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Tiivistelmä

Yhdyskuntapalvelu on muiden yhdyskuntaseuraamusten joukossa erityinen 
siinä suhteessa, että sen toimeenpano tapahtuu tekemällä palkatonta työ
tä jossain tavanomaisissa työyhteisössä. Palvelupaikkoina toimivat tavalli
set työpaikat useimmiten kunnissa tai erilaisissa yhdistyksissä, ja sen lisäksi 
palvelupaikkoja on seurakunnissa ja valtion organisaatioissa. Toimeenpanon 
toteuttamistapa tekee yhdyskuntapalvelusta mielenkiintoisen ja tärkeän tutki
muskohteen sekä kiinnittämällä huomio seuraamukseen itseensä että seuraa
muksen kehittämiseen. Yhdyskuntapalvelu on vaihtoehto vankeudelle suhteel
lisen tarkasti rajatussa raamissa. Rangaistuksen vaihtoehtoluonne tekee sen 
legitimaatioperustasta varsin herkän niin sanotun yleisen mielipiteen silmissä, 
tosin Suomessa yhdyskuntapalvelua kohtaan ei ole esitetty laajasti kärkevää 
kritiikkiä. Yhdyskuntapalvelua on tutkittu verrattain vähän sen käyttöön nähden.

Tämä tutkimusraportti esittelee esitutkimusvaihetta väitöskirjatutkimukselle ja 
sen tuloksia. Raportti esittelee tutkimushankkeen ensimmäisen vaiheen, jos
sa eri toimijoiden haastatteluihin perustuen on haettu vastauksia siihen miten 
yhdyskuntapalveluun valikoituminen tapahtuu, mitä yhdyskuntapalvelu on ar
jen toimintana ja millaisena rangaistuksena yhdyskuntapalvelu koetaan eri toi
mijoiden näkökulmasta. Tutkimuksessa yhdyskuntapalvelua lähestytään arjen 
toiminnan näkökulmasta, jolloin keskeisiä analyysiä jäsentäviä käsitteitä ovat 
kansalaisyhteiskunta (sosiaaliset verkostot palvelupaikoilla), yhdyskuntapalve
lun yhteiskuntaan integroivat elementit (sosiaaliset verkostot palvelupaikalla, 
onnistumisen kokemukset palvelutehtävissä ja ammatillinen auttaminen ja seu
raamusjärjestelmä erityisine ohjelmineen) ja edellisiin liittyen yhdyskuntapalvelun 
rangaistusulottuvuudet (tarkka aikataulutus, päihteettömyys yhdyskuntapalve
lussa ja palveluntien kontrolli koko tuomion ajan). Tutkimuksen näkökulma on 
yhteiskuntatieteellinen.

Yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksestä alkaa suhteellisen pitkäkestoinen 
vaihe, jolloin syytetyn / tuomitun henkilön elämään puututaan monella tapaa. 
Soveltuvuusselvityksissä kootaan tietoa sekä oikeuden päätösharkintaa että 
mahdollisen toimeenpanon sujuvuutta silmälläpitäen. Soveltuvuusselvitysvaihe 
mahdollistaa periaatteessa myös positiivisen intervention asiakkaan auttami
seksi. Soveltuvuusselvityksiä tarkastelemalla yhdyskuntapalveluun tuomitsemi
sen kynnystä voi pitää suhteellisen alhaisena. Jos tarkasteltavana olisi yhdys
kuntapalvelun käyttöaste, tuomitsemisen kynnystä voi pitää varsin korkeana. 
Tuomitsemiseen vaikuttavat vahvasti myös muut tekijät formaalin oikeudenkäy
tön alueella. 



Yhdyskuntapalvelu vaatii siihen tuomitulta useimmiten enemmän kuin siihen 
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rakenteita erityisesti niille tuomituille, jotka ovat aloittaneet jonkinlaisen oman 
muutostyöskentelyn päästäkseen irti rikoksista ja niihin keskeisesti liittyvästä 
päihteiden käytöstä. Tässä suhteessa yhdyskuntapalvelu on jotain erityistä, 
mutta samalla tällaisen rakenteen täysimittainen hyödyntäminen vaatii paljon 
kehittämistä ja ammatillista osaamista niin kriminaalihuolto kuin sosiaalityöltä
kin.

Yhdyskuntapalvelussa palkattomaan työhön yhdistyvät yhdyskuntapalvelupai
kan, usein varsin rikkaat, sosiaaliset verkostot, jotka eivät tule helposti näky
viksi. Tämä rakenne mahdollistaa onnistumisen kokemuksia työtehtävissä ja 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen osallistumisessa. Tästä muodostuu usealle 
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Referat

Samhällstjänst är ett speciellt straff jämfört med andra samhällspåföljder i den 
mening att tjänsten verkställs så att oavlönat ar�ete utförs i en normal ar�etsing att tjänsten verkställs så att oavlönat ar�ete utförs i en normal ar�ets
gemenskap. Tjänstgöringsplatserna �estår av vanliga ar�etsplatser, oftast i 
kommuner eller diverse organisationer. Dessutom finns det tjänstgöringsplat
ser i församlingar och statliga organisationer. Sättet på vilket samhällstjänst 
verkställs gör tjänsten intressant och viktig som ett forskningso�jekt. Forsk
ningen i samhällstjänster är också viktig med tanke på själva påföljden och 
hur den ska utvecklas. Samhällstjänst är ett alternativ till fängelse inom relativt 
noggrant �egränsade ramar. Straffets alternativa karaktär medför att legitime
ringsgrunden är högst känslig i den allmänna opinionens ögon. I Finland har 
det visserligen aldrig framförts någon omfattande skarp kritik mot samhälls
tjänst. Samhällstjänst är ett jämförelsevis outforskat tema med tanke på hur 
mycket tjänsten tillämpas.

Denna forskningsrapport hänför sig till förundersökningsskedet till en disserta
tion och presenterar  forskningsresultaten. Rapporten redogör för undersök
ningsprojektets första skede som utifrån intervjuer med diverse aktörer sökte 
svar på följande frågor: hur väljs tjänstgörarna ut, vad inne�är samhällstjänst 
som vardaglig verksamhet och hur uppfattas tjänstens straffkaraktär av de 
olika aktörerna. Approachen till samhällstjänst är den vardagliga verksamhe
ten, varvid de centrala �egrepp som strukturerar analysen är det civila sam
hället (sociala nätverk på tjänstgöringsplatserna), de element som integrerar 
tjänstgörarna i samhället (sociala nätverk på tjänstgöringsplatserna, erfaren
heter av framgång med ar�etsuppgifterna, professionellt �istånd och specifika 
program i påföljdssystemet) och samhällstjänstens straffkaraktär (noggrann 
tajming, a�stinens från rusmedel och kontroll av tjänstgöringen under hela 
strafftiden). Forskningsperspektivet är samhällsvetenskapligt.

Efter utredningen av lämplighet för samhällstjänst inleds ett relativt långvarigt 
skede då det sker flera ingrepp i den åtalades / dömdes liv. När lämpligheten 
utreds samlas det information med tanke på rättens övervägande och smidig
heten av den eventuella verkställigheten. Lämplighetsutredningarna gör det i 
princip möjligt att positivt intervenera för att hjälpa klienterna. När utredningar
na granskas kan tröskeln till �eslut om samhällstjänst anses vara jämförelsevis 
låg. När graden av tillämpning av samhällstjänst granskas kan tröskeln anses 
vara synnerligen hög. Domstolarnas �eslut påverkas också av andra formella 
rättskipningsfaktorer.



Samhällstjänst kräver av den dömde vanligen mera än den konkreta �indande 
tid som tjänsten omfattar. Det oavlönade ar�etet �inder tjänstgöraren under 
en relativt lång tid, och de olika aktörerna tycks därför anse att straffet är 
jämförelsevis krävande. Denna omständighet återspeglas också i de inter
vjuades utsagor om de samhällsintegrerande elementen i tjänsten. Vid sidan 
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spelar individuellt övervägande en större roll. Samhällstjänst kan er�juda stöd
jande strukturer särskilt till de dömda som har inlett något slags eget ar�ete 
på att ändra sig för att komma loss från kriminalitet och därmed förknippat 
miss�ruk av rusmedel. I detta avseende är samhällstjänst ett specifikt feno
men. Men ett maximalt utnyttjande av dessa strukturer kräver samtidigt ett 
omfattande utvecklingsar�ete och professionellt kunnande i kriminalvården 
och det sociala ar�etet.
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terialet ger dock vid handen att de  pro�lematiska situationerna är relativt få.
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SAATTEEKSI
Tämä tutkimusraportti on syntynyt Rikosseuraamusviraston ja sosiaalialan 
osaamiskeskus Pikassoksen yhteistyösopimuksen pohjalta. Tämä on ensim-
mäisen vaiheen tuotos tutkimuksessa, jonka tavoitteena on henkilökohtainen 
väitöskirja. Siinä tutkitaan yhdyskuntapalvelua konstruktiona, jossa rangais-
tus sijoittuu kansalaisyhteiskuntaan.

Tutkimusidea sijoittuu 1990 – luvun jälkipuoliskolle, jolloin toimin silloisen 
Kriminaalihuoltoyhdistyksen Tampereen aluetoimiston johtajana. Yhdyskunta-
palvelu oli juuri kasvamassa nykyisiin mittoihinsa ja siihen liittyi seuraamuk-
sena monia innostuneita odotuksia. Olihan yhdyskuntapalvelu oikeastaan 
ensimmäinen seuraamus, joka vakavasti haastoi niin sanotun uusklassisen 
oikeusajattelun – tai ainakin se kyseenalaisti uusklassismin jäykimpiä piirtei-
tä. Sovittelulla oli ollut aiemmin samankaltainen rooli, mutta se ei Suomessa 
koskaan kehittynyt varsinaiseksi seuraamukseksi. Vaikka yhdyskuntapalvelu 
koettiin tärkeäksi uudistukseksi, minua jäi vuosiksi vaivaamaan se, miksi sille 
ei nähdä aktiivisempaa roolia lainrikkojien kanssa tehtävässä työssä? Miksi 
tyydytään hokemaan, että yhdyskuntapalvelussa henkilö säilyttää työpaik-
kansa, perheensä, asuntonsa jne.?

Marraskuussa 2005 KHY:n Tampereen aluetoimiston 50-vuotisjuhlissa pidetyt 
Jarmo Littusen ja Tapio Lappi-Seppälän alustukset herättivät edellä kuvatut 
kysymykset uudelleen henkiin. Tarkoitukseni oli alun perin tehdä pienimuotoi-
nen kysely yhdyskuntapalvelun palvelupaikoille. Halusin tietää, ajattelevatko 
tavalliset työssä käyvät ihmiset, jotka tuntevat yhdyskuntapalvelun käytän-
nön, yhdyskuntapalvelusta toisella tavalla kuin ns. suuri yleisö tai päätöksen-
tekijät, jotka eivät tunne yhdyskuntapalvelun käytäntöä.

Puhuin ideasta professori Tarja Pösölle ja hän innosti jatkamaan, mutta ke-
hotti miettimään myös väitöskirjan tekoa. Rikosseuraamusvirasto ei luvannut 
rahoitusta kuvatunkaltaiselle selvitykselle, mutta pyysi täydentämään sen 
enemmän tutkimukselliseksi hankkeeksi. Kävin keskusteluja Rikosseuraa-
musvirastossa ja Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistoissa, jotta hanke 
vastaisi myös rahoittajan tarpeita. Lopputuloksena oli myönteinen rahoitus-
päätös, joka mahdollisti vuoden työskentelyn. Myöhemmin sain vielä Kri-
minaalihuollon tukisäätiöltä ns. kannustusrahaa, koska tutkimukseni sivuaa 
myös sen kehittämistarpeita.

Tämä tutkimusraportti on tulos tutkimushankkeeni ensimmäisestä vaiheesta. 
Siihen on koottu suhteellisen laajan empiirisen aineiston analyysia ja tulok-
sia. Tässä raportissa painopiste on yhdyskuntapalvelun arjen ja luonteen 
kuvaamisessa. Seuraavaksi ryhdyn työstämään tutkimusta teoreettisempaan 
suuntaan. Tarkoitukseni on väitöskirjatyössäni pohtia, mitkä ovat ne teoreetti-
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set perusteet, joiden varassa yhdyskuntapalvelu ja yhdyskuntaseuraamukset 
ovat kehittyneet; ja minkälaisten teoreettisten sitoumusten varassa kansa-
laisyhteiskuntaan sijoittuvat seuraamukset voisivat edelleen kehittyä.

Tämän raportin ei alun perin ollut tarkoitus tulla julkaistuksi. Ohjausryhmän 
pyynnöstä muokkasin sitä kesäkuussa 2009 julkaistavaan muotoon. Tämän 
jälkeen raportin kielenhuoltoon tarttuivat Marjaana Eskelinen ja Jouko Laiti-
nen yhdessä. Olen heille kiitollinen mutkikkaiden lauserakenteideni oikomi-
sesta ja muusta avusta. Jäljelle jääneistä pulmista vastaan luonnollisesti itse.

Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat mahdollistaneet tämän tutkimuksen etene-
misen. Suurin kiitos kuuluu niille, jotka osallistuivat haastatteluihin, sillä ilman 
heidän panostaan tässä raportissa esitetty näkökulma aiheeseen ei olisi ollut 
mahdollinen. Kiitos kuuluu tietysti myös rahoittajille ja ohjausryhmään kuulu-
neille henkilöille. Edellinen mahdollisti työn tekemisen ylipäätään. Jälkimmäi-
set, ohjaajani Tarja Pösö ja erikoistutkija Henrik Linderborg kaikkein kärsiväl-
lisimpänä, ovat auttaneet minua pääsemään sisälle tutkimuksen tekemiseen. 
Se ei ole monen vuoden tutkimustauon – ja hallinnoissa pyörimisen – jälkeen 
ollut aivan helppoa. 

Mouhijärvellä 30.6.2009  Lasse Rautniemi 
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1.  JOHDANTO
Niin sanottu suuri yleisö mieltää yhdyskuntapalvelun vankeutta lievemmäksi 
rangaistukseksi yleensä sen takia, että muodollisesti yhdyskuntapalvelussa 
yksi tunti palkatonta työtä vastaa yhtä päivää vankeutta. Tämä asia on ollut 
suhteellisen usein (julkisuudessa) esillä. Muuntosuhteen ”oikeudenmukai-
suutta” on kysytty mm. iltapäivälehtien ”kyllä vs. ei” -puhelinäänestyksis-
sä. Muuntosuhde muuttuu hieman ankarammaksi, kun vankilatuomioiden 
määräosasäännökset otetaan huomioon. Jos yhdyskuntapalvelua ei kuvata 
konkreettisena toimintana, vaan pelkkinä tuntien ja päivien vertailulukuina, 
muuntosuhdetta on vaikea ymmärtää ja yhdyskuntapalvelu näyttäytyy hel-
posti erityisen lievänä rangaistuksena. 

Muuntosuhteen – yksi päivä vankeutta vs. yksi tunti yhdyskuntapalvelua – 
ohella toinen syy, miksi yhdyskuntapalvelu mielletään vankeutta lievemmäksi 
rangaistukseksi, syntyy siitä peruslähtökohdasta, että yhdyskuntapalvelul-
la pyritään estämään vankeuden aiheuttamat yhteiskunnasta syrjäyttävät 
mekanismit. Sosiaalisia haittavaikutuksia aiheutuu, kun henkilö menettää 
vankilaan joutuessaan mahdollisesti työ- tai opiskelupaikkansa, asuntonsa. 
Vankeus vaikeuttaa mm. yhdyskuntapalvelua olennaisesti enemmän perhe- 
ja muiden sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä. Jos yhdyskuntapalvelusta pu-
huttaessa korostetaan pelkästään yhteiskuntaan integroivia tekijöitä, välittyy 
helposti kuva rangaistuksesta, jossa ei ole juurikaan nähtävissä rankaisemi-
sen elementtejä.

Vaikka Suomessa harjoitettua kriminaalipolitiikkaa kohtaan ei ole hyökätty 
erityisen voimakkaasti, on tärkeää, että seuraamusten sisältöä tutkitaan ja 
tuloksia esitellään. Koska ”vaihtoehtoiset” ja niin sanotut yhdyskuntaseu-
raamukset ovat seuraamuksia, joissa tuomittua ei eristetä muista ihmisistä, 
niiden legitimaatioperusta on vankilaa herkempi. Seuraamuksesta syntyvillä 
mielikuvilla on vaikutus siihen, miten seuraamuksiin suhtaudutaan. Mielikuvat 
vaikuttavat siten myös luottamukseen koko oikeusjärjestelmään. Yhdyskunta-
palvelua on tutkittu Suomessa verrattain vähän. Tutkimustietoa tarvitaan, jotta 
yhdyskuntaseuraamusten käytölle olisi olemassa riittävän laaja legitimaatio-
perusta ja niiden käyttö kohdistuisi siten, että yhdyskuntapalvelu saavuttaisi 
sille asetetut tavoitteet.

Tutkimukseni tarkoitus on tutkia yhdyskuntapalvelua ja sen toteutumista 
arjessa. Näkökulma on yhteiskuntatieteellinen. Tämä raportti perustuu siihen 
vaiheeseen tutkimusta, jossa eri toimijoiden haastatteluihin perustuen haen 
vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1. Millaisena yhdyskuntapalvelun suorittajat, palvelupaikan yhdyshen-
kilöt, palvelun toimeenpanoviranomaiset sekä syyttäjät ja tuomarit 



12 13

näkevät yhdyskuntapalvelun merkityksen rangaistuksena ja väli-
neenä edistää rangaistujen yhteiskuntaan integroitumista?

2. Miten ja keihin yhdyskuntapalveluun valikoiminen tapahtuu soveltu-
vuusselvityksen pyytämisen ja sen laatimisen prosessina?

3. Miten yhdyskuntapalvelun uudistamisajatuksiin suhtaudutaan 
palvelun suorittajien, palvelupaikan yhdyshenkilöiden, palvelun 
toimeenpanoviranomaisten sekä syyttäjien ja tuomareiden keskuu-
dessa?

Tämä raportti esittelee esitutkimusvaihetta ja sen tuloksia. Niiden pohjalta on 
tarkoitus muodostaa teoreettiseen keskusteluun perustuva aineiston tarkem-
pi analyysi, jonka puolestaan on määrä tulla väitöstutkimukseksi. Luvussa 
kaksi kuvaan yhdyskuntapalvelua seuraamuksena, yhdyskuntapalvelun 
liittymistä laajempaan yhdyskuntaseuraamusten käsitteeseen ja käytäntöön 
sekä yhdyskuntapalvelun käyttöönottoa Suomessa. Edelleen käyn lävitse sitä 
teoreettista keskustelua ja tutkimusta, joka liittyy yhdyskuntapalveluun yhdys-
kuntaseuraamuksena. Tutkimuksen seuraavan, väitöstutkimukseen tähtäävän 
vaiheen kuvaus on esitetty alustavasti toisen luvun lopussa, jossa kehittelen 
yhdyskuntapalvelun analyysia lähinnä kansalaisyhteiskunnan teoreettisen 
käsitteen varassa. Tarkoitukseni on sen avulla liittää yhdyskuntapalvelu 
osaksi laajempaa yhteiskuntateoreettista keskustelua. Toisen luvun lopussa 
esittelen tutkimusaineiston ja sen analyysin vaiheet.

Kolmannessa luvussa aloitan empiirisen aineiston analyysin yhdyskuntapal-
veluun soveltuvuuden arvioimisesta. Se on rangaistuksen harkintaan ajoittu-
va, pääsääntöisesti syyttäjän aloitteesta alkava osa prosessia, joka tehdään 
ennen mahdollista yhdyskuntapalvelutuomiota. Se on erityinen vaihe ainakin 
kahdessa merkityksessä. Ensinnäkin yhdyskuntapalvelu on rangaistus, jossa 
edellytetään rangaistun suostumusta. Toisaalta soveltuvuusselvityksessä 
arvioidaan hänen suoriutumisedellytyksiään mahdollisesta yhdyskuntapal-
velusta. Molemmat seikat liittyvät siihen, että yhdyskuntapalvelurangaistus 
toimeenpannaan niin, että rangaistusta suorittava henkilö on ns. tavallisten 
kansalaisten – siis ei-viranomaisten – joukossa osana (työ)yhteisöä tuomio-
taan suorittaessa. Soveltuvuuden arvioinnista alkaa varsin moniportainen ja 
pitkäkestoinen prosessi, jolloin epäilty/ rangaistukseen tuomittu on erilaisen 
arvioinnin ja tarkkailun kohteena. Tämä vaihe kuuluu seuraamuksessa niin 
sanotun formaalin oikeudenkäytön alueeseen.

Neljännessä luvussa huomio siirtyy informaalin oikeudenkäytön alueeseen, 
kun analysoin haastatteluaineistoa arjen tasolla tapahtuvana rangaistuksen 
toimeenpanona. Toimeenpano syntyy monimutkaisesta kokonaisuudesta, 
johon vaikuttavat palvelupaikan olosuhteet, työkulttuuri, yhdyskuntapalvelun 
palvelutehtävien luonne- ja organisointi, palvelupaikalla muodostuvat vuoro-
vaikutustilanteet yhtä hyvin kuin yhdyskuntapalveluun tuomitun omat edelly-
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tykset ja asenne. Haastateltavat nostivat puheessaan esiin tiettyjä ristiriitoja. 
Erityisteemana (palvelupaikkojen ulkopuolella ilmenevinä) tulevat esille risti-
riidat asiakkaiden ja viranomaisten (erityisesti sosiaalityöntekijöiden) välillä.

Viidennessä luvussa analyysin kohteena on yhdyskuntapalvelu rangaistukse-
na eri positioissa toimivien näkökulmasta. Syyttäjien, tuomareiden ja Kri-
minaalihuollon työntekijöiden eli viranomaisten näkökulman rinnalla analyysin 
kohteena ovat yhdyskuntapalvelun suorittajien kokemukset yhdyskuntapal-
velusta rangaistuksena. Monilla on omakohtainen vertailumahdollisuus vanki-
lassa suoritettuun rangaistukseen.

Päätösluvun kuusi jälkeen ovat liitteenä haastattelussa käyttämäni teema-
haastelurungot ja käyttämäni lähteet.
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2. YHDYSKUNTAPALVELU 
RANGAISTUKSENA

2.1 YHDYSKUNTAPALVELU 
YHDYSKUNTASEURAAMUSTEN 
LAAJASSA KENTÄSSÄ

Yhdyskuntapalvelun ja oman tutkimukseni taustalla voidaan laajasti ottaen 
nähdä yhdyskuntaseuraamusten käsitteen määrittely ja yhdyskuntapalvelun 
paikka seuraamusjärjestelmän ja niin sanottujen yhteiskunnan normaalien 
palvelujen risteyskohdassa. Euroopan neuvoston suositus (Council of Euro-
pe..., R 92 16) on toiminut lähtökohtana useimpien Euroopan maiden järjes-
telmille. Suosituksen mukaan yhdyskuntaseuraamuksilla tarkoitetaan;

…..sellaisia seuraamuksia ja toimenpiteitä, jotka eivät sulje tuomittua 
yhdyskunnan ulkopuolelle, mutta rajoittavat jossain määrin hänen 
vapauttaan ehdoin ja/tai velvoittein, ja joiden toimeenpano annetaan 
voimassa olevissa säännöksissä tarkoitettujen elinten tehtäväksi. 
Käsitteellä tarkoitetaan tuomioistuimen tai tuomarin määräämiä seu-
raamuksia ja toimenpiteitä, jotka on toteutettu ennen seuraamuksesta 
tehtyä päätöstä tai tällaisen päätöksen sijaan, sekä toimenpiteitä, jotka 
merkitsevät vankeusrangaistuksen suorittamista muualla kuin rangais-
tuslaitoksessa.

Suomessa Kriminaalihuoltolaitos on määritellyt yhdyskuntaseuraamukset 
seuraavasti: 

”Yhdyskuntaseuraamukset ovat ehdollisesti rangaistujen nuorten 
valvonta, nuorisorangaistus, ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta ja 
yhdyskuntapalvelu. Nämä seuraamukset toimeenpannaan normaalin 
arkielämän piirissä ja toimeenpanossa on mukana viranomaisten lisäk-
si tavallisia kansalaisia palvelupaikkojen yhdyshenkilöinä ja yksityisval-
vojina.” (Yhdyskuntaseuraamustyön… 2006, 9)

Yhdyskuntaseuraamuksia ja yhdyskuntapalvelua koskeva keskustelu on 
lisääntynyt voimakkaasti 2000–luvulla, ja seuraamukset hakevat paikkaan-
sa itsenäisinä rangaistusmuotoina. Suomessa tämä näkyy muun muassa 
Rikosseuraamusviraston kokoamassa laajassa yhdyskuntaseuraamuksia ja 
yhdyskuntapalvelua koskevassa keskustelussa ja niiden pohjalta tehdyis-
sä linjauksissa (Yhdyskuntaseuraamustyön … 2006). Asiakirja on samalla 
laaja katsaus kansainväliseen keskusteluun. Vaikka keskustelua onkin alettu 
käydä, on yhdyskuntapalvelu osana yhdyskuntaseuraamuksia yhä monessa 
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mielessä alisteinen vankeusrangaistukselle. Sen kehittäminen edellyttäisi 
nykyistä vankempaa teoreettista jäsennystä (Rex 2005, Roberts 2004). 

Suomessa yhdyskuntaseuraamusten kehittämisen linjausasiakirjan (2006) 
jälkeen on nostettu kansainvälisen keskustelun innostamana esiin kysy-
mys, ovatko kaikki ns. avoseuraamukset myös yhdyskuntaseuraamuksia. 
Ovatko esim. arestityyppiset seuraamukset yhdyskuntaseuraamuksia, ellei 
niihin liity sellaisia elementtejä, joiden avulla tuomittu pyritään kiinnittämään 
jonkin yhteisön jäsenyyteen? Nimenomaan yhdyskuntapalvelu on Suomessa 
vaikuttanut hyvin voimakkaasti yhdyskuntaseuraamuksista käytävään kes-
kusteluun, muun muassa haastamalla ns. uusklassisen oikeusajattelun, jota 
alettiin 1980–luvulla yhä useammin kritisoida siitä, ettei seuraamusjärjestel-
mä kykene vastaamaan riittävästi yksilöllisiin tarpeisiin. Tekokeskeisyyden ja 
tasa-arvon vaatimuksen rinnalle nousi haastajia, vaikka suomalaista oikeus-
järjestelmää voidaan perustellusti pitää edelleen varsin selkeäpiirteisenä ja 
uusklassiseen ajatteluun tukeutuvana. Nykykeskustelun taustalla on myös 
ajatus, ettei yhdyskuntaseuraamuksia ja yhdyskuntapalvelua ole käytetty niin 
paljon kuin olisi mahdollista. Käytön lisäämistä voidaan lähestyä joko talou-
dellisen tarkoituksenmukaisuuden tai yhteiskuntaan integroimisen näkökul-
masta. Jälkimmäinen liittyy niin sanottuun restoratiiviseen oikeusajatteluun 
(ks. esim. Hedderman 2007, 473–474; Johnstone & Ness 2007), jossa ran-
gaistusten toimeenpanoon liitetään niiden mahdollisuus toimia kuntouttavina 
eikä pelkästään rankaisevina seuraamuksina. Näin ollen yhdyskuntapalvelua 
koskeva teoreettinen keskustelu on osa laajempaa yhdyskuntaseuraamuk-
sista käytävää keskustelua.

2.2 YHDYSKUNTAPALVELU SUOMESSA

Oikeusministeriö asetti syyskuussa 1988 Inkeri Anttilan johtaman toimikun-
nan, jonka tehtäväksianto oli muotoiltu (oikeus)hallinnon ”kielellä” seuraavas-
ti: ”rikoslakiprojektin vankeusrangaistuksen vaihtoehdoista laatimaan mietin-
töön sisältyvän ehdotuksen (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 
4/1987) ja siitä annettujen lausuntojen pohjalta laatia hallituksen esityksen 
muotoon ehdotus lainsäädännöksi, joka mahdollistaa yhdyskuntapalvelun 
määräaikaisen kokeilun tuomioistuimen tuomitsemana rangaistuksena.” 
(Komiteanmietintö 1989).

Yhdyskuntapalvelutoimikunta totesi mietinnössään, että työn käyttäminen 
rangaistuksena on ongelmallista mm. kansalaisoikeuksia ja poliittisia oi-
keuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (1966) sisällön kannalta. 
Kun työ mielletään modernissa yhteiskunnassa useimmiten oikeudeksi, 
sen käyttäminen rangaistuksena ei ole ongelmatonta juridis-hallinnollisessa 
katsannossa. Sopimuksen estämättä voidaan työtä teettää henkilöllä, joka 
on menettänyt vapautensa tuomioistuimen tuomion perusteella. Silloin ei ole 



16 17

kyse pakkotyöstä, jonka mainittu sopimus kieltää. Yhdyskuntapalvelussa tuo-
mittu suostuu yhdyskuntapalveluun ja sen sisältämään työvelvoitteeseen – ja 
useassa tapauksessa nimenomaisesti haluaa valita tämän vaihtoehdon.

Yhdyskuntapalvelutoimikunnan mietinnössä viitataan Kansainvälisen työjär-
jestön pakollista työtä koskevaan sopimukseen (SopS 44/1935): ”..tuomiois-
tuimen päätöksen nojalla ja julkisen viranomaisen valvonnassa suoritettava 
työ tai palvelu on sallittua, jos työn suorittajaa ei aseteta yksityisten yhtiöiden 
tai yksityisoikeudellisten juridisten henkilöiden käytettäväksi.” (Komiteanmie-
tintö 1989, 11). Tämä periaate on muovannut yhdyskuntapalvelun palvelu-
paikkajärjestelmää voimakkaasti. Muutospaineita sellaisten tulkintojen teke-
miseksi, jolla palvelupaikkojen kirjoa voitaisiin laajentaa, on ollut kaiken aikaa. 
Mainittu sopimus antaa ”yksityisoikeudelliselle yhteisölle” mahdollisuuden 
toimia palvelupaikkana, jos rikoksentekijä antaisi siihen suostumuksensa. 

Yhdyskuntapalvelutoimikunnan mietinnössä (Komiteanmietintö 1989, 11–12) 
korostuu neljä asiaa:

1. Yhdyskuntapalveluseuraamus ei saisi pahentaa kilpailua työpai-
koista.

2. Yhdyskuntapalveluseuraamusta ei pitäisi rinnastaa palkkatyöhön.

3. Yhdyskuntapalveluseuraamuksen suorittajalle ei makseta palk-
kaa (vs. esim. vankilassa tehtävä työ), koska yhdyskuntapalvelu-
seuraamus ei heikennä sen suorittajan mahdollisuuksia ansaita 
elantoaan kuten vankilaan joutuminen tekee.

4. Yhdyskuntapalveluseuraamuksen ei pitäisi heikentää tuomitun 
taloudellista asemaa (välittömien kulujen, kuten matkat palvelupai-
kalle, korvaamisen periaate).

Niin ikään toimikunnan mietinnössä (s. 16) ennakoidaan palvelutehtäviä ja 
palvelupaikkoja seuraavaan tapaan. 

1. Yhdyskuntapalvelussa suoritettavat tehtävät voivat olla hyvin erilai-
sia. Toisin sanoen palvelupaikoille jää varsin paljon harkintavaltaa 
toimikunnan mietinnön mukaan.

2. Tehtäviltä odotetaan suhteellisen yksinkertaista luonnetta, jotta 
niistä voi suoriutua varsin vähäisillä kvalifikaatioilla, ilman erityistä 
ammattitaitoa (mainittuna ovat ”siivous- ja kunnostustyöt” sekä 
”järjestöjen toimintaan liittyvät avustavat tehtävät”). 

3. Silti toimikunta odottaa tehtävien olevan sellaisia, että ne koetaan 
mielekkäiksi, jotta palvelun onnistumisedellytykset kasvaisivat.
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4. Palvelupaikkaa järjestettäessä tulisi varmistua palvelupaikan 
sopivuudesta tuomitulle. Näin ollen halutaan korostaa yksilöllisiä 
ominaisuuksia ja sitä, että työtehtävät sinällään eivät ole rangais-
tusta.

5. Palvelupaikan järjestäjinä voisivat olla ”julkisoikeudelliset yhdis-
tykset taikka muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja säätiöt”. 
Mietinnössä todetaan nimenomaisesti, etteivät liikeyritykset tule 
kyseeseen.

Toimikunnan edellä esittämät periaatteet tulivat pitkälle huomioon otetuiksi 
toteutetussa lainsäädännössä. Toimikunnan työ viimeisteltiin vuotta myöhem-
min oikeusministeriön asettamassa Yhdyskuntapalvelun suunnitteluryhmäs-
sä, jonka mietintö jätettiin ministerille toukokuussa 1990 (Kokeilusuunnitelma 
1990). Ryhmän tehtävä oli ”yhdyskuntapalvelutoimikunnan (862/41/80 OM) 
ehdotuksiin liittyen suunnitella yhdyskuntapalvelukokeilun edellyttämät 
käytännön järjestelyt”. Suunnitteluryhmän mietinnössä korostettiin, hieman 
yhdyskuntapalvelutoimikunnan esityksiä enemmän, palvelutehtävien mie-
lekkyyttä ja hyödyllisyyttä yhteiskunnalle. Lisäksi tähdennettiin, että mikäli 
palvelun suorittajalla on erityistaitoja, niiden hyödyntämistä ”voi pitää suosi-
teltavana”. Tärkeänä pidettiin sitä, että tuomitulle voi antaa itsenäistä vastuu-
ta. Yksilölliset ominaisuudet haluttiin pitää korostetusti esillä, kun puhutaan 
palvelupaikan arjesta ja työtehtävien järjestämisestä. Taustalla on oletetta-
vasti ollut huoli siitä, kuinka palvelupaikkoja saadaan ja onnistuuko palkatto-
maan työhön perustuvan rangaistuksen tuominen suomalaisille työpaikoille 
heikon työllisyystilanteen vallitessa.

Kokeilusuunnitelmassa (1990, 7) korostuu yhdistysten rooli palvelupaikkojen 
tarjoajana, koska ne perustuvat vapaaehtoiselle ja palkattomalle työlle. Pois 
suljettiin ”pienet harrastus- tai aatteelliset yhdistykset, koska näiden toiminta 
on satunnaista”. Yhdistykset nähtiin juuri sellaisina kansalaisyhteiskunnan 
toimijoina, jotka tukisivat yhdyskuntapalvelun luonnetta vaihtoehtona vanki-
lalle. Mietinnössä ennakoitiin, että vaikka julkishallinnon tehtävät tulisi niiden 
lakisääteisyyden vuoksi tehdä omalla työvoimalla, niitä tarvitaan palvelupaik-
koina varsin runsaasti yhdistysten ohella. Näin on sittemmin tapahtunutkin. 

Yhteiskuntaan integroivista elementeistä puhuminen jää kummassakin mie-
tinnössä varsin ohueksi. Se pelkistyy puheeksi ns. tukitoimien järjestämistä. 
Niin ikään jää varsin pitkälle eksplisiittisesti artikuloimatta, miksi yhdistysten 
roolia haluttiin korostaa. Mitä ilmeisimmin sillä varauduttiin siihen kritiikkiin, 
että yhdyskuntapalvelu veisi työpaikkoja tai heikentäisi työttömien mahdol-
lisuutta työllistyä. Yhdistykset miellettiin mietinnöissä vapaaehtoistyöhön 
perustuviksi organisaatioiksi, mikä ei kovin merkittävässä määrin pidä paik-
kaansa nykyisten yhdyskuntapalvelupaikkojen osalta. Kolmannen sektorin 
työntekijöistä kylläkin suuri osa on erilaisten tukijärjestelmien avulla palkat-
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tuja. Kritiikkiä siitä, että yhdyskuntapalvelun käyttö vähentäisi palkkatyötä, ei 
ole juuri esiintynyt. 

Yhdyskuntapalvelu alkoi kokeiluna 1991 ensin osassa maata ja myöhemmin 
valtakunnallisena kokeiluna. Vuonna 1997 siitä tuli vakinainen rangaistus 
(Lappi-Seppälä 2000, 193). Laki yhdyskuntapalvelusta määrittelee suomalai-
sen yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen raamit. Siihen tuomitaan rikoksen-
tekijä, 1) joka tuomitaan vankeuteen, 2) jolle määrätään yhteinen vankeus-
rangaistus tai 3) jonka ehdollinen vankeusrangaistus määrätään pantavaksi 
kokonaan tai osaksi täytäntöön. Hänet tuomitaan pituudeltaan määrätyn, 
enintään kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta 
yhdyskuntapalveluun, jollei ehdottomien vankeusrangaistusten, aiempien 
yhdyskuntapalvelurangaistusten tai muiden painavien syiden ole katsottava 
olevan esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle. (Laki yhdyskunta-
palvelusta 1996, 3. §) Yhdyskuntapalvelu on yleinen rikoslain mukainen 
rangaistus, johon tietyin edellytyksin voidaan tuomita enintään 8 kuukauden 
ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta. Vankeusrangaistuksen pituudes-
ta riippuen, yhdyskuntapalvelun pituudeksi tulee 20–200 tuntia. Myös yli vuo-
den pituisen ehdollisen vankeusrangaistuksen lisärangaistuksena voidaan 
määrätä yhdyskuntapalvelua. Tällöin sen pituus on enintään 90 tuntia. Tätä 
seuraamusvaihtoehtoa en käsittele tutkimuksessani, koska se ei toisi olennai-
sesti uutta näkökulmaa tutkimuskysymysteni kannalta.

Lainsäädännössä ja Kriminaalihuoltolaitoksen ohjeistuksissa on tapahtunut 
muutoksia, mutta edellä kuvatut periaatteet ovat varsin pitkälle edelleen 
voimassa, ja ne ovat muovanneet yhdyskuntapalvelun käytäntöä palvelu-
paikoilla. Yhdyskuntapalvelun rooli yhteiskuntaan integroivana ja sosiaalista 
pääomaa kasvattavana seuraamuksena on selvästi korostunut 2000–luvun 
keskustelussa (ks. esim. Yhdyskuntaseuraamustyön… 2006).

Toimeenpanosta tulee kriminaalihuoltotyön 
ydintehtävä

Yhdyskuntapalvelu oli uudistus, joka muutti Suomessa voimakkaasti perin-
teistä kriminaalihuoltotyötä yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanotyöksi 
1990–luvulla. Keskeistä yhdyskuntapalvelurangaistuksen lanseerauksessa 
(ks. esim. Komiteamietintö 1989; Laki yhdyskuntapalvelusta 1996; Rikokset-
tomaan elämänhallintaan 2001) oli

1. vahva kiinnittyminen palkattomaan työhön julkisella sektorilla ja 
yleishyödyllisissä yhdistyksissä. Työtä ei siten tehdä yksityisille 
henkilöille (vrt. sovittelu) eikä voittoa tavoittelevissa liikeyrityksissä.
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2. että vankeusaika on mitta, joka muunnetaan yhdyskuntapalveluksi 
eli kyseessä on vaihtoehto ehdottomalle vankeusrangaistuksille 
enintään 8 kk:n vankeusrangaistuksissa

3. Kriminaalihuoltoyhdistys (nykyisin Kriminaalihuoltolaitos) keskittyy 
yhdyskuntapalvelussa toimeenpanoon ja

4. sosiaalityö nähdään kuntien tehtävänä.

Suomessa näyttää, lainrikkoja-asiakasryhmästä puhuttaessa, nousevan esiin 
vahva vastakkainasettelu ns. kunta – valtio. Kärjistäen voidaan sanoa, että 
valtion tehtävä on rangaista ja kunnan integroida. Yhdyskuntapalvelu ran-
gaistuksena on sellainen, jossa valtion ja kunnan, rankaisemisen ja integraa-
tion, kontrollin ja sosiaalityön vastinparit ovat asiakkaan näkökulmasta yhtä. 
Vankeuden eristäessä erityiseen tilaan, yhdyskuntapalvelu pitää lainrikkojan 
yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan. Tästä näkökulmasta  sosiaalityön roo-
li on erityisasemassa suhteessa yhdyskuntapalvelun suorittajiin ja muihin 
lainrikkojiin. Yhdyskuntapalvelu tarjoaa rakenteen, jossa asiakkaan psyko- 
sosiaalisiin ongelmiin voidaan vastata, mutta rakenne edellyttää myös aktii-
visia toimenpiteitä ja toimijoita. Siksi tämän raportin useassa luvussa käsitel-
lään yhdyskuntapalvelun suorittajan ja sosiaalityön välistä suhdetta.

Yhdyskuntapalvelulla on merkittävä osa suomalaisessa rankaisemisen 
järjestelmässä. Se on yhteiskuntataloudellisesti merkittävä vähentäessään 
vankimäärää ja tuodessaan rangaistukseen tuomittujen palkattoman työpa-
noksen yhteiskunnan käyttöön. Peruslähtökohtansa mukaisesti yhdyskunta-
palvelu voi parhaimmillaan toimia rangaistujen yhteiskuntaan integroimisen 
välineenä – mikä on ilmennyt eräissä tapauksissa väylänä työllistymiseen ja/
tai koulutukseen tai on auttanut vankilakierteen katkaisemisessa.

Yhdyskuntapalvelun käyttö alentaa vankilukua ja kustannuksia. Vuonna 2007 
tuli Kriminaalihuoltolaitoksen tilastojen mukaan toimeenpantavaksi 3411 
yhdyskuntapalvelurangaistusta ja suoritettuja yhdyskuntapalvelutunteja oli 
262 617. Tuomioiden määrät ovat pysyneet suhteellisen vakaina vuosina 
2003–2007 vaihdellen runsaan 3200 ja runsaan 3700 toimeenpantavaksi 
tulleen yhdyskuntapalvelutuomion välillä. Muuntosuhde vankeuteen nähden 
on, että päivä vankeutta vastaa yhtä yhdyskuntapalvelutuntia. Tunnit eivät 
kuitenkaan kerro korvattavien vankeuspäivien todellista määrää. Vankeus-
rangaistuksista suoritetaan erilaisia määräosia (esim. ensikertaiset puolet 
tuomiosta), mutta yhdyskuntapalvelun tuntimäärät suoritetaan kokonaan, 
jolloin toimeenpanon kesto vastaa tuomitun vankeusrangaistuksen pituutta.
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2.3 YHDYSKUNTAPALVELUUN LIITTYVÄÄ 
TEOREETTISTA KESKUSTELUA

Yhdyskuntaseuraamukset institutionalisoituivat ja työ ammattilaistui 1900–lu-
vulla teollistuneiden maiden yhdeksi rangaistusstrategiaksi. Kehitys oli osa 
sosiaalisista ohjelmista käytävää reformikeskustelua. Seuraamusten piiriin 
kuuluvien määrä alkoi kasvaa (Garland 1985, 73 – 77, ks. myös Worrall & 
Hoy 2005) ja kehitys jatkuu edelleen. Esimerkiksi Englannissa ja Walesis-
sa on pyritty yhdistämään sosiaalista selviytymistä edistäviä ja rikolliseen 
käyttäytymiseen vaikuttavia ohjelmia (esim. Rex, 2005, 145). Sama pyrkimys 
on nähtävissä myös Suomessa. Yhdyskuntapalvelun alku sijoittuu McIvorin 
mukaan 1960-luvun Kaliforniaan, josta se levisi muualle Yhdysvaltoihin ja Ka-
nadaan. Englannissa ja Walesissä alku sijoittuu vuoteen 1973 ja Skotlannissa 
vuoteen 1977 (esim. McIvor 2004, 162). Sen käytössä on varsin suuria eroja 
maittain ja aikakausittain tarkasteltuna.

Yhdyskuntaseuraamukset edellyttävät 
kansalaisten luottamusta

Yhdyskuntaseuraamusten kehittäminen riippuu paljolti kansalaisten hyväk-
synnästä (Garland 1990, 62; Maruna & King 2004; Tombs 2006). Vankeus 
vie rangaistun pois yhteiskunnasta ja seuraamus toteutetaan eristävässä 
tilassa. Vankeus hyväksytään eristävänä rangaistuksena sen ”luonnollisuu-
den” vuoksi (Foucault 2005, 414 – 416). Tuomion mittaaminen aikana eli 
päivinä, kuukausina ja vuosina, on helposti ymmärrettävissä. Se on kuin 
työaikaa, joka rankaistaessa toimii eristämisen mittana. Vankeusrangais-
tukselle ei välttämättä kaivata muita perusteluja kuin rangaistus itsessään. 
Yhä voimakkaammaksi on tullut tietoisuus siitä, ettei vankeus estä rikosten 
uusimista useimpia yhdyskuntaseuraamuksia paremmin, ja luottamus vaih-
toehtoja kohtaan on kasvamassa (esim. Roberts 2004, 13). Muutos, jossa 
rangaistus viedään kansalaisyhteiskuntaan ja sitä perustellaan kuntoutumi-
sella ja psykososiaalisilla argumenteilla, kohtaa luonnollisesti myös kritiikkiä 
ja toimenpiteiltä odotetaan vaikuttavuutta (Worrall & Hoy 2005, 96 – 97).

Marunan & Kingin mukaan on havaittavissa siirtymää asiantuntijavaltaisesta 
ja byrokraattisesta oikeudellisesta mallista avoimempaan ja yksilön tilanteet 
paremmin huomioon ottavaan oikeudelliseen ajatteluun. Heidän käsityksensä 
mukaan yleisö ei ole niin tuomitsevaa kuin viranomaiset ja poliitikot näyttävät 
usein ajattelevan. Kun mitataan rinnakkain asennetta rangaistusten anka-
ruutta kohtaan ja asennetta ns. kuntouttavia ja yhteiskuntaan sopeuttavia 
rangaistuksia kohtaan, jälkimmäiset saavat enemmän kannatusta (Maruna & 
King 2004, 88). Tutkijoiden (Maruna & King) mukaan yleisö tuntee varsin niu-
kasti yhdyskuntaseuraamuksia. Kirjoittajat käyvät lävitse teoreettisia lähesty-
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mistapoja, joilla asiaa on tutkittu ja korostavat, että mielipiteillä ja tunteilla on 
suuri merkitys riippumatta siitä, perustuvatko ne faktoihin. David Garlandiin 
viitaten (2001,185)1 kirjoittajat tuovat esille ajatuksen, että selitettiinpä rikosta 
ja suhtautumista rikoksiin staattisilla tekijöillä (kuten geenit tai psyykkiset 
yksilölliset ominaisuudet) tai esimerkiksi alakulttuuriteorioiden korostamilla 
ympäristötekijöillä, lopputulos on sama: lainrikkojan ajautuminen ”yhteisön” 
ulkopuolelle. Tästä näkökulmasta kasvaa oma kiinnostukseni tarkastella yh-
dyskuntapalvelua sosiaalisen kontrollin teorian kautta, jolloin tarkasteltavaksi 
tulee, sisältyykö yhdyskuntapalveluun käytännössä sellaisia elementtejä, 
jotka ovat omiaan kiinnittämään lainrikkojaa takaisin yhteiskuntaan (luku 2.4).

Rankaisua, hyvitystä vai yhteiskuntaan integroitumista

Henrik Linderborg käsitteli Rikosseuraamusalan neuvottelukunnassa 
4.10.2007 pitämässään esityksessä jaottelua kahteen kriminaalipoliittiseen 
suuntaukseen eli oikeudelliseen ja hyvinvointimalliin (ks. Bottoms, Rex ja 
Robinson 2004; erityisesti Skotlannin kokemuksista esim. McIvor & Mc-
Neill 2007, 135–137; ks. myös Kendall 2004, 66–67 ja Worrall & Hoy 2005, 
180–181). Suuntauksia ei ole syytä pitää puhtaina dikotomioina, vaan kyse 
on pikemmin janasta ja painotukset vaihtelevat erilaisten (poliittisten) suun-
tausten mukaan. 

Oikeudellinen malli ja sen keskeiset piirteet tarkoittavat uusklassisen 
oikeusajattelun perinteen mukaisesti keskittymistä

•	 tekokeskeisyyteen
•	 suhteellisuus- ja tasavertaisuusperiaatteeseen
•	 oikeusturvanäkökohtien pitämiseen vahvasti esillä
•	 vahvasti juridiseen näkökulmaan.

Hyvinvointimalli (Welfare Penality) ja sen keskeiset piirteet tarkoittavat, 
että

•	 kiinnitetään huomio käyttäytymiseen
•	 otetaan huomioon yksilön erityiset piirteet ja tilanteet (erityisyys)
•	 yksilölliset toimenpiteet ovat korostetusti esillä
•	 tutkimusta ja kehittämistä ohjaa monitieteinen näkökulma.

Tutkimushankkeeni kannalta em. jaottelu on mielenkiintoinen. Aineistoa (teke-
mäni haastattelut) on jatkossa mahdollista tarkastella siitä näkökulmasta, mi-
ten mainitut asiat tulevat tai jäävät tulematta, esille haastateltavien kertomuk-
sissa, kun he kuvaavat yhdyskuntapalvelun arkea. Viranomaishaastatteluissa 
keskusteltiin esim. syyttäjien tai tuomareiden kanssa siitä, voidaanko oikeus-

1 Garland, David (2001) The Culture of Control: Crime and social order in contem-
porary society. Oxford University Press. 
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istuimissa mennä enemmän yksilöllisen harkinnan suuntaan. Voidaanko 
toimeenpanovaiheessa ottaa jollain ehdoin vahvemmin huomioon yksilölliset 
elementit menettämättä uusklassismin eittämättä tärkeitä oikeudenmukaisuu-
den, ennustettavuuden ja tasa-arvon periaatteita? Olennaista on huolehtia 
siitä, että ”erityisten piirteiden huomioon ottaminen” ei johda ankarampaan 
oikeuskäytäntöön kuin ”pelkkä rankaiseminen”. Erilaisten hoidollisten ja kun-
touttavien ohjelmien yhdistyessä rankaisemiseen voi käydä myös niin, että 
hoidon epäonnistuttua seurauksena on ankarampi rangaistus kuin varsinai-
sesta rikoksesta olisi seurannut (vrt. esim. Cohen 1985, Laine 2007, 350).

ikeudellisen ja hyvinvointimallin rinnalla voisi tulla kyseeseen tarkastelu 
akselilla eristävät ja integroivat seuraamukset. Sue Rex (2005, 19–20) puhuu 
kommunikatiivisista elementeistä osana yhdyskuntaseuraamuksia. Integ-
raatio ja vuorovaikutus (kansalais)yhteiskunnan tasolla yhdistettynä amma-
tilliseen vuorovaikutukseen, loisi perustaa tarkastella yhdyskuntapalvelua 
teoreettisesti itsenäisenä konstruktiona (ks. esim. Moore et al. 2006 3 – 30), 
jossa rangaistukseen yhdistyy tuen elementtejä ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintaan vastaavasti ammatillisen työn taso. 

Ihmisten asema ja tietoisuus seuraamusjärjestelmässä riippuu usean eri te-
kijän yhteisvaikutuksesta. Rikoksen tekijään voidaan suhtautua hyvin monilla 
eri tavoilla, kuten esim. Foucault’n (2005) kuuluisa rankaisemisen historiaa 
käsittelevä teos ”Tarkkailla ja rangaista” esittää. Yhdyskuntaseuraamusten 
kehittämisen kannalta on olennaista, kuinka niiden yhteiskuntaan integroivia 
elementtejä ja rikoksia analysoivaa vuorovaikutusta voidaan lisätä seuraa-
muksen toimeenpanossa. Jos yhdyskuntapalvelun käyttöastetta halutaan 
nostaa ja seuraamuksen piiriin tulevien määrää laajentaa, on yhdyskunta-
palvelun uskottavuuden ja legitimiteetin kannalta tärkeää, että yhdyskunta-
palvelun aikana puututaan nykyistä enemmän sekä rikokseen tekona että 
rikoksentekijän sosiaalisiin ongelmiin. 

Integraatio yhdyskuntapalvelua  
jäsentävänä käsitteenä

Tässä tutkimuksessa integraatiolla tarkoitan rikoksista tuomittujen, tarkemmin 
tässä yhdyskuntapalvelua suorittavien, pyrkimyksiä, toiveita ja tekoja rikok-
sista ja rikollisesta alakulttuurista irtipääsemiseksi. Integraation onnistuessa 
rikoksista tuomitulla on kasvavaa halua ja kykyä kiinnittyä konventionaalisiin 
instituutioihin (koulu, asunto, työ, perhe jne.) ja ei-rikollisiin verkostoihin sekä 
halua ja kykyä olla tekemättä rikoksia. Haastatteluaineistossani tulee esille 
kuntoutumisen käsite, joka on tarkoittamassani mielessä osa integraation 
käsitettä. Yhteiskuntaan integroitumisella ja kuntoutumisella on useampia eri-
laisia käyttötarkoituksia (ks. esim. Raynor 2004). Lainrikkojista puhuttaessa 
kuntoutuksella tarkoitetaan usein sellaisia interventioita, joiden seurauksena 
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rikoksiin syyllistyminen vähenee ja sellaiset sosiaaliset siteet vahvistuvat, jot-
ka ovat omiaan vähentämään rikosten uusimista. Kuntoutumisella, yhteiskun-
taan sopeutumisella (rehabilitation/ reintegration) on, kun sillä tarkoitetaan 
rikoksen tekemisen jälkeen tapahtuvaa ”palaamisesta” ”yhteiskuntaan”, sikäli 
paradoksaalinen sisältö, että rikoksentekijän ”aiempi” sosiaalinen asema 
on esimerkiksi rikolliseen alakulttuuriin tai päihteiden käyttöön kiinnittynyttä. 
Yhteiskuntaan integraatio (ja kuntoutus sen osana) onkin helpompi ymmär-
tää sellaisina prosesseina, jotka edistävät tuomitun muutostyöskentelyä ja 
pääsemistä osalliseksi sellaisiin sosiaalisiin verkostoihin ja – suhteisiin, jotka 
helpottavat ylläpitämään rikoksetonta elämäntapaa. Näin kyse on sosiaalisis-
ta siteistä ja suhteista, joita voidaan kuvata sellaisilla käsitteillä kuin kiinnit-
tyminen, sitoutuminen, osallisuus ja luottamus (Raynor 2004, 195 – 196) 
suhteessa yhteiskuntaan ja siellä toimiviin ihmisiin ja instituutioihin. 

Yhdyskuntapalvelua ja yhdyskunta
seuraamuksia koskevaa tutkimusta

Suomessa on yhdyskuntapalvelua tutkittu varsin vähän sen käyttöön näh-
den. Väitöstutkimuksista voidaan mainita Henrik Linderborgin (2001) tutki-
mus, jossa hän haastatteli yhdyskuntapalvelun suorittajia saadakseen esille 
heidän näkemyksensä yhdyskuntapalvelusta rangaistuksena ja sen vaiku-
tuksista heidän elämäänsä. Yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitystilanteita 
vuorovaikutuksena tutkivat Juhila ja Pösö (2000). Anne Saarijärvi tutki amma-
tillisessa lisensiaatintutkielmassaan (2005) yhdyskuntapalvelua sosiaalityön 
erilaisina työorientaatioina. Minna-Kaisa Järvisen ammatillisessa lisensiaatin-
työssä (2007) oli tutkimusaineistona laajemmin yhdyskuntaseuraamusasiak-
kaat (mukana myös yhdyskuntapalvelun suorittajia). Hänen kiinnostuksensa 
kohteena olivat asiakkaan ja työntekijän yhteistyösuhde ja sen dialoginen ar-
viointi (tutkimus jatkuu väitöskirjatutkimuksena). Vuonna 2007 valmistui Petri 
Haajasen pro gradu -tutkielma ”Yhdyskuntapalvelun sisältämät restoratiiviset 
piirteet − tutkimus yhdyskuntapalvelusta kolmatta sektoria edustavilla palve-
lupaikoilla”. Muilun (1999) tutkimuksessa vertailtiin yhdyskuntapalveluun tuo-
mittujen rikosten uusimista vankeudessa rangaistuksensa suorittaneisiin (ks. 
myös Lappi-Seppälä 2000, 75). Mirkka Smolej teki selvityksen suomalaisesta 
rikosseuraamusalan tutkimuksesta. Hän listasi 25 tutkimusta, joista yksi oli 
väitöskirja (em. Linderborg 2001), yksi kuului kategoriaan tutkimuslaitoksen, 
järjestöjen ym. raportit sekä 23 kappaletta ”tietoon tullutta julkaisematonta 
opinnäytettä” (Smolej 2005, 16). Selvityksen johtopäätöksissä todetaan, että 
tutkimuksissa laitosrangaistustutkimus on aiheena määrällisesti ylivoimainen. 
Näin oli myös käynnissä ja suunnitteilla olevien tutkimusten suhteen.

Tilanne on toinen erityisesti Britanniassa, jossa yhdyskuntapalveluun ja laa-
jemmin yhdyskuntaseuraamuksiin ja niiden kehittämiseen kohdistuu voima-
kasta ja mitä ilmeisimmin hyvin resurssoitua tutkimusta ja siihen keskittyviä 
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yksiköitä. Voin mainita joitain tutkimuksia, jotka ovat tutkimusintressiltään 
jollain tavoin läheisiä omalle tutkimukselleni. 

Shadd Maruna ja Anna King (2004) käsittelevät yhdyskuntaseuraamusten, 
yleisen mielipiteen ja tutkimuksen suhdetta Britanniassa. He perustelevat 
yleisen mielipiteen empiirisen tutkimuksen tarvetta sillä, että yleisellä mieli-
piteellä on suuri merkitys yhdyskuntaseuraamusten legitimaatiolle, ja sitä 
kautta myös yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanosta vastaavien organi-
saatioiden (kriminaalihuolto) toiminnalle (myös Garland 1990, 62). Maruna 
ja King ovat sitä mieltä, että tuomarit ovat haluttomia tuomitsemaan yhdys-
kuntaseuraamuksia, riippumatta niiden tehokkuudesta, jos yleinen mielipide 
on niitä vastaan (em. 85; Tombs 2006). Siksi tutkijoilla on tärkeä tehtävä 
selvittää, miten yleinen mielipide muodostuu. Omassa tutkimuksessani on 
niin ikään pyritty tutkimusasetelmaan, jossa voidaan valottaa eri toimijoiden 
suhtautumista yhdyskuntapalveluun. 

Sue Rex on tutkimuksissaan (2004, 2005) lähestynyt yhdyskuntaseuraamuk-
sia pohtimalla niiden luonnetta yhtäältä rikosten ehkäisemisen ja integraation 
ja toisaalta niiden rangaistusluonteen välisenä ”kommunikaationa”. Hän 
on kehittänyt edelleen Hirshin ja Duffin ”kommunikatiivista rankaisemisen 
teoriaa”. Rexin peruslähtökohta on, että tuen ja rangaistuksen kombinaationa 
yhdyskuntaseuraamusten tutkimuksella on sekä tieteellinen että yhdyskunta-
seuraamuksien kehittämistä palveleva käytännöllinen funktio (vrt. Maruna 
& King 2004). Rexin tutkimuksiin osallistuneet näkivät em. mahdollisuuksia 
etenkin kun puheena oli vastuun ottaminen rikoksista ja tuomitun elämänta-
paan liittyvät odotukset. 

Erityisesti yhdyskuntapalvelun osalta Rex (2004, 129) on tullut siihen tu-
lokseen, että tutkimukseen osallistuneet mieltävät yhdyskuntapalvelun 
itsessään seuraamuksena, joka ohjaa tuomittuja rikoksettomaan elämänta-
paan. Yhdyskuntapalvelua ei tarkastella niinkään puhtaana rangaistuksena. 
Yhdyskuntapalvelussa palkattoman työn rinnalle tulevat sellaiset asiat kuin 
tuomitun mahdollisuus saada käsitys suojattomien ihmisten, kuten esimerkik-
si vanhusten ja vammaisten, elämästä. Lisäksi yhdyskuntapalveluun liitettiin 
motivoivia, jopa koulutuksellisia kokemuksia. Tuomitulle avautuu tätä kautta 
mahdollisuus nähdä itsensä myönteisessä valossa ja suhteessa yhteisöön. 
Rexin mukaan tämä tarjoaa myönteisen perustan itsetunnon kasvamiselle. 
Rexin johtopäätös on, että tutkimukseen osallistuneet puhuivat ja ennakoivat 
samoja tavoitteita, kuin mitä yhdyskuntapalveluohjelmiin sen alkutaipaleella 
on kohdistettu. Samalla hän muistuttaa siitä, että yhdyskuntapalvelun ja yh-
dyskuntaseuraamusten kannalta on tärkeää säilyttää balanssi rangaistuksen 
yhteiskuntaan integroivien ja rankaisevien elementtien välillä.

Bottoms, Rex ja Robinson (2004) kuvaavat yhdyskuntaseuraamuksia ja van-
keuden vaihtoehtojen etsimistä monivaiheisena prosessina, jossa on erilaisia 
painotuksia ja erilaisia lähtökohtia. Kysymys on osaprosessista, joka liittyy 



24 25

hyvinvointivaltion syntymiseen, työväenluokan integraatioon ja yksilölliset 
tekijät paremmin huomioon ottavaan rankaisemisen järjestelmään.

McIvor on tutkinut (2002 ja 2004) yhdyskuntaseuraamusten vaikuttavuut-
ta. Hänen mukaansa yhdyskuntaseuraamukset ovat yhtä tehokkaita kuin 
vankeusrangaistukset ja yhdyskuntapalvelun suorittaneiden uusiminen on 
hieman vähäisempää vankeustuomioihin verrattuna, erityisesti kun vertail-
laan suhteellisen lyhyitä tuomioita (vrt. Muilu 1999). Linderborg viittaa omas-
sa tutkimusraportissaan McIvorin lisäksi sveitsiläiseen tutkimukseen, joka 
vahvistaa käsityksen. Linderborg (2007, 8) korostaa sitä, että tällöin edellyte-
tään ”että yhdyskuntapalvelu on suunniteltu palveluksen suorittajien kannalta 
tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että riski- ja tarvearvio ja sen mukaiset 
toimenpiteet on huomioitu. Tärkeää tässä oli se, millaiseksi vuorovaikutus 
työntekijöiden ja palvelun suorittajien välillä muodostui.” Yhdyskuntapalve-
lussa on vankilaa paremmat rakenteelliset edellytykset päästä osallisiksi 
”uudelleen integroiviin” prosesseihin.

McIvor puhuu (2004, 165) korvaavista elementeistä osana restoratiivista 
oikeudenkäyttöä, jolloin restoratiivisen oikeudenkäytön päämääränä on huo-
mioida uhrin tai yhteisön asema ja sille tuotettu vahinko saattamalla rikok-
sentekijä vastuuseen tekemästään rikoksesta. Siinä pyritään vahvistamaan 
ja tukemaan niin uhria, rikoksentekijää kohti rikoksetonta elämää kuin yhtei-
söäkin. Vaikka yhdyskuntapalvelu usein mielletään restoratiivisen oikeuden 
osaksi, siitä puuttuu tarkasti ottaen restoratiivisen oikeudenkäytön aspekti, 
joka liittyy uhriin, ellei osallistumista yhteisöön ja siellä tehtävään työhön 
pidetä restoratiivisena elementtinä (mt. 166; vrt. Haajanen 2007, 6). Oman 
aineistoni perusteella näyttää siltä, että yhdyskuntapalvelun nimeäminelle 
restoratiiviseksi oikeudenkäytöksi ei ole vahvoja perusteita.

Jacqueline Tombs erittelee (2006) tuloksia tutkimuksista, joissa tutkittiin 
oikeuslaitoksen edustajien tekemää rajankäyntiä vankeuden ja yhdyskunta-
seuraamusrangaistusten valinnassa sekä suhtautumista sosiaalityön/ kri-
minaalihuollon käytäntöihin oikeuden näkökulmasta Skotlannissa. Tombsin 
mukaan (2006, 2) tuomarit jakavat käsityksen siitä, että vankeus nähdään 
”viimeisenä keinona” ja sen tuomitsemiseen vaikuttavat tuomittavaan itseen-
sä liittyvät tekijät ja/tai aiempien tuomioiden tai epäonnistuneitten yhdyskun-
taseuraamusten kokemukset. Rikoshistoriaan vaikuttavat yhtä lailla aiemmat 
tuomiot kuin profiili, joka näyttää johtavan tehtyjen rikosten lisääntymiseen tai 
rikosten vakavuusasteen kasvuun. Katumuksen ilmaiseminen puolestaan on 
merkittävää yli kolmannekselle vastaajista. Tässä suhteessa he ovat riippu-
vaisia oikeudelle tehtävistä lausunnoista (vrt. Suomessa soveltuvuusselvitys, 
jossa katumustyyppisiä teemoja ei juuri käsitellä). Vastaajat kertovat poh-
tivansa, kuinka aitoa mahdollisesti esitetty katumus on. Niin ikään lausun-
noissa on tärkeää se, onko ilmaistu jotain, joka kielii halusta kuntoutumiseen 
kuten esimerkiksi valmiutta osallistua vapaaehtoisesti päihdekuntoutukseen 
tai – ohjelmiin.
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Tombsin tutkimukseen osallistuneista tuomareista osa halusi pohtia koko 
progression käsitettä uudelleen suhteessa yhdyskuntapalveluun (Tombs 
2006, 6). Nämä vastaajat ajattelivat, että yhdyskuntaseuraamuksia tulisi 
käyttää yhä uudelleen uusista rikoksista huolimatta. Tombs raportoi varsin 
suuresta vastaajien luottamuksesta ja vuorovaikutuksesta oikeuden ja kri-
minaalihuollon (sosiaalityön) sekä erilaisia ohjelmia toteuttavien toimijoiden 
välillä. Luottamus oikeuden saamiin lausuntoihin oli varsin korkea, kuten 
omassa tutkimuksessanikin. Lisäksi Tombs mainitsee vastaajien esittäminä 
kehittämisideoina yhdyskuntaseuraamusten tueksi

•	 asumisyksiköt päihderiippuvaisille
•	 puolimatkan talot vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten väliin
•	 turva-asunnot mielenterveysongelmaisille
•	 ohjelmat seksuaalirikollisille
•	 liikenteeseen liittyvät ohjelmat nuorille kuskeille.

2.4 KANSALAISYHTEISKUNTA 
YHDYSKUNTAPALVELUN AREENANA – 
KOHTI TEOREETTISTA JÄSENNYSTÄ

Kansalaisyhteiskunnan käsite on (integraation rinnalla) keskeinen teoreetti-
nen viitekehys, jolla yritän täsmentää yhdyskuntapalvelua ja sen erityisyyttä 
rangaistuksena. Tarkoitan kansalaisyhteiskunnalla niitä toimijoita, jotka eivät 
ole viranomaisasemassa suhteessa yhdyskuntapalvelun suorittajaan. Vaikka 
osa palvelupaikkojen yhdyshenkilöistä on esim. kunnan virkamiehiä, heidän 
suhteensa seuraamuksen toimeenpanoon ei jäsenny viranomaisroolin kautta, 
vaan työpaikalla toimivana kansalaisena ja työpaikan arkinormiston näkö-
kulmasta. Erityisesti tämä korostuu, kun palvelupaikkana on ns.kolmannen 
sektorin toimija, kuten esimerkiksi asukasyhdistys, jossa toimijat ovat vapaa-
ehtoisia. Myös Kriminaalihuoltolaitoksen ohjeissa korostetaan, että palvelu-
ehtojen rikkomistapauksissa asian selvittely siirtyy palvelupaikan ilmoituksen 
jälkeen viranomaisille (Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijät, oikeusistuimet). 
Tässä mielessä palvelupaikoilla tapahtuva arkinen toiminta tarjoaa mielen-
kiintoisen tutkimuskohteen.

Tällä hetkellä kestävältä ja tutkimuksen kannalta riittävältä lähtökohdalta 
vaikuttaa Kaj Ilmosen (2005, 11) kansalaisyhteiskunnan paikannus. Näin siitä 
huolimatta, että Ilmosen tarkastelussa kohde on huomattavasti laajempi kuin 
oma lainrikkojuuteen liittyvä tutkimuskontekstini.

”Koska vain osa kansalaisyhteiskuntaa on organisoitunutta, sitä ei voi 
pitää jollakin tavalla rajattuna asiana, vaan ideaalityyppisenä tapana 
kuvata monimutkaista sosiaalis-taloudellis-poliittista todellisuutta erityi-
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sestä, ruohonjuuritason näkökulmasta (Keane 1998, 372). Näin ymmär-
rettynä kansalaisyhteiskunta muodostaa ajatusrekisterin, jonka avulla 
voidaan hahmottaa muodollisia ja epävirallisia sosiaalisia sidoksia, 
yksilöllisen ja julkisen edun kohtaamista, vapauden ja velvollisuuden 
rajoja, kollektiivisen toiminnan ehtoja sekä tapoja tuottaa kollektiivisia 
identiteettejä julkisella alueella (Hems & Tonkis 20003, 7–8). Tähän aja-
tusmalliin sisältyy siis mahdollisuus tarkastella kansalaisyhteiskuntaa 
sellaisena itseorganisoitumisen alueena, josta ponnistamalla kansalai-
set ja kansalaisuutta vailla olevat voivat edistää pyrkimyksiään…”

Rinnastan käsitteen kansalaisyhteiskunta eron tekemiseen formaalin ja infor-
maalin oikeudenkäytön välillä (vrt. osin em. oikeudellinen ja hyvinvointimalli). 
Tässä mielessä asetelma on varsin samanlainen kuin sovittelussa. Juhani 
Iivarin väitöskirjan (1991, 13) lähtökohta oli teoreettinen keskustelu ”yhtäältä 
juridis-byrokraattisen valtiollisten järjestelmien ja toisaalta kansalaisyhteis-
kunnan, ’yhteisöjen’ ja kansalaisten arkielämän erityyppisten järjestelyjen 
toimivuudesta ja näiden ’järjestelmätasojen’ välisestä suhteesta.” Iivari näkee 
sovittelutoiminnan taustalla niin sanotun refleksiivisen oikeuden, joka kar-
keasti yksinkertaistaen tarkoittaa sitä, että oikeudenkäytössä tulee sijaa itse-
näistyville ja itseohjautuville oikeuden osajärjestelmille, jotka ovat vuorovai-
kutuksessa toimintaympäristönsä kanssa. Lisäksi refleksiivisessä oikeudessa 
tuomitulle tarjoutuu mahdollisuus omien tarpeidensa ilmaisemiseen. Vaikka 
on syytä korostaa, että sovittelussa on kysymys muusta kuin seuraamuksen 
toimeenpanosta, oman tutkimukseni lähtökohta on samansuuntainen, koska 
yhdyskuntapalvelussa (laajemmin yhdyskuntaseuraamuksissa) kasvaa alue, 
joka on välittömän oikeudellisen sääntelyn ulkopuolella ja perustuu, ainakin 
periaatteessa, vuorovaikutussuhteisiin kansalaisyhteiskunnan tasolla, missä 
tuomitun elämäntilanne sekä toiminta- ja työkyky otetaan lähtökohtaisesti 
huomioon. 

Yhdyskuntapalvelu, kun se toimeenpannaan työpaikoilla ja yhdistyksissä, 
edustaa informaalin oikeuden aluetta, josta olen tutkimuksessani kiinnostu-
nut. Yhdyskuntapalvelu soveltuvuusselvityksinä, oikeuden päätöksinä, palve-
lutuntien aikataulutuksina ja muina viranomaisten määrääminä normeina taas 
kuuluu formaalin oikeudenkäytön alueeseen. Jälkimmäinen ei ole tutkimuk-
seni keskeinen kohdealue, mutta sitä sivutaan siinä määrin kuin on tarpeen 
kansalaisyhteiskunnan, informaalin oikeudenkäytön tai ns. hyvinvointimalliin 
perustuvan oikeudenkäytön ymmärtämiseksi ja mahdollisten ristiriitaisuuksi-
en paljastamiseksi (ks. esim. Abel 1982).

Kansalaisyhteiskunta tässä voidaan tiivistää Heikki Lehtosen (1990, 189 
[–196]) Antonio Cramsci -vaikutteiseen tapaan ”… yleisenä kansalaistoimin-

2 Keane J. Civil Society. Old Images, New Visions. Polity Press
3 Hems L.C. & Tonkiss F. (2000) Introduction. ss. 6 – 17. Teoksessa Tonkiss F., Pas-

sey A., Fenton N. & Hems L.C. Trust and Civil Society. McMillan Press
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nan kenttänä tai taloudellisen, poliittisen ja sosiaalisen elämän vuorovaiku-
tussuhteissa noudatettavana perussäännöstönä.” Tällöin tutkimuksessani 
kiinnostuksen kohteena ovat palvelupaikat sosiaalisen elämän vuorovaiku-
tussuhteena. Kivivuori (2008, 332 – 333) puhuu epävirallisista kontrolliamma-
teista. 

Yhdyskuntaseuraamuksia on useissa maissa pyritty kehittämään niin, että 
niillä voitaisiin paremmin vastata viime aikojen (ristiriitaisiin) muutospaineisiin. 
Poliittiselta taholta tulee paine osoittaa kansalaisille, että kansalaisyhteiskun-
nassa suoritettavat seuraamukset ovat yhtä uskottavia ja vaikuttavia kontrolli-
keinona ja rikollisuuteen liittyvien riskien hallinnassa kuin vankeusrangaistus-
kin. Tähän liittyy keskustelu erilaisista kontrollin välineistä, kuten esimerkiksi 
elektronisen valvonnan käytön laajentamisesta (Linderborg, 2005; Roberts 
2004). Lisäkäsi halutaan osoittaa, että rikosseuraamukset voivat toimia myös 
integroinnin välineenä (Rex 2005).

Yhdyskuntapalvelu on kansalaisyhteiskuntaan jatkuvassa vuorovaikutukses-
sa olevana rangaistuksena sidoksissa tietoon siitä, miten se toimii rangais-
tuksena sekä tietoon rangaistuksen ”hyödyllisyydestä” eli sen sosiaalisesta 
ulottuvuudesta. Erilaiset arvot joutuvat helposti törmäyskurssille, ja niiden 
pohtiminen on jatkuvasti ajankohtaista. Yhdyskuntapalvelu avasi myös Suo-
messa ovia yksilölliselle harkinnalle soveltuvuusselvityksineen, päihdehuolto-
jaksoineen ja sittemmin yksilöllisesti räätälöityine ohjelmineen. Keskustelu 
hoidon ja rankaisemisen suhteesta on jatkuvasti ajankohtainen, vaikka se 
näyttääkin Kriminaalihuoltolaitoksessa (Yhdyskuntaseuraamustyön… 2006) 
ylittäneen hedelmättömän vastakkainasettelun vaiheensa.

Rangaistuksen toimeenpanon vieminen kansalaisyhteiskuntaan eristävän 
tilan (vankila) asemasta on monella tapaa mielenkiintoinen ja ristiriitainen 
prosessi. Bauman (2001) puhuu jatkuvasta ristiriidasta vapauden ja turval-
lisuuden välillä. Tämä korostuu käytettäessä ristiriitaista ”yhteisön” käsitettä 
(emt. 15; ks. myös Young 1999, 164; Worrall & Hoy 1997, 46 – 59; Lehtonen 
1990). Tuomioiden toimeenpano yhdyskuntapalveluna merkitsee lainrikkojan 
vapauden asteen kasvamista, mutta samalla hänelle asetetaan rajoituksia 
turvallisuuden lisäämiseksi. Tällöin ns. tavalliset kansalaiset tulevat aina-
kin jossain määrin kontrolloijan rooliin. Miten pitäisi arvioida niitä tavallisia 
työpaikkoja, jotka ottavat vastaan yhdyskuntapalvelun suorittajia: ovatko ne 
lisäämässä vapautta vai turvallisuutta tai kenties kumpaakin? Ilmentääkö yh-
dyskuntapalvelun suorittajan kokema turvallisuus palvelupaikalla vapauden 
rajoittamista vai laajemmin turvallisuuden lisäämistä yhteiskunnassa vai onko 
sittenkin kyse yksilöllisestä prosessista?

Oikeuden toteutuminen ja vaikuttavuus voivat joutua vastakkain (Garland 
1990, 291 – 292). Myös tiukka vaatimus uusintarikollisuuden ehkäisemisestä 
on vaikea. On vaikea sanoa, johtuuko luopuminen rikosten tekemisestä teh-
dyistä interventioista, ja milloin ja missä tehdyistä interventioista (Laine 2007, 
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274–277). Niin ikään erilaisiin ohjelmiin valikoituminen on ongelmallista, kun 
seuraamuksia avataan vankilan ulkopuoliseen maailmaan. Mahdollisuus 
saada palveluja sekä niiden laadun arviointi ja oikea kohdentuminen vaikeu-
tuvat. Linderborg (2006 ja 2007) on raportissaan Kriminaalihuoltolaitoksen 
Iisalmen paikallistoimiston tukipalvelukokeilusta tuonut esiin yhdyskunta-
palveluun tuomittujen sosiaalisia ongelmia ja niihin vastaamiseen liittyvää 
problematiikkaa. Toisaalta myös vankeusaikaiset ratkaisut vaihtelevat hyvin 
paljon henkilön sijoituspaikasta riippuen.

Kansalaisyhteiskunta ja sosiaalinen kontrolli

Travis Hircshin (2008 [1969]) ja Gottfredsonin & Hirschin (1990) kehittämäs-
sä kontrolliteoriassa on kaksi päämuotoa: 1) sosiaalisen kontrollin teoria ja 2) 
itsekontrolliteoria. Näiden kahden dimension avulla selitetään rikollisuutta ja 
siitä irtautumista sekä sosiaalisilla että yksilöllisillä tekijöillä (myös Kivivuori 
2008, 186–215). Yhdyskuntapalvelun tutkimisen kannalta jako on kiinnos-
tava. Jos sosiaalisen kontrollin heikkeneminen lisää rikosten tekemistä, 
voidaan olettaa, että sosiaalista kontrollia, verkostoja ja tukea vahvistavat 
seuraamukset ovat omiaan kiinnittämään takaisin yhteiskuntaan eli vahvista-
maan integraatiota ja siten vähentämään uusintarikollisuutta. Vaikka tutki-
musintressi on sosiaalisen kontrollin ulottuvuudessa, se ei tarkoita yksilön 
oman vastuun vähättelemistä. Päinvastoin sosiaalisen vuorovaikutuksen 
lisääntyminen voi parantaa yksilön edellytyksiä omaan muutostyöskentelyyn.

Kivivuoren (2008, 188) mukaan on syytä tehdä ero virallisen ja epäviralli-
sen sosiaalisen kontrollin välillä. Kivivuoren sanoin ”Epävirallista sosiaalista 
kontrollia on kaikki se kontrolli, jota ei harjoiteta virallisten normien pohjalta” 
(mt. 189). Ei ole mitään syytä väheksyä yksilöllisiä taipumuksia ja juuri niihin 
vaikuttamista (esim. cognitive skills – ohjelmat, joilla pyritään vaikuttamaan 
ns. kriminogeenisiin tekijöihin), poissulkeumatta edes perinnöllisiä tekijöitä ri-
kollisen käyttäytymisen taustalla (ks. myös Laine 2007, 110 – 112). Kontrolli-
teorian soveltaminen avaa mahdollisuuden sosiaalisten ja yhteiskunnallisten 
tekijöiden tarkastelulle. Sampson & Laub (1993, 141)4

”Aikuisiän sosiaaliset siteet ovat rikollisuuden selittämisen kannalta tärkeitä. 
Ne luovat toisistaan riippuvien velvoitteiden ja pidäkkeiden järjestelmiä, jotka 
vaikeuttavat yksilön rikosalttiuden purkautumista tekoina, koska yksilö ym-
märtää kyseisten tekojen vaarantavan nuo siteet. On epärealistista olettaa, 
että parisuhde tai työ voisi kokonaan uudistaa rikostaustaustaista aikuista, 
siis aikuista joiden itsekontrolli on heikko […] Tästä huolimatta työ- ja perhe-
elämään investoitu sosiaalinen pääoma estää rikostaustaisten ja heikon 
itsekontrollin omaavien aikuisten rikollisuutta”.

4 “yksinkertaistava käännös” Kivivuoren (2008, 191–192 mukaan).



30 31

Kivivuoren (2008, 198) mukaan Hirschi (2008 [1969]) määritteli neljä tapaa, 
jolla sosiaalinen kontrolli vaikuttaa – tai on vaikuttamatta – yksilöiden luon-
taista5 rikostaipumusta vähentävästi. Näitä rikoksia vähentäviä tekijöitä ovat: 

1) tunnepohjaiset siteet muihin ihmisiin

2) motivoitunut sitoutuminen perinteisiin instituutioihin ja valintoihin

3) ajan käyttäminen laillisiin toimintoihin sekä

4) lain noudattamista suosivat uskomukset.

Tarkoitukseni on analysoida jatkossa aineistoa selvittääkseni, mitä em. 
tekijöistä löytyy haastateltavien kertomuksista yhdyskuntapalvelusta arjessa 
tapahtuvana toimintana. Yhdyskuntapalvelu on palkatonta työtä eli se kytkee 
suorittajansa palvelupaikan kautta työyhteisöön ja työn tekemisen ajankäytöl-
liseen ja (sosiaalisia)taitoja vaativaan kontekstiin. Tutkimuksessa on tarkoi-
tus analysoida miten tämä näkyy haastateltavien puheessa ja pohtia, voiko 
yhdyskuntapalvelulla tätä kautta olla em. integroivaa ja käyttäytymiseen 
vaikuttavaa merkitystä ja millä keinoin sitä voisi tukea. Voiko lyhytkestoisella 
palvelulla olla integroivaa merkitystä tuomitun näkökulmasta? Mitä muuta 
tukea tarvitaan?

Kontrolliteoriaa voi soveltaa myös pohdittaessa, tarjoaako yhdyskuntapalve-
lu rikoksentekijöille toisenlaisen, rikoksista irtautumista tukevan sosiaalisen 
verkoston (vrt. alakulttuuriteoriat). Yleisellä tasolla kontrolliteoriat korostavat 
epävirallisten ja erilaista sosiaalista tukea antavien verkostojen vahvista-
mista. Vaikka virallisen kontrollin (esim. kiinnijäämisriski) toimia ei teorian 
mukaan pidetä merkityksettöminä, mainitaan mm. vankeuden vaikutus usein 
myöhempää rikollisuutta lisäävänä tekijänä. Empiirisessä aineistossani on 
varsin paljon yhdyskuntapalvelun suorittajien vertailua vankeudessa ja yh-
dyskuntapalvelussa suoritetuista tuomioista.

Kivivuoren (2008, 215) mukaan kontrolliteoriasta on johdettavissa se, että 
sosiaalisen tuen tulisi jollakin tavalla yhdistyä kontrolliin. Rikollisuutta on 
mahdollista vähentää tiettyyn rajaan asti sosiaalipoliittisilla toimenpiteillä, 
mutta tarvitaan myös yksilöiden tilanteen huomioivaa työskentelyä. Yleisten 
tulonsiirtojen merkitys vähenee, kun tietty ”hyvinvointivaltiollinen taso” saavu-
tetaan. Tällöin on vaarana, että marginalisoituvat väestönosat jäävät kaiken-
laisen auttamistyön ulkopuolelle. Näin uhkaa helposti käydä lainrikkojille, kun 
rangaistuksen toimeenpano (KHL) eriytyy sosiaalisesta tuesta (sosiaalitoimi).

5 Kontrolliteorian lähtökohta on se, että ihminen pyrkii tavoitteisiinsa myös laittomin 
keinoin, mikäli hänelle ei aseteta (asetu) rajoja. Lähtökohtaa voi kuvata ääriesi-
merkillä vaikkapa entisen Jugoslavian hajoamistilanteena, jolloin vain vähän aikaa 
sitten keskellä Eurooppaa syyllistyttiin laajamittaisesti lähes kaikkiin inhimillisiin 
rikoksiin mitä kuvitella saattaa.
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Olennaista on tarkastella yhdyskuntapalvelua (kansalais)yhteiskunnassa 
toimeenpantavana rangaistuksena, jolloin ammatillisten työkäytäntöjen rooli 
korostuu, rankaisemisen ja tuen yhdistyessä kansalaisyhteiskunnan toimin-
takentällä. Tässä mielessä kyse on sosiaalityön tutkimuksesta. Tutkimus 
selvittää monipuolisia aineistoja (mietinnöt, lait ja valmisteluasiakirjat sekä 
tieteellinen keskustelu) hyväksi käyttäen, millaisen teoriaperustan varassa 
yhdyskuntapalvelu otettiin käyttöön, miten nykykäytäntö vastaa asetettuja ta-
voitteita eri toimijoiden näkökulmasta (haastatteluaineisto) ja millä edellytyk-
sin yhdyskuntapalvelun käyttöä voidaan laajentaa ja tehostaa (haastattelut, 
tieteellinen keskustelu sekä linjausasiakirjat). 

Yhdyskuntapalvelu nähdään usein yhteiskuntaan integroivana rangaistuk-
sena, johon liittyy merkittävää puuttumista yksilön arkeen ja samalla häntä 
tukevia elementtejä. Tutkimus selvittää, miten nämä elementit näkyvät yhdys-
kuntapalvelun toimeenpanossa ja millaisen teoriaperustan varassa kehittä-
mistyötä tehdään.

2.5 TUTKIMUSAINEISTO JA SEN ANALYYSI 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu suhteellisen laajasta teema-
haastatteluaineistosta (haastattelurungot liitteessä). Haastattelut on toteutettu 
seuraavasti:

Haastattelut Lukumäärä Sivumäärä 
(12pt)

Tekoaika

Palvelun suorittajat 24 henkilöä 314 Pääosin 4–6/ 2007

Palvelupaikkojen 
yhdyshenkilöt

10 henkilöä 128 Pääosin 9–11/ 2007

Kriminaalihuollon 
työntekijät

26 henkilöä 
neljässä ryhmä- ja 
yhdessä yksilö-
haastattelussa

130 Esihaastatteluja 2–3/ 
2007 varsinaiset  
haastattelut 9–10/ 2007

Syyttäjät 4 henkilöä 
yhdessä ryhmä- ja 
yhdessä yksilö-
haastattelussa

38 11/ 2007

Tuomarit 11 henkilöä kolmessa 
ryhmähaastattelussa

63 11/ 2007

Yhteensä 75 henkilöä 673
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Haastatteluihin osallistui yhteensä 75 henkilöä. Kriminaalihuoltolaitoksen 
aluetoimistojen työntekijät olivat haastateltavina kahteen kertaan, koska 
haastatteluteemoista käytiin keskusteluja etukäteen Kriminaalihuollon toimin-
nan ohjauksen yksikössä ja aluetoimistoissa.

Tutkimuksen maantieteellinen alue on määritelty Pikassos Oy:n toimialueen6 
mukaan. Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan maakunnissa toimii kol-
me erikokoista Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistoa. Haastateltavat on va-
littu niin, että asiakaskunnasta ja palvelupaikoista saadaan mukaan erilaisia 
edustajia riittävästi kuvaamaan palvelupaikoilla vallitsevia erilaisia tilanteita 
ja olosuhteita. Vaikka kvalitatiivisella tutkimusotteella ei pyritä määrälliseen 
todistusvoimaan, on tavoiteltu sitä, että erilaiset elämäntilanteet ovat edustet-
tuina. Alasuutarin (1999, 49) tapaan kyse on ”ideografisista piirteistä”, jolloin 
haastateltavat ovat läsnä ”erilaisia puhujan asemia edustavina informanttei-
na, jotka valottavat tutkittavaa kokonaisuutta eri puolilta”. Samoin palvelu-
paikkojen haastatteluissa on haettu erikokoisten paikkakuntien ja erityppisten 
palvelupaikkojen kirjoa. 

Haastateltuteemoista käytiin keskusteluja etukäteen Kriminaalihuollon toimin-
nanohjauksen yksikössä ja aluetoimistoissa, koska tässä raportissa tarkoitus 
on tuottaa ennen muuta tietoa yhdyskuntapalvelun käytännön kehittämisky-
symyksistä. Tämä empiirisen aineiston keräämiseen, jäsennykseen ja esit-
telyyn perustuva ”esitutkimus” – nyt käsillä oleva tutkimusraportti – valmistui 
ja toimitettiin sopimuksen mukaisesti Rikosseuraamusvirastolle 29.2.2008, 
jonka jälkeen sitä on muokattu edelleen tuki- ja ohjausryhmän ohjeiden pe-
rusteella. 

Haastatteluprosessia voi kuvata Mertonin, Fisken & Kendallin7 tapaan (mt. 
1956, 3–4 lainattu Hirsijärvi & Hurme 1988, 36):

”(…) Ensinnäkin tiedetään, että haastateltavat ovat kokeneet tietyn ti-
lanteen… Toiseksi yhteiskuntatieteilijä on alustavasti selvittänyt tutkitta-
van ilmiön oletettavasti tärkeitä osia, rakenteita, prosesseja ja koko-
naisuutta. Tämän sisällön- tai tilanneanalyysin avulla hän on päätynyt 
tiettyihin oletuksiin tilanteen määräävien piirteiden seurauksista siinä 
mukana olleille. Analyysinsa perusteella hän kolmannessa vaiheessa 
kehittää haastattelurungon… Neljänneksi ja viimeiseksi haastattelu 
suunnataan tutkittavien henkilöiden subjektiivisiin kokemuksiin tilan-
teista, jotka tutkija on ennalta analysoinut”

6 Tutkimuksen ensimmäinen vaihe, aineiston keruu siitä tehtävä raportointi, tehtiin 
oikeusministeriön ja Pikassos Oy:n välisenä sopimuksena.

7 Merton, R. K., Fiske, M. & Kendall, P. L. (1956) The focused interview. A manual of 
problems and procedures. The Free Press.
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Haastattelut on tehty teemahaastatteluina ja niin, että asiakkaiden ja palvelu-
paikkojen haastattelut ovat ohjanneet viranomaisten haastatteluteemojen 
valintaa. Viranomaisille tehtävät haastattelut toteutettiin siten, että asiakkailta 
ja palvelupaikoilta teemahaastatteluille kerätty ja alustavasti analysoitu aines 
muodosti perustan teemoille, joita viranomaisten kanssa (ryhmä)haastatte-
luissa käsiteltiin (vrt. myös Rex 2005). Haastatteluilla on tähdätty yhdyskun-
tapalvelun käytännön toteuttamiseen osallistuvien kuulemiseen ja heidän 
näkökulmansa selvittämiseen. Näin on tehty, jotta voidaan tarkastella yhdys-
kuntapalvelun toteutumista suhteessa esitettyihin päämääriin. Myös erilaisia 
uudistuspyrkimyksiä voidaan tarkastella kerätyn tiedon perusteella.

Haastatteluilla on, esimerkiksi erilaisista keskusteluanalyysimenetelmistä 
poiketen, faktapohjainen tiedonintressi. Tutkimusintressi on vain ohuelti 
asiakkaiden kerronnan tavoissa ja nyansseissa tai elämänkerrallisissa ulot-
tuvuuksissa (ks. esim. Alasuutari 1999, 83). Haastatteluin pyritään saamaan 
tietoa siitä, miten yhdyskuntapalvelu vaikuttaa tuomittujen haluun irrottautua 
rikoksista ja päihteistä ja mitä he ajattelevat yhdyskuntapalvelusta rangais-
tuksena. Miten yhdyskuntapalvelu toteutuu käytännössä, ja mitä ongelmia 
siihen liittyy palvelun suorittajan ja palvelupaikan näkökulmasta. Haastatte-
luista syntyy kuvaa kehittämistarpeista, joita voi verrata erilaisiin kehittämis-
ehdotuksiin ja teoreettiseen keskusteluun yhdyskuntapalvelusta ja laajemmin 
yhteisöllisistä seuraamuksista.

Tutkimuksella on läheinen suhde käytännön työelämään, sosiaalityön tutki-
mukseen sekä kehittämistyöhön sosiaali- ja rikosseuraamusalalla. Aineiston 
keruumenetelmäksi olen valinnut haastattelut, koska niiden avulla saadaan 
tietoa yhdyskuntapalvelusta kansalaisyhteiskunnan tasolta. Haastattelut 
tuovat esille tietoa ja kokemusta yhdyskuntapalvelusta eri toimijoiden esiin 
tuomina (tuomitut, asiantuntijatyö sekä yhdyskuntapalvelun suorituspaikko-
jen eli työpaikkojen yhdyshenkilöt). Kvalitatiiviseen tutkimukseen päädyin, 
koska suomalainen tutkimus tästä aihepiiristä ja valitusta, arjen kokemuksien 
kautta rangaistuksen asemaa selvittävästä, näkökulmasta on varsin niukkaa. 
Käsitykseni mukaan olisi vaikea luoda kvantitatiivista tutkimusasetelmaa, jolla 
esittämiini tutkimusongelmiin saisi vastauksen. Haastatteluilla olen saanut 
kerättyä aineiston, jonka avulla olen voinut kehittää teoreettista viitekehystä ja 
käsitteistöä palatakseni takaisin aineiston analyysiin. Tässä on kyse aineisto-
lähtöisestä tutkimusotteesta, jolloin aineisto ja sen analyysi ovat lähtökohtana 
teorian ja käsitteiden muodostamiselle (Glaser & Staruss 1967; ks. myös 
Kekoni 2007, 80; Kääriäinen 1994, 22; Valokivi 2008, 41).

Tutkimuksen tavoitteena on jäsentää yhdyskuntapalvelun paikkaa ja toimeen-
panon arkista käytäntöä seuraamusjärjestelmässä. Tutkimuksen toisessa, 
väitöskirjaan tähtäävässä vaiheessa tavoite on lähestyä yhdyskuntapalvelua 
teoreettisten tulkintojen kautta ja jäsentää sitä itsenäisenä seuraamusvaihto-
ehtona. 
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Haastattelujen käsittely

Raportissa haastattelusitaatit on kirjattu sellaisinaan. Nauhoitukset on purettu 
ja litteroitu Tutkimustie Oy:ssä. Aineiston työstäminen on perustunut luetun 
haastattelumateriaalin ja nauhoitusten kuuntelun vuorotteluun. Tällä tavoin 
olen pyrkinyt kompensoimaan sitä, etten ole itse litteroinut tekstejä.  Nau-
hoitusten purkamisesta säästynyttä aikaa olen käytättänyt niiden toistuvaan 
kuunteluun ja muistiinpanojen tekemiseen siinä vaiheessa, kun mietin erilai-
sia tapoja analysoida kokonaisuutta. Näin sain muodostettua kokonaiskuvan 
siitä, mistä haastateltavat puhuvat. Uskon tavoittaneeni haastattelutilanteiden 
tunnelmia samaan tapaan kuin olisi tapahtunut litteroidessani niitä. Kuuntelu 
auttoi paikantamaan eri teemojen sijainnin litteroiduissa teksteissä. Esimerk-
kinä mielikuvien synnystä olkoon erään talonpoikaistyylisen kaappikellon 
voimakas ”tikitys”, jota en haastattelutilanteessa huomannut, mutta joka nyt 
yhdistyy aina mielikuvaani ”Paavon” haastattelusta hänen kotonaan. Nyanssi 
ei olisi tullut esiin pelkällä litteroinnilla. Aivan eri asia on, olisiko sen edes tar-
vinnut tulla. Kun materiaali oli litteroitu, analysoin sitä hakemalla eri teemojen 
mukaan haastateltavien näkemyksiä tekstinhaulla – ja kuuntelemalla niiden 
rinnalla nauhoituksia.

Aineiston analyysi on tehty etsimällä haastatteluista tutkimuskysymyksistä 
johdettuja keskeisiä teemasisältöjä. Lähestymistapaa voi kuvata Kekonin 
(2007, 100) tapaan realistiseen tieteenkäsitykseen pohjautuvaksi analyysiksi. 
Lähestyn aineistoa siten, että haastattelut kertovat jotakin siitä reaalimaa-
ilmasta, johon yhdyskuntapalvelu kuuluu, mutta tiedostaen sen, että näin 
tuotettu tieto on tuotettu juuri tuossa haastattelutilanteessa ja tutkimustani 
varten (Pösö 2004, 34–35; Kekoni 2007, 93). Haastattelutilanteet olivat avoi-
mia keskustelutilanteita. Analyysin ja sen raportoinnin yhteydessä on syytä 
muistaa, että aineiston tuottaminen tapahtuu tutkijan ja tutkittavan haastat-
telukeskusteluissa luomien kokemusmerkitysten varassa. Tutkija valitsee 
tästä kokonaisuudesta näkökulman, jolla tutkimus raportoidaan (Forsberg 
2002, 108). Keskityn aineiston analyysissa ”tarinan eksplisiittiseen sisältöön” 
valittujen teemojen mukaisena eli siihen mitä kertojan mielestä on tapahtunut 
ja miksi (Kekoni 2007, 96). 

Etsin haastatteluista soveltuvuusselvitykseen liittyen ne teemat, jotka kos-
kivat haastateltavien käsitystä soveltuvuusselvityksen merkityksestä. Mistä 
soveltuvuusselvityksissä puhuttiin ja mikä niiden merkitys oli haastatelta-
van mielestä oikeuden päätöksenteolle? Palvelupaikalla olemisen kannalta 
keskeisiä teemoja soveltuvuusselvityksessä olivat palvelutehtävien luonteen 
kuvaaminen, onko palvelun suorittaja palvelupaikalla osa työyhteisöä vai 
onko hän eristetty muista. Suhteellisen iso osa oli puheella siitä, kohtaavatko 
yhdyskuntapalvelun suorittajat palvelupaikalla muita kuin palvelupaikan työn-
tekijöitä (asiakkaat, työllistetyt ja erilaisiin vertaisryhmiin kuuluvat henkilöt). 
Yhdyskuntapalvelun kokonaismerkitystä analysoitiin etsimällä aineistosta eri 
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toimijoiden antamia merkityksiä yhdyskuntapalvelulle rangaistuksena. Tässä 
analyysissa tärkeä kysymys on, nähdäänkö yhdyskuntapalvelulla muuta 
funktiota kuin se aika, jonka yhdyskuntapalvelu sitoo palvelutunteina yhdys-
kuntapalvelun suorittajaa. Aineistossa nousi esille vertailuasetelma vankeus-
rangaistukseen, koska useat haastatelluista olivat olleet myös vankilassa. 
Rangaistusluonnetta arvioidaan myös etsimällä aineistosta käsityksiä siitä, 
pidetäänkö palveluehdoista kiinni. Teemoista on poimittu sitaatteja tekstiin 
suhteellisen runsaasti. Tällä tavoin teemojen eri puolet tulevat esiin (Kekoni 
2007, 93–94) ja samalla päästään lähelle haastateltavia heidän ehdoillaan 
(Pösö 2004, 34).

Olen karsinut joitain puheenomaisia toistoja luettavuuden lisäämiseksi. Ni-
mien keksimisessä olen käyttänyt avukseni Aleksis Kiven, Hannu Salaman ja 
Mika Waltarin tuotantoa. Kriminaalihuoltolaitoksen henkilöistä olen muuttanut 
nimiä tai käyttänyt muotoa [poistettu nimi/ poistettu paikan nimi] puhuttaessa 
välttääkseni tunnistamismahdollisuuden.
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Tutkimuksen vaiheet tiivistetysti:

Tätä raporttia varten on tehty:

Keskustelut oikeusministeriössä (Rise, KHL) tutkimuksen tavoitteista; 
alkuvuosi 2007.

Keskustelut KHL:n aluetoimistoilla ja ohjaajan kanssa haastattelu-
kysymysten muotoilemiseksi; helmi – maaliskuu 2007. 

Yhdyskuntapalvelun suorittajien haastattelut; pääosin huhti – kesä-
kuu 2007. Niiden pohjalta (+ em. vaiheet) haastattelurungot palvelu-
paikkojen haastatteluille.

Palvelupaikkojen haastattelut; pääosin syys – marraskuussa 2007.

KHL:n työntekijöiden haastattelut; loka – marraskuussa 2007 

Vaiheiden 1–4 pohjalta syyttäjien ja tuomareiden haastattelurungot 
sekä haastattelut marraskuussa 2007.

Aineiston lukeminen (ja kuuntelu) rinnan haastattelujen kanssa.

Varsinainen analyysi marraskuusta 2007–helmikuuhun 2008; raportin 
työstäminen toukokuussa.

Jatkotyöstäminen

Tutkimussuunnitelman viimeistely; kesäkuuhun 2008 mennessä.

Teoreettisen aineistoon syventyminen ja operationalisointi; lokakuuhun 
2008 mennessä.

Muun kuin haastatteluaineiston koonti (osin tehty): komiteamietinnöt, 
ohjeet, vuosikertomukset jne.

Aineiston analyysi

Tutkimuksen valmistuminen 2009 lopussa?
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Tutkimuksen eettiset kysymykset ja 
tutkimusluvat

Haastateltavat saivat kriminaalihuollon työntekijöiden välittäminä kirjeen, 
jossa heitä pyydettiin osallistumaan haastatteluun ja väitöstutkimukseeni. 
Menettely turvasi sen, ettei asiakastietoja luovutettu ilman henkilökohtaista 
suostumusta tutkijan käyttöön. Samalla menettely luonnollisesti rajaa aineis-
tosta pois ne, jotka eivät halua tai rohkene osallistua haastattelututkimukseen 
(hiljaiset, ehkä mielenterveysongelmaisia tai muutoin huono-osaisimpia 
yhdyskuntapalvelun suorittajia). Palvelupaikkojen yhdyshenkilöiden haas-
tattelujen perusteella voi toisaalta arvioida, että yhdyskuntapalveluun ei 
ylipäätään valikoidu kovin huono-osaisia, joten haastateltavat vastannevat 
suhteellisen hyvin niitä, joita siihen tuomitaan. Tutkimushankkeella on Rikos-
seuraamusviraston myöntämä tutkimuslupa (5.4.2007 päätös 9/912/2007) 
haastatteluun suostuneiden asiakastietojen luovuttamiseen ja käyttämiseen.
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3. YHDYSKUNTAPALVELU
RANGAISTUKSEEN 
MÄÄRÄÄMINEN JA 
SOVELTUVUUDEN 
ARVIOIMINEN – FORMAALIN 
OIKEUDEN ALUE

Tässä luvussa tarkoitukseni on paikantaa formaalin oikeudenkäytön aluee-
seen kuuluva osa yhdyskuntapalvelusta. Yhdyskuntapalvelu on oikeuslaitok-
sen määräämä rangaistus ja siten sen tuomitsemista ohjaavat varsin pitkälle 
lakiin perustuvat seikat (Laki yhdyskuntapalvelusta 1996). Yhdyskunta-
palveluun tuomitsemiselle on tietyt edellytykset ja tuomitsemista edeltää 
Kriminaalihuoltolaitoksessa tehtävä yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitys. 
Soveltuvuusselvitys on prosessin vaihe, jossa formaalin oikeudenkäytön ja 
kansalaisyhteiskuntaan sijoittuvan toimeenpanon välinen raja alkaa hahmot-
tua. 

Vaikka viranomaistoimintana tehtävää soveltuvuusselvitystä ohjaavat varsin 
selkeät normit, se on vaihe, jossa aletaan valmistella palvelupaikkaan sijoittu-
mista ja pohditaan asiakkaan yksilöllisiä ominaisuuksia. Soveltuvuusselvi-
tys jakaantuu kaksisuuntaiseen yksilölliseen harkintaan – oikeuslaitokselle 
arvioidaan soveltuvuutta yhdyskuntapalveluun ja samalla alkaa arviointi siitä, 
mihin palvelupaikkaan kyseinen henkilö olisi tarkoituksenmukaisinta sijoittaa, 
jos hänet tuomitaan yhdyskuntapalveluun. Kumpaankin harkintaan yhdistyy 
mahdollisten tukitoimien ja/ tai yhdyskuntapalveluun liitettävien ohjelmien 
järjestäminen.

Yhdyskuntapalvelu on seuraamus, joka sijoittuu ehdollisen ja ehdottoman 
vankeusrangaistuksen väliin. Näin on ainakin silloin, kun tarkastellaan sen 
oikeudellis-muodollista ankaruutta osana ns. asteittain ankaroituvaa rangais-
tusjärjestelmää. Yhdyskuntapalvelu muodollisesti on vaihtoehto enintään 
kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukselle. Se mielletään ja sijoittuu lain-
säädännössä lievemmäksi kuin vankilassa suoritettu vastaava tuomio. Näin 
on, vaikka kaksi kertaa viikossa neljä tuntia suorittamalla yhdyskuntapalvelu-
tuomio kestää suurin piirtein saman ajan kuin varsinainen alkuperäinen 
tuomio. Esimerkiksi kuuden kuukauden tuomio kestää yhdyskuntapalveluna 
kuusi kuukautta. Ensimmäistä kertaa vankilaan joutuessaan tuomittu vapau-
tuu suoritettuaan puolet eli kolme kuukautta rangaistuksestaan. Rikoksen 
uusija vapautuu suoritettuaan 2/3 määrätystä rangaistuksesta. Ankaruutta 
arvioitaessa näyttää olevan olennaista se, ettei tuomittu ole eristetty suorit-
taessaan yhdyskuntapalvelua. Eristäminen muusta yhteiskunnasta saattaa 
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johtaa tuomitun perhe-, työ-, opiskelu- tai asumissuhteen katkeamiseen. 
Tällä on perusteltu yhdyskuntapalvelun käyttöä, mutta samat seikat näyttävät 
selittävän sitäkin, että vankeus katsotaan ankarammaksi rangaistukseksi kuin 
yhdyskuntapalvelu. 

Yhdyskuntapalvelussa rangaistukseen tuomitsemiseen tulee myös se ulot-
tuvuus, että tuomittu itse haluaa tai ei halua yhdyskuntapalveluun, koska 
siihen määräämisen edellytyksenä on suostumus. Tämäkin perustuu siihen, 
että toimeenpano tapahtuu kansalaisyhteiskunnassa, jolloin pakkokeinoja ei 
voida soveltaa samalla tavoin kuin vankilassa.

Soveltuvuusselvitys tuo tuomitsemiskäytäntöön ja tuomion harkintaan ele-
menttejä, jotka koskevat yksilön ominaisuuksia, toimintaedellytyksiä ja tarpei-
ta. Kyse on hyvinvointimallin mukaisesta oikeusajattelusta (luku 2). Soveltu-
vuusselvitystä tehtäessä huomiota kiinnitetään tulevaisuuteen, koska siinä 
joudutaan miettimään, missä konkreettissa paikassa hänen on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaisinta suorittaa mahdollisesti tuomittava yhdyskuntapalvelu.

Tässä luvussa tarkastelen yhdyskuntapalvelurangaistukseen määräämistä ja 
soveltuvuuden arviointia haastatteluiden pohjalta. Käytän tässä sekä tuo-
marien, syyttäjien, palvelupaikkojen yhdyshenkilöiden, yhdyskuntapalvelun 
suorittajien ja Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöiden haastatteluja. Heillä 
kullakin on oma näkökulmansa soveltuvuusselvitykseen. Ensimmäinen ala-
luku pohjautuu ensisijaisesti tuomarien näkemyksiin, koska siinä käsitellään 
yhdyskuntapalveluun tuomitsemista. Keskeisten teemojen kohdalla esittelen 
myös muiden haastatteluja. Toisessa luvussa tarkastellaan soveltuvuussel-
vitystä ja sen merkitystä eri haastateltavien ryhmien kokemana. Soveltu-
vuusselvityksestä alkaa monivaiheinen prosessi, jossa yhdyskuntapalvelun 
suorittajaan kohdistuu eriasteista arviointia. Luvun lopussa tehdään yhteen-
veto soveltuvuusselvityksen eri ulottuvuuksista.

3.1 YHDYSKUNTAPALVELUUN 
TUOMITSEMINEN

Syyttäjille ja tuomareille yhdyskuntapalvelu edustaa lain kirjaimen mukaisesti 
ehdotonta vankeutta lievempää rangaistusta. Tämä käy ilmi, kun he vastaa-
vat kysymykseen, mitä tarkoittaa yhdyskuntapalvelulain 3 §:n kohta: ”jollei 
ehdottomien vankeusrangaistusten, aiempien yhdyskuntapalvelurangais-
tusten (alleviivaus L.R.) tai muiden painavien syiden ole katsottava olevan 
esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle”. Kysyn haastateltavilta, eikö 
voisi ajatella, että jos aiemmat yhdyskuntapalvelut ovat sujuneet rikkeet-
tä, niin yhdyskuntapalvelua voitaisiin tuomita aina uudestaan, koska se on 
vaihtoehto vankeustuomiolle. Niin ei ole (HE 1996), vaan syyttäjät ja tuomarit 
lähes poikkeuksetta katsovat, että jos syyllistyy uusiin rikoksiin yhdyskunta-
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palveluun tuomitsemisen jälkeen, ei sitä voida noin kolmannen kerran jälkeen 
enää tuomita uudestaan. Tuomitsemiseen vaikuttavat kuitenkin tehtyjen 
rikosten laatu ja esimerkiksi se, kuinka kauan aikaa aiemmista rikoksista on 
kulunut. Myös rikoksesta tuomittavan elämäntilanteessa mahdollisesti tapah-
tuneilla merkittävillä muutoksilla on vaikutusta tuomitsemiskäytäntöön. Ei ole 
yksiselitteistä, kuinka monta yhdyskuntapalvelutuomiota samalle henkilölle 
voidaan tuomita. Yksi haastatelluista tuomareista puhuu veteen piirretystä 
viivasta, mutta toisen mielestä kymmenen viime vuoden aikana on syntynyt 
riittävä määrä päätöksiä ja ennakkopäätöksiä, joista on muodostunut vakiin-
tunut oikeuskäytäntö. 

Seuraavassa on eri tuomareiden ja syyttäjien vastauksia soveltuvuussel-
vitysteeman kysymyksiin. Ne kuvaavat perusasetelman, mutta ilmaisevat 
samalla hyvin sen, että lainkäyttö on aina tulkintaa ja tuomioistuimessa ote-
taan huomioon muutakin kuin lain pykälät. Yhdyskuntapalvelu itsessään on 
seuraamus, joka on omiaan lisäämään yksilökohtaista harkintaa. Knsalaisyh-
teiskuntaan sijoittuvana rangaistuksena se on olennaisella tavalla riippuvai-
nen tuomittavan yksilöllisistä ominaisuuksista. Keskustelun aloittaa kokenut 
tuomari, joka ei muista koskaan jättäneensä tuomitsematta yhdyskuntapalve-
lua syytetyn aiempien yhdyskuntapalveluiden perusteella.

V: ---Mutta pidän ihan oikeutettuna ajatusta siitä, että jos ajatellaan, 
että rangaistuksella on joko yleisestävä tai erityisestävä vaikutus, niin 
siitä näkökulmasta voi ajatella, että jossain vaiheessa sen seuraamus-
vaihtoehdon pitää koventua, jos sillä olisi sillä rangaistuksella joku 
vaikutus. 

Mut kun omista lähtökohdista-- mä en siihen hirveen paljon usko, niin 
mä en oo sitten, taikka oon soveltanu sitä sillä tavalla, että jos hän nyt 
soveltuu siihen ja vaikka on kaks-kolmekin yhdyskuntapalveluu pohjal-
la, niin oon antanu edelleen. (Tuomari ryhmähaastattelussa)

Edellä sanottu on erittäin kokeneen tuomarin pohdintaa yhdyskuntapalve-
lusta, sen suhteesta rankaisemisen yleisiin tavoitteisiin sekä rangasituksen 
mahdollisuuksista vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen.

Toisessa haastattelutilanteessa puhuva tuomari on sitä mieltä, että kolmannen 
yhdyskuntapalvelun saaminen on jo vaikeaa. Aiemmissa haastatteluissani oli 
käynyt ilmi, että sama henkilö on tuomittu jopa viisi kertaa yhdyskuntapalve-
luun. Epäillessäni vaihtelua olevan, tuomari toteaa, ettei heidän tuomitsemis-
käytännössään. Tuomarit ja syyttäjät sanovat, että poikkeamat johtuvat ns. 
kongruenssin soveltamisesta. Kyse on siitä, että jos aiemmassa oikeuskäsit-
telyssä olisi periaatteessa voitu tuomita yhdyskuntapalvelua myös nyt käsitel-
tävästä teosta, tuomitaan yhdyskuntapalveluun. Osa haastatelluista (ks. esim. 
Kriminaalihuollon työntekijät luku 5.1) ei pitänyt tuomitsemiskäytäntöjä erityi-
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sen yhdenmukaisina. Kertaisuuksien vaihtelut yhdyskuntapalveluun tuomitse-
misessa selittynevät osittain mainitulla kongruenssiperiaatteella.

K: Siitä on ollu puhe, mutta sä voisit sen selittää lyhyesti tän 
kongruenssin.

V: Aina kun mä nään, että on yhdyskuntapalvelua annettu vaikka 1.7., 
ja sitten mulla on uus teko ja se on tapahtunu 1.5., niin mä ajattelen, 
että jaha sillon 1.7. ois voitu tuomita se teko, mistä se tuomio on annet-
tu ja tää teko mistä mä annan nyt tuomion, niin siinä olis kaikki käsitelty 
ja siitä ois kuitenkin tullu yhdyskuntapalvelua, ja siks on väärin, että 
sille ei nyt anneta yhdyskuntapalvelua. 

Rikosrekisterissä näkyy että on kaks tuomioo, mutta oikeesti on vaan 
yks tuomio. Että se on vaan, että se täytyy lukee. Että jos joku sano, 
joku maallikko, että oon mäkin saanu kolme yhdyskuntapalvelua, joka 
kerta kolmekytä tuntia, niin oikeesti se voi olla niin, että ne olis voitu 
vetää kaikki yhdellä tuomiolla ja se ois saanu yheksänkytä tuntia.

Pääosin yhdyskuntapalvelun suorittajat viestivät siitä, että yhdyskuntapalve-
lua on vaikea saada, jos niitä on tuomittu aiemmin tai taustalla on vankeus-
tuomioita. Auliksen haastattelusta ei käy ilmi, onko hänen kuvaamansa uusin 
tuomio annettu sen vuoksi, että hänelle olisi voitu antaa jo edellisellä kerralla 
kongruenssiperiaatteen mukaan pidempi tuomio. Aulis arveli saaneensa 
kaiken kaikkiaan 16 – 17 rattijuopumustuomiota. Hän oli kehittänyt, ilmeisen 
taitavana puhujana, itseään ja omaa alkoholiongelmaansa kuvaavan ominta-
keisen yhdyssanan. Siinä yhdistyvät tratti (=suppilo/ ratti) ja juoppous. 

V:--- Mä oon siis juoppotratti, niin kuin sanotaan. Ja sitten mulla, tää on 
jo viides yhdyskuntapalvelu. Siinähän joku semmonen rajakin, että nel-
jä on tavallisesti se maksimi, mutta mä onnistuin puhumaan [poistettu 
paikan nimi] käräjäoikeuden taas kerran ympäri [nauraa]. 

Ja se ois tapahtunut jo kirjallisesti, tämä käsittely, mutta sinnehän saa 
mennä, jos oikein tahtoo. Tunkea sinne. Tiedän kyllä, että kyl mä nyt 
oon pyrkinyt, niin kuin montaa kertaa, pyrkinyt korjaamaan tapojani, 
mutta se nyt on sitten että. Ei sitä koskaan tiedä, millä oksalla piru 
istuu. 

Tuota, joo. Ensimmäinen yhdyskuntapalvelu oli jo 90-luvun puolivälin 
paikkeilla. Silloin mä olin tässä läheisessä kansa-, läheisellä kansakou-
lulla, missä mä itsekin olin aikanaan.

Kongruenssiproblematiikkaa ei voida ratkaista tämän tutkimusaineiston eikä 
-menetelmän avulla. Se vaatisi oman selvityksen. Joka tapauksessa kysy-



42 43

mystä useaan yhdyskuntapalveluun tuomitsemisesta pohtivat sekä asiakkaat 
että Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijät. 

Syyttäjien tulkinta, että yhdyskuntapalvelu sijoittuu ehdollisen ja ehdottoman 
rangaistuksen väliin on hyvin samankaltainen kuin tuomareiden. Haastatellut 
syyttäjät ja tuomarit pitivät ylipäätään varsin yhdenmukaisina omia ja tuo-
mareiden/ syyttäjien käsityksiä siitä, miten yhdyskuntapalvelua sovelletaan 
tuomitsemistilanteissa. 

V: Meillä on siinä muodostunu jollain tavalla tässä käräjäoikeudessa 
ja käräjäoikeuden kansliassa aika vakiintunut linja, joka rajaa sitä, että 
elleivät aikaisemmat yhdyskuntapalvelut oo esteenä, niin mä lähetään 
siitä, että jokaisella on periaatteessa oikeus, tai se on ehkä väärin 
sanoa oikeus, mutta kuitenkin sanotaan ”jokaisella on oikeus saada 
yks yhdyskuntapalveluseuraamus, jos niin haluaa”, ja sitten.. monella 
epäillyllä on oikeus saada toinenkin yhdyskuntapalveluseuraamus. Jos 
se haluaa sen, se ei oo mitenkään poikkeuksellista, että määritetään 
samalle tyypille esimerkiks aika lyhyinkin väliajoin, voidaan määrätä 
kaks yhdyskuntapalveluseuraamusta. 

Mutta sit se, jos joku haluaa saada ittelleen kolmannen kerran yhdys-
kuntapalvelua, niin sen jälkeen se vaatii sit jo jonkunmoisen erityisen 
syyn ja perustelun, elikä sit tyypin pitää pystyä osottamaan joku sem-
monen erityinen seikka, minkä takia yhdyskuntapalveluvaihtoehto olis 
vielä perusteltu. (Syyttäjä yksilöhaastattelussa)

Myöhemmin tässä raportissa käy ilmi, että vaikka yhdyskuntapalvelua pide-
tään juridisessa mielessä vankilaa lievempänä rangaistuksena, se saattaa 
olla tuomiota suorittavalle vankeutta vaativampi rangaistus. Tästä syystä 
jossain tapauksissa saatetaan harkita yhdyskuntapalveluun tuomitsemista, 
vaikka kyseeseen voisi tulla ankarampi tai – ilmeisesti ani harvoin – jopa 
lievempi eli ehdollinen tuomio. Tämä perustuu siihen, että yhdyskuntapal-
velussa mielletään olevan sellaisia (tukevia) elementtejä, jotka vankeudesta 
puuttuvat. 

Yhteenvetona yhdyskuntapalveluun tuomitsemisesta ja siihen liittyvästä 
harkinnasta voidaan sanoa, että tuomioistuinlaitoksessa sekä syyttäjät että 
tuomarit näkevät yhdyskuntapalvelun asettuvan ankaruudeltaan ehdollisen 
ja ehdottoman vankeustuomion väliin. He ovat varsin yksituumaisia siitä, että 
vain poikkeustapauksissa voidaan yhdyskuntapalveluun tuomita kolmannen 
tai neljännen kerran. Haastatteluissa tulee esiin yksilöllinen harkinta. Tätä 
valaisevat seuraavan luvun soveltuvuusselvityksistä käydyt keskustelut.
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3.2 SOVELTUVUUSSELVITYKSESTÄ ALKAA 
ARVIOINNIN PITKÄ KETJU

Pääsääntöisesti Kriminaalihuoltolaitos laatii selvityksen henkilön sovel-
tuvuudesta mahdolliseen yhdyskuntapalveluun. Se on yleensä syyttäjän 
syyteharkintavaiheessa pyytämä asiakirja, jossa selvitetään rikoksesta 
epäillyn edellytyksiä suoriutua yhdyskuntapalvelusta. Kyseessä on tällöin 
psyko- sosiaalisten edellytysten arvioiminen ilman juridista ulottuvuutta. 
Toisin sanoen soveltuvuusselvityslausunnossa ei oteta kantaa siihen, tulisiko 
po.  rikoksesta tai rikoksista tuomita yhdyskuntapalvelua. Tässä vaiheessa 
asiakas on vielä syytetyn asemassa ja voi näin ollen kiistää syyllisyytensä ja 
lähteä siitä, että syyte hylätään.

Soveltuvuusselvityksellä näyttää olevan varsin monenlaisia funktioita, riip-
puen siitä kuka sen merkitystä ja roolia kuvaa. Syyttäjille ja tuomareille se 
on em. arvio soveltuvuudesta. Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöille se on 
asiakirja oikeutta varten. Se voi olla myös ammatillisen työskentelyn vaihe 
ja intervention väline asiakkaan suuntaan hänen elämäntilanteensa niin 
vaatiessa. Hyvin usein työntekijöiden haastatteluissa tulee esille, että sovel-
tuvuusselvityksessä huomiota kiinnitetään jo palvelupaikan valintaan. Kri-
minaalihuoltolaitokselle soveltuvuusselvitysten laatiminen on varsin iso osa 
yhdyskuntaseuraamustyöstä. Tosin kaikista niistä henkilöistä, joista lausunto 
tehdään, ei tule koskaan Kriminaalihuoltolaitoksen varsinaisia asiakkaita, 
koska läheskään kaikille ei tuomita yhdyskuntapalvelua vaikka lausunto olisi 
myönteinen. Syyte voidaan hylätä, henkilö voidaan jättää tuomitsematta tai 
hänelle voidaan tuomita jokin muu rangaistus.

Palvelupaikan näkökulmasta soveltuvuuden arvioinnilla on niin ikään suuri 
merkitys. Siinä luodaan kuva yhdyskuntapalvelun suorittajasta ja siitä, onko 
hän juuri sopiva kyseiseen palvelupaikkaan. Vaikka asia tuleekin ajankoh-
taiseksi vasta mahdollisen tuomion jälkeen, on soveltuvuuden arviointi se 
vaihe, jossa asiakkaan kanssa selvitetään hänen elämäntilannettaan. Yhdys-
kuntapalvelun suorittajien haastatteluista syntyy, paria poikkeusta lukuun 
ottamatta, varsin pelkistetty kuva soveltuvuusselvityksestä. Useimmille se on 
työkykyisyyden (ml. päihdetilanteen) arviointia ilman muita ulottuvuuksia.

Yhdyskuntapalvelua tuomitaan hyvin harvoin, jos Kriminaalihuoltolaitoksen 
lausunto on kielteinen. Vastaavasti joskus voidaan yhdyskuntapalveluun tuo-
mita, vaikka lausuntoa ei olisi tehty, mikä tosin on poikkeuksellista.

V:-- Mutta sitten jos on semmonen vähän vanhempi selvitys, että 
vaikka ei oo ihan tuore ja jos pystyy ihan luotettavasti arvioimaan, että 
ei oo tapahtunu varsinaista muutosta, että vaikka just sitä juttua varten 
sitä soveltuvuusselvitystä ei oo tehty, niin niissä tilanteissa mä oon kyl 
sitten myös katsonut, että se on sopiva seuraamus siinä tilanteessa. 
(Tuomari ryhmähaastattelussa) 
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Syyttäjät ja tuomarit luottavat 
soveltuvuusselvityksiin

Tuomareiden ja syyttäjien luottamus soveltuvuusselvityksiin on erittäin suuri. 
Heidän mielestään soveltuvuusselvitys on sekä syyteharkinnan että tuomitse-
misen kannalta välttämätön asiakirja. Tosin läheskään kaikki eivät lue asiakir-
jaa kokonaan, vaan pitäytyvät lausunnon johtopäätökseen soveltuvuudesta. 
Useimmat syyttäjät lukevat myös laaditun selvityksen tarkemmin.

V: Mulla on se huono tapa, että ennen istuntoa, en papereita katso. Lä-
hinnä se tulee, iskostunut se, että ei synny ennakkokäsitystä, että tulis 
kaikki ne omaan käsitykseen liittyvät seikat sitten että se muodostuu 
sen pohjalta, mistä kaikki muutkin muodostaa itselleen käsityksen, ja 
ton yhdyskuntapalveluun sovellutuvuusselvityksen osalta, niin mä oon 
päätyny sellaiseen tai mä suhtaudun siihen sillä tavalla, että siinä so-
veltuvuusselvityksessä kriminaalihuollon viranomainen arvioi, että onko 
tää semmonen henkilö, että jos hänellä tuomitaan yhdyskuntapalvelu, 
niin se heiän näkökulmasta on semmonen, että he ikään kuin löytää 
palvelupaikan ja et suoriutuu siitä palvelusta. Tästä lähtökohdasta 
mä nyt katson vaan sen loppulausuman soveltuuko vai ei. (Tuomari 
ryhmähaastattelussa)

Tuomareille itse asiakirja ei ole tärkeä. Tärkeää on se, että selvitys tehdään. 
Tälle esitetään kaksi kiinnostavaa perustelua. Ensinnäkin tuomarit vetoavat 
siihen, että suulliseen menettelyyn perustuvassa oikeudenkäynnissä on olen-
naista se, mitä itse oikeuden istunnossa sanotaan eikä se, mitä asiakirjoja 
sinne toimitetaan. Toiseksi tuomarit näkevät soveltuvuuden arvioinnin osana 
sitä prosessia, jossa luodaan edellytyksiä tuomion toimeenpanon toteutu-
miselle, joka tapahtuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ns. tavallisilla 
työpaikoilla. Jos soveltuvuusselvitystyötä ei tehdä ammattitaidolla, saattaa 
toimeenpano vaikeutua. Oikeusistuimen toimijat uskovat, että Kriminaali-
huoltolaitos tekee parhaansa, koska liian myönteinen ratkaisu kostautuisi 
myöhemmin. Tässä suhteessa Kriminaalihuoltolaitoksen sekä tuomareiden ja 
syyttäjien näkemykset ovat hyvin lähellä toisiaan. 

Kriminaalihuoltolaitoksessa joskus esitettävä epäily soveltuvuusselvitystyön 
merkityksestä oikeuden kannalta on turha. Sillä näyttää olevan suuri mer-
kitys. Soveltuvuuden arviointiin käytetty työaika on merkittävä, sillä 2007 
lähetettiin oikeudelle yhteensä 5939 soveltuvuusselvityslausuntoa. Tampe-
reen aluetoimistossa on kokeiltu soveltuvuusselvitysten keskittämistä tietyille 
työntekijöille. Se on vaatinut n. 3½ henkilötyövuoden työpanoksen, joka työn-
tekijöiden kuvauksen mukaan on ajoittain liian pieni.

Yhden tuomarin haastattelussa syntyi edellä kuvatusta asetelmasta kiinnos-
tava keskustelu tuomarin innostuessa miettimään soveltuvuuden arviointiin 
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kehittämistä niin, ettei se veisi liian paljon työaikaa Kriminaalihuoltolaitoksel-
ta. Tuomarin mielestä soveltuvuusselvitysasiakirja on syyttäjälle tärkeämpi 
asiakirjana kuin tuomarille, koska se vaikuttaa syyteharkintaan. 

V: ---[soveltuvuusselvityksessä] tehdään se paperi, eikä siitä ei oo, ei 
me sitä paperia kaivata, se on ihan yhdentekevä, että tarvitaan ne tie-
dot, ja siitä on kysymys, että ei tarvii sitä paperia laatia sen takia moni-
sivuista, kun jossain on sanottu, että pitää tehdä yhdyskuntapalveluun 
soveltuvuusselvitys. Se pitääkin tehdä, mutta ei siellä sanota, että pi-
tää tehdä yksi yhdyskuntasoveltuvuusselvitysasiakirja, että tietoja me 
kaivataan ja sillon mä ajattelen, että sitä vois hyvinkin virtaviivaistaa. 

Tuomarin varsin radikaalin tuntuinen lähestymistapa tuo esille monta tärkeää 
asiaa soveltuvuuden arvioinnista. Olennaisinta on rikoksesta epäillyn kohtaa-
minen, hänen kanssaan käytävä keskustelu ja tuon keskustelun virittämien 
viranomaiskonsultaatioiden tekeminen. Tuomari näkee selvästi soveltuvuus-
selvityksen roolin muuna kuin asiakirjan tuottamisena. 

Haastattelu palauttaa mieleeni, kuinka 1990–luvun puolivälissä, toimiessani 
silloisen Kriminaalihuoltoyhdistyksen Tampereen aluetoimiston johtajana, 
mietin(mme) paljon sitä, miten asiakirjassa asiat sanotaan, siis muotoiluja. 
Lopputuloksena oli joskus varsin huvittavia yrityksiä, joissa ei-juristit yrittivät 
sanoa asioita juridisin termein. Tilanne on noista ajoista muuttunut, mutta silti 
em. tuomarin lähestymistapa on hyvin kiinnostava työn sisällön suuntaamista 
ajatellen. Jos työn painopiste ei ole asiakirjan tuottamisessa, vaan soveltu-
vuuden sisällöllisessä arvioinnissa, eikö se vapauttaisi työaikaa asiakirja-
tuotannosta vuorovaikutukseen asiakkaan ja verkostojen kanssa? Ajatus on 
osittain teoreettinen, koska mahdollisia ristiriitoja varten (esim. jos syyttäjä/ 
tuomari pyytää edellä esitetyllä tavalla perusteellisemman selvityksen) täytyy 
keskustelut aina dokumentoida. Joka tapauksessa tuomarin edellä esittämä 
huomio, että (T)äytys niinkun erottaa se paperi ja se tieto, että ei sitä paperia 
tehdä vaan sen paperin takia, vastaa laajemminkin tuomareiden ja syyttäjien 
käsityksiä. 

Soveltuvuusselvitys on formaalin oikeudenkäytön kannalta lausunnosta 
näkyvä lopputulos, joka syntyy ihmisten kohtaamisesta ja elämäntilanteen 
selvittämisestä. Soveltuvuusselvitys näyttää hyvin juridis-byrokraattiselta (vrt. 
edellä luku 2.3) toimelta. Samalla soveltuvuusselvityksestä avautuu kuitenkin 
mahdollisuus myös hyvinvointimallin mukaiseen työskentelyyn, jossa elä-
mäntilannetta selvitetään ja siitä keskustellaan auttamisen, tukemisen ja yksi-
löllisen ”pysäyttämisen” kannalta. Kummastakin näkökulmasta on tärkeää, 
että tuomio suoritetaan kansalaisyhteiskunnassa, jossa juridis-byrokraattiset 
normit joutuvat kohtaamaan palvelupaikkojen ”arjen järjen”.
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Kuvio: Prosessin vaihe: soveltuvuusselvitys

Informantti Formaalin oikeuden 
alue

Leimaa-antavana 
byrokraattis-juridinen 
oikeusajattelu 

Informaalin oikeuden 
alue

Leimaa-antavana 
hyvin vointimallista läh-
tevä oikeusajattelu

Lisähuomioita

Syyttäjät ja 
tuomarit

•	edellytykset tuomit-
semiselle, lain 3§ 

•	lausuntopyyntö 
syyteharkintavai-
heessa

•	lausunnon lopputu-
los tärkeä oikeuden 
seuraamuskeskus-
telussa

•	joudutaan arvioimaan 
myös sitä, voiko tästä 
rikoksesta ja juuri 
tämä henkilö suorittaa 
vankeusrangaistuksen 
jossakin kansalais-
yhteiskuntaan sijoittu-
vassa (työ)yhteisössä

Kriminaali
huolto
laitoksen 
työntekijät

•	asiakirja oikeudelle •	ensikontakti poten-
tiaaliseen asiakkaa-
seen

•	tukitoimien ja oh-
jelmien harkinta- ja 
suunnitteluvaihe

•	potentiaalinen inter-
vention väline

•	potentiaalinen 
verkostotyön väline 
asiakkaan elämänti-
lanteessa

•	työväline palvelu-
paikan valinnassa

• tässä vaiheessa ei 
tiedetä, syntyykö var
sinaista asiakkuutta

•	näyttää siltä, että 
yhdyskuntapalve-
luun suunniteltavien 
ohjelmien käytössä on 
vaihtelua, mikä johtuu 
erilaisista toteutus-
mahdollisuuksista ja 
työkulttuureista

•	interventiot ja palvelu-
ohjaustyyppinen työs-
kentely on vähäistä

•	erilaisia organisointi-
tapoja

Palvelu
paikan
yhdys
henkilöt

•	tärkeä vaihe, jossa 
syntyy luottamus sii-
hen, että palvelupai-
kan tarpeet otetaan 
huomioon ja voidaan 
luottaa yhdyskunta-
palvelun suorittajaan

Yhdys
kunta
palvelun
suorittajat

•	tärkeä asiakirja 
seuraamusharkin-
nan kannalta

•	mahdollisuus oman 
elämäntilanteen 
arvioimiseen ”pysäh-
tyminen”

•	kontakti Kriminaali-
huoltolaitoksen työn-
tekijään

•	omien kykyjen ja 
taitojen arvioiminen 
suhteessa palvelu-
paikkaan

•	haastatteluista välittyi 
hyvin ”ohut” kuva siitä, 
mitä soveltuvuusselvi-
tyksessä tehdään

•	yhdessä haastattelussa 
24:stä eksplisiittinen 
kuvaus ”interventio-
tyyppisestä” tilanteesta

•	usein tarve antaa edul-
linen kuva oikeudelle, 
mikä kaventaa sosiaali-
työn aluetta
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Palvelupaikkojen yhdyshenkilöt ja 
soveltuvuusselvitys

Soveltuvuusselvityksen laatimisen ja oikeudenkäynnissä tehtävän arvioinnin 
jälkeen seuraava vaihe, jossa yhdyskuntapalveluun tuomitun elämäntilannet-
ta arvioidaan, on yhdyskuntapalvelun aloittaminen. Kriminaalihuoltolaitoksen 
työntekijä etsii palvelupaikkaa ja hän palauttaa mieleensä soveltuvuusselvi-
tyksessä sovitut asiat. Usein tätä tehdään asiakkaan kanssa yhdessä. Jos 
soveltuvuusselvityksen tekijä on ollut eri henkilö kuin yhdyskuntapalvelun 
aloittamisesta vastaava, joudutaan yleensä keskustelemaan myös soveltu-
vuusselvityksen laatijan kanssa. Aikaa soveltuvuusselvityksestä on saattanut 
kulua kuukausia Jos tuomiosta on valitettu hovioikeuteen, soveltuvuuden 
arvioinnista yhdyskuntapalvelun aloittamiseen voi olla kulunut jopa yli vuosi. 
Tämän vuoksi toimeenpanon aloittamisvaiheessa tarvitaan usein sellaista 
tilannearviointia, jota ei ole voitu tehdä soveltuvuusselvitysvaiheessa. Asiak-
kaan elämäntilanne on saattanut muuttua. Soveltuvuusselvitystä tehtäessä 
asiakas voi lähteä siitä, että hän on syytön tai olettaa, ettei häntä tuomita. 
Hän voi myös pyrkiä antamaan itsestään mahdollisimman edullisen kuvan 
saadakseen yhdyskuntapalvelutuomion. Tällöin soveltuvuusselvityksen 
käyttö arvo palvelupaikan valintavaiheessa saattaa olla vähäinen.

Soveltuvuusselvitykseen sisältyy joka tapauksessa myös sellaista arviointia, 
joka auttaa tulevan palvelupaikan valinnassa. Kuten palvelupaikkojen yhdys-
henkilöiden haastatteluista jäljempänä käy selville, on palvelun sujumisen 
kannalta suuri merkitys, sillä keitä palvelupaikkoihin sijoitetaan. Yhdyskunta-
palvelun suorittajan kannalta on olennaista, millaiseen palvelupaikkaan hän 
sijoittuu, mitä tehtäviä siellä tehdään ja vastaavatko ne hänen osaamistaan 
sekä onko hän palvelupaikalla osa työyhteisöä vai lähinnä yksin. Yhdyskunta-
palvelun suorittaminen työyhteisöissä tekee sekä mahdolliseksi että välttä-
mättömäksi tuomitun yksilöllisten tekijöiden ja ominaisuuksien huomioimisen. 
Ero vankeusrangaistukseen on ilmeinen. Vaikka vankeusajan suunnittelu tuo 
vankeuslain mukaisesti samanlaisia elementtejä vankilassa suoritettaviin ran-
gaistuksiin, suunnitelmia tehdään vielä harvoin niin lyhyitä tuomioita suoritta-
ville kuin yhdyskuntapalvelussa. Tässä mielessä yhdyskunta palvelun rakenne 
tarjoaa suhteellisen suurelle joukolle tuomittuja, ainakin periaatteessa, mah-
dollisuuden yksilöllisesti suunniteltuun rangaistukseen.

Haastattelemani palvelupaikkojen yhdyshenkilöt ovat erittäin tyytyväisiä Kri-
minaalihuoltolaitoksessa soveltuvuusselvitysvaiheessa tehtävään arviointiin. 
Kriittisin kommentti soveltuvuusselvitysten onnistumisesta ja laadusta tulee 
pitkään yhdyshenkilönä toimineelta Juhanilta. Hän korostaa Kriminaalihuolto-
laitoksen vastuuta siitä, että tarvittava tieto yhdyskuntapalvelun suorittajan 
taustoista ja soveltuvuudesta on oltava käytettävissä, vaikka niitä ei palvelu-
paikalle anneta eikä siellä tarvita. Juhani pohtii, onko viime vuosina tapahtu-
nut sellaisia valtakunnallisia muutoksia kriteereissä, joista hän ei tiedä.
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Yhdyskuntapalvelun keskeytyminen palvelurikkomusten vuoksi herättää 
luonnollisesti kysymyksiä siitä, olisiko asia voitu ennakoida jo soveltuvuus-
selvitysvaiheessa. Haastateltavat ymmärtävät, että on epärealistista odottaa, 
ettei arvioinnissa koskaan epäonnistuttaisi. Yhdyskuntapalvelun muunto 
takaisin vankeudeksi on pysynyt 2003 – 2007 hyvin vakaana. Keskeytysten 
prosenttiosuudet liikkuvat valtakunnallisesti vuoden 2006 korkeimmasta 
19,5 %:n tasosta vuoden 2007 matalimpaan 18,2 %:iin (RISE 2007). Yhdys-
kuntapalveluun liittyy kaikkien toimijoiden haastattelujen mukaan ”mahdolli-
suuden antaminen tiettyyn rajaan saakka”. Kynnystä yhdyskuntapalveluun 
soveltumiselle ja siihen tuomitsemiselle ei sen vuoksi haluta nostaa liian 
korkeaksi.

Yhdyskuntapalvelun suorittajat 
soveltuvuuden arvioinnista

Haastattelijana minulle tuli yllätyksenä, että yhdyskuntapalvelun suorittajat 
(yhtä poikkeusta lukuun ottamatta) kuvasivat soveltuvuusselvitystä hyvin ka-
peasti. Moni jopa vastasi, ettei hän tiedä, miksi soveltuvuusselvitys tehdään. 

V: Sitä mä oon ittekki kyllä miettiny mutta.. Emmä osaa, kai ne haluaa 
vaan kattoo että minkämoinen ihminen on, että pystyykö sopeutuu.”

Vaikka soveltuvuusselvitysvaiheeseen liittyy mitä ilmeisimmin monia eri 
funktioita, yhdyskuntapalvelun suorittajat kuvasivat haastatteluissa kartoitet-
tavan vain, onko henkilö työkykyinen ja kykeneekö hän olemaan kaksi päivää 
viikossa ilman päihteitä.

K: Mitäs sä sitä aattelet, minkä takia se sun mielestä tehdään? 

V: No varmaan se tehdään sen takia ettei kaikkia voi lähettää tollasiin 
paikkoihin varmaankaan. Et täytyy olla jotenkin kuitenkin ittestään vielä 
huolta pitävä ja pystyä tekemään jotain. 

K: Käytiinks siinä kuinka laajasti sun omaa elämäntilannetta? 

V: Jonkin verran, ei kauheen syvälle. Tietysti tällästä erojuttua taus-
talla et, mut ei, oikeestaan siltä kannalta että pystyykö palveluksen 
tekemään vai onko kotiolot niin huonot. Tämmösiä asioita käytiin läpi. 
(Santtu)

Santtu viittaa siihen, että hiljattain tapahtunutta avioeroa oli käsitelty, mutta 
ei syvällisesti. Santtu kertoi haastattelussa olevansa varsin pidättyväinen 
eikä kaipaa erityistä keskusteluapua. Avioeron esille ottaminen kertoo siitä, 
että soveltuvuusselvitystä tehtäessä ainakin osa työntekijöistä antaa tilaa 
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omien ongelmien läpikäymiselle. Yhdessä haastattelussa tulee artikuloiduksi 
selvästi työntekijän ja asiakkaan välinen kommunikointi ja työntekijän tarttu-
minen asiakkaan ongelmaan. Se johtaa asiakkaan tilanteessa merkittävään 
kuntoutumisprosessiin. Pasi kertoo olleensa huonossa kunnossa soveltu-
vuusselvitystä tehtäessä. Hänellä oli ongelmia alkoholin käytön kanssa, ja 
hän oli masentunut. Pasi oli valmis lähtemään vankilaan, koska ajatteli, ettei 
jaksa tehdä mitään tilanteensa parantamisiksi.

V:-- mutta mulla siinä heräsi se että täällä käytiin ihan pitkäkin keskus-
telu siitä ja siinä tuli vähän, kun mä toin rehellisesti sen asian esille 
mikä mun tilanne on, että juopuminen on ongelma, niin siinä tuli sitten, 
päätettiin ihan että mä hakeudun katkolle tai hoitoon ja sitä kautta 
sitten katotaan. Tää oli edellytyskin sille yhdyskuntapalvelulle.

K: Käviks siinä sitten tavallaan niin että just se soveltuvuusselvitys-
keskustelu ikään kuin herätti tai motivoi sua itteeskin, molemmin päin, 
toisaalta siinä katottiin että kykeneekö mutta toisaalta aukes vaihtoeh-
toja ittellekin uskoo? 

V: Joo ja se että sitähän oli siinä, valehdellu ummet ja lammet. Mutta 
se kun oli rehellinen ja ehkä se, oli senkin takia rehellinen kun kummin-
kin jossain tajus sen että ehkä jotain apua tarvis tai ei tää elämä vois 
näinkään jatkua.

Soveltuvuusselvityskeskustelu ja siinä esille tullut hoidon järjestämisen 
mahdollisuus, jotta hänestä voitaisiin antaa myönteinen lausunto, sai Pasin 
hakeutumaan jälleen hoitoon. Työntekijällä oli aktiivinen rooli, mutta hoidon 
järjestelyistä Pasi vastasi itse. Yhdyskuntapalvelupaikka saatiin aikanaan 
Pasille entuudestaan tutusta päihdehuollon yksiköstä. Näin yhdyskunta-
palvelu jatkoi kuntoutumisen prosessia. Pasi puhuu sekä ”pitkästä keskus-
telusta” että hoitoon menosta ”edellytyksenä yhdyskuntapalvelulle”. Siinä 
tulee artikuloiduksi yksi kriminaalihuoltotyön mielenkiintoisimmista piirteistä. 
Rangaistusjärjestelmän kuuluvassa työssä, joka on monelta osin vahvasti 
normitettua, avautuu mahdollisuus sosiaalityölle. Yhdyskuntapalvelu tarjoaa 
soveltuvuusselvityksen ohella muitakin leikkauskohtia, joissa voidaan tehdä 
sosiaalityölle ominaisia interventioita. Haastattelujen valossa näyttää siltä, 
ettei tällaista työtä ole mainittavasti resurssoitu, ja riippuu varsin pitkälle 
työntekijästä ja hänen työorientaatiostaan, miten tilanteissa toimitaan (sovel-
tuvuusselvityksistä erilaisissa työkulttuureissa ks. esim. Juhila & Pösö 2000).

Asiakaan rooli on tämän aineiston mukaan soveltuvuusselvityshaastatteluis-
sa pääsääntöisesti passiivisena. Pasin tapaus edellä on poikkeus. Toinen 
on Marke, jonka erikoinen tilannekuvaus osoittaa, että asiakaskin voi ottaa 
prosessin hallinnan omiin käsiinsä. Marken kertomus osoittaa myös sen, että 
oikeusistuimessa otetaan varsin pitkälle huomioon elämäntilanteita. Marken 
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tapauksessa vankilan välttämiseen lienee vaikuttanut myös se, että hän on 
äiti ja perheellinen. 

Marke kertoo ensin vaikeasta tilanteesta entisen miesystävänsä kanssa, 
jota Marke pyrki välttelemään onnistumatta siinä. Marke ja hänen nykyinen 
puolisonsa käyttivät päihteitä. Tuossa vaiheessa he eivät asuneet yhdessä. 
Marke kertoo halunneensa päästä Hämeenlinnan vankilaan pakoon kaootti-
selta vaikuttavaa tilannetta ja ennen kaikkea pakoon entistä miesystäväänsä. 
Marke ajaa autoa tahallaan humalassa jäädäkseen kiinni. Vasta kolmas kerta 
toi ”kiinteän tuomion”. Marke oli käynyt kaksi kertaa soveltuvuusselvityksessä 
Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistossa. Hän meni sinne tahallaan huma-
lassa, koska tavoitteena oli saada kielteinen lausunto ja sen myötä päästä 
vankilaan.

Marken pitkässä kertomuksessa on kuvaus muutoksesta, joka käänsi ase-
telman päälaelleen. Hän palasi miehensä kanssa yhteen ja entinen miesys-
tävä saatiin vähitellen väistymään elämänpiiristä. Sitä ennen sosiaalitoimi oli 
käynnistänyt toimenpiteet, jotka ennen pitkää johtaisivat lasten huostaanot-
toon. Sosiaalityöntekijä oli jo aiemmin vedonnut Markeen hoitoon menemisen 
puolesta. Kun elämäntilanne muuttui, muuttui Marken toiminta viranomaisten 
kanssa asioidessa.

V:--, mut sitten mulle tulikin tosi kova kiire esittää ittestäni tää järkevä 
puoli [naurahtaa] kriminaalihuollolle ja sitten tänne sossuun ja tohon 
A-klinikalle ja joka paikkaan sitten, että mä pystyn suorittaan yhdys-
kuntapalvelun. Et sittenhän alko tuleen negatiivista palautetta sitten 
kun mä tahallani tietysti kävin [poistettu paikan nimi] pari kertaa ihan 
ympärijuovuksissa ja esittäytymässä, sanomas ”kyllä mä olen hyvä 
yhdyskuntapalvelun suorittaja”. 

Siitähän sitten, että mä vain odottelin sit tuomioo ja sitten kävi, kun 
tilanne muuttu semmoseks sitten mitä muuttukin, että mä pala-
sin  tosiaan kotio, niin mä sitten laitoin siltä osin hovioikeuteen siitä 
muutos pyyntöö, että yhdyskuntapalvelun osalta. 

Tässä on syytä kiinnittää huomio ainakin neljään seikkaan. Ensinnäkin Marke 
varaa kertomuksessaan itselleen hyvin selkeän roolin, jossa hän ohjaa ta-
pahtumien kulkua, vaikka hänen elämänsä vaikuttaa olevan vailla kontrollia. 
Toiseksi voimme päätellä, että elämäntilanteen muuttuessa Kriminaalihuolto-
laitoksessa arvioidaan tilannetta ja soveltuvuutta yhdyskuntapalveluun nyky-
hetkestä tulevaan eikä historiaan katsoen. Kolmas soveltuvuusselvitys tehtiin 
hovioikeudelle ja Marke kertoi Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijälle, miksi 
hän oli tullut kahteen aiempaan soveltuvuusselvitystilanteeseen tarkoituksel-
lisesti humalassa. Kolmanneksi voi päätellä, että soveltuvuuden arvioinnilla 
on merkitystä oikeuden päätöksenteossa, koska hovioikeus on tarkastellut 
kolmea törkeää rattijuopumusta, törkeää pahoinpitelyä ja petosta ikään kuin 



50 51

yhtenä rikoskokonaisuutena. Vaikka Markella oli ollut kymmenen vuotta sitten 
yhdyskuntapalvelutuomio, joka muunnettiin vankeudeksi, sitä ei oikeudessa 
pidetty yhdyskuntapalvelua estävänä tekijänä. Marken kertomuksen myöntei-
sesti virittynyt osa on luettavissa myöhemmin tässä raportissa.

Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijät 
soveltuvuusselvityksen tekijöinä

Vaikka asiakkailla onkin suhteellisen kapea kuva soveltuvuusselvityksistä, on 
Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöiden kuvauksissa paljon sellaista ainesta, 
joka viittaa haluun tehdä interventioita asiakkaiden elämään. Soveltuvuussel-
vitys ammatillisena työnä tarjoaa mahdollisuuden pysäyttää asiakas arvioi-
maan omaa elämäänsä. 

V: On tossa sovarissa mun mielestä se hyvä puoli oikeesti joillekin, 
näinkin vähäisellä kokemuksella mitä mä oon nähny, niin kyllähän sillä 
tavallaan tehään yhteenveto ihmisen elämästä kuitenki, että mitä sillä 
on ja missä tilanteessa on, niin kyllähän se ehkä saattaa ruveta mietti-
mään että ”tätäks mä haluan, onks tää mun elämä tässä vai haluanks 
mä jotain muuta”, että oisko mahollista lähtee vielä vaikka johonkin pa-
rempaan suuntaan. (Työntekijä yhdyskuntapalvelutiimin haastattelussa)

Tämä kertoo työskentelystä, jolla tähdätään enempään kuin asiakirjan 
tuottamiseen syyttäjälle ja oikeudelle. Vaikka yhdyskuntapalvelun suoritta-
jien puheessa soveltuvuusselvityksestä ei tule esille paljoa tämänkaltaisesta 
laajemmasta työotteesta, asia tulee ilmi heidän arvioidessaan yhdyskunta-
palvelun merkitystä rangaistuksena kokonaisuudessaan (luku 5). 

Soveltuvuusselvitystä tehdessään tilanne on työntekijälle ristiriitainen, koska 
asiakkaan tapaaminen voi olla ainutkertainen eikä varsinaista asiakassuh-
detta synny, jos yhdyskuntapalvelua ei tuomita. Toinen vaikeasti ennakoitava 
asia on yhdyskuntapalveluun liittyvistä ohjelmista (joilla pyritään vaikutta-
maan esim. päihde- tai väkivaltakäyttäytymiseen) sopiminen. Vaikka niistä 
keskustellaan asiakkaan kanssa ja pyritään arvioimaan huolella niiden hyöty 
ja käyttö osana yhdyskuntapalvelun toimeenpanoa, on vaikea ennakoida 
ohjelmien käyttöä myöhemmin alkavan toimeenpanon aikana. Yhdyskunta-
palveluun liittyy siten ristiriitaisia ja vaikeasti hahmotettavia työvaiheita.

V: Kyllähän sovarivaiheessa otetaan niihin kantaa, että niihin ohjelmiin 
niinku nykysin varsinkin on, et mihin ohjelmiin vois asiakasta ajatella 
ja mistä hän on kiinnostunu. Kyl se näkyy siellä yleensä. Mut sit, ku 
toimeenpano alkaa, niin se voi olla, et niit ohjelmii ei välttämättä oo sit 
siinä vaihees tarjolla ja jos on niin kiiru jotenki sen asian kans, niin en 
mä sit osaa sanoo, miten se täl hetkel käynnistyy. (Työntekijä yhdys-
kuntapalvelutiimin haastattelussa)
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Kriminaalihuollon työntekijät käyttävät tässä vaiheessa merkittävää julkista 
valtaa8 arvioidessaan, soveltuuko joku yhdyskuntapalveluun vai ei. Arviointiin 
liittyy sen pohtiminen, tarvitaanko yhdyskuntapalvelun tueksi tukitoimia, ja 
jos tarvitaan, onko niitä mahdollista järjestää. Jälkimmäiseen kysymykseen 
vaikuttavat asiakkaan oman tahdon lisäksi mm. asuinpaikka, mahdollisuus 
liikkua kotoaan ja hänen sosiaaliset verkostonsa.

Arviointiin kuuluu myös vallankäytön elementtejä. 

V: Oli hyvä pointti se sun vallankäyttö, koska sä olet ensimmäinen 
ihminen kenen mä kuulen puhuvan siitä, et mulla meni pitkään ennen 
ku mä tajusin sen vallankäyttö-aspektin mikä tässä on tässä työssä, ja 
sehän on hirveen suuri loppujen lopuksi. 

Mutta sitä pidetään jotenki pinnan alla ja siitä ei ikinä julkisesti puhuta, 
mutta tässähän päätetään kuitenkin yksilön kohdalla isoista asioista.

Vallankäyttö liittyy vastuuseen soveltuvuuden arvioimisesta oikeudenkäynnin 
tarpeisiin, mitä tehdään viranomaisena. Myös se seikka, että soveltuvuussel-
vitys on esityötä palvelupaikan etsimiseksi, tekee vallan läsnäolon helpom-
maksi käsitellä. Siitä huolimatta työntekijöille voi olla hankalaa käsitellä omaa 
rooliaan suhteessa valtaan. Vallankäytön näkyvyyttä ja laajuutta vähentää se, 
että päädyttäessä kielteiseen lausuntoon sitä edeltää yhteydenotto muihin 
viranomaisiin. Jos soveltuvuusselvityksessä syntyy vaikutelma esimerkiksi 
vaikeasta päihdeongelmasta, otetaan asiakkaan suostumuksella yhteyttä 
päihdepalvelun tai sosiaalitoimen työntekijöihin. Soveltuvuusarvio ei ole yksit-
täisen työntekijän mielipide, vaan kooste erilaisten faktojen kautta syntyvästä 
kuvasta. 

V: Tavallaan se tulee niistä, että ei se ole mun, mul on mielipide, mut 
se tuleekin näiltä muilta asiantuntijoilta koottuna se tieto, et jos tulee 
poliisitieto ja jos tulee rikosrekisteri, tulee A-klinikasta joku, niin niistä-
hän se koostuu se tieto, eihän se vain mun tietoni ole tietenkään, mä 
vaan kokoan sen tiedon. Eikä ole, et on menettänyt jotakin, on esimer-
kiks työpaikkansa menettänyt on ollu päihdehoidossa kaks kertaa oh-
jattuna ja on saanu potkut, ja just ihan hiljakkoin, eri asia joskus kauan 
aikaa sitten, tämmösist tiedoistahan se koostuu.

Soveltuvuuden arvioinnissa oman vallankäytön arvioimista vaikeuttaa se, että 
päätös rangaistuksesta kuuluu tuomioistuimelle. Siitä huolimatta jää jäljelle 
asetelma, jossa kielteinen lausunto merkitsee useimmiten, ettei yhdyskunta-
palvelua tuomita. Tosiasiallinen ratkaisu tehdään siten soveltuvuusselvitys-

8 ”Merkittävän julkisen vallan käyttö” oli yksi argumentti sille, että yhdyskunta-
seuraamustehtävät tuli siirtää julkisoikeudelliselta Kriminaalihuoltoyhdistykseltä 
perustettavalle Kriminaalihuoltolaitokselle v. 2001.
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lausunnossa. Asetelma muuttuu vielä monimutkaisemmaksi, kun muistetaan 
edellä mainittu tuomarin arvio, että ”kriminaalihuollon viranomainen arvioi, 
että onko tää semmonen henkilö, että jos hänellä tuomitaan yhdyskuntapal-
velu, niin se heiän näkökulmasta on semmonen, että he ikään kuin löytää 
palvelupaikan ja et suoriutuu siitä palvelusta”. Tästä lähtökohdasta mä nyt 
katson vaan sen loppulausuman soveltuuko vai ei.” Tällainen asetelma vai-
kuttaa omaan työhön jatkossa. Haastattelujen perusteella ei ole syytä epäillä, 
että vallan- tai oikeudenkäytön suhteen olisi erityisiä ongelmia. Tämä on 
kuitenkin aihealue, josta on syytä aika ajoin keskustella arvioitaessa yhdys-
kuntapalvelua rangaistuksena ja työprosessina. Myönteisten lausuntojen 
osuus on pysynyt vakaasti noin 80 %:ssa (2006 83 %) tehdyistä soveltuvuus-
selvityksistä (Kriminaalihuoltolaitos 2008).

3.3 YHTEENVETOA SOVELTUVUUDEN 
ARVIOINNISTA

Tutkimuskysymykseni oli ”Miten ja keihin yhdyskuntapalveluun valikoiminen 
tapahtuu soveltuvuusselvityksen pyytämisen ja sen laatimisen prosessina?”. 
Haastatteluaineiston perusteella kynnys yhdyskuntapalveluun soveltumiselle 
on suhteellisen matala, mutta ei niin matala, että palvelupaikat kyseenalais-
taisivat Kriminaalihuoltolaitoksen kyvyn arvioida asiakkaita. Niin ikään tuo-
mareiden ja syyttäjien haastatteluista välittyi luottamus tehtyä työtä kohtaan. 
Tulos on samansuuntainen kuin esim. Jacquline Tombsin (2006) tutkimuksis-
sa. Soveltuvuuskynnyksen pitämiselle alhaisena on hyviä perusteita. Keskey-
tysten määrä on suhteellisen vähäinen. Asiakkaille halutaan antaa mahdol-
lisuus. Jos yhdyskuntapalvelu ei luonnistu, tuomittu joutuu viime kädessä 
kuitenkin vankilaan. Näin ollen ”mahdollisuuden” vastinparina on ”vastuun” 
siirtyminen tietyllä tavalla tuomitulle itselleen. Ellei keskeytysten määrä nouse 
dramaattisesti, eivätkä palvelupaikkojen yhdyshenkilöt anna negatiivista 
palautetta, järjestelmän uskottavuus säilyy.

Haastatteluaineisto ei anna mahdollisuutta tarkempaan analyysiin siitä, ketkä 
eivät saavu lainkaan soveltuvuusselvityshaastatteluun ja joutuvat sen vuoksi 
vankilaan. Tässä ryhmässä ovat mitä ilmeisimmin ainakin sellaiset syrjäyty-
neet henkilöt, jotka eivät saa kutsua (esim. asunnottomat) tai eivät ymmärrä, 
mistä asiassa on kyse tai eivät välitä siitä (esim. kaikkia viranomaiskontak-
teja välttelevät). Joukossa on epäilemättä jonkin verran myös niitä, jotka 
eivät halua yhdyskuntapalveluun, vaan menevät mieluummin vankilaan. Jos 
soveltuvuutta yhdyskuntapalveluun arvioidaan ottamalla huomioon myös ne, 
joille soveltuvuusselvitystä ei tehdä, voidaan kynnystä yhdyskuntapalveluun 
pitää varsin korkeana. Tällöin yhdyskuntapalvelun ulkopuolelle jäävät ne, 
joista lausuntoa ei pyydetä lainkaan (syyttäjien harkinnan perusteella) ja ne 
jotka eivät saavu soveltuvuusselvitykseen (oma harkinta). Vaikka soveltu-
vuusselvitys tehdään, voivat yhdyskuntapalvelun ulkopuolelle jäädä ne, jotka 
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saavat kielteisen lausunnon (Kriminaalihuoltolaitoksen harkinta) ja ne, jotka 
tuomitaan vankilaan (oikeuden harkinta). Jälkimmäisessä on kyse yhdys-
kuntapalvelun käyttöasteesta, joka on 35 %. Siis 65 % niistä, jotka voitaisiin 
tuomitun rangaistuksen pituuden perusteella määrätä yhdyskuntapalveluun, 
tuomitaan vankeuteen (Kriminaalihuoltolaitos 2008).

Aineiston perusteella on mahdollista pohtia soveltuvuusselvityksen roolia. 
Erityisesti tuomareiden, mutta myös syyttäjien puheenvuoroista voi päätellä, 
että monet olisivat valmiita suhteellisen suppeaan lausuntoon, mutta eivät 
missään tapauksessa esitä luopumista soveltuvuusselvityksestä. He korosta-
vat soveltuvuusarvioinnin välttämättömyyttä, mutta näyttävät luottavan varsin 
vahvasti siitä tehtyyn johtopäätökseen. Neljästä haastatellusta syytäjästä 
yksi sanoi katsovansa pääsääntöisesti vain loppulausunnon ja kolme muu-
ta sanoi tutustuvansa soveltuvuusselvitykseen kokonaisuudessaan lähinnä 
”rajatapauksissa”. Vastaavasti 11 tuomarin joukosta neljä sanoo ”katsovansa 
lausunnon lävitse” ennen istuntoa ja seitsemän lähinnä loppulausunnon.  
Sen vuoksi on syytä pohtia, voisiko asiakirjan laatimiseen käytettyä aikaa 
kohdentaa enemmän työskentelyyn asiakkaan kanssa. Tämän selvityksen 
perusteella ei kuitenkaan voi arvioida, onko tämä käytännössä mahdollista. 
Se on olennaiselta osin työn organisointiin liittyvää problematiikkaa.

Soveltuvuuden arviointi on suhteellisen vaativa työvaihe. Siihen sisältyy 
vallankäytön ulottuvuus, tiedostettiinpa sitä tai ei. Soveltuvuusselvitys vie 
suhteellisen paljon aikaa, mutta se jää varsin usein ainoaksi kohtaamiseksi 
asiakkaan kanssa. On oletettavasti ainakin jossain määrin turhauttavaa tehdä 
vaativaa työtä ja suunnitelmia tietämättä, voidaanko niitä edes periaattees-
sa toteuttaa. Onnistunut asiakassuhde kriminaalihuollossa on mahdollinen, 
mistä kertoo Pasin esimerkki. Soveltuvuusselvitysvaiheessa se vaatii onnistu-
nutta ensikohtaamista. Kohtaamisia on vain harvoin enempää kuin yksi. 

Koska soveltuvuusselvitys on oikeudelle tehtävä asiakirja, se on sosiaalityön 
viitekehyksessä ristiriitainen työvaihe, jos oikeudelliset ja asiakirjan tuotta-
miseen liittyvät seikat ylikorostuvat. Useimmat asiakkaat kuvasivat soveltu-
vuusselvityksen laatimisen varsin teknisenä työkyvyn arvioimistilanteena. 
Asiakastilanteessa saatetaan korostaa, että soveltuvuusselvitys tehdään 
syyttäjän pyynnöstä tuomioistuimelle ja siinä arvioidaan suoriutumista. 
Juridis-hallinnollinen näkökulma soveltuvuusselvitykseen selittänee osaltaan 
asiakkaiden käsityksiä. Jos myös asiakas ajattelee soveltuvuusselvitystä 
vain suhteessa oikeuden päätökseen – saako hän yhdyskuntapalvelua vai 
joutuuko vankilaan – yhteistyösuhde Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijään 
jää helposti etäiseksi. Asiakas voi myönteisen lausunnon saadakseen pyrkiä 
vähättelemään ongelmiaan. Jos soveltuvuusselvitystilanne on ollut tällainen, 
on yhdyskuntapalvelun aloittamisvaiheessa työskentely aloitettava alusta. 
Siinä vaiheessa ei ole juuri aikaa käydä asiakkaan elämäntilannetta lävitse, 
koska toimeenpano tulee aloittaa viipymättä ja palvelutunteja ei voi käyttää 
tällaiseen asiakastyöhön. 
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Soveltuvuusselvitys luo perustan yksilölliselle arvioinnille kahdessa suhtees-
sa. Ensinnäkin voidaan puhua muutoksesta suhteessa tiukasti määriteltyyn 
uusklassiseen oikeusajatteluun eli  siihen, että vain tehty rikos ja siitä laissa 
määrätty rangaistus voivat olla perusta rangaistuksen määräämiselle. Tässä 
lähestytään hyvinvointimallia, jossa yksilön elämäntilanne ja ominaisuudet 
ovat kasvavassa määrin huomion kohteena ja päätösten eräs perustelu. 

Toinen ulottuvuus, jossa yksilölliset ominaisuudet tulevat huomion kohteeksi, 
on huomion suuntaaminen sopivan palvelupaikan löytämiseen. Mikä pal-
velupaikka olisi juuri kyseiselle tuomitulle paras mahdollinen ja miksi? Tätä 
arviointityötä tehdään jo soveltuvuusselvitysvaiheessa, vaikka tilanne voi 
muuttua monella tapaa: yhdyskuntapalvelua ei tuomitakaan, tuomitun elä-
mäntilanne muuttuu olennaisesti, suunniteltuja tukipalveluja ei saada järjesty-
mään, ajateltu palvelupaikka ei ole juuri silloin käytettävissä jne. Kansalaisyh-
teiskunta (luvussa 2.4 määrittelemälläni tavalla) tulee näkyväksi toimintaa 
suuntaavana tekijänä jo tässä vaiheessa yhdyskuntapalveluprosessia, kun 
työtä suunnataan toimeenpanoon ja palvelupaikkoihin.
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4. YHDYSKUNTAPALVELU 
ARJEN TOIMINTANA – 
INFORMAALIN OIKEUDEN 
ALUE

Tässä luvussa tarkastelen yhdyskuntapalvelua toimeenpanon arjessa 
palvelu paikoilla. Toinen alaluku käsittelee haastatteluista esiin nousseita 
ristiriitoja suhteessa palvelupaikalla tapahtuvaan toimintaan ja viranomaisten 
toimintaan. Näkökulmana on arki, jota tarkastellaan yhtä aikaa sekä palve-
lutehtävinä että sosiaalisten verkostojen muodostumisena. Palvelutehtävien 
rinnalla sosiaaliset verkostot vaikuttavat yhdyskuntapalvelusta suoriutumi-
seen ja siihen, kokeeko suorittaja sen omia voimavaroja lisäävänä. Palve-
lupaikkojen monimuotoisuus ja Kriminaalihuoltolaitoksen kyky ja resurssit 
tukea yhdyskuntapalvelun arkea tulevat näkyviksi haastatteluaineiston kaut-
ta. Haastattelu aineiston purkaminen avasi varsin vivahteikkaan maailman. 
Palvelujen arki pitää sisällään useita erilaisia elementtejä, jotka voivat joko 
edesauttaa tai ehkäistä yhdyskuntapalvelun tavoitteiden toteutumista. Kysy-
mys on paljosta muustakin kuin rangaistuksen muodollisesta toimeenpanos-
ta kaksi kertaa viikossa suoritettavana palkattomana työnä. Arjen moninai-
suuden havaitseminen johti tutkimuksen kansalaisyhteiskuntateeman äärelle, 
vaikka se ei analyysin tässä vaiheessa ole vielä kyllin selkeästi esitettävissä. 

Yhdyskuntapalvelussa palvelupaikat ovat monessa mielessä keskeinen 
areena tuomittujen palvelutuntien suorittamiselle. Ne muodostavat sen 
fyysisen ympäristön, jossa palvelutunnit suoritetaan ja niissä määritellään 
ne tehtävät, joita tuntien aikana tehdään. Palvelupaikalla realisoituu, onko 
palvelun suorittaja osa työyhteisöä vai eristyykö tai eristetäänkö hänet muista 
työntekijöistä. Hän voi olla vuorovaikutuksessa niiden asiakkaiden kanssa, 
joita käy palvelupaikan tarjoamien palveluiden tai tuotteiden vuoksi. Pal-
velupaikoilla on asiakkaita erilaisissa päivätoiminnoissa ja hoitoyksiköissä 
he jopa asuvat pysyvästi. Sen lisäksi yhdyskuntapalvelun suorittaja voi olla 
tekemisissä työllistettyjen, opiskelijoiden tai erilaisten vertaistukiryhmien 
kanssa. Yhdyskuntapalvelun palvelupaikat voivat siten olla varsin vilkkaana 
sosiaalisten verkostojen toimintakenttänä. Toimivatko nämä verkostot yhtei-
sönä, joka tukee palvelun suorittajaa ja hänen mahdollisia pyrkimyksiään 
päästä irti rikoksista? Se riippuu useista tekijöistä. Tämän luvun päämäärä on 
analysoida niitä tekijöitä.

Aluksi esittelen palvelupaikkojen tyypittelyn sen mukaan millaisia palveluteh-
täviä niissä on, yhdistettynä siihen sosiaaliseen verkostoon, jonka palvelu-
paikka työtehtävien myötä muodostaa. Kymmenen haastattelua ei ehkä anna 
tyhjentävää kuvaa palvelupaikoista, mutta uskon sen olevan riittävän kattava 
tutkimuksen tarpeisiin. Omana alalukunaan analysoin sellaisia palvelupaik-
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koja, joissa yhdyskuntapalvelun suorittajat tekevät hoivatyötä. Tällöin tulevat 
näkyviin palvelupaikkojen erilaiset suhtautumistavat yhdyskuntapalvelun 
suorittajiin ja heidän rikoksiinsa. Lisäksi on mahdollista pohtia, onko yhdys-
kuntapalvelun suorittajilla joskus liiankin vaativia tehtäviä. Tämä jakso tarjoaa 
niin ikään näkökulman siihen, kuinka eri tavalla yhdyskuntapalvelun suoritta-
jat voivat suhtautua palvelutehtäviin. Haastattelut toivat esiin myös sen, että 
yhdyskuntapalvelun suorittajien tuntiessa palvelupaikan asiakkaat palvelu-
paikka voi haluta tehdä eron asiakkaiden ja palvelun suorittajien välille. 
Niin voidaan tehdä myös tietosuojasyistä. Tätä problematiikkaa selvitetään 
omassa alaluvussaan. 

Palvelupaikkojen erilaisia käytäntöjä analysoidaan laajemmin luvussa ”Palve-
lupaikan toimintakulttuuri vaikuttaa yhdyskuntapalveluun” ja sen jälkeen vielä 
otsikolla ”arjen järkeä”, jossa käy ilmi, että kansalaisyhteiskuntaan, tavallisille 
työpaikoille sijoitettuna yhdyskuntapalvelun on taivuttava virallisten ohjeistus-
ten ohella kunkin työpaikan omaan kulttuuriin. Yhdyskuntapalvelun arjen ku-
vaus päättyy alalukuun ”yhdyskuntapalvelu tuotantona”, jossa tarkastellaan 
ehkä tyypillisimpiä palvelutehtäviä eli suhteellisen yksinkertaisia avustavia 
tehtäviä. Puhun teknis-tuotannollisesta palvelupaikasta. Näilläkin palvelupai-
koilla voi olla merkittävä sosiaalinen ulottuvuutensa.

Yhdyskuntapalvelun arjen analyysi toi esiin myös ristiriitoja palvelupaikoilla 
sekä yhdyskuntapalvelun suorittajien ja viranomaisten välillä. Niitä tarkastel-
laan luvussa 4.2. Näkökulma on arjen sujumisessa eikä niinkään palvelueh-
tojen rikkomusten muodollisessa käsittelyssä, joka kuuluu yhdyskuntapalve-
lun formaalin oikeudenkäytön alueeseen. Siitä huolimatta tarkasteluun tulevat 
erilaiset ristiriidat viranomaisten kanssa, koska ne heijastuvat usein palvelu-
paikalla olemiseen. Omana analyysikohteena on sosiaalitoimi, koska se on 
valtiollis-kunnallisessa työnjaossa viranomainen, jonka tulisi turvata myös 
lainrikkojien psyko-sosiaalinen asema. Kriminaalihuoltolaitoksen tehtävä 
tässä työnjaossa on yhdyskuntapalvelun toimeenpano. Mainittuja ristiriitoja 
tarkastellaan analysoimalla palvelupaikan yhdyshenkilöiden, kriminaalihuol-
lon työntekijöiden ja yhdyskuntapalvelun suorittajien puheenvuoroja.

4.1 PALVELUPAIKKOJEN TYYPITTELYÄ

Seuraavassa on tarkoitus kuvata, millaisissa palvelupaikoissa ja millaisissa 
tehtävissä yhdyskuntapalveluun tuomitut ovat palvelunsa suorittaneet. Ai-
neistona on 24 yhdyskuntapalvelun suorittajan ja 10 palvelupaikkojen yhdys-
henkilön haastattelua. Haastatelluista yhdyshenkilöistä puolet (5 henkilöä) oli 
kunnan ja puolet (5 henkilöä) yhdistysten organisaatioiden edustajia. Kun-
nissa toimivista yhdyshenkilöistä yksi oli toimintakeskustyyppisen yksikön 
työntekijä ja neljä tekniseltä osastolta tai laitoksesta, jossa palvelutehtävät 
ovat huolto- tai siivoustyötä. Palvelupaikkojen organisatorinen perusta – kun-
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nallinen tai yhdistyspohjainen – ei näytä tämän haastatteluaineiston nojalla 
erottelevan paljoakaan palvelupaikkoja palvelutehtävien luonteen tai muiden 
tekijöiden suhteen (vrt. Haajanen 2007). Sen sijaan päädyin palvelutehtä-
vien analysointiin rinnan palvelupaikoilla rakentuvan sosiaalisen verkoston 
kanssa. Tavoitteena on tarkastella yhdyskuntapalvelun palvelupaikkoja kan-
salaisyhteiskunta -käsitteen viitekehyksessä. Lähtökohta on, että yhdyskun-
taseuraamukselle ominainen piirre on juuri mahdollisuus kiinnittyä erilaisiin 
sosiaalisiin verkostoihin sekä konventionaalisiin ja rikosta suosimattomiin 
yhteisöihin. Tällöin kansalaisyhteiskuntaan kiinnittyvä seuraamus voi toimia 
sekä sosiaalisia taitoja (yhdyskuntapalvelua suorittava osana työyhteisöä) 
että konkreettista osaamista (mielekkäät yhdyskuntapalvelutehtävät) edistä-
vänä rangaistuksena. Siitä voi muodostua tuomitun voimavaroja ja ”sosiaa-
lista pääomaa” lisäävä yhdyskuntaseuraamus. Siksi on tärkeää tarkastella, 
tarjoavatko yhdyskuntapalvelun palvelupaikat tällaisia mahdollisuuksia. 
Samalla on mahdollista pohtia, mitä edellytetään ammatilliselta (sosiaali)
työltä, jotta yhdyskuntaseuraamuksen potentiaaliset integraatiovaikutukset 
realisoituisivat (vrt. Linderborg 2007)

Seuraavassa taulukossa on haastattelussa mukana olleet palvelupaikat 
tyypitelty tällä tavoin. Nämä palvelupaikat olivat samankaltaisia kuin missä 
haastateltujen yhdyskuntapalvelun suorittajien palvelupaikka, sillä poikkeuk-
sella, että seurakuntien edustajia ei ollut yhdyshenkilöiden haastatteluissa.
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Palvelupaikan 
yhdyshenkilön 
”koodinimi”

Tehtävien tyypittely YKP:n suorittajan ”asema” 
työyhteisössä.

Timo Teknis-tuotannollinen. 
Avustavia tehtäviä.

Pieni työyhteisö, yksin tai työparina. Ei 
asiakastyötä.
Haastatteluhetkellä ei otettu uusia suorit-
tajia.

Tuomas Kunnallinen. Tehtä-
viltään monipuolinen 
palvelukeskus.

Tiivis yhteys suurehkoon työyhteisöön.
”Tiimejä” yhdessä asiakkaiden kanssa. 
Paljon asiakkaita ja työllistettyjä.

Lauri Kunnallinen. 
Teknis-tuotannollinen.

Tiivis yhteys suurehkoon työyhteisöön; 
”tiimejä”; 
ei asiakkaita; työllistettyjä.

Anna Palvelukeskus. 
Päihde huoltoa ja 
asumispalveluja.

Tiivis yhteys suurehkoon työyhteisöön. 
Monipuolisia tehtäviä, osa myös yksin. 
Paljon asiakkaita, joiden kanssa ollaan 
pääosin yhdessä työntekijöiden kanssa.

Simeon Pääosin teknis- 
tuotannollinen

Osa työyhteisöä, jossa myös työllistettyjä.
Rajoitetusti asiakaspalvelua, kirpputori-
myyntiä lähinnä naisille; muuttoja.

Juhani Kunnallinen; teknis-
tuotannollinen

Tiivis yhteys työyhteisöön – sekä yksin, 
että työparina.
Rajoitetusti asiakaspalvelua, jota suosi-
taan, jos suorittaja on siihen ”sopiva”.

Kaisa Kunnallinen; teknis-
tuotannollinen

Yhdyskuntapalvelun suorittaja tekee tehtä-
viä yksin.
Paljon asiakkaita, mutta asiakastyö rajattu 
pois palvelutehtävistä.

Eero Monipuolinen 
palvelu keskus. 
Sekä avustavia töitä 
että asiakastyötä.

Tiivis yhteys työyhteisöön.
Paljon asiakkaita; myös hoivatyötä.

Ulla Teknis-tuotannollinen. Tiivis yhteys pienehköön työyhteisöön 
(vapaaehtoistyöntekijöitä). 
Ei asiakkaita.

Aapo Kunnallinen. 
Teknis-tuotannollinen.

Tiivis yhteys pienehköön työyhteisöön. 
Paljon asiakkaita, mutta asiakastyö rajattu 
pois palvelutehtävistä.

Palvelupaikkojen yhdyshenkilöiden haastattelut on siis tyypitelty karkeasti 
sen mukaan mitä palvelupaikalla tehdään ja keiden kanssa yhdyskuntapal-
velun suorittajat ovat tekemisissä. Taulukossa on mainittu erikseen, milloin 
kyseessä on kunnallinen palvelupaikka. Jos mainintaa ei ole, kyseessä on 
kolmannen sektorin toimija tai yritys.
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Taulukossa käytettyä tyypittelyä voi kuvata laveammin seuraavasti.

•	 Ensimmäisen tyypin muodostavat ne palvelupaikat, joissa yhdys-
kuntapalvelun suorittajat ovat tekemisissä välittömästi palvelu-
paikan omien asiakkaiden kanssa (esim. hoivapalveluja tuottavat 
yksiköt). Palvelupaikkojen yhdyshenkilöiden haastatteluissa on 
tuotu esiin myös palvelupaikat, joissa nimenomaisesti kielletään 
yhdyskuntapalvelun suorittajien ja palvelupaikan omien asiakkai-
den kanssakäyminen. Suhde palvelupaikan asiakkaisiin on tär-
keä, koska kanssakäyminen asiakkaiden kanssa laajentaa niiden 
henkilöiden piiriä, joiden kanssa yhdyskuntapalvelua suorittava 
on tekemisissä. Erilaisten apua tarvitsevien ihmisten kohtaamista 
voidaan pitää yhtenä yhdyskuntaseuraamusten tärkeänä piirteenä 
Rex (2004, 129).

•	 Toisen tyypin muodostavat ne palvelupaikat, joissa palvelutehtäviin 
liittyy verraten välillisesti kontakteja palvelupaikalla käyviin tai siellä 
oleviin asiakkaisiin. Tällaisia ovat mm. ne palvelupaikat, joissa 
tehdään asiakkaiden tilauksesta vaikkapa muuttoja, siivouksia tai 
tavaroiden vastaanottoa tai tehtäviin kuuluu tuotteiden tai palvelui-
den myyntityötä.

Samantyyppisiä ovat ne palvelupaikat, joissa on muunkaltaisia 
funktioita kuin palvelujen tarjoaminen asiakkaille tai muille organi-
saatioille. Palvelupaikalla on tällöin vapaaehtoistyöntekijöitä, (vel-
voite)työllistettyjä, erilaisissa kuntouttavissa kokeiluissa olevia ja/ 
tai vertaistukea hakevia henkilöitä. Tällaisia ovat erilaiset työpajat 
tai toimintakeskukset. Yhdyskuntapalvelun suorittaja tapaa palve-
lupaikalla niitä, jotka ovat mukana päivätoiminnoissa tai osallistuvat 
erilaisiin vertaisryhmiin.

•	 Kolmas ryhmä ovat luonteeltaan ”tuotannolliset” palvelupaikat ja 
tehtävät. Näitä ovat esimerkiksi keittiöpalveluja tuottavat erilaiset 
laitokset. Samoin tähän palvelupaikkatyyppiin kuuluvat kuntien 
tekniset osastot ja erilliset yksiköt, mutta myös yhdistysten erilaiset 
varastot ja niiden kuljetuspalvelut sekä seurakuntien hautausmai-
den hoitotyötä.

Suomessa on lähtökohtaisesti ajateltu, että yhdyskuntapalvelu on palkatonta 
työtä yhdistyksissä tai julkishallinnossa (luku 2). Haastatelluista yhdyskun-
tapalveluun tuomituista ei kukaan suorittanut palveluaan valtion organisaa-
tiossa. Valtion osuus palvelupaikkojen tarjoajana on kaiken kaikkiaan varsin 
vaatimaton. Niin ikään liikeyritykset ovat poissuljettuja palvelupaikkoina, jos-
kin rajaa on lievennetty kuntien omistamien ja muiden voittoa tavoittelematto-
mien yritysten tai liikelaitosten suuntaan. Haastatteluaineistossa on mukana 
yritys, jonka suurin omistaja on kunta, mutta jossa on mukana pankkeja ja 
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muita isoja liikeyrityksiä. Rajapinta liikeyritysten suuntaan on jossain määrin 
häilyvä.

Toistaiseksi Kriminaalihuoltolaitoksen tietojärjestelmästä ei ole saatavissa 
valtakunnallista tietoa erityppisten palvelupaikkojen määristä. Kriminaalihuol-
tolaitoksessa käymieni keskustelujen perusteella uskon aineiston vastaavan 
varsin hyvin valtakunnallista palvelupaikkojen kirjoa ja käyttöä. Tässä aineis-
tossa palvelupaikat jakautuivat niin, että niitä oli kunnan tai kuntayhtymän 
tehtävissä 15, yhdistyksissä ja säätiöissä 13, päihdehuollon asiakastyön 
yksiköissä kaksi ja seurakunnissa niin ikään kaksi. Kolmessa haastattelussa 
tulee eksplisiittisesti esille, että yhdyskuntapalvelun suorittaja kykeni hyödyn-
tämään omaa erityisosaamistaan palvelutehtävissään. Myös palvelupaikko-
jen edustajien haastatteluissa on useita viittauksia palvelun suorittajiin, joiden 
erityisosaamista on kyetty hyödyntämään.

Silloin kun haastateltava oli suorittanut jo aiemmin yhden tai useamman 
yhdyskuntapalvelutuomion tai yhdyskuntapalvelu oli aiemmin keskeytetty, 
hän saattoi kuvata kokemuksiaan erilaisista palvelupaikoista. Kaikkiaan 12 eli 
puolet haastatelluista viittasi kokemuksiin useammasta kuin yhdestä palvelu-
paikasta. Tällä tavoin haastatteluissa kuvattiin tilanteita kaikkiaan 32 palvelu-
paikalla. Kaikkein vivahteikkain oli Oskarin yritys muistella palvelupaikkojaan 
ja niissä tehtyä työtä. Vaikka kuvaus on monipolvisuudessaan selvä poikkeus 
haastattelujen joukossa, siinä tulee kuvatuksi hyvin tiivistetysti, millaisissa 
erilaisissa paikoissa yhdyskuntapalvelua suoritetaan.  Kärjistettyinä tulevat 
esille tärkeät kysymykset: onko palvelupaikoilla tarpeeksi mahdollisuuksia ja 
aikaa organisoida työtehtäviä ja onko palvelun suorittajilla riittävästi moti-
vaatiota tai kykyä töiden tekemiseen? Niin ikään nousee esille sen merkitys, 
onko yhdyskuntapalvelun suorittaja osa työyhteisöä vai ei. Koko haastattelu-
aineiston perusteella näyttää siltä, että vaikka yhdyskuntapalvelun suorittami-
sessa tämänkaltaisia ongelmia onkin, ne ovat suhteellisen harvalukuisia.

K: Joo, missäs sä oot suorittanu, sillon kun sä oot suorittanu sen en-
simmäisen tuomion, niin mikä se paikka oli, muistaks sä?

V: Mä suoritin [poistettu paikan nimi] kaupungilla, sitten, sitten [pois-
tettu paikan nimi], eikun tuolla [poistettu paikan nimi]. Sitten [poistettu 
paikan nimi] maatalous koti-, eikun kotitalous-, mikä oppilaitos. Ja sit 
sokeain käsityöpisteellä ja [poistettu paikan nimi] ry:ssä.

K: No onks ne ollu järkeviä ne tehtävät sun mielestä, mielekkäitä?

V: Siä [poistettu paikan nimi] kaupungilla mää sain tehä ihan oikeita 
töitä.

K: Mitä oli oikeat työt sitte?
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V: No siä oli metsähommia, me kaadettiin, siistittiin metsää. Sit siä oli 
kyllä, siivottiin sitä kaupunkia.

K: Oliks nää muut sitte vähän leikkihommia enemmän?

V: No, oikeestaan, paitsi siä [poistettu paikan nimi] oli semmosta.. Siä, 
mikähän ihmeen purkulaitos siä oli, me purettiin jotakin tietokoneen 
osia.

K: Aivan, joo, kierrätys.

V: Niin, seki oli ihan sellasta, et ne muut teki samaa työtä. Oli semmo-
ne ruuvimeisseli, semmone painejuttu, mikä, sillä availtiin niitä. Mut sit 
tuolla [poistettu paikan nimi] ry:ssä ja sokeiden käsityöpisteellä, niin 
mä oon vaan pääasias hillunu siellä työajan. Siä kotitalousoppilaitok-
sessa mä ajoin kyllä nurmikkoo.

K: Eli siel ei ollu sulle antaa mitään tehtäviä?

V: Ei oikeestaan. Kyllä mä jotaki tein, mutta. Sillain, et mulla kyllä kävi 
mielessä sellanenki että, että kun osaa kumminki jotaki tehdä, niin sen 
vois sen palvelun paremminki käyttää.

Oskari kuvaa yhdyskuntapalvelujaan selvästi eri tavalla kuin muut haasta-
teltavat. Hän ei kykene muistamaan yhdyskuntapalvelutuomiotaan kovin 
tarkasti eikä palvelupaikkojen erottaminen toisistaan ole aivan ongelmatonta. 
Oskarin tilanne oli sikäli poikkeuksellinen, että hän kertoi olevansa ”hengel-
lisissä kuvioissa” ja ”yli kolme kuukautta” irti huumeidenkäytöstä. Aikaisem-
pien palvelukertojen välillä hän käytti huumausaineita, joita haastattelun ai-
kaan alle 25-vuotias Oskari on käyttänyt 13-vuotiaasta saakka. Ensimmäisen 
tuomionsa hän muistelee saaneensa 16-vuotiaana ja katkaisu- ja hoitoyrityk-
siä on ollut useita. Oskari on ollut sijoitettuna useisiin erilaisiin lastensuojelun 
yksiköihin, ja hänellä on ollut monia hoitojaksoja terveydenhuollon piirissä. 
Oskarin kokemukset perustuivat vanhoihin yhdyskuntapalvelutuomioihin. 
Tuorein yhdyskuntapalvelutuomio oli siirtynyt ennen haastattelun tekemistä 
takaisin oikeusistuimeen, koska palvelua ei oltu saatu aloitetuksi. 

Kuten soveltuvuusselvityksiä käsitelleestä luvusta edellä kävi ilmi, voi kynnys 
yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle olla joskus suhteellisen matala, etenkin 
niillä, jotka eivät ole ennen olleet vankilassa tai yhdyskuntapalvelussa. Oska-
rin haastattelu antaa viitteitä siitä, ettei palvelupaikan arkeen sopeutuminen 
näytä onnistuvan, jos alkoholi-, huume- tai muut ongelmat ovat vakavia. 
Vankeustuomio toteutuu lopulta palvelun epäonnistuessa. Tällaisissa tapauk-
sissa soveltuvuusarvion tekijän rooli voi olla Kriminaalihuoltolaitoksen työn-
tekijälle raskas. Aivan ilmeisesti on halua tehdä enemmän. Pelkkä mahdolli-
suuden antaminen ilman tukea saa aikaan riittämättömyyden tunteita.
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4.2 YHDYSKUNTAPALVELUSSA 
KOHDATAAN IHMISIÄ VAIHTELEVISSA 
TEHTÄVISSÄ

Yhdyskuntapalvelun suorittamispaikat eroavat toisistaan työtehtävien 
palvelu paikan koon ja työyhteisöjen tiiviyden suhteen. Lähes poikkeuksetta 
työtehtävät ovat avustavia ja suhteellisen yksinkertaisia, kuten yhdyskunta-
palvelua valmistelleet komiteat ja työryhmät ennakoivat. Niihin liittyy harvoin 
erityisiä sosiaalisia tai muita kvalifikaatiovaatimuksia. 

Useassa haastattelussa nousi esille kysymys, voiko yhdyskuntapalvelun 
suorittaja olla tekemisissä palvelupaikalla asioivien tai siellä kenties asuvien 
asiakkaiden kanssa. Vastaukset tähän heijastavat palvelupaikan suhtautu-
mista rikoksentekijään. Asiakkaiden ja yhdyskuntapalvelun suorittajien koh-
taamiseen vaikuttavat arviot asiakkaiden valmiuksista ja tietosuojatulkinnat. 
Odotetaanko esimerkiksi omaisuusrikoksista tuomitun henkilön olevan aina 
”taipuvainen varasteluun”, kun siihen on mahdollisuus? Tai onko väkivalta-
rikoksesta tuomittu henkilö aina riski asiakkaiden tai työyhteisön turvallisuu-
delle? Palvelupaikat voivat sulkea pois omaisuusrikoksiin syyllistyneet (esim. 
jos palvelupaikalla käsitellään käteistä rahaa) tai vaikkapa seksuaalirikolliset, 
kuten tekee kehitysvammaisia asiakkaita hoitava yhdistys.

Yhdyshenkilöt suhtautuvat eri tavalla näihin kysymyksiin. Moni yhdyshenkilö 
kertoo, että yhdyskuntapalvelua aloitettaessa pelättiin, että yhdyskuntapal-
velun suorittajat tekevät rikoksia työpaikalla. Kokemusten myötä pelot ovat 
lähes kokonaan väistyneet, ainakin nyt haastatelluilta. Yhdessä tuomareiden 
ryhmähaastattelussa ja kahdessa palvelupaikan yhdyshenkilön haastattelus-
sa viitattiin jollain tapaa palvelupaikalla aiemmin tehtyihin rikoksiin.

Kyse ei ole pelkästään yhdyshenkilöstä, vaan laajemmin kyseisen työpaikan 
ilmapiiristä. Aineiston perusteella ei aina voi päätellä, kuinka yhdenmukaisia 
koko työyhteisön käsitykset yhdyskuntapalvelusta ovat. Kysymys mihin teh-
täviin rangaistu voi sijoittua, avaa kiinnostavan näkökulman sen pohtimiseen, 
miten yhteisöön sijoitettava vankeusrangaistus vaikuttaa itse yhteisöön ja mi-
ten yhteisö puolestaan vaikuttaa rangaistustaan suorittavaan. Kyse on varsin 
erikoisesta suhteesta rangaistusta suorittavan ja työpaikallaan omaa työtään 
(tai vapaaehtoistyötä) tekevien henkilöiden välillä palvelupaikalla. Kolmas 
mahdollinen toimija on asiakas, joka asioi palvelupaikalla satunnaisesti tai 
on siellä pysyvästi. Palvelupaikan yhdyshenkilöllä ei ole viranomaisroolia 
suhteessa yhdyskuntapalvelun suorittajaan. Yhdyskuntapalvelun palvelueh-
tojen noudattamista valvoessaan hän ja työpaikan muukin henkilöstö saattaa 
silti tulla osalliseksi prosessia, joka johtaa tosiasiallisesti yhdyskuntapalvelua 
suorittavan joutumiseen vankilaan. Tällöin kansalaisyhteiskunnassa toteutuva 
informaalin oikeuden alue, joka konkretisoituu kysymyksinä palvelutehtävi-
en mielekkyydestä, työyhteisöön kuulumisesta tai suhteesta palvelupaikan 
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asiak kaisiin tulee alttiiksi myös ristiriidoille (luku 4.2.) samalla kun se voi 
toimia tuomittua yhteiskuntaan kiinnittävänä kokonaisuutena (luku 5).

Palvelupaikkojen yhdyshenkilöiden haastatteluista on luettavissa, etteivät 
he tiedä ainakaan kaikista palvelun suorittajista, mistä rikoksesta tuomio on 
annettu. Osa jopa sanoo, ettei se heitä kiinnosta tai he eivät halua sitä tietää. 
Toisissa paikoissa taas yhdyskuntapalvelu ja rikoksen laatu ovat varsin 
laajasti tiedossa, ja tieto vaikuttaa suuresti siihen, mitä ja keiden kanssa 
yhdyskuntapalvelun suorittaja palvelupaikalla tekee. Voidaan pohtia, onko 
kyse vankilankaltaisen turvaluokituksen – tai vallan tekniikoiden - tuomises-
ta yhteiskuntaan vai kansalaisyhteiskunnassa vaikuttavien mekanismien 
soveltamisesta rangaistuksen toimeenpanoon. Samaan lopputulokseen voi 
päätyä sekä rationaalisen oloisella pohdinnalla rikoksen laadun vaikutukses-
ta tulevaan käyttäytymiseen että tunteenomaisella päättelyllä väkivaltarikok-
seen syyllistyneen luonteesta. On ymmärrettävää, että työpaikoillaan olevat 
kansalaiset argumentoivat tässä suhteessa hyvin eri tavoin. Kriminaalihuolto-
laitoksen on varsin vaikea puuttua palvelupaikkojen ratkaisuihin.

Sen pohtiminen, voiko yhdyskuntapalvelun suorittaja olla mukana – tai jopa 
tehdä varsin itsenäisesti – välittömästi palvelupaikan omiin asiakkaisiin 
liittyvää työtä, avaa keskusteluteeman siitä, kuka on tällöin vastuussa ja 
miten vastuukysymykset on järjestetty. Haastatteluaineistossa on ainakin yksi 
tapaus, jossa tällainen kysymys voidaan esittää.

Palvelupaikkojen välillä on suuri ero suhtautumisessa yhdyskuntapalvelun 
suorittajan ja palvelupaikan asiakkaiden välisiin kontakteihin. Myös yhdys-
kuntapalvelun suorittajilla itsellään on varsin erilaisia käsityksiä suhtautumi-
sesta esimerkiksi vanhusten syöttämiseen palvelutehtävänä. Tämä heijastaa 
palvelupaikkaverkoston ja palvelutehtävien monipuolisuuden ja valinnaisuu-
den tavattoman suurta merkitystä yhdyskuntapalvelujärjestelmässä. Yhdys-
kuntapalvelurangaistuksen toimeenpano tapahtuu kansalaisyhteiskunnassa 
viime kädessä tasavertaisten yksilöiden välisenä suhteena. Jos rikkomuksia 
ilmenee, niiden käsittely siirtyy formaalin oikeuden alueelle. Tämä tekee 
erilaisten pakkokeinojen soveltamisen lähes mahdottomaksi, minkä vuok-
si yhdyskuntapalvelussa korostuu yksilöllisten ominaisuuksien arviointi ja 
huomioon ottaminen. Yhdyskuntapalvelun onnistumisen ehtona on ”arjen 
toimiminen” palvelupaikalla. Muodollinen seuraamus on tietyllä tavalla tälle 
alisteinen, mutta ei millään muotoa merkityksetön. Juuri arjen toimivuuden 
ulottuvuuteen voidaan kytkeä myös yhdyskuntapalvelun yhteiskuntaan kiin-
nittävä potentiaali.

Viidessä yhdyskuntapalvelun suorittajan haastattelussa kerrottiin palvelu-
tehtävistä, joissa oltiin välittömästi tekemisissä palvelupaikan omien asiak-
kaiden kanssa. Kolmessa kymmenestä yhdyshenkilöiden haastattelusta 
kuvataan jonkinlaista asiakassuhdetta. Näissäkin palvelupaikan asiakas 
ja yhdyskunta palvelua suorittava kohtaavat suhteellisen harvoin. Sellaisia 
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palvelupaikkoja, joissa tehtävät muodostuvat suurelta osin välittömästä asia-
kastyöstä, on tämän aineiston perusteella vähän, mutta niistä kerrotaan hyvin 
positiiviseen sävyyn.

Palvelutehtävät voivat olla myös hoivaa

Yhdyskuntapalvelussa palvelun suorittaja on ainakin jollain tapaa työyhteisön 
jäsen ja siten tekemisissä työpaikan henkilöstön kanssa. Suhde voi olla kui-
tenkin hyvin ”ohut” ja palvelun suorittaja tekee käytännössä tehtäviään yksin. 
Vastakohtana ovat palvelutehtävät, joissa yhdyskuntapalvelun suorittajalla 
on jopa omia asiakassuhteita. Ne voivat perustua joko yhdyskuntapalvelun 
suorittajan erityisosaamiseen tai sellaiseen järjestelyyn, jossa yhdyskunta-
palvelun suorittaja on toisen henkilön työparina tai jonkin tiimin jäsenenä. 
Seuraavassa tarkastellaan yhdyskuntapalveluun liittyviä vuorovaikutussuh-
teita yhdyskuntapalvelun suorittajien ja palvelupaikan yhdyshenkilöiden 
näkökulmasta.

Hoitotyöhön osallistunut Hannu kertoi, että oikeudelle tehty yhdyskuntapalve-
lun soveltuvuusselvitys oli tehty toisessa aluetoimistossa kuin missä yhdys-
kuntapalvelu sittemmin toimeenpantiin, koska Hannu asui tuolloin toisella 
paikkakunnalla. Hän oli tuolloin kysynyt Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijältä 
mahdollisuutta suorittaa yhdyskuntapalvelu hoivatyössä, koska hän oli koulu-
tukseltaan lähihoitaja ja ollut alalla töissä. 

”… niin sit se jyrkästi sano, että ei missään nimessä semmosiin paik-
koihin. Et väkivaltarikoksista tuomittuja ei laiteta hoitokoteihin ja täm-
mösiin. Niin sit mä olin vähän ihmeissään, kun mä tulin tänne [poistettu 
paikan nimi], ja heti ehdotettiin semmosta.” 

Työpaikan saamisen myötä palvelun aloittaminen siirtyi toisen aluetoimiston 
vastuulle. Hannu epäili, että edellisessä aluetoimistossa oli vallalla jyrkempi 
suhtautuminen väkivaltarikoksiin syyllistyneisiin kuin uudessa, jossa yhdys-
kuntapalvelu suoritettiin. Kyse voi olla myös siitä, että sikäläiset hoiva-alan 
palvelupaikat ovat rajanneet väkivaltarikoksista tuomitut pois. Nyt Hannun 
osaaminen lähihoitajana otettiin huomioon palvelun suorittamista tukevana 
asiana. Palvelupaikka järjestyi yhdistyksestä, jolla on monipuolista ja laajaa 
hoivapalvelutuotantoa. Palvelupaikaksi tuli palvelukoti, jossa asui kehitys-
vammaisia vanhuksia. Päinvastoin kuin jäljempänä Orvokin tapauksessa, 
tämän palvelukodin asiakkaat olivat hyväkuntoisia. Tehtävät olivat pääosin 
henkilökuntaa avustavia ja muun muassa seurustelua asiakkaiden kanssa. 
Hannun kokemus on ollut joka suhteessa myönteinen. 

V: No mulla oli siellä keittiössä oleminen ja hoitotoimenpiteet ja mitäs 
muuta mä tein siellä.. Sit ihan asukkaitten kanssa juttelin ja kaiken 
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maailman, mitä nyt ikinä keksii tehäkään, taulujen kiinnittelyä ja sem-
mosta, laidasta laitaan.

K: Sehän on tavallaan, kun sä tossa aikasemmin sanoit, että sä oot 
lähihoitaja koulutukselta, niin sopii siihen hyvin.

V: Joo, se oli ihan luontaista silleen..

Hannu kertoo, että väkivaltarikosten taustalla on ollut hallitsematon alkoholin 
käyttö, kiukkuhumala, kuten hän asian ilmaisee. Hän on sittemmin opetellut 
rajoittamaan tietoisesti omaa alkoholinkäyttöään. Hannu oli siinä mielessä 
suhteellisen harvinainen yhdyskuntapalvelun suorittaja, että hänellä oli ajo-
kortti ja hän kulki omalla autolla palvelupaikalle. Lähinnä rattijuopumuksista 
tuomittuihin yhdyskuntapalvelun suorittajiin tottuneessa palvelupaikassa 
hänen epäiltiin ajavan kortitta. Asia tuli puheeksi palvelupaikalla palvelun jo 
alettua. Tästä voi päätellä, ettei palvelupaikalla ole ennen palvelun alkamista 
ainakaan laajasti keskusteltu Hannun tekemästä rikoksesta.

Hannu on eri asemassa kuin ne yleensä rattijuopumuksesta tuomitut, joilla 
on ”alkoholiongelmaa koko ajan”. Hän viittaa yhdyshenkilöiden kokemuksiin 
”korttilaisista”, joihin nähden hän on poikkeus. Kokemus vahvistaa osaltaan, 
että Hannu tulee toimeen nykyisin paremmin alkoholin kanssa. 

V: .. Sit siell oli just ollu näitä korttilaisia, niin niillä oli sitten sitä alkoholi-
ongelmaa koko ajan, ja sitten mä olinkin poikkeus joukossa, niin sit ne 
vähän ihmetteli. Sit mä sanoin, että emmä oo täällä ratin takia ollen-
kaan, ja sit selitin sen jutun silleen. Sit ne oli ihan, et joo. Mä olin sen 
palvelupaikan ensimmäinen yhdyskuntapalvelija, joka pääs sen talon 
autolla ajamaan. Mä kävin ne heittään tohon keskustaan semmosiin 
iltatansseihin, ja sit olin hakemassa talon autolla, niin ne oli silleen ihan 
ihmeissään, että sattu sit semmonen, et pysty luottaan niin paljon, et 
se oli kyllä ihan hyvä juttu.

Hannulla on ollut sellaisia erityisosaamista edellyttäneitä tehtäviä, jotka ovat 
antaneet hänelle onnistumisen ja hyödyksi olemisen kokemuksia. Tämä on 
vieläkin merkityksellisempää kuin hänelle uskottu talon autolla ajaminen ja 
asiakkaiden kuljettaminen. Palvelutehtäviä hän kuvaa haastattelussa vahva-
na läsnäolona asiakkaiden kanssa ja vaativina hoivatehtävinä. 

V: Mää vielä silleen, et mää tietysti niin paljon kuin suinkin vaan 
mahollista, niin sitä omaa osaamista annoin niille hyödyks, että se oli 
semmonenkin juttu oli, et kun semmosella mummolla oli suu aivan 
älyttömän kipee. Ne ihmetteli, mistä se johtuu, niin mä sit sanoin, et 
sill on tuo, tämmönen sienitulehdus tuolla suussa, et sillon varmaan 
tekareista tullu. Ne oli sit vähän, et oisko noin. Mä sanoin, että käytte 
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apteekista hakemassa semmosta lääkettä, mikä on hiivasieneen. Ne 
haki, ja mummo oli taas kunnossa, niin..  
Ja sit oli, sillon kun mä menin sinne, niin oli semmonen vyöruususta 
lähteny tämmönen säärihaava, niin mää sen hoidin sen palvelun ai-
kana silleen, että se oli semmonen peukalonkynnen kokonen kuoppa, 
niin siihen, ettei ollu enää mitään, sen aikana. Ite kehittelen sen hoidon 
koko ajan siin, et kun paljon säärihaavoja hoitanu, niin tiesi, että mitä 
kannattaa ensimmäisenä kokeilla, ja jossei se toimi, niin siitä vaan 
eteenpäin. Et silleen oli onnistumisen elämyksiäkin, että... 

Palvelukodin asiakkailla on ollut sellaisia hoitoa vaativia sairauksia, joihin 
Hannu on kehittänyt oman kokemuksensa ja koulutuksensa pohjalta hoito-
keinoja. Haastattelun perusteella voi kysyä, onko tässä tapauksessa yhdys-
kuntapalvelijalla ollut liiankin suuri rooli hoitomuotojen valinnassa. Lääkkeen 
hankinnan on tehnyt vakituinen henkilökunta, mutta säärihaavan hoidossa 
Hannu kuvaa rooliaan varsin itsenäiseksi. Epäilemättä kyseessä on ollut on-
nistumista sisältävä kokemus niin palvelukeskuksen asiakkaan, henkilöstön 
kuin yhdyskuntapalvelun suorittajankin kannalta. Mutta onko siihen samalla 
sisältynyt riskejä vääristä vastuista? Haastattelusta ei voi päätellä mitään 
niistä tekijöistä ja tahoista, jotka ovat olleet tekemässä ratkaisuja siitä, että 
yhdyskuntapalvelun suorittaja voi tehdä tällaisia tehtäviä. Käytössä olevan 
aineiston perusteella ei voi tarkistaa, onko tässä tapauksessa ollut esim. 
konsultaatiota lääkärin kanssa. 

Hannun kertomaa on syytä lukea nimenomaan kuvauksena henkilökohtai-
sesta onnistumisesta ja kokemuksesta, että häneen on luotettu. Kokemus on 
päinvastainen soveltuvuusselvitysvaiheessa esitetylle kategoriselle kiellolle 
päästä yhdyskuntapalveluun hoitotyöhön.

Hoitotyöhön niin ikään osallistunut Orvokki oli toivonut palvelupaikkaa, jossa 
hän voisi olla tekemisissä esimerkiksi vanhusten kanssa. Orvokki kuvaa 
palvelutehtäviä sellaisina, että niissä on tekemisissä vanhusten kanssa 
välittömästi ja henkilökohtaisesti. Toisaalta palvelutehtäviä luonnehtii henki-
lökunnan apuna oleminen osana työyhteisöä, jolloin tehtävien itsenäisyyttä 
ja suhdetta palvelupaikan asiakkaisiin rajaa niiden vaatima ammatillinen 
pätevyys.

V: Semmonen niin ku vanhainkoti. Siellä oon sitten heitä auttanu tossa 
missä ovat tarvinneet. Elikä ollaan siivottu vanhusten huoneita ja sitten 
keittiössä siinä ruokailusalissa auttanu henkilökuntaa sit että. Ollaan 
niin ku tarjoiltu vanhuksille ja astioita korjataan ja viedään keittiöön ja 
niin poispäin. Että, semmosissa avustavissa hommissa sitten.

Hoivapalveluja tuottavan palvelupaikan yhdyshenkilön haastattelu vahvistaa 
sen, että yhdyskuntapalvelun suorittajat halutaan joissakin palvelupaikoissa 
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mukaan asiakkaiden kanssa tehtävään työhön. Kyseessä on 1990–luvun 
alusta saakka palvelupaikkana ollut hoivapalveluja tuottava, yhdistysmuotoi-
nen iso organisaatio, jolla on koko ajan yhdyskuntapalvelun suorittajia. Heitä 
on jopa useita yhtä aikaa, vuosittain yhteensä 6–7. Timo on ollut yhdyshenki-
lönä 14 vuotta ja kertoo aluksi epäilleensä yhdyskuntapalvelua rangaistukse-
na hyvin paljon. Nyt hän sanoo ajattelevansa aivan toisin. 

Timo pitää työpaikkaansa hyvänä yhdyskuntapalvelun palvelupaikkana. 
Keskustelun kuluessa hän viittaa kuulemiinsa kertomuksiin palvelupaikoista, 
joissa tilanne on toisenlainen. Hyväksi palvelupaikaksi oman työyhteisön 
tekevät monipuoliset palvelutehtävät ja se, että työntekijät ”pitävät ihmisen 
ihmisenä”, vaikka hänet onkin tuomittu rikoksista. Tälle palvelupaikalle ote-
taan yhdyskuntapalvelun suorittajiksi kaikista muista kuin seksuaalirikoksista 
tuomittuja. Seksuaalirikoksista tuomitut suljetaan pois, koska asiakaskun-
nassa on mm. ”kehitysvammaisia sekä heikkolahjaisia”. Yhdyshenkilö Timo 
korostaa palvelupaikan asiakaskunnan erityisyyttä. Työskentely heidän kans-
saan synnyttää Timon mukaan työyhteisöön valmiuden ottaa vastaan myös 
yhdyskuntapalvelun suorittajia. 

Monien muiden yhdyshenkilöiden tapaan Timo perustelee yhdyskuntapal-
velun laajaa käyttöä ja siinä onnistumista sillä, että he hyötyvät yhdyskunta-
palvelusta. Myönteistä palautetta saavat myös Kriminaalihuoltolaitoksen 
työntekijät siitä, että he ovat kyenneet tarjoamaan sellaisia yhdyskunta-
palvelun suorittajia, joilla on sosiaalista toimintakykyä. Palvelupaikalle ja 
Kriminaali huoltolaitokselle on syntynyt mitä ilmeisimmin toimiva suhde, 
joka johtaa oikeanlaisten henkilöiden valikoitumiseen ja valintaan. Kyse on 
kaksisuuntaisesta prosessista, jossa paljon käytetylle palvelupaikalle kehittyy 
aktiivinen valintoja tekevän toimijan rooli.  

Hyöty palvelun suorittajista tulee tarpeellisten tehtävien teettämisestä. Timon 
mielestä sellaista löytyy aina riippumatta palvelun suorittajan koulutus- tai 
työhistoriasta. Asiakkaiden kanssa seurustelu, ulkoiluttaminen tai heille lu-
keminen on mahdollista, kun asiakkaiden ja yhdyskuntapalvelun suorittajien 
kohtaamista ei rajata palvelutehtävistä pois.

K: Luonnistuuko tää asiakkaitten kanssa seurustelu myös yhdyskunta-
palvelun suorittajilta?

V: Suurimmalta osalta luonnistuu. Mut sit, jos näyttää siltä, ettei luon-
nistu, niin sitten vähemmän tietysti sitä. Mut meil on aika hyvin vali-
koitunutta ja valittu, saatu tänne semmosta väkee, mitkä on hirveen 
sosiaalisia, tykkää asukkaista, ja sit meil on sillain, että meillä on mon-
ta ihmistä ollu useemman kerran täällä, ja tää on palvelupaikkana ollu 
niille todella hyvä. Kaikki on kehunu lähtiessään, ja tuotu jopa kakkuja 
ja ynnä muuta. Et kyllä 90 prosenttia, mitä meillä on ollu, niin on ollu 
erittäin tyytyväisiä.
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Yhdyskuntapalvelun suorittajilla on palvelupaikan asiakkaiden kanssa mo-
nenlaista vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen sujumista seurataan ja palvelu-
paikalla etsitään vaihtoehtoisia tehtäviä, jos siihen on tarvetta. Kanssakäymi-
nen yhdyskuntapalvelun suorittajien ja palvelupaikan asiakkaiden kanssa oli 
tässä haastattelussa paljon esillä. Palasin siihen vielä täsmentävällä kysy-
myksellä. 

K: Toi on tullu useasti ja on minusta mielenkiintoinen ja tärkee asia 
kans toi, että tavallaan se, että sä näät, että kun teidän asiakaskunta 
on omanlaisensa, niin se on myös sitten tavallaan näitten palvelun 
suorittajien kannalta tämmönen kasvattava ja..

V: Kyllä, hyvinkin kasvattava on. Siis meillä nyt tää kolmatta kertaa joka 
oli todella törkeästä väkivallanteosta, niin kyllä se oli asukkaitten kans, 
siis sen näki, et se tykkäs olla niitten kanssa. Ihan sitten, tai no tiedän 
taustan, kun tunnen kaverin, että on todella rankka väkivaltatausta, ja 
kyllä oli meidän asiakkaitten kans hyvää kaveria. Ei näytelly, oli ihan 
kaikessa mukana, ja ei ollu vastenmielistä mikään, ja niin edelleen.

On selvää, että kaikille yhdyskuntapalvelun suorittajille tällaiset palvelutehtä-
vät eivät sovi. Harvalla on sellaista kokemusta, jonka turvin vaativista hoiva-
tehtävistä suoriutuisi edes työparina. Monelle hoivatyö esimerkiksi huono-
kuntoisten vanhusten kanssa saattaa olla henkisesti ylivoimaisia. Siitä kertoo 
hieman yli kolmekymmenvuotias Pasi, joskin toisen yhdyskuntapalvelun 
suorittajan kokemana. Vaikka kokemus on toisen henkilön, Pasi kuvaa lopulta 
sellaisia palvelutehtäviä, joihin ei uskoisi itse(kään) pystyvänsä. 

V: Niin, tossa hoidon aikana kuulin vaan, mikä oli hoidossa samaan 
aikaan mun kanssa, sillä oli yhdyskuntapalvelu kesken ja sitä mietin 
vaan, kun se oli jossain vanhusten talossa tai semmosessa, siis ihan 
joutu ulkoiluttaan vanhuksia ja syöttään niitä. Niin mietin vaan omalle 
kohdalle että mulle ois ehkä jääny pian tekemättä, mä oisin sitten vaik-
ka lähteny, niin sekin. Siinäkin tuntuu olevan erona näissä mitä tekee, 
mitä kellekin sopii.

Kyse ei ole varsinaisesti haluttomuudesta joihinkin tehtäviin, vaan tehtävistä, 
joita ei jostain syystä pysty tekemään. Pasin puheessa vanhusten hoitami-
nen ja ulkoiluttaminenkin tuntuu ylivoimaiselta. Kuitenkaan hänen yhdys-
kuntapalvelutehtävänsä päihdehuollon tietynlaista vertaistukea tarjoavassa 
päiväkeskuksessa eivät eroa kovin radikaalisti Pasin kuulemista. Nykyisessä 
yhdyskuntapalvelupaikassa, joka on Pasille entuudestaan tuttu päihdehuol-
lon hoitopaikkana, tehtäviin kuuluu seurustelua asiakkaitten kanssa, kahvin-
keittoa sekä pöytien ja tilojen puhtaudesta huolehtimista. Voisi kuvitella, että 
ero vanhusten ulkoiluttamiseen ei olisi aivan ylipääsemätön. Vieroksunnan 
taustalla voi olla vaikeus suhtautua nimenomaan vanhuksiin, joiden toiminta-
kyky ja itsestä huolehtiminen on heikentynyt. Tämä tekisi ymmärrettäväksi 
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Pasin puheen siitä, kuinka palvelutehtävän sopimattomuus olisi niin merkit-
tävä asia, että se johtaisi palvelun keskeyttämiseen ja ”lähtemiseen” (vanki-
laan). Kyse on pikemminkin vanhusten (asiakkaiden) kohtaamisesta henkilöi-
nä kuin yhdyskuntapalvelun palvelutehtävistä sinänsä. Tällaisten kuvausten 
perusteella on tärkeää, että palvelupaikkoja on riittävästi, jotta palvelutehtä-
vien välillä voidaan tehdä valintaa suorittajan kykyjen mukaan. Lisäksi Kri-
minaalihuoltolaitoksessa on oltava riittävästi ammattitaitoa ja aikaa arvioida 
palvelun suorittajan edellytyksiä ja harkita palvelutehtäviä. Harkintaa tehdään 
jo soveltuvuusselvitysvaiheessa, mutta ennen muuta silloin kun yhdyskunta-
palvelua aloitetaan. Vaikka palvelupaikkaa voidaan vaihtaa kesken palvelun, 
on kynnys vaihdon tekemiseen melko korkea ja edellyttää tietoa ongelmista 
palvelupaikalla.

Orvokki, Hannu ja Pasi sekä palvelupaikan yhdyshenkilöistä Timo kuvasivat 
palvelutehtäviä, joihin liittyi kanssakäymistä palvelupaikalla olevien asiakkai-
den kanssa. Myös Volkovin haastattelussa tuli esille vuosien takainen yhdys-
kuntapalvelu ohjaajana kunnallisessa nuorisotalossa. Markella on puolestaan 
muistikuvia vuoden 1990 lopussa keskeytyneestä yhdyskuntapalvelusta 
vanhainkodissa. Hän kuvaa henkilökohtaisia vaikeuksia tehdä siivoukseen 
rajattuja palvelutehtäviä ja olla samalla apua tarvitsevien vanhusten keskellä. 
Hän kritisoi palvelupaikan ilmapiiriä voimakkaasti. 

V:--- Päinvastoin siellä tuli vielä enemmän niitä ajatuksia kun miettii 
sitä, että kun siellä on vanhuksia jotka tarttis sitten taas apua, kaiken-
moista apua ja sä meet siivoon sinne niitten huoneita, vanhus pyytää, 
että hänen tarttis päästä vessaan. Sua on kielletty mennä tekeen sitä, 
sä meet ilmottaan että ”joo että täällä tarvittaisiin vessakuljetusta”, 
”joo, kyllä sen kerkiää”. Viitataan kintaalla. Et ei toi oo mun mielestäni 
enää, ei työntekijän paikka sen enempää kun sen vanhuksenkaan 
paikka, että siellä siisteys on tärkeempi kun se mikä se pitäis oikeesti 
olla.

Yhdyskuntapalvelu keskeytyi. Marke arvioi itsekriittisesti, että vaikka koke-
mus oli ahdistava, syynä keskeytykseen olivat (palvelupaikkaa enemmän) 
omaan alkoholin käyttöön ja sitä seuranneisiin karapulatiloihin haetut sairaus-
lomat. Tuolloin ylipäätään ”pullo oli tärkeempi kun sinne meno”. 

Asiakkaiden tunteminen ja 
tietosuojakysymykset rajaavat tehtäviä 

Anna toimii yhdyshenkilönä asumis-, päihde- ja turvakotityyppisiä palveluja 
tuottavassa asiakastyön yksikössä. Palvelupaikassa yhdyskuntapalvelu-
tehtävät rajataan niin, ettei niissä olla asiakaskontaktissa ilman työntekijän 
läsnäoloa. Asiakkaiden jatkuvan läsnäolon ja vapaan liikkumisen vuoksi lähi-
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kontakteja tosin syntyy väkisin jossain määrin. Perusteeksi rajaukselle Anna 
esittää yhdyskuntapalvelun suorittajien ja päihdeongelmaisten asiakkaiden 
samankaltaiset ongelmat ja sen, että he usein tuntevat toisensa entuudes-
taan. Palvelupaikalla on yksi kokemus siitä, että yhdyskuntapalvelun suoritta-
ja oli onnistunut petkuttamaan puhelinliittymäkaupoilla heidän asiakastaan.

V: Tosi paljon on kavereita ja tuttuja täällä näin, niin se tietysti vähä 
rajottaa sitä, mitä voi tehdä ja sitten, kun meillä on asiakkaiden omia 
huoneita ja siellä on heidän omat henkilökohtaset tavaransa, kalusteet 
on talon ja meidän, mut et siel on henkilökohtasia toki tavaroita, kun he 
asuvat täällä. Niin myöski se rajottaa sitä, että esimerkiks yhdyskun-
tapalvelumiehet eivät mene asiakkaiden huoneita vaikka siivoomaan 
koskaan. Mut me käytetään heitä siivojan apulaisina, tosi paljo, he käy, 
siivoojan mukana kulkevat tuolla ja nostelevat raskaita huonekaluja, et 
siivojaa pääsee, imuroivat, tekevät semmosta siinä.

Osassa palvelupaikoista halutaan estää lähtökohtaisesti yhdyskuntapalve-
lun suorittajien ja palvelupaikan asiakkaiden väliset vuorovaikutustilanteet. 
Aapo, kunnallisen vanhainkodin huoltomies ja yksi yhdyskuntapalvelun 
yhdyshenkilöistä, kuvaa tilannetta palvelupaikalle. Täälläkin yhdyskuntapal-
velun suorittajia on vuosien mittaan ollut paljon. Asiakastyön suhteen on ollut 
kaiken aikaa selvä rajaus, että osastoille palvelun suorittajat eivät saa mennä 
yksinään lainkaan, ja muutoinkin haastattelusta käy ilmi, ettei asiakaskontak-
teja juuri synny. Koska huoltomiehiä on täällä useita, palvelun suorittaja on 
silti osa pienehköä tiivistä työyhteisöä. 

Rajaa tehdään myös niin, ettei hoitohenkilökunnalle kerrota, että joku suorit-
taa yhdyskuntapalvelua. 

V: No ei kun aatellaan, että tässä on hoitajia paljon kysyy, että kukas 
toi on, mä yleensä sanon vaan et se on mulla apumiehenä, etten mä 
rupee selittää, että..

K: Joo. Onks tää tullut esille sitten jotenkin laajemmin tässä teiän työ-
yhteisössä, et muistuuks sul koskaan mieleen, että on joutunut jonkun 
hoitopuolen esimiehen kans käymään keskusteluja että.. kyselee, onko 
tullut koskaan tilannetta, et mitäs väkeä täällä nyt oikein pyörii?

V: On joo kyllä on täytynyt selittää joskus. Me ollaan, se oli viel tuol 
vanhassa paikassa mentiin.. mentiin tekee jotain oisko joku vessare-
montti ollu ja tää kaveri sitten oli vähän semmonen, ettei ihan.. oli sem-
monen nenä, ettei ihan paskan haju siihen [nauraa] sopinut ja odotteli 
sitten siinä käytävällä, niin tultiin ihan kysyy, et ”kukas sinä oot, kukas 
oikein sitä oot” siihen malliin, kyl.. välillä täytyy sanoo jotain, mutta.. 
harvakseltaan. 
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Kriminaalihuoltolaitoksen ohjeiden mukaan yhdyskuntapalvelun suoritta-
jaa koskevia tietoja rajataan sellaisiin, jotka ovat ”tarpeellisia nimenomaan 
kyseisen täytäntöönpanotehtävän suorittamiseksi”. Esimerkiksi tehdystä 
rikoksesta ei saisi antaa tietoja palvelupaikalle. Käytännöissä näyttää ole-
van suurta vaihtelua. Tietojen salassapito on suhteellisen helppoa suuressa 
laitosmaisessa yksikössä. Näin on etenkin silloin, kun yhdyskuntapalvelujen 
suorittajien valinta ja vastaanotto sekä yhteydenpito Kriminaalihuoltolaitoksen 
kanssa on delegoitu niille henkilöille, jotka vastaavat käytännössä ohjauk-
sesta ja palveluehtojen noudattamisesta. Puheena olevassa laitoksessa on 
tällainen käytäntö. Ratkaisuvalta yhdyskuntapalveluun otettavista henkilöistä 
on johdon asemasta käytännön työtä tekevillä. 

Vanhainkodin yhdyshenkilön haastattelusta ei ilmene yksiselitteisesti, miksi 
yhdyskuntapalvelua suoritetaan vain huoltotehtävissä, pääosin ulkotöissä, 
eikä lainkaan asiakas- ja hoitotyön avustavissa tehtävissä. Varteenotettava 
selitys on, että koska palvelun suorittajien vastaanottamisesta ja palvelun-
suorittajien kaikesta ohjaamisesta vastaavat nimenomaan huoltomiehet, niin 
osastojen toiminta rajautuu palvelutehtävistä pois. Toimintamalli on sisäistetty 
ja palvelutehtäviä on yllin kyllin huoltotehtävissä, joten asiaa ei tarvitse erityi-
semmin miettiä. Vaitioloasioissa ei ole ongelmia eikä synny tilanteita, joissa 
omaiset asettaisivat järjestelmän kyseenalaiseksi. Huoltomiehen mukaan 
uusissa toimitiloissa on entistä helpompi pitää yhdyskuntapalvelun suorittajat 
erossa asiakkaista, koska osastot ovat suljettuja ja erillisiä.

Yleisönpalvelun yksikössä toimiva yhdyshenkilö (Kaisa) perustelee yhdys-
kuntapalvelun suorittajien ja palvelupaikalla käyvien asiakkaiden erillään 
pitämistä mm. asiakastietojen salassapidolla. Jossain määrin tulevat esiin 
imagolliset syyt, jotka liittyvät yleisöpalveluun. Kaisa pitää yhdyskuntapalve-
luseuraamusta sinällään järkevänä ja hyödyllisenäkin. Yhdyshenkilönä Kaisa 
on kokenut omalla työpaikallaan yhdyskuntapalvelutehtävien organisoimisen 
vaikeaksi ja hyödyn vähäiseksi. Neljästä yhdyskuntapalvelusta on Kaisan 
mielestä kaksi onnistunut ja kaksi epäonnistunut. 

Kaisan haastattelu tuo esiin ne yhdyshenkilön ongelmat, joita syntyy, kun 
yhdyskuntapalvelusta sopiminen ja toisaalta työn välitön johtaminen ovat eri 
tahoilla. Koska yhdyskuntapalvelusta sopimiseen ja palvelupaikalla olemi-
seen liittyy useita eri toimijoita, vaikuttaa heidän vuorovaikutussuhteensa 
myös yhdyskuntapalvelun käytännön toteutumiseen. 

K: No minkälaiset ajatukset teillä siinä vaiheessa oli, että mistä siinä on 
kysymys ja minkälaisia tehtäviä teillä on ollu tarjota palvelun suorittajil-
le?

V: No kyl siit sit keskusteltiin ja aika selväks tehtiin nää systeemit, et 
kyl se pohjatyö oli ihan hyvä ja nimenomaan kun meillä on tämmönen 
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yleisön palvelupaikka, niin korostin sitä, et täällä täytyy olla aika fik-
sunolonen ihminen, et kun se liikkuu tuolla yleisön keskuudessa.

Ja sit sanottiin meil kärkeen, et kirjastoon ei todella voida sijoittaa ketä 
tahansa, et kyl he sitä heiän parhaimmistoo sitten tänne antavat, et..  
Ja siit lähdettiin liikkeelle ja yleisön palvelu sinänsä, niin suljettiin ihan 
alusta lähtien pois, et ihan tietyt tehtävät mihin ei tarttenu mittään 
perehdyttää ja meil se on käytännössä ollu ihan tota siivoustyötä. Ja 
hyllyjen pyyhkimistä, se on ollu konkreettista, se on ollu yksinkertanen 
työ ja se on ollu meil periaatteessa hyödyllinen työ.

Lähtökohta oli, ettei yhdyskuntapalvelun suorittaja voi olla tekemisissä pal-
velupaikan asiakkaiden kanssa. Yhdyshenkilön mielestä julkisen palvelun 
laitokselle asetetaan koko joukko vaatimuksia, jotka edellyttävät palvelun 
suorittajien olevan ”fiksunoloisia”, kuten Kaisa asian ilmaisi. Palvelutehtä-
vät rajoittuivat lopulta hyllyjen pyyhkimiseen. Sen takia yhdyskuntapalvelun 
suorittaja tekee työtä jokseenkin yksin, koska siivoustehtävät kuuluvat toisen 
hallintokunnan alaisuuteen. Kahvihuoneessa on periaatteessa mahdollisuus 
kohdata työntekijöitä.

Palvelupaikan kokemukset eivät ole olleet kovin hyviä. Palvelun järjestämi-
seen kuluu aikaa ja yhdyshenkilö kokee roolinsa itselleen monella tapaa 
vieraaksi. Työyhteisöstä ei löydy luontevasti toista henkilöä, jolle asian voisi 
delegoida. Haastattelusta voi lukea pettymystä sen suhteen, etteivät yhdys-
kuntapalvelun suorittajat ole vastanneet sitä kuvaa, jonka he ovat itsestään 
antaneet ensitapaamisessa palvelun aloittamisesta sovittaessa. 

K: Aivan. Eli.. Se hyöty ja tavallaan se järjestelyihin kuluva aika, niin ne 
ei sitten teiän näkökulmasta vastaa..

V: Ei vastannu nyt jos mä puhun näistä kahdesta viimesestä tapauk-
sesta, mitkä oli täs talos, et.. Niin kyl se siis niin hitaasti eteni se 
siivoustyö ja ehkä se ensimmäinen tai se niin sanottu kolmas, niin se 
nyt ei myöskään niin hirveesti valittanu sitä työtä, mutta toinen valitti 
kun on niin raskasta ja vaikeeta ja kuin hän on tehny niin paljon arvok-
kaampii töitä ja hän pystys sitä ja tätä ja tuota tekemään täällä. 

Niin vaik hän sillon haastatteluhetkel, kun mähän oon nähny jokaisen 
nää ennen kun on otettu vastaan, niin sillonhan he on luvanneet vaikka 
kuuta taivaalta ja kauheen fiksusti, et ”rangaistusta hän nyt täällä on 
kärsimäs, niin kyl hän nyt tekee mitä tahansa kun hän vaan saa tänne 
tulla”, mut sit kun tänne tultiin, niin ei se sit ollutkaan enää ihan sitä 
samaa.

On ymmärrettävää, että yhdyshenkilö kokee tilanteen vaikeaksi, jos hän ko-
kee yhdyskuntapalvelun suorittajan työpanoksen puutteelliseksi.
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Palvelupaikan toimintakulttuuri vaikuttaa 
yhdyskuntapalveluun

Kaisa toi esiin yhdyskuntapalvelun suorittajan alkuhaastattelussa antamat 
lupaukset ja toteutuneen tilanteen. Keskustelumme edetessä tulevat yhä 
enemmän esille työn organisointiin liittyvät ongelmat sekä se, että palvelu-
paikan varsinainen toiminta eli asiakaspalvelu on rajattu palvelutehtävien 
ulkopuolelle. Siivoustyön johtaminen taas kuuluu palvelun tuottajalle eli eri 
hallintokunnalle ja sen esimiehille. He puolestaan eivät ole tekemässä pää-
töksiä palvelupaikalle otettavista yhdyskuntapalvelun suorittajista. 

Palvelupaikan yhdyshenkilö kuvaa seuraavassa valvontaroolinsa vaikeutta. 
Yhdyskuntapalvelun suorittajan huonosta työpanoksesta kertominen Kri-
minaalihuoltolaitoksen työntekijöille toisi yhdyshenkilölle ”kantelijan roolin”. 
Kaisan kerronnassa yhdyskuntapalvelu yhdistyy ilmeisen vaikeaksi koettuun 
työskentelyyn muiden ”heikosti työllistettävien” kanssa. 

V: Niin, se on, sen mä oon kaikista kurjimmaks täs kokenu, et kun se 
kriminaalikeskus on siel kaukana, [poistettu paikan nimi] siis ja sieltä 
soitetaan ja sit joutuu näistä ongelmista tavallaan kertomaan heille, 
niin kun oon sanonu jo monta kertaa, että se kantelijan rooli on ja sit 
taas, niin kun on ylipäätänsäkin näin työnjohdos aika vaikeeta se, että 
ihmisii joutuu tavallaan ohjaamaan ja ei oo tyytyväinen sen työhön, niin 
niitä haluais viimeseen asti välttää. Et kylhän me täs ihan työhönotos-
sakin kun otetaan näitä jostakin, sosiaali- ja työpalvelu vai mikä se yks 
on mistä tämmösii heikosti työllistettävii ihmisii yritetään saada työ-
markkinoille, niin..

Myös vaihtoehtoisten palvelutehtävien etsiminen vaikuttaa vaikealta. Tehtä-
vien hoitaminen on sidoksissa yhdyskuntapalvelun suorittajan henkilökohtai-
siin ominaisuuksiin, ja toisaalta yhdyskuntapalveluun liittyvät tuntirajoitukset 
rajoittavat töiden järjestämistä. Asiakastyön poissulkeminen yhdyskuntapal-
velun suorittajilta saa perustelunsa asiakkaiden tietosuojan turvaamisesta.

K: Joo. Ootteks te miettiny koskaan vaihtoehtosia tehtäviä tai luulis 
tietysti kirjastossa olevan aika paljonkin kaikennäköstä mihinkä ei ehdi 
tarttua?

V: Joo, no en tiedä, kyl kai sitä joskus on mietitty, mut kun nykyajan 
kirjastossa tarvitaan sit niin paljon jo sit semmosta ammattitaitoo, et 
ammattitaidotonta, tulis sit oman ammattialan palveluksen suorittaja, 
niin semmoseen varmasti löytys, mut et meillä on osa asiakaspalvelua, 
sinne me ei voida mennä, siellä ihmisten tietoi käsitellään ja muuta, 
niin et ei voida semmosiin päästää ja.. 
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No tietysti et jos joku kauhian fiksu ja filmaattinen, joku, mikä mä sa-
non, joku näyttötyön tekijä olis tai joku tällanen, mut harvemmin näitä 
on. 

Et ei me olla kyl helposti löydetty, et aina tietysti jos joku tämmönen 
kirjojen siirtämisoperaatio tai muu olis, niin sit olis, mut et.. Mut kun se 
on sit taas kun se on vaan neljä tuntii päivässä ja oliks se 12, mikä se 
viikkomäärä, se on niin..

Tilanne vaikuttaa varsin vaikealta ja palvelupaikan yhdyshenkilö on päättänyt 
pitää taukoa yhdyskuntapalvelun suorittajien vastaanottamisessa. Kaisa ker-
too ilmaisseensa halunsa pitää tauon, kun edellisen kerran Kriminaalihuolto-
laitoksesta tarjottiin yhdyskuntapalvelun suorittajaa. Hän ei huonojen koke-
musten takia uskaltanut kokeilla uuden palvelun aloittamista. Tilanne tuntuu 
jääneen vaivaamaan yhdyshenkilön mieltä. Kaisa ei ollut halunnut luonnehtia 
Kriminaalihuoltolaitoksen edustajalle päätöstään lopulliseksi, mutta siitä ei 
ole liioin keskusteltu työyhteisössä eikä siivoustyöstä vastaavien toisen hallin-
tokunnan esimiesten kanssa.

Asetelma suuressa kierrätyskeskuksessa on samankaltainen kuin Kaisan 
kuvaamassa palvelupaikassa, mutta ratkaisut eroavat. Kierrätyskeskuksessa 
yhdyshenkilönä toimiva Juhani korostaa niin ikään sitä, että heidän toimipis-
teessään käy satoja asiakkaita. Kaisa puhui asiakastiedoista palvelutehtäviä 
rajoittavana asiana. Juhani huomautti, että kierrätyskeskuksessa käsitellään 
asiakkaiden rahoja. Tämän vuoksi yhdyskuntapalvelun suorittajien valintaan 
halutaan vaikuttaa aktiivisesti. Tehdyillä rikoksilla on vaikutusta siihen, keitä 
palvelupaikalle otetaan. Kriminaalihuoltolaitoksen tarjoama yhdyskuntapal-
velun suorittaja haastatellaan. Yhdyshenkilöllä on jopa oma lomake, jonka 
mukaan hän tekee haastattelun aina samalla tavalla. Juhani viittaa myös 
huonoihin kokemuksiin vuosien aikana. Niitä on vähän, mutta on kuitenkin 
vuodesta 1994 jatkuneessa palvelupaikkahistoriassa. Yhdyskuntapalvelun 
suorittajia ei silti suinkaan haluta kategorisesti pitää erossa kierrätyskeskuk-
sessa käyvistä asiakkaista.

V: Ja se tietysti, niin yhdyskuntapalvelijan pitää ottaa huomioon ja se 
hänelle terotetaan, että nämä kaikki tehtävil, mitä meil täällä [poistet-
tu paikan nimi] jätehuollon kierrätyskeskukses, niin nää on asiakas-, 
enemmän ja vähemmän asiakaspalvelutehtävii. Eli täs ollaan päivittäin 
asiakkaitten kans tekemisissä ja se edellytää sit sen mukaist käyttäy-
tymist. Ja sitte, ku tätä kokemust tulee eli kyseisel suorittajal, niin sitä 
enemmän hänt sit ohjataan kuitenki niihin tehtäviin, jossa on mahdol-
lista, niin vielä enemmän olla asiakkaitten kans tekemisissä. 

Eli se on meil tärkee asia ja se on sit tätä kautta se on totta kai se on 
hyvin tärkee asia, et tää yhdyskuntapalvelun suorittaja onnistuu näis 
tehtävissään, kunnan liikelaitoksen, kun ollaan, niin me ollaan erityi-
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sesti, tarkkailun alla enemmän, kun joku yksityisen puolen yritys. Eli 
se, et jos meil, sama kuka meil mokaa, niin sehän voi olla, että tuo, 
kellot soi sitte jonku ajan kuluttua ja sit tulee lankoi myöten ja niin pois 
päin. 

Ero edelliseen haastateltavaan on merkittävä. Kierrätyskeskuksessa asioi-
vien asiakkaiden kohtaaminen nähdään mahdollisuutena ja merkityksellisenä 
asiana sekä yhdyskuntapalvelua suorittavalle henkilölle että palvelupaikalle. 
Asiakkaiden ja yhdyskuntapalvelun suorittajien kohtaamista pidetään par-
haimmillaan kannustettavana asiana. Toisaalta kunnallisen liikelaitoksen aja-
tellaan saavan jopa yksityissektoria herkemmin negatiivista palautetta. Tässä 
suhteessa tilanne on hyvin samankaltainen kuin kirjastossa. Eroa suhtautu-
misessa yhdyskuntapalvelun suorittajien asiakaskontakteihin voi tarkastella 
työn erilaisen luonteen kautta. Kierrätyskeskuksessa tehtävä työ on fyysistä, 
pääasiassa ulkona, laajalla alueella ja eri pisteissä tehtävää työtä. Kierrätys-
keskuksessa on paljon erilaisia työtehtäviä eikä siellä käsitellä asiakkaiden 
henkilötietoja, mutta siellä käsitellään kirjastoa enemmän rahaa. Palvelupai-
kan olisi varsin helppo erottaa asiakkaat ja yhdyskuntapalvelun suorittajat 
toisistaan vetoamalla varastamisen riskiin, mutta niin ei tehdä.

Kierrätyskeskuksen yhdyshenkilö tuo esiin näkökulman, että yhdyskunta-
palveluun kuuluvilla palvelutehtävillä on mahdollisesti myönteinen vaikutus 
yhdyskuntapalvelun suorittajaan. Yhdyskuntapalvelun suorittajan onnistunut 
vuorovaikutus asiakkaiden kanssa koetaan jopa tärkeänä sekä palvelupai-
kan että yhdyskuntapalvelijan kannalta. Kaisasta poiketen Juhani puhuu 
yhdyskuntapalvelun yhdyshenkilönä työyhteisötasolla. Hän käsittelee yhdys-
kuntapalvelua toimintana, jossa ovat mukana myös hänen alaisensa. Yhdys-
kuntapalvelu on koko työyhteisön yhteinen asia. Juhanin alaiset vastaavat 
yhdyskuntapalvelun suorittajien ohjauksesta ja valvonnasta. He ovat Juhanin 
mukaan sitoutuneet ja ymmärtävät, millaisesta auttamisesta on kyse. Taustal-
la on se, että Juhanilla itsellään on työ- ja muuta kokemusta nuorten kanssa 
toimimisesta ja yhteistyöstä koululaitoksen kanssa. 

Juhanin puheessa yhdyskuntapalvelu laajenee toiminnaksi, jossa yhdys-
kuntapalvelun suorittaja sijoittuu kansalaisyhteiskuntaan konkreettisesti 
(kohtaamalla työyhteisön ja asiakkaat) ja symbolisesti (työyhteisön asenne 
yhdyskuntapalvelua kohtaan sekä työyhteisön asenne ja yhteydet ”ulkopuo-
liseen” maailmaan). Henkilöstöllä on tietynlainen yhteiskuntavastuu oman 
työnsä ohella. Yhdyskuntapalvelu on eräänlaista auttamista. Koko työyhteisö 
on käsitellyt yhdyskuntapalvelua osana heidän omaa toimintaansa ja hyväk-
syy sen heille kuuluvaksi. On syytä korostaa, että kyseessä on kunnallinen 
yksikkö. Tällä seikalla on merkitystä arvioitaessa, eroaako esimerkiksi ns. kol-
mas sektori periaatteessa yhdyskuntapalvelun järjestäjänä julkisen sektorin 
palvelupaikoista. Aineistoni perusteella ei restoratiivisuus liity niinkään palve-
lupaikan taustaan kuin siihen, miten siellä ymmärretään oma rooli suhteessa 
yhdyskuntapalveluun. (vrt. Haajanen 2007)
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K: Oonks mä ymmärtänyt oikein, että sinä henkilökohtaisesti ja ehkä 
koko tää teiän työyhteisö, niin yks tämmönen tausta on, että kuitenki 
koette olevanne osa jotain sellasta prosessia, joka mahdollistaa näille 
ihmisille tavallaan yhteiskuntaan palaamisen tai? 

V: Kyllä, kyllä. Meillä on lisäkseni henkilöit, joitten kans tätä oon tehny 
eli joilla on näitä tietysti näitä tehtävien antoja ja niin pois päin, niin 
siellä on, ilokseni ne on sitoutuneet ja he ymmärtävät tämän puolen eli 
et mimmoses tavallaan avun antamisest on kysymys. Et sanotaan, niin 
nää, no se, et tietysti se, et jos jätetään pois taparikolliset. 

Mut se, et jos siel on kysymys, että yhdyskuntapalvelu, jos se rangais-
tus on tullu, niin rattijuopumuksesta tai näpistyksestä tai varkauksista 
niin pois päin, niin jos se täällä yhdyskuntapalveluu pääsee tämä suo-
rittamaan ja sit vielä oppii oikeille elämäntavoil sen jälkeen ja onhan se 
onnistuminen sillon molemmin puolin.

Ero kirjastoon on myös siinä, että yhdyshenkilö kuvaa varsin yksityiskohtai-
sesti yhdyskuntapalvelun käytännön toteutustapaa. Juhani tekee alkuhaas-
tattelun, jossa on mukana Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijä, ja valinta-
päätöksen otetaanko ko. henkilö palvelupaikkaan. Sen jälkeen käytännön 
vastuu kuuluu tietyille henkilöille ja yhdyshenkilö saa vastaavasti palautetta 
töiden sujumisesta. Vaikka Juhani puhuu avun antamisesta, yhdyshenkilö 
pitää hyvin tiukasti kiinni palveluehtojen noudattamisesta. Kaisa sitä vastoin 
koki tällaisen roolin itselleen vieraaksi. Hänen käsityksensä mukaan tehtävä 
ei varsinaisesti hänelle kuuluisikaan. Haastattelussa Juhani viittaa useaan 
otteeseen siihen, että heidän työpaikallaan kaikkien pitää tehdä töitä, riippu-
matta missä asemassa siellä on. Yhdyskuntapalvelu ollaan valmiita lopetta-
maan, jos näin ei tapahdu.

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistoilla on ”rekisterissään” sellaisia pal-
velupaikkoja, joita käytetään hyvin harvoin tai ei lainkaan. Niihin tarjotaan 
yhdyskuntapalvelun suorittajia, kun muut vaihtoehdot alkavat loppua. 
Kriminaalihuoltolaitoksella ei ole välttämättä tiedossa selvää syytä sille, 
mistä palvelupaikan järjestymisen vaikeus johtuu, vaikka omia epäilyksiä 
asian suhteen onkin. Huolta kannetaan siitä, että ne palvelupaikat, joihin 
yhdyskunta palvelun suorittajia on helppo saada, voivat ajan oloon kuormittua 
liikaa ja tilanne vaikeutuu entisestään. 

V: Mutta että siitä on yritetty kehitellä sitte erilaisia malleja sitte tähän 
näin, et se on selkeesti ollu tää palvelupaikkatilanteen panttaaminen 
yks painopistealue tässä hommassa. Mä korjaan vielä sit sillain, et 
meillä on nimenomaan [poistettu paikan nimi] 114 palvelupaikkaa, 
joista aktiivises käytös on joku vajaa 70. (Kriminaalihuoltolaitoksen 
työntekijä yhdyskuntapalvelutiimin haastattelussa)
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Palvelupaikkojen hankinta on siten yhdyskuntapalvelussa kriminaalihuolto-
työn perus- tai ehkä jopa ydintehtäviä. Puhutaan palvelupaikkojen huollosta, 
jolla tarkoitetaan ennen kaikkea palvelupaikoilla käyntiä, tiedottamista ja 
aluetoimistojen järjestämiä koulutus- ja virkistystilaisuuksia. Yhdyshenkilöt 
korostivat palvelupaikoilla käymisen merkitystä. Tällä viestitetään samalla, 
että vastuu palveluehtojen noudattamisesta kuuluu Kriminaalihuoltolaitok-
selle. Vastuu ei kuitenkaan merkitse sitä, että arjen ratkaisut haluttaisiin pois 
itseltä. 

Palvelutehtäviä, osallisuutta työyhteisöön ja 
arjen järkeä

Tarkastelemalla yhdyskuntapalvelua työpaikoilla ja niiden sosiaalisissa ver-
kostoissa, tulee näkyväksi sen monimuotoisuus. Työyhteisöissä vaikuttaa ”ar-
jen järki”, joka on olennainen osa sitä vuorovaikutusta, jonka yhdyskuntapal-
velu mahdollistaa. Monelle yhdyskuntapalvelun suorittajalle tämä ”arjen järki” 
konkretisoi työyhteisössä toimimisen sosiaaliset edellytykset. Jos tällaista 
yhteistä arjen järjen tasoa ei synny, kasvaa riski ristiriitojen syntymiselle.

Merkittävä osa yhdyskuntapalvelun työtehtävistä tehdään toimipisteissä, 
joissa kohdataan asiakkaita tai läsnä on muita kuin varsinaisia työntekijöitä. 
Vaikka yhdyskuntapalvelun suorittajat eivät ole heidän kanssaan jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa, he ovat osa tätä yhteisöä. Näitä palvelupaikkoja ovat 
useat ns. kolmannen sektorin yksiköt (Pelastusarmeija, SPR, Sininauha ja 
muut yhdistykset), mutta yhtä hyvin kunnalliset yksiköt (erilaiset työpajat, 
toiminta- ja kierrätyskeskukset). Yhdyskuntapalvelun suorittajien 24 haastat-
telusta 11:n kokemukset liittyivät tämäntyyppisiin palvelupaikkoihin. Niissä 
oli työtoimintaa, johon osallistui hyvin erilaisia ihmisiä. Heihin kuului sekä 
palkattuja työntekijöitä että kuntoutuksessa olevia, työllistettyjä tai erilaisissa 
työkokeiluissa olevia henkilöitä, joskus myös vapaaehtoistyöntekijöitä. Palve-
lupaikkojen koko vaihtelee suuresti ja palvelutehtävissä on enemmän vaihte-
lua kuin esimerkiksi kuntien teknisissä virastoissa tai suurissa laitoksissa. 

Olli on yhdyskuntapalvelussa ensikertaa eikä ole ollut vankilassa, mutta 
hänellä on taustalla vuosia kestänyt huumausaineiden käyttö. Viime vuodet 
hän on elänyt elämää, jossa työntekoon liittyvät (sosiaaliset) taidot ovat vä-
hentyneet. Haastattelua tehtäessä hän on ollut 9 kuukautta irti huumeista ja 
valvotussa korvaushoidossa, jossa häntä on varoitettu itsensä väsyttämises-
tä ja suositeltiin sairauslomaa. 

Olli määrittää heti aluksi suhteensa palvelupaikkaan: ”Mä oon tässä [poistet-
tu paikan nimi] Sininauhalla, Sininauha ry:llä että siellä, sanotaan [poistettu 
paikan nimi] et, paikkana tykkään ihan hirveenä.” Palvelutehtävät ovat vaih-
televia ja mitä ilmeisimmin organisoitu niin, että palvelun suorittaja on osa 
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työyhteisöä ja vuorovaikutussuhteessa muiden henkilöiden kanssa. Palvelu-
tehtäviin kuuluu mm. muuttojen tekemistä eli Olli on tekemisissä tilausasiak-
kaiden kanssa, mutta ei yksinään. Ollin tekemä kenkäteline on otettu ”tuotan-
toon” ja myyntiin kirpputorille. Haastattelusta sai vaikutelman, että tällaisen 
osaaminen ”löytyminen” oli vuosien huume-elämän jälkeen merkityksellistä.

Toiminnallisuuteen perustuvia ja sosiaalista tukea tarjoavia palvelupaikkoja 
kuvaa hyvin kunnallisen monialaisen toimintakeskuksen työnjohtajan, Tuo-
maksen haastattelu. Palvelupaikkana toimintakeskus on erityislaatuinen, 
koska se on eräänlainen sosiaalinen yritys, vaikka on kunnan toimintaa. 
Tuomas tulee palvelupaikan ohella kuvanneeksi yhden yhdyshenkilötyypin: 
henkilön, jolla on jokin ns. käden taitoihin perustuva ammattitaito ja pitkä 
työkokemus. Osaamiseen yhdistyy halu osallistua niiden auttamiseen, joiden 
asema yhteiskunnassa on heikko. Tällöin syntyy eräänlainen mestari–oppi-
poika -asetelma. On ymmärrettävää, että Tuomas pitää yhdyskuntapalvelua 
hyvin positiivisena vaihtoehtona.

K: Kerros mulle ensin vähän tästä paikasta [poistettu paikan nimi]. 
Täällä on monennäköst toimintaa.

V: Mä oon niin paljo vähän aikaa, että mä oon vajaa neljä vuotta täällä 
ollu itte töissä ja tulin tänne pystymettästä itte ohjaajaks täällä. Että 
täällä tehdään, täähän pohjautuu pelekkään, tää on sosiaalihuollon 
alanen, sosiaalitoimiston alanen, täällä on sitte monivaiheisia ihmisiä, 
tai ongelmaisia ihmisiä kaikella tapaa, että on alkoholiongelmat ja 
vierottumis-, kaikkee tämmöstä, että. Ja ihmiset on työkuntoutuksessa 
ja monenkuntosta porukkaa meillä täällä on.  
Ja tää perustuu tää meiänki toiminta lähinnä puutöihin. Ja sitten on 
kotipalaveluosasto on yks, siellä toimii tällä hetkellä, neljäkö ihmistä se 
taitaa tällä hetkellä kiertää noita, ja niillä on toistasataa paikkaa, mitä 
ne tekee näitä siivoushommia ja kaikkia. Sitten on ulkotyöryhmä, oli 
metsätyöryhmä elikä ne on se ulkotyöryhmä tällä hetkellä, että tehtiin 
mettäraivuuta, kaikki ihmisille polttopuita ja nurmikonleikkuuta tehdään 
nyt jatkuvasti, pihahommia, aitojen kunnostuksia, kaikkee mitä, mitä 
nyt ihmiset, no vanhemmat ihmiset ja yleensä ihmiset ymmärtää pyy-
tää näitä palaveluja.

Palvelupaikalla on toimintaa, jossa on mukana omissa ryhmissään kehitys-
vammaisia, päihdeongelmaisia sekä nuoria, joilla ei ole työ- tai koulutus-
paikkaa. Siellä toteutetaan kuntouttavaa työtoimintaa ja esimerkiksi nuoria 
ohjataan sinne sosiaalitoimesta. Haastateltavan mukaan yhdyskuntapalvelun 
suorittajat ovat varsinaisia asiakkaita parempikuntoisia valmiuksiltaan ja työ-
motivaatioltaan. Varsinaiset omat asiakkaat, yhdyskuntapalvelun suorittajat 
ja työsuhteessa olevat ohjaajat, tuntevat toisensa aina jollakin tavalla, koska 
kyse on suhteellisen pienestä kunnasta. Haastateltava korostaa, että yhdys-
kuntapalvelun suorittajat ja muut asiakkaat ovat tasavertaisia. Kaikki kuuluvat 
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”samaan perheeseen” ja tekevät samoja töitä. Näin toistuvat samat teemat 
kuin hoitopalveluja tarjoavan yhteisön yhdyshenkilön haastattelussa. 

V: Ja siinä on semmonenki, tää jääköön niinkö mun jutuks, mutta mää 
en tässä ikänä periks tuu antaan, että mää pidän, kaikki ihmiset on 
ihmisiä, mä en millään tapaa, oli hän sitten yhteiskuntasuorittaja tai 
joku muu asiakas, niin ne on sillä lailla samanarvosia, et me käsitellään 
kaikki saman-, käsittelen kaikki ihmiset samalla viivalla.

Että ne, ja ne sitten jollain tapaa ne tätä suoritustaan tulee tänne 
tekeen, niin ainaki semmonen käsitys on jääny ittelle, että ne jo itte 
tullessansa suhtautuu siihen, että kun, ja muutaman päivän, ku ne on 
täällä, niin ne huomaa, että eihän tää sitte ihan niin paha paikka ook-
kaan, mitä voijaan kuvitella. 

Et löysiä annetaan sillon, ku tarvitaan ja sitten, ku tarvitaan apuu, niin 
se tehrään. Ja ne on ymmärtäny sen, että jolla tosiaan on tullu sella-
sia tiukkoja tilanteita, kiireellisiä hommia, semmosia, niin mä oon aina 
pojille sanonu etukäteen, että onko mitään mahdollisuutta, pidetään 
seuraavan kerran pikkasen löysempää ja ihmiset oikein mielissään on 
tykänny, että kun heihin luotetaan.

Haastattelussa tulee vahvasti esiin, kuinka työn tekeminen ja siihen suhtau-
tuminen sekä työyhteisöön kuuluminen on Tuomaksen mielestä osa isompaa 
prosessia. Tässä tulee esille eräänlainen ”arjen järki”. Arjen sujumiseen ja 
järjestämiseen liittyvät seikat tulevat esiin useimpien, vaikkakaan ei kaikkien, 
palvelupaikan yhdyshenkilöiden haastatteluissa. Yhdyskuntapalvelun suorit-
taja halutaan nähdä osana työyhteisöä. Hänen tehtävänsä pyritään integroi-
maan palvelupaikalla tehtävään työhön, jotta siitä olisi hyötyä. Tämä osaltaan 
tukee sitä, että yhdyskuntapalvelun suorittajaan suhtaudutaan samalla tavoin 
kuin muihin työntekijöihin, kuitenkin tiedostaen yhdyskuntapalvelun rangais-
tusluonne. 

Palveluehdoista pidetään kiinni, mutta normit on voitava sovittaa palvelu-
paikan omaan työkulttuuriin. Vaikuttaa siltä, että tämä periaate on vahvempi 
kuin juridis-hallinnolliset säännökset, jos ristiriitatilanteita tulee. Niitä syntynee 
harvoin.

V: Kyllä, ne kuuluu tavallaan tähän meitin perheeseen ihan oikeesti, 
ei niitä erotella, ei millään muotoo, se on se palavelusmuoto, mitä ei 
välttämäti täällä kaikki, ihan kaikki välttämäti tiedäkään niinku, ei niistä 
hirveesti julkisesti huudella, ellei ne itte juttele.

K: Tekeeks yhdyskuntapalvelun suorittajat samoja tehtäviä?
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V: Ihan samaa, mitä tehdään täällä talossa yleensä muutenki, tietenkin 
kunnon ja sitten taitojen mukaan, että täällähän on ollut hyvinki taidok-
kaita kaveria muutama sitten, että, ne on pystyny tekeen, ihan mele-
keen meikäläistä jo [neuvomaan].

K: No onks sitte sun mielestä ollu aina helppo kuitenki löytää sit nää 
työtehtävät semmoset, mitkä vastaa sitte osaamista ja?

V: On, ei oo ollu ikänä sellasta vaikeutta sitten ja sitten nää 
yhteiskunta palavelunsa suorittavat, niin ne on jollain tapaa aktivoitunu 
erilailla tähän työntekoon elikä osahan niistä on varmaan ollu normaa-
lissa työtoiminnassa pienen ikäns ja saattavat olla sillä hetkelläki, ku 
he on täälläki. Niin he suhtautuu tähän toimintaan ihan eri lailla, kun 
nää meitin varsinaiset asiakkaat, että niin tai, ko se on ollu oikeestaan, 
jos sais valakata, niin mieluummin mä melkeen niitä ottasin, saman-
kuntosia tulee, ku tuolta kadulta. Mutta mä tykkään, että ne, mä oon 
pärjänny kumminki niitten kans tosi hienosti ja ne tekee pyyteetöntä 
työtä sitten, että.

Haastateltava jopa kertoo voivansa töitä organisoidessaan käyttää yhdys-
kuntapalvelun suorittajia usein eräänlaisina keskushenkilöinä, joiden ympä-
rille hän kokoaa eri työtehtäviä varten muodostettavia ryhmiä. Yhdyskunta-
palvelun suorittaja on usein henkilö, jolta työtehtävät sujuvat ja jolla on jäljellä 
jonkinlainen ”työmiesidentiteetti”, joten ohjaaja kykenee käyttämään häntä 
apunaan. Tämä taas näyttää vahvistavan yhdyskuntapalvelun suorittajan 
käsitystä siitä, että hän vielä osaa ja kykenee työhön.

K: Luuleksää, että nää aistii myös nää palvelunsuorittajat ite tän roolin-
sa tässä tämmösessä?

V: Ei niitten tartte aistii, mä oon sanonu sen. Mää oon ihan rehellisesti 
sanonu, että yhteispalaveri pietään, oli se tupakkikämpäs tai missä, 
että suostutko tämmöseen temppuun, että nyt on tämmönen ja täm-
mönen tila, ihan rehellisesti ilimottanu asian, kussa kuljetaan ja aina 
siitä on vaan jonkunlainen sopimus tullu, että. Ne on hirveesti tykästy-
neet osa ainaki siihen, että saa, heihin..

K: .. Luotetaan. 

V: Niin, heihin luotetaan ja heitin kykyjä, noi toimintakyvyt huomioidaan.

Erityinen suhde asiakkaisiin on niissä yhdyskuntapalvelupaikoissa, joissa 
asiakkaita kohdataan välittömästi. Kyseessä on lähinnä kertaluonteinen 
ja jonkinlaiseen vaihtoon perustuva suhde. Kyse on usein tavaroiden tai 
palvelujen myynnistä ulkopuolisille. Suuren kierrätystä ja kirpputoreja hoita-
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van organisaation yhdyshenkilö kertoo myyntityöhön sijoitettavan erityisesti 
yhdyskuntapalvelua suorittavia naisia.

Kimmo on suorittanut useita yhdyskuntapalveluja samassa palvelupaikassa. 
Se on yhdistys, jolla on monenlaista toimintaa ruokalasta siivouspalvelujen 
tarjoamiseen. Kimmo kertoi loukkaantuneensa aikoinaan vakavasti auto-
onnettomuudessa, mikä vaikuttaa palvelutehtävistä suoriutumiseen. Kimmo 
on käynyt yhdyskuntapalvelujen aikana yhdistyksen henkilöstön mukana 
tekemässä siivouksia vanhusten asunnoissa. Selän vaivat rajoittivat palvelu-
tehtäviä, minkä vuoksi tuli aikoja, jolloin tehtäviä ei ollut riittävästi.

V: Se on [poistettu paikan nimi], semmonen, autettu vanhuksia ja 
käyty siivoomas niitten koteja ja, sit ku mun selkä ei enää kestäny siitä 
siivoomista niin toi, sit mä olin siä keittiöllä, kuorein perunoita ja pesin 
astioita ja tämmöstä.

K: Joo. Se on tämä joku palvelusysteemi.

V: Niin no.

K: Jaa, joo. Joo, ja entäs duunitehtävät, koeks sä ne mielekkääks, et 
ne oli ihan järkeenkäypiä tehtäviä ja?

V: Joo, kyl se siivoushomma mut sit ku mul oli selkä niin huonos kun-
nos, et mä en voinu, niin mä olin siäl, siäl niinku itse paikas koko ajan, 
niin se oli vähä semmost istuskeluu vaan että, mä kuorein ämpärillisen 
tai kaks perunoita aamulla ku mä menin ja, sit mä tiskasin pari kertaa 
ja imuroin yhden huoneen tai kastelin kukat ja se oli siinä et toi, ei siin 
ollu.

Maija on kokenut työtehtävät samantapaisessa palvelupaikassa kuin Kimmo 
varsin rasittavina niiden yksitoikkoisuuden vuoksi. Neljästä haastatellusta 
naisesta Maija on Eijan ohella toinen, joka koki, että hänellä olisi ollut kykyjä 
enempään kuin palvelutehtävät edellyttivät. Maija valmistui hieman haas-
tatteluajankohdan jälkeen lähihoitajaksi. Hän kertoi, ettei halunnut mennä 
suorittamaan yhdyskuntapalvelua hoiva-alan työhön, vaikka olisikin tarvinnut 
ilta- tai viikonloppupaikan opiskelujensa vuoksi. Hän pelkäsi, että tiedon 
leviäminen omalla paikkakunnalla yhdyskuntapalvelusta vaikeuttaisi valmis-
tumisen jälkeen työllistymistä lähihoitajaksi.

V: [poistettu paikan nimi] seudun työttömät ry.

K: Minkä tyyppisiä hommia sä teet?

V: Tylsiä.
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K: Minkälaisia on tylsät hommat?

V: Siellä tehdään tommosia ostoskoreja, noist kahvipaketeist. Niit mä 
leikkelen 4 tuntii päiväs. Välillä johonkin muuhunkin, mutta tämmöstä 
olen tähän asti tehnyt.

K: Onks siellä muita samoissa hommissa vai onks se vaan sun hom-
maa?

V: Se on tää leikkaaminen täl hetkel ollu mun hommaa. Enhän mä siellä 
olekaan, kun olen iltavuoro töissä, niin kerkee sinne sit aamuks. Puoli 
kymmenestä puoli kahteen ja sitten mä menen opiskelupaikkaani.

Työtehtävien ohella Maija kuvaa sitä, ettei palveluun liity juuri yhdessäoloa 
sen enempää henkilökunnan kuin yhdistyksen toimipisteessä asioivienkaan 
kanssa. Yhteisen kahvihetken lisäksi ei ole muuta vuorovaikutusta. Maija 
käy yhdyskuntapalveluun tullessaan ilmoittautumassa toimistossa ja menee 
leikkaamaan neljäksi tunniksi kahvipaketteja. On vaikea arvioida, kuinka 
paljon tämä johtuu Maijasta itsestään. Hän kertoo palvelun aloittamiseen, 
palveluun ja rikokseensa liittyvästä häpeän tunteesta ja vaikeuksista käsitellä 
asiaa. Palvelutehtävien luonne tulee vielä lopussa uudelleen esiin kysyessäni 
yhdyskuntapalvelun hyviä ja huonoja puolia. Haastateltava epäilee myös, 
että nimenomaan naisille tarjottavista palvelupaikoista olisi alueella pulaa.

V: Se ainakin, kun joutuu tekee tommosii tehtävii, mist turhanpäiväst tai 
sillai, et ei oo kykyjä vastaavii. En mä nyt voi kuvitella, et kirjanpitäjäks 
pistettäis, vaik merkonomi olenkin.

K: Miksi et?

V: Siel on tekijät. 

K: Sulla on semmonen kuva, että palvelupaikoista on pulaa tällä seu-
dulla?

V: On ainakin tommosist, ku mä olisin voinu iltapaikkoja ottaa, jo koulu-
aikanakin, oisin voinu iltasin tehä. Kyl tuntuu olevan aika vähis.

K: Olisiksä voinu ajatella voinu viikonloppuja tehdä?

V: Olisin voinu. Huonosti on täällä ainakin naisille. Voi olla, et miehille 
on ne jutut paremmin. Ulkoilukenttien hoitajia.

K: Eikö se sit naisille sovi?

V: Ei kai sit vissiin?
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Maijan kertomuksen perusteella palvelupaikan voisi palvelutehtävien puoles-
ta sijoittaa teknis-tuotannolliseksi luokittelemaani palvelupaikkatyyppiin. Peri-
aatteessa palvelupaikka mahdollistaisi monipuolisen sosiaalisen verkoston 
syntymisen ja vuorovaikutuksen. Se ei kuitenkaan konkretisoidu, vaan Maija 
on palvelupaikalla yksin.

Osana ”tuotantoa” 

Huomattava osa yhdyskuntapalvelun palvelutehtävistä on sellaisissa pal-
velupaikoissa, joissa ei synny minkäänlaista suhdetta asiakkaisiin tai esim. 
vertaistuen ryhmiin. Nimitän niitä teknis-tuotannollisiksi palvelutehtäviksi. 
Sosiaaliset suhteet, joita yhdyskuntapalvelun suorittajalle palvelupaikalla 
muodostuu, liittyvät työpaikan henkilöstöön, harjoittelijoihin tai vastaavissa 
asemissa oleviin. Nämä palvelupaikat voivat tarjota mahdollisuuksia sosiaa-
listen suhteiden rakentamiseen, mutta aina ei näin ole.

Edellä viitattiin jo Markeen, jolla oli kokemusta yhdyskuntapalvelusta ja sen 
keskeytymisestä 10 vuoden takaa. Juuri päättynyttä uutta yhdyskuntapal-
veluaan hän kuvaa innostuneesti ja monisanaisesti. Työtehtävät ovat olleet 
mielekkäitä. Hänelle juuri niiden rutiiniluontoisuus toimi vastapainona jänni-
tykselle, joka liittyi oman ”firman” perustamiseen. Yhdyskuntapalvelutuomio 
mahdollisti perheen yhteisen pitkähkön päihdehoidon jälkeen oman yrityksen 
perustamisen, ja suuren organisaation kirpputori palvelupaikkana vaikuttaa 
tukeneen häntä ainakin välillisesti uudessa tilanteessa.

V: No se oli kahtena päivänä viikossa, sillain tehtiin että se tiistaipäivä 
kutakuinkin sitten siivouksen parissa, et sehän on iso alue. Ne lattiat 
sieltä ensin imuroida ja sitten pestä. Ja toisaalta mä tykkäsin kaikista 
eniten siitä hommasta sinänsä, koska se on niin yksinkertasta hom-
maa, siinä ei tartte ajatella mitään, et siinä pysty sillain ihan rentout-
taan koko päänsäkin samalla. 

Taikka lähinnä sillain, siinä pyöri paljon semmosia noita työasioita jat-
kuvasti, että kun mä alotin ton firman pitämisen, niin siinä tuli näitä jat-
kuvasti, pinnalla jotakin juttua. Että onks se nyt ja meneeks se nyt näin 
vai eiks se mee, niin siinä sai nollattua ihan täysin, mopin varres sillain. 
Ja siihen siivoukseen perustuvaa sitten se toinenkin päivä, että.. 

Mutta sitten taas ihan, että niitten hyllyjen järjestelyä ja tavaroitten 
purkamista, mitä sinne ny sitten tuotiin, ihmiset toi yksittäiset ja sitten 
myös nää mitkä tuli sitten näitä [poistettu paikan nimi] omia kuljetuk-
sia, niitä isoja kuorma-autolastillisia, niin niitä ja lajittelua niistä sitten 
ja jonkunmoinen osa hinnoittelua. Kaikkia semmosta sitten järjestelyä 
lähinnä. 
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Mä sain siinä ihan semmosen rutiinin, että ei mun tarvinnu kysyä 
keltään mitään eikä kenenkään tarvinnu tulla mua neuvoon, et se alko 
meneen heti alusta asti tosi hienosti, että mä tiesin että mitä mä teen 
millonkin ja.. Se oli melkein niin kun olis johkin hermolomalle aina niinä 
päivinä menny kuitenkin, et..

Työn rutiinimaisuus vaikuttaa olleen tekijälleen milteipä nautinto. Vaikka näyt-
tää, ettei kontakteja muuhun työyhteisöön synny, haastateltavalla on paljon 
myönteistä sanottavaa palvelupaikan ilmapiiristä. Hän toteaa tämän palve-
lupaikan olevan sellaisen, jossa uskoo kaikkia yhdyskuntapalvelunsuorittajia 
kohdeltavan hyvin taustasta riippumatta.

Veksin haastattelu puolestaan jäi mieleeni selväpiirteisyydessään ja lyhyt-
sanaisuudessaan. Veksi on nelikymppinen ammattitaitoinen kirvesmies, 
joka oli oppinut ammattinsa jo nuorena poikana, aluksi isän ohjauksessa ja 
sittemmin itsenäisenä ammattimiehenä. Veksi suoritti haastattelun aikaan en-
simmäisen yhdyskuntapalvelutuomionsa viimeisiä tunteja. Palvelupaikka oli 
säätiön ylläpitämä museo, missä hän teki kirvesmiehen töitä, joille oli selvä 
tarve. Palvelupaikka oli haastateltavan mukaan jopa esittänyt toiveen tämän-
kaltaisen ammattilaisen saamisesta. Soveltuvuusselvitys oli kestänyt Veksin 
mukaan vain lyhyen aikaa, koska hänen elämäntilanteensa vaikutti varsin 
vakaalta. Hän on töissä, avoliitossa ja asuminen on järjestyksessä eikä hän 
kokenut olevansa erityisten tukitoimien tarpeessa. Yhdyskuntapalvelu mah-
dollisti työpaikan säilymisen lisäksi sen, että Veksin työnantaja saattoi pitää 
ammattimiehen itsellään töissä. Työnantaja osallistui palvelun järjestelyihin 
työaikajoustoin ja järjestämällä kuljetuksia niin, että sekä palvelun suoritta-
minen että työssäkäynti onnistuivat. Tässä yhdyskuntapalvelussa näyttäisi 
olevan useita hyötyjiä ainakin taloudellisesti ja sosiaalisesti: yhdyskuntapal-
velun suorittaja ja hänen työnantajansa hyötyvät työsuhteen jatkumisesta; 
palvelupaikka saa ammattitaitoisen työntekijän ja avoliitossa tilanne säilyy 
ainakin ulkoisesti muuttumattomana. Veksi kuvaa suhdettaan rikokseen eli 
toistuneeseen törkeään rattijuopumukseen siten, että hän korvaa yhdyskun-
tapalvelussa yhteiskunnalle omaa tyhmyyttään tekemällä ilmaista työtä. Vek-
sin tapauksessa yhdyskuntapalvelu on pelkistetysti palkatonta työtä ilman 
muita ulottuvuuksia.

Hyvin tyypillinen ”tuotannollinen palvelupaikka” on kunnan tekninen virasto, 
yksikkö tai laitos, jossa tehdään huolto-, kunnossapito- tai erilaisia ulkoaluei-
den hoitotöitä. Samaan palvelupaikkatyyppiin olen luokitellut laitokset, joissa 
on joko ulkoilualueiden hoitoa tai keittiöllä tehtäviä töitä, kuten myös seura-
kunnat, jos kyse on avustavista tehtävistä hautausmaalla. Haastatelluista 
lähes kaikilla (18) oli kuvauksia tällaisista tuotannollisista palvelupaikoista. 
Kuvaukset ovat usein lyhyitä ja tehtävien kuvaus on selkeää kuten itse teh-
tävätkin. Tämän tyypin palvelupaikoilla on paljon sellaisia tehtäviä, joissa ei 
vaadita erityistä osaamista. Se selittää niiden runsaan käytön. 
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Kosti kuvaa isossa laitoksessa tiskarina olemistaan niukasti. Työtehtävien 
kautta hän päätyy nimittämään itseään yhdyskuntapalvelun suorittajana 
”talouskoneeksi”. Selväpiirteiset työtehtävät Kosti esittää luettelona, joka mel-
kein kuulostaakin liukuhihnan juoksulta suuressa laitoskeittiössä.

V: Tiskannu laatikoita, purkanu kuormaa, vääntäny peltitölkkiä lyttyyn, 
siivonnu, miten mä sanon – tällain talouskoneena.

Vaikka työtehtävät eivät ole kovin mielenkiintoisia, Kosti on tyytyväinen pal-
velupaikkaan, ja vertaa sitä tavanomaiseen työhön pohtimatta sen enempää 
yhdyskuntapalvelun rangaistusluonnetta tai työyhteisöön kuulumista. Kostin 
mielestä pitäisi saada tehdä kahdeksan tunnin päiviä, niin homma olisi äkkiä 
pois päiväjärjestyksestä. Haastattelun lopussa herää kysymys, miten yhdys-
kuntapalvelun rangaistusluonne hahmottuu tällaisen palvelupaikan henkilös-
tölle. Kostin ilmaus ”päästetään ajoissa lähteen poiski” saattaa viitata siihen, 
että yhdyskuntapalvelupaikan henkilöstö näkee Kostin tapaan rangaistuksen 
leimallisesti työsuorituksina. Se on urakka, jossa töiden valmiiksi saaminen 
ratkaisee poispääsyn eikä niinkään yhdyskuntapalvelun aikataulu. Työpai-
kalla vallitseva ”arjen järki” saattaa ohittaa juridis-hallinnollisten säännökset 
myös tällä tavoin.

K: Onks ne sun mielestä järkeviä tehtäviä semmosia ja onks siellä 
tehtäviä tarpeeks vai tuleeko siellä aika pitkäks?

V: No eei, kyllä sinne menee sillain leppoisasti.

K: Ja että sä otat tän niinku, työnä jonka sä käyt hoitamassa. Et tarvi 
muita keskusteluja tai ryhmiä tai muuta?

V: Ei ei sitä. Mää oon sen, kaks kertaa viikossa neljä tuntia töissä ja 
sillä selvä. Eikä oo valituksia tullu kyllä. Päästetään ajoissa lähteen 
poiski. Tekee vaan hommansa.

Erityisosaamiselle on sijaa myös tuotannollisia tehtäviä tarjoavissa palvelu-
paikoissa silloinkin, kun työtehtävät ovat rutiiniluonteisia. Antti kuvaa teh-
täviään talonmiehenä. Hänellä on varsin suuri itsenäisyys työssään, mikä 
johtunee hänen pitkästä työhistoriastaan. Toimiminen mm. autokorjaajana 
ja aikoinaan ”vanhan liiton” talonmiehenä on luonut perustan monipuoliselle 
ammattiosaamiselle. Kun osaa työtehtävät, ne saa yleensä tehdä parhaaksi 
katsomallaan tavalla.

V: Se on tuo [poistettu paikan nimi].. Se on semmonen kiinteistöhuolto-
firma. Se on niinku talkkarifirma.

K: Tekee kaupungille hommia?
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V: No, siinä on niitä kiinteistöjä, kouluja ja.. Kouluja suurin osa. 

V: Talkkarin hommia. Niin että tänä päivänä ku ne ei vanhan liiton talk-
kareit ennää oikeestaan oo. Ne on niitä, niitä huoltomiehiä.

K: Onks sulla jotain niinku, alalle ammattitaitoo, ooks sä tehny sen 
tyyppisiä?

V: No, no oon mä tehny kyllä niitä hommia jossain aikonani nuorempa-
na. Et mä olin tuol asustelin, [poistettu paikan nimi] jossain vaihees, 
sitten mul on, oli kolmen vuoden kokemus siltä ajalta että.. Et kyl se 
ihan niinku mulle päivän selvää ja onhan tietysti muuttunu. Noi lämmi-
tystekniikat nyt ku on noi kaukolämmöt tullu ja noin. On se vähä tietysti 
erilaista, ettei tiedä enää niistä, kaiken maailman mittareista.

Alle 30-vuotias Vesa suorittaa meneillään olevaa yhdyskuntapalvelua pienes-
sä päihdehuollon asiakastyön yksikössä. Tehtävät ovat siistimis- ja huolto-
tehtäviä, joita hän tekee yksinään. Palvelupaikasta välittyy vierauden tunne. 
Vesa piti muun muassa ikkunoiden pesemistä ”naisten työnä”, jota hän joutui 
tekemään ensimmäistä kertaa elämässään. 

K: Niin. Minkälaisia ne semmoset hommat on?

V: No viimeks pesin kaikki ikkunat siellä, elämäni ensimmäistä kertaa.

K: Eikös ne ikkunatki täydy jonkun pestä?

V: Kyllä, mutta kato sitten siitä, taas semmosia enemmän naisten 
hommia.

Vesa kertoo myös aiemmasta yhdyskuntapalvelutuomiostaan, jonka hän 
suoritti kaupungin teknisellä virastolla. Rakennusalalle kouluttautuva nuori 
mies kuvaa ilmapiiriä ”kaupungilla” hyvin positiivisesti. Hänestä tekninen 
virasto oli positiivinen palvelupaikka, jossa tekemistä riitti. Vesa koki posi-
tiivisena aiemmassa yhdyskuntapalvelupaikassa sen, että hän teki samoja 
töitä kuin muutkin. Nykyisessä päihdehuollon toimipisteessä hän on kahden 
naistyöntekijän kanssa tehden yksinään eri töitä kuin asiakastyössä olevat 
(terapia)työntekijät. Vesa olisi mitä ilmeisimmin halunnut kuulua johonkin työ-
porukkaan. Kun hän tekee nykyisessä palvelupaikassa työtehtävänsä yksin, 
se ilmenee hänelle erottelemisena. Ei ole työyhteisöä, johon kuuluisi. Vaikka 
erottelu ei ole syrjivää tai aktiivista, Vesa kokee sen erotteluksi. Asia ilmenee 
aiemman palvelupaikan kuvauksesta:

K: Ja missäs sää sillon olit?

V: Kaupungilla.
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K: Teknisellä?

V: Joo.

K: Oliks siellä, oli sitten kaikennäköstä?

V: Joo, siellä kuule riitti kyllä töitä, että..

K: Onkse jotenki äijämäisempi meininki vaan?

V: Niin, kaupungilla sillai et ei ne erotellu vaan millään lailla että mä olin 
ihan niinkun ne muutki, et ihan täysin samat hommat mitä niille muil-
lekki, ja siel oli just, niin no meilläki oli miesmäisemmät ne työtehtävät, 
että..

Vesan mainitseman teknisen viraston palvelupaikan yhdyshenkilö oli sattu-
malta yksi haastateltavista. Tämä on koko aineistossa toinen palvelupaik-
ka, josta on sekä palvelun suorittajan (Vesa ja Oskari) että yhdyshenkilön 
(Lauri) haastattelut. Kyseinen palvelupaikka on paljon käytetty. Se on toi-
minut palvelupaikkana aivan yhdyskuntapalvelun alusta eli vuodesta 1991 
saakka. Palvelun suorittajia on ollut 15 vuoden aikana paljon. Palvelupaikan 
yhdyshenkilönä toimiva Lauri kertoo pitäneensä alussa yhdyskuntapalve-
lun suorittajista tilastoa, mutta sen ylläpito oli kielletty tietosuojasäännösten 
nojalla. Aineisto päätyi silppuriin. Tätä palvelupaikkaa molemmat yhdyskun-
tapalvelun suorittajat pitivät sellaisena, jossa on paljon tekemistä, mukaansa 
ottava työyhteisö ja mielekkäät työtehtävät. Yhdyshenkilö Lauri kuvaa tiiviisti 
palvelutehtävien kirjon. 

K: No niin, alotetaan siitä että minkälainen tää teidän paikka, työ-
yhteisö on palvelupaikkana, minkä tyyppisiä tehtäviä täs tehdään ja?

V: Tämä on kunnossapitoa, meinaan yhdyskuntatekniikan kunnossa-
pitoa, rakentamista, me teemme, rakennamme katuja, viemäreitä, 
vesijohtoja, yhdyskuntatekniikkaa siis, ja hoidamme puistoja, katu-
alueitten hoitamisia, luistinratojen jäädyttelyä ja puistometsien harven-
tamisesta alkaen niin aika lailla puutyöstä, metallityötä, kaikennäköstä, 
sähkötyötä. Meil on kaikenmoista hommaa, et hyvin laaja kirjo. Toki, 
toki ne eivät ole aina sitä samaa työtä pitkän aikaa, vaan ne vaihtelee 
ne tehtävät.

Vastatessaan kysymykseen, miksi he ottavat yhdyskuntapalvelun suorittajia, 
Lauri korostaa hyödyn saamista. Syntyy vaikutelma, että palvelupaikan yh-
dyshenkilö haluaisi heti alussa irtautua siitä, mitä olettaa muiden (haastatteli-
jan?) odottavan. Lauri ei halua puhua auttamismotiiveista, vaan vie keskuste-
lun työhön ja sen tarpeellisuuteen. 
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K: Minkä takia?

V: No, motiivit on, tässä nyt pitäs hienosti sanoa että motiivit on yksilön 
auttaminen ja tämmönen mutta, se on raaka hyötymistarkotus. Elikkä 
meil on työvoimasta pulaa ajoittain, ja että saatas sillä tasapainotettua 
hiukan meiän huippuja. Toki se on tilapäistä, että välillä tulee porukkaa 
ja välillä ei että, se mikä se loppujen lopuks se hyöty oli sitte nii, kyllä 
siitä hyötyä on, on siitä, ilman muuta.

Hyötynäkökohtaa korostavien palvelupaikkojen edustajien mukaan ei ole ol-
lut erityisiä vaikeuksia palvelutehtävien järjestämisessä. Yhdyskuntapalvelun 
suorittajat on kyetty liittämään osaksi työorganisaatiota. Työpanoksen hyö-
dyntäminen vaatii organisointitaitoa. Sama asia tuli esille jo aiemmin, suuren 
liikelaitosmuotoisen kierrätyskeskuksen yhdyshenkilön haastattelussa, jossa 
yhdyskuntapalvelun suorittajien työtä ohjaavat useat henkilöt. Vastaavia tilan-
teita on esimerkiksi Pelastusarmeijan tai SPR:n varastoilla. Laurin kuvatessa 
palvelutehtäviä ja niiden organisoimista tulee mukaan vaatimus todellisesta 
työn tekemisestä.

K: Sä sanoit jotenkin niin että, nää palvelunsuorittajat on siellä, mist 
ei tehdä omia ryhmiä. Onks nää tehtävät samoja, et nää todella osaa 
tehdä?

V: Ihan, ihan samoja tehtäviä ja samaa tahtii ja kaikkii edellytetään, 
elikkä ei ei anneta yhtään armoa.

K: Joo. Sä oot..

V: Toki ne ei mitään ylitsepääsemättömiä ole ne tehtävät ollut että, et. 
Ja yksilöitähän me kaikki ollaan, että joiltaki sujuu joku tietty työ eri 
tavalla, en mä sitä tarkota. Mutta kyl koko ajan tehdään eikä istuta 
kannon nokassa tupakilla.

K: Aivan, joo. Sä oot henkilökohtasesti myös tekemisis noitten palve-
lunsuorittajien kanssa.

V: Olen joo, kyllä.

K: Entäs sit teil on muitaki.

V: Meillä on työryhmässä on aina niin sanottu etumies, joka on myös-
kin.

K: Joka on teidän palkkalistoilla?
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V: Nii, kyllä kyllä, et joko vakituinen tai sitte työllistetty. Ryhmällä on 
aina semmosia, me ollaan muodostettu semmosia työtiimejä, millä 
aina joillaki on tietyt tehtävät, meillä on viikkolista, me mennään viikko-
listan mukaan jaetaan ne työt, mitkä on viikon tärkeimmät työt ja sitte 
on heittohommia lisää, laitetaan niitä sinne väliin ja tällä lailla muodos-
tuu se runko. Elikkä että mä pystyn hoitamaan sitä, että jos minä tuolla 
yksin juoksen ees sun taas, ja mulla on 30 miestä välillä töissä niin 
eihän siitä tuu mittään.

Työtiimien muodostaminen vastaa samaa kun yhdyskuntapalvelun suoritta-
jien puhe kuulumisesta ”työporukkaan” ja mielekkäistä tehtävistä. Työporuk-
ka merkitsee, että on osa mielekästä työtä tekevää yhteisöä.

Aiemmin käsiteltiin vanhainkodin käytäntöä, että asiakaskontaktit rajataan 
tehtävien ulkopuolelle. Santtu kertoo palvelutehtävistään samantyyppi-
sessä laitoksessa. Työ tehdään keittiöllä eli fyysisesti erossa asiakkaista. 
Yhdyskunta palvelun suorittamiselle ei ole merkitystä sillä, onko asiakkaita ja 
keitä he ovat. Kommunikaatio ja sosiaaliset suhteet rakentuvat työntekijöiden 
kanssa, jos ovat rakentuakseen.

V: Mä olen tälläsessä palvelukodissa, jossa on kuuroja ja näitä tämän 
tyyppisiä potilaita ja, tai asukkaita ja … Viitisen kilometriä tästä, ja 
siellä lähinnä tällästä keittiötyötä, tiskaamista ja tämän tapasta, pak-
kaamista, ruuanlaittoa.

K: Asiakkaitten kanssa et oo suoraan tekemisissä? 

V: Ei, en suoraan tekemisissä, et mä oon siellä keittiöhenkilökunnan 
kans. 

K: Aivan. Onks nää työtehtävät sun mielestä mielekkäitä, ja onks siellä 
riittävästi tekemistä? 

V: No, mikä nyt on mielekästä, mutta onhan se vaihtelua, että siihen 
tavallaan, on siellä astianpesukoneen käyttöä, tälläsen laitoskoneen 
käyttöä ja tavaroiden paikalleen vientiä ja sitten ruokakorien täyttä-
mistä, kun sieltä hakee muutkin sieltä keittiöltä ruokaa ja kaikenlaista 
sellasta. Et kyl ne aika hyvin keksii sitten tekemistä siinä.

Kysyessäni haastattelun lopuksi, haluaisiko Santtu tuoda esiin vielä jotain 
muuta, hän palasi kysymykseen palvelupaikoista ja tehtävistä. Hän piti 
tärkeänä, että palvelupaikat olisivat riittävän erilaisia, koska kaikista ei ole 
esimerkiksi tiskaamaan. Tiskaaminen vaatii hänen mielestään tiettyä asen-
netta. Santtu viittaa samaan asiaan kuin Vesa verratessaan ikkunan pesua 
yksin päihdehuollon yksikössä työporukassa tehtävään työhön kaupungin 
teknisellä virastolla. Edellinen oli Vesalle monella tapaa vaikeampaa sekä 



90 91

tehtävänä että mitä ilmeisimmin, koska sitä joutui tekemään kuulumatta mi-
hinkään työyhteisöön.

Santtu ei esittänyt suoraa kritiikkiä palvelutehtäviä kohtaan. Toteamukses-
ta ”no mikä nyt on mielekästä” alkanutta puheenvuoroa voisi lukea myös 
epäsuorana viestinä, jossa hän ikään kuin asettuu jonkun toisen yhdyskunta-
palvelun suorittajan asemaan ja arvioi, että palvelutehtävät voisivat olla jopa 
este palvelun suorittamiselle.

Vertailukohtana voidaan pitää Vesan kokemuksia epämiehekkäistä hommista 
päihdehuollon yksikössä. Hänkin viittaa kaveriinsa, jonka palvelutehtävät 
olivat ilmaistu syy yhdyskuntapalvelun keskeyttämiseen. ”Niinkun kaverista 
voin sanoo hyvän esimerkin niin se joutu vanhojen kotiin kuorii perunoit, se 
kaks kertaa kävi ja lopetti ja istu linnas tuomionsa.” Vesa koki positiivisena 
aiemman yhdyskuntapalvelun kaupungin teknisellä osastolla. Hän on raken-
nusalan opiskelija ja kenties erilaiset raivaus- ja kätten työt olisivat mielek-
käämpiä – miehekkäämpiä? – kuin nykyiset. Toisaalta hän ei suhtautunut 
periaatteessa kielteisesti palvelutehtäviin esimerkiksi vanhusten kanssa.

K: No voisiksä kuvitella et sä ulkoiluttasit vanhuksia palvelu-?

V: No miksei, mul on äiti sairaanhoitaja ja kaks siskoo, niin miksei..

Keskustellessamme Vesan elämäntilanteesta, tulevaisuuden näkymistä ja 
palvelupaikalla olemisesta hän esittää toisenlaisen tulkinnan palvelutehtä vien 
ja yhdyskuntapalvelun keskeyttämisen suhteesta. Vaikka palvelutehtävät 
ovatkin tärkeitä palvelun sujumisen kannalta, Vesa ei näytä kuitenkaan pitä-
vän niitä ratkaisevana omalla kohdallaan. Hän on pohtinut rikosten tekemistä 
ja vaaraa joutua vankilaan.

K: Mm, paitsi lähtihän se sun kaveris kesken perunan kuorinnan.

V: Niin, mutta.. niin, ja se onki sen verran että se teki aina vaan lisää. 
Emmä ainakaan ehdoin tahdoin, että kyllä mä kaikki konstit muuten 
yritän sillain, että.. ettei tarttisi mennä. Ja nyt se oli sanonu se tuomari-
ki että: “sano sille Vesalle, että nyt se on selkä seinää vasten, ja sitten 
että ykski tulee ni sitte lähtee”. Että seki siinä vähän on että nyt ei 
parane mitään tehdä.

Kaverin valinta lähteä perunankuorinnan asemasta mieluummin suorittamaan 
tuomionsa vankilaan, ei Vesalle ole vaihtoehto, vaikka nykyisissä palveluteh-
tävissä onkin sellaista, jonka hän kokee itselleen vieraaksi. Kyse on valinnas-
ta, halusta pysyä erossa rikoksista, jotta elämä voisi jatkua halutulla tavalla. 
Mahdollisuus perheen perustamiseen ja yhteen muuttamiseen tyttöystävän 
kanssa lisää motivaatiota rikoksista irti pysymiseen. Palvelutehtävät, ja ehkä 
vielä niitäkin tärkeämpänä työyhteisössä syntyvä sosiaalinen vuorovaikutus, 
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ovat keskeinen osa omassa muutostyöskentelyssä. Vankilassa suoritettava 
rangaistus mutkistaisi asioita koulutuksen, työn, tyttöystävän ja tämän lapsen 
suhteen. Tarkastelun suunta on tulevaisuudessa, ja mahdollinen muutto tyttö-
ystävän ja tämän lapsen luo toiselle paikkakunnalle on osa tulevaisuuden 
pohdintaa.

K: Joo. No puhuiksä tän, no mä nyt puhun tyttöystävästä -- niin oot-
tekste hänen kanssaan puhunu tästä yhdyskuntapalvelusta ja sen, sit 
tavallaan sen jälkeisestä ajasta?

V: Oon joo sillai että, et ei me nyt hirveesti oo, mutta suorittaa loppuun 
on sillai että yhteispäätöksest on mietitty, että kyllä hän siin ankaran 
sanan sano sillon alkuvaiheessa et jos viel ykski tulee niin kenkää 
saat. Että se siinä kans on vaikuttanu paljon.

K: Tavallaan se sitten myös potkii sua se yhteinen tulevaisuuden suun-
nittelu, et se-?

V: Kyllä.

K: No voiks ajatella niin et siinä mielessä sitten tää.. tää vaihtoehto just 
et joutus vankilaan ni tää yhdyskuntapalvelu ni on sun kannalta-?

V: On se sillai, että pahempi ku miettii et jos sinnekki muuttaa, niin kyllä 
ne siellä kattoo heti papereista että jos töitä haet, että jos sä vankilas 
oot ollu ni kylhän se vaikuttaa paljon ja..  
Ja sit tosiaan kaikki just, että missä seki on töissä semmoses paikas-
sa, että kyllä ne varmaan sielläki vähän tarkistelee. Ja sitte ku tosiaan 
se ei oo viel mun tekemäni se muksu, että se on sen toisen miehen, ni 
kai se varmaan ittekki sitä varmaan vähän punnittee sitten että..

Vesalle yhdyskuntapalvelu merkitsee mahdollisuutta suorittaa rangaistus 
vähemmällä leimautumisella kuin vankilassa.

Kierrätyskeskuksessa yhdyskuntapalvelua suorittava Reska on päivisin 
palkka töissä. Yhdyskuntapalvelupaikalla hän voi hyödyntää työssä synty-
nyttä osaamistaan, koska kaupungin kierrätyskeskuksessa purettavia osia 
jatkokäsitellään hänen omalla työpaikallaan. Reska on ollut useita kertoja 
vankilassa. Työpaikka, ja sen säilymisen mahdollistanut yhdyskuntapalvelu, 
nousevat haastattelussa tärkeään osaan. Reskan haastattelussa tulee esiin, 
että työn tekeminen itsessään ja siihen liittyvä oma osaaminen lisäävät itse-
tuntoa. Yhdyskuntapalvelussa tehtävällä palkattomalla työllä on sekä tuotan-
nollista että yhteiskunnallista merkitystä.

V: Oon [poistettu paikan nimi] kaupungilla, ja siellä, se on TV:n hajotta-
mo, siellä puretaan TV:itä ja sitten kuvaputket lähtee kierrätykseen siel-
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tä. Semmonen pääpaikka, missä mä olen virallisesti töissä. Ja sitten 
ne kuvaputket menee sinne ja sieltä lasi menee myyntiin, tämmönen 
paikka. Kaupungin TV-halliksi sitä sanotaan. 

K: Joo, eräännäkönen kierrätyssysteemi.

V: Joo.

V: 5 tuntia kerta aina, yleensä se on 4 tuntia, mulla on se 5 tuntia kun 
mulla on tosiaan toi 2-vuorotyö, että se on todella harvinaista että on 
semmosia, että saa suorittaa, tai sillai että pomo ees suostuu siellä 
työpaikassa siihen.  
Mutta mulle on kummastakin päästä sanottu että älä polta ittees lop-
puun, niinkun sillain ettei se haittaa mun työn tekoa. Mä oon yhdyskun-
tapalvelupaikassa, mä olen ihan saanu tehdä, mä oon jopa joutunu 
vähän opettaan niitä, kato tää firma missä mä oon, niin on alihankkija-
firma. 
Ne kyselee aina kaikkee, ne kyselee kauheesti multa aina kaikkee 
”mihkäs nää menee”, meneeks nää muovi, sinne kierrätykseen, me-
neeks nää mihkä, mä joudun hirveesti neuvoon siellä ja opettaan..

K: Niin sä teet tavallaan myös, sä koet tekeväs ihan hyödyllistä, tär-
keetä..

V: Todellakin teen koska mulle sano pomo, tää mun virallinen pomo 
eikä tää, se firma jossa oon töissä, että katto, että sano niille siellä, 
että tekee semmost jälkee miten sulle on neuvottu. Ja siellä oli paljon 
sellasia aukkoja mitkä mä oon saanu paikattua.

Reska puhuu varsin vahvasti omasta erityisosaamisestaan, jolloin hänen 
”siviilityönsä” ja yhdyskuntapalvelu tukevat toisiaan. Vuosien vankilakierteen 
jälkeen hän on tilanteessa, jossa työn osaaminen tarjoaa ”yhteiskunnallisesti 
hyväksyttävän” mahdollisuuden olla ylpeä omista tekemisistään. Jälleen 
palvelupaikalla yhdistyy mielekäs tekeminen sosiaaliseen verkostoon ja 
vuorovaikutukseen.

Asukasyhdistyksessä aktiivisesti toimivan Ullan yhdyshenkilöhaastattelu tar-
joaa mielenkiintoisen vertailukohdan muihin haastateltaviin yhdyshenkilöihin, 
jotka ovat työsuhteessa. Ulla toimii vapaaehtoisena palvelupaikan yhdys-
henkilönä. Kyseessä on (poikkeuksellisen?) vireä asukasyhdistys pienellä 
paikkakunnalla. Palvelupaikalla ja yhdistyksen jäsenillä on vastuullaan noin 
kolmen hehtaarin maa-alue, eri puolilla sijaitsevia rakennuksia ja toimitalo. 
Tiloja vuokrataan ulkopuolisille, joten niiden kunnossapito vaatii paljon työtä. 
Kaikki yhdistyksessä toimivat henkilöt ovat vapaaehtoisia. Yhdistyksellä 
on pitkä ja palkittu historia ja se velvoittaa edelleen. Yhdistys tarjoutui itse 
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 yhdyskuntapalvelun palvelupaikaksi kolmisen vuotta sitten. Motiivina oli 
hyödyn saaminen.

K: Tai alotetaan oikeestaan siitä, että miks te aikanaan ryhdyitte yhdys-
kuntapalvelun palvelupaikaks?

V: Siitä yksinkertasesta syystä, että koska meillä on tämmönen laaja 
ulkoilualue oikeastaan mikä, mihin meillä kuuluu velvoite pitää tää 
kunnossa ja sitten se vapaaehtoisporukka, joka on tätä pitäny nyt 
kymmenkunta vuotta erittäinkin hyvin, niin oli silloin semmoista juuri 
eläkkeelle jäänyttä, kuusikymppistä, jotka tänä päivänä ovat nyt sitten 
jo seitsemänkymppisiä ja siinä alkaa sitten ihmiset, tulla se vaihe että 
tulee kaikennäköstä krämppää, elikkä meillä porukka, se talkooporuk-
ka on niin olennaisesti vähentynyt, että jostain piti hakee näitä apuja ja 
tästä on löydetty erittäinkin hyvä apu.

Yhdistys voi ottaa yhdyskuntapalvelun suorittajia vain keväästä syksyyn. 
Silloin he ovat voineet ottaa useampia yhdyskuntapalvelun suorittajia kerral-
laan. Ulla kertoo varsin hyvin organisoituneesta toiminnasta erilaisine ryhmi-
neen, jotka kantavat töiden tekemisen ohella vastuun yhdyskuntapalvelun 
suorittajien ohjauksesta ja palveluehtojen noudattamisesta. Koska kyseessä 
on pieni yhteisö, on selvää, että useat tietävät yhdyskuntapalvelun suoritta-
jasta, ja hänet tunnetaan joskus saman kyläyhteisön jäsenenä. Ulla kertoo 
tapauksesta, jossa yhdyskuntapalvelua suorittavan äiti oli pyrkinyt vaikutta-
maan yhdyskuntapalveluun, mutta Ulla oli torjunut tämän yrityksen. Joskus 
yhdyskuntapalvelun suorittaja tulee toiselta paikkakunnalta. Ulla kertoo 
noudattavansa varsin tiukasti tietosuojaan liittyviä ohjeita. Esimerkiksi yhdys-
kuntapalvelun suorittajan nimeä ei kerrota, ellei hän sitä itse tee. Tässäkin 
haastattelussa tulee esiin, että yhdyskuntapalvelun suorittajien työmotivaa-
tiosta ja taidoista on varsin hyvä kuva. 

K: Ja teillä on tietyllä tavalla ihan selkeä tämmönen positiivisessa mie-
lessä hyötymisen intressi tähän yhdyskuntapalveluun?

V: On, on. Ja kaiken lisäks, niin ennen kun kysytkään siitä, niin mä 
kerron että minusta tää on todella hyvä apu siinä mielessä, että meiän 
kyläyhdistyksen, kyllä meillä on tehtävät jaoteltu aika tarkkaan, että 
meillä on olemassa tämmönen kiinteistötyöryhmä ja joka sitten katsoo 
näitä ulkoalueita ja lähinnä nyt näihin meiän nämä, jotka ovat täällä 
olleet yhdyskuntapalvelua suorittamassa, niin meillä on näitä lähinnä 
ollu.  
Mut sitten myöskin, on myöskin tää siivousryhmä, jossa myöskin 
nyt on yks kokemus, niin nämä ovat niitä henkilöitä jotka mä sano-
sin, et pistäsin.. pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, niin etusijalle 
esimerkiks näistä yhdistelmätukilaisista, joihin myöskin joudumme 
turvautumaan. Koska nää on sitä semmosta kuitenkin pääsääntösesti 
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mitä meillä on ollu, niin ovat työelämässä olevia ja sillä lailla työelämä 
vaatimuksineen, niin on heille vielä tuttu.

Haastattelun perusteella yhdyskuntapalvelun suorittaminen on mahdollista 
myös varsin pienissä yhdistyksissä, kun työtehtävien hoitaminen on kyetty 
organisoimaan ja vastuu on jaettu. Yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijät ovat 
hyväksyneet yhdyskuntapalvelun osaksi omaa toimintaansa eikä sitä kyseen-
alaisteta rangaistuksena. Kysyttäessä ongelmista Ulla kertoo häntä itseään 
jossain määrin vaivanneen episodin. Se kuvaa hyvin, kuinka palvelupaikassa 
yhdyskuntapalvelun suorittaja on otettu vastaan osana yhteisöä. Palvelupaik-
ka tiedostaa myös sen, ettei aikataulutetuista palvelutunneista voi poiketa. 

V: Viime kesänä oltiin nyt täällä siivouspuolella, niin oltiin pesemässä 
tuolla mattoja. Kaikki nämä matot ja petivaatteita, mitä pestiin. Ja kaik-
ki oltiin yhtä innostuneita, oli kaunis päivä ja.. Ja sitten huomattiinkin, 
et no joo, tää joka teki yhdyskuntapalvelua, niin hänen työaikansa oli 
kello 13:een, niin ei me oltu vasta kun puolessavälissä.  
No mitä, ei kun tehdään nyt vaan tää näin sitten ja joustetaan sitten 
jossain kohtaa. Ja sitten kun mä kysyin siltä tarkemmin, et miten tää 
nyt tehdään kun ne on ennakkoon sovittu, niin tää, koskaan ei oo 
miesten kohdalla tullu tämmöstä, että ois tarvinnutkaan joustoo, et 
se on aina pidetty. Ei, ei. No hän teki sitten meille silleen kaks tuntia, 
tavallaan ihan ylimäärästä. Häntä se ei rassannu ollenkaan, mut mua 
rassasi ihan hirveesti, [naurahtaa] että mun mielestäni se.. Et joku 
semmonen tietysti oli, normaalityöelämässä on ihan mahdollista jous-
taa, mutta tässä ei.

Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijät pohtivat monesta suunnasta sitä, kuinka 
hyvin he tuntevat palvelupaikkojen arkea. Koska palvelupaikkojen saata-
vuus on keskeisimpiä kysymyksiä yhdyskuntapalvelun toimeenpanossa, 
kriminaali huoltotyöntekijät joutuvat ristipaineiden kohteeksi. Toisaalta ovat 
ohjeet ja säännökset sekä tehdyt sopimukset palvelupaikkojen kanssa ja 
toisaalta palvelupaikoista huolehtiminen ja huoli niiden jaksamisesta. Tässä 
asetelmassa on joskus vaikea toimia. Palvelutehtävät tiedetään ilmeisen hy-
vin, mutta palvelupaikan arkeen kuuluu paljon muutakin. Tiimihaastattelussa 
Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijä kuvaa tilannetta seuraavasti:

V: Mul on semmonen näppituntuma että, ei me kyl iha kaikkee tiede-
tä, mut et kyl me varmaa aika pitkäl ollaan tietosii kuitenki siit mitä se 
on. Ja mut et sit se et me ei kaikkii tiedet, niin tulee ain kyl tämmösiin 
kertomuksiin vuosie saatos, et sillonki tapahtu sitä ja sitä ja kävi näin 
ja näin ja. Ja sit aina ku ne ihmisetki muuttuu siäl palvelupaikalla, et 
se on meil semmone jatkuva haaste kyllä. Ja se et kyllähä niit käyntei 
tehdään, mun mielestä ni asiakkaan tarpeen mukasesti aika pitkälti siit 
lähtee, ja myöski yllätyskäyntejä, ja mul o ainaki tapan käydä myöski 
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palvelupaikoil sillonkin ku ei se palvelunsuorittaja o siäl, eli myöskin 
iha ottaa kontaktii siihe yhdyshenkilöö.

Seuraavassa luvussa tarkastellaan lähemmin palvelupaikoilla syntyviä 
ongelma tilanteita sekä ristiriitoja yhdyskuntapalvelun suorittajien ja viran-
omaisten välillä.

4.2 ARJESSA SYNTYY ARKISIA 
RISTIRIITOJA

On selvää, että palvelupaikoilla syntyy myös ristiriitoja. Haastatteluaineis-
ton perusteella niitä on vähän ja ne vaikuttavat varsin pieniltä. Silti ne ovat 
esimerkkejä siitä, kuinka kansalaisyhteiskuntaan tuodut seuraamukset luovat 
hankalia tilanteita työpaikoille. Ristiriidat kohdataan periaatteessa tasaver-
taisten ihmisten kesken, koska seuraamukseen liittyvät rikkomukset siirtyvät 
Kriminaalihuoltolaitoksen vastuulle. Viime kädessä, riippuen rikkomuksesta, 
ne päätyvät oikeusistuimen käsiteltäväksi. Vaikka konflikti (jos se tulkitaan 
palveluehtojen rikkomukseksi) ratkaistaan palvelupaikan ulkopuolella, itse 
ristiriita ilmenee ja saa muotonsa palvelupaikalla. Se vaikuttaa palvelupaikal-
la ihmisten välisenä suhteena ja vuorovaikutuksena. Tämä yhdyskuntapalve-
lun ominaispiirre, tekee sen tutkimisen tärkeäksi osana kansalaisyhteiskun-
taa ja informaalin oikeuden aluetta.

Ristiriidat, ja kyky käsitellä niitä, vaikuttavat palvelupaikkojen valmiuteen ot-
taa uusia yhdyskuntapalvelun suorittajia. Ristiriidat vaikuttavat varmasti myös 
siihen, suorittaako yhdyskuntapalvelun suorittaja yhdyskuntapalvelunsa 
loppuun. Seuraamuksissa, jotka toimeenpannaan kansalaisyhteiskunnassa, 
vaikuttavat lopputulokseen myös muut kuin tehtyyn rikokseen liittyvät seikat. 
Yhteiskuntaan integroivien elementtien ohella on tekijöitä, jotka voivat toimia 
vastakkaiseen suuntaan. Yhdyskuntapalvelun epäonnistuminen voi olla 
suorittajan kannalta varsin turhauttava ja tulevaan toimintaan negatiivisesti 
vaikuttava kokemus.

Ristiriidoilla tarkoitan artikuloitujen henkilöiden välisten konfliktien ohella 
haastateltavien kuvaamia jollakin tapaa vaikeita tilanteita. Tällöin kyse ei ole 
välttämättä palveluehtojen rikkomiseen liittyvistä seikoista, vaan omista tunte-
muksista, epävarmuudesta oman roolin tai työyhteisön muiden työntekijöiden 
suhteen. Ristiriitaisia tuntemuksia voi aiheuttaa esimerkiksi yhdyskuntapal-
velun suorittajien asema suhteessa työpaikan käytäntöihin tai joskus huoli 
hänen asemastaan yhdyskuntapalvelun ulkopuolella. Kyse voi olla esimer-
kiksi vaikeudesta päättää, pitäisikö tai voisiko jonkin asian ottaa esille joko 
yhdyskuntapalvelun suorittajan/ yhdyshenkilön tai Kriminaalihuoltolaitoksen 
työntekijän kanssa. 
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Tässä luvussa ei kuvata enempää tilanteita, joissa on kyse vähäisestä työ-
määrästä palvelupaikalla, vaikka tämä usein koetaankin epämiellyttävänä. 
Tilanteista, joissa palvelutehtäviä ei ollut riittävästi, mainitsi neljä haastatelta-
vaa. Kaksi heistä kertoi aikaisemmista yhdyskuntapalvelutuomioista ennen 
näitä haastatteluja. Ristiriitana ei käsitellä sellaisia tilanteita, joita esim. Ripa 
kuvaa sanomalla ”Olin nuori ja villi”, kysyessäni syytä aiemman yhdyskunta-
palvelun keskeytymiseen.

Kahdessa yhdyshenkilön haastattelussa tuli esille ongelmia, joita ei voi pitää 
ristiriitana, mutta jotka mitä ilmeisimmin ovat vakavia ongelmia käytännön 
toiminnan kannalta. Osalla palvelupaikoista ei ole tarjota kunnollisia varustei-
ta yhdyskuntapalvelun suorittajille. Jos töitä tehdään ulkosalla ja kyseessä on 
varaton henkilö, on tilanne epäoikeudenmukainen:

V: Joo on, on kyllä siel on. Mä muistan yhen, kun ei.. talvipakkasil oli 
buutsit jalassa, kauluspaita ja nahkatakki, farkut ja pitäs sitten töitä 
tehdä talvella vielä. Kyl mä kun ei siitä mitään tullu, niin mä soitin ja 
sanoin, että mitä jos ei kaveri enää tuliskaan.

Edellä olevan mukaan osa palvelun suorittajista työskentelee varsin huo-
noissa olosuhteissa. Toinen esille tuotu ongelma liittyy työturvallisuuteen. 
Kaikin osin järjestelmä ei vastaa tarkoitustaan, koska palvelupaikkojen välillä 
on eroja tarjolla olevissa varusteissa, perehdyttämisessä palvelutehtäviin ja 
yhdyskuntapalvelun suorittajan asemassa osana muuta toimintaa. Seuraa-
va kuvaus kertoo varsin pitkälle mietitystä organisoinnista, mutta samalla 
vai keuksista, joita yhdyshenkilöt kohtaavat sovittaessaan rangaistusta työ-
paikkojensa arkeen.

V: … ei me moottorisahaa kaverille anneta käteen, jos ei oo koskaan 
moottorisahalla käyttäny, että siinä täytyy olla sitte ihan omat kaik-
ki suojavälineet, varusteet, ne meillä on tietysti hyllyssä tuolla. Mut 
tietenki tämmönen että kun katualueella liikutaan niin se liikkuminen 
siellä on, luokitellaan vaaralliseks töiksi nii, siinä oikeestaan pitäs olla 
tieturva ykkönen, ennen ku sinne saa mennä. 

Eli mä oon sitte pitäny työllistettäville tämmösen oman tieturvakoulu-
tuksen, joka on ihan tunnin mittanen semmonen pieni, missä puhutaan 
niistä kaikista vaaroista mitä siellä on. Samaten koululaisille pidän sa-
mat mutta, yhdyskuntapalvelijoille minä en oo pitäny, koska se on niin 
lyhyt se aika ja mä yritän sillain tunkee ne semmosiin paikkoihin, että 
ne ei oo välttämättä katualueella, ja jos ovat katualueella niin sen tiimin 
mukana että, niitä ei yksin sinne lähetetä.

Vaikka varusteiden puutteellisuus tai työturvallisuussäännösten tulkintaon-
gelmat eivät ole ristiriitatilanteita, niiden pohtiminen voi aiheuttaa ristiriitaisia 
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tunteita yhdyshenkilöille. Esimerkiksi työturvallisuuden uhkat voivat olla koh-
talokkaita yhdyskuntapalvelun suorittajalle.

Viranomaisten kanssa syntyvien ristiriitojen esiin ottaminen tässä luvussa 
on mielestäni perusteltua, koska ne vaikuttavat yhdyskuntaan tuomittujen 
edellytyksiin suoriutua erilaisista sosiaalisista tilanteista työyhteisössä. Asu-
miseen ja toimeentuloon liittyvät ongelmat ovat henkisesti raskaita ja tekevät 
yhdyskuntapalvelusta suoriutumisen vaikeaksi. Sosiaalitoimi on erityisase-
massa, koska yhdyskuntapalvelun suorittajilla on varsin vähän tukiverkostoja 
ympärillään. Lähtökohta-ajatuksena on, että sosiaalitoimen tulisi olla institu-
tionaalinen turva myös rikoksista tuomituille. Yhdyskuntapalvelu kansalais-
yhteiskuntaan sijoittuvana seuraamuksena tarjoaa erityisen hyvän mahdol-
lisuuden ammatillisen auttamisen käynnistymiselle. Tällöin rangaistuksen ja 
tuen yhdistämisellä voitaisiin tukea tuomitun yhteiskuntaa kiinnittymistä.

Ristiriitatilanteita yhdyshenkilön kuvaamana

Aiemmin on ollut esillä jo tilanne, jossa yhdyshenkilö tuntee, ettei 
yhdyskunta palvelun suorittaja tee riittävästi töitä. Samalla tuli esille, että 
yhdyskuntapalvelun suorittaja oli tavallaan tekemässä toisen hallintokunnan 
tehtäviä Kaisan toimiessa yhdyshenkilönä. 

V: Ja sit varsinkin, niin kun sanoin tossa jo aikasemmin kun se ei ollu 
varsinaisesti [poistettu nimi] työ sit mille ois ollu selvä ohjaaja, et hän 
ois jonkun yhden tietyn ihmisen alainen. Mut kun hän tavallaan oli 
vähän irrallinen yksikkö, kun hän tavallaan teki siivoojien töitä, mut 
siivoojat ei ollu taas meiän palkkalistoilla. Paitsi et siivoojan kans kyl oli 
puhetta kun tää otettiin ja siivouskeskuksen kans, et miten he suhtau-
tuu näihin, kun ei nyt välttämättä sit se työn jälki ainakaan jollakin ollu 
niin hyvä, niin he sanos, et se on, kyllähän se heitä auttaa kun mikä 
hylly tahansa tulis pyyhityks.  
Mut sit kun mä näitten viimeisten tapausten, kun ne pyyhki tuolla, niin 
mä aina täs kattosin sitten miten se suju, tosta ikkunasta nimittäin 
näkee, niin kyl mä oikein kihelmöin, et no eiks se nyt edes jotain yhtä 
hyllyy oo saanu täs koko päiväs siivotuks kun ollaan neljä tuntii. Ois 
tehny mennä mieli näyttämään miten sitä pyyhitään. [naurahtaa]

K: Aivan. Mutta et menny?

V: No en, en kun.. En, et kun sit jotenkin tehtiin sit, et selväks ettei 
meiän tarvitse heitä hirveesti ohjata sit taas toiseks ja kyl me se työ 
tietysti opetettiin, et miten hylly pyyhitään ja missä on tavarat ja niin 
poispäin, mut et en sitä nyt kyl koskaan käyny mennä sanomas, et 
turhan hitaasti etenee.
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Kaisan kuvauksesta tihkuu esiin ahdistus, jota hänen on vaikea jäsentää. 
Hänen on vaikea hahmottaa omaa rooliaan suhteessa sekä omaan työyhtei-
söönsä että toiseen hallintokuntaan. Syntyy vaikutelma, että työn huonosta 
laadusta puhutaan epävirallisesti paljonkin, mutta ei palvelun suorittajan tai 
Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijän kanssa. Kaisa kuvaa yksityiskohtaisesti 
yhdyskuntapalvelun suorittajan heikkoa työpanosta ja sen tarkkailua, mutta 
hän ei kuitenkaan ole puuttunut tilanteeseen. Haastattelusta käy vielä ilmi, 
että palvelun suorittaja on toisinaan lähtenyt liian aikaisin palvelusta. Tämän 
jälkeen oli kerrattu aikatauluja koskevat säännöt, mutta työn tekemiseen ei 
saatu parannusta. Tämä, tässä aineistossa sinänsä ainoalaatuinen tapaus 
kertoo jopa ahdistavasta kokemuksesta (yhdyskuntapalvelun palvelupaikan) 
yhdyshenkilönä toimimisessa.

Hyvin pitkälle vastaava asetelma on toisessa palvelupaikassa, jossa yhdys-
henkilö edustaa yritystä, joka tuottaa palveluja kunnalle. Yhdyshenkilön 
mielestä palvelupaikalla olisi paljonkin tehtäviä, joihin yhdyskuntapalvelun 
suorittaja sopisi. Sitä vastoin kunnan palveluksessa oleva, yhdyskuntapalve-
lun käytäntöihin opastava henkilö, näkee asian toisin. Tarkoitukseni oli ensin 
saada aikaan yhteinen haastattelu, mutta siitä jälkimäinen ”lähiyhdyshenkilö” 
kieltäytyi. Lopulta hän perui jo alustavasti sovitun yksilöhaastattelunkin. Hän 
ei halunnut puhua yhdyskuntapalvelusta ylipäätään. Tässä ristiriita suhtees-
sa yhdyskuntapalveluun ja sen suorittajiin näyttäisi olevan palvelupaikan 
sisällä. Se vaikuttaa luonnollisesti siihen, otetaanko yhdyskuntapalvelun 
suorittajia tulevaisuudessa palvelupaikkaan.

Kierrätyskeskuksessa esimiesasemassa työskentelevällä Juhanilla on pitkä 
kokemus yhdyskuntapalvelusta, yhdyshenkilönä olemisesta ja yhteistyös-
tä Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöiden kanssa. Edellä tuli jo esille, että 
palvelupaikka on erittäin motivoitunut, tehtävien valvonta- ja ohjaus on hyvin 
organisoitu, ja he ovat valmiita ottamaan vastakin palvelun suorittajia. Varsi-
naisia ristiriitatilanteita hän ei tuo esiin. Hänellä on kuitenkin herännyt epäily, 
että yhdyskuntapalvelun suorittajien työkyky ja/ tai motivaatio olisi alkuvuosiin 
verrattuna heikentynyt. Juhani oli yksi niistä, joka sanoi heidän lähtökohdak-
seen hyödyn. Kysymykseen, onko siinä onnistuttu, hän vastaa pohtimalla, 
onko keskeytyneiden palvelujen taustalla huonoa tuuria vai jotain muuta.

V: Joo, on ja ei. Sillon, ku alotettiin -94 ja siit vuosi eteenpäin, niin tää 
on nyt vaan semmonen tunne, et sillon, niin näistä yhdyskuntapalvelun 
suorittajista oli se parempi hyöty, mut tarkottaa kyl sitä, et onko mate-
riaali muuttunu, tiedä häntä. 

Jotenki tuntuu vaan se, et miks sen sanon näin, niin se johtuu siitä, 
että meillä on käyny melko huonoo tuurii, tuurii ja tuurii, joittenki eh-
dokkaitten kans ja sitten yhdyskuntapalvelun suorittajan alottaneiden 
kanssa eli et on jouduttu keskeyttämään. Ja tää keskeyttäminen, niin 
se on viime vuosina, niin se on lisääntyny. 
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Juhani pohtii myöhemmin samaa uudestaan keskustellessamme Kriminaali-
huoltolaitoksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Vaikka yhteistyö saakin Ju-
hanilta, arvosanan ”hyvä ellei kiitettävää”, hän pohtii, vaaditaanko kuitenkaan 
riittävää kurinalaisuutta. Hänestä tuntuu, että poissaolot olisivat lisääntyneet. 
Juhani pohtii, onko valtakunnan tasolla tapahtunut linjanmuutos. Yhdys-
kuntapalvelusta poisjäänti, luvattomat poissaolot ja mahdollinen palvelun 
keskeyttäminen ovat suorittajan omia valintoja, jotka Kriminaalihuolto käsitte-
lee. Silti tilanne on jäänyt vaivaamaan yhdyshenkilöä. Juhanin mukaan heiltä 
loppuvat taidot. Tämän voi tulkita haluksi tehdä enemmän tai taitavammin. 
Palvelupaikka ei siten ole palvelun keskeytyessä ulkopuolinen, vaikka sen 
rooli palvelurikkomusilmoituksen jälkeen muodollisesti päättyy.

On syytä korostaa, että palvelupaikkojen yhdyshenkilöiden haastatteluissa 
tulee esille yllättävän vähän erilaisia ristiriitoja. Ongelmatilanteita ja ristirii-
toja kartoitettiin haastatteluissa useammalla tavalla sekä suoraan ongelmia 
kysymällä että pyytämällä arvioimaan, kuinka hyvin Kriminaalihuoltolaitoksen 
työntekijät ovat onnistuneet soveltuvuuden arvioinnissa. Ne palvelupaikat, 
joissa yhdyskuntapalvelun suorittajia on ollut useita vuosia paljon, kuvaavat 
usein ongelmia samaan tapaan kuin Simeon seuraavassa:

V: No oikeestaan aika vähän. Pieniä myöhästymisiä. Joillakin on ollu 
tämmösiä sairaspoissaoloja aika paljon, ja sit tämmönen, et joskus on 
ollu epäily että onko ollu, ihan raittiina tullu. Että henki haissut ja tälläin, 
että muutama kerta oon sit soittanu sinne teillepäin, että tulisitteko 
tarkistaan. Et mut ne on ihan tosi vähästä, että ei oo kovin monesti.

V: Musta on onnistunu aika hyvin, et ehkä tulis kaks kaverii tämmöst 
mieleen, jossa on voinu, ehkä et on keskeytettyki jopa tämmösestä, 
että niinkun tämän 9–10 vuoden aikana. Et niit on vähän, mut jotkut 
on, tosiaan ainaki tälläin kaks tapausta mulle tulee mieleen, että jossa 
on ehkä ollu palvelupaikka väärä tai sitten siinä on tullu virheitä siellä 
arvioinnissa. Että ei kyllä.

Tässä ei ole kyse niinkään ristiriidasta palvelupaikalla, vaan Juhanin kerto-
muksen tavoin palveluehtojen muodollisesta rikkomisesta, joiden käsittely ei 
ole aiheuttanut suurempia ristiriidan tuntemuksia. Mahdollinen päihtymisen 
havaitseminen tulee muutamissa haastatteluissa esille ristiriitatilanteena, 
johon on joskus vaikea puuttua. Myös Kriminaalihuoltolaitoksen henkilöstö 
kertoo tästä.
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Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijät 
pohtivat palvelupaikan arkea 

Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöiden kannalta tilanteet, joissa ei tunneta 
tarpeeksi hyvin palvelupaikan yhdyshenkilöitä ja palvelun järjestelyjä ovat 
monella tapaa vaikeita. Seuraavassa pohditaan samanlaisia tapauksia kuin 
Kaisan kertomassa tilanteessa, jossa hän joutuu epämiellyttävään ”kyttääjän 
rooliin”.

V: Niin, mä ajattelen et se varmaan ainakin on tällasia, että jotenkin 
(arvuutellaan) kauheen pitkään, että kun, et onko esimerkiks päihty-
ny vai ei, että haistellaan ja mietitään, että ”onkohan se nyt, no on se 
varmaan kuitenkin kunnossa, että..” 

Että pelätään jossain määrin kuitenkin, en mä tiä onks se pelkoo vai 
minkä takii ei haluta olla ikäviä, että ilmotettas meille ja sanottas sitä, 
että ehkä sitä semmosta on, tai sit jotenkin tuntuu, että katotaan kau-
heen pitkään, että.. 

Ja sit viimein sitten meille sanotaan, että ”kun se ei tee mitään, että 
me on täällä nyt jo monta viikkoo sanottu, että sen pitäs suorittaa ja 
tehä ja se vaan tossa istuskelee”. Ja sitä ei kerrota, että niihin ei pääse 
puuttumaan, et sanotaan aina kun soitetaan, et ”ihan hyvin menee” ja 
sit jossain muussa yhteydessä sitten tuleekin ilmi, että ei oo ihan.. 

Et ehkä vähän täntyyppisiä, et asioita joihin pitäs puuttua aikasemmin, 
et niitä katotaan joissain paikoissa aika pitkälle ennen kun niistä meille 
ilmotetaan. Mut on sit paikkoja, jotka ilmottaa kyl tosi napakasti ja heti 
sen. (Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijä yhdyskuntapalvelutiimin 
haastattelussa). 

Keskustelussa vahvistuu varsin pitkälle se, mitä palvelupaikan yhdys-
henkilöt edellä kuvasivat. Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöillä on aavistus 
ongelmista, mutta ei kovin täsmällistä kuvaa niiden syistä. Asetelma, jossa 
palvelupaikkojen riittävyys on pääasiassa työntekijöiden toimenpiteiden 
varassa, on itsessään ristiriitainen. Kansalaisyhteiskuntaan sijoittuvien seu-
raamusten osalta näin on mitä ilmeisimmin ja asia tulisi ottaa tarkasteltavaksi 
niiden suunnittelussa. Sääntöjen ja palvelupaikan vastuun korostaminen, 
yhdyskunta palveluun tuomittujen määrän lisääminen sekä nykyistä ongel-
maisempien tuomittujen sijoittaminen palvelupaikkoihin ovat vaikeasti yhteen 
sovitettavissa. Linderborg (2006 ja 2007) on raportoinut Kriminaalihuoltolai-
toksen Iisalmen aluetoimiston kokeilusta, jossa palvelupaikoilla oli erityinen 
työntekijä moniongelmaisten yhdyskuntapalvelun suorittajien tukena. Kokei-
lun tulokset ovat kiinnostavia. 
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Myös palvelupaikan järjestämisen rakenteiden tuomat ongelmat puhuttavat 
Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöitä. Yhdyskuntapalvelun toteutuminen 
käytännössä ratkeaa työyhteisön tasolla. ”Asenne tulee” siltä tasolta, jolla 
yhdyskuntapalvelun suorittaja kohdataan päivittäisessä palvelussa. Organi-
saation asenteen voi ilmaista johtajakin, ja jos johtajan asenne on kielteinen, 
ei palvelupaikkasopimusta saada aikaan. Vaikka palvelupaikkasopimus syn-
tyy, yhdyskuntapalvelun toteuttaminen onnistuneesti vaatii paljon tekemistä, 
huoltoa ja osaamista.

V: Sieltä sellanen kommentti vielä sit sitä, että se, mikä paljastu tossa 
palvelupaikkaprojektissa, niin pienemmillä paikkakunnilla, joissa ikään 
ku pystytään jotenki paikallisesti sopimaan ja tiedetään ja sillä lailla 
asioista, niin varmasti asiat sujuu paljon joustavammin ja loistavam-
min. 

Tässä aluetoimistossa on ollut oma ”projekti”, jossa palvelupaikkatilannetta 
on kartoitettu. Pienillä paikkakunnilla sovitaan käytännön asioista paikallises-
ti, mutta kun organisaatioiden koko kasvaa –kuten suurissa kaupungeissa – 
kadotetaan eri hallintokuntien ja virkamiestasojen yhteys. Vaikka jollain virka-
miestasolla saadaan aikaan sopimus, sitä ei saada välitetyksi eteenpäin.

Sitte, ku sitä yritetään delegoida alas sitä ideaa, sitä järjestelmää, 
niin sielta se tulee se asenne. Mitään mahtikäskyähän nykyään mun 
mielestä sit sillain,--- pystyis ikään ku antamaan sit sillä lailla, että 
se, sinne se jää sitte kerroksiin. (Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijä 
yhdyskuntapalvelutiimin haastattelussa)

Osa Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöistä kokee tilanteen niin hankalaksi, 
että oltaisiin valmiita vaikuttamaan palvelupaikkoihin lainsäädännön keinoin. 
Palvelupaikkoja ei nykyisin voida pakottaa ottamaan vastaan yhdyskuntapal-
velun suorittajia.

V: Velvote pitäs olla, se ois pitäny asetuksiinki kirjata velvote yhteiskun-
nan sektorin, niinku kaupunkien, kuntien ja seurakuntien, että ne on 
velvollisia osottamaan paikkoja.

Säädöksin ei todennäköisesti kuitenkaan merkittävällä tavalla pystyttäisi 
korjaamaan tilannetta, eikä siitä olla yksimielisiä työntekijöidenkään keskuu-
dessa. Tämän haastatteluaineiston perusteella yhdyskuntapalveluun suh-
tautuminen ei riipu olennaisesti siitä, onko palvelupaikka julkisella sektorilla 
vai ns. kolmannella sektorilla. Yhdyskuntapalvelun yhdyshenkilön rooli on 
tärkeä, mutta se ei yksin takaa tilanteen toimivuutta, ellei koko työyhteisössä 
ole keskusteltu palvelupaikkana olemisen merkityksestä. Yhdyshenkilön oma 
asema työpaikalla puolestaan vaikuttaa tietenkin siihen, kuinka paljon hän 
voi vaikuttaa työyhteisöönsä tai sen rakenteisiin. Velvoite ottaa yhdyskunta-
palvelun suorittajia julkisen sektorin työpaikoille lisäisi mahdollisesti palvelu-
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paikkojen kirjoa ja määrää. Samalla voitaisiin menettää jotain olennaista siitä, 
mitä palvelupaikat merkitsevät vuorovaikutuksena ja yhteisyyden kokemuk-
sena yhdyskuntapalvelun suorittajille.

Ristiriitatilanteita yhdyskuntapalvelun suorittajan 
kuvaamana

Marke kertoo vanhainkodista, jossa hän oli kuntouttavassa työtoiminnassa ja 
jossa oli samaan aikaan muita yhdyskuntapalvelua suorittavia. Marke olettaa, 
että hänenkin luultiin olevan yhdyskuntapalvelua suorittamassa, koska hänel-
lä oli kaksi kertaa viikossa neljä tuntia kuntouttassa työtoiminnassa. Kansa-
laisyhteiskuntaan sijoittuva rangaistus – formaalin ja informaalin oikeuden 
rajapinnassa – voi siten muodostaa varsin vaikeasti hahmottuvan alueen. 
Silloin kun toimijoiden silmissä rangaistus (yhdyskuntapalvelu) sekoittuu 
kansalaisten auttamiseksi suunniteltuun toimintaan (kuntouttava työtoiminta), 
on syytä kysyä, kumpi näistä toimii epäfunktionaalisesti.

Marke pelkäsi joutuvansa suorittamaan sittemmin onnistuneesti päättyneen 
yhdyskuntapalvelutuomionsa vanhainkotiin, jossa hän oli ollut kuntouttavassa 
työtoiminnassa. 

V: --- Ja sillehän mä sitä sanoinkin sitten [Kriminaalihuoltolaitoksen 
työntekijä] et niin missään tapauksessa en mene sinne, et sitä suo-
ritusta ei tuu missään vaiheessa mentyä loppuun, et jos mä sinne 
joudun.

Volkov kertoo ristiriidoista, jotka vaikuttavat varsin henkilökohtaisilta ja henki-
löiden välisiltä. Tällaisia ristiriitoja on ollut kahdessa palvelupaikassa, Kri-
minaalihuoltolaitoksen työntekijöiden kanssa, vankilassa sekä sosiaalitoimen 
ja työvoimahallinnon työntekijöiden kanssa. Volkov kertoi paljon ja värik-
käästi elämästään, jota ovat sävyttäneet myös useat vankeustuomiot. Volkov 
luettelee lähes kaikki Suomen vankilat, joissa hän on käynyt. Vankeusvuosia 
on kertynyt, vaikka tuomiot ovat suhteellisen lyhyitä. Itse hän muisteli niiden 
määrää tähän tapaan ”Mitähän ne viimeks oli kattonu, 7 vai 8 vai oliks niit 
9, jotai se-, pikkasen alle 10”. Viimeiset kaksi yhdyskuntapalvelutuomiotaan 
Volkov arveli saaneensa, koska aiemmista rikoksista oli kulunut jo kymmen-
kunta vuotta.

Seuraavassa tarkastellaan ristiriitoja yhdyskuntapalvelun palvelupaikalla. 
Molemmissa tapauksissa tilanne oli Volkovin kertoman mukaan sellainen, 
että hän oli hoitanut palvelutehtävänsä hyvin. Ristiriitatilanne oli syntynyt 
muista syistä. 

Ensimmäisen yhdyskuntapalvelunsa Volkov suoritti jo 1990-luvulla kaupungin 
nuorisotalolla. Tehtävänä oli toimia nuorten ohjaajana. Volkovin laaja elämän-
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kokemus, mukaan lukien linnatuomiot ja -elämä auttoi Volkovia tulemaan 
hyvin toimeen nuorten kanssa. Lopulta hän ”hoiti koko lafkaa”.

V: No kato nääs kun ikäni istunu linnassa, laitoksissa, vaikka mitä, tie-
dän kato elämäst laidasta laitaan niin, sen homman mä osaan ja sen 
homman mä osasin, mä osasin sen homman niin hyvin, et ne nuoriso 
tuli kysyyn multa ensimmäisen kahen kuukauden jälkeen ja unohti ne 
ohjaajat, ne ei menny niilt kysyyn mitään, mä hoidin koko lafkaa. 

Tässä tapauksessa asettuvat vastakkain nuorisotalon naisjohtajan koulutuk-
seen perustuva asema ja Volkovin elämänkokemus.

Kato ku sil meni nii hermo siihen, ku silt ei tultu enää kysyyn mitään ni, 
siit tuli johtaja vähän sen jälkeen, ku mä olin lähteny sieltä pois, ni se 
oli ilmottanu kriminaalihuoltoon muistaakseni näin, että tästä lähtien 
nuorisotaloon ei tule enää yhtään yhdyskuntapalvelun suorittajaa. Silt 
meni nii hermo siihen kato ku se jäi kakkoseks. [naurua] Vaik oli koulu-
tettu, käyny 10 vuoden koulut, ni tuliki Volkov vaan paikalle ekana, mut 
ois sen kannattanu kysyy mitä mä oon tehny ne muutamat kymmenet 
vuodet.

Jo aiemmin tuli esille, että palvelupaikan arki, työyhteisöön kuuluminen ja 
palvelutehtävät voivat vahvistaa yhdyskuntapalvelun suorittajien osaamisen 
kokemusta ja itsetuntoa. Volkov korostaa omaa osaamistaan nimenomaan 
nuorten kanssa toimimisessa. Samalla hän erottaa itsensä – tai hänet on 
erotettu – muusta työyhteisöstä. Osaamisen tunne ei kanavoidu myönteiseksi 
kokemukseksi yhdyskuntapalvelusta. 

Volkov koki selvästi, ettei hänen kokemustaan edes haluttu kysyä saati 
hyödyntää. Voidaan kysyä, onko nuorisotilan ohjaaja sellainen tehtävä, joka 
soveltuu erityisen hyvin yhdyskuntapalvelun suorittajille? Riippumatta vas-
tauksesta asia tulisi pohtia ennen kuin yhdyskuntapalvelun suorittaminen 
alkaa. Pohtimisen tulisi tapahtua ilman nuorisotilan varsinaisia asiakkaita. 
Tapaus on kansalaisyhteiskuntaan sijoittuvan rangaistuksen pohtimisen 
kannalta monella tapaa kiinnostava. Tulkintojen teossa on muistettava, että 
kertoja yrittää palauttaa mieliin tapahtumia omalta kannaltaan n. 10 vuoden 
takaa. Tuolloin yhdyskuntapalvelu oli vielä hyvin uusi rangaistus, josta vasta 
haettiin kokemuksia.

Volkovin kertomassa tapauksessa voisi olla kyse mies vs. nainen vastak-
kainasettelusta. Volkov oli eronnut ”lopullisesti” vaimostaan noin vuosi ennen 
haastattelua. Liittoa oli kestänyt 10 vuotta, suurin piirtein yhtä kauan kuin 
Volkov kertoi olleensa tekemättä rikoksia – ”puts cleania aikaa” – ja mitä 
ilmeisimmin oli kyennyt hallitsemaan myös alkoholin käyttöään. Volkovin mu-
kaan oli tehtävä valinta joko viinan tai vaimon kanssa elämisen välillä. Viinan 
valinta olisi tiennyt palaamista vankilaan. Volkovin haastattelussa korostuu 
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kriittinen suhtautuminen naisiin, joita hän on kohdannut viranomaisina so-
siaalitoimessa, työvoimahallinnossa ja palvelupaikan yhdyshenkilönä. Naisia 
on myös Kriminaalihuoltolaitoksessa, mutta suhde omaan yhdyshenkilöön on 
ollut pitkäaikainen ja erityinen. Kriminaalihuoltolaitoksessa ongelmia on tullut 
asioidessa nuoren naisen kanssa, jolla oli – jälleen kerran – vähän työkoke-
musta. 

Volkov oli haastatteluhetkellä juuri saanut päätökseen lähes kahdeksan kuu-
kauden yhdyskuntapalvelun kunnallisen palvelukeskuksen keittiöllä. Hänelle 
oli alkamassa toinen, aivan yhtä pitkä yhdyskuntapalvelu. Se oli päätetty 
Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijän kanssa käydyissä neuvotteluissa siirtää 
toiseen palvelupaikkaan. Näin tehtiin, koska päättyneessä yhdyskuntapalve-
lussa Volkovin ja osan henkilökuntaa välille oli syntynyt ristiriitatilanne. Volkov 
halusi aloittaa uuden yhdyskuntapalvelun toisessa palvelupaikassa. 

Volkovin mukaan ristiriidan käsittely oli tapahtunut useamman välittävän 
toimijan kautta. Volkov puhuu ”jutusta, joka sattui” eli tapahtumasta, jos-
sa ei näennäisesti ole aktiivista toimijaa lainkaan. Useat haastatelluista 
yhdyskunta palvelun suorittajista puhuivat mm. rikoksistaan tällaisina ”sub-
jektittomina sattumuksina”. Tässä tapauksessa kyse voi olla myös siitä, ettei 
Volkov tiedä, kuka on puhunut voileivistä, joista ristiriita näyttää saaneen 
alkunsa. Volkov oli syönyt keittiöllä tiskaamisensa ohessa voileipiä. Asetelma 
on samankaltainen kuin edellä kerrotussa tilanteessa nuorisotalolla. Tällä 
kertaa palvelupaikan yhdyshenkilö on pahoillaan tilanteesta. Johtaja vetoaa 
Volkoviin, että tämä jatkaisi heidän palvelupaikallaan vielä uudenkin tuomion 
ajan. Siihen Volkov ei voi suostua, koska kysymys on hänelle periaatteellinen. 

Volkov kokee tulleensa kohdelluksi kaltoin, vaikka on suorittanut yhdys-
kuntapalvelun omasta mielestään mallikkaasti ja palveluehtojen mukaan. 
”Kesätyöntekijät tai vastaavat” ovat kertoneet Volkovin syöneen voileipiä 
palvelupaikalla. Asetelmassa ovat vastakkain vähäinen kokemus ja asian 
epäoikeudenmukainen käsittely ”työkokouksessa” ja toisaaltaVolkovin työpa-
nos, osaaminen ja johtajan ilmaisema tuki. Volkov ei voi johtajan pyynnöstä 
huolimatta perääntyä tilanteesta. 

Volkoville vankilaan joutuminen ei sinällään merkitse pelotetta. Merkitystä oli-
si vain sillä, että sen seurauksena Volkov menettäisi mahdollisesti asuntonsa. 
Tosin perusteita palvelun muuntamiseksi takaisin vankeudeksi ei ilmeisesti 
olisi, koska Volkov on valmis suorittamaan rangaistuksensa esimerkiksi seu-
rakunnan hautausmaalla. Palvelupaikan voileipien syömistä tuskin tulkittaisiin 
sellaiseksi törkeäksi palveluehtojen rikkomukseksi, jonka perusteella yhdys-
kuntapalvelu muunnettaisiin vankeudeksi.

Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijä on ottanut vastuun ristiriidan selvittämi-
sestä. Palvelupaikalta on joku ollut yhteydessä Kriminaalihuoltolaitokseen ja 
kertonut Volkovin syöneen siellä voileipiä. Kriminaalihuoltolaitoksen työnte-
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kijä puolestaan on ollut yhteydessä Volkoviin. Volkov pitää asian selvittelyä 
selvästikin neuvottelutilanteena, jossa hänellä on oma rooli. Neuvotteluase-
telmaa voi joku ihmetellä. Saako tuomittu itse päättää, mitä tekee ja missä? 
Joku näkee tässä juuri sellaista käytännön rationaalisuutta, jolla estetään 
asioiden vaikeutuminen. 

V: --- Niin mä sanoin et jos se niin känkkäränkäks menee, nii etitään 
toinen paikka, niin sit käviki sit sillä tavalla että, mä menin seuraavana 
lauantaina palvelukseen, niin siä oli tämä vastaava, vastaava keittiön-
johtaja itse paikalla. Niin se sano näin nätisti että, hän sai juuri Volkov 
tietää, että on valitettu leivän syömisestä, et tää ei ois ikinä menny niin 
pitkälle, jos hän olisi ollu paikalla.

K: Mut sä et mene?

V: Ei, se periaatekysymys kato se, ku se, ne, vaikka ne leivänpalaset 
sovittiin ja kaikki sovittiin, että mä oon aina niihin kysyny luvan, et ne 
annettiin ihan sinne johtajille asti meni kirjelmät kai kuule, että ne on 
niin tarkkoja sitte noissa. Se ilmapiiri kumminki, vaik se oli hyvä, nii se 
muuttu kumminki niitten kolmen voileivän myötä semmoseks, et ehän 
mä ois voinu olla, ku joka kerta ku mä sinne sit sen jälkeen menin, ni 
mul tuli semmonen tunne, et ai niin, ne vitun voileivät. 

Volkovin tapausta voi tulkita muutenkin kuin vastakkainasetteluna näennäi-
sesti tasavahvojen osapuolten välillä. Siinä tulee näkyviin, kuinka seuraa-
mus, joka suoritetaan keskellä kansalaisyhteiskuntaa ja työyhteisön sisällä, 
kohtaa arjen realiteetit ja toimintamallit. Ristiriitojen ratkaisun täytyy noudat-
taa samaa rationaliteettia kuin niiden syntymisen. Volkovin kertomus kuvaa 
vaikeutta löytää niitä sosiaalisen tuen muotoja, joita työyhteisöön kuuluminen 
yhdyskuntapalvelussa tarjoaa periaatteessa, mutta joita on usein vaikea 
hyödyntää. Hyödyntäminen vaatii suhteellisen hyviä taitoja – palvelupaikalta 
ja yhdyskuntapalvelun suorittajilta – tai ammatillista työtä ja osaamista.

Volkov asettuu tai ajautuu samanlaiseen asemaan kuin alikersantti Rokka 
Väinö Linnan Tuntemattomassa sotilaassa (1954, 322–325). Varsinaisen 
asian eli yhdyskuntapalvelun suorittamisen kannalta (vrt. sotiminen), voileivät 
(vrt. pienet ympyriäiset kivet polun vartella) ovat konflikti, jota ei saa ratkais-
tuiksi luvin ja kirjelmin (vrt. luutnantti Lammion johtamistapa), vaan purkamal-
la se osapuolten kesken. Rokka toteaa pienten kivien asettelusta, ”Ai perke-
le. Mie lakasemmaa nurmikkoo ja laittelemmaa kivvii polun reunoile. Mitä sie 
aattelit kun sie tuon keksit?” Samalla tavalla Volkov kysyy ”Pitäskö mun alkaa 
täs ny omii voileipii tekee?” 
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Ristiriitoja Kriminaalihuoltolaitoksen kanssa 
– yhdyskuntapalvelun suorittajan näkökulma

Seuraavassa tarkastelen haastateltavien harvoja mainintoja jonkinlaisesta 
ristiriitatilanteesta Kriminaalihuollon työntekijän ja asiakkaan välillä. Aiemmin 
on käynyt ilmi soveltuvuusselvitysten tarkastelun yhteydessä, että viranomai-
silla on suuri luottamus Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöihin. Sama tilanne 
on palvelupaikoilla. 

Orvokki oli hyvin onnellinen päästyään vankilan asemesta yhdyskuntapalve-
luun. Hän varmisti sen avulla perheen koossa pysymisen ja vastasyntyneen 
lapsensa hoidon kotona. Ainoa kritiikki ja ristiriita koski sitä, että Orvokin 
kanssa aloittanut Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijä oli jonkin aikaa pois-
sa ja tilalle tuli toinen työntekijä. Orvokki puhuu Kriminaalihuoltolaitoksen 
työntekijä Meritistä nimeltä ja jopa tukihenkilönään, ja toisesta työntekijästä 
”nuorena tyttönä, joka oli ehkä vasta aloittanut”. Myönteinen työskentely-
suhde Meritin kanssa ei siirtynyt työntekijän vaihtuessa. Orvokki koki, että 
uusi työntekijä tarkasteli hänen vaikeaa tilannettaan vastasyntyneen lapsen 
äitinä kaavamaisesti noudattamalla ”jotain tekstiä hyvin tarkkaan”. Volkovilla 
oli varsin samanlainen, joskin värikkäämmin sanankääntein ilmaistu tilanne 
suhteessa Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöihin. Eijalla ja Hannulla oli vas-
taavanlainen tilanne soveltuvuusselvitysvaiheessa. Heidän mielestään toisen 
aluetoimiston työntekijä ei ymmärtänyt tilannetta. Vastaavasti siellä missä 
yhdyskuntapalvelu varsinaisesti suoritettiin, heillä on Kriminaalihuoltolaitok-
sen työntekijästä positiivinen kuva.

Tässä tutkimuksessa ei ole tarpeen mennä pidemmälle tällaisiin vuorovaiku-
tustilanteisiin. Ne avaisivat kiinnostavia teemoja siitä, että yhdyskuntaseuraa-
musten toimeenpano kansalaisyhteiskunnassa vaatii todennäköisesti erityisiä 
yhteistyön rakentamisen kvalifikaatioita. Minna-Kaisa Järvisen tutkimus (2007 
esim. s. 87–110 ns. yhteistyötiloista työntekijän ja asiakkaan suhteena) antaa 
aineksia tästä kiinnostuneille.

Ripa kertoi tilanteesta, joka oli johtanut yhdyskuntapalvelun aloituksen 
kieltämiseen sekä asian viemiseen takaisin tuomioistuimen käsittelyyn. Ripa 
kuvasi tuomitsemisprosessia ylipäätään hyvin vaikeaselkoisena. Rikosasia 
oli viety, Ripan arvion mukaan, tuomarin tekemän prosessivirheen vuoksi ja 
hänen omasta aloitteestaan Korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. Aika rikok-
sesta tuomion langettamiseen oli Ripan muistin mukaan kestänyt ”kolmatta 
vuotta”. Selkiytymätön tilanne vaikeutti muuttoa uuden avovaimon kanssa 
toiselle paikkakunnalle ja hermostutti monella tapaa. Ripalla oli aiemmin 
sekä yksi loppuun suoritettu että yksi keskeytetty ja vankeudeksi takaisin 
muunnettu yhdyskuntapalvelu. Hän oli tuolloin kuvitellut, että päästessään 
vankilasta hän olisi suorittanut kaikki tuomionsa. Kaksi viikkoa ennen vapau-
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tumista tuli tieto, että asia menee uudelleen käräjäoikeuden käsittelyyn, josta 
sitten tuli jälleen yhdyskuntapalvelutuomio. 

Kyse on perusristiriidasta Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijän kanssa, koska 
on kaksi erilaista käsitystä tapahtuneesta. Ripa kertoo, että hän ilmoittaa 
poissaolosta Kriminaalihuoltolaitokseen ja hänellä oli siitä asianmukainen 
lääkärintodistus. Kriminaalihuoltotyöntekijällä oli asiasta erilainen käsitys. 
Ripa oli ilmoittanut suuttuneena, että mennään sitten käräjille. Haastattelua 
tehtäessä Ripa ei tiennyt, miten asia etenisi.

Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöiden kanssa asioiminen kuvataan yleensä 
erittäin myönteisenä, vaikka työntekijät tekevät ratkaisuja, jotka tosiasiassa 
johtavat vankeustuomioon. Luottamusta heihin kuvaa mm. se, että moni 
haastateltava olisi odottanut työntekijöiltä enemmän henkilökohtaisia tapaa-
misia voidakseen puhua omista asioistaan. 

Ristiriitoja sosiaalitoimen kanssa – 
yhdyskuntapalvelun suorittajan näkökulma

Haastatteluaineiston perusteella vaikeuksissa olevien ihmisten käsitys 
sosiaalityön ja sosiaalitoimen kyvystä auttaa näyttää marginaaliselta. Myös 
syyttäjien ja tuomareiden haastatteluissa tuli esille huoli sosiaalitoimen 
resurssien riittävyydestä sekä osaamisesta ja halusta auttaa tätä erityistä 
asiakasryhmää. Useimmiten tuomarit ja syyttäjät sanoivat, että heille jää 
hämäräksi tuomittavien suhde sosiaalitoimeen. Seuraamusjärjestelmän ja 
yhteiskunnan tukijärjestelmien perusasetelma, jossa Kriminaalihuoltolaitos 
huolehtii rangaistuksen toimeenpanosta, ja kunta sosiaalityön keinoin yksilön 
tuesta, näyttää jäävän heikosti toimivaksi hallinnolliseksi asetelmaksi, jossa 
erilaiset (tulos)tavoitteet eivät kohtaa asiakkaan elämää. 

Usealla yhdyskuntapalvelua suorittavalla haastateltavalla oli hyvin kriittinen 
asenne sosiaalitoimen asiakkuutta kohtaan. Tosin sama asenne oli muitakin 
viranomaisia kohtaan. Haastatteluista saa monipuolisen käsityksen tämän 
vaikean tilanteen syistä. Ongelmien ratkaiseminen edellyttäisi lisäresursseja, 
mutta myös osaamisen kehittämistä. Osalla asiakkaista on itsekritiikkiä ja sen 
myötä valmiuksia siirtyä toisenlaiseen työskentelyyn (Järvinen 2007), mutta 
valmiuksia pitää olla myös viranomaisilla.

Sosiaalitoimi on erityisessä asemassa lainrikkojien kanssa tehtävässä työssä. 
Seuraamusjärjestelmän kannalta on (kunnallisen)sosiaalityön ja Kriminaali-
huoltolaitoksen toimeenpanemien yhdyskuntaseuraamusten välinen suhde 
erityisen kiinnostava. Molemmat toimivat alueella, jossa lainrikkojien integ-
roituminen yhteiskuntaan joko onnistuu tai ei. Vankilassa tuomiotaan suorit-
tava ei konkreettisella tavalla voi integroitua yhteiskuntaan, millä tarkoitan 
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kiinnittymistä kansalaisyhteiskuntaan ja sen konventionaalisiin suhteisiin. 
Juuri niistä – ”siviilistä” – vanki on eristetty. Tosin vankilassa tehdään pal-
jonkin integroitumisen edistämiseksi, mutta silti ero on eristävän tilan vuoksi 
perustavanlainen. Haastatteluissa kysyttiin, millainen on yhdyskuntapalvelua 
suorittavien suhde sosiaalitoimeen. Palvelupaikkojen yhdyshenkilöille ei ollut 
syntynyt juuri minkäänlaista käsitystä sosiaalitoimen roolista yhdyskuntapal-
veluun tuomittujen elämässä, joten jätän haastattelut raportoimatta. Sama 
pätee pääosin syyttäjiin ja tuomareihin.

Yhdyskuntapalvelun suorittajien yhteiskunnallista asemaa voi kuvata termil-
lä huono-osainen, vaikka heidän psyko-sosiaalinen asemansa on pääosin 
vankilasta vapautuvia parempi, osittain juuri sen vuoksi parempi, etteivät he 
ole joutuneet vankilaan. Kahdeksassa yhdyskuntapalvelun suorittajien haas-
tattelussa kontakteja sosiaalitoimeen ei kuvata lainkaan, koska palveluille ei 
nähty tarvetta. Heillä sosiaalityön tarve tai sen puuttuminen tulee käsitellyksi 
– ja käsitetyksi – lähes pelkästään taloudellisiin vaikeuksiin liittyvänä asiana. 
Esimerkiksi Orvokilla ja Maijalla oli ennen yhdyskuntapalvelun alkamista ah-
distusta ja häpeää, jota he olisivat toivoneet voivansa käsitellä. Tahoa, jonne 
olisi osannut mennä, ei ollut tai sellaista ei löytynyt. Etsimiseen ei ollut voimia. 
He eivät mieltäneet sosiaalitoimea toimijaksi, jolta apua osaisi odottaa. Kri-
minaalihuoltolaitoksen kanssa he eivät olleet vielä asiakassuhteessa, koska 
toimeenpano ei ollut alkanut. 

Paavo menetti rattijuopumuksen takia virkansa ja on ollut sen jälkeen 
sairaus lomalla. Hän oli etsinyt vaimonsa kanssa internetin kautta päihde-
kuntoutuspaikkaa. Vertailemalla päihdepalveluiden tarjoajien sivustoilla 
esitettyjä tuloksia raitistuneiden prosenttiosuuksista, Paavo oli päätynyt 
valitsemaan ns. Myllyhoidon. Tulevaisuus ahdisti häntä monella tapaa, 
vaikka yhdyskunta palvelun alettua pahin vaihe oli takana. Koska taloudel-
lisia vaikeuksia ei ollut, ei sosiaalitoimi tullut mieleen. Ilmari taas oli pitkällä 
sairauslomalla eikä hänelläkään ollut tarpeita sosiaalitoimen suuntaan. Ilmari 
suhtautui hyvin varautuneesti sosiaalitoimeen ja muihin viranomaisiin. Aulis 
oli eläkkeellä ja suhtautui sarkastisesti kaikkiin viranomaisiin: ”Mä olen meiltä, 
muut meidän krannista” – asenteella ei apua tarvita eikä sitä uskota saata-
van. Veksi oli ollut töissä koko ikänsä, eikä voinut kuvitella, miksi hän asioisi 
sosiaalitoimen kanssa. Samantapainen tilanne oli Santulla ja Hannulla.

Neljällä haastateltavalla oli myönteistä sanottavaa sosiaalitoimesta. Palvelu 
oli toiminut hyvin, kuten Antti kertoo. Kyse on usein työvoimahallinnon ja 
sosiaalitoimen välisestä sidoksesta, joka edellyttää asioimista kummassakin 
viranomaisessa etuisuuksien saamiseksi. Työntekijät kohdataan perustoi-
meentulon turvaamiseksi, jolloin sosiaalityön kysymykset eivät tule esiin.

V: Kyl mää sanon että mul on niinku aika tasapuolisesti mua on 
kohdeltu joka virastosa, et ei mulla oo heitin kanssa mittään.. Mä oon 
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hyvin tullu toimeen, päinvastoin myönteistä et mua ollaan autettu tuol-
ta, aika lailla tuolta työvoimatoimiston kauttakin. Ja sit et mä sain vielä 
sosiaalitoimi-, -toimiston kautta sain asunnon. Et kyl mul oli siit ihan 
täysin myönteistä.(Antti)

Aineiston perusteella on uskaliasta tehdä kovin pitkälle meneviä yleistyksiä. 
Yksi huomio on, että kun kyseessä on Antin tapaan ”vanhan liiton” alkoholi-
ongelmainen henkilö ilman muita päihteitä, jolla on päihde- ja mielenterveys-
huollon kontakteja, myös sosiaalitoimen kanssa asiointi sujuu. Tällöin kysees-
sä on lähinnä minimitoimeentulon ja maksusitoumusten järjestely. Vaikeuksia 
tulee, kun ongelmat kasautuvat ja henkilöllä on varauksellinen suhtautuminen 
sosiaalitoimen työtapoihin.

Ei voi luottaa, ei onnistu ollenkaan

Haastateltavilla on ollut monenlaisia vaikeuksia ja ahdistuksen aiheuttajia. 
Harvalle kuitenkaan tulee mieleen sosiaalitoimi tahona, joka voisi auttaa. Kri-
minaalihuoltolaitoksen auttamismahdollisuuksia rajoittaa puolestaan sen teh-
tävä rangaistuksen toimeenpanoviranomaisena. Haastateltavat pitävät usein 
jotain kolmatta tahoa – joskus myös Kriminaalihuollon työntekijöitä – sellai-
sena toimijana, joka on mahdollistanut avun saamisen ja yhteistyösuhteen 
vähittäisen syntymisen sosiaaliviranomaisten kanssa. Tällöin kertomukseen 
sisältyy myös itsekritiikkiä ja arviota omasta muutostyöskentelystä.

V: Et siin on mun käsitys sosiaalitoimistosta, nii voit ymmärtää et mä 
tuun ihan hyvin toimeen kriminaalihuollon ihmisten kans, [nauraa] mä 
en tuu sosiaalitoimiston ihmisten kans ollenkaa enkä yleensä muuten 
minkäänlaisten viranomaisten, et se on siin sinänsä seki kyl.(Volkov)

Harri kertoo kauan sitten menetetystä luottamuksesta sosiaalityöntekijöihin ja 
viranomaisiin. Luottamus alkaa vähitellen palata työpajalla olemisen myötä. 
Työpaja, jossa hän suorittaa myös yhdyskuntapalvelun, nousee tärkeään 
asemaan. Työpaja on vaikuttanut tuomioistuimen ratkaisuun yhdyskuntapal-
veluun pääsemisestä. Harrille se on palvelupaikkana ollut monella tapaa on-
nistumisia tarjoava ympäristö. Kysyn Harrilta, onko hän tekemisissä muiden 
viranomaisten kuin Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöiden kanssa. Harrin 
mukaan ei ole muuta asiointia kuin viedä ”Kelan lappu” eli työmarkkinatu-
keen tarvittava selvitys.

V: Ei. Ei oo ollu silleen. Ku mä oon niin kauan.. Niin mulla on luottamus 
menny näihin viranomaisiin kaikkiin että.. [tauko] Pikkuhiljaa alkaa 
paraneen taas, silleen. Tai niinku eihän se koskaan oo ollu edes sitte.

K: Mikä se saa menemään luottamuksen viranomaisiin?
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V: No, se mitä niinku on.. [miettii] .. sillee mitä ne on tehny.. [miettii] .. 
tai miten sen niinku.. En mä.. Se on pikkuhiljaa silleen mitä mutsille on 
tapahtunu niitten toimesta ja, mitä mulle on tapahtunu niitten toimesta. 
Ja silleen pikkuhiljaa kasaantunu sitä vihaa, vihaa niinku, niit kohtaan. 
Kyl se nyt pikkuhiljaa alkaa niinku, purkautuu ja. Silleen pystyy taas 
luottaan. Just tää paja on semmonen paikka, mis on niinku.. Noihan 
nyt on periaatteessa viranomaisii, noi pajan ohjaajatkin. Et onhan niillä-
kin jonkunlainen virka, vissiin.

K: Tuleeks se siitä tavallaan siitä, erosta, miten ne tekee sitä työtä? 
Tavallaan tää puhuminen ja vuorovaikutus..

V: Joo. Silleen ne ei oo niin semmosii, virkaintoisii ja silleen et niitten 
pitää niitten normien mukaan toimii ja.. Ja sit niinku, ne pystyy hoitaan 
tonne virastoihin ja tänne näin asioita. Silleen niitten kautta se paranee 
se mahollisuus saada aikaseks. Ettei niinku tarvi yksin soitella joka 
paikkaan ja, silleen. [tauko] 

Eihän se ois yksin onnistunu ollenkaan, nää velkasaneeraukset ja, 
sakkojen maksusuunnitelma ja tää yhdyskuntapalvelu ja.. Millä mä 
oisin yksin saanu tietää mihin mun pitää soittaa tai, kenelle mun pitää 
soittaa ja, ympäri niinku hovioikeuksii ja joka paikkaan piti soitella. Et 
en mä ois saanu ikinä itte aikaseks tätä.

K: Niin. Eikä olis riittäny, saldo puhelimessa.

V: Ei olis.

Harrin tapauksessa vaikeus asioida (sosiaali)viranomaisten kanssa juon-
taa juurensa menneisyydestä ja äidin saamasta kohtelusta. Hän kertoo 
viranomaisten tavasta toimia ja olla vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. 
Asetelmassa tuntee itsensä voimattomaksi. Ellei ole jotakin tukea saatavilla, 
asiointi ei onnistu lainkaan.

Sama viesti tulee usealta haastateltavalta. Martille tuki tuli omalta valvojalta. 
Eppu kieltäytyy kokonaan menemästä niin työvoima- kuin sosiaalitoimis-
toonkin. Kun ammattiliiton korvaukset ovat loppuneet, on mentävä tuttujen 
kautta töihin rakennuksille, mutta apua tai korvauksia viranomaisilta hän ei 
hae. Etuudet eivät muodosta ”kannustinloukkua”. Uusliberalistisen ajattelun 
kannalta tilanne olisi otollinen, ellei rikosten tekeminen olisi vaihtoehtoinen 
selviytymisstrategia.

K: Miks?

V: En mä vaan jaksa sitä ruljanssia. Se on niin, mä en oo ikinä pitäny 
siitä. Mä en oo ikinä hakenu sieltä mitään enkä tuu todennäkösesti 
hakemaankaan. 
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K: Mut sä oot ollu kuitenkin sen verran tekemisissä, tiedät, että..

V: Tiedän. 

----

K: Näeks sä mitään eroa KHL:n työntekijöitten tavassa toimia. Sulla 
on kuitenkin aika selvä kuva sossuista ja työvoimahallinnon ihmisistä, 
niitten kanssa ei jaksa. 

V: Joo. On niillä ihan selkeekin ero. Just [poistettu paikan nimi]krimi 
niin, on niin kun kaikki kenen kans mä oon siellä ollu, niin kyllä niitä 
kiinnostaa oikeesti se asia ja tollain. 

K: Ooksä sitä mieltä, että sossua ei oikeesti kiinnosta? 

V: Ei niit kiinnosta. Ne vaan tekee sen, mikä on tehtävä. En mä jaksa 
niit hakemuksia täyttää.

Avun pyytämisen tai hakemisen kokeminen liian monimutkaiseksi ja byro-
kraattiseksi on yleistä. Haastateltavat eivät syytä yksin viranomaisia siitä, 
ettei asiointi suju. He tunnistavat oman roolinsa vuorovaikutustilanteessa ja 
asioiden kehittymisessä. Reska ei suostunut haastattelumme tekemiseen 
 sosiaalitoimiston tiloissa, koska hän on mokannut siellä. Nyt kun tilanne 
yhdyskuntapalvelun ja päihteiden kontrollin myötä on parantunut, on vaikea 
mennä sosiaalitoimen tiloihin. 

V: Ei se nyt sillai, oon mä niitä nähny mutta, en mä tiedä. Siellä on tullu 
oltua niin semmonen, oikeestaan mä olin niin sekasin kun mä oon käy-
ny siellä että ne varmaan kattois mua kieroon kun mä menisin sinne. 

Tilanne on ymmärrettävä, mutta miten esimerkiksi vankeuslain ja muiden 
säännösten edellyttämät lukuisat suunnitelmat saadaan tehtyä ja toteutettua, 
jos suhde keskeiseen toimijaan on näin vaikea? Mitä ja kenen pitäisi tehdä, 
jotta kommunikaatio paranisi? Myös Martti kuvasi asioimista sosiaalitoimes-
sa rikos- ja päihdekierteensä aikana samanlaisena kuin Reska. Se oli ensin 
valehtelua itselle ja sitten ”toiselle ihmiselle” – sosiaalityöntekijälle.

Martti kertoi pitkästä päihde-, mielenterveys- ja yhteisökuntoutuksen perio-
dista. Yhdyskuntapalvelun myötä mahdollistui töihin meno ja oman asunnon 
hankkiminen. Hän kertoi onnistuneista hoidoista ja Kriminaalihuoltolaitoksen 
työntekijältä, valvojaltaan, saamastaan tuesta. Kahdella sanalla sanottuna: 
Martti kuvasi pitkän vankilakierteen jälkeen tapahtunutta yhteiskuntaan integ-
roitumista. 
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Suhteesta sosiaalitoimeen kerrotaan tuskastununeesti. Sosiaalitoimen asiak-
kaana oleminen määritellään ”joutumiseksi”. Suhtautuminen ei ole pelkäs-
tään syyttävää. Kyse oli vaikeasta prosessista, jossa tarvittiin apua myös 
päihdekuntoutuksesta vastaavilta viranomaisilta.

V: Kyl tämä uuden paikkakunnan sosiaalitoimisto, niin mä sanoinkin, 
et en mä oo ikinä asioinu näin vaikeesti, et mä voin kertoo, et millain 
mulla, et kun mä olen soittanu mihin kellonaikaan vaan sosiaalityön-
tekijälle, niin siellä on ollu huomenna raha tilil. 

Täällä menee näis lipuis ja lapuis, mä en oo ikinä täyttäny siel 
toimeen tulohakemusta, millain tää täytetään.

Ja sit siinä on se hoitoajankohta, et kun se päätöksen ajankohta, ka-
hesta neljään viikkoa, et kun mä laitan lapun nyt, niin se on kuukauden 
päästä päätetty, et saanko mä sen rahan vai ei.--- Niin.. kyl mä oon nyt 
tyytyväinen, ettei, et kun mä olen töissä eikä tarvi asioida siellä, koska 
jos sul oli hyvä päivä, mut kun sä menit sinne asioimaan, niin kyl se oli 
päivä sit, se oli sit siinä.

Martti sanoo, että vaikeuksissa ollessaan hän tulee ennemmin Kriminaali-
huoltolaitokseen kuin sosiaalitoimeen. Valvonta-asiakkaana se on hänelle 
luonteva ja mahdollinen paikka hakea apua. Hän ei osaa sanoa, miksi 
 sosiaalitoimessa asioiminen on niin vaikeaa. Hän sanoo ymmärtävänsä, että 
on olemassa säännöt, joiden mukaan toimitaan, eivätkä sosiaalityöntekijät 
voi kaikkeen suostua. Silti sosiaalitoimistojen työkäytännöt hämmentävät. 
Martti oli vuokrannut asunnon yksityiseltä, koska kaupunki ei suostunut an-
tamaan hänelle vuokra-asuntoa. Kysyin, oliko syynä hänen vankilataustansa 
vai asuntopula.

V: Niin, ne koitti nämä näin kaikki enste maholliset, mut sit se kyl tuli 
siellä aika suoraan, et historiaa on vähän selvitetty, niin.. Katsotaan se 
semmoseks, että ei---

Seuraava vaikeus liittyi kahden kuukauden vuokratakuuseen. Martille luvat-
tiin vuokratakuuta vain kuukaudeksi. Tilanne ratkesi sen jälkeen, kun Marttia 
hoitaneen yksikön työntekijä oli puhelimessa keskustellut sosiaalityönteki-
jän kanssa, ja ilmoittanut Martin hoidon maksaneen tähän mennessä lähes 
40 000 euroa. Summan suhteuttaminen vuokratakuuseen sai tilanteen lau-
keamaan. Jos tässä tapauksessa olisi ollut pakko jatkaa erikoissairaanhoitoa 
tai hoidon tulokset olisivat valuneet hukkaan asunnottomuuden takia, kustan-
nukset olisivat olleet kohtuuttomat. Martin näkökulmasta tilanteen peruste-
leminen rahalla ja sen ratkaisemiseen tarvittu toisen viranomaisen väliintulo 
tekevät sosiaalitoimen toiminnan arveluttavaksi.
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Epäilyjä osaamisen tasosta

Seuraavassa esitetään niiden haastateltavien käsityksiä, joiden kertomuksis-
ta välittyy kuva varsin vaikeista päihdeongelmista. He kertovat kahdenlaisista 
osaamisen vajeista, joita sosiaalityöntekijöillä heidän mielestään on. Heidän 
kokemuksensa mukaan ei ole riittävää osaamista siitä, mitä on päihdeongel-
ma ja sen hoito. Toisaalta osaamisvajetta on asiakkaan ja työntekijän kohtaa-
mistilanteissa.

Eija muutti suuresta kaupungista pienehköön päästäkseen eroon huumeiden 
käyttöön liittyvästä kaveripiiristä. Hänellä on aiemmilta vuosilta hyvä käsitys 
sosiaalitoimesta, josta hän oli saanut monenlaista tukea päihdekuntoutuk-
seen. Sosiaalityö oli ollut muutakin kuin taloudellisten asioiden järjestelyä. 
Tilanne on nyt muuttunut. Ainoa, kenen kanssa Eija kuvitteli voivansa ti-
lanteestaan keskustella, oli Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijä. Eija asuu 
kuitenkin kaukana aluetoimistosta eikä rahaa kulkemiseen ole. Kysyn, saako 
hän sosiaalitoimesta muuta apua kuin toimeentulotuen.

V: No en todellakaan. Ja se, et mä saan sen toimeentulotuenki, ni mä 
joudun tekee ihmeit täält penkin toiselt, tai tääl pöydän toisest pääst 
välil. Et jotenki on tosi hankalaa, et mun mielest, vaik mä oon kertonu 
hänellekki sen, mun taustan ja sen, niin ei kyl minkäännäköst myötä-
tuntoo ei tuu ja silleen, et ei.. 

Et ihan ku se ei tajuais sitä duunii, koska ei tääl oo helppoo olla miten-
kään, eikä, kyl mä varmasti mä perustaisin yritykset ja kaikki jos vaan 
ois rahkeit siihen, et kyl mä tykkään tehä töitä ja tälleen, mut.. 

Eijan kertomuksessa vilahtelee koko joukko erilaisia ”ituja” siitä, mitä voisi 
tehdä, jotta päiviin kuuluisi muutakin kuin tylsää yhdyskuntapalvelua kak-
si kertaa viikossa (palvelutehtävät Eija kuvasi tylsinä, mutta palvelupaikan 
hyväksi). Hän kertoo, että tuntee uudella paikkakunnalla äitinsä lisäksi vain 
palvelupaikan ihmisiä. Hän elää äitinsä luona, joka on entinen narkomaa-
ni kuten isäkin. Isoäiti on entinen alkoholisti. Eija epäilee, ettei nykyisellä 
sosiaalityöntekijällä ole ammattitaitoa tai kokemusta siitä, miten työskennel-
lään huumausaineongelmaisten kanssa. Yli tunnin kestänyt haastattelu tulvii 
teemoja, joihin Eija toivoisi keskustelukumppania. Periaatteessa yhdyskun-
tapalvelu mahdollistaisi intensiivisen työskentelyn, mutta käytännössä Eija ei 
ole löytänyt apua.

Oskari kuvaa taustaansa hyvin samaan tapaan kuin samanikäinen hieman 
yli 20-vuotias Eija. Hänkin on Eijan tavoin käyttänyt huumeita alle viisitoista-
vuotiaasta kokeillen lähes kaikkea. Kuten Eija, Oskarikin on ollut sijoitettuna 
moniin laitoksiin. Oskari ei käänny vaikeuksissa sosiaalitoimen puoleen, 
koska ”ne on viranomaisia”. Kysyn Oskarilta, onko Kriminaalihuoltolaitoksen 
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tavassa toimia jotain eroa sosiaalitoimeen vai ovatko kaikki viranomaiset 
samaa joukkoa.

V: On siinä sellanen ero, että täällä, täällä ei tehdä niin liukuhihnatyötä 
kun sosiaalitoimessa. Ne ei välttämättä kato sua edes silmiin kun ne, 
siinä määräilee sulle jotakin rahoja tai muita

Oskarin puheessa on kaksi haastatteluissa usein toistunutta teemaa. 
Sosiaali työntekijöiden tapa tehdä työtään kuvataan rutiininomaiseksi ja tekni-
seksi taloudellisen tuen laskemiseksi. Toinen toistuva teema on lapsuudessa 
koetut voimakkaat toimenpiteet, kuten huostaanotto. Niillä, joilla on huostaan-
oton kaltaisia kokemuksia, on hyvin kriittinen asenne sosiaalityöntekijöihin. 
Se näkyy kuvauksina viranomaistyöstä, jota voisi luonnehtia kylmäksi, vaikka 
haastateltava Oskarin tapaan sanoisikin, ettei asioi sosiaalitoimessa. Oskarin 
mukaan hänelle ei ole koskaan juteltu sosiaalitoimessa muusta kuin rahasta 
eikä häntä ole katsottu silmiin. Huostaanotosta puhuessaan Oskari kertoo, 
kuinka sosiaalitoimessa ne katto että mä oon yhteiskuntakelpoinen. Subjek-
tiuden kokemus on Oskarilla olematon.

Markella on monipuolinen kokemus sosiaalityöstä sekä alkoholiongelmaise-
na että perheellisenä äitinä. Hän on aiemmin kertonut perheen päihdekun-
toutuksesta, jonka järjestämisessä sosiaalitoimi oli mukana sekä sen jälkeen 
alkaneesta yrittäjyydestä, jonka yhdyskuntapalvelu mahdollisti. Näiden 
tapahtumien seurauksena suhde sosiaalitoimen suuntaan on sellainen, ettei 
”tällä hetkellä ole negatiivista sanottavaa”. Marke, kuten muutkin, jotka kerto-
vat jonkinlaisesta omasta muutosprosessista, kuvaavat aiempaa suhdettaan 
sosiaalitoimeen itsekriittisesti. Alkoholistina itseään pitävä Marke yritti piilo-
tella kaljapulloja kotona käyvien sosiaalityöntekijöiden silmistä sekä haukkui 
aina sosiaalityöntekijöitä ja heidän ratkaisujaan. Nyt kun Marke itse hoitaa 
asiansa normaalisti, otetaan myös hänen mielipiteitään vastaan. 

V: --- että kun itte hoitaa asiansa sillain kuinka asiat noin normaalisti 
hoidetaan, niin ihan toisenmoisesti sieltä otetaan vastaan meidänkin 
mielipiteitä asioista ja tällain, että sehän oli siihen aikaan niin, että 
suurin piirtein että ”joo että se nyt oli tommosta puhetta, sillä oo mitään 
merkitystä”. Että otetaan kyllä ihan ja kuunnellaan, että sillain ihan 
toiseen malliin.

Marken kokemuksen mukaan vaikeuksien keskellä ei asiakkaan mielipiteillä 
ole vaikutusta työntekijän ratkaisuihin. Asetelma muuttuu kommunikoivam-
maksi oman muutostyöskentelyn myötä. Esimerkkinä Marke mainitsee tilan-
teen, jossa sosiaalitoimi tarjoaa perhetyöntekijän tukea Markelle ja perheelle. 
Marken käsitys perhetyöstä ei ole järin korkea. Perhetyöntekijän Marke kokee 
kyttääjäänä (!). Siksi haastattelijakin luulee, omien mielikuviensa vankina, 
että kyse olisi vapaaehtoistyöntekijästä.
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V: Joo, on ollu, että ihan oikeeta tämmöstä niin, että siinä on jokasen 
tarpeet ja sitten mielipiteet on otettu huomioon sillain, että.. 

Siinähän oli jossain vaiheessa kauhee kädenvääntö siitä, että kun ne 
ois halunnu kattoo, että meillä ois joku jatkuva kyttääjä siellä meillä ko-
tona, että joku hölmö ämmä mikä tulee selittään omista riennoistansa 
tuohon, että misä hän on käyny tansseissa ja juhlimassa ja sun muuta, 
niin..

K: Joku tämmönen tukihenkilö?

V: Niin, taikka ei tukihenkilö, että lähinnä hänen pitäis olla joku perhe-
työntekijä.

K: Ai jaa, joo.

V: Mut mä jouduin sanoon sen useempaan kertaan, että mä en 
todellakaan halua, et siihen tulee joku höpöttään, ja no nythän se ei 
ollu enää mahdollistakaan kun ei oo ketään kotonakaan semmosiin ai-
koihin, niin tää, sillain ihan turhaa ja kyllä he nyt sen ovat nähneet sen 
asian, että niin se on heidänkin mielestä varmaan aivan turhaa.

Marke uskoo, että ammattitaitoa voi hankkia, mutta sitä ei ole nykyisin. Eija 
epäili aiemmin, ettei (pienissä) kunnissa ole sosiaalityöntekijöitä, jotka osaisi-
vat ottaa huomioon huumausaineisiin liittyvät erityispiirteet. Marke on samaa 
mieltä alkoholin suhteen. Kysyn sosiaalitoimen osaamista niissä vaikeuksis-
sa, joita Marke on itse kohdannut. Hän miettii ensin pitkään.

V:-- Mä olisin sitä mieltä, että jokasen sosiaalityöntekijän joka lähtee 
tommosia päihdeongelmaisen asioita hoitaan, niin niitten tulis käy-
dä, jos heillä on siihen joku koulutus olemassa, niin ei ainakaan ajan 
tasalla olevaa. Että päivityskoulutukset jokaselle järjestää ja vähän 
lukee sitä oppia, että kuinka tämmösen päihdeongelmaisen kanssa 
keskustellaan. 

Marke yhdistää osaamisen ja vuorovaikutuksen toisiinsa. Työntekijät, joilta 
puuttuu osaaminen asiakkaan päihdeongelmassa, toimivat niin, että asiakas 
puolestaan saa siitä syyn jatkaa päihteiden käyttöä. Marken mukaan alkoho-
listin mieli on raitistumisen alkuvaiheessa ”herkkä ja semmonen pinnallinen 
ja hyvin loukkaantuvainen.” 

Osaaminen ja vuorovaikutuksen taitaminen tulevat jälleen kerran esille kyky-
nä kohdata asiakas ja auttaa häntä omassa muutostyöskentelyssään. Haas-
tatellut yhdyskuntapalvelun suorittajat ovat mitä ilmeisimmin (sosiaali)työn 
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kannalta hyvin vaativa asiakasryhmä. Asiakkaat ovat kokeneet vankeuden ja 
eristämisen (Harri, Volkov, Reska, Martti, Marke). He ovat pettyneet itseensä 
ja viranomaisiin, joskus jo lapsena (Eija, Oskari, Volkov, Eppu), jolloin on syn-
tynyt käsitys viranomaisten tavasta toimia. He ovat – ainakin haastatteluissa 
syntyneen vaikutelman perusteella – erittäin rohkeita ja sanavalmiita (Volkov 
ja Aulis erityisen mieleen painuvina kertojina), tarkkoja ja tarkkailevia. Asiak-
kaan tapa jäsentää vaikkapa rikoksia ja päihteitä poikkeaa otaksuttavasti 
suuresti työntekijän käsityksistä. On helppo kuvitella, että sosiaalityöntekijät 
kohtaavat työssään hyvin vaikeita asiakastilanteita (ks. esim. Juhila 2006, 
251).

Tilanteiden vaikeutta lisää epäilemättä sosiaalitoimen resurssiahdinko (kiire, 
vaihtuvat työntekijät jne.). Vaikeudet eivät ole ratkaistavissa edes autta-
vasti yksilöllisin toimin lukuun ottamatta ehkä Marken kuvaamaa päihde-/ 
päihde ongelmaisen kohtaamista koskevaa koulutusta. Pohtimisen arvoista 
on, voivatko sosiaalitoimen usein korostamat tasavertaisuuden ja oikeuden-
mukaisuuden periaatteet osaltaan ylläpitää sellaista työorientaatiota, jossa 
asiakkaan elämään ja ajatteluun vahvasti vaikuttavat rikos ja siitä seurannut 
rangaistus jäävät ammatillisen työskentelyn ulkopuolelle? Onko kriminaali-
huoltotyöllä kenties jotain aivan olennaisella tavalla erityislaatuista perustaa 
ja perustelua?

V: -- varmaan meilläkin se, että me lähetään varmaan eri näkökulmas-
ta. Me tiietään miks ne on täällä. Me tiietään niitten tausta ja niitten 
ongelmat. Ja sosiaalitoimessa se asiakas on tavallaan yks asiakas 
kaikkien muitten joukossa, vaikka se tulis meiän kautta. Ja jos ajat-
telee, et ei mekään olla päihdetyöntekijöitä, mut meillä on varmasti 
huomattavasti enemmän valmiuksia tehä päihdetyötä kun sosiaalityön-
tekijällä, joka päättää tietyistä etuuksista ja hänhän ohjaa palveluihin, 
niin kun mekin, mutta tehään sitä työtä myös täällä. 

Niin se kommunikaatio varmaan sielläkin, niin ei se välttämättä siitä-
kään lähtökohdasta, niin oo ihan yksinkertasta. (Työntekijä yhdyskun-
tapalvelutiimin haastattelussa)

Haastatteluista jäi vaivaamaan kaksi suurta kysymystä. Miksi Kriminaali-
huoltolaitoksen työntekijät saavat niin paljon myönteistä palautetta, vaikka 
käyttävät merkittävää valtaa suhteessa asiakkaisiinsa? Miksi palvelupaikoilla 
näyttää saman asiakaskunnan kanssa syntyvän niin vähän konflikteja – onko 
yhdyskuntapalvelun palvelupaikoilla työyhteisöinä jotakin tärkeää annetta-
vaa?



118 119

Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöiden 
arvioita asiakkaan ja sosiaalityöntekijöiden 
ristiriidoista

Tutkimusasetelmani mukaisesti kysyin myös Kriminaalihuoltolaitoksen 
työntekijöiltä asiakkaiden haastatteluissa esiin tulleista teemoista: mikä on 
Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöiden arvion mukaan yhdyskuntapalvelu-
asiakkaiden suhde sosiaalityöntekijöihin ja miksi Kriminaalihuoltolaitoksen 
työntekijöitä arvostetaan, vaikka he tosiasiassa passittavat asiakkaitaan van-
kilaan? Sosiaalityöhön liittyvää kysymyksen asettelua ei tunnistettu helposti, 
ja sen sanottiin koskevan enemmän valvonta-asiakkaita kuin yhdyskuntapal-
velua suorittavia.

V: Et jotenkin tuntuu, et niillä, onko niillä sitten asiat ehkä paremmin 
ja osaako ne ehkä paremmin hoitaa tonne muihinkin viranomaisiin 
päin suhteensa kun mitä valvonta-asiakkaat. Niiltähän tulee nyt kaiken 
näköstä palautetta, mutta..

Osa työntekijöistä sanoi, ettei tunnista ilmiötä lainkaan eivätkä asiakkaat 
puhu heille siitä. Kyse on osittain siitä, ettei yhdyskuntapalvelun suorittajilla 
ole samassa määrässä vaikeuksia ja tarvetta palveluihin ja sosiaalityön inter-
ventioihin kuin valvonta-asiakkailla. 

Toinen syy voi olla se, että yhdyskuntapalvelussa Kriminaalihuoltolaitoksen 
työntekijät tekevät ainakin jossain määrin muodollisempaa ja vähemmän in-
tensiivistä toimeenpanotyötä kuin valvonta-asiakkaiden kanssa. Yhdyskunta-
palveluasiakkaita kohdataan soveltuvuusselvitysvaiheen jälkeen harvemmin, 
vähemmällä intensiteetillä ja erilaisella työorientaatiolla kuin valvonta-asiak-
kaita. Hieman kärjistäen voi sanoa, että seuraamusjärjestelmä uskoo muita 
yhdyskuntaseuraamuksia vahvemmin siihen, että yhdyskuntapalvelu itses-
sään on yhteiskuntaan integroiva seuraamus. Siksi toimeenpanoon ei ole 
rakennettu tähän mennessä tilaa sosiaalityön elementeille. Lisäksi asiakas-
suhde on suhteellisen lyhyt. Se on lyhyt ainakin silloin, kun asiakassuhteen ei 
ajatella alkavan soveltuvuusselvityksestä, vaan vasta toimeenpanosta.

V:--- et kyl mä koen, niinku me työntekijöinä vielä, ainaki itellä on sel-
lanen tuntuma, että kyllä niinku ihan hyvin toimii yhteistyö, mut  tosiaan 
sitte, että kyllä joskus tulee sitä viestiä, että käämit meinaa palaa 
asiakkailta siellä, mutta. 

Et se ei varmaan meillä korostu niin paljo, ku valvontapuolella, jotka 
enempi on näitä pitempiaikasia asiakkaita, erilainen se tuntuma asiak-
kaaseen, kun meillä.
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Joskus työntekijät kuvasivat edellä olevaan tapaan verkostotyötä, eli viran-
omaisten välistä yhteistyötä asiakkaiden asioissa. Erilaisten projektien ja 
kehittämishankkeiden myötä tällainen verkostotyö on lisääntynyt paljon. On 
esitetty perusteltu huoli siitä, että asiakastyö erkaantuu asiakkaista suunni-
telma- ja viranomaisyhteistyön vahvistuessa. Suunnitelmia tehdään työnteki-
jöiden ja organisaatioiden omien (tulos)tavoitteiden ja erilaisten säännösten 
perusteella ilman, että asiakkaan tarpeet tulevat kuulluiksi tai asiakas pääsee 
osalliseksi työskentelyyn. Parhaimmillaan verkostotyöllä voidaan toki saavut-
taa asiakkaiden arki. 

V: Nyt [poistettu paikan nimi] kun olin aikasemmin hommissa, niin 
siellä oli niitä tukiasuntoja, ja siinä oli semmonen iso verkosto minkä 
osana me oltiin, niin silloin koki että pystyi niitä asiakkaita auttaan 
enemmän, kun pysty tuomaan sitä arkee meiänki puolelta. 

Niin jotenki tuntu, että sieltä muiltaki löyty sitten sitä tahtoo enemmän 
niitten asioitten hoitamiseen ja asuntojen saamiseen ja kaikkeen työko-
keiluihin sun muihin. Et se oli semmonen toimiva konsepti kyllä.

Et sitte joskus aikoinaan [poistettu paikan nimi] ollu tuolla perhekes-
kuksen puolella, et siellä oli isompia verkostoja sitten ja harvoin oli 
Krimin puolelta väkeä niissä, mut en mä tiiä mikä se näkemys on, että 
miks ei me olla yks siinä mukana.

Avasin työntekijähaastattelussa keskustelua siitä, että asiakkaiden palaut-
teessa ilmenee nimenomaan vaikeus asioida henkilökohtaisesti sosiaa-
lityöntekijöiden kanssa. Riittäkö se, että viranomaisten verkostot toimivat 
ja saadaan aikaan suunnitelmia, jos asiakkaan ja viranomaisten välisessä 
kommunikaatiossa on vakavia katkoksia? Yhdessä yhdyskuntapalvelutiimin 
haastattelussa työntekijä kuvasi sellaisia sosiaalitoimen alaan kuuluvia epä-
muodollisia työkäytäntöjä, joissa asiakkuuden syntyminen on helppoa (hoito- 
ja ns. matalan kynnyksen paikat), ja arvioi niissä vuorovaikutuksen toimivan 
hyvin. Positiivisia kokemuksia oli muillakin.

Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöillä on valmiuksia toimia asiakkaan 
konkreettisena tukena suhteessa muihin viranomaisiin. Tätä tehdään, mutta 
toiminnassa lienee aluetoimisto- ja työntekijäkohtaisia eroja, aivan samalla 
tavalla kuin kuntien sosiaalityössä on suurta vaihtelua. Yksi työntekijä kertoi 
menevänsä joskus mukaan asiakkaan ja sosiaalityöntekijän ensimmäiseen 
tapaamiseen. Toinen sanoo olleensa yhteydessä sosiaalitoimeen, kun 
asiakkaan vuokra-asunnon irtisanominen uhkasi yhdyskuntapalvelun suorit-
tamista. Asiakas sai pitää asuntonsa. Kaiken kaikkiaan olisi valmiuksia liittää 
yhdyskuntapalveluunkin entistä enemmän työskentelyä asiakkaiden kanssa.
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V: Siinä olis ehkä meillä semmonen työn paikka, semmonen millä pää-
sis aika hedelmälliseen työskentelyyn, mut et miten sitä lähtis.. Kun 
jotenkin nykypäivänä tuntuu, että noi asiakkaat on paljon vilpittömäm-
piä täällä ja sillai luottavaisempia, kun meillä ei oo mitään rahallista as-
pektia kun ei oo mitään avustuskassoja eikä mitään tällästä, niin ehkä 
sen hädän tai ongelman tuottaminen on helpompaa ja vilpittömämpää. 
Mut et miten me päästäs jatkaan sitä työtä sinne eteenpäin, niin miten 
siinä onnistuu niin se ois ihan..

Yhdyskuntapalvelun toimeenpano näyttäisi tarjoavan rakenteen, jossa 
formaalin ja informaalin oikeuden alueella olisi voimia ja voimavaroja asiak-
kaiden yhteiskuntaan kiinnittämisen tueksi. Viranomaiset tuomioistuin- ja 
Kriminaalihuoltolaitoksessa, yhdyshenkilöt palvelupaikoilla sekä asiakkaat 
viestivät tarpeesta intensiivisempään työhön. Tällaisten työtapojen syntymi-
nen vaikuttaa silti etenevän hyvin hitaasti.

4.3 YHTEENVETOA 
YHDYSKUNTAPALVELUN ARJESTA 
INFORMAALIN OIKEUDEN ALUEELLA

Tässä luvussa on pyritty vastaamaan osittain kysymykseen ”Millainen on 
yhdyskuntapalvelun suorittajien, palvelupaikan yhdyshenkilöiden, palvelun 
toimeenpanoviranomaisten sekä syyttäjien ja tuomareiden näkökulmasta 
 yhdyskuntapalvelun merkitys rangaistuksena ja välineenä edistää ran-
gaistujen yhteiskuntaan integroitumista?” Seuraavassa luvussa jatketaan 
tätä analyysia. Tässä luvussa sivuttiin niin ikään tutkimuskysymystä ”Miten 
yhdyskuntapalvelun uudistamisajatuksiin suhtaudutaan palvelun suorittajien, 
palvelupaikan yhdyshenkilöiden, palvelun toimeenpanoviranomaisten sekä 
syyttäjien ja tuomareiden keskuudessa”.

Tarkoitukseni oli alun perin analysoida yhdyskuntapalvelun arkea jaottelemal-
la palvelupaikat sen mukaan, ovatko ne julkisella vai niin sanotulla kolman-
nella sektorilla. Varsin pian huomasin, että on relevantimpaa analysoida 
palvelutehtäviä ja palvelupaikalla muodostuvia sosiaalisia suhteita ja vuoro-
vaikutuksen muotoja, koska palvelupaikan ”omistuspohja” näyttää aineiston 
perusteella selittävän varsin vähän yhdyskuntapalvelun arkea.

Kansalaisyhteiskuntaan sijoittuessaan yhdyskuntapalvelu muodostuu palkat-
tomasta työstä sekä sosiaalisista suhteista. Parhaimmillaan yhdyskuntapal-
velu osuu näillä osa-alueilla sellaiseen elämäntilanteeseen, jossa tuomitun 
oma muutostyöskentely rikoksista, ja niihin lähes aina liittyvistä päihteistä, 
irtipääsemiseksi saa tukea yhdyskuntapalvelun suorittamisesta. Näin ei ole 
aina. Tähän vaikuttavat sekä yhdyskuntapalvelun suorittaja ja hänen olo-
suhteensa että palvelupaikalla vaikuttavat ihmiset ja tekijät.
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Aineisto antaa varsin vivahteikkaan kuvan yhdyskuntapalvelusta käytännös-
sä. Tärkeämmältä kuin palvelupaikan organisaatioperusta (kunta, seura-
kunta, suuri tai pieni yhdistys) näyttävät seuraavat seikat, jotka vaikuttavat 
siihen, onko yhdyskuntapalvelun suorittaja osa työyhteisöä ja kuinka mielek-
käästi palvelutehtävät pystytään organisoimaan.

•	 Onko koko työyhteisö tai ainakin sen merkittävä osa tietoinen 
 yhdyskuntapalvelusta ja hyväksynyt sen osaksi heidän arkeaan?

•	 Tuomitun yhteiskuntaan integroitumista tukevia piirteitä näyttää 
olevan enemmän sellaisilla palvelupaikoilla, jotka mieltävät itsensä 
osaksi sellaista prosessia, joka vastaa heidän käsitystään rikoksis-
ta ilmiönä ja tuomitun asemasta yhteiskunnassa.

•	 Työpaikan kulttuuri heijastuu yhdyskuntapalvelun suorittamiseen. 
Tärkeitä ovat niin sanotun ruohonjuuritason asenteet; vaikeuksia 
syntyy helposti, jos ”johto” tekee päätökset ja ”ruohonjuuritaso” 
toimii käytännössä. 

Palvelupaikoilla on varsin suuria eroja. Palvelutehtävät vaihtelevat hoiva-alan 
asiakaskontakteista yksin tehtäviin teknisiin ja avustaviin töihin. Monipuo-
lisuus on tärkeää, koska myös yhdyskuntapalvelun suorittajilla on erilaiset 
valmiudet työtehtäviin ja muiden kanssa toimimiseen. Selvästikin kaikille on 
tärkeää kuulua johonkin ”porukkaan” – tiimeihin kuten jotkut palvelupaikkojen 
yhdyshenkilöt sanovat.

Työllä on merkitystä erityisesti silloin, kun se tuottaa onnistumisen kokemuk-
sia ja tunteen, että ihminen kykenee tekemään jotain hyödyllistä, vaikka hän 
on suorittamassa rangaistusta. Työllä on useimmiten merkitystä myös pal-
velupaikalle. Aineisto sisältää myös kokemuksia turhauttavista työtehtävistä 
sekä siitä, että palvelutehtävien järjestäminen voi olla vaikeaa tai yhdyskun-
tapalvelun suorittaja ei ole motivoitunut niihin.

Sosiaalisilla suhteilla on yhdyskuntapalvelun suorittajalle osittain samanlai-
nen merkitys kuin mielekkäillä työtehtävillä. Yhdyskuntapalveluaan suorit-
tava saattaa olla ensimmäistä kertaa (tai pitkän tauon jälkeen) osa sellaista 
(työ)yhteisöä, jossa huomion keskipisteenä eivät ole päihteet ja rikokset ja 
jossa hänen odotetaan noudattavan työyhteisön normeja. Silloin harvoin, 
kun haastateltava kertoo olleensa erillään muusta yhteisöstä, sävy oli varsin 
pettynyt. Myös palvelutehtävät voivat olla luonteeltaan sellaisia, joissa syntyy 
yhteisyyttä ja vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Palvelupaikoilla on 
toisistaan poikkeavia tapoja perustella miksi yhdyskuntapalvelun suorittaja 
voi tai ei voi olla tekemisissä palvelupaikan omien asiakkaiden kanssa.

Kaiken kaikkiaan aineisto antaa kuvan siitä, että kansalaisyhteiskunnassa 
toimeenpantavalla rangaistuksella on varsin paljon erilaisia palvelupaikasta 
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johtuvia käytäntöjä. Puhun niin sanotusta ”arjen järjestä”. Se on jotain sellais-
ta, jonka avulla rangaistuksen muodolliset vaatimukset saadaan sopimaan 
kunkin palvelupaikan – ja kulloisenkin yhdyskuntapalvelun – arkeen. 

Arjessa syntyy myös ristiriitoja. Ristiriidat ovat mahdollisesti palveluehtojen 
rikkomuksiin liittyviä, jolloin niiden käsittely siirtyy formaalin oikeudenkäytön 
alueelle eli Kriminaalihuoltolaitokselle ja vakavimmissa tapauksissa takaisin 
oikeusistuimelle. Tällöinkin ne saattavat jättää jälkensä palvelupaikalle. Pal-
velupaikalla syntyy arjen ristiriitoja, jotka eivät ole varsinaisia rikkomuksia ja 
vaikuttavat yhdyskuntapalvelun käytännön toteutukseen. 

Yhdyskuntapalvelu toteutuu olennaiselta osaltaan informaalin oikeuden 
 alueella kansalaisyhteiskunnassa. Palvelupaikat ovat merkittävässä asemas-
sa ja niissä tapahtuvien ristiriitojen ratkaisut edellyttävät yhdyskuntapalvelun 
ertyisluonteen huomioon ottamista. Palvelupaikkojen hankkiminen ja niin sa-
nottu palvelupaikkahuolto on näin ollen yksi yhdyskuntapalvelutyön ydinalue. 
Järjestelmä toimii nykyiselläänkin (edullisesti), mutta jos halutaan laajentaa 
yhdyskuntapalvelun käyttöä niihin, joita ei yhdyskuntapalveluun nyt tuomi-
ta, tarvitaan todennäköisesti nykyistä enemmän työpanosta ja uudenlaisia 
työtapoja.

Ristiriitateema käsittää myös ne tilanteet, jotka yhdyskuntapalvelun suorit-
tajat kokevat ongelmallisiksi suhteessa sosiaalitoimeen. Tämä on tärkeä 
keskustelu teema, koska yhdyskuntapalvelun suorittajilla on mitä ilmeisimmin 
monenlaista tuen tarvetta, mutta suhde sosiaalityöhön on usein ongelmal-
linen. Se johtuu sekä asiakkaista että työntekijöistä. Usein tarvitaan jokin 
kolmas toimija, kuten Kriminaalihuoltolaitoksen tai työpajan työntekijä, jotta 
palvelut ja työskentelysuhde toimisivat paremmin. Jos yhdyskuntapalveluun 
voisi kuulua tunteja Kriminaalihuollon työntekijöiden kanssa työskentelyyn, 
voisi se olla osavastaus ongelmiin, jotka liittyvät palvelupaikkojen tukemiseen 
ja palvelupaikan valintaan sekä muiden viranomaisten kanssa toimimiseen. 

Kansalaisyhteiskuntaan sijoittuvat rangaistukset vaativat kommunikatiivisia 
ja yhteisötyöhön perustuvia ratkaisuja. Tärkeällä sijalla on palvelupaikan 
ilmapiiri ja siellä toimivan henkilöstön näkökohtien huomioon ottaminen. 
Konfliktien ratkaisu vaatii oman aikansa eli resurssit ja oman osaamisensa, 
johon voidaan kouluttaa ja kouluttautua. Huomion kiinnittäminen ristiriitojen 
ratkaisuun ei näytä välttämättömältä palveluehtojen noudattamisen ja seu-
raamuksen muodollisen toimeenpanon kannalta, koska negatiivinen palaute 
on vähäistä. Jos sen sijaan tarkastellaan yhteiskuntaan kiinnittymistä, tilanne 
voi olla toinen.

Edellä tarkastellut ristiriidat eri toimijoiden kanssa kertovat siitä herkästä 
tilanteesta, joissa tuomitut elävät. Tuomioon liittyy häpeää ja katkeruutta sekä 
vaikeuksia järjestää työ, opiskelu tai perheasioita. Tuomion rinnalla eletään 
omaa arkea. Palvelupaikalla yhdyshenkilöt ja muu työyhteisö, joilla ei juuri 
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ole koulutusta (heillä voi olla pätevää kokemusta) tämänkaltaisten asioiden 
käsittelyyn, kohtaavat ja aistivat nämä ongelmat. Kriminaalihuoltolaitoksen 
työntekijät pyrkivät puolestaan tukemaan sekä yhdyskuntapalvelun suorittajia 
että palvelupaikkoja. Tätä monitahoista taustaa vasten voi pitää yllättävänä, 
kuinka vähän ongelmista palvelupaikoilla raportoidaan. Kyse voi olla sitä, 
että palvelupaikat ilmentävät rangaistuksen suoritustyöpaikkoina yhteiskun-
nan vastaantuloa ja luottamusta, eivätkä rangaistusta suorittavat halua rikkoa 
tätä asetelmaa. Paitsi että kysymys on vastaantulosta, jolla vältetään vankila, 
kyse on kuulumisesta yhteisöön, ja yhteisön normeja vältetään loukkaamas-
ta. Tätä teemaa analysoidaan seuraavassa luvussa.
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Kuvio: Prosessin vaihe: toimeenpano, palvelupaikan arki

Informantti Formaalin oikeuden 
alue
Leimaa-antavana 
byrokraattis-juridinen 
oikeusajattelu

Informaalin oikeuden 
alue
Leimaa-antavana 
hyvinvointi mallista lähtevä 
oikeusajattelu

Lisähuomioita

Syyttäjät ja 
tuomarit

•	rooli vain, jos 
yhdyskuntapalvelu 
keskeytetään uusien 
rikosten tai palvelu-
rikkomusten takia

•	luottavat järjestelmään 
nykyedellytyksillä

•	useimmilla korostuu seu-
raamuksen tuoma ”sään-
nöllisyyden” aspekti

•	haluavat myös jatkos-
sa pitää toimeenpano- 
ja syyttämis-/ tuomitse-
misprosessit erillään

Kriminaali
huolto
laitoksen 
työntekijät

•	palveluehtojen  
kertominen

•	jokaisen palvelu-
kerran tarkistaminen

•	palvelutuntien  
kirjaaminen

•	kaikki palveluun liitty-
vät muodollisuudet

•	palvelupaikkasopi-
musten tekeminen/ 
palvelupaikkojen 
hankinta

•	yhteys viranomaisiin

•	yhdyskuntapalvelun  
suorittajan ja palvelu-
paikan tukeminen

•	rajallisesti verkosto- ja 
palveluohjaustyyppistä 
työskentelyä asiakkaan 
psyko-sosiaalisissa 
asioissa

•	asiakkaan elämän-
tilannetta voidaan  
käsitellä ohjelmissa

•	ristiriitatilanteiden ”aisti-
minen” ja selvittäminen

•	halua tehdä enemmän 
on olemassa: tukea 
saa mm. ehdotus pie-
nestä määrästä palve-
lutunteja työskentelyyn 
asiakkaan kanssa

•	edellytykset vaihtelevat 
myös työkulttuureissa 
on eroja

Palvelu
paikan 
yhdys
henkilöt

•	palveluaikatauluista 
kiinni pitäminen

•	yhdyskuntapalvelua 
suorittavan ”palvelu-
kunnon” (päihteet) 
tarkkailu

•	em. tiedottaminen 
Kriminaalihuoltolai-
toksen työntekijälle

•	palvelutehtävien järjestä-
minen ja ohjaus

•	yhdyskuntapalvelun  
suorittajan lähikontakti

•	oman työyhteisön, 
mahdollisten asiakkaiden 
ja yhdyskuntapalvelun 
suorittajan välisen vuoro-
vaikutuksen ”sääntely”

•	rikos ja sen tekijä tulee 
erityisellä tavalla ”tutuksi” 
palvelupaikalla oleville 
ihmisille

•	palvelutehtävistä syntyvä 
hyöty työpaikalla

•	tuomio realisoituu 
kansalaisyhteiskuntaan 
sijoittuvan palvelu-
paikan ”arjen järjen” ja 
muodollisten normien 
yhteisvaikutuksesta

•	palvelupaikkoja on 
hyvin monentyyppisiä

•	syntyy myös moni-
tahoisia, jännitteisiä 
suhteita ja ristiriitoja

Yhdys
kunta
palvelun
suorittajat

•	palveluehtojen  
noudattaminen

•	ajan sitominen 
palvelu tuntien  
puitteissa

•	työtehtävissä onnistu-
minen voi olla vahvista-
massa omaa muutos-
työskentelyä

•	kuuluminen (työ)yh-
teisöön voi olla hyvin 
merkityksellistä

•	esimerkiksi hoivatyön 
tehtävissä kohtaa 
 asiakkaita, joita ”joutuu” 
auttamaan

•	yhdyskuntapalvelun 
suorittajat vahvistavat 
säännöllisyyden merki-
tyksen ja vaativuuden

•	osalla yhdyskunta-
palvelu liittyy selvästi 
omaan muutosproses-
siin (irti rikoksista ja 
päihteistä) ja tukee sitä

•	haastatteluissa varsin 
myönteinen suhtau-
tuminen Kriminaa-
lihuoltolaitoksen 
työntekijöiden kanssa 
työskentelyyn ja  
ohjelmiin
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5. YHDYSKUNTAPALVELU 
RANGAISTUKSENA – ERI 
TOIMIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ

Kysymys eri toimijoiden suhtautumisesta yhdyskuntapalveluun rangaistukse-
na on tärkeä tutkimuskohde ainakin kahdessa mielessä. Sillä on merkitystä 
rangaistuksen legitimaation kannalta ja siten sen käyttöasteelle. Jos ran-
gaistus mielletään yleisesti tärkeäksi ja toimivaksi, sen käyttöaste on korkea 
ja päinvastoin. Yhdyskuntapalvelun käyttöasteeseen vaikuttavia tekijöitä on 
runsaasti. Toiseksi yhdyskuntapalvelun rangaistusluonteen ymmärtäminen 
on edellytys sen kehittämiseksi yhdyskuntaseuraamuksena.

Tässä luvussa lähestytään yhdyskuntapalvelua jälleen kansalaisyhteiskun-
taan sijoittuvana ja sen arkea valottavana toimintana. Edelleen liikutaan 
informaalin oikeuden alueella, vaikka tarkastellaan sitä, millaisena rangais-
tuksena eri toimijat kokevat yhdyskuntapalvelun. Luvun tarkoitus on lisätä 
ymmärrystä siitä, mitä erityistä yhdyskuntapalvelussa on. Keskeisiä teemaan 
liittyviä käsitteitä ovat vaikkapa luottamus, mahdollisuuden antaminen, 
tuki, säännöllisyyteen perustuva kontrolli ja yhteiskuntaan integroituminen 
(yhteiskuntaan kiinnittyminen, yhteiskuntaan sopeutuminen tai jopa kuntou-
tuminen). Kuntoutuminen on tässä synonyymi integraatiolle. Se tulee esiin 
usein esimerkiksi tuomareiden ja syyttäjien haastatteluissa, kun he voivat 
valita näiden kahden käsitteen välillä. Käsitykseni mukaan kuntoutuminen 
on käsitteenä heille tutumpi kuin yhteiskuntaan integroituminen, koska se on 
miellettävissä yksilölliseksi käsitteeksi. Tuomarit ja syyttäjät tuomitsevat ja 
syyttävät yksilöitä.

Tässä luvussa yhdyskuntapalvelun suorittajat ovat pääosassa, vaikka aluksi 
analysoidaan viranomaisten haastatteluja. Näin palataan toista kautta tilan-
teeseen, jossa arvioidaan, tuleeko yhdyskuntapalveluun tuomitseminen jon-
kun yksilön kohdalla harkittavaksi. Jo tähän analyysiin sisältyy yhdyskunta-
palvelun suorittajien kanssa käytävää vuoropuhelua. Yhdyskuntapalvelun 
suorittajien näkökulmasta rangaistusta analysoidaan suhteessa pyrkimyksiin 
päästä eroon rikoksista ja niihin liittyvistä sosiaalisista suhteista. Keskeisiä 
kysymyksiä ovat yhdyskuntapalveluun liittyvä tuki tai sen puute, päihteiden-
käyttö ja suhde integraatioon. Lopuksi (ennen yhteenvetoa) yhdyskuntapal-
velusta puhutaan luottamuksen teeman alla.

Aiemmin esitetyn mukaan palvelupaikoilla on ollut merkitystä haastatelluille 
yhdyskuntapalvelun suorittajille konkreettisena toimintana eli työtehtävinä, 
joihin on liittynyt vahva säännöllisyyden vaatimus sekä kuuluminen työyh-
teisöön tai muihin sosiaalisiin verkostoihin. Tehtäviin ovat liittyneet erilaiset 
kommunikaatio- ja vuorovaikutussuhteet palvelupaikalla. Yhdyskuntapalve-
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lu vaikuttaa myös muulla tavoin yhdyskuntapalvelun suorittajien elämään, 
arkeen ja ajatteluun. Niin tuomarit, syyttäjät, Kriminaalihuoltolaitoksen 
työntekijät kuin palvelupaikkojen yhdyshenkilötkin tunnistavat usein yhdys-
kuntapalvelun suorittajissa pyrkimyksen muuttaa omaa elämäntilannettaan. 
Yhdyskuntapalvelussa nähdään yhteiskuntaan kiinnittäviä elementtejä, joskin 
tätä lähestytään eri näkökulmista riippuen puhujan tehtävästä ja asemasta 
suhteessa yhdyskuntapalveluun

5.1 YHDYSKUNTAPALVELU 
RANGAISTUKSENA – VIRANOMAISTEN 
NÄKÖKULMA

Syyttäjien näkökulma

Syyttäjiä suostui haastateltavaksi kahden kihlakunnan alueelta. Haastatelta-
vat eivät olleet esimiesasemassa olevia johtavia kihlakunnansyyttäjiä. Toinen 
haastattelu oli yksilöhaastattelu ja toinen kolmen syyttäjän ryhmähaastat-
telu. Haastateltavia oli yhteensä neljä, joista yksi oli nainen. Kysymykseen, 
näkevätkö haastateltavat yhdyskuntapalvelussa yhteiskuntaan integroivia 
elementtejä, vastasivat syyttäjät seuraavasti. 

Neljännesvuosisadan syyttäjänä toiminut miespuolinen kihlakunnansyyttä-
jä kuvasi yhdyskuntapalvelun osuutta syyttäjäntoimessaan niin, että siihen 
törmää ellei päivittäin niin ainakin viikoittain. Sama päti muihin syyttäjiin ja 
tuomareihin. Haastatellun mielestä kyse on pääosin päihdeongelmaisista 
henkilöistä. Hän puhui ”juopoista”, mikä viittaa päihdeongelman mieltämi-
seen pääosin alkoholiongelmaksi. Kihlakunnansyyttäjän mielestä yhdyskun-
tapalvelussa on moniakin ”yhteiskuntaan sopeuttavia piirteitä”, jos ”tuomitulla 
on riittävä motivaatio”. 

Syyttäjän mielestä tällaiset yhteiskuntaan sopeuttavat piirteet ilmenevät elä-
mäntavan säännöllistymisenä mm. siksi, että yhdyskuntapalvelun suorittami-
nen vaatii selvänä pysymistä. Yhdyskuntapalvelun jaksottuminen pääsään-
töisesti enintään kaksi kertaa viikossa suoritettaviin neljän tunnin jaksoihin 
rytmittää tuomitun arkea. Tätä syyttäjän näkemystä tukevat yhdyskuntapal-
velun suorittajien haastattelut. Syyttäjän mukaan normaalin arjen jatkuminen 
rangaistuksen suorittamisen rinnalla on olennaista. 

”--- muuten elää kuin kuka tahansa ihminen, niin siinä on koko ajan 
siinä ympäröivässä yhteiskunnassa kiinni”. 
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Haastattelussa tulee esille ehkä keskeisin yhdyskuntapalvelun ”alkuperäi-
nen” perustelu, joka on edelleen vahvasti läsnä mm. Kriminaalihuoltolaitok-
sen työntekijöiden ajattelussa. Yhdyskuntapalvelu ei katkaise tuomitun mah-
dollisuutta työhön, asuntoon perhe- ja ystävyyssuhteisiin. Syyttäjä muistuttaa, 
että yhdyskuntapalvelun suorittajista monilla on työpaikka. Kriminaalihuolto-
laitoksen www -sivustolla olevan tiedon mukaan runsas kolmannes yhdys-
kuntapalvelun suorittajista oli töissä (31 %) tai opiskelemassa (6 %). Luvut 
ovat ns. poikkileikkaustietoja 1.5.2006.

Syyttäjän näkemystä arkeen vaikuttamisesta vahvistaa esimerkiksi yhdyskun-
tapalvelua suorittavan ja samalla palkkatöissä käyvän Veksin käsitys. Veksi 
lähestyy asiaa puhumalla järkevyydestä. Hänestä yhdyskuntapalvelun mie-
lekkyys syntyy arjen rytmin säilyttämisestä, jolloin sopimalla ja sovittamalla 
yhdyskuntapalvelu vapaapäiviin saadaan palvelupaikan, tuomion sujumisen, 
oman arjen ja oman työnantajan kannalta ”järkevä ratkaisu”. Yhdyskuntapal-
velusta puhuttaessa nousee kiinnostavalla tavalla juuri arki ja arjessa toimi-
minen keskeiseksi rangaistuksen sisältöä määrittäväksi tekijäksi. 

V: No on se paljon järkevämpää siinä mielessä, että mä en, kun mun 
normaali päivärytmi ei kuitenkaan sekotu, et mä pystyn hoitaan sen 
sitten vapaapäivinä ja pystyy sopiin sen palvelupaikan kanssa ja sitten 
KHL:n kanssa, niin se on kaiken järkevintä sillain. Mut sehän siinä 
vissiin ideana onkin (Veksi). 

Samaan tapaan kuin vankilassa olleet yhdyskuntapalvelun suorittajat pohti-
vat jäljempänä vankilan ja yhdyskuntapalvelun eroja näkee myös kihlakun-
nansyyttäjä yhdyskuntapalvelun parempana vaihtoehtona kuin eristämisen 
suljettuun laitokseen muutamaksi kuukaudeksi. Yhdyskuntapalvelu vastaa 
pituudeltaan sellaisenaan tuomion pituutta, kun taas vankilassa suoritettuna 
sama tuomio olisi määräosasäännösten vuoksi kestoltaan yhdyskuntapalve-
lua lyhyempi. Sen vuoksi syyttäjä puhuu muutamasta kuukaudesta suljetussa 
laitoksessa. Rangaistuksen paremmuuden perusteluna on konventionaalis-
ten suhteiden säilyminen.

Ryhmähaastattelussa yhdyskuntapalvelun yhteiskuntaan integroivia tai 
kuntouttavia elementtejä pohti kolme kokenutta kihlakunnansyyttäjää. Heistä 
yksi oli nainen ja syyttäjäkokemusta heillä oli 10, 16 ja 17 vuotta. Kaikki ovat 
olleet tekemisissä yhdyskuntapalvelun kanssa sen alusta alkaen. Haastatel-
tavat olivat ryhmähaastattelutilanteessa varsin yksituumaisia ja täydensivät 
toistensa käsityksiä. Ajattelutapa noudattaa samaa linjaa kuin syyttäjän 
yksilö haastattelu edellä.

K: Näätteks te tässä yhdyskuntapalvelussa mahdollisesti tämmösiä 
selkeesti kuntouttavia elementtejä, että nyt me ollaan tähän mennessä 
puhuttu paljon siitä, että se on tällanen varotus ja mahdollisuus ottaa 
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onkeen, mutta näätteks te tässä sellasia elementtejä, että se voi ihan 
oikeasti toimia tällaiseena yhteiskuntaan integroivana rangaistuksena?

V: Kyllä.

V: Joo, siin mielessä et se pakottaa järjestään elämäänsä jonkinmoi-
seen säännönmukaisuuteen. Ja aika hyvin vielä, että kun tiettävästi 
palvelupaikoilla on ne ohjeet, että tämmösiin vähäsiinkin myöhästy-
misiin ja muihin pitää heti puuttua. Ja aika monella meiän asiakkaista 
elämäntilanne ikävä kyllä on semmonen, ettei oo minkään näköstä 
säännönmukasuutta, että herätään sillon kun halutaan ja vuorokausi-
rytmi on saattanu mennä aivan sekasin ja..

V: Niin.

V: ..Se on sit pakko laittaa, jos ei muuta niin semmoseen kuntoon, et 
ollaan tietyllä kellonlyömällä paikalla ja tehdään työtä ja ollaan selvin 
päin..

V: Niin, kyl se..

V: ..Sovitunmukaisesti.

V: ..Monelle tekee hyvää se, että on semmonen kontrolli. Ja ylipäätän-
sä se, että vaikka se nyt on muutaman tunnin työreissuja, niin vähän 
kosketusta saa siihen työn tekemiseenkin, et kyl mun mielestä se on 
ihan hyvä.

V: Joo ja se voi olla monelle oikeesti aika kova paikka ja hankala jär-
jestää se elämänsä niin, että kykenee suorittaan sitä, et ei se, et se ei 
oo lainkaan niin helppo mitä täs tavallinen kansalainen ajattelee, et mä 
käyn tekemäs muutaman tunnin sillon tällön. Mutta se..

V: Niin, niin on.

V: ..Voi olla sit sellanen, joka on tosiaan syrjäytyny tai hyvää vauhtia 
syrjäytymäs, niin se voi olla tosi hankala ja opettavainen tilanne.

V: Kyllä.

On helppo ymmärtää, että syyttäjien käsityksen mukaan yhteiskuntaan integ-
roituminen syntyy kontrolloivista elementeistä. Rangaistuksella tulisi olla sekä 
yksilöä ojentava että koko väestöä ajatellen rikoksia ennalta ehkäisevä mer-
kitys. Pakko säännöllisyyteen syntyy palveluehtojen noudattamisesta. Yksi 
haastateltava jopa vertaa syyttäjien käsitystä oletettuun tavallisten kansalais-
ten ajattelutapaan. Syyttäjät tietävät, ettei ole helppo irtautua päihdekäyttöön 
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liittyvästä arjen epäsäännöllisyydestä. Kiintoisa yksityiskohta on, että myös 
syyttäjät puhuvat asiakkaista. 

Arkeen vaikuttavista tekijöistä puhuvat myös yhdyskuntapalvelun suorittajat. 
Harrin käsitykset tukevat syyttäjien näkemystä hänen verratessa aiempia 
kokemuksiaan vankilasta nyt suoritettavaan yhdyskuntapalveluun. Vankilassa 
on mahdollista jatkaa sitä vuorokausi- ja viikkorytmiä, joka kuuluu huumeiden 
käyttöön, rikosten tekemiseen ja niihin liittyviin sosiaalisiin verkostoihin.

V: Niin. Siis, joo. Suljetuissa taloissa varsinkin silleen jos ei käy töissä 
ja, makaa vaan sängyssä ja nukkuu päivät ja, yöt. Niinku koko ajan 
vaan nukkuu ja makaa niin, silleen. Eikä siinä, ei siinä saa mitään 
aikaseks, jos ei ota itteensä niskasta kiinni ja herää sillon aamulla ja, 
käy päivät.. Niinku niis toiminnoissa mitä siel on niinku salit ja, kaikki 
tämmöset. Kyl sielläkin niinku pystyy jatkaan sitä. 

Täällä se niinku just.. Et ku, pitää herätä, ja mennä ajoissa ja, olla 
siihen asti ku pitää olla. Silleen niinku. Se pikkuhiljaa se paranee siitä 
se, rytmi. Mullakin se nyt on tän pajan ansiosta ni, ei mulla oo enää 
vaikeuksia herätä aamulla. Päinvastoin mä herään tuntii aikasemmin 
ku kello on soimassa. Silleen jaksaa olla päivät silleen ettei niinku, ala 
vituttaa ja väsyttää kesken päivän. [tauko 2 s] Että silleen.. Siellähän 
se olis sit taas sitä makaamista ja, sit ei sais öisin unta ja, joutuu nuk-
kuun pitkään aamulla.

Harri viittaa tässä saamaansa tukeen ja tekemisiin työpajalla, missä hän 
suorittaa haastattelun aikaan yhdyskuntapalveluaan. Hänen tapauksessaan 
yhdyskuntapalvelu ja työpajalla oleminen ovat vahvistaneet toisiaan. Harrilla 
oli aluksi vaikeuksia herätä ja jaksottaa aikaa tunteina, päivinä ja viikkoina. 
Sekä yhdyskuntapalvelun suorittaminen että työpajalla oleminen muuttivat 
vähitellen tilanteen. 

Noin 40-vuotias Ilmari on ollut työelämässä, mutta hänellä on ollut myös 
pitkiä työttömyys- ja sairauslomajaksoja. Yhdyskuntapalvelu on vaikuttanut 
positiivisesti hänenkin elämänrytmiinsä. Ilmari alkaa puhua yleisesti ja mui-
den – ”pitkän aikaa tuolla kulkeneitten” – äänellä, mutta ottaa tauon jälkeen 
itsensä esimerkiksi siitä, kuinka yhdyskuntapalveluun liittyy vaatimus tietystä 
rytmistä.

V: Kyllä kai ihminen kuitenkin.. En mä tiedä mistä se johtuu mutta 
kai se vaati siis semmosta tiettyä rytmiä. Ja vaikka nyt kaks päivää 
kuulostaa (--), mullekin, ja miksei myös mulle. Ja varsinkin semmosille 
jotka on pitkän aikaa tuolla kulkenu ja.. [miettii] Niille on sillä varmaan 
tervehdyttäviä, piirteitä. 
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Samaan johtopäätöksen tekee Kimmo, joka on ollut paljon sairaana onnetto-
muuksien ja muun sairastamisen vuoksi. Myös huumeiden käyttö on pitänyt 
häntä poissa työelämästä. Viimeisin työsuhde on päättynyt 2005. Hänellä 
on ollut useita yhdyskuntapalvelutuomioita. Hän esittää yhdyskuntapalvelun 
vastakohdaksi mitään tekemättömyydelle. Jos rangaistusta tarkastellaan 
piinan, vaivan, hankaluuden tai oman ajan menettämisen viitekehyksessä, 
on helppo pitää yhdyskuntapalvelua lievänä rangaistuksena. Jos sitä tarkas-
tellaan yhteiskuntaan integroitumisen kannalta, merkitsee juuri tuo mitään 
tekemättömyyden korvaantuminen säännöllisyydellä olennaista ja yksilölle 
vaativaa ulottuvuutta. 

V: No on joo se elämän--, vaik se on se kaks päivää viikossa mut, an-
taa se jonkun rytmin ihmisen elämään, joka ei tee mitään. (Kimmo)

Olla tekemättä mitään merkitsee monelle yksin olemista ilman sosiaalisia 
suhteita tai elämää sellaisessa sosiaalisessa verkostossa, johon liittyvät 
päihteet ja rikokset. Mieleeni palaa elävästi Jussin haastattelu, joka tehtiin 
hänen asunnollaan. Hän oli muuttamassa pois (ei tosin tiennyt mihin), koska 
vuokran antaja muuttaa taloon itse asumaan. Pienellä paikkakunnalla sijait-
seva maalaistalo piharakennuksineen löytyi monen mutkan takaa. Sinne 
löytäminen ilman karttapalvelusta tulostettuja ohjeita olisi ollut mahdotonta. 
Pääkaupunkiseudulta maalle muuttanut Jussi kertoi elämästään verannalla, 
josta katselimme hiljaista pihapiiriä. Suhteellisen vähän aikaa sitten tapah-
tuneen avioeron jälkeistä aikaa ovat leimanneet ryyppyperiodit. Ryyppy-
putkiensa aikana Jussi oli tehnyt useita rikoksia. Haastattelusta välittyi kuva 
miehestä, joka eli täysin eristäytyneenä rahapulan ja tuomioistuimen määrää-
män 1½ vuoden ajokiellon vuoksi. Sosiaalihuollossa tapahtuvien toimeentulo-
tukeen liittyvien rutiiniluontoisten käyntien ohella yhdyskuntapalvelu on ainoa 
tilaisuus tavata ihmisiä. Puhelimeen saattoivat muut soittaa, mutta puheaikaa 
ei siinä ollut. Puhelimeen mahdollisesti soittavia oli ilmeisesti kovin vähän. 
Naapurit Jussi tietää, mutta suhde heihin vaikuttaa hyvin etäiseltä.

K: Joo-o. Onks sul sit, ymmärsinks mä oikein, että sä kuitenkin sit 
 haluat asua pienillä paikkakunnilla?

V: Joo, kyl mä nyt oon tottunu, kovan kulttuurishokin jälkeen. Eihän 
täällä oo kun.. [naurahtaa]

K: Ooks sä löytäny mitään harrastuksia, kalastamisia tai tällasia?

V: Mä nyt laittelen näitä paikkoja, tää on, mä maksan vuokraa tällä, 
laitan tätä taloo kuntoon. Jotain tekemistä. Mulla oli tossa puhelimessa 
aikasemmin 200–300 numeroo ja puhelin kilisi yötä päivää ja ovikello 
kirku kun kauppahallissa, kun mä asuin [poistettu paikannimi]. Onhan 
tää vähän erilaista.



130 131

K: Kyllä. Oliks se myös sit ihan oikeasti kulttuurishokki siinä huonossa 
mielessä?

V: Ihan hyvässä mielessä. Kauhee järkytys, että ei oo ketään ihmisiä.

K: Ooks sä tutustunu täällä kehenkään sitten?

V: Ton naapurin mä tiiän tosta ja ton naapurin. Muuten en tunne 
 ketään.

K: Eikö se oo joskus yksinäistä?

V: Niinhän se elämä joskus on.

K: Niin, isossakin sakissa. Niinhän se on.

V: Mä nyt yritän hoitaa vaan nää hommat kuntoon, et.. Pääsee sitten, 
ajokortit takasin, niin pääsee töihin sitten.

Syyttäjät eivät rajoittuneet haastattelussa pelkkään kontrolliin, sääntöihin tai 
pakkoon. Mukaan tuli myös pohdintaa yhdyskuntapalvelussa tehtävän työn 
tekemisen merkityksestä.

 ”..Voi olla sit sellanen, joka on tosiaan syrjäytyny tai hyvää vauhtia 
syrjäytymäs, niin se voi olla tosi hankala ja opettavainen tilanne.” 

On tulkinnanvaraista, viittaako hankaluuden ja opettavaisuuden rinnastami-
nen enemmän kurinalaisuuteen kuin sosiaalisiin ja työn tekemiseen tarvit-
taviin konkreettisiin taitoihin. ”Tilanteesta” puhuminen viitannee ulkoisten 
pakkojen ja sääntöjen ohella siihen, että työn tekeminen perustuu vuorovai-
kutukseen ja työyhteisön infonmaaleihin suhteisiin ja normeihin.

Tuomareiden näkökulma

Käräjäoikeuden tuomareiden ja laamannien (jatkossa tuomari) käsitykset 
noudattavat pitkälle syyttäjien näkemyksiä yhdyskuntapalvelun yhteis-
kuntaan integroivista tekijöistä. Lähtökohta on syyttäjiä enemmän tuomion 
mittaamisessa ja päätöksentekoprosessissa, mikä tuo oman näkökulmansa 
näihin keskusteluihin. Haastatteluista yksi on yksilöhaastattelu, yksi pari-
haastattelu ja kaksi ryhmähaastattelua. Yhteensä 11 haastateltavan tuomarin 
kokemus tuomarintoimesta vaihtelee vajaasta kahdesta kuukaudesta 33 
vuoteen. Naisia on mukana kolme. Neljä haastateltavaa mainitsee lisäksi 
työkokemuksen hovioikeudessa, yksi oikeusministeriössä. Kolme on toimi-
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nut syyttäjänä ja yksi vielä 25 vuotta oikeusavustajana. Kaikilla on runsaasti 
kokemusta yhdyskuntapalvelusta sekä tuomarina että muissa toimissa.

Ensimmäisessä ryhmähaastattelussa on aluksi läsnä kaksi tuomaria. Haas-
tattelun loppupuolella mukaan liittyy vielä kolmas tuomari. Yhdellä haasta-
teltavista on kokemusta työelämästä ja tuomarina toimimisesta yhteensä 
viitisen vuotta. Hän on määräaikaisessa virkasuhteessa. Toinen haastateltava 
(kuten myös myöhemmin haastatteluun saapuva tuomari) on toiminut tuoma-
rin virassa pitkään.

Vähemmän aikaa tuomarina toiminut haastateltava tekee vastauksissaan var-
sin tarkan rajan sen suhteen, mitä voi puhua tuomarina ja mitkä ovat hänen 
henkilökohtaisia käsityksiään. Jälkimmäisiä hän pyrki välttämään. Lyhyestä 
työhistoriastaan huolimatta tuomari tuntee yhdyskuntapalvelujärjestelmän 
käytännöt varsin hyvin, koska on toiminut lyhyen aikaa myös hovioikeudessa 
ja syyttäjänä. Hän osaa kuvata yhdyskuntapalvelun toimeenpanoa useimpia 
tuomareita yksityiskohtaisemmin. Yhdyskuntapalvelun yhteiskuntaan integ-
roivia elementtejä koskevaan kysymykseen hän nimenomaan toteaa, ettei voi 
vastata kysymykseen tuomarina, mutta voi esittää ”henkilökohtaisen mielipi-
teen”. Miksi kysymykseen ei voisi vastata tuomarina, ei käy suoranaisesti ilmi 
haastattelusta. Hän kuvaa toisessa yhteydessä käräjäoikeuden ja tuomarin 
tehtävää rangaistuksen mittaamisena, johon tämänkaltaiset pohdinnat sopi-
nevat huonosti. 

”Siis käräjäoikeushan vaan tuomitsee tietyn mittaseen yhdyskunta-
palveluun, ja siihen miten sitä mitataan, niin siihen vaikuttaa rangais-
tuksen yleiset mittaamisperusteet ja se vaikuttaa se teko, mikä siellä 
taustalla on, että mitä sitten tuomitaan. 

Hän tuo vastauksessaan, säännöllisyyden ja kontrollin rinnalle, työn sosiaa-
liseen vuorovaikutukseen perustuvan ulottuvuuden. Yhteiskunnasta eris-
täytynyt voi saada kokemuksen siitä, että hän pärjää työelämässä. Sana 
”eristäytynyt” viittaa käsitykseen, että lainrikkoja eristäytyy itse. Yhteiskuntaa 
ei pidätä toimijana, joka eristää. Päihderiippuvuus on ominaisuus, jonka hän 
myös liittää tuomittaviin.

V1--- että näillä päihderiippuvaisilla, jotka vielä on soveltuvia siihen 
yhdyskuntapalveluun, niin se kuntoutus tulee sitä kautta, että siellä 
on joku vahtimassa. Tokihan siellä on sitten sitä päihdehuollon puolta 
vielä erikseen, mutta jo pelkästään se työn tekeminen ja joudutaan 
saapumaan sinne paikalle tiettyyn aikaan, niin se on niinkun kuntoutta-
vaa. 

Ja sitten niille ihmisille, jotka ei vielä täysin oo eristäytyny yhteiskun-
nasta ja kaikkee, tämmöset rangaistukset ei enää tehoa. Ja heiän ko-
halla kun ajatellaan, että he pääsee, jos he ei oo vaikka pitkään aikaan 
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päässy työelämään, he pääsee näkemään vähän sitä työelämää, sitä 
että he kokee sen, että hekin pystyy tekemään tarpeellista työtä, niin 
kyl sitä ainakin kuvittelis, että sillä jonkunnäköinen kuntouttava vaiku-
tus on, ja siihen nähden vois kuvitella, että se yhdyskuntapalvelu vois 
olla ihan hyväkin ratkaisu. 

Tuomari artikuloi syyttäjiä selvemmin sen, että työelämään pääseminen ja 
tarpeellisen työn tekeminen on kuviteltavissa kuntouttavaksi. Hän puhuu 
nimenomaan työelämästä. Hän viittaa mitä ilmeisimmin siihen, että työpai-
koilla muodostuu vuorovaikutussuhteita, joihin myös rangaistusta suorittavat 
henkilöt tulevat osallisiksi yhdyskuntapalvelua suorittaessaan. Toinen tärkeä 
ulottuvuus on tarpeellisen työn tekeminen. Näin ollen yhdyskuntapalvelussa 
on haastateltavan mukaan mahdollista saada kokemuksia onnistuneista so-
siaalisista vuorovaikutussuhteista ja siitä, että kykenee tekemään hyödyllistä 
työtä. Tätä käsitystä tukevat monet yhdyskuntapalvelun suorittajien haas-
tattelut. Niin ikään Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijät sanovat saavansa 
tällaista palautetta.

Toinen haastateltava tuo aluksi esiin kollegion roolin seuraamuskeskustelus-
sa ja tuomion määräämisessä. Kollegion muodostavat tuomari ja lautamiehet 
eli oikeuden maallikkojäsenet. Tuomari pohtii rikosta lähes päinvastaisesta 
viitekehyksestä kuin kollegansa edellä. Kyse ei ole yksittäisestä teosta ja mit-
taamisesta, vaan elämäntilanne kokonaisuudessaan on otettava huomioon ja 
vieläpä keskusteltavaksi vastaajan kanssa.

V2: Kyllä niinkun lautamiesten kanssa on pohdittu just, erityisen niin-
kun näissä, mulla on oikeestaan semmonen tyyli sitten, kun käydään 
seuraamuskeskustelua, niin mä annan vastaajalle mahdollisuuden, ja 
kysyn, että haluattekste kertoa vähän niinkun mikä teidän elämäntilan-
ne on ja läheistilanne ja päihdetilanne ja muut.

Että mä koen aika niinkun koska mä nään, että rikos ei oo mikään 
semmonen yksittäinen tapahtuma, vaan se on osa sen henkilön ko-
konaisuutta. Ja sit näkee sen vähän niinkun sen kokonaistilanteen ja 
sitä kautta syntyy usein ajatus siitä, että siihen vois olla hyvin tukeva 
elementti seuraamusvaihtoehtona just tää yhdyskuntapalvelu. 

Ja sit toinen on oikeestaan se mitä mä oon miettiny näitä, joilla on tätä 
vankilamenneisyyttä, niin ehkä niinkun siinäkin mielessä, että joskus 
saattaa, siis näähän ei konkretisoidu aina vaan sanotaan, kun kerran 
sadastakin tai vielä harvemmin, niin sillonkin sillä on merkitystä. 

Että tolla yhdyskutapalvelulla saattaa joissakin tilanteissa selkeästi on 
kuntouttava vaikutus, niin saattaa johonkin tuomittavaan nähden olla 
semmonen symbolinen kädenojennus, että se ikään kuin auttaa tart-
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tumaan taas siitä arjesta kiinni, että annetaan mahollisuus tai jotenkin 
tälleen.

Tuomari tuo esiin, että yhdyskuntapalvelu voi hyvin tulla kyseeseen myös 
niille, joilla on vankilamenneisyyttä. Toinen kiintoisa teema, jota pohditaan 
jäljempänä ns. luottamuspuheena, on yhdyskuntapalvelun näkeminen sym-
bolisena kädenojennuksena, joka mahdollisesti ojennetaan ja siihen mahdol-
lisesti tartutaan. Yhdyskuntapalveluun liittyy siten periaatteellinen mahdolli-
suus vuoropuheluun, jopa neuvotteluun, lainrikkojan ja tuomioistuimen välillä. 

Kolmas, lähes 20 vuotta virassa ja alusta asti yhdyskuntapalvelun kanssa te-
kemisissä ollut, tuomari on yksilöhaastattelussa samoilla linjoilla. Kuntouttavia 
elementtejä on ”ilman muuta”. Hänkin puhuu neuvottelusta vastaajan kanssa 
ja kertoo, että hän saattaa joskus jopa tuomita yhdyskuntapalvelua, vaikka 
ehdollinen vankeusrangaistus (eli lievempi rangaistus) saattaisi tulla kysee-
seen. Tuomari korostaa, että jos hänen johdollaan tällaista harkitaan, asiasta 
puhutaan avoimesti istunnossa. Vastaaja saa sanoa käsityksensä tuomiosta 
ja myös avustajan puolueeton kanta tulee kuulluksi. Tuomari näkee muiden 
tavoin yhdyskuntapalvelussa myönteisiä elementtejä ja puhuu ”ryhdistäyty-
misestä”, joka syntyy sen velvoittavuudesta. Vertailukohtana on ehdollinen 
vankeus, josta puuttuvat nämä elementit. Kysyn menettelyn riskeistä.

K: Siihen tietysti joku oikein vannoutunut uusklassikko sanoisi että 
järjestelmä toimii ankaroittavana.

V: Joo se on erittäin vaarallista, niinhän ei tietenkään, se ei oo mikään 
suositeltava menettely, että annetaan vähän ankarampi tuomio, mitä 
oikeesti kuuluiskaan. Että kyllä siitä puhutaan, ja tietysti joudutaan 
miettimään, että onko se sitten kuinka suuri riski mikä siihen sisältyy, 
että jos ei se suoriudukaan ja sitten se joutuu vankilaan eikä sillä ollu 
ollenkaan tarkotus. Että ei se oo missään määrin käytäntö, mutta jos 
kysymys asetetaan noin, niin voin vastata, että sillä on semmosta kas-
vattavaa merkitystä ja toisaalta toistekin päin taas, että me aatellaan, 
että pannaan mieluummin yhdyskuntapalveluun että ei panna sinne 
vankilaan kasvatettavaks.

Tuomari rinnastaa yhdyskuntapalvelun hyödyt ja yhteiskuntaan kiinnittävät 
elementit varsin pitkälle kasvatukseen. Yhdyskuntapalvelulla ajatellaan ole-
van toisenlainen kasvattava rooli kuin vankilalla on.

Viiden tuomarin ryhmähaastattelussa ei tule esiin sisällöllisesti juuri uutta jo 
esitettyyn. Siinäkin tuodaan esiin työtehtävissä onnistumisen kokemus eikä 
pelkästään säännöllisyys. Kontrollin rinnalla pidetään mahdollisena, että 
seuraamus voi tuottaa jotain positiiviseksi koettua. Vastaan argumentoi yksi 
tuomari sillä, että yhdyskuntapalvelussa pääsee liian helpolla siihen nähden, 
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että kyseessä on perustaltaan ehdoton vankeusrangaistus. Vaikka painotuk-
set eroavat, ei ryhmässä synny varsinaista väittelyä.

V: Hän kykenee osoittamaan ittelleen, että hänkin vielä kykenee ja 
saa uuden mahdollisuuden ja sovittaa kuitenkin sen tekonsa laillisella 
rangaistuksella. 

V: Päästetään vähän kuin koira veräjästä se ihminen tavallaan siinä, 
että se välttää sen vankilan, mutta laitetaan sitten jotain tehtävää 
kuitenkin, että hän muistais tämän. Ja tavallaan sitten, että miettis sitä, 
että ei tee enää mitään tekoja. Onhan se hyvä, että siinä on semmo-
nen välimuoto ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä. Tai just tää 
on ehdotonta vankeutta, mutta sen sijasta niin tää sitten yhdyskunta-
palvelua.

V: Mutta täähän voi olla uuden nousun alkukin tavallaan, että hän osaa 
ja pystyy aikoja noudattamaan ja selviytyy työtehtävistä ja niin pois-
päin, niin saattaa olla ponnin uuteen parempaan.

V: Itte sillon alkuaikoina tietenkin pohti sitä, mitä tää on ja sitten jossa-
kin vaiheessa huomas sen, vasta jonkun aikaa siihen sovellettuaan, 
että täähän on aika pitkä aika, että se toteutetaan se palvelus aika 
näppärästi, että siinä sitoutuu aika pitkään moitteettomaan ja rikkeet-
tömään elämään, joka voi tosiaan olla muutos siihen hänen aikasem-
paan kulttuuriin, että siinä on vinkeä vaikutus onnistuessaan.

Niin ikään tuli edellä todetuksi, että nykyisenkaltainen jaksotus yhdyskunta-
palvelussa rankaisee pitkän aikaa. Yhdyskuntapalvelua suorittavan Orvokin 
näkemys vahvistaa omalla tavallaan tämän. Yhdyskuntapalvelu sitoo ja 
vaikuttaa omaan ajatteluun koko sen suorittamisen ajan. Tämän aineiston 
pohjalta ei ole syytä tehdä kovin pitkälle meneviä tulkintoja yhdyskuntapal-
velutuomion vaikutuksista. Orvokin kokemukset eroavat varsin paljon siitä, 
miten vankilassa olemista kuvataan. Vankilaan yritetään mahdollisuuksien 
mukaan sopeutua tilana ja toimintaympäristönä. Siihen tottuu noin kuukau-
dessa eikä puheessa juurikaan tule esille rikos, josta vankeus tuomitaan. 
Tärkeää on, miten vankilassa saa ajan kulumaan mahdollisimman joutuisasti. 
Yhdyskuntapalvelussa sekä rytmi että toimintaympäristö ovat erilaisia.

V: Joo, kyllä. Ja niin ku mäkin syksyllä silloin kun alotin niin silloin mä 
olin, olin töissä niin sillon mä sitten tein, tein sitä lauantaisin ja oliko 
sit joku päivä et tein sitten iltapäivästä. Kyllä, että tuota silloin vielä 
olin raskaana viimesillään. Että tuota, sillain se oli silloin aika rankkaa 
niinku fyysisesti rankkaa.

K: Muistaako sen joka kerta mihinkä lähtee, tai minkä takia lähtee?
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V: No kyllä sen muistaa joo. Että ei se, ei se niin ku pääse unohtumaan 
että, et vaikka muuten nyt onkin jo kun on aikaa kulunu sen verran, et 
tuota, et se ei niin ku oo joka päivä mielessä niin kun oli viime kesänä. 
Että että, mut et ainakin silloin se muistuu mieleen että... Et ei se nyt 
ihan niinkään oo et, että kyl se on aika pitkä aikanen prosessi toikin 
että..” 

Tuomareiden haastatteluista voi havaita varsin vahvan uusklassisen oikeus-
ajattelun piirteen, koska he pitäytyvät tuomion mittaamiseen ja tuomitsemi-
seen keskittyvään rooliinsa. Se ilmeni soveltuvuusselvityksen merkitystä ja 
käyttöä analysoitaessa, jolloin tärkeää oli lopputulos. Teema toistuu puhut-
taessa palvelupaikoilla tehtävien töiden sisällöstä. Heille ei ole kovin tärkeää 
tietää siitä. Samoin käy pohdittaessa tuomioistuinten roolia ja mahdollisia 
uusia vaihtoehtoisia seuraamuksia kehitettäessä. Tuomarit luottavat toimeen-
panossa Kriminaalihuollon ja muiden viranomaisten ammattitaitoon eivätkä 
näe aihetta roolinsa laajentamiseen toimeenpanon alueelle.

Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöiden 
näkökulma

Kussakin yhdyskuntapalvelutiimissä käytiin loppukeskustelu yhdyskunta-
palvelun merkityksestä. Pyysin työntekijöitä kuvaamaan, miten he näkevät 
yhdyskuntapalvelun rangaistuksena. Ajatukset olivat hyvin yhdensuuntaisia 
ja toistavat aiemmissa luvuissa esille tulleita teemoja. Voi sanoa jopa, että 
Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöiden puheenvuoroissa yhdistyvät oikeus-
laitoksen edustajien, palvelupaikkojen yhdyshenkilöiden ja yhdyskuntapal-
velua suorittavien näkemykset kokonaisuudeksi, jossa yhdyskuntapalvelu 
toteuttaa yhteiskuntaan integroitumista palvelupaikkojen arjessa tapahtuvana 
monitasoisena vuorovaikutuksena ja kommunikaationa. Seuraavassa yksi 
tiivistys yhdyskuntapalvelutiimin loppukeskustelusta.

V: ---uskon ihan voimakkaasti tähän työn kuntouttavaan merkitykseen, 
et kun löytyy semmonen, kaikille ihmisille kun löytyy mielekästä työtä 
ja se kokee onnistuvansa siinä, sitähän se tarvii semmosen onnistumi-
sen tunteen niin se varmasti auttaa ihmistä eteenpäin mut se tietysti 
et kaikille löytyis se juuri hyvä palaute ja onnistuminen, niin se on niin 
monesta kiinni, ettei todellakaan meidän, se siellä työpaikalla tapah-
tuu. 

Mut osaltaanhan me tietysti osallistutaan siihen, et me saadaa se 
sopiva palvelupaikka, ei liian vaativa mut ei liian helppokaan, se tun-
tee taas siellä turhautuu siellä ja sitte et ne säännöt on selkeet, ei tuu 
mitään tulkinnan mahdollisuuksia et se ei tiedä mitä se tekis. Se luo 
semmosta turvallisuuden tunnetta, mä tiedän mitä mun pitää tehdä ja 
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koska olla ja missä, niin mä jotenkin näen sen, ei me mitään kasvatta-
jia todellakaan olla, mut sitähän kaikes ihmisten kans tekemisissä, kun 
tietää mitä tekee, on oikees paikas oikeeseen aikaan, niin se on. Mut 
jos on hirveen epävarma tunne, niin se pilaa paljon asioita, sen tietää 
jokainen omalta kohdaltansa, et kyl mä uskon, ja on todellakin just nää 
ihmisten selviytymistarinat, niin nehän tätä kaikkien epäonnistumisten 
lomassa auttaa. 

Just oli sovariasiakas, joka sanoi että hänen edellinen yhdyskuntapal-
velunsa, se oli ihan erinäkönenki se ihminen, niin se sai aikaan sen, 
että hän ei oo päivääkään ollu tekemättä töitä sen jälkeen, hän on 
tehny kaikkee, hän on tehny kaikkee ilman palkkaaki, mut hän on koko 
ajan, et se sai hänet tekemään, mun mielestä se on semmosta hyvää 
palautetta. Varmaan tekee pimeitä töitä ja kaikkee muutakin, et ei se 
välttämättä kaikki oo ihan, mut kumminkin, että on aktiivisena teke-
mässä. (Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijä yhdyskuntapalvelutiimin 
haastattelussa)

Tähän sisältyvät lähes kaikki aineistossa esiintyvät keskeiset teemat. Osal-
listuminen työpaikoilla arkeen ja tekemiseen nähdään tuomitulle henkilölle 
myönteistä rutiinia tuottavaksi asiaksi. Samalla kun yhdyskuntapalvelua 
pidetään asiakkailta paljon vaativana seuraamuksena, sen uskotaan tarjoa-
van mahdollisuuden onnistumisen kokemuksiin. Tämän prosessin perusta 
on palvelupaikoilla. Vaikka onnistuminen realisoituu palvelupaikalla, se ei 
vähennä Kriminaalihuoltolaitoksen työn merkitystä. Päinvastoin onnistumisen 
ehtona on oikea arvio yhdyskuntapalvelun suorittajan tilanteesta, arviota vas-
taavan palvelupaikan löytäminen sekä oikeanlaisen tuen tarjoaminen. Yhdys-
kuntapalvelu nähdään rangaistuksena, jossa tuomittu/ syytetty ehkä ensim-
mäistä kertaa joutuu pysähtymään miettimään elämäänsä. Työntekijöillä on 
mahdollisuus myönteisellä tavalla tehtävään interventioon ja vuoropuheluun. 
Tiimihaastatteluissa nostettiin vahvasti esille mahdollisuus muutokseen. Pai-
notuseroja sen suhteen, korostuuko puheessa muutos vai konventionaalisten 
suhteiden säilyminen, on olemassa. Kriminaalihuollolle kuuluva tehtävä on 
vaativa eikä sitä voi hoitaa pelkästään toimistosta. Kansalaisyhteiskuntaan 
sijoittuva rangaistus, joka tähtää tuomitun kiinnittymiseen yhteiskuntaan, 
edellyttää myös asiakastyön viemistä kansalaisyhteiskunnan tasolle. 

Kuten tuomarit totesivat, tuomion pituutta voidaan harkita kahteen suun-
taan. Koska tuomitulle uskotaan olevan yhdyskuntapalvelusta ”ryhdistävää” 
hyötyä, voidaan määrätä tuomio lyhyempänä kuin muutoin tehtäisiin, jotta 
8 kk:n määräaika ei ylity tai jopa tuomita ehdottomaan rangaistukseen silloin-
kin, kun ehdollinen tuomio saattaisi tulla kyseeseen. On syytä korostaa, että 
tällaiset ratkaisut ovat poikkeuksellisia. Tällaisista ratkaisuista puhuminen 
kertoo viranomaisten varsin vahvasta uskosta rangaistukseen, jossa tuomittu 
sijoitetaan kansalaisyhteiskuntaan aktiiviseen, säännölliseen ja sääntöjen 



138 139

mukaiseen vuorovaikutukseen niiden kanssa, joilla ei ole tekemistä rikoksen 
eikä rankaisemisen kanssa. 

Kriminaalihuollon työntekijöille palvelupaikat ja niiden henkilöstö ovat yksi 
ammatillisen työn kohde. Yhdyskuntapalvelussa ei ole kyse pelkästään 
ammattilaisen ja asiakkaan välisestä vuorovaikutuksesta. Yhdyskuntapal-
velun keskeinen sisältö muotoutuu palvelupaikalla. Kyse ei kuitenkaan ole 
sellaisesta vapaaehtoistyön kaltaisesta suhteesta, jossa professiolla ei olisi 
merkitystä. Aluetoimistossa, jossa kehitetyn tehtävien jaon mukaan soveltu-
vuusselvityksiä teki oma tiiminsä ja toimeenpanosta vastasivat eri henkilöt, 
kokenut miestyöntekijä kuvaa työtään varsin henkilökohtaisena. Tämä työnte-
kijä on erikoistunut toimeenpanoon ja on paljon tekemisissä palvelupaikkojen 
kanssa.

V:--- mutta suurta nautintoa sinänsä, jos yhdyskuntapalvelun saa läpi 
vietyä sillä tavalla onnellisesti, että, mutta kyllä yöunet on menny, mutta 
se onnistuminen omassa työssäki, että on oma personaaki ollu mu-
kana siinä polulla sen taipaleen aikana, mitä asiakas on ollu mukana. 
Jotain tämmöstä tunnetta on.

Hän puhuu myös siitä, että yhteiskunnan jäsenenä pysyminen merkitsee 
asiakkaalle mahdollisuutta saada takaisin oma ihmisyytensä, jota rikoksen 
tekeminen vääjäämättä loukkaa. Työntekijän omaan arvioon sisältyy vahvaa 
ammatillis-eettistä pohdintaa. Tällainen ei ole lainkaan tavatonta Kriminaali-
huoltolaitoksen henkilöstön puheessa, päinvastoin. 

V: .. yhteiskunnan jäsenenä voi tavallaan sovittaa tai sen rangastuk-
sensa, et must tuntuu kuitenki, että jokainen, joka rikoksen tekee, niin 
se on jotain siitä hävinny ihmisyydestä tai jostain. Sillain, et se kokee 
sen sillä tavalla ja tän kautta sillä on mahdollisuus se jotenkin korjata.

Kyse ei ole ”pelkästä” retoriikasta. Saman tiimin loppukeskustelussa toinen 
työntekijä puhuu kollektiivin puolesta, ”meillähän on just tää”.

V: Niin meillähän on just tää, että sitte, ku se palvelu on loppunu ja se 
on sujunu hyvin, niin voidaan sitte ohjata työvoimapalvelukeskuksen 
kautta ja on laitettu lausuntoja, että nyt kannattas satsata, että on ollut 
tän ajan päihteettä ja suoritunut hienosti, et siinä mieles kyllä sillä on 
se yhteiskuntaan sopeuttava vaikutuskin ihan suurikin.

Tällainen lähestymistapa voi tehdä ymmärrettäväksi sen näennäisen para-
doksin, että yhdyskuntapalvelua suorittavat kuvaavat yhteistyösuhteitaan 
Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöihin usein positiivisesti, vaikka työntekijät 
käyttävät merkittävää valtaa antamalla kielteisiä lausuntoja henkilön sovel-
tuvuudesta yhdyskuntapalveluun tai keskeyttämällä palveluja palvelurikko-
musten vuoksi. Molemmissa tapauksissa toimenpiteet johtavat vankilassa 
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suoritettavaan rangaistukseen. On perusteltua olettaa, että työntekijöiden 
työtavassa on jotain sellaista, joka vastaa usein vakavien psyko-sosiaalisten 
ongelmien kanssa painiskelevien asiakkaiden oikeudentajua. Työntekijät 
näkevät usein roolinsa pikemminkin tällaisen integraatioajattelun kuin seu-
raamuksen toimeenpanon kautta. Haastatteluaineistoon liittyy luonnollisesti 
omat rajoituksensa haastateltavien valikoitumisen vuoksi. Lisäksi kriittisimmät 
puheenvuorot eivät välttämättä tulleet esille ryhmähaastatteluissa.

Pyysin työntekijätiimeissä tuomaan esille sellaisia periaatteellisia seikkoja, 
jotka he kokevat kielteisinä yhdyskuntapalvelussa rangaistuksena. Kielteiset 
arviot koskivat usein suhdetta soveltuvuuden arviointiin, jota käsiteltiin jo 
aiemmin. Tällaisia kielteisiksi koettuja asioita oli esimerkiksi epätasa-arvo eri 
päihteiden suhteen. Alkoholin käyttö on helppo todeta ja se johtaa sank-
tioihin, mutta huumausaineiden ja lääkkeiden väärinkäytön toteaminen on 
merkittävästi vaikeampaa. Lisäksi esille nousi kysymys tuomioiden vaihtele-
vuudesta.

V: Niin no se mitä aikasemmin puhuttiin, että kyllähän siinä tuomio-
istuinten välillä on ihan eroja, että miten monta voijaan tuomita ja 
minkälaisista, että kyllä sitä välillä hämmästelee kun ihmisen taustoja 
tietää ja kattoo rikoshistoriaa ja muuta, että miten joku saa 30 tuntia ja 
toinen tuntuu et samanlaisessa tilanteessa tulee vaikka 120 tuntia tai 
toinen ei saa enää yhdyskuntapalvelua ja toiselle tulee se kuues tai 
jotain tällasia, että on tosi monta ja kahen jälkeen oli jo jollakin tie täys, 
että näitä, ehkä mua mietityttää tässä aina välillä se, et ei ymmärrä sitä 
puolta. (Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijä yhdyskuntapalvelutiimin 
haastattelussa)

Tuomioiden pituuksissa on kyse muusta kuin yhdyskuntapalveluun liittyvästä 
problematiikasta, koska yhdyskuntapalveluksi voidaan muuttaa vain tietty 
vankeusaika (paitsi ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisrangaistuksena, 
jota tässä aineistossa ei ole mukana). Se, voiko yhdyskuntapalvelutuomioita 
käytännössä saada toistuvasti, tulee usein esille Kriminaalihuoltolaitoksen 
työntekijöiden kanssa. Asiaa on sivuttu jo luvussa 3.1. Kyse lienee osin ns. 
kongruenssiperiaateeseen liittyvistä väärinkäsityksistä, mutta tämän haastat-
teluaineiston perusteella ei voi sanoa, keiden käsitykset ovat vääriä. 

Haastatelluissa oli myös niitä työntekijöitä, jotka kokivat ongelmaksi sen, että 
yhdyskuntapalvelua tuomitaan liian herkästi uudestaan. Yhdyskuntapalvelun 
asteittain ankaroituva rooli on heidän mielestään tärkeä, ja useat tuomiot 
murentavat sen perustaa. Siinä missä toinen työntekijä korostaa (psyko-so-
siaalisten) muutosten monipolvisuutta ja pitkäkestoisuutta, toinen työntekijä 
tarkastelee asiaa lähinnä oppimisen viitekehyksessä hieman samaan tapaan 
kuin syyttäjät. Jälkimmäisessä näkemyksessä tuomio itsessään saa roolin 
muutosvoimana, sillä tulisi olla opettava tarkoitus. Toisille yhdyskuntapalvelu 
merkitsee nimenomaan vaihtoehtoa vankeustuomiolle. Erilaisten käsitysten 
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taustalla voivat olla toimistojen erilaiset työkulttuurit (Juhila & Pösö 2000), 
työntekijöiden erilainen työkokemus ja -orientaatio sekä työntekijän ikä ja/tai 
koulutus.

5.2 YHDYSKUNTAPALVELU 
RANGAISTUKSENA – TUOMITTUJEN 
NÄKÖKULMA

Tässä alaluvussa ovat keskeisessä roolissa yhdyskuntapalvelun suorittajat. 
Yhdyskuntapalvelun kehittämisen kannalta on olennaista selvittää, miten 
tuomitut kokevat yhdyskuntapalvelun rangaistuksena, mistä elementeistä 
rangaistus koostuu ja mitkä elementit tukevat pyrkimystä irti rikoksista. Onko 
kansalaisyhteiskuntaan sijoittuvassa seuraamuksessa jotain sellaista, joka 
yhdistää nämä elementit? 

Viranomaiset käyttävät puheessaan asiakkaan elämäntilanteen muutoksesta 
tai muuttamisesta yhteiskuntaan integroitumisen käsitettä. Tieteellisessä kes-
kustelussa puhutaan esim. restoratiivisesta oikeusajattelusta (ks. esim. Hed-
derman 2007, 473–474; Johnstone & Ness 2007) tai vastinparista inkluusio 
– eksluusio (esim. Young 1999). Hallinnon tavoitteena on ohjata lainrikkojia 
rikoksettomaan elämäntapaan ja toimenpiteet tähtäävät uusintarikollisuuden 
ehkäiseminen. Päihteistä irtautumisen yhteydessä puhutaan usein kuntoutu-
misesta. Maahanmuuttajat kotoutetaan.

”Seuraamusjärjestelmän ja yhteiskunnan tukijärjestelmien yhteenso-
vittamisen päätavoite on uusintarikollisuuden ja siihen kytkeytyvän 
syrjäytymisen vähentäminen. Tämä edellyttää strategiaa, joka ottaa 
huomioon riittävän laajasti ne eri tekijät, jotka vaikuttavat lainrikkojien 
yhteiskuntaan sopeutumisen edellytyksiin.” (Rikoksettomaan elämän-
hallintaan… 2001)

Muutosta ja siihen vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan seuraavassa rikosten 
tekemiseen ja niistä irti pyrkimiseen rajatussa viitekehyksessä. Huomio 
kiinnitetään näin ollen mainintoihin, jotka liittyvät rikoksista, niihin liittyvästä 
päihdekäytöstä ja sosiaalisista suhteista irtautumiseen. Haastatteluaineistoa 
tarkastellaan ilman ennakko-oletuksia siitä, mikä on yhdyskuntapalvelun suh-
de rikoksista irtipääsyyn tai ns. yhteiskuntaan integroitumiseen.

Haastatteluja on analysoitu rikoksista ja päihteistä irtautumisen teemojen alla 
ilman kertomus- tai henkilökohtaista kronologista jäsennystä. Tarkasteltavana 
on yhdyskuntapalvelun rooli em. muutospyrkimysten kannalta, yhdyskunta-
palveluun liittyvä luottamuksen argumentaatio sekä erilaiset yksilöä tukevat 
kommunikaation ja vuorovaikutuksen muodot. Luottamuksen argumentaati-
olla tarkoitan niitä haastattelujen teemoja, joissa yhdyskuntapalvelutuomiota 
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kuvataan yhteiskunnan antamana mahdollisuutena, johon haastateltava on 
”halunnut vastata”.

Tarkasteltavaksi tulee, koetaanko yhdyskuntapalvelu sellaiseksi rangaistuk-
seksi, jossa arjen ja rangaistuksen vuorottelu edistää tuomittua kiinnittymään 
yhteiskuntaan, sen konventionaalisiin instituutioihin ja suhteisiin. Vankila 
voidaan nähdä tilana, joka eristää tuomitun yhteiskunnasta (Foucault 2005). 
Tuolloin sopeutuminen tapahtuu eristävän tilan sisällä siellä vallitseviin nor-
meihin ja käytäntöihin. Sue Rex (2005) etsii yhdyskuntaseuraamusten teoria-
perustaa ns. kommunikatiivisen rangaistusteorian pohjalta. Tällöin on olen-
naista rikoksentekijän rooli muutoksessa ja vuorovaikutuksessa yhteisön ja 
hänen kanssaan työskentelevien henkilöiden kanssa. Tämän edellytyksenä 
on onnistunut asiakassuhde (ks. Linderborg 2006 ja 2007; Lavikkala 2007) 
ja luottamussuhteen rakentuminen. Minna-Kaisa Järvinen (2007) on tutkinut 
asiakkaan ja työntekijän dialogisia suhteita erilaisina ”työskentelytiloina”.

Analyysissä on annettu runsaasti tilaa haastatelluille, joissa kuvataan jo suh-
teellisen pitkäkestoista muutostyöskentelyä. Ollin, Orvokin, Harrin, Reskan, 
Martin, Hannun ja Marken haastatteluissa yhdyskuntapalvelu liittyi kuvauk-
siin elämäntilanteen muutoksesta suhteessa rikoksiin ja niihin olennaisesti 
liittyvään päihteiden käyttöön. Tarkoitan muutoksella haastateltavan esiin 
tuomaa, usein käänteenomaiseksi kuvattua vaihetta, jonka seurauksena hän 
on vähentänyt olennaisesti päihdekäyttöään ja pyrkinyt pois rikosten tekemi-
sestä sekä tehtyihin rikoksiin liittyneistä sosiaalisista suhteista.

Muutoksessa on kyseessä prosessi tai vaihe, jota haastateltava kuvaa 
myönteisenä ja joka on ajallisesti ollut noin vuotta ennen haastattelua. Näistä 
seitsemästä henkilöstä neljällä on aiempia vankilatuomioita. Harrilla vankeus-
kertoja on ollut neljä ennen yhdyskuntapalvelua, Reska muistelee niitä olleen 
6–7. Martti taas kertoo, että koko aikuisikää, 1980-luvun lopusta alkaen, ovat 
jaksottaneet vankeustuomiot. Haastateltavan ikä vaihtelee noin 20:sta noin 
40 vuoteen. 

Elämäntilanteen muutos vaatii aikaa

Merkittävä osa haastatelluista yhdyskuntapalvelun suorittajista kertoi ratkai-
suista ja toimista, jotka tähtäävät irti pääsyyn rikoksista ja päihteistä. Niitä 
voi kuvata eräänlaisesta toivon skenaariosta puhumisena. Muutosprosessiin 
vaikuttavat aika, oma aktiivinen rooli ja saatu tuki. Tuomioista ja tehdy(i)stä 
rikoks(i)esta on usein kulunut aikaa vuoden päivät. Haastateltavien ker-
tomuksissa korostuvat elämäntapamuutoksen ja yhteiskunnan tarjoaman 
mahdollisuuden toisiaan vahvistavat elementit. 
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Haastateltavat kertovat ohi menneestä epätoivottavasta vaiheesta, jota nyt 
joudutaan sovittamaan. Orvokki kuvaa tätä lähes epätodellisena ja unen-
omaisena aikana. Rikos, tuomio siitä ja yhdyskuntapalvelun aloittaminen 
ajoittuvat raskauden loppuvaiheeseen ja lapsen syntymän aikoihin. Haastat-
teluhetkellä käännekohdasta, jolloin Orvokki hakeutui päihdekuntoutukseen, 
oli kulunut runsas vuosi. Asian muistelu alkaa ikään kuin siirtymällä ajallisesti 
toisaalle.

K: Aivan. Tota, haluuks sää kertoo mistä sä sait tän tuomion?

V: Paluu, paluu takaisin sinne. Elikä se on ihan, se on toi rattijuopu-
mustuomio että.. Että tuota.. No mä en nyt hirveesti sitä tarkkaan 
rupee selostaan, mutta oli tosi rankkoja aikoja tossa takana. Et ite meni 
sitten niin, niin ahdistuksessa jotenkin sekasin että, niin ku jälkikäteen 
vasta niin ku ymmärtäny sen, että on ku jostain elokuvasta. Et ihan 
kun joku eri ihminen sitten että. Mutta, sitä nyt suoritetaan sitten että, 
toivotaan että on vaikeudet takanapäin.

Martti puhuu ennen yhdyskuntapalvelun alkua tapahtuneesta muutoksesta 
elämäntilanteestaan spontaanisti ja haastattelijan yllättäen. Haastattelu oli 
sovittu perjantai-iltapäivään Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle, koska 
Martti oli töissä viikot muualla kuin asuinpaikkakunnallaan. Puhelinkeskuste-
luissamme haastatteluajan sopimiseksi oli välittynyt kuva vahvasta ”työmiesi-
dentiteetistä”. Oletin, että haastateltavalla on pitkä työhistoria. 

Haastateltava kertoo aluksi, että oikeastaan koko tähänastinen aikuisikä on 
ollut vankiloiden ja huumausaineiden käytön sävyttämää. Hakeutuminen hoi-
toon vuosi sitten oli muuttanut paljon elämässä. Hoidon jälkeen päihteistä irti 
pysyminen, asunto, työpaikka ja uuden yhdyskuntapalvelutuomion saaminen 
ovat kahdesta aiemmasta yhdyskuntapalvelutuomiosta ja lukuisista vankeus-
tuomioista huolimatta, merkittävällä tavalla vaikuttaneet Martin arkeen ja elä-
mään. Hän puhuu ”ihan uudesta elämästä”, kun tähän asti ”vankilatouhu” on 
ollut päällimmäisenä. Varsinaista syytä muutospyrkimykselle hän ei nimeä, 
vaan käyttää ilmaisua ”mitta tuli täyteen”.

K: Sä oot sit tehny töitä eläessäs enemmänkin?

V: Tai en.

K: Et oo tehny?

V: En.. Tää on ihan uus elämä kato.. mä oon tota vankilatouhuu..

 K: Kuinka paljon?

V: No aika lailla tähän päivään asti.
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K: Joo, joo.

V: Nykyään on mitta jo täynnä. Tai itse asiassa, mä menin viime 
vuoden kesäkuus tonne [poistettu paikannimi] katkasuhoitoasemalle. 
Olin siellä neljä viikkoo. Sit neljän viikon jälkeen [poistettu paikannimi] 
päihdeosastol [poistettu paikannimi] sairaalaan, sit mä olin siellä kaks 
ja puol kuukautta. Ja sitten sieltä kävin, [poistettu paikannimi] on sem-
monen [poistettu paikannimi]-yhteisö, päihdehuoltopaikkaan. Mä olin 
siellä sitten puoltoista kuukautta.

K: Eli sulla on viime vuonna tapahtunut paljon tässä.

V: On, on, on.

K: Osaaks sä sanoa mikä sen muutoksen aikaan sai? Onks siihen 
jotain selkeetä syytä vai tuliko mitta vaan täyteen?

V: Mitta tuli täyteen. Elikkä siinä oli mun mielestä aika lailla se niiku. Ja 
kaikki on nähny ja tosi tyytyväinen ja onnellinen saa olla, että on yleen-
säkin hengissä. Jos sitä ny voi tuuriks sanoo, että on säästyny siltä, 
että ei oo mitään vakavampaa tapahtunu tuolla.

K: Tilaisuuksia ois ollu?

V: On, kyllä.

K: Eli sä oot ollu siis paljon vankiloissa jo nuoresta lähtienkö?

V: Joo, joo. Mä täytin nyt juhannuksena [poistettu luku] . Vuonna -88 
ensimmäisen kerran, linnassa. Sit siitä asti, sen jälkeen, niin.. likipitäen 
joka vuosi. Tai sitten esimerkiks sillain useampi vuosi kerralla tai noin 
poispäin.

Nuorempi haastateltava Reska on (alle 30 ikävuodestaan huolimatta) ollut 
vankilassa jo 6–7 kertaa, pääosin lyhyitä tuomioita suorittamassa. Tarkkaa 
lukua hän ei muistanut, mutta sanoi viettäneensä vankilassa todella paljon 
aikaa. Reska palauttaa mieleensä muutokseen johtaneita seikkoja ja sen 
tapahtuma-aikaa. Viimeistä edellisen ja viimeisen vankeustuomion kuvaukset 
kulkevat lomittain. Haastattelun aikana meneillään oleva yhdyskuntapalve-
lu alkoi pian vankilasta vapautumisen jälkeen. Muutosvaihe on ollut siten 
suhteellisen pitkäkestoinen prosessi, jossa myös vankeusaika alkaa saada 
positiivisia määreitä.

K: Osaaksä yhtään paikallistaa sitä ajallisesti, että millon se alko se 
kypsyminen siihen..
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V: En mä tiedä, se alko varmaan kun mä vapauduin 2005..

K: Edellisen kerran? 

V: Niin, elikä toissa tuomiolta vapauduin. Ja mä olin vähän sillain kyp-
sä sitten siinä, kun mä en ollu sillon hirveen pitkään sillonkaan. --- mun 
pitkästä tuomiosta, tai pisimmästä tuomiosta on jo aikaa.  
Niin mä en vaan jaksanu enää. Siis mä en jaksa sitä kun mä, aina kun 
mä menen vankilaan, siellä mä tunnen aina ainakin puolet siitä jengis-
tä mitä siellä on. Kun siellä ei vaihdu ne naamat. Mä oon niin täynnä 
niitä piirejä, sitä paskanjauhamista ja sitä yleistä, sitä yleistä, sitä että 
sitten kun päästään siviiliin, suunnitellaan sitä ja sitä ja sitä. Mä en 
ruvennu ottaan, kun mä muistin että mä rupesin etäisemmäks, mut 
tiettyjen ihmisten kanssa tottakai jos mä oon vankilassa, mä joudun 
olemaan tekemisissä, että on kavereita. 

Mutta sit taas yritin vetäytyäkin pois siitä, ja nyt kun mä jouduin tälle 
tuomiolle, niin mut otettiin sitten taas samalle osastolle. No siellä oli 
sit taas niitä samoja jätkiä ketkä istu sitä samaa tuomioo kun mä olin 
edellisellä tuomiolla. 

Yhdyskuntapalvelun rooli korostuu osana prosessia, jolla näyttää olevan 
tulevaisuuden kannalta merkitystä päihteistä ja rikosten tekemisestä irtau-
tumisessa. Yhdyskuntapalvelussa saatu kontakti työelämään, työyhteisöön 
ja työelämän edellyttämään rytmiin, näyttää olleen ratkaiseva askel myös 
päihteistä kuntoutumisessa. 

Yhdyskuntapalvelusta saatu kokemus pärjäämisestä ja jaksamisesta konkre-
tisoituu Ollin tapauksessa, kun hän uskaltautuu kokeilemaan palkkatyössä 
olemista. Ollin tilanne on monella tapaa onnekaskin: ns. kolmannella sekto-
rilla toimiva yhdyskuntapalvelun palvelupaikka on omiaan tukemaan häntä 
muutoksessa. Lisäksi omaisilla on kontakteja, jotka tarjoavat joustavan 
väylän työelämään. Haastattelussa oli tullut aiemmin esille huumausaineiden 
käyttö ja niistä irtautuminen korvaushoidon ja tiiviin terapian avulla. Takana 
on pitkä huumeiden käyttö, johon Olli on itse hakenut hoitoa. Elämäntilan-
teen muutos paikantuu noin yhdeksän kuukauden takaiseen hakeutumiseen 
korvaushoitoon.

K: Joo. Mikäs sut sai sillon aikonaan lopettamaan?

V: Mmm, mä en oikein tiädä siis, siihen on paljo eri syitä. Että, on 
niinku et ei jaksais, mullaki oli, kymmenen vuotta oli semmosta käyt-
töö tossa, noin reilu kymmenen vuotta, et jotenki, ku vaa halus, ku en 
mä oo, mä en oo ollu hirveen mikään rikollinen luonne ikinä tai tehny, 
et vaikka on ollu käyttöö ni mä en oo silleen hirveesti tehny mitään 
rikoksia. 
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Ja mä oon, mä en oo tykänny siitä käyttämisestä ja silleen ku se on 
ollu ongelma ja sitte niinku et koko maailma on niinku, ällöttää mua. 
Että mä halusin päästä eroon siitä, ja sit se ehkä et kunto rupes nii, 
rupes meneen niin huonoon kuntoon ja sillä lailla että. Kuitenki on 
haaveita, et sais elää semmosta tavallista normaalia elämää et päih-
teetöntä. 

Haastateltavalla on työkokemuksia vuosien takaa lähinnä ravintola-alalta. 
Kuntoutusprosessin aikana käydyissä terapiakeskusteluissa hektinen työ 
ravintoloissa on todettu yhdeksi huumeriippuvuuden osatekijäksi. Siksi 
työnteko nousee esiin ikään kuin uudenlaisena alkuna, se pitää opetella uu-
destaan. Hoitoyksikössä oli varoitettu, että liian nopea eteneminen voisi olla 
kuntoutumisen kannalta vahingollista. Keskustelumme tässä vaiheessa tulee 
odottamatta esille, että yhdyskuntapalvelu on vaikuttanut työllistymiseen. Tar-
kistin, olenko ymmärtänyt oikein, että yhdyskuntapalvelulla on ollut merkitys 
hänen muutostyöskentelyssään.

V: Niin, joo, kyllä se on tosiaan. Oon tosiaan ollu silleen et niinku se 
että mä sain, et mul oli tossa hoidon alkuvaiheessa oli et, ku mä en 
käyny töissä ja ei ollu mitään niin mä sit jämähdin kotiin aika pahasti, 
et se rupes vähän kyllästyttään et toi tuli tosi hyvin ku alkoi toi yhdys-
kuntapalvelu, et oli, tuli tekemistä päiviin, et vaikka se on tää kaks 
kertaa viikossa niin sai vähän, sai ittestään irti että lähti sinne. Oli teke-
mistä ja sit sitä kautta mä pääsin, menin sit siihen toiseen työhön ja, et 
se oli ehkä tai ei mulla ollu mitään muuta ku positiivista sanottavaa ja 
ajateltavaa tosta tai yhdyskuntapalvelusta että.

K: Niin, tarkotiks sä että se yhdyskuntapalvelu autto sua sit löytämään 
tän..

V: Toisen työn.

K: Mites se yhdyskuntapalvelu?

V: Tai siis et, mul on tyttö-, tyttöystävä on kondiittori ja hänen isä on 
kondiittori, ja he on sit, heil on leipomo missä sit toimii tollasen, siinä 
toimii siis myös [poistettu firman nimi] leipomo samassa. 

Niin mä niinku, on mahdollisuus ollu aikasemminki mulla päästä sinne, 
mut ku ton yhdyskuntapalvelun kautta, ku mä siinä huomasin et hei, 
että mähän pystyn tekeen näit töitä että, että ku mua klinikalla varotel-
tiin siitä, etten mä väsyttäs itteeni että, mulle sanottiin koko talven että, 
et mun pitäs olla sairaslomalla ja näin, et sit mä huomasin, ku mä aloin 
tos yhdyskuntapalvelus, et hei et mähän pystyn oleen ihan hyvin sen 
neljä tuntii ainaki. 
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Erityisesti niissä seitsemässä haastattelussa, joissa puhutaan ajallisesti 
suhteellisen pitkäkestoisesta muutospyrkimyksestä, haastateltavat pitävät 
yhdyskuntapalvelua tuomiona, jossa yhteiskunta tulee vastaan. Vastaantulo 
merkitsee luottamuksen osoittamista ja vahvistaa tehtyjä valintoja. Vaikka 
lähes kaikissa haastatteluissaa näkyy yleinen oikeudenmukaisuusvaatimus 
valtiota kohtaan, niin erityisesti Olli, Orvokki, Harri, Reska, Martti, Hannu ja 
Marke puhuvat vastavuoroisuudesta: miten omat teot tai tekemättä jättämiset 
vaikuttavat ja miten muiden tekemiset vaikuttavat omiin tekemisiin? 

 V: Mun mielestä se on ihan oikein, et saa mahollisuuden, jos haluu 
niinku yrittää. Ja pystyy siihen. Et sittenhän jos ei pysty tekeen sitä niin 
sittenhän sinne voi mennä sinne vankilaanki että. (Harri). 

Reska miettii, miksi hänelle tarjoutui mahdollisuus yhdyskuntapalveluun. 
Ensimmäinen yhdyskuntapalvelutuomio ei ollut itsestään selvä, koska hän oli 
vankilassa soveltuvuusselvitystä tehtäessä ja hänellä oli jo useita vankeus-
tuomioita aiemmin. Reska kertoo menneensä vankilaan tällä kertaa eri tavalla 
kuin ennen. Hän oli kyllästynyt vankilan kuvioihin. Mitään pelottavaa vankilas-
sa ei hänelle ollut eikä hänen liioin ollut sinne vaikea sopeutua. Tällä kertaa 
hän hakeutui vankilassa ohjaavaan koulutukseen, johon yllätyksekseen 
pääsi toisena miehenä kahdeksan vangin ryhmään. Hakijoita oli 30. Tämä oli 
Reskalle merkityksellistä, koska se tavallaan kertoi, ettei häntä ole leimattu 
lopullisesti. 

”Koulun” päätyttyä Reska pääsi putsariksi eli luottotehtävään, joka on 
haluttu, koska siinä pääsee liikkumaan vankilan eri osastoilla ja tapaamaan 
muita vankeja. Tehtävän saaminen oli lisäosoitus siitä, että häneen luotettiin 
virkamiesten taholta. Reska kertoo kieltäytyneensä kuljettamasta kiellettyä 
tavaraa toisille, vaikka muut vangit eivät siitä pitäneetkään. Reskan käsityk-
sen mukaan vartijoiden tiedossa oli, ettei hän kuljettanut kiellettyä tavaraa. 
Hän halusi ”lusia kakkunsa rauhassa”, koska häntä odotti siviilissä työpaik-
ka, josta hän oli lähtenyt vapaaehtoisesti suorittamaan vankeustuomiotaan. 
Reska kertoo, että tällainen toimintatapa olisi ollut aiemmin hänelle täysin 
mahdoton.

K:Onks sulla ittellä käsitystä, kun sä olit vankilassa ja siellä tehtiin 
soveltuvuusselvitys, mikä siinä nyt lopulta sitten vaikutti, kun sulla on 
entisiä tuomioita, et sä sait yhdyskuntapalvelua?

V: Ehkä se johtu siitä, että ne katto sieltä varmaan että mulla on niin, 
vähemmän, sit taas viimesen 2–3 vuoden aikana, tehtyjä rikoksia, että 
ehkä toivottavasti ajatteli sillain että jos tää vanki rupeis tuleen järkiinsä 
iän myötä. Että sillä lailla asiat voisin ajatella.  
Ja sitten varmaan sen takia, kun mä nimenomaan olin selvin päin ja 
sitten jatkoin ihan siviilissä tätä selvin päin oloa. 
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Se on tota, mutta ei se, tää anto todella paljon toi yhdyskuntapalvelu, 
se on kuiteskin, kun mä oon tossa töissä ja käyn aina aamusin, meen 
joka toinen tiistai, keskiviikko sinne yhdyskuntapalveluun niin kyllä sitä 
aina miettii, joka kerta kun sä menet sinne, niin vaikka se harmittaa et 
sul on ne päivät sillon 14-tuntisia työpäiviä, niin sit sä ajattelet sen sil-
lain, että sitte kun sä pääset yhdyskuntapalvelusta, sä oot taas viikon 
periaatteessa suorittanu vankilaa, et vankilassaoloa. 

Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijät seuraavat joskus läheltä asiakkaidensa 
työskentelyä muutoksen aikaansaamiseksi. Seuraavassa työntekijä kuvaa 
keskustelua asiakkaansa kanssa. Hän kertoo henkilöstä, joka luonnehti 
itseään hyväksi veronmaksajaksi, jolle vankeustuomio ja yhdyskuntapalvelu 
oli häpeällinen kokemus. Toiset työntekijät viittasivat siihen, että hän oli jo 
aiemmin suorittanut yhdyskuntapalvelun, eikä oppinut siitä mitään. Työntekijä 
puolustaa asiakastaan, koska uskoo muutosprosessin käynnistyneen.

V: Meillä oli pitkä keskustelu siinä sit kuitenki, niin kyl hän tavallaan 
sitten vähän jotain rupes miettiin, mut joillain ihmisillä se prosessointi 
vaan kestää pitkään ja tarvii useemman pysäytyksen, mutta se on 
hyvä että joku pysäytyksen mahdollisuus on tässä välissä ennen sitä 
vankilaa.

Vankilaan joutuminen nähdään arjen romahduttavana vaihtoehtona lähinnä 
silloin, kun omakohtaista vankilakokemusta ei ole. Vankilaan ei juuri osata 
yhdistää positiivisia asioita. Orvokilta jäävät lauseet kesken, kun hän kuvaa 
tuntojaan rikoksen jälkeen odottaessaan mahdollista vankilatuomiota.

V: Et se olis ollu niin ku semmonen ihan katastrofi kyllä että. Et tää.. ois 
ollu kyllä semmonen vihon viimenen että.. Et tää siinä niin ku viimes-
tään tulee hätä käteen että on tosi kyseessä. Ja pakko viimestään, 
jollei aikasemmin tajunnu asioita niin alkaa sitten järkeilemään että.. 
Kyllä, et se oli yks painava tekijä sitten. Kyllä. Että sikäli tää on nyt niin 
kun todella ihannevaihtoehto kyllä sille.

Orvokki kuvaa vaikeaksi aikaa, jolloin rikos tapahtui, tuomio määrättiin ja 
odoteltiin yhdyskuntapalvelu alkua. Tapahtumia oli vaikea käsitellä kotona 
puolison kanssa. Orvokin arvion mukaan vankeus olisi vaarantanut perheen 
koossa pysymisen. Ajan kuluminen ja asian sulattelu yhdessä auttoi selviä-
mään tilanteesta. Yhdyskuntapalvelun mahdollistama arjen toimintojen järjes-
täminen omin voimin auttoi perheen koossa pysymisessä. Orvokin perheellä 
oli mummu apuna lasten hoidon järjestämisessä yhdyskuntapalvelutuntien 
aikana, koska miehen epäsäännölliset työvuorot eivät sitä mahdollistaneet. 
Perheen kuopus syntyi juuri yhdyskuntapalvelun aloittamisen jälkeen ja pal-
velun suorittaminen keskeytyi joksikin aikaa.

K: ..et siin ois menny paljon muutakin?
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V: Siin ois menny joo kyllä. Et sitä ei tiedäkään et missä sitte oltas, 
tällä hetkellä niin ku perheenä esimerkiksi. Että kyllä se oli tosi niin ku 
tärkee ja hieno asia että tuota tohon pääsi sitten. Kyllä.

Yhdyskuntapalveluun liittyvä tuki ja tuen 
tarve

Kansalaisyhteiskuntaa sijoittuvana rangaistuksena yhdyskuntapalvelussa on 
mahdollista tukea monella tapaa tuomitun muutospyrkimyksiä. Sen ohella, 
että rangaistus itsessään voi tarjota tuomittua tukevia sosiaalisia verkostoja, 
voidaan periaatteessa räätälöidä monia virallisen järjestelmän tukimuotoja. 
Silti niiden järjestäminen vaikuttaa sattumanvaraiselta.

Hannu on noin kolmekymppinen mies, joka on syyllistynyt toiseen väkivalta-
rikokseensa noin vuotta ennen haastatteluajankohtaa. Hän on sen jälkeen 
käynyt lävitse alkoholinkäyttöään itsenäisesti. Hannu on omasta mieles-
tään onnistunut rajoittamaan, ja ennen kaikkea hallitsemaan, ongelmallista 
päihde käyttöään. Lisäksi hän on osallistunut väkivaltaisten miesten ryhmään. 
Hän olisi toivonut yhdyskuntapalveluun tarkoitettua jaksoa väkivaltaisesti 
käyttäytyneille. 

V: Mä täytin sen semmosen kaavakkeen, ja se ei silleen soveltunu 
mulle, mut sitten sovittiin, että kaks tuntia on, mä käyn keskusteleen 
kumminkin siellä.

Yhdyskuntapalvelussa käytössä ollut ohjelma oli tarkasti määritelty siten, että 
siihen pääsevät vain suhteellisen tiukat kriteerit täyttävät. Palvelun suorittaja 
koki vähäisenkin keskustelun tärkeäksi. Työntekijätiimissä kävi sittemmin ilmi, 
että ennen vain ryhmämuotoisena järjestettyjä ohjelmia on tullut mahdollisek-
si suorittaa myös yksilötunteina. 

V: Niinku täs on just se, että ku näitä kursseja on ennen ollu ryhmä-
kurssina, suuttumuksenhallintaa, ei niit oo ollu, ku kaks kertaa vuodes-
sa, mut nythän se on, sitte päästiin siihen, niitä voi yksilötunteina, et 
nyt se on joustavaa, tässäki toimistossa niitä järjestetään. (Kriminaali-
huoltolaitoksen työntekijä yhdyskuntapalvelutiimin haastattelussa)

Kun haastattelun lopussa kysyin Hannulta, onko jotain jäänyt sanomatta, 
hän palaa omaan rikokseensa. Tarvetta väkivaltaisuuden käsittelylle olisi 
mitä ilmeisimmin ollut tarjottua enemmän. Hannu kuvaa tarvetta sanoilla 
”monet varmaan kokee”, mutta haastattelussa välittyy henkilökohtaisuuden 
tuntu. Hannu olisi toivonut henkilökohtaisia keskusteluja, koska ryhmässä 
on vai keampi puhua ja se saatetaan kokea leimaavaksi. Hannu oli avoin ja 
puhelias ja kertoi olleensa sellainen myös yhdyskuntapalvelun palvelupai-
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kalla. Siitä huolimatta väkivaltaisuuden käsittely ryhmässä olisi vaikeampaa 
kuin henkilökohtaisessa keskustelussa. Hänellä on suhteellisen selkeä kuva, 
mistä ja miten näissä ohjelmallisissa keskusteluissa puhuttaisiin: 

semmosia tehtäviä ja kysymyksiä, missä joutuu ite enemmän miettiin 
oman käyttäytymisen kautta niitä väkivaltajuttuja ja –tilanteita, että 
semmonen, sitä pitäs lisätä. 

Oman miettimisen tueksi tarvitaan joku auttamaan kysymysten käsittelyssä. 
Keskustelussamme päihteistä ja väkivallasta Hannun elämässä, oli noussut 
esiin oma työskentely ”kiukkuhumalan”, ja ylipäätään alkoholin vaikutusten, 
ymmärtämiseksi ja rajoittamiseksi. Lopuksi hän korostaa oman käyttäytymi-
sen merkitystä kanssaihmisten turvallisuudelle.

V: Ei, ei.. Ei oo, tämän viimesen kerran jälkeen, niin ei oo, on niin sano-
tusti ehkä jotenkin muuttanu jo pelkästään sitä omaa alkoholikäyttäy-
tymistä, että ei juo itteensä semmoseen kiukkuhumalaan. Ja sit mulla 
on vielä sokeritauti, mikä tekee sen tempun, jos mä juon kirkkaita, niin 
verensokeri tippuu nopeesti, ja sitten kun verensokerit on alhaalla, niin 
sit mä oon muutenkin jo kiukkunen. Se on huono yhdistelmä, niin sit 
on aina, ottaa vähän hillitymmin ja muistaa syödä välillä, niin siin on 
kanssaihmisetkin turvassa. 

Aineiston perusteella näyttää, että suhteellisen moni yhdyskuntapalveluun 
tuomittu olisi valmis ja jopa halukas osallistumaan ohjelmiin yhdyskuntapal-
velun osana. Näitä ovat esimerkiksi ne, jotka ovat tehneet jo jotain päihde- tai 
muiden ongelmiensa selvittämiseksi, mutta joilla ei ole varsinaista pysyvää 
hoito- tms. suhdetta. Kysyn yhdyskuntapalvelun suorittajien mielipidettä siitä, 
että yhdyskuntapalvelun aikana muutamia tunteja käytettäisiin siihen, että he 
kävisivät Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöiden kanssa läpi sovittuja teemo-
ja. Tunnit olisivat silloin palkattomaan työhön verrattavia yhdyskuntapalvelu-
tunteja, mutta ne korvaisivat vain pienen osan niistä.

V: Joo, sinänsä hyvä kysymys, koska tätä mä oon miettiny itte ihan 
samaa asiaa ja miettiny lähinnä sitä, että kun ei se [työntekijän nimi] 
ollenkaan tuu käymään, että sillähän mä sen soitinkin, että ”tule ny 
edes sitten päättäjäiskahville”. (Marke)

V: Joo, siinä olis voinu olla hyvä just semmonen tavallaan, et vaikka vä-
lillä soiteltas silleen ja kysyttäs, että onko tarvetta, tai silleen, että oisko 
jotain, tunti tai kaks silleen, että mun mielestä se olis ihan tarpeellinen. 
Et koska monet, monella varmaan siinä, et jos tulis kesken yhdys-
kuntapalvelun ero, ja sitten käy sitä läpi ite, niin voimavarat loppuu 
kesken, ja lyö ihan paskaks koko systeemin, että lopettaa sen palvelun 
ja aattelee, et hällä väliä, niin siinä mielessä tommonen keskustelu vois 
olla ihan paikallaan, että se..(Hannu)
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Orvokki ja Maija olisivat kaivanneet tukevia keskusteluja palvelun alkuvai-
heessa. Orvokki oli selvästi pettynyt siihen, ettei soveltuvuusselvitysvaihees-
sa esiteltyjä ohjelmia saatu toteutettua. Eija taas olisi kaivannut tiiviimpää 
yhteydenpitoa palvelun aikana, koska koki sosiaalitoimen kyvyt keskustella 
ja auttaa vähäisiksi. Kimmon mielestä tällaiset keskustelut olisivat tarpeen 
erityisesti, jos palvelupaikan kanssa olisi jotain ongelmia. Kaikkiaan 14 haas-
tateltavaa suhtautui myönteisesti siihen, että pieni osa palvelutunneista olisi 
keskusteluja kriminaalihuollon työntekijän kanssa. Antti ilmaisi asian niin, että 
hän tietää kokemuksesta keskustelut Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöiden 
kanssa hyödyllisiksi (ks. aiemmin Antin tilanne soveltuvuusselvitystä tehtäes-
sä). 

Kaksi haastateltavaa kertoi, ettei heillä ole valmiuksia puhua asioistaan, mut-
ta he eivät sinällään aseta kyseenalaiseksi tällaista työtä ja sen tarvetta. 

V: Niin, en mä tiä.. On kai se ihan hyvä jos semmonen on, semmonen 
tilanne ittelle, että. 

K: Voisiks sä kuvitella, että tulis joku sellanen, että ois hyvä käydä ja 
setviä jonkun kanssa?

V: En mä oikein tiä. Mä oon niin huono yleensä setvimään asioitani, 
että mä pidän kaikki sisälläni. (Eppu)

V: Emmä pysty puhumaan, mä on sen verta sulkeutunu että emmä 
pysty puhumaan henkilökohtasista asioista sitten, en oo ikänä pystyny 
enkä pysty vielkään.

K: Joo, mut suostuit kuitenki haastatteluun?

V: No niin, ei tarvii mennä niin syvällisiin asioihin-

K: Niin, et sä laitat sitte suun kiinni jollon mennään liian-

V: Joo, mä sanon stop. (Vesa)

Seitsemän haastateltavaa ei nähnyt tällaisille keskusteluille tarvetta. Osalle 
ne eivät olleet tarpeen, koska heillä oli jo jokin toimiva yhteys (esim. Harrilla 
nuorten työpajalla), osa ei vain yksinkertaisesti nähnyt syytä, miksi yhdys-
kuntapalvelun tunteja käytettäisiin muuhun kuin palkattomaan työhön palve-
lupaikalla.

Jakauma vastannee varsin hyvin yhdyskuntapalvelun suorittajien tilannetta 
kokonaisuudessaan. On selvää, että kaikille tällaista henkilökohtaista (oh-
jelma)työskentelyä ei tarvita. Osalle sellaiseen pääseminen voisi olla hyö-
dyllistä, mutta vaatisi osaavaa motivoivaa keskustelua. Vesa oli haastattelu-
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tilanteessa innokas puhumaan ja kertoi asioistaan, kuten suhteestaan uuteen 
tyttöystävään ja tämän lapseen, vaikka sanoikin olevansa sulkeutunut.

Yksilöllisen työskentelyn sisällyttäminen yhdyskuntapalveluun näyttäisi siten 
tarpeelliselta. Kriminaalihuoltolaitoksenkaan suunnasta ei näyttäisi olevan 
estettä tällaisen työotteen kehittämiseksi. 

V: Joo täs on ainaki yks, yks työntekijä mikä myöskin odottaa että 
voitas, taikka me ollaan siit keskenämme jo puhuttukki, puhuttuk-
kin moneen kertaan että tota, et monen asiakkaan kohdalla tuntis 
tarvetta sellasille niin sanotuille työskentelytunneille. Elikä että vois, 
vois sisällyttää siihe, siihen toimeenpanoon semmosia keskustelu-
tunteja, tai ohjelmatyöskentelytunteja tai mitä, mitä ne nyt sitte kun-
ki asiakkaan kohdalla oliski. (Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijä 
yhdyskuntapalvelu tiimin haastattelussa)

Kaikissa tiimihaastatteluissa suhtauduttiin myönteisesti malliin, jossa yhdys-
kuntapalveluun sisältyisi rajatusti työskentelytunteja kriminaalihuollon työnte-
kijän kanssa, vaikka jonkin verran painotuseroja sen käyttömahdollisuuksista 
onkin. Esille tuli esimerkiksi tuntien käyttäminen palvelun alussa asiakkaan 
tilanteen päivittämiseen ja sen myötä myös mahdollisimman sopivan palvelu-
paikan löytämiseen. Palvelupaikan yhdyshenkilöistä Juhani ehdotti, että näitä 
tunteja voisi järjestää ”kolmikantaperiaatteella”, jolloin mukana joskus olisi 
yhdyskuntapalvelun palvelupaikan yhdyshenkilö. Yksi työntekijöistä vertasi 
yhdyskuntapalvelua valvontatyöhön. Hän hämmästeli, että yhdyskuntapalve-
lusta puuttuvat niin sanotut rikoskeskustelut.

V: Tossa, kun, mitä täs nyt siirryin valvontapuolelta tänne, kolme ja 
puol vuotta sitte, yhdyskuntapalvelupuolelle ja siellä jo sillon, kun 
rikoskeskusteluthan oli kaiken lähtökohta sen työskentelyn, niin jotenki 
tuntu aluks ihan käsittämättömältä se, et se niitten rikoskeskustelujen 
merkitys ei ollukaan sitte enää yhdyskuntapalvelupuolella lähellekään 
sitä merkitysluokkaa, mitä se oli sillon tai on edelleenkin valvontapuo-
lella. (Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijä yhdyskuntapalvelutiimin 
haastattelussa)

Työntekijät kävivät toisiaan täydentävää vuoropuhelua. Sellainen työote, 
jossa asiakkaan kanssa keskustellaan tehdystä rikoksesta, olisi olennainen 
lisä nykyiseen yhdyskuntapalveluun. Soveltuvuusselvitysvaiheessa rikoksista 
puhuminen voi olla vaikeaa, koska asiakas on vasta syytetyn asemassa. Hän 
saattaa olla syytön tai pyrkii antamaan itsestään mahdollisimman myöntei-
sen kuvan oikeudelle. Vaikka asiakkailla olisikin halua osallistua tiiviimpään 
työskentelyyn, he joutuvat tekemään sen nykyisin omalla kustannuksellaan. 
Aiemmin kuvasin Jussin tilannetta yhdyskuntapalvelun suorittajana. Hän 
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olisi valmis keskusteluihin Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijän kanssa. 
Kun kyse ei ole yhdyskuntapalvelun palvelutunneista, hänellä ei ole rahaa 
lähteä syrjäisestä asuinpaikastaan mihinkään. Julkisia kulkuvälineitä ei ole 
ja 1½ vuoden ajokiellon takia ei auto tule kyseeseen, vaikka sen jotenkin 
saisikin. Kolmas tärkeä asia, joka tulee esille työntekijöiden keskustelussa, 
on palvelu tuntien käyttäminen suunnitelmalliseen palvelupaikan etsimiseen 
ja tarvittaviin tukitoimiin. Nykyiset palvelun aloittamiseen kuluvaa aikaa 
mittaavat tulostavoitteet saisivat yhden haastateltavan mielestä paremman, 
yhdyskuntaseuraamusten luonnetta kuvaavan funktion, kun työpanosta koh-
distettaisiin palvelun tarkoituksenmukaiseen ja räätälöityyn suunnitteluun (vrt. 
myös Linderborg 2006 ja 2007).

Kuusi kymmenestä palvelupaikan yhdyshenkilöstä kokisi hyödylliseksi, jos 
Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijät työskentelisivät yhdyskuntapalvelun 
suorittajan kanssa nykyistä enemmän. Luultavasti osa aiemmin kuvatuista 
ristiriidoista palvelupaikalla voisi lieventyä varsinkin silloin, jos sovellettaisiin 
Juhanin ehdottamaa ”kolmikantakeskustelun” mallia. Tämä tarjoaisi mah-
dollisuuden tehostaa ns. palvelupaikkahuoltoa ja palvelupaikoilla käymistä. 
Kaksi palvelupaikkaa ei nähnyt tällaiselle tehostamiselle tarvetta, ja kolmas 
palvelupaikan yhdyshenkilö sanoi, että tehostamiselle on tarvetta, jos yh-
dyskuntapalveluun tuomittavien psyko-sosiaalinen tilanne muuttuu nykyistä 
vaikeammaksi.

Edellä kuvattu ei poikkea tuomareiden ja syyttäjien käsityksistä. He korosta-
vat, että aikatauluista ja muista palveluehdoista on pidettävä kiinni, vaikka 
yhdyskuntapalvelu olisi muuta kuin työtä. Muutamia varauksia esitetään 
sen suhteen, että yhdyskuntapalvelun suorittaminen voisi muuttua nykyistä 
epämääräisemmäksi. Tuomarien ja syyttäjien mukaan työhön pohjautuva yh-
dyskuntapalvelurangaistus on sinällään hyvin toimiva seuraamus nykyiselle 
kohderyhmälle. Tämän näkemyksen jakavat kaikki haastattelemani ryhmät.

Huomion arvoista on, että kysyessäni syyttäjiltä ja tuomareilta heidän kan-
taansa uusien vaihtoehtoisten yhdyskuntaseuraamusten kehittämiseen, he 
eivät asettaneet sitä kyseenalaiseksi. Enemmän hoidollisten seuraamusten 
osalta epäiltiin, olisiko kyse enää rangaistuksesta. Sen sijaan suomalaiset 
tuomarit ja syyttäjät näyttävät pitävän hyvin tärkeänä, että rangaistuksen 
toimeenpano ja tuomioistuinlaitos pidetään erossa toisistaan. He eivät halua 
osallistua sen arvioimiseen, kuinka hyvin mahdolliset (hoito)ohjelmat toteutu-
vat, koska he haluavat pitäytyä tiukasti syyttämisen ja tuomion mittaamisen 
alueelle. Kriminaalihuoltolaitoksen tapaan hoitaa yhdyskuntaseuraamuksia 
luotetaan laajasti.
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Rikos liittyy lähes aina päihteiden ongelmakäyttöön

Yhdyskuntapalvelusta suoriutumisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä näyttää 
olevan kyky rajoittaa päihteiden käyttöä. Voidaanko yhdyskuntapalvelua 
pitää rangaistuksena, joka auttaa pysymään raittiina tai ainakin rajoittamaan 
päihteiden käyttöä; tai rangaistuksena, joka auttaa tuomitun kiinnittymises-
sä sellaisiin sosiaalisiin verkostoihin, joissa päihteiden käyttöä ja rikoksia 
ei hyväksytä? Yhdyskuntapalvelun tuoma säännöllisyys näyttää johtavan 
useimpien kohdalla tähän suuntaan, mutta miten tätä voisi tehostaa? Ainakin 
osalla yhdyskuntapalvelun suorittajia olisi valmiuksia enempään ohjattuun tai 
ohjelmalliseen työskentelyyn kuin nyt voidaan tarjota. Osa heistä olisi jopa 
valmis tuomittujen velvoittamiseen osallistumaan ohjelmiin.

Martin haastattelussa korostuu hänen ennen yhdyskuntapalvelua saamansa 
tuki päihteistä ja rikoskierteestä eroon pääsemiseksi. Se tarkoitti sekä hoito-
laitosten että Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijältä tullutta tukea ja onnis-
tunutta, vuorovaikutteista asiakassuhdetta. Martilla on yhdyskuntapalvelun 
rinnalla ehdonalaiseen vapauteen liittynyt valvonta, joka mahdollistaa taval-
lista intensiivisemmän työskentelyn, koska myös valvontatyöhön varattu aika 
ja työpanos ovat asiakkaan käytettävissä. Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijä 
on ollut mukana, valvottavansa pyynnöstä, hoitokokouksessa ja heillä vaikut-
taa olevan varsin luottamuksellinen ja toimiva suhde. Haastattelussa Martti 
korostaa asiakkaan ja työntekijän rehellistä vuorovaikutusta. Totuudessa py-
syminen on vuorovaikutuksen perusta: Rehellisyysteemaa on käsitelty mm. 
Minna-Kaisa Järvisen tutkimuksessa asiakas – työntekijäsuhteen dialogisuu-
desta (2007, 60–61). Järvisen haastateltavat puhuvat rehellisyydestä vuoro-
vaikutussuhteessa työntekijän kanssa – osana omaa muutostyöskentelyään 
– hyvin samaan tapaan kuin haastateltavat tässä aineistossa.

Pitkä vankeus- ja päihdehistoria tekee epävarmaksi yksinkertaisimmissakin 
arkeen kuuluvissa asioissa. Vaikka tietää miten toimia, epävarmuuden takia, 
eivät voimat käytännön tilanteissa kuitenkaan riitä toimimiseen niin kuin pitäi-
si. Martti antaa Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijälle kaksoisroolin. Työnteki-
jä on tukena sekä toisten ammattilaisten kanssa asioidessa että henkilökoh-
taisena keskustelukumppanina.

V: Et tää, tuo Salminen ja Salminen on mun se valvoja. Ja se oli esi-
merkiks, se oli siellä, halusin sen sinne [Poistettu paikannimi] sairaa-
laan, siellä oli hoitokokous sit siinä loppuvaihees, kun mä olin sieltä 
sit lähtemäs pois. Et Salminen on esittäny siellä omankin kantansa tai 
lääkärii kuuntelemas millain mul on menny ne, se.. hoito. Sitte nää käy-
tännön asiat, että mä sain sit, Salminen lähti mukaan kun mentiin täm-
möstä kuvallista henkilöllisyystodistusta tuolta Kelalta hoitamaan, niin 
hän tuli todistamaan, et mä oon mä. Ja sitten, ihan yksinkertasemmat-
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kin asiat hoidetaan, vaikka sen ny itte tietääkin millain ne hoidetaan, 
mut hyvä saada siihen toisen niinku näkökanta tai mielipide, niinku 
vahvistus sille asialle.. Muitakin ihmisii ny tietenkin on, mut.. Koska me 
kumminkin Salmisen kans puhutaan tai tietenkin asiat sillain kun ne on. 
Ei siit muuten mitään tuliskaan. 

Haastatteluissa tulee usein esille tällainen luottamukseen perustuva ja 
jollain tavoin henkilökohtainen suhde Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijään. 
Seuraavassa haastattelussa Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijä nimetään 
tukihenkilöksi (!) Kaikki seitsemän haastattelua, joista on löydettävissä 
muutostyön pitkäkestoinen prosessi, sisältävät mainintoja merkityksellisestä 
tukea antavasta vuorovaikutussuhteesta. Usein kyseessä on Kriminaali-
huoltolaitoksen työntekijä. Jos tällainen suhde on syntynyt jonnekin muualle, 
näyttää Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijän rooli jäävän vähäisemmäksi. 
Nämä suhteet ovat varsin herkkiä ja työntekijän vaihtuminen vähäksikin aikaa 
saa osakseen kritiikkiä. 

K: Tuota, olisko sulla jotain sellasta mitä mä en oo älynny kysyä, jotain 
mitä sä haluaisit sanoa?

V: No joo tosta.. Kriminaalihuollon siitä, kun sanoin et se alku meni tosi 
hyvin ja siellä oli mukava tää henkilö Merit. Merit joka on ollu siinä niin 
kun tää mun, mun henkilöni, niin tukihenkilöni. Niin hän sitten siinä aika 
pian sen jälkeen niin siirtykö hän nyt [poistettu paikannimi] vai minnek-
kä vähäks aikaa töihin. Nythän hän on sit taas palannu takasin, mut et 
hänelle tuli sitten sijainen [poistettu paikannimi] semmonen aika nuori 
tyttö sitten joka varmaan oli, oli niin kun ehkä alottanu sitten tämän 
työn. Niin, se vaan tuntu siinä et se katkes siinä ikävästi se meidän 
suhde Meritin kanssa ja sitten ei tän, tän toisen henkilön kanssa niin 
kun semmosta tullukkaan. Ja tuntu että hän ei sitten, ollut niin kun 
yhtään niin ymmärtäväinen tai joustava tai et ei niin ku käsittäny tätä, 
tätä näitten lasten kanssa.

K: Okei. Mää luulen että, jos sul ei oo vielä jotain mitä haluat..

V: Ei nyt oikestaan tuu mieleen mutta, omalta kohdalta on ollu niin ku 
tosi nappiratkasu tähän tilanteeseen sitten tää. Siinä mieles niin kun 
voi, kyllä suositella kaikille. Mut tosissaan niin, niin silloin aluks oli pu-
hetta ton Meritin kans niistä et siinä vois olla jotain tämmöstä liikenne, 
liikenne tuota.. Mitäs nyt voi sanoa että tämmöstä, että käytäs läpi 
noita, noita noita miten päihteet ja liikenne vähän semmosta kurssia. 
Mut niitä ei ilmeisesti nyt ei tällä hetkel sitten oo mahdollista järjestää. 
(Orvokki)

Orvokki toi ohjelmien poisjäännin voimakkaasti esille ottamalla asian puheek-
si lopuksi, vaikka haastattelijana olin jo käsittänyt kaiken tulleen sanotuksi. 
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Tuen tarve ilmaistiin myös niin, että palvelun ja oman elämäntilanteen muutos 
voivat olla rasittavia ja vaikeita samanaikaisina prosesseina. Kokonaistilan-
teen vaikeudesta huolimatta palvelupaikalla nähdään olevan positiivinen 
rooli ihmiskontaktien tarjoajana. Kysyn Hannulta, onko hän pohtinut vaihtoeh-
tona vankeutta ja onko yhdyskuntapalvelu pysähdyttänyt häntä.

V: On kyllä. Oon tosi paljon, ja sen jälkeenkin, ja ennen yhdyskunta-
palveluun tulookin, niin kyllä sitä on miettiny tosi paljon. Sit mulla vielä 
kävi tää tyttökaveri, kenen kanssa seurustelin, ja mistä tääkin tuomio 
sitten tuli, niin sen piti kans tänne [poistettu paikannimi] muuttaa, mut 
se sitten löytinkin uuden jätkäkaverin. Kun se oli [poistettu paikannimi] 
kuukauden töissä, ja sit mä muutin iteksein tänne. Se sit vähän aikaa 
silleen piti mua jännityksessä, et se muuttaa tänne. 

Paskat se mitään muuttanu, niin silleen, et oli, kävin yhdyskuntapal-
velussa, ja sit samalla kävin sitä eroprosessia siinä läpi, niin sillon 
meinas suoraan sanottua voimavarat loppua silleen, että sit oli.. 

Sitten kun mä en vielä tuntenu oikein ketään [poistettu paikannimi], 
niin se jotenkin toimi semmosena hyvänä asiana siinä, että tapas 
ihmisiä ja.. 

K: No jos nyt mietitään sitä, että sä sanoit, jos mä nyt oikein ymmär-
sit, että sä kelasit sitäkin vaihtoehtoo, että sä linnaan joudut, mitä sä 
luulet, et se ois merkinny?

V: Se ois kyllä romauttanu aika, vois sanoo perusteellisesti varmaan 
meikäläisen elämän. Et se, en tiiä sitten, että mihinpäin siitä olis läh-
teny. Et kun se vielä just sattu se oikeudenkäynti silleen, että mä olin 
sillon jo saanu tietää, et mä pääsen tänne [poistettu paikannimi] töihin, 
niin siin ois menny työpaikat, enkä mä varmaan sit ois, kummiskin mo-
raali ois ollu semmonen, että emmä, en ois tullu ees, vaikka linnasta 
oisin päässy, niin enää rohkennu tänne töihin, että sitten oisin varmaan 
lähteny puusepäks jonnekin, tai jotain muuta..

Haastateltavan pyrkimys päästä eroon rikoksista ja päihteistä tulee esille 
myös puhuttaessa asioimisesta kunnan sosiaalityöntekijöiden kanssa. Martti 
esitti vahvaa kritiikkiä sosiaalitoimen työtapoja kohtaan. Kuvatessaan men-
neisyyteen kuuluvaa ajanjaksoa, jolloin muutosta päihdekäytössä ja rikosten 
tekemisessä ei ollut vielä tapahtunut, Martti ottaa samalla itselleen vastuun 
vuorovaikutussuhteen epäonnistumisista.

 K: Joo. Mites, sulla on sit varmaan tässä vuosien mittaan ollu sossun 
kans tekemistä, työvoiman kans tekemistä?

V: On.
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K: Mites sä ne oot kokenu? Onks niissä esimerkiks erilaista asioida 
kun kriminaalihuollos ihmisten kanssa?

V: On. Mut.. On, joo. Ja sit se sosiaalitoimistos asioiminen, niin sehän 
oli vaan siellä, et mä sain ne rahat pois. Valehtelin niin paljon kun ker-
kesin ja semmosta, niin kettuiluu. Mut.. 

No, kun ei ollu pää selvä, et kun täällä (kriminaalihuollossa L.R) oli, niin 
kyl tää, kun ei tänne voinu tulla eikä tänne voi tulla semmoses kunnos-
sa. Ei siinä oo mitään järkee. Kyllä sillain kahtoo, et ei.. Mut.. 

Tuli kumminkin ny käytyy semmosessakin kunnossa, että.. Esitit muka-
mas siellä selvää ja kaikki on asiat OK ja valehtelet ensinnäkin ittelles, 
valehtelet siinä ääneen ja sit valehtelet vielä toiselle ihmiselle. 

Kriminaalihuoltoon ei voi Martin mielestä mennä sellaisessa kunnossa (päih-
tyneenä) kuin asioidessa sosiaalitoimessa. Kyse on mitä ilmeisimmin siitä, 
että Kriminaalihuolto kuuluu seuraamuksen toimeenpanon piiriin. Silti työn-
tekijöiden kanssa syntyvää vuorovaikutusta pidetään pääosin myönteisenä.

Yhdyskuntapalvelulla ja -palvelupaikalla on mahdollisuus olla tukemassa 
 asiakkaan muutospyrkimystä eroon rikoksista ja päihteiden käytöstä. Hannul-
le se merkitsi yksinkertaisesti ihmisten kohtaamista muutoin yksinäiseksi koe-
tussa elämäntilanteessa. Palvelupaikan vahva tuki käy ilmi Ollin vastauksessa 
loppukysymykseen. Hän nostaa palvelupaikalta tehdyn tarjouksen oppi-
sopimuspaikasta esiin ja pitää sitä vahvana luottamuksen osoituksena, mitä 
se tietysti onkin. Yhdyskuntapalvelun aikana palvelupaikan yhdyshenkilön ja 
yhdyskuntapalvelun suorittajan välille on syntynyt sellainen luottamuksellinen 
suhde, että he voivat keskustella tulevaisuudesta ja päihdealalle kouluttautu-
misesta. Jotta tällaista keskustelua voidaan käydä, täytyy osapuolten tuntea 
toisiaan suhteellisen hyvin. Päihdeasioiden käsittelemisen kannalta on merki-
tystä toki myös sillä, että kyseessä on Sininauha ry:n yksikkö. 

K: Onks jotain semmosta, mitä mä en oo älynny kysyä mihinkä sä täs-
sä haluaisit sanoa vielä? Me on periaattees tää mun runko käyty läpi, 
mut onks jotain semmosta?

V: No ei mul, se, ei mul silleen periaattees, mut yks mikä on niin sem-
monen mistä mä voisin sanoo, mitä nyt et varmaan osannukka kysyy. 
Mut mitä ihan voisin sanoo et, et mulla on vielä tossa tosi hienosti 
mahollisuus avautus että mulla yks ohjaaja tuolla niinku Sininauhalla 
mä juttelin sen kanssa ja kerroin vähän omasta menneisyydestä ja 
sanoin ihan, et haluisin tehä päihdetyötä joskus. Niin se sit sano mulle 
et, et hän tonne, tai ehdotti mulle et mä rupeisin Sini-, ton palveluk-
sen jälkeen ku mä oon suorittanu sen, niin hakisin tonne Sininauhalle 
oppisopimuksella. 



156 157

Et siinä on kaks ihmistä suorittanu, ei oo tämmösen yhdyskuntapalve-
lun jälkeen, mutta niinku on kaks ihmistä suorittanu päihdetyöntekijän 
ammatin. Et se sano et mul ois, et mä oon niin hyvin hoitanu siällä 
työni ja ollu niin tunnollinen ja näin, että se puhuu sit mun puolesta. 
Et mä voisin siinä, et kouluttaa itteni et jos mä vaan haluan, niin se on 
mun miälestä aika hieno mahollisuus, että seki vielä tulee tän yhdys-
kuntapalvelun kautta että, semmonen mahollisuus nii.

Yhdyskuntapalvelun tukeva merkitys rikoksista ja niihin johtaneesta päihde-
käytöstä eroon pääsemisessä tulee erityisen selvästi esiin haastateltavien 
verratessa uutta elämäntilannetta kokemuksiin vankeudesta. Tuella on 
merkitystä yhdyskuntapalveluun soveltumisen arviointivaiheessa ja tuomion 
määräämisessä. Harrin mukaan nuorten työpajan ja sen henkilöstön tuki oli 
hänen tapauksessaan ratkaiseva. Koska Harri ei ole ollut päihdehoidoissa, 
vaan lopettanut omin avuin, ei muutosta helposti uskota oikeudessa. Aiem-
missa kolmessa jutussa yhdyskuntapalvelua ei tuomittu, koska hänen oma 
kertomuksensa ei riittänyt vakuuttamaan oikeusistuinta muutoksesta. Hovi-
oikeudelle oli tehty Harrin ja asianajan aloitteesta uusi soveltuvuusselvitys, 
jossa työpajalla oleminen tuli esiin. Se vakuutti tällä kertaa.

Yhdyskuntapalvelu integraation välineenä? – ”Ja tää 
elämä on tääl yhteiskunnassa”

Vankilan ja yhdyskuntapalvelun ero tulee esille ennen muuta siinä, että van-
keus pakottaa olemaan yhdessä sellaisten henkilöiden kanssa, joita tuomittu 
enemmän tai vähemmän haluaisi omassa muutosprosessissaan välttää. 
Vaihtoehtona olisi eristäytyminen muista ja lusiminen erakkona. 

V: --- Voi niinku olla niitten ihmisten kaa tekemisis kenen kaa haluu olla, 
eikä joudu sitoutumaan niihin samankaltaisiin ihmisiin mistä yrittää 
päästä eroon justiin. 
K: Ymmärsinks mä oikein että tää liittyy pyrkimykseen pysyä, erossa 
jengistä jonka kanssa sählää. Ja tässä suhteessa YKP on parempi ku 
vankila niinkö?

V: Joo. Et siel tulee taas niitä tuttavuuksia sitten. Ja sit ei voi, niinku 
olla, niinku silleen.. Se on se kiusaus niin iso sit taas ottaa yhteyttä 
niihin.

Yhdyskuntapalvelua kuvataan päinvastaisella tavalla kuin vankilaa. Yh-
dyskuntapalvelussa joutuu sellaiseen ”ei-tilaan” ja vuorovaikutussuhteisiin 
sellaisten ihmisten kanssa, joilla ei ole tekemistä rikosten kanssa.

 V: --- Et kyl on tullu vähän semmoseks epävarmemmaks ja on sit, 
välillä on tosi epävarma semmosten normaaleitten ihmisten seurassa 
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ja näin mutta eihän tai se, tai seki on ehkä ollu sillon ku on ollu sitä 
käyttöö. Mut nytte ku on ollu ettei oo käyttäny niin kyl mä oon, kyl mä 
hakeudunki siihen semmoseen niinku normaalien ihmisten seuraan, 
et mul on kaverit tällä hetkellä semmosia ketkä ei käytä, et ketkä ei oo 
ikinä käyttäny, et mä en edes oo semmosten kavereitten kanssa ketkä 
käyttää huumeita, en pidä yhteyttä. 

K: Oliks se vaikee päästä eroon siitä joukosta?

V: Oli tosi vaikee ja on, se on viäläki sitä et mul on viälä semmonen 
pari kaveria nyt ketkä on ollu ihan lapsesta niinku nuoresta pojasta asti 
mukana ja hyviä kavereita ketkä on kans sit käyttäny nii, et ku niihinki 
pitäs toisaalta, ja ei oikein voida pitää yhteyttä niin se on vaikee niistä 
luopua ja silleen.

Et me ollaan tyttöystävän kanssa monesti siitä keskustellaankin että, 
et pitäs jättää nekin että, ku ei niistä mitään ja ku ei ne siis, nekään, 
niistäki huomaa et nyt ku itte on ollu käyttämättä nii kyl ne välillä yrittää 
saada sinne takasi, ja se on tosi inhottavaa silleen että. (Olli)

Keskustelusta yhdyskuntapalvelua suorittavan Harrin kanssa alkoi hahmot-
tua, että palvelupaikalla oleminen merkitsee tuomituille osallistumista sel-
laisten ihmisten yhteisöön, jossa ei tehdä eikä suunnitella rikoksia tai puhuta 
niistä. Vaikka Harri vertaa yhdyskuntapalvelua ja vankilaa keskenään kaiken 
aikaa, on lopputuloksena tuskastuminen siihen, ettei vertailua voi tehdä. 
Kyse on toisistaan siinä määrin poikkeavasta rangaistuksista. Haastattelun 
lopussa Harri kuvailee aikaa, jolloin hän käytti päihteitä ”siviilissä”. Siihen 
verrattuna aika yhdyskuntapalvelussa ja nuorten työpajalla on täysin erilai-
nen. Harri käyttää itse jopa termiä ”yhteiskuntaan sopeutuminen”. Haastat-
telussa tulee esille työpaikalla olemisen ja sen edellyttämän säännöllisyyden 
vaikeus. Harri tekee tässä suhteessa suoraa vertailua lainrikkojien ”alakult-
tuuriin” ja ajattelutapaan.

K: Sä oot puhunu paljon tavallaan tästä luottamuksesta ja, sen palaut-
tamisesta. Ja mahdollisuudesta.

V: Niin. Ehkä se on niinku sen.. se niinku, siihen yhteiskuntaan so-
peutumista. Silleen niinku et pystyy, mahollisesti palaamaan siihen 
normaaliin päivärytmiin. Silleen, ettei tarvis niinku, tehä niit rötöksii et 
pystyy muullakin tapaa ansaitseen sen, rahan. Jos on pakko vetää 
niin, sen kun menee töihin ja ostaa sillä kamansa. Niinku monet tekee-
kin. Mut ei se nyt oo silleen.. 

Mun mielestä se on se, ehkä siitä niinku että, pystyy sopeutuu tänne 
niin sanottujen normaalien ihmisten sekaan. Silleen niinku et, pääsee 
eroon siit historiasta. Jos oikeesti haluu.
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K: Jos mä nyt oikein tajusin.. Korjaa sitten. Tavallaan se vaativuus 
tässä tuleekin siitä että elää keskellä yhteiskuntaa ja niitä ihmisiä jotka 
vaatii sulta, että sua ei tarvi pelätä ja että, sä et oo koko ajan tekemäs-
sä jotain. Niin se on itse asiassa tietyllä tavalla vaativampaa kun se 
että sä olisit linnassa niitten kanssa, jotka, joitten kanssa sä oot koko 
tän nuoruutes eläny. Oonks mä ymmärtäny oikein?

V: Jotakuinkin joo.

K: -- tarpeeks monta kertaa, tai ei edes kovinkaan monta kertaa, lin-
nassa oltuaan niin se ei oo enää pelottava paikka.

V: Niin. Ei se ookaan enää sitten. Ja sit tota, se on se, sitoutuminen 
siihen, että sä oot ajoissa paikalla ja, sekin voi olla vaikeeta joillekin. 
Se voi olla ihan ylivoimaisen vaikeeta. Ja sit on tota, jos on kauan 
ollu, tommosessa päihteidenkäyttäjien piirissä niinku niillä on se ihan 
erilainen se ajatusmaailma. Ja ne ajattelee ihan eri tavalla, kun taas sit 
taas semmoset selväjärkiset ihmiset. Niinku, et siihenkin, joutuu.. Sitä 
joutuu sitä omaa paikkaa hakemaan, ja silleen. Kyl tää niinku.. [miettii] 
No ei tää mitenkään voi olla verrattavissa vankilaan kyllä.

Teemaa käytiin lävitse muissakin haastatteluissa. Tarkoituksena oli selvittää, 
ovatko muutkin sitä mieltä, että yhdyskuntapalvelussa rakentuu, tai ainakin 
on mahdollista rakentaa, uudenlaista suhdetta muihin ihmisiin ja arkeen osa-
na omaa muutostyöskentelyä.

K: Oot samaa mieltä?

V: Joo, se on ihan totta että jos sä nyt yhdyskuntapalvelussa, siellä ei 
sanallakaan puhuta, ja siellä ei mielessäkään käy ittellä, ja vaikka ois-
kin, sanotaan että oliskin huumekoukussa, kauheessa koukussa ja olet 
siellä, niin et sä, semmosessa paikassa sun ei tee mieli niitä.

Se ihmiset, mutta nimenomaan vankilassa, siellähän on joka päivä, 
niin, sehän on joka päivä, siit on 8 kertaa ainakin, ulkoilussa, joka 
paikassa, kaikki eri porukat kylmädouppaa koko ajan, se on ihan koko 
ajan. Et helpompi sitten ihan päästä aineista eroon yhdyskuntapalve-
lun kautta kun ihan oikeesti siellä vankilassa se on kuivanarkkaamista, 
ihan täysin. (Reska).

K: Niin siinä puhuttiin sellasta, että kun joutuu linnaan, niin joutuu 
tavallaan keskelle niitä ihmisiä, jotka puhuu rikoksista..

V: Kyllä.

K: Kuivanarkkaa tai..
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V: Kyllä, siihen just, siihen joutuminen, niin.. Se on, se on semmonen 
tilanne, et et sä ny voi siel kulkee tälläin sormet korvissa. Ja omis 
oloissas oleminen, niin se ois vaatinu sitä, et sä todellakin vaan oot 
omis oloissas. Sillain sinne ois täytynytkin lähtee. Pyytää semmoselle 
osastolle missä ne ovet on sit kiinni.

K: Mut sit taas (--)

V: Kun se on vaan niin rankka sit sillain, kyl se ny tietenkin, totta kai 
sinne menee, ei siinä oo sit vaihtoehtoo. Mutta.. Et kyl tää on.. Kun on 
se kova halu ja näin poispäin, niin.. Ja tää elämä on tääl yhteiskunnas-
sa. (Martti)

Vankilassa olleet toivat korostetusti esille sen, että vankilaan sopeutuu hyvin 
nopeasti, minkä jälkeen se ei enää toimi ennaltaehkäisevänä rangaistukse-
na. Pikemmin sitä kuvataan tilana, jossa on vaikea pyrkiä rikoksettomaan 
elämään. Itselleni oli yllätys, että eri haastateltavat olivat varsin yhdenmukai-
sesti sitä mieltä, että vankilaan tottuminen vie vain noin kuukauden. Tämä tuo 
mielenkiintoisen näkökulman yhdyskuntapalvelun integraatioulottuvuuteen. 
Se taittaa osittain kärkeä siltä kritiikiltä, että vankeus voi yhdyskuntapalve-
lua paremmin estää tekemästä uusia rikoksia. Epäilemättä näin on lyhyellä 
aikavälillä. On selvää, että rikosten uusiminen yhdyskuntapalvelun aikana 
on helpompaa kuin vankeudessa. Tilanne on toinen, jos huomioon otetaan 
vankilassa tapahtuvat ja usein piiloon jäävät rikokset (esim. pahoinpitelyt ja 
huumeiden käyttö9). Vankila ei sinällään näytä toimivan pelotteena sen jäl-
keen, kun sen toimintatapoihin on tottunut. Tottumiseen kuluva aika lyhenee 
vankilatuomioiden kertautuessa, kun sekä henkilökunta että toiset vangit ovat 
entuudestaan tuttuja. 

Yhdyskuntapalvelu luottamuksen 
ilmauksena

Yhdyskuntapalvelusta puhuttaessa nousivat esiin toistuvasti sellaiset sanat 
kuin mahdollisuus, mahdollisuuden antaminen, luottamuksen osoittaminen. 
Näistä kehkeytyy eräänlainen vastavuoroisuuden periaate. Tuomittu odottaa 
vastaantuloa yhteiskaunalta, koska hänellä on omia muutospyrkimyksiä. 
Viranomaiset ja palvelupaikat odottavat vastaavasti muutosponnistelujen 
jatkuvan niin, että palveluehdoista pidetään kiinni ja tuomittu pidättäytyy 
rikoksista. Tämä voi kertoa siitä, että ”suomalaiseen keskustelukulttuuriin” so-
pii ”katumusta” ja ”anteeksiantamista” paremmin eräänlainen rationaaliseen 

9 Tämän haastatteluaineiston perusteella on vaikea päätellä, kuinka yleistä tai help-
poa huumausaineiden käyttö vankilassa on, koska haastateltavat puhuvat asiasta 
ristiriitaisesti.
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neuvotteluun perustuva sopiminen. Vastavuoroisuuden ja mahdollisuuden 
antamisen vuoksi yhdyskuntapalvelu tarjoaa mielenkiintoisen areenan, jossa 
voisi kuvitella jopa syntyvän neuvotteluasetelmia oikeuden ja tuomittavan 
kesken. On eri asia, voidaanko sellainen hyväksyä oikeudessa noudatetta-
vaksi yleiseksi periaatteeksi. Tällaista kehitystä kohtaan olisi helppo esittää 
vasta-argumentteja esimerkiksi tasapuolisuuden perusteella, koska kaikilla ei 
ole samoja edellytyksiä neuvotella. Neuvotteluasetelmassa tuomioon vaikut-
taisivat nykyistä enemmän tuomittavan omat toimet. Sue Rex (2005) viittaa 
tutkimuksiinsa, joissa rikoksentekijät kuvaavat itseään tietoisina ja muutok-
seen kykenevinä yksilöinä. 

Yhdyskuntapalvelu on monelle siihen tuomitulle symbolinen ilmaus siitä, 
että yhteiskunta tulee vastaan. Jos tilaisuuteen halutaan tarttua, saa ilmaus 
”vaihtoehto vankeudelle” tällöin juridisen käsitteen asemesta eräänlaisen 
moraalisen tai toimintapoliittisen tulkinnan. Olli pohtii asiaa syrjäytymisen 
näkökulmasta.

V: Ei, se on tosi monella saattaa olla ihan ratkasevassa niinku et jos on 
ollu aikomuksia, että haluaa muuttaa elämää ja lopettaa huumeitten-
käyttö ja sit tulee tämmönen, ja et annetaan se vaihtoehto et sen voi 
suorittaa yhdyskuntapalveluna, niin se on monella tosi ratkasevassa ja 
pelastavassa roolissa. Et ku se että sit heitettäs istumaan niin siällä sit-
te kaikki saattaa kaatua ja mennä että tää on mun miälestä tosi hieno 
ratkasu ja hieno, että se on käytössä.

Luottamuksen teemaa voi pitää yksilön oikeudellisena vaateena yhteiskun-
taa tai valtiota kohtaan. Jos haluaa yrittää ”päästä jaloilleen” tai ”irti rikok-
sista”, niin siihen täytyy saada mahdollisuus. Kysymys on tavallaan aina 
heikomman osapuolen oikeudentunnosta valtion edessä. Yhdyskuntapal-
velu nähdään rangaistuksena, jossa tämä mahdollisuus konkretisoituu juuri 
yhteiskuntaan sijoittumisena eikä erottamisena siitä. Siihen halutaan vastata 
omalla panoksella. Silloinkin kun siinä epäonnistutaan, kritisoidaan hyvin har-
voin itse järjestelmää, koska vastuu (palveluehtojen rikkomisesta) on siirtynyt 
tuomitulle itselleen.

K: Jos aattelee sitä tilannetta, että siinä ois voinu mennä aika paljon..

V: Joo, kyllä, et silleen, miten nyt sanois, ihmiset kohtelee positiivisesti, 
niin sitä itekin asennoituu siihen ihan eri lailla, kun silleen, että kohdel-
tas niinkun tosi negatiivisesti ja silleen vähän osotettas sormella, että 
sää tuut epäonnistuun varmasti. Niin totta kai sillon varmaan epäonnis-
tuu, että päinvastoin sit semmonen, et vaikka tuomittais kuin pahasta 
asiasta, mutta se et ihminen se on silti se suorittajakin, et päinvastoin 
kannustetaan sitä siihen ja kohdellaan sitä ihan niinkun ketä muutakin 
ihmistä. (Hannu).
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Jos yhdyskuntapalvelulla on muutospyrkimyksen kannalta niin suuri vaikutus 
kuin osassa haastatteluja esitetään, voi yhdyskuntapalvelun vaikutus yksilön 
ratkaisuihin olla pitkällä aikavälillä huomattavasti odotettua suurempi. Yhdys-
kuntapalvelua verrattiin useassa haastattelussa niihin kokemuksiin, jotka ovat 
liittyneet vankeuteen. 

K: Kuinka helppo tai vaikee vankilassa on lusia niinku erossa?

V: No, kyl se varmaan onnistuis. Mut ei se helppoo oo. Et siel on niinku 
kumminkin.. Kaikki niinku on niin.. Niil on niin pinttyny päähän se tapa, 
elämäntapa, et tota, et kyl niit tyrkyttää niinku sitä. Ja niinkun silleen 
kuivanarkkaa niin sanotusti. Ja koko ajan puhuu niistä asioista ja, sil-
leen niinku. Tai jotku. Mut sit on taas semmosii äijii mitkä ei niinku, mitä 
ei kiinnosta ollenkaan ne puheet. Et ne on se nuoremmat on semmosii 
mitkä hehkuttaa koko ajan. Et siin tulee ittelläki semmonen kylmä hiki. 
(Harri)

Lopuksi on paikallaan muistuttaa, että haastatteluissa vankeudesta puhutaan 
vankilan ulkopuolella ja tietoisena siitä, että tutkimusaiheena on yhdyskunta-
palvelu. Asetelman muuttuessa voisivat myös puheen painotukset muuttua.

5.3 YHTEENVETOA 
YHDYSKUNTAPALVELUN KOKEMISESTA 
RANGAISTUKSENA

Jo aiemmin on käynyt ilmi, että syytäjille ja tuomareille yhdyskuntapalvelu on 
rangaistus, joka sijoittuu lain tarkoittamalla tavalla ehdollisen ja ehdottoman 
vankeusrangaistuksen väliin, osana niin sanottua asteittain ankaroituvaa 
järjestelmää. Tämä rajoittaa yhdyskuntapalvelun käyttöä ja selittänee osal-
taan sen suhteellisen alhaisen käyttöasteen. Yhdyskuntapalvelussa rangais-
tustaan suorittaessaan henkilö on säännöllisessä, tiiviissä ja tarkoin normein 
säännellyssä tilanteessa ja osana jotain (työ)yhteisöä jossakin kansalaisyh-
teiskuntaan kuuluvassa organisaatiossa. Tämä tekee siitä myös erilaisen 
sekä ehdottomaan että ehdolliseen vankeuteen verrattuna.

Edellä on haettu vastausta siihen, miten yhdyskuntapalvelu mielletään ran-
gaistuksena. Yhdyskuntapalvelu on kaikkien haastateltujen ryhmien mielestä 
rangaistus, jolla on yhteiskuntaan integroivia piirteitä. Myös oikeuslaitoksen 
edustajat perustelevat kontrolliaspektin rinnalla yhdyskuntapalvelun niitä 
piirteitä, jotka luovat säännöllisyyttä elämään ja liittävät yhdyskuntapalvelun 
suorittajia (työ)yhteisöihin, joissa tehdään hyödyllistä työtä, eli toisenlaisiin 
sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin kuin vankilassa. Tärkeänä pidetään niin 
ikään sitä, että yhdyskuntapalvelussa tuomittu joutuu rajoittamaan päih-
teidenkäyttöään. Kun yhdyskuntapalvelurangaistus kestää toteutetun jak-
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sotuksen (kaksi kertaa viikossa neljä tuntia) vuoksi annetun tuomion koko 
pituuden, sitä pidetään ”ammattilaisten keskuudessa” suhteellisen vaativana 
rangaistuksena. Huomiota sai osakseen yhdyskuntapalvelun ”klassinen” pe-
rustelu siitä, että yhdyskuntapalvelu ei katkaise tuomitun yhteyttä työhön tai 
perheeseen. Oikeuslaitoksen edustajat eivät näytä suuresti epäilevän uusien 
vaihtoehtoisten seuraamusten kehittelyjä sillä edellytyksellä, ettei syyttämi-
sen, tuomion mittaamisen ja tuomitsemisen rajaa suhteessa toimeenpanoon 
hämärretä. Toimeenpanossa luotetaan vankasti Kriminaalihuoltolaitokseen ja 
sen yhteistyöverkostoihin.

Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijät luottavat yhdyskuntapalveluun. Heidän 
puheenvuoroissaan yhdistyvät eri toimijoiden näkökulmat kokonaisuudeksi. 
Tämä kertoo mielestäni kriminaalihuoltotyön erityisyydestä ja siitä, että yh-
dyskuntapalvelu sijoittuu formaalin ja informaalin oikeuden mielenkiintoiseen 
rajapintaan. Kriminaalihuoltotyölle voidaan nähdä paikka, jossa yhdistyy 
asiakastyö ja viranomaisten välisen yhteistyön itsenäinen kenttä moniongel-
maisen asiakaskunnan asioissa. Jouko Karjalainen (1989) kuvasi – tai en-
nusti – erään murroksen, jossa sosiaalityölle jätetään jäähyväiset kriminaali-
huoltotyön kontekstissa. Uskon yhdyskuntapalvelua koskevan tutkimuksen 
tarjoavan edellytyksiä miettiä ja keskustella siitä, miten ja millaisena sosiaali-
työ voidaan ottaa takaisin kriminaalihuoltotyön kontekstiin (vrt. Yhdyskunta-
seuraamustyön… 2006).

Yhdyskuntapalvelun suorittajat vahvistavat edellä sanottua omalla kokemuk-
sellaan. Yhdyskuntapalvelu on merkinnyt – paitsi ehkä itsestään selvänä 
pidettävää ”parempaa” vaihtoehtoa vankilalle – monille tuomituille perheti-
lanteen vakaana pysymistä, mielekästä säännöllistä tekemistä ja sosiaalisia 
suhteita, jotka poikkeavat niistä, jotka ovat liittyneet päihteisiin ja rikosten 
tekemiseen. Se on merkinnyt usealle yksinäiselle ihmiselle sellaista vuorovai-
kutusta, jota he eivät muutoin koe. Vaikka kokemuksia pidetään myönteisinä, 
yhdyskuntapalvelu koetaan samalla varsin vaativaksi rangaistukseksi. Jotta 
positiiviset puolet yhdyskuntapalvelusta realisoituvat, täytyy myös palvelun 
suorittajan itsensä ponnistella.

Yhdyskuntapalvelun suorittajissa on tässä aineistossa huomattavan paljon 
henkilöitä, jotka ovat olleet myös vankilassa. Aineiston perusteella ei pidä 
tehdä pitkälle meneviä päätelmiä vankeudesta, koska se ei ole ollut tutki-
muksen kohteena. Silti haastateltavien esittämä vertailu osoittaa mielestäni 
sen, että yhdyskuntapalvelussa on jotain erityistä. Minusta tuo erityisyys 
liittyy kansalaisyhteiskuntaan. Samalla kun yhdyskuntapalvelu perustuu pal-
kattomaan työhön, se samalla liittää tuomitut ainakin lyhyeksi aikaa johonkin 
työyhteisöön, jossa he joutuvat elämään yhteisön kulttuurin ja normiston 
piirissä ja ehdoilla.

Yhdyskuntapalvelua suorittavista merkittävä osa kuvaa yhdyskuntapalvelun 
myönteistä liittymistä omaan muutostyöskentelyynsä pyrkiä eroon päihteistä 
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ja rikoksista. Joukossa on toki niitä, jotka eivät puhu tällaisesta muutoksesta, 
vaan yhdyskuntapalvelu on ”vielä yksi mahdollisuus”. Heillekin yhdyskunta-
palvelu tarjoaa mahdollisuuden vankilan välttämisen ohella saada onnistu-
misen kokemuksia työstä ja niistä sosiaalisista verkostoista, jonka yhteyteen 
he joutuvat palvelupaikoilla. Myös heille yhdyskuntapalvelu soveltuvuussel-
vityksineen, mahdollisine ohjelmineen ja toimeenpanoineen tarjoaa mahdol-
lisuuden pysähtyä ja arvioida elämäntilannettaan. Kriminaalihuoltotyöntekijät 
pitivät varsin yksituumaisesti tätä pysäyttämistä yhdyskuntapalvelun ja oman 
työnsä tärkeimpänä puolena. Vankila ”pysäyttää” myös, mutta se samalla 
eristää. 

”Mahdollisuuteen” liittyy tärkeänä teemana luottamus, jota on tarpeen jatko-
tutkimuksessa analysoida perusteellisesti. Luottamuksesta puhuttaessa on 
kyse siitä, että yhteiskunta on antanut vielä mahdollisuuden. Tätä on syytä 
vielä tarkemmin analysoida suhteessa kansalaisyhteiskunnan käsitteeseen ja 
viitekehykseen, jolloin tarkasteltavaksi tulee erilaisten sosiaalisten verkosto-
jen rooli lainrikkojan yhteiskuntaan integroimisessa.
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Kuvio: Yhdyskuntapalvelu rangaistuksena

Informantti Formaalin oikeuden 
alue
Leimaa-antavana 
byrokraattis-juridinen 
oikeusajattelu

Informaalin oikeuden alue
Leimaa-antavana hyvinvointi-
mallista lähtevä oikeusajattelu

Lisähuomioita

Syyttäjät ja 
tuomarit

•	rajautuu selke-
ästi ehdollisen ja 
 ehdottoman vankeus-
rangaistuksen väliin 
ja se rajaa osaltaan 
käyttöastetta

•	pääosin 
yhdyskuntapalvelu-
rangaistukseen 
luotetaan

•	yksilöllinen harkinta tulee soveltu-
vuuden arvioinnin kautta vahvasti 
mukaan, jolloin ei ole ”uusklassi-
sesti” kyse vain tuomion mittaa-
misesta teon ja lain perusteella

•	yhteiskuntaan integroivat piirteet 
tulevat esiin säännöllisyyden, pit-
käjänteisyyden ja kurin alaisuuden 
kerrontana; jonkin verran myös 
työyhteisöön kuulumista korosta-
vana puheena

•	luottamus palvelu-
paikkoihin ja Kriminaali-
huoltolaitoksen kykyyn 
organisoida toimeen-
pano on vahva

•	valmiuksia uusien vaihto-
ehtoisten seuraamusten 
kokeilemiseen on jos 1) 
myös jatkossa toimeen-
pano- ja syyttämis-/ 
tuomitsemisprosessit 
pidetään erillään ja 2) 
jos voidaan määritellä, 
mikä on seuraamuksen 
rangaistusulottuvuus (vs. 
esim. hoito)

Kriminaali
huolto
laitoksen 
työn tekijät

•	nähdään ennen 
 muuta mahdollisuu-
den antamisena

•	jonkin verran 
vaihtelua sen 
suhteen voidaanko/ 
pitäisikö tuomita 
useita yhdyskunta-
palvelutuomioita 
samalla henkilölle

•	vahva usko seuraamuksen integ-
roivaan ulottuvuuteen silloin kun 
suorittaja haluaa muutosta

•	osalla työntekijöistä olisi halu 
tehdä enemmän eli hyödyntää 
asiakkaan ”pysäyttämisen” 
potentiaalia

•	yhdyskuntapalvelun suorittajan 
kuuluminen työyhteisöön on 
tärkeää ja rajoittaa myös päihde-
käyttöä

•	palvelujen arki tunnetaan, 
mutta tiettyä huolta kannetaan 
yhdenmukaisuudesta ja palvelu-
paikkojen jaksamisesta ja siten 
myös saatavuudesta jatkossa

Palvelu
paikan 
yhdys
henkilöt

•	kaikki haastatel-
lut  hyväksyivät 
periaatteen ran-
gaistuksen suorit-
tamisen kansalais-
yhteiskunnassa 
vankilan asemasta

•	työyhteisöön kuuluminen
•	hyödyllisen työn tekeminen
•	joissakin selvästi myös ohjataan 

asiakaskontakteihin ja sitä pide-
tään tärkeänä

•	joissakin asiakaskontaktit taas 
 rajataan eri syistä palvelu-
tehtävien ulkopuolelle 

•	vapaaehtoisina pyyde-
tyistä haastatteluista 
rajautuivat todennä-
köisesti kriittisimmät 
puheen vuorot kokonaan 
pois 

Yhdyskunta
palvelun  
suorittajat

•	ajan rajaaminen 
tiukasti palvelutuntien 
etu käteismäärittelyn 
kautta

•	palvelutehtävät ja 
työyhteisöön kuulu-
minen sitovat ja ovat 
vaativia

•	jonkin verran mai-
nintoja ”häpeästä”, 
jännittämisestä ja/ tai 
sovittamisesta

•	perustellaan usein 
”järkevyydellä” ja 
taloudellisuudella

•	osalla liittyy vahvasti artikuloituun 
omaan muutostyöskentelyyn irti 
rikoksista ja päihteistä, jolloin 
yhdyskuntapalvelusta kerrotaan 
”luottamuspuheena” niin ”yhteis-
kunnan” kuin palvelupaikan 
osalta

•	useita onnistumisen kokemuksia 
niin työtehtävissä kuin sosiaalisis-
sa suhteissa

•	oman elämäntilanteen konventio-
naalisten suhteiden säilyttäminen 
on mahdollista, mutta on myös 
mainintoja, että yhdyskunta-
palvelu on nimenomaan edesaut-
tanut sellaisten syntymistä

•	24:stä haastateltavasta 7 
eksplikoi pitkäkestoisen 
muutostyöskentelyn irti 
rikoksista ja päihteistä; 
kolmelle yhdyskunta-
palvelu oli vankilaa 
”parempi vaihtoehto”; 
ja loput puhuivat myös 
muutospyrkimyksistä, 
mutta niistä kerrotaan 
enemmän suunnitelmina 
tai mahdollisuuksina, 
joita yhdyskuntapalvelun 
suorittaminen voisi tukea
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6. LOPUKSI
Kun tutkimuksen empiirisenä aineistona ovat haastattelut, raportointivai-
heeseen liittyy epäröinti siitä, kuinka paljon on tehnyt vääryyttä ihmisten 
kokemuksille (vrt. Pösö 2004). Tutkija rajaa näkökulman haluamakseen ja 
joutuu karsimaan paljon sanotusta pois. Tutkija tekee tiivistyksiä ja käsit-
teellistämisiä, jotka vain osittain ovat suoraan johdettavissa alkuperäisestä 
aineistosta. Tämän raportin suhteen epäröintiä on lisännyt se, että raportti on 
osa tutkimushanketta, joka tähtää väitöskirjan tekoon. Kerätty aineisto tulee 
teoreettisen jäsennyksen jälkeen uudelleen tarkemman analyysin kohteeksi. 
Siksi mukaan on otettu suhteellisen paljon sitaatteja sen uhallakin, että luetta-
vuus kärsii.

Tutkimusraportista tulisi voida nähdä, mihin tutkija on pyrkinyt, millaisin 
metodein analyysi on tehty ja mitkä ovat päätelmät. Tässä vaiheessa omaa 
tutkimustani tutkimuskysymyksinä olivat yhdyskuntapalveluun valikoituminen, 
yhdyskuntapalvelun kokeminen rangaistuksena ja kolmantena kysymykse-
nä, jota sivuttiin muiden teemojen yhteydessä, suhtautuminen mahdollisiin 
uusiin ”vaihtoehtoisiin” yhdyskuntaseuraamuksiin. Viimeksi mainittu kysymys 
on jäänyt varsin vähälle käsittelylle, koska kaksi muuta teemaa olivat aivan 
riittävän laajoja. Lisäksi ”mahdollisesti tulevista” seuraamuksista on vaikea 
keskustella. Haastattelut ja niiden analyysi tehtiin teemahaastatteluina. Haas-
tatteluja ei analysoitu ”kertomuksina”, vaan ne muodostavat eri informanttien 
näkökulmista tarkastellun kokonaisuuden kustakin teemasta.

Analyysin tärkeä lähtökohta on ollut tarkastella yhdyskuntapalvelua arjen 
toimintana. Tämä on merkinnyt oikeustieteellisen lähestymistavan sijaan 
yhteiskuntatieteellistä lähestymistapaa. Tutkimusta on tehty aineistolähtöi-
sesti valittujen teemojen ja em. yhdyskuntapalvelun arjen rajaamana. Ana-
lyysivaiheessa arjen teemasta alkoi kehittyä alustava teoreettinen jäsennys, 
jota kutsun kansalaisyhteiskunnan viitekehykseksi. Olen liittämässä siihen 
sosiaalisen kontrollin teorian aineksia. Kehittäminen jatkuu osana väitöstutki-
mustani.

Tässä raportissa alustava teoreettinen jäsennys näkyy siten, että tarkastel-
lessani palvelupaikkojen arjen toimintaa palvelutehtävien rinnalla olen ana-
lysoinut sitä sosiaalista verkostoa, johon yhdyskuntapalvelun suorittajat (ja 
palvelupaikoilla olevat ihmiset) kiinnittyvät tai mihin heillä olisi mahdollisuus 
kiinnittyä. Näin siksi, että yhdyskuntapalvelussa on erityistä sekä sille omi-
naista ja tärkeää se, miten seuraamus onnistuu yhdistämään kaksi erilaista 
toimintalogiikkaa. Muodollisella toimeenpanolla ja kansalaisyhteiskuntaan 
sijoittuvalla arjen toimintalogiikalla – tai varminta on sanoa toimintalogiikoilla 
– on erilaiset lähtökohdat. Tällöin palkaton työ ”ylittää” muodollisen rangais-
tuksen ulottuvuuden, jota usein kuvataan ”palkattomaksi, kaksi kertaa viikos-
sa neljä tuntia kerrallaan tehtäväksi, työksi”. Edellä on esitetty argumentteja 
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sen puolesta, että yhdyskuntapalvelurangaistukseen kuuluu olennaisella 
tavalla enemmän kuin muodollinen aika, johon yhdyskuntapalvelu suoritta-
jansa sitoo. Yhdyskuntapalvelu on yhtä aikaa haluttu (useimmille) vaihtoehto 
vankilalle ja yhtä aikaa vaativa (useimmille) rangaistus. 

Johtopäätökseni on, että yhdyskuntapalvelu on rangaistus, jossa palkatto-
maan työhön yhdistyvät sosiaaliset verkostot. Parhaimmillaan nämä tuke-
vat tuomittua omassa muutostyöskentelyssä ja huonoimmillaankin hänelle 
tarjoutuu mahdollisuus pysähtyä arvioimaan omaa tilannettaan. Näin yhdys-
kuntapalvelu seuraamuksena avaa muutosmahdollisuuden kahdella tasolla. 
Työtehtävät ja niiden ympärille rakentuva kommunikaatio sekä sosiaaliset 
suhteet tarjoavat mahdollisuuden rangaistustaan suorittavalle henkilölle 
muutostyöskentelyyn. Sitä voidaan tarkastella yhteiskunnallisen integraation 
käsitteen varassa. Toisaalta yhdyskuntapalvelu seuraamuksena avaa mah-
dollisuuden yksilölliseen elämäntilanteen tarkasteluun. Sitä kuvattiin aineis-
tossa usein termillä ”pysähtyminen”. Kummankin asiakkaan prosessin tuke-
minen puolestaan edellyttää ammatilliselta kriminaalihuolto- ja sosiaalityöltä 
omaa osaamistaan. Toistaiseksi tällaisen kriminaalihuoltotyön ja lainrikkojien 
erityispiirteet huomioon ottavan sosiaalityön tekeminen on sattumanvaraista. 
Asiakkaan tulee olla varsin taitava saadakseen sellaista apua.

Palvelupaikkojen rooli on minulle tutkijana avautunut moniaineksisempana 
kuin odotin. Yhdyskuntapalvelun suorittajien erilaiset valmiudet ja tarpeet 
edellyttävät laajaa palvelupaikkojen kirjoa. Tämä puolestaan tuo esiin sen, 
että kriminaalihuoltotyö on ammatillista työskentelyä formaalin ja informaalin 
oikeudenkäytön rajapinnassa. Jotta työ olisi tuloksellista, sitä tulisi kehittää 
ottaen huomioon tämän rajapinnan erityispiirteet.

Soveltuvuusselvitys ja valikoituminen 
yhdyskuntapalveluun

Yhdyskuntapalvelu sijoittuu sekä formaalin että informaalin oikeuden alueel-
le. Asteittaisen ankaroitumisen periaatteen mukaisesti se asettuu vankilan ja 
ehdollisen vankeustuomion väliin, vaikka se on vaihtoehto vankeudelle alle 
8 kk:n ehdottomissa vankeusrangaistuksissa. Formaalin oikeuden alueella 
yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitys tarkoittaa arviota yhdyskuntapal-
velusta suoriutumisesta. Tällöin se on asiakirja, joka tuotetaan syyttäjälle ja 
oikeudelle. Vaikka asiakirjana heitä kiinnostaa lähinnä loppuarvio henkilön 
soveltuvuudesta, he pitävät asiakkaan kohtaamista ensiarvoisen tärkeänä.

Yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksellä on myös muunlaisia funktioita, 
jos sitä tarkastellaan informaalin oikeudenkäytön suunnasta. Kriminaalihuol-
lon työntekijöille se on ammatillisen työn väline interventioihin asiakkaan 
elämään ja auttaa häntä pysähtymään arvioimaan omaa elämäänsä. Se on 
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työväline myös siten, että samalla kun arvioidaan suoriutumista, alkaa usein 
palvelupaikan etsiminen. Tässä yhteydessä pohditaan pääsääntöisesti 
tukitoimien ja mahdollisten ohjelmien käyttöä. Palvelupaikoille soveltuvuuden 
arviointi merkitsee sitä, että he voivat luottaa siihen, että yhdyskuntapalvelun 
suorittaja voidaan ottaa suorittamaan tuomiotaan juuri heille.

Soveltuvuusselvitys aloittaa usein varsin pitkäkestoisen vaiheen, jossa 
yhdyskuntapalveluun tuomittu on jonkinlaisen huomion kohteena ja jossa on 
mukana erilaisia toimijoita. 

1. Syyttäjä tekee arviointia miettiessään pyytääkö hän soveltuvuus-
selvitystä. 

2. Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijä arvioi (1–[2] haastattelua) 
 asiakkaan elämäntilannetta soveltuvuusselvityksen tekemisen 
yhteydessä. 

3. Tarvittaessa he pyytävät muilta viranomaisilta arviointitietoja ennen 
kuin Kriminaalihuoltolaitos tekee lausunnon.

4. Syyttäjä perehtyy soveltuvuusselvityslausuntoon ja päättää, aikoo-
ko hän esittää yhdyskuntapalvelurangaistusta.

5. Oikeus perehtyy lausuntoon, arvioi sitä suhteessa oikeuden suulli-
sessa käsittelyssä kertyvään tietoon ja määrää tuomion.

6. Kriminaalihuoltolaitos arvioi asiakkaan tilanteen uudelleen yhdys-
kuntapalvelun toimeenpanon alkaessa yhdessä tuomitun kanssa.

7. Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijä ja yhdyskuntapalveluun tuomit-
tu käyvät palvelupaikalla ja arvioivat, onnistuuko yhdyskuntapal-
velu kyseisessä palvelupaikassa. Yhdyshenkilöllä voi olla varsin 
aktiivinen rooli tässä tilanteessa.

8. Jokainen palvelukerta tarkistetaan ja yhdyskuntapalvelun palvelu-
paikalla arvioidaan yhdyskuntapalvelua suorittavan sen hetkinen 
palvelukelpoisuus. Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijät tekevät 
joskus ennalta ilmoittamatta käyntejä palvelupaikalla.

9. Palvelun sujumista seurataan palvelupaikalla.

10. Jos yhdyskuntapalvelussa on ohjelmia tai erilaisia ryhmiä, 
 yhdyskuntapalvelun suorittajan toimimista arvioidaan ja tarkkail-
laan niissä.
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11. Yleensä palvelun päätyttyä tehdään yhteinen arvio yhdyskunta-
palvelun sujumisesta.

Yhdyskuntapalveluun soveltumisen kynnys on suhteellisen matala, jos sitä 
arvioidaan suhteessa tehtyihin lausuntoihin. Tilanne muuttuu, jos tarkaste-
luun otetaan ne, jotka voisivat muodollisesti saada yhdyskuntapalvelutuo-
mion eli tuomitaan enintään 8 kk:n vankeusrangaistukseen. Kun vain n. 35 % 
niistä, jotka voisivat saada yhdyskuntapalvelutuomion, tuomitaan siihen, voi 
kynnystä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle pitää korkeana. Kynnyksen 
korkeus ei kuitenkaan selity soveltuvuusselvityksistä ja niistä annettavista 
lausunnoista. Tarkempaa pohtimista kaipaisi myös soveltuvuusselvityksen 
rooli kokonaisuutena. Lainrikkojien kanssa tehdään huomattavan paljon 
erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä (ks. esim. Karjalainen & Rautniemi 2006, 
85) eri viranomaisissa ja rangaistusprosessin eri vaiheissa. Merkittävä osa 
soveltuvuusselvityksissä kerätystä tiedosta ja vuorovaikutuksesta asiakkaan 
kanssa ei kuitenkaan johda asiakassuhteeseen Kriminaalihuoltolaitoksessa.

Yhdyskuntapalvelu rangaistuksena

Aineiston perusteella voi sanoa, että yhdyskuntapalvelu on rangaistus, joka 
kytkee palkattoman työn kautta tuomitun yhteyteen jonkin (työ)yhteisön kans-
sa. Koska yhdyskuntapalvelun toimeenpano sijoittuu kansalaisyhteiskuntaan, 
on palvelupaikan ihmisillä ja heidän toimintakulttuurillaan tärkeä rooli tuomion 
toteutumisessa. Myös nämä kansalaiset itse tulevat mukaan prosesseihin, 
jotka liittyvät rankaisemiseen. Arkisissa tilanteissa syntyy jännitteitä, mutta 
analysoimani aineiston perusteella ne ovat määrällisesti suhteellisen vähäi-
siä. Ne palvelupaikat, jotka kokevat toiminnan liian vaativaksi tai perustaltaan 
epäonnistuneeksi, lakkaavat ottamasta yhdyskuntapalvelun suorittajia. Mitä 
ilmeisimmin palvelupaikkojen kanssa tehtävään yhteistyöhön tulisi suunnata 
nykyistä suurempi työpanos etenkin siinä tapauksessa, että yhdyskuntapal-
velun käyttöastetta halutaan nostaa nykyisestä. Siihen lienee ainakin talou-
dellisia paineita. Tilanne on sama, jos halutaan kehittää yhdyskuntapalvelun 
niin sanottua yhteiskuntaan integroivaa ulottuvuutta.

Kaikilla haastatelluilla ryhmillä oli yksituumaisen myönteinen käsitys siitä, 
että yhdyskuntapalvelu on – ainakin nykyisillä reunaehdoilla – tarkoituksen-
mukainen ja sillä on tuomittuja yhteiskunnassa kiinni pitävä, joskus jopa 
siihen kiinnittävä, merkitys. Tämä merkitys syntyy kokonaisuudesta, johon 
kuuluu palkaton työ ja johon voidaan yhdistää ohjelmia ja suorittajaa tuke-
via elementtejä. Pelkkien ohjelmien käyttöön ei uskota, koska se merkitsisi 
rangaistusluonteen hämärtymistä ja sosiaalisten verkostojen kaventumista. 
Yhdyskuntapalveluun voitaisiin useimpien haastateltavien mielestä sisällyttää 
sen sijaan palvelutunteja, joiden aikana Kriminaalihuoltolaitoksen työntekijät 
ja yhdyskuntapalvelun suorittajat kohtaisivat. Tällainen toimintamalli voisi 
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parantaa yhdyskuntapalveluun tuomittujen asemaa muiden viranomais-
ten suuntaan sellaisena palveluohjauskonseptina, jossa ohjattaisiin myös 
palvelu järjestelmää eikä vain asiakasta.

Avoimia kysymyksiä

Tässä tutkimuksessa syntyi yhdyskuntapalvelusta odottamaani monipuoli-
sempi kuva. Juuri palvelupaikkojen arki menestystarinoineen ja ristiriitoineen 
on alue, jonka rikkaus yllätti, vaikka yhdyskuntapalvelu oli minulle muuten en-
tuudestaan tuttu. Toimin alkukesästä 2007 erään asukasyhdistyksen puitteis-
sa itsekin yhdyshenkilönä ja tutustuin seuraamukseen käytännössä palvelu-
paikan näkökulmasta. Kokemus auttoi ymmärtämään monia niitä asioita, joita 
tässä raportissa tuon esiin.

Yhdyskuntapalveluun sisältyy paljon potentiaalia kehittyä yhteiskuntaan 
integroivana, asiakkaita voimavaraistavana ja yhteiskunnallisesti merkittävä-
nä seuraamuksena. Uskon, että sen tärkeä ominaispiirre liittyy siihen, mitä 
olen yrittänyt kuvata kansalaisyhteiskunnan käsitettä käyttäen. Informaalin 
ja formaalin yhdistäminen näyttää olevan mahdollista. Mutta onko realistis-
ta ajatella, että yhdyskuntapalvelu vahvistuisi tässä suhteessa vankemmin 
yhdyskuntaseuraamuksena? Onko yhdyskuntapalvelu liian lyhytkestoinen 
rangaistus, jotta kiinnittymistä voisi tapahtua? Voidaanko integroitumista yh-
teiskuntaan edesauttaa ammatillisella työllä? Vai onko niin, että mittaamalla 
yhdyskuntapalvelua lyhyen perspektiivin taloudellisilla mittareilla, se on juuri 
nykyisessä muodossa optimaalinen rangaistus rajatulle joukolle lainrikkojia?

Onko realistista ajatella, että yhdyskuntaseuraamukset määrittyisivät ja 
niiden määrä kasvaisi sellaisten rakenteiden varaan, jossa kansalaisuus, 
kuuluminen sosiaalisiin verkostoihin ja vieläpä ihmisten kiinnittäminen py-
syvästi tällaisiin verkostoihin olisi keskeinen tavoite? Haluan uskoa, että se 
on mahdollista. Tarkoitukseni on palata aineistoon jatkaakseni tutkimustani 
tästä näkökulmasta. Tutkimuksen kuluessa alkoi orastaa käsitys, että sosiaa-
lisen kontrollin teorian ja ”habermasilaisen” kommunikaatioteorian pohjalta 
on mahdollista analysoida yhdyskuntapalvelussa vaikuttavaa ”arjen järkeä”, 
joka elää kansalaisyhteiskunnan moniaineksisessa toimintakentässä.
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SAMMANFATTNING
Samhällstjänst är en relativt outforskad fråga i Finland, trots att straffet tilläm-
pas i ganska stor omfattning. Samhällstjänsten ersätter ett stort fängelse i 
Finland. Att påföljden är betydelsefull både som straff och som ekonomisk 
lösning var ett incitament till denna undersökning. Jag blev intresserad av 
samhällstjänst som forskare, eftersom jag ville närma mig detta i sig juridiska 
fenomen från ett samhällsvetenskapligt perspektiv för att öppna fenomenets 
kriminalpolitiska och socialpolitiska dimensioner. Tillämpningen och trovär-
digheten av samhällstjänst, som är en viktig del av det allt vidare spektrumet 
av samhällspåföljder, är beroende av hur tjänsten accepteras av myndighe-
terna å ena sidan och av den s.k. breda allmänheten å andra sidan. Därför 
fäste jag i undersökningen vikt vid den vardagliga verksamheten, dvs. vad 
som egentligen sker i samhällstjänsten och hur de olika aktörerna upplever 
och förhåller sig till tjänstgöringen. En viktig aspekt var att skapa en bild av 
hur samhällstjänst upplevs som ett straff.

Approachen till samhällstjänst och uppfattningar om tjänsten grundar sig på 
intervjumaterial. De intervjuade består av både myndigheter och kontaktper-
soner på tjänstgörningsplatserna som hör till det s.k. civila samhället. Också 
dömda intervjuades. Intervjuerna fördelar sig på följande sätt:

Intervjuer Antal Sidantal
Tjänstgörare 24 personer 314
Kontaktpersoner på tjänst-
göringsplatserna

10 personer 128

Anställda i kriminalvården 26 personer 
i fyra gruppintervjuer och en 
individuell intervju

130

Åklagare 4 personer  
i en gruppintervju och en indi-
viduell intervju

38

Domare 11 personer  
i tre gruppintervjuer

63

Totalt 75 personer 673

Utförandet av samhällstjänst undersöktes som vardaglig verksamhet. Svar 
på följande undersökningsfrågor söktes utifrån intervjuer med aktörerna.

1. Hurdan betydelse har samhällstjänst – enligt tjänstgörarna, kon-
taktpersonerna på tjänstgöringsplatserna, de verkställande myn-
digheterna, åklagarna och domarna – som ett straff och ett medel 
att främja att de dömda integreras i samhället?
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2. Hur sker uttagningen, och vem väljs ut, till samhällshällstjänst i den 
process när lämplighetsutredningar begärs och görs upp?

3. Hur förhåller sig tjänstgörarna, kontaktpersonerna på tjänstgö-
ringsplatserna, de verkställande myndigheterna, åklagarna och 
domarna till idéer om att reformera samhällstjänsten? 

Granskning av samhällstjänst som ett straff som verkställs i vardagslivet 
aktualiserade två aspekter som jag ska närmare granska i kommande 
forskning. Å ena sidan tog man i intervjuerna upp den s.k. informella eller 
inofficiella rättsskipning som uppstår genom praktiska lösningar på tjänst-
göringsplatserna. Samhällstjänst regleras noggrant och bestämmelserna 
iakttas. Men den omständighet att straffet blir en del av verksamheten i det 
civila samhället medför det oaktat helt avvikande element jämfört med de 
element som hänför sig till traditionella fängelsestraff. Denna konfrontation 
av juridisk-byråkratiska normer och det civila samhällets normer benämns 
”vardagsförnuft” i forskningen.

Det empiriska materialet sammanförs med två mera omfattande teoretiska 
referensramar. Utifrån materialet förefaller det uppenbart att samhällstjänst 
innebär för en avsevärd del av tjänstgörarna ett straff som gör det möjligt att 
ansluta sig till vissa konventionella sociala nätverk som inte främjar krimina-
litet. Det finns två huvudformer av Travis Hirschs (2008, 1969) och Gottfred-
sons & Hirschs (1990) kontrollteori: 1) teorin om social kontroll och 2) teorin 
om självkontroll. På basis av dessa två dimensioner förklaras kriminalitet 
och hur man lösgör sig från kriminalitet med både sociala och individuella 
faktorer (se också Kivivuori 2008, s. 186–215). Indelningen är intressant med 
tanke på undersökningen av samhällstjänst.

Om försvagad social kontroll leder till ökad kriminalitet, kan det antas att 
de påföljder som förstärker den sociala kontrollen, nätverken och stödet är 
ägnade att reintegrera den dömde i samhället, förstärka integrationen och 
således reducera återfallsbrottslighet. Även om mitt forskningsintresse är 
fokuserat på dimensionen av social kontroll, innebär det inte att individens 
eget ansvar ska underskattas. Att öka social interaktion som inte främjar kri-
minalitet kan tvärtom skapa bättre förutsättningar för att individen ska kunna 
försöka ändra sig själv.

De viktigaste resultaten

”Vardagsförnuftet” gäller inte bara det faktum att s.k. lekmän jobbar med de 
dömda. Det kan på ett mycket mera seriöst plan gälla ett element i hela på-
följdssystemet med vars hjälp den teoretiska grunden för samhällspåföljder-
na, verksamhetsmöjligheterna och -gränserna kan i större omfattning förstås.
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Samhällstjänst är ett straff som kombinerar oavlönat arbete med sociala 
nätverk. I bästa fall stödjer dessa den dömde i hans eller hennes försök att 
ändra sig, i sämsta fall får han eller hon en möjlighet att stanna upp för att 
utvärdera sin egen situation. På så sätt öppnar samhällstjänst en ändrings-
potential på två plan. Arbetsuppgifterna, den arbetsrelaterade kommunika-
tionen och de sociala relationerna ger tjänstgöraren en möjlighet att arbeta 
med att ändra sig. Detta kan granskas utifrån begreppet social integration. 
Å andra sidan ger samhällstjänst den dömde en möjlighet att tänka igenom 
den individuella livssituationen. I materialet beskrevs detta ofta med ter-
men ”att stanna upp”. Att stödja bägge processerna hos klienter kräver ett 
särskilt kunnande i det professionella kriminalvårds- och socialvårdsarbetet. 
Tills vidare har socialt arbete som beaktar särdragen i kriminalvården och 
hos lagöverträdare varit sporadiskt. Klienten måste vara synnerligen skicklig 
för att kunna skaffa sådan hjälp.

Jag fick som forskare en betydligt mera mångfacetterad bild av tjänstgö-
ringsplatserna jämfört med mina förväntningar. De olikartade färdigheterna 
och behoven hos tjänstgörarna, men också hos tjänstgöringsplatserna, 
kräver ett brett spektrum av tjänstgöringsplatser. Denna omständighet ger 
för sin del vid handen att kriminalvårdsarbetet är ett professionellt arbete 
på gränslinjen mellan formell och informell rättsskipning. För att arbetet ska 
vara framgångsrikt ska det utvecklas så att särdragen av denna gränslinje 
beaktas.

Samhällstjänst är belägen inom både formell och informell rätt. På det for-
mella rättsområdet innebär utredning av lämplighet för samhällstjänst sam-
tidigt en utvärdering av hur tjänsten kan klaras av. Då gäller det en handling 
som utarbetas för både åklagaren och domstolen. Även om dessa främst 
är intresserade av den slutgiltiga utvärderingen av den dömdes lämplighet, 
anser de ändå att det är av största vikt att träffa klienten.

Men utredningen av lämplighet för samhällstjänst har också andra funktio-
ner, om den granskas från den informella rättsskipningens perspektiv. För 
kriminalvårdspersonalen är den ett professionellt hjälpmedel för att ingripa 
i klientens liv och hjälpa honom eller henne att stanna upp för att tänka 
igenom den egna livssituationen. Den är ett verktyg också i den mening 
att letandet efter en tjänstgöringsplats ofta inleds på samma gång när man 
utvärderar hur klienten ska klara av tjänsten. I samband med detta övervä-
ger man i regel hur eventuella stödåtgärder och program ska tillämpas. För 
tjänstgöringsplatserna innebär lämplighetsutredningen att man kan lita på 
att den som dömts till samhällstjänst kan antas för straffverkställighet uttryck-
ligen på platsen i fråga.

En lämplighetsutredning inleder ofta en långvarig och krävande period då 
den som dömts till samhällstjänst är föremål för flera slag av uppmärksamhet 
och kontroll.
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1. Medan åklagaren prövar fallet beslutar han eller hon om lämp-
lighetsutredning ska begäras. 

2. En kriminalvårdstjänsteman bedömer (på basis av en eller två 
intervjuer) klientens livssituation när lämplighetsutredningen görs 
upp.

3. Vid behov begär de utvärderingsinformation av andra myndighe-
ter innan kriminalvårdsväsendet gör upp ett utlåtande.

4. Åklagaren gör sig förtrogen med lämplighetsutlåtandet och beslu-
tar om han eller hon ska föreslå samhällstjänst.

5. Domstolen bekantar sig med utlåtandet, utvärderar det i relation till 
den information som samlats vid den muntliga behandlingen vid 
rätten och meddelar domen.

6. Kriminalvårdsväsendet gör tillsammans med klienten en ny utvär-
dering av klientens situation när verkställigheten av samhällstjänst 
inleds. 

7. En kriminalvårdstjänsteman och den som dömts till samhällstjänst 
besöker tjänstgöringsplatsen och bedömer om tjänsten kommer 
att lyckas på platsen i fråga. Kontaktpersonen kan spela en högst 
aktiv roll i denna situation. 

8. Varje tjänstepass granskas, och tjänstgöringsplatsen bedömer 
tjänstgörarens duglighet till samhällstjänst vid varje enskild tid-
punkt. Kriminalvårdstjänstemännen besöker ibland tjänstgörings-
platsen utan att meddela saken i förväg.

9. Tjänstgöringsplatsen granskar hur tjänsten utförs.

10. Om tjänstgöringen omfattar diverse program eller gruppverksam-
het, ska tjänstgörarens handlingar i samband med dessa utvärde-
ras och granskas.

11. Efter att tjänstgöringen slutförts utarbetas vanligen en gemensam 
utvärdering av hur samhällstjänst utförts.

Tröskeln till lämplighet för samhällstjänst är relativt låg när den den jämförs 
med de utlåtanden som getts. Men situationen förändras om granskningen 
också omfattar de åtalade som formellt kunde dömas till samhällstjänst. 
Bara ca 35 procent av de åtalade som kunde dömas till samhällstjänst döms 
i själva verket till denna påföljd. Tröskeln till domar till samhällstjänst kan 
anses vara hög.
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Betydelsen av resultaten med tanke på utvecklandet av kriminalpolitiken lig-
ger i det faktum att samhällstjänst förefaller åtminstone under verkställighets-
tiden koppla ihop den dömde med det samhälle där han eller hon förväntas 
leva utan kriminalitet i framtiden. Det är en fundamental skillnad jämfört med 
fängelsestraff. En viktig fråga i kommande forskning lyder: är det realistiskt 
att tänka sig att ett allt större antal samhällspåföljder skulle grunda sig på 
strukturer där medborgarskap, tillhörighet till sociala nätverk och rentav 
syftet att sammanbinda mänskor permanent med dessa nätverk vore det 
viktigaste målet?
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SUMMARY
Community service has not been studied widely in Finland although its use 
is relatively extensive. Community service substitutes for one large prison in 
Finland. The significance of community service both as a sanction and as a 
financial solution was one of the incentives to launch the study. As a re-
searcher, I was interested in studying community service by approaching the 
phenomenon that is considered judicial as such from a social point of view 
with an aim to open up the dimensions related to criminal policy and social 
policy. The use and credibility of community service as part of the expanding 
community sanction field depend on how it is accepted by both the authori-
ties and the general public. Therefore, this study focuses on the everyday 
activity, i.e., what happens in community service and how different operators 
regard it. An important element was to bring out a view of how community 
service is perceived as a sanction.

In this study, community service and the views on it are approached with the 
help of interview material. The interviewees included both the authorities and 
the contact people of the community service places operating in the field of 
the so-called civic society as well as the offenders sentenced to community 
service. The interviews were grouped as follows:

Interviews Number of interviewees Pages (12pt)

Service clients 24 314
Contact people of the  
service places

10 128

Probation officers 26 
four group interviews and 
one individual interview

130

Prosecutors 4 
one group interview and 
one individual interview 

38

Judges 11 
three group interviews

63

Total 75 673

Community service and its realisation were studied as an everyday activity. 
Based on the interviews with the operators, I seek answers to the following 
study questions.

What do the community service clients, the contact people of the service 
places, the authorities enforcing community service, as well as the prosecu-
tors and the judges think about the significance of community service as a 
sanction and as a tool for promoting the integration into the society of the 
sentenced offenders?
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How does the selection to community service happen in a process of re-
questing and preparing a suitability assessment and whom does it concern? 

What do the community service clients, the contact people of the service 
places, the authorities enforcing community service, as well as the prosecu-
tors and the judges think about the reform ideas of community service?

Studying community service as a sanction that is enforced in the course of 
everyday life brought out two viewpoints, which are aimed to be studied in 
more detail in a further research. The interviews revealed a so-called infor-
mal use of justice arisen from the practical solutions of the service places. 
Community service is regulated tightly and the regulations are also followed. 
Nevertheless, introducing a sentence as part of the operation of the civic 
society brings completely different elements to the sentence compared with 
those which are related to traditional prison sentences. In this study, the en-
counter between the juridical and bureaucratic norms and the civic society 
norms is referred to as “practical sense”.

The empirical material is connected to two more extensive theoretical frame-
works. Based on the material, it appears to be evident that a major part of 
the community service clients consider it a sentence that enables them to 
attach to some conventional social networks that do not promote criminality. 
The control theory developed by Travis Hirschi (2008 [1969]) and Gottfred-
son & Hirschi (1990) consists of two main forms: 1) social control theory and 
2) self-control theory. With the help of these two dimensions, criminality and 
the detachment from it are explained by both social and individual factors 
(also Kivivuori 2008, 186–215). From the point of view of community service, 
the distinction is interesting. 

If a weakened social control increases the committing of offences, it can be 
assumed that sanctions, which strengthen social control, social networks, 
and social support, are ideal for attaching back to the society or, in other 
words, promoting integration and, thus, reducing recidivism. Even though 
the interest of this study is in the extent of social control, it does not mean 
that it underestimates the responsibility of an individual. On the contrary, 
increased social interaction that does not promote criminality can improve 
the abilities of an individual to carry out his own change work. 

Main results 

The ”practical sense” does not only refer to the fact that so-called laymen 
deal with sentenced offenders. In a much more serious sense, it may be a 
question of an element that is developed in the penal system and that enab- that is developed in the penal system and that enab-
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les a wider understanding of the theoretical basis, the operating possibilities, 
and the operation limits of community sanctions. 

Community service is a sentence where unpaid work is combined with social 
networks. At their best, these factors support the sentenced offender in his 
own change process and, at the worst, they offer the offender an opportunity 
to stop and evaluate his own situation. Thus, community service as a sanc-
tion opens a possibility to change at two levels. The work tasks and the com-
munication and social relations built around the tasks offer the sentenced 
offender an opportunity to change. It can be reviewed based on the concept 
of social integration. On the other hand, community service as a sanction 
provides an opportunity of an individual examination of the life situation. In 
the interview material, this was often described with a term “stopping”. Sup-
porting both of the processes of the client requires a specific competence 
from the professional probation and social work. So far, carrying out this kind 
of probation work and social work that takes into account the special fea-
tures of the offenders is random. The client has to be quite skilful to receive 
such help.

The role of the service places has unfolded to be more complex than I had 
expected as a researcher. The different abilities and needs of the community 
service clients as well as the service places call for a wide variety of service 
places. This brings out the fact that probation work is professional work in 
the interface of the formal and informal use of justice. In order for the work 
to be productive, it should be developed by taking into account the special 
features of this interface.

Community service is placed in the area of both formal and informal justice. 
In the area of formal justice, the suitability assessment of community service 
means an evaluation of the ability to carry out community service. Thus, it is 
a document that is produced for the prosecutor and the court. Although they 
are mainly interested in the final assessment of the suitability of the offender, 
they still consider meeting the client vitally important.

The community service suitability assessment also has other functions if it is 
reviewed from the viewpoint of informal use of justice. For the probation offic-
ers, it is a professional tool for intervening in the life of the client and helping 
him to stop and evaluate his own life. It is a tool also in that sense that while 
the ability to carry out community service is assessed, the search for a serv-
ice place is often started. This mainly means considering the use of support 
activities and possible programmes. For the service places, the suitability 
assessment means that they can trust in that the community service client 
can be taken to serve the sentence in that exact place.
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The suitability assessment often starts a quite long and demanding phase 
where an offender sentenced to community service is the object of some 
kind of attention and control. 

1. The prosecutor evaluates the situation when deciding on whether 
to request a suitability assessment. 

2. The probation officer evaluates the life situation of the client in 
connection with the preparation of the suitability assessment (1 
[–2] interviews).

3. When necessary, the officer asks for assessment information 
from other authorities before the Probation Service completes the 
statement.

4. The prosecutor reads the suitability assessment statement and 
decides on whether he is going to propose a community service 
sentence. 

5. The court reads the statement, evaluates it in relation to the infor-
mation received during an oral hearing, and imposes the sen-
tence.

6. The Probation Service reassesses the situation of the client 
together with him when the enforcement of community service 
begins.

7. The probation officer and the offender sentenced to community 
service visit the service place and assess whether the community 
service could be carried out at the service place in question. The 
contact person may have a quite active role in this situation.

8. Each service time is checked and, at the community service 
place, the current capacity of the community service client to 
carry out the service is assessed. The probation officers occa-
sionally visit the service place without notifying beforehand. 

9. The progress of the service is followed at the service place. 

10. If community service includes programmes or different groups, 
the performance of the community service client is assessed and 
observed in them.

11. When the service is completed, a joint assessment is usually 
made of the progress of the community service. 
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The threshold of the suitability for community service is relatively low if it is 
assessed in relation to the made statements. The situation changes if the 
examination covers those who could formally be sentenced to community 
service. Only about 35% of those who could be sentenced to community 
service are sentenced to it. Thus, the threshold of sentencing to community 
service can be considered high.

From the viewpoint of criminal policy and its development, the significance 
of the results is that, at least for the duration of serving the sentence, com-
munity service seems to attach the sentenced offender to the society where 
he is expected to live without committing offences in future. The difference 
compared with prison sentence is fundamental. From the perspective of 
further study, an important question is whether it would be realistic to think 
that community sanctions would be defined and their number would inc-
rease based on such structures where the main goal would be citizenship, 
participation in social networks, and even permanent attachment of people 
to those networks.
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LIITTEET: 
Haastattelupyyntö yhdyskuntapalvelun suorittajille 

Pyyntö osallistua haastattelututkimukseen

Hei,

Käännyn puoleesi, koska olen tekemässä tutkimusta yhdyskuntapalvelusta ja siihen 
tuomittujen asemasta palvelun suorittamisen aikana. Yhdyskuntapalvelua on tut-
kittu Suomessa varsin vähän ja sitä suorittavien omia kokemuksia on kerätty vielä 
vähemmän. Yhdyskuntapalveluun liittyy monenlaisia viranomaisten ja kansalaisten 
odotuksia, jotka perustuvat sekä tietoon että luuloihin. Siksi olisi tärkeää saada myös 
palvelua suorittaneiden ja sen keskeyttäneiden kokemuksia esille. Kokemuksesi on 
tärkeä myös yhdyskuntapalvelua koskevien mahdollisten uudistusten kannalta.

Haastattelulla pyrin saamaan esille niitä kokemuksia, joita palvelun suorittajilla on 
yhdyskuntapalvelusta. Mitkä asiat ovat olleet auttamassa ja mitkä haittaamassa pal-
velun suorittamista? Miten olet kokenut asemasi palvelupaikalla tai eri viranomaisten 
kanssa asioidessasi? Miten yhdyskuntapalvelun suorittaminen on vaikuttanut muutoin 
Sinun tai läheistesi elämään? Haluan haastatella Sinua ilman tarkasti rajattuja kysy-
myksiä kuullakseni kokemuksistasi omilla sanoillasi.

Saat tämän yhteydenottopyynnön kriminaalihuoltolaitoksen työntekijän kautta. Näin 
siksi, että voit itse päättää haluatko antaa yhteystietosi käyttööni ja siten suostua 
haastateltavakseni. Kun saan yhteystietosi, voin ottaa Sinuun yhteyttä ja voimme 
sopia haastattelun ajankohdasta. Henkilötietojasi ei käytetä tutkimuksessa. Tarvitsen 
ne saadakseni suostumuksesi haastatteluun ja yhteyden Sinuun.

Olen saanut tätä tutkimusta varten rahoituksen oikeusministeriöltä ja olen aikeissa 
tehdä sosiaalityön väitöskirjatutkimuksen, johon myös aineistoa käytän.

Etukäteen yhteistyöstä kiittäen

Lasse Rautniemi

p: xxxxxxx tai sähköposti xxxxxx

Toivon yhteystietoja, jolla saan Sinuun yhteyden haastattelusta sopimista varten. Voit 
jättää tiedot KHL:n työntekijälle, hän toimittaa ne minulle. Kiitos etukäteen.

Nimesi: _________________________________________________

Tapa jolla toivot minun ottavan yhteyttä (puhelinnumero, postiosoite, sähköposti tai 
jokin muu tapa): 
 _________________________________________________

 _________________________________________________
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Haastattelupyyntö palvelupaikoille

Pyydän kohteliaimmin saada teidät haastateltavaksi yhdyskunta
palvelua koskevaan tutkimushankkeeseen, jossa haastattelen palvelun 
suorittajien lisäksi palvelupaikkojen yhdyshenkilöitä, Kriminaalihuolto
laitoksen työntekijöitä sekä syyttäjiä ja tuomareita.

Tutkimukseni kestää ensi vaiheessa vuoden 2008 helmikuuhun, jolloin luovu-
tan tutkimusraportin Rikosseuraamusvirastolle oikeusministeriön kriminaali-
poliittisen osaston myöntämän rahoituspäätöksen (10.12.2006 7/013/2005) 
mukaisesti. Tarkoitukseni on jatkaa sen jälkeen väitöskirjatutkimusta. Tutki-
mushankkeella on rikosseuraamusvirasto myöntämä tutkimuslupa (5.4.2007 
päätös 9/912/2007).

Olen saanut yhteystietonne siten, että olen poiminut otannan KHL:n Porin 
aluetoimiston palvelupaikkarekisteristä keskusteltuani aluetoimiston henkilö-
kunnan kanssa. Pyrin saamaan monipuolisen otannan palvelupaikoista 
KHL:n Porin, Tampereen ja Hämeenlinnan aluetoimistojen alueilta. Monipuoli-
nen haastateltavien joukko takaa sen, että yhdyskuntapalvelun arjen onnis-
tumiset ja myös vaikeudet palvelun järjestämisessä saadaan raportoiduksi. 
Sen vuoksi toivon, että voisin saada suostumuksenne haastatteluun.

Korostan, että en tee tutkimusta viranomaisille vaan riippumattomana 
tutkijana. Yksittäisiä haastatteluja ei raportoida eikä niitä luovuteta ke
nellekään. Haastattelut kootaan yhtenäiseksi raportiksi. 

Otan yhteyttä viikon kuluessa tämän kirjeen saapumisesta tai voitte ottaa 
minuun yhteyttä alla oleviin osoitteisiin. 

Tutkimus tapahtuu tekemällä haastattelu, joka myöhemmin litteroidaan eli pu-
retaan tekstiksi. Tähän mennessä tehdyissä haastatteluissa on kulunut aikaa 
vajaa tunti. Tulen teille sopivana aikana haluamaanne haastattelupaikkaan. 
Muita toiveita omalta puoleltani ei ole kuin, että haastattelutilassa ei olisi mui-
ta henkilöitä häiriöiden minimoimiseksi.

Lasse Rautniemi
tutkija
Pikassos Oy, sosiaalialan osaamiskeskus
Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa
p: xxxxxxxxxx
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Teemahaastattelurunko/palvelun suorittajat

Korosta, että olet KHL:n ulkopuolinen tutkija etkä tee tutkimusta heidän 
toimeksiannostaan. Myös sitä, etteivät yksittäiset vastaukset tule näkyviin 
raportoinnissa?

Teema 1: Palvelun aloittaminen ja kokeminen, YKP:n soveltuvuusselvi
tysvaihe

Teeman alla on tarkoitus käydä keskustelua siitä kuinka palvelun suorit
taja on kokenut palvelun aloittamisvaiheen. Tuleeko puheessa esille yh
teys soveltuvuusselvityksen ja tuomioistuimen/ palvelun suorittamisen/ 
palvelupaikan suhteen? Antaako suorittaja puheessaan soveltuvuussel
vitykselle erityisiä merkityksiä? Millaisena ”yhteisönä” suorittaja kokee 
palvelupaikan?

Palvelupaikalla oleminen, apukysymyksiä
Miten kuvaisit asemaasi palvelupaikalla – onko sinne esimerkiksi helppo 
mennä?
Keiden kanssa olet tekemisissä palvelupaikalla vai teetkö työtehtäviä yksin?
Eroavatko tehtäväsi muiden tekemistä tehtävistä?
Mistä siellä puhutaan?
Tuleeko rikos keskusteluissa esille jollakin tavoin?
Miten kuvailisit suhdettasi yhdyshenkilöön (puhutko hänen kanssaan palve-
luun liittyvistä asioista tai vaikeuksista)?
ja toisaalta muihin työntekijöihin?

Palvelun aloittaminen ja sen suorittaminen, apukysymyksiä
Miten koit soveltuvuusselvitystilanteen, miten muistat sen?
Miten koet soveltuvuusselvityksen vaikuttaneen tuomioistuimessa?
Miten koit palvelun aloittamisen, miten muistat tilanteen?
Mitkä asiat ovat tuottaneet onnistumisen kokemuksia Sinulle?
Mitkä asiat ovat olleet vaikeita palvelun suorittamisessa?
Ennakoitiinko soveltuvuusselvityksessä mahdollisia vaikeuksia ja 
miten niistä puhuttiin ja kirjattiin lausuntoon?

Teema 2: Suhde kriminaalihuoltotyöntekijöihin, muihin viranomaisiin tai 
omiin verkostoihin

Teeman alla on tarkoitus käydä keskustelua siitä kuinka palvelun 
suorittaja on kokenut palvelun aikana suhteensa KHL:oon tai muihin 
viranomaisiin. Tuleeko puheessa esille tällaisia suhteita, millaisena ne 
kuvataan, tuleeko esille toiveita, jotka eivät täyty? Entä onko olemassa 
sellaisia verkostoja, jotka tukevat/ vaikeuttavat palvelua ”epävirallisesti” 
– tuleeko yksinäisyyden teema esille?
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Apukysymyksiä
Onko sinulla aiempaa kokemusta kriminaalihuoltolaitoksen työntekijöistä?
Millaisina koet kriminaalihuoltolaitoksen työntekijät?
Millaista on heidän kanssaan asiointi?
Mitä asioita käsittelette kriminaalihuoltotyöntekijöiden kanssa?
Miten koet keskustelutilanteet asiakastapaamisissa kriminaalihuoltotyönteki-
jöiden kanssa?
Jos sinulla on elämäntilanteeseesi liittyviä vaikeuksia, jotka vaikeuttavat 
palvelun suorittamista, voitko keskustella niistä kriminaalihuoltotyöntekijöiden 
kanssa?
Onko sinua kuultu tarpeeksi kriminaalihuoltotyöntekijöiden taholta?

Onko muita viranomaisia, joiden kanssa asioit palvelun suorittamisen aikana?
Keitä?
Millaisissa asioissa?
Mistä puhutte?
Onko palvellun liittyviä muita viranomaiskontakteja (esim. päihdejakso tms.)

Miten YKP tuomio on vaikuttanut omaistesi suhtautumiseen?
Saatko tukea?
Keille kerrot asiasta – puhutko palvelusta muiden kanssa/ ketkä tietävät?

Entä ystävät, naapurit työtoverit?

Teema 3: Elämänkulku lyhyesti ennen YKP:n aloittamista 

Teeman alla on tarkoitus käydä keskustelua suorittajan elämäntilan
teesta ja elämänkulkuun vaikuttaneista tekijöistä siinä vaiheessa kun 
rikos on tehty ja/tai tuomio on annettu. Niistä tekijöistä, joilla suorittaja 
mahdollisesti taustoittaa rikoksen tekemistä ja mahdollisesti niiden/sen 
tekemisen aloittamista. Keskusteluun nousevat mahdollisesti päihtei
den käytön muutokset, avioerot, sairaudet, työttömyydet sekä asumi
seen ja koulutukseen liittyvät asiat.

Apukysymyksiä
Milloin teit rikoksen, josta tämä tuomio on annettu?
Onko aiempia tuomioita à mitä tuomioita?
Millainen elämäntilanteesi silloin oli? Olitko työelämässä, koulutuksessa jne.? 
Oliko siinä tapahtunut jotain muutoksia? (parisuhde päättynyt, alkoholin käyt-
tö lisääntynyt, jne.) 

Teema 4: Kerro mikä merkitys tällä YKP tuomiolla on ollut Sinulle

Teema 5: Millaisena rangaistuksena pidät YKP:a?
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Teemahaastattelurunko/ palvelupaikat

Korosta, että olet KHL:n ulkopuolinen tutkija etkä tee tutkimusta heidän 
toimeksiannostaan. Myös sitä, etteivät yksittäiset vastaukset tule näkyviin 
raportoinnissa?

************** 

Minkälainen teidän työyhteisönne on palvelupaikkana?

Miksi olette tarjoamassa palvelupaikkoja?

Millaisia tehtäviä ja toimipisteitä teillä on?

Onko palvelun suorittajia koko ajan? / Useampiakin suorittajia?

Onko haastateltava itse tekemisissä henkilökohtaisesti palvelun suorit
tajien kanssa?

Ovatko osa työyhteisöä, tekevätkö samoja tehtäviä kuin muut?

Teettekö rajauksia esimerkiksi tiettyjen rikosten suhteen?

Muistuuko mieleen erityisiä ongelmia, joita on jouduttu setvimään erityi
sellä tavalla?

Mikä kuva on syntynyt yhteistyöstä KHL:n kanssa?
Onko helppo kääntyä heidän puoleensa?
Saako apua tarvittaessa?
Millaista tarvetta lisätukeen on, jos on?
Jääkö kenties jotain informaatiota antamatta kiireen tai muun syyn vuoksi?

Millainen kuva on syntynyt soveltuvuusselvityksistä, onko onnistuttu 
riittävän hyvin arvioimaan suoriutumisedellytykset suoriutumisen/ pal
velupaikkaan sopeutumisen suhteen?
Miten hyvin asiakkaiden kanssa on asiat käyty ennakkoon lävitse ennen 
palvelun alkua?
Käykö KHL:n työntekijä aina ennakkoon asiakkaan kanssa?
Saatteko riittävästi palautetta omasta työstänne?

Tuleeko paljon sellaisia yhdyskuntapalvelun suorittajia, joista näkee, 
että tämän henkilön kanssa tulisi työskennellä enemmänkin kuin mitä 
nyt työskennellään?
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Onko työyhteisössänne käyty sisäisesti keskustelua siitä, kuuluuko 
tämä toiminta meille. Jakaako oma väki tehtävän yhteisesti?
Onko keskustelu käytännöllistä (töiden järjestämiseen liittyvää) vai peri-
aatteellista (suhtautuminen rikoksiin)?
Onko ollut haluja / keskusteluja lopettamisesta?
Onko pidetty tietoisesti taukoja? Miksi?
Kuinka helppoa on pitää rajoista kiinni?
Tuntuuko, että vastuuta on liikaa palvelupaikalla esim. arvioinnissa palvelu-
kunnosta?

Onko teillä työllistettyjä, harjoittelijoita, kuntouttavassa työtoiminnassa 
tms. muita henkilöitä
Jos on aiheuttaako erilaisten toimijoiden mukana olo vaikeuksia, väsymystä 
tms.
Kuinka työllistävinä YKP – palvelijat koetaan?

Onko ollut myös tilanteita, joissa YKP:n suorittaja tekee myös tärkeää ja 
vaativia tehtäviä?

Miten näet palvelujärjestelmän (sosiaalitoimi, työvoima yms.) toimivuu
den YKP – palvelua suorittavien kannalta?

Voisiko yhdyskuntapalvelua suorittaa yksityisillä ns. normaaleilla työ
paikoilla?

Onko yhdyskuntapalvelussa mahdollista nähdä yhteiskuntaan integroi
via tai kuntouttavia elementtejä?

Mitä sanoisit niille ihmisille, jotka ovat sitä mieltä, ettei tämä ole rangais
tus lainkaan?
Mistä koostuu rangaistus?

Koetko, että olet osana sellaisessa prosessissa, jossa joku voisi päästä 
eroon rikoskierteestä?

Miten suhtautuisit työn rinnalla mahdollisesti lisättäviin tunteihin esim. 
keskusteluihin kriminaalihuollon työntekijöiden kanssa – onko sille 
tilausta?

Miten arvioisit, jos aikarajaa muuntamisesta nostettaisiin esimerkiksi 
vuoteen?
Palveluajat ehkä pitenisivät? Tulisi vakavampia rikoksia? Ehkä suorittajien 
työkyky ja motivaatio laskisi.

Onko jotain sellaista jota en ole osannut kysyä tai jotain jota haluaisit 
vielä ottaa esille?
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Teemahaastattelurunko/ tuomarit

Korosta, että olet KHL:n ulkopuolinen tutkija etkä tee tutkimusta heidän 
toimeksiannostaan. Myös sitä, etteivät yksittäiset vastaukset tule näkyviin 
raportoinnissa?

************** 

Esittäytymiskierros. Kuinka kauan tuomarin virassa? Kuinka jokapäiväi
nen asia yhdyskuntapalvelu asia on tuomarityössänne?

KHL:stä arvio, että soveltuvuusselvityspyyntöjen määrä olisi vähen
tynyt?

Teettekö rajauksia esimerkiksi tiettyjen rikosten suhteen? 

Miten tulkitsette lain kohtaa (3 §)jossa yhdyskuntapalveluun tuomitaan, 
jollei, aiempien yhdyskuntapalvelurangaistusten ole katsottava olevan 
esteenä tuomitsemiselle

Uudet rikokset ja yhdyskuntapalvelu, palvelun keskeyttämiseen vaikut
tavat tekijät? 
Jatkuuko palvelu rikkeistä huolimatta usein? Tuottaako se ongelmia?

Onko yhdyskuntapalveluun tuomittavien joukossa käsityksenne mu
kaan paljon sellaisia henkilöitä, joiulle sitä ei pitäisi tuomita ehdottoman 
vankeuden asemasta.

Millaiseen rangaistukseen ajattelette tuomioistuimen tuomitsevan kun 
se määrää yhdyskuntapalvelurangaistuksen. Mistä se rangaistus siinä 
muodostuu?

Tunnetteko riittävästi sen käytännön toteutusta?

Onko yhdyskuntapalvelussa mahdollista nähdä yhteiskuntaan integroi
via tai kuntouttavia elementtejä? Millaiseen rangaistusteoreettiseen 
ajatteluun kansalaisyhteiskuntaan sijoittuva rangaistus pohjaa mieles
tänne?

Miten suhtautuisit työn rinnalla mahdollisesti lisättäviin tunteihin esim. 
keskusteluihin kriminaalihuollon työntekijöiden kanssa – onko sille 
tilausta?

Miten arvioitte sitä, jos vaihtoehtoja yhdyskuntaseuraamuksiin lisätään, 
voiko tuomioistuinlaitos olla lähempänä toimeenpanoa kuin se nykyisin 
on?
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Miten arvioisitte, jos aikarajaa muuntamisesta nostettaisiin esimerkiksi 
vuoteen?

Millainen kuva on syntynyt soveltuvuusselvityksistä, onko onnistuttu 
riittävän hyvin arvioimaan suoriutumisedellytykset suoriutumisen/ pal
velupaikkaan sopeutumisen suhteen? 

Millainen kuva on syntynyt yhteistyöstä KHL:n kanssa?

Miten näette palvelujärjestelmän (sosiaalitoimi, työvoima yms.) toimi
vuuden YKP – palvelua suorittavien kannalta?

Voisiko yhdyskuntapalvelua suorittaa yksityisillä ns. normaaleilla työ
paikoilla? 

Onko jotain sellaista jota en ole osannut kysyä tai jotain jota haluaisit 
vielä ottaa esille?
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Teemahaastattelurunko/ KHL:n työntekijät

Korosta, etteivät yksittäiset vastaukset tule näkyviin raportoinnissa?

Aloitus: Eli aloitetaan siitä, et kukin teistä kertoo etunimensä ja tehtä
väsi täällä ja oletko kaikissa yhdyskuntapalvelun tehtävissä mukana vai 
onko teillä jonkin näköistä työnjakoa. 

Teema 1: 
YKP:n soveltuvuusselvitysvaihe, miksi se tehdään?

Apukysymyksiä
yksi vai useampi haastattelu?
taustatietoja muilta viranomaisilta?
käytättekö valtaa tehdessänne soveltuvuusselvityksiä?
tukitoimien määrittely?
toimeenpanon ja selvitysvaiheen välinen suhde?
kuinka iso osa työpanoksesta kuluu

Teema 2: 
Miten tulkitsette/ arvelette oikeusistuimien tulkitsevan lain kohtaa (3 
§), jossa yhdyskuntapalveluun tuomitaan, jollei, aiempien yhdyskunta
palvelurangaistusten ole katsottava olevan esteenä tuomitsemiselle. 
Onko vaihtelua tämän suhteen, voiko niistä puhua palvelupaikoilla?

Teema 3: 
Kuinka hyvin tunnette palvelupaikkojen arkea, mitä siellä tapahtuu? 
 Millaista palautetta saatte palvelun suorittajilta tai palvelupaikoilta? 
Vaihtelevatko sääntöjen tulkinnat?

Teema 4: 
Mikä käsitys teillä on asiakkaidenne ja sosiaalityöntekijöiden (tai mui
den viranomaisten) välisestä suhteesta?

Teema 4: 
Jos olisi käytettävissä tunteja asiakkaan kanssa yhdyskuntapalvelun 
sisällä, mihin niitä tulisi käyttää?

Teema 5: 
Voisiko yhdyskuntapalvelua suorittaa yksityisillä ns. normaaleilla työ
paikoilla?

Teema 6:
Nyt tekisin semmoisen loppukysymyksen, että kukin teistä kertoisi mikä 
yhdyskuntapalvelun merkitys teidän mielestänne on, mikä siinä on se 
ydin tai tärkein asia tai onko siinä jotain sellaista mikä tökkii noin peri
aatteellisesti.
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