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Opinnäytetyöni kuvaa Kriminaalihuollon tukisäätiön (Krits) Ehjä Perhe -projektin 
vertaisryhmätoiminnan pilottien (2008) välittämiä kokemuksia projektissa luodusta 
vankiperhetyön mallista. Aineisto muodostui reflektiivisten purkuistuntojen kautta, jolloin 
haastattelin kahta projektityöntekijää jokaisen heidän vetämänsä vanki-isä -vertaisryhmän 
jälkeen (2 x 8 ryhmäkertaa, kevät ja syksy 2008). Tutkin työntekijähaastatteluissa saamani 
laajan aineiston avulla vankiperheiden erityistä problematiikkaa ja sitä, miten erityisesti 
vanki-isiä voitaisiin tukea. Oman osionsa opinnäytetyössäni sai työntekijöiden oman toiminnan 
ja aseman reflektointi ja siinä ihmisyyden ja ammattilaisuuden välisen rajapinnan pohdinta. 
Lisäksi tarkastelen Ehjä Perhe -projektia sinällään, peilaten sitä jo aiemmin vankiloiden 
perhetyölle asetettujen tavoitteiden (Perhetyöryhmä 2003) edistymisen kanssa. 
 
Työn teoreettinen viitekehys koostuu vankien kuntouttamisen ja vankiperhetyön 
näkökulmista, siten että tuon esiin perheen merkityksen rikosuralta irtaantumisen prosessissa. 
Pyrin teoriaosuudessani myös viittaamaan ajankohtaiseen alan keskusteluun ja 
hahmottamaaan sellaista rikosseuraamusalan kokonaisuutta, joka olisi otollinen 
vankiperhetyön kehittämiselle. 
 
Vankiperhetyön tavoitteet ovat edenneet hitaasti rikosseuraamusalalla Suomessa. 
Opinnäytetyöstä käy ilmi, että vankiperheillä ei ole riittävästi yleistä merkittävyyttä ja sen 
asioiden hoito jakaantuu hankalasti vankilan muurin kummallekin puolen sekä kunnille että 
valtiolle: vankiperheelle ominaiseen välitilaan, jossa eri viranomaisten vastuut hämärtyvät.  
 
Tulosteni mukaan vanki-isiä tuetaan kuulemalla heitä, näkemällä heidät ja arvostamalla 
heitä, heidän isä-identiteetistään käsin. Erityisen tärkeää on tarjota heille mahdollisuus 
toteuttaa isyyttään oman lapsensa kanssa. Ohjaajien ammatillisista keinoista korostuu 
tuloksissani kohtaamisten ihmisen tasalla oleminen arkisesti ja epävirallisesti. Toisaalta tulee 
esiin vankiperhetyön sijainti rajatilassa suhteessa vankiin ja hänen perheeseensä sekä 
vankilaan ja siviilimaailmaan ja perhetyöntekijöiden välittäjän asema. Tutkimusaineistoni 
korostaa, että vankiperhetyön kehittäminen ei etene, ellei siihen saada avoimesti mukaan 
kaikkia vankiperheen kanssa työskenteleviä ammattiryhmiä, joilla voi olla hyvin erilaiset 
käsitykset vankiperheiden tarpeista.  
 
Ehjä Perhe -toimintamalli tarjoaa tutkimustulosteni mukaan monipuoliset 
soveltamismahdollisuudet sekä vankiloiden että myös koevapauden toiminnaksi. Tällöin 
suunnitelmallinen perhetyö tulee kytkeä jo vankeuden alussa rangaistusajan suunnitelmaan ja 
huomioida entistä vahvemmin vangin perheen merkitys ja vanhemmuuden tukeminen 
rikollisuudesta irtaantumisessa. 
 
Vankiperhetyössä vankilan ja siviilitoimijoiden ennakkoluuloton ja sujuva yhteistyö on 
tavoitteellisen työn ainoa kantava kulmakivi. Vankiperhetyölle asetettavat tavoitteet on 
yhtenäistettävä ja juurrutettava organisaatioon eli niiden taakse on saatava kaikki perheiden 
kanssa työskentelevät ammattiryhmät pääjohtajasta kesävartijaan. 
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The purpose of this thesis is to introduce the experiences gathered from the peer group activ-
ities in the pilot programmes (2008) of the Probation Foundations Sound Family Action’s pro-
ject through the model of the prison family support work which they have created. The re-
search data of this thesis was collected from reflective interactive interviews between me 
and two project workers after every prison father peer group meeting (2 x 8 peer group meet-
ings, spring and autumn 2008). By using this wide research data I focus on the problems of a 
prison family, especially on how the prisoner fathers can be supported. A part of my thesis 
focuses on the reflection of the actions and position of the project workers, as well as study-
ing the interface between humanity and professionalism. In addition I examine the Sound 
Family Action in itself and reflect it upon the prison family support work targets (Family task-
force 2003) set earlier and the progress of that. 
 
The theoretical frame of this thesis consists of the perspective of rehabilitation of prisoners 
and prison family support work, through which I adduce the meaning of the family in de-
sistance process. In the theoretical part I also aspire to point at current discussion of the 
criminal services and to picture a kind of an entity that would be favorable in developing the 
prison family support work. 
 
The goals of prisoner family support work have developed slowly within the criminal services 
in Finland. This thesis suggests that prisoner families do not have a sufficient general meaning 
or importance and that the handling of the matters of prisoner families is divided between 
workers and authorities in and out of the prison walls as well as between municipality and 
government: into a typical intermediate space of a prisoner family, where responsibilities of 
various officials are dimmed. 
 
The results indicate that prisoner fathers can be supported by listening to them, seeing them 
and respecting them from their father identity. Particularly important is to offer them an op-
portunity to implement their father identity with their own child. The most important factor 
in the professional practice of advisers seems to be the level of humanity in the interactions, 
being familiar and informal. On the other hand the intermediate position of the prisoner 
family support work (in relation to the prisoner, his family, the prison and the outside world) 
becomes evident as well as the family worker’s status as a mediator. The research data of 
this thesis highlights that the development of prisoner family support work does not progress 
without open collaboration between all profession groups around a prisoner family that might 
have very different views of the needs of a prisoner family. 
 
The results indicate that Sound Family standard of activity provides diverse implementation 
possibilities for actions in both, prison and supervised probationary. Therefore planned family 
work should be connected to the prisoner sentence plan in the beginning of imprisonment. 
Attention should be focused on the significance of a prisoner’s family as well as in supporting 
the prisoner’s parenthood in the process of desistance from crime. 
 
In the prisoner family support work, an open-minded and flowing cooperation between the 
prison and civil operators is the cornerstone of goal-oriented work. The objectives of prisoner 
family support work have to be unified and must be rooted to the organization. In other 



 

words all the parties –from the director general to the part time guard- that are working with 
the families have to agree on them. 
 
Key words: prisoner father, prisoner family, prisoner family support work, family work, reha-
bilitation on criminal services, development action, all-round collaboration, reflection in pro-
fessional practice 
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1 Johdanto

 

Opinnäytetyöni liittyy Kriminaalihuollon tukisäätiön (Krits) Ehjä Perhe -Vankiperheiden ehkäi-

sevän ja kuntouttavan vertaisryhmätoiminnan ja koulutuksen kehittämisprojektiin (ks. liite 1). 

Projektissa tehdyn vertaisryhmätoiminnan tavoitteena oli vankilassa olevien miesten perhe-

elämään sopeutumisen edistäminen vankeusrangaistuksen päättymisen jälkeen. Lisäksi pro-

jektissa kokeiltu malli tarjosi omissa ryhmissä kokoontuville naisille ja lapsille välineitä työs-

tää vankeusrangaistuksen mukanaan tuomaa problematiikkaa perheessä. Tavoitteena oli niin 

ikään ehkäistä yli sukupolvien siirtyvää rikollisuutta. (Sassi & Huhtimo 2009: 3.)  

 

Aineistoni muodostuu Kritsin tiloissa keväällä 2008 kokoontuneen Suomenlinnan vankilan isä-

ryhmän sekä Helsingin vankilassa syksyllä 2008 kokoontuneen isäryhmän ryhmänohjaajien ko-

kemusten purkamisesta ja reflektoinnista ryhmäkertojen jälkeen. Heiltä kerätty aineisto hei-

jastaa vertaisryhmätoiminnasta saatuja kokemuksia vanki-isien näkökulmasta. Lisäarvoa tuo-

vat monipuoliset huomiot perhetyön asemasta vankivanhempien kuntouttavassa kentässä. Pei-

lauspintoina näyttäytyvät vankiperhe eri puolineen, työntekijöiden oma asema ihmisyyden ja 

ammatillisuuden reflektoinnissa sekä itse projektin tuomat kehittämisnäkymät vankiperhe-

työlle. 

 

Tutkin sitä, miten vanki-isien vanhemmuutta voitiin tukea Ehjä Perhe –projektissa kehitetyn 

vertaisryhmätoimintamallin keinoin. Mitä ylipäänsä vankiperhetyö voisi olla Ehjä Perheen sil-

min nähtynä? Millainen oli projektin heijastamana perhetyön todellinen asema rikosseu-

raamuslaitoksen kuntouttavassa kentässä vuonna 2008? Korostan työssäni emansipatorista tie-

don intressiä, joka Ehjä Perhe -projektissa laajentui sen alkuperäisiä tavoitteita näkyvämmäk-

si yhteiskunnalliseksi vaikuttamiseksi (ks. Sassi 2011: 24). 

 

Monista syistä johtuen opinnäytetyöni valmistuminen on viivästynyt. Toisaalta olen saanut olla 

mukana Ehjä Perhe -projektissa sen päätökseen (2010) asti ja pystyn vertailemaan omia ha-

vaintojani vertaisryhmätoiminnan loppuarviointia vasten. Mukanaan tämä kaikki on tuonut 

ihmisenä kasvamisen ja kehittymisen mahdollisuuden keskeneräisyyden ja epävarmuuden sie-

tämisen rinnalle. Tässä prosessissa samaistuin vanki-isiin, vaikka minun tulikin kätkeä se taus-

ta-ajattelukseni. 

 

Opinnäytetyötä viimeistellessäni eräänlainen historiallinen ympyrä sulkeutuu. Perhetyöryh-

män (2003) mietinnöstä melko muuttumattomina säilyneet tavoitteet syntyvät osin uudelleen 

ja päivitettyinä Rikosseuraamuslaitoksen Lapsi- ja perhetyön linjausten (2013) muodossa ja 

kääntävät aivan uuden lehden vankiperhetyön evoluutiossa. Koska näen eräitä yhtymäkohtia 

näissä linjauksissa suhteessa jo aiemmin tekemiini tulkintoihin ja jopa utopioihin, katson var-
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memmaksi olla viittaamatta näihin linjauksiin, vaikka se toisaalta olisikin tarjonnut varsin pe-

rusteltua ja myös herkullista vertailua Ehjä Perhe -projektin aineiston kanssa. 

 

 

2 Teoreettinen viitekehys 

 

Inkapasitaatio, eli kyvyttömäksi ja vaarattomaksi tekeminen on Laineen lainaamien Zimringin 

ja Hawkinsin (1995) mukaan löydetty vankilan tehtäväksi, kun on petytty pelotevaikutukseen 

(engl. deterrence) ja vankien kuntouttamisen mahdollisuuteen (Laine 2007: 277, 280). Kun-

touttaminen on kuitenkin moniselitteinen käsite. Sillä tarkoitetaan Lainetta mukaillen (2007: 

263—264) kaikkia niitä toimia, joilla yksittäiseen rikoksentekijään pyritään vaikuttamaan ran-

kaisun aikana siten, että hänen taipumuksensa syyllistyä uusiin rikoksiin vähenisi ja että hä-

nellä olisi paremmat mahdollisuudet elää yhteiskunnalle hyödyllisenä kansalaisena. 

 

Pohja keskeisille kriminaalipolitiikan välineille luotiin varsinaisesti 1800-luvulla, mutta hoita-

misen ja kuntouttamisen ajatukset tulivat vankeinhoitoon jo vankilan esiasteissa Englannin ja 

Hollannin työtaloissa 1500-luvun lopulla Laineen viittaamien Foucault’n (1980), Sellin (1944) 

ja Mathiesenin (2006) mukaan (Laine 2007: 264). Viimeistään 1800-luvulla syntyi myös edel-

leen jatkuva keskustelu kontrolloivien ja kuntouttavien toimintojen yhdistämisestä (Laine 

2007: 264). Keskustelua kuvaa hyvin Martinsonin (1974) artikkelin ”Mikä toimii? (What 

works?)” väännökset ”mikään ei toimi” (engl. nothing works) ja toisaalta ”kaikki toimii” (engl. 

”everything works”). (Laine 2007: 266, Laine 2011: 38.) 

 

Edellä mainitun pohjalta voi vankien kuntouttamisen mahdollisuudet niputtaa sanomalla, että 

mikään ei ole mahdollista, eikä mikään ole tyystin mahdotontakaan. Laine (2007: 268) nostaa 

esiin toimintakentän realismin: kuntoutusmenetelmien sinänsä positiiviset aikaansaannokset 

kumoutuvat olosuhteissa, joihin henkilö vapautuu. Mäkipää (2010) viittaa tutkimuksensa Val-

votun koevapauden toimeenpano ja sovellettavuus osiossa ”Arkielämän harjoittelua kontrol-

loidusti” puolestaan koevapauden mahdollisuuksiin torjua ainakin osin tyypilliset epäsuotuisat 

olosuhteet esimerkiksi pelkästään kontrolloidun päihteettömyyden sekä normaalin arkirytmin 

syntymisen kautta (Mäkipää 2010: 186—188). 

 

Laine perää malttia tavoitteelle uusintarikollisuuden absoluuttisesta ehkäisemisestä ja esittää 

päihdehuollon monitasoisen hoitotuloksen määrittelyn soveltamista myös vankien kuntoutta-

misen saavutusten arviointiin, vaikka ymmärtää esitetyn mallin ongelmat vaikuttavuustutki-

musten kannalta. ”Kuntoutuminen” voi olla sitäkin, ettei tee vakavia rikoksia tai rikokset har-

venevat. Myönteisenä voidaan nähdä sekin, että tilanne ei pahene tai tilanteen pahenemista 

pystytään hidastamaan. (Laine 2007: 270.) Mäkipään (2010: 189—190) tutkimuksessa useat 

haastatellut näkivät koevapauden onnistumisen mittarina myös rikollisuuden lievenemisen ja 
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harvenemisen sekä uudet tukirakenteena toimivat kontaktit viranomaisten ja kolmannen sek-

torin palveluihin. Jo pelkästään aktivoituminen elämänmuutoksen suuntaan voidaan nähdä 

merkkinä kuntoutumisesta. 

 

Arola-Järvi tuo esiin rangaistusajan suunnitelmien merkityksen toiminnan kehittämisessä. Hän 

korostaa vankiloissa tehtävän seurannan sekä suunnitelman päivittämisen tuottaman tiedon 

tärkeyttä prosessissa. Vankiloiden eräänä keskeisenä tehtävänä on toimintojen kehittäminen 

vankipopulaation tarpeista käsin. (Arola-Järvi 2012: 24.) 

 

Ettei ”vankipopulaation tarpeet” kuulostaisi liian epämääräiseltä, voidaan asiaa tarkastella 

yksilöllisestä rikosuralta irrottautumisesta eli desistanssista käsin. Johdattelen samalla lukijaa 

seuraavan otsikon pariin Lavikkalan koostamien periaatteiden mukana. Hän viittaa tutkimus-

tuloksiin McNeillin (2009) kautta. (Lavikkala 2011: 127.) 

 

Ensinnäkin yksilöllisen desistanssin huomioonottava lähestymistapa tunnistaa ja hyödyntää 

erilaisia identiteettejä. Toiseksi siinä ymmärretään avaintehtäväksi motivaation ja toivon ke-

hittäminen ja ylläpitäminen. Kolmanneksi lähestymistavassa tiedostetaan työntekijän ja asi-

akkaan sekä hänelle tärkeiden ihmissuhteiden (perhe) merkitys desistanssissa. (Lavikkala 

2011: 127.) 

 

Neljänneksi ko. lähestymistapa antaa tilaa henkilökohtaisille tai sosiaalisiin verkostoihin liit-

tyville vahvuuksille ja voimavaroille esteiden selvittämisessä. Näitä nostetaan esiin rikoksen-

tekijöiden riskeihin ja tarpeisiin keskittymisen rinnalla. Rikosuralta irrottautumisessa korostuu 

oman toimijuuden löytäminen, siten viidenneksi desistanssin huomioivassa lähestymistavassa 

työskennellään asiakkaan kanssa itsemääräämisen kannustamiseksi ja kunnioittamiseksi. Kuu-

denneksi inhimillisen pääoman kartuttamisen lisäksi lähestymistapa toimii sosiaalisen pää-

oman kysymyksissä yhteisöjen ja rikoksentekijöiden kanssa (vrt. Laine 2007: 104, 110). (La-

vikkala 2011: 127.) 

 

Yhteistyö yhteisöjen kanssa voidaan laajentaa restoratiivisen oikeuskäsityksen kaltaiseen yh-

teisönäkökulmaan asti (ks. Laine 2007: 365) tai maltillisemmin, ymmärtämällä esimerkiksi 

koevapauden työharjoittelupaikkojen merkitys sosiaalisen pääoman kysymyksissä, jopa niin 

että harjoittelupaikoilta toivottaisiin yhdessä kasvamisen arvon tunnustamista. 

 

Vankiloissa voitaisiin tavoitella terapeuttista kokonaisvaltaisuutta. Sen edellytyksenä olisi, 

että henkilökunta saa osallistua päätöksentekoon ja että organisaatiorakenne edistää kommu-

nikaatiota ja vastuuntuntoa (Laine 2007: 272). Seuraava vaihe olisi myös vankien äänen kuu-

leminen. Isaacs (2001: 355, 357) viittaa Garrettiin, joka oli pitänyt sekä henkilökunnalle että 

vangeille avoimia vankiladialogeja jo nelisen vuotta Whitemoorin vankilassa. Havainnoksi nou-
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si, että dialogit valaisevat yhteiskunnan sopeuttamisprosessin heikkouksia. Koposen & Lehto-

lan (2013: 87) haastattelemat vanki-isät toivoivatkin avoimempaa vuoropuhelua vankilan 

päättäjien kanssa vankilan perhetyöstä ja ehdottivat tässä hengessä päättäjien osallistumista 

isäryhmään. 

 

Tulisiko vankien kuntouttamisen tausta-ajattelun painopistettä siirtää uusintarikollisuuden 

ehkäisemisestä, mikä kuulostaa toiminnalta, joka suunnataan vankeihin jostain heidän ulko-

puoleltaan, rikosuralta irrottautumisen yksilöllisten prosessien tunnistamiseen, siihen herätte-

lemiseen ja käynnissä olevan prosessin edesauttamiseen? Ehkä tämä lähestymiskulma antaisi 

enemmän liikkumatilaa myös vankiperhetyön kehittämiselle. 

 

Eräs lähtökohta vankipopulaation tarpeiden näkökulmasta voisi olla Lavikkalan viittaus Porpo-

rinoon (2010), jonka mukaan asiakkaita olisi kuunneltava heidän yksilöllisestä desistanssistaan 

käsin, sen sijaan, että heille tarjotaan valmiiksi pohdittu ulkoinen ratkaisumalli. (Lavikkala 

2011: 128.) 

 

2.1 Kuntoutus rikosseuraamusalalla 

 

Laine viittaa Matthewsiin (2007: 217—226), jonka mukaan on menossa kriminaalipolitiikan 

monimuotoistumis- ja hajaantumisprosessi. Yhden ja yksimielisen valtiollisen kontrollipolitii-

kan rinnalle nousee uusia kriminaali- ja rankaisupolitiikan muotoja (restoratiivinen oikeus, 

uudet yhdyskuntaseuraamukset) ja eri viranomaiset ja vapaehtoiset toteuttavat näitä aikai-

sempaa hajautetummin (Laine 2011: 26). Laine povaa tulevaisuutta myös ”vanhoille vaihto-

ehdoille”, työllistävälle toiminnalle ja sosiaalityölle. Leimaavien riskiarviointien kerettiläise-

nä vaihtoehtona hän näkee ”everything works” -tyyppisen humanistisen kuntoutusajattelun 

viitaten Tochiin (2002), eli tuetaan prosesseja, jotka ikääntymisen ja muun kasvun kautta 

johtavat rikollisuuden vähenemiseen. (Laine 2011: 38, vrt. Laine 2007: 110.) 

 

Lavikkala tuo esiin merkittävän seikan McNeillin (2009) viitaten: huomiota on suunnattava 

enemmän asiakkaiden motivaatioon ja sosiaalisen todellisuuden vaikutuksiin eli interventiois-

ta varsinaiseen muutosprosessin (Lavikkala 2011: 100). Lavikkala kehittelee ajatusta Robinso-

nin ja Raynorin (2006, 2009) tapaan korostaen sitä, että menestyksekkäässä kuntoutuksessa 

on kyse suhteiden uudelleen rakentamisesta ja kansalaisen statuksen palauttamisesta. Myön-

teisen identiteetin mahdollisuuden kautta rikollinen leima poistuu, kun vuorovaikutuksessa 

”merkittäviin toisiin” saavutetaan restoratiivista oikeutta soveltaen ”neuvottelutulos” per-

heen, tukijoiden, sekä laajemmin yhteisön ja uhrien intressipiirissä (vrt. Laine 2007: 118 ja 

Laulumaa & Ylä-Mäihäniemi 2009). (Lavikkala 2011: 100.) 
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Kuntoutusjatkumoiden rakentaminen edellyttää Collanin & Rantasen (2009: 96) mukaan vanki-

lan avautumista yhteiskuntaan. Toisaalta rikosseuraamusalan uudessa asiantuntijuudessa vah-

vistuu Rantasen (2009: 119) mukaan jatkuva oppiminen ja valmius kehittämiselle nykyjärjes-

telmän toimintatapojen omaksumisen sijasta. Granfelt (2008: 31) korostaa kuntoutuksen otol-

liseen ajankohtaan ja oikeaan kohdentamiseen liittyviä mahdollisuuksia vangin pitkäjäntei-

seen elämäntavan muutosprosessiin sitoutumisessa. Työntekijän tehtävänä on välittää koke-

mus päihteettömän ja rikoksettoman elämän mielekkyydestä (Granfelt 2008: 31). On ymmär-

rettävä kuntouttavan työn prosessinomaisuus: työ on aloittamisia, keskeyttämisiä ja uudel-

leen aloittamisia (Granfelt 2007: 148). 

 

Linderborg & Kivivuori (2009: 10) viittaavat Savolaiseen (2009), joka on osoittanut suomalai-

sella pitkittäisaineistolla, että työllistyminen, perheen perustaminen ja tuleminen isäksi vä-

hentävät uusintarikollisuutta, kun aiempi rikollisuus on vakioitu. Rakenteelliset käännekohdat 

kuten avioliitto vaativat rinnalleen sisäisen tahdon muutokseen, jatkavat Linderborg & Kivi-

vuori (2009: 9) Laubiin & Sambsoniin (2003: 249) viitaten. Linderborg & Kivivuori (2009: 10) 

tuovat esiin rakenteellisen muutoksen ja sen tulkinnan välisen suotuisan vuorovaikutuksen 

rikollisuudesta irtautumisen mahdollistajana. Laine avaa samaan lähteeseen Laub & Sambson 

(2003: 278) viitaten vielä uuden näkökulman: tutkituilla miehillä luopuminen ei ollut niinkään 

harkittu prosessi, vaan Beckerin ”sivuvalinnan” käsitteen kaltainen kunnollisuuteen sitoutu-

minen tiedostamattomasti (Laine 2007: 110). 

 

Toisaalta alhainen itsekontrolli vaikeuttaa rikosuralta irtaantumista Linderborg & Kivivuoren 

(2009: 11) lainaamien Morizot’n & Le Blancin (2007) mukaan (vrt. Laine 2007: 107, 108, 110). 

Siirtymävaiheisiin liittyvät instituutiot toimivat rikosuralta irtaantujille (engl. desisters) men-

neisyyden jatkuvuuden leikkaajina (engl. knifing off) (Linderborg & Kivivuori 2009: 12). Lin-

derborg & Kivivuori (2009: 13) ovat löytäneet Laubilta & Sambsonilta (2003: 145—147) merkit-

tävän irtaantujien ominaisuuden, nimittäin irtaantujien kyvyn vaihtaa ja muuttaa identiteet-

tiään sekä keinona että tukena toiminnallisessa uudelleen suuntautumisessa. 

 

Tällainen muuntuva identiteetti voisi olla myös kuntouttavaa työtä tekevän virkamiehen kei-

novalikoimassa. Granfelt (2007: 220) toivoo, että rikosseuraamusalan asiakkaat nähtäisiin ih-

misinä, jotka ovat eläneet rikkonaista ja rajua, epäsovinnaista elämää. Sen pohjalta lähdet-

täisiin etsimään erehtyvien ja hankalien, mutta arvokkaiden ihmisten kanssa erilaista (rikok-

setonta, päihteetöntä) tapaa olla aikuinen mies tai nainen. Vahvasti rajatusta virkamiesroolis-

ta irrottautuminen vaatii rohkeutta kohdata vangit ammattilaisena ja ihmisenä ilman suojaa-

vaa virkamiesroolia. Taito olla yhteisössä kuntoutusmyönteistä ilmapiiriä tukien edellyttää 

ammatillisuutta ja herkkyyttä läheisyyden sekä etäisyyden säätelyssä. (Granfelt 2008: 44.) 
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Tässä ja nyt tilannetta voivat ohjata tunteet, jolloin työntekijän on tehtävä nopeita, intuitii-

visia ratkaisuja, joihin ei ole yksiselitteistä vastausta (Granfelt 2008: 65). Toisaalta Särkelän 

(2001: 39) mukaan asiakas suhtautuu armollisesti virheitäkin tekevään työntekijään, jos tämä 

kohtelee asiakastaan myönteisesti ja kunnioittavan arvostavasti. Esitin Särkelälle Kuntoutta-

van sosiaalityön opintojakson auditorioluennolla yleisökysymyksen miten ammatillisuus määri-

tellään, johon hän vastasi ammatillisuuden olevan kaikkea sellaista toimintaa, mikä auttaa 

asiakasta (Laurean luentomuistiinpanot 22.1.2008). 

 

Pyrin tässä osoittamaan, että rikollisuudesta irrottautumisen prosessissa suurennuslasin alle 

tulee laittaa sekä irtaantujien että heitä siinä työkseen tukevien henkilöiden ominaisuudet, 

vuorovaikutuksen toimivuus ja myös esteet. Työntekijöiden aktiivinen rooli korostuu jo rikos-

seuraamusalan asiakkuuden lähtökohdissa, mistä meidän tulee olla alati tietoisia. Tämän La-

vikkala (2011: 107) tiivistää Turneriin (2010) viitaten huomioon: ”asiakkuus ei ole vapaaehtoi-

nen”. 

 

Eräs keino tutkittaessa rikollisuudesta irrottautumista on irrottautuneiden ja aktiivisten rikok-

sentekijöiden ajattelumallien vertailu. Erityishuomion tulevaisuuden desistanssi-

tutkimuksessa ansaitsee irrottautujien mielenlaadullisen luonteen määritteleminen, minkä 

korostuksen Lavikkala (2011: 106) lainaa Porporinolta (2010). Lavikkalan (2011) mukaan desis-

tanssin yleisemmät teemat ovat Lebeliniä ym. (2008) mukaillen: toivo ja pystyvyyden tunne, 

häpeä ja katumus, leiman sisäistäminen sekä vaihtoehtoiset identiteetit (Lavikkala 2011: 

106). Lavikkala (2011) tuo esiin pohdinnan syventämisen paikkoja Vaughanilta (2007) sisäisen 

moraalisen keskustelun merkityksen ja ”merkittävien toisten” roolit, joihin rikoksentekijä voi 

heijastella nykyistä ja mahdollista tulevaa itseään. Marunalta (2001) Lavikkala nostaa ajatuk-

sen irrottautujien erilaisista elämän käsikirjoituksista. (Lavikkala 2011: 106.) 

 

Kivivuori & Linderborg (2009: 49) tuovat esiin vaaran, joka korostuu lyhytaikaisvangeilla. Sup-

peana versiona tehtynä rangaistusajan suunnitelma (Ransu) saattaa näyttäytyä heille vain 

kontrollin välineenä, johon vetoamalla vangin esitys hylätään. Sen lisäksi, että suunnitelman 

tulisi olla ”sopimus yhteistyön sisällöstä”, sen kuntouttamispyrkimyksiä voitaisiin korostaa 

palveluohjauksellisemmasta näkökulmasta (ks. Arola-Järvi 2012: 50). Ajatusta vei tähän suun-

taan Lavikkalan (2011: 107) rikollisuudesta irrottautumisen asiayhteydessä tekemä viittaus. 

Hän viittaa Valokiveen (2010), joka kuvaa ”case managementia”, yksilökohtaista palveluohja-

usta ja siihen liittyvää palvelujen keskitettyä ja vastuullista koordinaatiota sekä jatkuvaa seu-

rantaa yhdessä asiakkaan kanssa (ks. Collan & Rantanen 2009: 96—97). Tämän kaltaisen työot-

teen soisi leviävän laajemminkin rikosseuraamusalalle, vaikka se esimerkiksi vankiperhetyössä 

on miltei työskentelyn perusedellytys.  
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Palveluohjauksellisen metodin tarvetta ei vähennä Lavikkalan (2011: 102) esiin nostama Ma-

quire’in ja Raynorin (2006) löydös, jonka mukaan vahvinkin rikoksentekijän muutospyrkimys 

voi murentua jatkuvien talous- ja asumisongelmien, yleisesti sanoen sosiaalisten ongelmien 

ristitulessa. Työn ja perheen monitasoista liitosta rikollisuudesta irrottautumisessa eli desis-

tanssissa tukee Linderborgin & Kivivuoren (2009: 138) havainto, jonka mukaan yksistään per-

hesiteiden varassa ei irtaantumispäätöstä ole helppoa ylläpitää, jos sidokset muuhun yhteis-

kuntaan jäävät heikoiksi. Kuitenkin rikollisuuden katuminen ja itsen määrittely isäksi näyttä-

vät vaikuttavan myönteisesti rikollisuudesta irrottautumisessa (vrt. asenne ”ei koskaan voi 

tietää mitä voi sattua”) (Lavikkala 2011: 105). 

 

WOP-projektissa tavoiteltu arvostava tila merkitsee vankien kohtaamista ihmisinä, jotka elä-

vät vaikeassa tilanteessa: kestävien tulosten saavuttamiseksi heidän osallisuutensa ja sitou-

tumisensa oman kuntoutusprosessinsa kaikkiin vaiheisiin on välttämätöntä (Granfelt 2008: 

95). Granfelt (2008) viittaa Juhilaan (2004: 24—31), jonka mukaan kategoriassa ”kriminalisoi-

tuneet narkomaanit” luottamuksen osoittaminen on vastapuhetta leimatulle identiteetille 

(Granfelt 2008: 47). Lavikkala (2011: 125) viittaa Taitiin (2008) kuvatessaan ideaalitilaa kun-

touttamisessa, jolloin kuntouttaminen näyttäytyisi vankien näkökulmasta huolenpitona, jota 

luonnehtii kunnioittava, reilu ja ystävällinen vuorovaikutus. Tällainen kuntouttavan muutos-

työn dialogisuuden laatu edellyttää Lavikkalan (2011: 124) lainaamien Taxmanin & Ains-

worth’in (2009) mukaan laitosta, missä kuntouttava työ on yhtä hyväksyttyä rutiininomaisten 

turvallisuustoimenpiteiden kanssa. 

 

Jonkinlaisena yhteenvetona siitä, mihin meidän tulisi kohdistaa huomiomme rikollisuudesta 

irrottautumisen tukemisessa, käy ilmi Lavikkalan viittauksessa Porporinoon (2010). Vahva ir-

rottautumisaikomus ennustaa rikosuran lopettamista. Asiakkaiden aktiivisuus selvittää sosiaa-

lisia esteitä voidaan liittää desistanssiin. Tässä koettu pystyvyyden tunne vahvistaa irrottau-

tumisen motiivia. Rikosuran vaihe tuo esiin erilaiset kysymyksenasettelut. Desistanssi on sik-

sak-liikettä, takaiskuja tulee ja niihin tulisi suhtautua tyynen kannustavasti, ettei irrottautu-

miskehitys suistu raiteiltaan. Irrottautujan mielenlaatutekijät on selvitettävä. (Lavikkala 

2011: 127.) 

 

2.2 Perhetyö rikosseuraamusalan kuntouttavassa kentässä 

 

Perhetyö määrittyy rikosseuraamusalalla hieman epämääräisesti toimintana, jossa ollaan yh-

teydessä vankien perheenjäseniin. Perhetyö on käytännössä hajautettu useille henkilöstöryh-

mille. Toimintaa ohjataan välillisesti rangaistusajan suunnitelman avulla. (Hulkko 2008: 68.) 

 

Hulkon (2008: 68) edellä mainittu kuvaus on edelleen ajankohtainen. Voi olla jopa niin, että 

tietynlainen epämääräisyys ja hajautus ovat vallitseva olotila. Rangaistusajan suunnitelma 
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voisi olla avainasemassa muutoksessa parempaan, mutta vain siinä tapauksessa, että sen 

mahdollisuuksia hyödynnetään. Kaukoranta (2009: 55) haluaisi esimerkiksi osallistaa vangin 

perheen rangaistusajan suunnitelman laadintaan. Moniammatillisen verkoston mukaan saami-

nen kotikunnasta puolestaan vahvistaisi vangin roolia kuntalaisena (Kaukoranta 2009: 55, ks. 

myös Hulkko 2008: 72.) 

 

Keinänen, Tolvanen, Helminen ja Kilpeläinen (2010: 25) tuovat esiin rangaistusajan suunni-

telman ”ei niin velvoittavan sävyn”, kun sen laadinnassa on tarpeellisessa määrin oltava yh-

teistyössä, vangin suostumuksella, kotikunnan viranomaisiin, yksityisiin yhteisöihin kuten 

päihdehuoltolaitokseen sekä yksityishenkilöihin, erityisesti omaisiin. Vangin sosiaalisiin sidok-

siin liittyviä tavoitteita (yleisesti koskien vangin perhettä ja rikollista kaveripiiriä) oli kirjattu 

rangaistusajan suunnitelmaan 16 % poistumislupahakemuksista (Keinänen ym. 2010: 62). Van-

gin perhesuhteiden olemassaololla tai niiden puuttumisella ei nähty olevan juuri vaikutusta 

poistumisluvan myöntämiseen, joskin perhesuhteiden tukeminen nähtiin tärkeäksi poistumis-

lupien tehtäväksi (Keinänen ym. 2010: 93). Tässä saattaa olla havaintoesimerkki retoriikan ja 

käytännön toteutuksen välisestä liitosta. 

 

Valvotun koevapauden toimeenpanojen lisääntyessä korostuu rangaistusajan suunnitelman 

merkitys entisestään. Rikosseuraamusviraston ohjeen (6/011/2008) mukaan koevapauden si-

sältö määräytyy sen kautta mitä ja miten suunniteltua toimintaa voidaan jatkaa siviilissä. 

Raami on sikäli väljä ja yksilöllisiin räätälöinteihin mahdollistava, että lähtökohtaisesti mikä 

tahansa toimipaikka käy, kunhan siellä tapahtuva toiminta edistää koevapauteen lähtijän so-

peutumista yhteiskuntaan. (Mäkipää 2010: 17, 33.) 

 

Periaateohjelmien kautta, jotka pohjautuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin sekä 

kansallisiin lakeihin, perhetyö näyttäytyy perusteltuna ja välttämättömänä, mutta ongelman 

muodostaa sen viitekehyksen epämääräisyys: rikosseuraamusalan perhetyölle ei ole asetettu 

selviä rajoja (Hulkko 2008: 70). Tähän liittyy Ehjä Perhe -projektissa virinnyt toive siitä, että 

perhetyön asema tunnustettaisiin luomalla sille selkeä rakenne. Jos perhetyö on edelleenkin 

hajautettu eri ammattiryhmille ja sitä ei koordinoida, sitä on mahdotonta kehittää ilman toi-

mintarakennetta ja se näkyy tavoitteiden ja niiden toteutumisen historiasta. (Ks. Sassi & Huh-

timo 2009: 43.) 

 

Tumma pilvi olisi varjostanut hajautettuakin perhetyötä, mikäli rikosseuraamuslaitoksen ta-

voite vankilapappien siirtämiseksi pois palkkalistoiltaan (Miettinen 2012:2) olisi toteutunut. 

Sassin ja Huhtimon (2006: 24) mukaan perhetyö on eräs merkittävimmistä vankilapappien teh-

täväalueista. 
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Toisaalta ”Perhe muurin toisella puolella” -työryhmän mietinnössä (2003: 95) todetaan, ettei 

määrärahojen puolesta ole mahdollisuutta perhetyön kehittämiseen esitetyssä laajuudessa ja 

näin ollen mietinnön maltillisemmaksi tavoitteeksi jää perhetyön arvostuksen nostaminen se-

kä huomion kiinnittäminen työn laadun ja työmenetelmien uudistamiseen. Henkilökunnan 

koulutuksella tulisi pyrkiä vähintäänkin siihen, että kaikilla henkilöstöryhmillä on yhteiset 

perhetyön tavoitteet (Perhetyöryhmä 2003: 93). Tällä vaikutettaisiin työn laatuun. Työmene-

telmien uusintamiseksi kehittämisen alueena olisi työryhmän esittämä vankien vanhemmuu-

den taitoja kohentava toimintaohjelma (vrt. Lavikkala 2011: 122-123) yhteistyössä yhteiskun-

nan perhetyön toimijoiden kanssa (Perhetyöryhmä 2003: 87). Tästä yhteistyöstä on tuore 

näyttö Riihimäen vankilan vanhemmuusteemaisesta isäryhmästä, josta saaduista kokemuksista 

haastateltu apulaisjohtaja korosti juuri toiminnan laadun merkitystä (Koponen & Lehtola 

2013: 87). 

 

Oikeusministeriön vastineessa (2011) lapsiasianeuvottelukunnan aloitteeseen (LAPS11/63) 

kannatettiin kolmannen sektorin toimijoiden osallistumista vastaisuudessakin vankiloiden lap-

si- ja perhetyön arviointiin ja kehittämiseen. Ministeriön mukaan vankiloiden ulkopuolisia jär-

jestöjä kuten Kriminaalihuollon tukisäätiötä tarvitaan, jotta näkökulma voitaisiin pitää mah-

dollisimman laajana. Lausunnossaan oikeusministeriö suosittelee, että vertaisryhmätoiminnas-

sa yhteistyötä Kritsin ja muiden järjestöjen kanssa jatketaan. (Sassi 2011: 17.) 

 

Sassi ja Huhtimo (2006: 32) tuovat esiin vankiperhetyön kaksijakoisuuden, kahdet erilaiset 

tarpeet, kaksi erilaista toimintakulttuuria: vankila ja siviili, joiden välillä korostuu perhetyön-

tekijän sillanrakentajan rooli. He tuovat myös esiin sen kuinka vaikeaa on ymmärtää, mitä 

toinen joutuu kestämään toisaalta siviilissä ja toisaalta vankilassa (Sassi & Huhtimo 2006: 27). 

Hulkon (2008) mukaan perhesuhteiden tukemisessa on oleellista yhteistyön alkuun saattami-

nen yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa ja tämän työn jatkaminen myös vapautumisen 

jälkeen (Hulkko 2008: 71). Rantala (2007: 220–221) tuo toista näkökulmaa pohtiessaan onko 

yhteistyöpyrkimys saumattomien palveluketjujen rakentamiseksi vapautuville vangeille epä-

realistinen. Jos yhteistyötavoite on pelkästään retorista, se ei velvoita, eikä siitä ole apua 

(Rantala 2007: 220–221). 

 

Toiviainen (2013) tuo esiin suljettua systeemiä vaivaavan itseriittoisuuden, joka heikentää 

valmiutta yhteistyöhön; uusia käytänteitä ei ole helppoa ottaa vastaan. Toiviainen (2013) nä-

kee toisaalta yhteistyön vaikeuden myös kuntien ja seurakuntien puolelta arvostuksen puut-

teena vankilassa tehtävään työhön nähden. (Toiviainen 2013: 8.) 

 

Hulkon (2008) haastattelema työntekijä niputtaa vankilan perhetyön mahdollisuuksia. Perhe-

tapaamisia voisi hyödyntää enemmän. Prosessia voisi sitoa järjestelmällisemmin rangaistus-

ajan suunnitelmaan ja selvittää perhe- ja parisuhdetilannetta. Vangin motivaatiosta on pitkäl-
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ti kiinni millaisin tavoittein lähdetään työskentelemään. Hulkko korostaa motivoinnin lisää-

mistä ja puheeksiottoa kaikkien vankien kohdalla. (Hulkko 2008: 71.) 

 

Hulkko (2008) näkee juuri rangaistusajan suunnitelman keskeisenä perhetyön suuntaajana. 

Suunnitelma tuo kaivattua konkretiaa: vankilan oma toiminta, vankilan ulkopuolinen toiminta, 

valvottu koevapaus ja viranomaisyhteistyö. Sosiaaliset sidokset tulee arvioida kokonaisvaltai-

sesti jo tulovaiheessa. Perhetyön suunnittelun kannalta olennaisia ovat sijoitukset ja sosiaali-

työn tarpeen kartoitus perhesuhteita ajatellen. (Hulkko 2008: 72.) 

 

Hulkko (2008) on edelleen ajan hermolla näkemyksissään. Voidaan myös vedota vankeuslain 

yleisiin säännöksiin. Vankeinhoitolaitoksella on velvollisuus toimillaan edistää vangin valmiuk-

sia elää rikoksetonta elämää (Mohell & Pajuoja 2006: 15). Ehjä Perhe -projektissa mukana 

olleet perheet esittivät kehittämisajatuksinaan perheiden huomioimisen voimavarana rangais-

tusajan suunnitelmassa sekä yhteistyön lisäämisen vankeinhoidon ja sosiaaliviraston välillä 

(Sassi & Huhtimo 2009: 27). Lähiesimiestason kommenteissa nousi esiin kynnys yhteydenotosta 

sijoittajayksikköön sosiaalisten suhteiden ja niiden tukemisen lisäämiseksi rangaistusajan 

suunnitelman tavoitteisiin perhesuhteiden muuttuessa (Sassi & Huhtimo 2009: 22). Lähiesi-

miehet nostivat esiin niin ikään perheelle suunnatun vertaisryhmätoiminnan liittämisen koe-

vapauden toimintamalliksi (Sassi & Huhtimo 2009: 29). Edellytyksenä on, että sosiaalisten 

suhteiden ylläpitäminen mainitaan rangaistusajan suunnitelmassa (Sassi & Huhtimo 2009: 31). 

 

Mohell & Pajuoja jatkavat järeästi tuomalla esiin aikaisemman toimintatarjonnan ja–mallien 

riittämättömyyden rangaistusajan suunnitelmien toteuttamisessa: he peräänkuuluttavat ra-

kenteellisia muutoksia ja resurssien kohdentamista vankien tarpeista käsin (Mohell & Pajuoja 

2006: 15). Kiinnostava on erään haastatellun vankilatyöntekijän näkökulma, jossa korostuu 

henkilökunnan aktiivisuuden merkitys. Toisaalta hän toteaa vankilan hankaluuden toimin-

taympäristönä sinällään, mutta toisaalta myös toteaa toimintaympäristön vapaamman puolen: 

kun joku innostuu ja lähtee vetämään toimintaa, tilaa ja mahdollisuuksia löytyy. (Hulkko 

2008: 72.) 

 

On muistettava, että poissaoleva isä (vanhempi) on aktiivisesti läsnä lapsen mentaalisessa 

arjessa Forsbergin ja Pösön (2009: 150) mukaan. Hulkko kysyy mitä perhetyö ylipäänsä on? 

Hän peräänkuuluttaa sen määrittelemistä tarkemmin erityisesti eroisyyden suhteen. Työnja-

koa tulisi myös selkeyttää. Kuka on lopulta vastuussa perhetyöstä, hän kysyy? Jos todetaan 

eroisien kuuluvan perhetyön piiriin, niin miten heitä tuetaan? Erovanhemmuuden tuen muoto-

ja tulisi luoda ja kehittää. Mihin asioihin tässä yhteydessä perhetyöllä pyritään vaikuttamaan? 

(Hulkko 2008: 72—73.) 
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Olisiko liian kunnianhimoista lähteä kehittämään rikosseuraamusalalla asioita, jotka ovat sivii-

litoimijoidenkin keskuudessa selkiytymättömässä tilassa. Toisaalta uuden ajan vankeinhoito-

laitos voisikin olla juuri tuollainen kehittäjä, jossa pohdittaisiin ero-, etä- ja poissaolevan 

isyyden teemoja uutta ohjelmatarjontaa luotaessa. Kaukoranta (2009: 57) nostaa esiin ajatuk-

sen vanki-isien erityisongelmiin keskittyneestä vastuuhenkilöstä vankiloissamme. 

 

Hulkko pitää työn substanssin selkeyttä pohjana korostamalleen mieserityiselle osaamiselle: 

vankilassa olisi hedelmällistä pohtia miten vankien isyys siellä merkityksellistyy organisaatioi-

den toiminnoissa ja käytännöissä (Hulkko 2008: 79). Lapsi on se perimmäinen syy, mikä sellai-

senaan määrittää myös erovanhemmuuteen liittyviä toimia (Hulkko 2008: 80). Koposen & Leh-

tolan (2013: 86) haastattelemien vanki-isien mukaan lapsen tulisi olla vankilan perhetyön 

ydin, jolloin yhteydenpito ja tapaamiset nähtäisiin lapsen oikeutena, ei tuomion lievennykse-

nä tai isän etu-oikeutena. 

 

Toiviainen (2013) jakaa pitkään alalla toimineen vankilapapin (vuodet 1999–2010) näkemyksel-

lisyyttä huomiossaan, miten vanki-isien usein ohut yhteys lapsiinsa, estää näitä lapsia kasvat-

tamasta isiään vanhemmuuteen. Vain vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa, rajojen asettami-

sessa, vihan ja kiukun vastaanottamisessa, vanhempi voi aidosti (ja kehittävästi) kamppailla 

oman voimattomuuden ja sisäisten ristiriitojensa kanssa. (Toiviainen 2013: 8.) 

 

Vankilan perhetyö on ristiriitojen kyllästämää. Jos halutaankin aktiivisesti sitoutua isyyteen, 

vankila koetaan esteeksi isyyden toteuttamiselle. Passiivinen isän rooli on looginen vaihtoeh-

to, suorastaan selviytymiskeino ahdistavassa isyyden tilassa. Perhetyöltä odotetaan yhteyksi-

en luomista ja ylläpitämistä, perhetilanteiden selvittämistä, yhteistyön aloittamista siviilitoi-

mijoiden kanssa ja ehkä merkittävimpänä ja työläimpänä isyyden jäsentämistä. (Hulkko 2008: 

73.) 

 

Isyyden jäsentämiseksi vankilassa tulee ensimmäisenä ja halvimpana ratkaisuna mieleen asi-

aan vihkiytyneen ja ehkä osin koulutetunkin vapaaehtoisen vetämä vanki-isien -vertaisryhmä, 

johon voisi soveltaa Ehjä Perhe -projektin toimintamallia tai toimia esimerkiksi SPR:n isä-lapsi 

-ryhmien mallin mukaan. Eräänä mahdollisuutena on, että vankiperhetyön uusi suunta on toi-

saalta vapautumisen jälkeisessä perheiden tukemisessa tai jopa palvelujen kehittämistä uu-

denlaisiin tuomion sovittamismuotoihin. Ruisniemen & Peltosen (2011: 15) mukaan vankeus-

tuomio, päihdekuntoutus ja vanhemmuuden tukeminen on mahdollista yhdistää. 

 

Edellisen vastapainona ja päivitettynä tietona on mainittava, että Riihimäen vankilan van-

hemmuusteemaisen isäryhmän arvioinnin mukaan käytännössä koeteltua toimintaa lapsita-

paamisineen, on mahdollista järjestää suljetussa vankilassa. Vankilassa ollaan myös valmiita 
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hyödyntämään vankilan ulkopuolisten tahojen osaamista perhetyön kehittämisessä. (Koponen 

& Lehtola 2013: 84.)  

 

Koponen & Lehtola (2013: 84—85) toteavat, että vanhemmuusteemainen isäryhmätoiminta on 

tämänhetkisen rikosseuraamuslaitoksen strategian sekä lapsi- ja perhetyön linjausten mukais-

ta uusintarikollisuutta ehkäisevää, kuntouttavaa toimintaa. Arviointiaineiston tuloksissa isä-

ryhmään osallistuneet vangit nostivat kaksi lapsitapaamista ryhmän parhaaksi anniksi, jopa 

niin, että lapsitapaamisen mainittiin olleen vankeusajan, ellei koko elämän paras päivä (Ko-

ponen & Lehtola 2013: 84, 89). 

 

2.3 Johtolankoja vankiperhetyön ongelmakentän hahmottamiseksi 

 

Voitaisiinko strategiatasolla pyrkiä yhdistämään vankiperhetyön tavoitteita sekä rikosten tor-

junnan että rikosseuraamusten näkökulmasta? Graham & Bennett (1998: 28) ovat ymmärtä-

neet perhepolitiikan kauaskantoisen merkityksen rikoksentorjunnassa. He tuovat esiin sekä 

perheiden toimivuuden keskeisyyden nuorten tekemien rikosten ehkäisemisessä että lohdulli-

sen, vaikkakin syiltään hämärän peitossa olevan ilmiön, jonka mukaan kaikista epäsosiaalisista 

lapsista ei tulekaan epäsosiaalisia aikuisia (ks. Forssen ym. 2002: 88). (Graham & Bennett 

1998: 28.) 

 

Voidaan pohtia, miten perheitä tulisi tukea länsimaisten tutkimusten meta-analyysin määrit-

tämien rikoksenteon riskiä lisäävien perhevaikutusten tarkastelun pohjalta. Keskiöön nousee 

lasten ja vanhempien välisen sekä vanhempien välisen suhteen laatu ja jatkuvuus. Riskiteki-

jöistä vaikutuksiltaan vahvin on lasten laiminlyöminen ja vaikutuksiltaan heikoin perhe-

elämän häiriöt, vaikka ne johtaisivatkin avioeroon asti. Riskitekijöitä ovat myös konfliktitilan-

teet, joissa vanhempien kurinpito on epäjohdonmukaista tai joihin liittyy perheenjäsenen hyl-

kääminen sekä poikkeava käyttäytyminen, jossa vanhemmat osallistuvat rikoksiin tai hyväksy-

vät rikollisen toiminnan. (Graham & Bennett 1998: 29.) 

 

Graham & Bennett (1998: 30) viittaavat Kolviniin ym. (1990) tuoden esiin lasta suojaavien te-

kijöiden rikoksen teon riskiä kompensoivien vaikutusten mahdollisuuden. Yli viisivuotiailla 

pojilla suojaaviksi tekijöiksi nousee hyvä koulumenestys, vanhempien aktiivinen valvonta, 

perheen ulkopuoliset hyvät ihmissuhteet sekä samaistuminen vertaisryhmän toimintaan myön-

teisessä mielessä (ks. Forssen ym. 2002: 91, 95). (Graham & Bennett 1998: 30.) 

 

Vanhempia tulisi ohjata tunnistamaan lapsiin kielteisesti vaikuttava perhekäyttäytyminen se-

kä ohjata heitä omaksumaan asianmukaisempi, perhettä rakentava toimintamalli. Vanhemmat 

voivat myös pyrkiä välttämään konfliktiin johtavia tilanteita ja vähintäänkin pyrkiä perustel-

tuun ja vähemmän ankaraan kurinpitoon (Graham & Bennett 1998: 33). Roos (2007: 211) pe-
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räänkuuluttaa satsaamista ahdingossa olevien vanhempien tukemiseen ja lasten terapian jär-

jestämiseen, mieluummin kuin lasten sijoittamiseen sijaiskoteihin tai laitoksiin. 

 

Sarvanti (2013) tähdentää, että rikollisuuden torjunnan johtotähtenä tulee edelleenkin olla 

ennaltaehkäisy. Hän tuo esiin rikollisuuden ennaltaehkäisyn vanhat keinot, yhdyskuntasuun-

nittelun, perheiden tuen ja syrjäytymisen ehkäisyn vastuun uusjaon näkökulmasta. Siinä kun-

nat joutuisivat vastaamaan kaikista asukkaidensa vankeudenaikaisista kustannuksista. Tämä 

motivoisi kuntia uudenlaiseen vastuuseen asukkaistaan, myös vangeista, joiden oikeudet pal-

veluihin eivät nykyisellään Sarvannin (2013) mukaan toteudu. Hallitusohjelman ehdotusta sel-

vitystyöstä vankien terveydenhuollon järjestämisen ja rahoittamisen siirtämisestä sosiaali- ja 

terveysministeriölle, hän pitää askeleena oikeaan suuntaan. (Sarvanti 2013: 10.) 

 

Enroosin (2008) tekemän tutkimuskatsauksen mukaan vanhemman vankeuden vaikutuksien 

tarkastelu on keskittynyt sukupolvien välisen ketjun näkökulmaan. Hänen mukaansa sosiaali-

toimella ei ole riittävästi tietoa vankiperheistä, eikä lastensuojelussakaan kiinnitetä huomiota 

vanhemman vankeuden merkitykseen tukitoimien näkökulmasta. Selkeänä puutteena voidaan 

nähdä, ettei vankien lapsista kerätä systemaattisesti tietoa, eikä huoli näiden lapsien asemas-

ta ole erityisesti kenenkään vastuulla. (Enroos 2008: 33.) 

 

Merkille pantavaa on, että aihetta ei ole juurikaan tarkasteltu lasten oikeuksien näkökulmasta 

(Enroos 2008: 33). Tähän seikkaan Kriminaalihuollon tukisäätiö on pyrkinyt saamaan selkeän 

muutoksen myös Ehjä Perhe -projektin (2007—2010) jälkeisessä toiminnassaan. Tästä yhtenä 

esimerkkinä on Taimi-ryhmä lapsille, joiden vanhempi on vankeudessa, yhteistyössä Helsingin 

seurakuntayhtymän erityisnuorisotyönkeskus Snellun kanssa sekä lasten nettisivut 

www.porttivapauteen.fi.  

 

Lapsiasianeuvottelukunnan aloitteessa (2011/63) tuodaan esiin lapsen oikeuksien kautta tarve 

varmistaa vankilahenkilökunnan koulutus lapsen kohtaamiseen, tapaamistilojen ja käytäntö-

jen lapsiystävällisyys sekä lapselle soveltuvan tiedon ja materiaalin tarjoaminen vankeusran-

gaistuksesta. (Sassi 2011: 4.) 

 

Päämäärätietoisen lapsen puolesta puhumisen Ehjä Perhe -projektissa ja sen jälkeen, voidaan 

katsoa osaltaan vaikuttaneen siihen, että vuoteen 2020 ulottuva Rikosseuraamuslaitoksen 

strategia sisältää maininnan perhetyön kehittämisestä erityisesti lapsinäkökulmaisesti (Sassi 

2011: 17). Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksessa on valmistunut syksyllä 2011 aloitettu lapsi- ja 

perhetyön linjaaminen, jossa uuden strategian tavoitteita tuodaan käytännön tasolle pereh-

dyttämällä vartijoita ja muita toimijoita lapsi- ja perhetyöhön (ks. Sassi 2011: 17). 
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Rautniemen (2007) mukaan kunnat eivät näe vankeja sellaisena erityisryhmänä, jolle räätälöi-

täisiin erityispalveluita. Vankiloiden näkökulmasta on vaikeaa löytää kunnista sopivia sosiaali-

työntekijöitä jatkopolkujen rakentamiseen. Hän jatkaa kuntien työntekijöiden äänellä, joiden 

mukaan tukitoimien järjestäminen on vaikeaa, koska vankien vapautumisesta ei saada tietoa 

riittävästi, riittävän ajoissa. (Rautniemi 2007: 27) 

 

Pajuoja (1997) pohtii vankien kunnallistamista tavalla, joka on mielenkiintoinen myös vanki-

perhetyön kannalta ja joka edustaa samaa ajattelun juurta Sarvannin (2013) ajankohtaisen 

pohdinnan kanssa. Pajuoja (1997) kuvaa sosiaalitapauksen joutumista vankilaan ja valtion kus-

tannukselle onnelliseksi tapahtumaksi kunnan kannalta. Hän hahmottelee julkisen sektorin 

palvelujen kokonaisuutta, joka olisi järkevä ja sisäisesti mielekäs vankien kunnallistamisen 

kautta ja on lähellä Sarvannin (2013) vastuun uusjaon ajatusta. (Pajuoja 1997: 122–124.) 

 

Voidaanko viranomaisten epäsystemaattisesta toiminnasta vankiperheitä kohtaan löytää mi-

tään myönteistä? Ehkäiseekö se joidenkin perheiden kohdalta leimautumista? Heikel (2004: 

293—312) on tarkastellut merimiesten kokemuksia isyydestä. Merimies-isiä ja vanki-isiä voi 

mielestäni vertailla jollain tasolla keskenään poissaolevan isyyden näkökulmasta. 

 

Merimiesten vaimot näkevät miesten poissaolon ongelmana, mutta myös mahdollisuutena 

muokata elämä sellaiseksi, kuin itse haluaa (Heikel 2004: 302). Sassin & Huhtimon (2006: 28) 

mukaan vankien vaimot omaksuvat pääroolin perheen vastuunkantajina ja tilan antaminen ja 

luottamuksen uudelleen rakentaminen puolison vapautuessa voi olla vaikeaa. Yksi perheen 

tärkeä tehtävä on määritellä merimiehen paikka yhteiskunnan rakenteissa (Heikel 2004: 310). 

Vangin perhe tulisi aivan samoin nähdä tällaisena paikan määrittäjänä ja ottaa heidät kump-

paneiksi tukemaan rikollisuudesta irrottautumisen prosesseja ja samalla heitä tulee tukea 

vähintäänkin ymmärtämällä heidän itseisarvonsa. 

 

Enroos (2008) tuo esille kolme seikkaa, jotka tulisi huomioida vankiperheille palveluja kehi-

tettäessä. Enroos viittaa Hairstoniin (1998: 617), jonka mukaan vankilassa olevien isien rooli 

ja vastuu on vain harvoin yhteiskunnallisen tarkastelun tai kehittämisen kohteena (Enroos 

2008: 38). Vanki-isien rajoitettu mahdollisuus saada kontakti lapsiinsa on vahvasti riippuvai-

nen heidän suhteestaan lasten äitiin (Enroos 2008: 41). Vanki-isät saattavat vetäytyä tai luo-

pua isän roolistaan (Enroos 2008: 41). Lavikkala (2011) viittaa McNeilliin (2009), jonka mukaan 

vahingoittuneet siteet perheeseen, sukuun ja ystäviin ohjaavat turvaamaan rikollisiin verkos-

toihin. Vastavuoroisesti sosiaalinen pääoma tukee desistanssia, erityisesti perhesuhteiden 

paikkaaminen, unohtamatta laajempiakaan yhteyksiä: työnantajaa, järjestöä tai uskonnollista 

yhteisöä (Lavikkala 2011: 103, vrt. Laine 2007: 107). 
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Kiinnostavan näkökulman tuo tähän Toiviainen (2013), jonka mukaan vanhemmuus voi joskus 

idealisoitua vankilassa, jolloin arjen vanhemmuus näyttäytyy todellista helpommalta tehtäväl-

tä. Idealisointi voi myös suuntautua henkilökunnasta vankiin päin, jossa vangin vanhemmuu-

delta edellytetään jotain enemmän kuin omalta vanhemmuudelta. (Toiviainen 2013: 8.) 

 

Rikoksentekijän status vanhempana tulisikin tunnistaa kokonaisvaltaisemmin ja kehittää vaih-

toehtoisia rangaistusmuotoja sekä vanhemmuuteen kohdistuvia ohjelmia vankiloissa, missä 

yhteydessä Enroos (2008) viittaa Ferraroon & Moeen (2003: 12—13); unohtamatta lapsen ase-

maa ja oikeuksia (Enroos 2008: 43). Nätkin (2009: 78—79) viittaa päihdekuntoutusta ja minä-

kuvan muutosta tutkineeseen Ruisniemeen (2006: 184—187), jonka mukaan puhe vanhem-

muudesta muuttui kuntoutuksen kuluessa: lapsissa nähtiin voimavara ongelman sijasta. Tär-

keää oli, että vanhemmat oppivat nauttimaan lastensa kanssa olemisesta ja perhe kiinnittyi 

tiiviimmin yhteen (Nätkin 2009: 78—79). 

 

Enroosin (2008) kaikille Suomen naisvangeille tekemän kyselyn mukaan palvelujen kehittämis-

tä hankaloittaa perheiden tilanteiden monimuotoisuus, mutta kaikki tilanne- ja tapauskohtai-

set järjestelyt viranomaisten taholta lasten tapaamiseksi koettiin myönteisinä, kun taas kriit-

tisesti suhtauduttiin vankilaturvallisuuden tuomiin rajoituksiin, tapaamiskäytäntöihin ja -

tiloihin sekä hankaliin käytäntöihin myös lastensuojelun puolella (Enroos 2008: 80). Yleisenä 

johtoajatuksena voisi olla kokemus lastensuojelun valvotuista tapaamisista, jonka mukaan 

vanhempien elämäntilanne voi muuttua parempaan suuntaan, mielenterveysongelmat voivat 

helpottua ja päihdekeskeisestä elämästä voi kuntoutua (Forsberg & Pösö 2009: 159). 

 

Pyrkimykseni objektiiviseen tarkasteluun murtuu ensin peitellymmin ja lopulta täysin avoi-

mesti näkökulmaisuudeksi, mikä soveltunee tämän osion loppusoitoksi. Erot ja moninaisuudet 

läpäisevät Juhilan (2006: 107) mukaan kaikki ihmiset, joten yhtä mallikansalaista ei ole. Kun 

nämä erot halkovat ihmisiä ja muokkautuvat sekoittuessaan kohtaamisissa toteutuu transkult-

tuurisuus (Juhila 2006: 108). Eroihin perustuvassa sosiaalityössä kunnioitetaan moninaisuutta 

eikä tuijoteta yksittäistä ongelmaleimaa (Juhila 2006: 110). Kaiken tämän ja erityisesti seu-

raavan kohdistan näkökulmaksi vankiperhetyöhön. Juhila (2006: 131) nostaa sosiaalityön eri-

tyiseksi haasteeksi sen, nähdäänkö erinäisten poissuljettujen yhteisöjen positiiviset, vertai-

suuteen perustuvat voimavarat kumppanuuteen perustuvan työotteen mahdollisuutena vai 

välttämättömyytenä kontrolloivaan, erot tukahduttavaan toimintaan. Näin sosiaalityönteki-

jöiden ja asiakkaiden kulttuurien sekoittuminen mahdollistaa kahdenlaisten tietojen dialogin 

(Juhila 2006: 139). Sosiaalityön ”ominta” asiantuntijuutta voisikin näin olla kyky asettua dia-

logiin erilaisten tietojen kanssa (Juhila 2006: 140). 

 

Nopeasti ajatellen rikosseuraamusala on mahdollisimman kaukana transkulttuurisuudesta. 

Toisaalta vankilaa otollisempaa paikkaa tuskin on maailmassa kulttuurien sekoittumiseen. 
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Vankilassa ääri-ilmiöt kohtaavat. Rikosseuraamusten täytäntöönpanossa lain koura pyrkii kont-

rolloimaan sitä osin avoimesti halveksivaa kansanosaa. Kumppanuuteen perustuva työote ei 

ole kuitenkaan kaukana dynaamisesta turvallisuudesta, joka perustuu Pajuojan (1997: 106) 

mukaan lähityöskentelyyn pienten vankiryhmien kanssa ja vankien tuntemisen lisäämiseen, 

jolloin dynaaminen turvallisuus saavutetaan vuorovaikutuksellisten keinojen ja taitojen avul-

la. Tässä lähestytään Juhilan (2006: 140) edellä esittämää kykyä asettua dialogiin erilaisten 

tietojen kanssa. 

 

 

3 Ehjä Perhe –kehittämisprojektin tavoite, sisältö ja toteutus 

 

Ehjä Perhe -projektin tarina alkaa 2005-2006 toteutetusta Kriminaalihuollon tukisäätiön Per-

heiden tuki –projektista (Vapautuvan tukiohjelma), jonka päätavoitteena oli rakentaa perhe-

työn polku vankeudesta vapauteen. Tämän projektin pohjalta syntyi vankiperhetyön opas: 

”Kun perhe lusii”. Samalla alettiin vakiinnuttaa käsitettä ”vankiperhe”. (Sassi & Huhtimo 

2006: 3.) 

 

Projektissa kehitettiin myös vangeille suunnattua vapauteen valmentavaa perheleiritoimintaa 

yhteistyössä Vilppulan vankilan kanssa, minkä tuotokset liitettiin osaksi vankiloiden perhetyön 

käsikirjaa. (Sassi & Huhtimo 2009: 3.) 

 

Jo tällöin Sassi & Huhtimo (2006: 3) puhuivat työstä vankilan ja siviilin välimaastossa sekä ko-

rostivat vankilan ja siviilin välisen tiiviin yhteistyön ratkaisevaa roolia vankiperheen tukemi-

sessa. Keskeistä projektin asiakastyössä oli asiakkaiden oma motivoituminen vastuunottoon 

elämästään (Sassi & Huhtimo 2006: 4), perheiden ongelmien ja voimavarojen kartoitus, erilai-

nen neuvonta sekä ohjaus kunnallisten palveluiden piiriin työn jatkumon ja asiakaslähtöisyy-

den näkökulmasta (Sassi & Huhtimo 2006: 31). 

 

Näillä eväillä Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) haettiin rahoitusta uudelle projektille eh-

käisevän- ja kuntouttavan vertaisryhmätoiminnan kehittämiseksi sekä vankiperhetyön koulu-

tuspaketin luomiseksi (Sassi & Huhtimo 2006: 31). Rahoitusta saatiin vuosille 2007-2010 (Sassi 

& Huhtimo 2009: 3). 

 

Eräs tärkeä huomio pohjusti uuden projektin lapsinäkökulmaa: oli havaittu, että lapset jäivät 

Perheiden tuki -projektissa vanhempien tuen tarpeen taustalle. Samalla toisaalta korostui 

vertaistyön tärkeys. (Sassi & Huhtimo 2006: 34.) 

 

Vuoden 2007 alussa alkoi Ehjä Perhe -Vankiperheiden ehkäisevä ja kuntouttava vertaisryhmä-

toiminnan ja koulutuksen kehittämisprojekti, jonka päämääränä oli kokonaisvaltaisen perhe-
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työnäkökulmaisen kuntoutusmallin (teemoitettu vankiperheiden vertaisryhmätoimintamalli, 

liite 5.) rakentaminen sekä vangille että hänen perheelleen. (Sassi & Huhtimo 2009: 3.) 

 

Projektin tavoitteena oli edistää vangin kykyä sopeutua takaisin siviiliin ja perheen pariin va-

pautumisen jälkeen. Tavoiteltiin myös välineiden antamista perheelle vankeusrangaistuksen 

tuoman problematiikan työstämiseksi ja perheen sopeutumiskyvyn edistämiseksi. Tämän lisäk-

si ja saatujen kokemusten pohjalta tuotettiin vankiperhetyön koulutuskokonaisuus rikosseu-

raamusalan ja sidosryhmien työntekijöille. (Sassi & Huhtimo 2009: 3-4.) 

 

Vertaisryhmätoimintamalli pilotoitiin vuoden 2008 aikana yhteistyövankiloina toimineiden 

Helsingin avovankilan Suomenlinnan osaston ja Helsingin vankilan kanssa (liite 2). Lapsille tar-

jottiin mahdollisuus työstää kokemuksiaan ja tuntojaan vanhemman vankeusrangaistuksesta 

tukemalla tunneilmaisua, sosiaalisia taitoja ja selviytymiskeinojen löytämistä erilaisten lapsil-

le soveltuvien toiminnallisten menetelmien kautta. Naisille tarjottiin apua ja ymmärrystä tu-

kea lasta ryhmäprosessin aikana. Vanki-isille tarjottiin tukea vanhemmuuden ja parisuhteen 

kysymyksissä. Kaikissa ryhmissä tavoiteltiin vertaistuen saamista ja tarjoamista. Aikuisten 

ryhmissä teemat olivat rinnakkaiset lasten ryhmän teemojen kanssa, jolla tavoiteltiin vanke-

usasian käsittelemistä ja ymmärtämistä myös lapsen näkökulmasta. Kahdeksan viikon toimin-

nan aikana perheiden tuen tarvetta kartoitettiin ja heitä ohjattiin tarvittaessa tukipalvelui-

den piiriin (liite 4). (Sassi & Huhtimo 2009: 4.) 

 

 

4 Tutkimuksen aihe, tavoitteet ja kysymykset 

 

On tärkeää kertoa, miten ja millaisten olettamusten varassa aineistoa on eri vaiheissa kerät-

ty. Näin näkökulmat ja tulkinnat kehittyvät tutkijan tietoisuudessa vähitellen tutkimusproses-

sin edetessä. (Kiviniemi 2001: 70, 82.) Opinnäytetyöni aineisto muodostui vuoden 2008 aikana 

vertaisryhmän ohjaajien avoimista haastatteluista, välittömästi vanki-isä -vertaisryhmien ko-

koontumisten jälkeen. Halusin tutkia miesten kokemuksia poissaolevan isyyden näkökulmasta. 

Opinnäytetyöni ohjaajat suhtautuivat kriittisesti ajatukseen, että näin subjektiiviseen prob-

lematiikkaan löytyisi vastaus vertaisryhmän ohjaajien välittämänä, silti minulle oli yllätys, 

että laajassa aineistossani hädin tuskin sivuttiin tätä aluetta. Toinen alkuperäinen näkökul-

mani oli työnohjauksellinen, mikä oli kuitenkin sellaisenaan pois suljettu ”opiskelijahaastatte-

lija ja kaksi haastateltavaa ammattilaista” -asetelman vuoksi. Nämä olivat kuitenkin lähtö-

kohtani. 

 

Aiheeksi muotoutui ensinnäkin vankiperheiden erityisen ongelmakentän kuvaaminen ja se, 

miten heitä projektissa pystyttiin tukemaan. Vaikka ohjaajat välittivät kokemuksensa erityi-

sesti isien ryhmästä, reflektoinnissa oli säännöllisinä peilauspintoina esillä kokemukset sekä 
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naisten että lapsien ryhmistä. Jos vertaa poikkeuksellista aineistonkeruumenetelmääni esi-

merkiksi osallistuvaan havainnointiin, on selvää, että välitön kokemus on tässä yhteydessä 

välitetty kokemus (vrt. Laamanen & Rantakömi 2008). Toisaalta osallistuvassa havainnoinnissa 

naisten ja lasten ryhmien heijasteet eivät olisi tällaisenaan toteutuneet. 

 

Työntekijöiden rooli ja tunnot vertaisryhmässä nousi toiseksi ja tasavertaiseksi reflektioissa 

käsitellyksi aihepiiriksi. Sen olisi voinut syventää tutkielman ainoaksi aiheeksi, mutta teke-

mässäni valinnassa etuna on perheiden kuvaaminen työntekijöiden aseman pohdiskelun rinnal-

la sekä avoimena aineistona että erityisesti kehitettävän työn kohteena. Vankiperheiden 

problematiikan alainen aineisto tuo ikään kuin lisäarvona vastauksen kysymykseen mihin tarvi-

taan vankiperhetyötä. 

 

Kolmanneksi aiheeksi nousi Ehjä Perhe -projekti, kehittäminen itsessään, ohjaajien kokemana 

ja verraten osin vankiperhetyölle asetettujen jo aiempien tavoitteiden (Perhetyöryhmä 2003) 

edistymisen kanssa. Halusin pitää avoimena nämä kolme näkökulmaa: perheiden, työntekijöi-

den sekä projektin itsessään ja koen, että ne rikastivat toisiaan prosessin kuluessa. 

 

Tutkimuksen kannalta on tärkeää tiedostaa, minkälaista vaihtelua tutkimusprosessin myötä 

tutkijassa, aineistonkeruumenetelmissä tai tutkittavassa ilmiössä tapahtuu. On tärkeää osata 

tuoda nämä kehitysprosessit esille myös raportoinnissa. (Kiviniemi 2001: 82.) 

 

Kuvio 1 havainnollistaa ja kiteyttää toisiaan ruokkivat tutkimuskysymykset. 
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Kuvio 1: Tutkimuskysymykset 

 

Aineisto vastaa käytännönläheisesti ja yksinkertaisesti kysymykseen: miten isyyttä voi tukea 

Ehjä Perhe -projektin vertaisryhmätoiminnan näkökulmasta. Aineiston kautta nousee 

kuitenkin esille lisäkysymys siitä, miten näitä vanki-isän kuulemisen elementtejä voisi siirtää 

vankilan arkeen? Työntekijän rooli ja tunnot osiossa on vankiperhetyötä yleisemminkin 

ihmistyön ongelman asettelua ja rajapintoja, keskitän kuitenkin tutkimuskysymyksen isyyden 

tukemiseen ammatillisiin keinoihin. Aineistolähtöisen projektikuvauksen voi nähdä eräänä 

kuvakulmana vankiperhetyöhön ja analyysi siitä on pääosin linjassa Ehjä Perhe -projektin 

loppuraportin kanssa. Näiden kolmen näkökulman kautta tutkin sivujuonimaisesti 

vankiperhetyön matkaa ajassa. 

 

TYÖNTEKIJÄN ROOLI JA TUN-

NOT VERTAISRYHMÄSSÄ: Mitä 

ammatillisia keinoja käytettiin 

tavoitteiden saavuttamiseksi 

vertaisryhmätoiminnan rinnal-

la? 

EHJÄ PERHE HANKE: 

Miksi kaikkia osallisia ei saada 

keskusteluun mukaan? Miksi 

vankiperhetyölle asetetut 

tavoitteet etenevät niin hi-

taasti rikosseuraamusalalla 

Suomessa? 

VANKIPERHEIDEN PROBLEMA-

TIIKKA: Miten vanki-isää voi-

daan tukea? Miten hankkeessa 

havainnoituja tuen muotoja 

voidaan siirtää vankilan ar-

keen? 
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Perhetyöryhmän mietinnöstä (2003) alkaen vankiperhetyöhön liittyvät tavoitteet ovat olleet 

melko vakiintuneet, näitä tavoitteita ajoi myös Ehjä Perhe -projekti. Näille tavoitteille, jotka 

eivät ole juuri edenneet, ei ole esitetty vaihtoehtoisiakaan vankiperhetyön järjestämisen 

ratkaisumalleja: keskusteluareenalle toivotaan aloitteita myös turvallisuussektorin 

ajattelijoilta. 

 

Olisiko parempi, että perhetyötä kehitettäisiin tunteettomammin, samalla rationaalisuudella 

kuin turvallisuusasioita rikosseuraamusalalla. Pitäisikö vankiperhetyön malli ajaa ovelammin 

rikosseuraamusalan rakenteisiin, vai tulisiko nuolenkärki suunnata siviiliin vangin perheeseen 

ja koevapauden aikaiseen toimintaan. Voinko aineistoni takaa tai peilaamalla sitä 

lähdekirjallisuuteen löytää johtolankoja siihen, miksi perhetyölle asetetut tavoitteet etenevät 

niin hitaasti rikosseuraamusalalla Suomessa? Elämmehän juuri nyt kiinnostavia aikoja, kun 

saamme nähdä mitä Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyön linjaukset tuovat tullessaan. 

 

 

5 Menetelmät tutkimusprosessissa 

 

5.1 Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 

 

Kehittämistyö vankilassa vaatii monien raja-aitojen ja perinteisten ennakkoasetelmien yli ja 

läpi menevää tiedonmuodostusta. Vankilassa on tehty paljonkin perinteistä tutkimusta. Uu-

della tiedontuotannolla on mahdollisuutensa uudistaa käytänteitä ja murtaa perinnettä, jossa 

uudistukset tulevat organisaatiossa ylhäältä alaspäin (ks. Laine 2007: 272). Uusi tieto nousee 

käytännön toiminnasta ja siellä esiintyvistä ongelmista. Huomattavaa on, että käytäntö itses-

sään on uuden tiedontuotannon paikka, tällöin tiedonmuodostus ylittää teorian ja käytännön 

rajat transdisiplinaarisesti eli tieteen rajat ylittävästi ja tiedon käyttäjät integroivasti, jolloin 

eri lähestymistavat täydentävät toisiaan. (Toikko & Rantanen 2009: 42.) 

 

Kehittämistoiminta ei välttämättä tavoittele riippumattomuutta kuten perinteinen tiedontuo-

tanto. Tiedonintressi nousee merkittäväksi metodologiseksi seikaksi. Jos kehittämisen pää-

määränä on todellisuuden muuttaminen ja lähtökohtana vallitsevat ristiriidat, voimme puhua 

emansipatorisesta tiedon intressistä. Tähän liittyy pyrkimys lähestyä yksittäisten ongelmien 

taustoja laajempien yhteiskunnallisten kehysten kautta eli hahmottaa kehittämistoiminnan 

yhteiskuntasuhde. (Toikko & Rantanen 2009: 44-46.) 

 

Rantalan (2007: 221) mukaan suurimmat ongelmat eivät ole paikallistason verkostojen rat-

kaistavissa, kun ongelmat ovat ensisijassa rakenteellisia ja poliittisia, toimintavaltuuksien ja 

resurssien puuttuessa niihin etsitään ratkaisuja tiedonvälityksen tehostamisesta, projektityös-

tä sekä toimijoiden osaamisesta, tahdosta ja sitoutuneisuudesta yhteistyöhön.  
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Kriittinen lähestymistapa nostaa monimuotoisen dialogin kehittämisen keskiöön. Kaikki osalli-

set yritetään saada keskusteluun mukaan. Toisaalta järjestelmän perusteet hyväksytään, toi-

saalta etsitään toisin tekemisen muotoja ja tapoja. (Toikko & Rantanen 2009: 47.) 

 

Ehjä Perhe -projektissa reflektio oli eräänä kehittämisen metodina. Kehittämiseen tarvitaan 

peili, kuten teoreettinen käsite, vuorovaikutus tai väittämä, joka heijastaa todellisuutta 

(Toikko & Rantanen 2009: 52-53). Projektissa oli monia toiveita ja tavoitteita siitä, miten 

vankiperhetyötä voitaisiin kehittää, mutta miten se peilautui rikosseuraamusalan todellisuu-

dessa? Mitä heijastui takaisin? Vaikutti siltä, että kaikkia osallisia ei saatu keskusteluun mu-

kaan. 

 

Usein dynaaminen kehittäminen tapahtuu sekä ongelmien että visioiden varassa. Pelkkä visio 

voi johtaa ”haihatteluun” ja ongelmakeskeisyys uusiin solmukohtiin. Epätasapaino korostuu, 

jos kehittämisellä ei ole riittävää yleistä merkittävyyttä. (Toikko & Rantanen 2009: 57.) 

 

Rantanen & Toikko (2006: 405) kertovat asiakkaiden roolin korostamisesta sosiaalityön käy-

täntötutkimuksen yhteydessä ja näkökulmaa laajennetaan kohti kansalaisuuden käsitettä. He 

(2006: 407) puhuvat kehittämistoiminnan laajemmasta merkityksestä, jota teoreettisten läh-

tökohtien analyysi auttaa näkemään. Tällaiseksi laajemmaksi merkitykseksi vankiperhetyössä 

voisi nostaa lasten oikeuksien näkökulman korostamisen. Ehjä Perhe -projektissa kansalaiset 

(vangit perheineen) joita toiminta koskee, osallistuivat ainakin kehittämistoiminnan toteutuk-

seen ja arviointiin. Forssen, Laine & Tähtinen (2002) viittaavat kansalaisuuskäsitteen pohdin-

nassaan Järventiehen (2000), joka liittää käsitteellisesti identiteetin ja kansalaisuuden syrjäy-

tymiskäsitettä parempina nimenomaan lapsitutkimuksessa, jolloin vältettäisiin lapsien, joilla 

on tulevaisuus edessään, leimaaminen. (Forssen ym. 2002: 98.) 

 

Arviointi suuntaa prosessia ja tuottaa tietoa kehitettävästä asiasta, unohtamatta myös mah-

dollisia epäonnistumisia ja eri näkökulmia (Toikko & Rantanen 2009: 61). Iteratiivinen eli eri 

vaiheissa toistuva neuvotteleva arviointi ja kommunikaatio pyrkivät tarkastelemaan ristiriitai-

sia intressejä, jolloin voidaan kysyä eri toimijoiden käsityksiä, näkökulmia ja oletuksia. Tässä 

prosessissa arviointi ja konkreettinen toiminta vuorottelevat keskenään. (Toikko & Rantanen 

2009: 84-85.) 

 

Arnkil tuo esiin kehittämismaailman arkeen ja myös innovatiivisuuteen liittyvien epäonnistu-

misten, haparointien ja yllätysten niukan raportoinnin, joka johtuu hänen mukaansa ainakin 

ESR-rahoitteisten projektien osalta pelosta menettää rahoitus (Arnkil 2006: 5-9). Ehjä Perhe -

projektin BIKVA-arviointi näyttää jääneen poliittisen korrektiuden asteelle, toisin sanoen vas-

tataan myönteisemmin, mutta ei olla valmiita toimenpiteisiin. Ehjä Perhe–arviointiseminaarin 
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paneelikeskustelussa tulivat esille hyvin ristiriitaiset intressit. Ainakin minulle paneelin pu-

heenjohtajana jäi selvä kuva rintamalinjojen murtumattomuudesta. Perhetyötä voidaan tehdä 

edelleenkin hajautetusti tai vaihtoehtoisesti kolmannen sektorin toimijoiden kautta. (Panee-

lin 5.12.2008 puheenjohtajan muistiinpanot.) 

 

Kehitettävän työmenetelmän tai – prosessin mallintaminen on tuotteistamista, joka edesaut-

taa tulosten levittämistä. Sitä voidaan tukea esimerkiksi koulutuksen avulla. Loppukäyttäjät 

tulee sitouttaa pidempiin sosiaalisiin prosesseihin ja jatkaa heidän kanssaan tuotteen kehit-

tämistä. Levittäminen on parhaimmillaan yhtä osallistava prosessi kuin kehittäminenkin. 

(Toikko & Rantanen 2009: 62-63.) 

 

Vankiperhetyön paratiisissa projektityöntekijät olisivat kouluttaneet vankiloiden lähityönteki-

jöitä ja tuotteen kehittämistä olisi jatkettu yhteistyössä. Peräkylän tutkimuksen (1987) haas-

tatellut vartijat pitivät kuntouttavien toimien yhdistämistä vartijoiden työtehtäviin erityisesti 

päätehtävän eli vankien kontrolloinnin ohelle henkisesti vaikeana paitsi vartijoille myös van-

geille (Peräkylä 1986: 128). Silloisen Vankeinhoidon koulutuskeskuksen opetusta haastatellut 

vartijat tarkastelivat kriittisesti käytännölle vieraana ja liian inhimillistä ja ymmärtävää van-

kienkohtelutapaa edustavana (Peräkylä 1987: 77). Näistä ajoista asenteet ovat toivoakseni 

hieman pehmentyneet, mikä ei pois sulje sitä, että kovan linjan kannattajien asenteet ovat 

saattaneet vanhoista ajoista koventuakin. On selvää, että Ehjä Perhe –projektin tyyppinen 

koulutus suunnattuna vartijakunnalle vaatisi uuden sukupolven asennemuutoksen, eikä pel-

kästään vartijakunnassa. 

 

WOP -projektin kokemusten mukaan vankeinhoidon kuntoutustoiminnan kehittäminen edellyt-

tää sektorirajat ylittävää yhteistyön koordinointia, jopa vankilan organisaatiokulttuurin muut-

tamista. Asiakastyön orientaationa tämä merkitsee räätälöityä palveluohjausta. Paneutuva 

verkostotyöskentely vie työntekijän lähelle asiakasta yhteistyökumppaniksi ja tukijaksi. (Col-

lan & Rantanen 2009: 96–97.) 

 

Mäkipään (2010: 222) mukaan yhteistyösuhteet vankilan ja ulkopuolisten välillä ovat synty-

neet henkilökohtaisten, ei niinkään koordinoitujen, kontaktien kautta. Mäkipään tutkimuksen 

(2010: 222) mukaan yhteistyön muotoja, vastuita ja vaikutuksia olisikin tarpeen tutkia tar-

kemmin: joka tapauksessa hän havaitsi tarpeen solmia keskusvirastotason yhteistyösopimuksia 

koevapauksiin liittyvien toimijoiden välillä. 

 

Arnkilin (2006) mukaan verkostotyöskentelyn moniasiakkuuden tuottamaa kompleksisuutta ei 

voida ratkaista mekaanisesti, vaan uudenlaisen integraation kautta: ammattiryhmien perus-

tehtävät eivät välttämättä olennaisesti muutu, mutta niiden yhteensovittaminen muuttuu 

(Arnkil 2006: 83). Arnkilin (2006) kuvaamassa projektissa edistetyt konseptit (verkostomaiset 
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ja dialogiset käytännöt lasten, nuorten ja lapsiperheiden tueksi) saattavat hänen mukaansa 

olla hyvästä palautteesta huolimatta sivuraiteella (Arnkil 2006: 75). Rautavan (2006: 233) mu-

kaan koulutusjärjestelmämme antaa vähän valmiuksia moniammatilliseen asiakastyöhön. Hän 

jatkaa, että ongelmien ratkaisuna voi toimia paremmin yhteistyön käsikirjoituksen muuttami-

nen, kuin sen määrän lisääminen (Rautava 2006: 233). 

 

Toikko & Rantanen viittaavat Kotteriin (2002) joka korostaa, että kehittämisen tulisi perustua 

tunteisiin ja kokemuksiin: kehittäminen konkretisoituu tällöin muutokseksi, vasta kun kehit-

täminen etenee asioiden näkemisen kautta kohti tunteita. Tällainen logiikka on lähellä osal-

listavaa kehittämistapaa. (Toikko & Rantanen 2009: 98-99.) 

 

Tunteet elävät kohtaamisissa, työskentelyssä ja tiedon tuottamisessa ja kantavat virallisen 

asiantuntijatiedon haastavaa tietoa (Granfelt 2008: 64). Nyt projektin kehittäjillä oli vahvoja 

tunteita ja onnistumisen kokemuksia, toivenäky vankiperhetyön tulevaisuudesta, jonka konk-

reettisena perusteena olivat vankiperheen tarpeet. Siellä missä tulosten soisi leviävän, ei näi-

tä tunteita, vastaavaa näkyä toimintojen kehittämiseksi vankiperhetyön eduksi, mitä ilmei-

simmin ole sympatioita syvemmällä tavalla. Sassin & Huhtimon (2009: 36–37) BIKVA-arvioinnin 

päättäjä-tahon näkemyksissä nousi kuitenkin esille asioiden vauhdittamisen tarve pohtimisen 

ja suunnittelun ohella sekä voimien yhdistäminen eri sektoreiden välillä. Erityistä huolta he-

rätti vankiperheen lapsen asema (Sassi & Huhtimo 2009: 45). 

 

Reflektiiviselle ammatillisuudelle on tyypillistä työntekijän jatkuva itsearviointi ja oppiminen 

sekä kyky joustavaan toimintaan erilaisissa tilanteissa kamppailevien ihmisten kanssa, tiedon-

tuotanto voi kohdistua myös toimijan oman toiminnan kehittämiseen. Toisaalta käytännön 

kehittämistoiminta kohtaa erilaisia ennakoimattomia tilanteita, jolloin tietoa tarvitaan toi-

minnan uudelleensuuntaamiseen. (Toikko & Rantanen 2009: 114.) 

 

Arnkil (2006: 56) puhuu soveltamiskuilusta, jossa hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurrut-

taminen kangertelee, huolimatta haastavien asiakasryhmien aktivoimisesta ja tähän liittyen 

hyvien käytäntöjen tuottamisesta. Toisena käsitteenä hän tuo esiin kestävyyskuilun toteute-

tun sosiaalisen pääoman ja aktivoitumisen jäädessä tilapäiseksi (Arnkil 2006: 56). Jos Ehjä 

Perhe -projektin osana oli ainakin osittain putoaminen näihin kuiluihin, olisi mielenkiintoista 

kohdistaa jatkotutkimus luodun toimintamallin leviämisen esteiden selvittämiseen. On huo-

mattava, että kehittämistoiminnan aikainen yhteistyö edesauttaa tiedon levittämistä ja siir-

rettävyyttä, jolloin kohtalonkysymykseksi voi monesti nousta: miten tulokset saadaan levite-

tyksi vähemmän edistyksellisiin työyhteisöihin (Toikko & Rantanen 2009: 115, 126). 

 

Voisiko vankiperhetyön tyyppistä projektia kehittää siten, että koulutus (levittäminen) tapah-

tuisi samanaikaisesti vertaisryhmätoiminnan rinnalla (vrt. Arnkil 2006: 63). Tällöin kehittämis-
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työn osana toimisi reaaliaikainen oppimisverkosto, jonka kautta kehittäminen muuntuisi nor-

maaliksi toiminnaksi (Arnkil 2006: 67). Tulevat potentiaaliset käyttäjät voisivat näin myös 

esittää suoran palautteensa juurtumisen käytännöllisistä esteistä. (Arnkil 2006: 68, 71.) 

 

Peltola & Vuorento (2007: 69) korostavat ohjausryhmän merkitystä ja tarkoituksellista ko-

koonpanoa tulosten juurruttamisessa. Tämä yhteistyöelin, joka kokoaa yhteen kehittämis-

kumppanuudessa mukana olevien organisaatioiden johtotason edustajat, on parhaimmillaan 

sitoutunut myös käytännölliseen toimintaan verkostojensa, asiantuntemuksensa ja vaikutus-

valtansa kautta. (Peltola & Vuorento. 2007: 69.) 

 

Kumppanuus voi olla myös näkemyksiltään ristiriitainen kehittämistyön sisältöön ja intressei-

hin nähden: työnjako, valta ja vastuu nostattavat myös keskusteluja kumppanuudessa mu-

kanaolevien erilaisuuden vuoksi (Peltola & Vuorento 2007: 67). Collan & Rantanen (2009: 95) 

viittaavat Kosomaa-Hovattaan (2004: 34) ja vahvistavat huomion, jonka mukaan WOP -

projektin ohjausryhmän tehtävä oli jäänyt irralliseksi ja etäälle projektista. Ohjausryhmä 

toimi kuitenkin yhteistyön ja keskustelun tilana, jossa tiedonvälitys korostui (Collan & Ranta-

nen 2009: 95). Projektin aikana on tärkeää rakentaa liittymäkohtia ja suhteita kehittäjien ja 

perustoimintojen työntekijöiden välille. Parhaimmillaan kehittävä toiminta on osana perus-

toimintaa jo projektissa. Täysin irrallisen projektin tulosten juurruttamisen ennuste on heik-

ko. (Peltola & Vuorento 2007: 77.) 

 

Kun vertaa Ehjä Perhe -vertaisryhmätoiminnassa (2008) saatuja kokemuksia vanki-isä ryhmän 

vetämisestä suljetussa vankilassa Riihimäen vankilan vanhemmuusteemaiseen isäryhmään 

(2012), voidaan nähdä vankilan työntekijän osallistumisen ryhmän vetämiseen kiistämättömät 

edut. Koposen & Lehtolan (2013: 83) arvioinnin mukaan vankilan työntekijä auttoi käytännön 

järjestelyissä sekä yhteydenpidossa vankilaan merkittävällä tavalla. Lisäksi Koponen & Lehtola 

(2013: 89) tuovat esiin vankilan työntekijän osallistumisen lisäarvon vankilan kannalta, kun 

isäryhmän kokemukset ja tieto jäävät vankilan hyödynnettäviksi ryhmän loputtua. 

 

Juurruttamista edistäviä rakenteita on mahdollisuuksien mukaan luotava jatkuvasti kehittä-

mistyön arjessa: nämä kontaktit edistävät myös kehittämistoiminnan ja perustoiminnan välis-

tä tiedonkulkua ja avointa ajatusten vaihtoa (Peltola & Vuorento 2007: 78–79). Kehittämistyö-

tä voi jo ennakkoon arvioida ja suunnata juurtumisen todellisten mahdollisuuksien mukaan. 

Erityisesti voidaan pohtia perustoiminnan resursseja ja myös tarvittavan asennemuutoksen 

todennäköisyyttä. (Peltola & Vuorento 2007: 76.) 

 

Rantalan (2007) mukaan sosiaalialan projektit syntyvät usein maailmanparannusinnosta, aut-

tamisen halusta ja toiminnantarpeesta: ne saattavat olla ainoa tapa saada kaikkein huono-

osaisimpien ääni kuulumaan ja ohjata heille tukea juuri heidän tarvitsemallaan tavalla (Ran-
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tala 2007: 35–36). Ovatko erilaiset kohdennetut projektit jatkossakin miltei ainoa tapa tehdä 

Ehjä Perheen kaltaista vankiperhetyötä, vai nähdäänkö vielä tulevaisuudessa, myös suljetuissa 

vankiloissa perhetyöhön erikoistuneita, muilta suljettuja osastoja, päihteettömien osastojen 

malleja soveltaen? 

 

5.2 Avoimien haastattelujen kulku 

 

Haastattelin keväällä 2008 vertaisryhmien ohjaajia kahdeksan kertaa välittömästi vanki-isä -

vertaisryhmän kokoontumisen jälkeen (ks. liite 2). Kyse oli Suomenlinnan vankilan ryhmästä, 

joka kävi Kriminaalihuollon tukisäätiön tiloissa. Syksyllä 2008 vertaisryhmien vetäjät kävivät 

vetämässä ryhmää Helsingin vankilassa ja minä suoritin haastattelut heidän palattuaan Krimi-

naalihuollon tukisäätiön toimitiloihin, niin ikään kahdeksana kertana. Haastattelut kestivät 

keskimäärin puolitoista tuntia. 

 

Nauhoitin OLYMPUS VN-480PC:llä purkuistunnot kokonaisuudessaan. Haastattelujen alussa oli 

ryhmänvetäjien vapaa osuus, jossa roolini oli aktiivinen kuuntelu ja mahdollisten tarkentavien 

kysymysten esittäminen. Kun haastateltavien avoin ja spontaani kuvaus ryhmän kulusta ja 

mieleen jääneistä tapahtumista oli tasaantunut, esitin kysymyksiä kokoamastani kysymysvali-

koimasta, en järjestelmällisesti kysellen, vaan valintaa ohjasi assosiaatio. Tiedonkeruun pu-

naisena lankana olivat isyyden tuen muodot ja keinot sekä vankiperhetyön kehittäminen Ehjä 

Perhe -projektissa. Lähelle tutkittavaa kohdetta vievien aineistonkeruumenetelmien avulla 

tutkittavan ilmiön arvoitus avautuu vähitellen ja myös tutkimusmenetelmälliset ratkaisut 

täsmentyvät (Kiviniemi 2001: 70). 

 

Haastattelut olivat avoimia. Avoin haastattelu vaatii enemmän taitoa, mutta toisaalta aihe-

alue, vaikka laajakin oli tähtäimessämme (Hirsjärvi ym. 2000: 195—196). Haastattelujen tun-

nelma oli keskittyneen intiimi ja vuorovaikutteinen. Loppuosa, mikä oli väljästi strukturoitu, 

oli intuitioni ohjauksessa. Kysymyksen, joka tuntui jollain kerralla sopimattomalta, jätin ky-

symättä. Kokeilin myös tapaa missä työntekijät saivat valita kysymyksen valikoimastani haas-

tattelun päätökseksi, mikä oli heille mieluisaa.  

 

Käytin kysymyksiä Laura Ylirukan arviointiprojektista (2000: 57) soveltaen ja sitten laadin nii-

tä lisää ryhmien teemoja ja vanki-isiä silmälläpitäen. Mukana oli myös huolipuhetta, erilaisia 

oletuksia, suhteessa miesten ja perheiden selviämiseen. Käytännössä Ylirukalta lainatut ky-

symykset olivat käyttökelpoisempia. Mikä parasta? Mikä ristiriitaista? Mikä yllätti? Minkä olisit 

voinut tehdä toisin? Korjasitko kurssia? Jäikö kysymyksiä vaille vastauksia? Mitä tunteita toi-

minnan aikana? Mitä tunteita toiminnan jälkeen? Olisinko voinut vastata kysymyksiin toisin? 

Mitä saavutettiin? Millaisin keinoin? Millaisia rooleja tunnistit käytössäsi? (Yliruka 2000: 57.) 
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Miten isyyttä voi tukea? Miten miehen identiteettiä voi auttaa rakentumaan? Uusi tarina ja 

elämänsuunta? Äidit ja lapset, miten he voivat tukea isää? Pyrkimykset? Vastuunottaminen? 

Vastaanottaminen? Vuorovaikutus? Syntyykö itsenäistä ja värikästä vertaisryhmätoimintaa? 

Kuntoutuminen? Isyys poissaolevana? Suhde lapsiin? Parisuhde? Miten vaimoa voi tukea? Perhe? 

Suhde vanhemmuuteen? Suhde omiin vanhempiin? Suhde omaan isään? Vankiyhteisö? Vastus-

tus? Kysymykset ryhmien teemoista ja ennakko-odotuksistani käsin jäivät melko ulkokohtaisik-

si. Esimerkiksi suhde omiin vanhempiin ei noussut ryhmissä lainkaan keskusteluihin. 

 

Ensimmäisten nauhoitusten aikana tein aluksi muistiinpanoja ja kirjasin välittömät assosiaa-

tioni lyhyesti avainsanojen kautta. Jälkikäteen ajatellen sanasta sanaan litteroitu aineisto on 

varsin riittävä. Välitön assosiaatio saattaa jopa johtaa harhaan. Luovuin tästä tavasta varsin 

pian, koska koin sen häiritsevän erityisesti omaa keskittymistäni, ehkä myös ohjaajien reflek-

tointia. Parempana tapana suosittelen itselleni jatkossa avainsanojen ja assosiaatioiden kir-

jaamista haastattelujen jälkeen vapaamuotoiseen päiväkirjaan. Moilanen & Räihä (2001: 54) 

viittaavat kokemuksiin, jotka toisaalta ovat vivahteikkuudessaan ja rikkaudessaan tyhjiin am-

mentamattomia, mutta toisaalta on vaarana, että kokemus särkyy, kun huomio kiinnittyy sii-

hen. Toisaalta Ylirukan mukaan kertomus työstä ja tapahtuneesta on aina eri asia kuin itse 

tapahtuminen, koska jälkikäteen tapahtuvassa reflektiossa tapahtumat jäsentyvät uudelleen 

(Yliruka 2000: 58). 

 

Haastattelun olosuhteet olivat varsin haastavat (vrt. Yliruka 2000: 58). Työntekijät puristivat 

varmasti viimeisen energiapisaran itsestään antaessaan haastattelun välittömästi vertaisryh-

mätapaamisten jälkeen. Tuli selväksi, että ryhmä itsessään kerta kerran perään, oli intensii-

vinen tapahtuma, johon työntekijät olivat jo panostaneet kaikkensa. Ennen ryhmää työnteki-

jät tekivät luonnollisesti projektiin liittyviä muita töitä. Normaalitilanteessa me kaikki oli-

simme olleet siihen aikaan toipumassa päivän rasituksista. 

 

Vertaisryhmän veto syksyllä Helsingin vankilassa ja suljetun vankilan käytäntöjen kankeus ja 

myös heikko tiedonkulku talon sisällä vertaisryhmästä ja sen vetäjistä, vei selvästi oman ve-

ronsa myös syksyn haastatteluista. Vasta neljäs ryhmäkerta alkoi vankilassa aikataulun mukai-

sesti. Erilaisten käytännön ongelmien kuvauksiin meni alussa paljon aikaa ja varmaan olisin 

haastattelutilanteissa pyrkinyt suuntaamaan keskustelua lähemmäksi ryhmässä käsiteltyjä 

sisältöjä, jos olisin tiennyt, etten saa näitä kriittisiä osia luontevasti niveltymään lopullisen 

analyysin kokonaisuuteen. Pelkän syksyn aineiston pohjalta olisi voinut luontevasti suunnata 

tutkielmaa näihin ristiriitoihin (puutteellinen tiedottaminen vankilan sisällä) ja suljetun vanki-

lan mukanaan tuomiin muuttujiin (ryhmäläinen on käräjillä, ryhmäläinen siirtyy avotaloon, 

ryhmäläinen vapautuu, ryhmäläinen jää palaamatta lomilta kesken toiminnan). (Syksyn 2008 

purkuistunnot.) 
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Purkuistunnon ei ollut tarkoitus olla ryhmätapaamisen nollaamista vaan aktiivista reflektoin-

tia. Karvinen liittää reflektion toimintaan perustuvaan kokemukseen, siitä oppimiseen ja oi-

vallukseen toisin toimimisen mahdollisuudesta (Karvinen 1993: 28). Ylirukan lainaama Schön 

(1983) pelkistää ajatuksen seuraavasti: ”reflektio on keino ulkoistaa hiljaista tietoa” (Yliruka 

2000: 35). Reflektio onkin onnistuneimmillaan ryhmässä tapahtuvaa ongelmanratkaisua, jopa 

niin että reflektioon tarvitaan ulkopuolisia henkilöitä, jotka avaavat uusia näkökulmia keskus-

teluun tai kirjoittamiseen (Syrjälä ym. 1994: 37—38).  

 

Oma roolini oli olla mukana reflektoimassa ja assosioimassa oman kokemukseni ja intuitioni 

kautta työntekijöiden käymää keskustelua. Tässä oli toki omat vaaransa. Osa kokemuksistani 

kuulosti nauhoilla kokemattomuudelta eli toin ne väärään yhteyteen ja väärästä roolista kä-

sin. Tilanteessa oli onnistuneimmillaan työnohjauksen elementtejä, jossa vapaa reflektiivinen 

vuorovaikutus istunnon alussa rauhoittui loppua kohti pohdiskelevammaksi jäsentämiseksi ja 

merkitysten näkemiseksi siten, että yhdessä tuotettiin uutta tietoa. Keskusteluissa missä 

työntekijöiden asiakkaat eivät ole läsnä, mielenkiinnon kohteeksi nousevat hypoteesit ja niis-

sä tapahtuvat muutokset: ennakoinnit ja oletukset johtavat tapahtumapalautteessa yllätysten 

pohdiskeluun (Arnkil & Eriksson 1995: 5—6). 

 

Ylirukan mukaan työnohjaus reflektion mahdollistajana on itsearviointia parhaimmillaan, var-

sinkin kun kiinnitetään huomiota sosiaalityöntekijän toimintaan ja ajatteluun sekä työn yh-

teiskunnallisen ulottuvuuteen. Työnohjauksen tavoitteeksi voi määritellä ammatillisen sosiali-

saation, työntekijän jaksamisen, sosiaalityön tavoitteiden ja yhteiskunnallisten tehtävien ris-

tiriidan säätelyn, tiedonmuodostuksen ja menetelmien kehittämisen tai byrokratiatyön ja 

ammattityön välisenä linkkinä toimimisen. (Yliruka 2000: 42.) 

 

Koska kyseessä on ihmisten välisen vuorovaikutteisen toiminnan tutkiminen ja sen kehittämi-

nen, on tärkeää että myös prosessin eri vaiheissa käydään vuoropuhelua. Kysymyksiä nousee 

ja niihin vastataan tai niistä keskustellaan, jos valmista vastausta ei ole. Kuitenkin on tärke-

ää, että kunnioitan tietoa tilanteen sisältä (isäryhmän kokoontuminen, johon en osallistu): 

”knowing from within”, joka on Arnkilin & Erikssonin (1995: 128) lainaaman Shotterin (1984, 

1993: 19) kehittämä tiedon kolmas laji, ”knowing what” eli faktatiedon ja ”knowing how” eli 

menetelmätiedon lisäksi. Voidaan kuitenkin ajatella, että purkuistunto on oma ainutlaatuinen 

tapahtumansa, joka tarjoaa erityisen tietonsa tilanteen sisältä. Vanki-isien ohjaajille välittä-

mää tietoa unohtamatta, olemme siis erilaisten tietojen ja kokemusten kohtauspaikalla, josta 

Juhila (2006: 112) kirjoittaa kuvatessaan sosiaalityön transkulturaalisia mahdollisuuksia. 

 

Jälkeenpäin voin todeta, että työntekijät tuottivat aineiston ja minä en onneksi ollut siinä 

liian suurena esteenä. Tein selviä virheitä sekä haastatteluissa että ajatteluni prosesseissa. 

Olin liikaa aiheessa sisällä eronneena etäisänä, eronneen etäisän ongelmissa, korviani myöden 
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ja olen edelleen. Lisäksi kolme ja puoli vuottani avovankilan kuntouttavan työtoiminnan pa-

rissa ja opinnäytetyön aikainen harjoittelu ja kesävartijana toimiminen suljetussa vankilassa 

saivat minun rintani rottingille, että tietäisin jotain vankeinhoidosta. Oman tietoisuuden ke-

hittyminen tutkimuksen kuluessa on tiedostettava unohtamatta valmiuksia tutkimuksellisiin 

uudelleenlinjauksiin (Kiviniemi 2001: 70). Sinänsä arvokkaat kokemukseni kääntyivät osin mi-

nua vastaan opinnäytetyöprosessissa, mutta sangen opettavaisesti. 

 

Haastattelujen parhain anti koostuu osista, joissa työntekijät reflektoivat vapaasti keskenään, 

peilaten kokemuksiaan samoista tilanteista persooniensa kautta värittyneenä. Näissä kohdis-

sa, joista monet päätyivät lopulliseen analyysivaiheeseen, saattaa työntekijöillä olla hyvin 

eriävätkin kokemukset ja käsitykset ja näin he laajasti piirtävät vankiperhetyön ääriviivoja. 

Taas niistä kohdista, joissa peilaan haastattelun loppuvaiheen vuorovaikutteisemmassa osiossa 

omia kokemuksiani isänä, miehenä tai kuntoutusidealistisena rikosseuraamusalan opiskelijana, 

ei lopulliseen analyysivaiheeseen yltänyt yksikään kohta, edes huonon esimerkin ominaisuu-

dessa. Mikään ei olisi kuitenkaan valjastanut intoani täysin oikeisiin uomiinsa. Analyysivai-

heessa palasin Ylirukaan, joka viittaa Hessiin (1995: 56): kuunteleminen pohjaa siihen, että 

yrittää ”olla tietämättä” etukäteen ja jopa niin, että on valmis tutkimaan, mitkä asiat vaikut-

tavat siihen, kuinka kuuntelemme ja mitä kuulemme (Yliruka 2000: 56). 

 

Arnkil & Eriksson (1995: 130) viittaavat puhujan (asiakas) sanomaan joka resonoi (työntekijäs-

sä) enemmän tai vähemmän, aiheuttaen sisäisen puheen ymmärryksen käynnistäjänä. Sisäinen 

puhe voi myös estää kokemukseni mukaan puhujan hahmotteleman asian ymmärtämisen. Ko-

kemukseni pohjalta voin ohjeistaa itseni tulevia haastatteluja ajatellen: ole tarkkana omien 

kokemustesi peilaamisen kanssa. Toisaalta pyri rauhoittamaan villejä assosiaatioita, jotka 

johtavat sinua harhaan. Kolmantena pyri vaimentamaan etukäteen tietämisen tapasi kuunnel-

lessasi. Olin vilpittömän innokas, se olkoon puolustukseni. Toisaalta sain hyvää palautetta 

haastateltaviltani, jopa niin, että voisin heidän mukaansa tehdä tällaista työkseni. 

 

5.3 Aineiston muodostuminen 

 

Haastattelut ja litterointi jakaantuivat vuodelle 2008 ja prosessi huipentui Ehjä Perhe –

projektin vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arvioinnin päätösseminaariin, jonka puheen-

johtajaksi Ehjä Perhe -projektin työntekijät kutsuivat minut tiiminsä jäsenenä ja henkilönä 

projektin sisäpiiristä. 

 

Litteroin nauhat sanasta sanaan viikon aikana ennen seuraavaa istuntoa. Puolentoista tunnin 

nauhan purkamiseen meni noin 9 tuntia. Keskityin litteroinnissa puhuttuun kieleen, sanoihin. 

Tauot, merkityksellinen hiljaisuus (ajattelu), äännähdykset ja nauru kirjautuivat harkinnanva-
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raisesti. Etsin sisältöjä, en piilomerkityksiä, vaikka muutaman huokauksen otinkin merkiksi 

siitä, että haastattelija oli rönsyillyt liikaa sivupoluille.  

 

Nauhat ovat paljastavia. Niitä kuunnellessa ja litteroidessa, huomaa liiankin selvästi oman 

kokemattomuutensa haastattelijana. Haastateltava huokaa väsyneesti, joskus jopa ohjaa itse 

keskustelua takaisin aiheeseen. Tässä mielessä nauhojen kuuntelu ja litterointi oli opinnäyte-

työn sekä henkisesti että fyysisesti raskain vaihe, ehkä myös kasvattavin. Eskola (2001: 179) 

kertoo nauhojen purkamisen työläyden ja tylsyyden yllättävän monet, niin minutkin. Onneksi 

purin nauhat kokonaan, kuten Eskolakin (2001: 179) neuvoo. Vaikka nauhoilta tuntui aluksi 

korostuvan oman toiminnan epätäydellisyys, niin Eskolan kuvaama alustava tutustuminen ai-

neistoon toteutui muun ponnistelun sivutuotteena (Eskola 2001: 179). 

 

Aineistonkeruuvaiheen jälkeen on vuorossa systemaattisempi aineiston analyysi ja koodaus, 

keskeisten ydinteemojen etsintä ja synteesiä etsivän temaattisen kokonaisrakenteen hahmot-

taminen. Laadullisen tutkimuksen aineiston analysoinnin analyyttisuutta edustaa aineiston 

luokittelu ja jäsentäminen systemaattisesti eri teema-alueisiin ja koodaaminen helpommin 

tulkittavissa oleviin osiin. Käytännössä koodausrungon sekä teema-alueiden erittely ja sisäi-

nen jäsennys asettuu lopullisesti useiden eri analysointivaiheiden jälkeen. Vähitellen tapahtu-

va tutkimuksellinen kehittyminen edellyttää prosessiluonteisuutta myös aineiston analysoin-

nilta. (Kiviniemi 2001: 79—80.) 

 

Aineiston käsittelyn prosessi pähkinänkuoressa: 10-fontilla, erittäin säästeliäällä kappalejaolla 

ja kapealla 2 cm:n marginaalilla litteroituna aineisto käsittää 264 sivua haastatteluissa synty-

nyttä toiminnan jälkikäteistä kahden projektityöntekijän tuottamaa subjektiivista reflektiota. 

Seuraavassa graafisessa esityksessä kuviossa 2 havainnollistuu aineiston kehittyminen analyy-

sin vaiheissa työnimillä otsikoituna. 
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Kuvio 2: Aineiston kehittyminen analyysin vaiheissa 

 

5.4 Aineiston analyysi ja luokittelu 

 

Arnkil & Eriksson (1995: 126) kuvaavat Batesonin (1972: 63) punktuaatio käsitettä seikkojen 

poimimiseksi ympäristöstä näistä subjekti rakentaa itselleen tulkinnan. He tuovat myös esiin 

Schönin (1983: 63) rajauskokeen (engl. frame experiments), jossa samaa dataa sijoitetaan eri 

kehyksiin tulkintojen monipuolistamiseksi. Karvinen nostaa esille Schönin käsitteen ongelman 

rajaus ja uudelleen asettaminen (engl. reframing) (Karvinen 1993: 26). Jos omia 

ennakkoluuloja ei tunnisteta, punktuaatiolla voidaan myös manipuloida tuloksia valitsemalla 

sopivat kehykset. (Arnkil & Eriksson 1995: 126). 

 

Lähtötilanteessa ajattelin, että punktuaatio tai kehysanalyysi voi olla minulle koodauksen 

apuväline. Erityisen ongelman ohella tavoittelin jo alussa laajempaa nimittäjää, jotain missä 

olisi myös positiivinen viritys. Tämä laajempi nimittäjä on vankiperhetyön kehittämisen 

pyrkimys, mikä on ollut alusta asti silmieni alla. Tutkimalla miten pyrkimyksiä kehystetään, 

voin ottaa tarkastelun alle sekä yksittäisen akuutin ongelman että pitempijänteisen 

tavoitteen. (Arnkil & Eriksson 1995: 126.) 

 

Jo ennen raakateemoitusta, missä käytännössä tein rajauskokeita ja punktuaatiota, jopa 

edellä mainitulla ennakkoluuloisella manipuloivalla tavalla, valitsemalla huomioilleni 

soveltuvia kehyksiä, tein jotain mitä voisi rinnastaa Arnkilin ja Erikssonin (1995: 125) 

lainaamaan Luhmannin (1989: 35—37) kaksinapaiseen erotteluun eli binäärikoodeihin. 

Yksinkertaisesti sanoen erottelin aineistosta itselleni informaatiota vastakohtaparien kautta. 

Tällaisia vastakohtapareja tai rinnastuksia kuvaan taulukossa 1. 

LITTEROITU AINEISTO (264 sivua) 

RAAKATEEMOITUS (102 sivua) 

TEEMASABLUUNA (67 sivua) 

ANALYYSI: AINEISTOLAINAUKSET JA OMA TEKSTI (37 sivua, joka tiivis-

tyi loppuvaiheessa 31 sivuun) 
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kuntoutus ja turvallisuus vankiperhetyö ja perhetyö 

puhe ja kuuleminen kuulluksi tuleminen ja minua ei kuulla  

äidit (naiset) ja isät (miehet) lapset ja aikuiset 

rakenne ja joustavuus yksilön tukeminen ja vertaisryhmä 

ammattilainen ja ihminen tukiverkko ja yhteisöllinen paine 

lapsi peilaa itseään isään ja isä tuntee ahdistusta 

lapsen puolesta 

perhetyötä valikoituneiden vankien kanssa ja työ 

suljetun osaston passiivisten vankien kanssa 

naiset vetävät naisten ryhmää ja naiset vetävät 

miesten ryhmää 

yksilön tavoitteet ja vankilakulttuuri (vangit, 

vartijat) 

vankiperheiden kirjo ja palvelujen kehittäminen projektit ja toimintarakenne 

 

Taulukko 1: Kaksinapaisen erottelun eli binäärikoodien vastakohtaparit 

 

Tämän kaksinapaisen erottelun kautta valmistin esitykseni Ehjä Perhe -projektin arvioinnin 

päätösseminaariin 5.12.2008 litteroidun aineiston ja alustavan tuntumani pohjalta. Tätä vai-

hetta kuvaa täsmälleen Seppänen—Järvelän (1999: 35) luonnehdinta näkökulmavalintojen ja 

ennakko-oletusten (tutkijan omat tulkintakehykset) värittämästä analyysistä ja tulkinnasta, 

niin kauan kun ne eivät nojaa hypoteeseihin tai teoriaviitekehykseen. Tätä vaihetta voisi pel-

kistäen kutsua analyysin 1. vaiheeksi ja vaiheessa 2. korostuu Seppänen Järvelän (1999: 34) 

kuvaaman toisaalta jo lähtötilanteessa mukana olleen tutkimuskirjallisuuden uusi tuleminen 

ja erityisesti (uuden tai uusin silmin luetun) kirjallisuuden tarjoamien virikkeiden stimuloima 

teoreettinen sensitiivisyys, joka parhaimmillaan nostaa esiin myös ympäristön ja keskustelun, 

johon tutkimuksella halutaan liittyä. (Seppänen-Järvelä 1999: 34—35.) 

 

Lopullinen analyysi (kuviot 2—5) poikkeaa päätösseminaarissa esittämistäni tutkimuksen suun-

nista, joka oli työnimellä: Krits välitilan toimijana, vankiperhetyötä virallisten organisaatioi-

den ja perheiden välissä. Mahdollisia tutkimussuuntia oli ja on hämmentävän paljon, kuten 

edellä kuvattu kaksinapainen erottelukin hyvin kuvaa. Kiviniemen (2001: 73) mukaan keskiös-

sä on löytää johtavat ideat tutkimuksellisten ratkaisujen tekemisiin, samalla on vältettävä 

kiusausta käsitellä kaikkia eteen tulevia mielenkiintoisia asioita, koska hyvin runsas erityyppi-

nen aineisto tuo mukanaan hajanaisuuden riskin. Työni hajanaisuudesta voi sanoa kauniisti, 

että se on fragmentaarinen vankiperhetyön projektikuvaus.  

 

Keskeistä on löytää synteesiä luova temaattinen kokonaisrakenne, joka kannattelee koko ai-

neistoa. Tällä tarkasteltavien teemojen kokonaisvaltaisella käsittelyllä vältetään sirpalemai-

suuden vaarat. Tutkittavalla kohteella on toisaalta oma käsitteistönsä ja ajattelutapansa, jo-
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ka on kyettävä vangitsemaan keskeiseksi tulkintojen ja analysointien keinoksi ja välineeksi. 

Toisin sanoen laadullisessa tutkimuksessa tutkittava ilmiö vähitellen käsitteellistetään. (Kivi-

niemi 2001: 74, 76, 80.) Temaattinen kokonaisrakenne ja sen sielu, on alkanut hahmottua 

työn loppusuoralla. Toisaalta se antaa tyydytystä, toisaalta tuo ymmärryksen siitä, että tällai-

sen aineiston teoreettisen viitekehyksen olisi voinut rakentaa toisenlaisinkin painotuksin. 

 

Tutkimusasetelmia koskeva rajaaminen on välttämätöntä: mikä on aineiston ydinsanoma? Tä-

mä koskee myös tulkinnallista rajausta: mikä on tulkinnallinen ydin? On huomattava että to-

dellisuus välittyy meille tulkinnallisten prismojen kautta, johon intressimme ja tarkaste-

lunäkökulmamme vaikuttavat. (Kiviniemi 2001: 73.) 

 

Viittaan aineistoanalyysissä litteroituun aineistoon syksyn ja kevään sivunumeroinnin mukaan. 

Aineiston analyysi ei etene kronologisesti ryhmien etenemisen vaiheissa, vaan teemojen sisäl-

lön pohjalta (taulukot 2-3). Toivon, että mahdollisesta sirpaleisuudesta, monista tarkastelu-

kulmista ja teemoista huolimatta tai juuri niiden kautta, aineisto tarjoaisi teeskentelemättö-

män läpileikkauksen minulle välitetystä vertaisryhmätoiminnan kuvauksesta: sen saavutuksis-

ta, huolista ja tavoitteista. Seuraavassa jaan sen teemoitetuille kevään ja syksyn ryhmäker-

roille järjestelmän selkiyttämiseksi taulukoissa 2 ja 3. 

 

1: 4.3.2008. Aloitus (aineiston sivut: 1—14) 5: 1.4.08. Tunteet (aineiston sivut: 55—68) 

2: 11.3.08. Vankeuteen liittyvät asiat (15—24) 6: 8.4.08. Oma selviytyminen (68—83) 

3: 18.3.08. Erilaiset riippuvuudet (24—43) 7: 15.4.08. Meidän perhe (83—98). 

4: 25.3.08. Vanhemman näkökulma (43—55) 
8: 22.4.08. Ryhmän päättäminen (98—117) ja 

bonuksena perheleirin purku (117—128) 

 

Taulukko 2: Litteroidun aineiston sivunumerointi (teemoitetut kevään ryhmäkerrat) 

 

1: 4.9.08. Aloitus (aineiston sivut: 1—20) 5: 2.10.08. Tunteet (aineiston sivut: 72—91) 

2: 11.9.08. Vankeuteen liittyvät asiat (20—35) 6: 9.10.08. Oma selviytyminen (92—112) 

3: 18.9.08. Erilaiset riippuvuudet (35—56) 7: 16.10.08. Meidän perhe (112—130) 

4: 25.9.08. Vanhemman näkökulma (57—72) 8: 23.10.08. Ryhmän päättäminen (130—136) 

 

Taulukko 3: Litteroidun aineiston sivunumerointi (teemoitetut syksyn ryhmäkerrat) 

 

Opinnäytetyön ohjaajani neuvo, että pitäisin kokemuksiani sekä isänä että vankeinhoidollises-

ti siviilityöntekijän, työmestarin ja vanginvartijan rooleista käsin ”valistuneena tausta-

ajattelunani”, on ehkä kaikessa viisaudessaan valjennut minulle vasta aineiston analyysivai-
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heessa. Ehkä lähtökohtainen samaistuminen vertaisryhmän isiin vei minua aluksi harhaan tut-

kimuksen tarkastelukulmasta, jossa kaikki kokemukset ja tieto tulivat työntekijöiden välittä-

minä, eikä suorassa kontaktissa vanki-isiin nähden. Jo suunnitteluvaiheessa minun olisi pitänyt 

rohkeammin suunnata työntekijöiden omaan toimintaan ja projektiin itseensä. 

 

Kaavamaisesti voidaan ajatella, että aineisto kuvataan, luokitellaan, yhdistetään ja selite-

tään, jota laadullista analyysiä kuvaamaan on vaiheittaisen etenemisen rinnalle tuotu spiraa-

lin malli Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2001: 209) mukaan. Samoilla linjoilla ovat myös Hirs-

järvi & Hurme (2006: 136), joiden mukaan laadullisessa analyysissä on tavallisimpana menet-

telytapa, jossa aineistoa analysoidaan samalla, kun sitä (1) kerätään, (2) tulkitaan ja (3) ra-

portoidaan. Jälkiviisaasti voin todeta, että ongelmien kehystäminen ja teemojen kokoaminen 

olisi mennyt luontevana spiraalimaisena prosessina alusta alkaen: haastattelu, litterointi, 

teemoitus, kehystäminen ja alustava analyysi.  

 

Yhtenäisemmän opinnäytetyön olisin saattanut saada keskittymällä joko kevään tai syksyn 

ryhmään. Ryhmien erilaisuus olisi taannut näkökulmankin eroavaisuuden. Valinta olisi ollut 

tässäkin vaikea. Eskolan (2001: 181) mukaan tutkimuksen tekeminen on päätöksentekoa sekä 

isoista että pienistä kysymyksistä. Nyt kuljettaessani koko aineistoa analyysissä mukana, sel-

keä kevään ja syksyn ryhmien välinen vertailukin jää vaillinaiseksi. Tähän olen itse syyllinen, 

kun en pysynyt suunnitelmassani analysoida kevään aineistoa jo kesän 2008 aikana. Toive, 

että jatkan syksynkin ryhmien haastattelijana tuli Ehjä Perhe –projektin työntekijöiltä. Var-

sinkin nyt kun analyysivaiheen tekeminen on viivästynyt, olen tuntenut huonoa omaatuntoa 

aineiston ryöstökalastamisesta. Syksyn ryhmistä olisi uusi opiskelija tai opiskelijapari saatta-

nut saada jotain sellaista irti jo projektin aikana, mikä nyt jää runsaan aineiston alkumereen. 

Seuraavilla graafisilla esityksillä kuvioissa 3-6 havainnollistan analyysissä käsittelemäni tee-

mat pääotsikoidensa alaisuudessa. Näitä teemoja kutsun (Seppänen-Järvelä 1999: 33.) mu-

kaan koodausparadigmoiksi. Pyrin pienillä aihealueen tiivistyksillä johdattelemaan aineiston 

kautta muodostamiini lähestymiskulmiin. 

 

Kuviossa 3 esitetty osio on mielenkiintoinen, mutta ohjaajien välittämänä myös ongelmalli-

nen. ”Ohjaaja sanoi, että vanki-isä sanoi, että hänen vaimonsa sanoi” kuvannee karrikoidusti 

tiedon ketjua. Oman lisänsä tuovat ohjaajien vertaavat kuvaukset myös naisten ja lasten 

ryhmästä. Särön tai eettisen ristiriidan työhöni tuo tiedon peilautuminen monien pintojen 

kautta. Osaa aineistosta voisi kuvata myös äänenä, joka kaikuu vuoren seinämältä toiselle: 

mitä jää kuultavaksi? Kuvaukset ovat kuitenkin merkityksellisiä vankiperhetyön kuntouttavien 

palvelujen kehittämisen kannalta. 
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Kuvio 3: Vankiperheiden problematiikka 

 

Kuvion 4 työntekijän positiossa korostuu kahden ohjaajan subjektiivinen reflektio. He tuovat 

persooniensa kautta toisiaan täydentävät näkökulmansa esiin rikastaen aineistoa. Jos toinen 

korostaa erityistä ammattitaitoa, toinen tuo esiin ihmisenä olemista. Toinen pohtii enemmän 

eettistä ristiriitaa, kun toinen pyrkii etsimään vaihtoehtoisia selitysmalleja huolen 

aihepiiristä. Vertaisryhmätoimintamallin toimivuudesta vallitsee heillä yhteisnäkemys, kuten 

siitäkin että ainakin perheet ovat saaneet tukea. 

 

 

 

Kuvio 4: Työntekijän rooli ja tunnot vertaisryhmissä 

 

TYÖNTEKIJÄN ROOLI JA TUNNOT 

VERTAISRYHMÄSSÄ 

Ohjata, rajata, säätää, neuvoa 

ja olla vaan, jättäytyä taustalle. 

IHMINEN, AMMATTILAINEN, VER-

TAINEN 

Ammatti kasvattaa ihmisyyteen, 

jota voi käyttää ammatissa. 

SISÄINEN RISTIRIITA 

Puolueettomuus, huolten pohti-

minen, isien motiivit, sijoitetut 

lapset, päihteet, väkivalta. 

TUNTEIDEN KIRJO 

Koko tunneskaala käytössä. 

(Tunteet kuvataan, niiden mer-

kitystä, lähdettä, ei tässä juuri 

pohdita). 

VANKIPERHEIDEN PROBLEMATIIKKA 

Uusperheet, sijoitettuine lapsineen, miten isät voisi-

vat osallistua? 

ISYYDEN TUKEMINEN 

Isää kuullaan, hänen isyyttään arvostetaan, palveluoh-

jaus. 

VERTAISUUDEN VALTIT 

Rooli isänä nousee vangin roolin yli ryhmässä, lupa 

puhua ja huolehtia. 

PARISUHDE? PERHE? 

Parisuhteen hauraus, isä haluaisi suhteen kaikkiin 

lapsiinsa, mistä jousto? 

LAPSEN OIKEUS ISÄÄN 

Onko lapsella oikeus siihen, että vanhemmuutta tue-

taan vankeusaikana? 
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Kuviossa 5 osa siitä aineistosta, mikä kuviossa 3 tulee esiin vankiperheiden näkökulmasta, ker-

tautuu tässä projektin perspektiivistä. Opinnäytetyö olisi voinut myös keskittyä joko työnteki-

jän rooliin tai työmuodon kehittämiseen tai näiden yhdistämiseen, jolloin vankiperheiden 

problematiikka olisi jäänyt eräänlaiseksi apuaineistoksi, tausta-ajatteluksi. Korkea ajatukseni 

oli kuitenkin läpivalaista koko aineiston kuvaamaa projektia, josta toki kärsii eri osioiden sy-

vempi tarkastelu. 

 

 

 

Kuvio 5: Ehjä Perhe -työmuodon kehittäminen 

 

Esitän kuviolle 5 muunnellun graafisen vaihtoehdon kuvion 6 lapsen marginaalisuuden havain-

nollistamiseksi. Toisaalta etsin pullonkaulaa, missä suma seisoo ja myös uutta marssijärjestys-

tä, missä Rikosseuraamuslaitos ja turvallisuussektori olisivat perhetyön kehittämisen aktiivisi-

na kumppaneina. Jos vankia ei kunnallisteta, voiko vangin perheen valtiollistaa vankiper-

heasiassa? Ovatko lapsen oikeudet (kunhan ne on ensin perusteellisesti määritelty asiayhtey-

dessä) kehittämisen lähtökohtana vai tavoitteena on kuva-arvoitukseni ydinkysymys? 

 

 

EHJÄ PERHE -TYÖMUODON KEHITTÄ-
MINEN 

Juurruttaminen, levitys. 

HUOMAA LAPSI 
Miten lapsen oikeudet tässä määritel-

lään? 

HANKE ITSESSÄÄN 
Mitä malli kaipaa rinnalleen? 

Kumppanuudet? 

TUKI PERHEELLE 

Kuka vastaa vangin perheestä? 

KOHTI VAPAUTUMISEN TUKEA JA JAT-
KOPOLKUJA 

(Ransu, koevapaus) 

PERHETYÖN KEHITTÄMINEN KUNTOU-

TUS/TURVALLISUUS RAJAPINNASSA 
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Kuvio 6: Ehjä Perhe -toimintamallin juurruttaminen 

 

Grounded theoryn (GT) koodausprosessin aksiaalisen koodauksen vaiheessa tarkastellaan ka-

tegorioiden (ja alakategorioiden) välisiä suhteita koodausparadigman avulla, joka kytkee tut-

kittavan ilmiön yhteen syy-seuraussuhteiden, kontekstin, toimintastrategioiden, ja toiminnan 

seurauksien sekä parhaimmillaan tutkimuksen taustaoletuksien ja aikaisempien tutkimuksien 

ajattelutapojen kanssa. (Seppänen-Järvelä 1999: 33.) 

 

Aineiston analyysissä tavoitteelliseen keskiöön nousee vankiperhetyön raja-aidat ylittävä ke-

hittämisen pyrkimys ja emansipatorinen tiedon intressi projektityöntekijöiden oman toimin-

nan näkökulmasta, unohtamatta tietenkään projektissa mukana olleiden vankiperheiden saa-

maa konkreettista tukemista. 

 

5.5 Pohdintaa aineiston luotettavuudesta 

 

Voiko pohdinnan aineiston luotettavuudesta aloittaa sanomalla, että olen rehellinen ja 

velvollisuudentuntoinen ihminen ja sellaisiksi määrittelen myös haastattelemani 

projektityöntekijät. Olen tuonut avoimesti esiin emansipatorisen tiedonintressin ja myös 

tunteiden osuuden aineiston luomisessa. Aineisto on projektin näköinen, paljas ja aito, jota ei 

tee epäluotettavammaksi tulkintani osittain kriittiset äänenpainot suhteessa esimerkiksi 

sijoitetuissa lapsissa herätettyyn toivoon ja sitä seuranneeseen pettymykseen. 

 

Tulkinnoistani kannan minä yksin vastuun. Mahdollisille virheellisille päätelmille voidaan etsiä 

selitystä persoonastani tai elämänkulustani ajatteluni muokkaajana, mutta aineisto on sikäli 

kiistämätön, että sitä on ollut luomassa useat vankiperheet, joiden taivalta sain seurata 

hetken matkaa työntekijöiden kuvausten kautta, unohtamatta tietenkään 

EHJÄ PERHE -TOIMINTAMALLIN 

Juurruttaminen, levitys. 

PERHETYÖN KEHITTÄMINEN TURVAL-

LISUUS/KUNTOUTUS RAJAPINNASSA 

 

HANKE ITSESSÄÄN 
Mitä malli kaipaa rinnalleen? 

Kumppanuudet? 

KOHTI VAPAUTUMISEN TUKEA JA JAT-
KOPOLKUJA 
(Ransu, koevapaus) 
 

TUKI PERHEELLE 
Voiko vankila vastata vangin perhees-
tä? 
 
 

HUOMAA LAPSI 

Miten lapsi huomioidaan? 
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projektityöntekijöitä oman työnsä kuvauksineen, omina persooninaan ja lisäksi julkista 

projektia erilaisine kumppanuuksineen. Prosessin esiin tuominen tukee tutkimuksen 

uskottavuutta (Kiviniemi 2001: 82). 

 

Aineiston luotettavuutta lisää sen vertailtavuus kaikkeen projektiin liittyvään dokumentointiin 

nähden. Ehkä palaan edelleen kysymykseen näkökulmieni ”luotettavuudesta”. Näkökulmiani 

voi vapaasti arvioida ja niitä ja niiden tunnepitoisuutta voi myös perustellusti argumentoiden 

vastustaa ja kyseenalaistaa. 

 

Tutkimuksellista validiutta voidaan tarkentaa lähestymällä ilmiötä useammasta teoreettisesta 

näkökulmasta, jota kutsutaan teoreettiseksi triangulaatioksi Denzinin (1970) käsitteen 

mukaan, johon Hirsjärvi ym. (2000: 215) viittaavat. Teoreettisella taustalla tutkimuksellisesta 

kehittämistoiminnasta, vankilan perhetyöstä ja kuntouttamisesta rikosseuraamusalalla, olen 

halunnut valaista aineistoa harkitun monitasoisesti (toki suuntia aineiston pohjalta olisi ollut 

moniin muihinkin teoreettisiin näkökulmiin). Aineiston paljaudella tarkoitan toisaalta sitä, 

että se näyttäisi itsensä, omaleimaisuutensa, teorioista ja niiden suunnista, jopa 

tulkinnoistani huolimatta. Punaisena lankana on kuitenkin ihmisen kuuleminen ja 

kohtaaminen: sekä asiakkaan että työntekijän yhdessä ja erikseen kasvaminen. 

 

Teoreettinen viitekehys tukee aineiston pohjalta nostettuja havaintojani ja liittää sen tämän 

hetkiseen rikosseuraamusalan keskusteluun. Menetelmissä tutkimuksellisen 

kehittämistoiminnan teoria nostaa esiin projektin kipupisteitä, kuten mallin levittäminen ja 

juurruttaminen, myös kriittisin äänenpainoin, jonka näen lisäävän aineiston analyysin 

luotettavuutta. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan tarkka selvitys tutkimuksen toteuttamisesta, missä 

kuvaukset, siihen liitetyt selitykset ja tulkinnat ovat yhteensopivassa linjassa keskenään 

(Hirsjärvi ym. 2000: 214). Aineisto oli niin luotettava, että se muutti minua ja 

ennakkoluulojani (joita en tiedostanut alkuunkaan) prosessin aikana. Ehkä se jopa muokkasi 

opintojeni lähtötilannetta syventäen ja järkevöittäen kutsumustani vankien kanssa tehtävään 

työhön. ”Valistunut tausta-ajatteluni” (vaikka johtikin minua aluksi harhaan) esti minua 

kuitenkin suhtautumasta pinnallisesti mihinkään vaiheeseen tässä prosessissa. Tämä aineisto 

puski itsensä läpi opintojeni jatkoajan jatkoajan jatkoajalla huolimatta kaikista 

vastahankaisista elämänolosuhteistani. 

 

Opinnäytetyöseminaarissani työelämän edustaja, johtava Ehjä Perhe -projektin työntekijä ja 

samalla tarkasteltujen vanki-isä vertaisryhmien toinen ohjaaja, toimi opponenttinani ja arvioi 

samalla työtäni projektin ja sen jatkon nykyhetkessä näkökulmasta. Kannaltani eräs 

merkittävä tieto oli, että hänen mukaansa aineistoni vuodelta 2008 on edelleen 
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ajankohtainen ja sama koskee hänen mukaansa havaintojani ja kysymyksenasettelujani. Olen 

ottanut huomioon hänen näkemyksensä ja toiveensa korjauksia tehdessäni, samoin kuin toisen 

vertaisryhmien ohjaajan osalta, joka esitti huomioitaan sähköpostin välityksellä. 

 

5.6 Eettistä pohdiskelua 

 

Vertaisryhmätoiminnan saavutukset voidaan nähdä perustuvan ihmisten välisen 

vuorovaikutuksen ja dialogisuuden eriasteiseen toteutumiseen. Seuraavassa haluan tuoda 

esiin, että dialogisuuden kysymyksenasettelu ei ole tekninen, menetelmällinen, vaan eettinen 

perustaltaan. Samalla aineistosta nousee ryhmänohjaajien välittämänä vanki-isien ääni. 

Vertaisryhmässä he eivät yhtäkkiä olekaan marginaalissa. Peilaan vangin asemaa 

muukalaisuuden ja eriarvoisuuden yhteiskunnassa käsitteiden kautta. 

 

Arnkilin & Seikkulan lainaamien (2005) auktoriteettien myötä voimme nostaa dialogisuuden 

riman rikosseuraamusalalla riittävän korkealle. Buberin (1995) mukaan oleellinen ei ole 

minussa tai sinussa vaan välissä. Levinas (1996: 94) sanoo toisen olevan aina enemmän kuin 

minä käsittää. Minä on tällöin vastuullinen toisesta odottamatta vastavuoroisuutta. Bahtinin 

(1986: 127) mukaan mikään ei ole ihmiselle kauheampaa kuin jääminen vaille vastausta. 

(Arnkil & Seikkula 2005: 84—85.) 

 

Värrin (1997: 79) mukaan dialogilla on Buberin ajattelussa perustava eettinen merkitys, jopa 

niin, että etiikka ja arvot voivat olla ainoastaan siellä, missä ihminen on konkreettisessa 

vastuussa kohdatessaan toisen. Ihmisen vastuullisuus toisesta ilman vastavuoroisuutta on 

vankeinhoidolle suoraan räätälöity arvo, samoin kuin vangin kuulluksi tulemisen tarvekin. 

Vaikka tässä yhteydessä lähdeviittaukset puhuvatkin kasvattamisesta ja opettamisesta, niin 

tarkoitukseni on tuoda esiin viitteitä, jotka soveltuisivat vankien kuntouttamisen 

merkityksessä. 

 

Kiinnostava on Värrin (1997: 73) kuvaama Buberin ajatus siitä, että dialoginen suhde ei 

edellytä molempien aktiivisuutta, riittää kun toinen elää yhteisen tapahtuman kumppaninsa 

näkökulmasta. Keskeistä on toisen vaikutus minuun, kunhan en suhtaudu häneen työni 

kohteena, tutkittavanani tai pyyteellisesti. Molemminpuolinen kohtaaminen toteutuu, jos 

emme ennakolta kategorioi toisiamme. Erillisistä näkökulmistamme huolimatta, saavutamme 

tällöin yhteisen alueen: ajattoman ja paikattoman välitilan, todellisen olemisen 

ulottuvuuden. Kaikki ennakoinnit ja keinot, pyyteet ja pyrkimykset ovat kohtaamisen esteitä. 

(Värri 1997: 72—75.) 

 

Aristoteles (2005: 49) korostaa ihmisen tahdon, harkinnan ja valinnan merkitystä. Hänen 

mukaansa hyveet ja paheet ovat vallassamme. Välinpitämätön, epäoikeudenmukainen ja 
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hillitön ihmisen toiminta ansaitsee rangaistuksen. Ihminen on jollakin tapaa vastuussa myös 

siitä, miltä asiat hänestä näyttävät. (Aristoteles 2005: 49—51.) 

 

Laine viittaa Katziin (1988: 3), joka korostaa rikollisen sensuaalista tunnetason kokemusta, 

sen ihastuttavaa viehätystä. Rikollinen teko voidaan nähdä keinona järjestää ihmistä 

ympäröivä todellisuus, johon liittyy emotionaalinen prosessi, sen viettelykset ja pakot. Rikos 

voi olla myös pakoa tilanteesta, joka näyttäisi muodostuvan nöyryyttäväksi. Taustalla voi olla 

myös moraalisia tunnetiloja, liittyen oikeudenmukaisuuteen, ylimielisyyteen, häpäisemiseen, 

naurettavuuteen, kyynisyyteen ja kostoon. Laine tuo Katzin kautta esiin myös rikollisuuteen 

sisältyvän aidon kokeellisen luovuuden. (Laine 2007: 161—162.) 

 

Aristoteleelta löytyy myös tulkinta melankolisten ihmisten erityisistä tarpeista, jota voisi 

soveltaa myös rikollisuuden syntyteoriaksi. Aristoteles (2005: 144) kuvaa melankolisen ihmisen 

tiettyjen sekoitussuhteiden takia jatkuvassa ärsytystilassa olevaa ruumista, joka aiheuttaa 

koko ajan voimakkaita haluja. Tällainen tuskainen luonto vaatii lääkkeekseen vastakkaisen 

nautinnon tai minkä tahansa voimakkaan nautinnon, ja tämä lääkitys saattaa tehdä heistä 

hillittömiä ja pa-heellisia (Aristoteles 2005: 144). Tästä voi varsin helposti johtaa ajatuksen, 

että Aristoteles tässä tukee ajatusta alkoholismin ja jopa rikollisuudenkin tunne-elämällisen 

sairauden luonteesta. Tyypillinen esimerkki voimakkaan halun (seksi, päihde) vastakkaisesta 

(ja sitä korvaavasta) nau-tinnosta on urheilu. 

 

Aristoteles kuvaa eri mahdollisuuksia, miten tulla hyväksi ihmiseksi. Jos henkilö ei ole tullut 

hyväksi luonnostaan, on saatava harjoitusta tai opetusta. Ihmistä, joka on tunteidensa 

ohjaama, on vaikea taivuttaa muutokseen. Koska tunteet eivät mukaudu argumentteihin, 

Aristoteles suosittelee pakkoa. Lailla olisi tuo pakottava voima. Aristoteles kantaa huolta 

myös lapsista ja nostaa Spartan hyväksi esimerkiksi, jossa lainsäätäjä on kiinnittänyt huomiota 

ihmisten varhaiskasvatukseen ja harrastuksiin (tässä lienee urheilullakin oma osuutensa). 

(Aristoteles 2005: 201—202.) 

 

Buber ei Värrin mukaan esittänyt mitään eettistä järjestelmää, valmiita päämääriä tai 

metodeja. Kapealla rajalla missä kasvatuksellinen kohtaaminen tapahtuu, korostuu 

kasvattajan vastuu tasapainon löytämisestä etäisyyden ja läheisyyden, pidättymisen ja 

antamisen välillä. (Värri 1997: 95.) 

 

Värri viittaa seuraavassa Collinsiin (1980: 53): Buber puhuu maanalaisesta dialogisuudesta, 

joka toteutuu, vaikka kasvattaja ei olisikaan koko ajan läsnä kasvatettavansa kanssa. Sen 

edellytyksenä on (1) kuuntelu eli herkkyys kasvatettavan koko olemiselle. (2) Tietoiseksi 

tuleminen kasvatettavan erityisistä tarpeista. (3) Kasvatettavan ainutlaatuisen elämän 

ehdoton hyväksyminen ja kunnioitus. (Värri 1997: 92—93.) 
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Buber korostaa Värrin (1997) mukaan nykyhetkistä vastuuta. Yhteisyyteen ja vastuuseen muita 

kohtaan kasvattaminen on erityisesti luonteen kasvattamista. Kuitenkin Buberin vastuuetiikka 

pyrkii tukahduttavien individualismin ja kollektivismin ulkopuolelle. (Värri 1997: 97-99.) 

 

Teen oman yhteenvetoni Värrin (1997) kuvaamista buberilaisen dialogisen kasvatuksen 

ehdoista. Yhteiseen maailmaan orientointi on kasvatuksen tehtävä. Dialoginen kasvattaja on 

kasvatettavan maailmansuhteen tulkki (tai sokraattinen kätilö, joka ei tarjoa valmiita 

vastauksia), kasvun auttaja, joka huomioi kasvatettavan näkökulman sekä hyvän elämän ja 

itseksi tulemisen ideaalin. Autoritaarinen kasvatusasenne ja jopa funktionaaliset päämäärät 

eivät ole dialologisuutta. Yksikään kasvatussuhde ei kuitenkaan ole buberilaisessa mielessä 

aito, intressitön Minä-Sinä suhde: kasvatuksella on aina joku tarkoitus. Tällöin kasvattajan 

vastuulle jääkin tulkinnallinen viisaus, kohtaamisen kapealla rajalla, tasapainon löytämisessä 

edustamansa kasvatustehtävän ja kasvatettavan yksilöllisyyden kunnioittamisen välillä. (Värri 

1997: 180-181.) 

 

Tiettynä puutteenani koe olevan, että vaikka viittaan lapsen oikeuksiin työssäni, en käsittele 

siihen liittyvää teoriaa. Toki työni keskiössä on vanki-isä. Jäin pohtimaan vangin 

kuntalaisuutta ja myös kansalaisuutta, jopa ihmisarvoa: kuinka hauras se on. Kun ihminen on 

sisällä vankilassa, hän on ulkona kaikesta muusta ja hän voi henkisesti jäädä ulos vielä 

vapautuessaankin. Pohdin asiaa muukalaisuuden kautta, joka merkityksellistyy aidoimmin 

ulkomaalaisissa vangeissa. Muukalaisuutta käsittelevät lähdeviittaukset tarkoitan kuitenkin 

vertauskuvalliseksi pohdinnaksi henkilökunnan ja vankien (muukalaisten) välisistä suhteista. 

Onko muukalainen täysi ihminen, jos hän ei ole kansalainen, kysyy Kristeva (1992: 103)? 

 

Jo 2. Mooseksen kirja (22: 20) kieltää vääryyden tekemisen ja riiston muukalaista kohtaan. 

Lain perusteena on koettu muukalaisuus Egyptissä. Vielä pitemmälle menee 3. Mooseksen 

kirja (19: 33) kehottaessaan kohtelemaan muukalaisia, kuin heimolaisia ja jopa rakastamaan 

heitä kuin itseä. Vedän hieman mutkia suoraksi ja rinnastan muukalaiset ristin ryöväriin, joka 

Luukas (23: 39-43) ojentaa Jeesusta pilkkaavaa kohtalotoveriansa. Ryöväri kokee saaneensa 

tekojensa mukaan, mutta ei näe Jeesuksen tehneen mitään pahaa. Hän pyytää Jeesusta 

muistamaan itseään valtakunnassaan ja ryöväri saa lupauksen paikasta paratiisissa: ”jo 

tänään”. Täydellinen asiayhteys rakentuu kirjeessä hebrealaisille (13: 3), missä pyydetään 

muistamaan vankeja ja samaistumaan kahleissa olemiseen heidän kanssansa. 

 

Kristeva (1992: 13) sanoo muukalaisuuden asuvan meissä, minuutemme kätkettynä puolena: 

kun tunnistamme sen itsessämme, saatamme välttyä inholta toista kohtaan. Muukalaisen 

toisenlaiset kasvot, olivat ne siten tyynet tai levottomat, hämilliset tai iloiset: niiden ilme 

kertoo, olen ”vielä muutakin” (Kristeva 1992: 15). Hän kuvaa (1992: 46) Ranskan tyylistä 
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julkista keskustelua ideologisena ja intohimoisena: pragmaattisista kysymyksistä tulee heti 

eettisiä. Käykö meillä Suomessa rikosseuraamusalalla juuri päinvastoin: eettiset ja 

kansainväliseen oikeuteen liittyvät kysymykset pyritään väistämään esimerkiksi 

turvallisuusnäkökulman tai resursseihin liittyvien käytännöllisten perusteluiden kautta. 

Kristeva (1992: 116) viittaa aiheeseen myös Machiavellin kautta, joka asettaa toiminnan 

etiikan edelle, pragmaattisen välttämättömyyden ”kansainvälisen oikeuden” ylitse: 

”barbaarit ulos” huudahtaa Machiavelli Italian yhtenäisyyden nimissä. 

 

Kristeva puhuu myös valtiollisesta toiseudesta, johon muukalaiset sen pelottavasti saattavat, 

toi-sesta valtiosta tai jopa ei-valtiosta. Vastapareina on poliittinen ja moraalinen järki 

(vertaus toimii myös vankiperhetyön tavoitteiden edistymisen asiassa). Muukalainen on 

olemassa suhteessa poliittisen vallan ja laillisen oikeuden käsitteisiin. Esimerkiksi 

varhaiskristillisyys meni tämän poliittisen vallan yli ja soi muukalaiselle kansalaisen oikeuksia, 

mutta ne lunastettaisiin vasta tuonpuoleisessa, hengen valtakunnassa (ryövärille luvattiin 

paikka paratiisissa). Toisaalta yleistäen uskonnot tuovat asiayhteyteen oman 

räjähdysherkkyytensä löytäessään uusia harhaoppisia muukalaisia. (Kristeva 1992: 102—103.) 

 

Seuraavassa Kristeva (1992) avaa muukalaisuuden teemaa Freudin avulla. Kun pakenemme tai 

vastustamme muukalaista, taistelemme omaa tiedostamatontamme vastaan: muukalainen on 

meissä. Kammottava outous on minun hämmentävässä toiseudessani eli lopulta muukalaista ei 

olekaan, kun tarpeeksi analysoin itseäni. Psykoanalyysin etiikkaan sisältyy myös uuden 

tyyppisen kosmopolitismin innoittama politiikka, jossa ”kammottavan” myötä erilaisuus 

näyttäytyy toisten kanssa olemisemme lopullisena ehtona: olemme valmiina auttamaan toista 

omassa heik-koudessamme, pohjimmaisessa muukalaisuudessamme. (Kristeva 1992: 196—197, 

203.) 

 

Eettinen pohdiskelu aineiston osalta saa minut miettimään pitkin matkaa sen paljautta: 

toisaalta siinä, miten se kuvaa kaunistelematta vankiperheiden ongelmia, toisaalta ohjaajien 

huolipuhetta näihin liittyen. Kuvaus on perusteltua siinä merkityksessä, että se voi auttaa 

vankiperheille suunnattavien palvelujen ja myös tulevien projektien suunnittelussa. Mutta 

kertooko se liian avoimesti, jopa tunnistettavasti vankiperheiden tilanteista? Tosin 

tunnistamiseen tarvittaisiin sisäpiirin tietoa perheistä. Sennett (2004: 34) pohtii miten ylittää 

eriarvoisuuden kuilu ja säilyttää samalla molemminpuolinen kunnioitus. Olen pyrkinyt 

kuvaamaan perheiden elämää, kuten se aineistossa esiintyy, en ole asettunut perheiden 

yläpuolelle, mutta en ole myöskään pyrkinyt kaunistelemaan olosuhteita. 

 

Cobb ja Sennett tutkivat Bostonin yhteiskuntarakenteen alempia valkoihoisia ryhmiä. heitä 

alempana olivat vain köyhät mustat. Keskiluokka ei arvostanut heitä ja kunnioitusvaje sai 

heidät ryhmähaastatteluissa hyökkäämään mustia ja liberaaleja kohtaan. He eivät pystyneet 
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toteuttamaan itseään työn avulla, koska olivat juuttuneet huonosti arvostettuihin 

työtehtäviin. Merkillepantavaa kuitenkin oli (mikä antaa miettimisen aihetta vankiperheiden 

asiassa), että he eivät kärsineet heikosta omanarvontunnosta, koska saivat tyydytystä 

perheestään huolehtimisesta. (Sennett 2004: 56—57.) 

 

Ongelman muodostaa weberiläinen työetiikka, jossa ihminen osoittaa oman arvonsa työn 

kautta (Sennett 2004: 67). Vielä pahempi on protestanttinen painotus jolloin työ määrittää 

ihmisarvon, itsenäisyyden, päämäärätietoisuuden ja tavoitteellisuuden kaikkien elämänilojen 

(jopa perheestä nauttimisen) kustannuksella (Sennett 2004: 114). Työ tulee siis näin ajatellen 

ennen perhettä. Sennett (2004: 106) jatkaa, että ammattilainen voi säilyttää 

itsekunnioituksensa eriarvoisuuden maailmassa, mutta se saattaa tehdä sen ihmisten välisten 

suhteiden ja prosessien kustannuksella: ammattilaisuus antaa suojaa, mutta tekijä eristäytyy. 

Sennett pohtii mitä tapahtuu, niille, jotka eivät pysty huolehtimaan itsestään: mistä he 

saavat kunnioitusta (Sennett 2004: 106)? Liberalismin näkemys aidosta kansalaisuudesta on 

omillaan toimeen tuleminen, jolloin yksilö ei ole riippuvainen valtion tuesta (Sennett 2004: 

113). 

 

Eriarvoisuus kalvaa kunnioitusta: todellisten tarpeiden tilalle tulevat epäsuotuisat vertailut, 

mistä alkaa todellinen häpeä. Häpeä on käytännössä kykenemättömyyttä hallita mitä 

paljastetaan. Ihminen kokee itsensä nöyryytetyksi, jos joutuu pyytämään apua tai varsinkin 

paljastamaan heikkoutensa. (Sennett 2004: 122—123.) 

 

Tämä antaa ajattelun aihetta, kun miettii pitkän tuomion jälkeen vapautuvan vangin 

tunnelmia. Sennett viittaa Levi-Straussiin (1997: 248), jonka havainnon mukaan tutkitut 

bororot edellyttivät maailmankuvaltaan pysyvyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koska heidän 

identiteettinsä oli jäykkä, yhdenkin osa-alueen muutos riitti romahduttamaan koko 

rakennelman. Miten voisimme tukea vapautuvaa vankia Sennettin kuvaamalla tavalla, jolloin 

ulkopuolelta (vankilasta) tuleva henkilö säilyttää turvallisuudentunteen ja itseluottamuksen 

kohdatessaan ja hyväksyessään hänelle ulkopuolisen (siviili-) maailman epäyhtenäisyyden. 

(Sennett 2004: 224—226) 

 

Vankiperheiden ongelmia voidaan tarkastella yleisemmällä tasolla, kun pohditaan millaisessa 

yhteiskunnassa pienten lasten vanhemmilla olisi oikeus tehdä vähemmän työtä ja keskittyä 

lapsiensa hyvinvointiin ilman pelkoa omanarvontunnon ja yhteisön arvostuksen 

murenemisesta. 

 

Eettisen ajattelun pohjaa antaa YK:n vankeinhoidon vähimmäissäännöt ja Euroopan neuvoston 

vankilasäännöt. Laitosjohdon tulee pyrkiä minimoimaan sellaiset vankilaelämän ja vapauden 

väliset erot, jotka mahdollisesti heikentävät vankien vastuuntuntoa ja heidän oman 
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ihmisarvonsa kunnioitusta. Vuoden 1975 vankeinhoitoasetukseen kirjatut rangaistuksen 

täytäntöönpanon yleisperiaatteet, kuten normaalisuusperiaate, vankien ihmisarvoisen 

kohtelun periaate ja syrjintäkielto, ovat edelleen tärkeät ja muuttumattomat. (Mohell & 

Pajuoja 2006: 18—19.) 

 

Onko vapauden riisto todellakin ainoa rangaistus ansaitsee oman eettisen pohdiskelunsa ja 

sitä voi peilata juuri normaalisuusperiaatteen toteutumiseen esimerkiksi vangin perheen 

näkökulmasta (ks. Mohell & Pajuoja 2006: 18—19). Sarvannin (2013) mukaan vankien oikeudet 

eivät nykyisellään toteudu (Sarvanti 2013: HS 14.3: 10). 

 

 

6 Vankiperheiden problematiikka 

 

Käsittelen aluksi vankiperheiden ongelmakenttää (kuvio 3) aloittaen isyyden tukemisesta, jota 

ennen haastatteluja suunnittelin tutkielmani pääaiheeksi poissaolevan isyyden teeman rinnal-

la, joka ei kuitenkaan noussut keskusteluihin vertaisryhmissä. Aineistoni on muodostunut ver-

taisryhmän vetäjien haastatteluista vanki-isien vertaisryhmätapaamisten jälkeen. Käytän 

heistä analyysissä nimityksiä ohjaaja 1 ja ohjaaja 2. Vaikka en tavannutkaan vertaisryhmien 

miehiä, välittyivät tunnelmat ja keskustelujen sisällöt ryhmistä vahvoina, mikä jossain kohdin 

voi näkyä tulkinnoissani. Vetäjien reflektoinnissa elivät myös naisten ja lasten vertaisryhmät 

mukana ikään kuin heijastuspintoina. 

 

Vankiperheet jakavat luonnollisesti kaikkien muiden lapsiperheiden haasteet ja ongelmat 

omien erityisten ongelmiensa ohella. Vangeissa ja heidän perheissään on kuitenkin havaitta-

vissa Ehjä Perhe -työntekijöiden kuvausten kautta myös omanlaistaan selviytymistä mitä kipe-

rimmistä tilanteista, näin voitaisiin korostaa myös heidän erityisiä voimavarojaan verrattuna 

ns. normaaliperheisiin. Vankiperheet ovat useasti uusperheitä hyvin vaihtelevilla kokoon-

panoilla. Sijoitetut lapset, jopa niin että sekä äidillä että isällä on entisistä liitoista sijoitettu-

ja lapsia, on vankiperheiden todellisuutta. Vankiperheille tulee lisäpainolastiksi erityistä hä-

peää ja syyllisyyttä, jota yhteisön ja jopa viranomaisten ennakkoluulot ja tuomitseva suhtau-

tuminen eivät helpota. 

 

Seuraavissa alaluvuissa kuvataan vankiperheitä. Lisähaasteen toi perhe, jossa parisuhteen jat-

kuminen oli melko epävarmaa. Ehkä jatkossa erouhan alla oleville ja eronneille pareille tulisi 

kohdistaa heidän erityistilanteensa huomioon ottavaa vertaisryhmätoimintaa. Lisäksi oli per-

he, jolla ei ollut päihteetöntä arkea takanaan ja naimisiin oli menty miehen vankeusaikana. 

Heillä oli pieni poikavauva ja miehellä murrosikäinen tyttö, johon hän alkoi lämmitellä suh-

detta pitkän hiljaiselon jälkeen. Jollain tavoin tähän perheeseen kulminoituu kaikki projektin 

hyvät tavoitteet ja mahdollisuudet, mutta myös se kuinka tärkeää on intensiivisen avun oikea-
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aikaisuus. Tälle isälle päihdeongelman käsittely ja raittiuden vahvistaminen olisi ollut jo sinäl-

lään valtava tavoite. Mies vapautui ennen loppuleiriä, johon perhe ei saapunut. Vertaan heitä 

perheeseen, jonka lähtötilanne on vakaampi. Perheillä on samoja pyrkimyksiä ja haasteita, 

mutta erilaisen lähtötilanteen vuoksi, tarjolla olevaa tukea ei päästä tasavertaisesti ammen-

tamaan. 

 

Ohjaaja 1 avaa kevään perheiden rakennetta. Yhdellä miehellä on se tilanne, että heillä on 

yksi lapsi nykyisestä liitosta. Siinä samassa perheessä ei asu aiempien liittojen lapsia. Seuraa-

valla miehellä on nykyisessä liitossa yksi yhteinen ja kaksi vaimon edellisestä liitosta sekä 

kolme lasta sijoitettuna. Kolmannella pariskunnalla on lapsia edellisestä liitosta kummallakin, 

mutta ei yhteistä lasta. Hän kuvaa heitä ”uus-uus-perheiksi”, jotka ovat keskimäärin kolman-

sissa liitoissaan. Perheiden monimuotoinen tausta tarjoaa hänen mukaansa läpileikkauksen 

meidän vankiperheistämme. (Kevät: 50.) 

 

Seuraavan perheen kohdalla asiat loksahtelivat myönteisesti paikoilleen. Aktiivisen puolison 

myötävaikutuksella mies on siirtynyt Helsingin vankilaan Riihimäen vankilassa luvatun toimin-

nan takia, mutta viime tipassa. Sijoittajayksikkö oli aktiivisena toimijana mukana, että perhe 

ehti toimintaan mukaan. (Syksy: 6.) Heillä on selkeä perherakenne, kolme yhteistä lasta, jolle 

voi perustaa isän ja 13-vuotiaan tyttären suhteen elvyttämisen. Asian tiimoilta järjestetään 

verkostopalaveri. Merkittävänä seikkana tulee esille moniammatillinen vastuukysymyksen 

pohdiskelu isän ja tyttären tapaamisten järjestämiseksi ja äidin tuen tarve kolmen pienen 

lapsen ja vuorotyön kanssa. (Syksy: 94.) 

 

Seuraava referaatti tuo esille edellä mainitun vankiperheen elämän normaalisuuden arjen 

haasteissa. Sen pyörittäminen jää vain yksin puolison harteille. Ohjaajat kuvaavat naisten 

paineita kovemmiksi ja toivovat että miehet tajuaisivat kuinka rankkaa puolisoilla on, kun 

taas miehet itsekin tuovat esille lusimisen helppouden. Isä itsekin pohtii ohjaajien mukaan 

koevapauden haasteita hurjan perhekuvion (kolme lasta ja vaimon vuorotyö) kautta. Mies ta-

juaa hyvin oman kohtalonsa, jonka vaimo on tiukasti sinetöinyt. (Syksy: 103) 

 

Ohjaaja 2 kuvaa vaimon tuntoja, joka suunnittelee opiskeluja ja harrastamista ja myös elä-

mästä nauttimista miehen vapautumisen jälkeen. Vaimo ei aio antaa miehelle sopeutumisai-

kaa arjen ottamisessa kiinni, sen enempää kuin sääliäkään. (Syksy: 103.) 

 

Isä saikin leirillä esimakua tulevasta koevapaudestaan, mutta oli heti täysillä mukana omassa 

roolissaan. Ohjaaja 1 kuvaa miehen monitasoisia tuntoja, kun hän oli leirin jälkeen aivan uu-

punut. Koska lapset eivät olleet nähneet häntä pitkään aikaan, he imivät hänestä kaiken: ko-

kemus oli isälle yhtä aikaa ihana, käsi kädessä kävelyineen, mutta myös rankka. (Syksy: 103.)  
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Ohjaajien kuvauksessa sama isä avaa tuntojaan 13-vuotiaan tyttärensä tulevaa tapaamista 

ajatellen, kuinka häntä jännittää tavata 13-vuotiasta tytärtään loppuleirillä pitkän eron jäl-

keen (haluan samalla kuvata tätä valtavaa haastetta, mitä perheen ympärille rakentuu). Hän-

hän muistaa tytön pienenä lapsena, jolle kuori perunat valmiiksi. Ohjaajat rohkaisivat isää 

olemaan oma itsensä, jolloin isä oli tukeutunut isän ja tyttären väliseen siteeseen. (Syksy: 

115.) 

 

Toinen isä, jonka lähtötilanne aineiston pohjalta oli epäsuotuisampi, alkoi myös lämmitellä 

suhdetta murrosikäiseen tyttäreensä. Häneen liittyviä tuntoja vetäjät reflektoivat realistisen 

huolipuheen kautta, jossa havaitaan miehessä vetoa kumpaankin suuntaan ja hänessä havait-

tava sisäinen kamppailu, toisaalta ihmetellään vähäistä puhetta vastasyntyneestä pojasta. 

Koska perhe ei tule vahvasti esiin miehen puheissa, pohdintaan tulee sisäinen kamppailu 

mahdollisen retkahduksen vaikutuksesta lopputuomion lomiin nähden. (Syksy: 95.) 

 

Kahden vanki-isän vertailussa korostuu annetun avun oikea-aikaisuuden merkitys ja pitkäjän-

nitteisen työn tarpeellisuus monikerroksisen ongelmarakenteen portaittaisessa käsittelemises-

sä. Jotkut projektissa syntyneet sijoitettuihin lapsiin liittyvät tavoitteet, saattoivat olla pro-

jektin rajallisuuteen nähden ylimitoitettuja. Toisaalta muutosprosessissa, voisi vieläkin vah-

vemmin tukeutua vankiperheiden erityisten voimavarojen ja vahvuuksien kartoittamiseen. Jos 

perheen vahvuuksien kartoittaminen paljastaa enemmänkin riskejä, voidaan tavoitteet aset-

taa maltillisemmin. 

 

6.1 Isyyden tukeminen 

 

Seuraavissa lainauksissa nousee esiin isyyden tukemisen eri tasot ryhmänvetäjien välittäminä. 

Isän osaa voidaan helpottaa järjestämällä vertaisryhmätoimintaa. Kuitenkaan kokemus siitä, 

että minua isänä kuullaan ja ymmärretään ja toisaalta, että on olemassa myös muita miehiä 

täysin vastaavanlaisessa tilassa, ei vedä vertoja elävälle kontaktille omaan lapseen. Vain lap-

sen avulla isyys voi täysimääräisesti ja luonnollisesti toteutua. Silti Ehjä Perhe -mallista irro-

tettunakin vanki-isien vertaisryhmä voisi toimia motivoivana, vanhemmuuteen valmentavana 

ja toivoa herättävänä isyyden jäsentäjänä.  

 

Ohjaaja 2 kuvaa isyyden tukemista esimerkillään isästä, joka sai ensimmäisen kunnon kontak-

tin lapseensa vasta perheleirillä, jossa suhteen aito rakentuminen pääsi alkuun yhdessä olemi-

sen kautta (Syksy: 31). Hän tuo esille myös kuulemisen tärkeyden ja sen, että isä saa kokea 

osallistuvansa lastensa asioihin. Ohjaaja 1 korostaa myös vertaisten kesken jakamista ja yh-

teistä kokemusta isänroolista ja vanhemmuudesta. (Kevät: 13) 
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Seuraavassa ohjaajien kuvauksia vanki-isyyden todellisuudesta. Isiä ahdistaa, kun he eivät voi 

olla kasvattamassa omia lapsiaan, vaikka he ymmärtävätkin itse aiheuttamansa tilanteen, 

minkä vuoksi he eivät voi paljon arvostellakaan kodin toimia (Kevät: 56). Isät huolehtivat las-

tensa pärjäämisestä ja kärsivät vaikutusmahdollisuuksiensa rajallisuudesta, kun niitä vähäisiä-

kin tapoja rajoitetaan (Kevät: 5). Miehille on tärkeää tunne isänä olemisesta ja he haluavat 

olla osallisia ja hoitaa lastensa asioita, myös palavereita ja huoltosuunnitelmia (Kevät: 4—5). 

 

Näemmekö tarpeellisena pyrkimystä parantaa vanki-isien osallisuutta lastensa elämään? Voisi-

ko uutta tekniikkaa hyödyntää laajemmin, että isä voisi olla lastaan koskevissa palavereissa 

videoneuvottelun kautta mukana. Isän osallistuminen aktiivisemmin lastensa asioihin vaatisi 

vähintään toimivaa viranomaisyhteistyötä, varsinkin silloin, kun puoliso ei ehdi tai jaksa olla 

aktiivinen joka suuntaan. 

 

Ryhmän miehet tajuavat hyvin puutteensa vanhempina (Kevät: 44). Isän malli on ollut joko 

suoraan tai välillisesti rikosuralle kannustava, jopa niin että muu elämäntapa kuin rikollinen, 

ei voinut olla edes vaihtoehtona (Kevät: 46). Miehet tiedostavat myös tuen tarpeensa raken-

taessaan uutta rikoksetonta elämäntapaa ja uudenlaista vanhemmuutta (Kevät: 51). Ohjaaja 

2 iloitsi miehestä, joka oli oivaltanut muutoksen, toisin tekemisen mahdollisuuden ja ohjaaja 

2 toi esille miehen tarpeen, että sosiaalityöntekijät ja muutkin saisivat tietää ja näkisivät hä-

nestä tämän toisen puolen, prosessin, että hän pystyy (Kevät: 65). 

 

Kaikkia lapsia, joihin ei ollut pidetty yhteyttä moniin vuosiin, ei edes näy perhekuvauksissa. 

Syksyn ryhmissä monilla isillä, mutta myös äideillä heräsi tarve alkaa lämmitellä näitä suhtei-

ta sijoitettuihin tai ex-puolison luona oleviin lapsiin. Kun toisaalta miesten ryhmä asetti 

erääksi tavoitteekseen sopeutumisen vanhemmuuteen, niin aste-ero näiden tavoitteiden välil-

lä on huomattava. (Syksy: 8.) 

 

Toiminnan aikana tuli selväksi miesten entinen pitkään jatkunut päihdekeskeinen elämä ja 

sen tuleminen keskusteluissa mukaan joka ryhmäkerralla (Kevät: 69). Ehjä Perhe -työmuoto 

tarvitseekin rinnalleen päihdetyöhön erikoistuneen toimintaohjelman. Päihdeongelmaisille 

sellaisessa mukana oleminen tulisi olla vankiperhetyöhön osallistumisen ehtona. Vain päih-

teettömyyden kautta miehet voivat onnistua tavoitteessaan saavuttaa syvempi yhteys kaikkiin 

lapsiinsa (Kevät: 45). Eräs mies antoi kiitosta vankilan päihdetyöntekijälle, kun hän oli piirtä-

nyt miehen elämän viivalla ja mies oli tajunnut hukkaan heittämänsä 20-vuotta (Kevät: 30). 

Ohjaaja 2 kertoo erään miehen saamasta oivalluksesta päihdehoitolaitoksessa: 

 

”Miks mä olen aina tällästen seurassa, miksi mä en voi olla normaalien ihmisten 

seurassa ja oppia sitä normaalia elämää, mitä on olla ihminen.” (Syksy: 70) 
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Ohjaaja 1 puhui miesten kanssa tuskallisista ja päällekkäisistä tunteista, voimattomuudesta ja 

ahdistuksesta, kun he kokevat käsiensä olevan sidotut, toisten vastatessa heidän lapsistaan: 

vaikka tunteet ovat sallittuja, niiden ei saa antaa viedä, vaan niitä pitää osata säätää, rajata 

ja hallita (Kevät: 62). Ohjaajat korostivat miehille suuntautumista tulevaisuuteen ja uudenlai-

seen vanhemmuuteen ja tarjota näin lapsille korjaavia ja korvaavia kokemuksia (Kevät: 26).  

 

Ohjaaja 1 korostaa perhekeskustelujen voimaa ja ikimuistoisuutta monien perheiden kohdal-

la. Eräs isä oli laittanut itsensä vahvasti likoon kertomalla taustoistaan ja ankarasta isästään, 

huonoista lähtökohdistaan, mutta myös että hän haluaa yrittää olla toisenlainen isä. (Kevät: 

126.) 

 

Ohjaajat kuvaavat kevään ryhmää, että heille aika oli kypsempi tälle toiminnalle: he olivat 

sillä asenteella liikkeellä, heti ensimmäisestä ryhmäkerrasta alkaen, että tämä on heidän vii-

meinen mahdollisuutensa (Syksy: 6). Varmaan tämä heijastui myös kevään purkuistuntoihin ja 

toi vetäjien reflektointiin intensiivistä hehkua. 

 

Ohjaaja 2 hahmottaa vankiperhetyön punaista lankaa: ryhmät ja yksilökeskustelut jäävät ir-

rallisiksi ilman kontaktia perheeseen. Hän näkee sen motivoivan ja kantavan oloa vankeudes-

sa. Hän korostaa onnistumisen kokemuksia. Ilman alkuleirillä saatuja kokemuksia perheyhtey-

destä työmuoto olisi tyhjän päällä. Kuinka helppoa olisi luovuttaa ja lakata yrittämästä. (Syk-

sy 34—35.) 

 

Ohjaaja 2: ”Miks ajatella silleen, että miks päästää ne pitään hauskaa ja täl-

leen. Mun mielestä se ei oo se juttu, vaan niiden pitää löytää niin kun ittensä, 

että minkä takia yrittää olla normaalia, olla tekemättä rikoksia: miten muut si-

tä voi kertoo, kuin se perhe olemassaolollaan.” (Syksy 34—35) 

 

Ohjaaja 1 pitää tärkeänä miesten itsetunnon vahvistamista (Kevät: 104). Hän korosti miehille 

heidän oman tahtonsa merkitystä ja kuinka se on näkynyt toiminnassa (Syksy: 134). Samalla 

hän rinnasti vapauden menetyksen heidän sisäisiin voimavaroihinsa, joita kukaan ei voi viedä 

heiltä pois (Syksy: 135). Ryhmässä nousi esille myös vankeinhoidon armollinen puoli: ohjaajaa 

1 ilahdutti, että Isä jolla oli monenlaisia sääntörikkomuksia takanaan, yhtyi toisen miehen 

puheeseen, että vankila antaa miehille uusia mahdollisuuksia (Syksy: 99). 

 

Ohjaaja 2 näkee perheen perimmäisenä uuden ajattelun herättäjänä ja muutokseen innosta-

jana. Vangeille pitäisi luoda enemmän mahdollisuuksia, että he voisivat päästä hänen kuvaa-

mansa kokemuksen äärelle: 
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”…päihdehuurusta elämää… ei oo oikein välittänyt perheestä, sitten onkin en-

simmäistä kertaa leikkinyt ja touhunnut ja tajunnut, että sehän on ihan kivaa 

olla perheen kaa. Löytää sen, että hei nehän on ihan hauskoja tyyppejä nää 

mun lapset.” (Syksy: 34—35) 

 

Isyyden tukemisosuus on lohdullista päättää ohjaajan 1 kiteyttämään vankiperhetyön yksin-

kertaiseen, mutta toimivaan työtapaan eli aitoon vuorovaikutukseen. 

 

”Vaikka sä kohtaat ihmistä vaikka vain vähänkin aikaa, mutta lähdet aitoon 

vuorovaikutukseen, sillä voi jo olla niin valtava muuttava voima. Voi olla että 

siihen ihmiseen ei oo kukaan muu aiemmin uskonut.” (Kevät 62—63) 

 

Isyyden tukemista vankilassa tulisi pohtia pitkäjänteisesti rangaistusajan suunnitelman avulla. 

Vankeusaikana korostuisi päihdeongelman käsittely ja vanhemmuuteen valmentautuminen 

sekä isyyden jäsentäminen esimerkiksi vankilassa kokoontuvan teemoitetun vertaisryhmän 

kautta. Tähän toimintaan niveltyisivät perhetapaamiset ja myöhemmin perheleirit. Koevapau-

teen suunnattaisiin perhetyön maksimituki siviilitoimijoiden kanssa vapauteen valmistavaksi 

toimintaohjelmaksi esimerkiksi Ehjä Perhe -mallia soveltaen. 

 

6.2 Parisuhde? Perhe? 

 

Jos valittujen lainausten määrästä ja sisällöstä voi tehdä mitään johtopäätöksiä, niin vaikut-

taa siltä, että isyys jollain abstraktilla tasolla toteutuu tai on olemassa vankilassakin, kun taas 

parisuhde näyttäytyy monimutkaisten ja varmaan osin alitajuisten jännitteiden alaisuudessa. 

Tämän valossa tullaan helposti perimmäisten kysymysten äärelle. Miten parisuhde ja toisaalta 

myös perhe ylipäänsä tässä yhteydessä määritellään? Edelleenkin vangin perhe omana eril-

lisyksikkönään kuuluu siviilitoimijoille ja vanki rikosseuraamuslaitokselle. 

 

Aiemmin oli Perheiden tuki -projektissa todettu, että lasta ei huomata. Ehjä Perhe -

projektissa lapset jäivät edelleen tappiolle jatkopolkujen suhteen. Sekä siviilissä että vanki-

lassa on pyrittävä tukemaan perhettä kokonaisuutena: auttamaan perhettä toimimaan ja kes-

tämään yhdessä kaikissa tilanteissa. Voisiko vankiperhetyötä kehittää perhekeskeisesti siten, 

että kaikki perheenjäsenet hyötyvät? Tämä vaatisi sen, että siviilistä lähestyttäisiin vankia ja 

vankilasta käsin perhettä. 

 

Ohjaaja 1 kuvaa kylmää kyytiä mitä vankiperhe saa eri palveluissa helposti osakseen: 

 

”Ja myös se että mitä ne tarvii. Niin kun mitä nääkin perheet on saanut, on se 

että: et kai sää todella meinaa näiden kanssa vielä yrittää.” (Kevät: 79) 
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Seuraavassa ryhmäläisen huomattavan muutoksen kuvauksessa käy ilmi välttämätön marssijär-

jestys. Vasta päihdeongelman kohtaamisen ja käsittelyn kautta mahdollistuu parisuhde ja 

perhe. Ohjaajat kuvaavat haastattelukäyntiään vankilassa ja miehen apaattisuutta ja vaikeut-

ta ylipäänsä olla keskustelussa mukana. Keskustelun pääpaino oli vieroitusoireissa ja päihteet-

tömyydessä. Ryhmätoiminnan aikana miehen puheiden painopiste muuttui lapsiin ja niiden 

hyvinvointiin ja vaimoon. Muutos oli niin suuri, että vetäjät eivät tunnistaisi häntä samaksi 

ihmiseksi. (Kevät: 58) 

 

Päihderiippuvaisen on tehtävä lopullinen ratkaisu: päihde vai parisuhde ja perhe? Tässä yh-

teydessä vankiloiden ohjelmatarjonnan painopiste päihdekuntoutuksessa ei ole perusteeton. 

Perhetyö seisoo tai kaatuu päihteettömyyden ja päihteiden houkutuksen ristiaallokossa. Oh-

jaajat korostavat ryhmäläisten aktiivisuutta työskentelyssä tavoitteidensa eteen (Kevät: 58). 

 

Ohjaajat kuvaavat keskustelua erilaisista riippuvuuksista. Miehet tajusivat hyvin kokemusten-

sa kautta että riippuvuuden vaikuttaessa perhe jää toiselle tilalle (Kevät: 25). Vankien puo-

lisoissa on työssä käyviä ja opiskelevia suoriutujia, mutta myös äitejä, joilla itsellään on päih-

deongelma. He kertovat avoimesta keskustelusta, kun mies puhuu jaksamisensa ja luottamuk-

sensa parantuneen, kun vaimo pyrkii päihteistä eroon antabuksen avulla (Kevät: 17).  

 

Perhe voi parhaimmillaan tukea päihteettömyyttä. Perheen ja parisuhteen ja ex-puolisoiden 

ja sijoitettujen lasten ristivedossa päihteet on myös petollisen automaattinen pakopaikka. 

Toipuva päihderiippuvainen voi retkahtaa myös ja eritoten silloin, kun asiat alkavat mennä 

hyvin. Kestääkö onnea selvin päin? Sen selvittäminen voi valuttaa hiekkaan kaikki myönteiset 

projektin mukanaan tuomat liikahdukset. Ohjaajat kertovat erään perheen hauraasta lähtöti-

lanteesta, jossa ilman päihteitä ei olla oltu yhdessä, kuin miehen vankeusaikana, hänen lomil-

laan (Syksy: 77). 

 

Ehkä mahdollisessa jatkossa perheitä valittaessa, tulee erilaisten poikkeuksellisten järjestely-

jen tuoma epävarmuus toiminnalle minimoida. Projektissa oli sellainen määrä liikkuvia osia ja 

muuttujia, että tässä muodossaan, sen hallinta vei ehkä liiankin paljon vetäjien työaikaa ja 

energiaa. 

 

Vankiperheistä on helppoa löytää ne erityiset piirteet ja poikkeamat keskivertoperheisiin 

nähden. Toisaalta verrokkiperhe siviilissä voi yhä useammin nykyään olla uusperhe, jossa 

jommallakummalla vanhemmista tai molemmilla on alkoholiongelma. He voivat myös kumpi-

kin olla kaulasta nilkkaan asti tatuoituja (ja perheväkivaltaa löytyy kaikista yhteiskuntaluokis-

ta). Saattaa olla, että nykyaika on lähentänyt vankiperheitä kohti normaalia (tai päinvastoin). 
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On muotia kytkeytyä jollain tasolla alakulttuureihin, mistä tatuoinnit ja vaatetus on näkyvä 

merkki ja haettu status. 

 

Eikö juuri vankiperhetyössä voisi kuitenkin nostaa myönteistä normaaliutta korostavaa dis-

kurssia syrjäytymis- ja ongelmilla kyllästetyn puheen rinnalle. Vankiperhe syö samaa ruokaa, 

harrastaa, riitelee samoja riitoja, väsyy parisuhteessa, ikävöi, huolehtii, antaa anteeksi ja 

rakastaa. 

 

Ohjaaja 1 avaa vanki-isän tuntoja: 

 

”Semmosta, ettei aina jaksa, kun puolisokin vaatii. Ei jaksa puhelimessa puhua. 

Soittelitko? Soittelin.” (Kevät: 12).  

 

Ketään ei voi pakottaa ja välttämättömät jatkopolut, niin projektia kuin vapautumistakin aja-

tellen on pitkälti pariskuntien oman aktiivisuuden varassa. Ohjaajien lähtökohtana oli että he 

tukevat, neuvovat ja ohjaavat palveluihin, mutta eivät lähde soittelemaan. 

 

Kevään ryhmässä nähtiin motivaatiota, joka poiki hakeutumiseen jatkopoluille: toinen perhe 

oli varannut ajan perheneuvolaan ja toinen pari- ja perheterapiaan, mistä vetäjät seuraavassa 

kertovat. 

 

Ohjaaja 1 ”semmosta samaa rehellisyyttä ja luottamusta mitä he odottavat 

meiltä he suuntaavat myös itseensä: että sanansa mittaisia miehiä ovat olleet, 

että ovat toimineet ja sitä motivaatiota, sen näkee, niin on todella paljon.” 

Ohjaaja 2: ”Sitä on tosi paljon.” Ohjaaja 1: ”Ja kyllä tää ryhmä hirveen hyvin 

ruokkii sitä motivaatiota.” (Kevät: 57) 

 

Ohjaajat olivat antaneet ryhmäläisille luvan ottaa heistä kaikki tuki ja apu irti. Sellainen 

mahdollisuus toi varsinkin joillekin äideille luottamuksellisen tilan osoittaa väsymystä ja heik-

koutta arkisen selviämispaineen alla. Eräs isä osoitti huoltaan ryhmässä. Ilmassa oli ajatus: 

ettehän vaan anna puolison pudota. 

 

Ohjaaja 1: ”Me sanottiin vaan, että ei mitään, ollaan soiteltu ja juteltu. Mutta 

se on hyvä, että olet puhunut asioista. Että olette sillai päässyt vähän kohtaa-

maan: että sullekin paljastuu, missä se itse asiassa menee se sun emäntäs tuol-

la siviilissä, että miten tiukilla se on.” (Syksy: 42—43) 

 

Ohessa ja edellä on mainioita kuvauksia vetäjien menetelmästä vastuuttaa ryhmäläisiä. Vetä-

jien ja ryhmäläisten välillä vallitsi luottamuksellinen kumppanuussuhde. Miten vetäjille nous-
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seiden huolien puheeksi ottaminen ryhmissä esille tulleista vakavammista aiheista (väkivalta, 

retkahdusvaara) istuu vertaisryhmään, nythän sitä perustellusti vältettiin, yksilökeskustelujen 

puuttuessa toimintamallin rakenteesta (Kevät: 56 ja Syksy: 107). 

 

Edellä mainittua miestä pyydettiin jäämään aiemmin ryhmän jälkeen ja vetäjät pyysivät hä-

nen apuaan. Mies koki avunpyynnön luottamuksen osoituksena ja oli keskustellut puhelimessa 

vaimonsa kanssa ja halusi viestittää vetäjille, että tilanne on hallinnassa. (Syksy: 43) 

 

Ohjaaja 1: ”Ymmärtäkää vaan: tää on niin tärkeetä. Tässä on niin paljon pelis-

sä oikeesti näillä perheillä.”(Syksy: 43) 

 

Eräälle miehelle ohjaaja 1 antoi erityistä tunnustusta vahvasta motivaatiosta hakeutua Ehjä 

Perheeseen, koska hän joutui tulemaan toimeen ex-puolisonsa kanssa ja teki ison työn siinä, 

että ex-puoliso lähti kuljettamaan lapsia ryhmiin (Syksy: 105). 

 

Työmäärä projektissa oli melkoinen. Juurrutettuna rakenteisiin Ehjä Perhe -tyyppinen toimin-

ta vaatisi joko perhetyöhön erikoistuneita työntekijöitä apujoukkoineen (vertaiset, vapaaeh-

toiset, opiskelijat) tai Ehjä Perhe -koulutettuja vankilan työntekijöitä, jotka osin oman toi-

mensa ohessa vetäisivät ryhmiä leireineen. Kysymys resursseista ja määrärahoista, tulee kui-

tenkin vastaan, joka kulman takaa. Toteuttaa voi toki osankin, isäryhmän vetäminen 8 x 1,5 

tuntia keväällä ja syksyllä ei ehkä ole aivan utopistinen ajatus, kun voi aloittaa valmiin käsi-

kirjan pohjalta. Isäryhmän ansio motivaation lähteenä tulee esille ympäri opinnäytetyötäni.  

 

Vastaavan tyyppisen toiminnan vakiinnuttaminen, vaatii toimintaan pyrkiviltä pariskunnilta 

sellaista vakiintuneisuutta, mitä yhteisten tavoitteiden taakse asettuminen ja työ niiden 

eteen vaativat. Eroperheiden tai erouhan alla olevien perheiden vertaisryhmätyöskentely vaa-

tisi heidän erityisiin ongelmiinsa pureutuvan teemoituksen ja työskentelyn. Yhteistyö ex-

puolisoiden kanssa lasten asioissa tuo esiin omat jännitteensä. Aineisto syksyn suljetun vanki-

lan vertaisryhmästä tuo esiin muuttujia ja liikkuvia osia, joita jatkuvassa ryhmätoiminnassa 

olisi perustellusti pyrittävä ennakoivasti eliminoimaan esimerkiksi rangaistusajan suunnitel-

man ja moniammatillinen yhteistyön avulla. 

 

6.3 Lapsen oikeus isään 

 

Eräs näkökulma tai arvovalinta perhetyön kehittämiseen rikosseuraamusalalla, voisi olla asian 

tarkastelu lapsen oikeuksien kautta. Lapsella on oikeus vanhempiinsa. Hänellä on myös oikeus 

turvalliseen lapsuuteen, jossa hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystään tuetaan 

parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsen oikeuksia tuleekin tarkastella tässä myös turvallisen 

lapsuuden näkökulmasta. Kuitenkin perhetyötä kehittämällä vankivanhemmilla olisi mahdolli-
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suus opetella erilaista päihteetöntä ja väkivallatonta vanhemmuutta perhetyön ammattilais-

ten tukemina, jos tällainen järjestelmä tahdottaisiin vankiloihimme luoda.  

 

Ohjaaja 1 kertoo erään miehen pohdinnasta: perheessä on monia lapsia ja yksi puolison lapsi, 

joka on sijoitettu, on tulossa jossain vaiheessa takaisin kotiin asumaan. Miehen on vaikea lä-

hestyä lasta, koska lapsi pelkää häntä. Meno silloin aikoinaan oli estotonta. Ohjaajan 1 mu-

kaan, siinä oli eräs vertaisryhmän voitto, että mies alkoi puhua lapsen pelosta. (Kevät: 56.) 

 

Ohjaaja 2: ”Ja just se että haluaa muuttua, eikä hyväksy aikaisempaa käytös-

tään enää. Mun mielestä se on hyvä, että nyt se tuli se väkivaltakin sieltä. Kun 

sitä toivois, että sitä tulis siellä jollain tavalla, että kun sitä ei voi tyrkyttää, 

että se tulis heistä itestään.” (Kevät: 56)  

 

Ohjaajan 2 välittämänä mies kertoo sijoitettujen lasten tapaamisesta. Miehestä tuntuu pahal-

ta, kun vieraat ihmiset päättävät, että saako hän lomilla tavata lapsiaan ja kuinka pitkään. 

Lupa on vain parin tunnin tapaamisiin, kun hän haluaisi koko vuorokauden. (Kevät: 16.) 

 

Toinen mies pohtii ohjaajan 1 kautta uus-perhekuviota, että miten saada edellisestä liitosta 

lapsia tapaamisiin vankilaan ja miten nähdä niitä. Mies oli ollut Suomenlinnassa 2 kk ja lapset 

eivät olleet kertaakaan päässeet siellä käymään, että ainoastaan mitä kotona on päässyt 

käymään ja nyt oli tuolla leirillä. (Kevät: 3.) 

 

Seuraavassa vanki-isät ovat jollakin tasolla samalla viivalla eronneiden etäisien kanssa. Kuinka 

laajalle vanki-isät voivat edes henkisesti ulottautua, samalla, kun oma kuntoutusprosessi voi 

olla herkässä vaiheessa? Ohjaajan 1 kertomana miehet pohtivat sijoitettuja lapsia ja lapsia 

jotka ovat edellisistä liitoista: miehet haluaisivat saada syvemmän yhteyden kaikkiin lapsiin-

sa, mutta miten (Kevät: 5)? Ohjaajan 2 mukaan miehet kyllä tiedostavat mitä ovat menettä-

neet ja minkä takia. Lapsia ei ole ajateltu siinä vaiheessa (Kevät: 26). 

 

Ohjaaja 1 välittää erään miehen kokemusta, jolta 20 vuotta on mennyt täysin hukkaan. Hän 

on enemmän ajasta uhrannut kavereille ja kavereiden hyvinvoinnille, kuin lapsilleen ja per-

heelleen. Päivittäisissä puhelinsoitoissakin lapsille on enemmän velvollisuuden maku ja oh-

jeistuksen antaminen. Läsnäolo arjessa on puuttunut. Poika ensimmäisestä liitosta kulkee sa-

moja valitettavia polkuja kuten hänkin, vaikka hän ei sitä toivoisi. (Kevät: 26.) 

 

Ohjaaja 1 toi esiin perhekeskustelun, missä eräs mies toi esille sen, miten paljon hän on käyt-

täytynyt väärin ja tehnyt vääriä valintoja. Hän on kohdellut lapsia huonosti ja pyysi sitä an-

teeksi ja kertoi, että hän yrittää mennä kohden parempaa ja se poiki lapselta erittäin hyvän 

kysymyksen:  
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”Mitäs jos sinä sitten retkahdat?” (Kevät: 126.) 

 

Ohjaaja 2 kertoi pojasta, joka oli tyytyväinen yhteen ainoaan lauseeseen. Poika kysyi miksi isä 

on vankilassa. Isä sanoi syyksi, että petoksesta ja sitten kun poika kysyi mitä ovat petokset: 

isä kertoi mitä ovat petokset. Se oli se mitä poika halusi kuulla, muu oli merkityksetöntä. 

(Kevät: 127.) 

 

Ohjaaja 1 kuvailee perhettä, jonka isä oli olosuhteista huolimatta pystynyt luomaan äärettö-

män hyvät suhteet lapsiinsa ja isälle annettiinkin tästä perhekeskustelussa hyvää palautetta. 

(Kevät: 119—120.) 

 

”Ne olivat kaikki niin kun samaa perhettä siinä ja kuinka ihanasti ne siinä niin 

kun huomioi ja nostivat syliin ja puhalsivat pippaa. Se oli aivan todellista tiimi-

työskentelyä siinä ja upeeta katsoo.” (Kevät: 119—120) 

 

Kun haastattelija pyysi arvioimaan, mitä tekijöitä siinä on takana, että tämä isä on pystynyt 

rakentamaan hyviä suhteita lapsiinsa, ohjaaja 1 vastasi päihdeongelman puuttumisen isän on-

nistumisen erääksi salaisuudeksi. Ohjaaja 2 toi kuitenkin esiin yksityiskohdan, että lapset ovat 

olleet tietoisia, siitä että isä myy huumeita ja vertaa sitä tavallaan päihdeongelmaan. Isä on 

pystynyt hoitamaan vanhemmuutta, mutta lapset ovat eläneet rikolliskulttuurissa. Ohjaaja 2 

löytää myös myönteisen puolen siitä, että mies on avoimesti kertonut lapsilleen. Heille ei ole 

vankilatuomio tullut täytenä yllätyksenä, eikä sekään että he ovat nyt sijoitettuna. (Kevät 

120.) 

 

Ohjaaja 2 kuvaa erään miehen hyviltä vaikuttavia mahdollisuuksia: piti vauvaa sylissä ja oli 

sen kanssa, syötti ja touhusi. Lisäksi hän oli ottanut yhteyttä sijoitettuun tyttäreensä ja tytär 

oli käynyt katsomassa häntä vankilassa. Tytärtä odotettiin myös loppuleirille, mutta mies va-

pautui, eikä perhe saapunut leirille. Hänen vaimollaan oli myös sijoitettu lapsi, 4—5 -vuotias 

tytär, heidän yhteisen poikavauvansa lisäksi. Vaimo oli menossa haastatteluhetkeä seuraavalla 

viikolla katsomaan tytärtään 3 vuoden eron jälkeen. Miehelle oli tulossa uusi 2 vuoden tuo-

mio. (Syksy: 31.) 

 

Ohjaajat pohtivat edellistä miestä, jonka puheissa sijoitettu tytär on ollut vahvemmin läsnä 

kuin poikavauva, joka hänellä on nykyisen vaimonsa kanssa ja sitä kautta paremmin läsnä ja 

saatavilla. Mies, jolla oli useampia pieniä lapsia, oli todennut, että vankeuden aikana on pal-

jon aikaa hoitaa perheasioita. Ohjaaja 2 kuvaa inhottavaa epäilyn tunnetta suhteessa edelli-

sen kappaleen mieheen, että lämmitteleekö hän vain tuomion aikana suhdetta tyttäreen ja 

sitten kun lähtee siviiliin, niin onko sitten aikaa, onko haluakaan? ( Syksy: 107.)  
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Eräs isä kokee ahdistuksensa helpottaneen, kun tietää lapsensa olevan omassa vertaisryhmäs-

sään puhumassa ja käsittelemässä asioitaan. Isä tajuaa myös oman muutoksensa, ja hyvin-

vointinsa näkyvän lapselle. (Kevät 106.) 

 

Lasten kaipauksesta voisi tehdä oman tutkielmansa. Kaipaus voi rohkaista muutokseen, sen 

alle voi myös musertua. Miten eri tavalla se vanhempien mielissä vaikuttaa. Lapsi voi toimia 

myönteisen prosessin käynnistäjänä ja tukeakin sitä, mutta pysyvä muutos vaatii sisäisen, 

muista ihmisistä irrallisen halun parantua (päihdesairaudesta), se tehdään oman sisäisen lap-

sen eheytymisen kautta. 

 

Ohjaaja 1: ”Se oli hyvin vahvasti läsnä se lasten kaipaus.” (Syksy: 134.) 

 

Valittujen lainausten valossa korostuu tämän työn käytännöllisen etiikan, jossa eettinen poh-

diskelu lävistää koko työskentelyn, merkitys ja erilaisten tavoitteiden mielellään moniamma-

tillisen pohdinnan ja tarkastelun tarpeellisuus (ohjausryhmä, lastensuojelun asiantuntijan 

konsultaatio). Kun lapsiin aletaan mahdollisen pitkän eron ja erilaisten perheessä vallinneiden 

ristiriitojen jälkeen rakentamaan uutta suhdetta, miten voimme tukea tätä mahdollisesti ki-

vuliastakin prosessia (vihaa, kaunaa, katkeruutta ex-puolisoilla, vähintään pettymyksiä, lap-

sen epätietoisuutta tapahtumista) ja kuka tukee sitä vangin vapautumisen jälkeen? Voimmeko 

mitenkään suojella lasta prosessissa, jota olemme edesauttamassa? Miten riskejä tässä yhtey-

dessä arvioidaan?  

 

Saatamme joutua perääntymään tavoitteistamme, joidenkin tosiasioiden edessä esimerkiksi 

sijoituksen syistä. Entä jos prosessia suhteen lämmittelystä lapseen vastustaakin vain intuitio 

tai hiljainen tieto (epäily, huoli) riittääkö se perusteeksi sille, että työntekijä ei lähde rohkai-

semaan isää tai äitiä pyrkimyksessään? Kuinka pitkälle tarvittavat faktat ovat saatavillamme, 

että voimme lähteä tukemaan projektia, joka saattaa olla vain kuntoutususkon ja sen hetki-

sen luottamuksen varassa. Vastuu vapautumisen tai eri projektien jälkeisestä tuesta vangille 

ja hänen perheelleen tai yksittäiselle lapselle yksittäisissä tapauksissa, tulee olla selkeästi 

määriteltynä ja henkilöitynä. Vastuukysymyksistä oli projektissa erään perheen kohdalla ver-

kostopalaveri. 

 

6.4 Vertaisuuden valtit 

 

Vertaisryhmä tarjoaa areenan avoimelle puheelle sekä vuorovaikutteiselle keskustelulle. 

Ryhmän kemia voi toimia sekä avaavana että sulkevana elementtinä. Tässä vetäjillä on haas-

teellinen tehtävä ryhmätilanteelle haitallisten vaikutusten neutraloimisessa ja toisaalta 

myönteisten vahvistamisessa. Se antaa mahdollisuuden kuuntelemiselle ja antaa kokemuksen, 



 61 

että minua kuullaan. Parhaimmillaan osallistujat saavuttavat uudenlaista oivallusta ja ymmär-

rystä omien ongelmiensa käsittelyssä. Eräs keskeinen elementti vankiperheiden tapauksessa 

on sen asian oivaltaminen, että on myös muita perheitä, jotka ovat yhtä tukalassa asemassa, 

yhtä monenlaisten paineiden alla. Teemoitettu vertaisryhmä voi antaa myös uusia keinoja 

vanhemmuuden ja parisuhteen solmukohtiin. Nuo tavoitteet ovat kuitenkin korkeampaa astet-

ta: niiden saavuttamiseksi miesten täytyy ensin (yhdessä) kohdata itsensä, toipua ja eheytyä. 

Tässä projektissa kaikki koettu toimii myös perhetyön kehittämisen raaka-aineena. 

 

Ohjaaja 1 kuvaa pariskuntaa, joka tuli toimintaan mukaan lähtökohtanaan, että heitä alem-

pana ei voi olla kukaan, niin kurja on heidän tilanteensa. He saivat todeta, etteivät olleet 

yksin ongelmiensa kanssa. He saivat voimaa toisten kehityksestä, joilla lähtötilanne oli vielä 

heitäkin vaikeampi. (Kevät: 99.) 

 

Ohjaajat avaavat ryhmäläisten tuntoja. Kovan panssarin raottaminen ja sydämen avaaminen 

vaatii luottamuksen opettelua ja heittäytymistä sen varaan. Miehet pelkäävät, että se kostau-

tuu vertauskuvallisesti puukotuksena selkään. Pantattuja ja tukahdutettuja tunteita on pal-

jon. Perheet antoivat leirillä jäsenilleen luvan puhua. Merkityksellistä on, että pystyy luotta-

maan sekä perheeseensä että ryhmään, ettei puheesta ahdistuta. (Kevät: 3.) 

 

Ohjaaja 1: ”Ykskin kaveri sanoi että pakko on joskus puhua, että muuten nuppi 

repee suunnilleen ja se helpotti hirveesti just tätä kaveria joka aluks pohti sitä 

että mitä tohtii ja paljonko sitä tohtii puhua”. Ohjaaja 2: ”Hän sano, ettei tule 

semmosta morkkista seuraavana päivänä, että on niinkun liikaa puhunut.” (Ke-

vät: 3) 

 

Kaikki vertaisryhmän valitut lainaukset ovat kevään avovankilan ryhmästä, vaikka valitsin ne 

vain yleisesti teeman pohjalta. Kevään ryhmien jälkeen ohjaajat mahdollisesti reflektoivat 

haastatteluissani aiheen perusteellisesti. Silti kevään vanki-isien ryhmä taisi olla vertaisuudes-

saan vertaansa vailla. Ohjaajien välittämät tunnelmat kuvaavat iskulausemaisesti vertaisryh-

män saavutuksia. 

 

”Hän koki niinkun että hänellä on todella lupa puhua ja että se vertaisuus ja se 

henki oli sillä tavalla läsnä” (Kevät: 6). ”Hän saa siinä mahdollisuuden tulla ja 

lähteä työstämään niitä asioita ihmisten kanssa jotka ymmärtävät mitä se on, 

vankeus siinä perheessä” (Kevät: 79). ”Täytyy tulla jokin taso, että mää ihmi-

senä uskallan nousta samalle viivalle näiden muiden ihmisten kanssa ja siinä se 

vertaisuus on just auttanut” (Kevät: 116—117). ”On saavutettu se vertaistuki, 

mitä on tavoiteltukin. Se on nimenomaan tullut ja noussut ja lähtenyt toimi-

maan” (Kevät: 116). ”Siinä oli sellasta jotain upeeta todella läsnä” (Kevät: 8). 
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Ohjaaja 1 niputtaa ryhmän saavutuksia: avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, herkkien ja haa-

voittavien asioiden esille tuominen ja niiden peilaaminen ja pohtiminen. Ryhmä on rohkaissut 

hakemaan ulkopuolelta apua ja tukea elämäntilanteisiin. On tullut ymmärrystä nähdä ja hy-

väksyä oma keskeneräisyys. Tässä on tarjottu tila, missä on voinut etsiä aitoa minuutta vanki-

lauskottavan ulkokuoren alta. (Kevät: 116) 

 

Ohjaaja 2 pohtii ryhmän vaikutusta ajatteluprosessin käynnistäjänä. On lohdullista kuulla toi-

sen puhuvan minun ongelmistani. Asioista voikin puhua ja sen seurauksena herää halu tehdä 

asioille jotakin. Ryhmä toimii herättäjänä ja antaa varmuuden sekä luvan. Ryhmä normalisoi 

avoimen kanssakäymisen. (Kevät: 125—126) 

 

Puhuminen on normaalia ja vertaisryhmissä oppii myös aidosti kuulemaan. Uskallus kokemus-

ten jakamiseen ja keskeneräisyyden kohtaamiseen yhdessä vertaisten kanssa on jo sinällään 

mahtava saavutus. Ohjaaja 1 kuvaa vertaisryhmätoimintaa hyväksi väliintuloksi, mutta koros-

taa, että aktiivisuutta ja sinnikkyyttä, mitä perheiltä vaadittiin, että he pääsivät toimintaan 

mukaan, tarvitaan jatkossa vielä enemmän, että he pääsevät jatkamaan työskentelyä kuntien 

palveluissa (Kevät: 116). 

 

Ohjaaja 1 tuo vertaisryhmän keskeisen saavutuksen esiin: uskallus uskoa ihmiseen, yrittää 

vielä, toivottomalta vaikuttavasta tilanteesta huolimatta. (Kevät: 75.) 

 

Luottamukseen ja avoimuuteen perustuva vertaisryhmä vankilassa vaatii rohkeutta ja ennak-

koluulottomuutta sekä vetäjiltä että erityisesti ryhmäläisiltä. Tämä toiminta haastaa monet 

vankilan alakulttuurien pitkät ja miehiset puhumattomuuden perinteet pelkällä olemassaolol-

laan. Vanki-isä tai vanki-äiti vertaisryhmien järjestäminen vankiloihin on varmaan maltilli-

semmasta päästä vankiperhetyötä tukevista tavoitteista. Toki sitä voi laajasti suunnitella ja 

järjestää vertaisryhmäohjaajakoulutuksineen joku keskusjärjestö (SPR, Mannerheimin lasten-

suojeluliitto tai ekumeeniselta pohjalta eri kirkkokuntien yhteistyönä) valtakunnan laajuisesti 

ja tarjota valmista kokonaisuutta rikosseuraamuslaitokselle. Edetä voi myös pienin askelin 

vankilakohtaisesti yhden tai muutaman aktiivin varassa, jotka käynnistäisivät ryhmiä oman 

toimensa ohessa vaihtuvin teemoin tai vaikka rakentamalla nukkekoteja askarteluryhmässä 

samalla vanhemmuudesta keskustellen. 

 

 

7 Työntekijän rooli ja tunnot vertaisryhmässä 

 

Työntekijöiden rooli ja tunnot vertaisryhmässä otsikon alla työntekijät pääsevät syväluotaa-

maan omaa toimintaansa (kuvio 4). Ryhmän vetäjät pohtivat ihmisyyden ja ammattilaisuuden 
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suhdetta, jopa vertaisuuttaan. Työntekijöiden erilaiset persoonallisuudet tulevat hyvin esiin 

ja rikastavat tiedontuotantoa. Sisäisen ristiriidan pohdiskelussa mukana on huolipuhetta mies-

ten selviytymisestä. Työntekijöiden kokemat tunteet ansaitsivat oman otsikkonsa. 

 

Työntekijän asema vertaisryhmässä on moniulotteinen ristiriitaisuuteen asti. Tulee luoda olo-

suhteet vertaisuuden syntymiseksi, toisaalta täytyy osata jättäytyä sopivasti taka-alalle. Silti 

täytyy tarvittaessa rajata ja säätää ryhmää. Tulisi olla ihminen ihmiselle ammattimaista työ-

otetta ja etiikkaa unohtamatta. Jos itse kokee olevansa vertainen jonkun teeman osalta, mi-

ten sen tuo esille vertaisryhmän kannalta edullisesti ja ammatillisesti vai sisältyykö siihen lii-

an suuri riski, jota on vaikea ennakoida? Toisaalta itsensä likoon laittamisella voi saavuttaa 

uuden inhimillisen vuorovaikutuksen tason, toisaalta siinä menettää jotain ammatillisesta ob-

jektiivisuudesta. Oman erityisyytensä tuo isä-äiti-lapsi -vertaisryhmät, joissa on samat vetä-

jät. Samasta asiasta työntekijät saattavat kuulla kolme eri versiota. Voiko tätä kolmikudoksis-

ta tietoa käyttää jotenkin perheiden hyväksi ja millaisilla menetelmillä nousee keskeiseksi 

kysymykseksi? Miten työntekijä voi säilyttää puolueettomuutensa näissä tilanteissa? 

 

Ohjaajat kuvaavat tunnelmiaan kevään ensimmäisen ryhmän jälkeen. Ohjaaja 1 nostaa esiin 

keskustelevan ryhmän, jossa oli jo nyt vertaisuuden elementti vahvasti esillä ylittäen odotuk-

set. Hän käyttää adjektiiveja: ”ihanaa” ja ”kaunista”. Ohjaaja 2 puhuu olemisen helppoudes-

ta, ettei tarvinnut ylläpitää tai rajata, vaan olla ja nauttia keskustelusta. Ohjaaja 2 koki, että 

ryhmä otti heidän piiriinsä, siten että siinä oli helppo ja rento olla. (Kevät: 8.) 

 

Seuraavassa kuvaan erään yksittäisen tapauksen projektista. Miehellä oli kolme poikaa ryhmä-

toiminnassa ja kaksi tyttöä aikaisemmista liitoista. Mies oli halunnut lämmittää suhdetta 13-

vuotiaaseen tyttöönsä, jota ei ollut nähnyt muutamaan vuoteen. Hänellä oli ollut 10 vuotta 

tulehtuneet välit lapsensa äidin kanssa. Ohjaaja 2 lähestyi äitiä kirjeitse pohjustaakseen asi-

aa. Tyttö oli soittanut miehen uudelle vaimolle heti, kun hänen äitinsä oli saanut sen kirjeen. 

Uusi vaimo oli soittanut ohjaajalle 2 tästä ja viimein ohjaaja 2 soitti seuraavalla viikolla tytön 

äidille. Äiti ei tyrmännyt ajatusta, mutta kertoi, että tyttöä jännittää pettymysten ja isän 

lupausten vuoksi, jotka eivät sitten olleetkaan aiemmin toteutuneet. Tämä klassinen asetel-

ma oli niin ikään tulehduttanut ex-puolisoiden välit. (Syksy: 58.) 

 

Ohjaaja 1 määrittelee ammatillisuuden työskentelyksi koko persoonalla ja kaikella kapasitee-

tilla asiakkaan hyödyksi ja eduksi (Kevät: 48). Ohjaaja 2 kuvaa Perheiden tuki –projektia si-

ten, että siinä he tekivät selkeästi enemmän perhetyötä. Tekivät enemmän kuin vain tukivat, 

neuvoivat ja ohjasivat palveluihin tai kirjoittivat lausuntoja. Vertaisryhmämuoto rajaa työn-

tekijän aktiivista roolia hänen mukaansa. (Kevät: 64.) 
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Seuraavassa ohjaajien vuoropuhelussa paalutetaan kuvaavasti vankiperhetyötä. Ohjaajan 1 

mielestä vankiperhetyö vaatii spesiaalia osaamista. Ohjaajan 2 mukaan se vaatii edellisen 

Perheiden tuki -projektin kaltaista laaja-alaista perhetyötä, jonka kaltaista ei tehdä missään. 

Ohjaaja 1 muistuttaa, että vankiperhetyötä tehdään kuitenkin muurien kummallakin puolella 

verkostoja kokoamalla. Ohjaaja 2 vastaa, ettei sen aina tarvitse olla niin ihmeellistä sen työn. 

Se, että on vaan joku ihminen, joka ymmärtää, niin se riittää. (Kevät: 78—79.) 

 

Projektityössä kuljetaan erityisestä vankiperhetyön osaamisesta ymmärtävänä ihmisenä ole-

miseen, laaja-alaisesta perhetyöstä suppeampaan, jossa tuetaan, neuvotaan, ohjataan palve-

luihin ja kirjoitetaan lausuntoja. Työrooli vaihtelee verkostotoimijasta vertaisryhmän vetäjäk-

si, rajaajaksi ja säätäjäksi sekä harkitusti taustalle jättäytyjäksi. Lisäksi he suunnittelevat ja 

kehittävät, laativat raportit projektista, arvioivat projektia ja toimintaansa sekä hoitavat pro-

jektin käytännön sekatyön. 

 

7.1 Ihminen, ammatillinen, vertainen 

 

Vankiperhetyössä törmätään niin monenlaisiin erityisosaamisalueisiin, että niiden täydellinen 

hallitseminen tai edes pinnallisen työkokemuksen omaaminen tavoitteiltaan (kuntoutus–

turvallisuus) varsin poikkeavilta sektoreilta, on kaiketi harvinaista. Tällöin avaintekijänä onkin 

moniammatillisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen. Tässä tapauksessa avainase-

massa on erityisesti rikosseuraamusalan työntekijöiden ja erilaisten siviiliyhteiskunnan toimi-

joiden välinen avautuminen toisiinsa nähden ja yhteistyö. Kuitenkin jokaisen tällä alueella 

työskentelevän tulee yhtenään kohdata oma ihmisyytensä ammattiroolin takaa ja pohtia, että 

voiko niitä edes erotella toisistaan. Ammattilainen vertaisena on taas oman erityisen pohdis-

kelunsa alueena. Pitäisikö kuitenkin ihmisenä olemista erityisesti korostaa vankiperhetyössä 

ja rikosseuraamusalalla yleisemminkin? 

 

Haastattelija nostaa toimivan vuorovaikutuksen ryhmäytymisen tekijäksi, mutta kyselee vielä 

keinoja. Ohjaaja 1 korostaa kohtaamisen tavallisuutta ja arkisuutta: he eivät ole virkaroolis-

sa, eivätkä ole persoonaltaankaan kovin virallisia: ihminen otetaan ihmisenä (Kevät: 11). Hän 

puhuu tavallisista, kodinomaisista oloista leirillä jännityksen poistajana ja muurien murtaja-

na, jota konkretisoi villasukissa kulkeminen työntekijäroolin korostamisen sijaan (Kevät: 21). 

 

Ohjaaja 2 kuvaa vetäjien positiota läsnäoloksi: miehet vievät ryhmää eteenpäin, kun alustuk-

sia ei ole (Kevät: 41). Hän nostaa ensimmäisen ryhmäkerran saavutukseksi yhteenkuuluvuu-

den. Kaikki olivat samanarvoisia. Ohjaajan 1 kuvaamaa vetäjien luontevaa porukkaan ottamis-

ta, ohjaaja 2 pitää luottamuksen pohjana. (Kevät: 11.) 
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Ohjaaja 2 korostaa ryhmäläisten osuutta saavutuksissa, mutta toisaalta ryhmä yhdessä vetäji-

neen saavuttaa luottamuksen, minkä pohjalta voi ponnistaa (Kevät: 20). Ohjaaja 1 kuvaa 

myöhemmin keväällä ryhmäytymistä, että vaikka sitä voikin taidolla ohjailla, ryhmä tekee 

hengen (Kevät: 54—55). 

 

Kysymykseeni kuinka sitoudun näihin ihmisiin, saan innostuneita kuvauksia. 

 

Ohjaaja 2 ”sitoutuu ihan täysillä”. Ohjaajan 1 sitoutuminen on ”häkellyttävää” ja ”intensiivis-

tä” ja hän korostaa ryhmää ”mukaansa tempaavana”. Hän korostaa ihmisten tarinoissa muka-

na elämistä ja todellista läsnäoloa. Ohjaaja 2 kertoo sitoutuneisuuden tulevan itsestään, ei 

väkipakolla. Ohjaaja 2 puhuu rennosta sitoutuneisuudesta ja ohjaaja 2 ”todellisesta rentoutu-

neisuudesta”. Hänen kokemansa ”luonnollinen sitoutuneisuus” on vastakohtana velvollisuu-

dentunteesta tulevalla. (Kevät: 18—19.) 

 

Kysymykseeni onko vaikea olla kommentoimatta, ohjaaja 1 toteaa, että jättää paljonkin sa-

nomatta antaakseen avointa tilaa vertaisuudelle ja ohjaaja 2 korostaa ajatustaukojen merki-

tystä, että ryhmäläisillä on aikaa tuottaa oma ajatus itsenäisesti ulos (Kevät: 34). Ohjaajalla 1 

oli jäänyt tunnelma, että hän oli paljon äänessä kevään ryhmässä; syksyllä hän oli päättänyt 

jättäytyä enemmän taka-alalle (Syksy: 18). Ohjaaja 2 tähdentää vertaisuuden vaatimaa tilaa 

ja ilmaa, vetovastuu ei liity puhumiseen vaan asioiden läpikäymiseen (Syksy: 18). Esille nos-

tamaani kuuntelemisen vaikeutta vetäjät eivät allekirjoita: mielenkiintoisten ihmisten syväl-

listä ja mielenkiintoista tarinaa he kuuntelevat mielikseen (Kevät: 35). 

 

Ohjaajan rooli ryhmässä vaatii luovimista ja reflektointia. Kertoimia tulee roimasti lisää kaik-

kiin suuntiin, kun hän asettuu vertaiseksi. Ohjaaja 1 kokee samalle viivalle astumisen ja oman 

maailman avaamisen terapeuttisena ja onnistuessaan se vahvistaa vertaisuuden elementtiä. 

(Kevät: 44.) 

 

”Just että vetäjäkin kertoo ja avautuu jotain itsestään ja tulee enempi ihmi-

seksi siinä, inhimilliseksi.” (Kevät: purku 4 väliosa. Sörkassa litteroitu, vain pa-

perilla.) 

 

Ohjaaja 1 korostaa oikealla tavalla puhumista oikeasta asiasta (Kevät: 44). Hän puhuu ohjauk-

sellisesta interventiosta, jolloin vetäjän vertaisuudella on harkittu tavoite. Aihe avataan in-

tuitioon luottaen ja se myös omalta kohdalta suljetaan ja jatketaan ryhmäläisten kokemuk-

siin. (Kevät: 48.) 

 

Edellisiin liittyen ohjaajan 1 lääke myötätuntouupumisen ehkäisemiseksi:  
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”selvitetyt omat ongelmat ovat pääomaa tällä alalla, mutta omien taustojen 

kohtaamattomuus voi olla melkoinen aikapommi.” (Kevät: purku 4, väliosa. 

Sörkässä litteroitu, vain paperilla.) 

 

Ohjaajat niputtavat työntekijän roolia projektissa: ryhmätoiminnan ja leirien mahdollistami-

nen, että voidaan olla perheenkin kanssa yhdessä, suunnitella tulevaisuutta ja rakentua siinä 

sekä erilaiset lausunnot, niitä voidaan kirjoittaa (Syksy: 64). Madalletaan kynnyksiä jatkotuen 

piiriin (Kevät: 53). Tähdätään palveluohjaus-tyyliseen työtapaan, että ihmiset löytäisivät aut-

tavat verkostot (Syksy: 64—65). 

 

Ohjaaja 1: ”Me tavallaan lempeän tiukasti pysytään siinä: tuki me annetaan ja 

neuvotaan, että kannattaa soittaa perheneuvolaan, mutta me ei lähdetä soit-

taan sinne.” (Syksy: 64.) 

 

Ohjaaja 1 korostaa vankilakulttuurin tuntemisen tärkeyttä ja vertaisryhmissä joka suuntaan 

sitovan vaitiolovelvollisuuden tiukkaa tulkintaa. Jos ryhmäläinen kysyy vaimostaan tai lapses-

taan, heidän ryhmistään: vastauksissa on oltava tarkkana, että voiko antaa yleisluontoisen 

vastauksen muiden aikana vai ei mitään vastausta, edes miehelle itselleen. (Syksy 44—45.) 

 

Ohjaaja 1: ” Kyllä se vetäjälläkin on se vaikuttava rooli, vaikka sen itte sanon-

kin, mutta täytyy olla semmonen luonnollinen ja tietyllä tavalla luonnonlapsi, 

että täytyy tulla siihen jotenkin samalle tasolle, mutta siihen ei voi tulla, jos sä 

et ole ihmisenä semmonen. Siihen ei voi tulla, että sinulla on oltava itsessäsi se 

taso: jotenkin että tänään tällä puolen pöytää, huomenna sillä puolella. Ei tätä 

elämää voi valmiiksi tehdä, jotain semmosta. Just sitä semmosta, mikä on kau-

heen vaikea pukea sanoiksi. Tää on heikko yritys sitä kohden, mutta se täytyy 

olla jossain siellä sisällä.” (Kevään 2008 ryhmien purkuistuntojen päätössanat: 

117.) 

 

Ohjaaja 1 tuo merkittävän näkökulman vertaisryhmän olemuksesta. Vertaiset antavat myös 

vetäjille ja hänen mukaansa juuri se suunta tuo työskentelyyn mukaan ihmisyyden syvät tasot. 

Ryhmäläisillä on jotain ainutlaatuista: kokemuksia jaettavaksi. Heidän on saatava kokea tämä 

ainutlaatuisuutensa. Hän kuvaa sitä hiljaiseksi tiedoksi: 

 

”Se on myös sitä hiljaista ja jakamatonta tietoa, jolle tulee ääni.” (Kevät: 48.) 

 

7.2 Sisäinen ristiriita 
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Työntekijöiden sisäinen ristiriita näyttäytyi projektissa erityisesti sen seikan pohdiskeluna, 

miten kokonaisvaltainen tieto perheestä vaikutti työntekijöiden olemiseen ryhmien vetäjinä. 

Samasta tilanteesta perheen sisältä työntekijät saivat kuulla erilaisia versioita. Näin lyhyen 

projektin aikana olisi ollut liikaa vaadittu tämän tiedon hyväksikäyttö perheiden tukemiseksi. 

Menetelmät ja käytännöt olisi täytynyt räätälöidä tapaus- ja perhekohtaisesti ja se olisi suun-

nannut toimintaa suunniteltua vertaisryhmätoimintaa laajemmalle alueelle. Asiaa tulee kui-

tenkin pohtia toiminnan kehittämisen eräänä lainalaisuutena. Se että vetäjät toimivat kaikki-

en perheenjäsenten kanssa näyttäytyy kuitenkin projektissa pääasiallisesti voimavarana ja 

myönteisenä asiana. 

 

Toinen seikka mikä askarrutti ja ajattelutti oli erilaisten huolten puheeksi ottamisen vaikeus 

vertaisryhmässä. Eräs mies jäi palaamatta lomalta, eräs mies vapautui ja ei tullut loppuleiril-

le, motiivi Suhteiden lämmittelystä lapsiin, joihin ei ollut pidetty yhteyttä: olivat kaikki asioi-

ta, joissa lopputulos ei kaikilta osiltaan ollut toivotunlainen ja joita edelsi huolipuhe vetäjien 

reflektoidessa keskenään.  

 

Ohjaaja 2 reflektoi kevään ryhmien alkuvaiheessa puolueellista, epämiellyttävää asennettaan, 

joka oli noussut saman asian kuulemisesta ensin naisten ja sitten miesten ryhmästä, mutta eri 

tavoin esitettynä. Ohjaaja 1 myöntää kokeneensa samoin ja toteaa, että asia ei ollut naisen 

tuomana niin valoisa, kuin mies sen esitti. (Kevät: 14—15.) 

 

Haastattelijan tarttuessa ristiriitaisuuteen ohjaaja 2 kuvaa sitä eettisesti ristiriitaiseksi. Oh-

jaaja 1 avaa taustoja: nainen oli ottanut asian esiin hyvin kipeänä ja kuinka ollakaan, mies 

ottaa saman asian puheeksi omassa ryhmässään, mutta valoisammassa näkökulmassa. Ohjaaja 

2 epäilee, että asiasta on käyty puhelinkeskustelu ja mies tulee puolustamaan itseään ryh-

mään tietoisena samoista vetäjistä. Ohjaaja 1 tuo toisena vaihtoehtona esiin, että asia on 

kummallakin pinnalla. (Kevät: 19—20) 

 

Ohjaaja 1: ”ja tietyllä tavallahan se rajaa siinä sitä keskustelua siinä sillä taval-

la, että sittenhän siihen ei sillä tavalla sitten lähde mukaan, koska siinä on tie-

dossa se toinen näkökulma, niin silloinhan joudut valitsemaan puolta siinä.” 

Ohjaaja 2: ”Niin. Niin on, kun sä sanoit, niin ei voi olla puolueeton nimen-

omaan. Voi olla kuitenkin.” (Kevät: 20) 

 

Ohjaaja 2: ”Mutta se on oikeesti ihan hirveetä kun rupee epäileen toista, että 

nyt se tuli tänne puolustaan itteensä. Musta se on ihan järkyttävää, että mä ru-

peen miettiin sellasta asiaa heti niinkun, että nyt se rupes puolustaan itteensä 

ja heti tuli sellanen olo, että en mä voi tällä tavalla ajatella.” (Kevät: 23—24) 
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Ohjaaja 1 on huomannut kuljettavansa ”koko perhettä mukana itsessään”. Tätä kautta eri 

ryhmissä käydyissä keskusteluissa elää paljon voimakkaammin koko perheen näkökulma. Oh-

jaaja 2 tuo esiin näkökulmaa, että koko perhettä voi kuljettaa mukanaan, vaikkei tietäisikään 

kaikkia yksityiskohtia. Hän pohtii enemmän samojen ohjaajien sekä miesten että naisten ryh-

missä olemisen ristiriitaisuutta. (Kevät: 19.) 

 

Hän palaa asiaan vielä kevään lopussa ja pohtii kuitenkin samojen ohjaajien tuomaa turvalli-

suudentunnetta ja luottavaisuutta. Ryhmissä on varmaan mukavampi puhua, kun vetäjät tun-

tevat asianosaiset. (Kevät: 107.) 

 

Seuraavassa pohditaan vertaisryhmän rajallisuutta pureutua yksittäisiin sanoihin (yksilöllisiin 

ongelmiin) tai vihapuheeseen sekä milloin suunnata keskustelua, jos se menee väärille urille. 

Ohjaaja 1 myöntää että kyseinen ”olis pitänyt hukuttaa” puhe kuulosti hurjalta, mutta tuoh-

tumuksen voi hyväksyä, muttei toimintatapaa, eikä uhkaustakaan. Vertaisryhmästä on hänen 

mukaansa ohjattava hakemaan erityistä apua, siten niihin on tartuttava, mutta hän myöntää, 

että jos toiminnan loppuvaiheessa nousee isoja, kivuliaita asioita, niin ryhmätoiminta on ra-

joittunutta. (Kevät: 70—71.) 

 

Ohjaaja 2 nostaa ”kuivanappailun” sekä käytöllä että rikoksillakin asiaksi, jolloin hän harkitsi 

keskustelun suuntaamista muualle, ettei päihteiden mukavuus nostaisi päätään (Kevät: 27). 

Hänellä oli taustalla myös huoli siitä, miten muut ryhmäläiset jaksavat tai haluavat kuunnella 

rikosten yksityiskohtia (Kevät: 35). 

 

Seuraavassa ohjaaja 1 pohti erään miehen mahdollista kiperää tilannetta kotona. Tarve yksi-

lökeskusteluille nousi esiin vertaisryhmätoiminnan eri vaiheissa. Hänen mukaansa mies on ol-

lut nyt usein lomilla ja epäilee syyksi perheen vaikeuksia siviilissä. Hän miettii, miten ryhmä-

läistä, voisi syvemmin kohdata häneen liittyvien huolien kanssa? Miten avata hienotunteinen 

kysymys tai viestittää, että ollaan jollain tasolla tietoisia? Miten osoittaa hiljaista tukea yksi-

lölle ver-taisryhmässä? (Syksy: 43.) 

 

Seuraavalla kerralla ohjaaja 2 toi tiedon miehen jäämisestä lomalle (ryhmätoiminnan kehit-

tämisen kannalta olennainen tieto saattaa olla, että vaimo kävi kaukaa ryhmissä ja lapsi oli 

mukana vain alkuleirillä, ei ryhmissä). Ohjaaja 2 epäilee, että mies jää pois ryhmistä, vaikka 

palaisikin. Ohjaaja 2 on kuitenkin varma, että mies ei saa lupaa lähteä leirille. (Syksy: 57.) 

 

Ohjaaja 2: ”Siinä on vaan niin kun se harmijuttu, että just tää sen tyttö, ketä 

oli siellä leirillä mukana, niin hän ei ollut nähnyt sitä kolmeen vuoteen ja sit se 

oli siellä alkuleirillä ja sit taas uudestaan tutustu ja näin, niin se on sille tytölle 

tosi kurja juttu.” (Syksy: 57.) 
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Seuraavassa ohjaajat pohtivat toisen miehen kohtaloa, joka sittemmin vapautui ja ei saapu-

nut loppuleirille. Ohjaaja 1 oli huolissaan, kun mies ei sanallakaan maininnut sijoitetun tyttä-

rensä tulemisesta loppuleirille, vaikka aiemmin hän oli ottanut asian esille aktiivisesti (Syksy: 

106). Hän kiinnitti huomiota suureen muutokseen miehessä. Aiemmin oli ollut vilkasta keskus-

telua ja sitten ei mitään. Mies oli ollut lyhyellä lomalla sijoitetun tyttärensä syntymäpäivillä. 

Ohjaaja 2 epäilee, että mies ei ole päässyt yli tyttärensä äidin kuolemasta, koska hän tuo sitä 

esille kipeänä asiana. Ohjaaja 1 uskoo, että jotain syntymäpäivillä on tapahtunut miehen mie-

lessä, sen pystyi aistimaan: muutos on tapahtunut viikon aikana. (Syksy: 108.) 

 

Kuinka moni-ilmeinen tämä työmuoto on laajoine huolen vyöhykkeineen. Kokonaisuutta aja-

tellen joutuu ehkä toteamaan, ettei ymmärtävä ihmisyys riitä ongelmien pohjaan asti. Luovat 

ratkaisutkaan eivät ole patenttilääke näihin tilanteisiin. Tarvitaan myös erityisosaamista ja 

työnohjausta. Tämä asettaa myös työntekijän tunteiden tarkastelun uudenlaiseen läpiva-

laisuun. Missä kulkee ammattilaisuuden ja ihmisyyden rajat vankiperhetyössä ja missä määrin 

sisäinen ristiriita on vain hyväksyttävä ikään kuin asiaan kuuluvana? Tähän ongelmakenttään 

olisi yksilötyön mahdollisuus projektin tukena saattanut olla ainakin osittainen helpotus. 

 

7.3 Tunteiden kirjo 

 

Voiko ihmistyötä tehdä reflektoimatta omia tunteitaan? Yleisesti pidetään ammattimaisena 

omien tunteiden peittämistä asiakkailta. Ehkä vertaisryhmätoiminta kestää ja jopa vaatiikin 

työntekijöiltä enemmän tunteita työssä kuin niiden peittämistä. Tällä areenalla tunteiden 

(hallittu) osoittaminen saattaa päinvastoin parantaa uskottavuutta ja lisätä luottamusta työn-

tekijän ammattitaitoon. Emme saa aliarvioida myötätuntoisen, ymmärtävän ihmisyyden pa-

rantavaa vaikutusta: varsinkaan vankiperhetyössä. 

 

Kun kysyin ohjaajien kokemista tunteista toiminnan aikana, niitä löytyi laaja kirjo. Setistä 

löytyi: toivoa, toiveikkuutta, Iloa, ihmettelyä ja tietynlaista pysähtyneisyyttä siihen olemassa 

olevaan hetkeen sekä vilpittömyyttä (Kevät: 21). He puhuivat myös tyhjentyneestä olosta 

ryhmän jälkeen ja tuovat esiin vetämisen intensiivisyyttä ja rankkuutta olemisen rentouden 

rinnalla. Ohjaajat kertovat olevansa huojentuneita, kun ryhmäläiset lähtevät hyvillä mielin. 

He puhuvat myös yllättävästä tyyneydestä ryhmän käsittelemien asioiden vakavuuteen näh-

den. Heidän mukaansa voisi olla enemmänkin huolissaan. (Kevät: 22.) 

 

Ohjaaja 1 kuvaa odottavaa oloa seuraava kertaa ajatellen. Ohjaaja 2 sanoo välittävänsä oike-

asti siitä, mitä miehet puhuvat. Tätä voi verrata vanki-isien kokemukseen vankilasta. On 

yleistä, että työntekijät eivät välitä heidän puheestaan: sillä ei ole arvoa. (Kevät: 11.) 
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Ohjaaja 1 tunsi ylpeyttä miehestä, joka ymmärsi vaimonsa rankan osan ja hoiti tilannetta yh-

dessä ohjaajien kanssa. Ohjaajan 1 sympatiat olivat miehen puolella, toisin kuin edelliskerral-

la, jolloin häntä harmitti miehen painonnostoon keskittynyt puhe. (Syksy: 48.) 

 

Ohjaaja 1 miettii surumielisen olonsa syytä erään miehen puolesta. Hän puhuu toisesta tietoi-

suudesta, joka tulee alitajunnasta läpi, koskien miehen vaimoa ja naistenryhmissä kuultuja 

asioita. (Syksy: 49.) 

 

Ohjaaja 2 vastaa kysymykseeni oman mielentilan vaikutuksesta ryhmiin mennessä. Hän unoh-

taa kaiken väsymyksen, vaikka on ollut juuri sairaana ja kuvaa oloaan toisenlaiseksi ryhmässä. 

Hän kuvaa kuinka ryhmä vie mukanaan ja ryhmäläisiä on miellyttävä nähdä. (Syksy: 71.) 

 

Ohjaajat kokivat myös työnsä palkitsevuuden, kun erään isän muutos parempaan oli niin nä-

kyvä. Varsinkin, kun sen perheen saamiseksi ryhmään oli tehty paljon pohjatyötä sijoittajayk-

sikköä myöten. (Kevät: 58). Seuraavassa puheenvuorossa lähestyttiin jo epätoivoa: 

 

Ohjaaja 1: ”Toi on oikeesti niin tuulinen paikka tehdä töitä, että välillä on itel-

lä semmonen olo, että. Hei, kantaako tää ja kannatteleeko tää: kun tuntuu, et-

tä taistelee tuulimyllyjä vastaan.” (Syksy: 56.) 

 

Tunteiden kirjo osa on antoisaa lopettaa Ohjaajan 2 kahden hyvin erihenkisen mietelmän 

saattelemana, jotka kiteyttävät osuvasti aihealueen edellisen ohjaajan 1 huolen kanssa. 

 

Ohjaaja 2: ”Mua pisti alussa. Vähän harmitti, että se yks jäi lomille ja sitten tu-

li sellanen ärsytys ja vihakin siinä, kun rupes miettiin sitä lasta. Jumalauta äijä 

minkä teit.” (Syksy: 67.) 

 

Ohjaaja 2: ”mutta kun sitä haluaisi antaa ihmiselle mahdollisuuden, mutta 

vaikka ymmärtää senkin puolen, että sitä ei anneta. Että kuinka kauan sitä joku 

ihminen sitten jaksaa, sitten vääntää niitten asioitten kanssa. (Kevät: 21—22.) 

 

Pohdinnassa siitä, että kuinka kauan joku jaksaa työskennellä itsensä ja loputtomalta tuntu-

van ongelmakentän parissa, joka pahimmillaan muuntuu tavoittamattomaksi, jopa paradok-

saalisesti edistymisen kautta, on jotain yhteistä viime aikojen rikosseuraamusalan keskustelun 

kanssa. Rikosuralta irrottautumista saattaa pohjustaa joidenkin kohdalla kyllästymispisteen 

tai pohjan löytyminen. Ohjaajan 2 ilmauksen mukaisesti ihminen löytää kohdan, jossa hän 

tajuaa, että ”ei jaksa enää kauan vääntää näitten asioitten kanssa”. 
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8 Ehjä Perhe -työmuodon kehittäminen 

 

Ehjä Perhe -työmuodon kehittäminen otsikon alla (kuviot 5-6) aihetta käsitellään projektin, 

jatkopolkujen, perheen tuen ja erikseen lapsen näkökulmasta siinä mielessä, miten se aineis-

tosta välittyi. Viimeinen otsikko perhetyön kehittämisestä rikosseuraamusalalla oli pitkään 

lempilapseni, mutta joutuikin sitten kovan karsinnan kohteeksi. Myös aineisto otsikolla ”Toi-

minnallisten menetelmien taika” ei sopinut tähän kokonaisuuteen. 

 

8.1 Projekti itsessään 

 

Ohjaaja 1 koki että reflektointi, ”palastelu”, tekemissäni haastatteluissa sai ryhmänvetäjien 

kokemukset ”elämään ja aukeamaan”. Tekemäni kysymykset kokosivat kokemusten kuvausten 

”vuolasta virtaa”. Hän kuvaa saavutettua tietoa ”kultaakin tärkeämmäksi”. Hän pohtii miten 

oppisi näkemään keskeiset asiat kehittämisen kannalta. (Kevät: 14.) 

 

Ohjaaja 1 niputtaa projektia seuraavasti: projekti mahdollisti vertaiskeskustelun ja sitä kaut-

ta perheitä tukevien välineiden pohdiskelun. Jaetusta kokemuksesta hyötyy kehittäminen, 

kun se saatetaan kirjalliseen muotoon, dokumentoidaan. Ohjaaja 2 kuvaa prosessia yksinker-

taisesti kuulemiseksi, joka jo itsessään ohjaajan 1 mukaan tukee vanhemmuutta, kun arvostaa 

avoimesti heidän kokemuksiansa ja ottaa ne vastaan. (Kevät: 13-14.) 

 

Ohjaaja 1: ”Tarjota foorumi, näyttämö keskustelulle missä sitä käydään. Koska 

ei sitä hirveesti käydä tuolla linnassa.” (Kevät: 13—14.) 

 

Tämä on sinänsä jo tukenut perheitä, mutta on toiminut myös paremman vankiperhetyön ke-

hittämisen laboratoriona. 

 

Seuraavassa ohjaaja 1 vastaa kysymykseeni isyyden tukemisesta:  

 

”Se on just sitä isyyden tukemista, että arvostaa sitä, että heillä on sanottavaa 

täällä tässä asiassa ja ottaa se niin kun vastaan täällä ja dokumentoida se. Että 

he näkevät, että me arvostamme sitä heidän isyyttään: on sitä isyyden tukemis-

ta parhaimmillaan.” (Kevät: 13-14.) 

 

Ohjaaja 1 kuvaa projektityön toista aspektia: kevään ja syksyn pilottivertaisryhmätoiminnasta 

tehdään käsikirja (nopeutetulla aikataululla jo 2009 alussa) ja sitten sen pohjalta koulutetaan 

Ehjä Perhe -mallin levittämiseksi. Kaksi viimeistä vuotta on koulutusta rikosseuraamus- ja so-

siaalipuolelle (syksystä 2009 alkaen). Edellä mainitulta kohderyhmältä jätetään vertaisryhmän 
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moduuli pois ja se suunnataan KRIS-Suomi ry: n (joka tarjoaa tukea vankilasta vapautuville) ja 

Vankien Omaiset VAO ry: n henkilöstöille. (Kevät: 61 ja Syksy: 17.) 

 

Koulutukseen toivottiin mukaan laaja-alaista ammattilaisten joukkoa sekä kuntoutus- että 

turvallisuussektoreilta apulaisjohtajatasoa myöden. Toiveena oli myös saada mukaan siviilin 

puolelta sosiaalityöntekijä-perhetyöntekijä työpareja, jolloin mahdollistuisi työskentely sekä 

perheen että vangin kanssa. (Syksy: 128.) 

 

Tavoitteena oli (2010) myös saada perhetyön koulutusta vartijatutkintoon (Syksy: 128-129). 

Minimitavoitteena oli saada perhetyön koulutusta Laurea ammattikorkeakoulun rikosseu-

raamusalan opintoihin ja myös Diakonia ammattikorkeakouluun, missä yhteyksissä aktiivisuut-

ta oli tuolloin ollut oppilaitostenkin puolelta (Syksy: 129). 

 

Ohjaaja 1 toi esille mallin, jossa vertaisryhmätoiminnan puolessa välissä arvioitaisiin yksilö-

työn tarve ja eriyttäminen ryhmätoiminnasta (Syksy: 126). Ryhmäkerroilla oli etukäteen suun-

nitellut teemat. Ohjaaja 2 pohtii sitä, mitä mahdollisuuksia olisi tarjonnut työskentelyyn 

orientoivat tapaamiset teemojen nostamiseksi. Ohjaajat pohtivat yksilötyön mahdollisuutta 

pitkin toimintaa (yksilöllisten tarpeiden mukaan vertaisryhmätoiminnan ohessa). Vertaistyön 

synnyttämä luottamus toimisi hyvänä perustana yksilötyölle, jonka voisi kohdistaa johonkin 

tarkasti rajattuun ongelmapisteeseen. (Kevät: 113-114.) 

 

Ihanteellisena perheiden määränä toimintaan pidettiin 4-5 jopa 6 perhettä, jos lapsia on vä-

hän. Kolme perhettä on liian vähän, kun pitkän toiminnan aikana tulee väkisinkin poissaoloja. 

Keväällä poissaoloja oli kuitenkin yllättävän vähän. Miesten ryhmästä oli yhtenä kertana yksi 

poissa ja silloinkin hän oli hoitamassa perheasioita, naisten ryhmästä oli kaksi poissaoloa ja 

lasten ryhmästä kaksi. (Kevät: 12.3) 

 

Ohjaajat antavat kiitosta kevään ryhmän miehille, jotka tulivat ryhmään valmistautuneina 

keskustelemaan asioista. He olivat virittäytyneet valmiiksi, joten lämmittelyä ei tarvittu. He 

tuovat esiin leirillä luodun luottamuksen, joka vapauttaa ryhmätoiminnan alkujäykkyyksistä. 

(Kevät: 57.)  

 

Paradoksaalisesti syksyn suljetun vankilan ryhmässä oli enemmän poissaoloja mm. käräjäkäyn-

tien vuoksi (Syksy: 36), avotaloon siirtymisen ja lomalta palaamatta jäämisen johdosta (Syksy: 

57) sekä vapautumisen kesken toiminnan takia (Syksy: 58). 

 

Ohjaajat tuovat esille läheisverkoston ja miten sitä voisi tuoda ryhmissä enemmän esille ja 

hyödyntää (Syksy: 33). Läheisverkostolla on ollut myös tarvetta omalle vertaisryhmälle, jol-

laista toimintaa VAO lähtikin virittelemään Marja Vilkaman vetämänä (kerran kuussa mm. Hel-
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singissä). Läheisverkosto oli kuitenkin projektissa varsin vähälle huomiolle jäänyt kehityssuun-

ta. Isovanhempien vertaisryhmän ajatus oli kuitenkin esillä eräässä purkutilanteessa. Se istuisi 

myös Taiton (2002) projektissa käytetyn päihdeperheryhmätoimintamallin pohjalle, jossa iso-

vanhemmillakin oli mahdollisuus käydä ryhmissä. (Syksy: 93—94.) 

 

Ohjaaja 2 kertoo miten syksyn ryhmissä otettiin käyttöön henkilökohtainen vertaisryhmätoi-

minnan suunnitelma ja siihen sitoutuminen, johon liittyi myös naisten ryhmässä mahdollisuus 

yksilöajan varaamiseen asioille, jotka eivät kuulu ryhmiin (Syksy: 65—66). Ohjaajan 1 mukaan 

perheiden erilaisuus täytyy jotenkin pystyä huomioimaan jatkossa. Perheitä voidaan jakaa 

ryhmiin mm. lasten iän perusteella. Tilanteissa, joissa vertaisryhmä ei jostain syystä sovellu-

kaan, voisi toimia malli, jossa leirien välissä on yksilötyöskentelyä. (Syksy: 125.) 

 

Vähintään pohdinnan alle tulee ottaa ohjausryhmässä noussut tieto Ensi- ja turvakotien liiton 

käytännöstä, jossa vastaavan tyyppisessä vertaisryhmätoiminnassa perheet haetaan leireille 

kotoa ja palautetaan kotiin (Syksy: 135). Ohjaaja 2 tuo esille ajatuksen loppuleiristä vasta 

vapautumisen jälkeen. Toisaalta ohjaaja 1 toivoi ryhmätoiminnan pohjaksi motivoivan ohjel-

man vanhemmuutta tukevista ja vanhemmuuden tuntoja herättelevistä teemoista (Syksy: 67). 

 

Ohjaajien mukaan toiminta alkoi muotoutua syksyllä toivottuun suuntaan, jossa ammattilaiset 

ja vertaiset työskentelevät yhdessä. Taustana tähän oli keväällä Ruotsiin tehdyn opintomat-

kan yhteydessä nähty Brygganin työmalli. (Syksy: 5.) 

 

Seuraavassa esimerkki haastattelun vuorovaikutuksesta, keskustelun alla olivat sisäiset voima-

varat: 

 

Ohjaaja 1: ”Se sopi oikein hyvin tänne loppukertaan tommosen miettiminen.” 

Haastattelija: ”Se naulittee sinne peruskallioon sen prosessin nimenomaan.” 

Ohjaaja 1: ”Se oli juuri näin.” (Syksy: 135.) 

 

Ohjaajat pohtivat hiljaista tietoa suhteessa turvallisuudentunteeseen, että kaikki ovat omissa 

ryhmissään, miten sen yhteisen kokemuksen myönteisen vaikuttavuuden, saisi kuvattua BIKVA 

-kyselyrungon kautta, kun kantavana voimana on ajatus: että me kaikki vetäjiä myöden, 

olemme tässä samassa prosessissa. (Kevät: 107.) 

 

Vetäjät painottavat asiakaslähtöisyyttä kehittämistyön edellytyksenä (Kevät: 109—110), mutta 

ovat kuitenkin varsin tyytyväisiä rakenteeseen, joka on nyt käytännössä koeteltu myös vai-

keissa vankilaolosuhteissa. Sisällöllisiä muutoksia voi toki pohdiskella. Ohjaaja 1 korostaa 

myös vertaisryhmätoimintaa hyvänä väliintulona perheen tilanteeseen. (Kevät: 115.) 
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”Tää on näyttänyt toimivuutensa nyt kun koko perheen jäsenet on mukana sii-

nä, mitä ne itse kukin elämän palapelissä on siinä, niin ne kaikki niin kun siir-

tyy: kaikki on mukana siinä muutoksessa. Jos joku tästä puuttuis esimerkiksi 

isä, niin mä en näkis ollenkaan tätä niin toimivana.” (Kevät: 115.) 

 

Projektilla oli monia laaja-alaisia tavoitteita, joista parhaimmin toteutuivat projektissa mu-

kana olleiden perheiden tukeminen ja monenlaisiin sovelluksiin taipuvan vertaisryhmätoimin-

tamallin luominen. 

 

8.2 Kohti vapautumisen tukea ja jatkopolkuja 

 

Projektissa tuli hienoisena yllätyksenä erään miehen vapautuminen kesken toiminnan. Projek-

tin fokus oli vertaisryhmätoiminnassa ja vaikka voidaan ajatella, että kaikki toiminta oli jos-

sain määrin myös vapautumista tukevaa, niin varsinkin ohjaaja 2 koki vahvasti, että vapautu-

nutta miestä olisi pitänyt konkreettisemmin valmistella vapauteen. Toisaalta niihin mahdolli-

suuksiin, mitä miehelle tarjottiin (käynnit Kritsissä, yhteydenotot puhelimella), hän ei halun-

nut tarttua. (Syksy: 110.) 

 

Ohjaaja 2 pohtii miehessä havaittavaa sisäistä kamppailua. Toisaalta hän ymmärtää, että sen 

eteen, että mies tulee loppuleirille, ei ole paljonkaan tehtävissä. Hän tunnistaa vajavaisen 

olon itsessään ja kokee että vapautumista ei ole tuettu millään tavalla. Ryhmän yhdessä olisi 

pitänyt paremmin tukea vapautuvaa, mutta miten? (Syksy: 110.) 

 

Ohjaaja 1 kuvaa tilanteen vahvaa latausta jo aiemmin: 

 

”että toisaalta, kun hän pohtii sitä vapautumistaan ja sitä selviytymistään päih-

teettömänä. Ja nyt jos hän kysyy sitä tyttöö sinne loppuleirille, niin sitten täy-

tyy laittaa kädet ristiin, että se tosissaan selviää sinne loppuleirille. Että siinä 

ei tuu sitä, mikä meillä on nyt yhden perheen kohtalo, että tulee suru, koska 

tää on varmasti tosi kriittinen tilanne.” (Syksy: 88.)  

 

Ohjaajilla on haaveena saada vertaistuki Rediksen yhteyteen perhetyötä tarjolle tai lievem-

min sanottuna palveluja perheille huumekeskuksen mallin mukaan (Kevät: 78). Projektissa 

viriteltiin myös tukihenkilötoimintaa erään perheen esikoispojalle Rediksestä tulleen vapaaeh-

toisen kanssa, joka oli mukana syksyn lastenryhmissä (Syksy: 117).  

 

Eräs vähemmälle huomiolle jäänyt teema oli väkivalta, mutta tarve sen käsittelyyn oli ilmei-

nen. Ohjaaja 2 pohtii väkivaltateemalle omaa ryhmäkertaansa, jonka vetäminen ”ulkoistet-
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taisiin” Lyömättömän linjan miesohjaajille. Projektissa koettiin, että naisohjaajille tilanteita 

kaunisteltiin. (Kevät: 113.) 

 

Näennäisesti toimeen tulevat ja asiansa hoitavat perheet saattavat jäädä väliinputoajiksi aut-

tamisjärjestelmässämme. Kun elämään tulee solmukohtia, järjestelmä reagoi hitaasti. Projek-

tissa pidettiin tärkeänä raportoida näiden perheiden olemassaolosta ja siitä, että heillä ei ole 

aktiivista suhdetta auttamisjärjestelmään (Syksy: 105). Ohjaajat kuvaavat tuen tarpeen vaih-

televuutta: pienten lasten työssäkäyvä ja opiskeleva äiti tarvitsee eniten lastenhoidollista 

apua ja yleistäen helpotusta arkeen (Syksy: 104). 

 

Ohjaaja 2 kuvaa tunnelmia elävästi pariskuntien osalta, jolla oli jatkoja sovittuna.  

 

”Niin se tuo siihen epätoivoon toivoo, mutta jos ei niillä olis mitään, niin olis 

kyllä kauhee semmonen kurkunleikkaustunnelma, että miten ne selviää siellä 

ensimmäisten isojen riitojen niin kun tullessa.” (Kevät: 74.) 

 

Hän kuvaa päihdeongelman vakavuutta.  

 

”Mä mietin just sitä, parikymmentä vuotta päihteitä, niin se ei riitä että pel-

kästään suhde on kunnossa: kun se pitää saada ittestä puhuttua se riippuvuus 

jotenkin, et sitten niin kun jotain siihen.” (Kevät: 74.) 

 

Rediksen mahdollisuuksia sekä jatkopolkujen risteysasemana palveluohjauksellisesti että va-

pautumisen tukena, ei ole varmaan ammennettu tyhjiin tänäkään päivänä. Kaksi isoa teemaa 

linkittyy projektin kautta vahvasti myös toisiinsa parisuhde ja päihteet. Tuskin oli sattumaa, 

että vertaisryhmätoiminnan malli otettiin päihdeperheiden vastaavasta toiminnasta (Taitto 

2002). 

 

Ohjaajan 1 realistiseen kuvaukseen projektin mahdollisuuksista on hyvä päättää jatkopolkujen 

osio. Ryhmätoiminta on ”massiivinen kokonaisuus”, joka rajaa henkilökohtaisen työn mahdol-

lisuutta. Pyrkimyksenä on ollut ohjaaminen tuen äärelle. Kahden kuukauden toimintaa leirei-

neen voidaan kuitenkin pitää mittavana väliintulona, interventiona, perheiden tilanteisiin: 

 

”että jo tämä itsessään laittaa niitä muutoksenpyöriä aika lailla liikkeelle.” (Syksy: 45.)  

 

8.3 Tuki perheelle 

 

Työmuodossa lähestytään perhekokonaisuutta sekä isän, äidin että lapsen näkökulmasta. Täs-

sä mielessä työmuoto on erittäin antoisa, mutta myös vaativa. Suomi ja Eurooppa ovat tätä 
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kirjoitettaessa niin suurten taloudellisten ja rakenteellisten mullistusten kourissa, että tuntuu 

entistäkin vaikeammalta uskoa siihen, että marginaaliseen vankiperheryhmään resursoitaisiin 

juuri heille kohdennetuin palveluin. Eri ammattiryhmät tekevät edelleenkin vankiloissa ”per-

hetyötä” omiin päätehtäviinsä upotettuina pieninä siruina ja vangin vapautumisen jälkeen ei 

puhuta enää vankiperheestä vaan kuntalaisista, missä roolissa vangin perhe on koko tuomion 

ajan. Mikä kunta ja millaiset palvelut edustaa käsitteenä tätä kirjoitettaessa (2012 lokakuu, 

kunnallisvaalien alla) miltei yhtä suurta mysteeriä, kuin vankiperhetyö rikosseuraamusalan 

rakenteissa projektin (päättyi 2010) aikana. 

 

Ohjaaja 1 todentaa seuraavassa henkilökohtaisen ja ajan myötä muotoutuneen näkemyksensä 

vankiperheiden todellisuudesta: 

 

”kyllä vankila pitää miehistä aika hyvää huolta, mutta miten pärjää perhe.” 

(Syksy: 103.) 

 

Tässä vertaisryhmätoimintamalli kuvataan tiivistetysti. Alkuleiri orientoi vertaisryhmätoimin-

taan. Tutustuminen ja luottamuksen rakentuminen, ryhmäytyminen, tapahtuu jo siellä, joten 

8 ryhmäkertaa on intensiivistä työskentelyä. Loppuleirillä voidaan parhaimmillaan jo poimia 

työskentelyn hedelmiä, jonka vaikutukset näkyvät luontevampana perheen yhdessäolona. (Ke-

vät: 115—116.) 

 

Leirien merkitys nousee eri yhteyksissä pohdintojen keskipisteeseen. Jo kevään loppuleirille 

lisättiin perheen yhteistä aikaa (Kevät: 102). Perheen yhdessäoloa lisättiin entisestään syksyl-

lä, jota ohjaaja 2 kuvaa: 

 

”kyllä niillä täytyy olla sitten yhteistä aikaa, ettei leiri ole sitä, että ryhmää 

toisen perään ja perhe erilleen. Että kerrankin kun on mahdollisuus rakentaa si-

tä (perheyhteyttä) niin miks ei rakentais sitä ja kävis retkillä. Miks ei välillä voi 

olla vaan kivaa, että pitääkö niitä asioita aina käsitellä. Kyllä ne perheenä löy-

tää ihan ne samat asiat.” (Syksy: 31.) 

 

Ohjaajat pohtivat projektin keskeistä arvoa ja saavutusta, koko perheen tukemista (Kevät: 

90). Puhdas kehittäminen ilman asiakastyötä, voisi tuoda toivottomuuden tunteen: mitä saa-

vutimme? Nyt ainakin perheet ovat saaneet tukea. (Kevät: 109.)  

 

Ohjaajien pohdinnoissa vertaisryhmistä nousseet eri näkökulmat perheiden tilanteista jäivät 

vielä auki. Miten kokijansa kautta värittynyttä ja perheessä toisten näkemyksiin sekoittunutta 

subjektiivista tietoa voitaisiin käyttää perheiden hyväksi? (Kevät: 73.)  
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Ohjaajan 1 mukaan Kritsissä pidetään projektin eräänä ansiona vankiperheiden kirjon (monin-

kertaiset uusperheet sijoitettuine lapsineen) kuvaamista ja kirjaamista. Projektin kautta saa-

dun tiedon avulla voidaan kehittää kohdennettuja palveluita perheille. (Syksy: 126.)  

 

8.4 Huomaa lapsi 

 

Vaikka lapsen näkökulmaa on pyritty tuomaan Ehjä Perheessä vahvemmin esiin, lapset 

saattavat jäädä varsinkin jatkopolkujen suhteen edelleen vanhempien ongelmien käsittelyn 

jalkoihin. Ohjaajat pitivät lasten ryhmien vetämistä haasteellisimpina projektissa. Myös halu 

solmia suhteita uudelleen lapsiin, joihin kontakti oli katkennut, näyttäytyi korostetusti 

vanhempien tarpeiden näkökulmasta. 

 

Ohjaaja 2 vie asian ytimeen.  

 

”Miten sä suojelet sitten lasta? Täytyis sekin aina muistaa, että miten sitä lasta 

suojelee? Mutta ne on isoja kysymyksiä.” (Syksy: 59.) 

 

Ohjaaja 1 kertoo syksyn ryhmän sijoitettujen lasten suhteen virinneistä toiveista. Alkuleirillä 

yhdellä miehellä oli jo lapsi, jota hän ei ollut nähnyt kolmeen vuoteen. Kahdella muulla isällä 

ja yhdellä äidillä on nyt noussut vastaava tavoite. (Syksy: 46.) 

 

Ohjaajan 1 mukaan on syntynyt tarve kertoa lapsille. On tullut halu saada kontakti pitkästä 

aikaa, minkä mahdollistaa turvalliseksi koettu ilmapiiri: luonnon ja muiden perheiden keskellä 

sekä ammatti-ihmisten taustatuki. (Syksy: 45—46.) 

 

Lapset ovat saaneet vertaisryhmien osalta tasapuolisesti huomiota. Kevään ryhmässä 

jatkotoimet kuitenkin keskittyivät parisuhteeseen lasten jatkopolkujen puuttuessa. Kevään 

ryhmän naiset olivat löytäneet oman vertaisryhmänsä (vankien puolisot) ja ottaneet siellä 

aktiivisen roolin. Miehillä on mahdollisuus Redikseen. Lapsilla ei haastattelujen aikaan ollut 

mitään (sittemmin lapsille on ollut tarjolla ainakin Taimi-vertaisryhmä). (Kevät: 128.) 

 

Ohjaaja 1 kuvaa menettelyä, jossa isä saa etukäteen pohdittavakseen lastensa kysymykset, 

jotka he esittävät loppuleirin perhekeskustelussa, ydinkysymyksinä: isä, miksi sinä olet 

vankilassa ja milloin sinä vapaudut (Syksy: 135)? Projektissa kehitettiin välinettä lasten 

voimauttamiseen. Leirien keskusteluissa vanhemmat voisivat tuoda korostetummin (omana 

ohjelmanumeronaan) esiin lapsissaan havaitsemiaan persoonallisia voimavaroja (Kevät: 73). 

 

Lastenryhmien vetämisen rankkuus piirtyy esiin seuraavissa viittauksissa. Lastenryhmissä tulisi 

jatkoa ajatellen olla joko vertaisryhmän tarpeisiin koulutettuja (1—2 päivän kurssi) tai 
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muutoin taustaltaan soveltuvia tai alan opiskelijoita reserviksi asti, joita voisi käyttää 

tarvittaessa myös lei-reillä lisätyövoimana perheiden tukena. 

 

Ohjaaja 1 aloitti lastenryhmien vedon syksyllä diakoni K:n kanssa kahdestaan, koska pienten 

lastenryhmän vetäjä ei tullutkaan suunnitelman mukaan. Kaksi vetäjää ei riittänyt jakamaan 

ryhmää pieniin ja isompiin, jotta asioita olisi voinut käsitellä ikätason vaatimusten 

mukaisesti. Ohjaajan 1 piti alkuperäisen suunnitelman mukaan vetää nuortenryhmää ja hän 

kuvaa sekaryhmän vetämistä ”hurjaksi touhuksi”. Ohjaaja 2 sai kuitenkin Rediksestä 

tukihenkilön avuksi nuortenryhmän toimintaan. (Syksy: 1, 12-13.)  

 

Ohjaaja 2 veti kevään nuortenryhmää ainakin osan yksin (työparin sairastumisen vuoksi). Hän 

kuvaa rankkuutta juuri siinä, että ei voi vain olla ja keskustella, vaan lasten kanssa pitää koko 

ajan rajata ja ohjata. (Kevät: 8.) 

 

Syksyn alkuleirille lähtö Helsingin vankilasta ei sujunut ilman dramatiikkaa. Eräs äiti toi kyllä 

lapsen, mutta koska hän oli sairaana, hän ei ollutkaan lähdössä mukaan. Lapsi reagoi itkulla, 

eikä suostunut lähtemään ilman äitiä. Isä ilman lasta ja puolisoa teki tilanteesta oman 

tulkintansa ja palasi vankilaan lähtemättä leirille. Vankilasta ei perään soiteltu, joten tilanne 

jäi jälkikäteisen reflektion piiriin. Yksi miehistä purki tilannetta seuraavalla ryhmäkerralla 

vankilaan jääneen miehen kanssa. 

 

”Voi harmi, kun ei tajunnut sanoa sulle, että hyppää vaan dösään, että nyt 

mennään.” (Syksy: 14.)  

 

Tämän aineiston kautta ei päästä lapsen mielenmaisemaan. Näemme itkun ja mahdollisen 

eroahdistuksen äidistä. Perusturvallisuudentunnetta tai lapsen omaa kehitysvaihetta ei ole 

vain riittävästi, lapsi ei ole sellaisessa kohdassa, että tuosta noin vain lähdettäisiin isän 

matkaan. Miltä lapsesta on mahtanut tuntua paluu kotiin leirin asemasta? Kaiketi lapsikin 

halusi ottaa tuntumaa isäänsä, syyttääkö lapsi itseään matkalla kotiin omasta itkustaan? En 

uskaltanut lähteä isän mukaan. 

 

8.5 Perhetyön kehittäminen kuntoutuksen ja vankilaturvallisuuden rajapinnassa 

 

Perhetyö tulisi selkeämmin asemoida myös suljettujen vankiloiden palvelurakenteeseen. Tällä 

saattaisi olla kauaskantoisia vaikutuksia rikoksettoman elämäntavan edistämisessä. Vangituilla 

vanhemmilla tulisi olla laajemmat mahdollisuudet olla yhteydessä vähintäänkin lapsiinsa 

erilaisten tapaamisten ja muun yhteydenpidon kautta. Tämä vaatii ennakkoluulotonta 

vankilaturvallisuuden kehittämistä. Eräs linja voisi olla uusimuotoiseen, perheystävälliseen, 

tarkastustoimintaan kouluttaminen ja resurssointi. Lähtöajatuksena olisivat 
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perusteellisemmat tarkastukset perheille, mutta niiden tyyliä kehitettäisiin inhimillisempään 

suuntaan. Vaihtoehtona on vankien perusteellisempi tarkastaminen perhetapaamisten 

jälkeen. 

 

Jokaisessa vankilassa tulisi olla perhetyöhön erikoistunut osasto siihen erityisesti 

koulutettuineen ja perheen kanssa tehtävään lähityöhön motivoituneineen vartijoineen. Tämä 

voisi ajatuksellisesti edustaa vankiperhetyön erästä tulevaisuuden utopiaa. Vähintäänkin 

meillä tulisi olla perhetyön yhdyshenkilöt Ruotsin mallin mukaan, jotka toimisivat läheisessä 

yhteistyössä siviilimaailman perhetyön toimijoiden ja myös perheiden kanssa ja opastaisivat 

näitä esimerkiksi vankilaturvallisuuden reunaehtoihin ja perehdyttämisessä käytäntöihin. 

Perusasenne tulisi olla avoimessa yhteistyössä ja turvallisuus- sekä kuntoutussektoreiden 

vastuualueiden työn ymmärtämisessä ja kunnioittamisessa: kumpaakin tarvitaan, kumpikin voi 

tukea toistensa työtä. 

 

Perhetyön mahdollisuudet kulminoituvat ohjaaja 1 mukaan siihen, miten toimia sekä perheen 

siviilissä että vangin vankilassa kanssa yhtenäisesti. Hän laittaa toivonsa vankiperhetyön 

verkostoon projektiaikana (päättyi 2010), mutta sen jälkeen hän näkee vankiperhetyön 

aseman melko synkkänä: ellei Rikosseuraamuslaitoksessa suunnitella jotain selkeää 

rakennetta sen toteuttamiseksi vankiloissamme. Vähimmäistavoitteena hän mainitsee, että 

joka vankeinhoitoalueella olisi yksi nimetty perhetyön vastaava ja koordinaattori. (Syksy: 91.) 

 

Ohjaaja 1 toivoo, että perhetyötä voisi huomioida myös laajemmin rangaistusajan 

suunnitelmissa (Syksy: 90). Miten vankilan ulkopuoliset toimijat voisivat tehdä yhteistyötä 

sujuvasti suhteessa rangaistusajan suunnitelmaan ja näin parhaimmillaan jatkopolku tulisi 

tykö jo vankeusaikana? Ohjaajan 1 mukaan ryhmissä oli puhuttu mahdollisuudesta kuvata 

toimintaa rangaistusajan suunnitelmassa: vertaisryhmätoiminnan sisältö, mitä me ollaan 

täällä käsitelty ja todistukset, missä kuvataan saavutuksia ja voimavaroja. (Kevät: 104—105.) 

 

Eräs lähtökohtainen ongelma on vankiloiden keskittyminen yksilöohjelmiin. Perhettä on 

vaikea istuttaa siihen toiminnalliseen perustaan, vaikka sosiaalisten sidosten merkitys 

kuntouttamisessa tunnustetaankin. (Syksy: 91.) 

 

Projektissa toivottiin vankiloihin lapseen ja perheeseen liittyviä motivoivia toimintaohjelmia. 

Jos vankilan ulkopuolisten toimijoiden toivotaan ottavan vastuuta vankiperhetyöstä 

vankiloiden resurssien (tai toimintarakenteen) puuttuessa tältä osin, vankilan tulisi kuitenkin 

valmistaa ja motivoida vankeja mahdollisiin perhetyön projekteihin. (Syksy: 54.) 
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Ohjaaja 1 näkee tärkeänä vapauteen valmentamisen ja kuntouttamisen kannalta, että 

perheen vapaan yhdessäolon mahdollistamisen rinnalla on tavoitteellista työskentelyä: 

perhekeskusteluja, verkostojen kokoamista ja solmukohtien purkamista. (Syksy: 127.) 

 

Projektin eräänä missiona on ohjaaja 1 mukaan saada sekä sosiaalitoimi että vankeinhoito 

uudenlaiseen yhteistyöhön vankiperhetyössä, mikä olisi erityisen tärkeää kriittisen 

vapautumisvaiheen kohdalla (Kevät: 78). Ohjaaja 1 pohtii juurtuvatko projektin aikaansaamat 

myönteiset liikahdukset mihinkään, se ottaako kukaan haastetta omakseen, on hänen 

huolensa numero yksi (Syksy: 90). 

 

 

9 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyöni keskiöön nousivat seuraavat kolme laajempaa kysymystä. Ensinnäkin miten 

vanki-isää voidaan tukea ja miten näitä Ehjä Perhe -projektissa koeteltuja tuen muotoja voi-

taisiin siirtää vankilan arkeen? Toiseksi mitä ammatillisia keinoja käytettiin näiden tavoittei-

den saavuttamiseksi? Kolmanneksi miksi yleisemminkin vankiperhetyölle asetetut tavoitteet 

ovat edenneet niin hitaasti Suomessa? Nämä kolme laajempaa tarkastelukulmaa tarjosivat 

melkoisen haasteen aineiston rajaamiselle. Toisaalta ne muodostivat toisiaan tukevan ja 

ruokkivan kokonaisuuden, joka omalta osaltaan järkevöitti laajan aineiston käsittelemistä. 

 

Tulosteni mukaan vanki-isiä tuetaan kuulemalla heitä ja näkemällä heidät isinä sekä 

arvostamalla heitä, heidän isyydestään käsin. Erityisen tärkeää on tarjota heille mahdollisuus 

toteuttaa isyyttään oman lapsensa kanssa. Ohjaajien ammatillisista keinoista korostuu 

tuloksissani kohtaamisten ihmisen tasalla oleminen arkisesti ja epävirallisesti. Toisaalta tulee 

esiin vankiperhetyön sijainti rajatilassa suhteessa vankiin ja hänen perheeseensä sekä 

vankilaan ja siviilimaailmaan ja perhetyöntekijöiden välittäjän asema näissä suhteissa. 

Tulosteni mukaan vankiperhetyön kehittäminen ei etene, ellei siihen saada avoimesti mukaan 

kaikkia vankiperheen kanssa työskenteleviä ammattiryhmiä, joilla voi olla hyvinkin erilaiset 

käsitykset vankiperheiden tarpeista.  

 

Näiden kolmen näkökulman kautta tutkin sivujuonimaisesti vankiperhetyön matkaa ajassa. 

Aineiston takaa ja tuloksissa vastataan lisäarvomaisesti, tosin sirpaleisesti, kysymykseen: mi-

hin tarvitaan vankiperhetyötä? Ehjä Perhe -projektiin liittyvä vankiperhetyön kehittäminen 

perustui opinnäytetyöni tulosten mukaan heterogeenisistä vankiperheistä käsin nousseisiin 

konkreettisiin tarpeisiin. Aineistoni esiin tuoma vankiperheiden problematiikka tarjonnee tar-

veaineita vankiperhetyön projektia laajemmankin kehittämisen jatkojalostamiseen. 
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Eräänlaisena pohjana koko kysymyksen asettelulle, että meillä ylipäänsä voi olla vankiperhe-

työn kehittämisen pyrkimystä, on sen toteaminen, että sivistysvaltiolla tulisi olla vaurautta 

vankien (ja heidän perheidensä) inhimilliseen kohteluun. Vaikka lähtökohta on eettinen, pe-

rustuen moraaliseen järkeen ja kansainvälisiin sopimuksiin, sen toimeenpano ja näkyväksi te-

keminen, vaatii poliittista tahtoa sekä päätöksentekoa, joka mahdollistaa inhimillisten raken-

teiden luomisen ja niiden vaatimista resursseista huolehtimisen. 

 

Sarvannin (2013:10) mukaan vankien oikeudet palveluihin eivät nykyisellään toteudu. Eettisen 

ajattelun pohjaa antaa YK:n vankeinhoidon vähimmäissäännöt ja Euroopan neuvoston vankila-

säännöt. Laitosjohdon tulee pyrkiä minimoimaan sellaiset vankilaelämän ja vapauden väliset 

erot, jotka mahdollisesti heikentävät vankien vastuuntuntoa ja heidän oman ihmisarvonsa 

kunnioitusta. Tätä tavoitetta tukevat normaalisuusperiaate, vankien ihmisarvoisen kohtelun 

periaate ja syrjintäkielto. (Mohell & Pajuoja 2006: 18—19.) 

 

Opinnäytetyöni tutkimustulosten mukaan vanki-isien tukemisen kulmakivet ovat, että heidät 

nähdään ja kuullaan heidän isäidentiteetistään käsin. Tässä roolissaan heillä on oikeus olla 

ensisijaisesti isiä vankeudestaan huolimatta. Ehjä Perhe -projektissa he saavat jakaa huolen-

sa, toiveensa ja onnensa vertaisryhmässä muille vanki-isille ja myös ryhmänohjaajille, jotka 

määrätyllä tavalla edustavat tässä yhteydessä koko muuta vangin ja hänen perheensä ulko-

puolista maailmaa sekä virallista että inhimillistä. Ryhmänohjaajat edustavat ensisijaisesti 

projektia, mutta heille annetaan suora palaute sekä kuntouttavan että kontrolloivan virka-

koneiston toiminnasta. Toisaalta he neutraalista asemastaan käsin edustavat ihmistä, lähim-

mäistä, kansalaista. Nämä vangit haluavat tulla kuulluiksi ja nähdyiksi isinä kaikille kuvaamil-

leni tahoille.  

 

Hulkon (2008) mukaan vankilassa olisi hedelmällistä pohtia miten vankien isyys siellä merki-

tyksellistyy organisaatioiden toiminnoissa ja käytännöissä (Hulkko 2008: 79). Lapsi on se pe-

rimmäinen syy, mikä sellaisenaan määrittää myös erovanhemmuuteen liittyviä toimia (Hulkko 

2008: 80). Koposen & Lehtolan (2013: 86) haastattelemien vanki-isien mukaan lapsen tulisi 

olla vankilan perhetyön ydin, jolloin yhteydenpito ja tapaamiset nähtäisiin lapsen oikeutena, 

ei tuomion lievennyksenä tai isän etuoikeutena. Näitä ajatuksia tukee myös omat tutkimustu-

lokseni. Miten vanki-isää voidaan tukea kysymykseen vastaaminen, voidaan vetää yhteen to-

teamalla, että Ehjä Perhe -projektin avulla isä pääsi rakentamaan elävää suhdetta lapseensa 

vankilan tapaamistiloja luontevammassa ympäristössä alku- ja loppuleirien aikana.  

 

Toisaalta Ehjä Perhe -projektissa reflektio oli eräänä kehittämisen metodina: peilinä, joka 

heijastaa todellisuutta (vrt. Toikko & Rantanen 2009: 52-53). Opinnäytetyöni aineiston läh-

teenä toimineen jälkikäteisen reflektion lisäksi tällaisen kehittämisen peilin projektityönteki-

jöille tarjosivat mitä suurimmassa määrin omiin vertaisryhmiinsä osallistuneet vankiperheiden 
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jäsenet, unohtamatta muitakaan sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita. Kaikki heijasteet pro-

jektin aikana kertoivat omaa kieltään vankiperhetyön asemasta yhteiskunnassamme. 

 

Linderborg & Kivivuori (2009: 10) viittaavat Savolaiseen (2009), joka on osoittanut suomalai-

sella pitkittäisaineistolla, että työllistyminen, perheen perustaminen ja tuleminen isäksi vä-

hentävät uusintarikollisuutta, kun aiempi rikollisuus on vakioitu. Aineiston kautta näyttäytyy 

tarve vanhemmuuteen valmentavien toimintaohjelmien luomisesta sekä vanki-isä - 

vertaisryhmiin osallistumisen mahdollisuuden lisäämisestä vankiloissa. Ihanteellista olisi, jos 

perhetyön ohjelmat suunniteltaisiin tukemaan ja ottamaan tukea jo olemassa olevilta päihde-

työn ohjelmilta. Aineisto näyttää selvästi sen, että perhetyö tukee, mutta ei voi korvata eri-

tyistä työskentelyä yksilöllisen päihdeongelman parissa. 

 

Arola-Järvi (2012: 24) tuo esiin rangaistusajan suunnitelmien vankiloissa tehtävän seurannan 

ja päivittämisen tuottaman tiedon merkityksen toiminnan kehittämisessä. Hän korostaa, että 

vankiloiden eräänä keskeisenä tehtävänä on toimintojen kehittäminen vankipopulaation tar-

peista käsin (Arola-Järvi 2012: 24). Tutkimustulokseni viittaavat siihen, että rangaistusajan 

suunnitelma voisi toimia kaivattuna työkaluna vankiperhetyön asiakaslähtöisessä kehittämi-

sessä ja uusien perhetyön käytäntöjen juurruttamisessa myös suljettuihin vankiloihin jo van-

keuden alusta alkaen. 

 

WOP -projektin kokemusten mukaan vankeinhoidon kuntoutustoiminnan kehittäminen edellyt-

tää sektorirajat ylittävää yhteistyön koordinointia, jopa vankilan organisaatiokulttuurin muut-

tamista: asiakastyön orientaationa tämä merkitsee räätälöityä palveluohjausta (Collan & Ran-

tanen 2009: 96—97). Sen lisäksi että rangaistusajan suunnitelman tulisi olla ”sopimus yhteis-

työn sisällöstä” sen kuntouttamispyrkimyksiä voitaisiin korostaa palveluohjauksellisemmasta 

näkökulmasta (ks. Arola-Järvi 2012: 50). Hulkko (2008) näkee juuri rangaistusajan suunnitel-

man keskeisenä perhetyön suuntaajana, joka tuo kaivattua konkretiaa: vankilan oma toimin-

ta, vankilan ulkopuolinen toiminta, valvottu koevapaus ja viranomaisyhteistyö. Sosiaaliset 

sidokset tulee arvioida kokonaisvaltaisesti jo tulovaiheessa. Perhetyön suunnittelun kannalta 

olennaisia ovat sijoitukset ja sosiaalityön tarpeen kartoitus perhesuhteita ajatellen. (Hulkko 

2008: 72.) 

 

Jos vankiperhetyön hajautetulle toteuttamiselle halutaan asettaa yhteiset tavoitteet ja jopa 

luoda yhtenäinen perhetyön rakenne: käytännölliseksi ongelmaksi vielä jää sen levittäminen 

ja juurruttaminen organisaatioon, jossa pienimpänä tehtävänä ei ole asenneilmaston muok-

kaaminen suotuisammaksi. Lavikkalan (2011: 124) lainaamien Taxmanin & Ainsworthin (2009) 

mukaan peräänkuulutan laitosta, missä kuntouttava työ on yhtä hyväksyttyä rutiininomaisten 

turvallisuustoimenpiteiden kanssa.  

 



 83 

Kehittämiskysymykseksi jää miten Ehjä Perhe -projektissa hyväksi koettuja tuen muotoja voi-

daan siirtää vankilan arkeen? Suuressa osassa henkilökunnan ja vankien välisissä kohtaamisissa 

on mahdollisuus parantaa vuorovaikutuksen arkisten käytänteiden laatua olemassa olevilla 

resursseilla. Eräänä mallina tässä voisi toimia Ehjä Perhe -projektin viitoittama inhimillinen 

työtapa. Avainsanana on dialogisuus tulkittuna siten, että vanki on rooliinsa pakotettu (ks. 

Lavikkala 2011: 107), joten päävastuussa ja aloitteentekijänä sekä esimerkkinä vuorovaiku-

tuksen laadun osalta on työntekijä. Toki ymmärrän millainen historiallinen painolasti suljetun 

laitoksen työntekijöillä on harteillaan. Perinteistä vastakkainasettelua vankien ja erityisesti 

vartijoiden välillä tulee kunnioittaa, mikä varmistaa hitaan asennemuutoksen mahdollisuu-

den. 

 

Ehjä Perhe -projektin tavoitteena oli vertaisryhmätoimintamallin luominen ja pilotointi, josta 

voidaan nostaa tutkimustulosteni mukaan omana osionaan esiin työntekijän ja vangin kohtaa-

misen esimerkillinen mallinnus. Aineiston esittelemät kohtaamisten kuvaukset tuovat esiin 

hiljaista viisautta siitä, että antamalla tilaa ja tekemällä vähemmän: voi yllättävästi saavut-

taa enemmän, ihmisten välisissä kohtaamisissa. Vanki-isää voidaan tukea toisen ihmisen yk-

sinkertaisella, teeskentelemättömällä läsnäololla, jolloin ei pyritä ammatillisesti ja päämää-

rätietoisesti jonkin ongelman ratkaisemiseen, intensiiviseen interventioon tai perhetyön tai 

minkään muunkaan kehittämiseen, vaan työntekijän keinona on ihmisen tasalla oleminen sekä 

vangin kuuleminen, näkeminen ja arvostaminen ennakkoluulottomasti ja pelkistetysti ihmise-

nä ja isänä.  

 

Aineistoni mukaan Ehjä Perhe -projektin vuorovaikutus voidaan rinnastaa WOP -projektissa 

tavoiteltuun arvostavaan tilaan, vankien kohtaamisesta ihmisinä, jotka elävät vaikeassa tilan-

teessa. Yhteneväistä näissä kahdessa projektissa oli myös huomio siitä, että kestävien tulos-

ten saavuttamiseksi vankien osallisuus ja sitoutuminen oman kuntoutusprosessin kaikkiin vai-

heisiin on välttämätöntä. (ks. Granfelt 2008: 95.) 

 

Dialogisuuden rinnalla toisena mahdollisuutena, Ehjä Perhe -projektin tuen muotojen siirtämi-

sestä vankiloiden käytännöiksi, tuon esille aineiston ulkopuolelta monissa eri yhteyksissä esiin 

nostetun restoratiivisen oikeuskäytänteen laajan ja luovan soveltamisen (mm. Laulumaa & 

Ylä-Mäihäniemi 2009). Tämän mahdollistuminen vaatinee rooliraja-aidat ylittävää identiteet-

tien muuntumista: uskallusta ihmisten väliseen kohtaamiseen (ks. Granfelt 2008: 44). Linder-

borg & Kivivuori (2009: 13) ovat löytäneet Laub & Sambsonilta (2003: 145-147) merkittävän 

rikosuralta irtaantujien ominaisuuden heidän kyvystään vaihtaa ja muuttaa identiteettiään 

sekä keinona että tukena toiminnallisessa uudelleen suuntautumisessa. Uskallus ihmisten väli-

seen kohtaamiseen, jopa muodollisen ammattiroolin rajan ylitykseen, oli avainasemassa van-

ki-isien tukemisen prosessissa Ehjä Perhe -projektissa. 
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Kysymykseen ohjaajien ammatillisista keinoista isien tukemisessa, opinnäytetyöni aineisto tuo 

esiin kohtaamisen arkisuutta ja epävirallisuutta. Selväksi kävi dialogisuuden merkitys vuoro-

vaikutuksessa, jossa ohjaajat kantoivat vastuun läheisyyden ja etäisyyden säätelystä (ks. 

Granfelt 2008: 44). Sen rinnalla, että ihmisen persoona on ollut heidän pääasiallisena työka-

lunaan, on myös tuotu esiin tietotyön merkitys ja vankiperhetyöhön liittyvä erityisosaaminen, 

kuten rajatilassa oleminen vangin ja perheen sekä vankilan ja siviilin välittäjänä, jopa eris-

teenä tai puskurina toimiminen tästä välitilasta käsin. Tähän liittyy myös kaikki neuvonta ja 

perhekohtainen palveluohjaus yhteiskunnan muiden toimijoiden avun piiriin sekä lausuntojen 

ja kirjelmien kirjoittaminen, kuten myös yhteistyö eri tahojen (viranomaiset, kolmas sektori, 

vankiperheet) kanssa. Omana alueenaan näyttäytyy verkosto-osaaminen yleisesti ja vankiper-

hetyön verkoston kokoaminen erityisesti. Paneutuva verkostotyöskentely vie työntekijän Col-

lanin & Rantasen (2009: 96—97) mukaan lähelle asiakasta yhteistyökumppaniksi ja tukijaksi, 

mikä toteutui tulosteni mukaan myös Ehjä Perhe -projektissa.  

 

Tässä yhteydessä voidaan mainita myös ammatillisena keinona yhteiskunnallisen keskustelun 

herättäminen ja vaikuttamistyö, mikä nousi esiin projektin alun perin suunnittelemattomana 

lisäarvona (Sassi 2011: 24). Opinnäytetyössäni kutsuin tätä henkeä, muutokseen pyrkivää 

energiaa, vankiperhetyön aatteeksi ja eetokseksi, sen aineistossa esiintyneen, nykyaikana 

poikkeuksellisen tunnevoiman vuoksi, joka huomattiin myös mediassa. 

 

Miksi vankiperhetyötä ei haluttaisi kehittää? Projektin monet tavoitteet eivät ole olleet myö-

tätuulessa. Vangin perhe ei kuulu vankilalle, eikä vanki siviilitoimijoille. Vastuun kokoaminen 

ja määrittely yhden ministeriön alaisuuteen, voisi koostaa tulosteni mukaan vangin ja hänen 

perheensä ympärillä koettua epäselvyyttä ja hajanaisuutta. Klassinen tavoitteiden etenemi-

sen este on taloudellisten resurssien puute. Tarvetta olisi myös vankiperhetyön erityisosaami-

sen koulutukselle, joka nousi esille myös opinnäytetyöni aineistosta. Perhetyö asettaa myös 

toimitiloille omat erityiset vaatimuksensa. Vangin ja perheitten tapaamisten lisääminen näh-

dään kuitenkin korostetusti turvallisuusriskinä ja sekä perheystävällisemmän että turvallisuus-

näkökulmasta perusteellisemman tarkastustoiminnan tie nousee pystyyn resurssipulan vuoksi. 

 

Eräänä ratkaisuna voidaan tosin pohtia kysymystä laadun parantamisesta olemassa olevilla 

varoilla ja voimilla. Vaihtoehtoina tällöin voisi olla toiminnan tehostaminen tai suuntaaminen 

uudella tavalla, yhdistettynä laajempaan jopa ammattikuntarajat ylittävään yhteistyöhön. 

Tällöin ammattiryhmien perustehtävät eivät välttämättä olennaisesti muutu, mutta niiden 

yhteensovittaminen muuttuu (Arnkil 2006: 83). Toisin sanoen ongelmien ratkaisuna voi toimia 

paremmin yhteistyön käsikirjoituksen muuttaminen, kuin sen määrän lisääminen (Rautava 

2006: 233). Käytännön esimerkkinä uudesta yhteistyön käsikirjoituksesta voisi olla vanginvarti-

ja-sosiaalityöntekijä työparit vankiperhetyössä. 
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Ilmeisiä syitä syvemmältä löytynee myös kysymys poliittisesta tahdosta. Moraalisia ja kansain-

välisiin oikeuksiin liittyviä vastuita ja velvollisuuksia varjostaa talouskriisi sekä kaikkien työ-

alojen tuottavuuden arviointi ja kilpailu hupenevista määrärahoista. Tässä karusellissa vanki-

perheellä ei näyttäisi olevan riittävästi yleistä merkittävyyttä.  

 

Toiveikkaasti ajatellen Ehjä Perhe -projektilla voi kuitenkin olla kauaskantoisia seurauksia. 

Lapsen oikeuksien esiin tuominen saattaa nostaa myös vangin ihmisyyttä ja statusta vanhem-

pana sekä normaalisuusperiaatteen aidompaa ja laajempaa tulkintaa käytännössä. Poliittisesti 

järkevänä rinnastuksena voisi olla rikollisuuden uhrien oikeusturvan kehittäminen ja heidän 

näkökulmansa esiin tuominen yhteiskunnallisessa keskustelussa samassa linjassa vangin ase-

man kanssa. Sillan rikollisen ja hänen uhrinsa välille rakentaa restoratiivisen oikeuskäytännön 

kunnioittavan dialogin, muutoksen mahdollisuuden, huolehtivan yhteisön ja vastuun kantami-

sen soveltaminen: unohtamatta katumusta, anteeksipyyntöä ja -antoa (Laine 2007: 365). 

 

Lapsi jäi tässäkin projektissa osin sivuraiteelle hyvistä tavoitteista huolimatta. Heille ei ollut 

suoraan osoittaa jatkopolkuja. Pettymyksiltä ei täysin vältytty suhteiden lämmittämisissä si-

joitettuihin lapsiin, joihin lähdettiin aineistoni mukaan vanhemman tarpeen näkökulmasta. 

Lasten BIKVA-arviointi ei toteutunut (Sassi & Huhtimo 2009: 44). Lastenryhmiin lupautuneiden 

vetäjien sairastumiset ja poissaolot kuormittivat liikaa projektityöntekijöitä. Tulkintani mu-

kaan jatkoa ajatellen lastenryhmissä tulisi olla omat erikoistuneet ohjaajansa ja heille riittä-

vät tukijoukot esimerkiksi projektin kouluttamista vapaaehtoisista ja opiskelijoista. Tämä re-

servi voisi olla myös perheleirien tukena ja jatkaa perheiden vapaaehtoisina tukihenkilöinä 

projektin jälkeen, mikä voisi olla koulutuksen painopisteenä vertaisryhmätoiminnan ohella. 

Tämän kaltainen järjestelmä pehmentäisi perheiden laskeutumista projektin jälkeiseen elä-

mään. 

 

”Perhe muurin toisella puolella” työryhmän mietinnössä (2003: 95) todetaan, ettei määrära-

hojen puolesta ole mahdollisuutta perhetyön kehittämiseen esitetyssä laajuudessa ja näin 

ollen mietinnön maltillisemmaksi tavoitteeksi jäi perhetyön arvostuksen nostaminen sekä 

huomion kiinnittäminen työn laadun ja työmenetelmien uudistamiseen. Henkilökunnan koulu-

tuksella tulisi pyrkiä vähintäänkin siihen, että kaikilla henkilöstöryhmillä on yhteiset perhe-

työn tavoitteet (Perhetyöryhmä 2003: 93). Tällä vaikutettaisiin työn laatuun. Työmenetelmien 

uusintamiseksi kehittämisen alueena olisi työryhmän esittämä vankien vanhemmuuden taitoja 

kohentava toimintaohjelma (vrt. Lavikkala 2011: 122—123) yhteistyössä yhteiskunnan perhe-

työn toimijoiden kanssa (Perhetyöryhmä 2003: 87). Tästä yhteistyöstä onkin tuore kokemus 

Riihimäen vankilan vanhemmuusteemaisen isäryhmän myötä, jonka kokemuksista haastateltu 

apulaisjohtaja korosti juuri toiminnan laadun merkitystä (Koponen & Lehtola 2013: 87). 
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Perhetyöryhmän mietinnöstä (2003) alkaen vankiperhetyöhön liittyvät tavoitteet ovat olleet 

melko vakioituneet. Näitä tavoitteita ajoi osin myös Ehjä Perhe -projekti. Näille tavoitteille 

(esimerkiksi perhetyöntekijöiden tai -koordinaattoreiden, perhetyön koulutuksen, tai -

ostopalveluiden saamiseksi vankiloihimme), jotka eivät ole juuri edenneet, ei ole kuitenkaan 

esitetty moniakaan vaihtoehtoisia vankiperhetyön järjestämisen ratkaisumalleja.  

 

Tutkimustulosteni mukaan turvallisuussektori tulisi saada aktivoitua keskusteluun ja kehittä-

miseen mukaan. Esimerkki vankiperhetyön vaihtoehtoisesta ratkaisumallista olisi motivoida 

valvontahenkilökuntaa vanki-isä -vertaisryhmien ja vanhemmuuteen motivoivien ja valmenta-

vien kurssien vetäjiksi. Tällaiset pelinavaukset toisivat vankilat lähemmäksi terapeuttista ko-

konaisvaltaisuutta, jonka edellytyksenä henkilökunta saisi osallistua päätöksentekoon ja orga-

nisaatio rakenteen tulisi edistää kommunikaatiota ja vastuuntuntoa (Laine 2007: 272). 

 

Vankien kuntouttamisen tausta-ajattelun painopistettä tulisi mahdollisesti siirtää uusintarikol-

lisuuden ehkäisemisestä (mikä kuulostaa toiminnalta, joka suunnataan vankeihin jostain hei-

dän ulkopuoleltaan) rikosuralta irrottautumisen yksilöllisten prosessien tunnistamiseen, siihen 

herättelemiseen ja käynnissä olevan prosessin edesauttamiseen. Aineistoni antaa mahdolli-

suuden tulkintaan, jossa tämä lähestymiskulma saattaisi antaa enemmän liikkumatilaa myös 

vankiperhetyön kehittämiselle. Idea kiteytyy Lavikkalan (2011) viittauksessa Porporinoon 

(2010), jonka mukaan asiakkaita olisi kuunneltava heidän yksilöllisestä desistanssistaan käsin, 

sen sijaan että tarjoamme heille valmiiksi pohditun oman ratkaisumallimme. (Lavikkala 2011: 

128.) 

 

Strategiatasolla tulisi pyrkiä yhdistämään vankiperhetyön tavoitteita sekä rikosten torjunnan 

että rikosseuraamusten kautta eli toimintaohjelmallisia rakenteita tulisi luoda sekä ehkäisyn 

että kuntoutuksen näkökulmasta, ikään kuin kahtena rinnakkaisena, mutta toisiaan tukevina 

toimintalinjoina. Keskeiseksi tämän ajattelun pohjaksi nousisi lapsi siviilissä ilman isää ja ta-

savertaisesti ajatellen isä vankilassa ilman lasta. Toiminta tulisi suunnitella tätä kaksijakoista 

tuentarvetta (ehkäisy-kuntoutus) silmälläpitäen. Ennen tätä kehitystä Ehjä Perhe -

vertaisryhmätoimintamallin tulisi saada virallinen tunnustus huomioimalla se vankiloiden 

strukturoitujen toimintaohjelmien rinnalle hyväksi havaittuna käytänteenä.  

 

Tässä yhteydessä jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, mitä Rikosseuraamuslaitoksen strate-

giassa 2011–2020 mainittu perhetyön kehittäminen lapsinäkökulmaisesti tulee käytännössä 

tarkoittamaan. Strategia painottaa oman osaamisen ja kouluttautumisen rinnalla myös palve-

lujen ulkoistamista. Kritsin kaltaiset toimijat ottaisivat ilomielin vastaan osan vankiperhetyöl-

le asetetuista haasteista. (ks. http://www.rikosseuraamus.fi/uploads/ezg5sofwogs0.pdf.) 
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Sarvanti (2013) tähdentää, että rikollisuuden torjunnan johtotähtenä tulee edelleenkin olla 

ennaltaehkäisyn. Hän tuo esiin rikollisuuden ennaltaehkäisyn vanhat keinot: yhdyskuntasuun-

nittelun, perheiden tuen ja syrjäytymisen ehkäisyn. Nyt vanhoja keinoja herätellään uudesta 

vastuun uusjaon näkökulmasta, jossa kunnat joutuisivat vastaamaan kaikista asukkaidensa 

vankeudenaikaisista kustannuksista. Tämä motivoisi kuntia uudenlaiseen vastuuseen myös 

vangeista. (Sarvanti 2013: 10.) 

 

Opinnäytetyöni tuloksista nousee esiin Ehjä Perheen ehkäisevä ja kuntouttava vertaisryhmä-

toimintamallin monipuolinen sovellettavuus ja siksi sitä tulisikin jatkojalostaa myös koeva-

pauden toimintamalliksi ja tarpeisiin (ks. Sassi & Huhtimo 2009: 31). Ihanteellista olisi, että 

se asetettavien tavoitteiden tukena kirjattaisiin jo vankeuden alkaessa rangaistusajan suunni-

telmaan (ks. Sassi & Huhtimo 2009: 27,31). Parhaimmillaan se alkaisi vankeuden aikana van-

hemmuuteen motivoivana ja valmentavana ohjelmana, vanki-isä -vertaisryhminä tai lapsi-isä -

ryhminä. Tämän mahdollistamiseksi ja rinnalla työskentely päihdeongelman ja päihteettömän 

elämäntavan rakentumisen tukemiseksi olisi erityisen tärkeää, perheväkivallan ja yleisemmin 

parisuhteen kysymyksiä unohtamatta. Koevapauden alkaessa toimintamalli jatkuisi koko per-

heen ohjelmana räätälöityinä sovellutuksina. 

 

Laine (2007: 268) nostaa esiin toimintakentän realismin: kuntoutusmenetelmien sinänsä posi-

tiiviset aikaansaannokset kumoutuvat olosuhteissa, joihin henkilö vapautuu. Mäkipään (2010) 

tutkimuksen ”Valvotun koevapauden toimeenpano ja sovellettavuus” osio ”Arkielämän har-

joittelua kontrolloidusti” viittaa koevapauden mahdollisuuksiin kumota ainakin osin tyypillisiä 

epäsuotuisia olosuhteita jo pelkästään kontrolloidun päihteettömyyden sekä normaalin arki-

rytmin syntymisen kautta (Mäkipää 2010: 186—188). 

 

Halutaanko enää siinä vaiheessa puhuakaan vankiperhetyöstä, jos sitä koevapauksien yleisty-

misen kautta alettaisiin kehittää enemmän perheen yhteisen arjen tukemiseksi vapauden jo 

häämöttäessä ja toivottavasti entistä luontevammassa yhteistyössä erilaisten siviilitoimijoiden 

kanssa. Vankiperhe on kuitenkin kaikessa kuvaavuudessaan myös leimaava ilmaus. Ehkä juuri 

koevapauden toiminnalle asetetut väljät raamit tarjoavat vankiperhetyölle vaihtoehtoisia ta-

poja ja suuntia kehittyä eri ammattiryhmien välisen yhteistyön käsikirjoituksen muuttamisen 

ohella. 

 

 

10 Pohdinta 

 

Lähtökohtaisesti voidaan ajatella että perhe on saanut apua, kun sen jokainen jäsen on saa-

nut tukea omasta vertaisryhmästään. Haasteena kuitenkin on, että miten he soveltavat per-



 88 

hekokonaisuutena saamaansa yksilöllistä apua ja ohjausta arjessa: erityisesti vanki-isän va-

pautumisen vaiheessa, kun perhe on taas koossa. 

 

Projektin jatkona voisi olla perhetyötä perheen arjessa. Kyseessä olisi eräänlainen perheen 

saattaminen arkeen miesten vapautumisen jälkeen. Koevapauksien lisääntymisen myötä van-

kilan perhetyötä voisi paradoksaalisesti kehittää myös tähän perinteisemmän perhetyön (sivii-

lin, perheen) suuntaan. Entä jos haasteen voisikin siirtää sellaisenaan siviilitoimijoille? 

 

Voisiko seuraava olla vankiperhetyön tulevaisuutta (vai puhdasta utopiaa): jokaiseen vanki-

laan perustetaan perhetyöhön keskittynyt osasto koulutettuine henkilökuntineen, jonka ase-

mointi ja tilaratkaisut vankilarakennuksessa otetaan huomioon uusia vankiloita suunniteltaes-

sa. Erityiseen pohdintaan tällöin tulisi millaista olisi perheystävällinen ja samalla vankilatur-

vallisuuden kriteerit täyttävä turvatarkastustoiminta, jolloin vankiperhetyötä tulisi kehittää 

avoimessa yhteistyössä vankilan valvonnasta ja turvallisuudesta vastaavan henkilökunnan 

kanssa. Keskustelun ja ideoinnin tulisi olla vapaata ja ennakkoluulotonta ja siinä pitäisi pystyä 

erottelemaan tasot: tätä ei pystytä tekemään ja tätä ei haluta tehdä. 

 

Isyyden jäsentämiseksi vankilassa tulee ensimmäisenä ja halvimpana ratkaisuna mieleen asi-

aan vihkiytyneiden ja mahdollisesti koulutettujen vapaaehtoisten vetämät vanki-isien vertais-

ryhmät, johon voisi soveltaa Ehjä Perhe -vertaisryhmien toimintamallia tai toimia esimerkiksi 

SPR:n isä-lapsiryhmien mallin mukaan. Olisiko kristillisten kirkkojen ja muiden uskontokuntien 

toimijoilla halua lähteä kehittämään yhteistoiminnallista vankivanhempi-

vertaisryhmätoimintaa vankiloihin? Tähän voisi liittää vankilaturvallisuuden kannalta haasteel-

lisen idean vankilan tapaamispäivästä, joka järjestettäisiin vain lapsitapaajille vankilan kir-

kossa tai jumppasalissa. 

 

Voidaanko viranomaisten epäsystemaattisesta toiminnasta vankiperheitä kohtaan löytää kui-

tenkin jotain myönteistä, jos se ehkäisee joidenkin perheiden kohdalta leimautumista? Vanki-

perheiden erityiset voimavarat ja mahdolliset verkostot jäävät tällöin heidän ainoaksi selviy-

tymiskeinoksensa.  

 

Auttaisiko vankiperheitä tämän näkökulman korostaminen, että he olemassaolollaan pitävät 

ikään kuin paikkaa vankilassa olevalle perheenjäsenelleen, vai voisiko tällainen avoimuus jopa 

pahentaa heidän sosiaalista asemaansa? Onko vanki kuntalainen ja kansalainen perheensä, 

erityisesti lastensa, kautta? 

 

Yksilökohtaisen palveluohjauksen kaltaisen työtavan soisi leviävän laajemminkin rikosseu-

raamusalalle ja kehittämisnäkökulmaksi myös rangaistusajan suunnitelmien laadintaan, vanki-

perhetyössähän palveluohjaus on eräs työskentelyn kulmakivistä.  
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Projektissa oli monia toiveita ja tavoitteita miten vankiperhetyötä voitaisiin kehittää, mutta 

miten se peilautui rikosseuraamusalan todellisuudessa? Mitä heijastui takaisin? Vaikutti siltä, 

että kaikkia osallisia ei saatu keskusteluun mukaan. Vaihtoehtona on, että kaikki asianosaiset, 

eivät edes tahdo keskusteluun mukaan. Vankiperhetyö on helppo rajata lähtökohtaisesti han-

kalasti toteutettavana marginaaliin: kolmannelle sektorille tai pitää hajautettuna eri henki-

löstöryhmille ilman yhteistä tavoitetta tai koordinointia (minkä voisi tehdä vankilakohtaisesti-

kin tai jopa yksittäisellä selliosastolla). Keskustelun avaukseksi tarjoan lapsellisen viattoman 

kysymyksen: miksi perhetyötä ei sitten haluttaisi kehittää? 

 

Olisi mielenkiintoista kohdistaa jatkotutkimus luodun toiminta- ja koulutusmallin leviämisen 

esteiden selvittämiseen. Eräinä asiaa selvittävinä tutkimuskysymyksinä voisi olla, miten van-

kiperheiden tarpeet näyttäytyvät ja miten sekä millaisina tarpeet tunnistetaan rikosseu-

raamusalan eri sektoreiden näkökulmasta. Jos tarpeita ei tunnisteta, ei vankiperhetyön kehit-

tämisellekään nähdä perusteita. 

 

Ehjä Perhe -projektin BIKVA-arviointi näyttäytyi osin poliittisena korrektiutena, jolloin vasta-

taan myönteisemmin, mutta ei olla kuitenkaan valmiita toimenpiteisiin. Nyt projektin kehittä-

jille oli rakentunut toivenäky vankiperhetyön tulevaisuudesta, jonka konkreettisena perustee-

na olivat projektin esiintuomat vankiperheen tarpeet. Siellä missä tulosten soisi leviävän, ei 

vastaavaa näkyä toimintojen kehittämiseksi vankiperhetyön eduksi, mitä ilmeisimmin ole ollut 

sympatioita konkreettisemmalla tavalla. Toivon mukaan tämä projektin myötäelämisen ja 

aineiston kautta tullut tulkintani osoittautuu vääräksi Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja per-

hetyön linjausten juurtumisen myötä. 

 

Voidaanko dynaamisen turvallisuuden käsitettä vangin paremmasta tuntemisesta laajentaa, 

myös vangin perheen parempaan tuntemiseen. Millaista olisi painia kongilla vartijan kanssa, 

jonka tietää kohtelevan ystävällisesti vaimoa ja lapsia tapaamisten yhteydessä? 

 

Miten projektissa koeteltuja vangin kuulemisen elementtejä ja käytänteitä, jopa vertaisko-

kemusta isyydestä, voisi siirtää vankilan arkeen hyvinä käytänteinä viralliseen ohjelmatoimin-

taan asti? 

 

Uuden ajan vankeinhoitolaitos voisi olla avoimuudessaan kehittäjä, jossa pohdittaisiin ero-, 

etä- ja poissaolevan isyyden teemoja ja vangin identiteettiä isänä uutta ohjelmatarjontaa 

luotaessa. Juuri vankilassa tarvittaisiin isyyteen erikoistunutta osaamista ja isänäkökulmaa 

eroperheen ja uusperheen ongelmiin ja kriiseihin. Vapauden menetys ei ole ainoa rangaistus 

lapsiaan ikävöivälle isälle, kun rankaisun seurannaisvaikutukset kohdistuvat myös hänen lap-

siinsa.  
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Vankiperhetyön kehittämisen pyrkimys on ollut alusta asti silmieni alla. Mikä voisi olla vanki-

perhetyön marginaalisuudessa yhteiskunnallisesti tai edes rikosseuraamusalalla yleisesti mer-

kittävää tavalla, joka johtaisi toivottuun kehittymiseen? Voisiko vastauksena olla mitä ilmei-

simmin lasten oikeudet tai jopa tämän rinnalla yhteiskunnan turvallisuus, rikollisuuden ennal-

taehkäisy, vankiperhetyön kautta. Tulisikin edelleen kartoittaa, mitä käytännön tasolla ja 

juridisesti merkitsisi vielä voimakkaampi vetoaminen lapsen oikeuksiin vankiperheiden asiassa 

ja vankien normaalisuusperiaatteen toteuttaminen. 

 

Oma aiheensa olisi sen selvittäminen miten projektin perheet edistyivät tavoitteissaan? Mitä 

heidän arkeensa kuuluu ja millaista tuentarvetta heillä oli miehen vapautumishetkellä ja sen 

jälkeen perheen arjen vakiintuessa? Tämä tieto olisi merkittävää Ehjä Perhe -mallin sovelta-

miseksi ja jalostamiseksi koevapauden toimintavelvoitteeksi ja yleisemminkin. Onnistumiset 

saattavat selittyä osin perheen erityisillä voimavaroillakin, mutta millaista tukea järjestelmä 

voi tarjota epäonnistumisista ylipääsemiseksi? 

 

Pitäisikö vankiperhetyön mallin nuolen kärki suunnata kerettiläisesti siviiliin vangin perheen 

tukemiseen, yhteistyöverkostoihin ja koevapauden aikaiseen toimintaan? Entä jos vangillekin 

taattaisiin oikeus perhetyöhön liittyviin tukipalveluihin siviilistä käsin jo vankeusaikana. 
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Liite 1. Vankiperheiden vertaisryhmätoiminta (info) 

 

HAASTATTELUJEN TAUSTAA: 

- Vankilan henkilökunta kartoittaa toimintaan soveltuvat perheet 

- Haastattelut tehdään vertaisryhmätoimintaan sopivien perheiden löytämiseksi 

- Projektin työntekijät haastattelevat perheet   

- Haastatteluista saatuja tietoja käytetään asiakasvalinnoissa ja pohjamateriaalina ryhmä-

toiminnan muokkaamisessa  

- Kertynyttä aineistoa hyödynnetään myös perheen tilanteen arvioinnissa kurssiprosessin 

alussa ja lopussa 

- Haastatteluista kertynyttä aineistoa säilytetään Kriminaalihuollon tukisäätiön tiloissa 

kurssiprosessin ajan, jonka jälkeen aineisto hävitetään 

- Vanhemmat haastatellaan ensin ja heidät valintojensa jälkeen haastatellaan lapset 

- Vangeilta kysytään lupa heitä koskevien tietojen vaihtamisesta vankilan henkilökunnan ja 

projektin työntekijöiden välillä 

- Perheitä haastatellaan isompi määrä kuin mitä ryhmään valitaan (sopiva määrä päätetään 

yhdessä vankilan henkilökunnan kanssa). Tällä pyritään varmistamaan ryhmien alkaminen 

ja toiminta mahdollisten peruuntumisten varalta  

- Haastatteluajat ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana 

 

VALINTOJEN TAUSTAKRITEEREITÄ: 

1) vankilan henkilökunnan arvio asiakkaan soveltuvuudesta ryhmätoimintaan 

2) vangin ja perheen motivaatio osallistua toimintaan 

3) päihteidenkäyttö on ”hallinnassa” 

4) perheessä on vähintään yksi 7—12 -vuotias lapsi (ei välttämättä biologinen) 

5) rikosnimike ei liity perheen sisäiseen väkivaltaan 

6) tuomion pituus vähintään 10/08 saakka 

7) pilottiryhmään valitaan 4—6 perhettä 

 

VERTAISRYHMÄTOIMINTA KÄYTÄNNÖSSÄ ALUSTAVASTI: 

- Aloitusleiri; Pellin leirikeskuksen/Karjalohja (tai Vanajan vankilan) tiloissa 29.8.—

31.8.2008 (koko perhe osallistuu) 

- Ryhmätoiminnat leirien välillä kerran viikossa x 8 vankilassa (ajankohdat sovitaan vankilan 

kanssa)  

- Ehjä Perhe -projektin työntekijät toimivat perheiden tukena koko ryhmäprosessin ajan 

- Päätösleiri; Pellin leirikeskuksen/Karjalohja (tai Vanajan vankilan) tiloissa 24 – 26.10.2008 

(koko perhe osallistuu) 

- Leireille perheet tulevat omin kyydein 
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Liite 2. Vankiperheiden vertaisryhmätoiminta (kirje sosiaalityöntekijöille) 

 

Vankiperheiden vertaisryhmätoiminta 

 

Ehjä Perhe – Vankiperheiden ehkäisevä ja kuntouttava vertaisryhmätoiminnan ja koulutuksen 

kehittämisprojekti järjestää vankiperheiden lasten ja naisten ryhmän, joka kokoontuu vapau-

dessa sekä samanaikaisesti vankilassa kokoontuvan miesten vertaistukiryhmän.  

Ryhmä on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla asuville perheille, joissa perheen isä suorittaa eh-

dotonta vankeusrangaistusta. Ryhmään valitaan 3—4 perhettä, perheen lapsista yhden (ryh-

mään osallistuvan) tulee olla iältään 7—12 -vuotias. Lapsen ei tarvitse olla perheen yhteinen 

biologinen lapsi. 

 

Lasten ryhmän ohjaajina toimivat perhetyöntekijä Petra Huhtimo ja sosionomi (amk) opiskeli-

ja. Naisten ryhmää ohjaavat vastaava perhetyöntekijä Tarja Sassi ja sosionomi (amk) opiskeli-

ja. Miesten ryhmää vankilassa ohjaavat projektin työntekijät Sassi ja Huhtimo. Miestyönteki-

jät ohjaavat osan ryhmäkerroista.  

 

Toivomme teidän kartoittavan alueeltanne ne tähän kohderyhmään sopivat perheet, joilla 

olisi mahdollisuutta ja kiinnostusta osallistua ryhmiin. Kiinnostuksen ilmetessä toivomme, että 

olette allekirjoittaneisiin yhteydessä ja pyydätte perheeltä lupaa soittaa heille tarkemmista 

haastatteluista sopiaksemme. 

 

Tavoitteenamme on toimia sellaisten perheiden kanssa, joiden rakenteita ja yhdessäoloa voi-

daan tukea ko. avohuollon tukitoimenpiteeseen rinnastettavalla vertaisryhmätoiminnalla. 

Vanhemman aiempi päihdeongelma ei estä ryhmään tuloa, mutta motivaation ja ryhmään si-

toutumisen varmistamiseksi hänellä tulee olla selkeä ja toimiva hoitokontakti a-klinikkaan 

tms. tahoon. 

 

Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus työstää 

vanhemman vankeusrangaistukseen ja sitä edeltäviin elämäntapahtumiin liittyviä kokemuksia 

omassa vertaisryhmässään, samanlaisia asioita kokeneiden lasten kanssa. Tämän lisäksi lapset 

saavat mahdollisuuden harjoitella kaikenlaisten tunteiden ilmaisemista ja sosiaalisia taitoja 

sekä löytää uudenlaisia selviytymiskeinoja leikkien ja pelien, roolileikkien, askartelujen, nuk-

keteatterin, piirtämisen, maalaamisen ja tunnetarinoiden avulla. Lisäksi leikit, hauskanpito ja 

mahdollisuus uusien ystävyyssuhteiden solmimiseen ovat tärkeä osa ryhmää. 

 

Naisten ryhmän tarkoituksena on auttaa äitejä tukemaan lasta hänen ryhmäprosessinsa aikana 

sekä saada itse vertaistukea toisilta naisilta. Naisten ryhmässä käsiteltävät teemat ovat rin-
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nakkaisia lasten ryhmän teemojen kanssa, mikä auttaa äitejä ymmärtämään ja käsittelemään 

lapsen mahdollisia reaktioita paremmin. 

 

Vankilassa kokoontuvan miesten ryhmän tarkoituksena on tukea miehiä vanhemmuuden ja 

parisuhteen kysymyksissä sekä tarjota heille mahdollisuus vertaistuen saamiseen toisiltaan. 

 

Milloin ja missä? 

 

 Vertaisryhmän aloitus tapahtuu viikonlopun mittaisella leirillä 29.2 – 2.3.2008, johon 

osallistuu koko perhe. Leiri järjestetään Vanajan vankilan viihtyisissä perhetapaamis-

tiloissa 

 Ryhmätapaamisia on leirin jälkeen yhteensä 8 / 4.3, 11.3, 18.3, 25.3, 1.4, 8.4, 15.4 

ja 22.4 

 Lasten ja naisten ryhmät kokoontuvat aina tiistaisin klo: 17.00 – 18.30 välisenä aikana 

Taivallahden leikkipuiston tiloissa osoitteessa, Pohjoinen Hesperiankatu 22, 00260 

Helsinki  

 Vertaisryhmätoiminta päätetään viikonlopun mittaisella leirillä 25 – 27.4.2008, johon 

osallistuu koko perhe 

 Toiminta on perheille maksutonta, matkakuluja tulee ainoastaan liikkumisesta ryh-

miin ja leireille 

 Tavoitteena on kartoittaa perheen tuen tarvetta koko prosessin aikana ja ohjata tar-

vittaessa tukipalveluiden piiriin  

 

Yhteistyöterveisin; Tarja Sassi p. 050 – 4124 016, Petra Huhtimo P. 050 – 4124 038 
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Liite 3. Ehjä Perhe –projektin päätösseminaari 

 

Ehjä Perhe –projektin vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arvioinnin päätösseminaari 

 

Aika: Perjantai 5.12.2008 klo 9.00 – 15.45 

Paikka: Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Vernissakatu 2 A, 01301 Vantaa 

 

Päivän puheenjohtaja: Kari Kivistö–Rahnasto, Laurea ammattikorkeakoulu  

 

8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi  

 

9.00 – 9.15 Seminaarin avaus 

 

Koulutuspäällikkö Raija Järvenpää, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 

 

9.15 – 9.45 Huomaa lapsi toiminta 

 

VTM lapsi- ja perhekonsultti Annikka Taitto 

 

9.45 – 10.15 Ehjä Perhe –projektin vertaisryhmätoiminnan esittely 

 

Projektikoordinaattori Tarja Sassi ja projektityöntekijä Petra Huhtimo, Krimi-

naalihuollon tukisäätiö 

 

 Tauko 10.15 – 10.30 

 

10.30 – 11.00 BIKVA-arviointi  

 

Projektipäällikkö Stina Högnabba, Helsingin sosiaalivirasto  

 

Lounas 11.00 – 12.00  

 

12.00 – 13.00 Vertaisryhmätoiminnasta tehtyjen opinnäytetöiden ja pro gradutyön esittelyä 

 

Niina Laamanen ja Laura Rantakömi, Kari Kivistö-Rahnasto Laurea ammattikor-

keakoulu sekä Anu-Leena Arponen, Helsingin yliopisto  

 

13.00 – 13.30 Asiakkaan ääni ja lasten lauseet 
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13.30 – 14.15 BIKVA-palautteet Ehjä Perhe -projektissa 

 

Projektityöntekijät Sassi ja Huhtimo 

 

 Kahvi 14.15 – 14.45 

 

14.45 – 15.30 Paneelikeskustelu BIKVA-palautteiden pohjalta  

 

Helsingin sosiaalivirasto, sos.laut.puh.joht. Astrid Gartz   

Kriminaalihuollon tukisäätiö, toiminnanjohtaja Jukka Mäki 

Oikeusministeriö, apulaisosastopäällikkö Olavi Kaukonen 

Rikosseuraamusvirasto, erityisasiantuntija Vuokko Karsikas 

Etelä-Suomen aluevankila, erityissuunnittelija Karoliina Taruvuori 

 

15.30 - 15.45 Yhteenveto ja loppusanat 

 

 Päivän puheenjohtaja  

 

Seminaari on maksuton, sisältäen kahvit. (Lounas omakustanteinen)  

Ilmoittautuminen 21.11.2008 mennessä tarja.sassi@krits.fi tai petra.huhtimo@krits.fi 
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Liite 4. Vankiperheiden vertaisryhmätoimintamalli 

 

Kriminaalihuollon tukisäätiö

VANKIPERHEIDEN 
VERTAISRYHMÄTOIMINTAMALLI

ALOITUSLEIRI 3VRK

LASTEN-
RYHMÄT

ÄITI-
RYHMÄT

ISÄ-
RYHMÄT

PÄÄTÖSLEIRI 3VRK

8 VIIKON AJAN KOKOONTUMISIA 1XKRT VIIKOSSA 
RYHMÄPROSESSIN AIKANA TUEN TARPEEN KARTOITUSTA

SEKÄ OHJAUSTA TUEN PIIRIIN 
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Liite 5. Vertaisryhmien teemat 

 

Kriminaalihuollon tukisäätiö

VERTAISRYHMIEN TEEMAT:

8. RYHMÄN 
PÄÄTTÄMINEN

7. MEIDÄN
PERHE

6. OMA SEL-
VIYTYMINEN

5. TUNTEET

4. VANHEMMAN
NÄKÖKULMA

3. PÄIHTEET

2. VANKEU-
TEEN LIITTY-
VÄT ASIAT

1. RYHMIEN
ALOITUS

RYHMIEN
TEEMAT

RYHMIEN
TEEMAT

 


