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TIIVISTELMÄ 

 

Räinä, Salla. ”Minun väkivallaton elämäni”. Valokuvausprojekti Via Vis – 

Väkivaltatyön hankkeen asiakkaiden kanssa. Kevät 2015 s 59, 1 liite. 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi 

(AMK). 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarjota Via Vis – Väkivaltatyön hankkeen 

asiakkaille luova menetelmä, jonka avulla asiakkaat voivat käsitellä 

muutosprosessiaan. Tarkoituksena oli myös kehittää väkivaltatyötä tekeville 

henkilöille luova työskentelymenetelmä, joka on helppo toteuttaa ja 

tarvittaessa helposti muokattavissa.   

 

Via Vis:n asiakkaina ovat kodin ulkopuolella väkivaltaa käyttävät 18–39 –

vuotiaat henkilöt, jotka haluavat tehdä elämänmuutoksen eli vähentää 

väkivaltaista käyttäytymistä tai luopua siitä kokonaan.  

 

Opinnäytetyö oli toiminnallinen valokuvausprojekti, johon osallistui kolme Via 

Vis:n asiakasta. Asiakkaat osallistuivat projektiin lokakuun 2014 ja helmikuun 

2015 välisenä aikana. He ottivat valokuvia teemalla ”Minun väkivallaton 

elämäni”.  Opinnäytetyö oli työelämälähtöinen, innovatiivinen ja luova.  

 

Valokuvausprojekti onnistui hyvin, asiakkaat pitivät projektia myönteisenä 

kokemuksena, ja he pääsivät pohtimaan valokuvien kautta omaa itseään ja 

väkivallatonta elämäänsä.  

 

Kehittämismahdollisuuksiksi muodostuivat menetelmän tarjoaminen muille 

yhdistyksille, jotka tekevät väkivaltatyötä ja valokuvapäiväkirjan pitäminen 

koevapaudessa oleville henkilöille. 

 

 

Asiasanat: Via Vis – Väkivaltatyön hanke, väkivalta, väkivaltatyö, 

taideterapia, valokuvaterapia, luovuus 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Räinä, Salla. ”My non-violent life”.  Photography project with the clients of Via 

Vis – Violence work.  Spring 2015. 59 pages, 1 appendix. Diaconia University 

of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services.  

 

The purpose of this thesis was to offer the clients of Via Vis – Violence work 

project creative method, where the clients can deal with their change 

process. The purpose was also to develop for people who do violence work a 

creative working tool which is easy to put into practice and easy to remodel if 

needed.  

 

Clients of Via Vis are 18 to 39 – year old persons who are using violence 

outside of home and who want to make life change i.e reduce violent 

behavior or quit violent behavior altogether. 

 

The thesis was functional photography project in which participated three 

clients of Via Vis. Clients took part in the project between October 2014 and 

February 2015. They took photographs and theme was “My non-violent life”. 

This thesis is suitable for practical use in violence work, innovative and 

creative.  

 

The project was successful. Client’s experience of project was positive and 

trough photographs they could reflect themselves and their non-violent life. 

 

 The development challenges are offering the method to other associations 

which are doing work against violence and photograph diary for persons who 

are on parole. 

 

Key words:  Via Vis – Violence work project, violence, violence work, art 

therapy, photo therapy, creativity 
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1 JOHDANTO 

 

Katuväkivallan torjunta vaikuttaa olevan tehotonta Oulun seudulla, sillä kodin 

ulkopuolella tapahtuvaan väkivaltaan puuttuvia palveluja on tarjolla vähän tai 

ei ollenkaan. Näin ollen väkivaltaa käyttävät eivät saa apua vaikka 

haluaisivatkin (Kaleva 19.12.2014.) Yleinen ennakkoluulo on, ettei 

taparikollinen halua muuttua tai muuttaa elämäänsä, mutta myös rikolliset 

haluavat muutoksen elämäänsä eivätkä halua viettää elämäänsä vankilassa. 

Monella väkivaltarikollisella ei ole kykyä ratkaista omia ongelmiaan kuin vain 

väkivallalla. (Yle Uutiset, 7.8.2014.)  

 

Toteutin opinnäytetyöni valokuvausprojektina Via Vis – Väkivaltatyön 

hankkeen asiakkaiden kanssa. Via Vis on Raha-automaattiyhdistyksen 

rahoittama hanke, joka toimii Oulun Seudun Setlementin alaisuudessa.  Via 

Vis – väkivaltatyön hanke tarjoaa apua väkivaltaa käyttäneille 18 – 39 – 

vuotiaille naisille ja miehille, jotka haluavat päästä eroon väkivaltaisesta 

käyttäytymisestään (Via Vis – väkivaltatyön hanke, i.a.) Valokuvausprojektin 

ideana oli, että projektiin mukaan lähteneet asiakkaat ottavat itse valokuvia 

teemalla ”Minun väkivallaton elämäni”. Valitun teeman tarkoituksena oli tukea 

muutosprosessia väkivallattomaan elämään.  Opinnäytetyö toteutettiin 

yhteistyössä Via Vis:n työntekijöiden kanssa. He etsivät asiakkaistaan 

halukkaat mukaan projektiin ja Via Vis:n tiloissa tapahtuivat myös tapaamiset 

asiakkaiden kanssa. 

 

Väkivallasta on tehty paljon opinnäytetöitä ja tutkimuksia, mutta ne ovat lähes 

kaikki keskittyneet väkivallan uhreihin ja kokijoihin, eivät tekijöihin, vaikka 

myös tekijä tarvitsee apua. Halusin siksi toteuttaa opinnäytetyöni väkivaltaa 

käyttävien henkilöiden kanssa, sillä vastaavanlaista valokuvausprojektia ei 

ole heidän kanssaan aiemmin toteutettu.  

 

Valokuvausprojektiin osallistui kolme Via Vis:n asiakasta. Kaikki projektiin 

osallistuneet asiakkaat pitivät kokemusta myönteisenä ja valokuvaamista 

mielenkiintoisena keinona käsitellä väkivallasta luopumista. Valokuvista 



 
   

syntyi asiakkaiden kanssa paljon keskustelua ja asiakkaiden kertomukset 

toivat hyvin arkisiinkin kuviin paljon erilaisia merkityksiä.  Valokuvien 

tarkoituksena olikin, että ne merkitsevät asiakkaalle itselleen paljon, 

ulkopuoliselle ne eivät välttämättä kerro mitään.  

 

Opinnäytetyöni vahvisti käsitystäni siitä, että väkivallan käyttämisen 

kierteeseen on monenlaisia syitä, eivätkä asiat ole niin mustavalkoisia. Sain 

myös paljon uutta tietoa liittyen väkivaltatyöhön. Asiakkailla oli positiivinen 

suhtautuminen tulevaisuuteen, usko siihen että muutos on mahdollinen ja he 

hyväksyvät oman menneisyytensä. Tämä antoi minulle varmuutta, että 

valokuvaus ja valokuvien käyttö väkivaltatyössä on hyödyllistä. 

 

Jos mää oon mukava, kiltti, nauravainen ja huumorintajuinen, ihmiset 
tykkää siitä enemmän kuin jostain väkivaltasesta tyypistä. 
Rikollisuuden silmissä sää voit olla kova jätkä, normaali ihmisten 
edessä sää et oo mitään. (Ote asiakkaan haastattelunauhasta.) 

 

 

 

 

( KUVA 1.  Koivisto, Iina-Sofia, 2015.) 
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2 VÄKIVALTA JA VÄKIVALTATYÖ 

 

 

2.1 Väkivalta 

 

Väkivalta on fyysisen vallan tai voiman tahallista käyttöä ja sillä uhkaamista 

ja se kohdistuu ihmiseen, ryhmään tai yhteisöön ja joka johtaa tai voi johtaa 

kuolemaan, psyykkisen tai fyysisen vamman syntymiseen tai kehityksen 

häiriintymiseen (Väkivallan vähentäminen, 2014). Väkivaltaa on olemassa 

monia eri muotoja, kuten lähisuhdeväkivalta ja työpaikkaväkivalta, mutta 

opinnäytetyössäni käsittelen kodin ulkopuolista väkivaltaa. Kodin 

ulkopuolinen väkivalta tarkoittaa sitä, että väkivalta kohdistuu johon kuhun 

muuhun kuin läheiseen henkilöön (Kodin ulkopuolinen väkivaltatyö ja 

verkostoitumisen merkitys Oulun seudulla, 2014.)  Katuväkivalta on 

väkivaltaa tai uhkailua, joka tapahtuu julkisella paikalla, kaduilla ja toreilla 

esimerkiksi. Katuväkivaltaan kuuluu myös ryöstörikokset, koska ryöstön 

yhteydessä käytetään väkivaltaa tai sillä uhkaillaan. (Katuväkivallan ehkäisy 

ja vähentäminen – työryhmän raportti, 2009, 8). 

 

Tutkimusten mukaan joka kymmenes suomalainen aikuinen joutuu vuosittain 

väkivallan tai uhkailun kohteeksi.  Poliisin tietoon tulee vuosittain 30 000 – 

40 000 pahoinpitelyrikosta. Pahoinpitelyrikollisuus on enimmäkseen miesten 

rikollisuutta ja kohdistuu erityisesti nuoriin miehiin. Naisia syyllisiksi epäillyistä 

on vuosittain 10–15 prosenttia. Sekä naisilla, että miehillä on suurin riski 

joutua väkivallan uhriksi 15–24-vuotiaana. Tutkimusten mukaan naiset 

joutuvat väkivallan uhreiksi yleisemmin töissä, miehet vuorostaan 

ravintoloissa tai kadulla. (Katu- ja lähisuhdeväkivalta, 2013.) Non Fighting 

Generation ry teki marraskuussa 2009 internetissä kyselyn 12–18 –vuotiaille 

tytöille, missä selvitettiin tyttöjen asenteita väkivaltaa kohtaan sekä tytöille 

tyypillisiä väkivallan muotoja. Kaikista kyselyyn vastanneista tytöistä 45 % 

myönsi käyttävänsä väkivaltaa. Kuluneen vuoden aikana väkivaltaa oli 

käyttänyt lähes puolet eli 48 % kaikista kyselyyn vastaajista (Non Fighting 

Generation ry, 20.11.2009.) Väkivaltaa käyttävät siis sekä miehet että naiset. 
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Viime vuosikymmenten aikana pahoinpitelyiden määrä on Suomessa 

lisääntynyt ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla rikollisuustaso on maan 

korkein (Aggredi – väkivalta ei ole mulle mikään ongelma, 2012). Henkilöt, 

jotka käyttävät katuväkivaltaa yli 80 prosenttia tekee tekonsa päihteiden 

vaikutuksen alaisena. Pelkät päihteet eivät lisää väkivaltaisuutta, taustalla on 

yleensä muitakin tekijöitä, kuten aikaisemmat negatiiviset elämänkokemukset 

ja mieliala (Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri, Pohjanmaa – hanke, i.a).  

Alkoholia ei kuitenkaan voida pitää väkivallan syynä, vaan pikemminkin 

yleisenä verukkeena hakea hyväksyntää väkivaltaisuudelle. Alkoholi ja 

väkivalta esiintyvät siis usein yhdessä, mutta ne eivät ole toistensa syitä 

(Helsingin Sanomat, 7.8.2009.) Väkivaltaa esiintyy kaikissa sosiaaliluokissa, 

mutta taloudellisesti heikommassa asemassa olevien väkivalta tulee usein 

muita helpommin viranomaisten tietoon. (Väestöliitto, i.a.) 

 

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan, väkivallan vaikutussuhteita 

voidaan kuvata ekologisella mallilla.  Tässä mallissa väkivalta käsitetään 

väkivaltaisuudeksi, aggressiivisuudeksi tai taipumukseksi käyttää väkivaltaa. 

Väkivalta voidaan myös nähdä tapahtumana, jolla on historiansa ja syynsä. 

(Katuväkivallan ehkäisy ja vähentäminen – työryhmän raportti, 2009, 5.) 

 

 

KUVA 2. Ekologinen malli väkivallan ymmärtämiseen. Katuväkivallan ehkäisy 

ja vähentäminen – työryhmän raportti, 2009.) 

 

Ekologisessa mallissa on neljä tasoa: yksilö, ihmissuhteet ja perhe, yhteisö ja 

yhteiskunta.  Ensimmäinen taso on yksilöä koskeva taso. Siinä pyritään 

tunnistamaan henkilöhistorialliset ja biologiset tekijät, jotka ilmenevät 

henkilön käytöksessä. Tässä tasossa etsitään siis väkivallan riskiä 
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kasvattavia tekijöitä. Toisessa tasossa on ihmissuhteet ja perhe, eli 

lähisuhteet.  Tämä taso pyrkii tunnistamaan kuinka sosiaaliset suhteet voivat 

kasvattaa väkivallan riskiä, kuten esimerkiksi väkivaltainen parisuhde. 

Kolmas taso on yhteisötaso. Tässä tasossa tarkastellaan yhteisöä ja siinä 

vaikuttavia sosiaalisia suhteita ja yritetään tunnistaa yhteisössä vaikuttavia, 

väkivaltaan liittyviä piirteitä. Esimerkiksi rikollisuudesta kärsivä 

asuinympäristö ja korkea työttömyys kasvattavat väkivallan riskiä. Ekologisen 

mallin viimeinen ja neljäs taso on yhteiskuntataso.  Siinä tarkastellaan 

väkivaltaan liittyviä laajempia yhteiskunnallisia tekijöitä, joita ovat muun 

muassa väkivallan käytön konfliktien ratkaisussa hyväksyttävät normit. 

Yhteiskunnallisia tekijöitä ovat myös talous – ja sosiaalipolitiikka. 

( Katuväkivallan ehkäisy ja vähentäminen – työryhmän raportti, 2009, 5.) 

 

Filosofian tohtori Timo Purjo on luonut mallin, joka kuvaa väkivaltaiseen 

käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja näiden tekijöiden keskinäistä 

hierarkiaa.  

 

 

KUVA 3. Malli väkivaltaisen käyttäytymisen taustatekijöistä (Lindström & 

Kumlander (toim.) , 2014, 168.) 

 

Mallin mukaan käyttäytymiseen vaikuttavat kaikkein syvimmin arvot ja tunteet 

ja tästä syystä, väkivaltatyötä tehdessä ja muutosta halutessa on painotetta-

va tunteisiin ja arvoihin, sitä voimakkaammin, mitä kokonaisvaltaisemmin 

henkilö on omaksunut väkivaltaisen käytöksen osaksi elämäänsä.  Kuviossa 

kulkee aaltoileva viiva, joka kuvastaa rajaa tietoisen ja tiedostamattoman vä-

lillä.  Arvot ja tunteet sijaitsevat siis tiedostamattomana ihmisen mielessä, ja 

tämän takia niihin vaikuttamaan pääseminen on vaikeaa ja vaatii paljon työtä. 
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Kuviossa ylempänä olevat asenteet ja toimintatavat ovat vuorostaan kaikkien 

havaittavissa, joten niihin pystytään myös vaikuttamaan helpoiten, mutta se 

on myös tehottominta. Purjon luomassa mallissa on kuitenkin tarkoitus vai-

kuttaa kaikkiin neljän osa-alueeseen erikseen. (Lindström & Kumlander 

(toim.), 2014, 168–169.) 

 

Suomella on omat haasteensa väkivallan ehkäisyssä ja näitä haasteita ovat 

muun muassa pelon ilmapiiri ja itsetuhoisuus. Kansallisen 

rikosuhritutkimuksen mukaan joka kolmas 15–74 –vuotias oli vuoden 2011 

aikana pelännyt joutuvansa väkivallan uhriksi kotinsa ulkopuolella. 

Uusintarikollisuuden mahdollisuus väkivaltarikollisuudessa on suuri ja 

vuosina 2003–2011 miespuolisista henkirikoksen tekijöistä 71 prosenttia oli 

tuomittu rikoksesta aiemmin.  Väkivaltarikoksista puolestaan oli tuomittu 

aiemmin 56 prosenttia ja seitsemän prosenttia oli henkirikoksen uusijoita. 

Myös Suomen elinkautisvankien määrä on kolminkertaistunut 

vuosikymmenessä. Uusimisriskin huomioon ottaen väkivaltarikoksista koituva 

haitta on iso riski niin yhteiskunnan kuin inhimillisen turvallisuuden kannalta. 

Jotta väkivaltaa voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti, tarvitaan 

monipuolisempaa kenttätyötä väkivallan ehkäisyssä. (Via Vis hankkeen 

vaikuttamisanalyysi, 2014.) 

 

2.2 Väkivaltatyypit   

 

Väkivaltatyötä tehdessä asiakkaan kanssa väkivaltatyöhön vaikuttaa hänen 

väkivallan luokkansa. Kodin ulkopuolisen väkivallan eri muodot voidaan jakaa 

kolmeen osaan: impulsiivinen väkivalta, taloudellista tai välineellistä hyötyä 

tavoitteleva väkivalta ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä väkivalta. 

Impulsiivinen väkivalta tarkoittaa sitä, ettei henkilö voi kontrolloida 

väkivaltaista käyttäytymistään. Väkivaltainen teko on siis hetken 

mielijohteessa tapahtuva, eikä sillä ole tavoiteltu pitkäaikaisempaa hyötyä. 

Luonnollisesti asiakas ei myöskään ehdi miettiä tekojensa mahdollisia 

seurauksia. Tässä väkivallanluokassa alkoholilla on yleensä vaikutusta 

asiaan. Henkilö saattaa kyetä hallitsemaan impulsiivisia ajatuksiaan selvin 

päin, mutta päihtyneenä se ei onnistu (Lindström & Kumlander (toim.) , 2014, 
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224.) 

 

Taloudellista tai välineellistä hyötyä tavoitteleva väkivalta vuorostaan 

tarkoittaa esimerkiksi ryöstöjä, joissa henkilö hankkii itselleen jotain 

hyödykettä, esimerkiksi rahaa tai tavaraa.  Välineellisessä väkivallassa 

asiakas voi hakea kostoa tai oikeutusta, ei pelkästään taloudellista hyötyä. 

Väkivallalla suojellaan omaa kunniaa ja mainetta. Järjestäytyneeseen 

rikollisuuteen liittyvä väkivalta vuorostaan tarkoittaa sitä, että henkilö käyttää 

väkivaltaa harkitusti. Väkivalta on työväline. Tähän väkivallan muotoon 

kuuluvat väkivaltainen velanperintä, velkojen osto ja myynti, sekä väkivallan 

teot, joita henkilö tekee rikollisjärjestön puolesta. (Lindström & Kumlander 

(toim.), 2014, 226.)  

 

 

2.3 Väkivaltatyö 

 

Suomessa väkivaltatyötä tarjoavat muutamat tahot, kuten HelsinkiMission 

Aggredi – hanke, Via Vis – väkivaltatyön hanke, Non Fightning Generation ry 

ja Ensi- ja turvakotien liiton Jussi – työ. Via Vis ja Aggredi tarjoavat apua 

katuväkivaltaa käyttäville henkilöille, Non Figthning Generation ry on 

vuorostaan keskittynyt nuorten väkivaltaisuuden vähentämiseen. Ensi- ja 

turvakotien liiton Jussi – työ on kohdennettu miehille, jotka käyttävät 

lähisuhdeväkivaltaa ja haluavat päästä siitä eroon.  

 

 Väkivaltatyön palvelujärjestelmä jaetaan kolmeen osaan: oikeudelliset 

interventiot, terveydenhuollon palvelut ja psykososiaaliset palvelut.  Palvelut 

voidaan myös jakaa perus- ja erityispalveluihin. Peruspalveluita ovat sosiaali- 

ja terveystoimessa tehtävä auttamistyö, joka on tarkoitettu enemmänkin 

väkivallan uhreille. Erityispalveluiden asiakkaina ovat myös väkivallan tekijät.  

Erityispalveluita toteuttavat turvakodit, turvakotien avopalvelut, terapeuttiset 

ryhmät ja matalan kynnyksen palvelut. (Verkossa tehtävä väkivaltatyö – 

työntekijöiden kokemuksia, 2013, 21–22.)  

 

Alueelliset erot palveluiden saatavuudessa ja määrässä ovat Suomessa 
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suuret.  Palveluiden määrä ja saatavuus ovat kytköksessä siihen, missä 

henkilö asuu. Yleisimmin väkivaltatyön palvelut ovat myös tarkoitettu 

väkivallan uhreille, eikä heillekään palveluja ole aina tarpeeksi saatavilla.  

Vielä vähemmän palveluita on tarjolla harvinaisimmille asiakasryhmille, kuten 

väkivallan tekijöille (Nietola, 2011, 16). Väkivallan tekijät tarvitsevat kuitenkin 

myös apua, monella on halu päästä eroon väkivaltaisesta käyttäytymisestä, 

mutta keinot ja voimavarat muutokseen ovat todennäköisemmin 

riittämättömät ilman asiantuntijan apua. Pari- ja lähisuhdeväkivaltaa 

käyttäville on myös tarjolla enemmän auttamistahoja, kun taas katuväkivaltaa 

käyttäville apua ei ole yhtä hyvin tarjolla. 
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3. LUOVUUS, TAIDETERAPIA JA VALOKUVATERAPIA 

 

 

1.3 Luovuus 

 

Luovuus voidaan määritellä monella eri tavalla. Sternbergin ja Lubartin 

esittämän määrittelyn mukaan ”Luovuus on kyky tuottaa työ, joka on sekä 

uusi (omaperäinen, odottamaton) että soveltuva (käytännöllinen, toimiva).” 

(Koskennurmi - Sivonen & Seitamaa - Hakkarainen, i.a).  Luovuuden 

sanotaan antavan voimia arjessa jaksamiseen ja luovuudella on oma 

osuutensa kriisien ennaltaehkäisyssä ja mielen tasapainon ylläpitämisessä 

(Keränen, Nissinen, Saarnio & Salminen 2001, 105.) Luovuus on myös tilaa 

yhdistellä, kuvitella, kehitellä ja toteuttaa asioita, jotka tuottavat tyydytystä 

(Suomen Mielenterveysseura, i.a). Luovuus on sitä, että ihminen tuo esille 

omaa sisintään jonkin tekemisen kautta.  

 

Luovuus edustaa vaihtoehtoista oman itsen ja ongelmien kohtaamista. Itse 

kussakin meissä on piileviä voimavaroja, jotka eri syistä voivat olla 

jähmettyneitä. Luovalla ilmaisulla nämä voimavarat voidaan saada esiin. 

(Oulun ammattikorkeakoulu, i.a) Luovuus on myös kykyä tuottaa uudenlaisia 

ratkaisuja ongelmiin tai käyttää tuttuja tapoja uudella tavalla uudessa 

ympäristössä. Pakottamalla luovuus ei tule esille ja luovan toiminnan 

tapahtumiseksi on uskallettava olla oma itsensä. Luovuustutkijat ovat yhtä 

mieltä siitä, että luovuuteen liittyy neljä eri osa-aluetta. Ensimmäisenä 

persoona, johon sisältyy luonne, äly ja arvot, toisena prosessi, joka 

muodostuu vaiheista, jota ihminen käy läpi tavoitellessaan tiettyä tulosta. 

Kolmantena produkti, joka on prosessin luova ajatus tai tuote ja neljäntenä 

paine, eli yksilön ja ympäristön välinen suhde, joka vaikuttaa luovaan 

suoritukseen. (Jalkanen, 2013, 9-12.) 

 

 

2.3 Taideterapia 
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Taideterapia perustuu periaatteeseen, että taiteen tekeminen on luova 

prosessi, joka ylläpitää ja parantaa elämää ja toimii tunteiden ja ajatusten 

ilmaisumuotona. Tämän terapiamuodon avulla voidaan muiden psykoterapia- 

ja ohjausmuotojen tavoin tukea henkilökohtaista kasvua, lisätä 

itseymmärrystä ja edistää tunne-elämän eheytymistä. Taideterapia on 

hoitomuoto, jonka avulla ihminen voi löytää helpotuksen ylivoimaisiin 

tunteisiinsa, ratkaista ongelmiaan ja lisätä omaa hyvinvointiaan. (Malcihiodi 

2010, 14.)  Suomen Taideterapiayhdistys ry määrittelee taideterapian 

psykoterapeuttiseksi hoitomuodoksi, jossa vuorovaikutus asiakkaan ja 

terapeutin välillä tapahtuu, kun kuvallinen ja sanallinen kommunikaatio 

yhdistetään. Edistämällä asiakkaan luovuutta, lisätään myös hänen 

psyykkistä hyvinvointiaan, esimerkiksi tunteiden käsittelykykyä, 

itsetuntemusta ja keskustelemisen taitoa. Taideterapia ei edellytä asiakkaalta 

taiteellista erityisosaamista, tärkeämpää on asiakkaan oma halu ja 

kiinnostus.  Taideterapiaa voidaan käyttää myös sosiaalisten ongelmien ja 

mielenterveyden ennaltaehkäisyssä. (Suomen Taideterapiayhdistys ry:n 

taidepsykoterapian ja taideterapian eettiset ohjeet, i.a.) Taideterapia auttaa 

myös parantamaan ihmissuhdetaitoja, käsittelemään ongelmallista 

käyttäytymistä ja vähentää stressiä (American Arttherapy Association, i.a). 

 

Taideterapia on yleisesti tunnettu hoitomuoto, mutta se on arvoitus 

ammattilaisillekin. Se on tehokas hoitomuoto, mutta ei osata sanoa, miksi se 

toimii, mitkä ovat sen hyödyt ja rajoitukset terapiamuotona. Taideterapia on 

myös suhteellisen nuori ala. Jotkut terapeutit näkevät, että taideterapia on 

psykoterapian lisä, joka edistää terapiaprosessia. (Malcihiodi 2010, 15.) 

Suomalainen kuntoutuskulttuuri hyväksyy taideterapian yhtenä 

kuntoutusmuotona, sitä käytetään kuitenkin vielä suhteellisen vähän 

verrattuna esimerkiksi muihin mielenterveyspalveluihin. (Korva-Perämäki, 

2011, i.a).  

 

Taideterapia kuuluu niin taiteen kuin psykoterapiankin laajaan kenttään ja 

tästä johtuen alan keskeinen kysymys on ollut missä ja miten 

taideterapeutteja tulisi kouluttaa. Koulutuksia järjestetään sosiaalialan sekä 

terveydenhuollon että taideoppilaitosten yhteydessä. Koska eri oppilaitokset 
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painottavat eri osaamisalueita, syntyy sisällöllisesti erilaisia painotuseroja, 

jotka taas synnyttävät erilaisia lähestymistapoja taideterapiaan 

(Terveyskirjasto, 2009.) Tutkijat Patricia Sanderson ja Vicky Karkou ovat 

tutkimuksessaan ”Arts Therapies A Research Map Based on the Field” 

pyrkineet vastaamaan esimerkiksi kysymykseen ”mitä taideterapia on”.  

Tutkimus on osoittanut, että omana alanaan taideterapia näyttää 

olevan ”jotain muuta” kuin pelkästään terapian ja taiteen yhdistämistä 

toisiinsa. Taiteen ja terapian yhdistäminen luo oman erityisalan, joka 

tuottaa ”enemmän toisenlaista” kuin taiteen sisällyttäminen psykoterapiaan 

tai psykoterapeuttisten periaatteiden käyttö terapeuttisessa taideilmaisussa. 

(Terveyskirjasto, 2009.)  

 

 

3.3 Valokuvaterapia 

 

Valokuvaterapialla tarkoitetaan ammatillista psykoterapeuttista sovellusta ja 

sekä itseohjautuvaa taiteellista ilmaisua. Valokuvaterapiaa on käytetty 

psykoterapeuttisissa viitekehyksissä 1970 – luvulta lähtien. Valokuvan 

käyttämisestä ihmissuhdetyössä kiinnostuivat ensimmäisenä psykologit ja 

taideterapeutit ja valokuvaterapian pioneereihin kuuluvat psykologit Judy 

Weiser ja David Krauss sekä, psykiatri, valokuvaaja Joel Walker.  Suomessa 

valokuvaterapiaa alettiin käyttää 1980 – luvulla perhealbumien analyyttisellä 

tarkastelulla. Varsinaisen valokuvaterapian Suomeen toi psykologi Lauri 

Mannermaa. Valokuvaterapian tärkeimpiin kehittäjiin Suomessa kuuluvat 

muun muassa psykoteraputit Ulla Halkola ja Pirkko Pehunen. Miina 

Savolainen on tuonut uuden näkökulman valokuvan käyttämiseen 

ihmissuhdetyössä voimauttavan valokuvauksen menetelmällä. ( Jalonen, 

2010, 81–82 .) 

 

Judy Weiser on erottanut valokuvaterapiatyön kahteen toimintatasoon: 

valokuvaterapia ammatillisessa terapiatyössä (PhotoTherapy) ja 

terapeuttinen valokuvaus (Therepeutic Photography). Valokuvaterapian 

käytön terapiatyössä Weiser määrittelee ajatusten, kokemusten, tunteiden 

prosessoimiseksi ja aktivoimiseksi terapeutin hoidossa ja ohjauksessa.  
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Terapeuttinen valokuvaus taas on itseohjautuvaa ja terapiatoiminnan 

ulkopuolella olevaa itsetutkiskelua ja taiteellista ilmaisua. Terapeuttinen 

valokuvaus on valokuvaan liittyvää henkilökohtaista kuvatyöskentelyä ja se 

voi olla itsetutkiskeluun, ja kasvuun pyrkivää.  (Huttunen, Kalska 2012, 312–

313.) Doug Stewart määritteli vuonna 1978, että valokuvaterapia on 

valokuvan käyttämistä terapeutin ohjauksessa. Valokuvaterapialla 

vähennetään tai lievitetään psyykkisiä oireita ja helpotetaan psyykkistä 

kasvua. David Krauss määrittelee valokuvaterapian valokuvien tai 

valokuvausprosessin soveltamiseksi, jonka tarkoitus on luoda positiivinen 

muutos asiakkaan ajatuksissa, tunteissa ja käytöksessä. (Halkola, Koffert, 

Koulu, Krappala, Loewenthal, Parrella, Pehunen (toim.), 2011, 5.)  Jokainen 

valokuva, jonka asiakas ottaa on jonkinlainen omakuva, heijastus hänestä 

itsestään.  Jokainen valokuva sisältää jotain tietoa asiakkaasta, sen 

visuaalinen sisältö edustaa sitä, mikä oli asiakkaan mielestä niin tärkeää, että 

hän halusi ikuistaa hetken.  Vaikkei asiakas itse ole välttämättä itse 

valokuvassa, hän on siinä kuitenkin. Hän on valinnut, milloin, kuinka ja miksi 

kyseinen kuva on otettu (PhotoTherapy, i.a.) Kuva on yksi hetki henkilön 

elämästä. Toiselle kuva voi olla yhdentekevä, mutta toiselle hyvin merkittävä. 

Ei voida tietää, mikä kuvassa on se, joka nousee merkittäväksi kohdaksi. Se 

on jokaiselle hyvin henkilökohtainen asia. (Yle Arkisto, 2004.) 

 

Valokuvaa voidaan käyttää terapeuttisessa työssä monin eri tavoin, mutta 

valokuvaterapian menetelmät voidaan jakaa viiteen eri ryhmään: asiakkaan 

ottamat tai luomat kuvat, asiakkaasta otetut kuvat, omakuvat, perhekuvat ja 

muut omaelämäkerralliset kokoelmat ja kuvaprojektiot. 

Valokuvaterapeuttisella työskentelyllä on paljon merkitystä. Se herättää esiin 

tunteet, saa esiin sanallisen ilmaisun, aktivoi toimimaan, mahdollistaa luovan 

ilmaisun, syventää kokemusta ja edesauttaa itsensä kohtaamista. (Huttunen, 

Kalska, 2012, 313–314.) Psykoterapeutti Ulla Halkola on sanonut, että 

valokuva tuo päivänvaloon sellaisia asioita, joita sanat eivät voi tuoda. 

Valokuvaterapia ei kuitenkaan tarkoita sitä, että valokuvia analysoidaan 

liikaa. Jokaisen kuvan merkitys on valokuvan ottajalle hyvin 

henkilökohtainen, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa tulkita valokuvia ja 

niiden merkityksiä. Opinnäytetyössäni asiakkaat itse ottavat kuvia rajatusta 
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teemasta, joten käyttämäni menetelmä kuuluu asiakkaan itse ottamiin tai 

luomiin kuviin.  (Yle Arkisto, 2004.) 
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4. VIA VIS – VÄKIVALTAYÖN HANKE 

 

 

4.1 Via Vis:n historia 

 

Via Vis on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama hanke, joka aloitti 

toimintansa Oulussa vuonna 2012. Yhdistyksen työntekijät työskentelevät 

vakaviin, kodin ulkopuolisiin väkivaltarikoksiin syyllistyneiden nuorten 

aikuisten parissa. Vakituisia työntekijöitä Via Visillä on kaksi.  Asiakaspiiriin 

kuuluu myös väkivallalla oireilevat nuoret aikuiset. Työskentelyn tavoitteena 

on saada asiakkaan väkivaltainen käyttäytyminen vähenemään tai 

loppumaan kokonaan. Tavoitteena on myös, että vaikeasti tavoitettavat ja 

heikosti motivoituneet asiakkaat saadaan hoidollisen työn piiriin. Via Vis 

tekee yhteistyötä HelsinkiMission Aggredin kanssa ja lisäksi Via Vis kehittää 

yhteistyökumppaneidensa kanssa väkivaltatyötä. Muita 

yhteistyökumppaneita ovat muun muassa RISE (Rikosseuraamuslaitos) ja 

KRIS ry (Kriminellas Revansch i Samhället). (Via Vis – väkivaltatyön hanke.) 

 

Via Vis:n kohderyhmänä ovat kodin ulkopuolella väkivaltaa käyttävät 18–39 –

vuotiaat henkilöt, jotka käyttävät impulsiivista väkivaltaa, järjestäytyneeseen 

rikollisuuteen liittyvää väkivaltaa, välineellistä tai taloudellista hyötyä 

tavoittelevaa väkivaltaa ja jotka ovat potentiaalisia koulu – tai 

joukkosurmaajia.  (Via Vis – väkivaltatyön hanke.)   

 

Lokakuuhun 2010 asti Oulussa toimi pilottihankkeena YVV – projekti 

(Yhteistyössä Väkivaltaa Vastaan), joka sai toimintamallinsa Helsingin 

Aggredi – projektista. Lähtökohta YVV – projektille tapahtui Oulun Poliisin 

turvallisuusasioista vastaavan työntekijän toimesta. Hän tutustui 

HelsinkiMission Aikalisäprojektiin vuonna 2008 ja Oulun poliisilaitoksen 

mielestä vastaavanlaiselle toiminnalle olisi tilausta Oulussa ja sen 

lähikunnissa.  Oulun Poliisi lähti hakemaan kolmannen sektorin 

yhteistyökumppania väkivallan yhteistyöhankkeeseen ja 

yhteistyökumppaniksi löytyi Oulun Seudun Setlementti ry. (Via Vis – 

väkivaltatyön kuvaus, 2013.) 
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 HelsinkiMission edustajat kävivät Oulun läänin sovittelutoimistossa syksyllä 

2008 kertomassa katuväkivaltatyöstä, jota he tekevät. Sovittelujohtaja teki 

Oikeusministeriön alaiselle rikostentorjuntaneuvostolle raha-anomuksen 

projektin käynnistämiseksi syksyllä 2008. Projekti sai avustusta 19.5.2009 

tehdyllä päätöksellä ja projekti käynnistyi 1.9.2009 ja päättyi 30.6.2010.  

Aggredi – projektin työntekijöiden antama koulutus ja konsultointi olivat 

tärkeä osa YVV – projektin käynnistymisessä sekä kehittymisessä.  YVV – 

projektin päättymisen jälkeen rahoitusta haettiin RAY:ltä, mutta sitä ei saatu.  

Oulun Seudun Setlementti ry sai joulukuussa 2011 myönteisen 

rahoituspäätöksen, ja Via Vis – Väkivaltatyön hanke aloitti toimintansa (Via 

Vis – väkivaltatyön kuvaus, 2013.) 

 

 

4.2 Asiakastyö 

 

Pelkästään Oulun seudulla on satoja väkivaltarikollisia, jotka haluavat 

lopettaa väkivaltaisen käyttäytymisen. Via Vis hanke on tavoittanut noin 90 

kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyneitä tai väkivallalla oireilevia ihmisiä 

ja määrä kasvaa. Via Visin työntekijöiden mukaan väkivallan vastaiselle työlle 

on suuri tarve Oulun seudulla. (Kaleva, 2.7.2014.) 

  

Asiakastyö on Via Visillä suunnitelmallisesti ja terapeuttisesti orientoitunutta 

työtä. Asiakastyössä kunnioitetaan asiakkaan oman totuuden määrittelyä ja 

sen muokkautumista vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Lähtökohtana on 

kohdata asiakas ilman ennakko-oletuksia, eikä työskentely keskity vain 

väkivaltaoireiluun, vaan asiakas kohdataan kokonaisvaltaisesti ja yksilönä. 

Via Visin asiakastyössä pyritään vahvistamaan positiivia 

elämänhallintakeinoja ja saamaan uusi elämänasenne, joka johtaa kohti 

väkivallatonta elämää. Työskentelyn periaatteita ovat puolueettomuus, 

asiakaslähtöisyys ja omaehtoisuus ja jokaiselle asiakkaalle asiakastyö 

räätälöidään yksilöllisesti. (Via Vis – väkivaltatyön hanke, i.a.) 

 

Työskentely Via Vis:n kanssa voi alkaa heti rikoksen jälkeen, 
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elämäntilannetta selventävällä keskustelulla. Pääsääntöisesti kuitenkin 

hankkeen kanssa työskentely pyritään aloittamaan alle vuosi ennen 

vapautumista. Siviilien kanssa asiakkuus alkaa, jos henkilö kokee siihen 

tarvetta. Työskentelyn intensiivisyys vaihtelee viikoittaisista tapaamisista 2-3 

viikon välein tapahtuviin tapaamisiin. Asiakkuus voi kestää muutaman kerran 

tai jopa vuosia. Tavoitteena on saada asiakas sitoutumaan pidemmäksi 

aikaa, näin asiakkuussuhteessa saavutetaan luottamus ja päästään 

käsittelemään asiakkaalle tärkeitä asioita. (Via Vis – väkivaltatyön kuvaus, 

2013.) 

 

Via Visin työskentelyssä on viitteitä perheterapiasta, kognitiivis-

behavioristisesta terapiasta ja motivoivasta haastattelusta. 

Asiakastapaamiset ovat dialogisia, avoimia ja narratiivisia kokemuksia, joissa 

tuetaan asiakasta, kun hän luo itselleen uudenlaista tarinaa ja identiteettiä. 

Asiakas on paljon muutakin kuin väkivallan käyttäjä tai mahdollisesti 

rikollinen. Asiakkaiden kanssa tehtävä työskentely rakentuu sosiaaliseen 

konstruktionismiin. Via Vis käyttää työskennellessään eklektismistä 

lähestymistapaa, eli parhaimpien tekniikkojen valitsemista eri tyyleistä ja 

terapiaorientaatioista, jotta ne täyttäisivät kunkin asiakkaan tarpeet 

yksilöllisesti. (Lindström & Kumlander (toim.) ,2014, 220–221.) 

 

Via Vis työskentelyn alussa asiakkaan kanssa määritellään työskentelyn 

suunta ja tavoite. Suunnan ja tavoitteiden täytyy olla sellaisia, että asiakas 

kokee ne mielekkääksi.  Muutosprosessi etenee vähitellen, uusia 

ajattelumalleja, taitoja, arvoja ja näkökulmia käydään läpi ja niitä harjoitellaan 

tapaamisissa. Tapaamisten välillä on tärkeänä osana kotitehtävät ja 

uudenlaisten taitojen harjoittelu. (Lindström & Kumlander (toim.), 2014, 222.) 

 

Asiakastyötä tehdään Via Visillä parityönä, ja työparina on aina mies- ja 

naistyöntekijä. Tämä sen takia, koska se on todettu hyväksi 

työskentelymalliksi, ja asiakastyössä saadaan molemminpuolinen näkemys 

esille. Työntekijöillä on myös erilainen koulutustausta ja työhistoria ja tästä 

johtuen he tarkastelevat asioita eri näkökulmista.  Parina työskenteleminen 

mahdollistaa myös työntekijöiden keskinäisen reflektoinnin. Työskentelyn 
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tavoitteena on, että asiakas löytää itselleen sopivan elämäntavan, johon 

väkivalta ei kuulu tai väkivallan käyttö vähenee.  Ollessaan Via Visin asiakas, 

henkilöltä ei vaadita rikollisen käytöksen loppumista tai päihteettömyyttä, 

vaan sitä että hän pyrkii tosissaan elämänmuutokseen ja sellaiseen elämään, 

johon väkivalta ei enää kuuluisi. Asiakkaalle yritetään saada aikaan oivallus, 

ettei väkivaltaa tarvitse käyttää. Työskentelyssä pyritään valottamaan 

asiakkaalle, että väkivallan käytöllä on negatiivisia seurauksia, niin 

asiakkaalle itselleen kuin toisille ihmisille. (Lindström & Kumlander 

(toim.) ,2014,223- 224.) 

 

Työskentely Via Vis – Väkivaltatyön hankkeen työntekijöiden kanssa on 

asiakkaille vapaaehtoista ja tämä madaltaa asiakkaan kynnystä ottaa palvelu 

vastaan. Luottamuksellisen asiakassuhteen rakentaminen on 

tärkeää, koska ilman luottamusta, asiakas ei sitoudu omaan prosessiin. Kun 

asiakas kokee, että häntä kuunnellaan, arvostetaan ja kannustetaan aidosti, 

rakentuu ilmapiiri silloin turvalliseksi käsittelemään vaikeitakin asioita ja 

motivaatio muutostyöskentelyyn kasvaa. (Via Vis – väkivaltatyön kuvaus, 

2013). Asiakas on nähtävä sellaisena, mitä hän on parhaimmillaan, ei, 

rikollisena tai päidenongelmaisena tai epäonnistuneena ihmisenä, vaan 

ainutlaatuisena persoonana, puolisona, vanhempana ja työntekijänä. (Via Vis 

– väkivaltatyön kuvaus, 2013.) 
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KUVA 4. (Via Vis – väkivaltatyön kuvaus, 2013) 

 

Työskentelyn päättyessä mietitään mitä tapahtuu työskentelyn jälkeen. Joko 

asiakas pärjää ilman tukitoimenpiteitä ja hakeutuu itse tarvittaessa 

tukitoimien piiriin tai asiakas ohjataan eteenpäin, jonkun toisen 

palveluntarjoajan piiriin. Asiakkuuden päättyessä korostetaan sitä, että 

tarvittaessa asiakas ottaisi yhteyttä Via Vis:iin tai muuhun palvelutarjoajaan, 

kuten päihde- ja mielenterveyspalveluihin. (Via Vis – väkivaltatyön kuvaus, 

2013.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 

 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on tarjota Via Vis – Väkivaltatyön hankkeen 

asiakkaille luova menetelmä, jonka avulla asiakkaat voivat käsitellä 

elämänmuutostaan, eli väkivallan vähentämistä tai siitä luopumista 

kokonaan.  Haluan myös tarjota väkivaltatyötä tekeville henkilöille luovan 

työskentelymuodon, jota he voivat halutessaan käyttää.  Tarkoituksena on 

auttaa väkivaltaa käyttäviä asiakkaita kohtaamaan itsensä ja pohtimaan, mitä 

väkivallaton elämä heille tarjoaa tai voisi tarjota. Valokuvaprojektin 

teema ”Minun väkivallaton elämäni”, tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden 

luovasti tuoda esille oman näkemyksensä siitä, mitä väkivallaton elämä 

hänelle merkitsee. Asiakas pääsee ilmaisemaan itseään ja kertomaan, mitkä 

asiat ovat muodostuneet hänelle tärkeiksi. Itsensä ilmaiseminen 

valokuvauksen keinoin voi antaa asiakkaalle uuden näkökulman omaan 

muutosprosessiinsa.  

 

Päädyin tekemään opinnäytetyöni väkivaltatyön kentällä, koska 

vastaavanlaista opinnäytetyötä ei ole aiemmin tehty. Yleensä väkivaltaan 

liittyvien opinnäytetöiden pääpaino on väkivaltaa kokeneissa henkilöissä, ei 

väkivaltaa käyttävissä henkilöissä.  Opinnäytetyön tarkoituksena on myös 

kehittää väkivaltatyöhön työmuoto, joka on helppokäyttöinen ja helposti 

muokattavissa  
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6 VALOKUVAUSPROJEKTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

 

 

6.1 Suunnittelu 

 

Opinnäytetyön suunnittelu alkoi syksyllä 2013 yhteydenottona Via Vis:iin ja 

yhteisenä pohdintana Via Vis:n työntekijöiden kanssa, jossa pohdimme 

opinnäytetyön aihetta, menetelmää, tarkoitusta ja ajankohtaa. Lähtökohtana 

oli toiminnallinen opinnäytetyö, joka liittyisi Via Vis:n asiakastyöhön. 

Kehittelimme yhdessä ajatuksen valokuvausprojektista, jossa Via Vis:n 

asiakkaat ottaisivat kuvia. Valokuvausprojektin teemaksi mietittiin aihetta, 

joka tukisi asiakkaiden muutosprosessia väkivallattomaan elämään. Tämän 

jälkeen idea jätettiin hautumaan ja palasimme aiheeseen uudestaan keväällä 

2014. Silloin sovimme yhteisessä palaverissa, että toteuttaisin produktiona 

valokuvausprojektin Via Vis:n asiakkaiden kanssa ja valokuvauksen teemaksi 

muodostui ”Minun väkivallaton elämäni”.  Sovimme Via Vis:n työntekijöiden 

kanssa, että he kyselevät asiakkailtaan, ketkä haluaisivat osallistua 

valokuvausprojektiin ja kun projektista kiinnostunut asiakas on löytynyt, tulen 

esittelemään hänelle valokuvausprojektin idean. Sovimme myös, että 

järjestän valokuvaukseen tarvittavat välineet eli kameran.   

 

Syksyllä 2014 kirjoitin opinnäytetyösuunnitelmani ja esittelin sen. 

Valokuvausprojekti oli suunnitteluvaiheessa muotoutunut seuraavanlaiseksi: 

Via Visn: asiakkaat ottavat kuvia omasta elämästään teemalla ”Minun 

väkivallaton elämäni”. Kuvausaikaa annetaan noin viikko ja tämän jälkeen 

asiakkaan kanssa tavataan uudestaan. Otettaville kuville rajattiin 

minimääräksi viisi kappaletta. Ajattelin tämän olevan sopiva määrä, jonka 

jokainen pystyy ottamaan viikon aikana.  Kun asiakas tavataan ensimmäisen 

kerran, hänelle selitetään tarkemmin valokuvausprojektin idea, annetaan 

kamera käyttöön, pyydetään allekirjoittamaan suostumuslomake kuvien 

käyttöön opinnäytetyössä ja sovitaan seuraava tapaamiskerta. Toisella 

tapaamiskerralla käydään läpi asiakkaan ottamat kuvat ja esitän niihin liittyviä 

kysymyksiä. Näillä kysymyksillä tarkoitan, että yritän saada asiakkaan 

kertomaan, miten hän mieltää valokuvat, miten ne kuvastavat hänen 
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väkivallatonta elämää, miksi hän on ottanut kyseiset kuvat ja niin edelleen.  

Toisella tapaamiskerralla myös kerään haastattelun kautta palautetta 

asiakkaalta. Haastattelut nauhoitetaan, tästä informoidaan asiakasta 

etukäteen.  Tapaamiset sovittiin tapahtuvaksi Via Vis:n tiloissa, sillä se on 

asiakkaille tuttu ja turvallinen ympäristö. Haastattelutavaksi valitsin avoimen 

haastattelun.  Avoin haastattelumenetelmä sopi mielestäni parhaiten, sillä 

näin asiakas saa itse kertoa mahdollisimman vapaasti ottamistaan 

valokuvista ja niiden merkityksistä.  

 

Valokuvausprojektin asiakkaiksi rajattiin aluksi Via Vis:n asiakkaat, mutta 

myöhemmin sovimme, että voisimme kysyä halukkaita myös Via Vis:n 

kanssa samoissa tiloissa toimivalta KRIS ry:ltä, joiden asiakkailla on myös 

väkivaltataustaa.  Asiakkaiden pyytäminen valokuvausprojektiin annettiin Via 

Vis:n työntekijöille, tämän uskottiin olevan paras tapa saada mahdollisimman 

moni asiakas osallistumaan projektiin. Täysin tuntematon ihmisen esittämä 

pyyntö voisi aiheuttaa saman tien kieltäytymisen.  Osallistuvien määrä 

rajattiin 3-5 henkilöön.  Yhteydenpito asiakkaiden välillä sovittiin tapahtuvaksi 

myös Via Vis:n työntekijöiden kautta, eli asiakkaat ilmoittaisivat heille 

mahdollisen estymisen tai projektista pois jättäytymisen.  

 

Riskejä arvioidessa suurimmaksi huolenaiheeksi nousi halukkaiden 

asiakkaiden saaminen mukaan projektiin.  Jos asiakkaita ei saataisi mukaan, 

ei valokuvausprojektia luonnollisesti pystyttäisi toteuttamaan. Riskinä oli 

myös se, että aluksi asiakkaat lähtisivät kyllä mukaan, mutta jättäisivät 

projektin kesken. Näin myös riskinä sen, että asiakkaat pitäisivät 

valokuvauksen teemaa liian vaikean, eivätkä omasta mielestään kykenisi 

ottamaan teemaan sopivia kuvia. Tätä riskiä pyrin minimoimaan 

mahdollisimman hyvällä ohjeistuksella. Pienempiä riskejä olivat taas 

mahdollinen kameran katoaminen tai rikkoutuminen.  
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6.2 Toteutus  

 

 

6.2.1 Asiakas 1 

 

Ensimmäinen projektista kiinnostunut asiakas saatiin syyskuussa 2014. 

Sovin Via Vis:n työntekijöiden kanssa tapaamisajan, jossa esittelin projektia 

asiakkaalle tarkemmin, pyysin allekirjoituksen suostumuslomakkeeseen ja 

sovimme yhdessä Via Vis:n työntekijän ja asiakkaan kanssa seuraavan 

tapaamisajan, jolloin kävisimme yhdessä kuvat läpi. Seuraava tapaaminen 

sovittiin noin viikon päähän ensitapaamisesta.  Asiakas ei halunnut käyttää 

tarjoamaani kameraa, vaan hän halusi ottaa kuvat puhelimensa kameralla, 

tämä sopi minulle hyvin.  

 

Sovittu toinen tapaamiskerta jouduttiin siirtämään, sillä sovittuna 

tapaamispäivänä asiakas soitti ja kertoi olevansa sairas. Tapaaminen 

siirrettiin viikolla eteenpäin ja tämä antoi myös asiakkaalle lisäaikaa ottaa 

kuvia.  Tapasimme siis kahden viikon päästä ensitapaamisesta.  Toisella 

tapaamiskerralla olin asiakkaan kanssa kahden ja haastattelin häntä hänen 

ottamistaan valokuvista. Asiakas oli ottanut neljä valokuvaa, joka oli 

vähemmän mitä oli pyydetty.  Siirsimme kuvat hänen puhelimestaan 

kannettavaan tietokoneeseen ja katsoimme kuvat sen kautta.   

 

Asiakas oli ottanut kuvat kahdesta erilaisesta kukasta, auringonlaskusta ja 

kynttilästä, joka palaa pimeässä. Asiakkaan kuvissa voimakkaimmin esiin 

nouseva teema oli luonto, sillä neljästä kuvasta kolme liittyivät jollain tapaa 

luontoon. Asiakas kertoikin luonnon olevan hänelle tärkeä voimavara ja 

paikka jossa hän voi rauhoittua.  

 

Tykkään olla siellä (luonnossa), siellä saa mielenrauhan. (Asiakas 1, 

henkilökohtainen tiedonanto 16.9.2014). 

 

Siellä (luonnossa) pystyy rauhottumaan ja siellä pystyy niinku... pystyy 
niinku kaikki murheet unohtamaan ku aattelee jotain muuta. (Asiakas 
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1, henkilökohtainen tiedonanto 16.9.2014). 
 

Haastattelussa kysyin asiakkaalta, mitä luonto antaa hänelle, mitä hän saa 

siitä kun menee luontoon.  Asiakkaalle luonto oli pakopaikka, paikka jossa 

hän voi unohtaa kaikki murheet ja väkivallan.  Luonto on hänelle paikka, josta 

hän saa voimaa ja antaa paljon positiivista energiaa. 

 

Silleen mää ajattelen tiiäkkö…et ku luonto on niinku semmonen 
positiivinen, se antaa ihmisille oikeesti niin paljon.. (Asiakas 1, 
henkilökohtainen tiedonanto 16.9.2014). 
 

Mää pystyn sulattamaan mun tunteet niinku luonnossa. (Asiakas 1, 

henkilökohtainen tiedonanto 16.9.2014). 

 

Se on niinku oikeesti uskomaton paikka (tauko) koska..ne tuoksut, se 
haju, ne kauniit maisemat se on niinku niin romanttista..että. Se niinku 
antaa mulle voimaa ja aina kun mulla on murheita mää pystyn 
juoksemaan suoraan mettään ja..olla siellä ja..jätän kaiken siihen sit 
ku mä lähen. Se antaa mulle paljon. (Asiakas 1, henkilökohtainen 
tiedonanto 16.9.2014.) 

 

 
KUVA 5. (Asiakas 1) 
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KUVA 6. (Asiakas 1) 

 

Haastattelussa asiakas kertoi, että jos hän vielä käyttäisi väkivaltaa samalla 

tavalla, luonto ei olisi hänelle niin merkityksellinen, vaikka se on aina tärkeä 

ollutkin. Kun väkivalta on hallinnut elämää, ei ole ollut aikaa ajatella muuta.  

 

Siis mää oon aina tykännyt luonnosta, lapsesta asti. Mut sillon ku mä 
rupesin käyttään väkivaltaa tiiätsä siinä mun tilanteessa mua ei enää 
kiinnostanut elänks mää vai en. (Asiakas 1, henkilökohtainen 
tiedonanto 16.9.2014). 

 

Sen lisäksi, että kuvissa esiintyvä luonto on tärkeä ja antaa asiakkaalle 

voimaa, hän löysi ottamistaan kuvista viittauksia omaan elämäänsä ja 

elämänvaiheisiinsa. Kuvat saivat hänen myös miettimään aiempaa 

elämäänsä, johon väkivalta on kuulunut. Haastattelussa asiakas myös puhui 

muutoksesta, jonka hän on halunnut tehdä elämälleen. Lisäksi asiakas pohti 

haastattelun aikana, mistä väkivalta on tullut hänen elämäänsä, mistä kaikki 

on lähtenyt liikkeelle.  
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Joo niinku tuo (KUVA 7) muistuttaa mua paljo näistä asioista tiiäkkö, 
nii. Vaikka se on oikeesti tyylikäs kuva mut jotenkin tulee 
tiiätsä…(tauko) jotenkin tulee se tiiätkö..niinku…miettii ite oman 
pisteen miten on kasvanut ja missä se on menny se väärin niinku 
kasvatuksessa tai niinku ei kasvatuksessa..silleen miten niinku miten 
väkivalta tullu mun elämään. (Asiakas 1, henkilökohtainen tiedonanto 
16.9.2014.) 

 

Ja silleen niinku toi niinku toi merkitsee paljon toi kuva. Se tuo paljon 
asioita semmosia asioita mitä mää oon tehny (tauko) se on voimakas 
tunne tiiäkkö.  (Asiakas 1, henkilökohtainen tiedonanto 16.9.2014). 
 
Tiätsä…ihminen oppii elämässä paljon. Kokenut pahoja asioita…mut 
haluaa jotain muuttaa, muuttaa omassa elämässä esimerkiksi sillä 
tavalla että…mitä mää hyödyn väkivallasta? Miks mä teen sitä? Miks 
mä satutan toista ihmistä? Miks mä teen itelle ongelmia, mää voin elää 
parempaa elämää jos mää haluan elää. (Asiakas 1, henkilökohtainen 
tiedonanto 16.9.2014.) 
 

 
KUVA 7. (Asiakas 1) 
 
 

Viimeisessä asiakkaan ottamassa kuvassa oli kynttilä, joka palaa pimeässä 

ja tällä kuvalla näytti olevan asiakkaalle kaikkein suurin merkitys. Asiakas 

sanoi olevansa kuvassa oleva valo, ja hänen ympärillään oleva pimeys 

kuvasti hänen entistä elämäänsä, jossa häntä käytettiin hyväksi eikä oikeita 

ystäviä ollut. 
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Tää merkkaa paljon oikeesti..pieni valo mun sydäm…niinku kehossa, 
tiiätkö ja ympärillä on pimeetä. (Asiakas 1, henkilökohtainen 
tiedonanto 16.9.2014). 

 

Pimeys on se, etten mä nähnyt elämässä paljon asioita. En 
nähny…olin sokeutunut tiiäkkö. En tiennyt mikä on totuus. Kaikki 
kaverit käytti jollain tavalla hyväksi jossain tapaa..tiiätkö. Ei ollu oikeita 
ystäviä vaan rahan perässä ja muuta juttua. (Asiakas 1, 
henkilökohtainen tiedonanto 16.9.2014.) 

 

Mää on tuo valo joo. Mää ite olin siinä pimeydessä mukana, mutta 
mää jätin sen pimeyden pois. (Asiakas 1, henkilökohtainen tiedonanto 
16.9.2014). 
 

 
KUVA 8. (Asiakas 1)  
 
 

Asiakas löysi myös muita merkityksiä kuvasta. Sen lisäksi, että hän piti 

itseään valona pimeyden keskellä, hän myös itse ollut pimeydessä ja siirtynyt 

siitä valoon. Valo symbolisoi hänelle myös sitä hetkeä, kun asiakkaalle on 

syttynyt ajatus, että hän ei halua elää enää elämää, johon kuuluu rikollisuus 

ja väkivalta. 
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Et mä ite joskus on ollut siinä pimeässä, tein asioita mitä en tajunnu 
mutta..tiiätkö..mut sitten oli aikaa siirtää itteni valoon (Asiakas 1, 
henkilökohtainen tiedonanto 16.9.2014). 

 

Mulle syttyi pimeydessä tiätsä se valo et nyt on aika päästä 
eroon…jättää rikollisuus taakse. (Asiakas 1, henkilökohtainen 
tiedonanto 16.9.2014). 
 
 

6.2.2 Asiakas 2 

 

Toinen Via Vis:n asiakas lähti mukaan valokuvausprojektiin lokakuun lopussa 

2014. Via Vis:n työntekijä otti minuun yhteyttä, että projektista kiinnostunut 

asiakas on löytynyt ja, että hän tarvitsee valokuvaukseen kameran. 

Asiakkaan tilanteen vuoksi valokuvia pystyttiin ottamaan vain muutaman 

tunnin aikana kun asiakas oli käymässä Via Vis:llä tapaamisessa. Sovimme, 

että toimitan kameran Via Vis:n toimistoon, ja Via Vis:n työntekijä käy 

asiakkaan kanssa ottamassa valokuvat. Asiakkaalle sopi vain tietyt päivät 

tapaamisille, joten tapaaminen sovittiin hänen aikatauluunsa sopivaksi. 

Tapaaminen sovittiin viikon päähän kuvien ottamisesta ja tapasin asiakkaan 

ensimmäistä kertaa, kun kuvia tarkasteltiin. Asiakas oli ottanut yhteensä 

kahdeksan kuvaa, siirsimme kuvat kamerasta kannettavaan tietokoneeseen 

ja katsoimme kuvat sen kautta. Osassa asiakkaan ottamissa valokuvissa oli 

mahdollisuus tunnistaa kuvien ottaja ja kerroin että näitä kuvia en tule 

julkaisemaan opinnäytetyössäni, mutta kysyn silti niiden merkityksestä. 

 

Asiakas oli ottanut kuvia jalkaparista lehtien keskellä, pihlajanmarjatertusta, 

sydämen muotoisesta lehdestä, kynästä, kuvan itsestään ulkona ja kolme 

kuvaa, joissa kaikissa oli mukana lukko, koristetimantteja ja avain.  Näiden 

lisäksi yhdessä kuvassa oli mukana myös hänen kätensä, jossa näkyy 

asiakkaan tatuointi.  Kolmessa kuvassa asiakas oli jollain tapaa kuvannut 

itseänsä, mukana oli jalat, omat kasvot tai käsi. Asiakas kertoi, että on 

miettinyt paljon omaa itseänsä muutosprosessin aikana ja että nykyään hän 

on enemmän sinut itsensä kanssa.  Asiakas kertoi myös muutoksesta joka on 

hänessä tapahtunut, hän tuntee itsensä iloisemmaksi ja positiivisemmaksi. 

Iloisuuden takia hän halusi ottaa kuvan jaloistaan lehtikasan keskellä, koska 
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kuva oli näin värikkäämpi. Asiakas oli ottanut myös kasvokuvan itsestään ja 

tässä kuvassa hän hymyilee. Hän kertoi, että sekin kuva kuvastaa sitä, että 

hän on miettinyt omaa itseään ja on paljon positiivisempi. 

 

Joo ja alkanu olla niinku sujut tolleen niinku ittensä kanssa ja hyväksyy 
kaiken..kaikki asiat että, niin on käynyt ja niille ei voi mittään ja tästä 
eteenpäin vaan. (Asiakas 2, henkilökohtainen tiedonanto 29.10.2014.) 

 

Niin on se kai oman ittensäkin kattomista että tuota..minkälainen sitä 
oli tai on nykyään. (Asiakas 2, henkilökohtainen tiedonanto 
29.10.2014).  

 

Nykyään sitä hymmyilee kaupungill..niinkö ihmiset nuo tuli..nyttenki 
tuossa matkan varrella ihmisiä vastaan niin hymmyilee jopa ihmisille ja 
niinkö se vaatetus ja kaikki se ulkonäkö ettei enää ole niin naama 
kurtussa ja semmonen tämmönen möreä että sitä ossaa olla 
semmonen ilonen. (Asiakas 2, henkilökohtainen tiedonanto 
29.10.2014.) 

 

No siinä oli vaihtoehto asfaltti vai lehet nii minähän kömmin sinne 
lehtien tykö ja otin siitä vaan kuvan että..että tuohan se niinkö 
väriä..siinä on keltasta ja tuommosia niin tuohan sen niinkö väriä 
elämään. (Asiakas 2, henkilökohtainen tiedonanto 29.10.2014.)  

 

 

KUVA 9. (Asiakas 2) 
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Asiakas oli ottanut kolme kuvaa, joissa kaikissa oli kolme koristetimanttia, 

lukko ja avain ja lisäksi yhdessä kuvassa oli vielä hänen kätensä.  Kuvissa 

esiintyvä lukko, kuvastaa sitä, kuinka hän on ollut elämässään ”lukossa” ja 

kuinka hän on saanut tämän lukon auki, löytänyt avaimen siihen, että ei ole 

enää väkivaltainen.  Hän on päässyt irti vanhasta elämästään.  

Koristetimantit kuvaavat sitä, kuinka elämä ja tulevaisuus näkyvät kirkkaana 

edessä.  

 

No tuota se lukko…ja sehän on auki siinä niin sitä ei ole enää niinku 
lukossa et sitä on niinku saanu sen avaimen niinkö avaimen…pois 
päässy siitä (väkivallasta) ja muutenki siitä vanhasta elämästä on 
päässy niinku irti että…on saanu niinku auki sen ja ei ole ennää 
takertunut mihinkään. (Asiakas 2, henkilökohtainen tiedonanto 
29.10.2014.) 

 

Kirkkaasti ja kivasti näkkyy se elämä etteenpäin. (Asiakas 2, 
henkilökohtainen tiedonanto, 29.10.2014). 

 

No silleen että..niinku..nuohan on niinku timantteja et kirkasta..et 
kirkas elämä olis eessä ja kaikkea. (Asiakas 2, henkilökohtainen 
tiedonanto 29.10.2014).  

 

 
KUVA 10. (Asiakas 2) 
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KUVA 11. (Asiakas 2) 

 

 

Kuva, jossa asiakkaan tatuointi näkyi oli värillinen tatuointi ja asiakas kertoi, 

että hän on aina korostanut itseään tatuoinneilla, ja että muut tatuoinnit ovat 

olleet synkkiä kuvia. Asiakkaan kädessä oleva värillinen tatuointi on hänen 

ainoa värillinen tatuointinsa. Hän halusi oman kätensäkin mukaan kuvaan, 

sillä se kuvastaa häntä itseään ja myös hänen vanhaa elämäänsä. Samassa 

kuvassa on kuitenkin lukko auki ja koristetimantteja, eli hän on löytänyt 

avaimen ongelmiinsa ja tulevaisuus näyttäytyy positiivisena. 

 

Joo sitä tatuoinneilla on niinku korostanut…ommaa itteänsä varsinki 
paljon on synkkiä kuvia ittestä.. mut sitten yhtäkkiä vaan tajusi että 
vois laittaa niinkö tatuoinnin ja se on niinku värikäs ja..että 
tuota..pikkuhiljaa niinkö..se minusta se sopii tuohon hyvin ja että niinku 
kuvastaa itteänsä ja niinkö vanhaaki elämää sit..niin sanotut synkät 
tatuoinnit.  (Asiakas 2, henkilökohtainen tiedonanto 29.10.2014.) 

 

Yhdessä asiakkaan ottamassa kuvassa on mukana koristetimantit, avaimet 

ja lukko, mutta tällä kertaa lukko on kiinni ja kuva on otettu tummaa taustaa 

vasten. Asiakas kertoo, että tumma pohja kuvastaa sitä synkkyyttä, jossa hän 

on ollut, mutta hän on silti löytänyt siitä ulospääsyn.  
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No siinähän on tumma pohja ja näin että..niinku ois..niinku sen kaiken 
synkkyydessä olleessa on ollu kiinni niin niin tuota on sitten löytänyt 
sen avaimen ja löytänyt sen niinkö sieltä synkkyydestä ne timantit, 
tuon kirkkauden että ku se saa olla auki tuolla avaimella. (Asiakas 2, 
henkilökohtainen tiedonanto 29.10.2014.) 

 

Asiakas oli ottanut kaksi kuvaa, jotka liittyivät luontoon, sydämenmuotoinen 

lehti ja pihlajanmarjaterttu. Asiakas kertoi luonnon olevan hänelle tärkeä, ja 

että nykyään hän myös kiinnittää enemmän huomiota ympärilleen. Eli silloin 

kun hänen elämänsä ei ole vielä ollut väkivallatonta, hän ei ole osannut 

keskittyä samalla tavalla ympärillä oleviin asioihin.  Asiakas kertoi, että hän 

on löytänyt kiinnostuksen siihen, mitä ympärillä tapahtuu.  

 

No minä oon huomannu et nyt on niinkö..enemmän niinkö…niinkö 
enemmän aikaa ajatella mitä ympärillä on. Että sitä on niinkö..minä 
oon alkanut huomaamaan että niinkö nätit värit on ja..sitten niinkö 
paljon katon niinkö luontoa ja tuommosta et sitä on alkanu löytää sitä 
kiinnostustakin siihen et mitä on niinkö ympärillä että ei aina vaan ole 
se lähietäisyys et on vähän muutakin, muutakin elämässä ja 
maailmassa ko oma ittensä ja tai sitten niinkö ne lähimmäiset että..että 
löytyy muutakin..luonto ja se on oikein kiva. (Asiakas 2, 
henkilökohtainen tiedonanto 29.10.2014.) 

 
Joo..oon minä alkanu niinkö..ainahan minä oon tykännyt luonnosta ja 
näin mut nyt nykyään vielä enemmän ko sitä huomaa et osaa kattoa 
ympärillekin. (Asiakas 2, henkilökohtainen tiedonanto 29.10.2014). 
 
Nykyään mie saattaisin aatella jopa lähteä käveleskelleen ihan niinkö 
muuten vaan tuonne pöpelikköön mut ei sillon ollu puhettakaan että 
ajatuskaan että mihin pöpelikköön, koska käyny mielen vieressäkään. 
(Asiakas 2, henkilökohtainen tiedonanto 29.10.2014). 
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KUVA 12. (Asiakas 2) 

 

Lisäksi sydämenmuotoinen lehti, johon aurinko paistaa kuvastaa asiakkaalle 

sitä, että elämässä tulee myös positiivisia asioita vastaan, vaikka olisi 

mennytkin huonosti.  

 

Ja se aurinko niinkö kyllä se niinkö paistaa risukassaankin. (Asiakas 2, 
henkilökohtainen tiedonanto 29.10.2014). 

 

Joo tottakai, että kyllähän niitä hyviäkin (juttuja) tullee enemmin tai 
myöhemmin jossakin vaiheessa vastaan. (Asiakas 2, henkilökohtainen 
tiedonanto 29.10.2014). 
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KUVA 13. (Asiakas 2) 

 

 Viimeinen kuva oli asiakkaan ottama kuva kynästä. Hän kertoi purkavansa 

pahan olon piirtämällä, maalaamalla tai kirjoittamalla ja, että hän on aina 

tehnyt niin. Asiakas kertoi että maalaaminen, piirtäminen tai kirjoittaminen on 

hänelle helppo ja mukava tapa käsitellä tunteitaan ja purkaa myös 

negatiivisia tunteita.   

 

Aika paljon ku on..siis ihan paha olo ittellä ollu ja näin niin minä oon 
kaikki purkanu  monesti niinkö kynällä ja paperilla, piirtänyt maalannu 
tai jos on ollu joku…asia niin minä oon kirjottanut sen asian paperille. 
Niin se jää niinkö periaatteessa siihen paperille ja unohtuu ja se asia 
on niinkö käsitelty. (Asiakas 2, henkilökohtainen tiedonanto 
29.10.2014.) 

 

Sitä purkaa sen pahan olon ja näin sit yleensä niinkö piirtämällä tai 
kirjottamalla tai… (Asiakas 2, henkilökohtainen tiedonanto 
29.10.2014).  

 

Niin luultavimmin, että se..tuo on hyvin helppo ja mukava tapa niinkö 
päästää ittestänsä höyryjä ulos ja tunteita ja tommosta. (Asiakas 2, 
henkilökohtainen tiedonanto 29.10.2014). 
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KUVA 14. (Asiakas 2) 

 

6.2.3 Asiakas 3 

 

Kolmas asiakas mukaan projektiin saatiin helmikuussa 2015. Via Vis:n 

työntekijä otti minuun yhteyttä sähköpostilla ja sovimme tapaamisajan, jolloin 

tulen esittelemään asiakkaalle valokuvausprojektia ja pyydän allekirjoituksen 

suostumuslomakkeeseen.  Ensimmäisessä tapaamisessa esittelin 

valokuvausprojektin idean ja pyysin allekirjoituksen 

suostumuslomakkeeseen. Asiakas halusi käyttää omaa 

kännykkäkameraansa kuvien ottamiseen. Seuraava tapaaminen sovittiin noin 

viikon päähän. Sairastuin kuitenkin itse sovittuna tapaamispäivänä joten 

jouduimme siirtämään toista tapaamiskertaa viikolla eteenpäin. Asiakas oli 

ottanut paljon kuvia, yhteensä kolmekymmentä. Asiakkaan ottamat kuvat 

liittyivät eläimiin, luontoon, opiskeluun ja hänen arkeensa.  

 

Asiakas oli ottanut monta kuvaa erilaisista eläimistä, kuten koirista ja 

vasikoista. Asiakkaalle eläimet ovat hyvin tärkeitä ja ne liittyvät hyvin vahvasti 

hänen tähän hetkiseen elämäänsä. Lisäksi nuorempana asiakas on pystynyt 

näyttämään avoimesti tunteensa eläimille, ja hänen mielestään hän on 
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eläimiltä saanut hellyyttä ja rakkautta. Eläimet ovat iso osa hänen nykyistä 

elämäänsä, johon väkivalta ei kuulu. Aikaisemmin hän ei olisi voinut 

kuvitellakaan esimerkiksi lemmikin ottamista, mutta on nyt harkinnut sitä 

paljonkin. Eläinten parissa työskentely on myös hänen haaveammattinsa.  

 

Ei kyllä mulla oli se elämä niinku niin sekavaa että ei siihen vois 
harkitakaan mittään niinku lemmikkiä. Ihan syystä että, jos ei.. hyvä 
että pysty itestään huolen pitämään niin miten voi pittää siitä 
lemmikistä huolta.  (Asiakas 3, henkilökohtainen tiedonanto 
16.2.2015.) 

 

Tää kuva nyt kuvastaa aika hyvin sitä niinku…sitä minun toiveita ja 
haaveita mitkä on ollu jo usseita vuosia, mää tykkään tosi paljon olla 
eläinten kanssa tekemisissä ja ja ja..ja sitten se kuvastaa aika paljon 
sitä tämänhetkistä arkee, et mistä minun arki koostuu. (Asiakas 3, 
henkilökohtainen tiedonanto 16.2.2015.) 

 
 

Ja niinku se on jännä mitenkä niinku tuntuu että minun koko olemus ja 
persoona muuttuu siinä ku minä oon niitten (eläinten) kanssa. 
(Asiakas 3, henkilökohtainen tiedonanto 16.2.2015). 

 

Joo tai oikeestaan se lapsuudenkoti oli vähän..vähän semmonen 
raaka ja ja en tiiä voiko sitä sannoo että rakkaudeton mutta niinku 
semmonen et sitä rakkautta ja hellyyttä ei saanu eikä sitä osotettu 
millään tavalla niin..se oli sit ainut..ainoa oikeestaan eläimet miltä sai 
hellyyden osotuksia ja niille sai näyttää ite avoimesti niinku tunteensa. 
(Asiakas 3, henkilökohtainen tiedoanto 16.2.2015.)  
 
 

 
KUVA  15. (Asiakas 3) 



40 
 

 
 

 
 

 
KUVA 16. (Asiakas 3) 

 
 
 
Asiakas oli ottanut myös kuvia liittyen hänen opiskeluunsa. Hän on nyt 

löytänyt alan, joka häntä kiinnostaa ja josta hän selvästi nauttii. Kouluun 

pääseminen ja opiskelu ovat olleet hänellä pitkään haaveena ja nyt hän on 

päässyt toteuttamaan haaveensa. Hänen väkivallattomaan elämäänsä 

kuuluu vahvasti opiskelu ja se on hänelle merkityksellistä.                                                                                                                    

 

On oikeastaan että se niinku, kun se on ollu jo vuosia haaveena että 
pääsee opiskelemaan ja pääsee toteuttamaan niitä omia haaveita ja ja 
tavallaan niinku tavallaan niinku tuntuu että se homma on niinku, tai 
että minun ois pitänyt tehä sitä aina. (Asiakas 3, henkilökohtainen 
tiedonanto 16.2.2015). 

 

Et nyt on ensimmäinen kerta ku on hakeutunut semmoselle alalle et 
mitä vois tehdä ilmaseksikin. Ja niinku se palkka on vaan siinä 
plussaa. (Asiakas 3, henkilökohtainen tiedonanto 16.2.2015.) 

 

Luonto nousi myös vallitsevaksi teemaksi asiakkaan ottamissa kuvissa, 

hänellä oli esimerkiksi paljon kuvia erilaisista maisemista ja kuvia 

auringonlaskusta. Luonto ja ulkona liikkuminen ovat asiakkaalle 

merkityksellisiä, varsinkin kun hän ei ole päässyt pitkään aikaan liikkumaan 

vapaasti. Luonto on hänelle paikka, jossa hän pystyy rauhoittumaan.  

 
Tää kuva (kuva 19) on sitä varten otettu et niinku niinku ku ei oo 
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päässy vuosiin liikkumaan mihinkään ja nähny ainoastaan aitaa 
muuria ja tämmöstä niin sitten kun pääs luonnon keskelle käytännössä 
asumaan tai tolleen niinku että siinä koko ajan luonto jollain tavalla 
läsnä. (Asiakas 3, henkilökohtainen tiedonanto 16.2.2015). 

 

Ja kun mää oon tykänny pienestä asti liikkua luonnossa, käydä vael-
tamassa, käydä kalassa, metästämässä ja ja ynnä muuta ynnä muuta. 
Luonto on semmonen toinen elementti mikä on, mikä rauhottaa minua. 
(Asiakas 3, henkilökohtainen tiedonanto 16.2.2015.) 

 
 

 

KUVA 17. (Asiakas 3) 
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KUVA 18. (Asiakas 3) 

 

 

KUVA 19. (Asiakas 3) 
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KUVA 20. (Asiakas 3) 

 

Moni kuva liittyi myös asiakkaan omaan arkeensa, jota hän elää. Hän oli 

ottanut kuvia omasta asunnostaan, asuntonsa parvekkeelta ja tekemästään 

ruuasta. Pienet asiat arjessa ovat hänelle tärkeitä, kuten se että hän saa itse 

päättää mitä syö. Hän on myös alkanut nyt kiinnittää huomiota omaan 

elinympäristöönsä, esimerkiksi asunnon siisteys on hänelle tärkeä asia, 

ennen se ei ollut. 

 

Ja sitten tuossa on nyt sitä vähän niinku tossa kuvassa sitä arkee 
(kuva 19) mutta että niinku, innoissaan ku saa tehä ite ruokaa, saa 
syyä just sitä mitä haluaa ei oo ennää vankilan viranomaiset 
määräämässä että mitä sinun pittää syyä. (Asiakas 3, 
henkilökohtainen tiedonanto 16.2.2015). 

 

Ehkä se on siinäkin että ku ei oo ite voinu niinku henkisesti hyvin niin 
ei oo sitten panostanukkaan millään tavalla siihen ommaan 
eliympäristöönsä. (Asiakas 3, henkilökohtainen tiedonanto 16.2.2015). 

 

Jotenkin, en tiiä vaikuttaako siihen tuo vankila vai miten mutta ossaa 
niinku tai ainakin toistaseksi ossaa arvostaa hyvin just pieniä asioita. 
(Asiakas 3, henkilökohtainen tiedonanto 16.2.2015). 
 
Kun on ollu siellä työharjottelussa viikon niin niin ku ei oo iltasin sitten 
hirveesti jaksanut panostaa ennää niinku siivota ja muuta et..sitten 
on...eilen oli ensimmäinen vappaapäivä siivosin ja tiskasin mutta 
niinku huomaa että ei mulla oo aikasemmin ahistanut tai mittään..ei 
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mua häirinny millään tavalla jos mulla on ollu asunto sekasin mutta nyt 
tuossa jotenkin niinku mulla alkaa ahistamaan ihan sairaasti jos mää 
tiiän että siellä on ne tiskit tiskaamatta. (Asiakas 3, henkilökohtainen 
tiedonanto 16.2.2015.) 

 

En tiiä sitten, se vaan tullee se..siitä ympäristöstään haluaa pittää 
hyvän huolen. (Asiakas 3, henkilökohtainen tiedonanto, 16.2.2015). 
 
 
 

 
KUVA 21. (Asiakas 3) 
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KUVA 22. (Asiakas 3) 

 

 

Asiakas on halunnut ottaa kuvia arkeensa liittyen, sillä arki tekee hänet hyvin 

onnelliseksi, ja hän osaa arvostaa arjen pieniä iloja. Asiakas myös kertoi, 

kuinka hän tuntee, että hänellä menee oikeasti erittäin hyvin ja kuinka hyvin 

hänen arkensa on lähtenyt pyörimään ilman suurempia ongelmia. 

Tulevaisuus näyttäytyy  hänelle positiivisena.  

 

Niitä hetkiä tullee itseasiassa aika paljon nykysin, opiskellessa ja 
muuten ja kotona ollessa että niinku rupiaa miettimään että niinku 
miten mulla voi olla asiat näin hyvin ja sitten miettinyt sitäkin että miten 
niinku miten mää oon saanu tämän elämän kasattua näin hyväksi jo 
tässä ajassa. (Asiakas 3). 

 

Nyt on kyllä menny niinku oikeesti niinku oikeesti menny hyvin kaikki 
että välillä tuntuu niinku tai no niin käynykin ihan sairaan hyvä tuuri. 
(Asiakas 3, henkilökohtainen tiedonanto 16.2.2015). 

 
Joo itseasiassa niin tossa (kuvassa) on nyt vähän semmostakin niinku 
että tossa on tuo pitkä suora eteenpäin vievä tie se vie sinne kohti sitä 
harjoittelupaikkaa ja auringonlaskua. (Asiakas 3, henkilökohtainen tie-
donanto 16.2.2015). 
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Aattelin otan niitä kuvia mistä mitä niinku mistä ite on nauttinut eniten 
ja mitkä kertoo eniten arjesta ja mitkä on arjessa tärkeitä. (Asiakas 3, 
henkilökohtainen tiedoanto 16.2.2015).  

 
 
 

 

 KUVA 23. (Asiakas 3)  
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7. ARVIOINTI 

 

 Haastattelujen jälkeen, keräsin mielipiteitä asiakkailta valokuvausprojektista. 

Kysyin asiakkailta, pitivätkö he valokuvaustehtävästä, oliko valokuvien 

ottaminen heidän mielestään vaikeaa, kokivatko he, että valokuvauksesta oli 

heille hyötyä, antoiko projekti heille mitään?  Kaikki asiakkaat olivat pitäneet 

tehtävää mielenkiintoisena ja mielekkäänä.  Yhden asiakkaan kohdalla, 

asiakas olisi halunnut enemmän aikaa valokuvien ottamiselle, mikä on 

ymmärrettävää, sillä hänellä oli aikaa vain muutama tunti. Tämä 

aikataulurajoitus johtui asiakkaan tilanteesta.  Yksikään asiakas ei ollut 

pitänyt valokuvausprojektia huonona tai kokenut sitä epämiellyttäväksi.  

 

Tiätsä mää sain ite miettiä oikeesti aina kuvasta kuvaan et mitä tää 
edustaa mulle, mitä tää tuo mun elämään niinku, mitä tää antaa mulle. 
(Asiakas 1). 

 
Ei huono idea ollenkaan. (Asiakas 2).  

 
Mulle tuli kaikki kuvat ihan luonnostaan..ihan siis luonnostaan tullu 
kaikki kuvat. (Asiakas 1). 

 
Jos olis enemmän saanut aikaa tuolle niin ois ollu varmasti paljon 
enemmänki niinkö ois saanu ja osannu ajatella ja ottaa irti siitä. 
(Asiakas 2). 

 

Asiakkaat pitivät valokuvausprojektista, he kokivat että siitä oli heille hyötyä. 

Osalle tehtävä oli hieman haasteellinen, esimerkiksi nopeasta aikataulusta 

johtuen, kuvien ottamisessa oli kiire. Asiakkaiden mielestä kuitenkin kuvien 

ottaminen antoi mahdollisuuden itsetutkiskeluun ja he saivat miettiä mitä 

kuvat merkitsevät heille.  Valokuvien ottaminen on herättänyt heissä ajatuksia 

ja asiakkaat ovat todellakin miettineet, mitä valokuvaavat. Projekti ei ole ollut 

heille yhdentekevä.   

 

Lähin polkeen sitten pois tästä (tapaamisesta) niin mie mietiskelin niitä 
kuvia vaan ja että mitä niissä niinkö tarkemmin vois sanoa ja mitä ne 
niinkö merkittis et kyllä se niinkö..on kiva homma tuo 
valokuvaaminen..irti saapi siitä jotain. (Asiakas 2). 

 

Joo tykkäsin (ottaa kuvia), että ei siinä niinku ongelmaakaan ollu, 
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musta oli ihan kivakin että miksi ei. (Asiakas 2). 
 

Se muistuttaa siitä miten hyvin kaikki on menny, ja miten onnellinen 
tällä hetkellä on että vaikka vitutuksen aiheita tullee. (Asiakas 3). 

 
 Ainakin oli niinku hyvä ottaa ja valkata niitä kuviakin.. tuli samalla käy-
tyä läpi.. ja  kun mää oon ottanut koko ajalta melkeen mitä mää oon ol-
lu koevappaudessa tuli muisteltua samalla että mitä kaikkee hyvvää ja 
muuta tämmöstä tärkeetä mää oon kokenut. (Asiakas 3). 

 
 

Asiakkailta saatu myönteinen palaute oli minulle erityisen tärkeää. Se antoi 

uskoa siihen, että valokuvaus voi olla erittäin hyödyllinen menetelmä 

väkivaltatyössä ja että kiinnostuneita asiakkaita on. Asiakkaiden palaute 

myös vahvisti käsitystäni siitä, että myös luovat menetelmät ovat heille 

mieluisia, oli se sitten valokuvaaminen, maalaaminen, piirtäminen tai 

kirjoittaminen.  

 

Koska vastaavanlaista projektia ei ole aiemmin toteutettu väkivaltaa 

käyttävien henkilöiden kanssa, on projektissa paljon kehitysmahdollisuuksia. 

Yhtenä näkisin sen, että valokuvausprojektia voitaisiin tarjota 

työskentelymenetelmäksi myös muille yhdistyksille ja hankkeille, jotka 

tekevät väkivaltatyötä, esimerkiksi Non Fightning Generation ry ja 

HelsinkiMission Aggredi – hanke.  Vastaavanlaiselle toiminnalle voisi olla 

kysyntää, ja asiakkaiden positiivinen suhtautuminen ja palaute vahvistivat 

käsitystäni, että luovat menetelmät ovat heille myös hyödyllisiä.  

Keskustelussa Via Vis:n työntekijöiden kanssa syntyi myös kehittämisidea 

valokuvapäiväkirjan pitämisestä koevapaudessa oleville asiakkaille. Eräs 

projektiin osallistuneista asiakkaista kertoi, että valokuvien katselu oli saanut 

hänet muistelemaan, mitä kaikkea hyvää hänelle on tapahtunut sinä aikana, 

kun hän on ollut vapaudessa. Tästä kehittyi idea, että esimerkiksi 

koevapaudessa olevat asiakkaat pitäisivät valokuvapäiväkirjaa, ja sen kautta 

kävisivät läpi elämänmuutostaan. Lisäksi valokuvausprojekti voisi olla 

kestoltaan pidempi ja tapaamisia voisi olla useampia. Nyt tapasin asiakkaita 

kaksi kertaa ja aikaa valokuvien ottamiselle annettiin aina viikko. Jos aikaa 

olisi vaikkapa kuukausi, valokuvia tulisi todennäköisesti enemmän ja 

asiakkailla olisi enemmän aikaa pohtia valokuvien merkitystä itselleen. 



49 
 

 
 

8. OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

 

 

8.1 Luotettavuus 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä usein varsinaisen tutkimushaastattelun 

sijaan riittää konsultaatiot tarkkaan harkituille henkilöille. Konsultaatiot ovat 

hyvin vapaamuotoisia tiedonhankinnan tapoja ja konsultaatiot sopivat 

parhaiten faktatietojen tarkistamiseen (Airaksinen, Vilkka, 2003, 64.)  

Opinnäytetyössäni olen haastatellut Via Vis:n työntekijöitä ja kysynyt heiltä 

heidän mielestään hyviä lähteitä opinnäytetyöhöni.   

 

Opinnäytetyötä tehdessäni olen pyrkinyt etsimään tietoa luotettavista 

lähteistä ja etsinyt tietoa kattavasti monista eri lähteistä.  Olen myös pyrkinyt 

määrittelemään opinnäytetyön tarkoituksen ja kohderyhmän mahdollisimman 

tarkasti ja selkeästi. Olen myös pyrkinyt löytämään mahdollisimman tuoretta 

tietoa. Olen pitänyt kiinni sovituista aikatauluista, olen saapunut tapaamisiin 

ajoissa ja olen ollut joustava aikataulujen suhteen. Hankin myös 

valokuvaukseen tarvittavat välineet ja nauhurin haastatteluita varten.  

Haastatellessani asiakkaita olen esittänyt avoimia kysymyksiä heille, joten en 

ole kysymysten avulla yrittänyt johdatella asiakkaita vastaamaan minulle 

ennakko-oletusten mukaisesti.  

 

 

8.2 Eettisyys 

 

Valmius arvioida omaa työtä ja työkäytäntöjä eettiseen pohdintaan pidetään 

kehittyneen ammatillisuuden tunnusmerkkinä. Eettiset säännöt ovat ammatil-

listen periaatteiden tunnetuksi tekemisen väline.  Voidaan sanoa, että sosiaa-

lialan työ on saanut alkunsa eettisiin kysymyksiin liittyvästä pohdinnasta.  

Ammatillisella tasolla eettisyys on kykyä pohtia ja kyseenalaistaa omaa am-

matillista toimintaa sekä päätöksentekoa ja sen oikeudenmukaisuutta ja pe-

rusteita. (Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet, 2013, 5-6.) 
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Viranomaistoiminnan julkisuudesta säädetyssä julkisuuslaissa sekä useissa 

erityislaeissa on säädetty vaitiolovelvollisuudesta ja salassapitovelvollisuu-

desta. Henkilötietolaissa määritelty vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia henki-

lötietoja sisältäviä tutkimusaineistoja kerääviä henkilöitä, ja se koskee myös 

opiskelijoita.  Erityistä huolellisuutta täytyy noudattaa arkaluonteisia aineistoja 

käsiteltäessä, esimerkiksi henkilön rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta 

rikoksen seuraamusta sisältävät tiedot. (Kuula, Arja, 2011, 90–91.) On myös 

huomioitava, että emotionaalisesti latautuneista aiheista keskusteltaessa on 

tärkeää, että haastattelijan ja haastateltavan välillä valitsee luottamuksen 

ilmapiiri. ( Hallamaa, Launis, Lötjönen & Sorvali (toim.) 2006, 306). Via Vis:n 

asiakkaiden haastattelut nauhoitettiin, ja nämä nauhoitukset on poistettu, kun 

opinnäytetyö on saatu valmiiksi.  Myöskään projektiin osallistuneista asiak-

kaista ei kerrota opinnäytetyössä mitään tarkempia tietoja, kuten ikää, suku-

puolta, ammattia tai siviilisäätyä. Osaa valokuvista ei julkaista opinnäytetyös-

sä, sillä niistä on mahdollisuus tunnistaa esimerkiksi asiakkaan henkilöllisyys.  

Haastatellessani asiakkaita olen esittänyt kysymykset hienovaraisesti, en ole 

painostanut asiakkaita vastaamaan, jos se on tuntunut heistä vaikealta.  

Haastatellessani en ole pyrkinyt asiakkaita kertomaan omasta menneisyy-

destään eli väkivaltaisesta elämästä, mutta osa asiakkaista kertoi asiasta 

hyvinkin avoimesti.  

 

Opinnäytetyössäni olen mielestäni toiminut ammattietiikan vaatimalla tavalla. 

Projektiin osallistuneiden asiakkaiden anonymiteetti on suojattu, haastattelu-

jen tai asiakkaiden ottamien kuvien perusteella ei voida päätellä, kuka henki-

lö on kyseessä. Asiakkaat ovat ennen projektiin osallistumista kirjoittaneet 

suostumuslomakkeen, jossa he antavat minulle luvan käyttää heidän ottami-

aan kuviaan opinnäytetyössäni ja mahdollisissa muissa Via Vis:n julkaisuis-

sa. Suostumuslomakkeessa on myös kohta, jossa luvataan, että asiakkaan 

anonymiteetti on suojattu. Osallistuminen projektiin oli vapaaehtoista ja asia-

kas pystyi halutessaan lopettamaan projektin omalta osaltaan.   
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9. POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli tarjota Via Vis – Väkivaltatyön hankkeen 

asiakkaille luova menetelmä, jonka avulla asiakkaat voivat käsitellä 

elämänmuutostaan eli väkivallan vähentämistä tai siitä luopumista kokonaan. 

Halusin myös tarjota väkivaltatyötä tekeville henkilöille 

työskentelymenetelmän, jota he voivat halutessaan käyttää. Tarkoituksena oli 

myös kehittää väkivaltatyöhön työskentelymuoto, joka on helppokäyttöinen ja 

helposti muokattavissa.  

 

Valokuvausprojekti oli onnistunut, sain positiivista palautetta projektiin osallis-

tuneilta asiakkailta, asiakkaat eivät jättäneet projektia kesken ja kaikki projek-

tiin osallistuneet asiakkaat ottivat valokuvia. Asiakkaat löysivät ottamilleen 

valokuvilleen paljon erilaisia merkityksiä ja kaikki valokuvat kuuluivat ”Minun 

väkivallaton elämäni” teemaan. Valokuvista syntynyt keskustelu asiakkaiden 

kanssa myös vahvisti onnistumisen tunnetta. Asiakkaat pystyivät antamaan 

jokaiselle ottamalleen kuvalle merkityksen ja kertomaan myös minulle, mitä 

kuvat heille merkitsevät ja miksi he ovat juuri kyseiset kuvat ottaneet. Valoku-

vien ottaminen ja niistä keskustelu saivat myös asiakkaat puhumaan omasta 

elämästään yleisesti, millaista se on ollut ja miltä muutos eli väkivallasta luo-

puminen on heistä tuntunut.  Tämäkin vahvisti käsitystäni, että valokuvaus 

menetelmänä väkivaltatyössä olisi erittäin hyödyllinen.  Valokuvausprojek-

ti ”Minun väkivallaton elämäni” myös sopii Via Vis – Väkivaltatyön hankkeen 

asiakastyön periaatteisiin, se tukee asiakkaan muutosprosessia.  

 

Saamani palaute ja projektin onnistuminen yllätti minut positiivisesti. Aluksi 

näytti siltä, että kiinnostuneita asiakkaita ei saada lainkaan mukaan.  

Kuitenkin, asiakkaat, jotka lähtivät mukaan valokuvausprojektiin, osallistuivat 

täysillä ja ottivat hyvin valokuvia.  Valokuvien merkityksestä syntyi erittäin 

hienoja keskusteluja, jotka antoivat minulle myös paljon ajattelemisen aihetta.  

Opin, että väkivallan käyttämisen taustana on monenlaisia tekijöitä, eikä asia 

ole niin yksinkertainen. Myös väkivallan tekijää voidaan auttaa ja he myös 

haluavat tulla autetuksi.  
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Haasteena oli asiakkaiden saaminen valokuvausprojektiin. Via Vis:n 

työntekijät kysyivät projektiin mukaan useita asiakkaitaan ja myös KRIS Ry:n 

asiakkaita. Projektiin saatiin mukaan kolme asiakasta, joka oli mielestäni 

sopiva määrä, sillä itselläni ei ole kokemusta vastaavanlaisen projektin 

toteuttamisesta. Halukkaita asiakkaita olisi toki voinut olla myös enemmän, 

vaikka se olisikin ollut minulle haasteellisempaa. Olen kuitenkin tyytyväinen 

osallistujamäärään, sillä tämä oli ensimmäinen kerta, kun asiakkailta 

pyydettiin ottamaan valokuvia tällaisesta teemasta.  

 

Opinnäytetyöni oli työelämälähtöinen ja toteutin sen yhteistyössä Via Vis – 

Väkivaltatyön hankkeen työntekijöiden kanssa. Via Vis:n työntekijät ottivat 

minut hyvin vastaan. Työntekijät olivat alusti asti innostuneita, kannustavia ja 

tarjosivat paljon apua ja ideoita opinnäytetyöhöni. Heiltä saatu apu ja tuki oli 

erittäin tärkeää opinnäytetyöni onnistumisen kannalta. Via Vis:n 

työntekijöiden raudanluja ammatillisuus myös innosti ja kannusti minua 

opinnäytetyötä tehdessäni. Projektin aikana arvostus myös väkivaltatyötä 

tekeviä henkilöitä kohtaan kasvoi, he tekevät työtä hyvin haasteellisella 

kentällä. 

 

Opinnäytetyötä tehdessäni opin paljon yksin tekemisestä ja projektin läpi 

viemisestä alusta loppuun asti. Opin myös aikataulutuksen merkityksen ja 

sen kuinka tärkeää on merkitä kalenteriin kaikki tapaamiset ja tärkeät 

päivämäärät. Sain myös kokemusta suurelle yleisömäärälle esiintymisestä, 

sillä esittelin opinnäytetyöni aiheen Via Vis – Väkivaltatyön hankkeen 

päätösseminaarissa 30.10.2014. Seminaariin osallistui noin satakunta 

ihmistä. Opinnäytetyöhön liittyvissä seminaareissa sain arvokasta palautetta 

ja kehittämisehdotuksia lopulliseen työhön liittyen.  Opinnäytetyö vei minulta 

paljon aikaa, ja välillä usko omaan osaamiseen ja kykyyn saada työ valmiiksi 

horjui paljonkin. Opinnäytetyöni tekeminen antoi minulle kuitenkin uskoa, että 

pystyn viemään projektin alusta loppuun saakka kunnialla ja, että pystyn 

toteuttamaan ja luomaan jotain, mistä minulla ei ole aikaisempaa kokemusta.  

 

Opin myös paljon itse väkivaltatyöstä ja Via Vis – Väkivaltatyön hankkeen 



53 
 

 
 

työskentelymuodoista. Ennen opinnäytetyöni aloittamista, minulla oli hyvin 

hatara kuva siitä, millaista väkivaltatyö on, mutta nyt kuva on paljon 

selkeämpi. Olen mielestäni kehittynyt ammatillisessa mielessä paljonkin. 

Mielestäni väkivaltatyö, jota tehdään väkivallan tekijöiden parissa, tarvitsee 

enemmän jalansijaa valtakunnallisesti.  Väkivallan tekijät haluavat itsekin 

päästä eroon väkivallan käytöstä, mutta apua ei ole tarpeeksi saatavilla.  

 

Olen tyytyväinen kehittämääni valokuvausprojektiin. Opinnäytetyöni on 

innovatiivinen ja luova, ja aiheen haasteellisuudesta huolimatta projekti 

onnistui hyvin. Luonnollisesti valokuvaus ei voi kiinnostaa kaikkia asiakkaita, 

eivätkä siitä kaikki välttämättä tunne saavansa hyötyä. Uskon kuitenkin, että 

kehittelemäni valokuvausprojekti voi palvella monia elämänmuutosta tekeviä 

asiakkaita ja väkivaltatyötä tekeviä henkilöitä. Valokuvausprojekti on helppo 

toteuttaa, se ei vaadi ihmeellisiä välineitä ja siitä voi tehdä kestoltaan niin 

pitkän tai lyhyen kuin haluaa.  Toivon että valokuvausta tullaan käyttämään 

väkivaltatyössä enemmänkin, sillä uskon tämänkaltaiselle toiminnalle olevan 

kysyntää.  

 

Projektin loppuunsaattamiseksi minulle jää vielä valokuvien teettäminen 

tauluiksi Via Vis – Väkivaltatyön hankkeen tiloihin.  Osa valokuvista valittiin 

tähän tarkoitukseen, jotta asiakkaiden tekemä työ tulisi myös muille nähtäville 

Via Vis:n tiloihin.  Ennen opinnäytetyöni aloittamista en osannut 

kuvitellekaan, että saisin aikaan projektin, joka antaisi asiakkaille niin paljon 

ja josta oltaisiin kiinnostuneita muun muassa Via Vis – Väkivaltatyön 

hankkeen päätösseminaarissa. Olen opinnäytetyöhöni erittäin tyytyväinen. 
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Liite 1: Suostumuslomake 

 

VALOKUVAUSPROJEKTI ”MINUN VÄKIVALLATON 

ELÄMÄNI” 

Teen opinnäytetyön taidelähtöisestä työskentelystä, ja tässä 

tapauksessa se tarkoittaa valokuvausprojektia. Projektin ideana 

on, että saat viikoksi käyttöön kameran (voit ottaa kuvia myös 

omalla kameralla/kännykkäkameralla jos haluat) ja otat kuvia 

omasta elämästäsi. Kuvien aiheena on ”Minun väkivallaton 

elämäni”.  Haluan sinun siis ottavan kuvia siitä, millaiseksi koet 

oman elämäsi, kun siinä ei ole väkivaltaa.  

Kuvien määrällä ei ole ylärajaa, mutta viikon aikana sinun tulisi 

ottaa vähintään viisi kuvaa. Voit kuvata mitä tahansa, riittää kun 

osaat perustella minulle, miten valokuva kuvaa omaa 

väkivallatonta elämääsi. Kuvien ottamisen jälkeen tapaamme 

uudestaan, ja käymme kuvat yhdessä läpi. 

Tulen käyttämään valokuvia materiaalina omassa 

opinnäytetyössäni, sekä Via Vissin päätösseminaarissa. 

Päätösseminaarissa pidän lyhyen esityksen, jossa näytän sinun ja 

muiden asiakkaiden valitsemia valokuvia.  Käyttäessäni kuvia en 

paljasta valokuvien ottajista mitään, yksityisyytesi on siis suojattu. 

Pyydän sinulta suostumuksen, että saan käyttää ottamiasi 

valokuvia opinnäytetyössäni, Via Vissin seminaarissa ja 

mahdollisessa myöhemmässä käytössä.  

 

SUOSTUMUS 

Suostun siihen, että tässä projektissa otettuja valokuvia saa käyttää 

seminaarissa, opinnäytetyössä, muissa julkaisuissa ja sosiaalisessa 

mediassa, kuten Via Vissin Facebook- sivuilla.  

 

_______________________________ 

Päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys 


