VUOSIKATSAUS 2015
1

Toiminnanjohtajan terveiset
Ensimmäinen vuosi Kritsin toiminnanjohtaja on takana.
Kritsin perustamisesta asti toiminnanjohtajana ollut Jukka Mäki eläköityi keväällä 2015 ja sain kunnian jatkaa hänen työtään. Työ oli siinä mielessä helppo aloittaa, että toimintojen reunaehdot olivat enemmän kuin kunnossa. Sain
aloittaa työn erittäin osaavan ja asiantuntevan henkilöstön
sekä erinomaisen hallituksen kanssa, mistä tunnen suurta
kiitollisuutta. Myös tulevien vuosien (2016-2018) strategia
oli jo pitkälti valmiina. Kuten strategiassa todetaan, Kritsin toiminnat ovat laajenneet nopeasti yksittäisistä kehittämishankkeista monialaisiksi asiantuntija- ja palvelutoiminnoiksi. Säätiön nykyinen asiantuntija- ja palveluvalikoima
on hyvä, milteipä erinomainen, eikä näköpiirissä ole merkittäviä uusia palveluavauksia. Sen sijaan työalojen nopean
kasvun jälkeen on syntynyt selvä tarve toiminnan laadulliseen syventämiseen ja työalojen yhteistyön sekä työnjaon
lisäämiseen. Erityisesti panostetaan kuntouttavien toimintojen kehittämiseen ammatilliseen ja sosiaaliseen kuntoukseen panostamalla. Siihen työhön olen tarttunut vuoden
2015 aikana.
Kritsin asiakkaita yhdistää rikostaustaisuus, mutta heidän
elämänsä suhteessa työelämään ja koulutukseen vaihtelee,
kuten ihmisten ylipäätään. Osan elämää leimaavat päihdeja mielenterveysongelmat, asunnottomuus ja velkaantuminen. Osalla voi olla koulutusta ja kokemuksia työelämästä,
mutta näistä kokemuksista on kulunut jo niin kauan, että
omaan kyvykkyyteen työn suhteen ei enää luoteta. Osalla asiakkaista ovat jääneet koulut kesken ja osa on elänyt
työelämän ulkopuolella, heillä on ainoastaan hajanaisia kokemuksia työelämästä. Heille koulutukseen hakeutuminen,
työnhakeminen tai TE-toimistossa asioiminen voi olla vierasta ja pelottavaa. Nämä yksittäiset tapaukset haastavat rakentamaan selkeitä ja linjakkaita, mutta yksilöllisiä tilanteita
sallivia ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen polkuja.
Vuoden 2015 aikana säätiössä on panostettu sosiaaliseen
kuntoutukseen ja kuntouttavan työotteen lisäämiseen. Lähtökohtana on se, että asiakkaiden yhteiskunnallinen toimijuus ja osallisuus vahvistuisi. Säätiössä on aloitettu sellaisia
toimintoja, joiden toivotaan auttavan rikostaustaisia ihmisiä
rakentamaan arkeaan uudella tavalla. Parhaimmillaan kun2

touttavat toiminnot vahvistavat päihteetöntä ja rikoksetonta elämää kunkin ihmisen yksilölliset elämäntilanteet ja niiden reunaehdot huomioiden.
Vuoden 2015 aikana asiakkaiden mahdollisuutta toiminnallisuuteen on lisätty muun muassa Keskuspuiston ammattiopiston kanssa syksyllä 2015 aloitetussa
”ehostus-projektissa”. Sen yhtenä päämääränä on tarjota Keskuspuiston pintakäsittely-, maalari- ja sisustusopiskelijoille aito opiskeluympäristö ja toisaalta saada
Kinaporin kiinteistön tiloihin uusi ilme. Kritsin asiakkaiden näkökulmasta merkittävintä on kuitenkin
se, että säätiön asumispalveluyksikön ja tukiasuntojen
asukkaat saavat mahdollisuuden osallistua pienimuotoisiinkin työtehtäviin, opinnollistaa taitojaan ja jopa
tehdä suunnitelmia koulutukseen osallistumisesta. Työhön voi osallistua suuresti tai pienesti, kukin voimiensa mukaan. Kinaporin kiinteistön kunnostustarpeisiin
projekti vastaa osaltaan erinomaisesti toteuttaen samalla säätiön humaania kuntouttavan kriminaalipolitiikan
eetosta.
Säätiössä on meneillään myös Maalinnoitus-hanke
(2015 –2017), jossa järjestetään työtoimintaa rikosseuraamusasiakkaille, erityisesti yhdyskuntaseuraamuksiin
tuomituille yhteistyössä rikosseuraamuslaitoksen, Helsingin kaupungin ja Ely-keskuksen kanssa. Hankkeen
työtoiminta toteutetaan Helsingin maa- ja merilinnoituksien puolustusasemilla, joita siivotaan roskista ja raivataan esiin kasvillisuuden alta. Psykososiaalinen tuki
on rakennettu työtoiminnan sisään, siten että päihdeja muiden elämänongelmien kanssa kamppailevat henkilöt voivat suorittaa rikosseuraamuksensa vankilan sijaan vapaudessa. Työtoiminta tarjoaa arkeen rutiineja ja
sisältöjä ja työelämävalmiudet lisääntyvät myönteisellä
oppimisella ja onnistumisen kokemuksilla. Hankkeesta
on saatu erittäin positiivista palautetta sekä rikosseuraamusta suorittaneilta että yhteistyökumppaneilta.

akkaille sekä nuorille ensikertaa rangaistusta suorittaville.
Asiakaskunnan laajeneminen nuoriin ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaisiin haastaa yhä enenevässä määrin arjen
toimijuutta tukevien avausten kehittämiseen. Kritsissä
on jo pitkään tuotettu asumispalveluita rikostaustaisille
ja asumissosiaalisen työn arvo on kiistatonta. Niiden rinnalla arjen sisältöjä ja rutiineja tuottavat palvelut tarjoavat
entistä kokonaisvaltaisempaa sisältöä ihmisten muutosprosesseihin.
Vankilasta vapautuvan ihmisen tarpeet vaihtelevat ja
niihin vastaaminen edellyttää monialaista ja kokonaisvaltaista asiantuntija- ja palvelukonseptia. Kritsin eri toimialoilla tätä osaamista on paljon, tukea pystytään tarjoamaan talon omissa palveluissa monialaisesti ja tunnetaan
myös ulkopuolinen yhteiskunta, vaikuttamiskanavat ja
palvelujärjestelmä. Tämä on välttämätöntä asiakkaiden
moninaiset tilanteet huomioiden. Asumispalveluissa toteutetaan mallia, jossa ihmisen asuminen pyritään turvaamaan mahdollisimman hyvin ja annetaan valmiuksia siihen, että tie vapaammille asuntomarkkinoille avautuisi.
Näiden palveluiden laatu syvenee entisestään toiminnallisen kuntouttavan työn avauksilla. Kuten useat tutkimukset toteavat, koulutus ja työ ovat tehokkaita keinoja
vähentää rikosten tekemistä ja suunnata arkea uudella tavalla. Koko ajan on kuitenkin muistettava, että ihmisten
valmiudet koulutukseen ovat erilaiset – kaikista ei ole istumaan koulunpenkille esimerkiksi oppimisvaikeuksien
tai muiden ongelmien vuoksi. Kuntouttavien toimintojen
suunnittelussa on tärkeää olla tietoinen ihmisten erilaisista taustoista ja kokemuksista ja rakentaa sellaisia polkuja, jotka mahdollistavat sekä pienin askelein että suurin
harppauksin etenevän kuntoutumisen. Tätä työtä säätiössä tullaan vahvistamaan tulevaisuudessakin jo olemassa
olevien palveluiden rinnalla.
Sanna Väyrynen

Säätiön asiakkaita ovat pitkään pääsääntöisesti olleet
vankilasta vapautuneet, heidän läheisensä sekä heidän
kanssaan työskentelevät. Kyse on ollut pääsääntöisesti
moninkertaisista vankilauusijoista, joiden ikä on vaihdellut 30–50 vuoden välillä ja joiden elämänhallinnan
pulmat ovat olleet monitahoiset ja syvät. Palveluiden
tarjonta on hiljalleen laajenemissa kattavammin rikostaustaisille henkilöille, kuten yhdyskuntaseuraamusasi3

MIKÄ ON KRITS?
Kriminaalihuollon tukisäätiö on rangaistuksesta vapautuvien
ja heidän läheistensä selviytymistä ja elämänhallintaa edistävä
valtakunnallinen asiantuntija ja palveluntuottaja.

Säätiön tavoitteena on nykyistä kuntoutuspainotteisempi
ja asiakkaiden tarpeita paremmin vastaava jälkihuoltojärjestelmä
rangaistuksesta vapautuville.

SISÄLLYSLUETTELO
2 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET
4 MIKÄ ON KRITS?
5 VERKOTTUNUT KRITS
6 TYÖALAT PÄHKINÄNKUORESSA

8 VALTAKUNNALLISET ASIANTUNTIJAPALVELUT
9 ASUMISPALVELUKOORDINAATTORI

TOIMINTA-AJATUS

Tehtävänä on rikosseuraamuksesta vapautuvien ja heidän läheistensä aseman parantaminen kehittämällä ja tukemalla kuntouttavaa
jälkihuoltojärjestelmää sekä alan järjestö- ja
vapaaehtoistyötä.

TOIMINNAN SISÄLTÖ
Säätiön toiminta jakautuu järjestö-, palveluja avustustoimintaan. Säätiön toiminta on kokonaisuudessaan yleishyödyllistä.
Järjestötyön keskiössä on alan asiantuntija- ja
kehittämistoiminta, kohderyhmän kuntoutumista edistävä järjestötyö sekä kriminaalipoliittinen vaikuttaminen, vaikutus- ja edunvalvontatoiminta. Palvelutoiminnassa tuotetaan
tukiasumispalveluja sekä sosiaalipalveluja Rikosseuraamuslaitokselle ja kunnille. Lisäksi
säätiö myöntää avustuksia tarkoitusperiään
edistävään toimintaan.
Säätiöllä on iso rooli myös kriminaalihuollon
tukipalveluja tuottavien järjestöjen valtakunnallisen yhteistyön edistäjänä ja koordinaattorina.
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ja oikeudenmukaisuutta.
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VERKOTTUNUT KRITS
Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön verkoston

tavoitteena on vankiperhetyön osaamisen kokoaminen ja levittäminen, vankiperhetyössä
havaittujen hyvien yhteistyökäytäntöjen siirtäminen ja keskeisten työssä esiintyvien
ongelmakohtien esillä pitäminen.

Rehellistä elämää -viestintäverkoston

päämääränä on lisätä jäsenyhteisöjen ja heidän toimintansa tunnettavuutta sekä tukea
jäsenyhteisöjen viestintää mm. yhteisen Portti vapauteen -palvelun avulla.

Oppimisvalmennustyön (OVA) verkoston

tavoitteena on osaamisen kokoaminen ja levittäminen, hyvien yhteistyökäytäntöjen siirtäminen ja
keskeisten työssä esiintyvien ongelmakohtien esillä pitäminen sekä näistä tiedottaminen.

Vapautuvien asumisen tuen (VAT) -verkoston

tavoitteena on lisätä vankeinhoitoalueittain järjestöjen välistä yhteistyötä ja
koordinaatiota asumisen tukipalvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi
asunnottomina vapautuville vangeille ja kriminaalihuollon asiakkaille.

Kuopion
Työterapinen yhdistys ry

Silta-Valmennusyhdistys ry
Turun Seudun
Nuorisoasunnot ry

ViaDia
Pohjois-Savo ry

Espoon Diakoniasäätiö

Jyväskylän Katulähetys ry

Rauman Seudun
Katulähetys ry
Rauman Seudun
Mielenterveysseura ry

VAT-VERKOSTO

Joensuun Seudun
Nuorisoasuntoyhdistys

Helsingin
Diakonissalaitos

Sininauhasäätiö

Kriminaalihuollon
tukisäätiö

Suoja-Pirtti ry
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TYÖALAT
PÄHKINÄNKUORESSA
VUONNA 2015
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TUKIASUMISPALVELUT
(TUPA)

LAPSI- JA LÄHEISTYÖ

Yksikkö tuottaa asumisohjausta
ja asumispalveluja asunnottomina
rikosseuraamuksesta vapautuville
pääkaupunkiseutulaisille. Toiminnassa
olivat mukana Saattaen vapauteen
-projekti (2013-2015) sekä asumispalvelukoordinaattori linkkinä
vapautuvan, viranomaisten, kuntien ja
järjestöjen välillä.

Ehjä perhe -toiminta kehittää
perhetyön muotoja, järjestää koulutusta ja konsultaatiota kunnille, rikosseuraamusalalle ja järjestöille sekä järjestää perheleirejä. Ehjä perhe myös
koordinoi valtakunnallista rikosseuraamusasiakkaan läheistyön verkostoa.

PROJEKTISOSIAALITYÖ

JÄLKISOVITTELUHANKE

Vanajan vankilan sosiaalityö on Kriminaalihuollon tukisäätiön tuottama
ostopalvelu Rikosseuraamuslaitokselle.
Työn pääsisältö on valmistella vankien
valvottuja koevapauksia sekä
vapautumista.

”Sovittelun kokeilu vakavissa rikoksissa 2013–2016” eli SAUMA tähtää
vakavien rikosten sovittelumallin eli
ns. jälkisovittelun kehittämiseen ja
kokeiluun. Yhteistyössä ovat mukana
sovittelun palveluntuottajat, rikosseuraamusalan toimijat ja mm. rikosten
uhrien järjestöt.

KRIMINAALIASIAMIESTOIMINTA

OPPIMISVALMENNUS

VERTAISTUKI REDIS

Toiminnalla edistetään rangaistuksesta
vapautuvien ja heidän omaistensa asemaa yhteiskunnassa, tarpeenmukaisten
palvelujen saatavuutta, yhteiskuntaan
sijoittumista sekä uusintarikollisuuden
ehkäisyä.

Oppimisvalmennuksen tavoitteena
on rikostaustaustaisten henkilöiden
oppimisvaikeuksien tunnistaminen,
kuntoutus- ja kompensointivaihtoehtojen löytäminen sekä yleisen elämänhallinnan edistäminen.

Vertaistuki Redis tukee rikoksettomaan ja päihteettömään elämänmuutokseen vertaistuen avulla. Redis
järjestää vertaisryhmätoimintaa laitoksissa sekä ylläpitää matalan kynnyksen
vertaistukiyhteisöä Kritsin Kinaporin
kiinteistössä. Redis rohkaisee asiakkaita yhteisöllisyyteen ja kannustaa
hankkimaan päihteettömiä
kokemuksia.

MAALINNOITUSHANKE
Maalinnoitus-hankkeessa siivotaan ja
hoidetaan Helsingin alueella sijaitsevia Viaporin maa- ja merilinnoituksen
maarintaman tukikohtia yhdyskuntaseuraamuksiin sisältyvänä työpalveluna.
Hanke toteutetaan osana Euroopan
sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja
työtä
2014–2020
-ohjelmaa.
Harri
Eerikäinen
Vastaava ohjaaja

JENGINUORIHANKE
Helsingissä toteutettava hanke (20122015) rakensi päihteillä ja rikoksilla
oireilevien nuorten tavoittamiseen
ja heidän tarvitsemiinsa palveluihin
sitouttamiseen tähtäävää etsivän työn
mallia. Lisäksi koulutettiin sosiaalija nuorisotointa sekä lastensuojelua
monikulttuuristen jenginuorten kohtaamiseen sekä heidän palvelutarpeisiinsa. Myös nuorten perheiden
kanssa tehtiin työtä.

PAIKKA AUKI KRITSISSÄ

KEHITTÄMISTOIMINTA

VIESTINTÄ

Vuonna 2015 hankkeeseen rekrytoitiin
tietoteknisen avustajan nimikkeellä
datanomi, joka toimii mikrotukena ja
opastajana säätiön henkilöstölle sekä
avustaa mm. pilvipalveluihin siirtymisessä.

Kehittämisyksikkö vastaa Kritsin
kehittämis-, asiantuntija- ja koulutustoiminnasta. Se koordinoi, ohjaa ja
valvoo projektitoimintaa sekä huolehtii säätiön oman avustustoiminnan
valmistelusta ja esittelystä.

Viestintäyksikkö tukee säätiön toimintaa viestinnällisin keinoin. Lisäksi viestintäyksikkö vastaa Portti vapauteen
-portaalista ja sosiaalisen median
koordinoinnista sekä toimi Rehellistä
elämää -viestintäverkoston kokoonkutsujana.
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Asumispalvelukoordinaattori Mia Juselius kertoo nykyajan ihmeistä eläkeläisille Kriminaalityön foorumissa - kuuntelemassa Sampo Järvelä, Jukka Mäki ja Lasse Murto. Takana tilannetta seuraa Silta-Valmennuksen Erja Toivo.

ASUMISPALVELUKOORDINAATTORI

Asumispalvelukoordinaattori tarjoaa asumispalveluohjausta rikostaustaisille asunnottomille, jotka tarvitsevat tukea asumiseen ja apua elämän ongelmiin. Tarkoituksena on
löytää asiakkaalle juuri hänen tarpeisiinsa sopiva asumismuoto, joka mahdollistaa asumisen onnistumisen. Palveluohjaus alkaa jo vankilassa ja jatkuu yhteistyönä asiakkaan,
asiakkaan kotikunnan ja erilaisten järjestöjen ja kuntien palveluntarjoajien kanssa.
Asiakastyön lisäksi asumispalveluohjauksen resursseja on suunnattu koulutukseen,
neuvontaan ja valtakunnalliseen näkyvyyteen.
Asumispalvelukoordinaattorina toimi Mia Juselius.
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VERTAISTUKI REDIS
Vertaistuki Redis tavoittaa rikostaustaisia ja vankilaryhmiä Kinaporinkadun vertaistukipisteessään ja järjestää erilaista päivätoimintaa. Vertaistuellisella toimintamallilla
tavoitetaan muiden palvelujen ulkopuolelle jääviä tai niihin heikosti kiinnittyviä.
Redis tuotti myös kuudelle vangille koevapauden sisältöä. Eri yhteistyökumppaneiden kanssa oltiin mukana seitsemällä retkellä Helsingin lähiseudulla. Loppuvuonna
alettiin suunnitella uusien yhteistyökumppanien kanssa päihteetöntä toimintaa ItäHelsinkiin.
Rediksessä saadut käytännön kokemukset liittyen mm. yhdyskuntaseuraamusasiakkaisiin ja kuntouttavaan työtoimintaan ovat johtaneet pohtimaan asiakkaiden tarpeenmukaisen tuen sisältöä ja ammatti- ja vertaistyön mahdollisuuksia laajemmin.
Redis näyttää muodostuneen enemmän tai vähemmän merkittäväksi yhteisöksi
15–25:lle kävijälle, joita perustellusti on aikanaan voitu pitää päihde- ja rikostaustaisten syrjäytyneiden kovaan ytimeen kuuluvina ja jotka nyt kyselyissä subjektiivisesti
mieltävät itsensä jopa ”keskiluokkaan” yhteiskunnassa kuuluviksi. Tämä kokemus
yhdistyneenä siihen verkostoon, jossa jokainen elämänmuutokseen kiinnittynyt tuntee 10–20 vielä ”kentällä” olevaa ystäväänsä ja tuttuaan, tuo Redikseen säännöllisesti
myös uusia tulijoita.
Rediksen vastaavana ohjaajana toimi Harri Eerikäinen ja ohjaajana osan vuodesta
Valtteri Aaltonen.
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KEHITTÄMIS- JA ASIANTUNTIJATOIMINTA
Kehittämisyksikkö vastaa koko säätiön kehittämis-, asiantuntija- ja koulutustoiminnasta ja huolehtii säätiön oman avustustoiminnan valmistelusta. Kehittämisyksikköön
kuuluvat kehittämisjohtaja Maarit Suomela sekä asiantuntija- ja projektihenkilöstö. Kehittämisjohtaja laatii hankehakemuksia ja osallistuu myös erilaisten yhteishankkeiden
suunnitteluun sekä on mukana uusien hankkeiden käynnistymisessä.
Vuonna 2015 jatkui kolme RAY-hanketta ja useita säätiön omia sekä yhteishankkeita oli valmistelussa. Yhdessä Helsingin kaupungin ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa
toteutettava ESR-hanke I maailmansodan aikaisten maalinnoitusten kunnostamiseksi rikostaustaisten asiakkaiden työnä lähti käyntiin.
Asiantuntijatoiminnat (perhetyö, kriminaaliasiamiestoiminta ja oppimisvalmennus) tiivistivät yhteistyötään varsinkin viestintä- ja vaikuttamistoiminnassa.
Vuoden aikana kehittämisyksikön eri työaloilla suoritti opintoihinsa liittyviä harjoitteluja tai työsti opinnäytetyötä kaikkiaan 14 opiskelijaa.
Syksyllä laadittiin Rikosseuraamuslaitokselle esitys avolaitosvankien ja valvotussa
koevapaudessa olevien työvalmiuksien aktivoinnista Kriminaalihuollon tukisäätiön
Kinaporin kiinteistön ja asunto-osakkeiden kunnostustöissä.
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AVUSTUSTOIMINTA
Kriminaalihuollon tukisäätiö voi myöntää
omista varoistaan avustusta pienimuotoisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
sekä yksityisille henkilöille että yhteisöille.
Avustusta voidaan myöntää myös toiminnan tukemiseen erityisesti sellaisille (pienille) vapaaehtoistoimintaa toteuttaville
järjestöille, joiden on vaikea päästä esim.
RAY:n avustusten piiriin. Näin ollen Kriminaalihuollon tukisäätiö on merkittävä
ja joidenkin järjestöjen kohdalla ainoa rikostaustaisten henkilöiden vertaisjärjestötoiminnan mahdollistaja.
Vuonna 2015 säätiö jakoi toiminta-,
matka- ja käynnistysavustuksina sekä
Kriminaalihuollon palkintona yhteensä
19.000 euroa.
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KRIMINAALIASIAMIESTOIMINTA

Kriminaaliasiamiestoiminta on säätiön vanhimpia toimintamuotoja, se alkoi projektimuotoisena vuonna 2003. Asiamiestoiminnan tavoitteena on parantaa rangaistuksesta vapautuvien ja heidän omaistensa asemaa yhteiskunnassa ja ehkäistä uusintarikollisuutta. Toimintamuotoja ovat asiakkaiden ohjaus ja neuvonta sekä asioiden ajo
viranomaisiin päin, vaikuttamistoiminta, tiedotus, koulutus ja konsultointi alan kysymyksissä.
Vuonna 2015 asiamiestoiminnalla oli 233 asiakasta ja 412 asiakasyhteydenottoa.
Vankeja tai rangaistukseen tuomittuja asiakkaista oli yli puolet. Yhteydenotoista lähes
puolet liittyi asumiseen ja kuntoutumiseen. Keskeisiä ongelmia olivat edelleen myös
terveydenhuollon saatavuus ja potilaan oikeudet.
Asiamiehet vierailivat kymmenessä Rikosseuraamuslaitoksen toimipaikassa, järjestivät koulutusta järjestöjen ja Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstölle ja antoivat lausuntoja mm. oikeusministeriölle ja eduskunnan lakivaliokunnalle.
Asiamiestoiminnassa työskentelivät kriminaaliasiamies Marjatta Kaurala ja sosiaalineuvoja Anastasia Lapintie.
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YHTEYDENOTON SYY
Yhteydenoton syy
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Kriminaaliasiamies ja sosiaalineuvoja käyvät vankiloissa tapaamassa vankeja ja tutustumassa vankiloiden
olosuhteisiin.
Riihimäen vankila sai uudet tapaamistilat, joissa lapset on huomioitu.
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LAPSI- JA PERHETYÖN KOORDINAATIO

Lapsi- ja perhetyön koordinaatiotoiminta (Ehjä perhe -toiminta) nostaa esille rikostaustaisten henkilöiden perhetyön tärkeyttä, järjestää koulutusta sekä kehittää perhetyön muotoja. Toimintamuotona on myös perhe- ja parisuhdeleirien järjestäminen.
Vuoden aikana järjestettiin neljä perheleiriä. Ehjä perhe ohjasi myös erilaisia vertaisryhmätoimintoja ja järjesti ensimmäisen rikostaustaisten perheiden nuorisoikäisille suunnatun verkkoauttamisen ryhmän. Asiakastyössä oli mukana yli 30 perhettä.
Yhteistyökumppanien kanssa työstettiin tutkimussuunnitelmaa vankien lapsista. Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön verkosto kutsuttiin koolle kaksi kertaa ja osallistuttiin useisiin muihin verkostoihin ja työryhmiin. Järjestettiin 10 koulutustilaisuutta, tarjottiin työnohjausta eri tahoille ja avattiin yhteistyötä myös poliisivankiloiden
kanssa.
10-vuotista Ehjä perhe -toimintaa juhlistettiin yhteisseminaarilla Vankien omaiset
– VAO ry:n kanssa.
Perhetyön päällikkönä oli perheterapeutti Tarja Sassi ja perheleiritoimintaa vetivät
vastaava ohjaaja Tiina Varonen ja ohjaaja Tarja Södergård.
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Ehjä perhe -toiminnan ja VAO:n syntymäpäiviin kuului myös taidenäyttely.
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OPPIMISVALMENNUSTYÖN KOORDINAATIO

Oppimisvalmennustyön koordinaatiotoiminta kehittää rikostaustaisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen, kuntouttamiseen ja kompensaatiokeinoihin liittyviä menetelmiä mm. tekemällä tiedotus- ja konsultaatiotyötä rikostaustaisten asiakkaiden ja heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten keskuudessa.
Oppimisvalmennustyön verkosto kokoontui neljä kertaa ja siitä vastaava työryhmä järjesti aiheesta laajan ’Baanalle’-seminaarin. Oppimisvalmennustyö järjesti myös
kaksi vanki-infoa ja neljä koulutusta. Vertaistukiryhmä Keskuspuiston ammattiopistossa kokoontui viikoittain.
’Aikuisen adhd’ -oppaasta tehtiin uusi versio, jota on toimitettu vankiloihin. Adhdverkkokäsikirjaa kehitettiin ja pilotoitiin. Oppimisvaikeuksia käsittelevä video-ohjelmasarja oli myös tekeillä.
Oppimisvalmennustyön koordinaattorina toimi alkuvuoden Sarita Koskinen ja loppuvuoden Hanna Mäki-Tuuri.
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PALVELUOHJAUSTA VERTAISTUKENA

Miniprojekti oli loppuosa vuosina 2012–2013 toteutetusta hankkeesta (Tuvat), jossa
vangeille kehitettiin vankilasta vapauteen ulottuvaa palveluohjausta Helsingin vankilan, Suoja-Pirtti ry:n ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyönä.
Projektin suunniteltuna kohderyhmänä olivat Helsingin vankilasta vapautuvat vangit, joiden rikoskierteen syynä ei niinkään ole päihteiden käyttö mutta joiden elämänhallinnan edellytykset ovat muutoin heikentyneet kognitiivisten ongelmien ja/tai
somaattisen sairastavuuden takia. Toisena kohderyhmänä olivat vertaistukihenkilöt,
joiden kanssa oli tarkoitus rakentaa tuen tarjoamisen toimintatavat ja pelisäännöt
Hankkeeseen rekrytoitiin kokemustaustainen koordinaattori, Lauri Pihjala, jonka
tehtäväksi oli ajateltu paitsi itse toteuttaa vankilasta vapautuville tarkoitettua vertaistukea, myös toimia projektissa vapaaehtoisina toimivien etsijänä, koollekutsujana ja
motivoijana.
Kokeilu opetti Redikselle, Kriminaalihuollon tukisäätiölle ja Helsingin vankilalle
vertaistyön mahdollisuuksia, rajoja ja tuen reunaehtoja.
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SAATTAEN VAPAUTEEN

Vuosina 2013-2015 toimineen Saattaen vapauteen -projektin tehtävänä oli selvittää
ja kehittää erilaisen tehostetun tuen muotoja Kriminaalihuollon tukisäätiön asumisvalmennusyksikköön valvottuun koevapauteen sijoitettaville asunnottomille pääkaupunkiseudun rikosseuraamusasiakkaille.
Projektissa kokeiltiin erilaisia tehostetun tuen muotoja, kuten yövierasmahdollisuus, kokemusasiantuntijan antama vertaistuki, läheis- ja perhetyö ja asukasdemokratiakokoukset. Projektissa oli yhteensä 23 erityisen haastavaa asiakasta, joiden valvonta oli mahdollista normaalia koevapautta intensiivisemmin.
Loppuseminaarissa käytiin koko projektin elinkaari läpi ja esiteltiin alustavia tuloksia ja vaikutuksia, loppuraportti valmistuu vuoden 2016 puolella. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Olli Kaarakka ja asumisohjaajina Nelli Kasurinen ja Elina Toijanaho.
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JENGINUORTEN
RIKOKSENTORJUNTAHANKE
Jenginuorten rikoksentorjuntahanke järjestöyhteistyönä -hankkeen päätavoitteena
oli toteuttaa monikulttuuristen jenginuorten, erityisesti romanien ja somalien, tavoittamiseen ja heidän tarvitsemiinsa palveluihin sitouttamiseen tähtäävää etsivää työtä.
Vuonna 2015 hankkeen toimintakäytännöt vakiinnutettiin Malmin, Tapulikaupungin
ja Kontulan alueille ja mallinnettiin kokemusasiantuntijoiden työ.
Yhteistyöverkostoa laajennettiin entisestään ja jatkettiin jalkautuvaa kenttätyömallia sekä rikoksilla oireilevien nuorten perhetyötä. Erityisesti kokemusasiantuntijoiden
toiminnan kautta saatiin hyvä kontakti niin romani- kuin muihinkin etnisiin ryhmiin. Hanke jalkautui vuoden aikana n. 60 kertaa ja jatkoi mm. iltapartiointia Konsom ry:n kanssa. Asiakastapaamisia tai muita asiakasyhteydenottoja oli 767 kertaa
toimintavuoden aikana. Yhteistyö koulujen, urheiluseurojen ja nuorisotalojen kanssa
oli toimivaa ja haluttua.
Hankkeen projektipäällikkönä toimi Timo Heikkonen ja projektityöntekijänä Reetta Pihl. Hankkeessa oli mukana useita kokemusasiantuntijoita ja kulttuuritulkkeja.
Hankkeen toimintakausi oli 2012-2015, mutta koulutus jatkui vuoden 2016 puolelle.

22

PAIKKA AUKI KRITSISSÄ

Ray:n Paikka auki -avustusohjelman kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat, vaikeasti
työllistyvät tai työkokemusta vailla olevat nuoret. Krits oli mukana ohjelmassa toisen
kerran rekrytoidessaan hankkeeseen vuodeksi nuoren tehtävänimikkeenä tietotekninen avustaja ja toimintakenttänä Kritsin Kinaporin kiinteistö ja etätukena myös muut
toimipisteet.
Säätiössä on paljonkin tarvetta tietotekniseen lähitukeen, lisäksi samaan aikaan siirryttiin pilvipalveluympäristöön ja hankittiin henkilökunnan käyttöön uusia leasinglaitteita, mikä aiheutti paljon asennustyötä ja neuvonnan tarvetta. Hanketyöntekijä
Dave Sinkkonen on saanut samalla kokemuksia vaihtelevista ja haastavistakin tarpeista
tietoteknisen osaamisen alueella organisaatiossa, joka ei ole lainkaan tekniikkaorientoitunut.
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JÄLKISOVITTELUN KOKEILU VAKAVISSA
RIKOKSISSA
Hankkeen tarkoituksena on vakavien rikosten jälkisovittelumallin kehittäminen ja kokeilu uhrijärjestöjen, sovittelun palveluntuottajien ja rikosseuraamusalan yhteistyönä,
ja sen tuloksina saadaan kokemuksia mm. vankien ja heidän perheidensä sekä vankien
keskinäisten ristiriitojen sovittelussa.
Sovittelukokemuksia saatiin vuoden aikana merkittävästi lisää aikaisempaan verrattuna, kun järjestettiin 10 erilaista sovittelutapaamista. Kahdessa vankilassa järjestettiin sovittelun valmennusryhmä ja käynnistettiin restoratiivisen koulutuksen alustava
suunnittelu Kylmäkosken vankilan johdon kanssa.
Sovittelukokemusten ja uhrijärjestöihin luotujen suhteiden myötä jälkisovittelusta
tiedottaminen julkisten tiedotusvälineiden ja erilaisten alan lehtien kautta oli aiempaa
helpompaa.
Tampereella toimivan Ray-rahoitteisen hankkeen toiminta-aika on 2013-2016.
Hankkeen projektipäällikkö on psykologian tohtori Arja Konttila ja lisäksi hankkeessa
ovat sovittelija Airi Lindvall ja projektisuunnittelija Anna Helimo.
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MAALINNOITUS-HANKE

Pääkaupunkiseudun maalinnoitukset rikosseuraamusasiakkaiden työkohteena -hanke käynnistyi varsinaisesti vuonna 2015. Aiemmin Salla Tenhovirran tekemässä
esiselvitystyössä oli tutkittu, voidaanko pääkaupunkiseudun ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituksia ylipäänsä käyttää rikosseuraamusasiakkaiden työkohteena,
ja minkälaisia reunaehtoja tämän kaltainen toiminta sisältäisi.
Kun selvityksen tulos oli myönteinen ja Euroopan sosiaalikehitysrahasto myönsi rahoitusta, lähtivät Rikosseuraamuslaitos ja Helsingin rakennusvirasto mukaan uuteen,
vuoteen 2020 ulottuvaan hankkeeseen, joka käytännössä alkoi syyskesällä työmaiden
organisoinnilla ja työntekijöiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen asiakkaiden, rekrytoinnilla. Tämän jälkeen asiakkaat ovat hyvin kiinnittyneet toimintaan ja palveluohjaus käynnistynyt toivotulla tavalla.
Projektipäällikkönä on ollut Salla Tenhovirta ja työ- ja palveluohjaajana, sittemmin
ma. projektipäällikkönä Reetta Pihl.
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LISÄÄ TIETOA
SÄÄTIÖN TOIMINNASTA, ORGANISAATIOSTA, HANKKEISTA, HISTORIASTA, VERKOISTOISTA...
JULKAISUISTA...
LAPSI- JA PERHETYÖMATERIAALEISTA...
OPPIMISVAIKEUSMATERIAALEISTA...
SEMINAAREISTA...

TUTUSTU MYÖS:
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VIESTINTÄ

Yksikkö hoitaa viestinnän rutiinitehtäviä omana työnä tai alihankkijoiden avulla ja
vastaa säätiön näkymisestä julkisuudessa omalla ilmeellään tarkoituksenmukaisissa
yhteyksissä. Säätiön julkaisutoiminta on verkkopainotteista lukuun ottamatta painettuja esitteitä, raportteja ja vuosikatsausta. Viestintä tuottaa myös videoita eri videokanaville. Tärkein vuosittainen tapahtuma on Kriminaalityön foorumi ja sen ohessa
jaettava Kriminaalihuollon palkinto, jonka vuonna 2015 sai Taittuu ry:n vankilateatteritoiminta.
Näkyvin säätiön julkaisuista on Portti vapauteen -palveluportaali, joka on järjestöjen yhteinen palvelukanava rikostaustaisille ja heidän läheisilleen sekä ammattiauttajille. Portaalissa oli n. 160.000 käyntiä vuoden aikana.
Viestinnän näkymiin on vaikuttanut lisääntyvä osallistuminen sosiaaliseen mediaan. Toiveissa on myös suljettujen vankiloiden vankien pääsy Portti vapauteen
-palvelun käyttäjiksi.
Yksikkö on vastannut myös säätiön tietohallinnosta, ja tämä toteutui käytännössä Paikka auki -hankkeeseen rekrytoidun tietoteknisen avustajan kautta. Yksikössä
toimivat viestintäpäällikkö Juhani Ikala, viestintäkoordinaattori Lotta Lehmusvaara ja
kesäkuusta lähtien hanketyöntekijänä Dave Sinkkonen. Yksikköön on sijoittunut harjoittelijoina useita opiskelijoita.
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OSTOPALVELUT VANKILOISSA

Projektisosiaalityö Vanajan vankilassa
Vanajan vankilassa on työskennellyt vuodesta 2006 alkaen Kriminaalihuollon tukisäätiön palkkaama, monipuolista kuntoutustyötä tekevä sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä keskittyy työssään valmistelemaan vankien valvottuja koevapauksia sekä
vapautumista. Kuntoutustyön pääteemoja ovat yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin
edistäminen, naiserityisyys sekä rikollisuuden ja väkivallan vastainen työ.
Sosiaalityöntekijä on aktiivisesti ollut mukana ”Lapset Puheeksi” -menetelmän kehittämisessä sekä käsikirjan laatimisessa Rikosseuraamuslaitokselle sekä käyttänyt
menetelmää niin itsenäisesti nais- ja miesvankien kanssa kun yhdessä perheohjaajan
kanssa.
Kesäkuussa 2015 vahvistui ostopalvelusopimus Rikosseuraamuslaitoksen ja Kriminaalihuollon tukisäätiön välille vuodeksi 2016. Projektisosiaalityöntekijänä vankilassa työskenteli Tuija Muurinen.
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TUKIASUMISPALVELUT
Tukiasumispalvelut (Tupa) tuottaa asumispalveluja asunnottomana vankilasta vapautuville ja muille rikostaustaisille Pääkaupunkiseudulla. Asumispalvelut on tarkoitettu
ensisijaisesti jo rangaistuksen aikana kuntoutukseen ja rikoksettomaan elämään sitoutuneille ja päihteettömyyteen pyrkiville.
Vuoden lopulla Tupalla oli 24 asumisvalmennusyksikköpaikkaa, 63 tukiasuntoa
pääkaupunkiseudulla sekä kolme välivuokrausasuntoa.

Tukipalveluita tuotetaan

myös Espoon kaupungin (Espoon Asunnot Oy) sekä Y-säätiön asunnoissa asuville asukkaille. Tupa on mukana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa,
Risen Oma koti -hankkeessa sekä Vapautuvien asumisen tuen verkostossa.
Asiakastietojärjestelmän käyttöön kiinnitettiin huomiota raportoinnin parantamiseksi. Asumispalvelupäällikkönä oli Tarja Latvanen ja sitten vuoden lopulta Olli Kaarakka alaisinaan kuusi asumisohjaajaa ja sosiaalinen talonmies. Tiimissä on työskennellyt myös työkokeilijoita ja yksi asukas kuntouttavassa työtoiminnassa.

Vuoden aikana hankittiin
yksi uusi tukiasunto. Asumisvuorokausia kertyi kaikkiaan asumisvalmennusyksikössä 7446 (käyttöaste
noin 85 %) ja tukiasunnoissa 19085 (käyttöaste 83 %).
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TAPAHTUMIA VUODELTA 2015
MAALISKUU

TAMMIKUU
Malmilla pidettiin seminaari
vapauden kaihosta ja kauhuista

Kriminaalihuollon tukisäätiö ja SuojaPirtti ry ovat olleet mukana kehittämässä
Helsingin vankilan kanssa Tuetun asumisen ja vapauttamisen valmennuspalvelua Sillanpirtissä Helsingissä. Projektin
loppuseminaarissa kuultiin vastaavista
kokeiluista myös muualla maassa ja
tehtiin yhteenvetoa saaduista kokemuksista. Tilaisuus keräsi n. 120 osanottajaa
Malmitaloon.

Kritsille uusi toiminnanjohtaja ja
hallituksen puheenjohtaja - Sanna
Väyrynen ja Juha Kaakinen säätiön
johtoon

Kokouksessaan 28.1.2015 Kriminaalihuollon tukisäätiön hallitus valitsi
yksimielisesti uudeksi toiminnanjohtajaksi kuntouttavan sosiaalityön professori,
YTT Sanna Väyrysen Lapin yliopistosta
nykyisen toiminnanjohtajan, Jukka Mäen
siirtyessä eläkkeelle. Samassa kokouksessa hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Y-Säätiön toimitusjohtajan Juha
Kaakisen Outi Ruishalmeen jatkaessa
varapuheenjohtajana.

TOUKOKUU
Kriminaalipolitiikkaa ollaan nyt
viemässä väärään suuntaan

Kriminaalihuollon tukisäätiön eläkkeelle jäänyt toiminnanjohtaja Jukka Mäki
kantaa syvää huolta kriminaalipolitiikan
tulevaisuudesta Suomessa.

LUE
ARTIKKELI
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Nuorten nettiryhmä Porttiin

Portti vapauteen -palveluun avattiin
nuorten nettiryhmä, jossa voi keskustella
ja kertoa omia ajatuksia sekä tuntemuksia toisten samassa tilanteessa olevien
kanssa.

KESÄKUU
Redis täytti 10 vuotta

Kritsin vertaistyö ja tukipiste saivat
aiheen juhlia.

Vangit saivat oman lehden

Kriminaalihuollon tukisäätiö tuotti
yhdessä muiden järjestöjen kanssa Portti
vapauteen -lehden vangeille. Lisäksi vankiloihin lähetettiin ilmaisia postikortteja
vangeille jaettavaksi.

SYYSKUU

LOKAKUU

Jenginuorihankkeen päätösseminaari
pidettiin Malmilla

Kriminaalihuollon palkinto Taittuu ry:n
vankilateatteritoiminnalle

Vuonna 2012 alkaneen hankkeen päätavoitteena oli rakentaa monikulttuuristen
rikoksilla oireilevien nuorten tavoittamiseen ja palveluihin sitouttamiseen
tähtäävä etsivän työn malli. Työ kohdistui
erityisesti romani- ja somalinuoriin.

Kriminaalihuollon foorumissa Vantaalla oli
teemana asikkaan kohtaaminen.

MARRASKUU
Uutta ilmettä kiinteistöön

Keskuspuiston ammattiopistolaiset alkoivat toteuttaa Kritsin kiinteitössä mm.
koko A-portaan ja neuvotteluhuoneiden
remonttia.

Lasten Taimi-vertaisryhmä käynnistyi

Ehjä perhe tarjosi vertaisryhmätoimintaa lapsille (Taimi-ryhmä) ja äideille
(Tuulensuu-ryhmä). Perhetyön päällikkö
Tarja Sassi palkittiin Kultaisella Emmalla
työstään lasten oikeuksien edistäjänä

Seminaarisyksy

Miten lapsilähtöisyys toteutuu rikosseuraamusalalla -aihetta käsiteltiin laajasti
seminaarissa Mikkelissä sopivasti niin,
että toinen seminaaripäivä oli lapsen
oikeuksien päivä.
Baanalle - seminaari rikostaustaisten
koulutuksesta järjestettiin Helsingissä.
OVA-seminaarin teemana olivat rikostaustaisten koulutukseen sekä opintojen
tukeen liittyvät hyvät käytännöt.
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TALOUS JA HALLINTO
ISÄNNÖINTI JA
KIINTEISTÖPALVELUT
Säätiön aineellinen varallisuus on sen omistamassa Kinaporinkatu 2 – Vaasankatu 5 -kiinteistössä
sekä tukiasumiskäytössä olevissa osakehuoneistoissa, joita tällä hetkellä on 63. Varallisuudesta
saatavilla tuotoilla säätiö on rahoittanut merkittävän osan yleishyödyllisestä toiminnastaan ja
koko avustustoimintansa.
Kiinteistöön tehtiin kesällä 2015 laaja kuntokartoitus, joka osoitti, että välttämättömän katon
kunnostamisen rinnalla muun muassa lämmitysjärjestelmä pitää uusia välittömästi. Kunnostustarpeiden sekä itsenäisten tukiasuntojen määrän
lisääntymisen vuoksi kiinteistöpalvelujen ulkoistamiseen johtaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin
syksyllä 2015 ja tekninen isännöinti ulkoistettiin
vuoden 2016 alussa.
Kiinteistössä on aloitettu myös ns. ehostamisprojekti yhteistyössä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa. Opiston pintakäsittelyopiskelijat
(maalarit, pintakäsittelijät, sisustajat) ovat saaneet kiinteistön opintokohteekseen ja tekevät
siellä opintoinaan pintaremontteja. Kiinteistöön
rakennettiin vuoden aikana myös uusi neuvotteluhuone ja kuntosali asukkaiden ja järjestökumppaneiden käyttöön.
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HALLINTO JA
HENKILÖKUNTA
Säätiön hallituksessa toimivat: puheenjohtaja
Juha Kaakinen, varapuheenjohtaja Outi Ruishalme sekä jäseninä Päivi Hannula, Timo Simppula
ja Timo Väisänen. Hallitus piti vuoden aikana
seitsemän kokousta. Hallituksen esittelijänä ja
sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Jukka Mäki
30.1.2015 saakka ja sen jälkeen uusi toiminnanjohtaja Sanna Väyrynen. Säätiön avustuspäätökset valmisteltiin hallituksen asettamassa avustusjaostossa, jota johti puheenjohtajana
Juha Kaakinen, varapuheenjohtajana Tiina VogtAiraksinen sekä Taru Neiman jäsenenä. Jaoston
jäseninä ja esittelijöinä olivat Jukka Mäki ja kehittämisjohtaja Maarit Suomela.
Säätiön valtuuskuntaa johti Marita Ruohonen,
varapuheenjohtajana Ari Saarto ja jäseninä Maria Degerman, Aki Siltaniemi, Aarne Kinnunen,
Kirsti Kuivajärvi, Sami Puumala, Timo Mutalahti,
Ari Saarto, Erkki Leistén ja Sami Uotinen. Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.
Säätiön toiminnanjohtajana vuodesta 2001
lähtien toiminut YTM Jukka Mäki jäi eläkkeelle 30.4. ja hänen tilalleen valittiin YIT Sanna
Väyrynen. Asiantuntija-ja kehittämisyksikön kehittämisjohtajana toimi Maarit Suomela, talouspäällikkönä Minna Roine, viestintäpäällikkönä
Juhani lkala sekä asumispalvelupäällikkönä Tarja Latvanen marraskuun loppuun asti, jonka jälkeen tehtävässä on ollut Olli Kaarakka. Työntekijöitä säätiön palveluksessa oli keskimäärin 36,
vuoden lopussa työntekijöitä oli 32.

KULUT

TALOUS
10 %

1%

0%
3%

Henkilöstökulut
Henkilöstökulut
Poistot
Poistot

24 %

Kiinteistö,- asunto- ja toimitilakulut

61 %

Palvelut asunto- ja
Kiinteistö-,
Palvelut
Tiedotuskulut

1%

Myönnetyt avustukset

Tiedotuskulut
Muut kulut
Muut kulut

TUOTOT
1%

3% €
88 446
2%

15 %

365 201 €
6%

35 %

96 322 €

Sosiaalipalvelut
Asumisyhteisötuotot

Talous
Säätiön vuoden 2015 tulos oli 107.629,69 euroa.
Taseen loppusumma oli 6.189.739,48 euroa,
omavaraisuusaste oli 65,5 %, edellisenä vuonna
64 %. Säätiön taloushallinnosta palkat ja vuokrareskontra (8/15 asti) tuotettiin ostopalveluna
Dextili Oy:stä. Säätiön toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.
Tuleva kehitys
Säätiön järjestötoiminta on RAY :n avustusten
myötä ollut varsin vakiintuneella pohjalla. Tulevina vuosina säätiön kuntouttavia palveluja tullaan monipuolistamaan ja huomiota kiinnitetään
mm. nuorten rikoksentekijöiden uusintarikollisuutta ehkäiseviin kehittämishankkeisiin strategian mukaisesti. Säätiön omaisuudesta huolehditaan kunnostamalla vanhaa ja historiallisesti
arvokasta kiinteistöä ja huolehtimalla näin vuokralaisten tyytyväisyydestä sekä luodaan eettiset
edellytykset vuokratasolle, joka mahdollistaa
säätiön yleishyödyllisten toimintojen ylläpitämisen ja kehittämisen.

Asumisentukimaksut
Vuokratuotot Kinapori

24 %

Vuokratuotot tukiasunnot
Avustukset RAY

14 %

536 050 €

Muut avustukset
Muut tuotot

Muut tuotot
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TULOSLASKELMA
TUOTOT
-Sosiaalipalvelut
-Asumisyhteisötuotot
-Asumisentukimaksut
-Vuokratuotot Kinapori
-Vuokratuotot tukiasunnot
-Avustukset RAY
-Muut avustukset
-Muut tuotot
TUOTOT YHTEENSÄ
KULUT
-Henkilöstökulut
-Poistot
-Kiinteistö,- asunto- ja toimitilakulut
-Palvelut
-Tiedotuskulut
-Myönnetyt avustukset
-Muut kulut
KULUT YHTEENSÄ
-Varainhankinta
-Tuotto-/Kulujäämä
-Sijoitus- ja rahoitustoiminta
-Yleisavustukset
TILIKAUDEN TULOS
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2015

2014
49 995 €
413 253 €
133 313 €
643 940 €
341 577 €
988 702 €
114 774 €
27 572 €
2 713 105 €

48 740 €
420 427 €
154 258 €
667 226 €
384 002 €
980 542 €
85 134 €
16 078 €
2 756 4 07 €
€
-1 739 355 €
-20 671 €
-688 707 €
-89 251 €
-26 657 €
-19 000 €
-277 338 €
-2 860 979 €

-1 719 195 €
-20 218 €
-619 969 €
-85 434 €
-30 287 €
-17 250 €
-255 423 €
-2 74 7 776 €

0€
-104 572 €
-51 798 €

0€
-34 671 €
-62 300 €

264 000 €

264 000 €

107 630 €

167 029 €

TASE

2015

2014

2 966 820 €

2 979 741 €

2 445 575 €
277 653 €
33 900 €
465 791 €
6 189 739 €

2 367 646 €
227 794 €
33 850 €
590 757 €
6 229 788 €

25 228 €

25 228 €

2 938 574 €
1 056 875 €
4 020 677 €

2 938 574 €
949 245 €
3 913 048 €

1 661 499 €
507 563 €
2 169 062 €
6 189 739 €
€€ €

1 756 051 €
560 689 €
2 316 740 €
6 229 788 €

VASTAAVAA
-Aineelliset
-Sijoitukset
-Rahoitusomaisuus
-Arvopaperit
-Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
-Peruspääoma
-Muut rahastot
-Tilikausien ylijäämät
Oma pääoma yhteensä
-Pitkäaikainen vieras pääoma
-Lyhytaikainen vieras pääoma
Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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Toimitus ja taitto: KRITS/Viestintä
Kansikuva: Kritsin työhyvinvointipäivä Aulangolla
Vuosikatsaus 2015 ilmestyy vain verkkoversiona
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