkahti viikolla ja joutui takaisin kiven sisään. 
Sellaista sattuu ruokaryhmässä aina silloin tällöin. 

Kohta muutkin ruokaryhmäläiset ovat jo paikalla. Ruokaryh-
mässä käy viidestä seitsemään entistä vankia viikoittain. 

Toni ja kaksi muuta pääsiäislauantaina paikalla olevaa ruoka-
ryhmäläistä ovat mukana Vahvasti tukien -hankkeessa. 

Kritsin ja Kalliolan yhteisessä hankkeessa kehitetään Vahvat-
kuntoutusohjelmaa vankilasta asunnottomiksi vapautuville 
päihdeongelmaisille vangeille. Osallistuminen ruokaryhmään 
on pakollinen osa avokuntoutusohjelmaa, jonka yhtenä 
tavoitteena on opettaa arjen hallintaa. 

Erkin ei enää täydy toimintavelvoitetta täyttääkseen käydä 
ruokaryhmässä, mutta hän ei malta lopettaa. Erkki matkaa 
joka lauantai Pohjois-Helsingistä Sörnäisiin kokkaamaan. 

”Täällä on mukavaa porukkaa. Ruokaa on kiva tehdä ja 
syödä yhdessä”, Erkki sanoo. 

Marketissa vertaillaan hintoja 

Ruokaryhmäläiset hörppäävät kahvinsa. Samalla suunnitel-
laan kauppalistaa. 

Vaasan aukion S-marketissa ryhmäläiset tutkivat tarkkaan 
Toijanahon opastamana kanapaketteja. Lopulta päädytään 
ostamaan valmiiksi marinoituja Rainbow-merkkisiä kanasui-
kaleita. Ostoskärryyn ladataan vielä salaattiainekset, riisiä ja 
kermaa. Lounastarpeet maksavat noin 15 euroa. 

”Tarkoitus on opetella tekemään ruokaostokset järkevästi 
ja taloudellisesti. Jos haluaa pysyä kaidalla tiellä ja ansaita 
elantonsa rehellisin keinoin, kannattaa harjoitella säästäväis-
tä elämäntapaa”, Toijanaho sanoo. 

Ruokaryhmässä 
opetellaan yhdessä 
arjen taitoja

Ruokaryhmäläiset tekevät ostokset yhdessä Vaasan 
aukion marketissa.
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Lauantainakin pitää kiirettä

Keittiö pysyy lähes armeijamaisessa järjestyksessä kokka-
uksen aikanakin. Ruuanlaittoastiat tiskataan saman tien ja 
pannaan paikoilleen. 

Pian pöytä on katettu ja ruoka valmista. Lounaspöydässä 
käydään muun muassa keskustelua Matti Nykäsestä. On-
kohan Matti saanut erityiskohtelua, kun pääsi koevapauteen 
niin lyhyen istumisen jälkeen? 

Ruuan jälkeen Rediksen keittiö on siistitty hetkessä. Jari 
tiskaa ja Toni moppaa lattian. 

Ruokaryhmän jälkeen pääsiäislauantaita jatketaan muissa 
ryhmissä. Osa menee AA-istuntoon, toiset entisten vankien 
vertaisryhmään KRISiin. 

Ennen kuin erotaan, mietitään vielä tulevan lauantain ruoka-
listaa. 

”Miten olisi pihvit tai sitten pitsa?”, Toni ehdottaa. Muut 
nyökkäilevät hyväksyvästi.   

Kaupasta palatessa Toni kokeilee ovikorttiaan. Se toimii 
sittenkin. Pääsiäinen on pelastettu. 

Rediksen keittiössä tehtävänjako sujuu kädenkäänteessä ja 
ilman mitään nurinoita. Yksi ryhtyy valmistelemaan salaattia, 
toinen pilkkomaan sipuleita ja kolmas paistamaan kanoja. 
Ryhmässä jokainen tekee jotakin. 

”Hei, onko täällä valkosipulinpuristinta?”, Toni kysyy. 

Jari etsii ja antaa Tonille vempaimen, joka osoittautuu pähki-
nänsärkijäksi. Homma hoituu veitselläkin. 

Toijanahon mukaan ehdottomasti toivotuin ruoka on pihvit. 
Silloin tällöin ruokaryhmässä paistetaankin pihvejä, kun 
kaupassa on tarjolla viimeistä myyntipäiväänsä lähestyvää 
lihaa kolmenkymmenen prosentin alennuksella. 

”Pyrimme tekemään monipuolista ruokaa, mutta siis mah-
dollisimman taloudellisesti”, Toijanaho sanoo. 

Makaronilaatikko ja jauhelihaspagetti ovat ruokaryhmäs-
säkin kestosuosikkeja, mutta lähes kaikki ruuat kelpaavat. 
Toijanahon mukaan joitakin asioita on turha yrittää tyrkyttää. 
Esimerkiksi kevyttuotteita. Entiset vankilakundit haluavat 
kunnon sapuskaa.   

Linnakundit pitävät salaatista, mutta kevyttuotteita ruokaryhmässä ei suvaita.
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Asumispalvelukoordinaattori toimii linkkinä ja vahvistaa 
yhteistyötä asunnottomana vapautuvan, viranomaisten 
ja järjestöjen sekä näiden muodostamien yhteishank-
keiden välillä. Sektorirajat ylittävänä yleishyödyllisenä 
toimintana asumispalvelukoordinaattorin tuottama 
asumispalveluohjaus sijoittuu Kritsin organisaatiossa 
järjestötyön alle, toisin kuin Kritsin muut tukiasumispal-
velut, jotka ovat Kritsin tuottamaa ostopalvelutoimintaa.

Asumispalvelukoordinaattorin työnkuvaan kuuluu uusien 
hakemusten käsittely ja hakijoiden alkuarviointi asu-
kasvalinnan pohjaksi, asiakkaiden tilannekartoituksia, 
päätösten kirjoittamista ja tilastointia, sekä yhteistyötä 
järjestöihin, kuntiin ja vankiloihin.

” Vapautumisvai-
heessa asiak-
kaiden kanssa 
pyritään aina 
aluksi selvittämään 
tuettavat osa-
alueet, löytämään 
soveltuva tukiver-
kosto ja selkeä 
työnjako verkoston 
sisällä”, sanoo 
asumispalvelu-
koordinaattori 
Mia Juselius.

Asumispalveluohjaus 
kutoo tukiverkostoja 
asunnottomana vapautuvalle 

RAY:n kohdennetulla AK-avustuksella toteutettu asu-
mispalveluohjaus on tarkoitettu pääkaupunkiseudulle 
vapautuville vangeille ja muille rikosseuraamuslaitoksen 
asiakkaille. Sillä tuetaan asunnottomana vapautuvan 
sijoittumista tarpeitaan vastaavaan asumispalveluun tai 
päihdehoitokontaktin piiriin. Asumispalvelukoordinaat-
tori toimii vankilan, vangin kotikunnan sekä palveluja 
tuottavien kolmannen sektorin järjestöjen välisenä pal-
veluohjaajana ja asiantuntijalinkkinä. Näin rakennetaan 
toimivia asumisen tukipolkuja ja -verkostoja vankilasta 
vapauteen eri osapuolten yhteistyöllä sekä vähenne-
tään epäonnistuneiden asumissijoitusten määrää.
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Raha-automaattiyhdistys 
tuki Kritsin hankkeita myös 
vuonna 2011.

Kehittämisyksikkö

Kehittämisyksikkö vastaa säätiön kehittämis- ja koulutustoi-
minnasta, koordinoi, ohjaa ja valvoo projektitoimintaa sekä 
huolehtii säätiön oman avustustoiminnan valmistelusta ja 
esittelystä. Yksikkö koordinoi RAY:lle ja muille rahoittaja-
tahoille jätettävien hakemusten ja selvitysten valmistelua. 
Säätiö valmisteli yhteistyötahojensa kanssa RAY:lle esityk-
sen neljästä uudesta kehittämishankkeesta vuodelle 2012. 
Näistä avustus myönnettiin Jenginuoret-hankkeelle.

Yksikkö koordinoi järjestöjen välistä ja julkisen sektorin 
kanssa tehtävää yhteistyötä rikostaustaisten henkilöiden 
palvelutuotannossa ja kohderyhmän edunvalvonnassa. 
Yksikkö vastaa säätiön koulutustoiminnan suunnittelusta, 
kehittämisestä ja koordinoinnista. 

Säätiön kehittämisyksikössä työskentelee kehittämispäällik-
kö ja projektihenkilöstö. 

Vuoden 2011 aikana työskenneltiin näissä RAY-avusteisissa 
kehittämishankkeissa: 
Ehjä perhe (2007–2011), 1 työntekijä
Oppimisvaikeuksista vapaaksi (2007–2011), 1 työntekijä
Sijoitus ohjattuun asumiseen (2007–2011), 1 työntekijä
Vapautuvien vankien asumisen tuki (2009–2011), 3 1/2 
työntekijää  
Projektivaiheen jälkeen jatkettiin oppimisvalmennus- ja lap-
si- ja perhetyötä RAY:n kohdennetun avustuksen turvin. 

Muita kehittämispäällikön ohjauksessa olleita toimintoja 
olivat:
Rikostaustaisten lapsi- ja perhetyön koordinointi, 1 työnte-
kijä 
Rikostaustaisten oppimisvalmennustyön koordinointi, 1 
työntekijä 
Vertaistuki Redis, 2 työntekijää
Osaava ohjaus (ESR), 1 työntekijä   
Tutkimus yhteydenpitokäytännöistä ja niiden esteistä 
vankien ja heidän läheistensä välillä 2010 – 2011, raportin 
viimeistely
Vanajan vankilan sosiaalityöntekijä, 1 työntekijä
WOP-kuntoutuksen palveluohjaus, 1 työntekijä

Opiskelijayhteistyötä 

Diak-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita 
oli mukana kehittämässä vuoden aikana asiakas-
palautelomaketta ja intressiryhmäkyselyä, jotka mo-
lemmat otetaan käyttöön vuonna 2012 toiminnan 
arvioinnissa.

Säätiön eri yksiköissä suoritti työharjoittelunsa 
kahdeksan ammattikorkeakoulujen sosionomiopis-
kelijaa. Opinnäytetöitä syntyi kolme:

Pamela Tasanko  & Heli Tuominen, DIAK Helsinki: 
Palvelua verkossa – Portti vapauteen -sivuston 
käytön ja tunnettavuuden tutkimus.
   
Anu Karjalainen, Heidi Koponen, Silja Leppälä, Ida 
Vanhanen, LAUREA AMK; Arviointikartoitus 
Kriminaalihuollon tukisäätiön OPPIVA-hankkeen 
koulutustilaisuuksista vuosina 2010–2011. 

Minna-Elisa Luostarinen, LAUREA AMK: Vertaistuki 
Rediksen tukihenkilökoulutuksen uudistaminen.
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Lapsi- ja perhetyö näkyi vuoden 
mittaan useissa koulutustilaisuuk-
sissa, esittelyissä ja tietoiskuissa, 
lisäksi mediaa avustettiin mm. 
Poliisi-tv:n ja TV 1:n Vanki-isät  
-ohjelman toteutuksessa. 

Työnohjausta alan toimijoille ke-
hitettiin ja toteutettiin kolmen eri 
toimijan kanssa: Vanajan vankilan 
naisten- ja perheosasto, Romano 
Missio sekä Vapautuvien tuki ry. 
Työskentelyn painopiste oli lap-
sinäkökulman esiin nostamisessa.

Lapsi- ja perhetyö nostaa 
esille vankiperheiden 
ongelmat

Kritsin lapsi- ja perhetyön koordinaattori oli mukana 
Portti vapauteen -palvelun viime kesänä avattujen 
lasten sivujen suunnittelussa. 

Vakinaistettu rikostaustaisten lapsi- ja perhetyön 
koordinaatiotoiminta käynnistyi pitkän projektivai-
heen jälkeen. Toiminnan tavoitteena on
1) nostaa esille rikostaustaisten perhetyön tärke-
yttä tiedotus- ja vaikuttamistyöllä
2) tuottaa tietoa  järjestämällä koulutusta ja 
konsultaatiota kunnille, rikosseuraamusalalle ja 
järjestöille 
3) kehittää perhetyön muotoja ja verkostoyhteis-
työtä 

kuva: morgueFile
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Lapsi- ja perhetyön koordinaattori Tarja Sassi nimitettiin vuoden 2010 sosiaaliseksi valopilkuksi.

Rikosseuraamuslaitoksen kanssa järjestettiin alueellisia 
perhetyön työkokouksia ja osallistuttiin Länsi-Suomen 
rikosseuraamusalueen perhetyön työryhmätyöskentelyyn. 
Rikosseuraamuslaitoksen ja HNMKY:n kanssa järjestettiin 
yhteistyössä Isänpäivä vankilassa -tapahtuma viidessä van-
kilassa. Lisäksi Risen erityisasiantuntijan kanssa tutustuttiin 
suljettujen vankiloiden vanhempi-lapsi tapaamistiloihin ja 
tuotettiin raportti Suljettujen vankiloiden vanhempi-lapsi 
tapaamistilat. 

Kasvatus- ja perheneuvontaliiton Voikukkia-hankkeen 
sekä A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus – Sirpaleinen mieli 
-toiminnan kanssa aloitettiin yhteistyö asiakastyön mallinta-
misessa.

Vankiperhetyön verkosto kokoontui kaksi kertaa 
kuluneen vuoden aikana. Vankien omaiset VAO ry:n 
kanssa tiivistettiin yhteistyötä kesäleiritoiminnan 
suunnittelussa ja vertaistyönohjauksessa. Lisäksi 
Snellun kanssa tehtiin yhteistyötä kehittämällä 
lasten vertaisryhmätoimintaa ja vankien omaisten 
iltoja. Molempien tahojen kanssa on jalkauduttu 
yhteistyössä Keravan, Helsingin, Vantaan ja Jokelan 
vankiloiden pihoille, jossa on jaettu tapaajille tietoa 
toiminnasta perhetapaamisten yhteydessä.

Vankiperhetyö liittyi eurooppalaisen Eurochips Net-
workin jäseneksi. Verkosto on perustettu niitä lapsia 
varten, joilla on vanhempi vankilassa. Vanhemman 
vankeus erottaa joka vuosi arviolta 800 000 lasta 
vanhemmastaan Euroopassa. Silti vain harvat 
ihmiset ovat tietoisia tilanteen vaikutuksista lapsen 
kehitykselle.
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Portti vapauteen -portaalin 
ammattilaisille suunnattuun 
osioon on tuotettu oppi-
misvaikeuksia käsittelevää 
materiaalia, kuten tietoa op-
pimisvaikeuksien tunnista-
misesta ja kuntoutuksesta.
 
Oppimisen tukiryhmiä on 
suunnittelu yhteistyössä 
ADHD-liiton ja muiden järjestötoimijoiden 
kanssa.
 
Yksilöasiakastyö on käynnistynyt valtakunnallisesti. Vanki-
loista, yhdyskuntaseuraamustoimistoista ja järjestötoimijoilta 
on tullut yhteydenottoja, jotka ovat pääosin koskeneet 
ADHD-tutkimuksiin ja kuntoutukseen liittyvää konsultointi-
tarvetta.
 
Oppimisvalmennus on mukana EU-rahoitteisessa Grundt-
vig-oppimiskumppanuushankkeessa ”Learning and healing 
through expression”.

Oppimisvalmennustoiminnan tavoitteena on tunnistaa rikos-
taustaustaisten henkilöiden oppimisvaikeudet ja edistää hei-
dän kuntoutus- ja kompensointimahdollisuuksiaan samoin 
kuin yleistä elämänhallintaa.  Tarkoitus on, että rikostaus-
taisten parissa työskentelevät voivat jatkaa hankkeessa 
rakennetun palveluohjauksellisen toimintamallin käyttöä.

Rikostaustaisten oppimisvalmennustyön koordinaatiotoi-
minta käynnistyi kesällä 2011 jatkona Oppimisvaikeuksista 
vapaaksi -hankkeelle (2007–2011).

Oppimisvalmennus on ollut mukana sekä järjestänyt 
oppimisvaikeuksiin liittyviä koulutuksia tai luentoja, joihin on 
osallistunut rikosseuraamusalan ja muun julkisen sektorin 
työntekijöitä sekä järjestötoimijoita. Oppimisvaikeuksien 
tunnistamista ja huomiointia käsitteleville koulutuksille on 
edelleen tarvetta. Syyskuussa käynnistyi yhteistyö valta-
kunnallisten Oppimisen ja rikosseuraamusalan messujen 
järjestämiseksi yhteistyössä Laurea Ammattikorkeakoulun, 
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen sekä järjestötaho-
jen kanssa.

Oppimisvaikeuksien 
tunnistaminen auttaa 
selviytymään

-

ADHD-liiton ja muiden järjestötoimijoiden 

Oppimisval-
mennuskoor-
dinaattori 
Mirva Gullman 
esittelee 
laatimaansa 
Oppimisvai-
keuksista 
vapaaksi 
-käsikirjaa. 
Kritsin 
selvityksen 
mukaan nel-
jällä viidestä 
nuorista rikok-
sentekijöistä 
on oppimisvai-
keuksia. 
kuva: Elsi Nurmi
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Projektin päätavoitteena on luoda moniammatillinen yhteis-
työ- ja osaamisvaihtomalli, jolla tunnistetaan syrjäytymis-
vaarassa olevia aikuisia. Eri alojen ammattilaisille annetaan 
työkaluja tunnistamiseen, ohjaamiseen ja asiakkaiden tilan-
teen kokonaisvaltaiseen kartoittamiseen. Sitä varten projekti 
rakentaa valtakunnallista osaamisverkostoa ja kouluttaa 
neuvonta- ja ohjaustyötä tekeviä henkilöitä.

Oikeaan osuva ohjaus pitää sisällään asiakkaalle soveltu-
vimpaan koulutukseen hakeutumisen, koulutuksen loppuun 
suorittamisen sekä työllistymisen.

Projektin tiedotusryhmä on luonut  toimivan tiedottamisen 
rungon ja riittävät tiedottamiskeinot tiedotussuunnitelman 
avulla. Viestinnässä on hyödynnetty niin perinteistä kuin 
sosiaalista mediaa.

Koulutustoiminta käynnistettiin konkreettisesti Bongaa puto-
ava -koulutusseminaarilla, joka kokosi koulutustilan täpö-
täyteen. Tästä seminaarista käynnistyi koulutusputki, jonka 
aikana on järjestetty 22 koulutustilaisuutta, joiden avulla on 

Osaava ohjaus 
-projekti

tavoitettu 600 koulutettavaa.  Lisäksi lyhytkestoisemmilla 
infotilaisuuksilla sekä messumarkkinoinnilla on tavoitettu 
tuhansia ammattilaisia.

Rikostaustaisille on suunnattu ohjausmalli Natiseeko 
nivelvaiheissa, jossa yhteistyötä, tiedotusta ja tukitoimia 
kehittämällä pyritään vaikuttamaan vankilassa ammatilliset 
opintonsa aloittaneiden opintojen loppuunsaattamisen 
onnistumiseen. Tavoitteena on saada pysyvä toimintamalli 
oppilaitosten ja seuraamusjärjestelmän välille.

Projektin nettisivut: http://www.osaavaohjaus.fi/

Osaava ohjaus on ESR (Euroo-
pan sosiaalirahasto)-rahoittei-
nen ohjelma, johon osallistuvat 
Keskuspuiston Ammattiopisto, 
Erilaisten oppijoiden liitto ry, 
Kuntoutus Orton Oy, Mie-
lenterveyden keskusliitto ja 
Kriminaalihuollon tukisäätiö.
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SOVITTELU

Asiamiessosiaalityöntekijä Marjatta Kaurala laati 
oikeusministeriön avustuksen turvin selvityksen 
restoratiivisen eli korjaavan oikeuden kehittämi-
sestä vakavissa rikoksissa. Sovittelu vakavien 
rikosten tekijöiden ja rikosten uhrien tai uhrien 
omaisten välillä on käytössä monissa maissa. 
Krits hakee rahoitusta, jotta sovittelua voitaisiin 
kokeilla Suomen vankiloissa. 

Suomessa on soviteltu rikoksia jo vuodesta 1983 läh-
tien, jolloin toiminta alkoi Vantaalla Suomen Akatemian 
tutkimus- ja kehittämishankkeena. Sovittelun piirissä on 
ollut pääasiassa omaisuus-, vahingonteko- ja pahoin-
pitelyrikoksia sekä pienehköjä riita-asioita.   Vuonna 
2010 sovittelussa oli yli 12 600 tapausta, joista suurin 
osa koski rikosasioita. Sovittelun lähtökohtana on, että 
asianosaiset kokoontuvat ulkopuolisen sovittelijan tai 
muun koollekutsujan avulla keskustelemaan rikokses-
ta, sen seurauksista ja mitä rikoksen johdosta tulisi 
tehdä. Prosessissa luodaan mahdollisuus avoimeen ja 
todenmukaiseen vuoropuheluun, tekijän vastuunottoon 
sekä henkisten ja aineellisten vahinkojen korjaamiseen 
ja hyvittämiseen.  Sovittelun tuloksena voi olla sopimus 
vahingonkorvauksesta, jolloin tuomio voi alentua tai 
tuomiota ei tule ollenkaan. 
Suurin osa tähän ns. restoratiiviseen eli korjaavaan 
oikeuteen pohjaavista sovittelun ohjelmista toteutuu van-
kilan ulkopuolella.  Ohjelmia käytetään kuitenkin myös 
vankiloissa eri puolilla maailmaa. 
Ohjelmia on toteutettu vankien ja rikosten uhrien, mutta 
myös rikosseuraamusalan henkilöstön aloitteesta. Useilla 
ohjelmilla on ollut kuntouttavia tavoitteita ja keskeistä 
on ollut erityisesti rikosten tekijöiden ja rikosten uhrien 
tai uhrien omaisten kohtaaminen.  Osa ohjelmista on 
kohdistunut vakaviin rikoksiin (esim. törkeä pahoinpitely 

Asiamiessosiaalityöntekijä Marjatta Kaurala selvitti Kritsin ke-
hittämisyksikössä, kuinka sovittelua käytetään apuna vakavien 
rikosten tekijöiden ja uhrien välisten ristiriitojen lievittämisessä 
muualla maailmassa. 

VANKILASSA
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SOAP-projektin tavoitteena oli rakentaa yhteis-
toimintamalli säätiön, vankeinhoidon ja kuntien 
kanssa sijoitettaessa vanki vankilan ulkopuoliseen 
kuntoutukseen säätiön tuetun asumisen palvelui-
hin. Erityisenä kohderyhmänä olivat koevapauteen 
sijoitetut miesvangit pääkaupunkiseudulla.  

Koevapauksien kanssa työskentelevät yhteistyötahot koki-
vat lähes poikkeuksetta koevapauden hyväksi työvälineeksi 
kohderyhmän kuntoutuksessa, mutta se edellyttää huolel-
lista yhteistä suunnittelua. Tämä on haaste sekä vankiloissa 
että kunnissa, joissa molemmissa kiire painaa päälle. Tuettu 

Sijoitus ohjattuun 
asumiseen -projekti

Vuonna 2011 päättyivät RAY-rahoitteiset Ehjä perhe, Oppiva ja Sijoitus ohjattuun asumiseen (SOAP) -projektit. 
Kaksi ensimmäistä jatkoivat vakinaistettuna toimintana, SOAP-projektissa kehitetyt toimintamallit on otettu 
käyttöön säätiön tuetun asumisen palveluissa.

sesta. Sovitteluprosessin aikana sovittelija tapaa kumpaakin 
osapuolta ja voi välittää heidän välillään kirjeitä, videoita tms. 
Kumpikin osapuoli voi keskeyttää prosessin missä vaihees-
sa tahansa. Vain osa sovitteluprosesseista johtaa uhrin ja 
rikoksentekijän väliseen tapaamiseen. 
Norjassa ja Unkarissa vankilassa sovitellaan pääasiassa 
vankien keskinäisiä tai vangin ja hänen perheensä välisiä 
ristiriitoja. Unkarissa toteutetussa kolmevuotisessa (2008-
2011) EU-hankkeessa havaittiin, että vankien keskinäisten 
riitojen sovittelu vähensi merkittävästi vangeille annettuja 
kurinpitorangaistuksia.  Samalla vankiloiden ilmapiiri parani.  
Hankkeessa oli mukana kaksi vankilaa, joiden henkilökun-
ta sai koulutusta restoratiivisen oikeuden käytännöistä. 
Vangeille järjestettiin restoratiivista oikeutta käsitteleviä 
tilaisuuksia ja pienryhmätoimintoja.
Suomen vankiloissa ei ole kokeiltu restoratiivisen oikeuden 
käytäntöjä. Kriminaalihuollon tukisäätiö on hakemassa 
hankerahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä kokeilun 
käynnistämiseksi hankkeelle, jossa kokeiltaisiin restoratii-
visen oikeuden ryhmätoimintoja vangeille sekä tarjottaisiin 
sovittelun mahdollisuutta uhrin ja rikoksentekijän välillä 
vakavissa rikoksissa sekä vankien keskinäisten ristiriito-
jen että vankien ja heidän perheidensä välisten ristiriitojen 
ratkaisemiseksi.

ja tappo). Ohjelmat voivat keskittyä myös vankien ja heidän 
perheidensä välisten ristiriitojen sovitteluun tai vankien 
keskinäisten tai vangin ja vankilan henkilökunnan välisten 
ristiriitojen sovitteluun. 
Monien maiden vankiloissa vangit voivat osallistua resto-
ratiivisen oikeuden käytäntöihin pohjaaviin strukturoituihin 
pienryhmiin, joissa käsitellään ristiriitojen ratkaisukeinoja, 
rikoksen vaikutuksia uhreille, vastuunottoa teoista ja sovit-
telun mahdollisuuksia. Ryhmän lopuksi tarjotaan mahdolli-
suutta osallistua konkreettiseen sovitteluun esimerkiksi uhrin 
ja uhrin omaisten kanssa.
Belgiassa, Iso-Britanniassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa 
on tehty jo pitkään sovittelua vakavissa rikoksissa rikoksen-
tekijän ja uhrin tai uhrin perheen kanssa. Vakavissa rikok-
sissa sovittelu on psykososiaalinen traumanpurkuprosessi, 
jossa tapahtunutta voidaan käsitellä turvallisissa olosuhteis-
sa koulutetun puolueettoman sovittelijan avulla. Sovittelu-
prosessi tarjoaa rikoksentekijälle mahdollisuuden kohdata 
tekojensa seuraukset, antaa vastauksia kysymyksiin, pyytää 
anteeksi ja hyvittää tekoaan. Uhrille prosessi tarjoaa mah-
dollisuuden saada vastauksia kysymyksiinsä ja kertoa siitä, 
mitä rikos on aiheuttanut hänelle ja hänen läheisilleen. 
Vakavissa rikoksissa sovittelu tapahtuu yleensä vankilaym-
päristössä useiden vuosien kuluttua rikoksen tapahtumi-

asumispolku on usein ainoa mahdollisuus koevapauteen 
sellaisilla vangeilla, joilla on asunnottomuustausta tai muu-
ten edellytykset selviytyä ovat heikot.

Projektin yhteistyötahoina olivat vapauteen valmentavaa toi-
mintaa tuottavat tahot: Helsingin Diakoniaopisto (JATKOX-
kurssi), Helsingin seurakuntayhtymä, Omaiset Huumetyön 
Tukena ry ja Helsingin sosiaalivirasto, Etelä-Suomen alue-
vankilan laitokset ja yhdyskuntaseuraamustoimistot, sosiaa-
litoimistot, A- klinikat ja päihdekuntoutuslaitokset.  Projektilla 
oli tiivis kumppanuus Kalliolan Setlementin Vahvasti tukien 
-projektin (VAHVAT) kanssa, jonka ohjelmaan valituille koe-
vapauteen sijoitetuille Krits järjesti asumispalvelut.
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Kriminaalihuollon tukisäätiö osallistuu Grundtvig-hankkeen ”Learning and healing through expression” -osioon mm. 
järjestämällä yhden vankien opetusta käsittelevän kongressin yhdessä Piippolan käsi- ja taideteollisuusopiston kanssa, 
järjestämällä Rediksen asiakkaiden taidenäyttelyn, tuottamalla toimintamalleja hankkeen käsikirjaan ja kääntämällä englan-
niksi Oppimisvaikeuksista vapaaksi -oppaan. Vuonna 2011 järjestettiin hankkeen ensimmäinen työseminaari Romaniassa. 
Tähän osallistuivat säätiöstä mm. oppimisvalmennuskoordinaattori ja Osaava ohjaus -hankkeen kouluttajakoordinaattori. 
kuva: Mirva Gullman

Grundtvig-ohjelman avulla tuetaan eurooppalaisten aikuis-
koulutusorganisaatioiden yhteistyötä sekä aikuiskoulutusor-
ganisaatioiden välistä opiskelija- ja henkilökuntavaihtoa.

Grundtvig-ohjelman erityistavoitteena on vastata niihin 
koulutuksellisiin haasteisiin, joita syntyy Euroopan väestön 
ikääntyessä. Ohjelma pyrkii siihen, että aikuisille on tarjolla 
erilaisia vaihtoehtoisia koulutusväyliä, joiden avulla he voivat 
parantaa tietojaan ja osaamistaan. Keskeistä on myös 
aikuiskoulutuksen laadun parantaminen Euroopassa.

Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat

• liikkuvuuden laadun ja määrän lisääminen Euroopas-
sa – tavoitteena on 7 000 henkilön vuosittainen liikkuvuus 
vuoteen 2013 mennessä
• aikuiskoulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön lisäämi-
nen ja laadun parantaminen
• muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden 

(erityisesti ikääntyneiden ja peruskoulutusta vaille jääneiden) 
tukeminen aikuiskoulutukseen osallistumisessa
• aikuiskoulutuksen uusien toimintatapojen kehittäminen ja 
niiden siirtäminen muihin maihin.
• tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien elinikäiseen oppi-
miseen sovellettavien sisältöjen, palveluiden, menetelmien ja 
toimintatapojen kehittäminen
• pedagogisten menetelmien ja aikuiskoulutusorganisaatioi-
den hallinnon kehittäminen

Grundtvig-ohjelmassa mukana olevat maat: EU-maat, 
Norja, Islanti ja Liechtenstein, Turkki sekä Kroatia ja Sveitsi 
vuodesta 2011 alkaen

Ohjelman toteuttamisesta vastaa Suomessa CIMO, joka 
on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja 
palveluorganisaatio. Se perustettiin vuonna 1991 ja se toimii 
opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla, ministeriön 
alaisena itsenäisenä virastona.

Krits mukana 
eurooppalaisessa 
Grundtvig-yhteistyössä 
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Säätiön viestintä painottuu sähköiseen mediaan – nettisi-
vustot, uutiskirjeet ja Facebooksivut. Painettuina julkais-
taan raportteja, opaskirjoja ja erimuotoisia esitteitä sekä 
vuosikatsaus.

Viestintäyhteistyötä oikeusministeriön, oikeusministeriön 
kriminaalipoliittisen osaston ja Rikosseuraamuslaitoksen 
tiedottajien kanssa jatkettiin. Ryhmätyön tarkoituksena on 
mm. mahdollistaa luonteva työnjako eri organisaatioiden 
nettisivustojen välillä. 

Ajankohtaisista aiheista julkaistiin vuoden aikana kymmen-
kunta mediatiedotetta. Säätiön raportti- ja monistesarjoissa 
julkaistiin viisi selvitystä tai loppuraporttia.

Vuonna 2010 alkunsa saanut Vankien köyhyysmanifesti 
julkaistiin lopullisessa tarkistetussa muodossaan. Syksyn 
2010 Vankiradio-ohjelmat lähetettiin CD-levyillä uudestaan 
kaikkiin suljettuihin vankiloihin.

Säätiölle valittiin kilpailun 
perusteella uusi rekisteröity 
tavaramerkki.

Viestintä- ja tietohallinto-
yksikkö

Portti vapauteen -palveluportaalista julkistettiin 
kesällä uusi versio, jossa on omat sivustonsa 
rikostaustaisten ja heidän läheistensä parissa si-
viilissä työskenteleville ammattilaisille sekä vankien 
lapsille. Mediacabinet Oy toteutti Portille kokonaan 
uuden sivurakenteen ja ulkoasun.  Uudella sivus-
tolla on mm. ammattilaisten osioon kerättyjä hyviä 
käytäntöjä ja kokoelma erilaisia oppaita käytännön 
työhön. Lasten sivuilla on tietoa vankilasta ja ran-
gaistuksista lapsille sopivassa muodossa. Uutta 
ovat myös muun muassa kommentoitavat blogit.

Portaalin vierailumäärät olivat alkuvuotena vähen-
tyneet noin kahteen kolmasosaan edellisvuoden 
vastaavista, mutta nelinkertaistuivat uuden sivus-
toversion julkaisemisen jälkeen. Julkaisupäivän 
katselijamäärä oli ennätykselliset muutamaa vaille 
9000.
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Kriminaalihuollon tukisäätiön Tukiasumispal-
veluissa (TUPA) työskennellään vapautuvien 
vankien asunnottomuuden ja kuntoutuksen 
parissa. Tavoitteena on tarjota asunnottoma-
na vapautuvalle vangille asunto, tukea asumi-
seen ja hyvä ympäristö kuntoutumiselle.

Tukiasumispalveluiden paikkamäärää on onnistuttu 
kasvattamaan Ray:n investointiavustuksen sekä sää-
tiön oman rahoituksen turvin merkittävästi. Vuoden 
2011 aikana säätiö on hankkinut yhdeksän uutta tuki-
asuntoa ja lisännyt asumisvalmennusyksikköpaikkoja 
seitsemällä. Näin tukiasumispalveluiden käytössä oli 
toimintavuoden lopussa 43 itsenäistä tukiasuntoa ja 

Krits 
hankki lisää 
tukiasuntoja 

Asumisvalmennusyksikköön muuttaneet asiakkaat 29
Asumisvalmennusyksiköstä poismuuttaneet 26
Kritsin tukiasuntoon muuttaneet  23
Tukiasuntoon asumisvalmennusyksiköstä muuttaneet 10
Kritsin tukiasunnoista poismuuttaneet 11
Espoonkruunu Oy:n asuntoon muuttaneet 5
Y-säätiön jatkoasuntoon muuttaneet 4
Muualle muuttaneet 8
Vankilaan  joutuneet 4
Suunnittelemattomasti keskeytyneet asumiset soluissa 11
Suunnittelemattomasti keskeytyneet asumiset tukiasun. 3
Koevapauslaisia hakenut 43
Koevapauslaisia aloittanut asumisen 21
Koevapauksia keskeytynyt  5

”Vähentämällä vankilasta 
vapautuvien asunnot-
tomuutta pienennetään 
uusintarikollisuuden riskiä”, 
sanoo Kritsin asumispalve-
lupäällikkö Jussi Lehto. 
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22 asumisvalmennusyksikköpaikkaa. Tämän lisäksi säätiöllä 
on kumppanuussopimuksien piirissä noin 15-17 tuetun 
asumisen paikkaa.

Tuetulla asumisella on tarkoituksena tukea jo vankeusaikana 
alkanutta kuntoutumista. Merkittävällä osalla rikosseuraa-
musalan asiakkaista on vaikea päihdetausta ja/tai hoitoa 

Hakijoiden kuntalaisuus

Toimintakeskus Rediksessä vankiryhmä askarteli 
pienoismalleja tulevista kodeistaan. Kuvassa yhden 
vangin unelmakoti. 
kuva: Elsi Nurmi
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Asumisohjaajan asiakastapaamiset

Eri asiakkaita n. 15 /asumisohjaaja/kk
Yhteydenotot ja tapaamiset n. 40 x/kk

vaativa mielenterveysongelma. Kun tähän lisätään pitkä 
vankeustuomio tai lyhyitä tuomioita sisältävä vankeuskierre 
on selvää, että siviilissä pärjäämistä ei voi ratkaista vain 
asunnon tarjoamisella. Asiakkaan tilanteeseen perehtyväl-
lä arvioinnilla, yksilöllisellä suunnittelulla ja riittävällä tuella 
voidaan edesauttaa onnistuneita asuttamisia ja mahdollistaa 
asiakkaille onnistumisen kokemuksia. Lähtökohtana on, että 
kuntoutumispyrkimyksiä pitää vaikeasti syrjäytyneen kohde-
ryhmän parissa tukea aktiivisesti silloin kun niitä on.

Tukiasumispalvelut on järjestetty tuetun asumisen poluksi, 
jossa yhteistyö aloitetaan jo vankeusaikana. Hyvä esimerk-
ki tästä on loppurangaistuksen suorittaminen valvotussa 
koevapaudessa Kritsin asumisvalmennusyksikössä. Siinä 
onnistutaan ”rikkomaan” vankilan ja siviilielämän välistä 
rajaa ja kartuttamaan hyviä kokemuksia siviilissä. Tämä voi 
olla vangille hyvä kokemus hallitusta arjesta ja antaa eväitä 
elämänhallintaan myöhemmässäkin elämässä. Tarkoi-
tuksena on edetä tämän jälkeen asumispolulla säätiön 
tukiasuntoon, jossa elämä on kykyjen ja taitojen mukaan 
hyvinkin itsenäistä. Lopuksi haetaan omaa asuntoa säätiön 
yhteistyökumppaneilta tai jostain muualta.

Mistä haettu

Tukiasumispalveluiden keskeisimmät yhteistyökumppa-
nit ovat Rikosseuraamuslaitoksen toimipaikat (vankilat ja 
yhdyskuntaseuraamustoimistot) sekä kuntien sosiaalityö. 
Suurin osa Tupalle osoitetuista asuntohakemuksista (185, 
v.2011) tulee Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen vanki-
loista.

Tukiasumispalveluita tuottaa seitsemän työntekijän tiimi, 
johon kuuluu asumispalvelupäällikön lisäksi asumispalve-
lukoordinaattori ja viisi asumisohjaajaa. Asumisohjaajien 
määrää on onnistuttu lisäämään Ray:n projektirahoituksen 
turvin. Vuoden 2011 aikana kolme asumisohjaajaa työs-
kenteli Vapautuvien asumisen tuki (2009-2011) projektissa. 
Asumisohjauksen kehittämisen ja resurssien kasvattamisen 
lisäksi projektissa on kerätty yhteen pitkäaikaisasunnotto-
muuden vähentämisohjelmassa mukana olevien kuntien 
järjestötoimijoita. Tavoitteena on näin ollut nostaa esiin 
vapautuvien vankien asiaa ja tarpeita tuetussa asumisessa.
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Kritsin sosiaalityöntekijä 
auttaa Vanajan vankeja 
uuden elämän alkuun

Kritsin palkkalistoilla oleva Erja Pietilä työskentelee viidettä vuotta Vanajan avovankilassa sosiaalityöntekijänä.  
Järjestely toimii hyvin ja sosiaalityön tulokset ovat vakuuttavia. Onnistuneiden koevapauksien määrä on 
noussut Pietilän aikana merkittävästi.
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Pääsiäisvapaat on pidetty ja tiistaiaamuna palataan arkeen 
Vanajan avovankilassa. Sosiaalityöntekijä Erja Pietilä ehtii 
hädin tuskin riisua takkinsa, kun päivän ensimmäinen asi-
akas Kirsi pyyhkäisee työhuoneeseen ja aloittaa vuodatuk-
sen. 

Kirsi on loppu henkisesti. Täysin loppu. Mikään ei onnistu. 
Hän ei saanutkaan viereiseltä Ojoisten vankilan osastolta 
parempipalkkaista työtä. Kirsi on vakuuttunut, että siviilissä-
kään kukaan ei halua ottaa häntä töihin sen enempää kuin 
opiskelemaankaan. Vasta helmikuussa solmittu avioliitto-
kin on jo karilla. Mies vannoi paitsi ikuista rakkautta myös 
ikuista raittiutta. Ja nyt Kirsi on kuullut, että vankilassa oleva 
siippa on antanut positiivisia näytteitä. 

”Semmoisen narkkarin ja valehtelijan kanssa en ole. Voitko 
Erja selvittää voiko avioliiton mitätöidä Suomessa?”, Kirsi 
kysyy. 

Pietilä lupaa tutkia asian. Mutta kiireellisempää on saada 
Kirsille opiskelu- tai työelämävalmennuspaikka elokuussa 
alkavaa koevapautta varten. Asunto Kirsillä olisi, mutta 
ilman työ-, opiskelu tai muuta toimintapaikkaa koevapaus 
ei onnistu.

”Kiinnostaako sinua vielä ne maalarin opinnot? Tai sitten se 
laitossiivoojan koulutus?”, Pietilä kyselee. 

Kirsille ei ole niin kovasti väliä, miksi hän kouluttautuisi. Am-
matti vain pitäisi saada, kun 40-vuotispäiväkin on jo vietetty.

Pietilä soittaa Kirsin tulevassa kotikaupungissa olevaan 
ammatti-opistoon. Muutaman puhelun jälkeen selviää, että 
Kirsiä kiinnostaville kursseille voi hakea syksyksi enää vain 
täydennyspaikkoja. 

”Ei tästä tule mitään. Kohta mä heitän koko koevapaus-
suunnitelman roskikseen ja lusin täällä tuomion loppuun 
asti”, Kirsi parahtaa. 

”Et kyllä lannistu näin vähästä. Lähetetään vaan hakemuksia 
mahdollisimman moneen paikkaan. Kyllä me sinulle vielä 
paikka löydetään”, Pietilä vakuuttaa. 

Pietilä ehdottaa, että Kirsi ilmoittautuu ihan ensimmäiseksi 
työ- ja elinkeinotoimistoon, jotta he voivat hakea Kirsille 
työvoimapoliittisia aikuiskoulutuspaikkoja. 

Kirsi ehtii kertoa elämäntarinaansa. Hän joutui raiskauksen 
uhriksi nuorena tyttönä. Siitä alkoi väkivallan ja rikosten 
kierre. Oma lapsi on huostassa. Mutta nyt hän yrittää ihan 
tosissaan pysyä irti vanhoista kuvioista.

”Jos saisi lapsen takaisin jossain vaiheessa. Mutta me van-
git ollaan niin köyhiä, ettei meillä ole mahdollisuuksia juuri 
mihinkään. Ja kukaan ei halua meitä mihinkään. Aloita siinä 
sitten uusi elämä”, Kirsi sanoo. 

Pietilä ja Kirsi sopivat seuraavasta tapaamisesta.

”Ja muistathan selvittää sen avioliiton mitätöinnin!”, Kirsi 
huikkaa ovelta ja lähtee yhtä vauhdikkaasti kuin tulikin. 

Pietilä hengähtää hetken. 

Pietilän valitustoimisto
 
Vanajalla ei ole psykologia. Moni vanki purkaa sydäntään 
Pietilälle.  

”Joskus suunnittelen, että voisin panna ovelleni kyltin Vali-
tustoimisto”, Pietilä naurahtaa.

”Vaikka vangeilla saa olla kännykät, täällä ei ole paikkaa 
eikä mahdollisuutta puhua puhelimessa yksityisesti. Niinpä 
ymmärrän hyvin, että sosiaalityöntekijälle kerrotaan huolia ja 
uskotaan salaisuuksia.”
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”Hyvä tahto ei riitä, jos rakenteet ja palvelut puuttuvat. Re-
surssien niukkuus on huomattavaa”, Pietilä sanoo. 

Vankeja esimerkiksi kannustetaan nostamaan koulutustaso-
aan, mutta heidän opiskeluaan ei käytännössä tue mikään 
taho. Vaikka vanki voi opiskella avovankilassa ollessaan 
laitoksen ulkopuolella, niin usein se ei ole taloudellisesti 
mahdollista. Opiskelu voi tyssätä jo siihen, että vangilla ei 
ole varaa matkustaa vankilasta opinahjoonsa. 

Pietilän mukaan Suomessa tasa-arvo kansalaisten välillä 
toteutuu huonosti. Ihmisen mahdollisuuksiin saada tukea ja 
päästä palveluiden piiriin vaikuttaa kotikunta. 

Pietilän perustehtäviin kuuluu valmistella vankien vapautu-
mista ja valvottuja koevapauksia. Hän on mukana päivittä-
mässä vankien rangaistusajan suunnitelmien etenemistä. 

Pietilä työskentelee neljä päivää viikosta Vanajan osastol-
la naisvankien parissa. Yhden päivän viikosta hän hoitaa 
miesvankien asioita Hämeenlinnan keskustassa sijaitsevalla 
Ojoisten osastolla.   

”Olen paljon yhteistyössä laitoksen ulkopuolelle. Isoimmat 
yhteistyötahot ovat kuntien sosiaalitoimistot, työ- ja elin-
keinotoimistot ja Kela. Ja koska vankilassa ei ole opinto-
ohjaajaa, selvittelen myös opiskelupaikkoja”, Pietilä kertoo 
työstään. 

Erityisen haastavaa on saada palikat loksahtamaan kohdal-
leen vangin koevapausajan alkaessa.   

”Usein vaatii aikamoista pyöritystä saada loksahtamaan 
asunto, työ, opiskelu tai muu toiminta kohdalleen valvottua 
koevapautta varten.”

Vangeilla ei rahaa opiskella

Pietilän mukaan vapautuvien kiinnittyminen yhteiskuntaan 
on entistä haastavampaa. Sosiaalityöntekijä joutuu valitetta-
van usein tilanteeseen, jossa hän ei pysty auttamaan. 

Useimpiin rikoksiin liittyy väkivaltaa

Pietilä vastaa vankilassa väkivaltaan liittyvästä kuntoutuk-
sesta. 

”Kun tulin tänne töihin keskityin hyvin konkreettisiin asioihin 
kuten asumiseen, velka-asioihin ja vastaaviin. Sittemmin 
olen syventänyt työtäni sisällöllisiin teemoihin ja ennen kaik-
kea perhetyöhön ja väkivaltaan. Näihin teemoihin minulla on 
niin kutsutusti janoa.”

Erja Pietilä haluaa 
välttää kyynistymistä 
viimeiseen asti. ”Jos 
huomaan tulevani  
tiilen puremaksi, toi-
vottavasti ymmärrän 
vaihtaa hommia.”
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Ennen Pietilän palkkaamista vuonna 2007 Vanajalla ol-
tiin jouduttu tulemaan toimeen ilman sosiaalityöntekijää 
lähes viisitoista vuotta. Tarve sosiaalityölle oli huutava, 
mutta valtion tuottavuusohjelma painoi päälle ja uusia 
virkoja ei herunut. 

Vankilan johtaja Kaisa Tammi-Moilaselle pälkähti idea 
palkata talon ulkopuolelta sosiaalityöntekijä tuolloin 
jaossa olleilla valtion köyhyysrahoilla. Tammi-Moilanen 
otti yhteyttä Kriminaalihuollon tukisäätiöön ja yhteistyö 
alkoi.  

Kun köyhyysrahat parin vuoden kuluttua loppuivat, 
Tammi-Moilanen päätti taistella viimeiseen asti saadak-
seen pitää sosiaalityöntekijän ja Pietilän talossa. 

”Meillä oli niin vakuuttavia näyttöjä sosiaalityön hyvistä 
tuloksista, että Rikosseuraamuslaitos suostui jat-
kamaan hanketta ostopalveluna”, Tammi-Moilanen 
sanoo. 

Projektisosiaalityöntekijän pestaaminen kolmannelta 
sektorilta on Tammi-Moilasen mukaan osoittautunut 
kaikin puolin hyväksi ja vankilaa hyödyttäväksi järjeste-
lyksi. 

”Ymmärtämyksemme järjestöjen tarjoamista mahdol-
lisuuksista on kasvanut ja osaamme hyödyntää niiden 
palveluja. Vastaavasti tieto vankilan arkitodellisuudesta 
ja kulloisistakin tarpeistamme menee suoraan Pietilän 
kautta Kritsiin ja toivon mukaan sieltä myös muihin alan 
järjestöihin”, Tammi-Moilanen sanoo. 

Tammi-Moilasen mukaan ulkopuolisella sosiaalityön-
tekijällä voi olla helpompi saavuttaa vankien luottamus 
kuin vankilan virkamiehistöön kuuluvalla. Vangit voivat 
suhtautua vankilan työntekijöihin lähtökohtaisesti 
epäluuloisesti.

”Vankien asennoituminen järjestöihmiseen on usein 
ihan toinen. Etenkin jos tämä hoitaa työnsä yhtä asia-
kaslähtöisesti ja tehokkaasti kuin Pietilä. Vankiloissa 
joudumme opettelemaan entistä enemmän asiakasläh-
töistä vankeinhoitoa. Pietilä on tässäkin hyvä esimerkki 
ja opettaja meille muille.”

Sosiaalityöntekijä 
köyhyysrahoilla

Pietilän mukaan vankiloissa tarvitaan paljon väkivaltatyötä. 
Väkivalta liittyy useimpiin rikoksiin muodossa tai toisessa.

”Jos halutaan, että ihminen elää rikoksetonta ja päihtee-
töntä elämää, hänen on ratkaistava suhteensa väkivaltaan. 
Vangin on päästävä työstämään sekä väkivallan tekijä- että 
uhrikokemuksiaan. ”

Pietilä suunnittelee parhaillaan Vanajan perhetyön erityisoh-
jaajan kanssa uutta, syksyllä alkavaa ohjelmaa lähisuhdevä-
kivallan uhreille. 

Sinisilmäisyyttä tositarkoituksella

Pietilä sanoo olevansa työssään sinisilmäinen. Mutta aivan 
tarkoituksella. Pietilä sanoo haluavansa välttää viimeisen 
asti kyynistymistä. 

”Mitä sitten jos minua viilataan linssiin tai höynäytetään, 
mutta jos en usko asiakkaaseen, hän ei ainakaan muutu. 
Pitää luottaa ja uskoa mahdollisuuksiin. Koskaan ei tiedä, 
milloin joku asia kantaa ja asiakkaan elämä saakin uuden 
suunnan.”

Pietilän päivän viimeinen asiakas lähtee. Pietilä ehtii vielä 
käydä hetkisen läpi soittolistaansa. Soittolistaan hän on 
kirjannut kaikki ne lukuisat asiat, joita on luvannut asiakkail-
leen selvittää. 

Puhelimesta kuuluu jonotusääni ja sitten automaattitiedote 
kertoo, että TE-toimiston vaihteessa on ruuhkaa. Noin vartin 
jonotuksen ja muutamien väärille henkilöille yhdistämisen 
jälkeen Pietilä saa vihdoin langan päähän oikean virkaili-
jan. Hän opastaa, kuinka Pietilä voi hakea asiakkaalleen 
TE-toimistosta työttömyysetuutta omaehtoista koulutusta 
varten.  

Koskaan ei tiedä, ratkaiseeko juuri tämä puhelu Pietilän 
asiakkaan tulevaisuuden. Jos asiakas saa etuuden, hän 
pystyy aloittamaan valvotussa koevapaudessa haaveile-
mansa eräopaskoulutuksen. Ja pääsee kenties elämässään 
uusille urille. 
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Reetta  Pihl  työskentelee vastaavana 
palveluohjaajana Keravan vankilan  
Wop-kuntoutusosastolla. Vankilassa 
hän viettää työviikostaan noin kaksi 
päivää.  Loppuajan hän työskente-
lee asiakkaiden ja näiden perheiden 
parissa. Vuoden 2012 alusta Reetta 
Pihl toimii myös Keravan avovankilan 
työryhmän jäsenenä.

Pihl piti päiväkirjaa kahden työpäivän-
sä ajan.  

Maanantai vapautuneiden kanssa 

Kello 8.30-11 Päivä alkaa toimistolla Kritsis-
sä Kinaporinkadulla puhelinrumballa. Soitan 
kahdelle asiakkaalle. Toiselta varmistan, että 
hän lähtee töihin. Toista muistutan tapaami-
sestamme Kritsissä.  Jutellaan kuulumisia 
muutenkin.  Sanon asiakkaille, että he 
saavat soitella vielä illalla,  jos mielessä jotakin.

Soitan asiakkaalle, jonka perheeseen on syntymässä vauva. 
Tiedustelen perheen vointia ja kuulumisia. Annan asiakkaal-
le käytännön ohjeita, kuinka hakea toimeentulotukea. 

Asiakas soittaa Turusta.  Hänenkin perheeseen on tulossa 
jälkikasvua. Asiakas on saanut töitä ja omakotitalon, mutta 
hänellä on ongelmia lääkkeiden kanssa. Asiaa on selvitelty 
A-klinikan kanssa asiakkaan pyynnöstä. Asiakas kokee, että 
hän ei saa ilmaistuksi itseään eikä hän oikein ymmärtänyt, 
mistä on kysymys.  Asiakkaan pinna meinaa palaa oikein 
kunnolla ”viranomaisiin”. Tyynnyttelen ja rauhoittelen häntä. 
Sovimme, että soitellaan vielä samalla viikolla.

Soitan päihdeohjaajalle Riihimäen vankilaan, jossa asiakkaa-
ni istuu tuomiotaan. Sovimme verkostopalaverista. Jatkan 
soittelua lastensuojelun työntekijälle ja asiakkaani lapsen 
sijaisperheelle. Kutsun heidät yhteiseen tapaamiseen. 

Soitan WOPin ohjaajille ja sovimme kehittämispäivän aika-
tauluista

Kello 11-12. Tapaan asiakkaan Kritsissä. Juttelemme asiak-
kaan kanssa hänen ahdistuksestaan ja masennuksestaan 
sekä halustaan myydä huumeita. Mietimme nuoren miehen 
arjen sujumista.  Mielestäni hän pärjää hyvin.  Annan hänelle 
myönteistä palautetta. 

Kello 12-12.30 Pidän lounastauon ja juon litran kahvia. 

Kello 12.30 Teen paperitöitä Wop-kehittämispäivää varten 
ja suunnittelen seuraavan viikon aikataulua. 

Asiakas soittaa ja kertoo palanneensa seitsemän viikon 
lomalta Thaimaasta. Vaihdamme kuulumiset ja sovimme 
tapaamisesta. 

Juttelen työkaverin kanssa perhetyöstä ja sen haasteista. 

Neuvottelen Kritsin asumisohjaajan kanssa asiakkaasta, 
joka on ajautunut käyttämään huumausaineita kerran. Mie-

WOP-ohjaajan päiväkirja 
kahdesta työpäivästä: 
Nuoret miehet pitävät Reetta Pihlin kiireisenä

 Reeta Pihl toimii palveluohjaajana nuorille miesvangeille 
suunnatussa kuntoutusohjelmassa. Kuntoutus alkaa 
Keravan vankilassa ja jatkuu vapautumisen jälkeen.
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MITÄ WOP-OHJAAJA TEKEE?
Reetta Pihl kuvailee työtään: 
”Palveluohjaaja tekee vankilassa yksilötyötä, 
verkostotyötä,on saattokäynneillä mukana,koevapaus-
valmisteluja,retkahdustyötä, perhetyötä ja vetää 
ryhmiä ja osallistuu vankilapäivinä vankilan toimintaan. 
Samaan aikaan joutuu hoitamaan myös ainakin puheli-
mitse jo vapautuneiden asioita ja tilanteita.”

”Verkostotyö on yhteistyötahojen kanssa neuvotteluja 
vangin tai asiakkaiden asioista. Mukana on sosiaali-
työntekijöitä, ehdonalaisvalvojia, työnantajien edustajia, 
seurakuntien työntekijöitä ja monen monta muuta 
tahoa. Perheverkostoissa on tietty äiti, isä, vaimo,lapsi 
tai joku muu kummin kaima.”

”Retkahdustyötä on esimerkiksi kun vankeuden aikana 
asiakas hujauttaa huumeita lomilla suuhunsa, niin 
tapaan häntä ja teemme retkahduskäsikirjan mukaan 
retkahdukseen liittyviä tehtäviä. Yritämme saada asiak-
kaan ymmärtämään tilanne.”

”Valvottuun koevapausvalmisteluihin kuuluu vino pino 
paperityötä Rikosseuraamuslaitokselle, joka päättää 
koevapaudesta. On tarkistettava ehdokkaan työ- ja/
tai päihdekuntoutuspaikka. On käytävä katsomassa 
ehdokkaan kotona ja koulussa, että ne soveltuvat 
koevapauden suorittamiseen. 
Vankia on briiffattava hulluuteen saakka miten 
koevapausaika  vietetään ja kerrattava sääntöjä. On 
soiteltava monta kertaa päivässä, myös viikonloppuisin 
ja tavattava jopa montakin kertaa viikossa. On myös 
oltava yhteydessä valvontatiimiin, joka hoitaa päihde-
seulat. Kaikki tapahtumat on kirjattava vankityötieto-
kantaan.”

timme sopivaa lähestymistapaa ja työnjakoa, kuka hoitaa 
mitäkin.

Soitan WOP-ohjaajille vangin asioista. Sovimme samalla 
perheverkostoaikoja.

Kello  16.00 Tapaan asiakkaan Tikkurilassa. Juomme kahvit 
ja keskustelemme. 

Kello 17.30. Kotiin :D

Perjantai Keravan vankilassa

Kello 9. Päivä alkaa osastokokouksella Keravan vankilassa. 
Myös vangit osallistuvat kokoukseen.  Osastokokous on 
osa kuntoutusohjelmaa ja yhteisöhoidon osa. Tarkoituk-
sena on vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja vastavuoroista 
palautteen antamista, sekä tarkastella omaa edistymistä 
kuntoutuksessa.

Kello. 9.30-11 Heti perään on Wop-työryhmän palaveri. 
Käymme läpi viikon asiat ja vapautuneiden ja vankien asiat 
ja tilanteet. 

Kello 11-12. Käyn yksilökeskustelun vangin kanssa.  Asia-
kas kärsii unettomuudesta ja masennuksesta.  Pohdimme 
mitä asioille voisi tehdä. 

Kello 12-13. Tapaan seuraavan vangin. Selvittelemme 
perheeseen liittyviä tunteita ja ajatuksia. 

Kello 13-14.  Päivän kolmas yksilötapaaminen.  Teemme 
tehtäviä paniikkihäiriön hallitsemisesta. 

Puhelin soi taukoamatta.  Kuuntelen vapautuneiden huolia 
ja annan ohjeita. Asiakkaan ehdonalaisvalvoja soittaa ja 
sovimme yhteistyöstä. Asiakkaan äiti soittaa ja on huojen-
tunut, pojan asiat hoituneet mukavasti siviilissä. Jossain 
välissä soitan Keravan avovankilaan ja sovin yhteistyöpala-
verista. 

Soitan asiakkaalle, joka on huonossa kunnossa. Tuen ja 
rauhoittelen. Enempää ei ole nyt tehtävissä koska asiakas 
on niin sekaisin.

Vedän kasvuryhmän vankilassa. Aiheena meillä on suru ja 
sen kokeminen, menetykset.

Kirjoitan viikkopalautteen vangeille. Palautteissa pohdin 
viikon kulkua, vangin edistymistä ja  käytöstä. Palautteet 
voivat sisältää kritiikkiä ja positiivista kannustusta  sekä 
erityismainintoja kuluneesta viikosta.

Iltapäivällä kahvittelen vankien kanssa ja kertaamme viikon 
tunnelmia. Muiden WOP-ohjaajien kanssa suunnittelem-
me, koska menemme tapaamaan avovankiloihin siirtyneitä 
woppilaisia. 

klo 16.00. Kotiin:D

MIKÄ ON WOP-KUNTOUTUS? 
WOP on kuntoutusohjelma nuorille miesvangeille. 
Osastolla on kahdeksan paikkaa. Wop-kuntoutus alkaa 
Keravan vankilassa ja jatkuu vapautumisen jälkeen 
palveluohjauksena. Ohjelmassa kehitetään nuoren 
elämänhallintaa, vaikutetaan ongelmallisen päihteiden-
käytön syihin sekä tuetaan nuorta ja hänen läheisiään 
vapautumisen jälkeen. 
WOP-kuntoutuksessa on oma vastaava palveluohjaaja, 
joka jatkaa vangin tukemista vapautumisen jälkeen. 
Tavoitteena on tukevien verkostojen luominen, asiakkaan 
päihteettömyyttä tukevien toiminta-, ajattelu- ja ongel-
manratkaisutaitojen kehittäminen ja vahvistaminen sekä 
vapautuvan vangin toimintakyvyn tukeminen. 
Rikosseuraamuslaitos ostaa palveluohjauksen osuuden 
Kriminaalihuollon tukisäätiöltä.  
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Säätiön hallituksessa vuonna 2011toimivat: puheenjohta-
ja Lasse Murto, varapuheenjohtaja Outi Ruishalme sekä 
jäseninä Eila Lempiäinen/Annamari Räisänen, Hannu Put-
tonen ja Timo Simppula. Hallitus kokoontui vuoden aikana 
seitsemän kertaa. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimi 
toiminnanjohtaja Jukka Mäki. Säätiön avustuspäätökset 
valmisteltiin hallituksen asettamassa avustusjaostossa, jota 
johti puheenjohtajana Lasse Murto, varapuheenjohtajana 
Tiina Vogt-Airaksinen sekä Pekka Borg jäsenenä. Jaoston 
jäseninä ja esittelijöinä olivat säätiön toiminnanjohtaja Jukka 
Mäki ja kehittämispäällikkö Maarit Suomela/Liisa Uusitalo.

Säätiön valtuuskuntaa vuonna 2011 johti puheenjohtajana 
Jouko Kalliomaa, varapuheenjohtajana Juha A. Pantzar ja 
jäseninä Anja Heikkinen, Aarne Kinnunen, Ulla-Maija Nikula, 
Sami Puumala, Marita Ruohonen, Ari Saarto, Kimmo Sainio 
ja Sami Uotinen. Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana 
kaksi kertaa.

Säätiön taloushallinto tuotettiin osin ostopalveluna Dextili 
Oy:stä. 

Säätiön toiminnanjohtajana on sen perustamisesta, vuo-
desta 2001 lähtien toiminut YTM Jukka Mäki. Kehittämis-
yksikön päällikkönä toimi Maarit Suomela/Liisa Uusitalo, 
talouspäällikkönä Kati Björkroth, viestintäpäällikkönä Juhani 
Ikala sekä asumispalvelupäällikkönä Jussi Lehto. Työnteki-
jöitä säätiön palveluksessa oli vuoden lopussa kaikkiaan 24 
(25 vuonna 2010), joista työllistettynä kaksi. Lisäksi säätiön 
kiinteistöhuollon tehtävissä oli kolme työharjoittelussa ollutta 
henkilöä. Vakituisessa työsuhteessa työntekijöistä oli 78 %. 
Naisia työntekijöistä oli 62 % ja miehiä 38 %. Työntekijöistä 
4 % oli projektitehtävissä, 17 % asiantuntijatehtävissä 46 % 
erilaisissa palvelutehtävissä sekä 33 %  johto-, talous-, vies-
tintä- tai kiinteistötehtävissä.  Henkilöstön keski-ikä oli 44 
vuotta. Henkilökunnan sairauspoissaoloja kirjattiin vuoden 
aikana 198 (322 vuorokautta vuonna 2010). Koulutuksessa 
työntekijät olivat vuoden aikana126 (180 päivää vuonna 
2010).

Hallinto ja henkilökunta



Sosiaalipalvelutuotot 

Asumisyhteisömaksut 

Tukiasuntojen vuokratuotot 

Kiinteistön vuokratuotot 

RAY-avustukset 

Muut avustukset 

Muut tuotot 

Henkilöstökulut 

Poistot 

Huoneistokulut 

Rahoituskulut 

Myönnetyt avustukset 

Muut kulut 

Tuotot
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Säätiön aineelliset voimavarat muodostuivat vuokratuotoista 
(Kinaporinkadun kiinteistö ja tukiasunnot), palvelujen myyn-
nistä (tukiasumispalvelut ja sosiaalipalvelut), muista tuotoista 
sekä saaduista avustuksista. Säätiön kokonaistuotot 
vuonna 2011 olivat kaikkiaan 1.851.741 € (1 733.747 euroa 
vuonna 2010). Lisäystä edelliseen vuoteen oli n. 7 %. Koko-
naiskulut vuonna 2011 olivat 1.750.789 € (1.735.895 euroa 
vuonna 2010). Lisäystä edelliseen vuoteen oli n. 1 %. Säätiö 
sai toimintavuoden aikana vuokratuottoja omistamastaan 
kiinteistöstä sekä tukiasunnoista 707.746 € (672.022 euroa 
vuonna 2010) ja asumisvalmennusyksiköistä 205.359 € 
(145.164 euroa vuonna 2010). Asumisvalmennusyksiköi-
den parantunut tuotto selittyy osaltaan n.15% nousseella 
käyttöasteella sekä vuorokausimaksun indeksikorotuksilla. 
Sosiaalipalveluista tuottoja saatiin 165.470 € (ja vuotta aikai-
semmin 147.981 euroa).

Raha-automaattiyhdistykseltä saatuja toiminta- ja projekti-
avustuksia käytettiin kaikkiaan 678.732 €, kun vuonna 2010 
niitä ja RAY:n yleisavustusta käytettiin kaikkiaan 818.345 
euroa. Yhdeksän uuden tukiasunnon hankintaan saatiin 
RAY-investointiavustuksia 503.916 € ja säätiön omarahoi-
tusosuus oli 505.250 €. 

Talous  

Vertaistuki Rediksen toimintaan saatiin Helsingin kaupungil-
ta avustusta 10.000 €. Selvitykseen Restoratiivisen oikeu-
den kehittämiseksi vakavissa rikoksissa saatiin oikeusmi-
nisteriöstä 10.000 €. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin 
Grundtvig-oppimiskumppanuushankkeeseen 12.800 €.

Avustuksia kriminaalihuoltoa tukevaan toimintaan eräille 
järjestöille ja muille tahoille säätiö osoitti Kinaporinkadun 
tuotoistaan 38.400 € (46.382 euroa vuonna 2010), johon 
sisältyy 10.000 €:n Kriminaalihuollon palkinto. Luottamus-
henkilöiden palkkiot ja hallituksen puheenjohtajan palkka 
vuonna 2011 olivat yhteensä 4200 €.

Säätiön likviditeetti on koko tilikauden ollut hyvä.

Taseen loppusumma on 4.929.145 € (4.124.649 euroa 
vuonna 2010). Kasvanut tase selittyy tilikauden 2011 aikana 
ostetuista tukiasunnoista. Tilikauden tulos on 64.161 € 
(136.385 euroa vuonna 2010). Tilikauden tulos lisätään 
vapaaseen omaan pääomaan. Säätiön tulosta käytetään 
vuosina 2012 – 2014 toteutettavan tukiasuntojen hankinta-
ohjelman omarahoitukseen ja lainojen lyhennyksiin.

Kulut



36

  TULOSLASKELMA             TASE 

       2011          2010                                                             2011             2010 

Tuotot      Vastaavaa 

-Sosiaalipalvelut  165 470 €  147 982 €  -Aineettomat   4 454 €   5 939 € 

-Asumisyhteisötuotot  205 359 €  145 164 €   -Aineelliset   3 071 573 €   2 971 757 € 

-Vuokratuotot Kinapori  518 716 €  519 586 €  -Sijoitukset   1 401 402 €   898 371 € 

-Vuokratuotot tukiasunnot  189 030 €  152 436 €  -Rahoitusomaisuus   124 629 €   115 774 € 

-Avustukset RAY  678 733 €  688 345 €  -Arvopaperit   31 765 €   30 997 € 

-Muut avustukset  69 106 €  57 420 €   -Rahat ja pankkisaamiset  295 322 €               101 812 € 

-Muut tuotot  25 328 €  22 815 €   VASTAAVAA YHTEENSÄ  4 929 145 €   4 124 650 € 

TUOTOT YHTEENSÄ  1 851 741 €  1 733 747 € 

Kulut     Vastattavaa 

-Henkilöstökulut  -1 075 291 €  -1 099 620 €  -Peruspääoma   25 228 €   25 228 € 

-Asunto- ja toimitilakulut  -350 776 €  -269 119 €  -Muut rahastot   2 938 574 €   2 938 574 € 

-Palvelut  -67 828 €  -92 496 €  -Tilikausien ylijäämät   697 917 €   633 755 € 

-Tiedotuskulut  -41 876 €  -66 629 €  Oma pääoma yhteensä   3 661 720 €   3 597 558 € 

-Myönnetyt avustukset  -38 400 €  -46 382 € 

-Muut kulut  -176 617 €  -161 649 €  -Pitkäaikainen vieras pääoma  849 048 €   221 500 € 

KULUT YHTEENSÄ  -1 750 789 €  -1 735 895 €  -Lyhytaikainen vieras pääoma  418 378 €   305 592 € 

-Varainhankinta  -1 862 €  1 670 €   Vieras pääoma yhteensä  1 267 426 €   527 092 € 

-Tuotto-/Kulujäämä  99 090 €  -477 €   VASTATTAVAA YHTEENSÄ  4 929 145 €   4 124 650 € 

-Sijoitus- ja rahoitustoiminta  -34 928 €  6 863 € 

-Yleisavustukset  0 €  130 000 € 

TILIKAUDEN TULOS  64 162 €  136 386 €
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  TULOSLASKELMA             TASE 

       2011          2010                                                             2011             2010 

Tuotot      Vastaavaa 

-Sosiaalipalvelut  165 470 €  147 982 €  -Aineettomat   4 454 €   5 939 € 

-Asumisyhteisötuotot  205 359 €  145 164 €   -Aineelliset   3 071 573 €   2 971 757 € 

-Vuokratuotot Kinapori  518 716 €  519 586 €  -Sijoitukset   1 401 402 €   898 371 € 

-Vuokratuotot tukiasunnot  189 030 €  152 436 €  -Rahoitusomaisuus   124 629 €   115 774 € 

-Avustukset RAY  678 733 €  688 345 €  -Arvopaperit   31 765 €   30 997 € 

-Muut avustukset  69 106 €  57 420 €   -Rahat ja pankkisaamiset  295 322 €               101 812 € 

-Muut tuotot  25 328 €  22 815 €   VASTAAVAA YHTEENSÄ  4 929 145 €   4 124 650 € 

TUOTOT YHTEENSÄ  1 851 741 €  1 733 747 € 

Kulut     Vastattavaa 

-Henkilöstökulut  -1 075 291 €  -1 099 620 €  -Peruspääoma   25 228 €   25 228 € 

-Asunto- ja toimitilakulut  -350 776 €  -269 119 €  -Muut rahastot   2 938 574 €   2 938 574 € 

-Palvelut  -67 828 €  -92 496 €  -Tilikausien ylijäämät   697 917 €   633 755 € 

-Tiedotuskulut  -41 876 €  -66 629 €  Oma pääoma yhteensä   3 661 720 €   3 597 558 € 

-Myönnetyt avustukset  -38 400 €  -46 382 € 

-Muut kulut  -176 617 €  -161 649 €  -Pitkäaikainen vieras pääoma  849 048 €   221 500 € 

KULUT YHTEENSÄ  -1 750 789 €  -1 735 895 €  -Lyhytaikainen vieras pääoma  418 378 €   305 592 € 

-Varainhankinta  -1 862 €  1 670 €   Vieras pääoma yhteensä  1 267 426 €   527 092 € 

-Tuotto-/Kulujäämä  99 090 €  -477 €   VASTATTAVAA YHTEENSÄ  4 929 145 €   4 124 650 € 

-Sijoitus- ja rahoitustoiminta  -34 928 €  6 863 € 

-Yleisavustukset  0 €  130 000 € 

TILIKAUDEN TULOS  64 162 €  136 386 €
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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 työhön-
kuntouttamisen roolista vankeinhoidossa
(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: Asiakirjakooste)

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

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

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)  

Anne-Maarit Antikainen
Sosiaalityön kehittäminen suljetussa vankilassa: 
kokemuksia Sukeva-projektista
(Raportteja 1/2008) 
ISBN 978-952-67170-0-5 (nid.)
ISBN 978-952-67170-1-2 (pdf) 

Maija Siltanen
ADHD:n kuntoutuksesta rikosseuraamusalalla
(Raportteja 1/2009)
ISBN 978-952-67170-2-9 (nid.)
ISBN 978-952-67170-3-6 (PDF)

Tarja Sassi ja Petra Huhtimo
“Koettiin olevamme se perhe...” Vankiperheiden 
vertaisryhmätoiminnan BIKVA-arviointiraportti.
(Monisteita 1/2009)
ISBN 978-952-67170-4-3 (nid.)
ISBN 978-952-67170-5-0 (PDF)

Liisa Uusitalo
SIISTISTI SIVIILIIN –  matalan kynnyksen 
terveysneuvonnan käynnistyminen vankiloissa
TERVE-projektin loppuraportti 
(pdf 2009)

KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN JULKAISUJA
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Kati Tuokkola
Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hankkeen (OPPIVA) 
ulkoinen väliarviointi
Sosiaalikehitys Oy 
(Monisteita 2/2009)

Marjatta Kaurala
Mitä kuuluu vangin läheisille? - Sosiaalisen tilanteen
kartoitus
(Monisteita 3/2009)

Jenni Tuulensuu
Omille jaloille - jalkautuvan vertaistalousneuvonnan
projekti 2006 - 2009
(Monisteita 1/2010)

Hannakaisa Ryynänen
Seinien takana paljon työtä - Selvitys vankilasta 
vapautuvien vaikeasti asutettavien 
tukimahdollisuuksista. 
(Raportteja 1/2010)

Marjatta Kaurala, Veikko Kylämarttila 
Rangaistuksesta vapautuvan kuntoutujan asema 
(Raportteja 2/2010) 
ISBN 978-952-67170-8-1 (sid.) 
ISBN 978-952-67170-9-8 (PDF)

Hannakaisa Ryynänen, Maarit Suomela
Lähelle - Selvitys yhteydenpitokäytännöistä ja niiden 
mahdollisista esteistä vankien ja heidän läheistensä 
välillä.
(Raportteja 1/2011) 
ISBN 978-952-5929-02-7 (sid.)
ISBN 978-952-5929-03-4 (pdf)

Marjatta Kaurala, Veikko Kylämarttila 
Kriminaaliasiamiestoiminnan arviointi ja 
kehitysnäkymät
Monisteita 1/2011

Tarja Sassi
Suljettujen vankiloiden vanhempi-lapsi -tapaamistilat
Monisteita 2/2011

Mirva Gullman, Kati Sunimento, Pirjo Poutala
Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hankkeen 
loppuraportti
Monisteita 3/2011

Maarit Suomela (toim.)
SOAP - Sijoitus ohjattuun asumiseen -hankkeen
loppuraportti
Monisteita 4/2011

Marjatta Kaurala
Restoratiivisen oikeuden kehittäminen vakavissa 
rikoksissa – erityisesti vankilakontekstissa
Raportteja 1/2012

Tarja Sassi (Toim.)
Ehjä perhe – vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan 
opas
Oppaita 1/2012
ISBN 978-952-5929-04-1 (sid)
ISBN 978-952-5929-05-8 (pdf)

Kaikki julkaisut pdf-tiedostoina Kritsin 
internet-sivuilla: www.krits.fi / Julkaisut




