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The subject of this thesis is involving the target group to produce the content of 
an induction video. The idea for this thesis came from the Head of Communica-
tions of Criminal Sanction Agency, who wished that an induction video for first-
time prisoners should be created. This thesis was based on the needs, values 
and strategy of the Criminal Sanction Agency but the perspective of the study 
was that of the prisoner. 
 
The purpose of this thesis was to arrange two meetings with a prisoner group. 
The aim of the meetings was to obtain information from the prisoners about their 
own experiences of the time just before the beginning of their first imprisonment. 
The theory of the ways of inspiring and motivating came into practice in this the-
sis. The encounter with the prisoners and the prison as a research environment 
has also been taken into account.   
 
A variety of qualitative research methods were used in this thesis. The goal was 
to find information that would best support the content creation for the induction 
video, and to select the most effective methods for data collection. 
 
The research produced more material than expected. The material can be devel-
oped and used further as content of different kinds of induction videos. The meet-
ings with the prisoners and ways of encouraging and motivating them are also 
discussed in this thesis. 
 
This thesis can benefit anyone who wishes to collect material from prisoners, the 
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1 JOHDANTO 

 

Ohjasin syksyllä 2017 musiikkivideon Kuopion vankilassa Lohkare-nimiselle yh-

tyeelle. Kyseisestä projektista sain ajatuksen opinnäytetyön toteuttamisesta Ri-

kosseuraamuslaitoksen, vankilan ja vankien kanssa. Otin yhteyttä Rikosseuraa-

muslaitoksen viestintäosastoon ja selvitin, millaiselle videomateriaalille heillä on 

tarvetta ja millaisia suunnitelmia Rikosseuraamuslaitoksella on audiovisuaalisen 

materiaalin tuottamiseen tulevaisuudessa. Yhteistyössä Rikosseuraamuslaitok-

sen kanssa asetimme opinnäytetyön tavoitteeksi heidän tarpeensa mukaisen pe-

rehdytysvideon  ensikertalaisille  vangeille.  Itseäni  motivoi  opinnäytetyöni  konk-

reettinen hyöty olemassa olevalle organisaatiolle sekä myös sen toivottu vaikut-

tavuus.  

 

Opinnäytetyössäni tutkin osallistavien työskentelytapojen käyttämistä perehdy-

tysvideon sisällön taustoittamisessa kohderyhmän kanssa. Tutkimus toteutettiin 

Kylmäkosken  vankilan  restoratiivisella  sitoumus-  ja  päihdekuntoutusosastolla. 

Tapasin vankiryhmän kaksi kertaa. Tapaamiskerroilla kerättiin vankien kokemuk-

sia ja mielipiteitä erilaisia tiedonhankintamenetelmiä käyttämällä. Saatua materi-

aalia voi hyödyntää perehdytysvideon sisällöntuotannossa, jotta videon sisältö 

saataisiin vastaamaan kohderyhmän tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla van-

keusrangaistuksen alussa.  

 

Opinnäytetyö ei sisällä videon toteuttamista, mutta sen tarkoituksena oli kerätä 

tietoa audiovisuaaliseen materiaaliin. Työni päätehtävä oli vastata vangin tarpee-

seen, eli siihen kysymykseen, millaista on aloittaa vankeusrangaistus ensi kertaa 

ja mitä siihen liittyy. Perehdytysvideon ydinkohderyhmää tulee olemaan siis van-

keusrangaistusta  aloittamaan  tulevat  vangit.  Tämänkaltaisesta  videosta  voivat 

olla kiinnostuneet myös vankien omaiset, Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunta 

ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus.  

 

Vankilan käytäntöjen lisäksi oli kiinnostavaa tutkia myös kirjoittamattomia sään-

töjä ja ensikertalaiselle tuntemattomia asioita vankeusrangaistuksen alkuun liit-

tyen:  Mitä  konkreettisia  asioita  liittyy  vankeusrangaistuksen  alkamiseen?  Mitä 

vankeusrangaistusta suorittamaan tulevan vangin on hyvä tietää vankilan käy-
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tännöistä? Mikä voi yllättää ensikertalaisen vangin? Vallitseeko vankilassa käy-

täntöjä,  joista  vartijat  ja  oppaat  eivät  kerro?  Miten  sosiaaliset  suhteet  toimivat 

vankilassa?  

 

Tutkimustehtävä oli selvittää, mitä tietoa saadaan valituilla osallistavilla tiedonke-

ruumenetelmillä. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa erilaisten osallistavien 

menetelmien avulla ja saada vangit osallistumaan vankeusrangaistustaan aloit-

taville vangeille suunnatun perehdytysvideon sisällöntuotantoon. Lisäksi tavoit-

teena oli selvittää, millaiset tiedonhakumenetelmät tuottivat tarkoituksenmukaista 

sisältöä. Näitä tiedonhakumenetelmiä on mahdollista hyödyntää jatkossa erilai-

sille kohderyhmille ja monenlaisten aiheiden parissa. Vankeus, vangin rooli ja 

vankila asettivat tiettyjä erityispiirteitä tutkimuksen toteuttamiseen. Tästä syystä 

suunnittelussa oli otettava huomioon toimintaympäristö, osallistujat ja luvat. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää kaksi tapaamiskertaa enimmillään noin 

kuuden hengen vankiryhmälle. Rikosseuraamuslaitoksen viestinnältä saatu toive 

vankeusrangaistuksen alkamiseen liittyvästä videosta toimi ohjenuorana tapaa-

miskerroilla. Suunnittelin ja toteutin vankiryhmälle kaksi tapaamiskertaa, joiden 

aikana pyrin saamaan vangeilta mahdollisimman totuudenmukaisen ja laajan kä-

sityksen siitä, mitä asioita, tunteita ja käytännön seikkoja vankeustuomion alka-

miseen liittyy ja millaisia ajatuksia vankeusrangaistus ja vankeus heissä herätti. 

Vankiryhmän kanssa keskityttiin keräämään vankien omia kokemuksia vankeus-

rangaistuksen alkamiseen liittyvästä ajasta, joita ei muilla tavoin olisi pystytty tut-

kimaan. Tapaamiskerroilla käytetiin sosiaaliseen innostamiseen ja kohderyhmän 

osallistamiseen pyrkiviä menetelmiä.  

 

Opinnäytetyössä käsitellään myös Rikosseuraamuslaitoksen omaa sekä muissa 

lähteissä esiintyvää vangeille suunnattua audiovisuaalista viestintää. Tarkoituk-

seni oli oppia ja selvittää, millaista materiaalia verkkolähteet tarjosivat vangeista. 

Katsottuani erilaisia vankeja ja vankeutta käsitteleviä videomateriaaleja pystyin 

valitsemaan ne videot, jotka vangeille tapaamiskerroilla näytin.  

 

Opinnäytetyössä ei julkaista yksittäisten vankien mielipiteitä ja kokemuksia, vaan 

tulokset esitellään yleisellä tasolla. Vankien kanssa käytiin läpi vain vankeusran-
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gaistuksen alkamiseen liittyviä asioita hetkeä ennen rangaistuksen täytäntöönpa-

noa,  vankilaan  saapumista  ja  ensimmäisiä  päiviä  vankilassa.  Keskiössä  olivat 

vankien  omat  kokemukset  ja  tulkinnat.  Opinnäytetyössä  ei  avata  vankilan  eri 

osastoja ja sijoituspaikkoja. Työ ei käsittele tutkintavankeutta ja olosuhteita en-

nen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa.   

 

Koen kohderyhmän osallistumisen tärkeäksi heitä käsittelevän audiovisuaalisen 

materiaalin sisällöntuotantoon. Rikosseuraamuslaitoksen, kuten jokaisen organi-

saation, on tärkeää tuntea kohderyhmäänsä, jolle viestitään. On tärkeää kuulla 

vankien tarinat vankeusrangaistuksen alkamiseen liittyen, jotta lopputulos olisi 

kohderyhmänsä, eikä tekijänsä näköinen. 

 

Opinnäytetyöni on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, osallistavien mene-

telmien käyttöön, vankien kanssa työskentelyyn sekä audiovisuaalisen asiakas-

työn toteutukseen liittyen. Käytin lähteinä kirjalähteitä, Rikosseuraamuslaitoksen 

YouTube-kanavaa ja verkkosivuja sekä Rikosseuraamuslaitoksen viestintäpääl-

likön Päivi Isotaluksen kanssa käymiäni puhelinkeskusteluja, pitkään vankilateat-

teria tehneen Annukka Valon haastattelua sekä Kylmäkosken vankilan restoratii-

visen sitoumus- ja päihdekuntoutusosaston rikosseuraamusesimiehen Teija Su-

vannon kanssa käymääni puhelinkeskustelua. 

 

 



9 

 

2 RIKOSSEURAAMUSLAITOS JA TOIMEKSIANTO 

 

2.1 Rikosseuraamuslaitoksen organisaatio ja strategia 

 

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatio vastaa rangaistusten täytäntöönpanosta 

ja se toimii oikeusministeriön alaisuudessa. Rikosseuraamuslaitoksen muodos-

taa keskushallintoyksikkö, kolme rikosseuraamusaluetta sekä täytäntöönpanoyk-

sikkö ja koulutuskeskus. Vankilat kuuluvat kolmen rikosseuraamusalueen alai-

suuteen. (Rikosseuraamuslaitoksen työjärjestys 2016, 1-2.) 

 

Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukaan sen perustehtävänä on vastata tut-

kintavankeuden, yhdyskuntaseuraamuksen sekä vankeusrangaistusten täytän-

töönpanosta. Organisaation visiona on valmentaa rikoksettomaan elämään. Ri-

kosseuraamuslaitoksen arvoja ovat ihmisarvon kunnioittaminen, oikeudenmukai-

suus, turvallisuus ja usko ihmisen mahdollisuuksiin muuttua ja kasvaa. (Rikos-

seuraamus.fi, arvot ja strategia.)  

 

Rikosseuraamuslaitoksen strategia vastaa ajattelumaailmaani, jonka vuoksi py-

rin viestimään näitä arvoja opinnäytetyössä ja vankien kanssa työskennellessäni. 

Vaikka vankien kanssa käsitelläänkin vankeustuomion alkuvaihetta, kun tuomio 

vasta astuu täytäntöön, voi tapaamiskertojen keskusteluissa ja tehtävissä ottaa 

puheeksi myös yksilön mahdollisuudet henkiseen kasvuun ja kannustaa rikokset-

tomaan elämään.  

 

2.2 Rikosseuraamuslaitoksen videomateriaali ja sen tarve  

 

Rikosseuraamuslaitoksen  YouTube-kanavalla  on  yhteensä  seitsemän  videota 

liittyen projektiin Vankeusaika mahdollisuutena. Videot on kuvannut ja editoinut 

rikosseuraamuslaitoksen  korkeakouluharjoittelija  Elli  Tervo.  Videot  on  julkaistu 

syksyllä 2017. Videot liittyvät Euroopan Unionin Kestävää kasvua ja työtä -ohjel-

maan. Videot ovat haastatteluita projektiin osallistuvista henkilöistä.   

 

Lisäksi kanavalta löytyy kymmenen videon sarja Tie vapauteen, joissa esitellään 

muun muassa yhden vangin tarina ja vankeinhoitolaitoksen työnkuvia. Videoiden 
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toteutuksesta vastaa mainostoimisto. Osa videoista on käännetty sekä englan-

niksi että ranskaksi. Videot on julkaistu keväällä 2017.  

 

Uusi video, joka löytyy Rikosseuraamuslaitoksen YouTube-kanavalta usealla eri 

kielellä, on Rikosseuraamuslaitoksen viestinnässä työharjoittelussa olleen Vilma 

Juhavan Tulo-opas vankilaan -video. (2018.) 

 

Kanavan suosituin video on Tie vapauteen - Vartijan tarina, joka on saavuttanut 

6021 (16.8.2018) katselukertaa. Yhteensä videoilla on katselukertoja 25 389 ja 

kanavalla on tilaajia 98 (16.8.2018).  

Tutkin Rikosseuraamuslaitoksen YouTube-kanavaa, koska tahdoin selvittää, mil-

laista materiaalia se on julkaissut organisaationsa sivuilla. Videoita katsomalla 

sain käsityksen siitä, millä tavoin Rikosseuraamuslaitos viestii ja millaista teknistä 

osaamista  videoilta  vaaditaan.  Mainostoimiston  toteuttamat  videot  ovat  strate-

gian mukaisia ja kanavan laadukkaimpia videoita. Videot ovat uskottavia, infor-

matiivisia, visuaalisesti näyttäviä sekä yhtenäisiä. Ne luovat Rikosseuraamuslai-

toksesta myönteisen ja avoimen kuvan. Tavoitteeni on pyrkiä audiovisuaalisissa 

töissäni yhtä laadukkaaseen toteutukseen kuin Tie vapauteen -videosarja.  

Rikosseuraamuslaitoksen viestintäpäällikön Pilvi Isotaluksen mukaan organisaa-

tiolla on tarvetta audiovisuaaliselle materiaalille. Erityisesti tarvetta löytyy erilai-

sille  esittely-  ja  perehdytysvideoille,  joissa  kohderyhmänä  ovat  ulkomaalaiset 

vangit. Videot vaativat tekstityksen eri kielille, jotta ne palvelevat tarvetta. Lisäksi 

Rikosseuraamuslaitos kaipaa hankkeiden esittelyvideoita. Edellä mainitut videot 

ovat suunniteltu julkiseen levitykseen, mutta lisäksi videomateriaalia tarvitaan Ri-

kosseuraamuslaitoksen  sisäiseen  käyttöön.  Isotaluksen  mukaan  Rikosseuraa-

muslaitos tarvitsee audiovisuaalista materiaalia toimintansa esittelemiseen ja or-

ganisaatioviestinnän tarpeisiin. Lisäksi tulevaisuudessa mahdollisesti Rikosseu-

raamusalan koulutuskeskus voi hyötyä videoista. (Isotalus, P., tiedonanto, 

sähköpostiviesti,  26.10.2017.)  Isotaluksen  arvion  mukaan  YouTuben  merkitys 

kasvaa lähivuosina, jonka vuoksi myös Rikosseuraamuslaitos viestii kyseisen ka-

navan kautta (Isotalus, P. viestintäpäällikkö, puhelinhaastattelu 3.10.2018).  
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Rikosseuraamuslaitoksen YouTube-kanavan kohderyhmää ovat Isotaluksen mu-

kaan Suomen kansalaiset, uudet vangit, sidosryhmät, oppilaitokset, kunnat ja jär-

jestöt kuten Martat ja Kriminaalihuollon tukisäätiö. Yleisesti Rikosseuraamuslai-

toksella on tarvetta myös sisäiselle videomateriaalille, koulutusvideoille ja van-

kien omaisille suunnatuille videoille. Itsessään vangit eivät ole videomateriaalin 

kohdeyleisöä, sillä vangit eivät käytä sosiaalista mediaa. (Isotalus, P. viestintä-

päällikkö, puhelinhaastattelu 3.10.2018). Perehdytysvideon voi julkaista Rikos-

seuraamuslaitoksen YouTube-kanavalla, mutta sitä voi hyödyntää myös tutkinta-

vankeudessa ja suljetuissa vankiloissa.  

Ovatko tietyt videot tavoittaneet katsojia yli kohderyhmän rajojen, koska katselu-

kerrat videoiden välillä vaihtelevat? Esimerkiksi Vartijan tarina on saanut lähes 

kolme  kertaa  enemmän  katselukertoja  (6021,  16.8.2018)  kuin  Vangin  tarina 

(2103, 16.8.2018). Johtuuko tämä siitä, että Vangin tarina ei ole tavoittanut koh-

deryhmäänsä, mutta vartijat tai vartijan ammatista kiinnostuneet ovat löytäneet 

heitä kiinnostavaa sisältöä Rikosseuraamuslaitoksen YouTube-kanavalta? Vide-

oiden otsikointi on merkittävää ja se voi vaikuttaa katsojamääriin. Otsikoinnilla voi 

houkutella katsojia: Tie Vapauteen – Vangin tarina: ”Mehän ollaan ihan sitä poh-

jasakkaa” tai ”En ikinä mee vankilaan” – Tie Vapauteen: Vangin tarina.  

Rikosseuraamuslaitos  kertoo  YouTube-kanavallaan,  että  heidän  erityinen  teh-

tävä on tehdä yhteiskunnasta turvallisempi. Tästä syystä videoita kannattaa hyö-

dyntää  laajemminkin  opetuksessa  ja  rikollisuuden  ehkäisemisessä  esimerkiksi 

kouluissa, perhekodeissa, avovankiloissa, poliisien työssä ja niin edelleen. Tällä 

hetkellä kanavalla on laadukasta sisältöä, mutta videoiden löydettävyys on jäänyt 

vähäiseksi. Rikosseuraamuslaitoksen videokanava voisi löytää enemmänkin kat-

sojia. 

 

2.3 Rikosseuraamuslaitoksen toimeksianto 

Ilmoitettuani Rikosseuraamuslaitokselle halustani tehdä kohderyhmää osallista-

vaa sisällöntuotantoa yhdessä vankien kanssa, Pilvi Isotalus toivoi perehdytysvi-

deota vankeusrangaistuksen alkamiseen liittyen. (Isotalus, tiedonanto, 

26.10.2017.) 
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Rikosseuraamuslaitoksen  viestinnältä  saamani  toimeksianto  oli  perehdytysvi-

deon toteuttaminen vankeusrangaistusta suorittamaan tuleville vangeille. Opin-

näytetyö ei kuitenkaan sisällä videon toteuttamista, mutta videon tueksi tehtävä 

tiedonkeruu toteutetaan Kylmäkosken vankilassa. Vaikka tapaamiset ja tutkimus 

toteutetaan tietyssä vankilassa, sen tarkoitus on olla soveltuva kaikille Suomessa 

vankeusrangaistuksen aloittaville vangeille. Menetelmien ja tapaamiskertojen pe-

rusteella voi olla hyötyä vastaavanlaiselle aineistonhankinnalle laajemminkin, Ri-

kosseuraamuslaitoksen viestinnälle ja videon taustoittamiseen liittyen erilaisten 

kohderyhmien kanssa.  

 



13 

 

3 VANGIT PEREHDYTYSVIDEON SISÄLLÖNTUOTTAJINA VANKILAYM-

PÄRISTÖSSÄ 

 

3.1 Vankila tutkimusympäristönä 

 

Vangeilla  on  oikeus  ja  velvollisuus  osallistua  vankilan  tarjoamaan  toimintaan. 

Vankilat tarjoavat esimerkiksi opiskelumahdollisuuksia ja työtoimintaa, mutta tar-

jolla on myös erilaisia kuntoutusmuotoja ja kursseja, joilla pyritään ehkäisemään 

uusintarikollisuutta.  (Kurki,  Kurki-Suutarinen,  Taruvuori  2010,  65-66).  On  ole-

massa myös erilaisia yhteisökuntoutusmalleja, -hankkeita ja -ohjelmia, joilla pyri-

tään  lisäämään  vangin  henkistä  hyvinvointia  ja  arkipäivän  taitoja  (Kurki,  ym. 

2010, 69-74). Myös vertaistukea tarjoavat järjestöt tarjoavat apua vapautuville 

vangeille. Niiden toiminnalla on tärkeä merkitys rikosten uusimisriskin pienentä-

misessä. (Kurki ym. 2010, 126.)  

 

Toimintani vankien kanssa ei ollut kuntouttavaa, hoitavaa tai terapeuttista. Kat-

soin tapaamiskertojen olleen viriketoiminnallista, jolloin vanki sai mielekästä te-

kemistä päiväänsä.  

 

Asiat, joita vankien kanssa käsiteltiin, sijoittuivat vankeusrangaistuksen alkamis-

ajankohtaan. Tästä syystä oli tärkeää ymmärtää, miten vankeusrangaistuksen 

täytäntöönpanoprosessi tapahtuu. Vankeusrangaistuksen alkamista voi odottaa 

joko vapaudessa tai tutkintavankeudessa. Alle kahden vuoden tuomion saaneet 

voivat tietyin kriteerein päästä suoraan avolaitokseen. (Rikosseuraamus.fi, Van-

keusrangaistuksen aloitus, 19.2.2018.) Vangit siis ovat tulleet vankilaan suoraan 

vapaudesta tai tutkintavankeudesta. Molemmat väylät ovat varmasti erilaisia ja 

niillä  on  merkitystä  vangin  kokemuksissa.  Tapaamiskerroilla  ei  kuitenkaan  ole 

tarkoitus saada selville sitä, miten kukakin vanki on ensi kertaa vankilaan pääty-

nyt, sillä niihin seikkoihin keskittymällä voi olla vaikea toteuttaa yleispätevää vi-

deota vankeusrangaistuksen alkamiseen liittyen.  

 

Vangin sijoituspaikka, eli se, kuinka suljettu vankila tai osasto tulee olemaan van-

keusrangaistuksen aikana, riippuu monesta tekijästä. Jokaiselle vangille tehdään 

ennen tuomion täytäntöönpanoa rangaistusajan suunnitelma, jonka mukaan van-
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kia ei sijoiteta suljetumpaan yksikköön kuin on tarve. (Rikosseuraamus.fi, Van-

keusrangaistukseen tuomittujen sijoittelu ja siirtäminen, 9.2.2018.) Tämän tiedon 

perusteella vanki saa oletetusti tarvitsemansa olosuhteet ja vankeusrangaistuk-

sen alkamiseen liittyvät kokemukset heijastelevat jokaisen vangin erilaisia sijoi-

tuspaikkoja. Opinnäytetyössä ei keskitytä vankien ensimmäisten rangaistusten 

sijoituspaikkoihin.  

 

3.2 Vangin kohtaaminen 

 

Tutkimuksen  tekemisen  näkökulmasta  kohderyhmä  toi  erityispiirteitä  työhön. 

Vaikka taustoittaminen ja sisällöntuotanto olivat osa opinnäytetyötä ja koin ohjaa-

misen ja ihmisten kohtaamisen tulevan itseltäni luonnostaan, tutkimuksen toteut-

taminen vankilaympäristössä vankien kanssa herätti paljon ajatuksia ja kysymyk-

siä.  Edessäni  oli  uusi  tilanne,  koska  en  ollut  aiemmin  työskennellyt  vankien 

kanssa.  Kyseenalaistin  oman  ammattitaitoni.  Kohtasin  vangit  vankeina  vanki-

lassa, enkä tasaverstaisina kansalaisina siviilissä. Olin ulkopuolinen henkilö, joka 

tuli valvottuun ja hierarkkiseen ympäristöön. En voinut etukäteen tietää vankien 

yhteistyöhalukkuutta. Tarvitsin keinoja, joiden avulla yhteistyö tuli olemaan onnis-

tunutta sekä minulle että vangeille. Minun täytyi voittaa vankien luottamus puo-

lelleni. Tästä syystä valmistauduin ensimmäiseen tapaamiskertaan haastattele-

malla Annukka Valoa vangeista ja heidän kanssaan toimimisesta.  

 

Sain paljon apua vankien kohtaamiseen liittyen Annukka Valolta (Valo, haastat-

telu 15.6.2018), joka on tehnyt vankilateatteria ja yhteistyötä vankien kanssa vuo-

desta 2013 alkaen. Valon töitä ovat muun muassa Persona Non Grata -näytelmä 

(2015), jonka Valo toteutti yhdessä vankien ja vartijoiden kanssa Hämeenlinnan 

vankilassa. Viimeisin työ on vuodelta 2018, kun Valo ohjasi vankilateatteria Turun 

vankilassa osana Taideylipiston tutkimusta.  

 

Esittelin  Valolle  suunnitelmia  ensivaikutelmasta  ja  ensikohtaamisesta  (Valo, 

haastattelu  15.6.2018).  Olimme  samoilla  linjoilla  siitä,  miten  vangit  kannattaa 

kohdata.  Valo  kertoi  vankien  arvostavan  suorapuheisuutta  (Valo,  haastattelu 

15.6.2018). Näiden neuvojen pohjalta kerroin vangeille suoraan mitä olin tullut 

heidän  kanssaan  tekemään.  Kerroin  heidän  osallistumisensa  olevan  tärkeää, 

koska olin yli vuoden valmistellut tapaamiskertoja. Ilmaisin arvostavani heidän 
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aikaansa. Valon mukaan minun oli hyvä tuoda esille, että olin opiskelijan roolissa 

ja itsenäinen tekijä, vaikka toimeksianto tulikin Rikosseuraamuslaitokselta. Täl-

löin oletettavasti vangit pystyivät luottamaan minuun ja toimintaani. (Valo, haas-

tattelu 15.6.2018.) 

 

Valo painotti sitä, että ilmaisen alusta asti vangeille heidän osallistumisensa ole-

van vapaaehtoista. (Valo, haastattelu 15.6.2018.) Itselleni oli tärkeää, että ilmai-

sin vangeille olevani kiinnostunut heidän kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Heillä 

oli tärkeää kokemukseen pohjautuvaa tietoa vankeusrangaistuksen alkamiseen 

liittyen. Tämän henkilökohtaisen kokemuksen myötä vanki toivottavasti koki si-

sällöntuotantoprosessin  itselleen  tärkeäksi  ja  mielekkääksi.  Oli  tärkeää,  että 

vanki koki tulevansa kuulluksi. 

 

3.3 Vankien osallistuminen tutkimukseen 

 

Vankien osallistumiseen tapaamiskerroille vaikutti paljon se, miten merkittävästi 

vankeus rajoitti heidän ajankäyttöään vankilassa. Lisäksi toimintaan liittyi lupa- ja 

turvallisuusseikkoja, jotka vaikuttivat vankien osallistumiseen. Vankien osallistu-

minen vei aikaa myös henkilökunnalta, joten vankilan ja osaston täytyi sitoutua 

projektiin.  

 

Lähtökohtaisesti ajattelin, että vankiryhmän on hyvä olla pieni, alle kymmenen 

hengen joukko. Valon kokemusten perusteella hän suositteli vielä pienentämään 

ryhmää maksimissaan 5-6 vankiin, jotta pystyisin antamaan tarpeeksi aikaa jo-

kaiselle vangille. Ryhmä pysyy tällöin paremmin kasassa ja ehkä tiivistyykin, mitä 

vähemmän osallistujia on. Valon mukaan sopiva tapaamiskertojen pituus on joko 

1,5 tuntia yhtäjaksoisesti tai kaksi kertaa 45 minuuttia. Näin tapaamiskerroista ei 

tule liian pitkiä ja vangit jaksavat keskittyä. Valo ehdotti myös ”kotitehtävien” an-

tamisen  vangeille.  Tällöin  vanki  voi  tapaamiskertojenkin  välillä  pohtia  aihetta, 

koska silloin mieleen voi herätä tärkeitä seikkoja. Jokaisella tapaamiskerralla on 

hyvä olla eri tavoite ja toiminta. (Valo, haastattelu 15.6.2018.) 

 

Toteutin tapaamiskerrat Kylmäkosken vankilan restoratiivisella sitoumus- ja päih-

dekuntoutusosastolla.  Osaston  yhteyshenkilönä  toimi  Rikosseuraamusesimies 
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Teija Suvanto. Suvannon mukaan kyseinen osasto oli paras mahdollinen tämän-

kaltaisten tapaamiskertojen ja tiedonhaun toteutuspaikaksi Kylmäkosken vanki-

lassa.  Restoratiiviselle  sitoumus-  ja  päihdekuntoutusosastolle  päästääkseen 

vanki haastatellaan ja hänen täytyy sitoutua päihteettömyyteen. Osastolla suori-

tetaan kurssia, joka kestää 4 – 5 kuukautta. Vangit ovat pääasiassa pitkäaikais-

vankeja. Muilla Kylmäkosken vankilan osastoilla vangin ei tarvitse sitoutua mihin-

kään  ja  vangit  vaihtuvat.  Tästä  syystä  muiden  osastojen  vangit  on  haastava 

saada ryhmäytymään ja osallistumaan. Muilla osastoilla ei vallitse samanlaista 

luottamusta vankien välillä. (Suvanto, puhelinhaastattelu 20.3.2019.)  

 

3.4 Sosiokulttuurinen innostaminen ja osallistamisen keinot 

 

Kirjassa Muurien sisällä: sosiokulttuurinen innostaminen vankilassa (Kurki, Kurki-

Suutarinen, Taruvuori 2010, 183-185) esiteltävä sosiokulttuurinen innostaminen 

on paljon laajempi käsite kuin miten toteutin sitä tässä opinnäytetyössä. Innosta-

miseen liittyy osallistava pedagogiikka. Innostamisen tarkoitus on muuttaa van-

kien ajattelutapaa ja toimintaa. Innostamisen lähtökohta on kunnioitus, joka liittyy 

myös  tasa-arvoon  ja  ylipäätään  vankien  arvostamiseen  yksilönä.  (Kurki  ym. 

2010,  198.)  Annoin  arvon  vankien  osallistumiselle.  Tässä  tapauksessa  vangit 

pääsivät omalla panoksellaan osallistumaan sisällöntuotantoon. 

 

Tavoite oli osallistaa vangit mukaan toimintaan sosiaalisen innostamisen avulla. 

Tämä tarkoitti sitä, että pyrin saamaan vangit löytämään itsestään uusia mahdol-

lisuuksia ja kykyjä, jotka voivat tukea heidän kasvuaan ihmisenä. Innostamisen 

olisi hyvä olla osa koko vankilan henkilökunnan ja organisaation toimintaperiaa-

tetta,  mutta  tässä  tapauksessa  en  pyrkinyt  puuttumaan  millään  lailla  vankilan 

muuhun toimintaan tai käytäntöihin, vaan innostaminen tapahtui vain minun ja 

vankien  välisillä  tapaamiskerroilla.  En  pyrkinyt  alleviivaamaan  toimintatapaani 

vangeille, vaan käytökseni oli innostamiseen johdattelevaa.  

 

Innostajan on tehtävässään määrä saada yhteisön jäsenten huomio niihin asioi-

hin, jotka he kokevat subjektiivisesti oman elämänsä kannalta tärkeiksi. Vanki voi 

kokea osallistumisen tärkeäksi monesta syystä: Hän haluaa ilmaista itseään, tulla 

kuulluksi ja nähdyksi tai esimerkiksi saada mielenkiintoista tekemistä. (Kurki ym. 
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2010, 200.) Oli tärkeää, että sain vangit itse motivoitumaan ja jakamaan asioita 

vankeusrangaistuksen alkuvaiheisiin liittyen.  

 

Innostajalla tulee myös olla pitkä lista erilaisia ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä, 

jotka edesauttavat toimintaa. Tiivistettynä hyvä itsetuntemus, luottamus ryhmään 

ja kyky “johtaa johtamatta”. Innostajan tehtävä on pedagoginen, koska hänen teh-

tävä on herätellä vangeissa esiin kykyjä ja persoonallisuutta, jotka ehkä ovat luk-

kiutuneet eivätkä nouse esille. (Kurki ym 2010, 200-201.)  

 

Osallistavia menetelmiä voidaan käyttää ohjaajan apuna ja ne voivat auttaa yh-

teisen tavoitteen saavuttamisessa ryhmän kanssa. Osallistavat menetelmät ovat 

käytännön tekniikoita tai harjoituksia. Pyrkimyksenä on laskea kynnystä ja hel-

pottaa osallistumista. Työskentelyn tavoitteena on nostaa energiatasoa, kasvat-

taa myönteistä ilmapiiriä ja luottamusta ryhmän jäsenten välillä. Osallistavat me-

netelmät antavat vaihtoehtoja vain puhumalla tapahtuvaan ilmaisuun. (Laitinen, 

2002, 18.) 

 

Ohjaustilanteessa ohjaajan tulee saada ryhmän jäsen osallistumaan keskuste-

luun ja oppimistehtäviin, jotka tämä kokee merkitykselliseksi ja mielenkiintoiseksi. 

Ohjaaja opastaa, mutta ei opeta eikä painosta. (Peavy 2001, 60-64.)  

 

Kirjassa Muurien sisällä: sosiokulttuurinen innostaminen vankilassa (Kurki ym. 

2010) kerrotaan vankien motivoinnista. Perehdyin motivointiin, jotta sain välineitä 

sen varalle, että vanki ei halua osallistua. Tällaisia tilanteita ei kuitenkaan synty-

nyt, mutta koska vankien osallistuminen oli vapaaehtoista, osa ei osallistunut esi-

merkiksi  yksilöhaastatteluihin.  Oli  perusteltua  tutustua  motivoinnin  keinoihin  jo 

etukäteen.  

 

Vastahakoiselta vangilta voi kysyä, miksi hän ei tahdo osallistua. Joku harjoitus 

tai tiedonhankintamenetelmä saattaa herättää esimerkiksi negatiivisia tuntemuk-

sia, jolloin oikea ratkaisu on keskustella ja kysyä kysymyksiä. Pakottaminen toi-

mintaan ei ole oikea ratkaisu. Kysymyksiä esittämällä voi saada vangin avautu-

maan tai osallistumaan. (Kurki ym. 2010, 128-130.) On tärkeää, että vanki ym-

märtää panoksensa olevan merkittävä ja kokee olevansa tasa-arvoisessa ase-

massa kanssani.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

4.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus oli laadullinen eli kvalitatiivinen. Kvalitatiivisen tutkimuksen pyrkimyk-

senä on kuvata tutkittavaa ilmiötä kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

on tarkoitus palvella olemassa olevaa tarvetta ja sille on ominaista todellisen elä-

män kuvaaminen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohderyhmänä ja tutkimusai-

neiston tuottajana ovat pääsääntöisesti ihmiset. Laadullisen tutkimuksen tavoit-

teena on löytää ja paljastaa olemassa olevia tosiasioita. Kvalitatiivinen tutkimus 

saattaa muuntautua tutkimuksen edetessä eikä se välttämättä noudata tiettyä ra-

kennetta. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2009, 130.) 

 

Tämä  opinnäytetyö  toteutetaan  tapaustutkimuksena.  Tapaustutkimukselle  tun-

nusomaista on tutkittavan ilmiön kuvaaminen, tutkimusaineiston yksityiskohtai-

suus, ainutkertaisuus sekä monipuolisuus. Myös tutkimukseen osallistuvien yksi-

löiden suhde ympäristöön ja kontekstin vaikutus ovat tapaustutkimuksessa huo-

mioitavia asioita. (Hirsjärvi ym. 2009, 167.) Tiedonkeruussa käytettiin useita eri-

laisia menetelmiä, jotta tutkimuksessa tulee mahdollisimman laajalti esiin sisäl-

löntuotannon kannalta oleellisin informaatio.  

 

Tutkimustulokset perustuivat vankien kertomuksiin ja kokemuksiin, jonka vuoksi 

saatua tutkimustietoa ei voi pitää absoluuttisena totuutena vankeusrangaistuksen 

alkamiseen liittyvästä kokemuksesta. Vankiryhmän ollessa pieni otanta jäi sup-

peaksi,  jonka  vuoksi  tutkimustuloksia  ei  voi  myöskään  yleistää  koskettamaan 

kaikkia vankeja. 

 

Myös tutkijan tulkinnalla ja havainnoinnilla on merkittävä rooli laadullisessa tutki-

muksessa. Arvomme vaikuttavat tutkimukseen jo tutkimusaiheen valinnasta läh-

tien. Arvomme vaikuttavat myös siihen, miten ymmärrämme tutkimiamme ilmi-

öitä. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaaran (2009, 161) mukaan, kvalitatiivisessa tutki-

muksessa tutkijan ei ole mahdollista eikä tarpeellistakaan sanoutua irti arvoläh-

tökohdistaan. 

 

 



19 

 

4.2 Tiedonkeruumenetelmät 

 

Laadullisessa  tutkimuksessa  tiedonkeruumenetelmät  valitaan  palvelemaan  ky-

seisen tutkimuksen tarkoitusta. Koska kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuk-

seen osallistuvien mielipiteet ja henkilökohtaiset subjektiiviset kokemukset ovat 

pääroolissa, tutkimusaineisto on väistämättä monipuolista. Laadullisen tutkimuk-

sen  tuottaman  aineiston  vastakkaisuudet  ja  moninaisuudet  nähdään  tutkimuk-

sessa rikkautena. (Hirsjärvi ym. 2009, 162.) 

 

Tiedonkeräämiseen käytin erilaisia osallistavia menetelmiä ja erilaisia harjoitteita, 

joiden tarkoitus oli herättää keskustelua ja palauttaa mieleen muistoja. Valo ke-

hotti  menemään  suoraan  asiaan  ilman  lämmittelyharjoitusten  pitämistä  (Valo, 

haastattelu 15.6.2018). Lämmittelyharjoitukset voivat olla tärkeitä esimerkiksi te-

atteria tehtäessä, kun tarkoituksena on heittäytyä ja rikkoa omia ilmaisun rajo-

jaan.  Omat  tavoitteeni  liittyivät  kuitenkin  tiedonhakuun  eikä  vangeilta  vaadittu 

esiintymistä. 

 

Ensimmäisellä tapaamiskerralla kerättiin tietoa vankien kokemuksista ryhmäkes-

kustelulla, mielikuvaharjoituksella, näyttämällä videoita, toivelistalla, lappumene-

telmällä, tunnetehtävällä ja lopuksi keräämällä palaute.  

 

Toisella tapaamiskerralla käytiin läpi ensimmäisellä kerralla saadut tulokset ja ke-

hitettiin ryhmässä keskustellen tuloksia eteenpäin, katsottiin kaksi videota ja lo-

puksi toteutettiin yksilöhaastattelut.  

 

4.2.1 Ryhmäkeskustelu 

 

Ryhmäkeskustelussa keskiössä on ryhmän välinen vuorovaikutus, jossa haastat-

telija ohjaa keskustelua jonkin teeman ympärillä. Haastattelijaa voidaan kutsua 

myös moderaattoriksi, jonka tarkoitus on tukea osallistujien välistä vuorovaiku-

tusta ja suunnata keskustelua myös erilaisiin näkökulmiin. (Heikkilä 2008, 293.) 

 

Ryhmäkeskusteluun voi liittyä riskejä, jos ryhmällä on voimakkaita mielipiteitä, 

osallistujien  aktiivisuus  vaihtelee  tai  jos  keskustelu  on  liian  varovaista  (Pietilä 
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2017, 128). Oli tärkeää testata ryhmäkeskustelua heti ensimmäisellä tapaamis-

kerralla, sillä sen avulla pystyi havainnoimaan vankien osallistumishalukkuutta ja 

heidän keskinäistä vuorovaikutusta.  

 

Koska en voinut tietää osallistujien varautuneisuudesta tai halusta kertoa van-

keusrangaistuksen alkamiseen liittyvistä seikoista, suuntasin ryhmäkeskustelun 

käsittelemään konkreettisia asioita. Esitin johdattelevia kysymyksiä, kuten miten 

vankilaan tullaan, mitä tapahtuu, kun pääovesta astuu sisään tai mitä tavaroita ei 

saa ottaa mukaan selliin. Nämä olivat yksinkertaisia ja konkreettisiin asioihin liit-

tyviä kysymyksiä, joihin saattoi olla helpompi vastata tunteisiin vetoavien kysy-

mysten sijaan. Pyrin ottamaan huomioon, että esiin voi tietysti nousta myös uusia 

itselleni  tuntemattomia  seikkoja.  Tahdoin  keskustelulla  kasvattaa  ryhmäläisten 

luottamusta minua, heitä itseään ja ryhmää kohtaan. Puhuminen muiden kuullen 

saattoi olla osallistujalle helppoa tai vaikeaa, mutta ryhmäkeskustelu pyrki roh-

kaisemaan osallistujia avaamaan suunsa. Hyväksyvässä ilmapiirissä tapahtunut 

avautuminen puhumalla voi kannustaa sosiaalisuuteen ja asioista keskustelemi-

seen muissakin yhteyksissä. (ks. liite 1.) 

 

4.2.2 Mielikuvaharjoitus 

 

Mielikuvaharjoituksella heräteltiin muistoja vankeusrangaistuksen alkamiseen liit-

tyen. Jokainen vanki vastasi kysymyksiin mielessään. Mielikuvaharjoituksen oli 

tarkoitus myös virittää vankeja ottamaan vastaan ohjeistusta. Kysymykset liittyi-

vät enemmänkin koettuihin tunteisiin, kuin konkreettisiin tapahtumiin. (ks. liite 2.) 

 

4.2.3 Videot keskustelunavaajina 

 

Näytin vangeille neljä aivan erilaista videota, joilla tahdoin saada selville millai-

sista videoista he pitävät liittyen vankeihin tai vankeuteen. Videoiden oli tarkoitus 

herätellä vankien ajatuksia vankeuteen liittyen.  

 

Erilaisia videoita näyttämällä pyrin myös herättämään keskustelua hyvään sisäl-

löntuotantoon ja tekniseenkin toteutukseen liittyen. Toin esiin toisistaan erilaisia 

lopputuloksia, joihin oli päästy teknisesti ja sisällöllisesti eri tavoin. Tarkoitus oli 

löytää vankeja miellyttävät kerronnan keinot, jotka tuntuivat vangeista uskottavilta 
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ja kiinnostavilta. Hyvillä esimerkeillä tahdoin vakuuttaa vangeille, että kykenen 

tuottamaan laadukasta lopputulosta ja projektissa on hienoa olla mukana. Tah-

doin selvittää, millaisia videoita vangit pitivät teknisesti ja sisällöllisesti arvossa. 

 

Ensimmäisellä kerralla katsoimme kaksi videota. Ensimmäinen oli "Kalterit soi-

maan"-musiikkikurssilla toteutettu musiikkivideo Pykälä§§ä, joka kuvattiin kesällä 

2014 Hämeenlinnan vankilassa. Kappaleen taustatekijöitä ovat muusikko ja mu-

siikinopettaja Jari Kokkinen sekä teatteri-ilmaisun ohjaaja Annukka Valo. Kappa-

leen teksteistä vastaa vangit.  

 

Lisäksi toisella kerralla näytin vangeille Rikosseuraamuslaitoksen YouTube-ka-

navalta löytyvän videon: Tie Vapauteen – Vangin tarina, koska tahdoin saada 

suoran  mielipiteen,  onko  video  totuudenmukainen,  kaunisteltu  vai  realistinen. 

Vangin  tarina  on  vertaisen  tarina,  joka  herätti  vangeissa  keskustelua.  Videon 

näyttämällä sain tärkeää tietoa siitä, millaista on olla vanki ja millaisia videosisäl-

töjä vangit tahtovat nähdä.  

 

Toisella tapaamiskerralla katsoimme kaksi videota, sillä ensimmäisen kerran jäl-

keen vangit toivoivat toiselle tapaamiskerralle lisää videoita. Ensimmäinen video 

oli Rikosseuraamuslaitoksen viestinnässä työharjoittelussa olleen Vilma Juhavan 

tekemän  Tulo-opas  vankilaan  -videon  (2018).  Juhavan  toimeksianto  oli  sama 

kuin itselläni, mutta työn lähtökohdat ja tekotavat erosivat paljon toisistaan. Juha-

van video on informatiivinen ja personoimaton, joka on toteutettu Rikosseuraa-

muslaitoksen henkilökunnan näkökulmasta. Video on myös käännetty eri kielille 

palvelemaan maahanmuuttajataustaisia vankeja. Näytin videon vangeille, sillä oli 

kiinnostava kuulla mitä he ajattelivat informatiivisesta videosta, jossa ei esiinny 

päähenkilöä.  

 

Toinen video oli Yle KIOSKI:n tuotantoa Vaihtoehtona vapaus – Aleksi 24h lin-

nassa. Videolla käsitellään toimittaja Aleksi Rantamaan kokemuksia tutkintavan-

keudesta, jossa hän vietti vapaaehtoisesti vuorokauden. Kartoitin vankien ajatuk-

sia tähän videoon liittyen, sillä sen kuvausympäristö oli vangeille tuttu. On myös 

kiinnostavaa  kuulla,  miten  vangit  suhtautuivat  toimittajaan  ja  hänen  kokemuk-

siinsa.  
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4.2.4 Toivelista 

 

Opiskelijoiden toivelista (Kekäle 1994, 80-82) on tapa, jolla kerätään ylös osallis-

tujien toiveita käsiteltävistä asioista. Tätä menetelmää käytetään kartoittamaan 

vankien henkilökohtaisia motiiveja ja toiveita videoprojektin suhteen. Mitä van-

geilla on tarjota projektille? Millaisia näkökulmia ja työtapoja he itse valitsevat? 

Myös Annukka Valo kehotti etsimään vangeista sen, mikä heitä itseään kiinnos-

taa. Jollekin vangille voi olla helpompaa puhua tunteista, kun taas toinen avaa 

mieluummin käytäntöön liittyviä asioita. On tärkeää, että jokainen pystyy tuomaan 

itsestään esiin niitä asioita, jotka kiinnostavat henkilökohtaisella tasolla. (Valo, 

haastattelu 15.6.2018.)  

 

Annoin vangeille kyselylomakkeen (liite 3), jonka he saivat täyttää. Toivelistassa 

kartoitettiin vankien omia henkilökohtaisia kokemuksia. Lomakkeet täytettiin ni-

mellisinä, koska niitä käytettiin pohjana yksilöhaastatteluissa. Toivelista oli tarkoi-

tus  täyttää  ensimmäisellä  tapaamiskerralla,  jotta  saan  kotiin  mukaan  vankien 

vastaukset ja pystyn suunnittelemaan tarkemmin tulevia yksilöhaastatteluja. Van-

git kuitenkin toivoivat, että lomake täytetään valmiiksi seuraavalle kerralle ja näin 

toimittiin. 

 

4.2.5 Lappumenetelmä 

 

Lappumenetelmää (Vänskä 1995, 17-18) käyttämällä vastataan annettuun kysy-

mykseen muistilapuille. Jokaiseen muistilappuun kirjoitetaan yksi asia. Lopuksi 

laput kerätään, jaotellaan ne sisällön mukaisesti (esimerkiksi ilmoittautuminen, 

oma selli, yhteiset tilat) ja käydään kirjoitetut asiat yhdessä läpi. Lappumenetelmä 

oli hyvä tapa saada lisää tietoa aiheesta, koska jokainen vanki voi kirjoittaa mie-

leen tulevia asioita anonyymisti. Lappumenetelmää käyttämällä vangilta ei vaa-

dittu  pitkää  keskittymisaikaa  tai  laajaa  tekstintuottamista.  Ison  ryhmän  kanssa 

osallistujat voi jakaa ryhmiin, mutta tässä tapauksessa itsenäisesti laput täyttä-

mällä vangit voivat jakaa ajatuksensa kenties rohkeammin.  

 

Lappumenetelmä-tehtävässä (liite 4) tehtävänantona oli miettiä stereotyyppisen, 

kuvitteellisen  vangin  kokemuksia  vankeusrangaistuksen  alkamisajankohtana. 

Jokainen vanki sai kynän ja muistilappupinon. Muistilappuihin vanki sai kirjoittaa 
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mitä ikinä mieleen tuleekaan aiheeseen liittyen. Tarkoituksena oli peilata omia 

kokemuksiaan nimettömänä yleiseen vankilatulokokemukseen. Lopuksi keräsin 

muistilaput, purin ne ja esittelin vastaukset seuraavalla tapaamiskerralla. Pyrin 

löytämään muistilapuista yleisimmin toistuvat asiat.  

 

4.2.6 Tunnetehtävä  

 

Tunnetehtävä (liite 5) pohjautui Mielenterveysseuran tunnekarttaan (Mielenter-

veysseura.fi. Tunteet, 12.12.2018). Tehtävänantona oli ympyröidä omasta pape-

rista kaikki ne tunteet, jotka liittyivät omaan kokemukseen vankeusrangaistuksen 

alkamisajankohtaan. Lopuksi keräsin paperit ja kokosin niistä seuraavalle tapaa-

miskerralle tilaston yleisimmin toistuvista tunteista.  

 

4.2.7 Yksilöhaastattelu 

 

Kun tapasin jokaisen vangin kahden kesken toisen tapaamiskerran päätteeksi, 

olin jo tavannut heidät kaikki aiemmin osana vankiryhmää. Tutkimushaastattelun 

käsikirjassa  (Hyvärinen,  Nikander,  Ruusuvuori  2017)  annetaan  hyviä  ohjeita 

haastattelutilanteeseen vangin kanssa. Haastattelijan kokema jännitys ja sen il-

mentyminen vangille asti ei haittaa, sillä se viestii kunnioitusta ja haastattelun 

tärkeyttä. Vangin kanssa toimii aito läsnäolo, jota kirjassa painotettiin monessa 

kohdassa: Teeskentely ja mielistely eivät toimi vankia haastateltaessa. (Hyväri-

nen, Nikander, Ruusuvuori 2017, 395.) 

 

Yksilöhaastattelussa vanki pääsi kertomaan eksaktisti omista kokemuksistaan. 

Yksilöhaastattelun pohjana käytettiin toivelista-menetelmää (liite 3). Yksilöhaas-

tattelussa osoitin olevani kiinnostunut kuulemaan jokaista vankia yksilönä. Jokai-

sella oli mahdollisuus päästä kertomaan mielipiteistään ja kokemuksistaan. Yksi-

löhaastattelussa oli mahdollisuus paneutua syvällisemmin yksilön tarinaan. Mikäli 

video tullaan jatkossa tekemään, yksilöhaastattelut antoivat tietoa ainutlaatuisista 

tarinoista ja sain selville, kuka on mahdollisesti kiinnostunut jakamaan tarinansa 

laajemmallekin yleisölle. Tässä opinnäytetyössä ei avata tarkemmin yksilöhaas-

tattelun tuloksia yksityisyydensuojan takaamiseksi.  
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4.2.8 Palaute 

 

Ensimmäisen tapaamiskerran viimeisenä tehtävänä täytettiin palautekysely (liite 

6), jossa vangit saivat antaa arvosanan 1-10 välillä jokaisesta tehtävästä. Lisäksi 

lomakkeelle pystyi antamaan vapaamuotoista palautetta.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Osallistavien menetelmien avulla saaduissa tuloksissa otettiin huomioon ne asiat, 

jotka toistuivat usein. Saatuja tuloksia yhdistettiin yleistyksiksi, mutta myös yhtä 

tärkeää oli yksittäiset uniikit kokemukset ja tarinat, jotka nousivat esille. Materi-

aalia käytetään perehdytysvideon suunnittelun ja käsikirjoittamisen apuna, joten 

tuloksissa oli tärkeää tarinallisuus, tunne ja toiminta mahdollisen videon kannalta. 

Tärkeintä oli se, että konkreettiset asiat vankeusrangaistuksen alkamiseen liit-

tyen ovat totta tai yleisesti toistuvia. 

 

Ensimmäisen kerran harjoitteiden pohjalta koottiin yhteen usein toistuvia asioita 

vankeusrangaistuksen alkamiseen liittyen, joiden paikkansapitävyyttä vangit sai-

vat  arvioida  toisella  tapaamiskerralla.  Vangit  osallistuivat  siis  sekä  materiaalin 

tuottamiseen että analysoimiseen.  

 

6.1 Ryhmäkeskustelu 

 

Ryhmäkeskustelussa keskityttiin konkreettisiin asioihin, jotka liittyivät vankeus-

rangaistuksen alkamiseen. Vangit osallistuivat vastaamalla esittämiini kysymyk-

siin, ottivat osaa keskusteluun ja pitivät sitä yllä odotettua paremmin. Ryhmäkes-

kustelussa saadut vastaukset ovat yleistettävissä kolmeen pääteemaan: käytän-

nön asioihin, vankiyhteisöön liittyviin seikkoihin ja henkilökohtaisiin mielipiteisiin 

vankeusrangaistuksen  alkamiseen  liittyen.  Myös  viestinnästä  käytiin  keskuste-

lua. Vangit olivat ensinnäkin sitä mieltä, että vangeista kertovan viestinnän ei pi-

täisi ihailla vankilaelämää. Vankeuden alkuaikaa ei pidä silotella viestinnällä liikaa 

vankeusrangaistusta  ensikertaa  aloitteleville  vangeille,  sillä  kokemus  opettaa. 

Vangit  katsoivat  hyödylliseksi  sen,  että  vankien  perehdytysvideossa  käydään 

vankilan perusasiat läpi kootusti esimerkiksi päiväjärjestys ja ajankäyttö. Vangit 

korostivat sitä, että siihen, millainen vankeusrangaistuksen alkamiskokemus on, 

liittyy hyvin paljon sijoituspaikka.  

 

Toisena  teemana  nousi  esiin  vankilayhteisö  ja  sen  dynamiikka.  Vangit  toivat 

esille, että muiden vankien kanssa täytyy tulla toimeen. Vangin täytyy etsiä paik-

kansa vankiyhteisössä ja apua saa muilta vangeilta. Vangit kuitenkin ajattelivat, 
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ettei vankien ja Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnan välinen kuilu ole nyky-

ään niin suuri kuin se on joskus ollut. Jokaisen vangin mieleen oli jäänyt toinen 

vanki, jonka he ensimmäisenä olivat kohdanneet vankeusrangaistuksen täytän-

töönpanon jälkeen. Muilla vangeilla on suuri vaikutus siihen, millaista vankilassa 

on elää. Vangit kehottivat uutta vankia menemään ongelmia kohti eli tutustumaan 

muihin vankeihin. Sulkeutuminen ei kannata, sillä toisten kanssa täytyy tulla toi-

meen. Jos uusi vanki kokee alun vankilassa vaikeaksi, vangit kokivat sen olevan 

vain hyvä asia. Vankilaan ei kannata tulla ”takki auki” vaan ennakkoluulot ja nöy-

ryys edesauttavat oman paikan löytymistä. Vangit kokivat, että mitä epämiellyttä-

vämpi vankeusrangaistus on, sitä pienemmällä todennäköisyydellä sinne haluaa 

takaisin.  

 

6.2 Videot keskustelunavaajina 

 

Videot  herättivät  keskustelua  vankien  kanssa  jo  ensimmäisellä  kerralla,  jonka 

vuoksi katsoimme videoita lisää toisella tapaamiskerralla. Vankilasta kertovat vi-

deot käsittelevät vangeille tuttua ympäristöä ja kokemuspintaa. Vangit suhtautui-

vat videosisältöihin avoimin mielin ja keskittymällä katsomaan niitä ja jälkikäteen 

arvioimalla niiden sisältöä. Vangit pitivät kaikista neljästä videosta.  

 

Taustatutkimuksen avulla pyrin löytämään vankien kertomusten perusteella mah-

dollisimman yleisiä ja toistuvia kokemuksia, tunteita ja käytäntöjä vankeusran-

gaistuksen alkamiseen liittyen. Jokaisella vangilla on kuitenkin oma tarinansa, 

jotka voivat itsessään olla mielenkiintoisia ja jalostuskelpoisia. Vangit itse pitivät 

molempia kerrontatapoja tarpeellisina.  

 

Ensimmäisellä kerralla katsoimme kaksi videota. Ensimmäinen näyttämäni video 

oli musiikkivideo Pykälä§§ä. Videolla vangit avautuvat kokemuksistaan vankeu-

teen liittyen, jonka toivoin herättävän vankien omat kokemukset pintaan. Tahdoin 

myös tietää, millaisena he näkivät musiikkivideon uskottavuuden ja vertaistensa 

tuntemukset. Viestiikö video vankilan todellisuutta? Monet vangit olivat nähneet 

musiikkivideon jo aikaisemmin. He kommentoivat videota vähäsanaisesti, mutta 

pitivät kokemuksia uskottavina ja videota totuudenmukaisena.  
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Toinen video oli Rikosseuraamuslaitoksen YouTube-kanavalta löytyvä video: Tie 

Vapauteen – Vangin tarina. Vangit sanoivat asioiden olevan juuri niin, kuin ne 

videossa esitetään. Videolla esiintyy iäkkäämpi vanki, josta vangit ajattelivat, että 

tarina oli totuudenmukainen ja uskottava. Vankilassa vanhempaa vankia arvos-

tetaan, jonka vuoksi videon päähenkilöä jää kuuntelemaan.  

 

Toisella tapaamiskerralla katsoimme kaksi videota. Toisella tapaamiskerralla vi-

deot herättivät ensimmäistä tapaamiskertaa enemmän vapaata keskustelua ja 

ajatuksia. Ensin näytin vangeille Rikosseuraamuslaitoksen viestinnässä työhar-

joittelussa olleen Vilma Juhavan tekemän Tulo-opas vankilaan -videon (2018). 

Vangit katsoivat videota keskittyneesti ja pitivät hyödyllisenä videon informatiivi-

suutta. Vangit ajattelivat, että videosta saa enemmän irti kuin nivaskasta lappuja. 

On mielenkiintoista, että asioita näytetään.  

 

Keskustelu polveili siihen, että toiset vangit haluavat tietää, mitä uusi vanki on 

tehnyt jouduttuaan vankilaan. Uuden vangin taustat selvitetään ja ”väärän” hen-

kilön kanssa kaveeraaminen voi vaikuttaa myös omaan statukseen vankiyhtei-

sössä. Tästä syystä uuden vangin tuomio halutaan aina tietää. Vankien mukaan 

vankilan hierarkiassa pedofiilit ovat alinta kastia ja on noloa, jos itse kaveeraa 

väärien tyyppien kanssa. Sellaiset vangit, joiden teot ovat vankilayhteisöstä kat-

sottuna hyväksymättömiä, saattavat suorittaa vankeusrangaistuksen muista van-

geista eristettynä. Vangit myös mainitsivat, että tutkintavankeudesta vankeusran-

gaistusta  suorittamaan  tulevat  vangit  ovat  yleensä  henkisesti  sekaisin.  Vanki-

lassa vanki vasta ymmärtää tekonsa, josta hänet on tuomittu. Tästä syystä van-

keusrangaistuksen alkuaika voi olla myös vaikeaa aikaa vangille.  

 

Toinen video oli Yle KIOSKI:n tuotantoa Vaihtoehtona vapaus – Aleksi 24h lin-

nassa. Kuvittelin vankien suhtautuvat jopa ylimielisesti toimittajan vankilakoke-

mukseen, mutta vankien mielestä video oli kiinnostava ja varsin todenmukainen. 

Vankien mielestä toimittajaan suhtauduttiin vankilassa varmasti hyvin sen vuoksi, 

että hänen tiedettiin olevan toimittaja. Vangit myös korostivat, ettei vankilassa 

saa turhaan turpaan, joten Rantamaan pelot väkivallasta olivat heidän mielestään 

turhia. He samaistuivat toimittajan kokemukseen siitä, että vankilassa on nimen-
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omaan tylsää. Video myös viritti keskustelua siihen, millaista vankilaelämä on ol-

lut ennen verrattuna nykyaikaan. Vanhempien vankien mielestä vankila oli ennen 

yhteisöllisempi paikka ja nykyään nuoremmat ovat enemmän sekaisin.   

 

6.3 Lappumenetelmä 

 

Lappumenetelmä-tehtävässä  oli  tarkoitus,  että  vastaukset  kootaan  taululle  ja 

käydään yhdessä läpi heti tehtävän päätteeksi. Päätin kuitenkin, että kerään vas-

taukset itselleni ja kokoan niistä viimeiselle kerralle tiivistelmän, jottei yksittäiset 

vastaukset nouse personoidusti esille. Lappumenetelmän vastauksissa reflektoi-

tiin vankien omaa kokemusta objektiivisesti kuvitteelliseen stereotyyppiseen en-

sikertalaiseen vankiin nimeltä Simo. 

 

Lappumenetelmässä tulleet vastaukset voi jakaa kolmeen teemaan: Simon ko-

kemiin jännitykseen ja epävarmuuteen liittyviin tunteisiin, selviytymiskeinoihin eli 

vinkkeihin sekä uhmakkaisiin vihan ja katkeruuden tunteisiin. 

 

Piirsin taululle Simon, eli esimerkkivangin, jonka ympärille kokosin ensimmäisellä 

kerralla yleisimmin ilmenneitä asioita. Seuraavat havainnot ovat useamman kuin 

yhden vangin mainitsemia. Vankien vastausten perusteella Simo miettii vankeus-

rangaistuksen  alkamisajankohtana  sitä,  mitä  tapahtuu  ja  kestänkö  tätä?  Pär-

jäänkö vankilassa? Lappumenetelmä-tehtävän vastauksissa yleisimmin toistui-

vat pelon, jännityksen ja epävarmuuden tunteet. Vangit antoivat vinkkejä Simolle: 

Kaikki selkeytyy kyllä, ota iisisti, kunnioita muita ja ole suht rehellinen äläkä esitä. 

Esiteltyäni nämä vangeille, he lisäsivät vielä sen, että kysy neuvoa vanhemmilta 

vangeilta ja kuuntele heitä.  

 

Vangit  lisäsivät  näiden  lisäksi  uusia  asioita,  joita  Simo  joutuu  todennäköisesti 

kohtaamaan vankilarangaistuksen alkuvaiheessa. Vangit olivat yhtä mieltä siitä, 

että uusille vangeille tehdään ”juksauksia”. Tilanteesta otetaan ilo irti ja uutta van-

kia  testataan.  Uuden  vangin  näkökulmasta  vedätykset  voivat  tuntua  ikäviltä, 

mutta jatkossa todennäköisesti hänkin laittaa ”vahingon kiertämään”. Näistä tu-

loksista virisi paljon vapaata keskustelua. Vankilassa on paljon kirjoittamattomia 

sääntöjä, joita noudatetaan. Vankilassa on helpompi olla sääntöjen mukaan. Aika 
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kuluu nopeammin, kun on rutiinit. Mitä enemmän tekemistä, sen parempi. Tutkin-

tavankeus saattaa yllättää tylsyyden vuoksi, sillä siellä ei ole mitään tekemistä.  

 

6.4 Tunnetehtävä 

 

Odotukseni olivat, että vankien on ehkä vaikea käsitellä ja puhua tunteista. He 

kuitenkin osasivat nimetä hyvin tuntemuksiaan ja muistivat yllättävän hyvin van-

keusrangaistuksen alkamisajankohtaan liittyviä asioita.  

 

Tunnetehtävän tuloksena selvisi, että kaikki tutkimukseen osallistuneet vangit toi-

vat esiin pelon, jännityksen ja epävarmuuden tunteet. Myös ahdistus, syyllisyys 

koskettivat neljää vankia kuudesta. Ärtymys ja viha nousivat esiin puolella tutki-

mukseen osallistuneista vangeista. Kolmasosa vangeista oli kokenut ilahtumisen, 

ujouden, apeuden, ikävän, raivon, turhautumisen sekä nöyryyden tunteita.  

 

Yleistyksen mahdollisuuden lisäksi, huomionarvoista on se, että myös ne tunteet, 

jotka saivat vain yhden merkinnän vankiryhmässä ja jotka eivät olleet ennakko-

odotuksissa  todennäköisiä  vankeusrangaistuksen  alkaessa  esiintyviä  tunteita, 

kuitenkin tulivat esiin jo näin pienessä otannassa. On siis oletettavaa, että suu-

remmassa otannassa ne myös esiintyisivät, jonka vuoksi niitä ei ole syytä täysin 

sivuuttaa perehdytysvideossa. 

 

6.5 Palaute 

 

Halusin kerätä vangeilta nimettömän palautteen. Tällöin vangilla oli mahdollisuus 

antaa palautetta suoremmin ja ilmaista itseään tavalla, joka ei välttämättä ilmen-

tynyt tapaamiskerroilla suoraan itselleni.  

 

Palautetta sai antaa numeerisesti sekä kirjallisesti. Kirjallisesti annettu palaute oli 

positiivista ja kannustavaa. Numeerisen palautteen keskiarvo oli 7,5. Yksi vanki 

ei antanut numeerista palautetta ja kaksi vankia ei palauttanut. Huomionarvoista 

tutkimuksen kannalta oli se, että tuloksissa ei korreloi se, miten hyödyllinen har-

joitus oli sisällöntuotannollisesta näkökulmasta verrattuna siihen, miten mielek-
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käänä vangit pitivät menetelmiä. Palautteen merkitys oli, että vangit pääsivät il-

maisemaan mielipiteensä ja sain suuntaa antavaa osviittaa osallistujien kiinnos-

tuksesta.  

 

6.6 Yksilöhaastattelu  

 

Yksilöhaastatteluissa  toteutettiin  Toivelista-menetelmää  ja  sen  lomakepohjaa 

hyödyntäen. Toivelista-tehtävää ei toteutettu suunnitelmani mukaan. Vangit eivät 

täyttäneet  lomakepohjaa  tapaamiskerralla,  vaan  he  halusivat  täyttää  sen  rau-

hassa  ja  palauttaa  seuraavalla  tapaamiskerralla.  Muokkasin  omaa  prosessin 

suunnitelmaa vastaamaan vankien toivetta. Toisen tapaamiskerran lopuksi toteu-

tin kuuden vangin kanssa yksilöhaastattelun, jonka pohjana käytin Toivelista-lo-

makepohjaa. Jokaiselta vangilta nousi hyviä vinkkejä tulevalle vangille vankila-

elämästä. Yksittäiset, kerran toistuneet vinkit on jätetty tuloksista pois.  

 

Useammassa kuin yhdessä tapauksista uutta vankia kehotettiin käyttämään van-

kila-aika hyödyksi esimerkiksi opiskelemalla ja treenaamalla. Ensikertalaista van-

kia kehotettiin ”lusimaan omaa tuomiota”, eli kannattaa välttää puuttumasta mui-

den asioihin. Löydä tasapaino: Älä ole ylpeä äläkä liian nöyrä. Älä sekaannu huu-

meisiin. Lisäksi jokaiselta vangilta nousi esille omaan tuomioon liittyviä seikkoja, 

joita voi hyödyntää videossa, jossa on päähenkilö.  

 

Yksilöhaastattelussa vangit nostivat esille omasta mielestään tärkeitä asioita van-

geille kohdistettuun viestintään liittyen. Kaikki informaatioon ja koulutukseen liit-

tyvä audiovisuaalinen viestintä on tärkeää. Oleellista on, että käytännön asiat tu-

levat esiin vankien näkökulmasta.  

 

Seikat, joita haastattelemani vangit olisivat itse halunneet saada selville ennen 

vankeusrangaistuksen  alkamista,  olivat  laajat  ja  hajanaiset.  Esille  nousi  hyvin 

monenlaisia, mutta toisistaan eroavia asioita. Näitä tietoja ei kerrota opinnäyte-

työssä. 

 

Sain kaikilta haastattelemiltani vangeilta luvan olla heihin jatkossa yhteydessä, 

mikäli tarvitsen aiheeseen liittyvää haastattelua. Kolme vankia kuudesta ei tahdo 

esiintyä, mutta ovat valmiit haastateltaviksi. Jokaisen tarinassa on jokin uniikki ja 
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ainutlaatuinen  näkökulma  liittyen  ensimmäisen  vankeusrangaistuksen  alkami-

seen, jota voi hyödyntää videon toteutuksessa. Usein toistuva asia oli kuitenkin 

se,  että  kukaan  ei  ollut  suorittamassa  ensimmäistä  tuomiotaan.  Tapaamistani 

vangeista  monet  olivat  pitkäaikaisvankeja  tai  useita  kertoja  tuomioita  suoritta-

neita.   

 

6.7 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

On tutkimuksen pätevyyden kannalta oleellista, että tutkimusmenetelmät ovat tut-

kimuksen toteutuksen kannalta soveltuvia. Osallistavia menetelmiä käyttämällä 

saatu tieto on pätevää, koska vangit saivat kertoa kokemuksistaan monella eri 

tavalla. Osallistavat menetelmät oli valittu tutkimukseen soveltuviksi ja mm. kysy-

mysten asettelussa oli pyritty siihen, että kohderyhmä kokee, että kaikki vastauk-

set olivat mahdollisia eikä heiltä odotettu tietynlaista vastausta. Virheellisten tul-

kintojen  mahdollisuus  pyrittiin  minimoimaan  haastatteluissa  ja  ryhmäkeskuste-

luissa lisäkysymyksiä esittämällä. Osassa menetelmistä vangit pääsivät osallis-

tumaan tiedonhankintaan anonyymisti, jotta kysymyksiin vastaaminen ja koke-

musten kertominen onnistui vapaasti. Menetelmiksi valittiin sekä ryhmäkeskus-

telu että yksilöhaastattelu myös tutkimuksen luotettavuuden takia.  

 

Laadullisessa tapaustutkimuksessa otetaan huomioon myös tutkijan rooli ja vai-

kutus tutkimuksen tuloksiin ja niiden tulkintaan. Tutkijana pyrin mahdollistamaan 

vankiryhmälle olosuhteet, joissa heillä oli mahdollisuus tuoda esiin aito kokemuk-

sensa ja mielipiteensä ilman johdattelua.  

 

Tutkimusryhmän ollessa pieni, on myös laadullisessa tutkimuksessa muistettava 

tutkimuksen yleistettävyyden rajallisuus. Laadullisessa tutkimuksessa pääpaino 

on  kuitenkin  ilmiöiden  kuvaamisessa  ja  kokemusperäisessä  tutkimustiedossa, 

jotka tässä tutkimuksessa ovat tulleet useiden tiedonhankintamenetelmien kautta 

moninaisina esiin ja sellaisenaan esitettyinä toteuttavat laadullisen tutkimuksen 

perimmäistä tarkoitusta. 

 

Tutkimuksen etiikka tulee esiin tutkimukseen osallistuvien kunnioittamisena sekä 

heidän oikeuksiensa toteutumisena. Tutkimus perustui vapaaehtoisuuteen ja tut-
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kimukseen osallistuvilla oli tiedossa tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet sekä tutki-

muksessa käytettävät menetelmät. Tutkijana pidin huolen siitä, että tutkimukseen 

osallistuvat vangit olivat tietoisia siitä, mikä tutkimuksen merkitys oli ja mistä tut-

kimuksessa oli kokonaisuudessaan kyse.  

 

6.8 Tutkimusprosessi 

 

Opinnäytetyöprosessi lähti liikkeelle oltuani yhteydessä Rikosseuraamuslaitok-

sen viestintäpäällikkö Pilvi Isotalukseen. Sain häneltä toiveen perehdytysvideon 

toteuttamisesta ensikertalaisille vangeille. Tämän jälkeen aloitin taustatyön, joka 

nojautui Isotaluksen antaman aiheen ympärille. Saatuani selville teoriaa ja suun-

niteltuani tapaamiskerrat vankien kanssa aloin itsenäisesti etsiä vankilaa, jossa 

vankien tapaaminen on mahdollista. Tässä vaiheessa tiesin jo sen, etten tule te-

kemään varsinaista videota, vaan opinnäytetyön tarkoitus on aineistonhankinta 

videon sisällöntuotantoon.  

 

Opinnäytetyön tekeminen Rikosseuraamuslaitoksen, vankilan ja vankien kanssa 

asetti työskentelylle omia aikataulullisia ja lupiin liittyviä ehtoja. Vankilanjohtajan 

kanssa sopiminen opinnäytetyön tekemisestä vei aikaa ennen kuin lupa ja tutki-

mukseen soveltuva osasto ja osastovastaava löytyi. Kylmäkosken vankilanjoh-

taja  Harri  Rämö  delegoi  asiani  ensin  apulaisjohtaja  Tapio  Vanha-Jaakkolalle, 

joka mahdollisti kontaktin saamisen restoratiivisen sitoumus- ja päihdekuntoutus-

osaston rikosseuraamusesimieheen Teija Suvantoon.  

 

Prosessin etenemiseksi Rikosseuraamuslaitokselta täytyi saada myönteinen tut-

kimuslupa opinnäytetyön tekemiseen. Rikosseuraamuslaitokselle täytyi toimittaa 

vapaamuotoinen  tutkimuslupahakemus  ja  tutkimussuunnitelma.  Rikosseuraa-

muslaitoksella  on  oma  tutkimuslupaohjeistus  ammattikorkeakouluopiskelijoille, 

joka helpottaa kirjallisten hakemusten laatimista. Työn valmistumisen jälkeen täy-

tyy  huolehtia  siitä,  että  Rikosseuraamuslaitos  saa  oman  kopionsa  opinnäyte-

työstä.  

 

Tapaamiskerroilla vankien kanssa käytiin läpi vankeusrangaistuksen alkamiseen 

liittyviä asioita hetkeä ennen rangaistuksen täytäntöönpanoa, vankilaan saapu-
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mista ja ensimmäisiä päiviä vankilassa. Keskiössä olivat vankien omat kokemuk-

set ja tulkinnat. Tietoja käytetään opinnäytetyössä ja mahdollisen perehdytysvi-

deon käsikirjoittamisen ja sisällöntuotannon apuna.  

 

Aineistonhankintamenetelmissä saatua informaatiota ja vankien kokemuksia py-

ritään yleistämään eikä nostamaan esille yksittäisinä vastauksina. Kaikki tulokset 

käydään läpi nimettöminä. Yksittäisiä ja personoituja vastauksia ei nosteta esille 

opinnäytetyössä.   

 

Opinnäytetyössä toteutettiin kaksi tapaamiskertaa, joissa taustoittamismenetel-

miä käyttämällä hankittiin aineisto sisällöntuotannon tueksi. Tavoitteena oli kerätä 

aineistoa perehdytysvideon sisällöntuotannon tueksi. Vankeja osallistamalla py-

rittiin siihen, että sisältö saadaan vastaamaan kohderyhmän tarpeita parhaalla 

mahdollisella tavalla. Tapaamiskerroille osallistui vankeustuomiotaan jo mahdol-

lisesti pitkään suorittaneet vangit, mutta videon kohderyhmää ovat vankeustuo-

mionsa  alkamista  vapaudessa  odottavat  ensikertalaiset  vangit.  Tapaamisker-

roilla käytettiin sosiaaliseen innostamiseen ja kohderyhmän osallistamiseen pyr-

kiviä menetelmiä. Tarkoitus oli saada selville kirjoittamattomia sääntöjä, tunteita 

ja  kokemuksia  vankeusrangaistuksen  alkamiseen  liittyen,  joita  ei  muilla  tavoin 

olisi pystytty tutkimaan. Tavoitteena oli löytää ne metodit, joiden avulla kohderyh-

mältä saadaan parhaiten tietoa käsiteltävästä aiheesta.  

 

Vankeja osallistui tapaamiskertoihin oletettua enemmän. Osallistumisen vapaa-

ehtoisuuden johdosta vankien määrää ei rajoitettu. Vankiryhmä oli molemmilla 

tapaamiskerroilla  suurempi  kuin  olin  suunnitellut.  Ryhmä  oli  helppo  pitää  ka-

sassa, sillä vangit osallistuivat mielellään kaikkeen. Kukaan ei häirinnyt työsken-

telyä, kaikilla oli mahdollisuus puheenvuoroihin ja pysyimme asiassa.  

 

Toisen tapaamiskerran jälkeen alkoi saadun materiaalin läpikäynti. Tarkensin ja 

täydensin ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen saatuja tuloksia. Kirjoitin ylös tu-

lokset ja johtopäätökset.  

 

On hyvä muistaa, että mikäli Rikosseuraamuslaitos liittyy opinnäytetyöhön, opin-

näytetyö  lähetetään  myös  Rikosseuraamuslaitoksen  keskushallintoyksikköön 

sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen Kriminologiselle kirjastolle.  
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6.8.1 Ensimmäinen tapaamiskerta 

 

Ensimmäiseen tapaamiskertaan osallistui kahdeksan vankia. Tapaaminen kesti 

noin puolitoista tuntia ja sen aikana ehdittiin tehdä seitsemän harjoitusta. Alussa 

esittelin itseni vangeille ja annoin myös heille mahdollisuuden kertoa jotain itses-

tään. Lisäksi kerroin taustaa siihen, mitä olen tullut tekemään ja mitä tapaamis-

kerrat pitävät sisällään. Alkupuheenvuorojen jälkeen aloitettiin ryhmätehtävä, jol-

loin kaikki saivat osallistua keskusteluun. Seuraavaksi tehtiin mielikuvaharjoitus, 

jolloin kommentointi oli kielletty. Sen jälkeen katsottiin videot, jotka herättivät kes-

kustelua. Keskustelun jälkeen siirryttiin toivelista-tehtävään, jota kuitenkaan ei to-

teutettu suunnitelman mukaan vankien toiveesta. Tämän jälkeen päästiin siirty-

mään nopeasti lappumenetelmän pariin. Lopuksi täytettiin tunnetehtävä-lomak-

keet ja kerättiin palaute.  

 

Ensimmäinen tapaaminen vankien kanssa sujui ennakko-odotuksiani paremmin. 

Vangit eivät kyseenalaistaneet tehtäviä tai toimintaani ja keskustelu oli alusta asti 

luontevaa ja monisanaista. Jännitin, mutta huomatessani vankien avoimuuden ja 

tuomitsemattoman  suhtautumisen  itseeni,  toimiminen  tuntui  helpolta.  Se,  että 

vangit tuntevat toisensa entuudestaan ja osaston ilmapiiri on rento ja avoin, luul-

tavasti edesauttoi sitä, että vangit vastailivat kysymyksiini rohkeasti. Arkailin suo-

rien henkilökohtaisten kysymysten esittämistä kaikkien kuullen ja siksi osa tehtä-

vistä oli kirjallisia ja osa käytiin läpi kahdenkeskisissä haastatteluissa viimeisellä 

kerralla. Vangit kuitenkin vastailivat mielellään kaikkiin kysymyksiin.  

 

Ensimmäisellä tapaamiskerralla tutkimusaineistoni koostui sekä ryhmäkeskuste-

luiden  kysymysten  että  keskusteluun  orientoivien  videoiden  pohjalta  käydyistä 

keskusteluista koko vankiryhmän kanssa. Vangit toivat avoimessa keskustelussa 

esiin omia kokemuksiaan ja mielipiteitään sekä reflektoivat niitä lappumenetel-

män esimerkkivangin todennäköisesti oletettuihin kokemuksiin. Tunnetehtävästä 

sain vangeilta materiaalia, josta oli mahdollista nostaa esiin tutkimusryhmässä 

esiintyneet tunteet ja tehdä niistä tutkimuksen kannalta oleellisia päätelmiä.  

 

6.8.2 Toinen tapaamiskerta 
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Ensimmäisen tapaamiskerran vangeista kaksi oli jäänyt pois, mutta kolme uutta 

vankia tuli mukaan. Näin ollen ensimmäiseen tapaamiskertaa osallistui kahdek-

san ja toiseen yhdeksän vankia. Esittelin itseni myös uusille vangeille ja kerroin 

mitä tapaamiskerralla tullaan tekemään. Sen jälkeen aloitimme varsinaisten teh-

tävien läpikäynnin. Toisella tapaamiskerralla ei ollut niin monta tehtävää kuin en-

simmäisellä kerralla, mutta vierailu vankilassa kesti lähes kolme tuntia. Toinen 

tapaamiskerta alkoi analysoimalla ensimmäisen kerran tuloksia ja niiden paikkan-

sapitävyyttä. Olin tehnyt edellisen tapaamiskerran vastauksista yleisiä päätelmiä, 

jotka esittelin vangeille, jotta saisin totuudenmukaisen kuvan yleispätevään tari-

naan. Sen jälkeen katsottiin kaksi videota. Lopuksi oli yksilöhaastattelujen aika, 

joihin osallistui kuusi vankia.  

 

Yksilöhaastattelut pitkittivät vierailuani, mutta myös ryhmässä keskustelu oli ak-

tiivisempaa kuin ensimmäisellä kerralla, jonka johdosta aikaa kului. Missään vai-

heessa vankeja ei tarvinnut kuitenkaan hoputtaa ja kaikki suunnittelemani asiat 

saatiin tehtyä. Osallistumisprosentti oli tyydyttävä.  
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6 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyön ensimmäisenä johtopäätöksenä on, että vankien osallistuminen 

sisällöntuotantoon oli merkittävää. Tapaamiskerrat vahvistivat itselleni sen, että 

kohderyhmän kuuleminen ja osallistaminen sisällöntuotantoon on tärkeää, mikäli 

tekijä itse ei kuulu kohderyhmään.  

 

Opinnäytetyön tuloksena saadun tiedon perusteella toisena johtopäätöksenä on 

suunnitelma tilatusta perehdytysvideosta. Itse videon kuvaukset ja jälkityöt eivät 

ole  osa  tätä  opinnäytetyötä.  Vankien  kiinnostus  ja  myönteinen  osallistuminen 

sekä  restoratiivisen  päihdekuntoutusosaston  havaitseminen  miellyttäväksi  toi-

mintaympäristöksi  vaikuttavat  kuitenkin  siihen,  että  suosittelen  mahdollisen  vi-

deon toteuttamista kyseisellä osastolla ja kyseisten vankien kanssa.  

 

Tutkimuksen  tuottaman  aineiston  perusteella  syntyi  selkeä  visio  perehdytysvi-

deon tyylistä ja sisällöstä. Itseäni kiinnostaa audiovisuaalinen viestintä, jossa ta-

rinat ja tunteet yhdistyvät faktan kanssa. Videon päätehtävä on vastata kysymyk-

seen:  Millaista  on  aloittaa  vankeusrangaistus  ensi  kertaa?  Perehdytysvideon 

käyttötarkoitus ja kohderyhmä määrittelevät videon kerrontatavan ja rakenteen. 

Mahdollisia kerrontatapoja on kuitenkin useita. 

 

Vankila on tuntematon ympäristö valtaosalle väestöstä, mutta kuulopuheiden ja 

median myötä jokaisella on oma käsitys vankilasta. Videon on myös tarkoitus 

purkaa niitä stereotypioita, joita vankeihin ja vankeusrangaistuksen alkamiseen 

liittyy. Videolla kerrotaan vankilan käytännöistä ja vankeusrangaistuksen alkami-

seen liittyvistä konkreettisista vaiheista vangin näkökulmasta. Videolla kerrataan 

perusasioita, joita vankeusrangaistuksen alkamiseen liittyy, kuten miten vanki-

laan saavutaan. Lisäksi mielestäni on tärkeää ja kiinnostavaa nostaa esille myös 

salattuja tai ensikertalaiselle tuntemattomia asioita vankeusrangaistuksen alkuun 

liittyen:  Mitä  vankeusrangaistusta  suorittamaan  tulevan  vangin  on  hyvä  tietää 

vankilan käytännöistä? Mikä voi yllättää ensikertalaisen vangin? Vallitseeko van-

kilassa käytäntöjä, joista vartijat ja muut vangit eivät kerro? Miten sosiaaliset suh-

teet toimivat vankilassa?  
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Videolla on kuitenkin monta viestiä. Tärkein niistä on asiakkaan toive eli pereh-

dytystarkoitus. Isotaluksen mukaan on tärkeää käsitellä vankeusrangaistuksen 

alkamista myös tunteiden näkökulmasta, sillä esimerkiksi vankilapalot ovat ylei-

siä juuri vankeusrangaistuksen ensimmäisinä päivinä (Isotalus, tiedonanto, 

26.10.2017).  

 

Koska vangeilta saatu materiaali aiheeseen liittyen oli runsasta ja riittävää, ai-

neiston pohjalta saa käsikirjoitettua perehdytysvideon. Yksityiskohtaisempaa ni-

metöntä  aineistoa  on  mahdollista  pyynnöstä  toimittaa  Rikosseuraamuslaitok-

selle, mutta tässä opinnäytetyössä en tuo niitä ilmi vankien yksityisyydensuojan 

takaamiseksi.  

 

Vankien kokemukset vankeusrangaistuksen alkamiseen liittyen olivat hyvin mo-

nipuolisia sekä negatiivisten tunteiden ja pelkojen värittämiä. Tämä tutkimustulos 

osoittaa sen, että kokemuksiin ja tunteisiin liittyvä perehdytysvideo olisi erityisen 

hyödyllinen uuden vangin näkökulmasta.  

 

Videon ydinkohderyhmää ovat siis vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa suo-

rittamaan tulevat vangit, mutta myös kaikki aiheesta kiinnostuneet, kuten vankien 

lähiomaiset. Video voi myös toimia valistuksena esimerkiksi nuorille. Se voi myös 

lisätä vartijoiden inhimillistä ymmärrystä vankeja kohtaan.  

 

Keräämäni materiaalin ja tapaamiskertojen perusteella voi toteuttaa monta eri-

laista  videota.  Vaihtoehdot  vaihtelevat  anonyymistä  videosta  päähenkilövetoi-

seen videoon. Videolla voi olla yksi tai useampi päähenkilö ja se voidaan kuvata 

joko vangin kasvot paljastaen tai anonyymisti. Yksi vaihtoehto on tehdä perehdy-

tysvideo,  jossa  esitellään  vinkit  vankeusrangaistuksen  alkamisajankohtaan  ja 

jossa ei ole päähenkilöä. Videolla voi olla kuvituskuvaa vangeista ja vankilasta ja 

mahdollisuuksien mukaan myös vankeja, mutta ei päähenkilöä. Tämä video on 

lähimpänä Juhavan toteuttamaa Vankilan tulo-opas -videota. 

 

Toinen mahdollinen perehdytysvideo voi olla päähenkilövetoinen, joka on käsi-

kirjoitettu vangin tarinan ympärille. Rikosseuraamuslaitoksen toteuttama Vangin 

tarina -video on esimerkki tämänkaltaisesta toteutuksesta, jossa asiat kerrotaan 

päähenkilön kautta. Molemmissa videovaihtoehdoissa viestinä on informaation 
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välittäminen uusille vangeille vankeusrangaistuksen alkamiseen liittyen, vaikka-

kin kokemuksellisuus ja tunteet tuodaan myös vahvasti esille.  

 

Video on arvioidulta kestolta noin kolme minuuttia pitkä. Nopeatempoisessa vi-

deossa ehtii käsitellä tarkkaan rajattua aihetta laajastikin ja katsojan mielenkiinto 

säilyy läpi videon. Pidemmän videon riski on se, että lopputulokseen jää ilmaa ja 

katsojan mielenkiinto herpaantuu. Leikkauksen rytmi ja videon tempo määräyty-

vät käsiteltävien asioiden mukaan. Tunnepitoinen video tarvitsee aikaa ja rauhal-

lisuutta, mutta asiapitoinen video voi olla nopeatempoisempi.  

 

Mikäli tekisin perehdytysvideon keräämäni materiaalin pohjalta, en korostaisi ku-

vamateriaalissa vankilaan liittyviä stereotypioita. Isotaluksen mukaan kalterit ja 

piikkilanka on osa vankilaa, mutta ne liittyvät turvallisuuteen, eivät vankilan ar-

keen. Vankila on paljon muutakin kuin stereotyyppisiä symboleita. (Isotalus, P. 

viestintäpäällikkö, puhelinhaastattelu 3.10.2018.) 
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7 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tekemisessä suurin motivoiva tekijä oli työskentely tilaajalle eli Ri-

kosseuraamuslaitokselle. Tämä toi huomattavaa mielekkyyttä tutkimuksen teke-

miseen.  Itselleni  tärkeää  on  myös  mahdollisesti  toteutettavan  videon  vaikutta-

vuus ensikertalaisen vangin elämään sekä muihin sidosryhmiin vankien ympä-

rillä. Vangeilta saatu palaute ja heidän mielipiteensä varsinkin audiovisuaalisesta 

materiaalista, sen hyödyllisyydestä ja vaikuttavuudesta vakuutti minut siitä, että 

perehdytysvideolle ja myös muunlaiselle videomateriaalille on tarvetta. Vankien 

vastauksista ja keskusteluista nousi vahvasti esiin ajatus siitä, että uusintarikolli-

suus on enemmän sääntö kuin poikkeus. Vangit pohtivat myös seikkoja, joilla olisi 

heidän mielestään mahdollista tähän asiaan vaikuttaa. Vaikka vankeusrangais-

tuksen täytyy olla vangille oikeudenmukaiseksi koettu ja inhimillinen kokemus, 

vankien mielestä vankilaan ei halua palata, jos kokemus on ollut epämukava.   

 

Oli hyödyllistä, että pohdin ensivaikutelman merkitystä ja tutkin sosiokulttuurisen 

innostamisen- sekä motivoinnin keinoja ennen vankien tapaamista. On mahdo-

tonta päätellä, oliko näiden asioiden tutkimisesta apua, mutta ainakin ne vahvis-

tivat sitä inhimillistä ja olemassa olevaa kohtaamiseen liittyvää sisäistä mallia, 

jolla toimin vankien kanssa. Vankien kohtaaminen ja työskentely heidän kans-

saan nostivat esille useita kysymyksiä taustatutkimuksesta huolimatta. Pohdin, 

miten olla uskottava vankien silmissä? Pyydän heitä työskentelemään tahtoni sa-

nelemana, joten kuinka uskottava minun täytyy olla ryhmän vetäjänä tai ihmisenä 

ylipäätään? Turvallisuus voi vaikuttaa myös toimintaan, sillä minun sekä vankien 

täytyy olla turvassa. Onko tapaamisessa läsnä vartija/vartijoita, joiden läsnäolo 

voi vaikuttaa vankien osallistumishalukkuuteen? 

 

Olin varautunut siihen, etteivät vangit olisi välttämättä yhteistyöhaluisia. Kaikki 

epäilykseni osoittautuivat kuitenkin aiheettomiksi, sillä vangit vastailivat kysymyk-

siini ja keskustelivat avoimesti. Molemmilla tapaamiskerroilla oli läsnä enemmän 

vankeja kuin olin alun perin suunnitellut, mutta se ei haitannut, sillä kaikki sujui 

ongelmitta. Suvannon kanta siitä, että restoratiivinen sitoumus- ja päihdekuntou-

tusosasto oli paras osasto Kylmäkoskella toteuttaa tapaamiskerrat, oli näin ollen 

perusteltu (Suvanto, puhelinhaastattelu. 20.3.2019).  
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Kaksi tapaamiskertaa eli yhteensä noin neljä ja puoli tuntia kohderyhmän kanssa 

on kustannustehokasta, kun vertaa siihen mittavaan materiaaliin, jota sain. Ta-

paamiskertojen valmistelu vei paljon aikaa, mutta samoilla metodeilla innostaen 

ja motivoiden toteutusta voi varioida moneen eri kohderyhmään ja aiheeseen so-

pivaksi.  

 

Kaikki  käyttämäni  menetelmät,  joilla  keräsin  tietoa,  tuottivat  sisällöntuotannon 

kannalta oleellista tietoa. Valitsin nämä tiedonkeruumenetelmät oman kokemuk-

seni ja eri lähteiden perusteella. Tästä johtuen samoja menetelmiä voi hyödyntää 

vastaavanlaisessa taustoittamistyössä, jossa kohderyhmältä pyritään saamaan 

kokemusperäistä tietoa. Jos kohderyhmällä on kokemusasiantuntijuutta, josta on 

tarkoitus saada tietoa, näitä menetelmiä käyttämällä on mahdollista saada moni-

puolista aineistoa, jota voi käyttää suunniteltaessa perehdytysvideoon sisältöjä.  

 

Mielikuvaharjoitus ei tuottanut itsessään suoranaisesti materiaalia, mutta orientoi 

vankeja työskentelyyn ja uskon sillä olleen joka tapauksessa positiivinen merkitys 

muiden menetelmien tuottoisuuden kannalta. Ryhmähaastattelu oli onnistunut, 

koska vangit olivat keskustelevia ja ilmaisivat mielipiteensä ja vastasivat kysy-

myksiin.  

 

Videot herättivät paljon keskustelua, joten niiden näyttäminen oli positiivisempi 

yllätys kuin etukäteen oletin. Toivelista osoittautui siitä hyödylliseksi, että vanki 

sai itse täyttää kyselylomakkeen, jonka jälkeen sain lisää materiaalia esittämällä 

jatkokysymyksiä yksilöhaastattelussa. Lappumenetelmä herätti paljon keskuste-

lua stereotyyppisestä vangista ja hänen oletetuista kokemuksistaan.  

 

Tunnetehtävässä kävi ilmi, että vangin tunteet vankeusrangaistuksen alussa voi-

vat vaihdella hyvinkin paljon. Jokainen ympyröi 4 - 19 tunnetta, joten tunnetiloja 

ei voi yleistää, mutta tehtävä osoitti, että tunneskaala on olemassa koko kirjos-

saan. Osa tunteista nousi useammin esille kuin toiset, mutta koska otanta oli niin 

pieni, niiden yleisyyttä valtakunnallisesti ei voi todentaa.  

 

Tutkimuksessa  vangit  toivat  esiin  perehdytysvideoiden  tarpeellisuuden.  Vangit 

kokivat videot tiedon saannin kannalta paremmiksi kuin kirjalliset oppaat. Kehi-
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tysehdotuksena Rikosseuraamuslaitokselle on tutkimuksen kohderyhmältä nous-

sut toive vankiloissa ja eri osastoilla olevasta omasta päivittyvästä ja monipuoli-

sesta videokokoelmasta, jota vangit voisivat vapaasti hyödyntää.  

 

Mikäli tekisin työn uudestaan, keräisin vangeilta vielä enemmän kirjallista mate-

riaalia tai äänittäisin tapaamiskerrat. Muistiinpanojen tekeminen täytyi tehdä no-

peasti ryhmä- ja yksilökeskustelujen aikana. Tästä syystä osa muistiinpanoista 

jäi  puutteellisiksi  enkä  voinut  keskittyä  täysin  kuuntelemaan  vankeja.  Tästä 

syystä myös vankien havainnointi jäi toisarvoiseksi.  

 

Rikosseuraamuslaitoksen strategia ja arvomaailma on toiminut tutkimuksen pu-

naisena lankana. Perehdytysvideon on tarkoitus palvella ensisijaisesti kohderyh-

mää, mutta tämän tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että Rikos-

seuraamuslaitos ja yksittäinen vanki jakavat tässä tilanteessa saman tavoitteen. 

Tähän  tavoitteeseen  voi  helposti  myös  samaistua  tutkijan,  sisällöntuottajan, 

suunnittelijan, käsikirjoittajan ja kuvaajan roolissa.  
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LIITTEET 

Liite 1. Ryhmäkeskustelu 

• Millaisia hyviä videoita olette nähneet vangeista?  

• Muistatteko, millaista opetus-/perehdytysmateriaalia oli tarjolla?  

• Luuletteko, että sellaiselle olisi ollut tarvetta?  

• Kuinka moni tuli vapaudesta/tutkintavankeudesta?  

• Vapaus: Mitä pakkasit mukaan? Miksi?  

• Miten tulit vankilaan?  

• Tulitko yksin vai oliko sinulla saattaja?  

• Tutkintavankeus? Miten siirryit Kylmäkoskelle?  

• Mitä vankilassa tehtiin ensimmäisenä?  

• Mihin sinut sitten siirrettiin?  

• Millaiseen selliin päädyit?  

• Muistatko, kuka oli ensimmäinen toinen vanki, jonka tapasit?  

• Tunsitko ketään muita vankeja?  

• Mistä päivät koostui?  

• Millaista tukea saitte?  

• Mistä asiasta et yhtään tykännyt?  

• Mikä oli ihan jees tai kiva asia? 
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Liite 2. Mielikuvaharjoitus 

• Miltä sinusta tuntui sinä aamuna, kun tiesit vankeusrangaistuksen alka-

van?  

• Jos saavuit vankilaan vapaudesta, mitä teit ennen kuin ilmoittauduit van-

kilaan?  

• Jos saavuit vankilaan tutkintavankeudesta, miltä sinusta tuntui sinä aa-

muna, kun tiesit vankeusrangaistuksen alkavan?  

• Miten sinua kohdeltiin, kun saavuit vankilaan?  

• Miten vartijat ohjeistivat sinua?  

• Miltä sinusta tuntui ensimmäisenä päivänä vankilassa? 

• Kuka oli ensimmäinen vanki, jonka kohtasit vankilassa?  

• Mitkä asiat olivat hyviä ensimmäisenä päivänä vankilassa? 

• Mitä ikävää, epämiellyttävää tai epäoikeudenmukaista tapahtui ensim-

mäisenä päivänä vankilassa? 

• Miltä sinusta tuntui ensimmäisenä iltana ennen kuin nukahdit?  

 

 



46 

 

Liite 3. Toivelista 

NIMI______________________________ 

 

• Mitä sinä haluaisit kertoa tulevalle vangille vankilaelämästä?  

 

 

• Mitkä asiat ovat tärkeitä, kun vangeille tehdään videoita, viestintää, ope-

tusmateriaalia?  

 

 

• Mitä sinä olisit halunnut tietää ennen vankeusrangaistuksesi täytäntöön-

panoa?  

 

 

 

• Mikä sinun tarinassasi on ainutlaatuista tai erilaista liittyen vankeusran-

gaistuksen alkamiseen?  

 

 

 

• Haluaisitko jatkossa päästä esiintymään? Kertomaan kokemuksistasi?  
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Liite 4. Lappumenetelmä 

 

• Mitä asioita vanki tekee ennen tuomion täytäntöönpanoa?  

• Miltä vangista tuntuu?  

• Miten vangin ensimmäinen päivä vankilassa etenee?  

• Mitä esineitä hänellä on mukana?  

• Vinkit ensikertalaiselle vangille 
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Liite 5. Tunnetehtävä 

NIMI________________________________________ 
 
VANEUSRANGAISTUKSEN ALKAMINEN TUNTUI TÄLTÄ 
(YMPYRÖI VAIHTOEHDOT) 
 
 
Pelko 
 
Jännitys 
 
Suru  
 
Pettymys 
 
Epävarmuus 
 
Rentous 
 
Ilahtuminen 
 
Ujous 
 
Ihastus 
 
Nolous 
 
Ahdistus 
 
Lamaannus 
 
Helpotus 
 
Apeus 
 
Ikävä  
 
Syyllisyys 
 
Viha 
 
Turhautuminen 
 
Nöyryytys 
 
Kiintymys 
 
Ärtymys 
 
Kateus  
 

Ällistys 
 
Hellyys 
 
Ilo 
 
Raivo  
 
Innostuneisuus 
 
Pelko  
 
Luottamus 
 
Huojennus 
 
Onni 
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Liite 6. Palaute 

ARVOSTELE HARJOITUS ASTEIKOLLA 1-10  
 

1. Ryhmäkeskustelu__________________________________________ 
 

2. Mielikuvaharjoitus_________________________________________ 
 

3. Videot__________________________________________________ 
 

 
4. Toivelista________________________________________________ 

 

5. Lappumenetelmä__________________________________________ 
 

6. Tunnetehtävä_____________________________________________ 
 
 

Muuta palautetta:  
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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