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ÄLYKÄS VANKILA 
- sellipäätteen kehittäminen 

Opinnäytetyössä on tarkoitus palvelumuotoilun avulla selvittää mielipiteitä liittyen sellipäätteisiin. 
Älykäs vankila -hankkeella on tarkoitus luoda uusi tapa ajatella Rikosseuraamuslaitoksen 
asiakkaita, erityisesti niitä, jotka suorittavat vankeusrangaistusta. Älykäs vankila -hankkeen 
tämän hetkinen kehittämisen kohde on sellipääteratkaisu tulevaan Hämeenlinnan vankilaan. 
Palvelumuotoilu on palveluiden kehittämistä, suunnittelua ja innovointia käyttäen muotoilun 
menetelmiä. 

Työ toteutettiin yhdessä Älykäs vankila -hankkeen kanssa. Opinnäytetyö sisältää kaksi osaa. 
Ensimmäinen osa liittyy kyselyihin, infotilaisuuksiin, workshopeihin ja palvelumuotoilu 
tilaisuuksiin, joiden avulla palvelua kehitetään. Toinen osa on digitaalipalveluiden 
palvelumuotoilua vankilan näkökulmasta. Opinnäytetyö analysoi kyselyiden tuloksia ja 
henkilökunnan ja vankien osallistumista suunnitteluprosessiin. Henkilökunnan infotilaisuuksia 
toteutettiin kaksi ja vankien omia kaksi. Niissä kartoitettiin henkilökunnan ja vankien mielipiteitä 
hankkeesta ja samalla kerrottiin, missä vaiheessa hanke on ja minkälaisia laitteita hankkeelle 
on tarjottu. Infotilaisuuksissa toteutettiin myös workshop-tyylinen ryhmätyö, jossa osallistujat 
jaettiin ryhmiin ja ryhmissä pohdittiin erilaisia sähköisiä palveluita, apuna palvelukartta.  

Kyselyiden tuloksien analysoinnilla todetaan, että suurin osa henkilökunnasta ja vangeista 
haluavat, että vankiloihin tulee jonkinlainen sellipääteratkaisu. Palveluiden laajuudesta ja 
ominaisuuksista oltiin myös kohtalaisen samaa mieltä, vain ulkopuolisten yhteyksien suhteessa 
henkilökunta on kriittisempi. Henkilökunnan vastaukset selkeästi keskittäisivät palvelut vankilan 
sisälle, kuten asioimiskaavakkeen täyttö ja viestien lähettämiset virkailijoille, kun taas vangit 
toivoisivat enemmän palveluita, jotka suuntautuisivat vankilan ulkopuolelle, kuten videopuhelut, 
suoratoistopalvelut ja eri viranomaisten asiointi palvelut (kela, verovirasto, jne.). Henkilökunnan 
vastauksissa on huomattavissa selkeä huoli ulkoisten palveluiden turvallisuudesta ja 
toimivuudesta, kun taas vankien mielipide on liberaalimpi ja sallivampi. Vain muutama 
vankikyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että laitteissa ei olisi minkäänlaisia turvallisuusriskejä. 
Henkilökunnan vastauksissa taas suurin osa oli huolissaan väärinkäytöstä ja 
turvallisuusriskeistä. Palvelumuotoilun kautta pystymme toteamaan, että hankinnassa tulisi 
keskittyä erityisesti tietoturvaan, yhteensopivuuteen eri palveluiden kanssa ja koulutukseen.  

Työn tuloksia voidaan käyttää Älykäs vankila -hankkeen sellipäätejärjestelmän hankinnassa ja 
suunnittelussa. Työn tarkoitus on tuoda esiin käyttäjien mielipiteitä ja ehdotuksia, ja sen voidaan 
nähdä toteutuneen opinnäytetyön esittämisen jälkeen.  

Käytetyt työmenetelmät ovat palvelupolun kuvaus ja kyselyt 
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SMART JAIL 
- self-service device development 

The meaning of this thesis is, with the help of service design, to research opinions of a self-
service device in prison cells. Criminal Sanctions Agency’s Smart Jail project is a project 
dedicated to bringing digitalization to the jails and its primary mission, for the moment, is to 
bring self-service devices to the new jail in Hämeenlinna. 

This thesis is made in collaboration with the Smart jail project. The thesis consists of two parts. 
The first part is developing digital services with the help of service design. The second one is 
developing services with the help of questioners, info events and service design workshops. 
The thesis will analyze the results of the questioners and participation in the development 
process of staff and inmates. There were four info events, two to staff and two to inmates. The 
info events were held to find out opinions about the project and at the same time information 
about the project was provided to staff and inmates. There was also a service design workshop 
in the info events where participants were divided into groups and the groups though of different 
digital services with the help of a service map. There were three questioners, two to staff and 
one to inmates.  

By analyzing the results of the questionnaires we can conclude that most of the staff and 
inmates want a self-service device in the jail. Opinions about the extent of services where quite 
similar, the staff was more critical only about services that where outside the jail. The staff would 
develop more services inside the jail, like applications and sending messages to staff. The 
inmates wished for more services outside the jail like videocalls, streaming services and 
services to other governmental sites (The Social Insurance Institution, The Finnish Tax 
Administration, etc.). In the staff’s answers there was a distinct concern about the security of 
services outside the jail and their functionality. The inmates were more liberal and only a few of 
the inmates considered outside services a security risk. On the other hand, most of the staff 
were worried about misuse and security risks. With the help of service design we can conclude 
that we should focus on information security, combability with other services and training.  

The results of this thesis can be used in the Smart jail projects acquisition of a self-service 
device system and the planning of it. The meaning of this thesis is to bring forward opinions and 
proposals by staff and inmates. This will be shown by presenting this thesis to the Smart jail 
project.  

Used work methods are service design path and questioners  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarkoitus on kehittää sähköisen asioinnin palveluita Rikosseuraa-

muslaitoksessa. Kehittämistyö tehdään yhdessä Älykäs vankila -projektin jäse-

nien kanssa. Opinnäytetyössä käytetään palvelunmuotoilua sähköisen asioinnin 

kehittämisessä, jonka kautta saadaan asiakaslähtöinen ja työntekijä ystävälli-

nen järjestelmä.  

Älykäs vankila -projektin alkuperäinen tarkoitus oli luoda sellipäätejärjestelmä 

Hämeenlinnaan avattavaan vankilaan, mutta projekti kehittyi jo alkuvaiheessa 

hankkeeksi, jonka tarkoitus on kehittää ja ylläpitää sähköisiä palveluita. Tämä 

opinnäytetyö keskittyy sellipäätejärjestelmän kehittämistyöhön. Opinnäytetyön 

aikana on tehty kolme kyselyä, yksi vangeille ja kaksi henkilökunnalle. Kyselyi-

den tarkoitus on antaa lisätietoja molempien ryhmien ennakkokäsityksistä ja mi-

ten he kokevat uuden järjestelmän tulon. Tämän lisäksi kyselyiden tarkoitus on 

tuoda sellipääte keskustelu julkisuuteen.  

Kyselyiden lisäksi henkilökunnan mielipiteitä kartoitetaan infotilaisuuksissa, 

workshopeissa, palvelumuotoilutilaisuuksissa sekä sähköpostien avulla. Tämän 

lisäksi Älykäs vankila hankkeesta tiedotetaan sisäisessä Rikosseuraamuslaitok-

sen intranetissä aika ajoin. Osallistuttamalla henkilökuntaa kehittämistyöhön, on 

muutosvastarinta pienempää ja järjestelmän käyttöönotto sujuvampaa. 

Opinnäytteen tavoite on tuoda esiin henkilökunnan ja vankien mielipiteitä tule-

vasta sellipäätteestä. Tämän lisäksi tavoitteena on kerätä tietoa ja ideoita mo-

lemmilta, jotta saadaan mahdollisimman toimiva lopputuote. Älykäs vankila -

hanke on opinnäytetyön tekovaiheessa sellipäätteiden suunnittelu- ja kartoitus-

vaiheessa. Lopullinen järjestelmän hankinta ja asennus tulee ajankohtaiseksi 

Hämeenlinnan uuden vankilan valmistusvaiheessa, eli syksyllä 2020.  
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2 TYÖN TAUSTATIETOA 

Mitä ajattelemme, kun puhumme älykkäästä vankilasta? Älykkyydellä yleensä 

viitataan ihmisen älykkyyteen, esimerkiksi Robert Sternberg (Sternberg 1985) ja 

Howard Gardner ovat määritelleet älykkyyden luokittelua, mutta nämä määritel-

mät koskevat kuitenkin vain ihmisen älykkyyttä. Älykkäänä vankilana tarkoite-

taan, että tuodaan vangeille palveluita, joita koetaan älykkäiksi ratkaisuiksi. 

Teko- tai keinoälystä tässä ei varsinaisesti, ainakaan tässä vaiheessa, ole kyse, 

vaan sähköisistä ratkaisuista, jotka kehittävät nykyajan määritelmää vankilasta 

ja sellistä. Keinoälyssä, jos se tulee joskus käyttöön, tulisi huomioida keinoälyn 

vaarat (Stephen Hawking 2014) ja se että tietokoneäly nousee ihmisen tasolle 

jo 2020 (Andersson ym, 2017).  

Yleinen käsite vankilasta on kurin ja tehokkuuden kautta (Foucault, ym, 2000) 

määritelty suljettu selli, jossa rangaistusta kärsitään. Tästä vanhanaikaisesta 

käsityksestä vankeudesta on Rikosseuraamuslaitos useaan otteeseen ottanut 

etäisyyttä, joka näkyy hyvin Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kulmakivissä 

(Kuva 1). Rikosseuraamuslaitoksen keskeinen tavoite on luoda vangeille edelly-

tyksiä, jonka kautta he voivat integroitua osaksi yhteiskuntaa ja rikoksettomaan 

elämäntyyliin. 
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Kuva 1, Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kulmakivet 
Lähde Rikosseuraamuslaitos 

2.1 Rikosseuraamuslaitos 

Rikosseuraamuslaitos on täytäntöönpanoviranomainen, joka toimii oikeusminis-

teriön alaisuudessa. Rikosseuraamuslaitoksen tavoite, omalta osaltaan, on eh-

käistä uusintarikollisuutta ja lisätä turvallisuutta yhteiskunnassa (Rikosseuraa-

muslaitos 2019). Rikosseuraamuslaitoksen perustehtävä on rikosoikeudellisten 

seuraamuksien täytäntöönpano. Näitä ovat esimerkiksi vankeusrangaistus ja 

yhdyskuntapalvelu. Vaikkakin perustehtävä on seuraamuksien täytäntöönpa-

nossa, on Rikosseuraamuslaitoksen visio valmentaa rikoksettomaan elämään. 

Tämä tarkoittaa, että rikosseuraamuslaitoksen tarkoitus on palveluiden myötä 

auttaa asiakkaita löytämään polku rikoksettomaan elämään ja tällä tavalla antaa 

asiakkaille mahdollisuus muuttaa elämänsä polkua.  

Rikosseuraamuslaitos muodostuu kolmesta rikosseuraamusalueesta, 

täytäntöönpanoyksiköstä ja keskushallintoyksiköstä. Rikosseuraamuslaitokseen 

kuuluu myös Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK), joka vastaa alan 

koulutuksesta (Rikosseuraamuslaitos 2017). Rikosseuraamusalueet, Etelä-Suo-

men rikosseuraamusalue (ESRA), Länsi-Suomen rikosseuraamusalue (LSRA) 
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ja Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue (IPRA) on jaoteltu organisaatiokaa-

vion mukaan (Kuva 2).  

 

 
Kuva 2, Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiokaavio 
Lähde: Rikosseuraamuslaitos 
 
Jokaisella rikosseuraamusalueella on oma aluehallinto, joka koostuu aluekes-

kuksesta (Alke) ja arviointikeskuksesta (Arke). Jokaisessa rikosseuraamusalu-

eessa on vankiloita, yhdyskuntaseuraamustoimistoja ja muita rangaistusten toi-

meenpanoon liittyviä yksiköitä.  

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö (Rise Keha) koostuu kolmesta 

yksiköstä sekä sisäisestä tarkastuksesta. Yksiköt ovat johdon tuki, hallinto ja 

laillisuusvalvonta sekä seuraamusten vaikuttavuus (Rikosseuraamuslaitos 

2017). Keskushallintoyksikkö sijaitsee Helsingissä.  
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2.2 Älykäs vankila -hanke 

Älykäs vankila -hanke on Rikosseuraamuslaitoksen Keskushallinto-yksikön alai-

suudessa toimiva hanke. Älykäs vankila -hankkeella on tavoite luoda Rikosseu-

raamuslaitoksen asiakkaille sähköisiä palveluita, jotka helpottavat seuraamus-

ten suorittamista. Sähköisten palveluiden lisääminen on Rikosseuraamuslaitok-

sen strategiakartan kehittämistoimenpiteet 2018 osa-alueella (Kuva 3). Joten 

voidaan todeta, että projektin tärkeys on suuri. Hankkeen yksi päätehtävä on 

tällä hetkellä tuoda sellipäätteet uuteen Hämeenlinnan vankilaan. Sellipäätteet 

on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 aikana.  

 
Kuva 3, Rikosseuraamuslaitoksen Strategia kartta, Toiminnallinen tuloksellisuus 
Lähde Rikosseuraamuslaitos 
 
Vankeuslaki (Vankeuslaki 2005) on antanut vangeille mahdollisuuden sähköi-

seen viestintään, yhteydenpitoon sekä sähköiseen asiointiin. Tämä samalla vel-

voittaa laitoksia järjestämään näitä palveluita. Älykäs vankila -hankkeen tarkoi-

tus on luoda näitä palveluita ja kehittää uudenlainen tapa ajatella vankeutta. 

Tarkoituksena on luoda sähköisten palveluiden kautta parempia edellytyksiä 



 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Björn Lindström 

11 
 

selviytyä vankilan ulkopuolella ja samalla kehittää vankien digitaalista osaa-

mista.  

Roolini hankkeessa on kerätä kyselyiden ja workshopejen avulla tietoa henkilö-

kunnalta ja samalla osallistua kehittämistyöhön. Vankilakokemukseeni myötä 

olen myös mukana antamassa projektille tieotja vankiloiden erityistarpeista. 
 

2.3 Sähköisen asioinnin nykytilanne Suomen vankiloissa 

Vankiloiden sähköistä asiointia on kehitelty vuosien mittaan. Suurin projekti tällä 

hetkellä on sähköisen asioinnin työasemat, jotka ovat Rikosseuraamuslaitoksen 

keskushallinnon ylläpitämiä työasemia. Näillä vangit voivat hoitaa erinäisiä säh-

köisiä asiointejaan. Työaseman käyttö vaatii aina luvan anomista ja luvan saa 

vain tiettyjen asioiden hoitoon. Lupa on voimassa vain yhden käyttökerran ja lu-

paa on anottava joka kerta uudestaan. Työasemilta pääsee vain tietyille sivuille 

(Whitelist), muille sivuille pääsy on estetty. Sähköisen asioinnin työasemia on 

muutamia joka laitoksessa, mutta tarkoituksena on lisätä niitä tulevaisuudessa. 

Työasemilla on mahdollisuus esimerkiksi opiskella, tehdä hakemuksia eri viran-

omaisille tai muille toimijoille, käyttää kirjoitusohjelmia sekä pitää yhteyttä Micro-

soft Skypen välityksellä. Työasemien käyttöä valvotaan aina paikan päällä käy-

tön ajan, tosin sanoen käytön aikana on aina virkamies vieressä.  

Joissakin laitoksissa on ulkopuolisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä erilaisia 

koulutuksia ja kursseja, joissa voidaan käyttää tietokoneita. Näissä tapauksissa 

tietokoneet tulevat oppilaitoksilta ja niitä valvotaan oppilaitoksen puolelta. Näi-

den järjestelmien valvonta on kuitenkin haasteellista ja asettaa oppilaitoksen 

opettajat hankalaan välikäteen opettamisen ja valvonnan kanssa.  

Vanki Moodle (Rikosseuraamuslaitos 2013a) on vankilan ulkopuolella olevien 

oppilaitoksien kanssa yhteistyössä tehty alusta, jossa vanki voi opiskella sähköi-

sesti. Esimerkiksi vankien Moodlen kautta voi opiskella lukio-opintoja ja ajokor-

tin teoriaopintoja. Opintojen edistyminen vankila-aikana edistää vangin sopeutu-

mista yhteiskuntaan ja antaa paremmat edellytykset jatkaa opintoja vankeuden 

jälkeen.  
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3 TYÖN TAVOITE JA SELVITETTÄVÄT ASIAT 

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyön tavoitteen. Työ perustuu kerättyyn asia-

kaskokemukseen sähköisestä asioinnista, sähköisen asioinnin tarpeista ja asi-

akkaiden ajatuksiin siitä, millaisia palveluiden tulisi olla. Tutkimuksessa käytän 

myös omia henkilökohtaisia kokemuksia sähköisestä asioinnista. Tässä luvussa 

kerron myös siitä, mitä Älykäs vankila -hanke sai Technology in Corrections: Di-

gital Transformation kongressista Lissabonissa. Lisäksi käytän palvelumuotoilun 

työkaluja kerätyn tiedon analysointiin ja annan palautetta Älykäs vankila -hank-

keelle.  

Tämän työn tavoite on kartoittaa Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnan ja 

vankien mielipiteitä sähköisestä asioinnista. Tarkoitus on myös, perehtyä miten 

muutoshalukkuus ottaa vastaan uutta sellipäätejärjestelmää kehittyy projektin 

aikana. 

Työn lähtökohtana on Älykäs vankila -hankkeen tehtävä luoda sähköisen asi-

oinnin puitteet uuteen Hämeenlinnan vankilaan, ottaen huomioon Vankeuslain 

(Vankeuslaki 2015) mukaisen sähköisen asioinnin. 

Selvitettäviä asioita: 

• Oletko käyttänyt (tai opastanut käyttöä) sähköisen asioinnin laitteita? 

• Pitäisikö vankisellissä olla sähköisen asioinnin asiakaspääte, jolla voisi 

hoitaa päivittäistä asiointia? 

• Millaisia palveluita mielestäsi laitteessa tulisi olla? 

3.1 Työmenetelmä 

Työmenetelmänä on kokemuksen kuvaaminen (Koppa 2009). Tarkoitus on 

työssä keskittyä henkilökunnan ja vankien kokemukseen tulevasta sellipäätejär-

jestelmästä ja havainnoida muutoshalukkuutta. Aineistoa kerätään kyselyillä, 

workshopeissa, infotilaisuuksissa ja esittelytilaisuuksissa. Aineisto analysoidaan 

tutkijan oman kokemustiedon perusteella. Aineisto rajataan kyselyissä saatuihin 

vastauksiin, workshopien tuloksiin ja asiakaspalautteeseen.  
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3.2 Technology in Corrections: Digital Transformation -kongressi 

Älykäs vankila -hanke osallistui Technology in Corrections: Digital Transfor-

mation kongressiin Lissabonissa (ICPA 2019). Kongressin järjestäjinä oli Euro-

pris ja ICPA. Kongressiin osallistumisessa oli tarkoitus hakea tietoa ulkomailla 

käytössä olevista järjestelmistä ja samalla kertoa Älykäs vankila -hankkeen ti-

lasta kongressin osallistujille. Kongressissa oli useita yrityksiä esittelemässä 

laitteistojaan, kuten Prison cloud, Unilink, Attenti, SuperCom, ja useat maat esit-

telivät heidän digitaalisia projektejaan.  

Kongressissa pohdittiin, mitä sähköisiä palveluita on otettu eri maissa käyttöön 

ja miten niiden käyttö on toiminut. Suurimmat opit Älykäs vankila -hankkeelle 

kongressista olivat käyttöönoton prosessit, muutosjohtajuus ja muutoshaluk-

kuus. Monessa maassa oli huomattu, että vaikka uudet järjestelmät olivat suun-

nitellut loppuun asti, henkilökunnan ja vankien saaminen uusien palveluiden 

käyttäjiksi oli hankalaa. 
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4 PALVELUMUOTOILU 

Palvelumuotoilu on palveluiden kehittämistä, suunnittelua ja innovointia käyt-

täen muotoilun menetelmiä. Tarkoituksena on käyttäjäläheinen suunnittelu, jolla 

saadaan palvelu vastaamaan käyttäjän tarpeita ja samalla edistetään tarjoajan 

tavoitteita. Palvelumuotoilun osaamisalan lanseerasi vuonna 1991 professori 

Michael Erloff (Tuulaniemi 2011). Pääsääntöisesti palvelumuotoilussa on tarkoi-

tus luoda liiketoiminnallisia tuloksia, mutta kehittämistyössä sitä voidaan käyttää 

sabluunana, myös valtiollisissa hankkeissa, joissa ei varsinaisesti ole palvelu-

muotoilussa tarkoitettua liiketoiminnallisia hyötyjä. Palvelumuotoilussa käyte-

tään muotoilun menetelmiä, käyttäjätiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen 

(Miettinen S 2011). Menetelmiä on monia, mutta tässä opinnäytetyössä keskity-

tään tiedon keruuseen, palvelupolkuun ja loppukäyttäjän asenteiden muuttami-

seen. 

Perinteinen tietojen kerääminen asiakkaalta on vanhentunut tapa, vaan palvelu-

muotoilun kautta puhutaan asiakasymmärryksestä. Palvelumuotoilu on inhimil-

listen tunteiden, tarpeiden ja motivaation ymmärtämistä ja sen kautta tuotetaan 

palveluita. Tärkeimpiä osa-alueita palvelumuotoilussa on asiakkaan osallistutta-

minen koko kehitysprojektiin, suunnitteluvaiheesta palvelun ylläpitovaiheeseen 

asti. Tarkoitus on selvittää, miten asiakkaat kokevat palvelun ja miten he käyttä-

vät sitä (Parker and Heapy 2006). Osana palvelumuotoilua on koko palvelupo-

lun kuvaus. 

Palvelumuotoilulla on tarkoitus Älykäs vankila -hankkeessa kerätä laajemmin 

tietoa ja kokemuksia, niin henkilökunnalta kuin vangeilta. Saatu tieto käytetään 

laitteen ominaisuuksia ja palveluita suunniteltaessa. Palvelupolun avulla on tar-

koitus konkretisoida järjestelmän tavoitteet eri käyttövaiheissa. Ymmärtämällä 

tarpeet eri käyttövaiheissa voimme paremmin suunnitella järjestelmän ominai-

suuksia.  

 

 
 
 
 



 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Björn Lindström 

15 
 

4.1 Palvelupolku 

Palvelupolulla tarkoitetaan palvelukokonaisuuden kuvausta, se miten asiakas 

kokee hänelle tuotetun palvelun (Tuulaniemi 2011). Palvelupolku koostuu use-

asta palvelutuokiosta ja niiden sisältämistä kontaktipisteistä (Miettinen S. 2011). 

Palvelupolun aukaiseminen vankeuden näkökulmasta aukaisee myös tähän 

opinnäytetyöhön tarvittavat osa-alueet. Palvelupolkuja voi olla erilaisia, koska 

vankilaan tulovaihe voi olla hyvinkin erilainen.  

Vangin näkökulmasta palvelupolku on helpoin jakaa kolmeen osa-alueeseen;  

 
Kuva 4, Vangin palvelupolku 
 
Asiakkaan palvelupolku alkaa siitä, että hänen tietoonsa tulee vankeustuomio. 

Vankilaan joutumisesta tieto voi tulla useammalta viranomaiselta, kuten esimer-

kiksi Poliisilta, Tullilta, Rajavartiolaitokselta tai eri oikeusasteilta. Joissakin ta-

pauksissa voi olla, että tämä palvelutuokio jää lyhyeksi, jos vaikka syyllistyy tör-

keään rikokseen ja Poliisi käyttää pakkokeinolakia (Pakkokeinolaki 2011) ja 

asettaa asiakkaan suoraan tutkintavankeuteen ja vie suoraan vankilaan. Toi-

sissa tapauksissa voi olla, että tieto vankilaan joutumisesta tulee useita kuukau-

sia etukäteen, esimerkiksi käräjäoikeuden päätöksen kautta. Joka tapauksessa 

tässä palvelupolun osa-alueessa asiakkaan on tarpeellista saada tietoa vankeu-

desta ja miten se vaikuttaa hänen elämäänsä. Ehdottomaan vankeusrangais-

tukseen tuomitut kutsutaan, ennen vankeuden alkamista, yhdyskuntaseuraa-

mustoimistolle, missä hänelle tehdään rangaistusajan suunnitelma, eli ransu. 

Ransun tekeminen on palvelupolun ensimmäinen askel, jossa asiakas saa ensi-

kosketukseen vankeuteen. Tässä ensimmäisessä palvelutuokiossa on tärkeintä 
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selvittää asiakkaan tarpeet ja riskit ja kirjata ne hänen henkilökohtaiseen ran-

suunsa. Tämän palvelutuokion tarkoitus on myös kertoa asiakkaalle vankeu-

desta ja vankilasta.  

Toinen palvelupolun osa-alue on vankilassa. Tähän osa-alueeseen kuuluu niin 

vankilaan tulo, vankilassa olo ja vankilasta vapautuminen. Vankilaan tullessa 

ensimmäinen palvelutuokio on vankilan portilla. Siellä ensimmäinen kosketus 

vankilaan saadaan ja kokonaisuus alkaa hahmottua. Portista vangin palvelu-

polku jatkuu vankilan vastaanottoon, missä vangin tiedot otetaan ylös ja tavarat 

tarkastetaan. Vastaanoton jälkeen vanki joko siirretään asuinosastolle tai vaih-

toehtoisesti vanki jää odottamaan paikkaa asuinosastolla vastaanotto-osastolle. 

Molemmissa tapauksissa tästä hetkestä eteenpäin vankilan viranomaiset aloit-

tavat vangin ransun päivittämisen ja toteuttamisen. Tämä voi olla esimerkiksi 

päihdeasioiden käsittelyä päihdeohjaajan kanssa tai ohjelmatoimintoihin osallis-

tuminen. Vankeuden aikana ransuun merkatut tavoitteet käydään läpi ja luo-

daan vangille edellytyksiä pärjätä osana yhteiskuntaa. Vankeuden loppusuoralla 

vangille tehdään suunnitelma, jonka mukaan varmistetaan, että hänellä on 

myös vankeuden jälkeen asiat kunnossa. Tähän voi kuulua esimerkiksi asun-

non hankinta, työpaikan etsimistä tai yhteydenotto sosiaaliviranomaisiin. Jokai-

nen vanki vapautuu vankilasta suunnitellusti ja perusedellytykset normaaliin elä-

mään varmistetaan (Rikosseuraamuslaitos 2013b). 

Viimeinen osa-alue on vankeuden jälkeen. Vankeuden jälkeen asiakkaan on 

huolehdittava itse asioistaan. Toki Rikosseuraamuslaitos tukee asiakkaitaan 

myös vankeuden jälkeen, mutta päävastuu siirtyy itse asiakkaalle. Useassa ta-

pauksessa vankilasta vapautuessa suoritetaan vielä ehdonalaista vapautta. Eh-

donalainen vapaus tarkoittaa, että tuomittu suorittaa osan vankeusrangaistuk-

sestaan vapaudessa (Rikosseuraamuslaitos 2016). Jos syyllistyy rikokseen eh-

donalaisessa vapaudessa, voi tuomioistuin määrätä jäännösrangaistuksen täy-

täntöönpantavaksi kokonaan tai osittain (Rikosseuraamuslaitos 2018). Eh-

donalaiseen vapauteen voidaan lisäksi määrittää valvonta. Valvonnan on tarkoi-

tus tukea vapautunutta ja estää häntä tekemästä uusia rikoksia.  
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4.2 Palvelupolku; sellipääte  

Uusia toimintamalleja käyttöönottaessa on pyrittävä tekemään prosessit mah-

dollisimman käytännönläheiseksi. Sellipäätteen tulo ei ole mikään pieni asia, 

vaan tulee uudistamaan monenkin osa-alueen vankeinhoidosta. Palvelupolku-

malli auttaa meitä selvittämään, mitä missäkin tilanteessa tarvitaan. Käytän mal-

lina palvelunkehittämismallia, jota on käytetty esimerkiksi Ammattikeittiö osaa-

jat-sivustolla (Ammattikeittiö osaajat 2016). 

 
Taulukko 1, Palvelunkehittämistaulukko 

 
 
Jokainen palvelukerta on ainutkertainen, vaikka siihen osallistuu useita henki-

löitä (Grönroos 2015). Suunnitellessa palvelupolkua, on huomioitava jokaisen 

erilaisen käyttäjän tarpeita.  

Palveluun liittymisvaiheessa asiakas on tietoinen vankilaan joutumisestaan tai 

vaihtoehtoisesti on jo saapunut vankilaan, riippuen siitä millä tavalla hänen van-

keuden palvelupolku on alkanut. Molemmissa tapauksissa asiakkaalle on tuo-

tava tietoa sellipäätteestä. Ohjeet laitteen käytöstä olisi hyvä antaa haltuun en-

nen laitteen käyttöä, jotta asiakas voi etukäteen tutustua laitteeseen ja sen pal-

veluihin. Samassa asiakkaalta voidaan ottaa esitietoja järjestelmään, kuten esi-

merkiksi käyttökieli, käyttöluokka tai muita tietoja, jota järjestelmä pyytää. Käyt-

töluokalla tässä tilanteessa tarkoitetaan, millaisia palveluita laitteelta avataan 
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kyseiselle henkilölle. On tärkeätä saada oikeat palvelut oikealle käyttäjälle, oike-

aan aikaan, samalla arvioiden käyttäjän osaamista ja tarpeita. Jokaiselle asiak-

kaalle ei voida avata koko palvelusisältöä, johtuen rikoksen tyypistä, omista ky-

vyistä tai muista syistä. Liian suppealla palvelutarjonnalla voi taas olla negatiivi-

sia vaikutuksia, kun laitteen käytöllä ei koeta hyötyä, tai ei pystytä käyttämään 

haluttuja palveluita. Tämän lisäksi rajoitetulla palveluvalikolla asetetaan vangit 

eriarvoisiin asemiin toisiinsa nähden. Tämä on yhdenvertaisuuslain (Yhdenver-

taisuuslaki 2014) vastaista.  

Palvelun kuluttamisvaiheessa vanki on vankilassa käyttämässä sellipäätettä. 

Tärkeintä tässä vaiheessa on, että laitteen käyttö on helppoa ja tarkoituksenmu-

kaista. Alussa pitää siis varmistaa, että jokainen palvelun käyttäjä osaa käyttää 

laitetta ja löytää laitteelta ne palvelut, joita tarvitsee. Hyvin suunniteltu opastus 

laiteen käyttöön on ensisijaisen tärkeää. Alkuun päästyään vangin voidaan an-

taa tutustua sellipäätteeseen omassa rauhassa. Taidon karttuessa voidaan 

avata laitteelle lisää ominaisuuksia, joiden kautta vanki voi esimerkiksi osallistua 

päihdekeskusteluihin tai tehdä itsehoito-ohjelmia. Laitteen väärinkäyttöä ei ko-

konaan pystytä estämään, vaikka laite tulee olla hyvin suojattu ja kestävä. Vää-

rinkäyttöä voi olla esimerkiksi laitteen hajoittaminen, liiallinen viestien lähettely 

tai laitteen antaminen toiselle vangille. Näissä, kuin myös muissa väärinkäyttöti-

lanteissa, on asioihin puututtava. Väärinkäytöstä voi seurata palveluiden vähe-

neminen, laiteen poisotto, määräajaksi tai kokonaan, tai kurinpitorangaistus.  

Palvelusta irtoaminen tapahtuu vapautuessa, siirtyessä toiseen vankilaan tai 

muissa tapauksissa, jossa vanki poistuu vankilasta. Tässä vaiheessa on tär-

keää, että kaikki laitteella tehdyt asiat jäävät talteen niitä voidaan hyötykäyttää 

myöhemmin. Näitä ovat esimerkiksi kurssitodistukset, omat tiedostot ja itse-

hoito-ohjelmien ohjeet. Järjestelmästä tulisi saada ladattua, esimerkiksi muistiti-

kulle tai verkkoportaalin kautta, itselleen tärkeät asiat, jotta vapautuessaan ei 

tarvitse aloittaa alusta. Samalla tulisi opastaa miten jo vankilassa käytettyjä pal-

veluita voi vapaudessa käyttää.  

Palvelun arviointivaiheessa vanki on vapautumassa vankilasta ja häneltä pyy-

detään palautetta sellipäätteen käytöstä. Arviointivaiheessa käytetään myös lait-

teelta saatuja käyttötietoja, jotta voidaan arvioida mitä palveluita on käytetty ja 
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mitä ei. Vangilla on myös mahdollisuus käytön aikana antaa palautetta järjestel-

mästä. Vangin palaute on ensisijaisen tärkeää, erityisesti näin alkuvaiheessa, 

jotta saadaan tuotettua oikeanlaisia palveluita sellipäätteelle. Palautteenanto tu-

lisi tapahtua hyvissä ajoissa ennen vapautumista, jottei palautteenannossa tulisi 

kiire. 

 



 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Björn Lindström 

20 
 

5 KÄYTTÄJÄTIEDON HANKINTA 

Älykäs vankila -hankeen kautta tuotettiin yksi kysely vangeille (Liite 1) ja kaksi 

henkilökunnalle (Liitteet Liite 2 ja Liite 3). Yksi kyselyistä toteutettiin koko Suo-

men vankiloiden Ict-yhdyshenkilöille ja kaksi muuta kyselyä toteutettiin Turun 

vankilassa ja Hämeenlinnan vankilassa, koska ne ovat hankkeen ensisijaiset 

kohteet. Kyselyn tarkoitus on paitsi kartoittaa mielipiteitä, myös kartoittaa vas-

tausinnokkuutta, motivaatiota ja muutoksenhalua. 

Tämän lisäksi on järjestetty infotilaisuuksia, joissa vangit ja henkilökunta ovat 

saaneet kuulla hankkeesta ja olla mukana suunnittelussa.  

5.1 Henkilökunnan kysely 

Henkilökunnan kyselyssä (Liite 2 ) on yhteensä 16 kysymystä, osa monivalinta 

kysymyksiä ja osa avoimia kysymyksiä. Kysymykset ovat jaoteltu viidelle sivulle, 

teeman mukaan. Kysely suoritettiin Webropol-palvelun kautta. Kyselyn ensim-

mäisellä sivulla on kartoitettu hyvin lyhyesti henkilön tietoja. Sivulla kysytään 

työtehtävä ja työkokemus. Tarkoitus tällä on luoda käsite siitä, että vaikuttaako 

työtehtävä tai työkokemus mielipiteeseen ja onko esimerkiksi kauan alalla ollut 

jotenkin enemmän muutosvastarintainen kuin muut. Toisella sivulla kartoitetaan 

henkilökunnan tietoja ja kokemuksia jo käytössä olevasta järjestelmästä. Rikos-

seuraamuslaitoksen sähköisen asioinnin työryhmä on luonut järjestelmän, jonka 

myötä asiakas voi saada käyttöönsä kannettavan tietokoneen, jossa on rajoi-

tettu internetin käyttö ja Skype-mahdollisuus. Vanhan järjestelmän kokemukset 

ovat tärkeässä roolissa uutta suunniteltaessa, koska huonot kokemukset siitä 

voi vaikuttaa myös uuden järjestelmän käyttöönotossa, kun taas hyvät koke-

mukset voivat vauhdittaa uuden järjestelmän hyväksyntää. Kolmannella sivulla 

on tarkoitus esitellä projektia lyhyesti ja kysellä ensin perus mielipidettä järjes-

telmästä ja sen jälkeen avoimilla kysymyksillä kartoittaa henkilön mielipiteitä ja 

ajatuksia järjestelmästä. Kolmannella sivulla ei annettu valmiita monivalinta ky-

symyksiä, koska antamalla valmiita kysymyksiä tuhotaan oma luova ajattelu 
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tässä kohdassa ja valmiit monivalinnat tuntuvat helpommilta vastata. Neljän-

nellä sivulla on annettu monivalintoja sellipäätteen ominaisuuksista. Tarkoitus 

tällä on ensisijaisesti antaa projektille tarkka kuva siitä, mitä ominaisuuksia (jo 

suunnitelluista) henkilökunta pitää tärkeinä ja mitä tulisi välttää. Viidennellä ja 

viimeisellä sivulla kartoitetaan sellipäätteen sijaintia sellissä ja millainen laite 

sellipäätteen tulisi olla. Viimeisellä sivulla on myös avoin palaute osio.  

5.2 Vankien kysely 

Vankien kysely (Liite 1 ) suoritettiin kahdessa vankilassa, Turun vankilassa ja 

Hämeenlinnan vankilassa. Vangeilla ei ole kummassakaan laitoksessa pääsyä 

vapaaseen tietokoneen käyttöön, joten kysely tehtiin paperiversiona. Kyselyt ja-

ettiin 100 vangille Turun vankilassa ja 100 vangille Hämeenlinnan vankilassa. 

Kyselyssä on kahdeksan kysymystä, jotka on jaoteltu kolmelle sivulle. Ensim-

mäisen sivun kysymyksillä pyritään kartoittamaan vastanneiden tahtotilaa uu-

den järjestelmän tulolle. Ensimmäinen kysymys on tarkoituksellisesti hiukan 

provosoiva; ”Pitäisikö vankilan selleissä olla sähköisen asioinnin asiakaspääte, 

jolla voisi hoitaa päivittäistä asiointia (esim. kanttiini, asiointilomakkeet, kir-

jasto)?” Tarkoitus oli herättää vastaajan kiinnostus kyselyyn ja samalla tuoda 

esiin juurikin ne palvelut mitkä ovat todennäköisesti vangille mieluisimmat uu-

dessa järjestelmässä. Kantiini ja asioimislomake ovat vangille tärkeitä asioita ja 

niiden tuominen sähköisesti selliin on oletettavasti jokaisen vangin toive. Muut 

ensimmäisen sivun ja osittain toisenkin sivun kysymykset ovat tarkentavia liit-

tyen palveluihin, joita vastaaja haluaisi päätteeseen. Seuraavan osa-alueen ky-

symykset liittyvät vanhaan sähköisen asioinnin järjestelmään, jonka kautta vanki 

on pystynyt hoitamaan joitakin asioita internetissä. Tarkoitus on kartoittaa, onko 

nykyistä järjestelmää käytetty ja minkälaiset ovat kokemukset siitä. Tämän jäl-

keen kysytään vangilta, millaisille sivustoille hän haluaisi päästä uudelta lait-

teelta.  

Lopussa kysytään vangilta arviota omista atk-taidoista ja mitä palveluita vanki 

osaisi käyttää internetissä. Tämän kysymyksen tarkoitus on kerätä jonkinlainen 

tieto siitä, millaisia taitoja vangeilla on ja miten paljon on panostettava vankien 
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kouluttamiseen järjestelmän käyttöönotossa. Kyselyssä on erityisesti panostettu 

siihen, että se olisi mahdollisimman lyhyt, ja että kysymykset olisivat helposti 

ymmärrettäviä. Kyselyn tarkoitus on myös toimia tiedotteena ja mielenkiinnon 

herättäjänä, koska suurimalla osalla vangeista ei ole mitään tietoa projektista tai 

sellipäätteistä. Kyselyn lopussa on mahdollisuus antaa vapaasti palautetta.  

 

5.3 Kiinnostuksen herättäminen 

Kyselyn tiedottaminen on aloitettu jo noin kuukausi ennen kyselyn lähettämistä. 

Kyselyn esittely laitoksen johdolle on tehty sähköpostitse. Tarkoitus kyselyn 

esittelyllä on herättää kiinnostusta aiheesta ja antaa aikaa valmistua kyselyn tu-

loon. Kyselyhän on osa prosessia, jonka kautta päivittäinen työ voi merkittävästi 

muuttua vankilassa. Samassa sähköpostissa on annettu mahdollisuus katsoa 

kyselyä ja kommentoida sitä. Samalla on kysytty lupa kyselyn suorittamiselle. 

Kommentoinnin tarkoitus on antaa laitoksien johdolle mahdollisuus tarkastella 

kyselyä ennen sen suorittamista ja antaa palautetta siitä. Tämän viestin jälkeen 

varsinainen kysely lähti henkilökunnalle. Viestin asettelussa oli huomioutu, että 

koko viesti mahtuisi yhteen sivuun, jotta sen lukija saisi heti käsityksen asiasta. 

Samalla viesti on muotoiltu (tai ainakin yritetty muotoilla) siten, että vastaaja ko-

kisi, että vastaamisesta olisi hänelle hyötyä tulevaisuuden töissä. Kyselyn vas-

taamisaikamääreen puolivälissä lähetettiin uusi viesti. Vastausprosentti siinä 

vaiheessa oli kovin matala, joten kyselyä piti markkinoida lisää. Laitoksen joh-

dolle lähetettiin viesti, jossa pyydettiin, että he motivoisivat henkilökuntaa vas-

taamaan. Samalla lähetettiin muistutusviesti henkilökunnalle kyselystä. Muistu-

tusviestin jälkeen vastausmäärä tuplaantui.  

Vankien kysely lähti viikkoa myöhemmin yhdyshenkilöille laitoksissa, jotka tulos-

tivat kyselyt ja esittelivät ne vangeille. Vangeilla oli viikko aikaa vastata kyse-

lyyn. Vastaukset kerättiin laitoksessa ja lähetettiin Älykäs vankila -hankkeelle. 

Vankien kyselyn markkinointiin ei ollut tarvetta, koska yhdyshenkilöt laitoksissa 

esittelivät aiheen ja jakoivat lomakkeet. Vastauksia tuli alkupäivinä kiitettävästi, 

joten lisämarkkinointi oli tarpeetonta. 
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5.4 Henkilökunnan vastaukset 

Kysely lähetettiin molempien laitosten henkilökunnalle. Kyselyn lähetyshetkellä 

laitoksissa on yhteensä työskennellyt 373 henkilöä, joista 370 sai kyselyn. Kol-

melle henkilölle kysely ei mennyt perille, johtuen heidän sähköpostilaatikon yli-

täyttymisestä.  

Kyselyyn vastasi 45 henkilöä, joka antaa vastausprosentiksi 12,2%. Kyselyn 

kuitenkin avasi (Webropol linkin klikanneet) 92 henkilöä, joka taas on 24,9% 

kaikista kyselyn saaneista. Tämä kertoo, että useampi ihminen oli kiinnostunut 

aiheesta, lähes kaksinkertainen määrä, mutta ei ollut päässyt kyselyn loppuun 

asti. Kiinnostus ja motivaatio vastata kyselyyn ei ole riittänyt kyselyn loppuun 

vastaamiseen asti. Kyselyyn vastanneista 37,7% kuuluivat valvonta- ja ohjaus-

sektoriin. Tämä luku on sinänsä todella pieni, koska suurin osa laitosten henki-

lökunnasta kuuluu kyseiseen sektoriin. 
 
Taulukko 2, Henkilökunnan kysely, Työtehtävä (n=45) 

 
 
 
 
 
Toinen mielenkiintoinen tieto nousee kyselystä esiin, nimittäin vastanneiden työ-

kokemus (Taulukko 3). 75% vastanneista ilmoittaa, että heillä on 10 tai enem-
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män vuotta työkokemusta. Sikäli tuntematta Rikosseuraamuslaitoksen henkilö-

kunnan ikärakennetta, taikka palvelussuhteiden pituuksia, sanoisin, että ky-

seessä on merkittävä työhistoria, joka antaa jo todella hyvän pohjan vastata ky-

selyyn ja antaa arvokasta tietoa projektiryhmälle.  

 
Taulukko 3, Henkilökunnan kysely, Työkokemus henkilökunnalla (n=45) 

 

 
Vastanneista 59% oli sitä mieltä, että sellipääte olisi hyvä olla selleissä. Positii-

visena nähtiin perusasioiden hoito omasta sellistä ja resurssisäästöt. Erityisesti 

posti- ja paperityön väheneminen koettiin hyvänä asiana. Negatiivisena koettiin 

vangin passivointi selliin ja väärinkäyttöriskit. Usean vastaajan vastauksista on 

huomattavissa, että vaikka he kokevat laitteiston hyödyt hyvinä, on pelkoa siitä, 

että laitteiston käyttö ja sen opettelu tulee olemaan hankalaa. Hankalana koet-

tiin niin oma osaaminen ja toisen opettaminen laitteen käyttöön.  
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Taulukko 4, Henkilökunnan kysely, Vankiselleissä olisi hyvä olla järjestelmä (n=44) 

 

 
Kyselyssä on saanut myös valintaruuduista valita, että minkälaisia palveluita ha-

luaisi järjestelmään. Lähes 90% on sitä mieltä, että järjestelmän tulisi pitää si-

sällään asioimiskaavakkeen, kanttiinin ja lompakon (mahdollisuuden tarkastaa 

vankitilillä oleva saldo). Vähiten kannatusta on saanut Skype, puheyhteys virkai-

lijoihin ja puhelin (mahdollisuus soittaa ulkopuolelle vankilaa). 

 
Taulukko 5, Henkilökunnan kysely, Mitä ominaisuuksia laitteessa pitäisi olla? (N=42) 

 

 
Laitteen sijainti ja ominaisuudet-vastauksissa on paljon hajontaa. Alle puolet 

(45%) on sitä mieltä, että laite tulisi asentaa kiinteästi sellin seinään kiinni, 40% 

6 7
5

13 13

Täysin erimieltä Osittain erimieltä Ei samaa eikä
eri mieltä

Osittain samaa
mieltä

Täysin samaa
mieltä

Vankiselleissä olisi hyvä olla 
järjestelmä, jolla voisi hoitaa 

päivittäistä asiointia

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Asio
im

isk
aa

va
ke

Kan
tiin

i

Lo
mpa

kk
o

Säh
kö

po
sti

(R
aja

ttu
)

Kale
nte

ri

Opis
ke

lu

La
kit

iet
op

an
kk

i

Tev
ey

de
nh

uo
lto

Opa
s

Nett
ise

lai
n

Palv
elu

ka
rtta

Kirja
sto

Puh
eli

n
Sky

pe

Kun
tou

tus

Puh
ey

hte
ys

…
Muu

Mitä ominaisuuksia sinun mielestäsi laitteessa 
pitäisi olla?



 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Björn Lindström 

26 
 

kiinteästä pöytään kiinni ja loput 15% sitä mieltä, että sitä voisi vapaasti liikutella 

sellissä.  
Taulukko 6, Henkilökunnan kysely, Minne sinun mielestäsi asiakaspääte tulisi asentaa? (N=39) 

 

37% vastanneista haluisi, että laite on tablettimallinen, 21% tabletti ja näp-

päimistö, 32% näyttöpääte ja näppäimistö ja 10% haluisi jotain muuta. Huomat-

tavaa on se, kuinka moni haluaisi laittaa laitteen fyysisesti kiinni, eli 85% on sitä 

mieltä, että laitteen tulisi olla kiinteästi asennettu.  
Taulukko 7, Henkilökunnan kysely, Millainen laite sellipääte tulisi olla? (n=39) 

 

 
Mitään yhteyttä työkokemuksen ja muutosvastaisuuden välillä ei löytynyt kyse-

lyn vastauksista. Tämä johtunee siitä, että suurella osalla vastanneista oli pitkä 
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työkokemus. Voidaan todeta myös, että koska suurin osa vastanneista omasi-

vat pitkän työkokemuksen, lyhyen työkokemuksen omaavat eivät nähneet tar-

peelliseksi vastata kyselyyn.  

Koska kyselyn vastaamisprosentti on niin alhainen, ei voida tehdä paljoakaan 

analyysia eri työtehtävien välillä. Voidaan todeta vain että erityisesti valvonta-

tehtäviä tekevät eivät kokeneet tarvetta vastata kyselyyn. 

5.5 Vankien vastaukset 

Kysely lähetettiin kahdellesadalle vangille. Vastauksia tuli 87 kappaletta, joten 

vastausprosentti on 43,5%. Ottaen huomioon henkilökunnan 12,2% vastauspro-

sentin, on vastausinnokkuus ollut hyvä. Suurin osa vangeista (96,7%) oli sitä 

mieltä, että vankisellissä pitäisi olla asiakaspääte, josta voisi hoitaa päivittäistä 

asiointia (Taulukko 8).  

 
Taulukko 8, Asiakaskysely, Pitäisikö vankilan selleissä olla sähköisen asioinnin asiakaspääte, 
jolla voisi hoitaa päivittäistä asiointia (esim. kanttiini, asiointilomakkeet, kirjasto)? (n=87) 

 

 
Myöskin suurin osa (yli 90%) oli sitä mieltä, että kanttiiniostot, opiskelu, yhteydet 

terveyden hoitoon, asioimiskaavakkeet ja puhelut voisi tehdä sellistä käsin. 
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Isoin heitto vastauksissa tuli kirjastopalveluiden osalta, vain 77,1 prosenttia van-

geista oli sitä mieltä, että haluaisivat kirjastopalveluita suoraan päätteeltä. Tämä 

varmaan johtuu siitä, että koetaan kirjastossa käynti parempana vaihtoehtona, 

kuin kirjojen lainaaminen koneelta. Näiden palveluiden ei kuitenkaan tarvitse 

olla toisiaan poissulkevia, vaan palvelut voivat täydentää toisiaan.  

Toisessa osiossa, jossa kysyttiin nykyisistä sähköisistä palveluista, oli vastauk-

set huomattavasti kriittisempiä. Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin, että 

oletko käyttänyt laitoksessa olevia sähköisen asioinnin työasemia. Molemmissa 

laitoksissa, joihin kyselyt lähetettiin, on käytössä kyseiset työasemat, mutta vas-

taajista vain 20% olivat käyttäneet niitä. Eli 80% vastanneista eivät olleet lain-

kaan käyttäneet työasemista, mikä on palvelun käytön ja kehittämisen kannalta 

negatiivista.  

 
Taulukko 9, Asiakaskysely, Oletko käyttänyt laitoksessa olevia sähköisen asioinnin työasemia? 
(n=85) 

 

Ensimmäisen kysymyksen jälkeen jatkokysymyksiin työasemien käytöstä oli 

vastannut alle 20 vankia. Todettakoon, että kyseiset vangit olivat sitä mieltä, 

että on hankalaa saada työasema käyttöön (lupamenettely), 60% oli sitä mieltä, 

että sivustot laitteessa olivat toimivia. 

Kirjallisissa vastauksissa vangeilta kysyttiin, millaisia palveluta vangit haluaisivat 

laitteelle. Verraten henkilökunnan kyselyyn, vankien kyselyyn ei laitettu listaa 
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palveluista mitä voidaan tarjota, vaan vangeilta kysyttiin avoimessa kysymyk-

sessä asiasta. Suurin osa vangeista halusivat internetin käyttöön selliin. Myös-

kin kanttiinilista, erilaiset asioimiskaavakkeet, pankkiasiointi ja yhteydenpito ul-

kopuolelle olivat useassa lapussa mainittuja palveluita. Hieman harvemmin mai-

nittuja oli Facebook, Youtube, suoratoistopalvelut, tiedonhaku sekä tiedot 

omasta rangaistusajasta. 

5.6 Vastauksien vertailu 

Kyselyjen vastauksia ei voi täysin vertailla toisiinsa, koska kyselylomakkeet 

henkilökunnalle ja vangeille olivat erilaisia. Kyselyissä kysellään kuitenkin sa-

moja asioita ja vastauksista voi tehdä johtopäätöksiä.  

Sellipäätejärjestelmä sai vankien puolelta enemmän kannatusta (60% henkilö-

kunta ja 96,7% vangit). Palvelu on varsinaisesti suunnattu vangeille, niin onhan 

se ihan selvä, että heiltä tulee asiaan enemmän kannatusta. Henkilökunnan 

puolelta ei varmaankaan nähdä alkuvaiheessa sellijärjestelmästä, mutta järjes-

telmä tulee helpottamaan merkittävästi päivittäistä työtä osastoilla. On myös 

mahdollista, että henkilökunta kokee järjestelmän enemmän uhkana kuin hyö-

tynä omassa työssään.  

Vankien vastauksissa haluttiin järjestelmältä enemmän palveluita, kun taas hen-

kilökunnan vastauksissa palveluiden haluttu tarjonta keskittyi erilaisten virasto-

jen palveluihin ja kaavakkeisiin. Vankien asenne laitteeseen on enemmän viih-

depainoitteinen ja henkilökunnan asenne taas saada työkalu asioidenhoito. Ym-

märrettävä jakoisuus, sillä henkilökunta haluaa helpottaa työtään, kun taas van-

git haluavat ajanvietettä pitkiin sellissä kiinnioloihin.  

Sosiaalinen media kiinnostaa vankeja, vaikka sitä ei varsinaisesti missään kysy-

myksessä kysyttykään suoraan. Henkilökunnan kyselyissä sosiaalista mediaa ei 

mainita. Ongelmana sosiaalisessa mediassa ja kaikessa muussa sisällön tuot-

tamisessa internettiin on yksityisyyden suoja. Perustuslain 2 luvun 10§ mukaan 

jokaisella ihmisellä on oikeus yksityiselämän suojaan ja siihen liittyy, että jokai-

sen on saatava olla vankilassa niin, että se ei ole yleisessä tiedossa. Ongel-

mana on, jos jokaisella on vapaassa käytössään sosiaalinen media sekä muuta, 
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millä voi tuottaa sisältöä internetiin, vaarantuu jokaisen vangin mahdollisuus 

anonymiteettiin vankeusaikana. 

5.7 Infotilaisuudet ja workshop 

Älykäs vankila -hankkeessa on osallistutettu henkilökuntaa ja vankeja erilaisilla 

tavoilla. Osallistamisessa tarkoitetaan palvelumuotoilun asiakkaan ja henkilö-

kunnan mukaan ottamista palvelun suunnittelu prosessiin. Tarkoitus on saada 

tietoa ja vinkkejä suunnitteluprosessiin palvelun loppukäyttäjiltä. Tämä on yksi 

niistä osa-alueista, missä palvelumuotoilu on erilainen kuin muut palvelun suun-

nitteluprosessit. Toki ennenkin on asiakasta osallistutettu palvelun suunnittelu-

prosesseihin, mutta systemaattista ja suunniteltua se ei ole ollut. (Laitinen H, 

2002) 

Suunnittelun alkuvaiheessa henkilökunnalle ja vangeille tehtiin kysely, jonka tar-

koituksena ei ollut vain kysellä mielipiteitä, vaan myös valmistamista tulevaan 

muutokseen. Muutokseen valmistellaan kertomalla, mitä palveluita on mahdol-

lista liittää järjestelmään ja miten se vaikuttaa kyseisen henkilön työhön tai van-

keuteen. 

Alkuvaiheen kyselyn jälkeen järjestettiin infotilaisuuksia, niin vangeille kuin hen-

kilökunnallekin. Tilaisuuksissa kerrottiin hankkeen nykytilasta, mahdollisista lai-

tevaihtoehdoista, tulevista testijaksoista ja yleisesti tulevista ratkaisuista. Info-

tilaisuuksissa oli myös palvelumuotoiluosio, jossa workshop-työskentelyllä haet-

tiin mahdollisia palveluita uuteen järjestelmään. Teemana workshopeissa on ol-

lut palveluiden kartoitusta laitteille. Tarkoitus on kerätä vangeilta tietoa millaisia 

palveluita he ovat käyttäneet vankilan ulkopuolella ja mikä sopisi sellipäätejär-

jestelmään. Henkilökunnalta on tarkoitus saada niitä käytännön kokemuksia, 

mitkä palvelut heidän mielestä olisi tarpeen sellipäätejärjestelmässä.  

Workshopissa vangit ja henkilökunta jaettiin ryhmiin. Jokainen ryhmä 

workshopissa sai yhden osa-alueen, josta he miettivät mitä palveluita siihen 

voisi tuottaa. Tämän jälkeen ryhmä esitteli omat aikaansaannoksensa muille. 

Esittelyvaiheessa muut ryhmät saivat täydentää osa-alueita. Yhteensä palvelu-

muotoilu workshopeja järjestettiin neljä.  
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Workshopeista saatiin tietoa monista eri palveluista ja ominaisuuksista, joita jär-

jestelmään voisi lisätä. Tämän lisäksi hanke sai lisätietoa siitä, minkälaiset pal-

velut koetaan tärkeiksi. Workshop ryhmissä selvisi useita nettisivuja, joista pal-

veluita voisi tuoda järjestelmään. 

Infotilaisuuksien yhteydessä on myös saanut antaa palautetta palautetabletin 

kautta. Jokaisessa tilaisuudessa tabletti on ollut ovella ja osallistujat ovat saa-

neet painaa hymiölistasta, mitä mieltä he olivat Älykäs vankila -hankkeesta. Yli 

80% vastanneista (n=66) vastasivat positiivisesti kyselyyn.  
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6 YHTEENVETO 

Kyselyiden perusteella selvisi, että suurin osa henkilökunnasta ei koe Älykäs 

vankila hankkeen sellipäätejärjestelmän kehittämistyötä kovin tärkeänä. Sen voi 

päätellä siitä, että vain 12,2 % kyselyn saaneista vastasi siihen. Vankien puo-

lella vastaamisprosentti oli 43,5 %, joka on huomattavasti parempi. Voi myös 

olla, että vangeilla on enemmän aikaa vastata kyselyihin ja henkilökunta on val-

miiksi jo ylityöllistetty tai ”kysely ähkyssä”. Joka tapauksessa heikko vastaamis-

prosentti, henkilökunnan puolelta, on huolestuttavaa. Heikko vastaamisprosentti 

kielii muutosvastarinnasta ja haluttomuudesta osallistua uuteen asiaan. Muutos 

koetaan uhkana, koska muutokseen sisältyy aina luopumista vanhasta (Lind-

gren 2008). Henkilökunta ja vangit on sitoutettava muutokseen, jotta sellipääte-

järjestelmä saadaan toimivaksi ja osaksi koko laitoksen arkea. 

Muutoksien käyttöönotossa tulisi keskittyä muutosjohtajuuteen, jonka kautta 

muutosprosessit saadaan selkeytettyä ja käytännön toteuttamiseen tukea (Työ-

terveyslaitos 2019). Uudistuksia tuodessa tulisi keskityä johdon esimerkkiin, esi-

miestyöhön ja muutoksen tukemiseen.  

Ongelmana järjestelmän tuloon ja käyttöön voidaan nähdä nykyinen järjestelmä, 

eli vankien sähköisen asioinnin laitteet. Tämä oli ensimmäinen selvityksen kysy-

myksiä, eli oletko käyttänyt (tai opastanut käyttöä) sähköisen asioinnin laitteita? 

Suurin osa vangeista (80%) ei ole käyttänyt sähköisen asioinnin laitteita. Henki-

lökunnasta yli 70% ei ollut käyttänyt eikä opastanut laitteiden käyttöä. Tämä 

tieto tulisi ottaa huomioon uuden järjestelmän käyttöönotossa ja perehdytyk-

sessä. Vangeille ja henkilökunnalle tulisi varata aikaa tutustua ja käyttää uutta 

järjestelmää ennen sen käyttöönottoa. Tämä helpottaisi asian omaksumista ja 

vähentäisi muutosvastarintaa. Myös nykyisen järjestelmän tarkempi ohjeistus 

henkilökunnalle ja järjestelmän parempi tarjonta vangeille antaisi edellytykset 

uusien järjestelmien tuomisiin laitoksiin.  

Kyselyiden vastauksia analysoimalla voidaan todeta, että järjestelmän hankin-

taa kannattaa iso osa vastanneista. Vangeista 96,6% ja henkilökunnasta 59,1% 

kannattaa järjestelmää. Tämä oli toinen selvityksen kysymyksistä, eli pitäisikö 
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vankisellissä olla sähköisen asioinnin asiakaspääte, jolla voisi hoitaa päivittäistä 

asiointia? Suurin osa vastanneista on sitä mieltä, että pitäisi.  

Laitteiden palveluluetteloa kysyttäessä, mielipiteet henkilökunnan ja vankien vä-

lillä erinnevät. Molemmat toivoivat laitteisiin perusominaisuuksia, kuten asioi-

miskaavaketta, kanttiinia ja tilitietojen tarkastamista, mutta vangit toivoivat myös 

useita viihdepalveluita, kuten suoratoistopalveluita (Netflix, Youtube, jne), netti-

radioita ja nettiostokisa. Palveluluettelon tarpeet tulee arvioida tarkkaan, sekä 

vankien että henkilökunnan puolilta katsottuna. Suppea palveluluettelo mahdol-

lisesti vähentäisi laitteiston arvoa vangin näkökulmasta ja laitteiston käyttö voisi 

jäädä vähälle. Laaja palveluluettelo voisi taas herättää muutosvastarintaa henki-

lökunnassa ja lisää turvallisuusriskejä. 

Älykäs vankila -hankkeen näkökulmasta työssä saatujen tietojen mukaan selli-

päätteiden suunnittelua ja hankintaa voidaan jatkaa. Suurin osa kyselyihin vas-

tanneista ja infotilaisuuksissa olleista ovat sitä mieltä, että sellipäätteet ovat 

hyvä asia. Kyselyissä esiin tulleet kehittämiskohteet tulisi ottaa huomioon järjes-

telmän kokonaissuunnittelussa. Hankkeen näkökulmasta tulisi jatkaa henkilö-

kunnan ja vankien mielipiteiden ja käyttäjäkokemusten keräämistä, jotta palve-

lumuotoilussa tarkoitettu asiakasymmärrys kehittyisi.  

Älykäs vankila -hanke on saanut tiedot kyselyistä, ja on sen myötä lisännyt sekä 

poistanut palveluita palveluvalikoimasta. Workshopeissa ja infotilaisuuksissa 

esiin tulleet asiat on myös otettu huomioon suunnittelussa. Hankkeen suunnitte-

luvaihe on päättymässä ja hanke siirtyy testausvaiheeseen. Testivaiheen jäl-

keen alkaa virallinen kilpailutus. Opinnäytetyössä aloitettu palveluiden kehittä-

minen ja asiakastiedon kerääminen jatkuu koko hankkeen ajan.  
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Liite 1 - Kysely vangeille sähköisen asioinnin 
asiakaspäätteistä 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Käyrän vankila 
Pappilantie 36  
21370 Aura kk  
Puh. 010 36 84900 fax 010 36 84920  
    
 

Kysely vangeille sähköisen asioinnin asiakaspäätteistä 

 
Kiitos, että autat meitä kehittämään uutta sähköisen asioinnin asiakaspäätelaitteistoa. 
Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa asiakkaiden mielipiteitä sähköisen asioinnin 
laitteistosta. Kyselyn lopussa on vielä vapaa tekstikenttä, jossa voit antaa vapaasti 
palautetta liittyen sähköisiin asiakaspäätteisiin. 
 
Vastaa oheisiin kysymyksiin rastittamalla vastausvaihtoehto, joka vastaa parhaiten sinun 
mielipidettäsi asiasta. Kun olet täyttänyt kyselyn, sulje se kirjekuoreen ja palauta osaston 
henkilökunnalle.  
 
 

         Kyllä       Ei 
1. Pitäisikö vankilan selleissä olla sähköisen asioinnin asiakaspääte, 

jolla voisi hoitaa päivittäistä asiointia (esim. kanttiini, 
asiointilomakkeet, kirjasto)? 
 
 

2. Millaisia palveluita sinun mielestä sellissä olevassa asiakaspäätteessä tulisi olla? 
(Täytä alla olevaan kenttään sinun mielestä sopivia palveluita) 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________     
___________________________________________________________________ 

 
               Kyllä         Ei 
 

3. Mikäli asiakaspäätteen kautta pystyisi lähettämään 
asioimiskaavakkeen virkailijoille (esim. sosiaalityöntekijälle), 
helpottaisiko se asioimistasi heidän kanssaan? 
 

4. Mikäli asiakaspäätteen kautta pystyisi tekemään kanttiiniostoja,   
helpottaisiko se sinun kanttiiniasiointiasi? 
 

5. Mikäli asiakaspäätteen kautta pystyisi soittamaan puheluita tai 
lähettämään viestejä vankilan ulkopuolelle, parantaisiko se 
yhteydenpitoasi läheisiin? 
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Käyrän vankila 
Pappilantie 36  
21370 Aura kk  
Puh. 010 36 84900 fax 010 36 84920  
    
 

6. Kiinnostaisiko sinua opiskella sellissä asiakaspäätteen kautta? 
 
 

7. Haluaisitko olla yhteydessä terveydenhuoltoon asiakaspäätteen 
kautta? 
 
 

8. Haluaisitko lainata kirjoja vankilan kirjastosta asiakaspäätteen 
kautta? 
 
 

9. Haluaisitko, että asiakaspäätteen kautta pystyisi käyttämään muita 
kuntoutuspalveluja (esim. päihdekuntoutus, psyykkinen hyvinvointi, 
vanhemmuuden taidot, arki- ja taloustaidot)? 
 

 
 
      Sähköisen asioinnin työasemien (Internetin) käyttö   
             

               Kyllä         Ei 
 

1. Oletko käyttänyt laitoksessa olevia sähköisen asioinnin työasemia? 
(Mikäli vastasit tähän kysymykseen ”Ei”, siirry suoraan 
kysymykseen 4.)  
 

2. Ovatko työasemissa saatavilla olevat sivut toimivia? 
 
 

3. Ovatko työasemat helposti saatavilla ja onko helppoa saada lupa 
käyttää laitteita? 
 
 

4. Haluaisitko käyttää erilaisia palveluita sellistä suoraan sähköiseltä 
asiakaspäätteeltä? 

 
 

5. Haluaisitko saada vankeusaikana opetusta ATK-taitoihin ja / tai  
sähköiseen asiointiin?             
 
Millaista?_____________________________________________
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Käyrän vankila 
Pappilantie 36  
21370 Aura kk  
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________            

 
 

6. Millaisiin palveluihin tai sivustoihin toivoisit, että laitteella olisi mahdollisuus 
päästä? Luettele alle.  
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________     
___________________________________________________________________ 

 
7. Millaiset ATK-taidot sinulla on (anna myös kouluarvosana asteikolla 4-10)? Mitä 

kaikkia sähköisiä palveluja olet käyttänyt ennen vankilaan tuloa (esim. pelit, 
opiskelu, nettipankki, sähköiset terveyspalvelut, käyttänyt osana työtäsi jne.)? 

 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________     
___________________________________________________________________ 

 
8. Muuta 

 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________     
___________________________________________________________________ 

 
  

KIITOS VASTAUKSISTASI JA AVUSTASI VANKIEN SÄHKÖISTEN 
PALVELUJEN KEHITTÄMISEEN J! 
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Liite 2 - Kysely henkilökunnalle asiakaspäätteistä 

 
 

Kysely henkilökunnalle asiakaspäätteistä:

Kiitos, että autat meitä kehittämään uutta sähköisen asioinnin asiakaspäätelaitteistoa. Kyselyn
tarkoituksena on kartoittaa henkilökunnan mielipiteitä sähköisen asioinnin laitteistosta. Kyselyn lopussa on
vielä vapaa tekstikenttä, jossa voit antaa vapaasti palautetta liittyen sähköisiin asiakaspäätteisiin.
 
Vastaa oheisiin kysymyksiin rastittamalla vastausvaihtoehto, joka vastaa parhaiten sinun mielipidettäsi
asiasta.

Lisätietoa kyselystä saatte Björn Lindströmiltä (bjorn.lindstrom@om.fi).
 

1. Työtehtävä

Valvonta / Ohjaus

Työnjohto

Toimihenkilö (ohjaaja, erityisohjaaja, pastori, psykologi, opo jne.)

Esimies

Johto

Muu

2. Työkokemus

0-5 vuotta

5-10 vuotta

10 tai enemmän

Tässä osiossa kysytään nykyisistä vankien sähköisen asioinnin työasemista.
Lisätietoa laitoksen sähköisen asioinnin työasemista saa laitoksen it-yhdyshenkilöltä.
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3.
Onko laitoksessanne  käytössä vankien sähköisen asioinnin työasemia?

Kyllä

Ei

4. Oletko itse käyttänyt vankien sähköisen asioinnin työasemia?

Kyllä Kuvaa tarkemmin:

Ei

5. Oletko opastanut vankeja sähköisen asioinnin työasemien käyttöön?

Kyllä Kuvaa tarkemmin:

Ei

6. Sähköisen asioinnin työasemat

1 2 3 4 5

Vastavat tarvetta Eivät vastaa lainkaan tarvetta

Ovat helppokäyttöisiä Ovat hankalia käyttää

Ovat aina toiminnassa Ovat aina epäkunnossa

Kannustavat opiskelemaan Eivät kannusta opiskelemaan

Kannustavat hoitamaan asioita
itsenäisesti

Eivät kannusta hoitamaan asioita
itsenäisesti

Vapauttavat henkilökuntaa muihin
tehtäviin

Sitovat henkilökuntaa
avustamaan/valvomaan

Hyvin opastettu käyttöön Heikosti opastettu käyttöön
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7. Miten sinä koet nykyisten sähköisen asioinnin työasemien tukevan vangin rangaistusajan
tavoitteiden toteutumista?

Älykäs vankila –projektilla on tarkoituksena kehittää Hämeenlinnan uuteen naisvankilaan
(2020) sellipääte, jolta vangit voisivat käyttää suoraan sellistä digitaalisia palveluja ja
hoitaa sähköisesti asioitaan niin laitoksen sisällä kuin rajatussa määrin ulospäin.

Tässä osiossa kysytään näkemystäsi sellipäätteestä;

8.
Vankiselleissä olisi hyvä olla järjestelmä, jolla voisi hoitaa päivittäistä asiointia sekä vankilan

sisällä että rajatusti
ulkoisten palvelualustojen/nettisivujen kautta
 

1 2 3 4 5

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä
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9. Mitä hyötyä näet selliin asennettavassa asiakaspäätteessä?

10.
Mitä haittoja näet selliin asennettavassa asiakaspäätteessä (esim. turvallisuusriskejä)?

11.
Uuteen sellipäätejärjestelmään on mahdollista tehdä useita ominaisuuksia. Mitä ominaisuuksia
sinun mielestäsi siinä pitäisi olla (sähköisesti käytettäviä palveluja)?
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12.
Uuteen järjestelmään on mahdollista lisätä useita ominaisuuksia. Mitkä sinun mielestä tulisi ottaa käyttöön?
Valitse niin monta kuin haluat

Asioimiskaavake

Kanttiini (tilauslomake ja sen lähetys)

Lompakko (vankitilin saldo)

Sähköposti (rajattu tai vaan virkailija käyttöön)

Kalenteri (tulevat tapahtumat ja tapaamiset Roti)

Opiskelu (Opiskeluportaalin tai opinto-ohjaajan kautta)

Lakitietopankki 

Terveydenhuolto

Opas (järjestelmän käyttöön)

Nettiselain (jossa rajatut sivustot)

Yksikön palvelukartta (eri osa-alueiden virkamiehet ja tehtävänkuvat) 

Kirjasto

Puhelin

Skype tms.

Kuntoutuspalvelut (ohjelmatyö, päihdetyö, työntekijän konsultointi, itseapuohjelmat, jne.)

Puheyhteys virkailijoihin

Muu mikä

Muu mikä
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13. Muuta kommentoitavaa sellipäätejärjestelmän käyttöönottoon liittyen

Asiakaspäätteen sijainti

14. Millainen laite sellipäätteen tulisi olla?

Tablet-malli

Näyttöpääte ja näppäimistö

Tablet-malli ja erillinen näppäimistö

Joku muu, mikä:

15. Minne sinun miestäsi asiakaspääte pitäisi asentaa?

Kiinteästi sellin seinään

Kiinteästi sellin pöytään

Vapaasti liikuteltavissa sellissä
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16. Vapaa palautteesi Älykäs vankila -projektille
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Liite 3 - Kysely sähköisen asioinnin yhdyshenkilöt 

Kysely sähköisen asioinnin yhdyshenkilöt: 

 

Mitä sähköistä asiointia vangilla on yksikössäsi mahdollisuus toteuttaa? 

 

Millainen on vankien sähköisen asioinnin työasemien käyttöaste tällä hetkellä? Mihin tarkoitukseen 
sähköisen asioinnin työasemia pääasiassa käytetään? 

 

Kuinka paljon käytetään Skypeä yhteydenpitoon? 

 

Kuinka paljon hyödynnetään videoneuvotteluyhteyttä käräjäistuntojen tms. asioinnin hoitamiseksi? 

 

Mikäli yksikössänne järjestetään vankien perus- tai lukio-opetusta, millaista ja miten toimivaa on Moodlen 
käyttö tällä hetkellä? 

 

Miten paljon käytetään sähköisiä kirjastopalveluja? 

 

Miten paljon käytetään sähköistä asiointimahdollisuutta sosiaali-, asunto- ja työelämän asioiden 
hoitamiseksi? 

 

Miten paljon vangit käyttävät omia laitteita sähköiseen asiointiin (avolaitoksissa)? 

 

Onko vangin mahdollista käyttää mobiili-applikaatioita tai sähköistä asiointipalvelua livenä Skypen, chatin 
tai vastaavan online-neuvontapalvelun muodossa ohjatusti / valvotusti? Kursseja tms. (avolaitoksissa)? 

 

Kykenevätkö vangit missä määrin käyttämään sähköisiä laitteita RanSu:n mukaisten tavoitteiden 
edistämiseksi (opiskelu-, asunto-, työ- ja sosiaalisten / perhe-asioiden hoitaminen, tiedonhankinta, itseapu 
jne.)? 

 

Kuinka helppoa / vaikeaa / henkilökuntaa työllistävää sähköisen asioinnin mahdollistaminen vangeille on 
tällä hetkellä? 
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Vankien motivoituneisuus ja kyky oppia tämän kaltaista palveluiden käyttöä tällä hetkellä yksikkösi 
näkökulmasta (käyttöaste yms. tällä hetkellä jonkinlaisena mittarina)?  

 

Miten sähköistä asiointia / palveluiden käyttöä tulisi jatkossa mielestäsi kehittää (lisää asiointipäätteitä, 
enemmän sähköisiä palveluja, ohjattua sähköisten palvelujen käyttöä RanSu:n mukaisissa asioissa / 
jäsentämistä selkeämmäksi osaksi kuntoutusta / yhtenä keinona kuntouttaa, päätteet vangeille selliin, 
muut ”älykkäät ratkaisut” jne.)? 

 

Mitä ajatuksia käynnissä oleva Älykäs vankila -hanke herättää sinussa? 

 

 

 

 

 

 


