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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni käsittelee Ehjä perhe – toiminnan leirien kehittämistä, kehittämäni 

asiakaslähtöisen arviointityökalun avulla. Lisäksi esitellään prosessin aikana kehittä-

mäni lasten kuulemisen – menetelmä. Opinnäytetyössäni avaan myös kehitystyöni 

taustaa; rikosseuraamusasiakkaan perhetyön merkitystä sekä sitä, miksi on tärkeää 

huomioida rikosseuraamusasiakas ja hänen perheensä kokonaisuutena, kun alan 

palveluita kehitetään ja tuotetaan. 

 

Opinnäytetyöni kuvaa toiminnallista prosessia (ks. toiminnallinen opinnäytetyö), jonka 

aikana loin produktin eli toiminnan arviointia varten tarvittavat kyselylomakkeet sekä 

menetelmän, jolla saadaan leikin kautta palautetta toiminnasta myös alle kouluikäisil-

tä lapsilta. Kehittämäni työkalun avulla pystytään arvioimaan leiritoiminnan tulokselli-

suutta ja vaikuttavuutta sekä kartoittamaan kehittämistarpeita asiakaslähtöisestä nä-

kökulmasta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Valitsin työelämälähtöisen toiminnan ke-

hittämistyön opinnäytetyökseni, koska Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäy-

tetyönä tuotettu toimintatutkimus antaa yhteisöpedagogiopiskelijalle mahdollisuuden 

tuoda oman yhteisöllisen, pedagogisen ja kehittämisosaamisensa esiin tutkimuspro-

sessin toteuttamisen yhteydessä. (Lindström & Kumlander 2014, 61.) 

 

Kiinnostukseni rikosseuraamusalan perhetyön erityistematiikkaa kohtaan heräsi ke-

väällä 2014, kun suoritin suuntautumisopintoihini kuuluvaa erityiskasvatuksen orien-

taatiokurssia. Erityiskasvatus ja erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien kanssa 

työskentely on ollut aina lähellä sydäntäni. Rikosseuraamusalalla työskentelystä ja 

sen ammatillista otetta vaativista erityistarpeista sekä kohtaamistyön osaamisesta 

meille kevään kurssilla luennoimassa kävi rikosseuraamusalallakin työskennellyt leh-

tori Janica Lindström. Kurssin aikana koin kutsumusta em. alan ammatilliseen maa-

ilmaan, ja siksi päätin hakeutua suorittamaan erityiskasvatuksen opintoihin kuuluvaa 

harjoittelujaksoa rikosseuraamusalalla toimivaan työympäristöön. 

 

Yhteisöpedagogien ammatillinen osaaminen on vielä kohtalaisen tuntematon käsite 

rikosseuraamusalan työympäristössä, minkä vuoksi koin itse vastoinkäymisiä hakies-

sani Rikosseuraamusalalla toimivia harjoittelupaikkoja. Sain kuitenkin mahdollisuu-
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den hakea rikosseuraamusalan perhetyötä toteuttavaan Kriminaalihuollon tukisääti-

öön. Lapsi- ja perhetyön yksikön perhetyön päällikkö antoi minulle harjoittelupaikan ja 

tarjosi mahdollisuuden myös opinnäytetyön tekemiseen. Aloitin erityiskasvatuksen 

harjoittelujakson elokuussa 2014. Työtehtäviini kuului opinnäytetyötä ajatellen tuottaa 

arviointilomakkeet ja -menetelmä juuri alkavalle leiritoiminnalle. Harjoitteluun kuului 

myös itse asiakastyö leireillä — sekä verkostoyhteistyökumppanin Vankien Omaiset 

ry:n (VAO) vertaisryhmätoimintaan osallistuminen. Lisäksi olin mukana ohjaamassa 

vankien lasten vertaisryhmätoimintaa, jota KRITS järjestää yhteistyössä Snellun - 

Helsingin ev.lut. seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön keskuksen kanssa. 

 

Harjoittelun työtehtävistä ja asiakastyöstä kertynyt kokemus vahvistivat kiinnostustani 

rikosseuraamusalan perhetyötä kohtaan. Lisäksi sain työn kautta koko ajan itselleni 

uutta tietoa, kehityin ammatillisesti ja sain kokemusta sekä aineistoa opinnäytetyötäni 

varten. Lähes kaikki, mitä koin ja opin rikosseuraamusalan perhetyöstä oli minulle 

uutta ja maailmankuvaani avartavaa, vaikka olenkin jo aiemmin työskennellyt lasten, 

nuorten ja perheiden kanssa ja myös erityiskasvatusosaamista vaativissa olosuhteis-

sa. 

 

Harjoittelujakso- ja opinnäytetyöprosessi ovat kokonaisuudessa olleet minulle todelli-

nen matka tuntemattomaan. Opin prosessin aikana, että alan töissä tärkeintä on olla 

oma itsensä eli hyväksyvä, empaattisesti tukeva ja sosiaalisesti kannustava. Edellä 

mainitun lisäksi tarvitaan palvelutietoutta, lakituntemusta sekä toimintaan sitouttami-

sen ja sosiaalisen vahvistamisen taitoja. Olen innoissani taltioinut uudet kokemukseni 

ja jakanut opiskelijakollegoilleni kokemuksiani alalla työskentelystä. Siksi onkin ollut 

suuri kunnia tuoda oppimaani esille myös tämän opinnäytetyön kautta. 

 

”Yhteisöpedagogeilla on monipuolista osaamista liittyen kasvatukseen 

sekä yhteisö- ja järjestötyöhön, joiden avulla on mahdollista osallistua 

eri tavoin nuorisovankien, vankien lasten ja perheiden sekä erilaisten 

kuntouttavien toimintojen kehittämiseen” (Lindström & Kumlander 

2014,52). 
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1.1 Kriminaalihuollon tukisäätiön lapsi- ja perhetyön yksikkö 

 

Kriminaalihuollon tukisäätiö (KRITS) tukee rikosseuraamusasiakkaita, kriminaalihuol-

totyötä ja sen kehittämistä. KRITS toimii monella rikosseuraamusalan alueella: 

 

- vaikuttaa uusintarikollisuuden ja sen haittoja vähentämiseen 

- edistää alan palvelujen saavutettavuutta ja järjestämistä sekä 

- kehittää uusia toimintamenetelmiä ja -malleja. 

 

Toiminnallaan säätiö pyrkii parantamaan rikosseuraamusasiakkaiden yhteiskunnallis-

ta asemaa sekä tukemaan heidän selviytymistään rangaistuksesta koituneissa kriisiti-

lanteissa. KRITS tekee myös tutkimus-, kehittämis-, ja koulutustyötä kriminaalihuollon 

palvelusektorilla. Säätiö toimii rikosseuraamuspoliittisena vaikuttajana sekä kohde-

ryhmiensä etujen ajajana, ja lisäksi se edistää alan vapaaehtoistyötä tekevien yhdis-

tysten toimintaa. Säätiön tavoitteena on luoda rangaistuksesta vapautuville nykyistä 

kuntoutuspainotteisempi jälkihuoltojärjestelmä, joka vastaisi paremmin asiakkaiden 

tarpeita. Parhaiten tavoitteeseen päästään luomalla alueellisesti toimivia palveluja 

kuntien, rikosseuraamusjärjestelmän (kuten vankilat ja yhdyskuntaseuraamustoimis-

tot) ja järjestöjen yhteistyöllä. (Mäki 2014, 79 - 82.) 

 

Opinnäytetyöni tilaaja, Kriminaalihuollon tukisäätiön lapsi- ja perhetyön yksikkö, aut-

taa ja tukee rikosseuraamusasiakkaiden perheitä ja läheisiä. Tavoitteena on kehittää 

ja tuottaa rikosseuraamusalan tukipalveluita rangaistusta suorittaville perheenjäsenil-

le ja heidän siviilissä oleville perheille. Järjestökentällä toimiva KRITS perustaa toi-

mintansa ja tavoitteensa moniin lakeihin ja yleissopimuksiin. Esimerkiksi lapsen ja 

perheen huomioonottamiseen vankeuden aikana velvoittavat useat kansainväliset 

sopimukset. Esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan vanhem-

mista erossa olevalla lapsella on oikeus ylläpitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin 

vanhempaansa (Lapsiasia 2015). Lapsi- ja perhetyön yksikön päätavoitteena on 

edistää rikosseuraamusasiakkaiden lasten hyvinvoinnin huomioimista rikosseu-

raamusprosessien eri vaiheissa ja lieventää vanhemman vankeudesta johtuvia kär-

simyksiä sekä ajaa kohderyhmän perheiden sekä varsinkin lasten etuja. (KRITS 

2015). 
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Lapsi- ja perhetyön yksikön toimintaan kuuluu myös vaikuttamistoiminta. Yksikön vai-

kuttamistyö on osaltaan edesauttanut sitä, että Rikosseuraamuslaitos (RISE) julkaisi 

omat lapsi- ja perhetyön linjaukset vuonna 2013: 

 

”Rikosseuraamuslaitoksessa perhetyö on yhteydenpidon mahdollista-

mista, keskusteluavun antamista, valmiuksien parantamista ja tukemis-

ta arjen toimintoihin, kasvatustehtävässä tukemista, vanhemmuuden 

arviointia sekä yhteistyön tekemistä siviilitoimijoiden kanssa. Perhetyö-

hön kuuluu Rikosseuraamuslaitoksessa asiakkaan/vangin ohjaus ja 

neuvonta, yhteydenpidon järjestäminen, tuki perheiden kriisitilanteessa, 

perhesuhteiden edistäminen sekä väkivallattomuuteen vaikuttaminen” 

(RISE linjaukset 2013). 

 

KRITS lapsi- ja perhetyön yksikkö koordinoi rikosseuraamusasiakkaiden läheistyön-

verkostoa, joka kokoaa järjestö- ja viranomaistoimijoita yhteen, pohtimaan ja jaka-

maan ajatuksia sekä alan perhetyön hyväksi koettuja käytäntöjä. Läheistyön verkosto 

kehittää ja jalkauttaa ammatillista koulutusta alalla perheitä ja lapsia kohtaaville työn-

tekijöille (KRITS 2015.) 

 

 

1.2 Kymmenen vuotta Ehjä Perhe – toimintaa 

 

KRITSin lapsi- ja perhetyön yksikön toimintaa kutsutaan nimellä Ehjä Perhe. KRITSin 

rikosseuraamusalan perhetyö käynnistettiin Perheiden tuki – projektilla 2005, jonka 

avulla aloitettu toiminta jatkui ja kehittyi Ehjä Perhe – hankkeena. Ehjä Perhe – toi-

minta vakinaistettiin vuonna 2011. Lapsi- ja perhetyön yksikön toimintaa rahoittaa 

Raha-automaattiyhdistys RAY. (KRITS 2015.) 

 

Kriminaalihuollon tukisäätiön Perheiden tuki – projektin (2005–2006) aikana kehitet-

tiin rikosseuraamusasiakkaiden perheiden palvelupolkua vapautumista tukevaan 

suuntaan. Projektin aikana kehitettiin myös yhteistyössä Vilppulan vankilan kanssa 

rikosseuraamusasiakkaiden perheleiritoiminnan sisältöjä. Kehittämistyön tulokset 

liitettiin osaksi vankiloiden perheleiritoiminnan käsikirjaa, jonka Rikosseuraamusviras-

to julkaisi vuonna 2007. (Juntunen, Lönnroth 2007, 27.) KRITS:in oman leiritoiminnan 



 

 

9 
 

lisäksi Lapsi- ja perhetyön yksikkö on edelleen mukana kehittämässä vankiloiden 

omaa perheleiritoimintaa. Määrällisesti vankiloiden oma perheleiritoiminta ei vastaa 

nykyistä kysyntää, siksi Ehjä Perhe – toiminnassa onkin pohdittu, miten vankiloiden 

oman leiritoiminnan lisäämistä voitaisiin tukea. Ammatillisen osaamisen jakaminen 

onnistuisi parhaiten siten, että leirejä toteutettaisiin ja ohjattaisiin yhteistyössä vanki-

loiden työntekijöiden kanssa. Näin vankiloiden työntekijät saisivat työkaluja ja mene-

telmäkoulutusta sekä kokemusta omien leirien järjestämiseksi. (Porttivapauteen 

2014.) 

 

Ehjä Perhe -toimintaan liitettiin vuonna 2014 rikosseuraamusasiakkaille suunnattu 

leiritoiminta. Parisuhde- ja perheleirien myötä Lapsi- ja perhetyön yksikkö sai kaksi 

uutta työntekijää. Ehjä Perhe – toiminnan leirit, kuten myös Rikosseuraamuslaitoksen 

leirit, ovat vankeusaikaista kuntouttavaa perhetyötä. Ehjä Perhe -toiminnan tavoittee-

na on tukea mahdollisuutta onnistua vapautumisessa: vahvistetaan arjen hallinnan 

taitoja ja ennalta ehkäistään uusintarikollisuuteen johtavia tekijöitä siten, että vahvis-

tetaan perheiden keskinäistä vuorovaikutusta ja luottamusta. (KRITS 2015.) 

 

 

1.3 Kriminaalihuollon tukisäätiön parisuhde- ja perheleiritoiminta 

 

Rikosseuraamusasiakkaalle ja hänen läheisilleen suunnattu leiritoiminta on yksi alan 

perhetyönmuodoista, joita toteutetaan rangaistuksen aikana. Vapauteen kuntouttavia 

leirejä järjestävät vankilat itse, kolmannen sektorin toimijat sekä vankilat yhteistyössä 

kolmannen sektorin palvelujen tuottajan kanssa. Leirien päätavoite on aina sama; eli 

tukea rikosseuraamusasiakkaan vapaudessa olevan perheen sosiaalisten verkosto-

jen eheytymistä. Vapautuvien tuki ry oli yksi kolmannen sektorin toimijoista, joka tuotti 

perhe- ja parisuhdeleiritoimintaa aina vuoteen 2013 saakka, jolloin se lakkautti toi-

mintansa. Vapautuvien tuki ry:n leiritoiminta keskittyi enimmäkseen siihen, että rikos-

seuraamusasiakkaan perheellä oli mahdollista viettää keskinäistä vapaa-aikaa per-

heenjäsenen rangaistusaikana. (VAO 2012, 55 – 56.) Leiritoiminnan siirtyessä Krimi-

naalihuollon tukisäätiölle, lapsi- ja perhetyön yksikkö näki mahdollisuuden tuoda 

kymmenen vuoden aikana kertyneen osaamisensa toimintaan niin, että leireillä teh-

dään töitä kuntouttavalla ja vertaistukea vahvistavalla otteella. Leiritoiminnalla tavoi-
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tellaan välineiden antamista perheelle vankeusrangaistuksen tuoman problematiikan 

työstämiseksi ja perheen sopeutumiskyvyn edistämiseksi. (KRITS 2015.) 

 

Ehjä Perhe – leirejä on tarkoitus järjestää rikosseuraamusasiakkaille ja heidän omai-

silleen neljä kertaa vuodessa. Leireille valitaan hakemusten perusteella 4 – 5 perhet-

tä / leiri eli n. 20 perhettä pääsee vuosittain mukaan leireille. Leirit tukevat vankiloissa 

tehtävää perhetyötä ja ovat osa rikosseuraamusasiakkaalle laadittua rangaistusajan 

suunnitelmaa. Leirit ovat rangaistusta suorittaville normaalia vankeusaikaa, joten lei-

reille osallistuvia rikosseuraamusasiakkaita sitovat vankeusrangaistuksen suoritta-

mista koskevat määräykset, ja määräysten mahdollisista rikkomuksista ilmoitetaan 

vankilalle ja/tai valvontavastuussa olevalla tukipartiolle. Esimerkiksi päihteiden käyttö 

tai ulkopuolisten tapaaminen ovat leireillä kiellettyjä. Rikosseuraamusasiakkailta 

edellytetään lomakelpoisuutta ja luotettavuutta, joten kaikilla rikosseuraamusasiak-

kailla ei ole mahdollisuutta päästä leirille. Leirien valvontavastuu on Rikosseuraamus-

laitoksen Tukipartioilla, jotka vierailevat leireillä tekemässä ”pistokokeita” päihteiden 

ym. varalta. Leirien toiminnasta ja sisällöstä vastaavat Kriminaalihuollon tukisäätiön 

lapsi- ja perhetyön yksikön ohjaajat. (Porttivapauteen 2015). 

 

Ehjä Perhe -leireille rikosseuraamusasiakas voi hakea yhdessä puolisonsa kanssa. 

Rangaistusta suorittava tarvitsee vankilan työntekijältä suosituksen ja että työntekijä 

puoltaa leirille osallistumista. Kriminaalihuollon tukisäätiölle lähetetään vain puolletut 

hakemukset, joista Lapsi- ja perhetyön yksikön ohjaajat tekevät osallistujavalinnat 

hakemusten ja vankiloiden suositusten perusteella. Valinnoissa otetaan huomioon 

rangaistusajan suunnitelmassa olevat tavoitteet, perhekuntoutuksen tarve sekä per-

heen motivoituneisuus perhetyöhön. (KRITS 2015 ja Porttivapauteen 2015.) 

 

Leirien ohjelmaan sisältyy aikuisille suunnatut keskusteluryhmät, kulloisellekin leirille 

määritellyn teeman äärellä. Teemat keskittyvät parisuhteeseen sekä vanhemmuu-

teen. Lapsille leireillä järjestetään omaa ohjattuja vapaa-ajan toimintaa, sekä vertai-

suuteen perustuvaa ryhmätoimintaa, jossa tavoitteena on käsitellä vanhemman van-

keutta ja siitä koitunutta problematiikka. Lasten ryhmässä avataan tunteita ja anne-

taan työkaluja niiden käsittelemiseen. Tavoitteena on myös rakentaa lapselle välinei-

tä, joiden avulla hän kykenee käsittämään aikuisten toimintaa toisen vanhemman tai 

läheisen vankeusaikana. Leiritoiminnan tavoitteena on, että perheet tulevat saamaan 
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lisää työkaluja selvitäkseen perheenjäsenen vankeudesta. Vanhemmuuden vahvis-

tamisella tuetaan lasten hyvinvointia ja parisuhteen ongelmiin tarjotaan tukea. 

(KRITS 2015.) 

 

Ehjä Perhe – leiritoiminta tuottaa lisää mahdollisuuksia, vaihtoehtoja ja vahvistusta 

perhetyöhön ja perhekuntoutukseen niin vankiloissa kuin vankiloiden ulkopuolellakin. 

Ehjä perhe -leirit, kuten myös Rikosseuraamuslaitoksen leirit, ovat vankeusaikaista 

kuntouttavaa perhetyötä, jonka tavoitteena on tukea sosiaalisten suhteiden eheyty-

mistä uusintarikollisuutta ennalta ehkäisevänä menetelmänä. Lisäksi leirien jatkoksi 

Ehjä perhe kehittää vertaisryhmätoimintaa yhteistyössä Vankien Omaiset VAO ry:n 

kanssa. Tavoitteena on palveluohjauksellinen työ, jossa Vangin omaiselle mahdollis-

tetaan leirin jälkeen osallistua VAO:n järjestämään ohjattuun vertaisryhmätoimintaan. 

(KRITS 2015.) 

 

 

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

Kirjallisuuden, erilaisten dokumenttien, kuten oppaiden ja julkaistujen tutkimusten 

perusteella opinnäytetyöni pohjaksi on syntynyt teoreettinen tieto sekä työympäristön 

luomien kokemuksien kautta käytännön tieto Kriminaalihuollon tukisäätiön tuottamas-

ta perhetyöstä ja leiritoiminnasta yleisesti. Koska opinnäytetyöni on toiminnallinen 

prosessi, jossa tavoitteena on ollut tuottaa produkti, en ole vain tiivistänyt tietoa kirjal-

lisuudesta ja kokemuksistani yhteen, vaan pyrkinyt myös luomaan uutta tietoa. Koko 

opinnäytetyöprosessin aikana olen tehnyt prosessikirjoittamistyötä päiväkirjamerkin-

töin. Lisäksi olen arvioinut omaa kehittymistäni ja ammattitietoisuuteni karttumista. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 10.) 

 

Kokemuksien ja tiedon karttumisen yhteissummasta kertyneelle ammatillisuudelle on 

tyypillistä, että opiskelija tekee jatkuvaa itsearviointia. Työympäristön mahdollistamis-

ta kokemuksista oppiminen ja kyky joustavaan toimintaan erilaisten haasteiden pa-

rissa selviytyvien ihmisten kanssa, opiskelijan tiedon-tuotanto mahdollistaa myös työ-

ympäristönsä toiminnan kehittämisen. (Toikko & Rantanen 2009: 114.) 
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Arviointityökalun kehittämisen pohjana hyödynsin myös RAY:n ja SOSTE:n teoriatie-

toa ja työkaluja arviointityökalun suunnitteluun ja toteutukseen liittyen. Näitä taustoja 

kykenin hyödyntämään Ehjä Perhe -leiritoiminnan arviointityökalun kehittämisessä. 

SOSTE:n työkaluja ovat erilaiset lomakkeet ja menetelmät. Teoriatietoa, lomakkeita 

ja arviointimenetelmiä löytyy juuri järjestöjen toiminnan arvioinnin tueksi. Lisäksi hyö-

dynsin Setlementtiliiton tuottamaa arviointiosaamisen teoriaa. (SOSTE 2013.) 

 

Aineiston keräämisen lisäksi opinnäytetyöni prosessin aikana olen tuottanut uuden 

menetelmän rikosseuraamusalan perhetyön ja leiritoiminnan käyttöön. Lasten kuu-

lemisen – menetelmän teoriapohjana olen käyttänyt omaa Mannerheimin Lastensuo-

jeluliiton kurssitaustaani ja koulutuksesta saamaani materiaalia. Opinnäytetyöni esit-

telee myös kehittämäni arvioinnin tuloksia, joissa laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus 

on keskeisemmässä asemassa kuin määrällinen. Kehitystyön ja raportoinnin pohjana 

olen käyttänyt HUMAK opintojeni aikana esiteltyä kirjallisuutta tutkimuksellisesta ke-

hittämistoiminnasta ja käyttänyt kehittämistyön -menetelmäkoulutuksella saamaani 

kokemusta. 

 

2.1 Leiritoiminnan arvioinnin tarkoitus ja tavoitteet 

 

Arviointi tulee tehdä aina suhteessa johonkin. Arvioinnilla voidaan mitata esimerkiksi 

toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista suhteessa asiakaskohderyhmän tar-

peisiin, tuloksia suhteessa käytettyihin resursseihin tai toiminnan vaikutuksia suh-

teessa toiminnan tavoitteisiin. Arvioinnin tavoitteena on yleensä toiminnan kehittämi-

nen ja tuloksellisuuden lisääminen. Järjestöjen, jotka toimivat ulkopuolisen rahoituk-

sen tuella, arviointitoiminnalla selvennetään, mitä tuloksia saadaan aikaan ja millaisia 

vaikutuksia järjestön tuottamalla toiminnalla on ja miten vaikutukset voidaan toden-

taa? Opinnäytetyönäni tuottamani arviointimalli painottuu laadullisen ja määrällisen 

arviointitiedon yhdistämiseen vaikuttavuuden arvioinnin tueksi. Arviointilomakkeiden 

tuottamaa kokemuksellisella tiedolla tuetaan toiminnan tuloksellisuuden todentamista 

ja kehittämistarpeiden kartoittamista. (Setlementtiliitto 2015.) 

 

Ehjä Perhe -leiritoimintaa arvioidaan, jotta toiminnan kehittämistä olisi mahdollista 

viedä asiakasta palvelevampaan suuntaan. Arvioinnin toteuttaminen jokaisesta leiris-
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tä, mahdollistaa myös toiminnan kehittymisen ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden 

toteutumisen vertaamisen. Toimintaa tarkastellaan arvioinnilla suhteessa tavoitteisiin, 

jonka pohjalta kyetään esittämään päätelmä. Toimintaa kehittäessä kokemuksista 

oppiminen ja kehittäminen kulkevat rinnakkain, tällä tavoin kehittyneemmällä toimin-

nalla tuotetaan parempia tuloksia. Toiminnan kehittäminen arvioinnin avulla vaatii 

työntekijöiden uusiutumisen asenteen ja aktiivisuuden olevan olennainen osa kehit-

tämistyötä. (Holma 2003, 33 – 36.) 

 

Arvioinnin toteuttamisen lähtökohtana on sisäistää arvioinnin tarkoitus, sekä ennalta 

tulee määrittää, miten tietoa kerätään ja kuinka sitä voidaan käyttää toiminnan kehit-

tämiseen. Arvioinnilla kartoitetaan asiakkaan kokemuksia toiminnan vaikuttavuudesta 

ja toimivuudesta. Palautemenettelyllä tuotetulla tiedolla todennetaan toiminnan tulok-

sellisuutta ja selvitetään toiminnan kehittämistarpeita. Arvioinnin toteuttamisella pyri-

tään vastaamaan kysymyksiin: saavutettiinko toiminnalle asetetut tavoitteet, mitä 

saatiin aikaan ja käytettiinkö resurssit tehokkaasti? (Pesonen 2007, 116–118.) 

 

Asiakaskyselyllä voidaan saada asiakaslähtöistä näkökantaa toimintaan liittyvistä 

kehittämistarpeista, tärkeinä pidetyistä asioista, toiminnan vahvuuksista ja tuottaa 

näin aineistoa toiminnalla tuotetuista tuloksista ja kehityksestä (Holma 2003, 12). Ar-

viointi voidaan määritellä tiedon tuottamiseksi toiminnasta ja sen kehittämistarpeista 

(RAY 2013, 6) Arvioinnilla voidaan tuottaa tietoa toiminnalla aikaansaaduista tulok-

sista ja vaikutuksista asiakkaiden hyvinvointiin. RAY:n (2013, 6) mukaan arviointi tu-

lee toteuttaa suhteessa toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Kolmannen sektorin jär-

jestötyön yksi menestystekijöistä onkin tavoitteiden asettaminen toiminnalle ja tavoit-

teiden toteutumisen seuranta arvioinnin avulla. Järjestöissä tavoitteiden toteutumisen 

seuranta myös mahdollistaa toiminnan onnistumisista, tuloksista ja vaikutuksista, 

viestimisen jäsenistölle, rahoittajille ja muille sidosryhmille (RAY 2012–2015, 11). 

 

Järjestötoimijoiden on siis syytä panostaa arviointimenetelmien kehittämiseen ja to-

teuttamiseen, sillä pitkällä aikavälillä ja aktiivisesti arviointia tuottamalla luodaan tie-

toa, joka auttaa kehittämään toimintaa ja todentamaan toiminnan tuloksellisuutta. 

Arvioinnin tulisi olla kiinteä osa jokaisen organisaation kehittämistyötä koska sen 

avulla voidaan tehdä tarvittavia suunnanmuutoksia ja korjauksia sekä perustella toi-

minnan tarpeellisuutta. Arvioinnilla tuotetun tiedon avulla voidaan toimintaa suunnata 
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uudelleen sekä ideoida uutta (SOSTE 2014). Asiakaslähtöisen palvelukokonaisuu-

den kehittämistarpeisiin voidaan vastata vain nykyisiä toimintatapoja tarkistamalla. 

(SOSTE 2014 ja Toikko & Rantanen 2009, 53.) 

 

Arvioinnilla tuotetut tulokset kuvaavat toiminnalla aikaansaatuja välittömiä vaikutuksia 

sekä muutoksia, jotka voivat olla odotettuja tai ei odotettuja, positiivisia tai negatiivi-

sia. Toiminnan vaikutus asiakkaan elämänhallinnan parantumiseen puolestaan ku-

vaa toiminnalla saavutettuja muutoksia tai hyötyjä. Toiminalle asetetut tavoitteet taas 

ovat kuvauksia siitä, mitä toiminnalla halutaan saada aikaiseksi. Toiminnan arvioinnil-

la tarkoitetaan järjestelmällistä, avointa ja perusteltua tiedon keräämistä toiminnasta. 

Kerättyä tietoa puolestaan analysoidaan suhteessa määriteltyihin arviointikriteereihin 

ja tavoitteisiin. Varsinainen arviointi toteutetaan määriteltyjen arviointikriteerien avul-

la, jolloin muodostetaan käsitys onnistumisesta tai epäonnistumisesta. (SOSTE 

2014.) 

 

Kehittämäni arviointityökalu eli – prosessin mallintaminen on tuotteistamista, joka 

edesauttaa em. kohderyhmälle suunnatun leiritoiminnan tuloksellisuuden ja hyväksi 

koettujen käytäntöjen taltioimista. Arviointityökalulla tuotettua aineistoa sekä kehittä-

määni lasten kuulemisen menetelmää voitaisiin levittää tulevaisuudessa esimerkiksi 

Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön verkoston järjestämien koulutuksien ja tapaa-

misten yhteydessä. Lasten kuulemisen menetelmän tulevat käyttäjät tulee sitouttaa 

pidempiin sosiaalisiin prosesseihin jotta he voivat jatkaa tuotteen kehittämistä tule-

vaisuudessa. Arviointityökalun ja sen avulla tuotettujen tulosten levittäminen on par-

haimmillaan yhtä osallistava prosessi kuin kehittäminenkin. (Toikko & Rantanen 

2009, 62–63.) 

 

2.2 Kohderyhmä ja työn merkitys 

 

Kukaan ei ole rikollinen syntyessään, eikä rikolliseksi kasveta. Laittomuuksiin ajau-

tumisesta on useita teorioita, joista yksi on sosiaalinen eriarvoistuminen ja sen syn-

nyttämä paine saavuttaa jotain, mitä ei sillä hetkellä laillisin keinoin kyetä tavoitta-

maan. (Laine 2011, 31.) Rikoksiin ajautuminen, rikokset ja niiden seurauksiin liittyvä 

problematiikka luovat kysynnän moninaisella tukipalveluiden tarpeelle. Palveluiden 

tarve voi olla taloudellista tukea, tukea sosiaalisten verkostojen eheytymiseksi, päih-
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dekuntoutuksellista tarvetta ja vapautumisen jälkeisen elämän arjenhallintaan vahvis-

tamisen tarvetta. Nämä tarpeet ovat saattaneet seurata jo ennen rikokseen ryhtymis-

tä, mutta niihin tarvittavat tukipalvelut eivät ole olleet silloin saavutettavissa. (Kaurala 

2009.) 

 

Rikosseuraamus ei ainoastaan kosketa henkilöä, joka tuomitaan suorittamaan ran-

gaistusta lainvastaisesta teostaan vaan siviiliin saattaa jäädä perhe, jota rikos ei ole 

koskettanut. Tässä tapauksessa on ymmärrettävä, että he ”menettävät” perheenjä-

senen; äidin, isän, puolison? Rikosseuraamus aiheuttaa moninaisia ongelmia rikos-

seuraamusasiakkaan läheisille. Esimerkiksi rangaistuksesta vapautuvien läheissuh-

teet ovat usein moninaisista syistä kärsineet ja etääntyneet rangaistusaikana. Joten 

perheen keskinäistä vuorovaikutussuhteen eheytymiseen ja arkielämän uudelleen 

sovittamiseen tarvitaan tukea ja sosiaalista vahvistamista jo vapautumisvaiheessa. 

 

Sosiaalinen vahvistaminen on yksi työmuoto, joka voidaan hyödyntää rikosseu-

raamusalan perhetyössä. Sosiaalinen vahvistaminen on osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksien luomista ja yhteiskuntaan osallistumiseen kannustamista. Nuoriso-

laissa (2006/§72) sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan nuorille suunnattuja toi-

menpiteitä elämäntaitojen parantamiseksi. Sosiaalisen vahvistamisen erilaiset määri-

telmät jättävät kuitenkin tilaa myös muita ikäluokkia koskevalle ehkäisevälle ja kun-

touttavalle työlle. Sosiaalisella vahvistamisella voidaan viitata ihmisten välisiin vuoro-

vaikutussuhteisiin ja niiden eheyttämistoimenpiteisiin erilaisin työmenetelmin, kuten 

perhetyön keinoin. (Herranen & Junttila-Vitikka 2010,13 – 16.) 

 

 

3 PERHE ja PERHETYÖ 

 

 

PERHE. Yhteiskunnassamme ymmärrämme perheen merkityksen monella eri taval-

la. Perhe on yhteisö, johon jokainen meistä kuuluu. Jokainen meistä on jokin per-

heenjäsen, voimme olla puolisoita, vanhempia, lapsia, sisaria ja/ tai erittäin läheisiä 

ystäviä. Perhe on se johon voimme tukeutua, kun tukea tarvitsemme, perhe on se 

jolle tukemme annamme, kun perhe sitä tarvitsee. Perheiden sisällä voi myös kuo-

hua, olla ristiriitoja. Ne voi olla mm. jonkin perheen kokeman kriisin tai toisen per-
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heemme jäsenen tekemän teon seurausta. Silloin perhe saattaa tarvita ulkopuolista 

tukea, eheytyäkseen ja voidakseen olla jälleen tukena perheen kesken. 

 

Perhetyö on käsitteenä hyvin monialainen ja rajaamaton. Perhetyö voidaan nähdä 

monenlaisina perheille suunnattuina palveluina, joita tarjoavat kunnissa niin varhais-

kasvatuksen, lasten- ja perheneuvoloiden työntekijät kuin lastensuojelu sekä erilaiset 

lasten, nuorten ja perheiden palveluja tuottavat järjestöt. Kuitenkin käytännössä pal-

velun toteuttajasta riippumatta, perhetyö on aina perheen henkistä tukemista neu-

vonnalla ja ohjauksella sekä konkreettista avun tarjoamista esimerkiksi lasten- ja ko-

dinhoitopalveluna. Perhetyö pohjautuu lasten parhaan turvaamiseksi lastensuojelu-

lainsäädännön mukaisesti. (THL 2015.) 

 

Perheen eri jäsenet voivat tarvita tukea elämän eri osa-alueilla, jolloin perhetyötä te-

kevien eri ammattikuntien työntekijöiden työskentelyssä korostuu moniammatillisuu-

den merkitys Perheen tullessa asiakkuuteen palveluohjauksellinen työote selvittää 

asiakkaan tarpeita asiakkaan omasta näkökulmasta ja paras lähtökohta se onkin, 

koska asiakas itse on ensisijainen oman elämänsä asiantuntija. Asiakkaan oma nä-

kemys ja tavoitteet on tärkeä tunnistaa ja perhetyö tulisi toteuttaa niiden pohjalta, 

asiakkaan tarpeisiin vastaten. (Uusimäki 2005, 38–41.) 

 

 

3.1 Perhetyö Kriminaalihuollon tukisäätiössä 

 

Taustaa: Rikosseuraamusasiakkaan koko perheen huomioivaa perhetyön merkitystä 

vapauteen kuntouttavana tekijänä alettiin pohtia vasta vuonna 2002, rikosseu-

raamuslaitoksen perustamassa perhetyöryhmässä. Ennen perhe nähtiin vain rikos-

seuraamusasiakkaan voimavarana kuntoutumiselle, eikä huomioitu perheen koko-

naisvaltaisen kuntouttamisen ja perheen keskinäisten ongelmien selvittämisen tarvet-

ta. Perhetyöryhmä laati vankiloiden perhetyön kehittämistä suuntaavan asiakirjan 

vuonna 2003. Työryhmä katsoi perhetyöhön kuuluvan vankilassa kaiken toiminnan, 

jossa ollaan yhteydessä vankien perheenjäseniin, ja näin ollen perhetyön kuuluvan 

jokaiselle työntekijällä, joka kohtaa rikosseuraamusasiakkaan omaisia työssään. 

(Karsikas, 2003, 6.) Vankeuslaki uudistuksessa 2005 määriteltiin vangeille laaditta-

van yksilöllisen rangaistusajansuunnitelma, jossa on otettava huomioon muun muas-
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sa rikosseuraamusasiakkaan sosiaaliset olosuhteet, yksilölliset tarpeet ja voimavarat 

eli perheen kanssa tehtävä suunnitelmallinen työ tulee olla yksi osa tätä suunnitel-

maa (Vankeuslaki (L767/2005). Perhetyö määrittyy, muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta, rikosseuraamusalalla hieman epämääräisesti toimintana, jossa ollaan yh-

teydessä rikosseuraamusasiakkaan perheenjäseniin. Perhetyö on käytännössä ha-

jautettu useille henkilöstöryhmille ja siviilissä toimiville palveluiden tarjoajille sekä jul-

kisen että kolmannen sektorin toimijoille. Toimintaa ohjataan välillisesti rangaistus-

ajan suunnitelman avulla. (Sassi & Huhtimo 2009, 36 – 39.) 

 

Vankeuslaki uudistuksen myötä nousi esiin perhetyötoiminnan kehittämisen tarve ja 

perheiden kohtaamiseen sekä perheiden palvelutarpeen selvittämiseksi ohjaavan-

koulutuksen kehittämisen tarve. Kriminaalihuollon tukisäätiö halusi vastata esiin 

nousseeseen tarpeeseen, ja aloitti perhetyön kehittämisen sekä koulutuksen ja ver-

taisryhmien kehittämisen Perheiden tuki – projektina alkaen 2007. 

 

Ehjä Perhe – toimintana nykyään kutsutun työn tavoite on ollut jo kymmenen vuotta 

sama, eli rikosseuraamusasiakkaiden perheiden palveluiden ja hyvinvoinnin kehittä-

minen sekä em. etujen ajaminen. Kymmenen vuoden aikana Kriminaalihuollon tu-

kisäätiö on tehnyt useita läpimurtoja kohderyhmän perheiden olojen ja palveluiden 

parantamiseksi, mutta työ jatkuu edelleen tavoitteena valtakunnallisesti yhtenäisempi 

linja. Ehjä Perhe – toiminnalla pyritään mm. siihen, että perhetyön asema tunnustet-

taisiin luomalla sille selkeä ja yhtenäinen rakenne. Rikosseuraamusasiakkaan perhe-

työ tulisi määrittää siten, että se palvelee koko perhettä tukevana toimintona, aina 

vankeudesta vapauteen asti. (Sassi & Huhtimo 2009, 42 - 46.) 

 

KRITS lapsi- ja perhetyötä tehdään vankilan ja siviilin välimaastossa ja se korostaa 

vankilan ja siviilin välisen tiiviin yhteistyön roolia rikosseuraamusasiakkaan perheen 

tukemisessa. Keskeistä Ehjä Perhe -toiminnan asiakastyössä on asiakkaiden oma 

motivoituminen vastuunottoon elämästään. Perheiden ongelmien ja voimavarojen 

kartoitus, erilainen neuvonta sekä ohjaus erilaisten palveluiden, kuten asiakkaiden 

oman alueen kuntien palveluiden piiriin, on tärkeää työn jatkumon ja asiakaslähtöi-

syyden näkökulmasta. Rikosseuraamusasiakkaan kuntouttavatyö ja perheen ehey-

tymiseen tähtäävä kuntouttava tuki nähdään Kriminaalihuollon tukisäätiössä kahdes-

ta eri näkökulmasta, kahdet erilaiset tarpeet, kaksi erilaista toimintakulttuuria: vankila 
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ja siviili, joiden välillä korostuu perhetyöntekijän rooli muurin molemmin puolin. Toi-

minta osoittaa myös sen kuinka vaikeaa on ymmärtää, mitä toinen joutuu kestämään 

toisaalta siviilissä ja toisaalta vankilassa. (Sassi & Huhtimo 2006, 6, 31–36 ja Kaurala 

2009.) 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana huomioin, että perhetyössä keskeisempiä periaatteita 

ovat asiakaslähtöisyys, perhelähtöisyys ja lapsinäkökulman huomioon ottaminen. 

Asiakaslähtöisen periaatteen mukaan perhe, aikuiset ja lapset tulee nähdä itsenäisi-

nä ja aktiivisina toimijoina. Lapsen tilanteeseen ja hänen hyvinvointinsa tukemiseen 

keskittyvä perhetyö on lapsilähtöisen periaatteen mukaista. Lapsinäkökulman huomi-

oon ottaminen voidaan nähdä siten, että paras tuki lapselle saadaan kohtaamalla 

perhe kokonaisuutena. (Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2007: 

17). Perhe on kokonaisuus ja se vaikuttaa jokaisen perheeseen kuuluvan yksilön 

elämään keskeisenä yhteisönä. Kokonaisvaltaista perhetyötä tehdään yksilön rinnal-

la, muut perheen jäsenet ja perheen elämän eri osa-alueet ja ongelmat huomioiden. 

(Reijonen 2005, 7 – 13.) Perhetyö hyödyttää koko perhettä. Olennaista perhe-

keskeisessä näkökulmassa on nähdä perhe ja sen jäsenet oman tilanteensa ja ar-

kensa asiantuntijoina. (Järvinen ym. 2007: 17). Perhetyö on osa jokaisen rikosseu-

raamusasiakkaan perheen kanssa tekemisissä olevan vankilan sekä siviilissä järjes-

tö- ja viranomaistahon työntekijän työtä. (Sassi & Huhtimo 2006: 24). 

 

 

4 PROSESSI JA KÄYTETYT MENETELMÄT 

 

 

Opinnäytetyöprosessini alkoi elokuussa 2014, tutustumalla teoriapohjaisesti Krimi-

naalihuollon tukisäätiöön, sen toimintaan, arvoihin ja tavoitteisiin. Tehtäväni; arviointi-

työkalun kehittämistä varten oli ymmärrettävä työn arvioinnin lähtökohdat, kohderyh-

mä ja alalla tehtävän perhetyön merkitys sekä toimialue. Organisaation toimintaan ja 

sitä sitoviin lakeihin tutustumisen ohella tarvitsin tietoa ja ymmärrystä arviointimene-

telmistä. Perehdyin erilaisiin arviointimalleihin ja arvioinnin suunnittelua koskeviin 

lähdetietokantoihin. Kehittämistyön lähtökohdat ja erilaisten kehittämismenetelmien 

teoriapohja on myös ollut tärkeää ymmärtää ennen itse arviointityökalun kehittämisen 
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aloittamista. 

 

Kehittämistyön menetelmiksi valitsin haastattelun, koska minun tarvitsi tietää mitä 

opinnäytetyön tilaaja, perhetyön päällikkö toivoi arvioinnilla mitattavan ja miten. En-

nen arviointityökalun kehittämistä on ymmärrettävä miksi arviointia tehdään ja mitkä 

ovat arvioinnin tavoitteet. Tässä tapauksessa arvioinnilla haluttiin saada tuotettua 

asiakaslähtöistä tietoa leiritoiminnan toimivuudesta, vaikuttavuudesta ja tulokselli-

suudesta, sekä mahdollisista kehittämistarpeista. Lisäksi arvioinnilla haluttiin mitata 

asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden motivaatiota leiritoimintaa osallistumisesta. 

Taustateoriat sekä jatkuva perehtyminen ja työntilaajan kanssa keskustelut työn edis-

tymisestä ja esiin nousseista tavoitteista kulkivat koko prosessin läpi mukana. (Peso-

nen 2007, 116.) 

 

 

4.1 Arviointityökalun kehittäminen ja testaaminen 

 

Ensimmäinen leiri oli tarkoitus toteuttaa jo syyskuun 2014 alussa, ja sitä varten piti 

olla valmiina jo jonkinlainen menetelmä, jolla arvioida leiritoimintaan. Ajallisesti minul-

la oli kohtalaisen rajallisesti aikaa käytettävissä ensimmäisen arviointityökalun suun-

nitteluun, mikä loi haastetta laadukkaan aineiston kokoamiseen. Sain onneksi apua 

opiskelijakollegaltani, joka oli samaan aikaan suorittamassa harjoittelua Kriminaali-

huollon tukisäätiössä ja myös osallistumassa tulevalle leirille ohjaajana, opiskelijan 

roolissa. Sovimme yhdessä keskustelutilaisuuden harjoitteluohjaajamme luokse. Olin 

suunnitellut etukäteen mitä kysyn, saadakseni lähtökohdat arviointimenetelmän 

suunnitteluun. 

 

Ohjaajani haastattelusta minulle selvisi hänen toiveensa siitä, että leiriarviointi halu-

taan toteutettavan asiakasnäkökulmasta kyselylomakkeiden avulla. Hän halusi myös, 

että leiritoimintaa arvioitaisiin päiväkohtaisesti, jotta toiminnan suuntaa voitaisiin 

mahdollisesti kehittää jo leirin aikana asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavaksi. 

Lisäksi leiritoiminnan vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta kerättäisiin asiakaspa-

lautetta loppupalautelomakkeen kautta. Tehtäväkseni muotoutui näin kehittää kaksi 

lomaketta; päiväkohtainen palautelomake, jolla mitataan asiakastyytyväisyyttä ja kar-

toitettaisiin asiakkaiden toiveita leiritoiminnan suuntauksesta leirin aikana, sekä lop-
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pupalautelomake, jolla tietoa kerätään koko leirin toiminnasta, asiakkaiden kokemuk-

sista sekä motivaatiosta. Loppupalautelomakkeen avulla kartoitettaisiin samalla leiri-

toiminnan kehittämistarpeita sekä vaikutuksia asiakkaiden hyvinvoinnin edistämises-

sä. Kyselylomake on helppo tapa saada asiakkailta palautetta ja toimii monenlaisella 

kohderyhmällä. Kyselylomakkeella on helppoa kerätä tietoa kohderyhmältä (SOSTE 

2014). Työkalua kehittäessäni olen tutustunut erilaisiin kyselylomakkeisiin ja olen 

luonut valmiita lomakkeita hyödyntäen kohderyhmälle sopivan, arvioinnin tavoitteita 

tukevan lomakkeiston. 

 

Lähtökohdaksi lomakkeiden suunnitteluun otin tieteellisen kyselyn luomisen, jossa 

tietoa kerätään sekä kvalitatiivisin että kvantitatiivisin menetelmin. Määrällisen ja laa-

dullisen tiedon kerääminen tukevat toisiaan tuotettaessa toiminnan arviointia. (Saa-

ranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tutkimuksellisesti kyselyn kohderyhmäksi 

muotoutui tässä tapauksessa harkinnanvarainen otanta, sillä kysely toteutettaisiin 

ainoastaan leirille osallistuvilta asiakkailta. Arvioinnin tueksi laadin lisäksi osallistuvan 

havainnoinnin rungon (liite), jonka avulla keräisin laadullista tietoa suoraan asiakkail-

ta leirin toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitan 

tässä tapauksessa sitä, että ”soluttaudun” leiriyhteisön jäseneksi ja teen havainnoin-

tia ryhmässä käydyistä keskusteluista ja esitän tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä 

osallistujien muun toiminnan ohessa. Osallistuvalle havainnoinnille on tyypillistä, että 

tutkija osallistuu tutkittavien toimintaan. Usein tutkija pyrkii pääsemään tutkittavan 

ryhmän jäseneksi. Voidaan puhua tilanteesta, jossa osallistuja on havainnoija. Tutkija 

tekee tutkittaville heti aluksi selväksi, että hän on ryhmässä tekemässä havaintoja. 

Tämän jälkeen tutkija pyrkii rakentamaan hyvät suhteet ryhmäläisiin. Tutkija siis osal-

listuu ryhmän elämään, mutta tekee samalla kysymyksiä ja pitää tutkijan roolin koko 

ajan näkyvissä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 216–217.) 

 

Laatiessani päiväkohtaisia palautelomakkeita, noudatin harjoitteluohjaajani toivetta 

saada numeraalista dataa toiminnasta. Lähdin mukailemaan RAY:n itsearviointi op-

paassa esiteltyä kymppimallia, sillä se on kevyt toteuttaa ja analysoida laskemalla 

saatujen arvojen keskiarvo. Valitsin lomakkeen mitta-asteikoksi numeraalisesti 1 – 5 

ja annoin numeroille sanalliset muodot 1=heikko, 2=tyydyttävä, 3=melko hyvä 

4=hyvä, 5=erinomainen. Numeraalisen palautteen lisäksi jätin lomakkeeseen ”vapaa 

sana” – kentän, kirjallista palautetta varten. Palautekysymyksillä tavoitellaan asiak-
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kaiden arviointia leirin toiminnoista sekä sisällöstä yleisesti. Harjoitteluohjaajan toi-

veesta, lisäsin palautekysymyksiin kohdan vertaistuen kokemuksesta. Näin päivä-

kohtainen palautelomake kertoo myös leirin tavoiteasettelun onnistumisesta. Lisäksi 

jokainen hyvinvointipalvelun ammattilainen, joka haluaa kehittää itseään ammatilli-

sesti, tarvitsee omasta toiminnastaan palautetta, niinpä lisäsin palautekyselyyn koh-

dan, jolla kysytään asiakkaiden arviota leirin ohjaajien toiminnasta. Päiväkohtaisesta 

palautelomakkeesta muodostui yhden A4 kokoisen arkin mittainen, yksinkertainen, 

aika karkea ensiversio, mutta paljon määrällistä palautetta tuottava kokonaisuus. 

(Päiväkohtainen arviointi, parisuhdeleiri Liite 2.) (RAY 2013 10.) 

 

Leirikokonaisuuden arviointia varten laadittava loppupalautelomake tuotti haastetta 

minulle. Oli kehitettävä täsmällisiä kysymyksiä, joilla voidaan mitata asiakkaan näkö-

kulmaa leiritoiminnan tavoitteiden toteutumisesta sekä leirin sisältöjen vaikutuksesta 

asiakkaan hyvinvointiin. Lisäksi oli pohdittava millä menetelmällä saavutettaisiin 

mahdollisimman kevyesti analysoitavaa palautetta toiminnasta kokonaisuudessa. 

Lomakkeeseen harjoitteluohjaaja halusi myös taustatieto – osion, jolla saataisiin 

määrällistä dataa tuloksellisuus ja vaikuttavuus selvitystä leiritoiminnan rahoittajalle. 

Loppujen lopuksi loppupalautelomakkeesta muodostui kolmen A4 – kokoisen arkin 

mittainen, jossa oli kuusi teema otsikkoa, joista kaksi sisälsi numeraalisesti arvioivaa 

osiota ja neljä kirjallista osiota. Kirjallisten osioiden tavoitteena oli kartoittaa tietoa 

asiakkaan motivaatiosta, kehityksestä sekä kokemuksista leirikokonaisuuden vaiku-

tuksesta asiakkaan hyvinvointiin. Loppupalautelomakkeen teemat olivat: 

 

1. TAUSTATIEDOT 

2. AJATUKSET ENNEN LEIRIÄ 

3. AJATUKSET LEIRIN KULUSTA 

4. ASIAKKAAN TYYTYVÄISYYSKYSELY 

5. LEIRIN VAIKUTUS PARISUHTEEN/ PERHEEN HYVINVOINTIIN 

6. LEIRIN KEHITTÄMISTARPEET 

 

Omasta mielestäni laatimani teemat ja kysymykset tukivat hyvin arvioinnin tavoitetta, 

joka oli tuottaa määrällistä ja laadullista aineistoa leiritoiminnan tuloksellisuudesta, 

vaikuttavuudesta sekä mahdollisista kehittämistarpeista, asiakaslähtöisestä näkö-

kulmasta. Lomake oli muodoltaan yksinkertainen, ja siinä olisi visuaalisesti voinut olla 
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enemmän kiinnitetty huomiota ulkoasuun, ammatillisesta näkökulmasta katsottuna. 

(Leirin loppupalaute, parisuhdeleiri Liite 3.) Kuitenkin, kuten jo aiemmin totesin, pilot-

tilomakkeen laatimiseen minulla oli suhteellisen vähän aikaa käytettävissä ja itse ar-

viointimenetelmän kehittämiseksi aikaa kului taustateorioihin perehtymiseen sekä 

kohderyhmään tutustumiseen teoriapohjalta. Arvioinnin kehittäjän on ymmärrettävä 

arvioinnin tavoitteet, tunnettava kohderyhmä ja toimiala, ennen menetelmän ja arvi-

oinnin kehittämistä. (Pesonen 2007, 116.) 

 

 

4.2 Arviointityökalun pilottikokeilu 

 

Kehittämäni arviointilomake testattiin Kriminaalihuollon tukisäätiön ensimmäisellä 

leirillä, syyskuussa 2014. Leiripaikaksi valikoitui Sipoossa sijaitseva Ensi- ja turvako-

tien liiton leirikeskus Sopukka. Leirin teemana oli parisuhde ja sinne valikoitui hake-

muksien perusteella neljä pariskuntaa, miehet neljästä eri Etelä-Suomen rikosseu-

raamusalueen vankiloista ja sekä heidän puolisot siviilistä Kanta-Hämeen ja Uuden-

maan alueilta. Leirin ohjelma perustui Solmuja parisuhteessa – menetelmään, jonka 

sisältö oli muokattu leirin kestoa vastaavaksi. Parisuhdeleiri sisälsi neljä tiivistä päi-

vää. (Leiriohjelma Liite 1.) 

 

KAAVIO 1. 

1. Etelä-Suomen parisuhdeleirin kokoonpano: 

      

Pariskuntia yhteensä 4   

Miesvankeja 4   

Naisvankeja 0   

Miespuolisoita 0   

Naispuolisoita 4   

Ohjaajia yhteensä 2   

Vierailevat ohjaajat 0   

Ohjaaja opiskelijat 2   

Leirin kokoonpano yhteensä 16   
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KAAVIO 2. 

2. Aikuisten osallistujien ikäjakauma Etelä-suomen parisuhdeleirillä: 
 Ikäryhmä: 

 
18-29v 30-39v 40 -49v 49 -62v 

Miehet     3 1   

Naiset     2 2   

 

Ensimmäinen leiripäivä oli hyvin intensiivinen, vaikka aloitus oli suunniteltu jousta-

vaksi ja osallistujien keskinäistä tutustumista tukevaksi. Ensimmäinen arvioinnin to-

teuttamiseen liittyvä kehitysidea nousi esille; Leiriohjelmaan olisi voinut sisällyttää jo 

suunnitteluvaiheessa palautteiden keruu ajankohdan. Lisäksi yksi pariskunta saapui 

leirille myöhässä, koska leirin aloitus aikataulusta tiedottamisen vastuu oli vankilalla. 

Näin ollen kehitysideana nousi, että leirikirje lähetettäisiin myös suoraan siviilissä 

olevalle puolisolle, eikä sitä jätettäisi vankilan työntekijöiden vastuulle. 

 

Jokaisen leiripäivän iltapalan yhteydessä, kerättiin päiväkohtainen palaute osallistujil-

ta. Palautteet käytiin läpi päivän päätteeksi järjestetyssä ohjaajien palaverissa. Tässä 

vaiheessa palautelomakkeesta puuttui sukupuoli, eli taustatietokenttä. Tämä päätet-

tiin lisätä seuraavien leirien palautelomakkeisiin. Päiväkohtaisen palautelomakkeen 

todettiin olevan kattava ja toimiva kokonaisuus. Lomake oli tarpeeksi yksinkertainen 

ja selkeä. Lomakkeiden kautta saaman palautteen avulla, ohjaajat pystyivät seuraa-

maan asiakkaidensa kehittymistä jokaisen päivän päätteeksi ja tarvittaessa vastaa-

maan asiakkaidensa esiin nousseisiin tarpeisiin jo leirin aikana. Myös asiakkaat itse 

antoivat suullisesti palautetta lomakkeen toimivuudesta, tosin viimeisen päiväpalaute-

lomakkeen jälkeen yksi asiakas oli sitä mieltä, että ”nyt alkaa lomakkeet pursuta kor-

vista”. 

 

Jokaisen päivän päätteeksi kerätty asiakaspalaute, toimi hyvin ohjaajille suuntaa an-

tavana työkaluna, ja toi ohjaajille mahdollisuuden kehittää leiriohjelmaa asiakkaiden 

toiveita ja tarpeita sekä leirille asetettujen tavoitteita paremmin palvelevaksi. Arvioin-

nista itsestään, pohdin että vaikka näin pilottileirillä minä kirjasin jokaisen päivän 

päätteeksi järjestetyn ohjaajien palautepalaverissa esille nousseet kehitysideat oh-

jaajilta itseltään, niin tähänkin olisi voinut olla yksinkertainen lomakepohja tai SWOT -

analyysi menetelmä käytössä, tulevia leirejä ajatellen. Tarkoitan tällä sitä, että leireillä 

ohjaajien kesken pohditut kehitysideat ja palautteet kerättäisiin yhdeksi kokonaisuu-

deksi, jotta tulevia leirejä ajatellen olisi helpompi muistaa leirien aikana ohjaajien ha-
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vaitsemat hyväksi koetut käytännöt, epäkohdat, toimimattomuus sekä kehitysideat. 

 

Leirin viimeisenä päivänä osallistujille annettiin täytettäväksi laatimani loppupalaute-

lomake. Kyselyn täyttämiseen asiakkaat käyttivät keskimäärin 15 minuuttia, mikä on 

kohtuulliseksi katsottava aika kyselynlomakkeen täyttämiseen. Keskustellessani asi-

akkaiden kanssa kyselylomakkeen täyttämisen jälkeen, kukaan ei ollut kokenut kyse-

lyä tai sen kysymyksiä liian haastavaksi tai rasittavaksi. Lisäksi sain positiivista palau-

tetta kysymysten ymmärrettävyydestä ja yksinkertaisuudesta. Jälkeenpäin pohdin 

kuitenkin, että opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää toimiva arviointityökalu, joten 

kyselylomakkeessa olisi voinut olla testausvaiheessa kyselylomakkeen arviointi tai 

palautekohta. Näin olisin saanut kirjallista palautetta kehittämästäni lomakkeesta ja 

sen toimivuudesta asiakaslähtöisestä näkökulmasta. 

 

Leirin päätteeksi pidimme ohjaajien kesken palautepalaverin. Kävimme alustavasti 

loppupalautteiden vastauksia läpi. Asiakkaat olivat kirjoittaneet avoimiin kysymyksiin 

paljon tekstiä ja jaksaneet täyttää lomakkeen loppuun asti, mutta huomasimme tässä 

vaiheessa muutaman kysymyksen muodossa olevan korjattavaa. Sillä tavoitteena oli 

saada mahdollisimman paljon laadullista aineistoa ja muutamaan kysymykseen asia-

kas saattoi vastata vain ”KYLLÄ” tai ”EI”. Nämä kysymyskohdat päätin muotoilla uu-

delleen, siten että kysymysten lisäksi lisäisin lomakkeeseen kohdan ”jos vastasit kyl-

lä, niin MIKSI?” Muutoin palautepalaverissa totesimme yhdessä ohjaajien kesken, 

että kyselylomake toimii hyvin ja sillä saadaan kerättyä leirin tavoitteiden toteutumista 

vastaavaan aineiston lisäksi, dataa leirille osallistujien kehittymisestä ja motivaatiosta 

leirin aikana. Näin kysely antaa tuloksia leiritoiminnan vaikuttavuudesta asiakkaan 

hyvinvointia tukevana rikosseuraamusalan perhetyön muotona. 

 

Arviointityökalun, kyselylomakkeen kysymysten jatkokehittelyssä kiinnitin huomiota 

erityisesti avoimien tehtävätyyppien uudelleen muotoilemiseen. Tavoitteena, että ky-

symysten tuottamat vastaukset mahdollistavat laadullista analyysia vaativien vasta-

usten pätevän ja luotettavan laadullisen arvioinnin. (Leirin loppupalaute Liite 7.) Arvi-

ointityökalun työstäminen ja muokkaaminen pilottileirillä kootun aineiston pohjalta 

olisi suhteellisen helposti onnistunut myös ilman luokittelua tai muita analysointime-

netelmiä ja analysointivaihe jäikin kevyeksi. Käytännössä toimin siten, että dokumen-

toinnin ja luokittelun jälkeen kävin aineiston läpi kohta kohdalta tehden sen pohjalta 
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arviointityökaluun tarpeellisiksi kokemani muutokset. Lisäksi kiinnitin huomioni lo-

makkeen visuaaliseen toteuttamiseen. Aineiston pohjalta ei ollut tarpeellista tehdä 

johtopäätöksiä, vaan lomake oli kysymyksien uudelleen muotoilun jälkeen hyödyn-

nettävissä sellaisenaan seuraavalla leirillä. Tämän johtopäätöksen tekemiseen sain 

apua Emma & Elias – ohjelman tutkija Petri Pajulta, jolta sain sähköpostitse palautet-

ta laatimastani lomakkeesta; 

 

- ”Lomake toimii varmasti ihan sellaisenaan. Saat kätevästi leiripalaut-
teet ja vaikuttavuusasiat erikseen esiin, laatimallasi johdonmukaisella 
teemoittelulla”. – Petri Paju. 

 

4.3 Lasten kuulemisen menetelmän kehittäminen 

 

Lasten kanssa työskenteleville sekä lasten vanhemmille vuorovaikutus lasten kanssa 

on vakavasti otettava haaste. Työpaineen ja tavoitteellisuuden kuten myös aikuisten 

kiireen ja huolten lomassa ei ole helppoa asettua lasta varten kuulostellen, vastaten 

ja antaen aikuisuuden lapsen kasvun palvelukseen. Lapsen kohtaaminen on proses-

si, jossa on osattava toimia kannustaen ja vahvistaen lapsen luontaista tapaa ilmais-

ta itseään. Lapsen kohtaaminen ja hänen mielipiteensä selvittämiseen tarvitaan aitoa 

sitoutumista sekä aidosti läsnä olemista. Hyvältä ammattilaiselta vaaditaan kykyä 

kohdata lapsi kuunnellen, kunnioittaen ja osaamista laskeutua ”lapsen tasolle”. (Mat-

tila 2011, 129.) 

 

Lasten kuulemisen menetelmän kehittämisidea nousi harjoitteluohjaajani toiveesta 

laatia lapsille oma palautelomake lokakuussa 2014 järjestettävää perheleiriä ajatel-

len. Itse lomakkeen laatiminen leirille osallistuvien lasten ikä huomioiden osoittautui-

kin erittäin haasteelliseksi tehtäväksi. Arviointimenetelmän kehittämisen kysymyksek-

si nousi ”Kuinka tuottaa vastauksia lomakkeeseen alle kouluikäisiltä lapsilta, jotka 

eivät osaa lukea eivätkä kirjoittaa?” Kuinka saada vastaukset lapsilta siten, että tu-

loksia voidaan pitää luotettavina ja aitoina?” Eihän monikaan pieni lapsi ymmärrä mi-

tä on palautteen antaminen, saati osaa yhdistää lomakkeen kysymyksiä kosketta-

maan koko leiritoimintaa. Lapset elävät hetkessä, ei monta päivää kestäneestä toi-

minnasta voida tuottaa mielipiteitä lasten suusta noin vain pelkän lomakkeen avulla. 
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Pohtiessani itse lomakkeen muotoa, kysymyksiä ja arvioinnin tavoitteiden yhteyttä 

sekä peilailemalla omia kokemuksiani lasten kanssa työskentelystä, sain idean. Lapsi 

on aktiivinen, helposti osallistettava subjekti, joka toimii luontaisesti toiminnan kautta 

ja ilmaisee itseään leikkien, ilmein, elein ja liikkuen. Ideasta lähdin keräämään tietoa 

lapsia osallistavista menetelmistä. Kehitystyönpohjaksi löysin Mannerheimin Lasten-

suojeluliiton (MLL) kerho-ohjaajan koulutuksen materiaalin, johon itse olin osallistunut 

vuonna 2009. MLL kerhon-ohjaajakoulutuksessa olin saanut menetelmäkoulutusta 

lasten mukaan ottamisesta kerhotoiminnan suunnitteluun. Vaikka materiaalissa olikin 

kyse uuden luomisesta ja toiminnan suunnittelusta, ajattelin että se voisi toimia myös 

”mennyttä muistellen” tavoitellessa lasten mielipiteen esiin tuomista leiritoiminnan 

toimivuudesta. (MLL 2009.) 

 

MLL – kerho-ohjaajan oppaassa esitellään monta erilaista menetelmää lapsen kuu-

lemisen mahdollistamiseksi. Näistä menetelmistä valitsin leikin sekä piirtämisen ja 

ideoin niistä yhdistelmän. Tällä tavoin syntyi ajatus ”Muistojen Aarrekartta” -

menetelmästä. Ideoimassani mallissa käytetään hyväksi kuvia, joko ohjaajan piirtä-

minä tai valokuvaamina, liittyen leirin aikana koettuihin toimintoihin ja hetkiin. Kuvat 

auttavat lasta usein hahmottamaan asioita paremmin kuin pelkät sanat (MLL 2009). 

Kuvien lisäksi tarvittiin leikki, jolla viritettäisiin lapsille mieluisa ja vähemmän virallinen 

ilmapiiri mielipiteen selvittämiseksi, näin uskoisin lasten vastausten olevan heidän 

omiaan eivätkä vain sitä mitä lapset saattaisivat olettaa ohjaajan haluavan heidän 

vastaavan. 

 

MLL (2009) Kerho-ohjaajan oppaan mukaan lasten mielipidettä ja ajatuksia pitää 

kuunnella luoden tilanteesta lapselle mieluisa ja avoin, sillä lapset vastaavat usein 

aikuisen esittämiin kysymyksiin niin kuin luulevat, että aikuinen haluaa vastattavan, 

tai sitten vastaus on vain ”ihan okei”. Sillä lapsi haluaa vastata ”oikein”. Virallisessa 

haastattelutilanteessa ei lapselle mahdollistu aito kuulemiseksi tulemisen tunne, siksi 

ohjaajan rooli lasten mielipiteitä selvittäessä onkin hyvin tärkeä. (MLL 2009.) 

 

Jotta lapsen aidon mielipiteen selvittämiselle olisi tilaa, on ensin oltava aikaa ja halua 

kuunnella, aidosti läsnä olevana aikuisena, lapsen kertomusta hänelle suunnatun 

toiminnan tuottamista kokemuksista. Tasavertainen kohtaaminen edellyttää lapsen 

kanssa työskenteleviltä kykyä heittäytyä pois ammattilaisen roolista ja alkaa itse ver-
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taiseksi lapsen tasolle. Tarvitaan taitoa virittäytyä työskentelemään lapsilähtöisestä 

näkökulmasta, pyrkiä rakentamaan luottamusta sekä turvallista ja avointa kertomisen 

tilaa. Lapsi ilmaisee itseään usein eri tavoin, tavat ovat toiminnallisia, ilmeitä, eleitä ja 

leikkiä hyödyntäviä. Lapsen ilmaisussa puheen tuottamisella on pienempi rooli kuin 

aikuisten kanssa työskenneltäessä. Kuuntelemisen lisäksi ohjaajan onkin osattava 

myös havainnoida, nähdä ja aistia. Lapsilähtöisyys edesauttaa lapsia saamaan ko-

kemuksensa ja mielipiteensä paremmin ilmaistua. (MLL 2009.) 

 

Kehittämäni lapsen kuulemisen menetelmässä lapsilähtöisellä työskentelyllä tarkoite-

taan suoraa työskentelyä lapsen kanssa, hänelle luontaiset kiinnostuksensa kohteet, 

toiveensa ja kehitystasonsa huomioiden. Lapsi tulee nähdä aktiivisena ja osaavana 

yksilönä, joka rakentaa omaa näkemystään hänelle suunnatusta toiminnasta aikuisen 

tuella ja vuorovaikutuksessa menetelmän avulla. Lapsi on huomioitava aikuiseen 

nähden tasa-arvoisena toimijana, joka osallistuu toimintaan ja ilmaisee mielipiteensä 

sellaisena kuin hän itse on sen kokenut, hänelle tuotetun toiminnan aikana. (Mattila 

2011, 15–18.) 

 

Määrittelin menetelmälleni lapsilähtöisen työskentelyn periaatteet, mukailemalla eri 

kirjallisuudesta ja koulutusmateriaaleista koostamiani lapsilähtöisen työskentelyn teo-

rioita. Mielestäni kehittämäni menetelmän käyttäjän on ymmärrettävä menetelmäni 

lapsilähtöiset näkökulmat, ennen kuin käyttää kehittämääni menetelmää lapsen mie-

lipidettä selvittäessään. Lasten kuulemisen menetelmästä laadin käyttäjän oppaan, 

johon voi tutustua opinnäyteyöni liitteestä. (Lasten palaute lasten kuulemisen mene-

telmällä Liite 10.) 

 

 

4.3.1 Arvioinnin Aarrekartta – menetelmän pilotointi 

 

Lokakuussa 2014 järjestetyllä Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen perhe-

leirillä, pääsin testaamaan ensimmäistä kertaa kehittämääni lasten kuulemisen – 

menetelmää. Työskentely ajankohdaksi oli ennalta suunniteltu leirin toiseksi viimei-

sen iltapäivän lasten ryhmä. Aloitin arvioinnin toteuttamista varten valmistelut hyvissä 

ajoin teippaamalla ison remonttipaperin 4x4 metriä lattiaan. Remonttipaperille liima-
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sin paperista askarreltuja jalanjälkiä ja rakensin niistä aarrekarttamaisen reitin pape-

rille (Kuva 1.). Reitin varrelle lähdin piirtämään toiminnallisia kuvia leirillä vietetyistä 

hetkistä ja lasten ryhmissä toteutuneista teemoista. Jätin aarrekartalle paljon tyhjää 

tilaa lasten omia piirustuksia varten. Lasten palautelomakkeisiin olin muokannut arvi-

ointiasteikon 1 – 4 kuvallisiksi, näin lasten olisi helpompi havainnollistaa miten antaa 

arvionsa lomakkeissa esitettyihin kysymyksiin. (Lasten palaute vertaisryhmätoimin-

nasta Liite 11.) 

 

 

Kuva 1. Pilotti. ”Arvioinnin aarrekartta”. 

 

Leirille osallistuneiden lasten ikäjakauma oli 6kk – 14 – vuotta, mutta itse menetelmä 

työskentelyyn osallistuivat vain leirille osallistuneet 2,5 – 4 – vuotiaat lapset. Leirille 

ainoana osallistunut 14 – vuotias, ei kokenut kykenevänsä ”leikkimään” pienten las-

ten kanssa ”aarteen metsästystä”, joten hän ehdotti itse, että täyttäisi palautelomak-

keen ilman menetelmää. 

 

Lasten saapuessa ryhmän aloitukseen, kerroin heille mitä tullaan tekemään ja miksi? 

Innostin lapsia mukaan aarteen metsästysleikkiin ja ohjasin lapsia osallistumaan 

keskusteluun kartalle piirretyistä kuvista. Muistelimme lasten kanssa yhdessä leirin 

aikana koettuja hetkiä, varmistin että jokainen lapsi sai oman puheenvuoron. Kartalla 

kulkemisen yhteydessä lapset alkoivat yksi kerrallaan jäämään piirtämään kartalle 
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omia muistojaan leiristä. Yllätyin ja hämmennyin itsekin, miten hyvin menetelmäni 

toimi. Meinasin jo välisää unohtaa itse tarkoituksen; eli lomakkeiden täyttämisen. 

 

Lomakkeiden täyttämisen hoidin jokaisen lapsen kanssa piirtämisen yhteydessä. 

Haastattelin lomakkeen avulla lapsia yksitellen ja osa lapsista halusivat itse ruksittaa 

tunnekuvat kysymyskohdissa. Vapaaseen lomakekenttään kirjasin asioita sitä mu-

kaan niitä lapset kertoivat. Leikki jatkui ja sai uusia muotoja, nyt jo pikku autotkin 

pääsivät kartalle matkaamaan reittiä pitkin. Olin erittäin kiitollinen siitä, että onnistuin 

tuottamaan lasten mielipiteen näin mukavalla ja hauskalla tavalla, ja pääasia oli, että 

lapsilla oli erittäin hauskaa. Innostuin jopa itsekin piirtämään lasten kanssa lisää 

muistoja aarrekartalle. Pilottikokeilu oli erittäin onnistunut. 

 

 

4.3.2 Arvioinnin aarrekartta – menetelmän käyttöohje 

 

Ohjaaja voi ottaa osaa vuorovaikutusleikkiin lähtemällä piirtämään lasten kanssa aar-

rekartalle itselleen mieluisia leiritoimintoja. Ohjaaja houkuttelee lasta vuoropuheluun 

ja piirtämiseen kannustavan ja kiireettömän asenteen avulla. Aarrekartan kuvien 

avulla pyritään luomaan lapselle kertomisen tilaa, jossa toiminta tulee näkyväksi ja 

havainnollistetuksi. Toiminnallistaminen auttaa omaksumaan kevyemmän, mutta silti 

tehokkaan lähestymistavan lasten palautteen tuottamiseksi. (MLL 2009.) 

 

1. Työskentelyn aloitus  

 

Ennen vuorovaikutusleikkiin ryhtymistä ohjaajien on syytä tehdä muutamia ennakko-

valmisteluja. Aarrekartta kuvineen tai toimintaan liittyvin piirustuksin olisi hyvä olla jo 

etukäteen valmiiksi lattiaan teipattuna ja piirustusvälineet tulisi olla helposti ja nope-

asti saatavilla. Näin palautteen keruutilanne sujuisi johdonmukaisesti ilman taukoja 

eteenpäin ilman, että lasten huomio ehtii siirtyä pois aarrekartta leikistä. 

 

Lasten olisi hyvä tietää, miksi heidän mielipiteensä on tärkeä. Aloitukseen kannattaa 

varata riittävästi aikaa, jotta jokainen lapsi saadaan kannustettua mukaan leikkiin. 

Aluksi ohjaaja kertoo, mitä leikin avulla olisi tarkoitus saavuttaa. Menetelmän tarkoi-

tus ja leikki selitetään niin, että lapsi sen ymmärtää. Aarrekarttaan tutustutaan yhdes-
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sä sekä tutustutaan tilaan ja selitetään välineistöä koskevat säännöt. – Piirustusväli-

neisiin tartutaan vasta aarrekartalla kulkemisen jälkeen. 

 

Alustuksen jälkeen lähdetään liikkeelle asettumalla jonoon aarrekartan lähtöpisteelle. 

Työskentely aloitetaan kyselemällä lapsilta mitä kartalla järjestyksessä tulevista ku-

vista muistetaan. Samalla näin annetaan lapselle malli kuinka leikitään ja tässä tapa-

uksessa ohjaajan oma aktiivisuus lisää myös lapsen aktiivisuutta. Kannatta antaa 

lapsen kulkea kartalla haluamallaan tavalla. Lasta voi kannustaa piirtämiseen, kehu-

malla ja kannustamalla osallistumaan mielipiteen metsästykseen. 

 

Ryhmän kuljettua koko aarrekartan läpi, kannustetaan lapsia jatkamaan kartan piirus-

tuksia ja lisäämään omia kokemuksia ja muistoja toiminnasta piirtämällä. Osa lapsis-

ta saattaa innostua piirtämään jo kulkuvaiheessa. 

 

2. Kokemuksen toiminnasta havainnollistaminen leikin avulla 

 

Lasten piirtäessä ota, esiin palautelomakkeet. Aloita dialogi ensin jostain myönteises-

tä kokemuksesta tai mukavasta tilanteesta. Istahda jokaisen lapsen luo vuorotellen. 

Varmista, että jokaiselle lapselle on oma tila ja aika palautelomaketta täyttäessä yh-

dessä aikuisen kanssa. Tässä kohtaa olisi ihanteellisinta, jos jokaiselle lapselle olisi 

”oma” aikuinen. Piirtäminen on väline, jolla saat lapsen kertomaan oman palautteen-

sa. Voit auttaa kysymällä esimerkiksi: ”Voitko piirtää, mikä oli kivointa/ kurjinta toi-

minnassa?” ”Mitä olisit toivonut enemmän tai jäikö jotain puuttumaan?” Lapsen pii-

rustuksesta saat lisää aihetta dialogin yllä pitämiseksi. 

 

3. Päätä työskentely myönteisesti kehumalla 

 

Kiitä lapsia piirtämällä hymynaamoja tai sydämiä kartalle. Lopuksi lapselle olisi hyvä 

tehdä yhteenveto siitä millaista palautetta hän on tuottanut. "Olet kertonut, mistä sinä 

pidit, ja missä koit olevasi hyvä”. Lapsille annetaan myönteistä ja kannustavaa palau-

tetta: ”Olemme saaneet tietää paljon, olet kertonut paljon, olet jaksanut olla reipas 

tosi kauan.” 

 

Leikkiessään lapsi voi tuntea itsensä osaavaksi kertojaksi sekä tasavertaiseksi toimi-
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jaksi aikuisen kanssa. Aarrekartan avulla lapsen mielipiteestä tulee konkreettinen ja 

yksityiskohtainen. Sama kuva rakentuu yhteiseksi, mieleenpainuvaksi muistoksi kaik-

kien läsnäolijoiden silmien eteen. Piirrosten ja kuvien avulla havainnollistetut konk-

reettiset yksityiskohdat myös helpottavat lasta ilmaisemaan omia kokemuksiaan toi-

minnasta. Aarrekartan piirrokset ja kuvat toimivat avaimina lapsen kokemuksiin ja 

niiden tavoitteena on herättää muistoja ja tunteita aarteen eli lapsen mielipidettä etsi-

essä kartan avulla. (MLL 2009.) 

 

4. Lopuksi 

 

On hyvä muistaa, että arviointia varten kehitetty väline ei ole itsetarkoitus lasten koh-

taamisessa. Tärkeintä on ohjaajan ja lapsen välille rakentuva luottamuksellinen yh-

teistyösuhde. Jokainen kohtaaminen tulisi nähdä ja kokea ainutlaatuisena hetkenä. 

Ohjaajalta tämä edellyttää hyväksyvää, uteliaista asennetta ja sekä leikkiin mukaan 

heittäytymistä. Jotta kohtaamisesta tulisi luontevaa, on ohjaajan oltava tietoinen 

omaamansa tieto-taidon sekä tuntea käytössään olevat menetelmät ja työvälineet 

kanssa. Tähän pääseminen on yleensä matka, jossa ei voi kiiruhtaa vaan joka täytyy 

kulkea hitaasti kuunnellen ja ympäristöään havainnoiden. (Möller 2005A, 82 ja Mattila 

2011, 127 – 130.) 

 

 

5 PARISUHDE- JA PERHELEIRIEN 2014 ARVIOINTI 

 

Arviointia varten kerätyssä aineistossa on käytetty määrällisen (kvantitatiivisen) me-

netelmän rinnalla myös laadullisia (kvalitatiivisia) menetelmiä. Aineisto on kerätty 

kolmella eri tavalla. Yhden osan aineistosta muodostaa leireille osallistuneiden täyt-

tämän kyselylomakkeen tuottamat tulokset. Kyselystä saatua aineistoa ja tietoa on 

täydennetty osallistuvaan havainnointiin perustuvalla menetelmällä asiakkailta sekä 

leiriohjaajien kesken käydyissä palautekeskusteluissa kirjatuilla pohdinnoilla. Lisäksi 

olen koonnut aineistoa siitä, kuinka Kriminaalihuollon tukisäätiön kotisivuilla on kirjat-

tu leirien tavoitteita ja toiminnan toivuttuja tuloksia ja vaikutuksia. 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen yksi keskeinen piirre on tiedon kerääminen numeerisiin 

taulukoihin ja tilastoihin. Tätä arviointia tuotettaessa kvantitatiivista aineistoa on ke-
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rätty asiakkaille suunnatulla kyselylomakkeiden osioilla. Se mahdollistaa asiakasläh-

töisen tiedon saamisen leirien toiminnasta ja käytänteistä. (Hirsjärvi Remes ja Saja-

vaara. 2009, 140.) 

 

Hirsjärven ym. (2009, 161) mukaan laadullisen tutkimuksen lähtökohta on todellisen 

elämän kuvaaminen, toimialan mahdollisimman kokonaisvaltainen tutkiminen sekä 

pyrkimys löytää tai paljastaa tosiasioita. Laadullisena aineistona tässä tutkimuksessa 

toimii asiakkaille suunnatun kyselylomakkeen avoimien kysymysten vastaukset, osal-

listuvalla havainnoinnilla kerätty asiakaspalaute, leirien ohjaajien haastattelut ja jär-

jestön Internet-sivuilta kerätty aineisto. Kokonaisuus mahdollistaa monipuolisen arvi-

oinnin luomisen leiritoiminnan tavoitteiden toteutumisesta. 

 

Palautteiden analysointivaiheen aloitin litteroimalla kyselylomakkeet ja osallistuvan 

havainnoinnin runkoon kirjatut merkinnät. Ryhmittelin saadut palautteet lomakkeille 

määriteltyjen teemojen alle ja luokittelin rakentavat ja positiiviset palautteet omiin sa-

rakkeisiinsa. Lisäksi määrällisten palautteiden keskiarvot laskin yhteen ja tein niiden 

pohjalta johtopäätöksiä. Vertasin litteroituja ja luokiteltuja palautteita ohjaajien pala-

vereissa kirjattuihin pohdintoihin. Tästä kokonaisuudesta syntyi leirien arviointi. 

 

 

5.1 Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen parisuhdeleirin arviointi 

 

Parisuhdeleiri toteutui lämpimän ja aurinkoisen sään vallitessa loistavassa yhteis-

hengessä. Leiri oli pilottileiri, joten oli hyvä, että leirin osallistuja kokoonpano oli suh-

teellisen pieni. Leirille valikoitui vankilasta puollettujen hakemuksien perusteella 4 

pariskuntaa. Leirille osallistuneilta asiakkailta kerättiin sekä päiväkohtaiset palautteet. 

Päiväpalautteilla tarkasteltiin asiakkaiden kehittymistä ja leirin toteutussuuntaa jo lei-

rin aikana. Lisäksi asiakkaat täyttivät leirin loppupalautteet, joilla tarkasteltiin leirin 

tavoitteiden toteutumista sekä asiakkaiden motivaatioita ja tavoitteiden asettelua lei-

rillä järjestettyyn työskentelyyn. Lisäksi ohjaajien palavereista koottiin ajatuksia leirin 

kulusta ja toiminnasta. Leirin koko koettiin sopivaksi sekä ohjaajien että parien tahol-

ta. 
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- ”Sopiva määrä uusia ihmisiä käsiteltäväksi”. – Rikosseuraamusasiakas 

kommentoi 

 

KAAVIO 3. 

1. Päiväkohtaiset palautteet (k.a.) Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet 

 Maanantai 1.9. Tiistai 2.9. Keskiviikko 3.9. 

Päiväohjelman järjestelyt 4,5 4,75 4,75 4,75 4,5 4,75 

Solmuja parisuhteessa kurssituntien sisältö 4,5 4,5 4,5 4,25 4,75 4,75 

Ohjatut yhteiset keskustelut 4,25 4 4,5 4,75 4,75 4,75 

Päivän ruoka 4 4,5 4,5 4,5 4,75 4,5 

Päivän vapaa-aika 3,5 4,5 4,75 4,25 4,5 4,5 

Kokemus vertaistuen saamisesta 3 4,25 4 4 4 4,5 

Oma fiiliksesi päivästä 2,5 4,25 4,5 4,5 4,75 5 

Yleisarvosana päivästä 3,75 4,75 4,5 4,75 4,5 5 

 

Osallistujien mielestä parasta leirillä oli Solmuja Parisuhteessa -ryhmäkeskustelut, 

yhdessä oleminen, muihin tutustuminen ja ystävystyminen toisten samassa elämänti-

lanteessa olevien pariskuntien kesken sekä ohjaajien osaava kohtaaminen. Ohjaajat 

kehuivat myös ryhmäkeskusteluiden onnistumista sekä yhteishenkeä, leirin tunnel-

maa ja toiminnan sujuvuutta. Todennäköisesti leirin osallistujamäärä vaikutti yhteis-

hengen muodostumiseen myönteisesti, sillä ihmiset ehtivät tutustua toisiinsa hyvin ja 

porukasta tuli tiivis sekä avoin. Leirin keskusteluryhmien ohjaaminen ei käynyt ohjaa-

jille liian raskaaksi, joten kumpikin pystyi antamaan ohjauspanoksensa liikaa väsy-

mättä. Iltaohjelmien vetämisessä ja ruokailuissa sekä siirtymätilanteissa ohjaajat ko-

kivat, että leirillä mukana olleiden opiskelijoiden aktiivinen ja oma-aloitteinen työ-

panos helpotti vastaavien ohjaajien kokonaisvastuuta. 

 

Leirin aikataulua pidettiin pääasiassa sopivana. Ensimmäisen päivän aikataulutus oli 

kahden asiakkaan mielestä liian tiukka. ”Olisin halunnut enemmän aikaa laskeutumi-

seen” – Siviilistä tullut puoliso kommentoi. On totta, että siviilistä tulleiden puolisoiden 

arjen pyörityksen stressi oli lähes käsin kosketeltavaa vielä toisen leiripäivän iltana. 

Leirin vastaavat ohjaajat kokivat myös, että henkilökohtaiset parikeskustelut olivat 

liian tiukalla aikataululla suunniteltu. ”Parikeskustelut ovat sen verran intensiivistä 

työtä, että niiden välillä pitäisi olla kunnolla taukoa” – Leirin vastaava ohjaaja kom-

mentoi. Iltaisin oli sekä yhteistä ohjattua toimintaa, että vapaa-aikaa parien keskinäi-

selle yhdessä olemiselle. Leirikeskuksen saunat ja uima-allas olivat joka päivä asiak-
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kaiden käytettävissä. Ilta ohjelma järjestelyihin ja vapaa-ajan määrään asiakkaat oli-

vat hyvin tyytyväisiä. 

 

KAAVIO 4. 

2- Leirin loppupalaute tyytyväisyyskysely (k.a.) Naiset Miehet 

 Torstai 4.9. 

Leiristä tiedottaminen 3,25 4,5 

Leirille hakeminen 4 4,75 

Leiripaikka 4,75 4,75 

Majoitus 3,5 4,25 

Leirin ohjelma 4,75 4,75 

Ruoka 4 4,75 

Leirikeskuksen työntekijät 4,75 4 

Leirin ohjaajat 4 4 

Tiedottaminen leirin aikana 4 4 

Vapaa-ajan määrä 4,25 4 

Leirin säännöt 3,25 3,75 

 

Leirikeskusta, Turva- ja ensikotien liiton Sopukkaa pidettiin toimivana ja hyvänä leiri-

paikkana. Sopukan sijainti mahdollisti kauniin maiseman merelle. Majoitustiloihin ol-

tiin pääasiassa tyytyväisiä, tosin muutaman asiakkaan mielestä majoitustiloissa huo-

noa oli äänieristyksen puute ja parien sijoitusjärjestelyt ”Omat mökit pariskunnille.” – 

kuten yksi asiakkaista kirjoitti. Leirin vapaa-ajan toiminnoista kaikilta asiakkailta tuli 

palautetta, että liikkumistilaa ulkoillessa olisi pitänyt olla enemmän. Parit toivoivatkin, 

että olisi ollut mahdollista lähteä merenranta reitille kävelyretkelle. Leirillä puheissa 

arvostettiin kovasti leirikeskuksen kokin laittamaa monipuolista ja runsasta ruokatar-

joilua, ja se näkyi myös palautteissa: 

 

- ”Todella hyvää palvelua Heksulta ja +kiitos ihanasta ruuasta kokille  
<3<3”, näin yksi pariskunta kommentoi. 

 

Yhtä vaille kaikki leirille osallistuneista olivat asettaneet tavoitteekseen puolisonsa 

kanssa yhdessä olemisen ja tuen saamisen parisuhteen- sekä elämänsä sen hetki-

seen tilanteeseen. Palautekyselyn leirille hakemisen motiiveista selvisi, että puolison 

vankeus etäännyttää parisuhteen tilaa, ja sen eheytymiseen kaivataan neuvoja ja 

keinoja sekä ulkopuolista näkökulmaa suhteen tilasta. 
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- ”Mahdollisuutta rauhassa puhua asioista ja saada ulkopuolista tukea ja 
näkökantaa.” – Puoliso vankeudesta. 

 

Ohjaajien havaintojen perusteella siviilipuolisoidenkin arjesta irrottauminen mahdollis-

tui viimeistään kolmantena leiripäivänä, ja palautteista näkyi, että loman ja virkistäy-

tymisen tavoite täyttyi kaikkien asiakkaiden osalta. Vertaistuen kokemuskin kasvoi 

leirin edetessä ja loppupalautteissa näkyi leiriohjelman positiivinen vaikutus parisuh-

teen hyvinvointiin ja arjessa jaksamiseen asiakkaat kokivat saaneensa voimavaroja 

sekä työkaluja. 

 

- ”Plussa oli että hienoa kun pääse keskustelemaan asioista ja toivoo pa-
rantaa suhdetta ja itseään.” – kuten yksi rikosseuraamusasiakas kom-
mentoi palautelomakkeessaan. 
 

KAAVIO 5. 

3. Leirin loppupalaute: vaikutus parisuhteen-/ 
perheen hyvinvointiin (k.a.) 

Naiset Miehet 

 Torstai 4.9. 

Olin itse motivoitunut osallistumaan leirintoimintoihin 4,75 4,75 

Koin saaneeni tukea parisuhteelleni 4,75 4,75 

Koin positiivisia kokemuksia leirillä 4,75 4,75 

Leirin sisällöt tukivat voimavarojani 4,75 3,5 

Koin saaneeni vertaistukea leirillä 3,75 4 

 

Loppupalautekyselyn omien tavoitteiden saavuttamisesta yksi siviilipuolisoista koki 

tarvitsevansa lisätukea ja voimavaroja parisuhteensa tilan eheyttämiseksi. Muutoin 

asiakkaat kokivat, että leiriohjelma tuki erittäin hyvin asiakkaiden itselleen asettamien 

tavoitteiden saavuttamista. 

 

- ”Tämä leiri vastasi juuri niitä tarpeita mitä tarvitsen/ tarvitsemme tulevai-

suuteen ja parisuhteeseen katsottuna.” – Nainen siviilistä. 

 

 

5.2 Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen perheleirin arviointi 

 

Kiponniemen leirikeskuksessa lokakuussa järjestetty perheleiri kokosi yhteen neljä 

erilaista perhettä Itä- ja Pohjois-Suomen alueilta. Leirillä järjestettyjen aikuisten ryh-
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mien teemana oli tällä kertaa Parisuhteen palikat – kurssi, jota vetämään oli kutsuttu 

Ilkka ja Katja-Leena Klinga. Leirin järjestelyissä ja sen toteuttamiseksi tehtiin yhteis-

työtä ViaDia – järjestön kanssa. Leirin koko koettiin perheiden taholta sopivaksi ja 

myös ohjaajat pohtivat, että perheiden määrä oli sopiva, mutta yläkouluikäisiä lapsia 

olisi voinut olla enemmän. 

 

Perheleirille osallistuneilta asiakkailta kerättiin joka päivä leiriarviointi palautteet, jotka 

toimivat ohjaajille asiakkaiden tyytyväisyyttä ja leirin toteutussuuntaa mittaavana työ-

kaluna leirin aikana. Leirin viimeisenä päivänä kerättiin asiakkailta loppupalautteet, 

joilla tarkasteltiin leirin tavoitteiden toteutumista sekä asiakkaiden itselleen asettami-

en tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi ohjaajien palavereissa leirin aikana koottiin 

ajatuksia asiakkaiden hyvinvoinnin kehittymisestä, leirin sisältöjen toteutumisesta ja 

toiminnasta. Myös lapsilta palautetta kerättiin lasten kuulemisen menetelmän avulla. 

 

KAAVIO 6. 

1. Itä- Ja Pohjois-Suomen parisuhdeleirin kokoonpano: 

Pariskuntia yhteensä 4 

Miesvankeja 3 

Naisvankeja 1 

Miespuolisoita 1 

Naispuolisoita 3 

Ohjaajia yhteensä 5 

Vierailevat ohjaajat 2 

Ohjaaja opiskelijat 1 

Leirin kokoonpano yhteensä 20 

 

KAAVIO 7. 

2. Aikuisten osallistujien ikäjakauma Itä- ja Pohjois-Suomen perheleirillä:  

Ikäryhmä: 
 

18-29v 30-39v 40 -49v 49 -62v 

Miehet     4     

Naiset     4     
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KAAVIO 8. 

Lasten ikäjakauma Itä- ja Pohjois-Suomen perheleirillä: 

ikäryhmä Lasten lukumäärä 

 

Pojat Tytöt 

Alle 2-vuotiaat  
1 

2 - 5-vuotiaat 3 1 

6 - 10 - vuotiaat 
  

yli 10 -vuotiaat 1 
 

Yhteensä 4 2 

 

KAAVIO 8. 

3. Päiväkohtaiset palautteet 
(k.a) 

Nai-
set 

Mie-
het 

Nai-
set 

Mie-
het 

Nai-
set 

Mie-
het 

Nai-
set 

Mie-
het 

 
Maanantai 

13.10 
Tiistai 
14.10 

Keskiviikko 
15.10 

Torstai 
16.10 

Päiväohjelman järjestelyt 4,25 4,25 4,25 4,25 4,33 4,25 4,67 4,25 

Parisuhteen palikat kurssitun-
tien sisältö 

4,25 4,00 4,50 4,25 4,33 4,00 4,33 4,00 

Ohjatut yhteiset keskustelut 3,25 4,00 3,75 4,25 4,33 4,25 4,33 4,00 

Päivän ruoka 4,5 4,75 4,50 4,50 4,33 4,75 4,00 4,00 

Päivän vapaa-aika 4 4,25 4,25 4,00 4,33 4,25 4,67 4,00 

Kokemus vertaistuen saami-
sesta 

3,25 3,25 4,00 3,75 4,00 3,50 4,00 3,75 

Oma fiiliksesi päivästä 4,25 4,50 4,00 4,50 4,33 4,25 4,67 4,50 

Yleisarvosana päivästä 4,25 4,25 4,25 4,25 4,33 4,25 4,67 4,25 

 

Perheet kommentoivat ohjelmaa säännölliseksi, monipuoliseksi ja pitäväksi, mutta 

joustavaksi. Ohjaajat pitivät ohjelmaa hyvänä ja sisällöllisesti monipuolisena, vaikka-

kin tiiviinä. (Perheleirin ohjelma Liite 5.). Parisuhteen palikat – ryhmistä asiakkaat 

kertoivat saaneensa paljon uutta ajattelemisen aihetta ja vanhempien keskinäiset 

keskustelut olivatkin ryhmien jälkeen jatkuneet pitkälle iltaan. Osa vanhemmista toi-

voi, että aikuisten keskusteluryhmät olisivat olleet enemmän toiminnallisia. 

 

- ”Ryhmä keskusteluun toivoisin enemmän jotain toimintaa, pelien tms. 

ettei pelkkää istumista, vaikka aihe ajankohtainen ja mielenkiintoinen” – 

Äiti vankeudesta kommentoi.  
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Lisäksi yksilöllisiä perhekeskustelu mahdollisuuksia toivottiin lisää asiakkaiden tahol-

ta. Palautteenantaja itsekin sekä ohjaajat tosin totesivat, että leiriaika on rajallinen, 

eikä näin ollen yksilöllisiä perhekeskusteluita ole mahdollista järjestää enempää leirin 

puitteissa. 

 

Lapsille järjestetyssä ohjatussa toiminnassa arvostettiin erityisesti ulkoilua ja ulkoleik-

kejä. Lisäksi tärkeänä pidettiin sitä, että lapset saivat leirillä kavereita ja saattoivat 

leikkiä yhdessä ja touhuta ulkoillessa. Uusien kaverisuhteiden muodostumista pidet-

tiin tärkeänä, koska kaikilla lapsilla ei kotioloissa välttämättä ole vertaisiaan. Myös 

lapset itse toivat tämän esiin palautteessaan. Tosin leirille ainoana ”teini-ikäisenä” 

osallistunut poika, jäi ilman vertaisia ja hänelle yksilöllisesti kohdistettu ohjattu toimin-

ta oli loppuleiristä aika vähäistä, ohjaajien ollessa ”kädet täynnä” pienten lasten ryh-

miä toteuttaessa ja valvoessa. Leireille osallistuvia perheitä valitessa, olisi siis hyvä 

huomioida lasten ikäjakauma, jotta kaikille olisi tarvittaessa myös ikäistään seuraa. 

 

KAAVIO 9. 

Leirin loppupalaute tyytyväisyyskysely (k.a.) Naiset Miehet 

Leiristä tiedottaminen 3 3 

Leirille hakeminen 3,75 4,5 

Leiripaikka 4,75 4,75 

Majoitus 4,5 4,5 

Leirin ohjelma 4,25 4,75 

Ruoka 4,5 5 

Leirikeskuksen työntekijät 5 4,75 

Leirin ohjaajat 5 4,75 

Tiedottaminen leirin aikana 4,75 4,75 

Vapaa-ajan määrä 4,75 4,5 

Leirin säännöt 4,5 4,5 

 

Perheiden mielestä parasta leirillä oli parisuhteen palikat -kurssi, joka ilta lämmitetyt 

saunat sekä perheenä yhdessä olemisen mahdollisuus. Lisäksi tärkeänä pidettiin 

ohjaajien saatavilla olemista, tarvitsivat perheet sitten lastenhoitoa tai keskustelu-

apua. 
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- ”Leirillä parasta oli: Parisuhteenpalikat, lastenhoito, saunat, ja ammatti-
taitoiset ohjaajat ISO PLUSSA ”. – Kuten yksi rikosseuraamusasiakas 
kommentoi. 
 

Myös vertaisuuden merkitys näkyi perheiden palautteessa. Yksi siviilivanhempi piti 

leirillä parhaana sitä, että sai kokemuksen, ettei ole ainoa vanhempi, joka elää kysei-

sessä elämäntilanteessa. Tätä kautta hän koki saaneensa voimavaroja arjessa jak-

samiseen. 

 

- ”Leirillä on saanut kokemuksen vertaistuesta, kun on tavannut muita 
vankiperheitä. On saanut voimavaroja arkeen, ja toivon siitä selviytymi-
seen.” – Äiti siviilistä avautui. 

 

Ohjaajien mielestä leirillä parasta olivat paljon parien keskinäistä keskustelua synnyt-

täneet aikuisten ryhmät, retket, sekä lasten ilo ja yhdessä tekemisen riemu. Lisäksi 

ohjaajat arvostivat sitä, että mukana olivat vierailevat Parisuhteen palikat -kurssin 

vetäjät. Ohjaajien mielestä ikävää leirillä oli se, että kädet meinasivat välillä loppua 

kesken pienten lasten kanssa, lisäksi ohjaajien kesken mietinnässä oli, että mitä teh-

dä, jos ohjaaja tai ohjaajat sairastuvat leirillä. Varamiehistöä olisi hyvä miettiä sairas-

tumisten varalta etukäteen, mahdollisesti yhteistyönä paikallisten järjestöjen kanssa. 

 

Leiriympäristö ja majoitustilat saivat asiakkailta paljon kehuja. Paikkaa pidettiin sopi-

vana perheleiriympäristönä, lasten palautteissakin ”oma mökki” ja leirikeskuksen pi-

han ”jäätelökioski” mainittiin positiivisessa merkityksessä. Leirikeskuksen työntekijöi-

den palvelualttiutta ja ystävällisyyttä perheet kommentoivat ensiluokkaiseksi. ”Kuin 

viiden tähden hotellissa”, näin yksi perhe kommentoi. Lisäksi sekä ohjaajat, että per-

heet kokivat että leiripaikassa oli hyvät retkeily-, ulkoleikki- ja pelimahdollisuudet. Ko-

leasta säästä huolimatta, tyyni ja lähes sateeton ilma, mahdollisti jokapäiväisen ulkoi-

lun. Pääsivätpä lapset nauttimaan ensilumestakin leirin loppumetreillä. 

Leiripaikan huonoiksi puoliksi mainittiin vapaa-ajan toimintaa varten yhteisten oleske-

lutilojen puute. Leirikeskuksen ruoka oli erinomaista ja monipuolista sekä usein miten 

myös lasten mieleen, mutta siihen liittyen toivottiin, että aamupala olisi voinut olla 

aikaisemmin pienimpiä lapsia ajatellen. Ohjaajien havainnoinnin perusteella, lapsille-

kin ruoka maistui oikein hyvin. Kehittämisideaksi kuitenkin nousi, että nuorille voisi 

laatia oman kevyemmän version aikuisten kyselylomakkeesta: 
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- ”Meiltäkin olisi voinut kysyä ruuasta” – Kritisoi 14 – vuotias poika lasten 
palautelomaketta 

 

 

Ohjaajat sekä asiakkaista moni koki perheenä yhdessäoloaan onnistuneena. Suurin 

osa perheistä kokikin, että leirillä sai pitkästä aikaa oleskella paljon perheensä kans-

sa ja olla yhdessä. Lasten palautteissa, varsinkin isän läsnäolo näkyi positiivisina ku-

vina, eleinä ja sanoina. Lisäksi kaikki rangaistusta suorittavat vanhemmat kokivat, 

että perheen kanssa olemista oli leirillä todella paljon ja näin suhde Lapseen/lapsiin 

rakentui leirillä läheisemmäksi.  

 

- ”Saatiin yhteistä aikaa ja isä-lapsisuhde vahvistui, joka lämmitti mieltäni”. 
– Äiti siviilistä kertoi. 
 

Yhdessäoloa tukevista ohjelmista vanhemmat mainitsivat mielekkäimmäksi tikkupul-

lapaistoretken ja yhteisen perhekuva-askartelutuokion. Osa vanhemmista toivoi pa-

lautteessa lisää vertaistukeen painottuvaa ohjelmaa. Ohjaajien kesken pohdittiin 

myös, että yhteistä ohjattua toimintaa olisi voinut olla perheille enemmän, ja toisaalta 

ohjaajien kesken mietittiin, että vanhemmille olisi hyvä täsmentää ennen leiriä yhdes-

säolon tavoitetta, koska perheleirillä pääsee irrottautumaan vankilan struktuureista, 

vankeuden tuomasta ahdistuksesta, arjen askareista ja kotitöistä, on siellä mahdolli-

suus viettää aikaa yhdessä perheen kesken. Suurin osa perheistä tämän mahdolli-

suuden käyttikin hyödykseen. 

 

- Leiriltä mainitsemisen arvoisinta oli: ”Yhteinen tekeminen ja yhdessä olo 
perheenä.”– Isä vankeudesta, kirjoitti. 

 

KAAVIO 10. 

4. Leirin loppupalaute: vaikutus parisuhteen-/  
perheen hyvinvointiin (k.a.) 

Naiset Miehet 

 Perjantai 17.10. 

Olin itse motivoitunut osallistumaan leirintoimintoihin 4,75 4,5 

Koin saaneeni tukea parisuhteelleni 4,75 4,5 

Koin positiivisia kokemuksia leirillä 4,75 4,5 

Leirin sisällöt tukivat voimavarojani 4,75 4,5 

Koin saaneeni vertaistukea leirillä 3,75 3,5 
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Ohjaajien mielestä perheiden yhteishenki leirillä koettiin hyväksi, mutta ettei yhteis-

henki ollut perheleirillä yhtä tiivis, kuin aiemmin järjestetyllä parisuhdeleirillä. Tämä 

luultavasti johtui siitä, että leiriläisten majoitus oli liian hajallaan, ja näin vaikutti yhtei-

söllisyyden muotoutumiseen. Kuitenkin perheet antoivat palautetta, että lapset olivat 

viihtyneet leirillä hyvin, erityisesti ne, joilla oli ikätovereita leirillä. Tämä vahvistui myös 

lasten antamassa palautteessa iloisin aurinkonaamoin toiminnan ja uusien ystävien 

kohdassa. 

 

Perheet pitivät ohjaajia ammattitaitoisina, auttavaisina ja jaksavina. Perheet arvosti-

vat sitä, että ohjaajat saivat luotua lämpimän suhteen lapsiin ja kohtasivat niin lapset 

kuin aikuiset yhtä hyvin ottamalla jokaisen perheen yksilölliset tarpeet huomioon. Oh-

jaajat itse pitivät ohjaajia omatoimisina, ammattitaitoisina ja läsnä olevina. 

 

- ”Hyvä yhdessä tekemisen meininki.”, vastaava ohjaaja kommentoi leirin 
loppupalaverissa. 

 

Lisäksi palautteen perusteella moni vanhempi oli erittäin tyytyväinen ohjaajilta saa-

maansa tukeen ja tietoon, jonka avulla sai voimaa hakea vanhemmuuteen ja parisuh-

teen ylläpitämiseen apua oman asuinalueensa palveluista tulevaisuudessa. 

 

 

5.3 Leiriarvioinnin johtopäätökset 

 

Ehjä perhe -toiminnan tavoite edistää rikosseuraamusasiakkaan, hänen puolisonsa 

ja heidän lastensa hyvinvointia leiritoiminnan kautta voidaan leiriarvioinnin tulosten 

mukaan nähdä onnistuneen. Toiminnan syksyllä 2014 järjestämät parisuhde ja per-

heleirit loivat asiakkaille mahdollisuuden virkistäytymiseen, lomailuun sekä vanhem-

muuden ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen eheytymisprosessin käynnistymi-

seen. Tulevia parisuhdeleirejä ajatellen voisi kuitenkin pohtia keinoja tai toimintoja, 

jolla vapaudessa elävien puolisoiden arjesta irtiottokykyä voitaisiin tukea heti leirin 

alkuvaiheessa. Tämä voisi olla esimerkiksi yhteinen ohjattu patikka tai kävelyretki 

lähiympäristöön. 
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Ohjaajien näkökulmasta leirillä asiakkaiden kanssa intensiivinen työskentely ja koh-

taaminen keskustelujen ja toiminnallisten menetelmien kautta toi esiin kohderyhmän 

parien ja perheiden keskinäisiä, toisen aikuisen vankeudesta johtuvia, ongelmia. 

Näiden ongelmien ratkaisemiseen kyettiin leirin ryhmä- ja parikeskustelujen kautta 

antamaan työkaluja ja voimavaroja. Ohjaajien palveluohjauksellinen työ edesauttoi 

asiakkaita kykenemään, jatkamaan työskentelyä hyvinvointinsa eteen vielä leirin jäl-

keenkin. Lisäksi niin palautteiden kuin havaintojenkin perusteella asiakkaiden omat 

toiveet ja motivaatio on saada tukea perheen voimavaroja ja vanhemmuutta vaikeut-

taneeseen tilanteeseensa. Yhdessä perheenä oleminen leirillä on avoimempaa ja 

puhtaampaan vuorovaikutukseen vapauttavaa, kuin vankilan tapaamisympäristössä. 

Leirit ovatkin monelle parille ja perheelle ensimmäinen pidemmän tapaamisen mah-

dollistava ja heidän välisten ongelmien ratkaisuihin ohjaava ja kannustava palveluko-

konaisuus. (Sassi 2011, 7.) 

 

Leireillä käytössä olleet päiväkohtaiset palautelomakkeet toimivat erittäin hyvin oh-

jaajille, asiakkaiden edistymistä leiritavoitteiden mukaisesti seuraavana työvälineenä. 

Loppupalautteista nousi yksi kehittämiskohde esiin; Leiristä ja sen aikatauluista sekä 

leirille valituksi tulemisesta olisi hyvä tiedottaa suoraan vapaudesta tulevalle puolisol-

le/ perheelle. Leiriohjelmiin voisi suunnitella aloitukseen enemmän ”väljyyttä” ja pa-

lautteiden täyttämisajankohta olisi hyvä olla etukäteen suunniteltu sekä kirjattu oh-

jelma-aikatauluun. Leiriohjelmaan suunnitellut osallistujille yhteiset ohjatut tuokiot 

mahdollistavat vertaistuen kokemuksen saamisen ja jakamisen, mutta tulevien leirien 

suunnittelussa voisi huomioida vertaisten keskinäisen vapaa-ajan viettoon mahdollis-

tamisen, esimerkiksi saunailloin mies- ja naisryhmissä erikseen. Tällä tavoin mahdol-

listettaisiin intensiivisempi kohtaaminen samassa elämäntilanteessa olevien kesken. 

Lapsille uusien sosiaalisten suhteiden luominen ja vertaistuen kokemus mahdollistuu 

parhaiten, kun leiriosallistuja valinnoissa huomioidaan lasten ikäjakauma etukäteen. 

 

Ehjä Perhe – leiriarvioinnin perusteella voidaan todeta, että ne panostavat rikosseu-

raamusasiakkaan sosiaaliseen hyvinvointiin, perhekeskeiseen näkökulmaan ja ko-

kemusten vaihtoon vertaisten kesken. Pariskunnat ja perheet hyötyivät yhdessä vie-

tetystä ajasta ja saivat leiriltä paljon työkaluja ja voimavaroja hyvinvointinsa ja arjessa 

jaksamisensa tueksi. Vuorovaikutus arjesta poissaolevan vanhemman ja lasten välil-

lä vahvistui jälleen luontevaksi ja vanhemmat saivat myös parisuhteen kannalta elin-
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tärkeää kahdenkeskeistä aikaa. Monen parin kohdalla virittyi ajatus siitä, että oman 

parisuhteen eteen kannattaa tehdä töitä. Lisäksi rangaistusta suorittaneiden ajatuk-

set rikoksettomasta elämästä vapauduttuaan vahvistuivat, ainakin palautteiden pe-

rusteella. Leireillä asiakkaiden keskinäisistä keskusteluista selvisi, että monelle toi-

mintaan osallistuneelle rikosseuraamusasiakkaalle tulevaisuus ja paluu perheensä 

luokse olivat epävarmaa. Tämä johtunee siitä, että vankila ympäristö ja sen määrää-

mät joustamattomat struktuurit etäännyttävät rikosseuraamusasiakkaita puolisoistaan 

ja perheistään. (KRITS 2015.) 

 

- ”Ohjelma ylitti odotukset kyllä, aivan mahtava tapa auttaa vanke-
ja/perheitä jotta vanki saa syyn tulla siviiliin ja pysyä siellä” – Rikosseu-
raamusasiakas Etelä-Suomesta. 

 

 

6 OPINNÄYTETYÖPROSESSIN JOHTOPÄÄTÖKSET JA PÄÄTÄNTÄ 

 

 

Rikosseuraamusasiakkaan arki vankilassa ja hänen perheensä arki siviilissä, ovat 

kaksi erilaista maailmaa joiden yhdistämiseksi tarvitaan moniammatillista koordinoi-

tua asiakastyötä eri alalla toimivien sektorien välisessä verkostoyhteistyössä. Ehjä 

Perhe – toiminta, ja siihen liitetty parisuhde- ja perheleiritoiminta ovat hyvä alku alan 

sektorien välisen asiakastyön verkostoitumiselle. 

 

Uuden vankeuslain sisältämät mahdollisuudet vaiheittaiseen vapautumiseen kuntout-

tavilla järjestelyillä luo puitteet viranomaistyön ja siviilitoimijoiden väliselle yhteistyölle. 

Palveluiden ja yhteisten toimintamallien kehittäminen verkostoyhteistyössä antaa toi-

voa rikosseuraamusasiakkaan yhteiskuntaan kiinnittymiseen tukevalle kattavalla pal-

veluverkostolle. Verkostoyhteistyössä ja palveluiden kehittämisessä Kriminaalihuol-

lon tukisäätiö tuo esiin tarpeen rikosseuraamusasiakkaan ja hänen läheisverkoston 

kokonaisvaltaisen näkökulman huomioonottamiseksi, ja siksi säätiö onkin varteen-

otettava yhteistyökumppani rikosseuraamusalan perhetyön palveluita suunniteltaes-

sa ja toteuttaessa. Yhtä kaikki niin siviilitoimijoiden kuin rikosseuraamuslaitoksen 

alaisuudessa toimivien perhetyötä tekevien tavoite on sama; rikosseuraamusasiak-

kaan takaisin yhteiskuntaan kiinnittäminen aktiiviseksi ja hyödylliseksi, itsenäisesti 

toimivana kansalaisena. Kuntouttavalla ja palveluohjauksellisella työotteella voidaan 
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saavuttaa se suurin päämäärä; eli uusintarikollisuuden vähentäminen ja siitä aiheu-

tuvien yhteiskunnallisten kulujen minimoiminen. (Järvelä 2011, 235 - 238.) 

 

Ehjä Perhe – leiritoiminta on asiakaspalautteiden perusteella asiakkaiden omaa elä-

mänhallintakykyä tukevaa toimintaa, mutta määrällisesti toiminta kattaa hyvin pienen 

osan sitä tarvitsevia kohderyhmän asiakkaita. Siksi olisikin tärkeää, että vankiloiden 

omaa leiritoimintaa sekä vankiloiden ja muiden järjestöyhteistyötoimijoiden leiritoimin-

taa tulisi kehittää ja järjestää enemmän. Lisäksi taloudellisten resurssien suuntaami-

nen leiritoiminnan henkilöstöresursseihin mahdollistaisi näinkin tuottavan kuntoutta-

van palvelun lisäämisen rikosseuraamusalalle. Jotta saataisiin perusteltuja lisä-

resursseja leiritoiminnan lisäämiseksi, kattamaan suuremman osan kohderyhmän 

asiakkaista, tarvitsee nykyistä toimintaa kehittää ja arvioida tuloksellisuuden toden-

tamiseksi enemmän ja jatkuvasti, sekä muistaa jalkauttaa arvioinnilla tuotetut tulokset 

resursoinnista päätöksiä tekeville tahoille ja muille verkostotoimijoille. (RAY 2013, 9.) 

 

 

6.1 Kokemukset ja työn arviointi 

 

Opinnäytetyön päätavoitteena oli tuottaa asiakaslähtöinen arviointimalli Ehjä Perhe – 

leiritoiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden todentamiseksi sekä kehittämistar-

peiden kartoittamiseksi. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta ja kokonaisvaltaisen ar-

vioinnin tuottaminen osoittautui minulle hyvin haasteelliseksi ja suuren työmäärän 

vaativaksi tehtäväksi. Uskon, että lähtökohtani arvioinnin kehittämiselle olivat alkuun 

väärä, koska olin tehnyt työn rajaukset sen mukaan, että meitä olisi ollut kaksi opis-

kelijaa tuottamassa suurempaa kokonaisuutta. Lisäksi annoin kutsumukseni ja työ-

harjoittelun kautta lisäinnostukseni alan perhetyöhön viedä prosessia eteenpäin, jo-

ten siksi työn rajaaminen oli minulle todella vaikeaa. 

 

Toimivan arviointityökalun luominen ja käyttöönotto kuitenkin vaikuttaisivat onnistu-

neen, mutta omasta mielestäni itse arviointimallin kehittäminen jäi hieman puoli-

tiehen. Työtä olisi voinut jatkaa luomalla toimiva mittaristo itse arvioinnin kokoami-

seksi. Alun perin minun pitikin olla kokonaisvaltaista toimivaa arviointia kehittämässä 

yhdessä opiskelijakollegan kanssa, mutta hän jäi jo ensimmäisen pilottileirin jälkeen 

opinnäytetyöprosessista pois, ja yksin en kyennyt viemään tutkimuksellista kehittä-
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mistoimintaa loppuun asti. Kyselylomake on kuitenkin erittäin hyvä alku, josta on 

varmasti tilaajalle hyötyä leiritoiminnan kehittämisessä. 

 

Prosessin loppuvaiheessa pohdin myös, että tuottamani kyselylomake tuottaa aineis-

toa rikosseuraamusasiakkaan sekä hänen läheistensä kuntoutumisen tarpeesta sekä 

yhteisestä motivaatiosta sitoutua saattamaan leirillä aloitettu eheytymisprosessi lop-

puun asti, joten aineistosta voisi hyötyä tutkimuksellisesti, selvittäessä lisää perustei-

ta sille miksi leiritoimintaa kannattaa ja pitää tuottaa em. kohderyhmälle tulevaisuu-

dessakin. Minun kohdaltani tosin prosessi päättyy, joten toivon, että joku toinen ottai-

si tästä kopin ja kehittäisi aloittamaani työtä tulevaisuudessa tutkimuksellisesta näkö-

kulmasta. 

 

Hollannissa toteutetun kuntoutukseen osallistumista ja hoidon loppuun suorittamista 

ennakoivat tekijät vankilan kuntoutusohjelmassa (Prison-Based Rehabilitation: Pre-

dictors of Offender Treatment Participation) -tutkimuksen mukaan rikosseu-

raamusasiakkaiden kuntoutukseen osallistumismotivaatioon ja kuntoutuksen loppuun 

suorittamiseen vaikuttavista tekijöistä tunne- ja lähisuhde-elämän vaikeudet vaikutta-

vat kielteisesti. Tutkimuksessa pohdittiin, että tunne- ja lähisuhde-elämän vaikeuksis-

ta kärsivien tai pitkän rikoshistorian omaavien vankien kohdalla tulisi miettiä, kuinka 

heidät saadaan paremmin kiinnitettyä kuntouttaviin ohjelmiin (Bosma, A, Kunst, M, 

Reef, J, Dirkzwager, A, & Nieuwbeerta, P. 2014). 

 

Em. tutkimuksesta voin tehdä johtopäätöksen, että rikosseuraamusasiakkaiden 

myönteisten sosiaalisten suhteiden eheyttä edistävillä toimenpiteillä, kuten vankeus-

aikaisella perhetyöllä voidaan motivoida rikosseuraamusasiakasta osallistumaan 

kuntouttavaan toimintaan sekä rikoksettomaan elämään vankeusajan jälkeen. Kehit-

tämäni arviointilomakkeen tuottamalla aineistolla voisi todentaa mahdollisesti saman 

johtopäätöksen, mutta otannan tulisi olla suurempi jotta johtopäätös olisi luotettava. 

 

Lasten kuulemisen – menetelmän syntymisestä prosessin aikana olen erityisen yl-

peä, sillä sen todettiin olevan niin loistavasti toimiva kokonaisuus, että se jalkautettiin 

pysyväksi osaksi Ehjä Perhe – toiminnan vankien lasten vertaistukiryhmän ohjel-

maan. Em. Taimi – ryhmässä arvioinnin aarrekartta on kehittynyt jo opinnäytetyöpro-

sessin aikana lisää ja tulee varmasti kehittymään menetelmää käytettäessä säännöl-
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lisesti. Lisäksi menetelmän tuottamat arvokkaat lasten mielipiteet tukevat itse Taimi – 

ryhmän ja perheleiritoiminnan kehittämistä lapsilähtöisempään suuntaan. 

 

Loppujen lopuksi olen tyytyväinen omiin aikaansaannoksiini ja varsinkin siihen mitä 

itse opin opinnäytetyöprosessin aikana. Kykenen nyt tunnistamaan omat ammatilliset 

vahvuuteni ja heikkouteni, joiden avulla osaan kehittää itseäni jatkossa paremmaksi 

yhteisöpedagogiksi. Sillä mielestäni kukaan ei ole tarpeeksi hyvä ammattilainen, aina 

on jotain mitä voi oppia ja uudistaa itsessään työstä saatujen kokemuksiensa kautta, 

mielestäni ne, jotka ymmärtävät sen ovat parhaimpia asiakkaiden hyvinvointia edis-

täviä ammattilaisia. 

 

 

6.2 Lopuksi 

 

Kriminaalihuollon tukisäätiön lapsi- ja perhetyön yksikkö on koko harjoittelu- ja opin-

näytetyöprosessini aikana tarjonnut minulle mahdollisuuden osoittaa, että yhteisöpe-

dagogeilla on paljon annettavaa, oman osaamisensa pohjalta rikosseuraamusalan 

perhetyölle ammatillisessa merkityksessä. Yhteisöpedagogit koulutetaan sosiaalisen 

vahvistamisen asiantuntijoiksi ja menetelmien osaajiksi. Lisäksi olen mielestäni on-

nistunut opinnäytetyölläni todistaa, että yhteisöpedagogeilla on koulutuksensa puo-

lesta kykyä kehittää toimintoja rikosseuraamusalalla. Loppujen lopuksi meillä yhtei-

söpedagogeilla on sama ammatillinen tavoite, kuin jokaisella kriminaalihuollon sekto-

rilla toimivalla työntekijällä; vahvistaa asiakkaitaan kehittymään tai kuntoutumaan ak-

tiiviseksi ja hyödylliseksi kansalaiseksi, yhteiskuntamme jäseneksi. Päätän työni mi-

nut alalle saaneen erityiskasvatuksen kurssilla luennoineen lehtorin sanoihin; 

 

- ”Yhteisöpedagogeilla on monipuolista osaamista liittyen kasvatukseen 
sekä yhteisö- ja järjestötyöhön, joiden avulla on mahdollista osallistua eri 
tavoin nuorisovankien, vankien lasten ja perheiden sekä erilaisten kun-
touttavien toimintojen kehittämisen” (Lindström & Kumlander 2014,52). 
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