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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa Ensi- ja turvakotien liiton Vanhempi 

vankilan portilla –hankkeen kehittämistyöhön. Hankkeen tavoitteena on luoda 

työskentelymalli vankiperhetyölle sekä perhetyönkoulutusmalli ammattilaisille ja lisätä 

yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen välillä. Opinnäytetyön teoriaosiossa tarkastellaan 

perheen asemaa silloin kun vankeus koskettaa, lisäksi käsitellään Rikosseuraamuslaitoksessa 

tehtävää perhetyötä sekä koulutuksen ja työn kehittämisen näkökulmia.  

 

Opinnäytetyössä aineistona on käytetty Ensi- ja turvakotien liiton teettämän kyselyn 

vastauksia. Kysely on teetetty vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen, aluekeskusten, 

arviointikeskuksen, Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen sekä Keskushallintoyksikön 

perhetyöstä vastaaville työntekijöille. Kyselyt olivat jokaiseen yksikköön omanlaisensa, sillä 

jokainen yksikkö toteuttaa lapsi-ja perhetyön linjauksia eri tavoin. Kysymykset asetettiin 

samojen, yhteneväisten teemojen alle; vastaajien taustatiedot, lapsi- ja perhetyön linjaukset 

omassa yksikössä, lapsi- ja perhetyön linjaukset omassa työssä sekä lapsi- ja perhetyön 

linjauksiin liittyvä kehittäminen. Aineiston analyysiin on otettu tarkasteltavaksi linjausten 

toteutuminen yleisellä tasolla tällä hetkellä sekä kuinka linjaukset näkyvät lapsi- ja perhetyön 

käytännöissä ja työn suunnittelussa.  Aineisto on analysoitu kvalitatiivisin ja kvantitatiivisin 

menetelmin hyödyntäen SPPS- ohjelmaa. Tuloksiin on poimittu myös mielipiteitä siitä 

millaista koulutusta kaivattaisiin lapsi- ja perhetyön osaamisen vahvistamiseksi.  

 

Näkyvimpänä tuloksista nousee esiin, että Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyölle 

kaivataan kohdennetumpaa resursointia sekä säännöllistä ja monipuolista koulutusta lapsi- ja 

perhetyön teemoihin liittyen Rikosseuraamuslaitoksen sisällä, että myös 

verkostoyhteistyökoulutusta. Aineiston koko loi haasteita tutkimuksen analysointiin sekä 

rajaamiseen. Aineiston osat, joita ei tässä opinnäytetyössä analysoida antavat itsessään jo 

yhden jatkotutkimusaiheen sen lisäksi olisi merkittävää tarkastella sosiaalisten suhteita 

eheyttävää merkitystä ja perhetyön tärkeyttä vankeusaikana. Pääpainona edellä mainittujen 

merkitys uusintarikollisuuden sekä mahdollisen ylisukupolvisuuden vähentämisessä.  
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The purpose of this thesis was to research the developmental work in The Federation of 

Mother and Child Homes and Shelters’ project, Vanhempi vankilan portilla. The aim of the 

project was to create a working model for families with a member in prison, also to create a 

model of education in family work for professionals and to increase cooperation between the 

authorities and the organizations. The theoretical part of this thesis examined the status of 

families in regards to imprisonment, as well as the family work at the Criminal sanctions 

agency of Finland.  

The studied material was the responses to a survey made by The Federation of Mother and 

Child Homes and Shelters sent to family workers in Finland’s criminal sanction agency units, 

prisons, community sanctions offices, central administration units, regional centers, assess-

ment centers and The Training Institute for Prison and Probation Services. The surveys were 

unique for each unit as each unit performs in different ways as defined by the policies of 

child- and family work. The questions were placed under the same, converging themes: back-

ground information for respondents, guidelines for child and family work in their own unit, 

development of child and family work in their own work and development of child and family 

orientation. The analysis of the material took the general implementation of the policies at 

the time of the survey into account and how the outlines were reflected in the practices of 

child and family work and work planning. The material was analyzed qualitatively and quanti-

tatively using the SPPS program. The results also include opinions chosen from the respond-

ents of what kind of training is needed to strengthen the skills of child and family work.  

The most visible result is that the child and family work of the Criminal Sanctions Agency is 

missing more targeted resource allocation, regular and versatile training in the themes of 

child and family work within the Criminal Sanctions Agency and also in network co-operation. 

The extent of the material created challenges to the analysis and scope of the study. Some of 

parts of the material which were not analyzed in this research, would be significant for a 

further research topic. It would also be important to look at the integrity of social relation-

ships and the importance of family work during the period of imprisonment emphasizing re-

ducing recidivism and the repetition of criminal actions in family generations.  
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö on tehty työelämän tarpeista lähtien. Opinnäytetyön tilaajana toimii Ensi- 

ja turvakotien liiton Vanhempi vankilan portilla –hanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää 

työskentelymalli vankiperhetyölle sekä luoda toimivia käytänteitä, että lisätä yhteistyötä 

viranomaisten ja järjestöjen välillä. Hankkeen avulla selvitetään millä tavoin 

rikosseuraamusasiakasta on mahdollista tukea vanhemmuudessaan sekä miten voidaan 

kehittää lapsen osallisuutta. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Rikosseuraamuslaitos, 

Kriminaalihuollon tukisäätiö sekä Vankien Omaiset VAO ry. (Ensi- ja turvakotien liitto 2018.) 

Opinnäytetyön aihetta etsiessäni otin yhteyttä hankkeen projektipäällikköihin ja tiedustelin 

olisiko heillä tarvetta opinnäytetyölle. Tapasimme ja mietimme opinnäytetyön 

mahdollisuutta. Hankkeen kehittämistyössä oli syksyllä 2017 toteutettu kysely 

rikosseuraamuslaitoksen perhetyöntekijöille Lapsi- ja perhetyön linjauksista. Kyselyllä 

kartoitettiin millä tavoin lapsi- ja perhetyö toteutuu Rikosseuraamuslaitoksen eri yksiköissä.  

Kyselyn vastaukset tuottivat laajan ja mielenkiintoisen aineiston, jota kuitenkaan hanke eikä 

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö pysty resurssien pienuuden vuoksi purkamaan 

ja näin aiheeni opinnäytetyölle valikoitui. Aineiston ollessa laaja, myös yhden henkilön 

opinnäytetyölle on aihetta ja aineiston analyysiä rajattu. Aineisto sisältää tietoa hyvistä 

käytänteistä, joita Rikosseuraamuslaitoksessa jo tällä hetkellä tehdään sekä koetaan lapsi- ja 

perhetyössä. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa sekä Vanhempi vankilan portilla –

hankkeelle että Rikosseuraamuslaitoksen kehittämistyöhön siitä katsontakannasta, mitkä asiat 

vaativat erityisesti muutosta. Lisäksi esittelen tulososiossa lyhyesti vankilassa, 

yhdyskuntaseuraamustoimistoissa sekä arviointikeskuksissa käytettäviä, hyväksi koettuja 

käytänteitä lapsi- ja perhetyössä. Opinnäytetyössä etsittiin vastauksia seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin; Miten linjaukset toteutuva yleisesti tällä hetkellä? Mitkä tekijät 

vaikeuttavat lapsi- ja perhetyön linjausten toteutumista? Millaisia koulutustarpeita ilmenee 

lapsi- ja perhetyönlinjauksiin liittyen? Millaiset käytänteet ovat hyväksi todettuja lapsi- ja 

perhetyössä? 

 

2 Opinnäytetyön toimintaympäristönä Ensi- ja turvakotien liitto 

Valtakunnallisesti toimiva järjestö lapsille ja perheille. Järjestön kohderyhmänä ovat 

erityisesti ne perheet, joissa turvattomuus on läsnä. Lisäksi järjestö tekee perheväkivaltaa 

ehkäisevää työtä. Ensi- ja turvakotien liittoon kuuluu ympäri Suomen 30 jäsenjärjestöä, joissa 

tarjotaan sekä ammatillista apua, että vapaaehtoistukea. Jäsenyhdistykset ylläpitävät ensi- ja 

turvakoteja. Ensi- ja turvakotien liitossa tehdään paljon myös hanketyötä. Hankkeiden avulla 
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kehitetään toimintoja vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden sekä yhteiskunnan tarpeita. 

(Ensi- ja turvakotien liitto 2018) 

2.1 Vanhempi vankilan portilla – hanke 

Ensi-ja turvakotien liiton Vanhempi vankilan portilla –hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön 

tukema kolmivuotinen hanke, jossa selvitetään mahdollisuuksia tukea 

rikosseuraamusasiakasta vanhemmuudessaan sekä lapsen osallisuutta. Lapsen osallisuus ja 

lasten kuuleminen ovat ensisijaisen tärkeässä osassa hankkeen kehittämistyössä.  

Hankkeen aikana on tarkoitus kehittää oikea-aikaista perhetyötä koskien jo vankeusaikaa, 

pääpaino kuitenkin erityisesti koevapauden ja ehdonalaisen siirtymävaiheessa. Hankkeessa 

kartoitetaan myös niitä käytäntöjä ja menetelmiä, jotka tukevat rikosseuraamusasiakkaiden 

kanssa tehtävää perhetyötä. Näiden hyvien käytänteiden pohjalta luodaan perhetyön 

koulutusmalli rikosseuraamusasiakkaiden kanssa työskenteleville. Viranomais- ja 

järjestöverkostojen rakentaminen ja lujittaminen ovat perhetyön sekä koulutusmallin 

kehittämistyön rinnalla hanketyössä. (Ensi- ja turvakotien liitto 2018) 

2.2 Rikosseuraamuslaitos 

Rikosseuraamuslaitos on organisaatio, joka toimii oikeusministeriön alaisuudessa toteuttaen 

ministeriön linjaamaa kriminaalipolitiikkaa sekä vastaten rangaistusten täytäntöönpanosta. 

Rikosseuraamuslaitoksen tehtävänä on paitsi vastata rangaistusten lainmukaisesta ja 

turvallisesta täytäntöönpanosta on myös tarkoitus vähentää uusintarikollisuutta. 

(Rikosseuraamuslaitos 2013, 3-5) Rikosseuraamuslaitoksessa työskentelee n. 2500 

viranhaltijaa niin asiantuntija-, asiakas- ja lähityötehtävissä. (Rikosseuraamuslaitos, 2016) 

Rikosseuraamuslaitos toimii valtakunnallisesti ja se keskushallintoyksikkö sijaitsee Helsingissä. 

Laitoksen perusyksikköihin kuuluvat yhdyskuntaseuraamustoimistot sekä vankilat ympäri 

maata. Suomi on jaettu kolmeen eri rikosseuraamusalueeseen; Etelä-Suomi, Länsi-Suomi sekä 

Itä-ja Pohjois-Suomi, joista jokaisella alueella toimii arviointikeskus. Arviointikeskuksien 

tehtävänä on rikoksista tuomittujen arviointi sekä arvioinnin perusteella tehtävän 

rangaistusajan suunnitelman teko, sekä laitossijoittelu. Muodollisen täytäntöönpanon 

toteutuksesta vastaa valtakunnallinen täytäntöönpanoyksikkö. (Rikosseuraamuslaitos 2013, 3-

5.) 

3 Rikosseuraamuslaitoksen perhetyötä ohjaavat lait ja asetukset  

Opinnäytetyön sisällöt, sekä työ Rikosseuraamuslaitoksessa perustuvat seuraaviin lakeihin ja 

asetuksiin; YK:n lasten oikeuksien sopimus, lastensuojelulaki, vankeuslaki, 

tutkintavankeuslaki sekä Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyön linjaukset, jotka 

esittelen lyhyesti tässä luvussa.  
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3.1 Lastensuojelulaki, vankeuslaki ja tutkintavankeuslaki 

Lastensuojelulailla turvataan jokaiselle lapselle turvallinen kasvuympäristö, tasapainoinen ja 

monipuolinen kehitys sekä erityinen suojelu. Lastensuojelulaki määrittää, että ensisijaisesti 

vastuu lapsen hyvinvoinnista on vanhemmilla ja lasten sekä perheiden kanssa toimivien 

viranomaisten tulee tätä tukea. Viranomaisten tulee myös tarjota perheille heidän 

tarvitsemaansa tukea riittävän varhaisessa vaiheessa sekä ohjata tukea tarvitsevat lapset ja 

perheet lastensuojelun piiriin, mikäli tarve vaatii. (Lastensuojelulaki 2007.)  

Vankeusrangaistuksissa noudatetaan vankeuslakia sekä tutkintavankeuslakia. Näiden lisäksi 

vankeinhoitoon liitetään Suomen perustuslaissa määritellyt ihmisen perusoikeudet. 

Kansainvälisistä sopimuksista vankeinhoidossa näkyvät Euroopan neuvoston 

ihmisoikeussopimus, vankeinhoidon vähimmäissäännöt, Euroopan vankilasäännöt sekä 

Euroopan neuvoston kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 

rangaistuksen vastainen yleissopimus. (Myhrberg 2012, 12.) 

Vankeuslakia sovelletaan käytännön tasolla ehdottomassa vankeusrangaistuksessa sekä sakon 

muuntorangaistuksen täytäntöönpanossa. Vankeuslaki 13 §2, 13 §5 määrittää, että vankiloissa 

on oltava soveltuvat tilat ja vangilla on mahdollisuus tavata alle 15-vuotiasta lasta, mikäli 

tapaamisen ja yhteyden ylläpitämisen katsota olevan lapsen edun vastaista. (Vankeuslaki 

2005.) 

Tutkintavankeuslakia sovelletaan tutkintavankeuden toimeenpanon aikana ja kuten 

vankeuslaissa myös tutkintavankeuslain 9 luvun 3§ mukaisesti vangille on mahdollista lapsen 

edun niin salliessa myöntää tapaaminen alle 15-vuotiaan lapsen kanssa. (Tutkintavankeuslaki 

2005.) 

3.2 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 

Lasten oikeudet on melko uusi käsite. Pitkään on ajateltu ihmisoikeuksien kuuluvan vain 

aikuisille, etenkin miehille. Lapsuuden aika koettiin olevan vain vaihe ennen aikuisuutta, eikä 

alaikäisillä ole omaa tahtoa. Vuonna 1852 Englannissa julkaistiin artikkeli lapsen oikeuksista 

ja sen jälkeen lasten oikeuksia on alettu tunnustaa. Tätä nykyä lapsi ymmärretään yksilönä ja 

lapsuudella nähdään olevan oma itseisarvonsa. Lapsi on oikeutettu saamaan erityistä hoivaa 

sekä suojelua sekä lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä ja lasta on kuultava häneen 

liittyvissä asioissa. (Aaltonen, Ojanen, Sivén, Vihunen & Vilén 2006, 10.)  

Lasten oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa marraskuussa 1989. Suomessa 

tämä lasten oikeuksien sopimus astui voimaan vuonna 1991. Lasten oikeuksien sopimus koskee 

kaikkia alle 18-vuotiaita ja on maailman laajimmin ratifioitu sopimus koskien ihmisoikeuksia. 

Lasten oikeuksien sopimus vuodelta 1989 poikkeaa vuoden 1959 lapsen oikeuksien 
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julistuksesta siten, että sopimus velvoittaa valtioita oikeudellisesti toisin kuin julistus. Valtion 

ratifioitua sopimuksen tulee toiminta ja laki muuttaa sopimuksen sisältöä vastaavaksi. (Unicef 

2017.)  

Lasten oikeuksien sopimuksen tärkeimpänä tavoitteena on taata jokaiselle lapselle elämän 

perusedellytykset; välttämätön suojelu ja huolenpito. Oikeus kasvaa turvallisessa 

ympäristössä, jossa on mahdollista olla lapsi.  (Suomen YK-liitto 2018.) 

3.3 Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyön linjaukset  

Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyön linjaukset sisältävät tietoa siitä, miten 

esimerkiksi YK:n lasten oikeudet Rikosseuraamuslaitoksen toiminnassa toteutuvat. 

Linjauksissa esitetään myös kuinka kaiken rikosseuraamuslaitoksen lapsia koskevan toiminnan 

tulee olla lapsen edun mukaista. (Rikosseuraamuslaitos 2013, 1.)  

Rikosseuraamusalan työssä tulee tiedostaa ja ottaa huomioon lapsi- ja perhenäkökulma 

esimerkiksi vangin tapaamisten järjestelyissä. Vanhemman vankeudesta huolimatta lapsella 

on oikeus kummaltakin vanhemmalta saatavaan kasvatukseen, hoivaan ja tukeen. 

Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnan osaamista liittyen lapsi- ja perhetyöhön tulee 

ylläpitää ja kehittää. Henkilöstöllä tulee olla hyvät verkostot ja yhteistyötä muiden perheen 

parissa toimivien viranomaisten kanssa. Rikosseuraamuksen, vankeuden tai 

yhdyskuntaseuraamuksen aikana on tärkeää tukea vanhemmuutta, jolla on merkitystä jatkon 

kannalta rikoksettomaan ja päihteettömään elämään. (Vesterbacka 2013.) Lapsi ja perhetyön 

linjauksissa perhetyön kehittämiselle ja organisoinnille on määritelty tekijät sekä asetettu 

esimerkkejä perhetyön toteuttamiselle eri yksiköissä. Ensisijainen vastuu perhetyön 

ohjauksesta on keskushallintoyksiköllä, jonka tehtävänä on auttaa kehittämään eri 

rikosseuraamusalueilla tehtävää perhetyötä säännönmukaisesti tarkistaa perhetyön tilanne 

kullakin alueella. (Rikosseuraamuslaitos 2013, 31-35.)  

Tutkinta- ja vankeusvangin tiedoista väestötietojärjestelmän kautta tarkistetaan vankilaan 

saapuessa kaikki alaikäiset huollettavat. Väestötietojärjestelmästä saatavia tietoja 

hyödynnetään myös rangaistusajan suunnitelmaa laadittaessa arviointikeskuksessa. 

Väestötietojärjestelmästä saatava tieto ei kuitenkaan kerro kaikkea vangin sen hetkisestä 

perhetilanteesta ja perhesuhteista. Vangilla saattaa esimerkiksi olla puoliso, jolla on lapsia 

edellisistä suhteista eivätkä näiden lasten tiedot näy vangin kohdalla järjestelmässä.  

Väestötietojärjestelmän mukaan vanki saattaa myös olla asunnoton, vaikka käytännössä 

asuukin perheensä kanssa. Yksinomaan ei siis riitä, että perhesuhteet selvitetään vain 

väestötietojärjestelmän avulla laadittaessa rangaistusajan suunnitelmaa 

(Rikosseuraamuslaitos 2013, 10-11)  
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4 Teoreettinen viitekehys 

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyöni teorian. Esittelen vankeuden vaikutuksia perheen 

elämään, Rikosseuraamuslaitoksessa tehtävän perhetyön pääkohtia sekä koulutuksen 

merkitystä työssä sekä näkökulmia työn kehittämiselle.   

4.1 Kun perheen elämää koskettaa vankeus  

Tässä luvussa kerron vankeuden vaikutuksista perheen elämään sekä niistä toimenpiteistä, 

joilla vankia sekä hänen perhettään voidaan tukea. Suomalaisessa yhteiskunnassa perhe 

käsitteenä on muuhun maailman verrattain yksinkertaisempi. Perhe voi olla sellainen, jossa 

on lapsia, myös lapseton pariskunta muodostaa perheen. Perheessä aikuiset, vanhemmat 

voivat olla samaa tai eri sukupuolta. Perheessä voi olla myös vain yksi vanhempi, äiti tai isä. 

(Infopankki 2014) Vankilan näkökulmasta perheen määrittely on tärkeää. Perhetapaamiset 

riippuvat tästä määrittelystä. Perhe voidaan liittää sukulaisuuteen, mutta myös yhdessä 

asuminen voi olla tekijä perhettä määriteltäessä. (Rikosseuraamusvirasto 2003, 15.) 

Vangin on tärkeää tuomionsa aikana saada olla yhteydessä läheisiinsä ja tätä tarvetta vastaa 

vangin oikeus kirjeenvaihtoon, puhelimen käyttöön, tapaamiset vankilassa sekä poistumisluvat 

(Myhrberg 2012, 96). Sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Suomen perustuslaissa, että 

vankeuslaissa on säännöksin ja tavoittein korostettu sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen 

edistämistä henkilöillä, jotka ovat menettäneet vapautensa.  Tähän tavoitteeseen päästään 

vankilassa tapaamisoikeuden avulla. Tapaamiset vankilassa ovat joko valvottuja, 

valvomattomia tai erityisvalvottuja. Tapaamisia voidaan tietyin edellytyksin evätä tai 

tapaajalle voidaan vankeuslakiin kirjatuin tiukoin kriteerein asettaa tapaamiskielto. 

Rikosseuraamuslaitoksen määräyksessä 15/004/2010 korostetaan, että mikäli vangille ei voida 

myöntää poistumislupaa tulee hänellä olla mahdollisuus tavata lapsiaan ja perhettään 

vankilan järjestämänä. (Myhrberg 2012, 112-113.) Lapsella on vanhemman vankeudesta 

huolimatta oikeus kumpaankin vanhempaan, mutta lapsella ei niin halutessaan ole 

velvollisuutta olla yhteydessä vangittuun vanhempaan saati vierailuun vankilassa 

(Kriminaalihuollon tukisäätiö 2017, 26). 

Rikollisesta elämäntavasta irtaantumisen syyt ovat usein muualla kuin rikollisuuden 

kontrolloinnissa. Nämä muut syyt liittyvät usein ihmisien sosiaalisiin suhteisiin ja 

yhteiskuntaan kuulumiseen. (McNeill, Farral, Lightowler & Maruna 2012, 5.) Vankeudessa 

olevalle toimivat perhesuhteet voimaannuttavat tuomion aikana sekä vapautumisen jälkeen 

motivoi elämään ilman rikoksia. Perhesuhteiden ylläpito vankeustuomion aikana voidaan 

kokea myös raskaana tapaamisvälien ollessa pitkiä sekä mahdollisten tapaamisten 

peruuntumisien vuoksi. Voi olla myös niin, että vangin siviilissä olevat läheiset eivät halua 

kohdata vankilassa olevaa läheistään. Vankeustuomio voi luoda jännitteitä vangin ja siviilissä 
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olevan läheisen välille tunteiden ymmärtämättömyyden tai muun tiedon puutteen vuoksi.  

(Sassi & Huhtimo 2006, 27.) 

Rosi Enroos tarkastelee väitöstutkimuksessaan, miten perhe ja vankeus näyttäytyvät, kun 

vankeudessa olevalla on yksi tai useampi lapsi. Kun vankilaan joutuu vanhempi, joudutaan 

erilaisia käytänteitä institutionaalisella tasolla sekä niiden moraalisia taustoja pohtimaan siitä 

näkökulmasta kuinka pitkälle rikoksentekijöiden perhesuhteita on syytä kannatella. Suomessa 

ja maailmalla on Enroosin mukaan käyty paljon keskustelua etenkin lasten tilanteista ja 

oikeuksista silloin kun vanhempi on vankilassa. Erityistä huomiota on kiinnitetty lapsen etuun 

ja ihmisoikeuksiin. Eri tahojen teettämät tutkimukset sekä erilaiset kannanotot vahvistavat, 

että lapsen oikeudet haastavat vankiloiden käytänteitä ja näin ollen käytänteisiin on saatava 

muutoksia. (Enroos 2015, 13-14.)  

Ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksessa on kodilla, vanhemmilla. Vanhempien oikeutena on 

edellyttää yhteiskunnan tukea kasvatustehtävässään. Tämä tulee näkyä eri näkemysten 

kunnioittamisessa ja huomioimalla nämä näkemykset lapsen kasvun tukemista pohdittaessa. 

(Aaltonen ym. 2006, 252.) Rosi Enroos tuo myös tutkimuksessaan esiin, ettei ole kovinkaan 

yksinkertaista löytää ratkaisua sellaisen lapsen asioissa, jonka vanhempi on vankilassa. Enroos 

toteaa, ettei ole yhtä tieteenalaa tai näkökulmaa, joka kuvaisi vankilassa olevan vanhempien 

sekä heidän lastensa tilannetta. Vankivanhempien ja heidän lastensa tilannetta 

ymmärtääksemme tarvitaan monitasoista sekä kattavaa käytäntöjen arviointia. (Enroos 2015, 

124.) 

Vankeuslaki jättää vankiloiden harkittavaksi miten tapaamisten valvonta toteutetaan ja 

millaiset järjestelyt tapaamistilojen suhteen ovat. Lapset eivät tapaamisissa useinkaan 

ymmärrä ja täten pysty olemaan noudattamatta kosketuskieltoa, joka tapaamistiloissa 

saattaa erilaisten rakenteellisten esteiden myötä olla. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 

lasten tapaamisoikeuden suhteen ottanut kantaa siihen, että lasten kanssa tapaamiset tulisi 

järjestää siten, ettei tapaajien välissä ole esteitä, esimerkiksi pleksiä, ellei koskettamisen 

estämiselle ole hyväksyttävää perustetta. (Myhrberg 2012, 112-113.) 

Kriminaalihuollon tukisäätiön perhetyön päällikkö Tarja Sassin julkaisun Suljettujen 

vankiloiden vanhempi-lapsi tapaamistilat mukaan ei kaikissa Suomen suljetuissa vankiloissa 

ole lasten näkökulmasta katsoen sopivia tiloja tapaamisille ja näissä vankiloissa tapaamiset 

toteutuvat yleisissä tapaamistiloissa. Vankiloissa on mahdollista päästä myös niin sanottuun 

valvomattomaan perhetapaamiseen. Vankilan käyttöasteesta riippuen tapaaminen on 

mahdollista järjestää 4-6 viikon välein, joka lapsen näkökulmasta katsoen on aivan liian 

vähäistä. (Sassi 2001, 4.) Vanhemman vankeutta voidaan verrata myös vanhempien eroon. 

Tällöin lapsi menettää hetkellisesti yhteyden toiseen vanhempaan eikä tapaamisia ole niin 

usein ja kun on ne voivat olla varsin lyhyitä. Jopa hetkellisellä erolla voi olla isoja muutoksia 
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lapsen kehitykselle. Lapsi kaipaa molempien vanhempien läheisyyttä sekä kosketusta. 

(Rikosseuraamusvirasto 2003, 17-18.) 

Vanhemman vankeuden lähestyessä loppuaan ollaan useiden haasteiden edessä. Vapautuva 

vanki voi olla huonosti valmistautunut vapautumiseen. Perhe, joka on ollut kriisin keskellä 

vankeustuomion alussa ja sopeutunut uusiin olosuhteisiin saattaa kohdata uuden kriisin 

vapautuvan vanhemman palatessa kotiin. Ongelmat voivat ilmetä vaikeutena puhua asioista, 

päihteiden käyttönä, taloudellisina ongelmina, mustasukkaisuutena, sekä epärealistisina 

odotuksina. (Rikosseuraamusvirasto 2003, 18.) Perhesuhteiden kartoittaminen sekä niiden 

suunnitelmallinen ylläpito vankeusaikana olisikin ensisijaisen tärkeää, toistaiseksi 

tämänkaltainen työ on jäänyt suhteellisen vähälle (Rikosseuraamusvirasto 2003, 64). 

Tukemalla vankia perhesuhteiden ylläpidossa vankeustuomion aikana voi olla positiivinen 

vaikutus muihinkin rangaistuajan suunnitelman tavoitteisiin (Sassi 2012, 10). 

4.2 Perhetyö Rikosseuraamuslaitoksessa 

Jokaisessa Rikosseuraamuslaitoksen yksikössä tehdään perhetyötä. Vaikkakin työssä 

huomioidaan aina koko perhe, on pääpaino työskentelyssä vangin/asiakkaan elämänhallinnan 

vahvistamisessa, omien voimavarojen sekä arjen selviytymiskeinojen käyttöönoton 

lisääntymisessä. Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen perhetyön keskiössä on aina lapsen edun 

turvaaminen. Rikosseuraamuslaitoksen perhetyö mahdollistaa yhteyden ylläpidon, tarjoaa 

keskusteluapua, parantaa ja tukee arjen valmiuksia, arvioi ja tukee vanhemmuudessa sekä 

kasvatustehtävässä. (Rikosseuraamuslaitos 2013, 8.) Vankiloissa tehtävä perhetyö kuuluu 

kaikille vankilan henkilöstöryhmille; valvonta- ja ohjaustehtävissä oleville, 

sosiaalityöntekijöille, vankilapastoreille, diakoneille sekä psykologeille (Sassi & Huhtimo 2006, 

24). 

Vankilassa tehtävä perhetyö tähtää vankeuden aiheuttamien haittavaikutusten vähentämiseen 

sekä pyrkii edistämään vangin integroitumista yhteiskuntaan vapauteen päästyään.  Perhetyö 

on käytännössä ohjausta, neuvontaa, yhteydenpidon mahdollistamista, perheen tukemista 

kriisin keskellä sekä kokonaisvaltaista perhekuntoutusta esimerkiksi perheleirien muodossa. 

Perhetyöntekijöiden työnkuvaan kuuluu vanhempi-lapsiryhmien ohjaaminen, 

perhetapaamisten sekä perheasioihin liittyvien poistumislupien pohjustaminen. Perhetyöhön 

voi liittyä myös asuntoasioiden järjestely tai perheen toimeentuloasioiden selvittäminen. On 

suositeltavaa, että perhetyö aloitetaan jo ennen vankeustuomion alkua sekä jatkaa 

työskentelyä suoritetun tuomion jälkeen niiden toimijoiden kanssa, jotka yhteiskunnassa 

vastaavat perhetyöstä. Yhteiskunnan erilaisia tukipalveluita tarjoaa paitsi kunnat, myös 

monet järjestöt. (Sassi & Huhtimo 2006, 22-23.) 

4.3 Koulutus ja työn kehittäminen  
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Menestyvässä organisaatiossa tulee yhdistyä toimintakykyisen ihmisen perustarve turvallisuus, 

mutta tarvitaan myös muutoskykyä (Nissinen 2004, 9-11). Muutosta toimintaympäristöissä ja 

uudistusta organisaatioissa voidaan kuvata käsitteellä diversiteetti. Tällä tarkoitetaan, että 

johtamisessa, muutosjohtamisessakin on otettava huomioon organisaation tehtävä 

yhteiskuntaan nähden, se kuinka palvelut vastaavat tarpeita, verkostoyhteistyö, 

talouskustannukset sekä tuloksien saavuttaminen. (Niiranen 2014, 43-44.)  

 

Laki säätelee työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämistä. Sosiaalihuollon 

ammattihenkilölain 5§ mukaan sosiaalihuollon ammattilaiset ovat velvoitettuja oman 

ammattitaidon ylläpitoon sekä kehittämiseen. Työnantajan vuorostaan tulee edistää 

ammattihenkilön kehittäminen riittävällä työhön perehdytyksellä sekä 

täydennyskoulutuksella. (Finlex 2015.) Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen 

kehittämisestä takaa työntekijöiden sekä julkisoikeudellisissa palvelussuhteissa toimivien 

mahdollisuudet ammatillisen osaamisen kehittämiseen (Finlex 2013). 

 

Rikosseuraamusalalla työn kehittäminen on tapahtunut suurimmaksi osaksi organisaatioiden 

sisäisenä kehittämisenä. Nykyajan moniammatillisuus, yhteistyöt sekä tavoitteellisuus 

uusintarikollisuuden vähentämisessä edellyttää työn kehittämistä monialaisemmin. (Rantanen 

2009, 7.) Vuonna 2010 Rikosseuraamuslaitos julkaisi tutkimuksen liittyen naisten ja miesten 

työhyvinvointiin ja tasa-arvoon rikosseuraamusalalla ja kyseisessä tutkimuksessa suurin osa oli 

päässyt osallistumaan työnantajan järjestämiin täydennyskoulutuksiin. Ne, joilta koulutukset 

olivat jääneet välistä esittivät useimmin syiksi kiireen, koulutuksen aikana kasaantuvat työt 

tai sen etteivät olleet löytäneet itselleen soveltuvaa koulutusta. Muita syitä olivat resurssien 

ja määrärahojen puute, vaikeudet työvuorojärjestelyissä sekä matkat koulutuksiin. (Autio, 

Leinonen, Nikkanen, Otonkorpi-Lehtoranta, Syrjä & Uosukainen 2010, 103.) 

 

Rikosseuraamuslaitos järjestää henkilöstölleen koulutuksia, jotka tähtäävät 

vuorovaikutukselliseen sekä kattavaan rikosseuraamustyöhön (Rikosseuraamuslaitos, Koulutus 

2015). Tämän päivän tavoitteena on saada vankilan sosiaalityö sekä turvallisuustyö 

lähemmäksi toisiaan. Erityisesti turvallisuuspuolen kuntouttavaa työotetta pyritään lisäämään 

lähityöllä. Lähityön tavoitteena on vuorovaikutuksellisin keinon vahvistaa 

rikosseuraamusasiakkaan arjentaitoja, muutosmotivaatiota sekä tukea päihteettömyyttä. 

Henkilökunnalle tämä tarkoittaa asiallista asennetta sekä aktiivista kiinnostusta 

rikosseuraamusasiakkaan tilanteesta sekä palveluohjauksellista työotetta. 

(Rikosseuraamuslaitos 2015, 14.)  

 

Linderborg, Blomster, Muiluvuori, Tyni sekä Laurila tutkivat vuonna 2015 

Rikosseuraamuslaitoksen laatutekijöitä ja toteavat tuloksissaan olevan ehdottoman tärkeää, 

että Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöiden osaaminen hyödynnetään organisaatiossa 
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mahdollisimman kattavasti. He ehdottavat mietittäväksi millaisin keinoin henkilöstön 

osaamista voitaisiin kehittää niin, että tiedollinen, taidollinen sekä menetelmällinen 

osaaminen olisi yhtenäistä koko organisaatiossa ja henkilökunnan yhteiskäyttö lisääntyisi.  

(Linderborg, Blomster, Muiluvuori, Tyni & Laurila 2015, 257.) 

 

Aiemmin Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa on järjestetty Perhetyön perusteet –

kurssia. Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyön linjauksissa esitetään, että 

tulevaisuudessa perhetyötä tekeville työntekijöille on järjestettävä täydennyskoulutusta. 

Myös rikosseuraamusalalle suuntaavien koulutuksessa tulee olla sisältönä perhetyön 

perusteet. (Rikosseuraamuslaitos 2013, 30-31.) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen 

yliopettaja Otso Lapinleimun mukaan perhetyön täydennyskoulutusta järjestetään 

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimesta tarvittaessa. Keskushallintoyksikkö vastaa 

osaltaan Rikosseuraamuslaitoksen täydennyskoulutuksista ja Rikosseuraamusalan 

koulutuskeskus on niissä mukana. Vuosittain on pyritty järjestämään koulutuksia lapsi- ja 

perhetyön teemoilla. Rikosseuraamusalan tutkintokoulutuksessa, vanginvartijan opintoihin 

kuuluu lapsi- ja perhetyön opetusta (Lapinleimu 2018). Laurea-ammattikorkeakoulussa 

Rikosseuraamusalan sosionomien koulutukseen on sisällytetty perhetyötä eri opintojaksoille, 

jotka kuuluvat pakollisiin tai täydentäviin opintoihin, kuten 10 opintopisteen kokonaisuudet 

Asiakkaan kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus sekä Kuntouttava sosiaalityö. Lisäksi 

rikosseuraamusalan opiskelijat voivat valita sosiaalialan täydentävistä opinnoista perhetyön 

opintoja, joita on valittavissa aina 2 opintopisteen seminaarista 10 opintopisteen jaksoihin, 

joissa käsitellään perhettä sekä perheen kanssa tehtävää sosiaalityötä. (Laurea 2018.) 

 

Henkilöstön kattavalla ja monipuolisella koulutuksella voidaan yhtenäistää kaikkien 

henkilöstöryhmien työn tavoitteet perhetyön näkökulmasta. Koulutusta olisi hyvä järjestää 

vanhemmuuden tukemiseen sekä parisuhdeväkivallan vähentämiseen. Perhetyöhön liittyvää 

koulutusta sekä työnohjausta tulisi saada myös Rikosseuraamuslaitoksen ulkopuolelta. 

(Rikosseuraamusvirasto 2003, 100.) 

 

5 Tutkimusasetelma 

Opinnäytetyö on osiltaan kausaalinen ja osiltaan evaluaatiotutkimus, joka analysoidaan 

kvalitatiivisin sekä kvantitatiivisin menetelmin valmiiksi kerätyn aineiston pohjalta. 

Aineistona toimii Vanhempi vankilan portilla –hankkeen syksyllä 2017 teettämä kysely 

Rikosseuraamuslaitoksen perhetyöstä vastaaville työntekijöille. Aineiston avulla pyritään 

selvittämään millaisiin teemoihin hankkeessa tehtävä työ vankien ja heidän perheidensä 

kanssa olisi hyvä keskittää sekä antaa rikosseuraamuslaitokselle ajatuksia sekä näkemyksiä 

lapsi- ja perhetyön linjausten päivittämiseen.  
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5.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyön linjausten 

toteutumista Rikosseuraamuslaitoksen arjessa sekä haasteita mikäli linjaukset eivät toteudu. 

Ensi- ja turvakotien liiton vanhempi vankilan portilla –hankkeessa halutaan kehittää myös 

koulutusta liittyen lapsi- ja perhetyön linjauksiin, joten tarkastelen tässä opinnäytetyössä 

Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöiden tarpeita ja ehdotuksia koulutukseen liittyen. Haen 

opinnäytetyössä vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin;  

Miten linjaukset toteutuva yleisesti tällä hetkellä? 

Mitkä tekijät vaikeuttavat lapsi- ja perhetyön linjausten toteutumista? 

Millaisia koulutustarpeita ilmenee lapsi- ja perhetyönlinjauksiin liittyen? 

Millaiset käytänteet ovat hyväksi todettuja lapsi- ja perhetyössä? 

Tutkimuskysymykset mietittiin yhteistyössä Vanhempi vankilan portilla –hankkeen 

työntekijöiden sekä Rikosseuraamuslaitoksen Keskushallintoyksikön työntekijöiden kanssa. 

Aineisto käsitti kuusi eri kyselylomakkeistoa, jotka olivat kohdennettu eri 

Rikosseuraamuslaitoksen yksiköihin. Tässä opinnäytetyössä ei ole analysoitu koko aineistoa, 

vaan tutkimuskysymykset rajattiin siten, että voitaisiin vastata ensisijaisesti vanhempi 

vankilan portilla –hankkeen kehittämistyön tarpeisiin. 

5.2 Opinnäytetyön tutkimusmenetelmät 

Kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä pyritään mittaamaan ja kuvaamaan mahdollisimman 

tarkasti kyselyistä saatuja tuloksia sekä tekemään niistä tarkkoja tilastollisia johtopäätöksiä 

tutkimusaineiston otannan mukaisesti. (Tilastokeskus 2018) Kvantitatiivinen tutkimus, 

tilastollinen tutkimus keskittyy lukumääriin sekä prosenttiosuuksiin. Kvantitatiivisella 

tutkimuksella pystytään usein osoittamaan sen hetkinen tilanne, mutta ei syitä tämän takana. 

(Heikkilä 2010,16). Tässä opinnäytetyössä kvantitatiivisessa tutkimuksessa analysoidaan sekä 

kuvataan kyselyn tuloksia ja pyritään tekemään mahdollisimman tarkkoja johtopäätöksiä 

tuloksista Vanhempi vankilan portilla –hankkeen kehittämistyön edistämiseksi.  

Kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä pyritään selvittämään erilaisia ilmiöitä kaikessa 

moninaisuudessaan. Kvalitatiivisessa menetelmässä tutkittava kohderyhmä saa 

vapaamuotoisesti kertoa aiheeseen liittyvistä kokemuksistaan ja näkemyksistään. 

(Tilastokeskus 2018) Kvalitatiivisella tutkimuksella halutaan selvittää tilanteita ja elämää 

sellaisena kuin se todellisuudessa on kaikessa monipuolisuudessaan. Tutkimuksen kannalta 

tutkijan on huomioitava, ettei todellisuuta voida jakaa pieniin palasiin omin päin vaan 

tutkittavaa kohdetta on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 

1997,161) Avointen kysymysten vastauksilla saadaan usein nostettua esiin uudenlaisia 
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näkökulmia sekä kehittämis- ja parannusehdotuksia. Avointen kysymysten haasteet liittyvät 

kysymysten asetteluun. niiden ymmärtämiseen sekä vastausten tulkintaan (Heikkilä 2010, 50) 

Tässä opinnäytetyössä avoimien kysymysten analysoinnilla pyritään vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin erityisesti lapsi- ja perhetyön linjausten kehittämiseen liittyen.  

5.3   Tutkimuksen toteutus ja kohderyhmä 

Kysyin tutkimuslupiin liittyvistä asioista Vanhempi vankilan portilla –hankeen 

projektipäälliköiltä. He olivat selvittäneet Rikosseuraamuslaitoksen kannan liittyen 

kyselyaineistoon ja Rikosseuraamuslaitoksen vastaus oli ollut, ettei erillistä lupaa tarvita. 

Hankkeen ja sitä myötä Ensi- ja turvakotien liiton kanta oli, etteivät he tarvitse erillistä 

lupaa. Opinnäytetyön suunnitelmaseminaari oli toukokuussa 2018 ja julkaisuvaihe syys-

lokakuussa 2018. 

Vanhempi vankilan portilla hanke teki kyselyn rikosseuraamuslaitoksen eri yksiköiden 

perhetyöstä vastaaville henkilöille, jotta saataisiin mahdollisimman oikeanlainen kuva ja 

käsitys tämän hetkisestä tilanteesta lapsi- ja perhetyön osalta rikosseuraamusten 

täytäntöönpanon aikana.  

5.4 Aineiston keruu ja analyysi 

Aineisto on kerätty syksyllä 2017 Surveypal –ohjelmalla. Kysely on koostunut neljästä osiosta; 

vastaajien taustatiedot, lapsi- ja perhetyön linjaukset omassa yksikössä, lapsi- ja perhetyön 

linjaukset omassa työssä sekä lapsi- ja perhetyön linjauksiin liittyvä kehittäminen. Jokaiseen 

Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön; vankilat, yhdyskuntaseuraamustoimistot, aluekeskukset, 

arviointikeskus, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, keskushallintoyksikkö lähetettiin omat, 

kyselynsä. Jokaiseen yksikköön lähetyissä kyselyissä ei siis ole samoja kysymyksiä, vaan niitä 

on pyritty kohdentamaan kunkin yksikön asemaan ja toimintaan liittyen.  

Aineisto analysoitiin Spss-ohjelmalla käsitellen niitä tietoja, joilla saadaan vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. Spss –ohjelman avulla voitiin luoda taulukoita tulosten 

havainnollistamiseksi. Kvantitatiivisen analyysin avulla luodaan aineistosta kokonaiskuva 

tutkittavasta aiheesta, ei tehdä tulkintoja yksittäisten vastausten perusteella. Analyysi tulee 

näin ollen olemaan toistettavissa tarvittaessa toisen tutkijan toimesta. (Virtuaali 

ammattikorkeakoulu, 2018) Kvantitatiivisen analyysin lisäksi tuloksia täydennetään 

käyttämällä kvalitatiivisia menetelmiä. Kvalitatiivisella analyysillä pyritään saamaan 

seikkaperäisempiä selityksiä kvantitatiivisen analyysin tuloksille. (Tuomivaara 2005, 13.) 
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6 Tulokset 

Tässä luvussa esittelen Vanhempi vankilan portilla -hankkeen Rikosseuraamuslaitoksen 

perhetyöstä vastaaville työntekijöille teettämän kyselyn tuloksia. Kyselyn tuottama aineisto 

on laaja ja vaihtoehtoja kehittämistyölle tulosten pohjalta on monia. Vanhempi vankilan 

portilla hankkeessa on tarkoitus kuitenkin yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen, 

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen sekä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa kehittää 

rikosseuraamusalan koulutuksia siten, että lapsi- ja perhenäkökulma vahvistuu. Yhteneväisiltä 

osin ja asetettuihin tutkimuskysymyksiin vastaten tuon esiin näkökulmia linjausten 

toteutumisesta yleisellä tasolla sekä linjausten näkymisestä lapsi- ja perhetyön käytännöissä 

sekä työn suunnittelussa.  Lisäksi tuloksisa näkyy myös mielipiteitä siitä, millaista koulutusta 

kaivattaisiin lapsi- ja perhetyön osaamisen vahvistamiseksi.  

6.1 Kyselyn kohderyhmät 

Vanhempi vankilan portilla teetti kyselyn Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöille vankiloissa, 

yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, aluekeskuksessa, arviointikeskuksessa, 

keskushallintoyksikössä sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa. Kysely lähetettiin 

kaikkiaan 69:lle työntekijälle ja vastauksia saatiin 49. Vastausprosentti kyselylle on 71.  

6.2 Vankilat 

Tässä luvussa esittelen vankiloissa työskentelevien perhetyön yhteyshenkilöiden näkemyksiä 

lapsi- ja perhetyön linjauksista kyselyn pohjalta.  

6.2.1 Taustamuuttujat 

Vankiloista vastasi yhteensä 25 henkilöä, joista suljetuissa vankiloissa toimii 40%, 

avovankiloissa 44% ja tutkintavankiloissa 16% vastaajista. Heistä 48 % oli Itä- ja Pohjois-

Suomen, 24 % Länsi-Suomen ja 28 % Etelä-Suomen rikosseuraamusalueilta. Vastaajista 12% 

toimivat vankiloissa sosiaalityöntekijän, 64% erityisohjaajan, 4% psykologin, 12% 

pastorin/diakonin tehtävissä. Hallinnollissa tehtävissä (apulaisjohtaja, kehityspäällikkö, 

erityisasiantuntija) toimi 4% vastaajista ja 4 % muissa tehtävissä (ohjaaja). Kts. Taulukko 1.  
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Vastaajien työvuodet vaihtelivat alle kahdesta vuodesta yli viiteentoista vuoteen. Näistä 

vastaajista 64% olivat toimineet perhetyön yhdyshenkilöinä yli kaksi vuotta. 

 

 Lukumäärä Prosentti Validi prosentti 

Kumulatiivinen 

prosentti 

 Sosiaalityöntekijä 3 12,0 12,0 12,0 

Erityisohjaaja 16 64,0 64,0 76,0 

Psykologi 1 4,0 4,0 80,0 

Pastori/diakoni 3 12,0 12,0 92,0 

Muu hallinnollinen tehtävä 

(esim. apulaisjohtaja, 

kehityspäällikkö, 

erityisasiantuntija)  

1 4,0 4,0 96,0 

Jokin muu, mikä 1 4,0 4,0 100,0 

Yhteensä 25 100,0 100,0  

Taulukko 1: Työtehtävät 

6.2.2 Näkemyksiä lapsi- ja perhetyön linjauksista 

Kyselyssä selvitettiin vastaajien näkemyksiä Perhetyön linjausten toteutumisesta yleisesti 

rikosseuraamusalan käytännöissä. Vastausvaihtoehdot: 5 erittäin samaa mieltä, 4 jokseenkin 

samaa mieltä, 3 ei samaa eikä eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 1 täysin eri mieltä. 

Vankiloissa työskentelevien näkemykset jakautuivat seuraavasti (kts. kuvio 1). Suurin osa 

vastaajista toi esille, että perhetyötä pidetään vankilan kaikissa työtehtävissä tärkeinä, mutta 

pääosin käytännössä perhetyötä toteuttavat lähes yksinomaan kuntoutus-, koulutus- ja 

sosiaalisektorin työntekijät. Käytännön tasolla työntekijät kokevat vaikeimpana linjausten 

toteuttamisessa sen, ettei linjauksia ole jalkautettu riittävästi työyksiköihin, eikä niitä 

tunneta riittävästi. Myös henkilöresurssien riittämättömyyden koettiin vaikeuttavan linjausten 

toteutumista jokapäiväisessä työssä.  
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Kuvio 1: Näkemykset linjausten toteutumisesta yleisesti rikosseuraamusalan käytännöissä. 

 

Vastaajilta kysyttiin mielipidettä myös ohjaavatko linjaukset valtakunnallisella tasolla 

Rikosseuraamuslaitoksessa tehtävää lapsi ja perhetyötä (kts. kuvio 2.) ja kuinka hyvin 

linjaukset ohjaavat kunkin rikosseuraamusalueen kehittämistyötä (kts. kuvio 3.). Vastaajista 

suurin osa (44%) oli sitä mieltä, että valtakunnallisesti linjaukset ohjaavat pääosin 

rikosseuraamuslaitoksessa tehtävää lapsi- ja perhetyötä. Vastaajista 48% oli sitä mieltä, että 

omalla rikosseuraamusalueellaan linjaukset tukevat sekä ohjaavat kehittämistyötä.  

 

 

Kuvio 2: Linjaukset ohjaavat valtakunnallisesti Rikosseuraamuslaitoksessa tehtävää lapsi- ja 

perhetyötä. 
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Kuvio 3: Linjaukset ohjaavat ja tukevat oman rikosseuraamusalueeni kehittämistyötä. 

 

Vastaajilta haluttiin kysyä myös miten hyvin lapsi- ja perhetyön sisällöt näkyvät 

rikosseuraamusalan koulutuksissa. Vastaajista jopa 48% oli sitä mieltä, että sisällöt näkyvät 

jonkin verran. Ja vastaavasti 8% oli sitä mieltä, että linjausten sisällöt näkyvät koulutuksissa 

hyvin. (kts. kuvio 4). Vastaajilta kysyttiin millaista koulutusta olisi hyvä lisätä, jotta lapsi- ja 

perhetyössä tarvittavaa osaamista voitaisiin vahvistaa. Suurin osa toivoi muun muassa 

työkalupakkia vanhemmuuteen liittyviin teemoihin sekä menetelmiä parisuhdetyöhön. Lisäksi 

rikosseuraamusalan työhön kaivattiin lisää lapsiystävällisiä työskentelytapoja.  

 

 

Kuvio 4: Lapsi- ja perhetyön sisällöt ovat huomioitu rikosseuraamusalan koulutuksissa. 
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6.3 Yhdyskuntaseuraamustoimistot 

Tässä luvussa esittelen yhdyskuntaseuraamustoimistoissa työskentelevien perhetyön 

yhteyshenkilöiden näkemyksiä lapsi- ja perhetyön linjauksista kyselyn pohjalta.  

6.3.1 Taustamuuttujat 

Yhdyskuntaseuraamustoimistoista kyselyyn vastasi kaikkiaan 15 työntekijää, joista 46,7% Itä- 

ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella, 40% Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella ja 13,3% 

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella. Vastaajat ovat työskennelleet rikosseuraamusalalla 

yhdestä vuodesta yli viiteentoista vuoteen. Suurin osa (40%) kertoi työskennelleensä alalla yli 

viisitoista vuotta. Vastaajien joukossa oli sosiaalityöntekijöitä (6,7%), 

rikosseuraamustyöntekijöitä (60%) sekä rikosseuraamusesimiehiä (33,3%). (kts. taulukko 2) 

 

 Lukumäärä Prosentti Validi prosentti 

Kumulatiivinen 

prosentti 

 Sosiaalityöntekijä 1 6,7 6,7 6,7 

Rikosseuraamustyöntekijä 9 60,0 60,0 66,7 

Rikosseuraamusesimies 5 33,3 33,3 100,0 

Yhteensä 15 100,0 100,0  

Taulukko 2: Työtehtävä 

6.3.2 Näkemykset linjausten toteutumisesta 

Yhdyskuntaseuraamustoimistoissa työskentelevistä suurin osa (60%) näki, että linjaukset 

toteutuvat rikosseuraamusalalla yleisesti pääosin. (kts. kuvio 5). Vastanneista jopa 66, 7% oli 

sitä mieltä, että työyksiköissä eri henkilöstöryhmien toimintatavat ovat suurimmilta osin 

lapsi- ja perhemyönteisiä ja se tulee esiin linjausten mukaisissa työkäytänteissä 

asiakaskohtaamisissa. Linjausten toteutumista käytännössä vaikeuttavina tekijöinä nähtiin 

osaamisen puute perheiden ja lasten kanssa työskentelyssä (60%) sekä se, ettei linjauksia ole 

jalkautetut riittävästi yksiköiden työkäytänteisiin (50%). Myös 

yhdyskuntaseuraamustoimistoissa kuten edellä vankiloissa koettiin linjausten toteuttamisen 

haasteeksi riittämätön henkilöstöresurssi.  
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Kuvio 5: Näkemykseni linjausten toteutumisesta yleisesti rikosseuraamusalan käytännöissä 

Yhdyskuntaseuraamustoimistoissa työskentelevistä 40% koki linjausten pääosin ohjaavan 

valtakunnallisella tasolla Rikosseuraamuslaitoksessa tehtävää lapsi- ja perhetyötä (kts. kuvio 

6) ja työntekijöistä 53,3 % koki, että linjaukset pääosin ohjaavat oman rikosseuraamusalueen 

kehittämistyötä (kts. kuvio 7.) 

 

Kuvio 6: Linjaukset ohjaavat valtakunnallisesti Rikosseuraamuslaitoksessa tehtävää lapsi- ja 

perhetyötä. 
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Kuvio 7: Linjaukset ohjaavat ja tukevat oman rikosseuraamusalueeni kehittämistyötä. 

 
Yhdyskuntaseuraamustoimistoissa työskentelevistä 26, 7% ei osannut sanoa miten lapsi- ja 

perhetyön linjausten sisällöt ovat huomioitu rikosseuraamusalan koulutuksissa ja 26,7% oli sitä 

mieltä, että sisällöt näkyvät koulutuksissa jonkin verran. (kts. kuvio 8). 

Yhdyskuntaseuraamustoimistoissa työskentelevät kaipasivat eniten lapsi- ja perhetyön 

osaamisen vahvistamiseksi vanhemmuutta käsittelevää ohjelmaa asiakastyöhön. Tämän lisäksi 

myös vastaajat yhdyskuntaseuraamustoimistoista kuten vankiloista kaipasivat työkalupakkia 

vanhemmuuteen liittyvistä teemoista sekä erilaisia menetelmiä parisuhdetyöhön. 

  

 

Kuvio 8: Lapsi- ja perhetyön sisällöt ovat huomioitu rikosseuraamusalan koulutuksissa. 
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6.4 Arviointikeskukset 

Tässä luvussa esittelen arviointikeskuksissa työskentelevien perhetyön yhteyshenkilöiden 

näkemyksiä lapsi- ja perhetyön linjauksista kyselyn pohjalta. 

6.4.1 Taustamuuttujat 

Arviointikeskuksista vastanneista kaikki työskentelivät erikoissuunnittelijan tehtävissä, joista 

66,7 % Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella ja 33,3 % Länsi-Suomen 

rikosseuraamusalueella. Vastaajilla työvuosia rikosseuraamusalalla oli alle kahdesta vuodesta 

yli 15 vuoteen. 

6.4.2 Näkemykset linjausten toteutumisesta 

Arviointikeskuksissa työskentelevistä 66,7% oli sitä mieltä, että lapsi- ja perhetyön linjaukset 

toteutuva rikosseuraamusalan käytännöissä yleisellä tasolla jonkin verran. ja 33,3% oli sitä 

mieltä, että linjaukset toteutuvat pääosin. (kts. kuvio 9) Arviointikeskuksissa työskentelevien 

vastauksissa nousi esiin, että työyksiköissä toimintatavat ovat pääsääntöisesti asiakkaita 

kohdatessa sekä linjausten mukaisissa työkäytänteissä lapsi- ja perhemyönteisiä. Vaikeutena 

linjausten toteuttamisessa koettiin kuten aiemmin esitellyissä vankiloiden sekä 

yhdyskuntaseuraamustoimistojen tuloksissa, ettei linjauksia ole jalkautettu riittävästi 

yksiköiden työkäytäntöihin. Tästä arviointikeskuksien työntekijät olivat ehdottoman 

yksimielisiä (100%). Vaikeutena nähtiin myös, että linjauksia ei tunneta riittävästi ja koettiin, 

että totuttuihin toimintatapoihin on hankalaa tehdä muutoksia.  

 

Kuvio 9: Näkemykseni linjausten toteutumisesta yleisesti rikosseuraamusalan käytännöissä. 
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Arviointikeskuksissa koettiin linjausten ohjaavan valtakunnallisella tasolla 

Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyötä pääosin (66,7%) tai jonkin verran (33,3%). (kts. 

kuvio 10.) Omalla alueella tehtävää kehittämistyötä linjausten koettiin ohjaavan sekä tukevan 

hyvin (33,3%) ja pääosin (33,3%). Kolmasosa vastaajista ei osannut sanoa. (kts. kuvio 11.) 

 

 

 

Kuvio 10: Linjaukset ohjaavat valtakunnallisesti Rikosseuraamuslaitoksessa tehtävää lapsi- ja 

perhetyötä. 

 

 

 

Kuvio 11. Linjaukset ohjaavat ja tukevat oman rikosseuraamusalueeni kehittämistyötä 
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Arviointikeskuksissa työskentelevien mielipide siitä miten linjausten sisällöt näkyvät 

rikosseuraamusalan koulutuksissa jakautui seuraavasti; jonkin verran (33,3%), en osaa sanoa 

(33,3%), pääosin (33,3%). (kts. kuvio 12.). Arviointikeskuksissa työskentelevien vastauksista 

koulutustarpeet lapsi- ja perhetyössä tarvittavan osaamisen vahvistamiseksi olivat muun 

muassa linjausten soveltaminen käytäntöön eri työyksiköissä, sekä kuten aiemmissa 

kappaleissa esille noussut työkalupakki vanhemmuuteen liittyvissä asioissa ja menetelmä 

osaamista parisuhdetyöhön.  

 

 

 

Kuvio 12: Lapsi- ja perhetyön sisällöt ovat huomioitu rikosseuraamusalan koulutuksissa 

 

6.5 Keskushallinto, Aluekeskus ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 
 

Keskushallinnossa, aluekeskuksissa sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa koettiin, 

että linjaukset ohjaavat valtakunnallisesti Rikosseuraamuslaitoksessa tehtävää lapsi- ja 

perhetyötä pääosin sekä jonkin verran. Kaikissa yksiköissä oltiin yhtä mieltä siitä, että 

linjaukset ohjaavat oman Rikosseuraamusalueen kehittämistyötä pääosin. Yleisellä tasolla 

linjausten toteutuminen rikosseuraamusalan käytännöissä sekä lapsi- ja perhetyön sisältöjen 

näkyminen rikosseuraamusalan koulutuksissa jakoi mielipiteitä aina jokseenkin toteutumisesta 

pääosin toteutumiseen.  

 

Keskushallinnossa, aluekeskuksissa sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa oltiin samaa 

mieltä kehittämisehdotuksissa, kuten edellä esitellyissä vankiloiden, 

yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja arviointikeskuksien tuloksissa. Resursseja lapsi- ja 

perhetyöhön tulisi kohdentaa ja lisätä. Lapsi- ja perhetyön linjaukset tulisi tarkistaa sekä 
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kirjoittaa selkeään, helposti käytännön työhön vietävään muotoon ja koulutuksia eri 

yhteistyötahojen kanssa tulisi lisätä.  

6.6 Lapsi- ja perhetyön hyvät käytänteet 

Kyselyssä pyydettiin työntekijöitä kertomaan hyvistä käytänteistä vanhemmuteen liittyvässä 

yksilötyössä, lapsi- ja perhetyössä, lapsi- ja perhetyön ryhmätoiminnoissa. Lisäksi heiltä 

pyydettiin esimerkkejä verkostoyhteistyössä hyväksi havaittuja keinoja ja menetelmiä. 

Esittelen näitä esiin nousseita hyviä käytänteitä tässä luvussa. Esittelemäni hyvät käytänteet 

ovat vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen sekä arviointikeskusten työntekijöiden 

esittämiä.  

6.6.1 Hyvät käytänteet yksilötyössä 

Kaikkien kolmen yksikön työntekijöiden vastauksissa yksilötyössä hyvänä käytänteenä nousi 

useasti esiin Lapset puheeksi –työmenetelmä. Tämän lisäksi hyvinä työtapoina nostettiin esiin 

erilaiset roolikartat, taulukot ja oppaat keskustelun sekä vanhemmuuden arvioinnin tueksi. 

Myös opetusvideot sekä sellitehtävät on koettu hyödyllisiksi käsiteltäessä vanhemmuutta 

vangin kanssa.  

6.6.2 Hyvät käytänteet lapsi- ja perhetyössä 

Perhe- ja lapsityön hyvissä käyteänteissä nostettiin esiin , kuten yksilötyössä Lapset puheeksi 

–menetelmä. Hyväksi havaittu oli myös vankilan työntekijän yhteydenpito vangin puolisoon, 

perheeseen sekä tarvittaessa lapsiin. Vankiloiden hyvänä käytänteenä noststettiin esiin myös 

vanhempi-lapsi tapahtumat, muun muassa vankilan liikuntasalissa järjestettävä tapaaminen, 

jossa vankivanhempi voi toimia lapsen kassa itsenäisesti erilaisilla toiminta-/leikkipisteillä. 

Näitä tapaamisia valvoo useimmiten kuntoutuksen henkilökunta. Yhdyskuntaseuraamustyössä 

on koettu hyväksi seuraavaa:   

”Siviiliarviointitiimi laittaa jo haastattelukutsuun, että läheisen voi ottaa 

mukaan haastatteluun. Tämä olisi käytäntö laittaa kaikkiin 

seuraamusselvityskutsuihin.” 

Arviointikeskuksien vastauksissa nostettiin esille lapsi- ja perhetyön teemojen käsittelyn 

tärkeys rangaistusajansuunnitelmaa laadittaessa, jotta kyseisiä teemoja voidaan 

rangaistusajan suunnitelmaan kirjata. 

6.6.3 Hyvät käytänteet lapsi- ja perhetyön ryhmätoiminnassa 

Rymätoimintojen osalta vastauksista käsitellään vain yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja 

vankiloiden esiin nostamat hyvät käytänteet, sillä arviointikeskuksissa ei järjestetä 

ryhmätoimintaa. Ryhmätoimintojen osalta nostettiin esille isä –ryhmä, isä-lapsi-ryhmät sekä 
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erilaiset koko perheen tapahtumapäivät. Rikosseuraamuslaitoksen omien ryhmätoimintojen 

lisäksi rikosseuraamusasiakkaita on tuettu osallistumaan siviilissä toimiviin ryhmiin, kuten 

Ehjä Perhe –toimintaan sekä ottamaan osaa perhe- ja parisuhdeleireille. Vankiloiden 

vastausten joukossa oli myös kommentti kuinka ohjelmalliseen perhetapahtumaan kutsutaan 

mukaan myös isovanhemmat. Kokemusasiantuntijuus nousi esiin ryhmätoimintojen hyvänä 

käytäneenä; 

”Kokemusasiantuntija käynyt kertomassa ryhmälle omista kokemuksistaan 

vankeudesta ja vanhemmuudesta.” 

6.6.4 Hyvät käytänteet verkostoyhteistyössä 

Verkostoyhteistyön hyvissä käytänteissä yhteiset palaverit sekä toimijoiden avoimuus 

asiakkaan tilanteesta verkoston kesken, yhteiset kotikäynnit sekä yhteiset koulutukset 

nostettiin esille. Verkosotyhteistyön hyviin käytänteisin nostettiin, kuten edellisessä, 

kokemusasiantuntijan käyttö. Verkostopalaverit nähtiin tärkeänä paitsi vankiloissa ja 

yhdyskuntaseuraamustoimistoissa myös arviointikeskuksissa erityisesti silloin kuin mietitään 

perheosastosijoitusta.  

 

7 Johtopäätökset 

Tässä luvussa haen vastaukset esittämiini tutkimusongelmiin tehden lisäksi johtopäätökset 

hakien teoreettisen tuen aiemmista tutkimuksista sekä alan kirjallisuudesta. Aineiston kokoon 

nähden tutkimustulokset näyttävät niukalta, mutta yhteneväisiltä osin on saatu vastaukset 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymyksinä esitin: Miten linjaukset toteutuva 

yleisesti tällä hetkellä? Mitkä tekijät vaikeuttavat lapsi- ja perhetyön linjausten toteutumista? 

Millaisia koulutustarpeita ilmenee lapsi- ja perhetyönlinjauksiin liittyen? Millaiset käytänteet 

ovat hyväksi todettuja lapsi- ja perhetyössä? 

Aineiston avulla on voitu nostaa esiin niitä teemoja, joihin Vanhempi vankilan portilla –

hankeen työtä olisi syytä keskittää ja nämä teemat ovat mielestäni Rikosseuraamusalan 

koulutuksen kehittäminen sekä perhetyön käytäntöjen yhtenäistäminen 

Rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä. Viimekädessä valittavat teemat kehittämistyölle ovat 

kuitenkin hankkeen sekä Rikosseuraamuslaitoksen päätettävissä.   

7.1 Lapsi- ja perhetyön linjausten toteutumista vaikeuttavat tekijät 

Useampi vastaaja toi esille resurssit, niin rikosseuraamuslaitoksen kuin yhteistyötahojen. 

Resurssien koetaan osin olevan riittämättömiä tai niiden kohdentaminen ei ole oikea-aikasta 

oikeaan suuntaan. Työnjakoon toivottiin selkeyttä. Tiedonkulku koettiin ongelmalliseksi. 

Tiedonkulun parantamiseksi ehdotettiin muun muassa yhteistä verkkotyöskentelyalustaa. 
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Sieltä voisi nähdä maan kattavasti palvelut, joita rikosseuraamusasiakkaille sekä heidän 

perheilleen kunnissa on tarjolla. Perhe- ja lastensuojelun tietoja sekä 

rikosseuraamuslaitokselta tulevan materiaalin yhteensovittamista ehdotettiin perheiden sekä 

heille kohdennettujen toimenpiteiden tukemiseksi. 

Lasten ja perheiden tapaamiskäytänteissä koettiin myös kirjavuutta, esimerkiksi sen suhteen 

miten voidaan pitkillä välimatkoilla toteuttaa tapaamisia. Yksittäisten 

rikosseuraamuslaitoksen yksiköiden välille kaivattaisiin siis käytänteiden yhtenäistämistä. 

Kuten Linderborg ym. (2015) tutkimustuloksissaan toivat esille, myös tämän opinnäytetyön 

tuloksissa voidaan todeta henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä moniammatillisuuden ja 

yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksista parantaa työn mielekkyyttä, oikea-aikaisuutta 

suhteessa asiakkaisiin sekä resurssien fokusointia työtehtäviin laadun parantamiseksi.  

7.2 Linjausten toteutuminen yleisesti tällä hetkellä  

Sassi ja Huhtimo tuovat ”kun perhe lusii” –oppaassaan esille vankiloiden perhetyön 

määrittelyn, jonka mukaan jokainen henkilökunnan jäsen tekee perhetyötä niiltä osin kuin työ 

millä tahansa tavoin liittyy vangin omaisiin (Sassi & Huhtimo 2006, 23). Tarkastellessani lapsi- 

ja perhetyön linjauksia, Rikosseuraamuslaitosta organisaationa sekä rikosseuraamusalaan 

liittyviä lakeja ja asetuksia, on hankala käsittää miksi työntekijöiden tietämys ja käytännön 

työn osaaminen lapsi- ja perhetyöhön on jäänyt vaillinaiseksi. Tuloksista voidaan havaita, että 

kokemus rikosseuraamustyöntekijöiden keskuudessa on se, ettei lapsi- ja perhetyön linjauksia 

ole jalkautettu työyksiköihin riittävästi. Koettiin, että linjausten toteutuminen jää pääosin 

kuntoutus-, koulutus- sekä sosiaalisektorin työntekijöille. Myös tähän liittyen tuotiin esiin 

henkilöstöresurssien riittämättömyys.  

Näkisin, että Rikosseuraamuslaitoksen lähityöhankeen kautta voidaan lisätä myös lapsi- ja 

perhetyön käytännön osaamista myös valvontahenkilöstölle, jolloin vastuuta sekä työtaakkaa 

lapsi- ja perhetyön toteuttamisessa voidaan vapauttaa kuntoutus-, koulutus- sekä 

sosiaalisektorin työntekijöiltä.  

7.3 Koulutustarpeet lapsi- ja perhetyön linjauksiin liittyen 

Vastanneiden työntekijöiden joukosta nousi esille ajatuksia siitä, että työntekijöiden tulee 

huomioida toimintansa kaikilla osa-alueilla myös perhe ja läheiset. Näin myös 

Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajaa Esa Vesterbacka toteaa Lapsi- ja perhetyön linjausten 

esipuheessa (Rikosseuraamuslaitos 2013). Tutkimustuloksissa näkyi Rikosseuraamuslaitoksen 

perhetyöstä vastaavien kokemus siitä, että lapsi- ja perhetyölle tulisi olla täysin oma, 

kohdennettu henkilöstöresurssi. Toisaalta koettiin, että esimerkiksi vankilan 

valvontahenkilökunnalla tulisi olla enemmän tietoa lapsi- ja perhetyöstä vangin 

kokonaisvaltaisemman tukemisen mahdollistamiseksi. Vesterbacka tuo linjausten 

esipuheessaan esille myös, kuinka lapsi ja perhetyö kaikkineen näkökulmine tulisi nostaa 
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esille, niin myös sen, että henkilöstöä tulee kouluttaa ja työ- sekä toimintatapoja uudistaa. 

Vesterbacka esittää myös muutosta asenteisiin. (Rikosseuraamuslaitos 2013.) Viitaten lapsi ja 

perhetyön linjauksissa esitettyihin perhetyön vastuuhenkilöihin sekä toimintamalleihin ja 

verrattain tässä tutkimuksessa esiin nousseisiin tuloksiin voidaan nähdä ristiriita käytännön 

toteutuksen tasolla (Rikosseuraamuslaitos 2013, 33-35). 

Lapsi- ja perhetyön linjauksissa kerrotaan, ettei perhetyölle ole asetettu minkäänlaista 

säännönmukaista koulutusta ja, että koulutusta olisi syytä lisätä (Rikosseuraamuslaitos 2013, 

30-31). Tässä tutkimuksessa paitsi pelkästään lapsi- ja perhetyölle myös moniammatilliselle 

verkostotyölle toivottiin lisää aikaa sekä yhteisiä koulutuksia. Yhteiset koulutukset eri 

toimijoiden kesken mahdollistaisivat lapsen ja perheen tilanteiden näkemysten 

yhtenäistämistä.  Vastauksista voidaan siis päätellä, ettei Lapsi- ja perhetyön linjausten 

asettamat tavoitteet koulutuksen lisäämisestä ole täysin tavoitettu eikä sosiaalihuollon 

ammattihenkilölaki ole toteutunut koetun koulutusmahdollisuuksien vähyyden perusteella.  

Kuten edeltävässä luvussa 7.2 myös tässä voidaan tuoda esille Rikosseuraamustyön 

lähityöhankeen odotukset lapsi- ja perhetyöhön liittyen. Kuten Rikosseuraamuslaitos itsekin 

esittää, että kattavalla sekä monipuolisella koulutuksella voidaan henkilöstön tavoitteet 

perhetyön näkökulmasta saada yhdenmukaisiksi. Perhetyöhön liittyvää koulutusta toivotaan 

myös rikosseuraamuslaitoksen ulkopuolelta. Tämän opinnäytetyön tilaajan, Ensi- ja 

turvakotien liiton vanhempi vankilan portilla -hankkeen on tarkoitus vastata tähän 

koulutuksen tarpeeseen sekä yhteistyötahojen lujittamiseen. Myös muut kolmannen sektorin 

järjestöt voisivat ottaa koppia ja tehdä tiivistä koulutusyhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen 

perhetyön toimijoiden kanssa.  

7.4 Hyvät käytänteet lapsi- ja perhetyössä 

Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyön linjauksissa perhetyö kuvataan kolmitasoisena, 

joka sisältää muun muassa vangin ja hänen perheensä yhteydenpidon. Yhteydenpito taas pitää 

sisällään puhelut, tapaamiset, perheleirit, ja yksilö-, sekä perhetyön. (Rikosseuraamuslaitos 

2013, 10) Kuten tuloksista voidaan havaita, näitä toteutetaan osassa Rikoseuraamuslaitoksen 

yksiköitä erittäinkin hyvin. Pidänkin tässä tutkimuksessa jokseenkin ristiriitaisena sitä, että 

vastausten perusteella perhetyö on monipuolista ja toisaalta kaivataan lisää tietoa sekä 

linjausten jalkauttamista yksiköihin. Mahtaako kyse olla siitä, että lapsi- ja perhetyön 

linjaukset ovat tuttuja vain osalle työntekijöistä vai ovatko linjaukset vaikeaselkoiset ja siten 

hankala sisäistää ja liittää omaan työhön? 
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8 Pohdinta 

Pohdintaluvussa käyn läpi opinnäytetyöprosessia, opinnäytetyön luotettavuutta sekä eettisiä 

kysymyksiä.  

8.1 Opinnäytetyöprosessi 

Opinnäytetyöprosessi on ollut täynnä kuoppia aina tietoteknisistä ongelmista teoreettisen 

tiedon löytymisen haasteisiin ja koen, että tämä on vaikuttanut motivaatiooni tehdä työtä. 

Opinnäytetyön aihe ja käytettävissä olevat aineistot ovat sangen mielenkiitoiset, mutta 

haastavat käsitellä. Haasteellisuus syntyi lähinnä siitä, että kyselylomakkeet olivat jokaiselle 

Rikosseuraamuslaitoksen yksikölle erilaiset. Useiden kyselylomakkeiden yhdistäminen yhdeksi 

kokonaisuudeksi analysointia varten osoittautui erittäin haasteelliseksi. Poimin aineistosta siis 

manuaalisesti ne kunkin lomakkeen kysymykset, joilla pystyttiin vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin.  

Aloitin opinnäytetyöprosessin jo syksyllä 2017. Itse työn tekeminen alkoi tammikuussa 2018. 

Työstäminen on ollut hidasta edellä mainituista syistä aina henkilökohtaiseen 

elämäntilanteeseen liittyen. Ammatillinen kasvu on tehnyt kipeää, mutta ilman vaivannäköä 

ei tule tuloksia.  

8.2 Luotettavuudesta ja eettisistä kysymyksistä  

Opinnäytetyössä analysoitavan tutkimuskyselyn laati Ensi-ja turvakotien liiton Vanhempi 

vankilan portilla –hankkeen työntekijät. Kyselyyn vastanneet työskentelevät 

Rikosseuraamuslaitoksessa lapsi- ja perhetyön asioiden parissa. Mielestäni jo kyselyn 

kohderyhmä on lähtökohtaisesti luotettava valtion organisaatio. Kysely lähetettiin kaikkiaan 

69:lle työntekijälle ja vastauksia saatiin 49:ltä työntekijällä. Vastausprosentti 71 osoittaa 

tutkimuksen otannan mielestäni riittävän luotettavaksi. Kyselylomake on mielestäni laadittu 

selkeästi ja kysymykset helposti ymmärrettävissä. Pidän virhemarginaalien osuutta pienenä. 

Opinnäytetyössä on noudatettavia tutkimuseettisiä periaatteita sekä hyviä tieteellisiä 

käytänteitä. Eettisiin periaatteisiin kuuluu muun muassa aineiston keruu, käsittely sekä 

arkistointi asianmukaisella tavalla –luottamuksellisesti. Tutkimuksessa haastateltavien, 

tutkittavien henkilöiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on yksi oleellisimmista 

tutkijan huomioitavista seikoista. Kaikkiaan sekä tutkittavien, että tutkimukseen osallistuvan 

työryhmän kunnioitus on yhteisöllisyyttä ja luottamusta lisäävää. (Kuula 2011, 24.) Hyviin 

tieteellisiin käytänteisiin kuuluu, että sovituista asioista pidetään kiinni, tutkimustulokset 

ovat avoimia, kaikkien tutkimukseen osallistuneiden sekä tutkimuksessa esiintyvien hyvät työt 

huomioidaan sekä mahdolliset sopimukset ovat tarkasti ja huolellisesti määriteltyjä. Hyviin 

tieteellisiin käytäntöihin kuuluu myös, mielestäni tärkeimpänä, että tutkimus on tehty 
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rehellisesti, huolellisesti sekä tarkasti tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. (Kuula 2011, 234-

235.) 

Määrällisen tutkimuksen luotettavuudesta puhuttaessa käytetään määritelmiä reliabiliteetti ja 

validiteetti. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa mitataan juuri niitä asioita 

kuin on ollut tarkoituskin. Validiteetissa tutkimuksessa on keskimääräisesti oikeat tulokset ja 

mahdolliset virheet eivät ole systemaattisia. Reliaabelissa tutkimuksessa tutkimustulokset 

ovat täsmällisiä sekä ne on mahdollista toisintaa vastaavassa tutkimuksessa. (Heikkilä 2014, 

11-12.)   

Tässä opinnäytetyössä käytettävä materiaali on kysely, johon osallistujat ovat vastanneet 

anonyymisti, joten vastaajien yksityisyydensuoja toteutuu tutkimuksessa. Kyselyn tulosten 

esittelyssä on huomioitu myös, ettei vastauksista voida päätellä missä yksikössä kukin vastaaa 

tarkalleen työskentelee. Opinnäytetyösopimukseen on määritelty sekä opinnäytetyön tilaajan 

sekä tekijän roolit ja vastuut opinnäytetyöprosessissa. Kuten hyviin tutkimuseettisiin 

käytänteisiin kuuluu, käsittelen saamani aineiston luottamuksella ja analysoin vastaukset 

sellaisena, kun ne on minulle annettu. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2018.) 

8.3 Tutkimuksen hyödyllisyys ja kehittämisehdotukset 

Tässä opinnäytetyössä käytetty aineisto on lähtökohtaisesti mittava. Laaja ja antaa kattavasti 

tietoa Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöiden näkemyksistä lapsi ja perhetyön linjauksiin 

liittyen. Ongelmallisuus ilmenee aineiston hajanaisuudessa ja soveltuvuudessa käyttää tämän 

tyyppiseen opinnäytetyöhön. Aineisto antaa vastauksia yksittäisiin teemoihin, joista jokaisesta 

voidaan löytää sivujuonteita ja täten aiheita jatkotutkimuksille, hankkeille sekä projekteille.  

Jatkotutkimusta ajatellen käyttäisin pohjana kaikkia tähän liittyviä kysymysaineistoja siten, 

että teemoittaisin kyselyn eritysesti jo löytyneisiin ongelmakohtiin ja teettäisin yhtenäisen 

kyselylomakkeen kaikkiin Rikosseuraamuslaitoksen yksiköihin. Näin olisi varmasti toimittu 

tämänkin opinnäytetyön kohdalla, mikäli aineisto olisi alun perinkin ajateltu analysoitavan 

opinnäytetyönä. Tämän opinnäytetyön aineiston alkuperäinen tarkoitus on ollut vain 

kartoittaa perhetyön tilannetta, jotta Vanhempi Vankilan portilla –hanke saisi näkökulmia ja 

ajatuksia omalle työlleen.  

Toivon opinnäytetyön tulosten tuottavan ideoita erityisesti rikosseuraamusalan 

ammattilaisten osaamisen kehittämiseksi sekä uusintarikollisuuden vähentämiseksi tukemalla 

sosiaalisia suhteita ja perheen eheytymistä vankeusaikana. Professorit Fergus McNeill, 

Stephen Farral, Claire Lightowler sekä Shadd Maruna toteavat tutkittuaan rikollisuudesta 

irtaantumista artikkelissaan ”How and why people stop offendin: discovering desistance”, 

että joskus tie rikoksettomaan elämään vaatii suoran sovituksen suhteessa tehtyyn rikokseen. 
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Loppujen lopuksi poistumisreitit rikoksettomaan elämään löytyvät hyvistä, korjatuista 

ihmissuhteista perheen ja yhteisön sisällä. (McNeill, Farral, Lightowler & Maruna 2012, 10.)  

Kannustan Rikosseuraamuslaitosta tarkastelemaan sosiaalisten suhteiden sekä niiden 

eheyttämisen merkitystä ja perhetyön tärkeyttä vankeusaikana osana uusintarikollisuuden 

sekä mahdollisen ylisukupolvisuuden vähenemistä. Yhteneväinen linja koko 

Rikosseuraamuslaitoksessa luo perhetyölle pohjan ja laadun. Laadukkaalla perhetyöllä 

vaikutukset voivat kantaa paljon linnanmuureja pidemmälle. Lapsi- ja perhetyön linjauksissa 

painotetaan perhesuhteiden selvittämistä jo siinä vaiheessa, kun rangaistusajansuunnitelmaa 

laaditaan. Käytettävissä olevat tiedot väestötietojärjestelmästä eivät kuitenkaan anna aina 

totuuden mukaista kuvaa vangin tilanteesta esimerkiksi siitä syystä, ettei vangin puolison 

edellisen suhteen lapset välttämättä näy vangin tiedoissa alaikäisissä huolettavissa. 

Opinnäytetyössä käy ilmi, että Rikosseuraamusvirasto on jo vuonna 2003 tuonut esiin, että 

perhesuhteiden kartoittaminen ja niiden ylläpito on jäänyt vähäiseksi. Opinnäytetyön 

tuloksiin viitaten perhetyön toteutus on edelleen osiltaan haastavaa. Perhetilanteen 

selvittämiseen käytettäviä menetelmiä voisi tarkastaa ja miettiä sekä mahdollisesti luoda 

yhtenäinen työkalu, jota voidaan käyttää kaikissa Rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä. Tässä 

kohtaa olisi ehkä hyvä myös tarkastella Rikosseuraamuslaitoksen näkemyksiä perheen 

määrittelyssä, jotta voidaan yhtenäistää käytäntöjä myös perhetapaamisten osalta.  

Opinnäytetön tulokset ovat käytänteisiin asti nostanut esiin kehittämisen kohteita ja 

haasteita Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyössä. Haasteita verrattaessa hyviin 

käytänteisiin tulee väkisinkin pohdittua kuinka hyvin lapsi- ja perhetyön linjaukset tunnetaan 

käytännössä? Tuloksissa on nähtävissä, että haasteita nähdään ja kehittämisen paikkoja 

koetaan useassakin kohtaa ja kuitenkin jokaisessa yksikössä tehdään laadukasta, linjausten 

mukaista lapsi- ja perhetyötä. Pitäisin järkevänä, että lapsi- perhetyön linjauksiset avattaisiin 

mahdollismman selkokielisesti sekä seikkaperäisesti,hyödyntäen käytännön esimerkkejä sekä 

jo hyväksi havaittuja lapsi- ja perhetyön käytänteitä.   
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