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muksia vankien puolisoilla oli vertaistukiryhmästä ja sen toiminnasta ja miten toimintaa voisi 

entisestään kehittää paremmaksi.  

 

Opinnäytetyön aiheena oli vankien puolisoille suunnatun vertaistukiryhmän kokemukset verk-

koryhmän toimivuudesta. Ryhmä oli tarkoitettu vankilassa olevien henkilöiden puolisoille ikään, 
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1.12.2017. Teoreettisena viitekehyksenä toimi ryhmä ja sen toiminta, ja se kuinka ryhmä voi 

olla hyvä tapa työskennellä. 
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tyväisiä ryhmän toimintaan ja vain pari kehityskohtaa tuli ilmi heidän palautteistaan. Toki osal-

listujia oli vain yhdeksän ja vastaajia kuusi, joten isommalla ryhmällä olisivat tulokset olleet 
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kehittää yksityisen keskustelun mahdollisuuden yleisen keskustelun ohelle.  
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1 Johdanto  

Aiheena opinnäytetyölle toimii vankien puolisoille suunnatun vertaistukiryhmän kokemukset 

verkkoryhmän toimivuudesta. Toimivuutta mitattiin kyselylomakkeella, jossa oli sekä avoimia, 

että asteikolla mitattavia väitteitä. Kyselyn tarkoituksena oli saada vastaukset tutkimuskysy-

myksiin. Verkkoryhmä vankien puolisoille on Kriminaalihuollon tukisäätiön ohjaama ryhmä. Käy-

tän opinnäytetyössä Kriminaalihuollon tukisäätiöstä nimitystä ’säätiö’, joka on heidän tapansa 

puhua järjestöstään. Ohjaajina toimivat säätiön työntekijä Noora Eronen sekä Pia Bergström 

Ruotsista, joka työskentelee Barn och ungdom med förälder eller familjemedlem i fängelse –

järjestössä eli Bufff:ssa  Ohjaajat antoivat joka viikko keskustelunaloitukseen aiheen, josta 

ryhmäläiset saivat lähteä vapaasti keskustelemaan. Jokaiselle viikolle oli oma teemansa. 

 

Oli tärkeää saada palautetta ryhmään osallistuneilta, jotta tiedettäisiin mitkä asiat verkkoryh-

mässä olivat jo toimivia ja mitkä asiat kaipasivat kehittämistä. Kriminaalihuollon tukisäätiö 

järjestönä haluaa vastata asiakkaiden tarpeisiin, joten opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää 

vastaako verkkoryhmä asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin ryhmän suhteen. Sosiaalityössä tär-

keää on ihmisten turvaamiseksi toteutettava ennaltaehkäisevä toiminta (Ammattinetti 2018). 

Säätiö pyrkii tähän tarjoamalla esimerkiksi yllämainitun kaltaisia ryhmätoimintoja. Opinnäyte-

työssä selvitettiin oliko ryhmästä apua tätä ajatellen. Tärkeää oli selvittää saiko ryhmästä ver-

taistukea ja apua, joiden avulla osallistujien oma kokemus heidän hyvinvoinnistaan olisi paran-

tunut. 

 

Vangin puolisona oletettavasti kohtaa paljon ihmettelyä, joskus jopa halveksuntaa ja verkko-

ryhmä on hyvä tapa työskennellä, koska anonymiteetti säilyy. Häpeä leimaa vahvasti vangin 

puolisoa ja on hyvä saada keskustella asioista ympäristössä, jossa ei koe minkäänlaista halvek-

suntaa eikä tarvitse hävetä tilannetta (Eronen 2018). Vertaistuki mahdollistaa sen, että osallis-

tujat toivottavasti uskaltavat jakaa asioita ja siksi onkin mielenkiintoista tutkia aihetta, jossa 

voisi olla vahva häpeän leima, mutta joka toivottavasti hälvenee sen myötä, että muut ryhmä-

läiset ovat samassa tilanteessa.  

 

Yhteiskunta hyötyy aina, kun henkilö saadaan kuntoutettua tai esimerkiksi säätiön verkkoryh-

män tapauksessa ennaltaehkäistyä toimintakyvyn heikkeneminen tai sosiaalinen syrjäytyminen. 

Kuntoutus on eräänlainen yhteiskunnallinen sääntelyjärjestelmä. Jos kuntoutusta katsotaan 

lainsäädännön kannalta, nousevat keskeisiksi kuntoutusetuudet. Kuntoutus on kuitenkin paljon 

laajempaa, kuin vain nämä etuudet. Isompi asia yhteiskunnalle on se, miten paljon kuntoutuk-

sella saavutetaan pitkäkestoisia hyötyjä ja vaikutuksia. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 18 - 22.) 

Säätiön verkkoryhmä pyrkii pitkäkestoisiin vaikutuksiin tukemalla vankien puolisoita. Parhaim-
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millaan tukemalla puolisoita, ennaltaehkäistään puolison mahdollinen sosiaalinen syrjäytymi-

nen ja paha olo, joka saattaisi vaikuttaa myös mahdollisiin lapsiin. Syvällisesti ajatellen näinkin 

pienellä toiminnalla saattaa olla isoja merkityksiä yksilöiden elämään ja hyvinvointiin.  

 

Tieteellisen tutkimuksen tehtävä yhteiskunnallisesti on välittää uutta tietoa ja mahdollisesti 

saada tutkimuksesta hyötyä. Hyöty voi kohdistua joko isommalle yleisölle tai esimerkiksi pie-

nemmälle taholle, kuten opinnäytetyössä säätiölle. (Muhonen & Puuska 2014, 11.) Opinnäyte-

työn tarkoitus on tuottaa säätiölle tietoa heidän verkkoryhmänsä toimivuudesta eli kyseessä on 

nimenomaan pienemmälle taholle kohdennettu tutkimus. Opinnäytetyössä kysytään; Miten Kri-

minaalihuollon tukisäätiön vertaistukiryhmä toimi osallistujille? sekä Mitä asiakkaat odottavat 

ja toivovat tällaiselta ryhmältä ja kuinka säätiö ohjaajineen ja ryhmä toimintoineen pystyvät 

vastaamaan näihin odotuksiin ja toiveisiin? 

 

2 Kriminaalihuollon tukisäätiö 

Kriminaalihuollon tukisäätiö on luotu vuonna 2001 tukemaan ja edistämään pysymistä rikokset-

tomalla tiellä. Uusintarikollisuuden ehkäisy on säätiön päätavoite. Säätiö pyrkii vähentämään 

uusintarikollisuutta edistämällä vapautuvan vangin sijoittumista yhteiskuntaan ja toimimista 

yhteiskunnassa. Säätiö tarjoaa monipuolista, kuntoutuspainotteista tukea rikoksentekijöille ja 

heidän läheisilleen. Säätiön tarkoituksena on toimia valtakunnallisesti elämänhallintaa edistä-

vänä palveluntuottajana ja asiantuntijana. Säätiön tekemän työn avulla ihmiset saavat tietoa 

rikostaustaisten ja heidän läheisten asemasta. Esimerkiksi opinnäytetyö on yksi tapa tuottaa 

tietoa. (Krits 2018.)  

Säätiön henkilöstö haluaa edistää humaania ja kuntoutuspainotteista kriminaalipolitiikkaa, 

mikä menee yksi yhteen myös rikosseuraamuslaitoksen arvojen ja strategian kanssa (Krits 2018). 

Rikosseuraamuslaitos on sitoutunut toiminnassaan pitämään yllä ihmisarvon kunnioittamista ja 

oikeudenmukaisuutta. Työtä ohjaa usko siihen, että yksilön on mahdollista muuttua ja kasvaa 

(RISE 2017 & Krits 2018).  

Säätiön toiminta jakautuu järjestöpohjaiseen asiantuntija-, kehittämis-, vaikuttamis- ja palve-

lutoimintaan. Lisäksi säätiö tarjoaa maksuperusteista palvelutoimintaa. Säätiön toiminta on 

aina asiakaslähtöistä, tietoon, koulutukseen ja kokemukseen perustuvaa ja toiminnan on tar-

koitus edistää yksilöiden turvallisuutta ja hyvinvointia ja tätä kautta vaikuttaa myös yhteiskun-

taan positiivisella tavalla. Nämä arvot määrittävät kaikkea säätiön toimintaa ja toimivat ikään 

kuin punaisena lankana sen monimuotoisessa työssä, mukaan lukien verkkoryhmän toiminta. 

(Krits 2018.)  
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2.1 Verkkoryhmä vankien puolisoille 

Kriminaalihuollon tukisäätiö järjesti 16.10.2017 - 1.12.2017 vankien puolisoille suunnatun 

verkkoryhmän ja ohjaajina ryhmässä toimivat: säätiöltä Noora Eronen sekä Ruotsin Bufff:sta 

(Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) Pia Bergström. STEA eli Sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen avustuskeskus rahoittaa säätiön toimintaa, erityistä rahoitusta ryhmään ei 

siis tullut, vaan ryhmä toimi saman rahoituksen alaisuudessa. Säätiöllä on ollut samanlainen 

ryhmä kahdesti aiemmin, Bufff:lla ei ole samanlaisia ollut. Lisäksi säätiöllä on ollut nuorten 

verkkoryhmä, joka ei toiminut halutulla tavalla.  

 

Verkkoryhmän tavoitteena oli tarjota tukea ja apua vankien puolisoille verkossa. Tarkoitus oli 

tarjota tukea myös niille, jotka asuivat kaukana pääkaupunkiseudusta. Lisäksi yksi iso vaikut-

tava tekijä oli nimettömyys. Häpeä on läsnä hyvin vahvasti vankien puolisoiden elämässä, joten 

nimettömyys tuo suojaa siltä. Moni ei halua osallistua kasvoillaan ja nimellään, joten halutaan 

tarjota anonyymi tapa saada tukea. Vertaisuus ammattiavun rinnalla toimi lähtökohtana ryh-

mätoiminnalle (Eronen 2018.)  

 

Ryhmän kesto oli yhteensä seitsemän viikkoa ja jokaiselle viikolle oli oma teemansa. Teemat 

olivat:  

 

1) Tutustumista ja aiheeseen virittelyä. 

 

2) Miten sain tietää, mitä sain tietää puolison tuomiosta/rikoksesta, oliko lehdissä jne? Saitko  

tietää tuomiosta vai katosiko puoliso vaan?  

 

3) Läheisille kertominen. Kuinka on onnistunut? Onko kerrottu lapsille, omille vanhemmille 

yms.? Mitkä reaktiot sieltä on tullut?  

 

4) Minä itse tämän keskellä. 

 

5) Arki nyt vankeuden aikana ja mitä se on vapautumisen jälkeen? Mitä toiveita, pelkoja tms. 

liittyy vapautumiseen?  

 

6) Omat voimavarat. Miten löytää ja vahvistaa niitä?  

 

7) Miten eteenpäin? Tarvitseeko jatkotukia tms. Ryhmän lopetus (Eronen 2018.) 

 

Eronen ja Bergström jakoivat ennen ryhmän alkua keskenään vastuuviikot. Vastuuviikoillaan he 

tahollaan aloittivat keskustelun antamalla aiheen, josta osallistujat jatkoivat jakamalla 

ajatuksiaan. Ohjaajat esittivät tarvittaessa lisäkysymyksiä ja kävivät kommentoimassa 
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keskusteluiden lomassa sekä tukivat ja kannustivat ryhmäläisiä. He kommentoivat jokaista 

ryhmäläistä henkilökohtaisesti, joten ryhmämuotoisen vertaistuen lisäksi ryhmäläiset saivat 

myös ammattilaisen näkökulmaa asioihin. (Eronen 2018.)  

 

Ryhmää markkinoitiin säätiön internet- ja Facebooksivuilla, Portti vapauteen–sivustolla, esit-

teinä vankiloihin ja vankien tapaajille sekä perheleirille hakeneille lähetettiin esitteet. Osallis-

tujia saatiin mukaan sekä internetsivuston kautta, että esitteiden avulla. Ryhmään haluavat 

laittoivat Eroselle sähköpostia, jossa ilmoittivat halukkuudestaan osallistua ryhmään. Kaksi hen-

kilöä ei mahtunut mukaan ryhmään, jossa maksimiosallistujamäärä oli kymmenen henkilöä, jo-

ten heidän osallistumisensa siirtyi kevään 2018 ryhmään.  

 

3  Opinnäytetyön tietoperusta  

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyön tietoperustan ja keskeiset käsitteet. Teoreettisen viite-

kehyksen pääteemoja ovat ryhmä, vertaistuki ja verkkoryhmä. Käyn läpi tapoja määritellä 

ryhmää. Kerron ryhmän syntymisestä ja ryhmätoiminnasta. Linkitän aiheita koskemaan van-

kien puolisoille suunnattua verkkoryhmää ja sen toimintaa. Kerron vertaistuellisena auttajana 

toimimisesta (sivuan kokemusasiantuntijuutta) ja ohjaajan roolista. Lisäksi kerron verkkoryh-

mästä, siitä miksi se on hyvä tapa toimia.  

3.1 Ryhmä  

Seuraavissa kolmessa kappaleessa määrittelen ryhmää tarkemmin, käyn läpi muutaman eri ta-

van määritellä ryhmää. Kerron ryhmätoiminnasta ja ryhmän syntymisestä. Linkitän aiheita van-

kien puolisoille suunnatun verkkoryhmän toimintaan.  

Ryhmä muodostuu, kun kolme tai useampi henkilö liittyy yhteen. He ovat toistensa kanssa vuo-

rovaikutuksessa ja heillä on jokin yhteinen päämäärä tai tavoite. (Jyu 2018.) Ryhmä voidaan 

määritellä monella tapaa. Toinen määritelmä on Kajaanin ammattikorkeakoulun internetsi-

vuilta löytyvä määritelmä, jossa ryhmä mielletään sosiaaliseksi yksiköksi. Se muodostuu yksi-

löistä, jotka ovat tietoisia siitä, että heitä sitoo jokin yhteinen asia, kaikki ovat samassa tilan-

teessa, yhteenkuuluvia ikään kuin. (KAMK 2018a.) Vankien puolisoita sitoo luonnollisesti se, 

että heidän puolisonsa ovat tai ovat olleet aiemmin vankilassa. He ovat toistensa kanssa vuo-

rovaikutuksessa ja ovat tarkoituksellisesti liittyneet yhteen verkkoryhmänä.  

Myös Johnson & Johnson (2014, 8) määrittelevät ryhmää teoksessaan ”Joining together” ja ker-

tovat sen olevan joukko ihmisiä, jotka liittyvät yhteen saavuttaakseen yhteisen päämäärän. 

Vankien puolisoille suunnatun verkkoryhmän tapauksessa päämääränä ei ole yhteisesti asetet-

tua tavoitetta tai päämäärää, vaan jokainen määrittää itse mitä ryhmältä haluaa ja toimii sen 



11 
 

mukaan. Jonkinlaisena päämääränä kuitenkin, ryhmää ohjaavana tekijänä voisi pitää vertais-

tuellista keskustelua. Päämääränä on saada vertaistukea samassa tilanteessa olevilta ja tietoa 

muilta ryhmän jäseniltä, jotta oma oleminen olisi mukavampaa, henkinen hyvinvointi paranisi. 

Ammattilaiset (Eronen ja Bergström) voivat taas tarjota teoreettisemman puolen auttamiselle.  

Ryhmä voidaan määritellä myös näin: se on joukko ihmisiä, jotka vaikuttavat toisiinsa, yrittävät 

vaikuttaa johonkin henkilökohtaiseen asiaan tai tarpeeseensa ryhmän kautta, ovat jollain ta-

valla riippuvaisia toisistaan (ryhmän aikana): säätiön ryhmässä keskustelu ei suju, jos kukaan ei 

jaa tai kerro mitään, ryhmää ei voisi olla ilman keskustelua ja näin ollen ryhmäläiset ovat riip-

puvaisia toisistaan ryhmän toimivuuden ja jatkuvuuden kannalta. Ryhmäksi voidaan määritellä, 

jos siihen kuuluu kaksi tai useampia henkilöitä, jotka mieltävät kuuluvansa kyseiseen ryhmään. 

(Johnson & Johnson 2014, 8.)  

Ryhmätoiminta on ihmiselle luontaista. Ihminen haluaa kokoontua yhteen, tehdä yhdessä 

(Kaukkila & Lehtonen 2008, 12). Ihmisellä on myös suuri tarve liittyä muihin ihmisiin, olla osa 

yhteisöä tasa-arvoisena jäsenenä (Rasila & Pitkonen 2009, 5). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 

ryhmässä olisi aina hauskaa. Ryhmässä ihmisen maailma on rikkaampi ja monipuolisempi, kuin 

vain oma henkilökohtainen maailmamme olisi. Parhaimmillaan ryhmässä oppii ilmaisemaan it-

seään ja kuuntelemaan toisia. (Kaukkila & Lehtonen 2008, 12.) Säätiön ryhmässä on monessa 

eri tilanteessa olevia henkilöitä, mikä tuo keskusteluun jo mainitsemaani monipuolisuutta ja 

rikkautta, erilaisia näkökulmia ja kokemuksia. Osan puolisolla vankeus on vasta alussa ja osalla 

puolison vankeusaika on jo ohi, joten jokainen tahollaan pystyy antamaan erilaisen näkökulman 

keskusteluun.  

3.2 Ryhmän synty ja ryhmätoiminta 

Ryhmä ja ryhmäytyminen ovat aina olleet perustavanlaatuisia kysymyksiä ihmisyydelle. Ihmisen 

evoluutio on ollut riippuvainen ryhmätoiminnasta. Jo metsästäjä-keräilijäkaudella ihmiset toi-

mivat ryhmissä. Olisi ollut mahdotonta metsästää yksin isoja eläimiä, joista ihmisten eloon-

jäänti oli riippuvaista. Älyn käyttö syrjäytti lopulta voimankäytön ja kehittyi nykyihminen. Käy-

tetään enemmän ”älyllisiä” ryhmiä, kuten vertaistukiryhmiä sen sijaan, että lähdettäisiin jou-

kolla metsästämään (ryhmä vahva fyysisesti), jotta saataisiin ruokaa. Evoluutio on kehittänyt 

ihmistä niin, että ryhmätoiminta kannattaa. Silloin saadaan isompia hyötyjä, kuin vain yksin 

toimittaessa. Ryhmän toiminta vain on muuttunut. (Johnson & Johnson 2014, 11 - 12.) Tässä 

puhutaan fyysisestä selviytymisestä, mutta yhtä lailla henkinen selviytyminen voi olla elämän 

jatkumisen ja elämässä jaksamisen tae jollekin ihmiselle. Koska ryhmäytyminen on perustavan-

laatuinen tarve ihmiselle ja nykyihmisen ei tarvitse enää esimerkiksi metsästämistä varten ryh-

mäytyä, on tilalle tullut erilaisia tapoja ryhmäytyä, kuten erilaiset vertaistukiryhmät, jotka 

tuovat henkistä hyvinvointia ja selviytymistä.  
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Ryhmän ajatellaan syntyvän silloin, kun sen jäsenet tapaavat ensimmäisen kerran. Ryhmään 

osallistuvat henkilöt saattavat olla vielä epävarmoja siitä, miten heidän pitäisi toimia ja mitä 

ryhmän ohjaaja tai toiset ryhmäläiset heistä ajattelevat. (Selin, Maunu, Kannussaari & Heino-

nen 2015.) 

Satunnaisesti samalla paikalle osuvat henkilöt eivät muodosta ryhmää. Ryhmä erotetaan sosi-

aalipsykologian saralla aina satunnaisesta joukosta ihmisiä. Pelkästään yhteinen tekijä ei tee 

henkilöistä ryhmää. Satunnaiset ihmiset eivät siis vielä muodosta ryhmää, vaikka heitä yhdis-

täisikin jokin asia. Esimerkiksi kaksi henkilöä, jotka yhdessä sattuvat samaan aikaan johonkin 

paikkaan ja heitä yhdistää esimerkiksi puolison kuolema, eivät ole ryhmä, elleivät he itse niin 

määrittele. Ryhmän tunnusmerkeiksi voi lukea sen, että ryhmä on tietyn kokoinen, sillä on 

tarkoitus ja säännöt, ryhmässä on vuorovaikutusta sekä roolit ja myös johtajuus. (Niemistö 

2012, 16.) Ryhmässä voi olla virallisia rooleja, kuten sovitut ryhmän johtajat. Tämän lisäksi 

saattaa esiintyä epävirallisia rooleja, joita ei ole etukäteen määrätty. Epäviralliset roolit muo-

toutuvat ryhmän vuorovaikutuskäyttäytymisessä ja ilmenevät toistuvana samanlaisena käyttäy-

tymisenä. (Jyu 2018.) 

Vankien puolisoiden ryhmässä johtajana toimivat ryhmän ohjaajat. He ovat ryhmän virallisia 

johtajia. Epävirallisia johtajia on myös saattanut esiintyä. He ovat yleensä ryhmän jäseniä, 

joilla on jonkinlaista valtaa suhteessa muihin osallistujiin. He esimerkiksi luontaisesti johdat-

tavat keskustelua. (Niemistö 2012, 16.) Vankien puolisoiden ryhmässä osallistujilla oli erilaisia 

rooleja, osa oli enemmän kyselijänä, kun taas osa selkeästi enemmän tiedonjakajana. Ryhmässä 

oli myös säännöt, osallistujien itse määrittämät sekä vuorovaikutusta, mikä oli oikeastaan myös 

ryhmän tarkoitus; saada vertaistukea nimenomaan keskustelemalla (vuorovaikuttamalla) mui-

den ryhmäläisten ja ohjaajien kanssa.  

Hyvässä ryhmässä ihminen uskaltaa jakaa omia asioitaan. Tämä onnistuu, kun ryhmässä vallit-

see luottamus, tiedetään esimerkiksi etteivät asiat lähde leviämään ryhmän ulkopuolelle. Van-

kien puolisoiden vertaistukiryhmässä asioiden jakaminen on ehkä helpompaa, koska tiedetään 

että kukaan ei ole tunnistettavissa, vaan osallistujat säilyvät anonyymeinä. Tämänkaltaisessa 

ryhmässä se on hyvä ratkaisu ja on varmasti rohkaissut joitakin osallistujia tulemaan ryhmään. 

Vuorovaikutuksen ryhmässä on oltava avointa ja tukevaa ja ilmapiirin on oltava vapaata ja yk-

silöllisyyttä arvostavaa. (Kaukkila & Lehtonen 2008, 13.) 

Kun ihminen kohtaa kriisin tai ison elämänmuutoksen, on tarpeellista pysähtyä hetkeksi miet-

timään asiaa. Henkilökohtaisista ongelmista tai asioista ei ole helppo puhua jollei ryhmässä 

vallitse luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri (Mykkänen-Hänninen 2007, 26.) Luottamus on tär-

keä osa kaikkea inhimillistä vuorovaikutusta ja vertaistukiryhmissä sen merkitys korostuu enti-

sestään. Luottamuksen säilymisen kannalta kokemus ymmärretyksi tulemisesta on tärkeää. 

(Mattila 2008, 23, 25.) 
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Juuri sodissa ryhmätoiminta kiteytyy hyvin. Freud sanoikin, että ryhmän jäsenenä yksilö voi 

helpommin vapautua vastuusta, joka yksilönä ei ole mahdollista. Kun tätä soveltaa sodankäymi-

seen, voisi ajatella, että on helpompi mennä lauman mukana ja esimerkiksi ryhmän kanssa 

hyökätä kohteeseen ja tuhota vihollisjoukkoja verrattuna siihen, että yksin joutuisi samaan 

tilanteeseen. Yksin toimiessa kynnys toimia on suurempi. Ryhmässä teot ja tuntemukset lisäksi 

tarttuvat helposti ja esimerkiksi sodassa tämä saa yksilöt toimimaan yhdessä. Sotilaita psyyka-

taan toimimaan yhdessä, yhteisen hyvän vuoksi ja se luo suurta me-henkeä, jota ilman ei so-

dassa (ryhmässä) pärjäisi. Freud tiivistää, että ryhmässä saatettiin yltää korkeisiin saavutuksiin, 

kyetä kieltäymyksiin ja epäitsekkyyteen ja mikä on sodassa tärkeää: uhrautumaan ihanteelle. 

Kolikon kääntöpuolena, ryhmä saattaa nostaa esiin tuhoavat vietit, joka tämäkin nähty monta 

kertaa (esimerkiksi ISIS). (Sitolahti 2009, 28 - 29.) Vankien puolisoille suunnattu verkkoryhmä 

ei pyri mihinkään radikaaliin saavutukseen, mutta siinäkin tavoitellaan saavutuksia, kuten hy-

vinvointia. Siihen pyritään toimimalla yhdessä, keskustelemalla ryhmässä. Ryhmässä pyritään 

yhdessä toimimalla saavuttamaan hyvää. 

Ryhmä on kokonaisuus, joka muuttuu koko ajan. Ryhmää voidaan käyttää ja käytetään yksilön 

hyvinvoinnin edistämiseen ja ryhmät ovat yhteiskunnan toiminnan seurausta. Tätä kutsutaan 

sosiaalitieteiden näkökulmaksi. Jungilainen eli psykodynaaminen näkökulma taas määrittää, 

että ryhmä on aina sellainen, millaiseksi kukin yksilö sen itse mieltää. Kymmenen hengen ryh-

mässä on siis oikeastaan kymmenen erilaista ryhmää, jokaisen oman mielen tuote. Säätiön ryh-

mässä osallistujien on helppo ymmärtää toistensa tilanteet, koska ne ovat samanlaisia huoli-

matta siitä, että jokaisella on aina oma kokemuksensa, joka eroaa muista. Kuin rannalle saa-

punut karhu ja lähellä uiva valas, jotka hetken kummastelevat toisiaan, vaikka elävät täysin 

erilaista elämää. (Niemistö 2012, 22 - 23.)  

3.3 Vertaistuki  

Seuraavassa määrittelen vertaistukea ja kerron sen merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. 

Kerron vertaistuellisena auttajana toimimisesta ja sivuan kokemusasiantuntijuutta. Kerron 

vertaistukiryhmien toiminnasta ja kuinka se on otettu yhä enemmän osaksi kuntoutusta.  

 

Vertaistuki on vahvasti sosiaalinen ilmiö. Saman kokeneet tai saman asian tai ongelman 

kanssa kamppailevat ihmiset tarjoavat toisilleen tukea. Sellaista tukea, jollaista voi tarjota 

ainoastaan henkilö, joka on kokenut samaa. (Taskinen, 2017, 3). Laimio ja Karnell (2010, 11) 

kertovat teoksessaan, että vertaistuki eli vertaistoiminta on hyvin laajakirjoinen aihe ja saat-

taa aiheuttaa hämmennystä siitä, mitä tarkoitetaan tällaisella vertaistoiminnalla. He sanovat-

kin, ettei käsitteitä tulisikaan määritellä liikaa, vaan antaa niiden elää hiukan omaa elä-

määnsä. Varsinainen vertaistoiminnan käsite on tullut Suomeen 1990-luvun puolessa välissä. 

Tämä innovatiivinen uusi tukimuoto perustui tukeen, jollaista muut kuin saman asian koke-

neet ihmiset eivät pystyneet antamaan. 
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Vertaistuki perustuu yhteiseen kokemukseen tietystä asiasta. Kumpikin tai kaikki ovat koke-

neet tai kokevat parhaillaan saman asian tai ovat samankaltaisessa elämäntilanteessa, ovat 

esimerkiksi vankien puolisoita. Tämä on heitä yhdistävä asia, johon he hakevat vertaistukea. 

Vertaistuki voi tapahtua ryhmämuotoisessa toiminnassa tai kahden kesken. Vertaistuen erikoi-

suus on se, että henkilöt toimivat sekä tuen antajina, että saajina. (Vuorinen 1996, 11 - 12.) 

Myös Laimio ja Karnell (2010, 49) kertovat, että vertaistuessa osapuolet ovat vastavuoroisesti 

sekä tuen antajia että saajia.  

Vertaistukiryhmän jäsenet pyrkivät keventämään taakkaansa, jakamaan kokemuksiaan ja rat-

kaisemaan tai lieventämään ongelmaansa tai elämäntilannettaan osallistumalla ryhmätoimin-

taan. Vertaistuella on merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus. Keskeisintä vertaistuellisessa 

toiminnassa on henkilön kokemus siitä, ettei ole yksin mahdollisten ongelmiensa tai erityisen 

elämäntilanteensa kanssa. Kuulluksi tuleminen sekä kokemus siitä, että tulee hyväksytyksi on-

gelmineen päivineen, on tärkeää. (Pinomäki 2015, 19.) Myös Nummi (2017, 3) mainitsee opin-

näytetyössään, että vertaisryhmätoiminta on nimenomaan samassa elämäntilanteessa olevien 

ihmisten kokemusten jakamista, osallisuuden sekä toimijuuden vahvistamista, ja Nummi lisää, 

että se on myöskin parhaimmillaan uusien ihmissuhteiden solmimista. Tämä ei välttämättä 

tarkoita, että ryhmässä syntyy läpi elämän kestäviä ystävyyssuhteita, vaan myös sitä, että ih-

minen saa sillä hetkellä tarvitsemansa ihmissuhteen, joka saattaa kestää esimerkiksi vain ryh-

män ajan. Se ei tee siitä sen vähäpätöisempää.  

Ymmärrys, silta toisen saman kokeneen henkilön luokse syntyy luonnollisemmin, kuin esimer-

kiksi ammattiauttajan ja tukea tarvitsevan henkilön välille (Laimio & Karnell 2010, 13 & 22). 

Säätiön ryhmässä ammattilaisten tehtävänä onkin antaa aiheita keskustelulle, johdattaa ryhmä 

keskustelemaan. Osallistujien tarkoituksena on antaa tietoa ja tukea muille saman kokeneille. 

Ymmärrys on ehkä luonnollisempaa saman kokeneiden välillä. Silta on vahvempi, betonista 

tehty, sen sijaan että se olisi kevytrakenteisempi riippusilta. Sassin ja Huhtimon teoksessa ”Ko-

ettiin olevamme se perhe… -vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi”, he mainitsevat, 

että vankiperheiden vertaisryhmät olivat hyvä mahdollisuus jakaa tapahtumia ja kokemuksia 

saman kokeneiden ihmisten kanssa. Vertaisryhmätoimintaan osallistuneet kertoivat jakamisen 

ja keskustelun olevan voimaannuttavaa ja kasvattavaa ja antavan uusia näkökulmia tulevaisuu-

teen. (Sassi & Huhtimo, 2009, 40 – 41.)  

Vertaistuellisten ryhmien toiminta voi olla joko leppoisampaa olemista, toimia niin sanottuna 

eristämistä ehkäisevänä yhdessäolo- ja aktiviteettiryhmänä tai vaihtoehtoisesti olla enemmän 

ongelmanratkaisuun perustuvaa toimintaa, jolloin ryhmällä voi olla esimerkiksi strukturoidut 

toimintaohjeet, joiden mukaan edetään. (Pinomäki 2015, 20.) Tärkeää on kuitenkin, että osal-

listujat kokevat paikan/tilanteen olevan turvallinen ja luotettava, jotta he voivat kertoa joskus 

arkaluontoisistakin asioista. Tätä edistää vastavuoroisuus, se että kumpikin tai kaikki antavat 

itsestään, mutta myös kuuntelevat. (Laimio & Karnell 2010, 14.)  
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Vertaistoimintaan osallistuvat henkilöt ovat tai ovat olleet tarpeeksi samankaltaisessa elämän-

tilanteessa ja käsitelleet samanlaisia asioita tai ongelmia ja näin ollen he tietävät ainakin jotain 

muiden samassa tilanteessa olevien tuntemuksista. Ei ole tavatonta, että nämä henkilöt koke-

vat tulleensa ymmärretyksi todella helposti keskinäisessä kanssakäymisessä. Lisäksi on eri asia 

saada empatiaa saman kokeneelta, kuin ammattiauttajalta tai omalta perheeltä ja ystäviltä. 

Saattaa olla, että vertaistukiryhmä on ainoa paikka, jossa henkilö saa kaipaamaansa apua, hän 

tulee kuulluksi ja ymmärretyksi juuri omine kysymyksineen ja tunteineen. (Laimio & Karnell 

2010, 18.)  

3.4 Vertaistuen merkitys  

Pinomäki (2015) kertoo opinnäytetyössään, että vertaistuen hyödyntäminen on lisääntynyt. Il-

man vertaistuellisia ohjaajia ja auttajia moni ryhmä ei olisi mahdollinen. Myös Laimio ja Karnell 

(2010,11) kertovat tunnustetun, että vertaistuella ja vapaaehtoistoiminnalla on suuri yhteis-

kunnallinen merkitys. Vertaistuki ja ammattiapu eivät kilpaile keskenään, vaan ovat kumpikin 

tärkeä osa sosiaali- ja terveyspalveluita. Ammattiapua voi olla esimerkiksi sairaanhoitajan tai 

lääkärin antama tuki ja apu. (Pinomäki 2015, 20.)  

 

On huomattu, että vertaistuellisella toiminnalla on suuri ennaltaehkäisevä merkitys, vaikka se 

ei korvaakaan terapiaa (Pinomäki 2015, 20). Tämän lisäksi vertaistoiminnalla on yhteiskuntaa 

uudistava ja kansalaisaktiivisuutta ilmentävä merkitys. Vertaistuen yhteiskunnallinen merkitys 

on siis hyvin suuri, sillä yksilön hyvinvoinnin lisääntyminen vaikuttaa suuresti myös hänen lähei-

siinsä sekä näin ollen koko yhteiskuntaan, myös taloudelle edullisesti. Esimerkkinä voisi mainita 

alkoholistin lapsen; kun alkoholisti saa apua ongelmaansa ja pääsee eroon alkoholin käytöstä, 

hänen mahdollisesti huostaan otettu lapsensa pääsee takaisin kotiin ja näin ollen lapsen hyvin-

vointi paranee, ja yhteiskunta säästää isoja rahoja, kun lapsen ei tarvitse olla sijoitettuna tai 

huostaan otettuna laitoksessa. Tämän fiktiivisen lapsen viemä laitospaikka myös vapautuu jol-

lekin toiselle ja näin hyvinvointi jatkaa kulkemistaan eteenpäin. Tässä vain karrikoitu esi-

merkki, mutta samalla ajatusmallilla voisi keksiä montakin samantyylistä hyvin todenmukaista 

esimerkkiä siitä, kuinka sekä yksilöt että yhteiskunta hyötyvät vertaistuen tarjoamista mahdol-

lisuuksista, kuten ryhmätoiminnasta.  

 

 Yhä enenevässä määrin käytetään juuri tämänkaltaisia tukimuotoja, jotka eivät vaadi suuria 

määriä niin sanottuja ammattiauttajia. Viime aikoina on kuntoutuksen saralla alettu antamaan 

erityishuomiota juuri vertaistuen merkitykseen kuntoutuksessa ja käytetään paljon vertaistuki-

ryhmiä. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 152.) Ei ole siis lainkaan merkityksetöntä, että vertaistu-

kea korostetaan ja sen arvo huomataan.  
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Vertaistuen merkityksen ja arvon huomaaminen tuo mahdollisuuksia esimerkiksi henkilöille, 

jotka ovat aiemmin olleet huumeriippuvaisia, mutta päässeet irti huumeista. He saavat mah-

dollisuuden käyttää riippuvuuttaan johonkin hyvään, työskentelemällä ihmisten kanssa, jotka 

vielä kamppailevat saman asian kanssa. Nummi (2017, 3) kertoo, että nykyään monenlaisissa 

hankkeissa, jotka tähtäävät terveyden edistämiseen erilaisilla tavoilla, käytetään vertaistuel-

lista työskentelyä. Vertaistuellinen toiminta on noussut vapaaehtoistyön rinnalle merkittävänä 

toimintamuotona. Se on vapaaehtoistyötä, joka perustuu yhteiseen ongelmaan/asiaan kahden 

tai useamman henkilön välillä. (Mykkänen-Hänninen 2007, 26.) 

 

Myös Laimio ja Karnell (2010, 10) kertovat ”Vertaistoiminta kannattaa” -teoksessaan vertais-

toiminnan olevan nopeimmin kasvava toiminta-alue järjestötyössä. Sen on nähty olevan uusi 

keino yhteisöllisyyden rakentamiseksi yhteiskunnassa, jossa ikiaikaiset yhteisömuodot, kuten 

suku- ja kyläyhteisöt ovat menettäneet paikkaansa. Pinomäki kertoo opinnäytetyössään ver-

taisohjaajien tarpeen olevan ilmeinen. Voidaan odottaa, että vertaistuki tulee olemaan yhä 

suuremmassa roolissa julkisessa terveydenhuollossa. On siis hyvin tärkeää tuoda vertaistuen 

etuja esiin koululääketieteen asiantuntijoiden parissa, tekemällä muun muassa tutkimuksia ai-

heesta, sillä parhaimmillaan vertaistuki tukee merkittävästi asiantuntijoiden työtä tuomalla 

mukaan vertaistuen voimaannuttavan näkökulman. (Pinomäki 2015, 47.) 

 

Nichols ja Jenkinson käyttävät teoksessaan ”Leading a Support Group” (2006, 8 – 9) termiä 

”psykologinen tuki” puhuessaan tukiryhmästä. Tästä voisi käyttää myös nimitystä ”sosiaalinen 

tuki”. Kumpikin termi tarkoittaa likimain samaa. Nichols ja Jenkinson käyttävät termiä psyko-

loginen tuki ja vankien puolisoiden ryhmässä kyse on nimenomaan tästä, joten käytän sitä itse-

kin, kun seuraavassa esittelen sitä. Psykologiseen tukeen kuuluu tärkeänä osana neljä element-

tiä, jotka ovat: kokemus siitä, ettei ole yksin, mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun, 

joka mahdollistaa tunteiden jakamisen, ajatustenvaihtoa, joka parhaassa tapauksessa johtaa 

siihen, että henkilö näkee asiat eri tavalla, saa ajattelemaan positiivisemmin ja viimeisenä 

saada tietoa siitä, kuinka muut ovat toimineet samassa tilanteessa ja soveltaa tätä käytäntöä 

itseen. (Nichols & Jenkins 2006, 8 – 9.) 

 

Vankien puolisoille suunnatun verkkoryhmän toiminta on hyvä esimerkki psykologisesta tuesta. 

Ryhmän tarkoitus on tarjota mahdollisuus keskusteluun samassa tilanteessa, saman kokeneiden 

henkilöiden kanssa ja tätä kautta tuottaa hyvinvointia ja jaksamista, kun näkee ettei ole yksin 

asian kanssa. Tutkimuksissa on huomattu, että väestöllä, joilla on vähemmän psykologista tu-

kea, on enemmän mielenterveysongelmia. On myös havaittu, että psykologien tuen puuttumi-

nen on yhteydessä itsemurhiin, kliiniseen masennukseen, sekä akuuttiin että krooniseen ahdis-

tukseen. (Nichols & Jenkins 2006, 11.) Psykologisen tuen merkitys on siis hyvin suuri, vaikka se 

saadaan aikaan suhteessa pienellä vaivalla, kuten perustamalla vertaistukiryhmä.  
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Vertaistuki on osa yksilön kuntoutusta. Kuntoutukselle on oma tärkeä paikkansa yhteiskunnassa. 

Kuntoutus on kaikenlaista aktiviteettia, jolla on tarkoitus parantaa yksilön toimintakykyä ja 

sosiaalista selviytymistä. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 8.) Vankien puolisoille suunnatussa verk-

koryhmässä tarkoitus on estää syrjäytymistä ja yksin jäämisen tunnetta. Ryhmässä tarkoitus 

keskustella avoimesti kaikesta mikä mieltä painaa, jotta muu elämä ei häiriintyisi niin paljon, 

vaan juurikin edellä mainitsemani toimintakyky säilyisi tästä kriisitilanteesta huolimatta. Kun-

toutus oli esimerkiksi 1940 - 1950 luvuilla lähinnä sodan jälkeen haavoittuneiden kuntoutusta, 

mutta nykyään se paljon monipuolisempi toimintamuoto. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 8.) 

 

Kuntoutukseen on tullut yhä enemmän osaksi sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy. Keskitytään 

enemmän myös mielen kuntoutukseen pelkkien fyysisten rajoitteiden kuntoutuksen sijaan. Kun-

toutus on siis paljon enemmän, kuin vain lääkinnällistä tai fyysistä kuntoutusta (Järvikoski & 

Härkäpää 2011, 11.) Säätiön verkkoryhmässä paneudutaan nimenomaan sosiaaliseen puoleen 

kuntoutuksessa. Kuntoutuksella pyritään vaikuttamaan moneen eri osa-alueeseen: toimintaky-

vyn ja mahdollisuuksien paranemiseen, parempaan selviytymiseen arkielämässä, parempaan 

työkykyyn ja selviytymiseen työssä tai opinnoissa, hyvinvointiin ja elämänhallinnan vahvistumi-

seen sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistumiseen. Kaikki edellä mainitut seikat voivat liittyä 

joko fyysisiin tai psyykkisiin rajoitteisiin. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 11, 14.) 

3.5 Vertaistuellisena auttajana 

Vertaisuutta käsitteenä kuvaa se, että vertaistuellisena auttajana toimivan tieto ja osaaminen 

perustuvat omakohtaiseen kokemukseen jostakin tietystä elämäntilanteesta tai asiasta (Pino-

mäki 2015, 19). Opinnäytetyössä henkilöt ovat juurikin samankaltaisessa elämäntilanteessa: he 

ovat kaikki vankien puolisoita ja tämä on heitä yhdistävä tekijä. Ryhmämuotoisessa vertaistu-

kitoiminnassa on yleensä aina vetäjä, vankien puolisoille suunnatussa verkkoryhmässä jopa 

kaksi vetäjää. Vetäjänä voi olla joko ammattiauttaja tai kokemusasiantuntija. Kokemusasian-

tuntijan on kuitenkin oltava itse selvinnyt jo kriisistään, samasta kriisistä tai asiasta, joka yh-

distää kokemusasiantuntijaa ja tuettavaa. (Mykkänen-Hänninen 2007, 27 - 28.) Lisäksi koke-

musasiantuntijan on oltava käynyt erityinen koulutus (Rissanen, Sinkkonen, Sohlman & Kurki 

2015, 5). Kokemusasiantuntijuudesta seuraavassa luvussa tarkemmin.  

 

Vertaistuki auttaa yksilöä siirtymään passiivisesta avun vastaanottajasta aktiiviseksi toimijaksi, 

vertaistuelliseksi avunantajaksi. Tämä auttaa yksilöä kehittymään, koska hän ei vain ota apua 

vastaan passiivisesti, vaan samalla kun antaa apua, saa apua, koska joutuu käsittelemään asiaa 

eri näkökulmasta. (Laimio & Karnell 2010, 13.) Vertaisryhmämuotoinen säännöllinen toiminta 

on iso osa kuntoutuksen sosiaalista puolta. Se auttaa yksilöitä selviytymään arjesta, kun tilanne 

on haastava. Esimerkiksi vankien puolisoilla saattaa olla vaikeuksia sopeutua elämään yksin ar-

jessa, kun kumppani lähteekin pois ja tutut rutiinit auttamatta rikkoutuvat. (Nummi 2017, 3.) 
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Yhteiskunta on myös mennyt suvaitsevampaan suuntaan, jolloin esimerkiksi entiset narkomaa-

nit uskaltavat astua esiin ja tulla auttamaan. Aina näin ei ole ollut, vaan häpeän taakka on ollut 

suurempi ja yhteiskunnan suhtautuminen on ollut paljon negatiivisempaa. Nykyaikainen yhteis-

kunta mahdollistaa monipuolisen vertaistuen ja auttamistyön ja vertaistuen käyttäminen ter-

veydenhuollon osana on koko ajan yleisempää. (Pinomäki 2015, 40.) Vankien puolisot ovat toi-

silleen vertaisia kokemustensa vuoksi. Erilaisten lähtökohtien takia (esimerkiksi vankeuden pi-

tuus tai se, että vankeus on jo ohi) osallistujilla on erilaista kokemusta ja näin ollen voivat eri 

tavoin auttaa toisiaan.  

3.6 Kokemusasiantuntija  

Seuraavassa käyn läpi kokemusasiantuntijuutta. Kokemusasiantuntijalla on omaa kokemusta 

joko päihde- tai mielenterveysongelmista. Tarkoittaen tässä, että kokemusasiantuntija on itse 

kamppaillut näiden asioiden kanssa tai voi olla myös esimerkiksi päihdeongelmaisen läheinen. 

Hänellä tulee olla halua auttaa muita samassa tilanteessa olevia käyttämällä kokemustaan asi-

asta hyväksi. Hän tietää mitkä ovat auttaneet juuri häntä ja hänen läheisiään ja voi kokemuk-

siaan jakamalla auttaa muita. (Rissanen ym. 2015, 5.)  

 

Kokemusasiantuntijuuteen ei riitä se, että on kokemusta asiasta vaan kokemusasiantuntijakou-

lutus on käytävä ennen kuin voi toimia kokemusasiantuntijana. Jotta kokemusasiantuntija voi 

hyödyntää kokemustaan, on hänen käytävä koulutus, johon kuuluu teoreettista opiskelua ja 

erilaisiin tehtäviin vaadittavien valmiuksien ja taitojen opettelua. Kokemusasiantuntijan oman 

mahdollisen kuntoutusprosessin on oltava pitkällä ja hänen on pystyttävä reflektoimaan omia 

kokemuksia. Hän voi toimia esimerkiksi ryhmän ohjaajana, ammattilaisen kanssa työparina, 

tukihenkilönä, kokemusasiantuntijakouluttajana, tiedottajana, kehitysryhmissä, vain muuta-

man mainitakseni. (Rissanen ym. 2015, 5 - 6.) 

 

Kokemusasiantuntijan ero vertaistoimintaan on siinä kenelle he apunsa suuntaavat eli kohde-

ryhmässä. Vertaistoiminta tarkoittaa toimimista oman ryhmänsä sisällä, esimerkiksi NA-ryh-

mässä (NA=Narcotics Anonymous eli nimettömät narkomaanit). Kokemusasiantuntija toimii ja 

työskentelee ammattilaisten kanssa yhteistyössä kehittäen julkisia ja yksityisiä sosiaali- ja ter-

veyspalveluita. He ovat yhteyksissä yhdistys- ja vertaistoimintaan sekä erilaisiin sosiaalipalve-

luihin. On siis hyvin laaja kirjo työskennellä kokemusasiantuntijana ja yksilön tehtävä vaihtelee 

toimintaympäristön ja yhteyden mukaan. Erilaisten palveluiden kehittäminen ja muiden autta-

minen värittävät tätä tehtävää. (Rissanen ym. 2015, 5 - 6.)  
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3.7 Verkkoryhmä 

Yleisesti ryhmä on koettu hyvänä menetelmänä vertaistuellisissa kysymyksissä ja ongelmissa. 

”Ryhmä hoitaa” -teoksessa kerrotaan, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen heräsi Euroo-

passa kiinnostus ryhmien tutkimiseen. Sigmund Freud kuvasi ranskalaisen Le Bonin sanomaa 

seuraavasti: Le Bonin mukaan yksilö tulee osaksi ikään kuin yhteisöllistä mieltä toimiessaan 

ryhmässä. Ryhmämieli on Le Bonin mukaan erillään yksilöllisestä mielestä. Yksilö toimii eri ta-

voin ryhmässä, kuin ollessaan yksin. (Sitolahti 2009, 28; Johnson & Johnson 2014, 9.)  

 

Stanfordin yliopistossa tehtiin vuonna 2003 tutkimus verkkoryhmän toimivuudesta. Heidän ryh-

mässään tutkittiin rintasyöpään sairastuneiden verkkoryhmää ja kuinka ryhmä vaikuttaa osal-

listujien oloon. Verkkoryhmä kesti 12 viikkoa ja ohjaajina toimivat terveysalan ammattilaiset. 

Ryhmä oli puoliksi ohjattu, joten se oli toiminnaltaan melko samanlainen, kuin säätiön ryhmä. 

Ryhmään osallistuvia oli enemmän, 72 naista. Tulokset kertovat, että ryhmällä oli positiivinen 

vaikutus; masentunut olo ja stressi vähenivät. Tätä he tutkivat erilaisilla kyselylomakkeilla, 

joihin osallistujat itse vastasivat. (Winzelberg & muut. 2003, 1, 3,1164, 1167.)   

 

Verkkoryhmätoiminta on, koska se antaa mahdollisuuden vertaiskokemukseen myös silloin, kun 

esimerkiksi oma kunto, välimatka tai jokin muu seikka, kuten asian arkaluontoisuus estää kas-

vokkain tapaamisen. Verkkoryhmän kaikkien osallistujien on oltava erityisen tarkkana, koska 

ilmeet ja eleet eivät välity verkon kautta. (Verkkovertaistuki 2018.) Tulee ottaa myös huomioon 

sähköisen vuorovaikutuksen erityispiirteet. Käydäänkö keskustelu esimerkiksi nimimerkeillä vai 

omalla nimellä, tapahtuuko keskustelu reaaliajassa vai vastaavatko ihmiset milloin hyvänsä ja 

voiko internetissä olevaan vertaiseen luottaa. Taskinen kertoo pro gradu–työssään järjestöpoh-

jaisen internet-vertaistuen tarjoavan ratkaisuja tähän luottamusasiaan, koska useimmiten kes-

kustelu vertaistukiryhmissä tapahtuu ammattilaisten valvonnassa. Taskinen myös sanoo järjes-

töjen tarjoamien vertaistukikanavien olevan ”loistava esimerkki kansalaisyhteiskunnan toimin-

nasta”. (Taskinen, 2017 3). 

 

Kun Googleen kirjoittaa hakusanaksi ”internet, tukiryhmä”, voi huomata, että vertaistukiryh-

miä on laidasta laitaan. Haulla tulee tuloksia muun muassa seuraavista: Transtukipiste, Tukinet, 

Mielenterveystalo, Päihdelinkki, Terveysliitto ja Autismi- ja Aspergerliitto. Voi siis huomata, 

että vertaistukiryhmiä on paljon tarjolla internetissä. 

 

Tietotekniikka on yleistynyt ja yleistyy edelleen, jo 1980-luvulta asti tietotekninen osaaminen 

ja sen hyväksikäyttö monessakin asiassa on lisääntynyt (Parikka 2008, 9 – 10). Tietoyhteiskunnan 

myötä (ihmisten toiminta tiedon ohjaamana tai viestinnällisen vuorovaikutuksen ympäristö) tu-

kipalvelutkin ovat siirtyneet yhä enemmän internetiin ja digitalisaation onkin ajateltu olevan 

uusi ja toimivampi tapa tuottaa erilaisia palveluita (Sote- ja maakuntauudistus, 2016). Yhteis-

kunnan muutoksen myötä erilaisten toimijoiden ja palveluiden tarjoajien on täytynyt ryhtyä 
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muutoksiin toiminnassaan ja tarjoamaan esimerkiksi tukipalveluita sähköisesti. Muutoksiin so-

peutuminen on tärkeää, jotta järjestötoiminta säilyisi. (Taskinen 2017, 6, 9; Putnam 2000, 63, 

191.) Tällaista toimintaa järjestettäessä pitää kuitenkin ottaa tapaus- ja ryhmäkohtaisesti huo-

mioon, miten osallistujilla on mahdollisuuksia osallistua verkkoryhmän toimintaan. Esimerkiksi 

osaamisen tai resurssien kannalta.  

 

Useat kolmannen sektorin toimijat (myös Kriminaalihuollon tukisäätiö) tarjoavat sähköisiä pal-

veluita. Terveyspalveluiden keskittyessä isoimpiin kaupunkeihin, on järkevää tuoda palvelut 

esimerkiksi haja-asutusalueille sähköisesti. Se luo tasa-arvoisuutta, kun maantieteellisesti vai-

keasti tavoitettavat ihmiset saadaan palveluiden piiriin tällä tavoin. Saman asian tai ongelman 

kanssa painivia ihmisiä voidaan saattaa yhteen ympäri Suomea (miksei myös ympäri maapalloa 

joissakin tapauksissa). Asiakaslähtöisyys on aina niin sähköisissä, kuin muissakin terveyspalve-

luissa aina etusijalla ja kaikki eivät puhu esimerkiksi englantia, jolloin kansainvälinen verkko-

tukiryhmä olisi mahdollinen (Ahonen ym. 2016, 15).  

 

Ohjaajan rooli verkossa on sekä samanlainen että erilainen, kuin face–to–face –ryhmässä. Oh-

jaaja samalla tavalla virittää keskustelua ja pitää sitä yllä sekä luo turvallisuuden tunnetta 

ryhmälle; ryhmään osallistuvat tietävät, että paikalla on myös ammattilainen, jos sattuisi tu-

lemaan esimerkiksi kiistatilanteita. (Laimio & Karnell 2010, 79.)  

 

Johnson ja Johnson (2014, 28) määrittelevät ryhmän ohjaajan roolia seuraavasti: ohjaajan teh-

tävänä on: esitellä, määritellä ja muotoilla ryhmä, tutustuttaa ryhmäläiset toisiinsa ja kertoa 

säännöt ryhmälle, rohkaista ryhmän jäseniä, hyväksyä vastaansanominen ja ”kapinointi”, saada 

ryhmäläiset tuntemaan ryhmän päämäärä omakseen, auttaa ryhmää toimimaan tehokkaasti ja 

ohjata ryhmäläisiä mahdollisesti siirtymään seuraavaan ryhmään (jatkoryhmä tai muu sellai-

nen). Säätiön internetryhmässä nämä pätevät osin. Varsinaista jatkoryhmää ei ole, mutta osal-

listujia voidaan ohjata esimerkiksi säätiön tai muun järjestön toimintaan.  

 

Internetissä toimiviin ryhmiin ja niiden ohjauksiin ei ole suurissa määrin vielä koulutuksia ja 

onkin niin, että jokainen työpaikka tai organisaatio, joka ryhmiä järjestää, määrittää itse sään-

nöt ja toimintatavat. Kuitenkin internetryhmät toimivat osittain samoilla tavoilla, kuin muutkin 

ryhmät, joten aivan tyhjästä toimintatapoja ei tarvitse keksiä. Ohjaajan tehtävänä voi olla 

esimerkiksi keskustelun herättäminen, sääntöjen kertominen, vastaaminen viesteihin ja peli-

sääntöjen kertaaminen, jos tulee riitatilanteita. (Laimio & Karnell 2010, 79.)  

 

Internetissä keskustelun haasteena on saada tietoon keskustelijoiden tunnetilat. Kun ihmiset 

keskustelevat kasvokkain, on heillä käytössään ilmeet ja eleet, jotka kertovat paljon. Interne-

tissä keskustellessa on suuri vaara tulkita väärin. Esimerkiksi viaton kommentti saattaa vaikut-

taa pahantahtoiselta, koska lukija ei näe kirjoittajan ilmettä. (Laimio & Karnell 2010, 79.) 
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Verkkoryhmässä on siis tärkeää kysyä tarkennusta, jos jokin asia tuntuu epäselvältä. On hyvä, 

että säätiöllä on ohjaajat, jotka seuraavat keskustelua, jotta voivat tarvittaessa auttaa tarken-

nuksessa ja keskustelun oikealla linjalla pitämisessä, koska ovat objektiivisia ja näkevät asiat 

eri näkökulmasta, kuin osallistujat. 

  

4 Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa esittelen aluksi tutkimustavoitteet, -ongelmat ja -kysymykset. Seuraavaksi kerron 

tutkimuksen toteutuksesta ja tutkimusmenetelmän valinnasta. Kun nämä on esitelty, paneudun 

syvemmin omaan tutkimusmenetelmääni eli kyselylomakkeeseen ja siihen miksi olen valinnut 

sen tutkimusmenetelmäkseni sekä kerron yleisistä virheistä kyselylomaketutkimuksessa. Lisäksi 

käyn läpi mitta-asteikkoa eli sitä, millä tavalla kysymykset on esitetty kyselylomakkeessa. Lo-

puksi kerron tutkimuksen kohderyhmästä ja teettämästäni Kriminaalihuollon tukisäätiön kyse-

lystä. Lopetan luvun kertomalla mitä kuuluu aineiston analyysiin ja kertomalla siitä, mitä vaa-

ditaan, jotta tutkimus olisi eettinen ja luotettava.  

4.1 Tutkimustavoitteet ja –kysymykset  

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa Kriminaalihuollon tukisäätiölle tietoa heidän internetissä 

toimivan vertaistukiryhmän toimivuudesta. Tutkimus toteutettiin kyselynä, tämäkin interne-

tissä tehtävä, Laurean kyselypohjaa hyväksikäyttäen. Kyselyyn vastattiin täysin anonyymisti ja 

se oli myös vapaaehtoista. Kyselyssä oli sekä avoimia että asteikolla (Likert) mitattavia kysy-

myksiä. Vastaajat saivat sähköpostilla linkin kyselylomakkeeseen, jonka he saivat omalla ajal-

laan, milloin vain käydä täyttämässä. Jotta anonymiteetti säilyisi, toinen ohjaajista laittoi lin-

kin osallistujille. Aikaa kyselyyn vastaamiseen oli 27.11.2017 - 9.12.2017. Tein alustavat kysy-

mykset ja lähetin ne verkkoryhmän ohjaajalle, Noora Eroselle, joka ehdotti joitain muokkauk-

sia. Tein muokkaukset kyselyyn ja lähetin sen vielä Eroselle hyväksyttäväksi. 

 

Tutkimuskysymykset määrittävät sitä, millä tavoin tutkimusta lähdetään tekemään. Ne ovat 

alustavia kysymyksiä, joita voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi kyselylomakkeen tekemisessä. 

Tutkimusongelmat tai kysymykset voivat tarkentua ja muuttua tutkimusta tehdessä ja se on 

hyvin tavallista. Moni asettaa tutkimuksen aluksi tarkan hypoteesin, jota lähdetään testaamaan 

(Mcneill & Chapman 2005, 31). Hypoteesissa on kyse suorasta, tarkasta havainnosta, kun taas 

tutkimuskysymyksessä saadaan päätelmiä tekstistä, esimerkiksi seurauksista ja tarkoituksista 

(Krippendorff 2004, 31 – 32). Hypoteesissa esitetään mikä tutkimuksen tulos saattaa olla, mitä 

tutkimukselta odotetaan. Esimerkiksi, että ”hyvä palkka lisää tyytyväisyyttä työssä”. hypoteesi 

perustuu esimerkiksi aiempiin tutkimustuloksiin, joille haetaan vahvistusta lisätutkimuksilla. 

(Metsämuuronen, 27.) Minulla on tutkimuskysymyksiä, ei tutkimushypoteesia eli luen tekstiä 

(vastauksia) ja teen niistä päätelmiä.  
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Opinnäytetyön tutkimuskysymyksinä esitän; 

- Miten Kriminaalihuollon tukisäätiön vertaistukiryhmä vankien puolisoille toimi osallistu-

jille?  

- Mitä asiakkaat odottavat ja toivovat vertaisryhmältä?  

- Kuinka säätiö ohjaajineen ja ryhmä toimintoineen pystyvät vastaamaan asiakkaiden odo-

tuksiin ja toiveisiin?  

4.2 Tutkimusmenetelmän valinta  

Yksi perinteisimmistä tutkimustavoista on kyselylomakkeen käyttö. 1920-luvulla lisääntynyt ti-

lastollisten tutkimustulosten käyttö ja niiden analysointi loivat pohjaa kyselylomaketutkimus-

ten yleistymiselle. Ihmistieteissä se ei kuitenkaan ole ollut vahvoilla viimeisten parinkymmenen 

vuoden aikana. Tutkimuskenttää on hallinnut laadullinen tutkimus. Aineistonkeruussa on paik-

kansa ja käyttötarkoituksensa kyselylomakkeelle ja sen käyttö on myös perusteltua. (Aaltola & 

Valli 2010, 103.) Kun halutaan tietää mitä ihminen on mieltä, kannattaa sitä kysyä häneltä. 

Näin yksinkertainen on kyselyn idea. Kysely on menettelytapa, jossa vastaaja täyttää kyselylo-

makkeen esimerkiksi ryhmätilanteessa tai kotonaan. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 72 – 73.)  

 

Kun laaditaan kyselylomaketta, tulee kiinnittää huomiota muun muassa kysymysten lukumää-

rään ja kyselylomakkeen koko pituuteen. Ei ole järkevää tehdä liian pitkää kyselyä, vaan se 

kannattaa pitää kohtuupituisena, jotta vastaajan mielenkiinto säilyy loppuun asti. Jos kysely 

tehdään liian pitkäksi, kaikkiin kysymyksiin ei saada vastauksia tai kysymyksiin vastataan huo-

limattomasti. Lomakkeen tulee olla selkeä ja kysymysten tulee edetä loogisesti. (Valli 2015, 

43.) Kysymykset tulee osoittaa suoraan vastaajalle. Eli käyttää esimerkiksi muotoa ”sinulla”. 

Lomakkeella kannattaa suosia lämmittelykysymyksiä alkuun ja vasta loppuun mahdolliset arka-

luontoiset kysymykset. Tärkeää on myös, ettei vastaamiseen mene kohtuuttomasti aikaa. Kun 

kyselystä luodaan helppo tehdä, saadaan siihen mahdollisimman suuri vastausprosentti. (Valli 

2015, 44.) 

 

Opinnäytetyö on tehty kvantitatiivisella eli määrällisellä menetelmällä. Määrällistä tutkimusta 

on yleisesti lomakkeet ja kyselyt. Se on aineistoa hyödyntävä tutkimusmenetelmä. Määrien 

muutokset, jatkumot ja ryhmien tai kontekstien väliset erot ovat aiheena määrällisessä tutki-

muksessa. Määrällinen tutkimus hyödyntää siis näitä aihealueita saadakseen mahdollisimman 

realistisen kuvan ja tulkinnan todellisuudesta ja siihen liittyvistä vaikutussuhteista. Usein kvan-

titatiivisessa tutkimuksessa hyödynnetään tilastollisuutta, mutta itse opinnäytetyössäni tulen 

tekemään kyselyn yhteenvedon suulliseen muotoon, koska osallistujia on vähän. (Ronkainen, 

Mertala & Karjalainen 2008, 17 - 19.) 
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Kvantitatiivisella tutkimuksella pyritään yleistämään. Otetaan pieni joukko, jolta kysytään tut-

kittavaan ilmiöön tai asiaan liittyviä kysymyksiä. Pieni joukko (tässä tutkimuksessa säätiön verk-

koryhmään osallistuvat) edustaa koko joukkoa eli perusjoukkoa (kaikki vertaistuelliset ryhmät). 

Voidaan katsoa, että tutkimustulokset edustavat koko joukkoa. (Kananen 2008, 10.) Kvantita-

tiivisessa tutkimuksessa tarkoituksena on käsitellä saatua aineistoa tilastollisilla menetelmillä. 

Kvantitatiiviselle tutkimukselle on tyypillisempää tehdä mittauksia kvalitatiiviseen eli laadulli-

seen verrattuna. Jotta tulokset olisivat luotettavia ja siirrettävissä koskemaan perusjoukkoa, 

on tutkimuksessa oltava riittävä määrä havaintoyksiköitä. Riittävä määrä on useita kymmeniä. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen tavoite on tuottaa yleistettävää tietoa, joka on perusteltua ja luo-

tettavaa. (Kananen 2008, 10.) Opinnäytetyössäni havaintoyksiköitä ei ole riittävää määrää, ei-

vätkä tulokset näin ollen ole siirrettävissä koskemaan perusjoukkoa. 

 

4.3 Aineistonkeruu  

Aineistonkeruu laadullisessa tutkimuksessa tapahtuu yleisimmin haastattelemalla, havainnoi-

malla, keräämällä erilaisista dokumenteista tietoa tai kyselyn avulla. Erilaisia tapoja voidaan 

käyttää myös yhdessä. Kun tutkitaan aikomuksia käyttäytyä, on kysely paras tapa tutkia. Esi-

merkiksi, kun opinnäytetyöni kyselylomakkeessa kysytään mitä toivoo saavansa irti ryhmästä. 

Toinen tapa on havainnoida, jota käytetään, kun tutkitaan vuorovaikutuskäyttäytymistä. Osin 

säätiönryhmässä tulee ilmi myös vuorovaikutuskäyttäytymistä, mutta se ei ole tutkimuskoh-

teena. On kuitenkin luonnollista, että aikomus (mitä haluaa ryhmätoiminnalla saavuttaa) vai-

kuttaa vuorovaikutuskäyttäytymiseen, ja jos tämä vaikutus haluttaisiin ottaa mukaan tutkimuk-

seen, ei riittäisi pelkkä kyselyn teettäminen. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 71.) 

 

Kriminaalihuollon tukisäätiö oli ennen ryhmän alkua toteuttanut alkukyselyn ryhmäläisille ja 

näin ollen oli luontevaa tehdä myös loppukysely. Sain itse suunnitella kyselylomakkeen, muo-

toilla kysymykset ja tehdä sen. Lähetin lomakkeen luonnoksen Eroselle, joka antoi komment-

tinsa ja niiden mukaan muokkasin hiukan kyselyä ja näin päädyttiin lopulliseen kyselylomak-

keeseen. Määrällistä tutkimusta tehtäessä yksi tärkeimmistä asioista on mittarin suunnittelu eli 

opinnäytetyössäni, kyselylomakkeen suunnittelu. Lomakkeen suunnittelun edellytyksenä on, 

että tutkija tietää mihin hän etsii vastausta tai vastauksia. Tutkimuskysymyksiin on siis hyvä 

palata tässä kohtaa. Tämä määrittää koko kyselyä. (Vilkka 2005, 84.) 

 

Kuten jo mainitsin, lähtökohtana kaikelle toimii tutkimusongelma tai tutkimuskysymys. Tutki-

muksen tarkoitus on saada vastaus tutkimuskysymykseen tai ongelmaan. Tutkimusongelmaan 

tai kysymykseen saadaan vastaus tiedolla. On mietittävä, miten tämä tieto saadaan. Kun on 
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päätetty, mistä ja miten tieto halutaan saada, aletaan miettiä kysymyksiä. Kysymys on mietit-

tävä tarkkaan, jotta ”virheellisiä” vastauksia ei tule. Kysymyksen tulee olla yksiselitteinen, 

jotta sitä ei voida tulkita monella eri tavalla. (Kananen 2008, 11 – 12.) 

 

Olisi ollut kaikkein ihanteellisinta, jos osallistujia olisi saanut henkilökohtaisesti haastatella, 

mutta se ei olisi tukenut nimettömänä pysymistä. Haastattelun etuna olisi ollut se, että tilan-

netta voi lukea eri tavalla, kun haastateltavan kanssa on samassa tilassa. Kysymykset voi esittää 

satunnaisessa järjestyksessä, kysymyksen voi toistaa tai sitä voi tarkentaa. (Tuomi & Sarajärvi 

2013, 73.) Lisäksi haastattelussa saattaa tulla ilmi tietoa, jota kysymällä ei saisi. Haastattelusta 

ei kuitenkaan sen enempää, koska en käytä sitä tiedonkeruumenetelmänä. 

 

Erilaisten tietojen kerääminen on tiedonkerääjän ja tiedonantajan välistä yhteistyötä. Tiedon-

kerääjät ovat yleensä tutkimuslaitoksia tai organisaatioita ja tiedonantajat yhteisöjä, yrityksiä 

tai yksityishenkilöitä tai näiden muodostamia ryhmiä. (Pahkinen 2012, 213.) Kyselylomake opin-

näytetyötä varten oli helpoin tehdä internetissä, koska myös ryhmä toimi internetissä. 

 

Kyselytutkimusta käytetään tapana kerätä tietoa yhteiskunnan ilmiöistä, ihmisten toiminnasta, 

asenteista, mielipiteistä ja arvoista. Tällaisessa tutkimuksessa tutkija/kyselijä esittää kysymyk-

siä lomakkeen avulla. Kyselylomaketta voidaan kutsua mittausvälineeksi. Sen avulla voidaan 

mitata monia eri asioita ja sitä voidaan soveltaa muun muassa mielipidekyselyissä, soveltuvuus-

testeissä sekä erilaisissa käyttäytymistieteellisissä tutkimuksissa. (Vehkalahti 2014, 11.) Säätiön 

henkilöstö halusi saada palautetta ryhmänsä toimivuudesta eli mielipiteitä, joten kyselylomake 

sopi tähän tehtävään.  

 

Eniten virheitä kyselylomaketutkimuksessa aiheuttaa kysymysten muotoilu. Tässä on siis oltava 

hyvin tarkka. Kysymykset ovat tie tutkimuksen onnistumiselle ja niitä täytyy miettiä huolella. 

On tärkeää, että vastaaja ymmärtää kysymyksen kuten kyselyn tekijä on sen tarkoittanut, jotta 

tulos olisi mahdollisimman pätevä ja virheet voitaisiin minimoida. Kysymykset eivät saa olla 

mihinkään suuntaan johdattelevia ja niiden tulee olla yksiselitteisiä. (Aaltola & Valli 2010, 103 

– 104.) Myös Kananen (2008, 13) sanoo, että kysymysten laatiminen on enemmän taidetta, kuin 

tarkkaa tiedettä tai teoriaa. On vaara, että kysymys voidaan tulkita monella eri tavalla ja siksi 

olisikin tärkeää paneutua siihen, mitä halutaan saada selville ja onko kysymys yksiselitteinen. 

(Kananen 2008, 13.) 

 

Yksi asiallisen vastaustapahtuman taustoittaja on sujuvuus. Tämä tarkoittaa jo edellä mainit-

tua; vastaajan on kyettävä ymmärtämään kysymykset oikein eli niin, kuin kysyjä on ne tarkoit-

tanut. Myös tekninen toteutus ja sen onnistuminen (tai pahimmassa tapauksessa epäonnistumi-

nen) näyttelevät tärkeää osaa tutkimuksessa. (Pahkinen 2012, 222.) Kyselylomake on siis tes-

tattava käytännössä ennen kuin se lähetetään vastaajille. Kysyjälle hyvin selkeiltä tuntuvat 



25 
 

kysymykset voivat muotoutua aivan erilaisiksi ajatusketjuiksi vastaajan mielessä. On perustel-

tua testata kyselylomakkeen toimivuutta esittämällä se ihmisille ennen varsinaista kenttätyötä 

eli kyselyn lähettämistä säätiön verkkoryhmään osallistuville. (Pahkinen 2012, 219.)  

4.4 Mitta-asteikko  

Kyselylomakkeessa voidaan käyttää erilaisia mitta-asteikkoja eli kysymykset voidaan esittää 

monella eri tapaa. Tapoja ovat muun muassa avoimet kysymykset, valmiit vastausvaihtoehdot 

tai järjestysasteikkoiset mittarit. (Aaltola & Valli 2010, 117.) Itse käytin näiden yhdistelmää. 

Aloitin avoimella kysymyksellä, jonka jälkeen esitin muutaman järjestysasteikkoisen (vastaus-

vaihtoehdot 1 - 5) kysymyksen Likertin asteikon avulla ja loppuun tuli vielä kaksi avointa kysy-

mystä.  

 

Likertin asteikko on asenteiden ja mielipiteiden mittaamisessa yksi useimmiten käytetyistä 

vaihtoehdoista. Sen kehitti ja ensi kertaa esitteli vuonna 1932 Rensis Likert. Mitta-asteikon 

parittomuus (1 - 5, 1 - 7 ja niin edespäin) antaa mahdollisuuden vastaajalle vastata myös puo-

lueettomasti vaihtoehdolla ”en osaa sanoa”. Tämä saattaa lisätä kysymyksiin vastaamisen mie-

lekkyyttä, kun ei ole pakko olla jotakin mieltä. Likertin asteikon perinteinen tapa on käyttää 

asteikkoa numeroista 1 - 5 vastausvaihtoehdon 1 ollessa ”täysin samaa mieltä ja vastausvaihto-

ehdon 5 ollessa ”täysin eri mieltä.” Alun perin Likertin asteikko oli numeroista 1 - 7, mutta siitä 

on ajan mittaan muotoutunut erilaisia versioita aina kuhunkin kyselyyn sopivaan muotoon. (Aal-

tola & Valli 2010, 118.)  

 

Likertin asteikko-kysymykset ovat siitä hyviä, että ne ovat helpommin yleistettävissä, koska 

yhdestä asiasta tulee paljon enemmän vastauksia verrattuna avoimiin kysymyksiin, joissa vas-

taaja voi vastata mitä tahansa. Avoimissa kysymyksissä vaihtelevuutta on paljon enemmän ja 

vastaukset ovat vaikeammin yleistettävissä. (Mcneill & Chapman 2005, 44.) Osallistujille laitet-

tavassa kyselylomakkeessa tarkoituksena on saada kokonaiskäsitys verkkoryhmän toimivuu-

desta; ovatko osallistujien toiveet ja odotukset ryhmän osalta toteutuneet vai eivät. Tarkoitus 

on myös avoimella kysymyksellä saada tietoa siitä, miten verkkoryhmää voisi kehittää. 

4.5 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston keruu  

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat vertaistukiryhmään osallistuvat vankien puolisot. Aineiston-

keruu voi tapahtua monella eri tavalla. Tilanteessa voi olla mukana valvoja, kysely voi olla käsin 

kirjoitettava, puhelinkysely tai sitten esimerkiksi sähköinen kysely, jota itse käytän. (Aaltola & 

Valli 2010, 103.) Yleisesti internetin ja sähköisten palveluiden käytön lisääntyminen on lisännyt 

myös erilaisen tutkimustiedon kerryttämistä internetin ja verkon kautta (Räsänen & Sarpila 

2013, 68). Verkossa täytettävien lomakkeiden suosio on kasvanut niiden käytännöllisyyden ta-

kia. Lomake on nopeasti perillä sadoilla, jopa tuhansilla ihmisillä ja verkkolomaketutkimuksilla 
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saadaan yleensä suurempi vastausprosentti, kuin turvauduttaessa perinteiseen postitse lähe-

tettävään kyselyyn. (Kuula 2011, 174.) 

 

Verkkokyselyt ovat matalakustanteisia ja niiden käyttö on helppoa sekä vastausten tulkinta jopa 

suoraan johonkin ohjelmistoon ladattavissa. Verkkokyselyt ovat myös tarpeeksi etäällä itse 

osallistujasta. Tällöin on helpompi saada vastauksia myös arkaluontoisiin kysymyksiin. Tulosten 

mukaan arkaluontoinen asia on sitä helpompi myöntää ja todeta koetuksi, mitä etäisemmäksi 

kysely- tai haastattelutilanne koetaan. (Räsänen & Sarpila 2013, 68 - 69.)  

 

Tämän takia on hyvä, että vankien puolisoille suunnatun verkkoryhmän osallistujille tehtävä 

kysely oli sähköisessä muodossa ja anonyymi. Vankeus ja rikollisuus eivät kuitenkaan ole arki-

päiväisiä asioita, vaan niissä on vahvasti mukana häpeän leima, josta Eronen sähköpostiviestissä 

mainitsi (Eronen, 2018).  

4.6 Kyselylomake ja kysymysten valinta 

Säätiö on tehnyt alkukyselyn ryhmään osallistuville ennen ryhmän alkua. En valitettavasti voi 

käyttää sitä lähteenä ja vertailun kohteena, koska kyselyyn osallistujilta ei ole lupaa tähän. 

Alkukyselyssä kysyttiin mitä osallistujat odottavat ryhmältä ja omassa kyselyssäni kysyn sitä, 

miten odotukset ovat täyttyneet (sekä odotukset ennen ryhmän alkua). On mielenkiintoista 

nähdä, mitä osallistujat toivovat ryhmätoiminnalta saavansa ja kuinka nämä toiveet ja odotuk-

set ovat täyttyneet. Kysely teetettiin marraskuun lopussa, ryhmän loppupuolella, kun ryhmä-

toimintaa oli vielä jäljellä, jotta vastausaktiivisuus olisi mahdollisimman hyvä. Säätiön ohjaaja 

Eronen kertoi, että usein jos kysely teetetään ryhmän jo päätyttyä, on vastausaktiivisuus ma-

talampi, joten päädyimme siihen, että kysely teetettiin jo marraskuun lopussa. Kyselylomake 

löytyy liitteessä 1. 

 

Kysymykset lomakkeeseen on valittu, jotta saataisiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten 

Kriminaalihuollon tukisäätiön vertaistukiryhmä vankien puolisoille toimi osallistujille (eli saa-

vatko ryhmään osallistuvat vertaistukea ja pääsevätkö he keskustelemaan heitä askarruttavista 

asioista sekä paraneeko heidän hyvinvointinsa ryhmään osallistumisen myötä)? Mitä asiakkaat 

odottavat ja toivovat vertaisryhmältä? Kuinka säätiö ohjaajineen ja ryhmä toimintoineen pystyy 

vastaamaan asiakkaiden odotuksiin ja toiveisiin?  

 

Ensimmäiseen kysymykseen pyrittiin saamaan vastaus valmiilla kysymyksillä, joihin sai vastata 

asteikolla täysin samaa mieltä - täysin eri mieltä. Ensimmäinen tutkimuskysymys on hyvin yleis-

pätevä ja siihen voidaan saada vastaus kysymällä monia eri asioita ja vetämällä nämä yhteen. 

Toimiva kokonaisuus muodostuu pienistä osista, joita valmiilla kysymyksillä kysyttiin. Lisäksi 

lopussa oli kysymys: Miksi ryhmä oli/ei ollut toimiva, mikä vastaa hyvin kysymykseen. Ensim-

mäinen väittämä kuului seuraavasti: ”1. Toiveeni ryhmän suhteen toteutuivat”. Tähän voisi 
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ajatella olevan helppo arvioida toteutuivatko ennen ryhmän alkua asetetut toiveet, etenkin, 

kun heti alkuun kyselyssä on kysytty toiveet ja odotukset eli asiakkaat pääsivät miettimään mitä 

olivatkaan halunneet ryhmätoiminnalla saavuttaa.  

 

Seuraavat väittämät olivat: 2. ”Hyvinvointini parani ryhmään osallistumisen myötä”, 3. ”Sain 

uutta näkökulmaa asioihin”, 4. ”Sain vertaistukea”, 5. ”Vertaistuki sai minut jaksamaan pa-

remmin”, 6. ”Vertaistuki oli syy miksi hakeuduin juuri tähän ryhmään”, 7. ”Ryhmän ohjaajat 

saivat minut pohtimaan asioita monelta eri kannalta”, 8. ”Ryhmän ohjaajat olivat tarpeellinen 

osa työskentelyä vertaistuen ohella”, 9. ”Suosittelisin ryhmää samanlaisessa tilanteessa ole-

valle”. Pyrin tekemään kysymyksiä, jotka olisivat helppoja ymmärtää, ikään kuin joko tai-aset-

telua, mutta Likertin asteikon mahdollistaessa vivahde-erot eli kokiko asiakas täsmälleen näin, 

vai siihen suuntaan. ajattelin, että kysymysten on oltava sinänsä helppoja vastata, koska itse 

kun vastaan kyselyihin, en välttämättä jaksa pohtia kysymyksiä, jos niistä on tehty liian moni-

mutkaisia.  

 

Alkuun laitoin asiakasta itseä koskevat väittämät, koska ne toimivat hyvin lämmittelykysymyk-

sinä (Valli 2015, 44). Ensin keskitytään heihin ja sitten ryhmänohjaajiin ja ryhmään yleisesti. 

Sujuva siirtyminen omasta itsestä laajempaan linjaan. Toiseen tutkimuskysymykseen haluttiin 

saada vastaus kysymällä avoin kysymys ryhmän toimivuudesta; ”Miksi ryhmä oli/ei ollut toi-

miva? Mitä hyvää/huonoa ryhmässä oli?”. Tässä asiakkaalle annettiin vapaat kädet vastata. 

Likertin asteikon väittämät orientoivat aiheeseen ja saivat pohtimaan asioita, jonka jälkeen on 

järkevää kysyä avoin kysymys, jossa asiakas saa kertoa mieleen tulleita ajatuksia.  

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen haluttiin saada vastaus kysymällä suoraan osallistujien toi-

veet ja odotukset ennen ryhmän alkua; ”Mitä toiveita/odotuksia sinulla oli ennen ryhmän al-

kua? Mitä toivoit saavasi irti ryhmästä?”. Neljäs ja viimeinen tutkimuskysymys oli odotuksiin ja 

toiveisiin vastaaminen. Näihin saatiin vastaus valmiilla kysymyksillä osin (esimerkiksi ohjaajien 

osallisuudesta) ja osin avoimilla kysymyksillä lopussa; ”Kehitysehdotuksia? Miten ryhmän toi-

mintaa voisi vielä parantaa?”. 

 

Laitoin loppuun ”vaikeammat” avoimet kysymykset, koska asiakas on jo vastannut väittämiin 

ja aivot ehkä prosessoivat vastaamaansa, jolloin on helpompi antaa avoimiin kysymyksiin vas-

tauksia. (Valli 2015, 44.) Kaiken kaikkiaan pyrin pitämään kysymykset kuitenkin simppeleinä, 

jotta jokainen niihin jaksaisi vastata. Valmiit kysymykset oli tehty ajatellen ryhmän tarkoitusta. 

Oli tärkeää kysyä, kokivatko osallistujat saaneensa vertaistukea, koska kyseessä oli vertaistuki-

ryhmä. Jos osallistujat eivät koe saavansa vertaistukea vertaistukiryhmissä, vesittyy ryhmän 

tarkoitus.  
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4.7 Aineiston analyysi  

Aineiston analyysi lähtee halusta saada vastauksia tutkimustehtävään tai -kysymykseen, joka 

on joko alussa asetettu tai tutkimuksen myötä selkeytynyt. Aineiston analyysissä tärkeää on 

olennaisen tiedon erottaminen eli vain se, mikä on todella olennaista, otetaan käyttöön. Kaik-

kea tutkimustuloksista ei tarvitse esimerkiksi kirjoittaa ylös opinnäytetyöhön, vaan suodatetaan 

olennainen tieto ja kirjoitetaan se ylös. (KAMK 2018b.) 

  

Aineiston analyysiin kuuluu myös sisältöön tutustuminen. Tähän kuuluu ilmiön syvällinen ym-

märtäminen, tutkimuksen luotettavuuden varmistaminen ja tieto siitä, mihin tarkoitukseen ai-

neisto on kerätty. Myös erilaisuuksien ja poikkeavuuksien huomioiminen on osa aineiston ana-

lyysiä. Tämä tekee aineistosta aina monipuolisemman ja antaa tutkimukselle enemmän. (KAMK 

2018b.) 

 

Analyysi aloitetaan jo keruuvaiheessa, kun tutkija tekee omia havaintojaan (KAMK 2018b.) Mi-

nun oli helppo tehdä havaintoja ja jopa muistaa ne, koska kyselylomakkeeseen vastasi vain 

kuusi ihmistä. Tein siis heti saatuani vastaukset ja ne nopeasti läpikäytyäni havainnon, että 

asiakkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä ryhmään. Koska vastauksia ei ollut paljoa, en joutunut 

käymään läpi aina uudelleen vastauksia, vaan olin kirjoittanut pääpointit ylös heti kun vastauk-

set sain. Näin oli helppo palata takaisin katsomaan, mitä vastaajat olivat kertoneet.  

 

Asiayhteydestä ei saa irrottaa materiaalia, koska se ei ilmennä todellista tutkimustulosta. Jos 

vastaaja vastaa esimerkiksi. ”ryhmä oli hyvin toimiva, mutta...” ja tästä kertoo vain, että vas-

taaja vastannut ryhmän olleen hyvin toimiva, on se todella radikaali esimerkki asiayhteydestä 

irrottamisesta. Tärkeää on palata yhä uudelleen kysymykseen: ”Mitä haluttiin selvittää?” eli 

mitkä olivat tutkimuskysymykset tai -ongelmat. Analyysin aikana juuri tähän kysymykseen tulee 

voida vastata. (KAMK 2018b.) 

 

Laadullisen tutkimuksen aineisto voi olla tekstiä, kuvamateriaalia tai näytteitä (KAMK 2018b). 

Minä käytän tekstiä (vastauksia) opinnäytetyössäni aineistona, koska tutkimusmenetelmänä oli 

kyselylomake. Litteroin vastaukset ja käytin sisällön analyysiä analysointimenetelmänä. Sisäl-

lön analyysi tutkii kielellistä aineistoa, tässä tapauksessa vastaajien vastauksia. Sisällön ana-

lyysissä otetaan tutkittava ilmiö ja tulkitaan sen sisältöjä ja rakenteita eri luokittelujen avulla. 

Tällä tavoin pyritään saamaan mahdollisimman kattava kuva aineiston sisällöstä. Analyysi on 

tehty kvantitatiivisesti eli on tutkittu tiettyjen ilmaisujen esiintymistiheyttä; kuinka monta ker-

taa jokin tietty asia on mainittu. Sisällön analyysi, joka tehdään kvantitatiivisesti, voi pohjautua 

teoriaan, aineistoon tai näiden kahden yhdistelmään. (Seitamaa-Hakkarainen 2014.) 
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Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä tutkitaan ilmaisujen esiintymistiheyttä ja kvalitatiivi-

sessa sisältöjen merkityksiä (Seitamaa–Hakkarainen 2014). Opinnäytetyössä on laskettu toistu-

vuutta, esiintymistiheyttä. Olen katsonut esimerkiksi, kuinka monta kertaa osallistujat ovat 

vastanneet ”täysin samaa mieltä” samaan kysymykseen. Analyysissä voidaan laskea sanojen 

esiintymistiheyttä. Tämä tapahtuu siis yksinkertaisesti laskemalla, kuinka monta kertaa jokin 

sanaa esiintyy vastauksissa. (Krippendorff 2004, 32.) Sanoja tai lauseita on mahdollista laskea, 

mutta esimerkiksi tekstiä tai tarkoituksia on mahdotonta laskea (Krippendorf, 97). Olen laske-

nut tiettyjen sanojen määrät ja tehnyt niistä taulukon, josta selviää miten nämä sanat ovat 

esiintyneet osallistujien vastauksissa. 

4.8 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  

Tutkimusetiikka linkittyy monin eri tavoin tutkimusprosessiin. Tutkimusetiikka tarkoittaa hyvän 

tieteellisen käytännön noudattamista ja pelisääntöjä, jotka ovat yleisesti sovittuja suhteessa 

esimerkiksi kollegoihin, rahoittajiin, toimeksiantajiin ja etenkin tutkimuskohteisiin. Etiikka kul-

kee mukana läpi tutkimuksen aina tulosten julkaisuun asti. (Vilkka 2005, 29 – 30.) Seuraavaksi 

käyn läpi lähtökohtia hyvälle tieteelliselle käytännölle.  

  

Etiikka, eettiset säännöt määräävät tutkijan oikeudet ja velvollisuudet. Eettisten sääntöjen 

perusteella tutkija arvioi oman tutkimuksensa eettisyyttä. Hän vertaa normeja ja omaa tutki-

mustaan ja sitä, kohtaavatko ne ja näin saa arvion siitä, onko hänen tutkimuksensa eettinen. 

(Hirvonen 2006, 34.) Myös lakisääteiset velvoitteet ovat läsnä etenkin ihmisiä tai muita eläviä 

olentoja tutkittaessa. Usein nämä velvollisuudet koskevat suurelta osin asianmukaista kohtelua. 

(ClarkeBurn & Mustajoki 2007, 80 – 81.)  

 

Nimettömänä ja tunnistamattomana pysyminen ovat tärkeimpiä tutkimuseettisiä normeja ih-

mistieteissä. Niiden voidaan ajatella olevan itsestäänselvyyksiä aineiston ja aineistosta otettu-

jen otteiden esittämisessä erilaisilla julkaisuissa, kuten esimerkiksi nyt opinnäytetyössäni. Tar-

koitus on suojella tutkittavia (vankien puolisot) negatiivisilta seurauksilta, joita mahdollisesti 

voisi tulla, jos he olisivat tunnistettavissa. Tunnistamattomuus mahdollistuu muun muassa pois-

tamalla mahdolliset tunnisteet esimerkiksi tekstistä. (Kuula 2014, 200 – 201.) 

Tutkimuksen on oltava eettisesti tehty ja luotettava. Tutkimus ei voi olla eettisesti hyväksyt-

tävä ja luotettava, ellei sitä ole tehty hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Kes-

keisiä lähtökohtia hyvälle tieteelliselle käytännölle ovat: Tiedeyhteisön tunnustamien toimin-

tatapojen noudattaminen, joihin kuuluu: tieteellinen rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tark-

kuus koko tutkimusprosessin ajan (Varantola, Launis, Helin, Spoof & Jäppinen 2012, 6). Tieteel-

linen rehellisyys tarkoittaa sitä, ettei tutkija käytä vilppiä, vääristele tuloksia tai esittele tu-

loksia puolueellisesti. Huolellisuudella tarkoitetaan, että tavoitellaan mahdollisimman tarkasti 
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tehtyä tutkimusta. (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 43.) Tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointi-

menetelmien on oltava eettisesti kestäviä sekä tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia 

(Varantola & muut 2012, 6 - 7). Tämä tarkoittaa, että materiaalin keruussa kunnioitetaan tut-

kittavien itsemääräämisoikeutta ja minimoidaan mahdollinen haitta (Clarkeburn & Mustajoki 

2007, 44). 

Tutkimuksessa on noudatettava avoimuutta ja vastuullista tiedeviestintää, jotka kuuluvat tie-

teellisen tiedon luonteeseen (Varantola & muut 2012, 6 - 7). Avoimuus tarkoittaa sitä, että 

kaikki tieto jaetaan avoimesti: tulokset, metodit, teoriat ja välineet. Nämä kaikki mainitaan 

tutkimuksessa. Työ ja tutkimus annetaan kriittiselle tarkastelulle. (Clarkeburn & Mustajoki 

2007, 44.) Muiden tutkijoiden työt ja saavutukset on tunnustettava asianmukaisella tavalla eli 

tutkimuksessa tulee käydä ilmi kaikki käytetyt lähteet viittauksin, viittauksien on oltava oikein 

tehdyt. (Varantola ym. 2012, 6 – 7). Tutkimus suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan asi-

anmukaisesti ja tutkimuksen aikana syntyneet aineistot tallennetaan vaatimusten edellyttä-

mällä tavalla. (Varantola & muut 2012, 6 – 7.) Tutkimusluvat on oltava hankittu ennen tutki-

muksen aloittamista (Varantola & muut 2012, 6 – 7). Jokaisen tutkimuksen alussa sovitaan aina 

osapuolten vastuut, oikeudet ja velvollisuudet. Nämä voivat olla joko suullisesti tai kirjallisesti 

sovitut. (Varantola & muut 2012, 6 – 7.) 

Rahoituslähteet ja muut sidonnaisuudet ilmoitetaan asianosaisille ja tieto näistä ilmoitetaan 

tutkimuksen tuloksia julkaistaessa (Varantola & muut 2012, 6 – 7). Tutkijoiden on pidättäydyt-

tävä tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä arviointi- ja päätöksentekotilanteista, jos he ovat 

esteellisiä (Varantola & muut 2012, 6 – 7). Tietosuojaa koskevat kysymykset otettava huomioon 

sekä hyvää henkilöstö- ja taloushallintoa on noudatettava (Varantola & muut 2012, 6 – 7). 

Erilaiset asiantuntijat ovat laatineet ohjeita ja säädöksiä koskien tutkimuksen etiikkaa. Niitä ei 

kuitenkaan voi käyttää mekaanisina sääntöinä, joita noudattamalla eettiset ongelmat ja kysy-

mykset ratkeavat. On tärkeää pohtia, miten asiat voidaan tehdä oikein, parhaalla mahdollisella 

tavalla huolimatta siitä, että vastaan tulisi eettinen ongelma, jolloin tavoitteet ja periaatteet 

saattavat olla jännitteisessä suhteessa. (Alasuutari 2005, 18.) 

Vakavimpia eettiset ongelmat ovat, kun kyseessä ovat ihmiset, varsinkin jos kyseiset henkilöt 

ovat heikommassa asemassa tai ymmärrys ei ole täysi; esimerkiksi lapset ja vammaiset. Koh-

tuuttoman vahingon tuottaminen tutkittaville on ehdottomasti kiellettyä. Tämä ei tarkoita, 

että tutkittavilla olisi suoranaista vaaraa, mutta moitittava käytös vaarantaa tutkimuksen ja 

sen maineen. Tutkijalta edellytetään kunnioittavaa ja arvostavaa käytöstä. (Alasuutari 2005, 

18.) 

Tutkimuksen on oltava luotettava ja tähän liittyvät käsitteet reliabiliteetti ja validiteetti. Jo-

kaisen tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa totuudenmukaista tietoa, joka on mahdollisimman 

luotettavaa. Luotettavuuden arvioinnissa mukaan tulevat edellä mainitut käsitteet. Molemmat 
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viittaavat luotettavuuteen, mutta tarkemmin: validiteetti on oikeiden asioiden tutkimista ja 

mittaamista tutkimusongelman tai kysymysten kannalta ja reliabiliteetti viittaa oikeaan mitta-

riin. Ollaanko siis valittu oikea mittari juuri kyseistä tutkimusta varten. (Kananen 2011, 118.)  

Reliabiliteetti tarkoittaa sitä, että jos tutkimus tehtäisiin uudelleen samalla mittarilla, saatai-

siin samat tulokset eli tulosten pysyvyys on korkea eivätkä tulokset ole sattumaa. Reliabiliteetti 

eli tulosten samanlaisuus tutkimuksesta toiseen ei tarkoita, että tutkimus olisi validi eli mittaisi 

sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoitus mitata. (Kananen 2011, 119 – 121; Tilas-

tokeskus 2018). Koska omassa tutkimuksessani oli niin vähän osallistujia, olisi esimerkiksi ris-

tiintaulukointi, joilla validiteettia pystyy mittaamaan, hyödytöntä. 

Tutkimuksen on oltava luotettava ja kulmakiviä luotettavuuden mittaamiseen ovat: teoreetti-

nen pohja, keskeiset käsitteet, tutkimusongelmat, mittari, otanta, aineistonkeruu, aineis-

tonanalyysi, tulokset ja johtopäätökset. Tärkeää on mittarin pysyvyys mikä tarkoittaa sitä, että 

saadaanko toistuvissa mittauksissa samat tulokset samalla mittarilla. Eli onko mittari herkkä 

ulkopuolisille vaikutuksille. Myös mittarin vastaavuus on tärkeää eli onko mittaustulos saman 

asteinen, kuin aiemmin ja vastaavatko useammat mittarit samaan ongelmaan – tulokseen. Kol-

mantena tärkeänä asiana on mittarin sisäinen johdonmukaisuus. Se mittaa mittarin eri osioiden 

kykyä mitata samaa asiaa eli tuottavatko kaikki mittarin osiot samanlaisen tuloksen. (KAMK 

2018c.) 

 

Luotettavuuden näkökulmasta tarkasteltuna vastaajamäärä on hyvin suppea, joten vaikka ve-

dän yhteen kyselyn vastauksia ja teen joitakin yleistäviä päätelmiä, eivät ne ole otettavissa 

laajaan tarkasteluun, vaan lähinnä antavat säätiölle osviittaa siitä, mikä toimii tai ei toimi. 

Tulokset ovat siis suuntaa-antavia. Opinnäytetyöni tapauksessa voidaan käyttää nimitystä näyte 

otannan sijaan. Otosta, joka on otettu perusjoukosta, kutsutaan näytteeksi. Otosta nimitetään 

näytteeksi, jos otosta ei ole tehty otantamenetelmien mukaan. (Kananen 2011, 65.) Otosta ei 

ole voitu ottaa otantamenetelmien mukaan, koska vastaajia oli niin vähän. Opinnäytetyö on 

tehty kokonaistutkimuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen populaation jäsen (ryhmän 

osallistuja) ”tutkitaan”. Tässä tapauksessa hänen vastauksensa. Kokonaistutkimus on kannat-

tava tapa tutkia, jos perusjoukko on pieni. Pieni perusjoukko tarkoittaa alle 100 tutkimusyksik-

köä. (Heikkilä, 31.) 

  

5 Tulokset  

Seuraavassa esittelen kyselyn tuloksia. Käyn kysymykset läpi siinä järjestyksessä, kuin ne kyse-

lylomakkeessa ovat ja vastaukset, jotka ovat lainauksia ovat suoria lainauksia osallistujien vas-

tauksista. Kysely ryhmälle teetettiin 27.11.2017 ja osallistujilla oli aikaa vastaamiseen 

8.12.2017 asti. Vastauksia kyselyyn tuli kuusi kappaletta mahdollisesta kymmenestä. Säätiön 
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teettämään alkukyselyyn ennen ryhmän aloitusta vastasi yhdeksän osallistujaa kymmenestä, 

joten loppukyselylle tuo kuusi kymmenestä on ok tulos. Kyselyn vastausten lukumäärän perus-

teella katson kyselyn olleen erittäin onnistunut. Seuraavassa käyn läpi kyselyn vastaukset tii-

vistettynä, yhteenvetona.  

 

5.1 Toiveet ja odotukset koskien ryhmää 

Kyselyn ensimmäinen kysymys oli: ”Mistä sait tietää ryhmästä?” Tämän tarkoituksena oli kerätä 

tietoa siitä, mikä reitti asiakkaiden luokse oli kaikkein paras ja toimivin, oliko se internet vai 

ehkä joku tuttu, joka oli suositellut ryhmää. Kaksi henkilöä oli löytänyt tiedon ryhmästä Portti 

vapauteen -internetsivuston kautta. Yksi oli kuullut ryhmästä ystävältään ja yksi saanut tiedon 

ryhmästä säätiön perhetapaamisella. Yksi henkilö oli saanut tiedon myös vankilan ilmoitustau-

lulta ja yksi henkilö Portti vapauteen –Facebook-sivuston kautta.  

 

Internet oli mukana kolmessa tapauksessa kuudesta. Nykyaikana tämä on hyvin tavallista, kun 

internet on täynnä tietoa ja se on helposti löydettävissä ja käytettävissä. Tulos kertoo siitä, 

että internet on todella toimiva kanava tiedon välittämiseen ja sitä tulisi käyttää jatkossakin 

ryhmistä tiedottamiseen.  

 

Vain yksi henkilö oli saanut tiedon vankilan ilmoitustaululta, mikä toisaalta hämmästyttää, 

mutta toisaalta ei. Voisi kuvitella, että vankilan ilmoitustaulu olisi juuri se kanava, jonka kautta 

tulisi useampia henkilöitä ryhmiin. Kuitenkin internet on nykyään se pääasiallinen tiedonkeruu-

paikka, jolloin ilmoitustaulujen kaltaiset kanavat menettävät merkitystään. Yksi oli saanut tie-

don ryhmästä ystävältään ja yksi säätiön perhetapaamisen yhteydessä. Perhetapaamisia ja 

muita tapaamisia voisikin käyttää enemmän hyödyksi tällaisten ryhmien markkinoinnissa. 

  

Toisena kysyin ryhmäläisiltä heidän toiveistaan ja odotuksistaan ryhmän osalta. He saivat va-

paasti vastata kysymykseen: ”Mitä toiveita/odotuksia sinulla oli ennen ryhmän alkua? Mitä 

toivoit saavasi irti ryhmästä?”  Kyselyyn vastanneet kaipasivat tukea, etenkin vertaistuki oli 

mainittu sekä suoraan, että esimerkiksi:  

 

”Saada jutella muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.” 

 

”Kokemusten ja tunteiden ja pelkojen jakamista.” 

 

”Toivoin vertaistukea ja paikkaa, jossa voi jakaa asioita ihmisten kanssa, jotka 

ymmärtävät tilanteeni.” 

 

”Avointa keskustelua.” 
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Moni siis toivoi yksinkertaisesti tukea, etenkin vertaistukea ja keskustelua. Ryhmän pääasialli-

nen tavoite olikin tarjota ryhmämuotoista toimintaa, jossa saada vertaistukea. Ryhmästä yksi 

henkilö oli saanut jo puolisonsa takaisin siviiliin vankilasta ja yhdellä oli odottaminen loppusuo-

ralla, joten ryhmä oli erittäin monipuolinen ja tarjosi erilaisia näkökulmia tämänkin takia.  

 

Kolmantena kohtana kyselyssä oli Likertin asteikko-kysymykset eli kysymykset, joissa arvioitiin 

väittämiä ja niiden sopivuutta omaan tilanteeseen asteikolla täysin samaa mieltä - täysin eri 

mieltä, sisältäen viisi vastausvaihtoehtoa, jotka olivat: ”täysin samaa mieltä”, ”melko samaa 

mieltä”, ”ei samaa eikä eri mieltä”, ”melko eri mieltä” ja ”täysin eri mieltä”.  

5.2 Mielipiteitä verkkoryhmän toimivuudesta 

Seuraavassa taulukko Likertin asteikolla mitattavista kysymyksistä ja niiden vastauksista. Tau-

lukossa esitetty jokainen väittämä, yhteensä yhdeksän väittämää. Jokaisesta väittämästä ha-

ettu erikseen SPSS-järjestelmän avulla vastaukset. Eli kuinka monta täysin samaa mieltä –vas-

tausta on tullut väitteeseen käyden läpi jokaisen väitteen. Lisäksi avaan tuloksia taulukon poh-

jalta väittämä kerrallaan.   
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Taulukko 1: Mielipiteitä verkkoryhmän toimivuudesta. 

 
Ensimmäinen väittämä oli ”Toiveeni ryhmän suhteen toteutuivat”. Neljä henkilöä kuudesta oli 

väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja kaksi melko samaa mieltä. Aiemmin mainitut toiveet 

ja odotukset (5.1) toteutuivat siis todella hyvin. He kokivat saaneensa ryhmässä vertaistukea 

ja keskustelua sekä tietoa. 
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5.3 Hyvinvoinnin paraneminen ja uudet näkökulmat 

Toinen väittämä oli: ”Hyvinvointini parani ryhmään osallistumisen myötä”. Puolet vastaajista 

olivat täysin samaa mieltä ja puolet melko samaa mieltä. Kukaan ei kokenut, ettei hyvinvointi 

olisi ollenkaan parantunut ja pienikin hyvinvoinnin paraneminen on aina askel oikeaan suun-

taan. Se että puolet oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa, on jo itsessään voitto.  

 

Kolmas väittämä oli: ”Sain uutta näkökulmaa asioihin”. Neljä kuudesta oli täysin samaa mieltä 

ja kaksi kuudesta melko samaa mieltä. Sama yhtenevä linja jatkui tässäkin ja osallistujat koki-

vat saaneensa uutta näkökulmaa.  

5.4 Kokemuksia vertaistuesta 

Neljäntenä väittämänä oli ryhmän tarkoituksen inspiroimana: ”Sain vertaistukea”. 100 prosent-

tia vastanneista koki saaneensa vertaistukea, kaikki olivat väittämän kanssa täysin samaa 

mieltä. Ottaen huomioon, että juuri vertaistuki oli ryhmän tarkoitus, on tämä tärkeä tulos näh-

täväksi. Ei olisi millään tavoin tarkoituksenmukaista, jos osallistujat eivät olisi kokeneet saa-

neensa vertaistukea osallistuessaan vertaistukiryhmään. 

 

Viidentenä väittämänä oli: ”Vertaistuki sai minut jaksamaan paremmin”. Viisi kuudesta oli täy-

sin samaa mieltä ja yksi melko samaa mieltä. 

 

Kuudes väittämä oli: ”Vertaistuki oli syy miksi hakeuduin juuri tähän ryhmään”. Neljä kuudesta 

oli täysin samaa mieltä ja kaksi melko samaa mieltä.  

5.5 Kokemuksia ryhmänohjaajien tuesta 

Seitsemäs väittämä oli: ”Ryhmän ohjaajat saivat minut pohtimaan asioita monelta eri kan-

nalta”. Sama linja jatkuu ja neljä kuudesta oli täysin samaa mieltä ja kaksi melko samaa mieltä.  

 

Kahdeksantena väittämänä oli: ”Ryhmän ohjaajat olivat tarpeellinen osa työskentelyä vertais-

tuen ohella”. Neljä kuudesta oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja kaksi melko samaa 

mieltä. 

5.6 Ryhmän toimivuus ja hyödyt 

Yhdeksäs ja viimeinen väittämä oli: ”Suosittelisin ryhmää samanlaisessa tilanteessa olevalle”.  

Kaikki vastaajat olivat väittämän kanssa täysin samaa mieltä. Tämä kertoo selkeästi siitä, että 

ryhmä on ollut toimiva juuri tälle kohderyhmälle ja tämän kaltaista ryhmätoimintaa on tärkeää 

jatkaa tulevaisuudessakin.   
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Väittämien jälkeen kyselyssä oli vielä kaksi avointa kysymystä, joista ensimmäinen oli: ”Miksi 

ryhmä oli/ei ollut toimiva? Mitä hyvää/huonoa ryhmässä oli?” Kaiken kaikkiaan vastaukset oli-

vat positiivisia eikä yksikään vastaaja maininnut mitään huonoa tai tuonut ilmi ryhmän toimi-

mattomuutta. Kaksi vastaajaa mainitsi, että oli hyvä, kun ryhmään sai osallistua juuri silloin 

kun itse halusi ja yhden vastaajaan mielestä oli hyvä, kun sai itse vaikuttaa ryhmän sääntöihin. 

Keskustelun kerrottiin toimineen hyvin;  

 

”Viestejä tuli kivasti.” 

 

”Ryhmässä toimi hyvin keskustelu.” 

 

Ja teemojen ulkopuolisistakin asioista pystyttiin puhumaan. Kaksi vastaajaa mainitsi ryhmähen-

gen olleen hyvä;  

 

”Henki ryhmässä osoittautui erittäin hyväksi ja tukevaksi, eli hyvä ryhmähenki 

oli.”  

 

”Ryhmän henki oli todella hyvä ja saatiin luotua rento luottava fiilis missä kaikki 

uskalsi jakaa ajatuksia ilman tuomitsemisen pelkoa.”  

 

Vastaajista yksi mainitsi, että asuu pienellä paikkakunnalla, jossa ei järjestetä paikan päällä 

ryhmiä tai terapioita. Hän oli mielissään siitä, että tällaista ryhmää järjestetään verkossa, sillä 

hän on omien sanojensa mukaan ”oman onnensa nojassa” kyseisellä pienellä paikkakunnalla. 

Hyväksi puoleksi mainittiin myös eri kokemuspohjat. Oli kokemusta eri vankiloista ja tuomioi-

den pituuksista. Tämä toi keskusteluun eri näkökulmia.  

5.7 Kehitysehdotuksia koskien ryhmän toimintaa 

Viimeinen kysymys oli: ”Kehitysehdotuksia? Miten ryhmän toimintaa voisi vielä parantaa?” 

Kolme henkilöä oli vastannut tähän viimeiseen kysymykseen. Yksi sanoi, ettei toimintaa voisi 

parantaa, vaan että  

 

”Se on just näin hyvä.” 

 

Hän mainitsi myös etteivät ohjaajat voi vaikuttaa siihen, kuinka moni osallistuu keskusteluihin. 

Rivien välistä voisi siis lukea, että olisi mukava, jos useampi henkilö osallistuisi keskusteluihin 

(Ryhmässä siis ollut vastauksen perusteella henkilöitä, jotka eivät ole niin aktiivisesti osallistu-

neet keskusteluun). 
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Kaksi muuta vastaajaa esittivät konkreettiset kehitysehdotukset, mikä on aina hyvä tällaisissa 

avoimissa kysymyksissä. Yksi vastaajista ehdotti, että ryhmäkeskustelun ohessa voisi olla mah-

dollisuus yksityiseen keskusteluun siten, että keskustelijat olisivat kuitenkin yhä anonyymejä. 

Hän ehdotti:  

 

”Eli viikon aiheista kirjoitettaisiin kuten tähänkin asti, mutta voisi lisäksi kes-

kustella reaaliaikaisesti vaikka privakeskusteluja.”  

 

Toinen kehitysehdotus tuli liittyen ryhmän esille tuomiseen ihmisille. Vastaaja mainitsi eksy-

neensä aivan vahingossa Portti vapauteen -sivustolle ja sanoikin, että ryhmiä kannattaisi tuoda 

jollakin tapaa enemmän esille ihmisille.  

5.8 Sanojen esiintymistiheys  

Seuraavassa taulukointi sanoista, joiden esiintymistiheydet laskettu vastauksista. 

 

Taulukko 2: Sanojen esiintymistiheys avoimissa vastauksissa. 

 

Vertaistuki Tuki Keskustelu Asioiden  

jakaminen 

Anonyymi 

4 1 4 5 1 

 

Määrät ovat tuloksia avoimista kysymyksistä, joissa kysyttiin: “Mitä toiveita/odotuksia sinulla 

oli ennen ryhmän alkua? Mitä toivoit saavasi irti ryhmästä?” ja ”Miksi ryhmä oli/ei ollut toimiva? 

Mitä hyvää/huonoa ryhmässä oli?”. Vertaistuki ja tuki on eroteltu toisistaan ja jos tuki on mai-

nittu erikseen, ei se ole laskettu vertaistukeen. Keskustelu ja asioiden jakaminen ovat erikseen.  

 

Tärkein aihe ja tavoite säätiön verkkoryhmälle oli vertaistuen tarjoaminen. Tämän tärkeys on 

käynyt ilmi myös vastauksista, koska neljä kuudesta henkilöstä mainitsee vertaistuen vastauk-

sissaan. Jonkinlaisen tuen mainitsee yksi. Tämä voi tarkoittaa joko vertaistuellista tukea tai 

tukea ylipäänsä (esimerkiksi ohjaajien tarjoama tuki).  

 

Tuloksista käy ilmi, että keskustelu ja asioiden jakaminen olivat todella tärkeässä osassa ryh-

mää. Vastaajia oli kuusi ja viisi heistä mainitsi asioiden jakamisen ja neljä henkilöä mainitsi 

keskustelun. Nämä asiat ovat värittäneet ryhmää ja sen toimintaa. Anonyymiyden eli nimettö-

myyden mainitsi vain yksi kuudesta vastanneesta. Olisin voinut laittaa kyselylomakkeeseen Li-

kertin asteikko –kysymyksen aiheesta ”nimettömyys” ja kysyä esimerkiksi sitä, kuinka tärkeää 

ryhmäläisille oli pysyä anonyyminä. 



38 
 

6 Johtopäätökset  

Esittelen tässä luvussa johtopäätökset ja vastaan opinnäytetyössä esitettyihin tutkimuskysy-

myksiin; Miten Kriminaalihuollon tukisäätiön vertaistukiryhmä vankien puolisoille toimi osallis-

tujille? Mitä asiakkaat odottavat ja toivovat vertaisryhmältä? Kuinka säätiö ohjaajineen ja 

ryhmä toimintoineen pystyvät vastaamaan asiakkaiden odotuksiin ja toiveisiin? Tekemiäni joh-

topäätöksiä peilaan opinnäytetyöni teoreettiseen viitekehykseen ja aiempiin tutkimuksiin. 

 

6.1 Vertaistukea ryhmästä ja ammatillista tukea ohjaajilta 

Asiakkaat mainitsivat toivoneensa ryhmästä tukea. He olivat toivoneet, että ryhmästä saisi 

etenkin vertaisen tukea ja keskustelua. Ryhmän tavoite oli tarjota vertaistukea ryhmämuo-

dossa, joten asiakkaiden toiveet koskien ryhmää olivat hyvin realistiset. Kuten Taskinen (2017, 

55) pro gradu –tutkielmassaan mainitsee, vertaistuki on vastavuoroista auttamista saman koke-

neiden kesken. Tärkeää on löytää yhteys saman läpikäyneisiin ja saada siitä voimaa ja jaksa-

mista. Säätiö tarjoaa verkkoryhmänsä avulla mahdollisuuden tähän yhteyteen. Yhteiskunnalli-

sesti sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestöt ovat aina painottaneet samassa elämätilanteessa ole-

vien ja saman kokeneiden ihmisten vertaista tukea ja se on ollut näiden järjestöjen toiminnan 

ydin (Laimio & Karnell 2010, 10). 

 

Asiakkaat kokivat saaneensa ryhmässä vertaistukea, jokainen vastanneista koki näin. Keskustelu 

ryhmässä toimi ja asiakkaat kokivat saaneensa uutta informaatiota keskusteluiden myötä. Juuri 

keskustelu ja omien ajatuksien kertominen ovat parhaita puolia internet-välitteisessä vertais-

tuessa (Taskinen 2017, 59).  

 

Kaikki kyselyyn vastanneet hakeutuivat ryhmään vertaistuen takia, joten edellä mainitut toi-

veet toteutuivat ja ryhmän tavoitteen voidaan todellakin katsoa täyttyneen. Ryhmän ohjaajien 

koettiin olevan tarpeellinen osa verkkoryhmätyöskentelyssä. On tärkeää, että vertaistieto ja 

tätä kautta saatu asiantuntijuus tietystä asiasta tai ongelmasta ovat ammatillisen asiantunti-

juuden rinnalla (Laimio & Karnell 2010, 11).  

 

6.2 Vertaistukiryhmä vankien puolisoiden hyvinvoinnin edistäjänä 

Seuraavassa käyn läpi ryhmään osallistuneiden, loppukyselyyn vastanneiden asiakkaiden kerto-

maa ryhmän toimivuudesta. Kyselyyn vastanneiden ryhmäläisten hyvinvointi parani ryhmään 

osallistumisen myötä, joten ryhmä toimi hyvinvointia parantavana ryhmänä. Hyvinvointia ei 

kyselyssä määritelty, vaan vastaajat määrittelivät sen jokainen itse ja vastasivat sen pohjalta 

väitteeseen hyvinvoinnin paranemisesta. Laimio ja Karnell (2010, 11) kertovat teoksessaan: 
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”vertais- ja tukihenkilötoiminta tuottaa ruohonjuuritasolla yhteiskuntaan hyvinvointia ja sosi-

aalista pääomaa”. Kun keskitytään suurien linjojen lisäksi myös yksittäisiin asioihin ja ihmisiin, 

luo se hyvinvointia myös yhteiskunnalle alhaalta ruohonjuuritasolta asti. Laimio ja Karnell ker-

tovat vertaistuen toimivan ”arkipäivän elämänlaadun vahvistajana.” Kun ihminen voi hyvin, 

toimii hän paremmin osana yhteiskuntaa, joten yksilön hyvinvointia ei voi painottaa liikaa. Myös 

Taskinen (2017, 56) sai tutkimuksessaan tuloksia, joiden mukaan internetissä toimiva vertais-

tuki ryhmä toi hyvinvointia osallistujilleen. Yksilön hyvinvoinnista on kyse myös vankien puoli-

soiden verkkoryhmässä. Nimenomaan heidän itse määrittelemästään hyvinvoinnista, joka aut-

taa toimimaan osana yhteiskuntaa. Eli en ole määrittänyt hyvinvointia tarkalleen, vaan se on 

jokaisen vastaajan oma henkilökohtainen ajatus ja kokemus. Samoin, kuin Laimion ja Karnellin 

teoksessa, jossa hyvinvointia ei ole tarkasti määritelty vaan se liittyy siihen, kuinka ihminen 

kykenee toimimaan yhteiskunnassa. Kun ihminen voi hyvin (oma määritelmä), kykenee hän pa-

remmin toimimaan osana yhteiskuntaa. Hänen elämänlaatunsa paranee arkipäivän elämänlaa-

dun vahvistumisen myötä. (Laimio & Karnell 2010, 11.) 

 

Jokainen osallistuja suosittelisi tämänkaltaista ryhmätoimintaa samanlaisessa tilanteessa ole-

valle, joten ryhmä selkeästi ajoi asiansa. Tiivistettynä kahteen lauseeseen, jotka otettu vas-

tauksista: ”Ryhmän henki oli todella hyvä ja saatiin luotua rento luottava fiilis missä kaikki 

uskalsi jakaa ajatuksia ilman tuomitsemisen pelkoa” ja ”ryhmässä toimi hyvin keskustelu”. Näi-

hin kahteen lauseeseen tiivistyy mielestäni hyvin se, mitä ryhmältä haettiin. Laimio ja Karnell 

(2010, 22) kertovat vertaisten avoimen ja luottamuksellisen vuorovaikutuksen ja erilaisten mie-

lipiteiden ja kokemuksien jakamisen olevan onnistuessaan todella antoisaa. Sekä tiedonjaka-

jille, että sen saajille. Tiedonjakaja jakaa tuen- ja tiedonsaajalle esimerkillään toivoa ja käy-

tännön apua asiasta tai ongelmasta selviämiseen  

 

Vertaistukiryhmä koettiin erittäin onnistuneeksi ja tästä pienestäkin tutkimuksesta saamme tu-

kea aiemmille tutkimuksille, joissa tulokseksi saatu positiivisia vaikutuksia vertaistuesta. Muun 

muassa vertaistuki-kappaleessa mainittu Nummi on saanut vastaavia tuloksia tutkiessaan ver-

taistukea tukimuotona. Nummi (2017, 32) mainitsee, että hänen tutkimaansa vertaistukiryh-

mään osallistuneet kokivat ryhmätoiminnan ”kiinteänä, avoimena ja positiivisena.” Vankien 

puolisoiden tukiryhmään osallistuneet (kyselyyn vastanneet osallistujat) kokivat saaneensa tu-

kea ja heidän hyvinvointinsa parani ja tämä on Nummen mukaan juuri se mikä on vertaistuki-

ryhmän tarkoitus. Nummi (2017, 37) kertoo, että eräs hänen tutkimansa ryhmänsä osallistujista 

kertoi kokeneensa, että kaikki kuuluivat samaan ryhmään ja hänen mielestään ryhmäläiset sai-

vat tukea, kannustusta ja vinkkejä toisiltaan. Näin oli myös omassa tutkimuksessani, osallistujat 

kokivat saaneensa vertaistukea, joten tulokset ovat linjassa Nummen tutkimuksen kanssa. 
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6.3 Kehitysehdotuksina vertaisryhmän mainostaminen ja yksilökeskustelujen mahdollisuu-

det 

Kehitysehdotuksia tuli asiakkailta kaksi kappaletta. Ensimmäinen ehdotus liittyi ryhmän mai-

nostamiseen. Vastaaja ehdotti, että ryhmää voisi paremmin tuoda esille. Ryhmästä tiedottami-

seen voisi siis käyttää enemmän aikaa, mutta tähänkin ryhmään saatiin kuitenkin yhdeksän 

osallistujaa, kun kymmenen oli maksimimäärä. Saattaisi olla, että ryhmää enemmän mainos-

tettaessa todella monelle joutuisi sanomaan ryhmän olevan täynnä tai varauduttava tarjoa-

maan useampia ryhmiä, jos tarvetta ilmenee (ilmoittautuneiden määrä todella iso) Jos resurs-

seja useampaan ryhmään olisi, voisi tiedottamistakin laajentaa.  

 

Tiedottamista voisi laajentaa etenkin perhetapaamisilla ja vankiloissa, koska suurin osa ryh-

mään tulleista oli nyt saanut tiedon internetistä. Internet-mainontaakin voisi korostaa. Esimer-

kiksi Facebook-sivustolla voisi jo hyvissä ajoin mainostaa, että tämänkaltainen ryhmä olisi tu-

lossa, jotta mahdolliset osallistujat saavat hieman tutustua millaista tällainen ryhmätoiminta 

on, ja sulatella josko he itse haluaisivat osallistua ryhmään. Lähempänä ryhmään ilmoittautu-

misen ajankohtaa voisi sitten mainontaa tehostaa eli muistutella ihmisiä ryhmästä/ryhmistä.  

 

Toinen ehdotus liittyi keskusteluun. Vastaaja toivoi, että olisi mahdollisuus yksityisiin keskus-

teluihin, näin osallistujien halutessa. Tämä on hiukan kinkkinen ehdotus, sillä kyseessähän ni-

menomaan on ryhmä, jossa tarkoitus ryhmässä keskustella. Toisaalta kyseessä on vertaistuelli-

nen toimintaryhmä, joten mikäpä sen parempaa vertaistukea, kuin saada kohtalotoverilta roh-

kaisua ja vinkkejä/tietoa henkilökohtaisemminkin. Yksityiskeskustelut kuitenkin saattaisivat 

viedä pohjaa yleiseltä keskustelulta. Lisäksi jos esimerkiksi yksi henkilö haluaisi keskustella 

yksityisesti toisen kanssa, mutta tämä ei sitä haluaisikaan, loisiko se kitkaa ryhmässä? Tähän 

tarpeeseen voisi vastata esimerkiksi tarjoamalla ryhmän päätyttyä mahdollisuuden jatkaa kes-

kustelua anonyymisti jonkun kanssa. 

 

Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että vertaisryhmää pidettiin hyödyllisenä. Koska ryhmä on koettu 

hyödyllisenä, olisi tärkeää pohtia resurssien kohdentamista eli sitä, olisiko säätiöllä mahdolli-

suutta tarjota useampi vertaistukiryhmä vankien puolisoille.  Kaksi henkilöä jäi ryhmän ulko-

puolelle ja he joutuivat jäämään odottamaan kevään ryhmää. Olisi kuitenkin tärkeää vastata 

tuen tarpeeseen nopeasti. Kriisitilanteessa on hyvä pysähtyä miettimään ja käsittelemään vai-

keaa asia tai ongelmaa sillä hetkellä ja siksi olisi hyvä, että ryhmiä olisi ollut kaksi yhtä aikaa. 

(Mykkänen-Hänninen 2007, 26).  Osallistujia olisi voinut esimerkiksi jakaa kahteen ryhmään 

niin, että ryhmät olisivat suunnilleen tasan henkilömääriltään. Lisää mainostamalla olisi myös 

voitu saada kaksi täyttä ryhmää, jos kahta niin sanotusti vajaata (alle kymmenen henkilöä) 

ryhmää ei olisi järkevää järjestää. Mainostaminen on kuitenkin ollut ilmeisen pienimuotoista. 
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7 Pohdinta  

Tässä luvussa pohdin omaa työskentelyä läpi opinnäytetyöprosessin. Reflektoin omaa toimi-

mista ja sitä, kuinka kehityin tehdessäni opinnäytetyötäni. Lisäksi pohdin tutkimukseni eetti-

syyttä ja luotettavuutta ja tuon tärkeitä seikkoja ilmi koskien näitä aiheita sekä esittelen tut-

kimuksen hyödyllisyyttä ja kehitysehdotuksia.  

7.1 Oman ammatillisen toiminnan reflektointi  

Arvioin opinnäytetyön työmäärän aivan liian alhaiseksi. Ajattelin opinnäytetyön tekemisen ole-

van helpompi homma, kuin mitä se oli. Arvelin myös ettei lähteitä olisi tarvinnut niin suurta 

määrää, kuin alussa arvioin. Keski- ja loppuvaiheessa huomasin tarvitsevani lisää lähteitä. Sai 

loppuvaiheessa rikastettua tietojani ja tekstiä, kun tajusin etteivät lähteeni tule riittämään. 

Lähteitä olisi näin jälkikäteen ajatellen voinut olla enemmän heti alussa, mutta koen etten 

silloin vielä tiennyt tarpeeksi siitä, mitä kaikkea lähdeaineistoa tulen tarvitsemaan.  

 

Opinnäytetyön aihe oli mielestäni todella mielenkiintoinen ja olin todella suurella innolla sitä 

tekemässä. Tajusin tehdessäni opinnäytetyötä, että tekemistä helpottaa, kun aihe on mielen-

kiintoinen. Tehdessäni opinnäytetyötä heräsi mielenkiinto siihen, että voisin joskus tulevaisuu-

dessa kuvitella tekeväni esimerkiksi vankilamaailmaan liittyvän tutkimuksen, en välttämättä 

yksin, mutta olla ainakin mukana, jos tällainen mahdollisuus vastaan tulisi. Olisi mukava, että 

osallistujia olisi enemmän ja näin ollen saisi yleistettäviä tutkimustuloksia, joilla olisi merki-

tystä maanlaajuisesti.  

 

Huomasin näinkin pientä ”tutkimusta” tehdessäni, että tutkimuksella voidaan saada paljon tie-

toa. Vaikka opinnäytetyössäni tietoa saatiin niukasti, niin ymmärsin kuinka tutkimus voisi olla 

hyödyllinen, kunhan osallistujamäärä on tarpeeksi suuri. Ennen opinnäytetyön tekemistä en 

oikeastaan ollut tajunnut mitä kaikkea tutkimuksen tekoon liittyy, joten vaikka tämä olikin 

todella työläs homma, niin koen oppineeni paljon. Ensinnäkin juuri siitä, mitä tutkimuksen te-

koon liittyy ja toiseksi itsestäni, että on mahdollista saada irti itsestään vähän enemmän, kuin 

luulisi ja tekemällä tosiaan oppii. Tutkimuskysymyksiin olisin voinut palata vielä enemmän 

miettiessäni kysymyksiä kyselylomakkeelle. Näin ollen olisin voinut lisätä yhden tai kaksi kysy-

mystä tai väitettä.  

  

Wordin käyttö ja kyselylomakkeen teko oli haastavaa. En todellakaan ole mikään tietoteknisesti 

taitava ihminen, mutta tässä huomasin, että oppia voi. Laurean lehtori opasti minua alkuun 

kyselylomakkeen tekemisessä eikä se loppujen lopuksi ollut niin vaikea tehtävä, kuin mitä olin 

aluksi ajatellut. Hyvä asia on, että kun asiat on opetellut, ne onneksi jäävät mieleen. Tekemällä 

oppii parhaiten ja se piti paikkansa myös wordin sekä kyselylomakkeen teon osalta.   
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7.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  

Tutkimuksessa on noudatettu hyvää ammattietiikkaa, hyvää tieteellistä käytäntöä, 

rikosseuraamusalan omia arvoja, ammattieettisiä ohjeita sekä säädöksiä. Tutkimustyössä, 

tulosten esittämisessä ja tallentamisessa sekä tulosten arvioinnissa on noudatettu yleistä 

tarkkuutta, huolellisuutta ja rehellisyyttä. Tulosten julkaisussa noudatetaan avoimuutta ja 

vastuullista tiedeviestintää. Opinnäytetyössä on otettu muiden tutkijoiden ja kirjoittajien te-

okset ja saavutukset huomioon viittaamalla heidän teoksiinsa ja tutkimuksiinsa asianmukaisesti. 

Tutkimuslupa on hankittu Kriminaalihuollon tukisäätiöltä, Maarit Suomelalta. Tutkimustieto on 

tallennettu ja säilytetty tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisesti. (Varantola 

& muut 2012, 6 – 7.) 

 

Opinnäytetyö on pyritty tekemään mahdollisimman objektiivisesti, jotta tutkimuksesta saatuja 

tuloksia ei ohjailla tai vääristellä. Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa puolueetonta tietoa ja  

mahdollisia kehittämiskohtia verkkoryhmää koskien. Kerron asiat niin kuin ryhmäläiset ovat ne 

kertoneet, käyttäen osittain suoria lainauksia heidän vastauksistaan. Tutkimuslupa on hankittu 

Kriminaalihuollon tukisäätiön Maarit Suomelalta ja kyselylomake on hyväksytetty säätiön työn-

tekijällä, Noora Erosella ja hänen pyynnöstään kyselylomaketta hieman muokattu, esimerkiksi 

yksi sana vaihdettu paremmin sopivaan. 

Tutkimuksessa on käytetty tutkimuksen kriteerien mukaisia menetelmiä, jotka ovat myös eet-

tisesti kestäviä. Tämä on tehty tiedonhankinnassa, tutkimuksessa, tulosten esittelyssä sekä tut-

kimuksen tulosten arvioinnissa. Tutkimuksen tulosten julkaisu noudattaa avoimuutta ja vastuul-

lista tiedeviestintää. (Varantola & muut 2012, 6 – 7.) Osallistujat eivät ole tunnistettavissa 

tutkimuksesta vaan anonymiteetti säilyy. Heille (kyselyyn vastaajat) on kerrottu mistä opinnäy-

tetyössä on kyse ja heille on painotettu kyselyn vapaaehtoisuutta ja anonyyminä pysymistä.  

Tutkimus on tehty eettisesti ja luotettavasti, mutta tulokset eivät ole yleistettävissä koskemaan 

perusjoukkoa, koska tutkimuksen joukko oli vain kuusi henkilöä eli havaintoyksiköitä ei ollut 

riittävää määrää, vaan kyse oli enemmänkin näytteestä. (Kananen 2011, 65.) Jotta mittarin 

luotettavuus olisi mahdollisimman hyvä, pitää muutamaan asiaan kiinnittää huomiota. Tärkeää 

olisi esitestata mittari. Minä en esitestannut opinnäytetyöni kyselylomaketta, koska tuli niin 

kiire sen julkaisussa. Onneksi kyselylomake toimi fyysisesti niin kuin se oli suunniteltu eikä esi-

merkiksi teknisiä ongelmia ilmennyt. Mittarin selkeyteen on kiinnitettävä huomiota jo tekovai-

heessa. Tässä onnistuin hyvin ja tein hyvin selkeät kysymykset, eikä kyselylomake ollut moni-

mutkainen tai monisivuinen, vaan kaikki kysymykset olivat yhdellä sivulla. (KAMK 2018c.) 

 

Luotettavuus korostuu etenkin laadullisessa tutkimuksessa ja sen osa-alueissa kuten tutkimus-

aineistossa ja sen hankinnassa, aineiston analyysissa ja tulkinnassa sekä raportoinnissa. Eniten 
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käytettyjä kriteereitä ovat: 1. Uskottavuus: millä tavalla totuus on muodostunut tutkijan (minä) 

ja tutkittavien (kyselyyn vastanneet ryhmäläiset) välille. Tässä tapauksessa totuus on muodos-

tunut kyselylomakkeen avulla. Kyselylomake on hyväksytetty säätiön työntekijällä. Vastaajat 

ovat vastanneet kyselyyn anonyymisti, joten uskottavuus ei kärsi. Vastaajat tietävät, ettei hei-

dän henkilöllisyytensä käy ilmi vastauksista, joten he ovat voineet olla täysin rehellisiä. Ano-

nyymiys kyselyssä on mielestäni hyväksi, koska se saattaa tuoda lisää vastaajia. Joku olisi saat-

tanut jättää vastaamatta, jos henkilöllisyys olisi selvinnyt kyselyyn vastaamalla. On hienoa, 

että vastaajat luottavat siihen ettei heidän henkilöllisyytensä selviä mistään ja he antavat vas-

tauksensa opinnäytetyötä ja säätiötä varten. 2. Todeksi vahvistettavuus. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tulokset ovat oikeita tuloksia, enkä ole esimerkiksi keksinyt niitä itse. Kyselyn tulokset 

ovat vahvistettavissa todeksi, internetissä täytettävien kyselylomakkeiden ansiosta. Olen teh-

nyt kyselylomakkeen ja Eronen on lähettänyt sen vastaajille ja kyselyyn tulleet vastaukset ovat 

luettavissa järjestelmästä. Tulokset perustuvat todeksi vahvistettavaan aineistoon eli ryhmään 

osallistuvien vastauksiin. 3. Merkityksellisyys. Eli voidaanko tuloksia yleistää ja kuinka isoon 

mittakaavaan. (KAMK 2018c.) Ilmiötä ja tuloksia ei voida yleistää, koska osallistujia oli niin 

vähän, mutta säätiölle tutkimustieto ja ilmiö oli nähdäkseni merkityksellinen koskien heidän 

toimintaansa ja sen jatkumista. Lisäksi tulokset kertovat siitä, että tämänkaltaiset ryhmät toi-

mivat ja maanlaajuisesti rikosseuraamusalan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota vankien puo-

lisoihin ja muihin omaisiin.  

Seuraavat näkökohdat liittyvät tutkimuksen osallistujien määrään ja tuloksiin ja jatkan listausta 

seuraavasta kohdasta eli kohdasta 4. Toistuvuus. Tässä tutkimuksessa tulokset toistuvat, mutta 

eivät ole yleistettävissä suureen mittakaavaan, koska vastaajia oli vain kuusi eli puhutaan näyt-

teestä vastaajien määrän osalta. Olisi hyvä tehdä opinnäytetyö samanlaisesta ryhmästä joko 

säätiölle tai muulle järjestölle, jotta saataisiin enemmän (mahdollista) toistuvuutta opinnäyte-

työstä tai tutkimuksesta toiseen. 5. Kyllästeisyys. Tämä tarkoittaa sitä, onko tutkija saanut 

ilmiöstä kaiken olennaisen esille. Koska osallistujia oli niin vähän, kaikkea olennaista, esimer-

kiksi kehitettävää, ei varmasti tullut esille. Kyllästeisyys olisi kasvanut, jos vastaajia olisi ollut 

esimerkiksi 100. Vertaistukiryhmässä ei kuitenkaan näin suuria määriä osallistujia ole. Lisäky-

symyksillä kyllästeisyyttä olisi voitu lisätä ja niitä olisikin kyselylomakkeeseen pitänyt lisätä. 6. 

Siirrettävyys. Itse uskon, että jos tämän tutkimuksen tuloksia verrattaisiin säätiön seuraavan 

vertaisryhmän vastauksiin samoihin kysymyksiin, olisivat ne linjassa pääosin ja yhä saataisiin 

positiivia tuloksia vertaisryhmätoiminnasta. Tässä siis oletan, että säätiö tekee samaa hyvää 

työtä vertaistukiryhmässä ryhmästä toiseen. (KAMK 2018c.)  

Parempia tuloksia olisi luultavasti saatu, jos vastaajia olisi ollut enemmän. Kyselyyn oli mah-

dollista saada yhdeksän vastausta ja kuusi heistä vastasi, joten koko ryhmän mielipide ei näin 

ollen tullut ilmi. Näyte on muutenkin hyvin pieni, joten tuloksia ei voida yleistää sellaisenaan 

vertaistuellisesta ryhmätoiminnasta tehtyihin tutkimustuloksiin, jotka on tehty isommalla tut-

kimusryhmällä.  
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Säätiön tekemä alkukysely ei ollut käytettävissä, joten vertailunäkökulma ennen ja jälkeen 

ryhmän jäi kokonaan pois. Tämä olisi tuonut mielenkiintoisen aspektin työhön. Toisaalta lop-

pukyselyssä kysyttiin alkuperäisiä toiveita ja odotuksia, jolla hiukan koitettiin korvata alkuky-

selyn puuttumista. Tässä pitää kuitenkin ottaa huomioon, että ihminen ei välttämättä muista 

kuukauden takaisia vastauksiaan (toiveista ja odotuksista), joten alkukyselyn käyttömahdolli-

suus olisi ollut antoisampaa. Eettisiä ohjeita on kunnioitettu, koska tutkimusaineistoa ei ole 

käytetty ilman vastaajien lupaa.  

Kysymyslomaketta ei testattu ennen sen julkaisemista, mikä olisi ollut hyvä tehdä. Onneksi 

kysely ja sen pohja olivat toimivia. Kysymyslomake hyväksytettiin Erosella, jonka jälkeen se 

julkaistiin. Kysymyslomakkeeseen olisi näin jälkikäteen ajateltuna voinut tehdä muutamia muu-

toksia. Kyselylomakkeessa olisi voitu kysyä nimettömyyden merkityksestä ja hyvinvoinnista olisi 

voinut esittää avoimen kysymyksen, jossa vastaaja olisi saanut merkitä mitä hyvinvointi ja sen 

mahdollinen paranemin hänelle merkitsee. Lisäksi olisi voitu kysyä internetissä toimivan verk-

koryhmän tärkeydestä. Osa sen jo mainitsi vastauksissaan, mutta siitä olisi voinut esimerkiksi 

väite: ”oli tärkeää, että vertaisryhmä toimi internetissä”.  

Kysymyslomake oli mielestäni hyvä pituudeltaan ja se oli helppolukuinen. Käytin väitteissä 

minä-muotoa, mikä tuo kyselyn henkilökohtaisemmalle tasolle ja osoittaa kysymykset tai väit-

teet suoraan vastaajalle (Valli 2015, 44). Esimerkkinä: ”Vertaistuki sai minut jaksamaan pa-

remmin”, ”Mitä toiveita/odotuksia sinulla oli ennen ryhmän alkua?”, ”Ryhmän ohjaajat saivat 

minut pohtimaan asioita monelta eri kannalta”. 

7.3 Tutkimuksen hyödyllisyys ja kehittämisehdotukset  

Tutkimus on ollut hyödyllinen, koska sillä on saatu vahvistusta sille työlle, mitä Kriminaalihuol-

lon tukisäätiö koko ajan tekee. On tärkeää nähdä, että ryhmätoiminta ja vertaistuki toiminta-

muotona toimivat ja sen kaltaista toimintaa on järkevää edelleenkin jatkaa. Tämä on yhtä tär-

keä oivallus ja tutkimustulos, kuin se, että jotakin muutettavaa olisi. Osallistujilta tuli hyvää 

palautetta siitä, että keskusteluun sai osallistua milloin itse halusi. Tätä kannattaa jatkossakin 

noudattaa, koska ihmisillä on niin erilaiset aikataulut ja elämänrytmit. Tämä lisää varmasti 

ryhmään osallistumisen mielekkyyttä, kuten se ettei ryhmä ollut paikkasidonnainen. 

Ryhmän osallistujilta olisi voitu kysyä myös erityisesti verkkoryhmän toimivuudesta, painottaen 

enemmän verkkoryhmää ja nimenomaan internetissä toimivan ryhmän hyvistä puolista tai haas-

teista. Onneksi pari vastaajaa olikin vastannut koskien juuri verkossa toimimista, mutta sen 

olisi voinut tuoda kysymyksissä vielä auki. Tässä minun olisi kannattanut palata katsomaan tut-

kimuskysymyksiä ja muotoilla ehkä yksi lisäkysymys tai kaksi lisäkysymystä Likertin asteikolla 

mitattaviin kysymyksiin. Olisin suoraan sanottuna toivonut, että olisi tullut paljon palautetta 
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siitä, että olisi jotakin kehitettävää, mutta on hienoa, että säätiö hoitaa työnsä hyvin ja asiak-

kaat saavat oikeasti tarvitsemaansa tukea ryhmästä. Ettei ryhmä ole olemassa vain sen olemi-

sen vuoksi.  

Muhonen & Puuska (2014, 12) mainitsevat teoksessaan, että suppeimmillaan voisi sanoa tutki-

muksen olevan osa kansallista tehtävää, kun se on tehty suomen kielellä. On selvää, ettei opin-

näytetyö säätiölle ole laajalti yleistettävissä, koska kyselyyn vastaajien määrä on niin pieni, 

ettei se osallistu merkittävien globaalien ongelmien poistamiseen tai estämiseen. Teoksessa 

kerrotaan, että tutkimus voi tarjota tukea päätöksentekoon. Näkisin, että opinnäytetyöni voisi 

liittyä yllämainittuun. Se antaa säätiölle tietoa, jonka avulla he voivat jatkaa tai kehittää verk-

koryhmiänsä ja näin ollen vaikuttaa yhteiskunnallisesti vankien puolisoiden hyvinvointiin, jonka 

kautta heidän mahdolliset lapsensa voivat hyvin. Ketjua voisi jatkaa loputtomiin. Tämän takia 

onkin hyvä huomata, että pieneltä vaikuttava teko tai tutkimus saattaa ketjussa kasvaa isom-

maksi merkitykseltään. (Muhonen & Puuska 2014, 12.) Tämä ei tarkoita, etteikö vankien puoli-

soiden hyvinvointi itsessään olisi tärkeää ja merkityksellistä, mutta pohtimalla mahdollista jat-

kumoa, ketjua, laajensin katsomusta siitä, miten asiat voivat saada kehittyessään yhä isompia 

merkityksiä.  

Teen ehdotuksia kyselyn vastauksien ja niistä tehdyn yhteenvedon pohjalta. Yksi ehdotus oli 

yksityiskeskustelut, mutta itse pohdin tässä sitä, veisikö ryhmäkeskustelulta pohjaa, jos säätiö 

mahdollistaisi yksityiskeskustelun kahden henkilön välillä. Ryhmämuotoinen työskentely saat-

taisi kärsiä tällaisesta lisäyksestä. Toki tällaista voisi kokeilla yhden ryhmän työskentelyn ajan 

ja jos ohjaajat huomaisivat sen vievän liikaa tilaa varsinaiselta ryhmältä, sitä ei enää jatkettaisi 

seuraavassa ryhmässä. Pääasiallinen toimintatapa on kuitenkin vertaistuellinen ryhmämuotoi-

nen keskustelu.  

Vaikka säätiö on tehnyt näitä kyselyjä aiemminkin, on tärkeää tehdä kysely joka ryhmälle, koska 

aina voi tulla jotakin uutta tietoa ja kehitettävää. Nyt osallistujat olivat valtaosin tyytyväisiä 

ryhmätoimintaan ja sekin on jo palaute itsessään säätiölle. Ehkä tällaisia ryhmiä voisi järjestää 

jopa enemmän, jos on resursseja, lähinnä aika saattaa olla haaste; monen ryhmän mahdutta-

minen työntekijöiden kalenteriin ja mahdollisten ulkopuolisten ryhmän ohjaajien rekrytointi.  

Myös mainostamiseen tuli parantamisehdotus. Tästä voisi Kriminaalihuollon tukisäätiö ottaa ko-

pin ja mainostaa ryhmää ehkä enemmän. Toki ryhmään saatiin tällä kertaa täydet kymmenen 

osallistujaa. Jos ryhmään olisi enemmän halukkaita osallistujia, voisi tämänkaltaisia ryhmiä 

järjestää esimerkiksi kaksi yhtä aikaa. Jos resursseja useampaan ryhmään löytyy, voisi ryhmistä 

miettiä parempaa mainostusta. Esimerkiksi perhetapaamisia ja muita tapaamisia voisi käyttää 

enemmän hyödyksi tällaisten ryhmien markkinoinnissa. Nyt kuitenkin ryhmät on saatu täyteen, 

vaikkei mainostus ole kyselyn vastaajien vastausten perusteella ollut järin suurta. Mutta kuten 
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jo mainittu, mainontaa voisi käyttää enemmän hyödyksi, jos olisi resursseja kahteen tai use-

ampaan ryhmään.  

Säätiön ryhmässä ei ole mitään jatkoryhmää, jonne ryhmäläiset ohjattaisiin ryhmän päätyttyä, 

vaan työskentely päättyy siihen. Olisikin hyvä, että säätiöllä olisi tarjota esimerkiksi jatkoryhmä 

halukkaille tai ainakin kartoittaa ryhmäläisten halukkuus tällaiselle. Tästäkin olisin voinut kysyä 

kyselylomakkeessa. Toki voidaan ohjata jonkin muun avun piiriin ja ainakin yksi heistä on jo 

valmiiksi säätiön asiakkaana (kertoo sen itse vastatessaan kysymykseen mistä on saanut tiedon 

vertaistukiryhmästä), mutta varsinaista jatkoryhmää ei ole. Suomen hallitus on asettanut yh-

deksi tavoitteekseen asiakaslähtöisemmän palvelun tuottamisen ja mielestäni juuri palvelujat-

kumoiden turvaaminen, kuten jatkoryhmän järjestäminen tukisi tätä tavoitetta. Asiakaslähtöi-

syydellä tarkoitetaan palvelujärjestelmien ja palvelukokonaisuuksien suunnittelua siten, että 

tavoite toimintaa tulee asiakkaan tarpeista eikä esimerkiksi järjestetä toimintaa vain siksi, että 

näyttäisi hyvältä, että on jotakin toimintaa, vaan että sille tosiasiassa on myös tarve. (Ovaskai-

nen, Suvivuo, Virjonen & Leino 2016.) Eli jos tarvetta olisi säätiön jatkoryhmälle, sellaisen voisi 

järjestää. Voisiko olla myös mahdollista järjestää vertaistukiryhmä myös pelkästään sellaisille 

henkilöille, joiden puoliso on jo vapautunut vankilasta, olisiko tällaiselle paikkaa ja kysyntää?  

Jatkotutkimusaiheita voisi olla esimerkiksi opinnäytetyö säätiölle täsmälleen samanlaisesta ryh-

mästä, niitä tuloksia voisi verrata opinnäytetyössäni saatuihin tuloksiin. Mitä enemmän saatai-

siin samankaltaisia tuloksia, sitä varmemmin esimerkiksi rahoitus säilyy ja tämän kaltaisia ryh-

miä järjestetään jatkossakin ja ehkä jopa lisätään ryhmien määrää. Mahdollista olisi tehdä jat-

kotutkimus jollekin toiselle järjestölle, jolla samankaltaisia ryhmiä. Mielenkiintoista olisi myös 

saada vankilassa olevien osapuolten mielipide esimerkiksi siitä, miten tämä vertaistukiryhmä 

on vaikuttanut heidän vapaana oleviin puolisoihin. Onko puolison olo selkeästi helpottunut, 

tuntuuko siltä, että tästäkin selviää? Jos mietitty esimerkiksi eroa vankeuden takia, onko mieli 

siinä suhteessa muuttunut? Näissä tietenkin tulee vastaan se, miten anonyymiys säilytettäisiin 

edelleen ja tutkimus pysyisi eettisenä, koska voi olla etteivät vankien puolisot (tai vangit itse) 

halua nimiensä selviävän edes opinnäytetyön tekijälle.   

Kyselylomaketta voisi muotoilla erilaiseksi, siihen voisi lisätä kysymyksiä tai väitteitä. Voisi 

miettiä onko kyselylomakkeen muotoilulla tai lisäkysymyksillä mahdollista saada enemmän ke-

hitysehdotuksia, koska opinnäytetyössäni ne jäivät niin vähäisiksi. Itse olen sitä mieltä, että 

vastaajien vähäinen määrä vaikuttaa merkittävästi siihen, paljonko vastauksista on mahdollista 

saada irti. Isommalla vastaajamäärällä kehitysehdotustenkin määrä olisi voinut kasvaa.  

Kaiken kaikkiaan kyselyn vastauksista voi nähdä yhtenevän linjan. Ryhmään osallistuneet hen-

kilöt ovat olleet erittäin tyytyväisiä ryhmään ja sen työskentelyyn. Joitakin kehitysehdotuksia 

tuli, mutta voi huomata, että säätiö on saavuttanut hyvän tuloksen ryhmätyöskentelyllä ja hei-

dän tapansa työskennellä on hyvin loppuun asti mietitty eikä kehitysehdotuksia niin paljoa tule 
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juuri tämän takia. Mielestäni oli hyvä ratkaisu, että säätiöllä oli valmiit teemat joka viikolle, 

jolla keskustelua lähdetään viemään eteenpäin. Osallistujien ei tarvitse itse lähteä avautumaan 

ja kertomaan jotakin hyvin henkilökohtaista vaan ohjaajat rohkaisevat siihen. Monesti ihminen 

haluaa kertoa, mutta ei kerro, ellei häneltä kysytä tai ellei häntä rohkaista siihen.  

Ohjaajia olisi voinut haastatella ja ottaa heidän näkökulmansa ja mielipiteensä osaksi pohdin-

taa. Heiltä olisi voinut kysyä heidän havainnoistaan ryhmän toimivuudesta ja keskustelun su-

juvuudesta sekä yleisesti ryhmän toiminnasta. Heiltä olisi voitu kysyä myös kehitysehdotuksia, 

joita he mahdollisesti ovat huomanneet. Olisi ollut mielenkiintoista tietää mitä vahvuuksia tai 

haasteita ryhmään toi se, että ohjaajia oli kahdesta eri maasta ja kahdesta eri järjestöstä.  

Sekä ovatko he oppineet toisiltaan jotakin uutta ja onko heidän yhteistyönsä myötä tullut oh-

jaajille ja järjestölle ideoita toiminnan kehittämiseen. Tämä ei kuulunut opinnäytetyöhön, 

mutta sitä olisi voinut pienimuotoisesti heiltä kysyä ja mainita opinnäytetyössä mahdolliset 

oivallukset.   

Rikosseuraamusalaa tämä opinnäytetyö hyödyttää, koska se tuo esille tärkeän näkökulman: van-

kien puolisoiden hyvinvointi ja asema. VAO eli vankien omaiset ry on tällä hetkellä suurin van-

kien läheisiin keskittyvä järjestö. Tämä on tärkeä aihe ja koska vankien puolisot ovat todella 

marginaalinen ryhmä eikä heille ole montaa paikkaa, jonne ottaa yhteyttä, saattavat he jäädä 

täysin vaille apua. Rikosseuraamusalan tulisi keskittyä enemmän heihin ja kohdentaa resursseja 

siten, että useammalla järjestöllä olisi mahdollisuuksia tarjota samankaltaista apua, jota VAO 

ja säätiö tarjoavat. Säätiö on mielestäni nähnyt hienosti tämän tarpeen ja lähtenyt kehittämään 

toimintaa vankien puolisoille.  

Digitalisaation yleistymisen vuoksi erilaisten vertaistukiryhmien järjestäminen on entistä hel-

pompaa. Ei tarvitse miettiä esimerkiksi tiloja tai aikatauluja ryhmälle. On helpompaa tuoda 

ihmisiä eri asuinalueilta yhteen internetin avustuksella ja rikosseuraamusalan tulisi käyttää tätä 

mahdollisuutta enemmän hyväksi ja toivon, että tämän opinnäytetyön myötä joku muukin ha-

luaa tehdä opinnäytetyön tai tutkimuksen aiheesta ja tuoda ilmi vertaistukiryhmien tärkeyden 

ja vankien omaisten tuen tarpeen. Mitä enemmän tutkimuksia ja opinnäytetöitä ja näin ollen 

tuloksia saadaan, sitä todennäköisemmin näitä tärkeitä asioita huomioidaan ja niihin saadaan 

muutosta tutkimus kerrallaan.  
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