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Opinnäytetyön aiheena oli tutkia perheellisten rikosseuraamusasiakkaiden kokemuk-

sia vankilan perhetyöstä sekä perheiden tuen tarvetta vanhemman vankeuden aikana. 

Tarkoituksena oli myös selvittää rikosseuraamusasiakkaiden ajatuksia perhetyön ke-

hittämisestä sekä perheiden huomioimisesta vankilatyössä. Yhteistyökumppanina 

työssä toimi Ensi- ja turvakotien liiton hanke, Vanhempi vankilan portilla. Vankiloi-

den perhetyön kehittämiselle on tarvetta, sillä opinnäytetyöprosessin alussa edelliset 

Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyön linjaukset olivat vuodelta 2013. Opin-

näytetyön tavoitteena oli tuottaa yhteistyökumppanillemme rikosseuraamusasiakkai-

den kokemuksia ja toiveita vankiloissa toteutettavaan perhetyöhön ja sen kehittämi-

seen liittyen.  

 

Tutkimus on muodoltaan kvalitatiivinen ja menetelmänä on käytetty kyselylomaketta 

sekä havainnointia. Aineisto kerättiin vankiperheille järjestetyn perhepäivän sekä van-

geille ja heidän perheilleen järjestetyn perheleirin yhteydessä. Lisäksi kyselyyn vastasi 

vankeja Helsingin vankilasta. Tulokset on analysoitu käyttäen apuna teemoittelua.  

 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muotoutuu perheitä, lapsen kehitystä sekä re-

silienssiä ja vankiloiden perhetyötä käsittelevän kirjallisuuden, tutkimusten ja lainsää-

dännön perusteella. Teoriaosuudessa käsitellään perheiden monimuotoisuutta sekä 

lapsen kehitystä ja määritellään vankilan perhetyöhön ja vankien lapsiin liittyviä eri-

tyiskysymyksiä.  

 

Tutkimustuloksissa kävi ilmi, etteivät kaikki vangit tunne saatavilla olevaa tukea tai 

tiedä heille tarjolla olevista palveluista. Kyselyn vastauksissa kommentoitiin paljon 

perhetapaamisten vähäisyyttä sekä tapaamisten lyhyttä kestoa. Suljetun vankilan ja 

avovankilan erot perhesuhteiden ylläpitämisessä sekä mies- ja naisvankien kokemuk-

sissa nousivat toistuvasti esille vastauksissa.  

 

Vaikka perhetyö on linjattu osaksi vankiloissa tehtävää työtä, vastausten perusteella 

kävi ilmi, ettei sitä aina toteuteta tiiviisti koko perheen kanssa. Perhetyö nähtiin kui-

tenkin tärkeäksi ja perhesuhteiden ylläpitoon toivottiin tukea. Perheleirit ja perhepäivä 

saivat kiitosta ja niitä toivottiin jatkossakin järjestettävän. Lisäksi perhetapaamisiin ja 

tapaamistiloihin toivottiin tulevaisuudessa muutoksia. Lapsilähtöisyyden korostami-

nen on merkittävä tekijä vankiloiden perhetyön käytäntöjä suunniteltaessa tulevaisuu-

dessa.  
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The subject of the thesis was to study the experiences of criminal sanction´s customers 

and their family members and their need for support during imprisonment. The pur-

pose was also to find out the thoughts of criminal sanction´s customers about the de-

velopment of family work and the consideration of families in prison work. The thesis 

was carried out in collaboration with the project Vanhempi vankilan portilla, run by 

the Federation of mother and child homes and shelters. There is a need for the devel-

opment of the family work in prisons, as the previous guidelines for child- and family 

work by the Criminal Sanctions Agency were from 2013 in the beginning of the pro-

cess. The aim of the thesis was to produce the experiences and wishes of the criminal 

sanction´s customers in connection with family work carried out in prison and its de-

velopment. 

 

The research is qualitative and a questionnaire and observation have been used. The 

material was collected by attending a family day organized for families of prisoners 

and a family camp for prisoners and their families. Additionally, prisoners from the 

Helsinki Prison responded to the survey. The results have been analyzed using catego-

rising. 

 

The theoretical framework of the thesis is formed on the basis of literature, studies and 

legislation on families, child development, resilience and the family work of prisons. 

The theoretical part discusses the diversity of families and the development of the child 

and identifies specific issues related to the family work of the prison and the children 

of the prisoners. 

 

The research results showed that not all prisoners recognize the available support or 

know about the services available to them. The questionnaire replies commented on 

the low number of family meetings and the short duration of the meetings. The differ-

ences between the closed prison and the open prison in maintaining family relation-

ships and the experience of male and female prisoners repeatedly raised in the re-

sponses. 

 

Although family work is part of the work carried out in prisons, the responses showed 

that it is not always carried out closely with the whole family. However, family work 

was seen as important, and support for maintaining family relations was welcome. 

Family camps and family days were praised and hoped to continue. In addition, 

changes to family meetings and meeting rooms were hoped for in the future. Empha-

sizing child orientation is an important factor in the future planning of family work 

practices in prisons. 
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1 JOHDANTO  

 

Suomessa on suuri määrä lapsia, joita toisen tai molempien vanhempien van-

keus koskettaa. Kriminaalihuollon tukisäätiö kertoo, että joidenkin tilastojen 

mukaan Suomessa arvioidaan olevan 8000-10 000 lasta, joiden elämään van-

hemman vankeus vaikuttaa. Vankien lapset eivät ole toisiaan muistuttava yh-

tenäinen joukko mutta vanhemman vankeusrangaistus vaikuttaa aina lapseen 

ja koko perheeseen. (Kriminaalihuollon tukisäätiö, oppaat i.a.) Vanhemman 

vankeus on kriisi perheessä ja perheet sopeutuvat muuttuneisiin olosuhteisiin 

eri tavoin.  

Suomessa on tutkittu suhteellisen vähän lapsia, joiden vanhempi tai vanhem-

mat ovat vankilassa. Pääasiassa tutkimukset ovat liittyneet vanhempiensa mu-

kana vankilassa oleviin lapsiin tai vankien perhetilannetta on kartoitettu mui-

den selvitysten yhteydessä, usein ongelmien näkökulmasta. Koko perheen tu-

keminen yhden perheen jäsenen vankeusrangaistuksen aikana on kuitenkin 

ensiarvoisen tärkeää, sillä se auttaa myös vankia sitoutumaan rikoksettomaan 

elämään ja helpottaa perheen yhdessä selviämistä sekä lisää lapsen hyvin-

vointia. (May, Sharma & Stewart, 2008.) Näkökulmamme mukaan perheen tu-

keminen voi toimia myös uusintarikollisuutta ja ylisukupolvista rikollisuutta eh-

käisevänä tekijänä. 

Opinnäytetyöprosessimme alussa viimeisimmät tarjolla olevat Rikosseuraa-

muslaitoksen lapsi- ja perhetyön linjaukset olivat vuodelta 2013. Linjauksissa 

on haluttu nostaa YK:n lapsen oikeudet vahvemmin osaksi vankiperhetyötä ja 

löytää uusia keinoja lapsen kohtaamiseen vankilassa. (Rikosseuraamuslaitos, 

2013a.) Linjaukset uusittiin keväällä 2019, mutta opinnäytetyömme palautta-

misvaiheessa ne eivät olleet vielä julkisesti saatavilla. Koemme, että aihetta 

on tarvetta nostaa esille ja arvioida perhetyön nykytilaa sekä mahdollisia ke-

hittämistarpeita. Myös lastensuojelulain uudistuksen myötä lapsen ja perheen 

näkökulma on nostettu vahvemmin esille rikosseuraamusalalla.  

Toteutimme opinnäytetyömme yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton hank-

keen “Vanhempi vankilan portilla” kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää 
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vankiperhetyön malli, joka vahvistaa lasten turvallista arkea ja perheen keski-

näistä vuorovaikutusta sekä arjen hallintaa. Opinnäytetyömme keskiössä on 

tutkia vankiperheiden asemaa Suomessa ja kartoittaa heidän tuen tarvettaan 

vankeusaikana.   

Opinnäytetyötä tehdessämme toinen opinnäytetyön tekijöistä työskenteli van-

kilassa ja hänen työkokemustaan on hyödynnetty opinnäytetyössämme hen-

kilökohtaisten tiedoksiantojen muodossa.  
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2 VANKILAT JA VANKEUS SUOMESSA  

 

Rikosseuraamuslaitoksella on Suomessa 26 vankilaa, joista suljettuja laitoksia 

on 15 ja avolaitoksia 11. Avolaitoksiin sijoitetaan sellaisia vankeja, joiden kat-

sotaan sopeutuvan suljettua laitosta vapaampiin oloihin. Mies- ja naisvangit 

sijoitetaan pääosin eri vankiloihin. Vanajan avovankilassa on lisäksi perhe-

osasto, jossa vangin on mahdollista asua pienen lapsen kanssa. Hämeenlin-

naan on valmistumassa uusi naisvankila, jonka suunnittelussa on pyritty huo-

mioimaan myös lapset ja perheet paremmin. (Rikosseuraamuslaitos, 2013b.)  

Vankien sijoittamiseen vaikuttaa moni asia. Avovankilaan sijoitettavalta van-

gilta edellytetään kykyä sitoutua avovankilan laitosjärjestykseen ja päihteettö-

myyteen. Mikäli vanki syyllistyy avovankilassa ollessaan päihderikkeeseen, 

voidaan hänet siirtää suljettuun laitokseen. Sijoittelupäätökseen vaikuttavat 

esimerkiksi turvallisuuslausunto, eli vangin henkilöstä tai rikollisuudesta saa-

dut turvallisuustiedot, aikaisempien tuomioiden rikkeet, onko vanki viimeksi va-

pautunut avoimesta vai suljetusta laitoksesta, tuomion pituus, rikoksen laatu, 

viranomaistiedot, kuten avoimet rikosasiat tai poliisin tiedot vangin viimeaikai-

sesta aktiivisesta laittomien päihteiden käytöstä. Sijoitteluun vaikuttaa myös 

se tuleeko vanki suorittamaan tuomiotaan ajallaan vai tuleeko hän vankilaan 

poliisin passittamana, onko hän käynyt siviiliarvioinnissa ja onko hän kykenevä 

antamaan negatiivisen päihdeseulan tuomion alussa. (Rikosseuraamuslaitos, 

2018a.) 

Vangit ovat velvoitettuja osallistumaan vankilassa työntekoon, koulutuksiin tai 

muuhun toimintaan. Erilaisten toimintojen tarkoituksena on tukea vankia rikok-

settomaan elämään, sekä tarjota apua esimerkiksi päihdeongelmaan tai per-

hesuhteiden ylläpitämiseen. (Rikosseuraamuslaitos, 2013b.) Vankeusaikai-

nen kuntoutus- ja muutostyöskentely perustuu rangaistusajan suunnitelmaan 

ja sen tavoitteisiin. Jokaiselle vangille laaditaan joko tuomion alussa Rikosseu-

raamuslaitoksen arviointikeskuksen toimesta tai ennen tuomiota yhdyskunta-

seuraamustoimistossa tehtävässä siviiliarvioinnissa yksilöllinen rangaistus-

ajan suunnitelma ja sijoittelupäätös. (L 767/2005.) Vangille voidaan laatia 

myös riski- ja tarvearvio, jossa arvioidaan tarkemmin hänen elämäntilannet-

taan, uusimisriskiään ja vankeusaikaisia työskentelytarpeitaan elämän eri osa-
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alueilla. (Rikosseuraamuslaitos, 2015.) Rangaistusajan suunnitelman tavoit-

teet voivat liittyä esimerkiksi päihteettömyyden edistämiseen ja päihderiippu-

vuuden hoitoon, rikoksista irtautumiseen, asumistilanteen tai taloudellisen ti-

lanteen selvittämiseen tai vapautumisen valmisteluun. Tavoitteiksi voidaan 

määritellä myös vastuullisen vanhemmuuden harjoittelu tai perhesuhteiden yl-

läpitäminen. (Saara Piispa, henkilökohtainen tiedoksianto, 2019.)  

Suomessa ehdottoman vankeustuomion saa vakavasta rikoksesta ja vankeus-

vankien määrä on ollut Suomessa alhainen moniin muihin maihin verrattuna. 

Suomen rikosoikeusjärjestelmä pohjautuu uusklassiseen ajatteluun, jonka 

keskeisenä tekijänä on tiukasti lakiin perustuva tuomion mittaaminen ilman yk-

silön ominaisuuksien korostamista. Suomalaisessa kriminaalipolitiikassa on 

perinteisesti erotettu hoidolliset elementit rikosoikeudesta, minkä seurauksena 

kuntoutukselliset ohjelmat eivät aiemmin kuuluneet rikosseuraamusjärjestel-

mään. Rangaistuksen ja hoidon, sekä pakon ja palvelun jyrkästä erottelusta 

haluttiin kuitenkin luopua vuonna 2006 vankeuslain päivittämisen yhteydessä. 

Uudistusten myötä vankeusrangaistukseen on pyritty sisällyttämään enem-

män kuntoutuksellisuutta sekä vangin rikollisuuteen ja asenteisiin vaikutta-

maan pyrkiviä toimintaohjelmia sekä päihdekuntoutusta. (Enroos 2015, 31-

32.)  

Vankeusaikainen ohjelmatyö voidaan jakaa motivointiohjelmiin, päihdekuntou-

tusohjelmiin, rikosperusteisiin ohjelmiin sekä yleisohjelmiin. Vankeusaikaisia 

Rikosseuraamuslaitoksen akkreditoituja toimintaohjelmia ovat esimerkiksi Viisi 

keskustelua muutoksesta, jolla pyritään motivoivan keskustelun keinoin vah-

vistamaan vangin muutosmotivaatiota, suuttumuksenhallinta- kurssi, OMA-

kurssi vakavaan väkivaltaan syyllistyneille, Uusi suunta- kurssi seksuaalirikol-

lisille, Antiriippuvuudet- kurssi päihdeongelmaisille vangeille ja Liikenneturva- 

ohjelma liikennejuopumuksiin syyllistyneille vangeille. (Rikosseuraamuslaitos, 

2018b.)  

Rikosseuraamuslaitoksen strategiana on ollut siirtää vankeinhoidon painopis-

tettä kohti avoimempaa rangaistusten täytäntöönpanoa. Tämä tarkoittaa esi-

merkiksi avolaitosten sekä yhdyskuntaseuraamusten käyttämistä enemmän 

ehdottoman vankeusrangaistuksen sijaan. Ajatuksena on, että vangit voisivat 

siirtyä hallitummin vapauteen avovankilan sekä yhteiskunnassa suoritettavan 
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valvotun koevapauden kautta. (Enroos 2015, 32.) Yhdyskuntaseuraamuksia 

ovat yhdyskuntapalvelun lisäksi valvontarangaistus eli niin sanottu pantaran-

gaistus, nuorisorangaistus, ehdollisesti rangaistavat nuoret, jotka asetetaan 

ehdollisen tuomion lisäksi valvontaan ja käyttöön tulossa oleva yhdistelmäran-

gaistus, jossa myös yli 21-vuotias voidaan asettaa ehdollisen tuomion lisäksi 

valvontaan. Valvonnan täytäntöönpanosta vastaa alueen yhdyskuntaseuraa-

mustoimisto. (Rikosseuraamuslaitos, 2018a.)  

Rikosseuraamuslaitoksen uusien strategisten linjausten myötä perheen rooli 

vankeinhoidossa on noussut vahvemmin esille. Vankeuslakia valmisteltaessa 

2000- luvun alussa, nimettiin työryhmä pohtimaan perheen roolia ja merkitystä 

sekä sitä, millä tavoin vankeinhoidossa voidaan tukea vankien perhesuhteita. 

Katsottiin, että perhesuhteiden ylläpitämistä tukemalla voitaisiin helpottaa van-

gin integroitumista yhteiskuntaan, lisätä vangin voimavaroja, sekä vähentää 

vangin perheelle vankeudesta koituvia haittavaikutuksia. (Enroos 2015, 32-

33.)  

Merkittävässä osassa vangin kuntoutumisessa on verkostotyö eri kolmannen 

sektorin toimijoiden, kuntien, kaupunkien ja viranomaisten kanssa. Yhteistyötä 

tehdään lisääntyvissä määrin myös kokemusasiantuntijoiden ja vertaistukitoi-

mien kanssa. Työskentelyn avulla pyritään parantamaan vangin edellytyksiä 

rikoksettomaan ja päihteettömään elämään. Vankilan sosiaalityössä on erityis-

piirteitä. Asiakasryhmä on moninainen ja heitä yhdistäväksi tekijäksi voidaan 

katsoa vain rikostausta. Asiakkaaksi tullaan myös pakon sanelemana, mikä 

voi vaikuttaa yhteistyöhalukkuuteen. Vankilassa käytössä ei ole vankilan ulko-

puolisia tietojärjestelmiä, joten esitietoja vangista voi olla vaikeaa saada ja tie-

donkulku eri toimijoiden välillä saattaa olla hidasta. Vankilassa työskentelyyn 

vaikuttavat eri kulttuurilliset ilmiöt kuten vankilahierarkia. Turvallisuusnäkö-

kulma on vahvasti läsnä työskentelyssä ja asiakasryhmä voi olla viranomais-

vastainen tai muilla tavoin asenteellinen. (Saara Piispa, henkilökohtainen tie-

doksianto, 2019.) 
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3 PERHEET  

 

 

3.1 Erilaiset perheet ja perheiden merkitys 

 

Perhettä pidetään yhtenä tärkeimpänä yhteiskunnallisena instituutiona, mutta 

mitä perhe oikeastaan tarkoittaa? Perhekäsitys on muuttunut kuluneiden vuo-

sikymmenien aikana monella tapaa ja erilaisia perheitä on tänä päivänä paljon. 

Perinteisesti perhe on nähty selkeästi isän, äidin ja lapsien muodostamaksi 

yksiköksi, jonka tehtävänä on ollut jatkaa sukua ja huolehtia toisistaan. Per-

heen on nähty myös vahvasti olevan kasvatuksellinen ja uusia työntekijöitä 

yhteiskuntaan tuottava ”laitos”, erityisesti maatalousyhteiskunnan aikaan. (Hä-

mäläinen & Kangas (toim.) 2010, 7.) 

Perheen yksiselitteinen määritteleminen on vaikeaa ja perinteisen ydinperhe-

mallin lisäksi on myös muita vakiintuneita perhemalleja. Perhekäsitys on tänä 

päivänä moninaisempi kuin aiemmin ja perheen voidaan nähdä muodostuvan 

monella eri tavalla. Siitä mikä perhemalli on lapsen hyvinvoinnin kannalta pa-

ras, on käyty paljon keskustelua. Ehjän ydinperheen nähdään edelleen olevan 

lapsen kannalta paras vaihtoehto, mutta perhetutkimus pyrkii löytämään uusia 

näkökulmia tähän ajatteluun. (Nätkin 2003, 17.) 

Kulttuurierot vaikuttavat myös perheen määrittelyihin ja perhesuhteisiin. Suo-

malaisessa kulttuurissa ollaan hyvin individualistisia ja eletään pitkiä aikoja yk-

sin verrattuna moniin muihin maihin. Avoliitto ja avioliitto ovat lähes yhtä mer-

kityksellisiä ja sukulaissuhteiden ylläpitäminen on enemmän vapaaehtoisuu-

teen kuin kulttuurisiin normeihin perustuvaa. Lasten oikeuksista puhuminen 

sekä seksuaalisten vähemmistöjen puolustaminen on yhteiskunnassamme ar-

kipäivää. (Rotkirch 2013, 6.)  

Länsimaiden ulkopuolelle mentäessä perhearvot muuttuvat ja avioliiton, sekä 

ydinperheen merkitykset kasvavat. Tasa-arvo saattaa olla vähäisempää, 

mutta yhteisöllisyyttä on enemmän. Vaikka perheet ovat ympäri maailman 
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muuttuneet ja lähentyneet ja ovat pienempiä ja tasa-arvoisempia, tämä ei tar-

koita kuitenkaan perheiden samankaltaistumista. Maailman perhejärjestelmät 

ovat enemmänkin erkanemassa kuin lähentymässä toisiaan. (Rotkirch 2013, 

6-7.)  

Maailmassa voidaan nähdä olevan erilaisia perhejärjestelmiä, jotka ovat 

maantieteellisesti sekä uskonnollisesti ryhmittyneitä. Lisäksi niihin vaikuttavat 

alueiden historia ja vallitseva kulttuuri. Merkityksellisiä seikkoja eri perhekäsi-

tysten välillä ovat sukulaisten merkitys sekä perheen määrittely. Perheet voi-

daan esimerkiksi eurooppalaisen perhekäsityksen ulkopuolella määritellä suu-

remmiksi ja niiden merkitys korostuu. Suvulla ja perheellä voi olla myös suu-

rempi valta määritellä tiettyjä yksilön elämän valintoja, kuten avioitumista. (Rot-

kirch 2013, 7.) Vankiloissa perheiden määrittely on oleellista esimerkiksi ta-

paamisoikeuksiin, poistumislupiin tai muuhun yhteydenpitoon liittyvissä asi-

oissa. Erilaiset perhemallit kuten avo- tai avoliitot on myös huomioitu vankein-

hoidossa. Huomioitavia asioita voivat olla esimerkiksi sukulaisuus tai samassa 

taloudessa asuminen. (Perhe muurin toisella puolella 2003, 15.) 

Vankilassa tehtävän perhetyön kannalta erilaisten kulttuurien ymmärtäminen 

on tärkeää, sillä vankiloissa on edustettuina useita eri kulttuureita sekä etnisiä 

ryhmiä. Ulkomaalaisten vankien osuus vankipopulaatiosta on viime vuosien 

aikana lisääntynyt. (Rikosseuraamuslaitos tilastoja 2016, 17.) On tärkeää huo-

mioida erilaiset käsitykset perheestä ja sen vaikutuksista yksilöön vankiperhei-

den kanssa työskenneltäessä. Parhaimmillaan perhe voi olla merkittävä tuki 

vangin vankeuden aikana ja rikosten teosta poispäin ajava suojaava tekijä. Eri 

kulttuurilliset tekijät olisi hyvä huomioida vankiloissa tehtävässä perhetyössä 

mahdollisimman hyvin.  

 

3.2 Lapsen kehitys  

 

Lapsen kehitys on kokonaisvaltainen tapahtuma jossa fyysinen ja motorinen, 

sekä kognitiivinen ja sosioemotionaalinen kehitys ovat jatkuvassa vuorovaiku-

tuksessa keskenään. Lapsen kehitykseen vaikuttavat mm. perimä, fyysiset 
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ominaisuudet, temperamentti ja älykkyys. Oleellisia tekijöitä kasvuympäris-

tössä ovat erityisesti lapsen perhesuhteet ja vuorovaikutussuhde vanhempien 

tai muun huoltajan ja lapsen välillä. Myös muut lapsen kasvuympäristöt, kuten 

koulu, päivähoito, sekä kaverisuhteet vaikuttavat lapsen kehitykseen. Jokai-

nen lapsi kehittyy kuitenkin yksilöllisesti ja se minkälaista apua ja tukea lapsi 

tarvitsee, riippuu monista tekijöistä lapsen elämän varrella. (Lastenmielenter-

veystalo i.a.)  

Perheellä on lapsen kehittymisen kannalta keskeinen merkitys, sillä perheessä 

lapsi oppii tärkeitä vuorovaikutussuhteita. Perhe myös vaikuttaa yksilön arvoi-

hin, käyttäytymiseen ja elämäntapaan. Lapsi oppii suhtautumistaan yhteiskun-

taan perheessä vallalla olevien arvojen ja asenteiden kautta. Toimiva perhe-

dynamiikka mahdollistaa perheenjäsenten turvallisen ympäristön, jossa jokai-

sella on mahdollisuus itsenäiseen ajatteluun, tunteisiin ja päätöksentekoon. 

Toimimattomassa perhedynamiikassa perheenjäsenten välillä voi olla jännit-

teitä tai erkaantumista toisistaan, jolloin turvallinen ja tasapainoinen arki voi 

olla haastavaa. (Väänänen 2013, 61-63.) Merkittävimpiä perherakenteissa ta-

pahtuneita muutoksia viime vuosikymmeninä on ollut sellaisten ydinperheiden 

väheneminen, jossa vanhemmat ovat naimisissa ja heillä on vain yhteisiä bio-

logisia lapsia. Perhedynamiikkaa ja siihen liittyviä muutoksia on tutkittu suh-

teessa lapsen myöhempiin käytöshäiriöihin, sekä mielenterveyden haasteisiin. 

Yksi merkittävä tekijä on lisääntyneet avioerot, joiden vaikutusta lapsen lisään-

tyneeseen depressioriskiin myöhäisemmässä nuoruudessa on tutkittu paljon. 

(Väänänen 2013, 60.)   Erilaiset muutokset perherakenteessa vaikuttavat per-

heen dynamiikkaan ja perhe joutuu löytämään uudenlaisia toimintamalleja. 

(Väänänen 2013, 61.) 

Koemme, että vanhemman vankeus on ilmeisen merkittävä muutos lapsen 

elämässä ja sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia hänen myöhempään elä-

määnsä. Vanhemman vankeuden myötä perheen dynamiikka muuttuu oleelli-

sesti vanhemman ollessa poissa yhteisestä arjesta. Lapsi saattaa myös muut-

taa vanhempansa mukana vankilaan tai olla sijoitettuna sijaisperheeseen tai 

laitokseen. On tärkeää ymmärtää lapsen kehitykseen liittyviä erityiskysymyk-

siä ja erilaisten muutosten vaikutuksia lapsen elämään ja psyykkiseen hyvin-

vointiin myös silloin, kun suunnitellaan vanhemman vankeustuomion suoritta-

mista.  
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3.3 Kiintymyssuhteiden kehittyminen   

 

Lapsi kiintyy lähimpään aikuiseen kasvattaakseen turvallisuudentunnettaan. 

Jos vauvan saatavilla ei ole turvallista aikuista, kiintyy hän laiminlyövään, etäi-

sesti käyttäytyvään tai aggressiivisesti toimivaan aikuiseen. Vuorovaikutusta-

pahtumat jäävät vauvan muistiin ja kun ne toistuvat ennakoitavina, muotoutuu 

vauvan mieleen yleistyksiä siitä, miten asiat menevät. Yleistykset muodostavat 

lopulta suurempia kokonaisuuksia eli sisäistettyjä työskentelymalleja, joista 

käsin vauva tarkkailee ympäristöään ja sen tapahtumia. Työskentelymallit ovat 

tietoisia tai tiedostamattomia sisäisiä ajatusmalleja itsestä ja ympäristöstä. 

Kiintymyssuhdemalleja on löydetty kolmea erilaista. Mallit ovat turvallinen, tur-

vaton- välttelevä ja turvaton ristiriitainen eli ambivalentti. Turvallisesti kiintynyt 

lapsi elää johdonmukaisessa ympäristössä, jossa hän voi ennakoida tapahtu-

mia ja voi vuorovaikutuksessa näyttää eri tunteita ilman että joutuu vanhem-

man torjumaksi. Lapsi oppii hyödyllisiä vuorovaikutustaitoja ja turvallinen kiin-

tymyssuhde edesauttaa lapsen normaalia kognitiivista ja emotionaalista kehi-

tystä. Välttelevällä kiintymissuhteella kuvataan sitä, että lapsi on todennut, 

ettei vanhempi siedä kielteisiä tunteita, eikä näin ollen lapsi voi niitä näyttää. 

Lapsi huomaa, ettei vanhempi huomioi hänen negatiivisia tunteitaan ja oppii 

siksi tukahduttamaan ne, jolloin lapsen kosketus omiin tunteisiin häiriintyy. Ris-

tiriitaisessa kiintymyssuhteessa vanhemman tunnereaktiot ovat epäjohdonmu-

kaisia. Joskus lapsi saa tarvitsemaansa tukea ja toisinaan ei. (Sinkkonen 

2018, 39-46.)  
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4 RESILIENSSI 

 

 

4.1 Resilienssin määritelmä 

 

Resilienssi kuvaa ihmisen henkilökohtaista kykyä selviytyä kriiseistä ja vas-

toinkäymisistä. Resilienssi voidaan määritellä psyykkiseksi palautumiskyvyksi. 

(Suomen Mielenterveysseura, ia.) Psykologi, psykoterapeutti ja tutkija, Trau-

materapiakeskuksen perustaja Soili Poijula määrittelee resilienssin sopeutu-

mis- ja selviytymiskyvyksi, palautumiseksi ja toipumiseksi, kriisikestävyydeksi 

ja sinnikkyydeksi. Resilienssi- käsitettä voidaan käyttää kuvaamaan yksilön, 

perheen tai yhteisön kykyä sopeutua onnistuneesti häiriöihin ja niiden elinky-

kyisyyttä uhkaaviin muutoksiin, nähden vastoinkäymiset osana ihmisen elä-

mänkokemusta. Tutkijat eivät ole yksimielisiä resilienssin määritelmästä. Re-

silienssi voidaan nähdä esimerkiksi yksilön ominaisuutena tai piirteenä, tem-

peramentin ilmentymänä tai prosessina. Olennaista resilienteille yksilöille tai 

perheille on luoda merkitys tapahtuneelle ja nähdä kriisi osana suurempaa ko-

konaisuutta. (Poijula 2018, 16-17.) Resilienssiin vaikuttavat eri biologiset ja ge-

neettiset tekijät sekä yksilön kokemukset. Resilienssi ei ole muuttumaton omi-

naisuus vaan kehittyy koko eliniän, kun ihminen oppii taitoja, joilla käsitellä 

vastoinkäymisiä. Resilienssi saattaa myös vaihdella elämän eri osa-alueilla, 

kriisin keskellä joku voi suoriutua hyvin töistä, vaikka he kokevat kuormitusta 

muilla elämän osa-alueilla. (Suomen Mielenterveysseura, ia.) 

 

4.2 Resilienssin merkitys perheen kriisissä 

 

Vankilaan joutuminen on aina kriisi perheessä. Resilienssi-käsitteen valossa 

tarkasteltaessa korostuu, miten yksilöllistä on, kuinka perhe tai lapsi kokee 

vanhemman vankeustuomion. Ihmisen ajattelun joustavuus, voimavarat ja 

muut yksilölliset ominaisuudet vaihtelevat samoin kuin perheiden ja yhteisöjen 
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tavat reagoida fyysisen tai sosiaalisen ympäristön muutokseen. (Poijula 2018, 

28.) Resilienssi-käsite kuvaa mielestämme hyvin perheiden monimuotoisuutta 

ja erilaisia kykyjä selvitä vaikeista elämäntilanteista. Resilienssi-tutkimuksista 

saatujen tietojen valossa voidaan todeta, että on mahdotonta antaa yleispäte-

vää kuvaa siitä, millainen kokemus vanhemman vankeusrangaistus perheelle 

on.  

Perheiden resilienssi pitää sisällään perheiden kyvyn selviytyä toimintakykyi-

senä sen kohdatessa kriisejä tai pitkittyneitä vastoinkäymisiä. Perheiden re-

silienssiin vaikuttavat muun muassa yhteisön ja yksilön resurssit sekä aikai-

semmat kohdatut stressikokemukset. Poijula kuvaa kirjassaan sitä kuinka 

krooninen stressi, joka johtuu esimerkiksi ihmissuhdevaikeuksista tai yhtei-

sistä vastoinkäymisistä vaikuttaa yksilön lisäksi kokonaisvaltaisesti koko per-

heeseen. Myös muiden reagointitavat eli yhden selviytymiskyky vaikuttaa toi-

siin. Yhden perheenjäsenen selviytymiskyky voi tukea muiden perheenjäsen-

ten selviytymistä tai rajoittaa sitä. (Poijula 2018, 152-153.) Tämän tiedon poh-

jalta on erityisen tärkeää, että vankiperheiden tukeminen ja perhetyö ulottuu 

koko perheeseen. Vankilassa tai vankilan ulkopuolella huonosti voiva van-

hempi voi vaikuttaa merkittävästi koko perheen kykyyn käsitellä tapahtunutta. 

Lapsen resilienssiä tutkittaessa korostuvat kiintymyssuhteet, emotionaalinen 

tuki sekä autoritaarinen vanhemmuus (Poijula 2018, 153.) Näin ollen vanhem-

pien vanhemmuuden taitoja ylläpitämällä ja niiden kehitystä tukien tuetaan 

myös lapsen tasapainoista kehitystä.  

Vanhempien kyky ymmärtää kriisejä ja kommunikoida kriisitilanteissa tai muu-

toksissa vaikuttaa lapsen sopeutumiseen. Jos vanhemmat eivät ymmärrä per-

heen ongelmia tai he eivät ole kykeneväisiä niistä kommunikoimaan, voivat 

muut henkilöt kuten isovanhemmat, auttaa asiassa. (Poijula 2018, 153.) Työ-

elämästä saamamme kokemuksen perusteella osa vankeusrangaistusta kär-

sivistä vanki-isistä ei kerro lapselleen olevansa suorittamassa tuomiota. Lap-

sille saatetaan kertoa, että isä on esimerkiksi töissä. Asiasta vaikenemista van-

git ovat perustelleet muun muassa lapsen iällä, sietokyvyllä tai häpeällä. Tär-

keää on, että lapselle kerrottaisiin vanhemman tuomiosta hänen kehitysas-

teensa ja ikänsä huomioiden. Ristiriitaiset tiedot tai kertomatta jättäminen voi-

vat vaikuttaa negatiivisella tavalla koko perheeseen ja kokemuksemme 
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mukaan hankala perhetilanne voi vaikeuttaa vangin keskittymistä muuhun 

kuntoutukseen.  

Miksi jotkut perheet selviytyvät vastoinkäymisistä toisia perheitä paremmin?  

Miten perheitä tulisi parhaiten tukea? Resilienttejä perheitä tarkasteltaessa 

nousee esille useita resilienssiä tukevia ominaisuuksia tai taitoja. Perheiden 

resilienssiä kasvattavat vakaa kotiympäristö, lapsen hyvä suhde vanhempiin, 

vanhempi, joka antaa lapselle rakkautta ja on kykeneväinen vastaamaan hä-

nen tarpeisiinsa, hyvät tukiverkostot, hyvä sosioekonominen asema ja van-

hempien suojaavat yksilölliset ominaisuudet.  Kuitenkaan nämä piirteet eivät 

yksiselitteisesti vastaa siihen, miksi jotkut perheet kokevat vanhemman van-

keusrangaistuksen kuormittavampana kuin toiset. Normaalin perheen myytit 

eli olettamukset siitä, että kaikki perheet ovat samanlaisia, voivat vahingoittaa 

perheitä ja asettaa epärealistisia olettamuksia sille, kuinka vastoinkäymisistä 

tulisi selvitä tai millaiseen malliin perheen tulisi mahtua. (Poijula 2018, 156-

163.) Perheiden monimuotoisuuden huomioiminen sekä sen tunnustaminen, 

etteivät kaikki perheet mahdu perinteikkääseen ydinperhemalliin on tärkeää 

myös rikosseuraamusasiakkaiden kanssa tehtävässä perhetyössä.  

 

4.3 Lapsen resilienssi  

 

Lapsen resilienssi häiriintyy todennäköisimmin silloin kun kehitystä suojaavia 

tekijöitä on vähemmän kuin riskitekijöitä. Varhaislapsuuden kielteiset koke-

mukset muuttavat lapsen hormonitoimintaa lisäävät riskiä esimerkiksi aikuis-

iän häiriöihin sekä vaikuttavat lapsen stressinsietokykyyn. (Poijula 2018, 92.) 

Lapset, joiden toinen tai kummatkin vanhemmat ovat vankilassa tai joiden van-

hemmat kärsivät päihderiippuvuudesta kasvavat usein turvattomuuden tun-

netta ruokkivassa ja epävakaassa ympäristössä. Tilassa, jossa vanhemmalla 

on heikentynyt kyky huolehtia itsestään, on mitä todennäköisimmin myös hä-

nen kykynsä vastata lapsen tarpeisiin heikentynyt. Perheet ovat usein olleet 

kriisiytyneessä elämäntilanteessa jo ennen vanhemman vankeusrangaistuk-

sen alkua. (Kriminaalihuollon tukisäätiö Näin tuet vankien lapsia, ia.)  
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Soili Poijula viittaa resilienssiä käsittelevässä teoksessaan Isle of Wight seu-

rantatutkimukseen, jossa havaittiin, että lapsuuden ajan suojaavia tekijöitä 

myöhempiä mielenterveyden häiriöitä vastaan vakavasta ja pitkäkestoisesta 

fyysisestä ja seksuaalisesta väkivallasta kärsineillä lapsilla olivat vanhemman 

antama tuki, kaverisuhteet ja erilaiset myönteiset persoonallisuuspiirteet. Tär-

keät ja läheiset ihmissuhteet suojaavat lapsen kehitystä kriisin kohdatessa ja 

ovat merkittäviä lapsen psyykkiselle hyvinvoinnille. Resilienteillä lapsilla on 

myös tutkimuksissa havaittu yhtenäisiä ominaisuuksia kuten tunnesäätelyn 

taitoja, sosiaalisia taitoja ja kyky liittyä toisiin ihmisiin. Oleellinen lapsen selviy-

tymiskykyä edistävä tekijä on läheinen suhde vähintään yhteen välittävään ai-

kuiseen. Lapset selviävät suuristakin kriiseistä tai traumakokemuksista, kuten 

sodista jos eivät joudu erotetuksi vanhemmistaan ja saavat heiltä hyväksyntää 

ja rakkautta. Toisaalta vastaavanlaisten suhteiden puuttuminen voi ennustaa 

tulevaisuuden ongelmia kuten aikuisiän masennusta. (Poijula 2018, 91-94.) 

Erityisen haastava tilanne on perheissä, joissa yksinhuoltaja tai kummatkin 

vanhemmat joutuvat vankilaan ja lapsi jää ilman läsnäolevaa vanhempaa. Toi-

saalta kehityksen kannalta tärkeä läheinen voi olla muukin kuin oma biologinen 

vanhempi. Vanhemman roolia voi paikata esimerkiksi sijaisvanhempi, kummi 

tai isovanhempi.  
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5 VANKILOIDEN PERHETYÖ  

 

5.1 Perhesuhteiden ylläpito vankilassa 

Vankiloissa tehtävä perhetyö on yhteydenpidon mahdollistamista, keskustelu-

avun antamista, vanhemmuuden valmiuksien parantamista, tukemista arjen 

toimintoihin, kasvatustehtävässä tukemista, vanhemmuuden arviointia sekä 

yhteistyön tekemistä siviilitoimijoiden kanssa. (Rikosseuraamuslaitos 2013a, 

8.) Perhetyötä toteuttavat vankiloissa muun muassa erityisohjaajat, sosiaali-

työntekijät ja vankilapastorit. Vankiloissa tehtävää perhetyötä säätelee van-

keuslaki ja lastensuojelulaki. Perhesuhteiden ylläpitoon vankiloissa vaikuttaa 

esimerkiksi vankilan päiväjärjestys, joka rajaa soittoaikoja kotiin. Vertailukoh-

tana vankiloissa toteutettavaan perhetyöhön voidaan käyttää yhdyskuntaseu-

raamustoimistoissa tehtävää perhetyötä, joka kohdistuu samaan asiakasryh-

mään eli rikostaustaisiin henkilöihin. (Saara Piispa, henkilökohtainen tie-

donanto, 2019.) Valvottua koevapautta tai valvontarangaistusta täytäntöön 

pantaessa kuullaan samassa taloudessa asuvien alaikäisten lasten mielipi-

dettä siitä voiko vanhempi suorittaa rangaistusta kotioloissa. (Rikosseuraa-

muslaitos, 2014.) 

Vankien sijoittamisella on suuria vaikutuksia siihen, millä tavoin vangin on 

mahdollista pitää yhteyttä perheeseensä. Suljetusta vankilasta käsin yhtey-

denpito on huomattavasti avolaitoksien käytäntöjä rajatumpaa. Myös vankilan 

sijainnilla on perheen vierailuille olennainen merkitys. Pääsääntöisesti vangit 

pyritään sijoittamaan oman kotikuntansa alueelle, mutta aina tämä ei ole mah-

dollista. Tällöin perheen vierailut voivat olla haastavia tai matkat koitua pitkiksi. 

(Rikosseuraamuslaitos 2003, 53.) Esimerkkinä voidaan käyttää kuvitteellista 

tilannetta, jossa Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella vanki-isä saa sijoitus-

päätöksen Riihimäen vankilaan ja hänen perheensä asuu Espoossa. Per-

heellä ei ole käytössään autoa ja perhe- tai viikonlopputapaamisiin he joutuvat 

tulemaan julkisen liikenteen avulla. Mikäli perhe ei ole ajoissa tapaamisessa, 

ei tapaamista järjestetä. (Rikosseuraamuslaitos, 2018c.) Julkisen liikenteen 
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varassa oleva perhe joutuu varaamaan matkustusaikaa kohtuuttoman paljon, 

sillä heidän on huomioitava myös mahdolliset viivästykset liikenteessä.  

Jos vangin rangaistusajan suunnitelmaan on asetettu tavoitteeksi perhesuh-

teiden ylläpito ja vanki sitoutuu työskentelemään tavoitetta edistääkseen, voi 

se edesauttaa esimerkiksi poistumislupien myöntämisessä lasten tapaami-

seen. Rikosseuraamuslaitoksen linjausten mukaisesti lapsille tulee järjestää 

enemmän tapaamisia vanhemman kanssa, joissa lapsella on mahdollisuus 

koskettaa vanhempaansa. Valvomattomien tapaamisten lisäämistä on linjaus-

ten mukaan pyrittävä järjestämään mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin aina 

lapsen etu huomioiden. Myös tiloja tämänkaltaisille tapaamisille tarvitaan lisää. 

Tilojen suunnittelussa tulee ottaa lapsen etu huomioon mahdollisimman hyvin 

ja lapsinäkökulma on otettava huomioon myös lasten kohtaamisissa. (Rikos-

seuraamuslaitos, 2013a.)  

Uuden vankeuslain myötä Rikosseuraamuslaitos on siirtymässä kohti avoi-

mempia rangaistuksia. Ajatuksena on, että vangin mahdollisuudet siirtyä halli-

tummin osaksi yhteiskuntaa olisivat paremmat ja näin ollen vankeuskierre saa-

taisiin katkeamaan mahdollisimman tehokkaasti. Uuden vankeuslain ja uusien 

avoimempien rangaistusten myötä myös perheen näkökulma on mahdollista 

nostaa esiin yhä vahvemmin. Perheellisten vankien näkökulmasta tämä näyt-

täisi hyvältä suunnalta, sillä se helpottaisi perheiden yhdessä pysymistä ja lap-

silla olisi mahdollisuus säilyttää suhde perheenjäseniinsä, lapsen etu huomioi-

den. (Enroos 2013, 32-33.)  

Esimerkkinä asiakkaan kokemuksesta vankilan perhetyöstä toimii vangin 

haastattelu Selli-podcastohjelmassa. Selli-podcastissa haastatellaan vankeja 

ja vankien kanssa työskenteleviä henkilöitä heidän kokemuksistaan. Jani (nimi 

muutettu) kertoo jaksossaan kokemuksistaan vankeusaikaisesta perhetyöstä. 

Janilla on useita lapsia, joista nuorin on nyt 13-vuotias. Janin tuomion alkaessa 

nuorin lapsi on ollut kahden vuoden ikäinen. Jani kertoo, että tuomion aikana 

hän on ylläpitänyt perhesuhteitaan säännöllisillä perhetapaamisilla, viikonlop-

putapaamisilla, perheleireillä ja isä-lapsi-ryhmissä sekä puhelimitse.  Janin 

mukaan vankilassa on tarjolla monipuolista perhetyötä. Jani kuvaa vangin 

oman motivaation vaikuttavan siihen miten sujuvaa perhesuhteiden ylläpito 

vankilasta käsin on. Kuitenkin Jani tuo myös ilmi, että hänen kokemuksensa 
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mukaan eri vankiloiden väliset käytännöt vaihtelevat huomattavasti ja tämä 

asettaa vangit epätasa-arvoiseen asemaan. Jani tuo esille myös lapsen näkö-

kulmaa tapaamisiin liittyen. 

onhan tietenkin haasteellisii aina niinku lapsille, jos aatellaan että 
perhetapaaminen on kolme tuntii kerran kuukaudessa nii niillä 
aina kestää se oma aikansa, enne ku ne avautuu, sit tavallaan se 
perhetapaaminen onki sit jo aika ohi.  

 

lapset on tärkeintä, ei oo muuta  

 

5.2 Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyön linjaukset  

 

Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyön linjausten mukaisesti perheyh-

teyksiä tulee tukea ja jälleenrakentaa myös vankeusaikana. Perhetyö voidaan 

jakaa kolmeen osioon, jotka ovat yhteydenpito vangin ja perheen välillä, per-

hesuhteiden hoito sekä kuntoutus- ja vaikuttamistyö. Työtä tehdään yksilö- ja 

perhetapaamisilla, perheleireillä ja verkostotyönä. Lapsi- ja perhetyön näkö-

kulma tulisi huomioida päivittäisessä työssä, mikä edellyttää esimerkiksi riittä-

viä resursseja ja henkilöstön kouluttamista. Linjausten mukaan lapsella on oi-

keus molempien vanhempiensa hoivaan ja hellyyteen myös silloin, kun toinen 

vanhemmista suorittaa ehdotonta vankeusrangaistusta. Lapsen edun toteutu-

misen kannalta on tärkeää, että viranomais- ja verkostoyhteistyö on sujuvaa 

ja että tieto kulkee jouhevasti esimerkiksi Rikosseuraamuslaitoksen ja lasten-

suojelun välillä. Lapsi- ja perhetyön linjaukset on mukautettu tukemaan YK:n 

lasten oikeuksien toteutumista. Linjausten mukaan lapsi- ja perhetyö koskee 

koko henkilöstöä ja kaikessa toiminnassa on huomioitava lapsen edun toteu-

tuminen. (Rikosseuraamuslaitos, 2013a.)  

Lapsi- ja perhetyön linjauksissa todetaan, että perhetyö on yhä hyvin vankiläh-

töistä ja lapsen etu jää joskus toissijaiseksi (Rikosseuraamuslaitos, 2013a.). 

Kokemuksemme mukaan tämä voi näyttäytyä esimerkiksi niin, että suljetusta 

vankilasta käsin tehdään päätökset herkästi turvallisuusnäkökulmaa painot-

taen, jolloin lapsen oikeus vanhemman tapaamiseen saattaa jäädä 
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toissijaiseksi. Rikosseuraamuslaitos linjaa, että tapaamisten tulisi olla mahdol-

lisimman lapsiystävällisiä, mutta tämä ei käytännössä aina toteudu. Pleksilasin 

läpi tapahtuvat kohtaamiset, eli niin sanotut pleksitapaamiset, voivat aiheuttaa 

lapsessa ahdistusta. Tämän vuoksi osa vangeista ei halua, että lapsi tulee 

pleksitapaamisiin lainkaan. Kirjailija ja elinkautista vankeusrangaistusta suorit-

tava Janne Raninen kuvaa kirjassaan Isänä vankilassa tapaamisia. 

 Avovaimo kävi myös pleksitapaamisissa, mutta poikaa ei otettu 
niihin mukaan. Oltiin jo Vantaalla ja Sörkassa nähty, kuinka nega-
tiivisesti se vaikutti häneen. Tytär sen sijaan oli niin pieni, ettei hän 
ymmärtänyt olevansa tapaamisessa. Se olikin tyttärelle jonkinlai-
nen leikkisä tilanne. Hän nojaili pleksilasia vasten ja minä ilmeilin 
toisella puolen. Tyttären mielestä äiti oli varmaan vienyt hänet 
eläintarhaan. Näin tyttäreni haparoivat ensiaskeleet, kun hän no-
jaili pleksiä päin bunkkerin tapaamisessa. Hän seisoi pöydällä, otti 
tukea pleksistä ja käveli sivuttain.  

Bunkkerilla Raninen viittaa Riihimäen vankilan tiloihin. Raninen kuvaa kirjas-

saan tyttären ensiaskelten olleen yksi elämänsä parhaista hetkistä ja hänen 

pohtineen jälkikäteen miten pahalta tuntui kokea hetki pleksilasin takaa (Rani-

nen, 2013, 50-51.)  

Vastuullinen vanhemmuus ja oman identiteetin vahvistaminen vanhempana, 

ei rikoksentekijänä, voi näkökulmamme mukaan vaikuttaa uusimisriskiä ma-

daltavana tekijänä ja näin ollen edistää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan 

tavoitteiden toteutumista. Koko Rikosseuraamuslaitoksen työskentely pohjau-

tuu rikoksentekijän uusimisriskiin vaikuttamiseen (Rikosseuraamuslaitos, 

2017). Ylisukupolvinen rikollisuus on mielestämme myös ongelma, jota on 

mahdollista ennaltaehkäistä, kun lapsen oikeuksia tuetaan jo vanhemman 

vankeuden aikana ja perheet sisällytetään työskentelyprosessiin. Vanhemman 

vankeuden aikana suuri vastuu lapsen ongelmien havainnoinnissa ja ennalta-

ehkäisyssä on myös kouluilla sekä lastensuojeluviranomaisilla.  

Opinnäytetyömme esitarkastusversion palauttamisen jälkeen Rikosseuraa-

muslaitos julkaisi uudet lapsi- ja perhetyön linjaukset. Uusissa linjauksissa pai-

notetaan, että lapsella on oikeus pitää yhteyttä myös vankilassa olevaan van-

hempaansa. Tapaamiset voidaan kuitenkin estää, jos ne ovat lapsen edun 

vastaisia. Rikosseuraamuslaitoksen virkailijan on suojeltava lasta väkivallalta 

ja hyväksikäytöltä. Rikosseuraamuslaitoksen työntekijällä on myös 
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velvollisuus tukea vanhempaa hänen kasvatustehtävässään vanhemman ol-

lessa vankilassa tai suorittamassa yhdyskuntaseuraamusta. Päätöksissä on 

huomioitava ensisijaisesti lapsen etu silloin kun päätöksellä on jotain vaiku-

tusta häneen ja lapsen mielipidettä on kuultava hänen ikänsä ja kehitysta-

sonsa huomioiden. Jokaisessa vankilassa on oltava nimetty lapsi- ja perhetyön 

yhdyshenkilö. Lapsi- ja perhetyö on kirjattu useamman eri työntekijöiden työn-

kuvaan. Kirjaus on myös lähityötä tekevien vartijoiden työnkuvauksessa. Lin-

jauksissa määritellään lapsi- ja perhetyö jokapäiväiseksi arkityöksi ja painote-

taan että varsinkin lapsia kohdatessa on huomioitava lapsiystävällinen lähes-

tymistapa. Vankilan on tuettava vankia hänen vanhemmuudessaan. Linjauk-

sissa on myös mainittu, että lapset tulee huomioida vankilan päiväjärjestyk-

sessä kuten tapaamisia ja soittoaikoja määriteltäessä. Rikosseuraamuslaitok-

sen aluekeskus vastaa lapsi- ja perhetyön linjausten toteutumisesta. (Rikos-

seuraamuslaitos, 2019a.) 

 

5.3 Vankien lapset  

 

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti lapsella on oikeus saada 

tukea sekä kasvatusta molemmilta vanhemmiltaan. Valtion ja kuntien toimin-

nan tulee tukea oikeuden toteutumista ja vanhempia lapsen kasvatuksessa. 

Vanhemmasta erossa asuvalla lapsella on oikeus tavata säännöllisesti van-

hempaansa, ellei se selkeästi ole hänen etunsa vastaista. Lapsella on lisäksi 

oikeus tietää vanhempansa olinpaikka. Yleissopimuksen mukaisesti lasta kos-

kevissa päätöksissä tulee aina huomioida ennen kaikkea lasten etu. Tämän 

toteutumiseksi vankeinhoidossa tulee olla riittävästi tietoa lapsen oikeuksista 

ja resursseja niiden toteutumisen varmistamiseksi. Avaintekijöinä tälle ovat 

vartijoiden ja erityishenkilöstön kouluttaminen lapsen kohtaamiseen, perhe- ja 

lapsiystävälliset tapaamistilat, yhteydenpidon mahdollistaminen ja nimetty lap-

siasianmies joka vankilassa ja yhdyskuntaseuraamustoimistossa. Vankeuden 

haittojen minimoiminen myös lapsen näkökulmasta on tärkeää. (Lapsiasia 

i.a.)  
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Lastensuojelulaissa määritellään, että ”Lapsen hoidon ja tuen tarve on selvi-

tettävä ja lapselle turvattava riittävä hoito ja tuki, kun lapsen vanhempi, huol-

taja tai muu lapsen hoidosta vastaava henkilö on tutkintavankeudessa tai suo-

rittamassa vankeusrangaistustaan”. (Lastensuojelulaki 417/2007, 10§1.) Van-

keuslain (L 767/2005) 8§:n mukaisesti vangin sijoittamisessa ja rangaistusajan 

suunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon yhteyksien säilyminen lähei-

siin. Vuonna 2010 Rikosseuraamuslaitos laati ohjeistuksen, jonka mukaan ar-

viointikeskuksen tulee sijoitteluvaiheessa selvittää, onko tuomitulla huolletta-

via lapsia, joilla on tuen tarvetta vanhemman vankeusrangaistuksen aikana. 

Ohjeistuksessa muistutetaan myös virkamiehen velvollisuudesta tehdä lasten-

suojeluilmoitus, mikäli lapsen tilanteesta herää huolta. (Lapsiasia i.a.)  

Vankien lasten tilanteesta ei löydy kovin paljon tutkimuksia ja esimerkiksi tilas-

toja tai tarkkoja lukumääriä heistä ei ole vielä kerätty. Aihetta on jonkin verran 

sivuttu muissa tutkimuksissa tai selvityksissä, mutta muutoin asiasta löytyy yl-

lättävän vähän tietoa, ottaen huomioon kuinka suuret vaikutukset vanhemman 

vankeudella on lapsen ja koko perheen elämään. Kansainvälisestikään van-

kien lapsista ei ole juuri kerätty tilastotietoja. (Enroos 2013, 37.) 

Vankilaohjelmia ja vangittuja vanhempia koskevassa amerikkalaisessa artik-

kelissa kerrotaan USA:ssa olleen vuonna 2007 n. 810 000 vankia, joilla on 

yhteensä 1,7 miljoonaa alle 18- vuotiasta lasta. Tämä määrä on todennäköi-

sesti kasvanut entisestään, sillä lasten määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 

1990. Siitäkin huolimatta, että vanhemman vankeus koskettaa näinkin suurta 

määrää lapsia, on vanhemman vankeuden vaikutuksia lapsen elämään joskus 

hankalaa selvittää. Artikkelin mukaan suurimpia riskejä, jotka vaikuttavat lap-

seen, ovat muun muassa väkivalta perheessä, köyhyys, lasten hyväksikäyttö 

tai heitteillejättö, vanhemman mielenterveysongelmat, sekä naapuruston le-

vottomuus ja väkivaltaisuudet. Nämä ovat usein lähtökohtia, joissa tuomittujen 

lapset elävät jo ennen vanhemman vankilatuomiota. (The Prison Journal, 

2010.)  

Vuodesta 2006 alkaen uuden vankeuslain voimaan astumisen myötä Suo-

messa on alettu keräämään vangeilta tietoa heidän huollossaan olevista lap-

sista. Tämä prosessi on kuitenkin ollut aikaa vievä ja tarkkaa tietoa kaikista 

vankien lapsista ei ole, sillä jotkut vangit saattavat suojata perheitään tai 
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itseään vaikenemalla perhesuhteistaan. Kerätyt tiedot ovat kuitenkin helpotta-

neet tarkastelemaan vankien lasten määrää Suomessa. (Enroos 2013, 38 -

39.)  

Kuitenkin vielä vuonna 2010 laaditussa lapsiasianeuvottelukunnan aloitteessa 

vankiperheiden lasten oikeuksien huomioimisesta mainitaan, että vankitieto-

järjestelmään ei ole systemaattisesti merkitty vangin huolettavien lasten mää-

rää, ikää tai asuinpaikkaa (Lapsiasianneuvottelukunta, 2010). Kriminaalihuol-

lon tukisäätiö on tuolloin tehnyt selvitystyötä vankien ja läheisten vankeusai-

kaista yhteydenpitoa koskien keräämällä tietoja kyselylomakkeen avulla noin 

200 vangilta. (Lapsiasia i.a.)   

 

5.4 Vanhemman vankilatuomion vaikutus lapseen  

 

Lapset reagoivat vanhemman vankeuteen eri tavoilla. Jotkut lapset reagoivat 

voimakkaammin ja heillä on aiheesta paljon kysymyksiä, toiset taas ovat hiljai-

sempia eivätkä halua puhua tapahtuneesta. Tunteiden pukeminen sanoiksi voi 

olla lapselle haasteellista kehitysasteesta riippuen. Lapsella on oikeus saada 

tukea ja apua tilanteeseen. Lapsen täytyy saada tuntea, että hän voi puhua 

tapahtuneesta ja että on sallittua näyttää tunteensa. Lapsen reaktiot voivat 

vaihdella vihasta ja surusta helpotukseen ja lapsi saattaa kokea monia ristirii-

taisia tunteita vanhemman vankeuteen liittyen. (Kriminaalihuollon tukisäätiö ia, 

15.) Lapselle on hyvä kertoa vanhemman vankeudesta rehellisesti, lapsen ke-

hitystaso huomioon ottaen. (Kriminaalihuollon tukisäätiö ia, 21.) 

Eurooppalaisessa vankien lapsia ja vankeuden vaikutuksia tutkivassa selvityk-

sessä todetaan, että tietoisuus vankien lapsista on noussut viime vuosina ja 

tämän ryhmän avun tarve ymmärretään nykyään paremmin. On kuitenkin sel-

vää, että tutkimusta vankien lapsista ja vankeuden vaikutuksista näiden lasten 

elämään tarvitaan yhä lisää. Tärkeää olisi nimenomaan saada lasten oma ääni 

ja kokemukset näkyvämmin esiin. Eri maiden väliset käytännöt vaihtelevat 

suhteessa siihen, miten perheiden kanssa toimitaan silloin, kun työskennel-

lään vankeusrangaistusta suorittavan perheen kanssa. Joissain maissa on esi-

merkiksi erilaisia käytäntöjä ja koulutuksia poliiseille, silloin kun joudutaan 
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pidätystilanteisiin lapsiperheissä. Poliiseilta ja muilta työntekijöiltä vaaditaan 

erityisiä toimintatapoja ja sensitiivisyyttä lasten kanssa työskenneltäessä. 

(Children of imprisoned parents 2014, 17-18.)  

Amerikkalaisessa selvityksessä vankien lapsista tuodaan esille, että vankien 

lapsilla on kohonnut riski sairastua mielenterveysongelmiin tai kärsiä muunlai-

sista psyykkisistä tai fyysisistä ongelmista. Tutkimuksissa on löydetty selkeitä 

viitteitä erityisesti vanhemman vankeuden vaikutuksista lapsen tunne elämän 

ja käyttäytymisen kehitykseen. Vangittujen vanhempien lapsilla on kohonnut 

riski sairastua mm. masennukseen sekä syömis- ja unihäiriöihin. Heillä on 

myös tavallista enemmän taipumusta levottomaan käytökseen sekä muihin 

käytöshäiriöihin. (The Prison Journal, 2010.) 

Vankien lapsilla on kuitenkin mahdollisuus selviytyä elämän haasteista riittä-

villä tukitoimilla ja oikein kohdistetulla avulla. (Portti vapauteen i.a.) Katsomme, 

että lapsen äänen kuuleminen näissä tilanteissa on äärimmäisen tärkeää ja 

sen vuoksi tutkimuksissa pitäisi mahdollisuuksien mukaan keskittyä kuule-

maan lapsia enemmän. Tämä auttaisi myös lapsia kokemaan itsensä tärkeäksi 

ja antaisi heille tunteen, että heidänkin mielipiteellään on merkitystä.  

On havaittu, että vanhemmat tarvitsevat ohjausta ja tukea vankilassa olo aika-

naan, jotta vankeuden aiheuttamia vaikutuksia lapsiin voidaan ehkäistä. Tuen 

tarve liittyy omaan vanhemmuuteen sekä ymmärrykseen vankeuden vaikutuk-

sista lapsen elämään. Vanhemmat, jotka osallistuivat vankilassa olo aikana 

vanhemmuutta tukeviin ohjelmiin, olivat tyytyväisempiä omaan vanhemmuu-

tensa ja heidän välinsä lapsiinsa ja perheisiinsä muuttuivat läheisemmiksi. Tut-

kimuksessa näyttäytyi myös, että vankien, jotka osallistuivat ohjelmiin, uusin-

tarikollisuuden riski väheni jonkin verran. (The Prison Journal, 2010.) 

Joissain tilanteissa vanhemman vankeus voi olla lapselle helpotus. Jos lapsen 

elämää on hallinnut vanhemman pelottava tai ahdistava käytös tai suhteeseen 

on sisältynyt hyväksikäyttöä voi lapsi tuntea helpotusta vanhemman joutuessa 

vankilaan. Lapsen muilla läheisillä ihmissuhteilla on tärkeä merkitys sen kan-

nalta, millä tavoin vanhemman vankeus vaikuttaa lapseen. Joillain lapsilla on 

synnynnäisesti parempi kyky selvitä haastavista tilanteista ja sietää eroa van-

hemmastaan. Lapsen selviytymisen kannalta pidetään merkityksellisenä sitä, 
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että lapsella olisi turvallisia aikuisia ympärillään, joiden kanssa hän voisi jakaa 

tunteitaan ymmärtäväisessä ja suvaitsevassa ilmapiirissä. Myös keskustelut 

huoltajien kanssa, sekä asianmukainen tieto vanhemman vankeudesta ja sen 

merkityksestä auttaa lasta ymmärtämään vanhemman tilannetta ja selviyty-

mään vanhemman vankeudesta paremmin. Toki asioista tulee kertoa lapselle 

tämän ikätaso huomioiden.  Lapsen koululla ja koulun henkilökunnalla, sekä 

muilla viranomaisilla on tärkeä merkitys siinä, kuinka lapsi voi käsitellä van-

hemman vankeudesta koituvia tunteitaan ja ajatuksiaan. Myös lapsen mahdol-

lisuus pitää yhteyttä vankilassa olevaan vanhempaansa on tärkeää. Tämä aut-

taa osaltaan vahvistamaan lapsen resilienssiä. (Children of imprisoned pa-

rents 2014, 40-43.)   
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6 TOIMINTAYMPÄRISTÖT  

  

 

6.1 Vanhempi vankilan portilla -hanke    

  

Vanhempi vankilan portilla- hanke on Ensi- ja turvakotien liiton kaksi ja puoli-

vuotinen hanke, jonka toteuttaa Ensi- ja turvakotien liitto kolmen jäsenyhdis-

tyksen kanssa; Kanta-Hämeen perhetyö ry, Kuopion ensikotiyhdistys ry, sekä 

Lahden ensi- ja turvakotiyhdistys ry. Hankkeen yhteistyökumppanina on Ri-

kosseuraamuslaitos, Kriminaalihuollon tukisäätiö (KRITS), sekä Vankien 

Omaiset VAO ry. Hankkeen tarkoituksena on kehittää vankiperhetyön malli, 

joka vahvistaa lasten turvallista arkea ja perheen keskinäistä vuorovaikutusta 

sekä arjen hallintaa. Työskentely alkaa vankeusrangaistuksen aikana ja jatkuu 

vapautumisen jälkeen. Hankkeessa syntyy pilotoitu koulutusmalli vanhem-

muuden tukemisesta ja sen hyvistä käytännöistä rikosseuraamusalan, kuntien 

ja kolmannen sektorin toimijoille. Tämän lisäksi pyritään luomaan ja löytämään 

toimivia käytäntöjä sekä yhteistyöverkosto viranomaisten ja järjestöjen yhteis-

työhön pilottialueilla. (Ensi- ja turvakotienliitto i.a.)   

 

6.2 Yhteistyötahoina toimineet vankilat  

 

Opinnäytetyömme yhteistyötahoina toimivat myös Vanajan vankila, Vilppulan 

vankila ja Helsingin vankila. Vanajan vankilan ja Ojoisten osaston vangeilta ja 

heidän läheisiltään keräsimme aineistoa perhepäivässä, Vilppulan vankilassa 

perheleirillä sekä Helsingin vankilassa C-siiven vangeilta. Perhepäivässä ai-

neistoa kerättiin kyselylomakkeen ja havainnoinnin avulla, perheleirillä kysely-

lomakkeen ja erillisen työntekijöiden palautelomakkeen avulla ja Helsingin 

vankilassa kyselylomakkeen avulla. 
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KUVA 1. Aineiston keruu yhteistyötahojen kesken 

 

Vanajan vankila on valtakunnallisesti naisvangeille tarkoitettu vankilaosasto. 

Osastolla on 60 vankipaikkaa ja 10- paikkainen perheosasto. Ojoisten osasto 

on Vanajan vankilaan kuuluva avolaitos, jossa on 40 paikkaa miesvangeille. 

Vanajan vankilassa työskentelee noin 35 henkilöä. Vanajan avolaitososastolla 

vangit työskentelevät erilaisissa työtehtävissä ompelimossa, kiinteistönhoito-

tehtävissä, keittiöllä sekä osaston ulkopuolella erilaisissa töissä julkisyhtei-

söille, kunnille ja valtion eri laitoksille Hämeenlinnassa ja lähikunnissa. Vana-

jan vankilassa järjestetään erilaisia elämänhallintaryhmiä ja ohjelmia, sekä to-

teutetaan päihdekuntoutusta erilaisten yksilö- ja ryhmämuotoisten toimintojen 

avulla (Rikosseuraamuslaitos, 2018c).   Vanajan vankilan perheosasto perus-

tettiin Vanajalle vuonna 2010 lastensuojelulakiuudistusten tuloksena. Perhe-

osasto on ainoa paikka Suomessa, johon alle kolmevuotias lapsi voi mennä 

tuomiotaan suorittavan vanhempansa mukaan. (Rikosseuraamuslaitos, 

2010.)   

  

Vilppulan vankila on 73-paikkainen avolaitos. Henkilökuntaa vankilassa työs-

kentelee noin 30 työntekijää. Vankilassa on mahdollisuus suorittaa puutarha-

alan koulutus oppisopimuksella ja lisäksi siellä voi suorittaa valmentavaa am-

matillista koulutusta esimerkiksi rakennusalan opintoihin liittyen, puu-, metalli- 

tai cateringalalla. Vankilassa voi suorittaa myös työtoimintaa muun muassa 

viljelyn, ulkoaluehoidon tai metsänhoidon parissa. Vilppulan vankilan perheleiri 
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on vuosittain järjestettävä leiri, johon hakee vankiperheitä kaikkialta Suomesta. 

(Rikosseuraamuslaitos, 2018d.)     

 

Helsingin vankila on suljettu laitos, joka on rakennettu vuonna 1881 ja jossa 

on C-osaston vuonna 2018 valmistuneen remontin jälkeen 312 vankipaikkaa. 

Helsingin vankilassa on työtoimintaa muun muassa rekisterikilpipajalla, auto-

korjaamolla ja metalli- ja konepajatyötä. Lisäksi vangit voivat suorittaa esimer-

kiksi rakennusalan perusopintoja tai lukio-opintoja. Työntekijöitä Helsingin 

vankilassa on noin 175, joista valtaosa on valvontahenkilöstöä. (Rikosseuraa-

muslaitos, 2019b.) Helsingin vankilan länsisiipi eli C-osasto on peruskorjattu ja 

remontti on valmistunut syksyllä 2018. (Granlund, ia.) Peruskorjauksen jälkeen 

siipeen siirtyivät niin sanotut kuntouttavat osastot. C-siivessä sijaitsevat toi-

minta- ja tukiosasto, pappa- osasto, yhteisökuntoutusosasto Sörkka-yhteisö, 

päihdekuntoutusosasto, kaksi nuorten osastoa sekä lyhytaikaisvankiosasto. 

(Saara Piispa, henkilökohtainen tiedoksianto, 2019.)  
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7 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET  

  

   

Toteutimme opinnäytetyömme yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton hank-

keen “Vanhempi vankilan portilla” kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää 

vankiperhetyön malli, joka vahvistaa lasten turvallista arkea ja perheen keski-

näistä vuorovaikutusta sekä arjen hallintaa. Opinnäytetyömme keskiössä on 

tutkia vankiperheiden asemaa Suomessa ja kartoittaa heidän tuen tarvettaan 

vankeusaikana.   

 

Aineisto kerättiin kyselylomakkeen sekä havainnoinnin avulla. Kohdejouk-

komme oli perheelliset vangit ja heidän perheenjäsenensä. Kyselylomakkeen 

avulla keräsimme aineistoa Vanajan vankilan perhepäivässä, Vilppulan vanki-

lan perheleirillä sekä Helsingin vankilassa. Havainnointi tapahtui perhepäi-

vässä. Kohdejoukkoon emme tehneet muita tietoisia rajauksia kuin että vas-

taajien tuli olla vanhempia tai vankivanhemman läheisiä. Kohdejoukko mää-

räytyi sen mukaan, ketkä osallistuivat tapahtumiin ja ketkä Helsingin vanki-

lassa osoittivat kiinnostusta tutkimustamme kohtaan. Halusimme otannasta 

mahdollisimman monipuolisen, niin että vastaajiin kuuluisi sekä vankiäitejä 

että -isiä ja vankilan ulkopuolella olevia puolisoja. Halusimme saada tietoa 

myös eri laitosten välisistä eroista, joten kyselylomakkeeseen vastasi sekä 

avo- että suljetun vankilan vankeja. 

  

Opinnäytetyömme aineiston avulla halusimme kerätä mahdollisimman paljon 

luotettavaa tietoa yhteistyökumppanimme tarpeisiin ja nostaa esille asiakasnä-

kökulmaa vankeusaikaisen perhetyön kehittämistarpeista. Halusimme antaa 

perheille mahdollisuuden tuoda omaa näkökulmaansa esille ja kertoa minkä-

laiseksi he kokevat oman tuen tarpeensa ja minkälainen perhetyö heidän nä-

kökulmastaan hyödyttäisi heitä eniten. Halusimme kerätä tietoa myös siitä, mi-

ten vanhemman vankeus vaikuttaa perheeseen ja lapseen sekä minkälaisia 

vankien perhesuhteet ovat. Opinnäytetyömme tulokset tullaan julkaisun jäl-

keen esittämään hankkeen tilaisuudessa ja lisäksi jaamme tulokset vankilayh-

teistyökumppaneille sekä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintayksikköön. 
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Tutkimuskysymyksiämme olivat:  

 

1. Minkälaista tukea perheet ovat saaneet perheenjäsenen vankilassa-

oloaikana? 

2. Millä tavalla perheet ovat kokeneet saamansa tuen perheenjäsenen 

vankeusaikana? 

3. Minkälaisia kehittämistarpeita vankeusaikaiseen perhetyöhön liittyy?  
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8 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

8.1 Aineistonkeruu ja menetelmien valinta  

  

Tutkimusmenetelmiksi opinnäytetyössämme valikoitui kyselylomake sekä ha-

vainnointi vankiperheille järjestetyssä perhepäivässä. Koimme paikan päällä 

jaettavan kyselylomakkeen sopivimmaksi vaihtoehdoksi. Sähköinen kysely ei 

olisi ollut mahdollista asiakaskunnan erityisyys huomioiden. Myös haastatte-

luiden toteuttaminen perheiden päivän yhteydessä olisi ollut liian raskasta, sillä 

päivä tarkoituksena oli mahdollistaa perheille aikaa olla yhdessä. Näin ollen 

myös perheillä oli mahdollisuus vastata kyselyyn anonyymisti ja riittävän hel-

posti päivän aikana. Kyselyyn vastaaminen oli suunniteltu perheiden päivän 

sisältöön valmiiksi päiväkahvien yhteyteen, jolloin muut ohjatut toiminnot olivat 

ohi ja perheillä oli mahdollisuus viettää vapaata aikaa keskenään. Perheleirillä 

kyselyyn vastaajille oli myös varattu oma aika kyselyyn vastaamista varten. 

Helsingin vankilassa vangit saivat tiedon kyselystä osaston erityisohjaajan 

kautta. Kyselylomakkeet palautettiin nimettöminä toiselle opinnäytetyön teki-

jöistä. 

 

Havainnoinnin avulla halusimme saada tietoa perheiden välisestä vuorovaiku-

tuksesta ja koimme, että lasten haastattelu suoraan perhepäivässä ei olisi ollut 

tapahtuman luonteeseen sopivaa. Halusimme antaa perheille mahdollisuuden 

viettää rentoa päivää yhdessä ilman turhia häiriötekijöitä. Lisäksi tapahtuman 

kertaluontoisuuden vuoksi lapsilla ei olisi ollut mahdollista käsitellä haastatte-

lussa mahdollisesti herääviä vaikeita tunteita jälkikäteen. 

 

Laadimme kyselylomakkeen, johon tuli 16 kysymystä. Osa kysymyksistä oli 

suljettuja kysymyksiä ja osa avoimia. Pyrimme laatimaan kysymykset niin, että 

ne koskettaisivat vastaajien elämää ymmärrettävästi ja tarjoaisivat vastauksia 

opinnäytetyömme tutkimuskysymyksiin. Kerroimme osallistujille opinnäyte-

työmme aiheesta ja tarkoituksesta ennen kyselyyn vastaamista ja painotimme 

myös, että vastaaminen kyselyyn on vapaaehtoista.  
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Vastauksia kyselylomakkeeseen kertyi 19 kappaletta. Perheiden päivässä ky-

selylomakkeeseen kertyi seitsemän vastausta. Osa vastaajista oli vankivan-

hempia, osa tapahtumaan osallistuneita perheenjäseniä. Perheiden päivässä 

kyselyyn vastaajat olivat naisvankeja, yhtä miesvankia lukuun ottamatta. Hel-

singin vankilassa kyselyyn vastasivat kuntouttavilla osastoilla tuomiotaan suo-

rittavat miesvangit. Vastauksia kyselylomakkeeseen kertyi Helsingin vanki-

lasta yhteensä kahdeksan kappaletta. Vilppulan vankilan perheleirillä kysely-

lomakkeeseemme antoivat vastauksia sekä vankivanhemmat että heidän lä-

heisensä. Vilppulassa kyselyyn vastasi sekä mies- että naisvankeja.  

 

Emme rajanneet kysymyksiin vastanneita tuomion pituuden mukaan eli kyse-

lyyn vastanneet henkilöt ovat sekä pitkä- että lyhytaikaisvankeja. Vilppulan 

vankilan perheleirillä kyselylomakkeeseen vastasi neljä perhettä niin, että alun 

kysymyksiin vastasi ehdotonta vankeusrangaistusta suorittava vanhempi ja 

jäljellä oleviin kysymyksiin perheet vastasivat yhdessä. Vastaukset ja suostu-

muslomakkeet keräsi leirin aikana puolestamme Vanhempi vankilan portilla-

hankkeen projektityöntekijä. Vilppulan vankilan perheleiriltä kertyi myös leiri-

työntekijöiden palautetta. Palaute kerättiin nimettömänä erillisen kyselylomak-

keen avulla. Työntekijöiden palautelomakkeeseen vastasi seitsemän leirityön-

tekijää. 

 

Vastaukset olivat laadultaan vaihtelevia. Osa vastauksista oli hyvin suppeita, 

kun taas toiset monipuolisia ja laajoja. Laajimmat vastaukset tulivat suljetusta 

vankilasta. Perhepäivän aikana kerätty aineisto jäi laadullisesti suppeaksi. 

Vaikka Vilppulan vankilassa vastauksia kertyi määrällisesti vähiten, olivat vas-

taukset laadullisesti hyviä.  

 

  

8.2 Havainnointi  

 

Havainnointi on eräs laadullisen tutkimuksen menetelmistä. Havainnoinnin, eli 

observoinnin, avulla voidaan tutkia ihmisten käyttäytymistä usein luonnolli-

sessa ympäristössä. Havainnoinnin avulla saadaan tietoa ihmisten käyttäyty-

misestä ja vuorovaikutuksesta tietyissä tilanteissa. Havainnointi on 
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systemaattista tarkoin suunniteltua tarkkailemista. Se sopii menetelmänä hy-

vin haastattelun tai kyselyn lisänä käytettäväksi. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.)   

 

Havainnointi voidaan jakaa osallistuvaan ja ei-osallistuvaan havainnointiin ja 

olla vapaampaa tai tiukan strukturoitua, riippuen havainnoitavasta kohteesta. 

Havainnointia menetelmänä käytettäessä on tärkeää miettiä tarkkaan tutkijan 

roolia havainnointitilanteessa ja kiinnittää huomiota tutkijan omiin tulkintoihin 

aiheesta. Tämän vuoksi riittävä taustatieto aiheesta ja havainnoinnin tarkka 

suunnittelu on tärkeää. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka i.a.)   

 

Havainnoimme perheiden välistä vuorovaikutusta perhepäivän aikana. Roo-

limme havainnoitsijoina oli osallistuva havainnoitsija. Vuorottelimme perhepäi-

vässä rooleja niin, että toinen opiskelija toimi vuorollaan havainnoitsijana ja 

toinen toiminnan ohjaajana. Teimme valmiin kaavakkeen asioista, joita havain-

noimme päivän aikana ja merkitsimme havaittuja asioita siihen. Myöhemmin 

purimme havaintomme ja käsittelimme niitä yhdessä. Lomakkeeseen ei mer-

kitty havainnoitavien nimiä tai tunnistetietoja, vaan kaikki tutkittavat pysyivät 

tunnistamattomina.     

 

Havainnointimateriaalia käytimme kyselylomakkeen lisänä, selvittääksemme 

millä tavalla perheet toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Halusimme 

saada vastauksia siihen, millä tavalla perheet kokevat perhepäiviin osallistu-

misen ja onko siitä heille hyötyä perheen hyvinvoinnin näkökulmasta. Pyrimme 

havainnoimaan myös vankeusrangaistuksen vaikutusta vanhemman ja lapsen 

väliseen vuorovaikutussuhteeseen, mutta tiedostimme että yksittäisen havain-

nointikerran puitteissa tämä ei ole aukotonta.   

 

Lapsen näkökulmaa ja kokemusta toimme esille tarjoamalla myös heille mah-

dollisuuden antaa palautetta joko piirtäen tai kirjoittaen. Laitoimme perhepäi-

vän aikana esille suuren kankaan, johon lapset kirjoittivat ja piirsivät jonkin 

asian mikä päivästä jäi erityisesti mieleen. Tarvittaessa olimme varautuneet 

keräämään palautetta lapsilta myös sanallisesti kuvakorttien avulla, mutta tä-

hän ei ilmaantunut tarvetta sillä lapsien piirtäen ja kirjoittaen antama palaute 
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oli riittävää. Perhepäivään ilmoittautui kaksikymmentä aikuista ja kaksitoista 

lasta. Lopulliseen osallistujamäärän vaikuttivat viime hetken peruuntumiset. 

 

 

8.3 Kyselylomake  

 

Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla. Kyselylomaketta käytetään 

usein tutkimuksissa, joissa kerätään tutkimusmateriaalia esimerkiksi verkko-

kyselyn avulla. Kyselylomake, jota voidaan osittain verrata myös lomakehaas-

tatteluun, on formaalisin haastattelumuoto. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka i.a.) Emme haastatelleet tutkimukseemme osallistujia, vaan kysely ja-

ettiin osallistujille valvotusti. Lomakehaastattelua käytetään usein sellaisissa 

tutkimuksissa, joissa on tarkoitus käsitellä aineistoa tilastollisen analyysin kei-

noin. Toteutimme kuitenkin kyselymme niin, että siinä oli sekä suljettuja että 

avoimia kysymyksiä.  Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden 

kokemuksia, eikä se olisi ollut mahdollista pelkästään tiukkoihin suljettuihin ky-

symyksiin turvautuen. 

 

Kyselylomakkeen laatiminen vaatii hyvää taustatietoa tutkittavasta aiheesta 

sekä vastaajista. On otettava huomioon vastaajien kyselyyn vastaamiseen 

käytössä oleva aika, halu ja kyvyt, jotta tutkimus onnistuisi mahdollisimman 

hyvin. Lomakkeen ulkoasulla ja selkeydellä, sekä ymmärrettävyydellä on suuri 

merkitys tutkimuksen onnistumisen kannalta. (Kvanti Motv, 2010.) Suunnitte-

limme kyselylomakkeen, käyttäen taustamateriaalina haastattelua, jonka 

olimme tehneet vanki-isille aikaisemmin opinnäytetyöprosessin aikana. Haas-

tattelussa selvitimme vanki-isien kokemuksia vankilan perhetyöstä. Saimme 

haastattelusta hyvää materiaalia, jonka pohjalta pystyimme muokkaamaan ky-

symykset juuri tälle kohderyhmälle ja tähän tarkoitukseen sopiviksi. Lisäsimme 

kyselylomakkeeseen kysymyksiä, jotka tukisivat tutkimuskysymyksiämme. Ky-

selylomakkeen avulla keräsimme aineistoa perhepäivässä, Helsingin vanki-

lassa ja perheleirillä. Kaikissa toimintaympäristöissämme käytimme saman ky-

selylomakkeen pohjaa. Kyselylomakkeeseen muokkasimme ainoastaan kysy-

mykset koskien palautetta perhepäivään tai perheleiriin osallistumisesta toi-

mintaympäristöihin sopiviksi. 
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Kohdejoukko määrittyi sen mukaan mistä yksiköstä vastaajat kyselyyn osallis-

tuivat. Rajasimme kyselyyn vastaajat sen mukaan ovatko he perheellisiä, 

mutta muita rajauksia emme tehneet.  Osa vastaajista oli vankeusrangaistusta 

suorittavia henkilöitä, osa heidän läheisiään. Osa perhepäivän osallistujista ei 

halunnut täyttää lomaketta. Koimme tärkeänä, että tutkimukseen osallistumi-

nen ja kyselylomakkeen täyttäminen olisi vapaaehtoista eikä sidonnainen esi-

merkiksi oikeuteen osallistua perhepäivään.  

 

Kyselyn avulla kartoitettiin vankiperheiden palveluntarvetta sekä kokemuksia 

avunsaamisesta vankeusaikana. Lisäksi kyselyn avulla kerättiin tietoa perhe-

päivän sekä perheleirin onnistuneisuudesta ja kehittämistarpeista. Aineiston 

avulla halusimme saada kuva siitä, minkälaisena perheet kokevat nykyisen 

elämäntilanteensa ja minkälaista tukea perheet kokevat tarvitsevansa.  

 

 

8.4 Prosessin kulku ja haasteet 

 

Opinnäytetyömme aihe valikoitui yhteisten kiinnostuksen kohteiden myötä 

lapsi- ja perhetyöhön sekä rikosseuraamusalaan liittyen. Aiheen valikoitumi-

seen vaikutti myös yhteistyökumppanin valinta ja yhteistyötahona toimineen 

hankkeen tavoitteet. Yhteistyökumppanimme antoi meille vapaat kädet opin-

näytetyön toteuttamiseen, mutta ehdotti, että voisimme osallistua perhepäi-

vään osana opinnäytetyön toteutusta.  

 

Alkuperäinen suunnitelmamme oli osallistua perhepäivän suunnitteluun ja to-

teutukseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 29.09.2018 Loimalahden lei-

rikeskuksessa järjestettyyn perhepäivään osallistui Vanajan vankilassa ja 

Ojoisten osastolla tuomiota suorittavia vankeja. Aikomuksemme oli kerätä tar-

vittava aineisto tapahtumasta kyselylomakkeen sekä havainnoinnin avulla. 

Perhepäivässä saamamme kyselyaineisto osoittautui sekä laadullisesti että 

määrällisesti melko suppeaksi. Palautetta kyselylomakkeen avulla antoi vain 

seitsemän päivään osallistujaa. Päivään oli alun perin tarkoitus osallistua 

enemmän perheitä, mutta useampi perhe perui tulonsa viime hetkellä. Tämä 

vaikutti aineiston laatuun.  Tarkoituksenamme oli osallistua myös vastaavaan 
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perhepäivään Hämeenlinnan vankilassa, mutta joulun 2018 alla Hämeenlin-

nan vankila jouduttiin yllättäen sulkemaan sisäilmaongelmien vuoksi. Edellä 

mainituista seikoista johtuen, muutimme suunnitelmiamme niin, että ke-

räsimme tietoa kyselylomakkeen avulla vielä Vilppulan vankilan perheleiriltä 

sekä Helsingin vankilan C-osastolta, jolloin saimme enemmän aineistoa opin-

näytetyöhömme. Haimme myös tutkimuslupaamme laajennusta. Suunnitel-

mien muuttumisen myötä aineistomme sekä laajeni että monipuolistui.   Vilp-

pulan vankilan perheleiriltä kertyi myös työntekijöiden palautetta. Palaute ke-

rättiin nimettömänä kyselylomakkeen avulla ja toteutuksessa avusti Vanhempi 

vankilan portilla-hankkeen työntekijä. 

 

 

KUVA 2. Vastausten kertyminen eri toimintaympäristöjen kesken 
 

 

8.5 Analysointi 

 

Kun kaikki vastaukset eri tahoilta oli saatu kerättyä, ryhdyimme käymään vas-

tauksia läpi. Erittelimme aluksi vastaukset eri toimintaympäristöjen mukaan. 

Analysointimenetelmänä käytimme aiheen teemoittelua lomakkeen kysymys-

ten pohjalta. Teemoittelu on yksi aineiston analysoinnin välineistä, joka auttaa 

etsimään tekstistä yhdistäviä tekijöitä. Teemoittelua käytetään usein esimer-

kiksi teemahaastattelun analysoimisessa, mutta se sopii myös muunlaisen tut-

kimusmateriaalin selkeyttämiseen. Teemoittelun avulla voidaan muodostaa 
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selkeä kuva tutkimusmateriaalista esiin nousseista aiheista ja jakaa tutkimus-

tuloksia näiden teemojen mukaan. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2006.) 

 

Jaoimme vastaukset teemojen mukaan ja keskityimme niihin teemoihin, jotka 

vastaisivat tutkimuskysymyksiimme. Aineisto oli kerätty niin ettemme tunnista-

neet yksittäisiä vastaajia palautelomakkeista. Erittelimme lomakkeet kuitenkin 

niin, että tunnistettavissa oli mistä yksiköstä vastausmateriaali oli tullut.  Tällöin 

tunnistettavissa oli myös se, oliko vastaaja mies- vai naisvanki ja suorittiko hän 

tuomiotaan suljetussa vankilassa vai avovankilassa. Lisäksi osa vangeista oli 

avoimissa kysymyksissä tarkentanut sukupuolensa tai sen missä vankilassa 

suorittaa tuomiota. Perheenjäsenten vastauksista ei aina käynyt ilmi vastaajan 

sukupuoli. Teimme tulostemme tueksi taulukon, josta ilmenee kyselyyn vas-

tanneiden vankivanhempien lasten ikäjakauma. Suurimmalla osalla lapset oli-

vat yli 15-vuotiaita ja toiseksi suurin ryhmä olivat 6-8-vuotiaat. 
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11 TULOKSET  

 

 

 

KUVA 3. Keskeiset tulokset 

 

 

11.1 Vankeusaikainen perhetyö ja perheiden tuen tarve 

 

Perheiden kerrottiin saavan vain vähän tukea perheen ulkopuolisilta tahoilta. 

Suurin osa vastaajista kertoi, ettei hänen perheensä saa vankilan ulkopuolella 

tukea lainkaan. Yksi vastaajista kuvasi, ettei tiedä mitä tukea perhe saa, sillä 

“heillä on oma elämä” ja osa muistakin vastaajista kertoi, ettei osaa sanoa 

saako perhe ulkopuolista tukea. Eräs vastaajista kuvasi, että hänellä on tiivis 

tukiverkosto siviilissä, muttei eritellyt keistä tukiverkosto muodostuu. Perheet 

kertoivat saaneensa tukea isovanhemmilta ja muilta läheisiltä, kuten ystäviltä. 

Perheet kertoivat saavansa tukea myös Vanhempi vankilan portilla- hankkeen 
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työntekijältä. Yksi vastaajista kertoi, että hankkeen työntekijä on käynyt tarvit-

taessa tapaamassa vanhempaa lasta ja puolisoa kotona ja perhe kokee tämän 

tuen riittäväksi. Iso osa perheistä ei vastausten perusteella ole aktiivisesti ha-

keutunut tuen piiriin. Läheisten antaman tuen merkitys korostui ja valtaosa 

vastaajista kertoi kokevansa läheisten, kuten omien vanhempien, ystävien, 

puolison tai lapsen kummien, tuen riittäväksi. Osa vastaajista kertoi, ettei koe 

tarvitsevansa erityistä tukea vanhemmuuteen tai parisuhteeseen. Kaiken kaik-

kiaan vastauksissa painottui läheisten antaman tuen merkitys arjessa viran-

omaisilta tai järjestöiltä saadun tuen sijaan. 

 

En kaipaa minkäänlaista tukea vanhemmuuteen. Olen nuorim-
man lapsen hoitanut käytännössä yksin koska syntynyt vankeus-
tuomion aikana ja menee tosi hyvin. On tottunut siihen, että pärjää 
omin avuin ja kotona meitä on kaksi aikuista tukemassa toisi-
amme. 

 

Vankilan antamaa tukea kuvattiin vastauksissa sekä kiitettäväksi että olemat-

tomaksi. Yksi vastaajista kertoi saaneensa vankeusaikana tukea vankilan per-

hetyöntekijältä.    Toinen kertoi, että kokee vankilan tukeneen häntä perhesuh-

teiden ylläpitämisessä onnistuneesti ja perheen tilanne on otettu hyvin huomi-

oon lasten tapaamisissa. Toisaalta sama vastaaja kertoo tapaavansa lapsiaan 

vain noin neljästi vuodessa ja mainitsee myös, että tapaamisten järjestämi-

sessä olisi yhä kehitettävää.  

 

Aineiston perusteella lasten tapaamiset ovat pääsääntöisesti järjestetty per-

heitä tyydyttävällä tavalla. Kuitenkin tapaamisten järjestämistä kuvattiin vas-

tauksissa toistuvasti myös huonoksi. Erot suljetun ja avolaitoksen tapaami-

sissa nousivat esille. Avolaitoksesta käsin vangit pääsevät useammin tapaa-

maan lapsiaan vankilan ulkopuolelle ja avolaitosten tapaamis- ja poistumislu-

pakäytäntöihin oltiin aineiston perusteella tyytyväisempiä kuin suljetussa van-

kilassa. Vangit, jotka ovat istuneet tuomiotaan sekä avo- että suljetussa laitok-

sessa kuvasivat eroja vastauksissaan merkittäviksi.  Vastauksista nousi esille, 

että erityisesti suljetuissa vankiloissa tapaamisia on toivottua vähemmän. Suu-

rin kehitystarve tapaamisiin liittyen oli, että tapaamisia toivottiin olevan useam-

min ja vangit toivoivat pääsevänsä enemmän tapaamaan lapsiaan vankilan 

ulkopuolelle, esimerkiksi kotiympäristöön poistumisluvilla. Myös tapaamisten 
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kestoa toivottiin pidennettävän. Vankiloiden perhetapaamistiloja kuvattiin hy-

viksi. 

 

Suljetulla tapaamisia ei järjestetty. Avotalossa toiminut todella hy-

vin. 

 

Avotalossa omat puhelimet käytössä iltaisin ja voi soitella kuulu-
miset päivittäin. 

 

Suhdetta lapsiin ylläpidettiin vankeusaikana myös poistumisluvilla. Tapaami-

set vankilan ulkopuolella saivat hyvää palautetta ja vangit kertoivat käyneensä 

perheen kanssa muun muassa ostoksilla ja leikkipuistoissa. Parhaimmillaan 

vastaajat kertoivat tapaavansa lapsiaan viikoittain.  Osa vastaajista kertoi, ettei 

ole ottanut selvää siitä, miten lasten tapaamiset vankilassa on järjestetty tai 

että tieto on epäselvää. Vastauksista kävi myös ilmi, ettei suuri osa vanki-isistä 

ole tavannut lastaan tuomion aikana. Syiksi mainittiin muun muassa pitkät vä-

limatkat, huonot välit ex-puolisoon, tapaamisoikeuksien puuttuminen ja se ettei 

lapselle ole kerrottu vanhemman vankeustuomiosta. Yksi vastaajista koki on-

gelmalliseksi, että lapsen tapaaminen edellyttää myös sen, että lapsen äiti 

suostuu mukaan tapaamisiin. 

 

 

11.2 Perhesuhteet ja niiden ylläpito vankeusaikana 

 

Palautelomakkeisiin vastanneet kuvasivat suhdetta lapsiinsa vaihtelevasti. Vä-

lejä lapsiin kuvattiin muun muassa läheisiksi, lämpimäksi, hyviksi, erityisen ra-

kastavaksi, tiiviiksi, onnelliseksi ja loistavaksi. Perheitä kuvattiin myös tiiviiksi. 

Vastauksista välittyi, että perhettä pidetään itselle merkittävänä ja arvokkaana 

yksikkönä ja että perhesuhteiden ylläpitoon toivottiin tukea vankeusai-

kana. Suhdetta lapsiin kuvattiin monissa vastauksissa kuitenkin myös vieraan-

tuneeksi tai etäiseksi. Lapsen koettiin vieraantuneen tapaamisten vähyyden ja 

huonojen yhteydenpitomahdollisuuksien vuoksi. Negatiivinen palaute painottui 

suljettujen vankiloiden vastauksissa. Etääntymisestä huolimatta suhde lap-

seen koettiin pääosin tärkeäksi. 
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Vastauksissa korostui, kuinka kipeästi tilanteeseen halutaan muutosta, jos vä-

lit lapseen koettiin huonoiksi.  Osa vastaajista kertoi, etteivät he ole lapsensa 

kanssa missään tekemisissä. Syiksi mainittiin muun muassa tulehtuneet välit 

lapsen äitiin ja lastenvalvojan arvio isän puutteellisista vuorovaikutustaidoista 

sekä siitä, etteivät tapaamiset tue lapsen kasvua ja kehitystä. Avovankilassa 

tuomiotaan suorittavat henkilöt ja naisvangit kokivat suhteensa lapseen keski-

määrin läheisemmäksi kuin suljetussa vankilassa tuomiotaan suorittavat hen-

kilöt ja miesvangit.   

 
Lapseni kasvaneet ilman isää ja tästä syystä suhde lapsiin ei ole 
niin kuin kuuluisi isän ja lapsen välinen suhde olla. 

 

Lämmin ja tiivis suhde molemmin päin. Pienemmän kanssa asun 
vankilan perheosastolla ja isompi kotona isän kanssa. 

 

Vastauksissa vankeusaikaisesta yhteydenpidosta korostuivat eri ääripäät. Eni-

ten yhteyttä lapseen kerrottiin pidettävän joko päivittäin tai ei lainkaan. Vas-

tauksissa kerrottiin, että vankeusaikana perheeseen pidetään yhteyttä puheli-

mitse, perhetapaamisilla, viikonlopputapaamisilla, perheleireillä ja poistumis-

luvilla. Päivittäistä yhteydenpitoa lapsiin ylläpidettiin puhelimitse ja osan vas-

taajista lapset olivat perheosastolla asumassa tuomiota suorittavan vangin 

kanssa. Puheluiden kalliit hinnat suljetussa vankilassa mainittiin useaan ottee-

seen yhteydenpidon haasteena. Osa vastaajista kertoi, että heillä on yksi lapsi 

mukana perhe- osastolla ja toinen lapsi kotona puolison kanssa.  Vastauksista 

kävi ilmi, että avovankilassa on tuettu suhdetta lapsiin kohtalaisen hyvin, mutta 

suljetuissa vankiloissa vankien kokemukset vaihtelivat paljon. Osan mielestä 

yhteydenpito perheisiin on ollut suljetusta vankilasta käsin helppoa ja osa koki 

yhteydenpidon haasteelliseksi. Niin avo- että suljetuissa laitoksissa kuin nais- 

ja miesvangit painottivat sitä, että toivoisivat enemmän mahdollisuuksia per-

heen kohtaamiseen vankeusaikana.  
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 KUVA 4: Vastaajien lasten ikäjakauma 

 

 

11.3 Vanhemman vankeuden vaikutukset lapseen  

 

Vanhemman vankeuden vaikutusta lapseen kuvattiin vaihtelevasti. Suurin osa 

vastaajista kuitenkin koki vanhemman vankeuden vaikuttaneen lapseen jolla-

kin tavalla. Vain muutama vastaaja kertoi, ettei ole huomannut vankeusran-

gaistuksen vaikuttaneen lapseen mitenkään.  Vastauksissa kävi ilmi, että lap-

set ovat esimerkiksi kokeneet ajoittain ahdistusta ja ikävää.  

 

(Lapsestani) ei ole kivaa, kun äiti ei ole paikalla, kun eniten tarvit-
sisi. 
 
En ole huomannut (vaikutusta). Pienempää saan tavata aika use-
asti, mutta isompaa vähemmän. Hän on kyllä tottunut siihen, ettei 
nähdä. 
 
Isompi lapsi ikävöi paljon ja on joskus kysellyt, miksei saa olla per-
heosastolla minun ja pienemmän siskon kanssa. Pienemmän koh-
dalla ei ehkä niin luontaista olemista kuin siviilissä ollut, kun vain 
toinen vanhempi lapsen kanssa. 

 

Eräs vastaajista kertoi, ettei koe vankeutensa vaikuttaneen lapseensa, sillä 

hän on aina ollut paljon poissa kotoa. Toinen vastaajista kertoi vankeusran-

gaistuksensa vaikuttaneen lapsiinsa, mutta koki että perhe on selvinnyt 



45 
 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

vaikeuksista puhumalla. Yksi vastaajista koki, ettei vankeus ole vaikuttanut 

merkittävästi hänen lapseensa sillä lapsi on liian nuori käsittämään vanhem-

man vankeutta. Vanhemman vankeuden nähtiin vaikuttaneen lasten tervey-

teen ja hyvinvointiin. Lapsen katsottiin kärsineen vieraantuneesta isä-lapsi-

suhteesta. Osa vastaajista kommentoi, etteivät he osaa arvioida miten van-

keusrangaistus on vaikuttanut lapseen, sillä he eivät ole lapsen kanssa teke-

misissä. Kaikki eivät ole kertoneet lapselleen suorittavansa vankeusrangais-

tusta. Yhteydenpito lapsiin kuvattiin huomattavasti vähäisempänä suljetussa, 

kuin avovankilassa, tällöin vastauksissa myös tuotiin esille, että suljetussa 

vankilassa kyettiin heikommin arvioimaan vanhemman vankeuden vaikutuksia 

lapsiin.    

 

En ole vielä pystynyt kertomaan pojalleni. Soitan kyllä melkein päi-
vittäin. Olen kertonut, että olen työmatkalla ja ihmettelee, koska 
oikein tulen takaisin.    

 

 

11.4 Perhepäivä ja perheleiri  

 

Perhepäivä sai osallistujilta hyvää palautetta ja vastaavia päiviä toivottiin jär-

jestettävän tulevaisuudessakin. Parhaaksi asiaksi päivässä kuvattiin yhteistä 

aikaa perheen ja lasten kanssa sekä kilpailua, korujen tekemistä yhdessä sekä 

päivän aikana syntynyttä keskustelua. Aikaa yhdessä perheen kanssa kuvat-

tiin laatuajaksi. Myös ulkoilu ja perheen yhteishengen vahvistaminen mainittiin 

hyvänä asiana. Päivän sisältöön toivottiin lisää yhteistä keskustelua ja arpajai-

sia. Suurin osa vastaajista kertoi, ettei keksinyt mitään kehitettävää. Havain-

tomme päivän aikana tukivat perheiden antamaa hyvää palautetta. 

 

Myös perheleiri sai paljon positiivista palautetta. Perheleirin parhaiksi asioiksi 

nimettiin yksimielisesti yhteinen aika lasten ja puolison kanssa. Perheleirillä 

toivottiin jatkossa olevan enemmän perheen omaa vapaata aikaa ilman ohjat-

tuja toimia ja pienten lasten tarpeet kuten unirytmi toivottiin huomioitavan leirin 

sisällön suunnittelussa. Lisäksi pihan liikkumisaluetta toivottiin laajemmaksi. 

Leirien koettiin tukevan perhesuhteita erinomaisesti.  
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Kaikki perhepäivään tai perheleirille osallistuneet kyselylomakkeeseen vastan-

neet kertoivat, että osallistuisivat vastaavaan tapahtumaan myös uudestaan. 

Perhepäivien ja –leirien koettiin tukevan suhdetta lapseen vankeusaikana eri-

tyisen hyvin ja olevan koko perheen hyvinvointia edistäviä. 

 

Havainnoimme perheiden vuorovaikutusta perhepäivän aikana ja lisäksi 

saimme tietoa perheiden tilanteesta vapaamuotoisten toiminnan ohella käyty-

jen keskusteluiden muodossa. Pääasiallisesti tapahtumaan osallistuneet lap-

set hakeutuivat itsenäisesti ja toistuvasti vanhemman läheisyyteen ja vaikutti-

vat nauttivan vanhemman läsnäolosta ja huomioista. Vierastamista havain-

noimme jonkin verran, mutta päällimmäisenä päivästä jäi vaikutelma, että lap-

set kokivat vanhemman läsnäolon hyvänä ja turvallisena asiana. Lapset pyy-

sivät vanhempiaan aktiivisesti mukaan peleihin, leikkeihin ja askarteluun. Si-

sarukset kilpailivat jonkin verran vanhemman huomiosta. Osassa perheitä oli 

mukana molemmat vanhemmat, mutta pääasiassa päivään osallistui lapsi toi-

sen vanhemman ja jonkun muun läheisen kanssa.   

 

Vanhemmat osallistuivat mielestämme toimintoihin pääasiassa luontevasti ja 

halusivat viettää aikaa lastensa kanssa. Toiminnassa välittyi selvästi ikävä yh-

teistä tekemistä ja yhdessä vietettyä aikaa kohtaan. Päivään osallistuneilla 

vanhemmilla oli pääasiallisesti hyvin välittömät ja luontevat välit lapsiinsa, eikä 

heidän läsnäolostaan näkynyt suorasti pitkään erossa vietetty aika. Tähän var-

masti vaikuttaa aikaisemmissa vastauksissa esiin noussut tiivis yhteydenpito 

lasten kanssa, sekä vanhempien halu ylläpitää suhteitaan lapsiinsa. Poh-

dimme että tämän kaltaisiin perhepäiviin sekä -leireille osallistuvat todennäköi-

simmin ne perheet, joilla on aito halu säilyttää yhteys lapsiinsa ja tämä myös 

näkyy perheiden keskinäisessä toiminnassa ja vuorovaikutuksessa.  Perheet 

keskustelivat paljon myös keskenään. Tämä toi päivään vertaistukea ja antoi 

sekä lapsille että aikuisille tilaisuuden viettää aikaa samankaltaisessa tilan-

teessa olevien henkilöiden kanssa.    

 

Tilana Loimalahden leirikeskus oli perheiden päivään hyvin istuva. Perheet 

kuljeksivat luontevasti leirikeskuksen tiloissa ja ympäristössä. Kuljetus vanki-

lalta leirikeskukseen ei ollut liian pitkä. Tilat eivät olleet liian isot ja laajat, mutta 

tarvittaessa löytyi rauhallisia paikkoja ja erillisiä tiloja, jos perhe halusi 
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esimerkiksi viettää aikaa rauhassa. Pääasiassa perheet kuitenkin osallistuivat 

järjestettyihin toimintapisteisiin leirikeskuksen tiloissa muiden osallistujien ja 

ohjaajien kanssa.  

 

Perheet vaikuttivat pääosin tyytyväisiltä päivän sisältöön. Myös kyselylomak-

keiden vastaukset tukevat tätä havaintoa. Siirtymävaiheet eri toimintojen välillä 

olivat luontevia ja aikataulutuksessa oli huomioitu myös perheen pienimmät. 

Päivä ei ollut liian pitkä tai raskas ja antoi tilaa myös perheen keskinäiselle 

spontaanille toiminnalle ja ohjaamattomalle vuorovaikutukselle.    

 

Lapsille oli myös tarjottu mahdollisuus antaa palautetta perhepäivään liittyen. 

Lapset antoivat palautetta kirjoittamalla ja piirtämällä suureen lakanaan siitä, 

minkä kokivat päivässä olleen parasta. Eniten lapset kuvasivat pitäneensä 

siitä, että he olivat saaneet viettää aikaa vanhempiensa kanssa. Lakanaan 

piirrettiin ja kirjoitettiin useita kuvia ja tekstejä liittyen siihen kuinka tärkeäksi 

vanhemman läsnäolo koettiin ja kuinka yhteinen aika miellettiin erityiseksi. 

Myös päivän ohjelma, kuten keppihevosten askarteleminen sekä keppihevos-

rata, saivat myönteistä palautetta. Lakanaan kirjoitettiin myös toiveita sen 

suhteen, miten perheiden päiviä voisi jatkossa kehittää ja kehitysideoita oli 

mm. Playstation-pelien pelaaminen päivän aikana.   
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KUVA 5. Lasten palautetta perheiden päivästä 

 

 

Vilppulan vankilan perheleiriltä kertyi myös leirityöntekijöiden palautetta. Pa-

laute kerättiin nimettömänä lomakehaastattelun avulla. Onnistuneeksi leirissä 

koettiin yhdessäolo, lasten huomioiminen ja leiriläisten keskinäinen ryhmädy-

namiikka. Ilmapiiriä leirin aikana kuvattiin rennoksi ja mukavaksi. Leirityönteki-

jät myös arvioivat perheiden välisten vuorovaikutussuhteiden syvenneen ja pa-

rantuneen leirin aikana. Leirin ohjelmaa kuvattiin hyvin suunnitelluksi, jolloin 

perheille jäi myös omaa aikaa. Onnistuneeksi koettiin myös leirin aikaiset pa-

risuhdekeskustelut. Hyväksi koettiin myös se, että lapset jakautuivat selkeästi 

kahteen ryhmään, pieniin ja isompiin ja lapset saivat toisiltaan vertaistukea. 

Myös leirityöntekijöiden keskinäinen roolitus ja työnjako saivat hyvää pa-

lautetta.  Leirityöntekijät kuvasit oppineensa leirin aikana paljon. He kertoivat 

saaneensa työkaluja perhetyön toteuttamiseen ja kuvasivat hanketyöntekijän 

vuorovaikutusta lasten kanssa onnistuneeksi. Perheiden monimuotoisuuden 

ja haasteiden kerrottiin hämmästyttäneen tai yllättäneen.     
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11.5 Kehittämisideoita Rikosseuraamuslaitokselle  

 

Yleistä palautetta Rikosseuraamuslaitokselle ja päättäjille annettiin runsaasti 

ja palautteet olivat melko samankaltaisia. Rikosseuraamuslaitoksen toivottiin 

huomioivan nykyistä paremmin lasten näkökulma päätöksiä tehdessä. Enem-

män tukea perheille ja lisää tapaamisia toivottiin. Useammassa vastauksessa 

korostui tuen tarve omaan vanhemmuuteen ja vankiloiden toivottiin järjestävän 

vanhemmuuskursseja, joissa käsiteltäisiin vanhemman velvollisuuksia, lapsen 

oikeuksia ja lastenhoitoon tai perhe-elämään liittyviä perusasioita. Yksi vas-

taajista kuvasi, että kokee vanhemmuustaitojensa olevan nolla pitkien laitos-

jaksojen jälkeen. Eräs vanki toivoi, että tietyissä tapauksissa vaihtoehtona van-

keudelle voisi olla päihdekuntoutus tai ensikodin kaltainen paikka, johon koko 

perhe voisi mennä yhdessä. Vastauksessa pohdittiin, että ensikotia muistutta-

vaan laitokseen voisi valikoida perheet tarkkaan ja esimerkiksi vartijat voisivat 

olla pukeutuneet muuten kuin virka-asuihin.  

 

Leirien koettiin tukevan perhesuhteita erinomaisesti. Myös perhepäivän kaltai-

sia tapahtumia toivottiin useammassa vapaassa palautteessa järjestettävän 

jatkossa enemmän.  Yleistä palautetta päättäjille tai Rikosseuraamuslaitok-

selle avolaitosvangit antoivat melko vähän, kun taas suljetussa vankilassa pa-

lautetta annettiin runsaammin. Päättäjien toivottiin huomioivan perheiden läh-

tökohdat ja kiinnittävän niihin huomiota myös vankeusaikana. Myös virikkeitä 

toivottiin, mutta vastauksesta jäi epäselväksi, tarkoittiko vastaaja tällä virikkeitä 

vankeusrangaistusta kärsivälle tuomion ajaksi vai jotain muuta.  

 

Perheiden yhteydenpitoa toivottiin tuettavan vielä nykyistä enemmän ja mah-

dollisuuksia perheen yhteiseen ajanviettoon toivottiin nykyistä säännöllisem-

min. Eräs vastaajista toivoi, että jatkossakin lapset ja perhe asetettaisiin aina 

etusijalle.  
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12 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

 

Aineistosta kävi ilmi, että kokemukset vankilan perhetyön toimivuudesta vaih-

televat. Perhetyö miellettiin sekä erittäin toimivaksi että täysin toimimatto-

maksi. Vastauksissa korostuivat erot kokemuksissa avovankilan ja suljetun 

vankilan perhetyöstä sekä mies- ja naisvankien erilaiset kokemukset perhe-

suhteiden ylläpidon mahdollisuuksista vankeusaikana. Perhetyö on linjattu 

keskeiseksi vankiloissa toteutettavaksi työskentelyksi, jota toteuttaa vanki-

loissa moniammatillinen tiimi. (Rikosseuraamuslaitos, 2013a). 

Vastausten perusteella lapset asuvat toisen vanhemman luona, kun toinen 

vanhempi on vankilassa. Suljetussa vankilassa kysymyksiin vastanneet hen-

kilöt pitivät harvemmin yhteyttä lapsiinsa kuin avovankilassa tuomiotaan suo-

rittavat vangit. Suljetussa vankilassa kyselyyn vastanneilla vangeilla ja mies-

puolisilla vangeilla oli myös muita harvemmin voimassaolevat huoltosuhteet 

lapsiinsa. Vastauksista voidaan päätellä, että naisvangit pitivät keskimäärin tii-

viimmin yhteyttä lapsiinsa kuin miesvangit. Vankeusrangaistusta suorittavilla 

naisilla on toisinaan lapsi vanhemman mukana vankilassa, kun taas miesvan-

kien keskuudessa oli yleisempää, että siteet lapseen ovat katkenneet koko-

naan. Myös miespuolisen vangin olisi mahdollista sijoittua Vanajan vankilan 

perheosastolle lapsen kanssa, mutta aineistoa kerätessämme perheosastolla 

ei ollut miesvankeja sijoitettuna. 

Vastauksista oli tulkittavissa, etteivät vankeusrangaistusta suorittavien henki-

löiden perheet hae siviilissä tukea kovin matalalla kynnyksellä tai eivät ole tie-

toisia siitä minkälaista tukea heidän ylipäätään olisi mahdollista saada. Tutki-

musten mukaan vanhempien tukeminen vankeusaikana ehkäisee vanhem-

man vankeuden negatiivisia vaikutuksia lapseen ja on sen takia ensi arvoisen 

tärkeää. Vanhemmat, jotka ovat saaneet tukea vanhemmuuteensa vankeus-

aikana pystyvät muodostamaan parempia suhteita perheenjäseniinsä. (The 

Prison Journal, 2010.)  

Useampi vastaaja kertoi, ettei ole hakenut minkäänlaista tukea. Viranomais-

kontakteja tai –tukitahoja ei vastauksissa mainittu. Kuitenkin oletettavasti 
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useammalla vastanneella on kontakti lastensuojeluun. Näin voidaan olettaa 

muun muassa sillä perusteella, että on arvioitu, että noin 90 prosentilla van-

geista on päihdeongelma (Kriminaalihuollon tukisäätiön vaaliteesit, 2018). 

Oletusta tukee myös se, että sijoituspäätös perheosastolle tehdään yhteis-

työssä lastensuojeluviranomaisten kanssa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

ia.)   

Läheisten antama tuki mainittiin vastauksissa useaan otteeseen, mutta per-

heet vaikuttavat turvautuvan kolmannen sektorin tai viranomaisten antamaan 

tukeen vain vähän. Kuitenkin nekin vastaajat, jotka kertoivat, etteivät koe tar-

vitsevansa tukea tai eivät saa tukea vanhemmuuteensa tai parisuhteeseensa 

mainitsivat avoimissa kysymyksissä useita ongelmia elämäntilanteessaan tai 

epäkohtia vankilan perhetyössä. Vastauksien perusteella voimme vastata tut-

kimuskysymyksiimme perheiden tuen tarpeesta ja heidän omasta kokemuk-

sestaan siitä mitä tukea he tarvitsevat. Kokemus tuen tarpeesta on vaihtelevaa 

ja tuen tarpeen tunnistaminen vaikuttaa puutteelliselta ongelmien tiedostami-

sesta huolimatta. Perheiden tietämys heille tarjolla olevista tukitoimista vaikut-

taa heikolta ja perheet tuntuvat jäävän melko yksin ongelmiensa kanssa. Per-

hesuhteiden tukemista vankeusaikana on tutkimusten valossa pidetty tär-

keänä keinona vaikuttaa vangin ja perheen hyvinvointiin. Myös riittävien tuki-

toimien järjestäminen perheelle on ensiarvoisen tärkeää silloin, kun toinen 

vanhemmista on vankilassa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019.) Myös 

Kriminaalihuollon tukisäätiö on useassa oppaassaan tuonut esille perheen tu-

kemisen merkityksen vankeuden aikana ja sen hyötyjä koko perheen hyvin-

voinnin kannalta. 

Yksi yleisimmistä kritiikkiä saaneista yksittäisistä asioista oli perhetapaamisten 

vähyys ja tapaamisten lyhyt kesto. Lähes jokainen vastannut toivoi, että tapaa-

misia järjestettäisiin useammin. Myös suljetun vankilan ja avovankilan asetta-

mien rajoitusten erot perhesuhteiden ylläpidossa nousivat toistuvasti esille 

vastauksissa. Vastaukset saivat pohtimaan olisiko perhetapaamisia mahdol-

lista järjestää tiheämmin ja minkälaisia lisäresursseja tämä vaatisi. Lapsen 

edun kannalta kuitenkin olisi suotavaa, että yhteys vankeusrangaistusta suo-

rittavaan vanhempaan olisi säännöllistä. Oikeus yhteydenpitoon määritellään 

myös vankeuslaissa, jonka tarkoitus on turvata lapsen oikeus kumpaankin 

vanhempaansa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vanhemman 
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vankeusrangaistus, 2019.) Jo vuonna 1997 Ruotsissa tehdyn selvityksen poh-

jalta on todettu, kuinka tärkeää lapsen yhteydenpito vankilassa olevaan van-

hempaan on. Säännöllinen kontakti vähentää lapsen pelkoa ja rauhattomuutta, 

eikä lapsen tarvitse turhaan kantaa huolta vanhemmastaan. Näin hänellä on 

tilaa kehitystasonsa mukaiselle kasvulle. (Perhe muurin toisella puolella 2003, 

73.) Uuden vankeuslain myötä perhetapaamisiin ja näiden järjestämiseen on 

kiinnitettykin jo huomiota, mutta aineiston perusteella kehitettävää on vielä.  

Toivomme, että uusien lapsi- ja perhetyön linjausten myötä asiaan kiinnitetään 

yhä enemmän huomiota. 

Vankeuden vaikutuksia omaan lapseen arvioitiin hyvin vaihtelevasti. Osa van-

hemmista koki, että vankeustuomio on vaikuttanut lapseen merkittävän paljon 

negatiivisella tavalla ja osa kertoi, ettei ole huomannut vankeuden aiheutta-

neen muutosta lapsen käyttäytymisessä.   Lapset tuovat temperamentistaan 

riippuen tunteitaan eri tavoin esille. Hiljainen tai sopeutuvainenkin lapsi voi si-

säisesti oireilla voimakkaasti. Tähän vaikuttaa myös merkittävästi lapsen 

suhde hoitavaan vanhempaan tai muuhun huoltajaan sekä perheen aikai-

sempi tilanne ennen vankeutta. Lapsen huoltajilla ja läheisillä on suuri vaikutus 

siihen, millä tavoin lapsi selviää vanhemman vankeuden aiheuttamista vaiku-

tuksista. Lapsi tarvitsee myönteisiä kokemuksia ja vahvoja kiintymyssuhteita, 

jotka edistävät hänen selviytymistään. (Kriminaalihuollon tukisäätiö, oppaat, 

i.a.) Lisäksi vanhemman vankeuden vaikutuksia arvioitaessa on huomioitava, 

että jotkin vaikutuksista saattavat näkyä vasta pitkän ajan kuluttua. Ne van-

hemmat, jotka kokivat tukiverkostonsa hyväksi, kuvasivat vankeuden aiheut-

tamia vaikutuksia lapsiinsa pienemmäksi kuin ne, joiden mukaan perhe on 

vailla tukea. 

Opinnäytetyömme teoriaosuudessa käsittelimme perheiden ja lasten resiliens-

siä. Resilienssi on psyykkinen ominaisuus, jota on mahdollista kehittää ja tu-

kea elämän aikana. (Suomen Mielenterveysseura, i.a.) Tutkimustiedon ja per-

heiden päivän havainnoinnin sekä kyselylomakkeiden vastausten valossa 

voimme todeta, että perheet, jotka kokevat, että heillä on siviilissä hyvä tuki-

verkosto, ovat muita perheitä tyytyväisempiä myös vankeusaikaiseen perhe-

työhön ja kokevat suhteensa lapseen läheiseksi ja hyväksi. Myös vangit, jotka 

kertoivat, että vankeusaikana vankilahenkilökunta tai kolmas sektori on anta-

nut heille tukea vanhemmuuteen, kokivat suhteensa lapsiin hyväksi. Näin 
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voidaan olettaa, että annetun tuen määrä tai kokemus siitä, että tukea on tar-

jolla tarvittaessa, vaikuttaa positiivisesti perheen hyvinvointiin ja kykyyn selviy-

tyä kriisitilanteesta. 

Vankiloissa tehtävään asiakastyöhön kuuluu tiivis verkostotyö ja moniamma-

tillisessa tiimissä työskentely. Jotta vangin kuntoutuminen voi olla kokonais-

valtaista ja elämänhallintaa kaikilla elämän eri osa-alueilla tukevaa on tärkeää 

liittää työskentelyyn myös vangin omat verkostot eli lähipiiri. (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos, 2019.) Erityisen tärkeää on huomioida eri nivelvaiheissa eli 

siirtymäkohdissa myös vangin läheisverkosto. Vangin siirtyessä esimerkiksi 

suljetusta vankilasta avovankilaan tai valvottuun koevapauteen kotiolosuhtei-

siin, on tärkeää tiedostaa, että muutos vaikuttaa myös koko perheeseen. Val-

votun koevapauden edellytysten selvittämisen yhteyteen kuuluu samassa ta-

loudessa asuvien kuuleminen, mutta läheisten ääntä olisi tärkeää tuoda esille 

myös muissa tapauksissa.  

Sekä perhepäivä että perheleiri saivat paljon myönteistä palautetta vastauk-

sissa. Kokonaisuudessaan voidaan arvioida, että tarvetta järjestää perhepäi-

viä tai perheleiriä vastaavia tapahtumia on myös tulevaisuudessa. Vastaanotto 

oli myönteistä ja osallistujamäärä melko hyvä. Osallistujien määrää perhepäi-

vän kaltaisiin tapahtumiin voisi mahdollisesti kasvattaa tulevaisuudessa vakiin-

nuttamalla perhepäivät osana vankiloissa tehtävää perhetyötä. Myös valtaosa 

kyselylomakkeisiin vastanneista henkilöistä toivoi vankeusaikana olevan 

enemmän mahdollisuuksia perheen kohtaamisille. Kaikki perhepäivään ja per-

heleiriin osallistuneet vangit kertoivat halusta osallistua vastaaviin tapahtumiin 

uudestaan.  

Vastaukset saivat pohtimaan nais- ja miesvankien eri asemaa. Miesvankien 

vastauksien perusteella he ovat usein eronneet lapsiensa äidistä, eivätkä ole 

asuneet lapsien kanssa yhdessä ennen tuomion alkua. Mies- ja naisvankien 

vastaukset poikkesivat toisistaan monin tavoin. Miesvangeilla oli naisvankeja 

useammin katkenneet suhteet lapseen. Toisaalta kyselyymme vastasi huo-

mattavasti enemmän miesvankeja ja tämä vaikuttaa tuloksiin. Erot kuitenkin 

eri sukupuolten välisissä vastauksissa herättivät pohtimaan erityisesti vanki-

isien asemaa. Miesvangit toivoivat enemmän tukea vanhemmuuteensa kuin 

naisvangit.  
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Avo- ja suljettujen vankiloiden vastaukset olivat hyvin erilaiset ja saivat pohti-

maan perhetyön käytäntöjen eroavaisuuksia. Avo- ja suljetun laitoksen vas-

tauksia vertaillessa korostuivat kokemukset yhteydenpidon sujuvuudesta ja 

haasteista. Aineistosta nousi esille vankien epäoikeudenmukaisuuden koke-

mukset ja turhautuminen. Avovankilassa rangaistusta suorittavat vangit olivat 

huomattavasti tyytyväisempiä perhetyöhön kuin suljetuissa vankiloissa oltiin.  

Vastauksista kävi ilmi, että suurelta osin perhetyö koetaan itselle vieraana kä-

sitteenä. Asiakkaalla tulee olla selkeä kuva siitä, kuka on vastuussa hänen 

asioistaan ja kenen puoleen kääntyä ongelmatilanteissa. Haastattelumateriaa-

lin perusteella arvioisimme, että vangeilla on puutteellinen tietämys siitä, min-

kälaista tukea heillä on mahdollista saada vankeusaikana tai vankeusajan jäl-

keen perheasioihin liittyen. Näin ollen olisi mielestämme hyvä, että ainakin yh-

dellä työntekijällä olisi kattava kuvan vangin kokonaistilanteesta. Vastuutyön-

tekijä luo vangille tarvittavat verkostot ja hyödyntää moniammatillista tiimiä 

sekä kollegoiden ja yhteistyökumppanien ammattitaitoa ja osaamista. 
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13 POHDINTA 

 

Asiakaskunnan ollessa moniongelmainen, on ymmärrettävää, että toisi-

naan resurssit tuntuvat riittämättömiltä ja akuutit ongelmat kuten asunnot-

tomuus, riittämätön toimeentulo, työttömyys, alhainen koulutustaso ja 

päihderiippuvuus vievät huomiota perhetyöltä. Erityisesti lyhytaikaisvan-

kien, eli alle puolen vuoden tuomiota istuvien vankien, kohdalla tilanne on 

haastava. Kuitenkin kerätyn aineiston perusteella voidaan sanoa, että per-

heelliset rikosseuraamusasiakkaat toivovat melko yksimielisesti lisäpanos-

tusta vankeusaikaiseen perhetyöhön. Perhe, lapset ja vanhemmuus ovat 

vastausten perusteella tärkeitä asioita vankivanhempien elämässä. Lähes 

kaikki kyselylomakkeeseen vastanneet toivoivat jonkinlaista muutosta, vä-

hintään sitä, että tapaamisia olisi lisää. Kyselylomakkeessa nousee esille 

yksittäisen ihmisen subjektiivinen mielipide. Kuitenkin vastauksissa oltiin 

hyvin yksimielisiä perheen tärkeydestä. Myös työntekijöille tehdyssä kyse-

lyssä korostui perhetyön vaikuttavuus ja arvo.   

Tutkimuskysymyksemme liittyivät perheiden kokemukseen omasta tuen tar-

peestaan vankeusaikana ja kokemuksiin vankeusaikaisesta perhetyöstä. Ko-

emme, että aineistomme avulla saimme tutkimuskysymyksiimme vastauksen. 

Perheet tunnistavat tuen tarpeensa oletettua heikommin eivätkä hae siviilistä 

tai vankeusaikana itsenäisesti tukitoimia. Vastaukset saivat miettimään kuinka 

hyvin perheet lopulta tunnistavat oman tuen tarpeensa ja minkälainen näkö-

kulma viranomaistahoilla olisi samojen perheiden tuen tarpeesta. Pohdimme, 

voisiko hakemiseen liittyä häpeää ja kerrotaanko vangeille tarjolla olevista tu-

kitoimista riittävästi.  

Pääpaino kehittämistarpeilla oli tapaamiskäytäntöjen parantamisessa ja van-

keusaikaisen perheen keskeisen ajan lisäämisessä. Kuitenkin myös tietoa 

vanhemmuudesta toivottiin paljon. Vankeusaikana toivottiin tukea myös kat-

kenneiden suhteiden jälleenrakentamiseen. Pohdittavaksi jäikin, millä tavalla 

näitä asioita voitaisiin lisätä osaksi vangin polkua ja kuinka perhetyö voitaisiin 

saada näkyvämmäksi vankeusaikana. Enroos tuo (2008, 42-43) esille 
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amerikkalaisen tutkimuksen, jossa oli pohdittu uudistusehdotuksia perheellis-

ten vankien tilanteeseen liittyen. Keskeisiä seikkoja olivat juurikin perheen 

merkityksen ymmärtäminen osana vangin polkua, lastensuojelun ja vankein-

hoidon yhteiset standardit, sekä käytännöt vankeinhoidossa perheellisten van-

kien kohdalla, sekä vankien perheisiin ja lapsiin keskittyminen. Perheen mer-

kitys esimerkiksi uusintarikollisuuden ehkäisemisessä on nähty merkittävänä 

myös kyseisessä selvityksessä. Myös Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa on 

kiinnitetty huomiota perhetyön merkitykseen. Esimerkiksi Ruotsissa vangit voi-

vat osallistua perheleireille ja Norjassa on toiminut vangeille tarkoitettuja ryh-

miä, joissa käsitellään isänä olemista tai parisuhdetta. (Perhe muurin toisella 

puolella 2003, 74.) 

Tarvetta aiheen laajemmalle kartoittamiselle näkökulmamme mukaan on. Tar-

peen olisi tutkia, minkälaisia ongelmia perheet kohtaavat ja miksi he eivät ha-

keudu tukitoimien piiriin. Laajemmalla otannalla olisi mahdollista saada katta-

vampaa tietoa vankiperheiden asemasta ja perhetyön kehittämistarpeista. 

Nais- ja miesvankien tarpeet ja avo- ja suljettujen laitosten perhetyön kehittä-

mistarpeet tuntuvat poikkeavan osin toisistaan. Kiinnostavaa olisi myös kar-

toittaa millaisia tukitoimia perheet kaipaavat tuomion eri vaiheissa. Lisäksi las-

ten kokemuksia ja heidän ajatuksiaan työn kehittämiseen liittyen olisi mielen-

kiintoista jatkossa tutkia enemmän.  Lisätutkimuksia voisi tehdä siihen liittyen, 

kuinka usein perhesuhteiden ylläpito mainitaan miesvankien rangaistusajan 

suunnitelmissa ja miten vankeja tuetaan aktivoimaan katkenneet välit lap-

siinsa.  Mielenkiintoista olisi vertailla myös eri rikosseuraamusalueiden asiak-

kaiden tyytyväisyyttä ja kokemusta omasta tuen tarpeestaan. Kyselyä voisi 

tehdä myös niin, että pitkäaikaisvankien ja lyhytaikaisvankien kokemuksia per-

hetyöstä vertailtaisiin keskenään.  

Haluamme opinnäytetyömme avulla haastaa Rikosseuraamuslaitoksen tar-

kastelemaan olisiko vankiloiden perhetyöhön mahdollista lisätä resursseja. Jo-

kaisessa vankilassa tulisi lapsi- ja perhetyön linjausten mukaisesti olla nimetty 

perhetyön vastuutyöntekijä. (Rikosseuraamuslaitos, 2019a). Pohdimme, oli-

siko mahdollista, että resursseihin lisättäisiin ainoastaan perhetyötä tekeviä tai 

perhetyön kehittämiseen keskittyneitä sosionomeja. Vankeusaikaisessa per-

hetyössä olisi mielestämme tärkeää riittävien resurssien lisäksi löytää komp-

romissi lapsen edun ja vankilan turvallisuusnäkökulman välille. 
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Perheiden tuen tarvetta olisi hyödyllistä kartoittaa jo ennen vankeusajan alka-

mista ja taata riittävät tukitoimet siviiliin siirryttäessä. Erityisesti vankivanhem-

pien kohdalla pidämme tärkeänä asteittaisen vapautumisen ja valvotun koe-

vapauden mahdollisuutta, jolloin perhe voi jälleen sopeutua muuttuvaan tilan-

teeseen. Pohdimme myös, olisiko tietyissä tapauksissa koevapaus mahdol-

lista aloittaa jo aikaisemmin, kuin puoli vuotta ennen vankeusrangaistuksen 

päättymistä. Erityisesti pitkäaikaisvankien kanssa, jotka ovat pitkään olleet 

poissa perheensä luota tätä mahdollisuutta voitaisiin mielestämme harkita. 

Myös ehdonalaisen vapauden valvonnassa on tärkeää tukea koko perhettä 

tarvittavin verkostoin ja keskusteluin.  

Perheiden palveluntarvetta kartoittaessamme korostui palveluiden oikea-aikai-

suuden tarve sekä tarve säännölliseen ja johdonmukaiseen tukeen. Mieles-

tämme resurssit ja turvallisuustekijät huomioon ottaen voitaisiin mahdollisuutta 

pidempiin tapaamisaikoihin tarkastella. Vaikka perhetyössä on tulosten mu-

kaan kehittämisen varaa, on myös paljon kehitystä tapahtunut. Helsingin van-

kilassa on aloitettu suunnittelemaan ryhmää vangeille, joiden puolisot ovat ras-

kaana. Myös yhteydenpito perheisiin verkon avulla, esimerkiksi Skypen kautta, 

on viime vuosina parantunut. Vankiloissa on toiminut myös Satukirjaprojekti, 

jonka myötä vangit saivat lukea ääneen ja nauhoittaa lapselleen sadun. Vaikka 

sähköiset viestintäkeinot eivät voikaan näkemyksemme mukaan korvata aitoa 

vuorovaikutustilannetta, on hienoa, että myös nämä keinot on otettu käyttöön 

perhetapaamisten rinnalle. 

Mikäli toteuttaisimme uudestaan opinnäytetyöhömme kuuluneen kyselyloma-

keosion, muotoilisimme kysymyksiä uudestaan hieman eri tavalla, jotta sai-

simme vastauksista vielä kattavampia. Vaihtoehtoisesti saattaisimme toteut-

taa haastattelut niin, että lomakevastausten sijaan haastattelisimme ihmisiä 

kasvokkain. Lomakehaastattelut saattavat tuottaa joskus suppeita vastauksia 

ja kohderyhmässämme on paljon oppimisvaikeuksista kärsiviä henkilöitä, mikä 

saattaa hankaloittaa kirjallisen palautteen antamista. Tämän kokemuksen 

myötä olemme saaneet kuitenkin arvokasta tietoa kyselyn toteuttamisesta ja 

erilaisten asiakasryhmien huomioonottamisesta niitä suunnitellessa.   
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13.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyyden tarkastelu  

 

Opinnäytetyössä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutki-

museettisen neuvottelukunnan ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Tär-

keitä huomioitavia seikkoja ovat rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus mm. läh-

teiden käytössä, sekä huolellisuus tulosten esittämisessä ja aineiston säilyttä-

misessä. Tiedonhankinta-, tutkimus-, ja arviointimenetelmien tulee olla eetti-

sesti hyväksyttyjä. Muiden tutkijoiden tekemää työtä tulee kunnioittaa huomi-

oimalla tämä esimerkiksi lähteiden käytössä ja viittausten huolellisessa mer-

kitsemisessä. Tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen tulee vastata sille ase-

tettuja määritelmiä ja aineisto tulee säilyttää tieteelliselle tiedolle asetettujen 

vaatimusten mukaisesti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012.)  

Vankilaympäristössä toteutetussa opinnäytetyössä eettisyys on erittäin tärke-

ässä roolissa. Salassapito sekä tunnistettavuus ovat keskeisiä huomioitavia 

asioita toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, materiaalin säilyttämisessä 

sekä tulosten analysointivaiheessa. Lupa-asioiden kanssa tarvitaan erityistä 

huolellisuutta silloin, kun tehdään tutkimusta vankilaolosuhteissa.  

Erityisesti tuli huomioida myös lasten mielipiteiden kartoittaminen eettisellä ta-

valla. Lasten haastatteleminen on eettisesti kompleksi kysymys, joten van-

hemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen arviointi opinnäytetyötämme 

varten perustuu pitkälti havainnointiin sekä vanhemmalta saatuihin komment-

teihin. Tulimme siihen tulokseen, että paras tapa sisällyttää lasten mielipiteen 

kuuleminen perhepäivään, oli kerätä heiltä palaute piirtäen tai kirjoittaen. 

Toimintaan osallistuville asiakkaille kerroimme avoimesti toimintamme tarkoi-

tuksesta ja päivän sekä kyselylomakkeen sisällöstä. Kerroimme myös tarkoin 

millä tavalla ja mihin tarkoitukseen materiaalia keräämme ja millä tavalla se 

säilytetään ja hävitetään. Kiinnitimme tarkoin huomiota asiakkaiden tunnistet-

tavuuteen kaikessa kerättävässä materiaalissa. Kenenkään henkilö- tai tun-

nistetietoja ei tullut materiaaliin, jota keräsimme. Säilytimme kaikki aineistot 

luottamuksellisesti erillisissä tiedostoissa, jotka tuhosimme asianmukaisesti 

opinnäytetyön valmistumisen jälkeen.  
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Eettisyyteen ja tutkimuksen luotettavuuteen liittyy vahvasti myös valintamme 

laajentaa opinnäytetyömme näkökulmaa ja kerätä lisää aineistoa suppean al-

kuaineiston lisäksi. Koimme, että vain perhepäivästä kerätystä aineistosta oli-

simme saaneet yksipuolisen kuvan perhetyön kehittämistarpeista ja vankiper-

heiden asemasta, emmekä näin ollen olisi tuottaneet opinnäytetyömme tilaa-

jalle totuudenmukaista tietoa vankiperheiden asemasta tai perhetyön kehittä-

mistarpeista. Monipuolisemmalla otannalla myös johtopäätöksemme ovat pe-

rustellumpia.  

Tutkimus on mielestämme helposti toistettavissa. Perhepäiviä ja perheleirejä 

on mahdollista järjestää uudestaan ja kyselylomakettamme voi hyödyntää eri 

toimintaympäristöissä tarvittavin muokkauksin, kuten jo opinnäytetyössämme 

todistamme. Tutkimus on mahdollista toteuttaa eri kohderyhmillä ja näin ollen 

saada kattavaa tietoa eri näkökulmista.   

 

13.2 Omat oppimiskokemukset 

Opinnäytetyöprosessin aikana toinen opinnäytetyön tekijöistä oli työsuhteessa 

Rikosseuraamuslaitoksella. Työskentely vankilassa toi opinnäytetyöhön sy-

vempää näkökulmaa ja toisaalta opinnäytetyön aihepiirin pohdinta auttoi tun-

nistamaan omassa työssä ja organisaatiossa perhetyön kehittämistarpeita. 

Prosessin aikana teema nousi esille työyhteisössä ja näin ollen loi näkemyk-

semme mukaan pohjaa tulevaisuuden perhetyölle.  

Rikosseuraamuslaitos nostaa tuloskausittain esille eri kohderyhmien tarpeita. 

Kohderyhmänä voivat toimia esimerkiksi nuoret, maahanmuuttajat tai muu 

ryhmä. Toivoisimme, että opinnäytetyömme myötä Rikosseuraamuslaitos nos-

taisi uudestaan esille perheiden kanssa tehtävän työn merkityksellisyyden ja 

panostaisi työn kehittämiseen. Vangin perhesuhteiden ylläpito, perheistä huo-

lehtiminen vankeusaikana ja vangin kiinnittyminen vastuulliseen vanhemmuu-

teen on eettisesti kestävää ja näkökulmamme mukaan sekä uusintarikolli-

suutta että ylisukupolvista rikollisuutta ehkäisevää. Koska lastensuojelulaissa 

on tapahtunut muutoksia viime vuosina, on tarkoituksenmukaista, että myös 

lapsi- ja perhetyön linjaukset on uudistettu vuonna 2019. Uusia vankiloita ra-

kennutettaessa tulisi huomioida myös tilojen lapsiystävällisyys.  



60 
 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Opinnäytetyöprosessin aikana kohtasimme monia haasteita. Haasteet kasvat-

tivat meitä ammatillisesti ja koemme, että kasvusta hyödymme siirtyessämme 

työelämään. Osallistuimme tiiviisti perhepäivän suunnitteluun. Perhepäivän 

suunnittelua vaikeutti se, että osallistujamäärä ja osallistujien ikäjakauma vah-

vistui vasta hieman ennen tapahtumapäivää. Päivän sisällön suunnittelu oli 

haastavaa, sillä emme tienneet minkä ikäisiä lapsia tapahtumaan osallistuu. 

Viime hetkellä myös merkittävä osa osallistujista perui osallistumisensa tapah-

tumaan, mikä vaikutti siihen, millaista aineistoa saimme opinnäytetyöhömme. 

Osallistuessamme tapahtuman suunnitteluun, päivän toimintaan sekä kirjoitta-

essamme puhtaaksi opinnäytetyötämme opimme paljon sosiaalialan projekti-

työstä ja koemme että tästä tulee olemaan meille merkittävä hyöty työelä-

mässä.  

Jouduimme prosessin aikana muuttamaan opinnäytetyömme suunnitelmia 

aiemmin kuvatuista tekijöistä johtuen. Muuttuviin olosuhteisiin mukautuminen 

ja suunnitelmien vaihtaminen opetti meille joustavuutta ja itseohjautuvuutta. 

Loppujen lopuksi suunnitelmien muuttuminen johti siihen, että saimme opin-

näytetyötämme varten huomattavasti laajemman ja monipuolisemman aineis-

ton, kuin alkuperäisen suunnitelmamme avulla olisimme saaneet. Yhteis-

työmme koko opinnäytetyöprosessin ajan on ollut sujuvaa ja auttanut meitä 

selviämään haastavista tilanteista. Opinnäytetyöparin kanssa on ollut antoisaa 

reflektoida prosessia ja saada vertaistukea. Olemme voineet luottaa siihen, 

että saamme tarvittaessa tukea ja vertaispalautetta toisiltamme. Myös luotta-

mus siihen, että molemmat hoitavat oman osuutensa asianmukaisesti on aut-

tanut työn eteenpäin saattamisessa. Aikataulumme ovat olleet haastavia mo-

lempien ollessa töissä opinnäytetyöprosessin aikana. Tämän vuoksi luottamus 

toiseen on korostunut entisestään matkan varrella. 

Opinnäytetyöprosessimme aikana saavutimme sosionomin osaamisvaatimuk-

sia eli kompetensseja. Opinnäytetyöprosessiin aikana kiinnitimme huomiota 

eettiseen osaamiseemme ja ymmärryksemme omasta ihmiskäsityksestämme 

ja sen vaikutuksesta työhömme syveni. Lisäksi saimme kokemusta tilanteista, 

joissa olemme tekemisissä arvoristiriitojen kanssa. Vankiperheiden tilanteet 

harvoin ovat mustavalkoisia ja perheiden kanssa työskenneltäessä on huomi-

oitava sekä lapsen että vanhemman oikeudet sekä työntekijän velvollisuudet. 

Koemme, että opinnäytetyömme edistää kohderyhmän tasa-arvoisen kohtelun 
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toteutumista. Nostamalla valitsemaamme aihetta esille, nousemme myös puo-

lustamaan yhteiskunnassa haavoittuvaisessa asemassa olevaa ihmisryhmää. 

Asiakastyön näkökulmasta kehitimme vuorovaikutustaitojamme, kykyämme 

tukea yksilön tai perheen kasvua ja kehitystä sekä kykyämme tunnistaa suo-

jaavia ja riskitekijöitä asiakkaiden elämässä. Myös ohjaustyön ja dokumentoin-

nin taitomme kehittyivät prosessin aikana. Sosiaalialan palvelujärjestelmän 

osaamisemme kehittyi, sillä opimme paljon eri tukimuodoista, joita kohderyh-

mälle on tarjolla. Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaamisemme kehittyi, 

sillä työssämme analysoimme paljon vankiperheiden asemaa ja epäkohtia 

perhetyössä. Myös työyhteisöosaamisemme ja kehittämisosaamisemme kart-

tui opinnäytetyöprosessin myötä.  

Opinnäytetyöprosessin myötä tämä aihepiiri on tullut meille entistä tutummaksi 

ja herättänyt kiinnostusta myös jatkossa kehittämistyön toteuttamiseen. 

Vaikka työn tekeminen on ollut ajoittain haastavaa ja raskasta, on se avannut 

paljon uusia näkökulmia oman ammatillisuuden kehittymiselle. On ollut kiin-

nostavaa päästä seuraamaan ammattilaisten toteuttamaa arvokasta työtä 

vankiperheiden parissa. On ollut myös hienoa nähdä, kuinka hyvin meidät on 

vastaanotettu ja panostustamme opinnäytetyön tekemisen eteen arvostettu. 

Uskomme ja toivomme että tutkimuksesta on apua yhteistyökumppanillemme 

ja ennen kaikkea toivomme sen herättävän keskustelua, jotta vankiperheiden 

tilanteen hyväksi voitaisiin tehdä tarpeellisia muutoksia. Erityisesti toivomme, 

että nämä muutokset tehdään lapsen ääni huomioiden, jotta yhdenkään heistä 

ei tarvitsisi kantaa kohtuutonta taakkaa tulevaisuudessa vanhemman van-

keustuomiosta johtuen.  
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LIITTEET  

 

LIITE 1  Haastattelukysymykset 

 

1. Kuinka monta lasta sinulla on ja minkä ikäisiä he ovat?  

2. Onko sinulla voimassa oleva huoltosuhde lapseesi/lapsiisi? 

3. Miten tiiviisti olet pitänyt yhteyttä lapseesi vankeusaikana? 

4. Kuvaile sinun ja lapsesi/lapsiesi välistä suhdetta. 

5. Lasten asuminen, toisen vanhemman/jonkun muun sukulaisen luona 

vai sijoitettuna? 

6. Oletko huomannut vankeusrangaistuksesi vaikuttaneen lapseesi? 

Millä tavalla? 

7. Miten vankila on tukenut sinun ja lapsesi/lapsiesi välistä suhdetta?  

8. Millä tavalla lasten tapaaminen on mielestäsi järjestetty vankilassa? 

9. Millaista tukea perheesi on saanut siviilissä?  

10. Minkälaista tukea kaipaisit vanhemmuuteesi? Entä parisuhteen hoi-

toon? 

11. Mitä tukea toivoisit saavasi vankilasta perheellesi? Entä mahdolli-

sesti muualta? 

12. Mitä haluaisit sanoa vankien lasten tai perheiden asemasta päättä-

jille tai Rikosseuraamuslaitokselle? 

13. Kuinka onnistuneena pidit perhepäivää? 

14. Mikä päivässä/leirissä oli parasta? 

15. Mitä päivän/leirin sisällössä olisi vielä voinut kehittää? 

16. Osallistuisitko vastaavaan päivään/leiriin uudestaan?  
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LIITE 2 Havainnointilomake 

 

1. Vanhempien keskinäinen vuorovaikutus, jos koko perhe on tapahtumassa 

mukana.  

2. Vanhempien ja lapsen/lasten välinen vuorovaikutus. 

3. Kuinka lähekkäin lapset ovat vanhempiaan, välittyykö läheisyys, tunneside? 

4. Keskustelevatko perheet keskenään, entä lapset ja vanhemmat? 

5. Onko vanhemman vuorovaikutus luontevaa lapsen kanssa? 

6. Osallistuvatko vanhemmat lastensa kanssa toimintaan vai onko se epäluon-

tevaa? 

7. Millä tavalla lapset ja vanhemmat sijoittuvat tilaan, onko heidän helppoa toi-

mia vieraassa ympäristössä? 

8. Vaikuttavatko perheet/lapset iloisilta, tyytyväisiltä päivän sisältöön ja toimin-

toihin, entä yhdessä vietettyyn aikaan? 
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LIITE 3 Perhepäivä 29.9.2018 aikataulu 

  

AIKATAULU 

9.45 perheiden vastaanotto 

10.00 yhteinen aloitus ruokasalissa (osallistujien esittely, perheen vahvuus ja 

päivän ohjelma ja yleiset säännöt) 

10.15 Jussin biisi 

10.20 aloitetaan kiertämään pisteillä. Pisteet: 

1. kepparit ja ritari askartelut/ ruokasali/ kirkko 

2. kepparirata/ turnajaiset (ulkona sään salliessa) 

3. leivontapiste/ keittiö 

4. keskiaika koru piste / kirkko 

5. rentoutus/ Hiljentymispiste/ takkahuone 

6. non stop pelipiste/ eteinen ja ruokasali 

11.30 lounas ruokasalissa 

12.30 pisteillä kiertely jatkuu 

13.30 yhteinen perhekisa ulkona 

14.30 kahvit 

* Tähän väliin vapaata olemista, yhteislaulua ja muutamat pisteet vielä auki. 

Tähän kohtaan myös palaute ja perhekuvaus keskiaikaisissa vaatteissa. 

16.00 lopetus 
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LIITE 4 Leirityöntekijöiden kysymykset 

1. Missä koin että onnistuimme? Ilot ja hyvät hetket: 

2. Opin, oivalsin tai hämmästyin: 

3. Mitä tekisin erilailla/ehkä seuraavalla leirillä/kehitettävää?  

4. Tämä leiri antoi minulle ammatillisesti:  

5. Arvioi leirin vaikutusta perheisiin. 

 


