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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.

TOIMINTA-AJATUS

Tehtävänä on rikosseuraamuksesta vapautuvien 
ja heidän läheistensä aseman parantaminen ke-
hittämällä ja tukemalla kuntouttavaa jälkihuol-
tojärjestelmää sekä alan järjestö- ja vapaaehtois-
työtä.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Säätiön toiminta jakautuu järjestö-, palvelu- ja 
avustustoimintaan. Säätiön toiminta on koko-
naisuudessaan yleishyödyllistä.

Järjestötyön keskiössä on alan asiantun-
tija- ja kehittämistoiminta, kohderyhmän 
kuntoutumista edistävä järjestötyö sekä kri-
minaalipoliittinen vaikuttaminen, vaikutus- ja 
edunvalvontatoiminta. Palvelutoiminnassa tuo-
tetaan tukiasumispalveluja sekä sosiaalipalveluja 
Rikosseuraamuslaitokselle ja kunnille. Lisäksi 
säätiö myöntää avustuksia tarkoitusperiään edis-
tävään toimintaan.

Säätiöllä on iso rooli myös kriminaalihuollon 
tukipalveluja tuottavien järjestöjen valtakunnal-
lisen yhteistyön edistäjänä ja koordinaattorina.
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Kriminaalihuollon tuKisäätiön vuosiKatsaus 2016

Ulkoasu: Antti Kukkonen

Kansikuva: Kriminaalihuollon tukisäätiön omistama Kinaporin 
kiinteistö. Kiinteistön vanhin osa on rakennettu 1907 ja uudempi 
osa vuonna 1923. Rakennus on suojeltu asemakaavalla.  
Kuvaaja: Tuomas Uusheimo. 

Vuosikatsaus ilmestyy ainoastaan verkossa. 

TOIMINTAA
OHJAAVAT ARVOT

Ihmisarvon kunnioittaminen ja usko 
muutokseen.

Toiminta on asiakaslähtöistä ja 
yhteisvastuuseen perustuvaa.

Toiminta on asiakasta voimavaraistavaa.

Toiminnalla edistetään sosiaalista tasa-arvoa 
ja oikeudenmukaisuutta.

Toiminta on tietoon, koulutukseen ja 
kokemukseen perustuvaa.

Toiminta on moniarvoista ja -muotoista.

Toiminta on moniammatillista.

Toiminta edistää niin yhteiskunnan kuin 
yksilön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Toiminta on laadukasta.

Toiminnalla on sekä yhteiskunnan että 
asiakkaan luottamus.



Aloitin Kriminaalihuollon tukisää-
tiön toimitusjohtajana marraskuun 
alussa ja sain kunnian jatkaa edel-
listen toiminnanjohtajien Jukka 
Mäen ja Sanna Väyrysen viitoitta-
maa tietä. Sain aloittaa työni talou-

dellisesti vakaassa säätiössä, jon-
ka asiantunteva henkilökunta 

haluaa aidosti kehittää ja 
edistää kuntouttavaa ja 
uusintarikollisuutta vä-
hentävää työtä.

Säätiössä toteu-
tettiin vuonna 2016 
kuntouttavaa kri-
minaalihuoltotyötä 
ja siihen liittyvää 
vaikuttamistoimin-
taa monialaise-
na järjestötyönä. 
Järjestölähtöistä 

asiantuntija- ja palvelutoimin-
taa tuottivat viestintä, vertaistuki 
Redis, kriminaaliasiamiestoimin-
ta, asumispalvelukoordinaattori, 
oppimisvalmennuskoordinaattori 
sekä perhetyön yksikkö, joka si-
sältää perheleiri- ja vertaistukitoi-
minnan.

Lisäksi säätiössä oli meneillään 
viisi kehittämishanketta, joista ai-
kaisemmin alkaneita hankkeita 
olivat vakavien rikosten sovitte-
lua koskeva SAUMA-projekti ja 
Maalinnoitus-hanke, jossa yhdys-
kuntapalveluun tuomitut suoritta-
vat seuraamuksensa työtoimintana 
Helsingin maalinnoituskohteissa 
ja saavat samalla psykososiaalista 
tukea.

Vuonna 2016 alkoi kolme uut-
ta hanketta. Nuorten päivätoimin-

takeskus -hankkeessa toiminnan 
kautta pyritään edistämään 15-29 
-vuotiaiden elämänhallintaa ja ri-
kos- ja päihdekierteen katkaisua. 
Yhdessä tukien – osaamista  jakaen 
-verkostohankkeen tehtävänä 
taas on koordinoida Vapautuvien 
asumisen tuen (VAT) verkostoa. 
Verkostotyön avulla tavoitellaan 
muun muassa rikosseuraamustaus-
taisten asunnottomuuden vähen-
tämistä ja rikostaustaisten erityis-
piirteiden ja tarpeiden parempaa 
tuntemista kunnissa ja järjestöissä. 
Paikka auki -avustusohjelma mah-
dollisti yhden työelämän ulkopuo-
lella olleen nuoren työllistämisen 
säätiöön.

Tukiasumispalveluissa jatkettiin 
asumispalveluiden tarjoamista van-
kilasta vapautuville tai muille rikos-

Toimitusjohtajan katsaus vuodelle 2016

Avustustoiminta

Kriminaalihuollon tukisäätiö on myöntänyt omaisuutensa tuotosta vuosittain avustuksia 
kriminaalihuollon vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaan, kehittämishankkeisiin tai mui-
hin kriminaalihuoltoa, sen kohderyhmiä tai työntekijöitä tukeviin hankkeisiin. Vuonna 
2016 Kriminaalihuollon tukisäätiö myönsi vankien omaiset VAO ry:lle toiminta-avustus-
ta 6 000 euroa. 5 000 euron arvoinen kriminaalityön palkinto annettiin  ViaDia Pohjois-
Savo ry:lle. Avustuksia myönnettiin yhteensä 11 000 euroa. 

Kuva: Tuomas Uusheimo

3



seuraamusasiakkaille. Kriminaalihuollon 
tukisäätiö osallistui Espoon kaupungin 
tuetun asumisen palvelujen kilpailutuk-
seen ja sopimus allianssimallilla tarjotta-
vasta asumisen tuesta tehtiin joulukuus-
sa 2016. Toiminta alkoi tammikuussa 
2017. Malli haastaa asumisen tuen os-
tajan ja tuottajat tiiviiseen yhteistyöhön 
kuntouttavan asumisen tarjoamiseksi ja 
kehittämiseksi.

Hallinto ja henkilökunta

Säätiön hallituksessa toimivat: 
puheenjohtaja Juha Kaakinen, va-
rapuheenjohtaja Outi Ruishalme 
sekä jäseninä Päivi Hannula, Timo 
Simppula ja Timo Väisänen. Hal-
litus piti vuoden aikana yhdeksän 
kokousta. Hallituksen esittelijänä 
ja sihteerinä toimi toiminnanjoh-
taja Sanna Väyrynen 31.10.2016 
saakka ja 1.11.2016  alkaen toimi-
tusjohtaja Sanna Sunikka. Asian-
tuntija- ja kehittämisyksikön ke-
hittämisjohtajana toimi Maarit 
Suomela, talouspäällikkönä Min-
na Roine ja asumispalvelupäällik-
könä Olli Kaarakka. Työntekijöitä 
säätiön palveluksessa oli vuoden 
lopussa 32. Säätiön valtuuskunta 
lakkautettiin vuonna 2016 samal-
la kun säätiön säännöt päivitettiin 
uuden säätiölain mukaisiksi.

Kriminaalihuollon tukisäätiö on 
jakanut vuodesta 2011 lähtien Kri-
minaalihuollon palkinnon. Palkinto 
myönnetään kansallisesti tai kansain-
välisesti merkittävään kriminaalipo-
liittiseen toimintaan, jolla tuetaan 
rikoksesta tuomittujen ja heidän lä-
heistensä sijoittumista yhteiskuntaan 
ja rehelliseen elämään tai vähenne-
tään uusintarikollisuutta ja sen hait-
toja.

Palkinnolla edistetään humaania 
ja kuntouttavaa kriminaalihuolto-

työtä ja yhteiskuntapolitiikkaa sekä 
kiinnitetään yhteiskunnan huomiota 
rikoksesta tuomittujen jälkihuollon 
tarpeisiin.

Vuonna 2016 palkinnon sai Via-
Dia Pohjois-Savo ry:n kriminaali- ja 
vankilatyö. Valitsijana toimi Rikos-
seuraamuslaitoksen ylijohtaja Tuula 
Asikainen (kuvassa vas.). Palkinnon 
antoi Kritsin toiminnanjohtaja San-
na Väyrynen (kuvassa oik.).

Palkinto jaettiin Kriminaalityön 
foorumissa Tampereella. 

Toukokuussa 2016 käynnistyi myös 
kuntouttava vankityötoiminta, joka 
on tarkoitettu vapausrangaistukseen 
tuomituille Jokelan avovankilaosaston 
vangeille. Toiminta pitää sisällään sekä 
työtoimintaa että psykososiaalista tu-
kea. Kuntouttava vankityötoiminta on 
ollut omalta osaltaan mahdollistamassa 
säätiön omistaman, Kinaporinkadul-
la sijaitsevan kiinteistön aikaisempaa 
suuremmat kunnostamistoimenpiteet. 
Lisäksi vuonna 2015 alkanut yhteistyö 
Keskuspuiston ammattiopiston kanssa 
jatkui vuonna 2016 rappukäytävien 
maalauksen merkeissä. Osa korjauk-
sista toteutettiin myös säätiön oman 
henkilökunnan toimesta tai ostettiin 
ulkopuolisilta urakoitsijoilta.

Kiinteistöön kohdistuneiden inves-
tointien vuoksi avustukset muille kri-
minaalihuollon toimijoille olivat aikai-
sempiin vuosiin verrattuina pienemmät. 
Kriminaalihuollon tuki säätiön strategian 
(2016-2018) mukaisesti säätiön toimin-
taa ei merkittävästi laajennettu vuoden 
2016 aikana, vaan keskityttiin toimin-
nan laadun syventämiseen ja työalojen 
keskinäisen yhteistyön lisäämiseen.

Sekä toiminnan laadun kehittämistä 
että investointeja kiinteistön kunnosta-
miseksi tullaan jatkamaan myös vuonna 
2017. Siten säätiön toiminta tulee pai-
nottumaan järjestö- ja palvelutoimin-
taan.

toimitusjohtaja sanna suniKKa

KRIMINaalIhuOllON  
palKINTO 2016
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Kehittämisyksikkö
Kehittämisyksikkö vastaa Kritsin kehittämis-, asian-
tuntija- ja koulutustoiminnasta. Se koordinoi, ohjaa 
ja valvoo projektitoimintaa sekä huolehtii säätiön 
oman avustustoiminnan valmistelusta ja esittelystä. 
Lue lisää sivulta 9.

Tukiasumispalvelut (TuPa)
Yksikkö tuottaa asumisohjausta ja asumispalvelu-
ja asunnottomina rikosseuraamuksesta vapautuville 
pääkaupunkiseutulaisille. Lue lisää sivulta 6.

Vertaistuki Redis
Redis tukee rikoksettomaan ja päihteettömään elä-
mänmuutokseen ylläpitämällä matalan kynnyksen 
vertaistukiyhteisöä Kinaporin kiinteistössä. Redis 
rohkaisee asiakkaita yhteisöllisyyteen ja kannustaa 
hankkimaan päihteettömiä kokemuksia. Lue lisää 
sivulta 7.

Kriminaaliasiamiestoiminta
Kriminaaliasiamiestoiminta edistää rangaistuksesta 
vapautuvien ja heidän omaistensa asemaa yhteiskun-
nassa, tarpeenmukaisten palvelujen saatavuutta, yh-
teiskuntaan sijoittumista sekä uusintarikollisuuden 
ehkäisyä. Lue lisää sivulta 11.

Ehjä perhe -toiminta
Ehjä perhe -toiminta tarjoaa tukea ja kehittää per-
hetyön muotoja, järjestää koulutusta ja konsultaatio-
ta kunnille, rikosseuraamusalalle ja järjestöille sekä 

järjestää perheleirejä. Lisäksi Ehjä perhe koordinoi 
valtakunnallista Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön 
verkostoa. Lue lisää sivulta 14.

OPPiVA-toiminta
Oppimisvalmennuksen tavoitteena on rikostaustaus-
taisten henkilöiden oppimisvaikeuksien tunnistami-
nen, kuntoutus- ja kompensointivaihtoehtojen löy-
täminen sekä yleisen elämänhallinnan edistäminen. 
Lisäksi OPPIVA koordinoi Oppimisvalmennustyön 
verkostoa (OVA). Lue lisää sivulta 16.

Nuorten päivätoimintakeskus 2016-2019
Hanke rakentaa nuorille yhdyskuntaseuraamusta suo-
rittaville pienin askelin etenevä kuntoutumispolkua. 
Kinaporiin on rakennettu musiikkistudio, joka on 
antanut nuorille mahdollisuuden osallistua musiikin 
teon eri vaiheisiin. Lue lisää sivulta 19.

Maalinnoitus-hanke 2015-2017
Maalinnoitus-hankkeessa siivotaan ja hoidetaan Hel-
singin alueella sijaitsevia Viaporin maa- ja merilin-
noituksen maarintaman tukikohtia yhdyskuntaseu-
raamuksiin sisältyvänä työpalveluna.

Hanke toteutetaan osana Euroopan sosiaalirahas-
ton Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa. 
Lue lisää sivulta 17.

yhdessä tukien – osaamista jakaen 2016-2017
Hankkeessa vähennetään rikosseuraamuksiin tuomit-
tujen asunnottomuutta ja uusintarikollisuutta tuke-

malla ja kehittämällä kuntien, järjestöjen ja rikosseu-
raamuslaitoksen välistä yhteistyötä. Hanke kiinnittyy 
tiiviisti Vapautuvien asumisen tuen verkoston (VAT) 
toimintaan. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2017 
STEA:n rahoituksella. Lue lisää sivulta 21.

Sovittelun kokeilu vakavissa rikoksissa 
2013-2016 (SAUMA)
SAUMA-hankkeessa laadittiin vakavien rikosten jäl-
kisovittelun toimintatapa. Esimerkiksi henkirikoksen 
osapuolilla on tietyin edellytyksin mahdollisuus tavata 
toisensa tuomion jälkeen.  Sovittelua järjestetään tar-
vittaessa myös vankien välillä sekä vangin ja hänen 
perheensä välillä. Lue lisää sivulta 20.

Kuntouttava vankityötoiminta
Kuntouttava vankityötoiminta on Jokelan vankilan 
ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyömuoto. 
Avolaitososaston asiakkaille suunnattuun toimintaan 
sisältyy peruskorjaus-, pintakäsittely- ja kiinteistön-
hoitotöitä säätiön Kinaporin kiinteistössä. Toiminnan 
tavoitteena on ylläpitää ja edistää vankien työ- ja toi-
mintakykyä sekä vahvistaa työmarkkinakelpoisuutta. 
Lue lisää sivulta 22.

Viestintä
Viestintä tukee säätiön toimintaa viestinnällisin kei-
noin. Lisäksi viestintä vastaa Portti vapauteen -verk-
kopalvelusta ja sen sosiaalisen median kanavista. Lue 
lisää sivulta 23.

TyöAlAT PähKiNäKUORESSA
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TUKiASUMiSPAlVElUT

TuPan asumisohjauksella tarkoite-
taan sosiaalityöhön kuuluvaa am-
matillista asumisen tukitoimintaa  
ja palveluneuvontaa, jossa huomi-
oidaan kohderyhmän erityistarpeet 
ja toimintaympäristö. TuPassa tar-
jotaan asiakkaalle asunto ja olosuh-
teet, joiden tavoitteena on tukea 
asiakkaan yksilöllistä kuntoutu-
misprosessia ja elämänhallintaa. 
 Tämän lisäksi tukiasumispalve-
luiden asumisvalmennusyksikössä 
osallistutaan yhteisölliseen toimin-
taan erilaisten sosiaalista kuntou-
tusta tukevien ryhmätoimintojen 
kautta.

TuPa:lla on 23 asumisvalmen-
nusyksikköpaikkaa säätiön Kina-

porinkadun A-rapun asunnoissa 
sekä 63 tukiasuntoa. Tukiasunnois-
ta Helsingissä on 38, Vantaalla 
15 ja Espoossa 10. Jakson lopus-
sa välivuokrausasuntoja oli yksi 
( Helsinki).

Asukkaan asumispolku kulkee 
pääsääntöisesti asumisvalmennus-
yksikön kautta hajasijoitettuun 
tukiasuntoon ja sieltä normaaliin 
vuokrasuhteeseen joko säätiölle tai 
muualle. Asumisen tukipalveluita 
tuotetaan myös Y-säätiön asunnois-
sa asuville asiakkaille. Tupa toimii 
yhteistyössä Asunnottomuuden 
ennaltaehkäisyohjelman (AUNE), 
Rikosseuraamuslaitoksen, Kalli-
olan Setlementin ”Vahvasti tukien” 

-toiminnan sekä Vapautuvien asu-
misen tuki VAT -verkoston kanssa. 

Asumispalvelupäällikön lisäksi 
työntekijöitä TuPassa oli kaikkiaan 
kuusi (viisi asumisohjaaja ja sosiaa-
linen talonmies). Lisäksi yksik-
köön on sijoitettu Yhdessä tukien 
– Osaamista jakaen -hanke, mis-
sä toimii projektikoordinaattori. 
 TuPan työssä olivat mukana myös 
säätiön isännöitsijä, kiinteistötiimi 
ja taloushallinto.

Täyttöaste asumisvalmennus-
yksikössä oli 83 % ja tukiasun-
noissa 91 %. Asumisvalmennus-
yksikössä alkoi 48 asumista vuoden 
2016 aikana ja tukiasunnoissa 24. 

Tukiasumispalvelut (TuPa) tuottaa kuntouttavaa asumisohjausta ja asumispalveluja ensisijaisesti 
pääkaupunkiseutulaisille rikosseuraamuksesta asunnottomana vapautuville. TuPa:n asumispal-
velut ovat tarkoitettu elämänmuutokseen pyrkiville, jotka ovat jo rangaistuksen aikana osallistu-
neet kuntouttavaan työskentelyyn. Erityisesti panostetaan valvottuun koevapauteen sijoitettujen 
asuttamiseen ja lisääntyviin yhdyskuntaseuraamuksiin.

Kuva: Tuomas Uusheimo
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VeRTaISTuKI RedIS

Yhteyden saaminen vankilassa oleviin 
asiakkaisiin on haastavaa, sillä vanki-
lat edellyttävät pidempää rikoksetonta 
jaksoa kuin Rediksen toimintaan kiin-
nittyneillä kuntoutujilla on yleensä vai-
heessa, jossa he olisivat aktiivisimmil-
laan ryhtymään tällaiseen työhön.

Yhteys Helsingin vankilaan on syn-
tynyt asumispalvelukoordinaattorin 
ja oppimisvalmennuskoordinaattorin 

kautta. Lisäksi vapautuminen koeva-
pauden kautta ja sijoittuminen Kina-
porin asumisvalmennusyksikköön tuo-
vat Redikseen niitä kävijöitä, jotka vielä 
suorittavat vankeusrangaistustaan.

Suomenlinnan Kuva-ryhmä kävi 
Rediksen ohjaajan ohjaamassa toi-
minnallisessa ryhmässä viikoittain. 
Maalinnoitus-hankkeen yhdyskunta-
palvelua suorittavat ja Jokelan vankilan 

avo-osastolta käsin kuntouttavassa van-
kityössä käyvät vangit olivat enemmän 
tai vähemmän vuorovaikutuksessa Re-
diksen muun kävijäkunnan kanssa, ja 
näkivät vertaistuen toteuttamista käy-
tännössä. Tämä voi madaltaa kynnys-
tä hakeutua itse vapautumisen jälkeen 
vertaistuen piiriin. 

Keväällä Redikseen voitiin rekry-
toida aiempaa enemmän omataustaisia 

vertaisohjaajia. Tämä lisäsi epämuodol-
listen vertaistukikeskusteluiden määrää 
ja todennäköisesti vaikuttavuuttakin.

Ryhmämuotoinen toiminta raken-
tui tekemisen ympärille sisältäen muu-
tokseen motivoivia kohtaamisia. Yksi jo 
pitempään rakennettu päivätoiminnan 
muoto Rediksessä on yhteistyökump-
paniretket ”Team Skutsin” (Helsingin 
ja Vantaan A-kilta, Keravan vankila, 

Vertaistuki Redis on päihteetön olohuone  Helsingin Kurvissa. 
Redis tukee rikosseuraamuksesta vapautuvia elämänmuutok-
sessa ja  rakentaa jatkoja vankiloiden tukitoimille.  Tarjolla on 

sekä vertais- että ammatillista tukea.
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THT ry:n Avosetti-projekti, Villa Stu-
re) kanssa. Vuonna 2016 niitä olivat 
talvikalastus-/ulkoiluretki Kivinok-
kaan, telttailu yön yli Sipoonkorvessa, 
lintubongausretki Porkkalanniemeen, 
opastettu retki kalastusmahdolli-
suudella Vanhankaupunginlahdelle, 
käynti Marskin majalla, perhosbon-
gausta ja niityn ennallistamista Ohko-
lassa, opastettu käynti Vartiosaaressa, 
melonta Keravanjoella, tutustuminen 
Upinniemen varuskunta-alueeseen ja 
sotilaskotiin, yönyliretki Nuuksiossa 
ja tossulätkä Tervalammella. Osalla 
retkistä Rediksessä harjoitteluaan suo-
rittaneet alan opiskelijat saivat vastuu-
tehtäviä.

Rediksen omia aktiviteetteja olivat 
mm. Korkeasaari, Vallisaari, Linnan-

mäki, Uimastadion, frisbee-, mini- ja 
hohtogolf, Jarkko Sipilän vetämä ”ri-
koskävely” Aleksilla, keilaus, lasersota 
Megazonessa, runopaja, osallistumi-
nen U48-lyhytelokuvakilpailuun, kei-
laaminen, mikroautoilu, Luonnon-
tieteellinen museo ja kansainväliset 
ruokamessut. Vuosi päättyi perintei-
seen yhteiseen jouluateriaan.

Yhteisön ydin, noin 12-20 ihmistä, 
on Rediksessä varsinainen paremman 
tulevaisuuden toivon, uudenlaisen 
elämäntavan esimerkin ja keskinäisen 
välittämisen lähde, jonka äärelle uu-
det janoiset kokoontuvat, kuka mi-
täkin tavoittelemaan. Jos yhteisö saa 
”puhdistaa itse itsensä”, tuo vaikeasti 
määriteltävä mutta varsin todellinen 
laadullisuus säilyy puhtaana, ja uusin-

taa itseään uusien tulijoiden kasvaessa 
vanhoiksi konkareiksi.

Matalakynnyksisyys tarkoittaa, et-
tei Redis edellytä päihteettömyyttä 
Redis-ajan ulkopuolella, eikä edes sen 
tavoitteluun sitoutumista. Korvaus-
hoitolaiset ilman oheiskäyttöä on toi-
votettu tervetulleiksi.

Yhteistyö säätiön tukiasumispalve-
luiden kanssa lisääntyi, ja asumisval-
mennusyksikön asukkaille tarjottiin 
heidän aloitteestaan mahdollisuus 
ilta-aukioloon, josta he vastasivat itse. 
Kokeilu oli onnistunut, epäilemättä 
vastuuhenkilöitään ja osallistujiaan 
voimaannuttava, ja sitä sivusta seu-
raaville asukkaille muutoksen ja voi-
maantumisen mahdollisuudesta ilman 
sanoja ja saarnoja todistava.

Verkostot

Krits koordinoi kolmea  
valtakunnallista verkostoa. 

Oppimisvalmennustyön (OVA) 
verkoston tavoitteena on osaamisen 
kokoaminen ja levittäminen, hyvien 
yhteistyökäytäntöjen siirtäminen ja 

keskeisten työssä esiintyvien on-
gelmakohtien esillä pitäminen sekä 

näistä tiedottaminen. 

Rikosseuraamusasiakkaan 
 läheistyön verkoston tavoitteena on 
vankiperhetyön osaamisen kokoami-
nen ja levittäminen, vankiperhetyössä 
havaittujen hyvien yhteistyökäytän-
töjen siirtäminen ja keskeisten työssä 

esiintyvien ongelmakohtien esillä 
pitäminen. 

Vapautuvien asumisen tuen (VAT) 
-verkoston tavoitteena on lisätä 

vankeinhoitoalueittain järjestöjen 
välistä yhteistyötä ja koordinaatiota 
asumisen tukipalvelujen järjestämi-

seksi ja kehittämiseksi asunnottomina 
vapautuville vangeille ja kriminaali-

huollon asiakkaille.

Rehellistä elämää -viestintäver-
kosto päätettiin jäsenkyselyn jälkeen 

lopettaa syksyllä, koska yhteis-
työ aktiivisten jäsenten kanssa on 

 vakiintunut.
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Kevään 2016 aikana kehittämisjohtaja 
kävi työaloittain läpi, mitä RAY:n tu-
loksellisuus- ja vaikuttavuusselvityksen 
tietojen kerääminen vuoden aikana 
edellyttää kultakin työalalta. Vuoden 
2017 TVS-raportointi on tulevaisuu-
den kannalta erittäin tärkeä rahapeliyh-
tiöiden fuusion myötä ja tarvittavien 

KEhiTTäMiSyKSiKKö

tietojen keräämiseen kiinnitetään tänä 
vuonna erityistä huomiota. Kukin työ-
ala teki itselleen suunnitelman, miten 
arviointitietoa vuoden aikana kerätään 
asiakkailta, yhteistyökumppaneilta, 
vapaaehtoisilta (sikäli kun niitä on) ja 
työntekijöiltä itseltään.

Maaliskuussa käynnistettiin kolmi-
vuotinen RAY-rahoitteinen Nuorten 
päivätoimintapiste -hanke. Ydinidea-
na on rakentaa nuorille yhdyskunta-
seuraamusta suorittaville pienin aske-
lin etenevä kuntoutumispolku, joka 

alkaa päivärytmin haltuun ottamisesta 
mielekkääseen päihteettömään päivä-
toimintaan, työkokeiluihin ja mah-
dollisesti vielä tuntipalkkiotoimiseksi 
kokemusasiantuntijaksi asti. Toinen 
painopiste on perhetyön kehittämi-
nen kohdentuen erityisesti romani- ja 
somali perheisiin.

Kehittämisyksikkö vastaa säätiön kehittämis-, asiantuntija- ja koulutus-
toiminnasta sekä koordinoi, ohjaa ja valvoo projektitoimintaa. Lisäksi 

yksikkö toimii käynnissä olevien hankkeiden tukijana, käynnistyvien 
hankkeiden alkuvaiheen organisoijana sekä uusien kehittämiskohtei-
den innovoijana. Säätiön kehittämisyksikössä työskentelevät kehittä-

misjohtaja sekä asiantuntija- ja projektihenkilöstö. 

Kuvat: Tuomas Uusheimo
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Kehittämisyksikön toimesta jätettiin toukokuussa 
RAY:lle C-hankehakemus päihteettömän iltatoimin-
nan järjestämisestä Itä-Helsinkiin yhteistyössä päihde- 
ja mielenterveysjärjestöjen, seurakunnan sekä Helsin-
gin kaupungin kanssa. 

Toukokuussa käynnistyi kehittämisyksikön yh-
dessä Jokelan vankilan kanssa suunnittelema kun-
touttava työtoiminta ja palveluohjaus Jokelan avo-
vankilaosaston vangeille. Toiminnan tavoitteena on 
edistää vangin työ- ja toimintakykyä sekä työmark-
kinakelpoisuutta, valmentaa vankia vapauteen, tarjo-
ta mahdollisuus päästä ammatilliseen koulutukseen 
yhteistyössä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa 
sekä tarjota vangeille myös muita Kriminaalihuollon 
tukisäätiön palveluita hänen yksilöllisten tarpeidensa 
mukaisesti. 

Lokakuussa järjestettiin Kriminaalityön foorumi 
teemana väkivallan näkijät, tekijät ja kokijat. Semi-

naariin osallistui noin sata henkilöä ja se sai hyvän 
palautteen. Joulun alla saatiin RAY:n hallituksen avus-
tusehdotus, jossa säätiö menestyi hyvin, kuten toki 
moni muukin järjestö.

Vakavien rikosten sovitteluhanke SAUMA sai kak-
sivuotisen jatkon ja samoin hanke päihteettömän il-
tatoiminnan järjestämisestä Itä-Helsinkiin sai kaikille 
kolmelle haetulle hankevuodelle haetun avustussum-
man eurolleen.

Säätiön asiantuntijoiden oma kehittämistyöryhmä 
(perhetyö, kriminaaliasiamiestoiminta ja oppimisval-
mennus) on jatkanut säännöllisiä kokoontumisiaan 
noin puolentoista kuukauden välein. Ryhmän taus-
talla on tarve yhteiselle suunnittelulle ja kehittämi-
selle, mutta myös kollegiaaliselle konsultaatiolle ja 
voimaantumiselle. 

Yhteistyö Keskuspuiston ammattiopiston kanssa jatkui vuonna 
2016 Kinaporin rappukäytävien maalauksen merkeissä.
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Kriminaaliasiamiestoiminnassa työs-
kentelevät kriminaaliasiamies ja sosiaa-
lineuvoja. Tärkeimpiä tehtäviä ovat 
asiakkaiden ohjaus ja neuvonta sekä 
asioiden ajo viranomaisiin päin, vai-
kuttamistoiminta, tiedotus, koulutus 
ja konsultointi alan kysymyksissä.

Vuonna 2016 asiakasyhteydenotto-
ja tuli asiamiestoimintaan 580. Noin 
puolet asiakkaista oli vankeja tai ran-

gaistukseen tuomittuja. Omaisia oli 
vajaa kolmasosa ja vapautuneita 16 %. 

Lähes puolet kaikista yhteyden-
otoista koski kuntoutumista ja asumis-
ta. Kuntoutusasiat koskivat useinmiten 
vankiloiden perhe- ja lapsitapaamisia 
sekä terveydenhoitoa. Terveydenhuol-
lon saatavuus ja potilaiden oikeudet 
vankeusaikana olivat edelleen keskeisiä 
ongelmia. Asumiseen liittyvät yhtey-

denotot samoin kuin lastensuojelu- ja 
velka-asiat vähenivät. Velka-asioissa 
asiakkaille annettiin perusneuvontaa ja 
ohjattiin heidät Takuusäätiön palvelui-
hin.

Joka kuudes yhteydenotto koski 
joko rangaistusseuraamuksia tai toi-
meentuloa. Rangaistusseuraamusasiat 
liittyivät useinmiten laitossiirtoihin, 
kurinpitorangaistuksiin ja koevapau-

KRiMiNAAliASiAMiESTOiMiNTA
Toiminnan tarkoituksena on 
 ehkäistä rangaistuksesta vapautu-
vien ja heidän omaistensa jäämis-
tä tarvitsemiensa palveluiden ja 
etuuk sien ulkopuolelle. 

Kriminaaliasiamies- ja Ehjä perhe -toiminta 
järjestivät keväällä 2016 suositun  naisvankeja 

käsittelevän seminaarin Hämeenlinnassa.
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teen, toimeentuloasiat taas toimeentulotukeen ja Ke-
lan maksamiin etuuksiin.

Muut kriminaaliasiamiestoimintaan tulleet yhtey-
denotot koskivat mm. kotipaikkaongelmia tai oles-
kelulupapäätöstä ja/tai karkotuspäätöstä odottavien 
palvelujen saantia.

Vuoden aikana pidettiin yhteisiä infoja ja vastaan-
ottoja yhdeksässä vankilassa. Infoissa puhuttiin van-
kien oikeuksista erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluis-
sa ja sosiaalietuuksissa.

Infot tavoittivat 200 vankia ja 21 vankiloiden 
työntekijää. Kahdenkeskisillä vankivastaanotoilla 
kävi 31 vankia. 

Koulutukset ja verkostotyö ovat tärkeä osa kri-
minaaliasiamiestoimintaa ja koko säätiön työtä. Yh-
dessä Ehjä perhe -toiminnan kanssa järjestettiin kak-
sipäiväinen naisvankiseminaari Hämeenlinnassa sekä 
koulutukset Sukevan ja Pyhäselän vankiloissa lapsen 
oikeuksista ja lapsen huomioon ottamisesta vanki-

lassa. Kriminaaliasiamiestoiminnassa työskentelevät 
kriminaaliasiamies ja sosiaalineuvoja kuuluvat myös 
moneen moniammatilliseen yhteistyöverkostoon. 

Kriminaaliasiamiestoiminta oli mukana Rikosseu-
raamuslaitoksen ja kunnan yhteistyön kehittämisessä 
Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella Risen ja Soccan 
kanssa. Workshopit pidetiin alkuvuonna ja seminaari 
huhtikuussa, jossa esiteltiin konkreettiset ehdotukset 
yhteistyön kehittämiseksi. Kehittäminen liittyi sosi-
aalihuoltolain, vankeuslain ja yhdyskuntaseuraamus-
lainsäädännön yhteistyövelvoitteisiin. Kehittämiseh-
dotuksia työstettiin eteenpäin syksyllä. Työ jatkuu 
edelleen vuonna 2018.

Sosiaalineuvoja päivitti vankien läheisille suunna-
tun Päivä kerrallaan -oppaan, joka on verkkoversio-
na Portti vapauteen -sivustolla ja VAO ry:n sivuilla. 
Oppaasta on tullut suosittu kävijöiden keskuudessa. 

Kriminaaliasimies laati yhteisartikkelin vankien 
kanssa tehtävästä sosiaalityöstä (Marjatta Kaurala yh-

dessä Juhani Iivarin kanssa) Sosiaalityön käsikirjaan. 
Kriminaaliasiamies ja sosiaalineuvoja ovat kirjoitta-
neet myös blogijuttuja ja toimineet Twitterissä aktii-
visesti. 

Lausunnot 2016

Vaihtoehtoja tutkintavankeudelle (OM ja lakivaliokunta)

Vankeuslain uudistus (OM)

Laki yhdistelmävankeudesta (OM)

Laki toimeentulotukilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta 
(Kela-siirto, STM) Toimeentulotuen ohjeistus (Kela). 

Tarinateatteri Pyhä Solmu johdatteli naisvankiseminaarin teemaan.  
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Asumispalveluohjaus 
Asumispalvelukoordinaattori tekee 
asumispalveluohjausta rikostaus-
taisen asunnottomien kanssa, jotka 
tarvitsevat tukea asumiseensa ja 
muihin elämänvaikeuksiin. Tarkoi-
tuksena on löytää asiakkaalle hänen 
tarpeitaan vastaava asumismuoto ja 
luoda sellaisia asuttamisen tapoja, 

jotka lisäävät asumisen onnistumis-
ta. Tämä edellyttää koordinoivaa 
palveluohjausta, joka toteutetaan 
yhteistyössä asiakkaan, lähettävän 
tahon (esim. vankilan) ja asiakkaan 
kotikunnan sekä muun palvelu-
verkoston kanssa.

Asumissosiaalisella työllä asukkaalle 
tarjotaan asunnon lisäksi arjen toimi-
juutta vahvistavaa tukea. Asumispalve-
lukoordinaattorin tehtävänä on toimia 
rikostaustaisen asiakkaan, Rikosseuraa-
muslaitoksen ja kunnan sekä muiden 
palveluntarjoajien (järjestöt ja kunnal-
liset toimijat) asiantuntijana ja palve-
luohjaajana.  Päämääränä on rakentaa 
tarpeenmukaisia ja toimivia asumisen 
tukipolkuja ja -verkostoja rikostaus-
taisille asunnottomille eri osapuolten 
yhteistyönä. Asumispalveluohjaus to-
teutetaan STEAN:n kohdennetulla 
toiminta- avustuksella.

Hankkeen toimintasuunnitelmaan 
kirjatut tavoitteet etenivät pääosin hy-
vin, mutta toimenkuvaa tarkennettiin 
tammikuussa Helsingin vankilan lyhyt-

aikaisvankien (Lyva) osastolla alkaneen 
tiiviimmän työskentelyn takia. Työn 
painopisteeksi tarkentui ns. Lyva-asi-
akkaiden asiakaslähtöinen ohjaaminen 
ja asuttamisverkostojen systemaattinen 
hyödyntäminen pitkäkestoisesti, ensin 
vankilassa ryhmä- ja yksilötapaamisilla 
ja sitten vapautumisen jälkeen.

Tätä kautta saatiin hyviä tuloksia ja 
tietoa lyhytaikaisvankien erityisproble-
matiikasta palvelujen väliinputoajina. 
Jo pelkästään edellä mainittuja Lyva-
asiakkaita kertyi vuoden aikana 47. 
Yhteensä palveluohjausasiakkaita oli 
vuoden aikana 76.

Helsingin vankilan aikaisempaa 
Oiva-koulutusta jatkettiin syksyllä van-
kilan omana vastaavana koulutuksena 
ja myös Lyva-työskentely painottuu 

siihen entistä enemmän vuonna 2017. 
Koulutuksen on tarkoitus toimia non-
stop-periaatteella ja koordinaattori ve-
tää siinä asumisen osuuden joka neljäs 
viikko yksilötapaamisten lisäksi.

Myös muissa Etelä-Suomen vanki-
loissa tapahtuvaa asunnottomuuteen 
liittyvää ehkäisy- ja korjaamistoimintaa 
jatkettiin mm. infojen merkeissä, vaik-
ka pääosa työskentelystä kohdentuikin 
Lyva-osastolle. 

Valtakunnallista vaikuttamista yl-
läpidettiin mm. VAT-verkoston, neu-
vontapalstan ja Vapautuvien asumi-
nen- Facebook-sivuston kautta. Etenkin 
Facebook-sivusto oli suosittu (191 tyk-
kääjää) ja myös julkaisujen tavoitetta-
vuus on ollut hyvä (enimmillään 2052).

Lisää valtakunnallisuutta haettiin 

Tampereen Silta-Valmennus -yhdis-
tyksen avulla. Koordinaattorin hoitova-
paan vuoksi käyttämättä jääneet 20 % 
resursoinnista siirrettiin vuodeksi 2016 
vastaavaan työhön Tampereella.

Muu asiakastyö jatkui entiseen ta-
paan painottuen erityisesti Kritsin 
kuntouttavasta ja päihteettömästä asu-
misesta uloskirjoitusuhan alla oleviin 
asukkaisiin. 

Vuonna 2015 suunniteltu ja val-
mistettu ”Asumisen monopolipeli” 
oli hyvässä käytössä mm. Oiva-vanki-
lakoulutuksissa ja sitä myös lainattiin 
muualle opetuskäyttöön. Sen valmis-
tamiseen ja pelaamiseen tehtiin perus-
teellinen Youtube-video, jonka pohjalta 
jokainen osaisi valmistaa kyseisen pelin 
esimerkiksi omaan työalaansa liittyen.   

Asumispalvelukoordinaattori Mia Juselius opettaa työntekijöitä pelaamaan Asumisen monopoli -peliä. 
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Ehjä perhe -toiminta kehittää perhetyön muotoja, tekee 
asiakastyötä, järjestää koulutusta ja konsultaatiota kunnille, 

rikosseuraamus alalle ja järjestöille sekä järjestää erilaisia vertais-
ryhmiä ja perhe leirejä. Ehjä perhe myös koordinoi valtakunnallista 

 rikosseuraamusasiakkaan läheistyön verkostoa.

Ehjä perhe

Säätiön lapsi- ja perhetyössä työskente-
levät perhetyön päällikkö ja kaksi oh-
jaajaa. Vuonna 2016 yksikössä työsken-
neltiin 97 asiakkaan kanssa. Näistä 75 
oli aikuisia ja 32 lapsia. Yhteensä apua 
sai 46 perhettä.

Asiakastyöhön on kuulunut myös 
jalkautuminen vankiloiden pihoilla 
asiakkaiden tavoittamiseksi. Neljän  
vankilan pihalla tavoitettiin noin 250 
henkilöä, joille kerrottiin mm. säätiön, 
omaisten itsensä perustaman Vankien 
Omaiset VAO ry:n ja Snellun palve-
luista.

Perheleirejä järjestettiin yhteensä 
neljä Itä-Pohjois-Suomen ja Etelä-Suo-
men rikosseuraamusalueilla. Kaksi lei-
riä oli vanhemmuus- ja kaksi parisuh-

deteemaisia. Leireille osallistui yhteensä 
56 vankia ja heidän läheistään. Lisäksi 
Ehjä perhe -toiminnan ohjaajat osallis-
tuivat Vankien Omaiset VAO ry:n jär-
jestämälle omaisille tarkoitetulle leirille.  

Vankien lapsille tarkoitettuja Taimi- 
vertaisryhmiä järjestettiin kahdesti 
yhteistyössä Snellun kanssa. Samaan 
aikaan lasten vanhemmille järjestettiin 
oma Tuulensuoja-ryhmä. Lasten ryh-
miin osallistui kymmenen lasta. Lisäksi 
järjestettiin Yökylä-tapahtuma kaikille 
lapsille, jotka ovat osallistuneet lasten 
ryhmiin vuosien aikana.

Rikostaustaisten puolisoille järjestet-
tiin ensimmäinen ohjattu verkkoryhmä 
Portti vapauteen -sivustolla. Ryhmään 
osallistui kahdeksan naista. Lisäksi 
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Koulutus- ja seminaari-
tilaisuudet 2016

Ammattikorkeakoulu Laurea,  
neljä tilaisuutta eri yksiköissä 

Diakonia-, Arcada-, Metropolia- 
sekä Porvoon ja Mikkelin 

ammattikorkeakoulut

Pyhäselän, Sukevan  
ja Vaasan vankilat 

Stop Huumeille ry, Helsinki.

Tukihenkilökoulutus, Tampere

Vartijakoulutus, 
Kriminaalihuollon tukisäätiö, 

Helsinki

Lastensuojelupäivät, Joensuu  
ja Jyväskylä 

Työnohjauspäivät, Lahti 

Kirkon työntekijät, Turku 

Vanhemmuusryhmät, Tampere 

LSRA:n perhetyön päivät

Naisvankiseminaari, 
Hämeenlinna 

ohjattiin naisille ryhmätoimintaa Hä-
meenlinnan vankilassa. Ryhmään osal-
listui kuusi naista.

Verkosto- ja kehittämistyöhön kuu-
luivat osallistuminen Vety-verkoston, 
SeriE-verkoston, PäLäKe-verkoston ja 
Emma&Elias -ohjelmakokonaisuuden 
toimintaan. Emma&Elias -ohjelman 
sisällä osallistuttiin mm. verkostota-
paamisiin, vaikuttamistyöryhmän ja 
Haastava vanhemmuus -teemaryhmän 
työskentelyyn.  Yksikön koordinoima 
Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön 
verkosto tapasi kaksi kertaa.

Ehjä perhe on osallistunut KRIS-
Tampereen Kopista koti -projektin 
ohjausryhmään, Romano Missio ry:n 
hallitustyöskentelyyn, Länsi-Suomen 
rikosseuraamusalueen perhetyön kehit-
tämistyöryhmään sekä eurooppalaiseen 
Children of Prisoners Europe -verkos-
toon. 

Yhteistyössä Emma&Elias -oh-
jelmakokonaisuuden tutkijan kanssa 
aloitettiin pienimuotoinen tutkimus 
perheleirien vaikuttavuudesta. Per-
hetyön tiimi on lisäksi itse arvioinut 
ja kehittänyt toimintaa sisällöllisesti. 
Vuoden aikana lisättiin toiminnan ra-
kenteeseen säännölliset kehittämis- ja 
asiakastiimit. 

Julkaisutoiminta on ollut tärkeä 
osa yksikön työtä.  Yhteistyössä Voi-
kukkalapset ry:n kanssa laadittiin opas 
kouluille, miten vankien lapsia voitai-
siin tukea. Lisäksi tuotettiin käännös 
Ruotsin Bufff-järjestön tuottamasta 
oppaasta, miten lapsille voidaan kertoa 
vanhemman vankeudesta ja aloitettiin 
nuorille suunnatun videon suunnittelu.

Perhetyön päällikkö kirjoitti blogi-
kirjoituksia ja ohjaajat toivat aktiivises-
ti esiin Ehjä perhe -palveluita ja lasten 
 asiaa Facebookissa.  

Lapsiasiavaltuutetun toimiston 
kanssa järjestettiin onnistunut temaat-
tinen kuuleminen, jossa vankien lapset 
ja nuoret pääsivät kertomaan näkemyk-
siään. 

Ehjä perhe järjestää yhdessä Snellun kanssa ryh-
miä lapsille, joiden vanhempi on vankilassa.
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Oppiva-toiminta 
Oppimisvalmennuskoordinaation ta-
voitteena on kehittää rikostaustaisten 
oppimis vaikeuksien tunnistamiseen, 
kuntouttamiseen ja kompensaatiokei-
noihin liittyviä menetelmiä. Koordinaa-
tio tekee tiedotus- ja konsultaatiotyötä 

rikostaustaisten asiakkaiden ja heidän 
parissaan työskentelevien ammattilais-
ten keskuudessa. Toiminnan tavoittee-
na on edistää rikostaustaisten kou-
lutus- ja työllistymismahdollisuuksia 
sekä ehkäistä uusintarikollisuutta.

Oppivan toiminnassa laaditun ADHD-käsikirjan 
pilotointi onnistui odotusten mukaisesti. Palautteen 
pohjalta suunniteltiin käsikirjatyöskentelyä varten 
manuaali, joka painettiin syksyllä. Marraskuussa jär-
jestettiin yhteistyössä RSKK:n ja Kuopion vankilan 
pilotoinnista vastanneen opinto-ohjaajan kanssa käsi-
kirjan käyttökoulutus, johon osallistui Risen työnte-
kijöitä ympäri Suomea. 

Syksyllä toteutettiin vankilainfoja Helsingin sekä 
Vanajan vankiloissa. Helsingin vankilan A3-osastolla 
pilotoitiin syksyn aikana Krits-ryhmä, jossa käsiteltiin 
opiskelu- ja työelämävalmiuksia painottaen rikokset-
tomaan elämään valmistavia aiheita. Lisäksi kohde-
ryhmää tavoitettiin messuilla Sukevan ja Riihimäen 
vankiloissa, muutamissa päihdetaustaisille suunna-
tuissa tapahtumissa sekä Siististi siviiliin -messuilla.

Asiakastyössä jaettiin tietoa ADHD-asioista sekä 
opiskeluvaihtoehdoista, neuvottiin hakeutumisessa 
koulutuksiin sekä ohjattiin tarpeenmukaisten palve-
luiden piiriin. ADHD-tutkimuksiin hakeutumisesta 
on tullut yksittäisiä yhteydenottoja.

Kritsin asumispalveluiden ja Maalinnoitushank-
keen, Suomenlinnan vankilan sekä Helsingin yhdys-
kuntaseuraamustoimiston työntekijät konsultoivat 

oppimisvalmennuskoordinaattoria opiskeluun tai 
ADHD-teemoihin liittyvissä kysymyksissä sekä oh-
janneet asiakkaita oppimisvalmennuskoordinaation 
asiakkaiksi.

OVA-verkoston tapaamisia järjestettiin kevään ai-
kana kaksi: helmikuussa Keravan vankilassa ja huhti-
kuussa Pakilan työkeskuksessa. OVA-seminaari keräsi 
osallistujia sekä verkoston jäsenistä että ulkopuolisista 
ja vakiinnuttanee siten paikkansa verkoston toimin-
nassa. Seminaarista saatu palaute oli hyvää: seminaari 
koettiin monipuolisena ja se antoi uutta innostusta 
arkityöhön. 

Oppimisvaikeusaiheinen videosarja valmistui ja 
sen kunniaksi järjestettiin julkistamistilaisuus touko-
kuussa. Tilaisuudessa olivat mukana myös videosarjaa 
toteuttamassa olleet yhteistyökumppanit Kuntoutus-
säätiö sekä ammattiopisto Luovi. Oppimisvaikeus-
videosarja laajeni käsittämään myös motivointivide-
ot. Videot tullaan saattamaan dvd-muotoon, jolloin 
näitä voidaan lähettää Suomen eri vankiloihin.

Huhti- ja marraskuussa osallistuttiin kouluttajan 
roolissa RSKK:n vartijoiden tutkintokoulutukseen 
(yhteensä neljä ryhmää). Koulutus käsitteli oppimis-
vaikeuksia sekä ADHD:ta. Lisäksi marraskuussa jär-

jestettiin koko päivän mittainen täydennyskoulutus, 
joka toimi ADHD-käsikirjan käyttökoulutuksena. 
Oppimisvalmennuskoordinaattori oli mukana myös 
Risen päihdetyöntekijöiden koulutuspäivässä koulut-
tamassa oppimisvaikeus- ja ADHD-aiheista. Yhteis-
työtä Sininauha liiton Emppa-hankkeen kanssa tiivis-
tettiin.

Joulukuussa oppimisvalmennustyön koordinaatio 
laati Kritsin nimissä lausunnon opetus- ja kulttuuri-
ministeriölle. Lausunto käsitteli ammatillisen koulu-
tuksen reformia, josta hallitus on tehnyt lakiesityksen 
eduskunnalle. 

oPPiva luKuina: 
vuosi 2016

KPL HLÖÄ TAVOITETTU

Koulutukset, puheen-
vuorot ja opiskelijata-
paamiset

10 ~ 250–300

Verkostotapaamiset 14 ~ 150
Yhteistyötapaamiset 
ja palaverit

48 ~ 150–200

Asiakastapaamiset 27  14
Vanki-infot ja messut 8 ~ 150
Ryhmätoiminta ja 
muu asiakastyö

15 ~ 40

LA
SK

U
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Maalinnoitus-hanke 2015–2017 
on yhdyskuntaseuraamusasiak-
kaille ja valvotuille koevapausvan-
geille tarkoitettu palvelupaikka, 
jossa on ryhmämuotoisen työ-
toiminnan lisäksi mahdollisuus 
palvelutuntien ulkopuoliseen tu-
keen ja palveluohjaukseen.

Maalinnoitus-hanke

Halonkantoa Maalinnoitus-hankkeessa.
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Maalinnoitus -hankkeen asiakkaat lähdössä risusavottaan.

Vuosittaisen Kriminaalityön foo-
rumin tavoitteena on koota yhteen 
rikosseuraamusalan järjestö- ja vi-
ranomaistoimijoita keskusteluun ja 
kokemusten vaihtoon. Foorumin 
yhteydessä jaetaan Kriminaalihuol-
lon palkinto.

Foorumi järjestettiin 18.10.2016 
Tampereella Sokos Hotel Tornissa. 
Otsikkona oli Väkivallan kokijat, 

tekijät ja näkijät - ammatillisen koh-
taamisen haasteita.

Seminaarissa esiintyi eturivin 
suomalaisia väkivaltatutkijoita. Ku-
vassa sosiaalityön professori VTT 
Leo Nyqvist.

Alussa nähtiin koskettava teatte-
riesitys Juhlan jälkeen, jossa esiin-
tyivät näyttelijä Elina Ylisuvanto ja 
muusikko Päivi Federley.

KRIMINaalITyöN  
fOORuMI 2016

Väkivallan kokijat, tekijät ja näkijät  
– ammatillisen kohtaamisen haasteita 

Maalinnoitus-hankkeessa tehdään risu-
savottaa ja siistitään ensimmäisen maa-
ilmansodan aikaisia maalinnoituksia 
pääkaupunkiseudulla. Hankkeella edis-
tetään yhdenvertaisuuden toteutumista.

Kohderyhmänä ovat erityisesti sel-
laiset yhdyskuntaseuraamusasiakkaat, 
joiden sijoittuminen ns. perinteiseen 
palvelupaikkaan on haastavaa esimer-
kiksi päihde-, mielenterveys- tai so-
siaalisista ongelmista johtuen. Tällä 
pyritään välttämään olemassa olevien 
palvelupaikkojen kuormittumista, sekä 

sosiaalisista syistä vankilaan joutumista 
niissä tapauksissa, joissa yhdyskunta-
seuraamus olisi muutoin lain puitteissa 
mahdollinen.

Hanketta rahoittavat ESR, Rikos-
seuraamuslaitos, Helsingin kaupun-
ki ja Kriminaalihuollon tukisäätiö. 
Hankkeessa toimii projektipäällikkö 
sekä työ- ja palveluohjaaja. Laurean ri-
kosseuraamusalan sosionomiopiskelijat 
ovat tehneet hankkeesta kaksi opinnäy-
tetyötä. 
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Nuorten toiminta keskus -hanke 

Räppääjä ”Hösis” ja ohjaaja Zimema Mhone Nuorten toimintakeskuksessa. Räppipajasta valmistui video 
Kritsin  kanavalle YouTubeen. 

Nuorten toimintakeskus -hanke (2016-2019) tarjoaa matalan kynnyksen 
päivätoimintapiste rikostaustaisille, erityisesti yhdyskuntaseuraamusta 
suorittaville nuorille. Myös omasta arjenhallinnastaan huolestuneilla ja 
päihteillä oireileville nuorille on tarjolla tukea ja apua.

Asiakkuudet 2016

5 yhdyskuntaseuraamustuomiota 
suorittavaa asiakasta

2 valvottua koevapautta 
suorittavaa asiakasta

1 nuorisorangaistusta  
suorittava asiakas

6 ehdonalaisvalvonnassa  
olevaa asiakasta

5 TE-keskuksen kanssa 
yhteistyössä olevaa työkokeilijaa

4 perhetyössä olevaa  
asiakasta perheineen 

1 TE-keskuksen palkkatuella 
oleva asiakas (4 kk jakso)

1 asiakas alaikäinen  
(alle 18-vuotias)

kokonaisasiakasmäärä 25 

Päivätoimintakeskus on tarkoitettu 15-
29 -vuotiaille nuorille ja heidän perheil-
leen. Erityisen huomion kohteena on 
romaninuorten koulutuspoluttaminen 
sekä monikulttuurinen nuoriso, joka 
on syrjäytymisuhan alla. 

Hankkeessa tuetaan laaja-alaisesti 
nuorten arkea sekä koulutus- ja työl-
listymispolkujen löytymistä. Tärkeäk-
si alueeksi nousee päihteettömän ja 
rikoksettoman arjen löytyminen sekä 
vertaistuen käyttö osana päihteetöntä 
arkea. Hanke sisältää paljon toimin-
nallisuutta, jota nuoret saavat itse olla 
kehittämässä.

Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä 
Etelä-Suomen vankiloiden ja yhdys-
kuntaseuraamustoimistojen kanssa. 
Lisäksi yhteistyötä tehdään romanijär-
jestöjen sekä TE-keskusten ja muiden 
nuorisoalan toimijoiden kanssa.

Hankkeen tavoitteina ovat toimin-
nallisen sisällön rakentaminen nuor-
ten kanssa, vertaistuen rakentaminen 
osana nuorten kohtaamista, nuorten 
kiinnittäminen toimintaan, koulutus- 

sekä työllistymispolkujen löytyminen 
ja nuorten perheiden kanssa tehtävä 
perhetyö.

Hankkeen toiminta lähti käyntiin 
hyvin ja nuoret ovat olleet aktiivises-
ti kehittämässä keskuksen toimintaa. 
Yhdyskuntaseuraamustoimistoilta on 
tullut asiakkuuksia tasaisesti ja TE-
keskuksen kanssa on yhteistyötä työ-
kokeilujen muodossa. Nuoret ovat kes-
kittyneet erityisesti hankkeen omaan 
studioprojektiin ja musiikin tekemi-
seen. Studioprojektista on tehty myös 
dokumentti ulkopuolisen tuottajan 
avulla.

Perhetyö aloitettiin neljän perheen 
kanssa. Teemoina ovat olleet arjen jak-
saminen ja huoli lasten oireiluista, kou-
lunkäynnin haasteet, päihteiden käyttö 
sekä haasteet parisuhteissa.

Nuorten toimintakeskuksessa on 
olennaista matalakynnyksisyys ja luot-
tamuksellisen suhteen synnyttäminen 
nuoren kanssa. Työmenetelmänä käy-
tetään voimaannuttavaa työotetta ja 
positiivista reflektointia. Rajaaminen 
ja rajojen löytyminen nuoren elämään 
ovat tärkeä osa työskentelyä. 

Hankkeen rahoittajana toimii STEA. 
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Jälkisovittelu-hankkeen päätavoitteena oli vakavien rikosten jälkisovit-
telumallin kehittäminen ja kokeilu sovittelun palveluntuottajien, rikos-
seuraamusalan toimijoiden sekä uhri- ja omaisjärjestöjen yhteistyönä.

Jälkisovittelun kokeilu 
vakavissa rikoksissa

Laadittu toimintatapa perustuu mm. 
hankkeeseen tulleeseen 90 aloitteeseen, 
joista kohtaamiseen asti päästiin etene-
mään 18 tapauksessa. Näistä kuusi is-
tuntoa järjestettiin vuonna 2016.

Suurin osa aloitteista tuli tekijäpuo-
lelta. Sovittelujen lyhyt- ja pitkäaikais-
vaikutukset dokumentoitiin. Kaikki 
tekijät ja henkirikosten uhrien omaiset 
totesivat kohtaamisesta olleen hyötyä.  

Kylmäkosken vankilaan perustettiin 
restoratiivinen päihdekuntoutusosasto, 
ja restoratiivisuudesta kirjoitettiin jut-
tuja eri viestintävälineisiin. Hankkeen 
kokemuksista tiedottaminen huipentui 

lokakuussa pidettyyn loppuseminaa-
riin, joka keräsi lähes 90 osallistujaa. 
Verkostokokoukset järjestettiin Pirkan-
maalla ja Oulun seudulla.     

Jälkisovitteluja toteuttavien sovitte-
lijoiden koulutuksesta laadittiin luon-
nos suunnitelmaksi.

Hankkeelle saatiin kaksivuotinen 
jatkorahoitus mallinnusprosessin va-
kiinnuttamiseksi.

Hankkeen projektipäällikkönä toi-
mi psykologian tohtori Arja Konttila, 
sovittelijana Airi Lindvall sekä projek-
tisuunnittelijana Anna Helimo.

Mm. Belgian sovittelutoiminnan johtaja Antonio Buonatesta ja kriminologian dosentti Henrik Elonheimo 
puhuivat hankkeen loppuseminaarissa lokakuussa Tampereella.
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Hankkeessa vähennetään rikosseuraamuksiin tuomittujen asunnottomuutta ja uusintarikollisuutta 
tukemalla ja kehittämällä kuntien, järjestöjen ja Rikosseuraamuslaitoksen välistä yhteistyötä. Toiminta 
kiinnittyy tiiviisti Vapautuvien asumisen tuen verkoston (VAT) toimintaan. Hanke toteutetaan vuosina 
2016-2017 STEA:n rahoituksella. 

YHdESSÄ TUKIEN – OSAAMISTA JAKAEN

Yhdessä tukien – osaamista jakaen 
-hanke kiinnittyy tiiviisti Vapau-
tuvien asumisen tuen (VAT) ver-
koston toimintaan. Hankkeessa 
kehitetään järjestöjen, Rikosseu-
raamuslaitoksen ja kuntien välistä 
yhteistyötä ja koordinaatiota ri-
kosseuraamustaustaisten asunnot-
tomuuden vähentämiseksi.

Verkosto toimii yhteistyöfoo-
rumina ja edunvalvojana. Vuonna 
2016 toteutettiin neljät kaksipäi-
väiset VAT-verkoston yhteistyö-
päivät (Lahti, Helsinki, Seinäjoki 

ja Rovaniemi), joissa oli yhteensä 
170 osallistujaa kunnista, Rikos-
seuraamuslaitokselta ja kolman-
nelta sektorilta.

Yhteistyöpäivät sisälsivät semi-
naareja, tutustumiskäyntejä sekä 
työpajoja. Vaikuttamistyössä tär-
keimmät saavutukset olivat nel-
jän kannanoton julkaiseminen 
rikosseuraamustaustaisten asun-
nottomuuden vähentämiseksi sekä 
lausunto hallituksen Sote- ja maa-
kuntalakiluonnoksesta.

Hankkeessa kartoitettiin ja mal-

linnettiin hyviä kunta-järjestöt-
Rikosseuraamuslaitos -yhteistyön 
malleja Kuopiossa ja Joensuussa 
ja levitettiin näitä malleja muualle 
Suomeen.

Lisäksi haettiin ja saatiin 
STM:n rahoitus Vapautuvan asu-
mispakkaus -tempaukselle, jonka 
kautta VAT-verkoston jäsenjärjes-
töt jakavat 100 asumispakkausta 
vähävaraisille vapautuville vangeil-
le ja yhdyskuntaseuraamusta suo-
rittaville henkilöille vuoden 2017 
aikana.   Kriminaalihuollon

 tukisäätiö

Jyväskylän Katulähetys ry

Kuopion 
Työterapinen yhdistys ry

Silta-Valmennusyhdistys ry

 Sininauhasäätiö

ViaDia 
Pohjois-Savo ry       

Suoja-Pirtti ry

Turun Seudun
Nuorisoasunnot ry

Rauman Seudun
Katulähetys ry

Rauman Seudun 
Mielenterveysseura ry

 Espoon Diakoniasäätiö

Joensuun Seudun 
Nuorisoasuntoyhdistys

 Helsingin
 Diakonissalaitos

VAT-verkosto tutustumiskäynnillä Suomenlinnan 
vankilassa toukokuussa 2016. VAT-verkosto jär-
jestää seminaareja, tutustumiskäyntejä ja työpajoja 
yhteistyössä järjestöjen, kuntien ja Rikosseuraamus-
laitoksen kanssa.

VAT-verkostolla 
oli vuonna 2016 

kolmetoista 
jäsenjärjestöät eri 

puolilla maata. 
Verkoston toimin-
taa koordinoidaan 
Kriminaalihuollon 

tuki säätiössä.
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Toiminnan tavoitteena on yllä-
pitää ja edistää vankien työ- ja 
toimintakykyä sekä vahvistaa työ-
markkinakelpoisuutta tarjoamalla 
työtoimintaa ja palveluohjausta 
Jokelan avolaitososaston vangeille.

Toimintaan liittyy myös osaa-
misen todentaminen ja tunnusta-
minen yhteistyössä Keskuspuiston 
ammattiopiston kanssa: Vangit 
saavat osaamisestaan todistuksen 
työskentelyn päättyessä.  

Työtoiminta käynnistyi touko-
kuussa 2016. Vuoden aikana toi-
minnassa oli mukana kymmenen 
vankia, joista puolet ulkomaalais-
taustaisia. Työkielinä käytettiin 
pääsääntöisesti suomea ja englan-
tia.

Maksimissaan viisihenkinen 
ryhmä työskenteli kokoaikaisesti 
viitenä päivänä viikossa. Työkoh-

teita olivat muun muassa talon 
sisäpihan asfaltin paikkaus, useat 
toimisto- ja asuinhuoneistosanee-
raukset sekä äänitysstudion raken-
taminen.

Työ- ja palveluohjaajana toimi 
Liinamaria Roos, joka tarjosi van-
geille työnteon lomassa psykososi-
aalista tukea Kritsin omia tukipal-
veluita hyödyntäen.

Kuntouttava vankityötoiminta on Jokelan vankilan ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyö-
muoto. Avolaitososaston asiakkaille suunnattuun toimintaan sisältyy peruskorjaus-, pinta-
käsittely- ja kiinteistönhoitotöitä säätiön Kinaporin kiinteistössä.  

Kuntouttava  
vankityötoiminta 
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Viestintäyksikön tehtävänä on säätiön toiminnan 
edistäminen nykyaikaisella sisäisellä ja ulkoisella vies-
tinnällä sekä yhteisöilmeestä huolehtiminen. Viestintä 
on tukipalvelu Kritsin työntekijöille, pienille järjes-
tökumppaneille ja verkostoille. Yksikön tehtäviin on 
kuulunut myös säätiön tietohallinto. 

Viestinnän painotus siirtyi vuoden aikana yhä 
enemmän säätiön omiin digitaalisiin kanaviin. Ne 
toimivat tiedottamisen, vaikuttamisen ja palvelujen 
tarjonnan kanavina.

Yksikkö vastasi Krits.fi -sivuston lisäksi järjestöjen 
yhteisen Portti vapauteen -sivuston ja sen somekana-
vien (Facebook, Twitter) ylläpidosta. Vuonna 2008 
aloitetussa Portti vapauteen -palvelussa kehitetään eri 
toimijoiden yhteistyön ja verkottumisen lisäksi itse-
apua ja auttamista verkossa. Kritsin sisäistä viestintää 
kehitettiin avaamalla uusi ekstranet-sivusto. Viestintä 
tuotti runsaasti videoita verkkoon.

Kanavien sisällöntuotantoa saatiin organisaatiossa 
hajautettua sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän osal-
ta. Viestintä on tullut normaaliksi osaksi jokaisen työ-
alan työtä. Säätiön omat työntekijät tuottivat sisältöä 
ja osallistuivat organisaation viestien ja tärkeiden tee-
mojen levittämiseen. Kriminaaliasiamiestoiminnan ja 
Ehjä perhe -toiminnan työntekijät kirjoittivat Portti 
vapauteen -blogiin tärkeistä aiheista.

Kritsin sosiaalisen median strategiaa alettiin hah-
motella perustamalla työryhmä ja toteuttamalla kyse-

ly, jossa vangeilta ja vapautuneilta tiedusteltiin sosiaa-
lisen median käyttöä. Työryhmässä käsiteltiin Kritsin 
Facebook-kanavien käytäntöjä, tavoitteita, seurantaa 
ja organisointia.

Rehellistä elämää -viestintäverkostolle toteutettiin 

kysely, jossa kartoitettiin jäsenten kiinnostusta ver-
koston jatkamiseen. Vain muutama järjestö oli kiin-
nostunut jatkamisesta ja virallinen verkosto päätettiin 
purkaa. Yhteistyö on vakiintunut erityisesti Silta-
Valmennusyhdistyksen, Vankien Omaiset VAO ry:n, 

Viestintä
Tavoitteena on vaikuttava ja Kritsin tunnettuutta lisäävä viestintätoiminta sekä 

kohderyhmien voimaannuttaminen viestinnän ja verkottumisen avulla.

Portti vapauteen teki helmikuussa jutun ja videon Nellasta, joka toimii olohuonekoirana KRIS-toimintakeskuksessa.   
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Helsingin Asunnottomien yön pää-
tapahtuma järjestettiin 17. loka-
kuuta. Kritsin asumisohjaaja Aino 
Honkanen ja asumispalvelukoor-
dinaattori Mia Juselius neuvoivat 
Dallapén puistossa vapautuvien asu-
mista koskevissa asioissa.

Kritsin päihteetön olohuone 
Vertaistuki Redis tarjosi pannukak-
kua ja tuoreita korvapuusteja rikos-
taustaisille.

Vaikka asunnottomuus on vä-
hentynyt Suomessa, Helsingin 
tilanne on entisestään vaikeutu-
nut. Rikostaustaisten on erityisen 
 vaikeaa saada asuntoa kiristyneillä 
vuokramarkkinoilla.

Krits tarjoaa kuntouttavaa tuki-
asumista yli 80 rikostaustaiselle 
pääkaupunkiseudulla. 

aSuNNOTTOMIeN yö

KRIS-Etelä-Suomen, Stop Huumeil-
le ry:n, Takuu-Säätiön, A-klinikka-
säätiön ja Voikukkalapset ry:n kanssa.

Alkuvuosi oli viestinnän kannalta 
vilkasta aikaa, mihin vaikutti erityi-
sesti Hämeenlinnassa maaliskuussa 
järjestetty naisvankiseminaari. Touko-
kuussa Krits järjesti yhdessä Laurean 
kuntouttavan sosiaalityön opintojak-
son opiskelijoiden kanssa rikostaus-
taisille suunnatut ”Siististi Siviiliin” 
-palvelumessut Kinaporissa ja Vaasan-
puistikossa. 

Muita merkittäviä tapahtumia oli-
vat muun muassa ”Rikostaustainen 
kunnan ja Rikosseuraamuslaitoksen 
asiakkaana” -seminaari huhtikuussa, 
jonka suunnittelussa ja toteuttamises-
sa Kritsin asiantuntijat olivat aktiivi-
sesti mukana, sekä Päihdepäivät, joissa 
esiteltiin Kritsin tukiasumispalveluita. 

Lokakuussa järjestettiin vuosittainen 
Kriminaalityön foorumi, ja seuraava-
na päivänä vakavien  rikosten jälkiso-
vitteluhankkeen päätösseminaari. 

Keväällä säätiössä suunniteltiin 
viestintäyksikön tulevaisuutta pitkäai-
kaisen viestintäpäällikkö Juhani Ikalan 
siirtyessä eläkkeelle. Viestintäyksikkö 
päätettiin purkaa ja viestintäpäällikön 
paikka jättää täyttämättä. Tietohal-
linto ulkoistettiin Kehätiedolle. Vies-
tintäyksikkö tuotti ehdotuksen Portti 
vapauteen -palvelun ja Kritsin sivujen 
yhdistämisestä, joka päätettiin aloit-
taa keväällä 2017. Lisäksi säätiö päätti 
uusia viestintästrategiansa.  

Porttivapauteen.fi -sivustolla oli käyt-
täjiä 123 023, ja Krits.fi -sivustolla 18 
907. (Google Analytics) 
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Kuva: Benny Uhlenius 
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Ensimmäisillä rikosseuraamustaus-
taisille suunnatuilla messuilla oli 
tarjolla tietoa erilaisista palveluista 
ja hankkeista järjestöjen, hankkeiden 
ja viranomaisten toimesta. Näytteil-
leasettajat oli järjestetty torille tee-
moittain. Mukana olivat myös Krit-
sin kaikki työalat.

Tapahtuma oli viestinnällisesti 
huikea menestys. Se tuotti yli 20 
mediaosumaa, joissa korostui rikos-
taustaisten oma ääni. Kritsin lisäksi 
myös A-klinikkasäätiö julkaisi mes-

suihin liittyvän mediatiedotteen. 
Yhteistyökumppanit, kuten KRIS-
Etelä-Suomen kokemusasiantunti-
jat, osallistuivat aktiivisesti järjeste-
lyihin ja tapahtumaan.

Valtamediat (mm. MTV3, Ilta-
lehti) tuottivat verkkoon lukuisia 
videoita, joissa oli positiivinen vire. 
Tapahtuma ja sen saama julkisuus 
saattoivat osaltaan poistaa vankeihin 
ja vapautuneisiin liittyvää häpeälei-
maa. Tapahtuma sai runsaasti huo-
miota myös sosiaalisessa mediassa.

Siististi siviiliin

Kuvat: Benny Uhlenius 
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Kiinteistö
Säätiön aineellinen varallisuus on sen 
omistamassa Kinaporinkatu 2 – Vaa-
sankatu 5 -kiinteistössä sekä tukiasu-
miskäytössä olevissa osakehuoneistois-
sa, joita oli 62.

Varallisuudesta saatavilla tuotoilla 
säätiö on rahoittanut merkittävän osan 
yleishyödyllisestä toiminnastaan ja koko 
avustustoimintansa. Kiinteistöstä saata-
vien tuottojen turvaamiseksi ja kehitty-
miseksi sen peruskuntoon on lähivuosi-
na tehtävä merkittäviä investointeja.

Kinaporin kiinteistön vanhin osa on 
rakennettu 1907 ja uudempi osa vuon-
na 1923. Rakennus on suojeltu ase-
makaavalla. Rakennuksen tilavuus on 
25 600 m³ ja hyötypinta-ala 4599 m².

Kinaporinkadun kiinteistön vesi-
kattojen uusiminen aloitettiin kesällä 
2016. Kiinteistössä uusittiin myös läm-
mitysjärjestelmä kesällä 2016.

Vuonna 2015 aloitetut kiinteistön 
pintaremontit yhteistyössä Keskus-
puiston ammattiopiston kanssa jatkui-
vat. Vuonna 2016 valmiiksi tuli A- ja 
E-rappujen maalaus. Säätiön omista ti-

loista remontoitiin koko hallintokäytä-
vä neuvotteluhuoneineen sekä C/D-
rapun neuvotteluhuone. Huoneistoista 
remontoitiin viisi.

Talous
Säätiön vuoden 2016 tulos oli 44 929 
euroa. Säätiön tulos käytetään koko-
naisuudessaan tukiasuntojen ja Kina-

porin kiinteistön lainojen lyhennyksiin.
Taseen loppusumma oli 6 309 824 

euroa ja omavaraisuusaste 64,85 % 
(edellisenä vuonna 65,5 %).

Taloushallinto tuotetaan säätiön 
omana työnä ja palkkahallinto ostopal-
veluna Dextili Oy:stä. Säätiön toimin-
nassa ei ole tapahtunut olennaisia muu-
toksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Talous ja hallinto

Kurvin seutua, taustalla Kinaporin kiinteistö. Kuva: Kaupunginmuseo. 
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tuotot 2016 2015
Sosiaalipalvelut 61 185 € 48 740 €
Asumisyhteisötuotot 400 269 € 420 427 €
Asumisentukimaksut 169 054 € 154 258 €
Vuokratuotot Kinapori 671 582 € 667 226 €
Vuokratuotot tukiasunnot 400 287 € 384 002 €
Avustukset RAY 911 993 € 980 542 €
Muut avustukset 135 497 € 85 134 €
Muut tuotot 10 772 € 16 078 €
TUOTOT YHTEENSÄ 2 760 639 € 2 756 407 €

Kulut 2016 2015
Henkilöstökulut -1 649 846 € -1 739 355 €
Poistot -20 186 € -20 671 €
Kiinteistö,- asunto- ja toimitilakulut -797 507 € -688 707 €
Palvelut -117 509 € -89 251 €
Tiedotuskulut -30 788 € -26 657 €
Myönnetyt avustukset -11 000 € -19 00 €
Muut kulut -313 650 € -277 338 €
KULUT YHTEENSÄ -2 940 486 € -2 860 979 €

Varainhankinta 0 € 0 €
Tuotto-/Kulujäämä -179 848 €      -104 572 €
Sijoitus- ja rahoitustoiminta -39 223 € -51 798 €
Yleisavustukset 264 000 € 264 000 €
TILIKAUDEN TULOS 44 929 € 107 630 €

Tuloslaskelma

vastaavaa 2016 2015
Aineelliset 3 144 241 € 2 966 820 €
Sijoitukset 2 410 362 € 2 445 575 €
Rahoitusomaisuus 266 499 € 227 653 €
Arvopaperit 33 900 €
Rahat ja pankkisaamiset 488 722 € 465 791 €
VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 309 824 € 6 189 739 €

vastattavaa 2016 2018
Peruspääoma 25 228 € 25 228 €
Muut rahastot 2 938 574 € 2 938 574 €
Tilikausien ylijäämät 1 101 804 € 1 056 875 €
Oma pääoma yhteensä 4 065 606 € 4 020 677 €
Pitkäaikainen vieras pääoma 1 731 807 € 1 661 499 €
Lyhytaikainen vieras pääoma 512 411 € 507 563 €
Vieras pääoma yhteensä 2 244 218 € 2 169 062 €
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 309 824 € 6 189 739 €

Tase

28



Kuva: Tuomas Uusheimo


