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Tiivistelmä
tutkimus on jatkoa vuonna 2012 julkaistulle pilottitutkimukselle, jossa kartoi-
tettiin vankilaelämän laatua neljässä eri vankilassa suoritetulla lomakekyse-
lyllä ja sitä täydentävällä laadullisella tutkimuksella. tutkimuksella haluttiin 
antaa pilottitutkimusta kokonaisvaltaisempi kuva rikosseuraamusten laadus-
ta sisällyttämällä siihen vankeuden lisäksi myös yhdyskuntaseuraamukset. 
Laajemman ja vertailukelpoisemman aineiston avulla pyrittiin selvittämään, 
toistuvatko pilottitutkimuksen esiin nostamat erot vankeuden lisäksi myös 
yhdyskuntaseuraamuksissa ja mitkä tekijät näitä eroja tällöin selittäisivät. 
voidaanko eroja selittää pilottitutkimuksen tavoin työ- ja organisaatiokulttuu-
reista käsin ja vaikuttaako tämä siihen, miten kriminaalipolitiikan rangaistuk-
sellisuus-, tehokkuus- ja kuntouttavuustavoitteet toteutuvat vankeudessa ja 
yhdyskuntaseuraamuksissa?

tutkimus toteutettiin kaikissa vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistois-
sa pilottitutkimuksessa käytetyn englantilaisen ilmapiiritutkimuksen pohjalta. 
Lisäksi kolmessa yhdyskuntaseuraamustoimistossa kerättiin laadullista ai-
neistoa haastattelemalla henkilökuntaa ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaita. 
Haastattelujen tavoitteena oli tehdä näkyväksi yhdyskuntaseuraamusten 
laatuun vaikuttavia kulttuurisia toiminta- ja ajattelumalleja.

Laadulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa laajassa mielessä kaikkia van-
keuden ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoon liittyviä tekijöitä. 
Henkilösuhteiden kautta välittyvän toiminnan lisäksi sitä tarkastellaan myös 
organisatorisessa ja fyysis-materiaalisessa yhteydessään moniulotteisesti. 
Laadun oletetaan muotoutuvan toiminnan taustalla olevien rikosoikeusus-
komusten kautta. rikosoikeususkomuksia ovat rangaistususko, tehokkuus-
usko sekä huolenpito- ja humaaniususko. ne toimivat kriminaalipolitiikan ja 
käytännön olettamuksina siitä, millaiseksi laadun halutaan kehittyvän kaikis-
sa ulottuvuuksissaan. 



tutkimus näytti jo pilottitutkimuksessa esiin nousseiden erilaisten työ- ja or-
ganisaatiokulttuurien vaikuttavan rikosseuraamusten laatuun. eroavuudes-
taan huolimatta näillä kulttuureilla on myös monia yhteisiä piirteitä. näiden 
kulttuurien välinen vedenjakaja voidaan tämän tutkimuksen perusteella ve-
tää vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten väliin. 

Henkilökuntakyselyssä kulttuurien ero näkyi erityisesti paneutumisessa ja 
välittämisessä sekä vankien/yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden tukemises-
sa. samanaikaisesti erot näkyivät myös suhtautumisessa kontrolliin, valvon-
taan ja kohteluun. vankeudessa henkilökunta piti tärkeänä kurin ja järjestyk-
sen säilyttämistä. vankeudessa korostui myös muodollinen ja etäinen suhde 
vankeihin. kuri ja järjestys eivät olleet yhdyskuntaseuraamuksissa niin tär-
keällä sijalla. keskeisenä pidettiin vuorovaikutuksellisia ja yhteistyöhön poh-
jautuvia asiakassuhteita ja sen mukaista kohtelua. 

vanki/yhdyskuntaseuraamusasiakaskyselyssä erot tulivat esille etenkin tu-
keen, huomioimiseen ja arvostamiseen sekä henkilöstösuhteisin liittyen. 
yhdyskuntaseuraamuksissa arvostettiin henkilökunnan tukea rangaistuksen 
suorittamisessa ja arkielämän asioiden hoidossa. vankeudessa huomioimi-
nen liittyi usein siihen, että henkilökunta oli korrektia ja hoiti tehtävänsä asial-
lisesti. vankeudessa laadun kannalta keskeistä oli muodollinen, luottamuk-
sellinen ja reilu suhde henkilöstöön. yhdyskuntaseuraamuksissa painotettiin 
puolestaan suhteen yksilöllisyyttä, epämuodollisuutta ja palveluhenkisyyttä.    
 
tilastollisessa analyysissa toiminnan yleislaatua selittivät henkilökunnalla 
voimakkaimmin motivaatioon, stressiin ja osallisuuteen liittyvät tekijät. vangit 
ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaat kokivat yleislaadun paremmaksi etenkin 
silloin, jos suhteet henkilöstöön olivat hyvät. vangeilla koettua yleislaatua 
selittivät lisäksi asumiseen ja elinolosuhteisiin ja yhdyskuntaseuraamusasi-
akkailla vastaanottoon liittyvät tekijät.

Laadullinen tutkimus osoitti yhdyskuntaseuraamuksissa vallitsevan työ- ja 
organisaatiokulttuurin pohjautuvan hyvin voimakkaasti huolenpitouskomuk-
selliselle näkemykselle, jota yritetään sovittaa yhteen rangaistuksellisuus- ja 
tehokkuusvaatimusten kanssa. yhteistyötä yhdyskuntaseuraamusasiakkaan 
kanssa pidetään tärkeänä toimintaa ohjaavana periaatteena. toiminnassa 
korostuvat asiakkaiden auttaminen ja tukeminen sekä sosiaalityölle ja muille 
ihmissuhdeammateille tyypilliset vuorovaikutukselliset käytännöt. toiminnan 
pohjautuminen yksilöllisessä asiakassuhteessa onnistumisen varaan tekee 
sen haavoittuvaksi. yhdyskuntaseuraamuksissa esiintyy tämän takia ongel-
mia rangaistuksellisten ja tukevien toimintojen kohdentamisessa ja tasapai-
nottamisessa samalla tavalla kuin vankeudessa.   

tutkimus vahvisti, että yhdyskuntaseuraamukset ovat laadun kehittämisen 
kannalta samantapaisten haasteiden edessä kuin vankeuskin. kehittämis-
haasteet liittyvät henkilökunnan osaamisen ja toimipaikkakulttuurin lisäksi 
laajemmin koko organisaatiokulttuuriin ja sen ohjaamis- ja johtamiskäytän-
töihin.   
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Sammanfattning

undersökningen bygger på en studie från 2012 som kartlade fängelselivets 
kvalitet genom förfrågningar i fyra fängelser och en kvalitativ undersökning 
som ett komplement till förfrågan. med denna undersökning vill vi ge en 
mera övergripande bild av brottspåföljdernas kvalitet jämfört med pilotunder-
sökningen. Vid sidan av fängelse har vi också tagit upp samhällspåföljder. 
utifrån ett mera omfattande komparativt material går vi in för att utreda om 
de fängelsedifferenser som framgår av pilotundersökningen också gäller 
samhällspåföljder och vilka faktorer som i så fall förklarar sådana differenser. 
Kan skillnaderna förklaras utifrån olika arbets- och organisationskulturer, 
såsom i pilotundersökningen, och inverkar dessa på hur bestraffnings-, ef-
fektivitets- och rehabiliteringsmålen i kriminalpolitiken förverkligas i fängelse 
och samhällspåföljder?

Undersökningen genomfördes som en enkät i samtliga fängelser och samhäll-
spåföljdsbyråer utifrån den engelska atmosfärsundersökning som användes 
i pilotundersökningen. i tre samhällspåföljdsbyråer insamlades dessutom 
kvalitativt material genom att de anställda och klienterna blev intervjuade. 
Syftet med intervjuerna var att synliggöra de kulturella verksamhets- och 
tankemönster som inverkar på samhällspåföljdernas kvalitet.

med kvalitet avses i undersökningen samtliga faktorer relaterade till verkstäl-
lighet av fängelse och samhällspåföljder i vidaste bemärkelse. Vid sidan av 
den verksamhet som förmedlas via personliga relationer granskas kvaliteten 
också flerdimensionellt i dess organisatoriska och fysiskt-materiella samman-
hang. kvaliteten antas utformas via de straffrättsliga föreställningar som kan 
skönjas i bakgrunden av verksamheten. sådana straffrättsliga föreställningar 
är en tro på straff, en tro på effektivitet och en tro på omsorg och humanitet. 
De fungerar som kriminalpolitiska och praktiska hypoteser om hur kvaliteten 
ska utvecklas i alla dess dimensioner.



undersökningen visade att brottspåföljdernas kvalitet påverkades av de ar-
bets- och organisationskulturer som redan dykte upp i pilotundersökningen. 
Trots sina olikheter uppvisade dessa kulturer också flera gemensamma drag. 
skiljelinjen mellan dessa kulturer kan enligt denna undersökning dras mellan 
slutet fängelse och samhällspåföljder.

i personalenkäten syntes kulturskillnaderna särskilt i hur man fördjupade sig i 
och brydde sig om fångarnas eller samhällspåföljdsklienternas situation och 
stödde dessa klienter. Samtidigt framträdde skillnaderna också i attityden till 
kontroll, övervakning och bemötande. Personalen i slutna fängelser ansåg 
det viktigt att bevara disciplin och ordning. I slutna fängelser accentuerades 
också ett formellt och ytligt förhållningssätt till fångarna. Ordning och disciplin 
ansågs vara mindre viktiga i byråerna för samhällspåföljder. det viktiga ansågs 
vara interaktiva och samarbetsorienterade klientrelationer. Detta bestämde 
bemötandet.

I enkäten till fångar och samhällspåföljdsklienter framträdde skillnaderna 
främst när det gällde stöd, uppmärksamhet, uppskattning och relationer till de 
anställda. i samhällspåföljder uppskattades personalens stöd för avtjänandet 
av straffet och skötseln av vardagsfrågor. I fängelserna var det ofta viktigt att 
personalen var korrekt och skötte sina uppgifter sakligt. Med hänsyn till kva-
liteten av fängelsestraff var det viktigt att man hade formella, förtroendefulla 
och hyggliga relationer till de anställda. I samhällspåföljderna betonades 
individualitet, informella relationer och serviceinriktning.

Hos personalen förklaras den allmänna kvaliteten i verksamheten starkare av 
motivations-, stress- och delaktighetsrelaterade faktorer i en statistisk analys. 
Fångarna och samhällspåföljdsklienterna uppfattade att den allmänna kvalite-
ten var bättre särskilt när relationerna till personalen var goda. den allmänna 
kvaliteten uppfattades av fångarna dessutom vara bättre på grund av faktorer 
relaterade till boende och levnadsförhållanden. Hos samhällspåföljdsklienterna 
spelade faktorer som hänförde sig till mottagandet en större roll.

den kvalitativa undersökningen ger vid handen att den dominerande ar-
bets- och organisationskulturen i samhällspåföljder grundar sig synner-
ligen starkt på en vårdbetonande föreställning som ska samordnas med 
bestraffnings- och effektivitetskrav. Samarbetet med samhällspåföljdsklien-
terna anses vara en viktig princip som ska styra verksamheten. Verksamhe-
ten betonar att klienterna ska stödjas och hjälpas. Dessutom accentueras 
interaktiva praxisformer som är typiska för andra människorelationsyrken. 
om verksamheten helt bygger på framgång i enskilda klientrelationer blir 
den sårbar. därför är det, såsom i fängelsestraff, problematiskt att allokera 
och balansera bestraffande och stödjande funktioner i samhällspåföljder.



undersökningen bekräftade att såväl samhällspåföljderna som fängelsestraf-
fen ställs inför likartade problem med hänsyn till kvalitetsutveckling. Utveck-
lingsproblemen hänför sig till personalens kunnande och tjänstgöringskultur 
men också till hela organisationskulturen och styrnings- och ledningspraxis.
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This research is a continuation to the survey published in 2012, which exa-
mined the quality of prison life in four different prisons by means of a questi-
onnaire accompanied by a qualitative research. The purpose of this research 
was to provide a more comprehensive view of the quality of criminal sanctions 
by including both imprisonment and community sanctions. More extensive 
and comparable material made it possible to study whether the differences 
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sionally in its organisational and physical context. Quality is presumed to be  
formed through criminal justice credos underlying the activities. The criminal 
justice credos include the beliefs about punishment, effectiveness, as well as 
care and humanity. They function as the presumptions of the criminal policy 
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The research pointed out that the different work and organisation cultures, 
which had already been brought up in the pilot survey, influenced the quality of 
criminal sanctions. Despite the differences, the cultures also had various joint 
features. Based on this research, the dividing line between these cultures could 
be drawn between imprisonment in closed prisons and community sanctions.

In the questionnaire for the staff, the differences between the cultures were 
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relationship with the prisoners was also emphasised in the closed prisons. In 
the community sanctions offices, the discipline and order were not valued as 
high, whereas interactive and cooperative client relations and proper treatment 
were regarded essential.

In the questionnaire for the prisoners and the community sanction clients, the 
differences appeared especially in connection with support, acknowledge-
ment, and respect as well as interpersonal relations. The community sanction 
clients appreciated the staff’s support in serving the sentence and managing 
everyday affairs. In the prisons, the acknowledgement was often connected 
with the staff’s correct behaviour and objective management of their duties. 
From the perspective of quality, a formal, confidential, and fair relation with 
the staff was important for the prisoners, whereas community sanction clients 
emphasised individual, informal, and service-oriented relations.

Based on statistical analysis, the staff’s experience of the overall quality of the 
activities was explained mainly by factors related to motivation, stress, and 
involvement. The prisoners and the community sanction clients thought that the 
overall quality was better when the relations with the staff were good. In addition, 
the prisoners’ experience of overall quality was explained by factors related 
to accommodation and living conditions and the community sanction clients’ 
experience of overall quality was explained by factors related to acceptance.

The qualitative research indicated that the work and organisation culture pre-
vailing in community sanctions offices was quite strongly based on the care 
credo, which was attempted to fit together with the punitive and efficiency re-
quirements. The cooperation with the community sanction clients is considered 
an important principle directing the activities. The emphasis is on helping and 
supporting the clients and on interactive practices typical of social work and 
other professions involving human relations. When the activities are based on 
the success of individual client relations, it makes them vulnerable. Hence, 
there are similar problems with targeting and balancing punitive and supportive 
measures in community sanctions as in imprisonment. 



The research confirmed that, from the viewpoint of quality development, com-
munity sanctions were facing similar challenges as imprisonment.  Besides 
the competence of the staff and the culture of the specific office, the issues 
regarding the development were also connected to the whole organisation 
culture as well as its direction and management practices.
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ESIPUHE
rikosseuraamuslaitoksen laatututkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa 
toiminnan kehittämiseksi sekä luoda tiedollinen ja menetelmällinen pohja 
koetun tilanteen ja siinä tapahtuvien muutosten säännölliseksi seuraamiseksi 
tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteet toteutuvat. 

tiedon tuottamisen näkökulmasta rikosseuraamuslaitoksen laatututkimus on 
merkittävin toteutettu kokonaisselvitys siitä, kuinka eri yksiköiden henkilöstö, 
yhdyskuntaseuraamusasiakkaat ja vangit kokevat rikosseuraamuslaitoksen 
toiminnan ja toimintaympäristön. tämä loppuraportti sekä hankkeen aiemmat 
julkaisut ja yksiköiden käyttöön toimitetut palautteet perustuvat suomalaisen 
vankeinhoidon ja kriminaalihuollon historian laajimpaan kyselyaineistoon sekä 
sitä täydentäviin haastatteluihin.  tutkimuksen havaintoja tullaan hyödyntämään 
rikosseuraamuslaitoksen johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä.

rikosseuraamuslaitoksen pitää arvioida toimintansa laatua ja vaikuttavuutta 
monitahoisesti alkaen organisaation kyvystä vastata toiminnalle asetettuihin 
kriminaalipoliittisiin tavoitteisiin. tähän liittyen tullaan henkilöstön sekä vankien 
ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden kokemusta toiminnasta ja toimintaympä-
ristöstä seuraamaan säännöllisesti toistettavalla kyselyllä. tulevat kyselyt ja 
niiden tuloksien laajempaa hyödyntämistä eri yksiköissä tukeva toimintamalli 
kehitetään laatututkimuksen kokemusten perusteella. 

toteutettu rikosseuraamuslaitoksen laatututkimus on vaatinut huomattavaa ja 
pitkäaikaista työpanosta tutkimusryhmältä. sen lisäksi hankkeen onnistunut to-
teuttaminen on edellyttänyt myös kaikkien rikosseuraamuslaitosten yksiköiden 
ja erityisesti niissä nimettyjen yhdyshenkilöiden merkittävää työtä. eikä myös-
kään sovi unohtaa jokaisen vastaajan henkilökohtaista panosta tutkimukseen. 

Haluan kiittää kaikkia laatututkimukseen osallistuneita.

Esa Vesterbacka 
rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja 
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I  JOHDANTO
rikosseuraamuslaitoksessa toteutettiin vuosina 2010–2011 neljään vankilaan 
kohdistettu pilottitutkimus vankilaelämän laadusta. tutkimustuloksia oli tarkoitus 
hyödyntää hallinnolliseen käyttöön soveltuvien, pysyvämpien laadunarvioin-
timenetelmien kehittämisessä. tutkimus pohjautui englannissa toteutettuun 
ilmapiiritutkimukseen, jossa ilmapiiriä kartoitettiin sitä kuvaavien tärkeimpien 
ulottuvuuksien pohjalta. Pilottitutkimuksen aineisto kerättiin henkilöstölle ja 
vangeille kohdistettuna strukturoituna lomakekyselynä, jota täydennettiin laa-
dullisilla teemahaastatteluilla. 

Pilottitutkimus osoitti henkilöstön ja vankien kokevan vankiloiden laadun keski-
määrin melko hyvänä, vaikka vankilat erosivatkin toisistaan monien keskeisten 
ulottuvuuksien suhteen. Lisäksi kyselyaineistossa esiintyi melko suurta hajontaa 
ulottuvuuksien suhteen eli osa vangeista ja henkilökunnasta koki laadun vä-
hemmän myönteisenä kuin toiset. Laadullinen aineisto toi esiin kyselyaineiston 
taustalla olevia laatutekijöitä, jotka liittyivät pohjimmiltaan yksittäisten vankiloiden 
työkulttuuriin. 

Pilottitutkimus nosti esiin monia sellaisia laatutekijöitä, joita haluttiin selvittää 
tarkemmin laajempaa ja vertailukelpoisempaa aineistoa hyödyntäen. tällaisia 
olivat esimerkiksi arvostukseen, auktoriteettiin ja oikeudenmukaisuuteen sekä 
henkilökunnan ja vankien keskinäisiin suhteisiin liittyvät tekijät. rikosseuraa-
muslaitoksessa ryhdyttiin tämän takia valmistelemaan vuonna 2012 koko 
henkilökunnalle sekä vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille suunnat-
tua kyselytutkimusta aikaisemman tutkimuksen pohjalta. kyselytutkimuksen 
täydentämiseksi päätettiin kerätä laadullista aineistoa kolmessa yhdyskunta-
seuraamustoimistossa haastattelemalla henkilökuntaa ja asiakkaita. tavoite oli 
sama kuin pilottitutkimuksessakin eli selvittää, voidaanko yhdyskuntaseuraa-
mustoimistoissa löytää samantapaisia laatuun vaikuttavia syvärakenteellisia 
tekijöitä kuin vankiloissa.  

Lopullinen tutkimusraportti koko rikosseuraamuslaitoksen laadusta on nyt 
valmistunut sisältäen laajan kyselyn ja sitä täydentävän laadullisen tutkimuk-
sen tulokset. kyselyn tulokset päätettiin rajata raportissa henkilökunnan osalta 
koskemaan vain vankiloita ja yhdyskuntaseuraamustoimistoja. kyselyn tulokset 
on julkaistu koko henkilöstöstä aikaisemmin valmistuneessa hallinnollisessa 
raportissa.  
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Lopullinen raportti vahvistaa osaltaan pilottitutkimuksessa sekä hallinnollisessa 
raportissa esitettyjä tuloksia nostaen esiin myös uusia näkökulmia erityisesti 
yhdyskuntaseuraamusten osalta. yhdyskuntaseuraamuksia ei ole kovin paljon 
tutkittu laadun näkökulmasta, joten raportin tuloksia voi tässä mielessä pitää 
tärkeänä päänavauksena myös yhdyskuntaseuraamusten laadun arvioinnille. 
samalla tuloksia voi pitää tärkeänä myös koko rikosseuraamusalan laadun 
kehittämiselle, jota ei tähän mennessä ole tutkittu tarpeeksi laajasti. raportin 
toivotaankin vahvistavan rikosseuraamusalan laatututkimuksen edistämistä ja 
auttavan myös käytäntöön sopivien laatumittareiden kehittämisessä. raportin 
laaja ja yksityiskohtainen määrällinen sekä laadullinen aineisto tarjoavat tähän 
paljon mahdollisuuksia. 

raportti jakaantuu kolmeen osaan. ensimmäisessä osassa kuvataan tutki-
muksen kriminaalipoliittinen ja teoreettinen konteksti sekä määritellään tämän 
pohjalta tutkimustehtävät. toisessa osassa kuvataan, kuinka tutkimus suoritettiin 
ja millaisia tuloksia siitä saatiin. kolmannessa osassa tehdään yhteenveto ja 
selvitys siitä, miten tuloksia voi hyödyntää laatumittareiden sekä rikosseuraa-
muskäytäntöjen kehittämisessä.  

tulokset esitetään raportissa niin, että ensin kuvataan erikseen sekä henkilöstö- 
että vanki/yhdyskuntaseuraamusasiakaskyselyn päätulokset ulottuvuuksittain. 
kummankin määrällisen kuvauksen lopussa on tilastollinen analyysi taustate-
kijöiden ja laatu-ulottuvuuksien painoarvoista koettua yleislaatua selittävinä 
tekijöinä. määrällisten kuvausten yhteydessä esitetään myös laadullisen tut-
kimuksen tulokset. Laadullinen aineisto on esitetty graafisesti kyselyssä käy-
tettyä jaottelua mukaillen viisiportaisella asteikolla, jossa välille 1–3 sijoittuneet 
haastattelulausunnot merkitsevät kielteisempiä lausuntoja. välillä 3–5 liikkuvat 
lausunnot edustavat puolestaan myönteisempiä näkemyksiä. 
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II RIKOSOIKEUDELLINEN VIITEKEHYS
2.1 Rikosseuraamusten laadun taustauskomukset 

rikosseuraamusten laatua arvioitaessa on tärkeää pohtia myös toiminnan 
taustalla olevia rikosoikeususkomuksia. ne ovat useimpien kehittyneiden mai-
den rikosoikeusjärjestelmän ideologisia taustavoimia, jotka vaikuttavat siihen, 
miten toimintaa halutaan kehittää ja painottaa (bottoms 1995, 60–62). usko-
mukset ilmenevät sekä käytännössä että kriminaalipoliittisessa keskustelussa 
ja päätöksenteossa eri tavoin painottuneina toiminta- ja ajattelumalleina sekä 
tavoitteen asetteluina. ne vaikuttavat jännitteisessä suhteessa myös siihen, mil-
laista toiminnan laadun halutaan olevan ja mitkä ovat tässä suhteessa keskeisiä 
ongelmia ja kehittämishaasteita käytännössä. (garland 2001, 23.) uskomukset 
esitetään tässä tutkimuksessa Andrew Rutherfordin (1993) luokittelua hyödyn-
täen. Luokittelu toimii rikosoikeudellisena viitekehyksenä tutkimustehtävän 
tarkemmalle jäsentämiselle. 

rutherford (1993, 11–18) esittää yhdysvaltalaisessa rikosoikeudessa ke-
räämänsä aineiston pohjalta kriminaalipolitiikan ja rikosoikeuden keskeiset 
ideologiat seuraavina kolmena credona eli uskona: 1) rangaistususko, 2) 
tehokkuususko ja 3) hoiva- ja humaaniususko.

rangaistususko eli usko rikosseuraamusten hyväksyttävään rangaistusar-
voon ja samalla uskottavuuteen on keskeinen rikosoikeuden taustaolettamus 
(Walker 1991, 12). nykyään tämä uskomus näkyy niin sanottuna punitiivisena 
käänteenä, jolla tarkoitetaan eri maiden rikosoikeudenkäytäntöjen muuttumista 
rangaistuksellisemmaksi. tämä kehitys on jatkunut 1980-luvulta lähtien (baker 
& roberts 2005; Hinds 2005; dekoster ym. 2008). Punitiivinen käänne voidaan 
nähdä vastakohtana 1960- ja 1970-luvulla länsimaisissa hyvinvointiyhteiskun-
nissa vallinneelle yksilöpreventiiviselle, sosiaalisia näkökohtia korostavalle 
rikosoikeusajattelulle (Garland 2007; Hallsworth 2000). Punitiivinen käänne 
liitetään laajemmin myös koko kontrollikulttuuriin, joka on muuttunut tutkimusten 
mukaan rangaistuksellisemmaksi hyvinvointiyhteiskuntien taloudellisen pohjan 
ja samalla kannatuksen heiketessä (garland 2001, 9). myös suomessa on seu-
rattu yleistä rangaistuksellistumiskehitystä tiukentamalla rikosoikeuskäytäntöjä 
(Lappi-seppälä 2012a, 108; ks. myös Lappi-seppälä 2013, 25–28). 

tehokkuususko on moraalisista arvoista ja uskomuksista vapaata pragmaattista 
ideologiaa, jossa olettamuksena on järjestelmän tehokkuus ja suorituskyky 
(rutherford 1993, 13). tehokkuususko liitetään myös rikosseuraamusalalla 
nykyään managerialismiin, jossa se on tullut yhä tärkeämmäksi olettamaksi 
osana julkihallinnon tehostamis- ja rationalisointipyrkimyksiä (esim. raine & 
Wilson 1997, 80–81; ks. myös garland 2001, 18–19). rikosseuraamusalalla 
managerialismi näkyy tehokkuusajatteluun sopivien käytäntöjen lisääntymisenä. 
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esimerkkinä näistä voidaan pitää ns. uuden rangaistusopin mukaista aktuaarista 
riskiajattelua sekä sitä tukevia arviointi- ja suunnittelumenetelmiä samoin kuin 
teknoseuraamuksia. (McAra 2005, 283; ks. myös Feeley & Simon 1992; 1994) 
managerialismi yhdistetään rikosoikeudellisessa keskustelussa usein myös 
rangaistukselliseen käänteeseen (garland 2001, 19–20). managerialistinen 
tehokkuusajattelu on vaikuttanut myös suomalaisen rikosseuraamusalan kehi-
tykseen yhtenä keskeisenä olettamuksena sekä organisaation että yksittäisten 
käytäntöjen tasolla (Linderborg, 2011, 61–64). 

Hoiva- ja humaaniususkon mukaisia arvoja ovat rikoksentekijöitä sekä rikok-
sen uhreja kohtaan tunnettu empatia ja olettamus siitä, että rikoksentekijöiden 
kanssa voidaan tehdä rakentavaa työtä. tämän uskon mukainen rikosoikeus 
tarkoittaa interventioiden minimointia ja rikosoikeuden näkemistä osana sosi-
aalipolitiikkaa. (rutherford 1933, 18.)

Hoiva- ja humaaniususko on myös ollut keskeinen rikosoikeuden taustaolet-
tamus. se on liitetty erityisesti länsimaiseen hyvinvointiyhteiskunnalliseen ran-
gaistusajatteluun ja sitä tukevien sosiaalistavien rikosseuraamuskäytäntöjen, 
kuten yhdyskuntaseuraamusten muodostumiseen 20. vuosisadan alusta lähtien. 
(garland 1985; 2007.) rangaistuksellisesta käänteestä huolimatta hoiva- ja 
humaaniususko on säilynyt tärkeänä rikosoikeuden taustaolettamuksena (ro-
binson & McNeill & Maruna 2013, 329–334; ks. myös Robinson 2008). Tätä on 
tukenut what works -pohjaisen kuntoutusajattelun ja rikollisuudesta irtaantumista 
edistävien käytäntöjen ja tutkimuksen vahvistuminen (esim. Farrall ym. 2014). 
myös suomessa kuntoutus- ja sosiaalistamisajattelu on noussut tärkeämpään 
asemaan rikosseuraamusalan sisällä vaikuttaen käytäntöjen uudelleen muo-
toutumiseen (Lavikkala 2011; Linderborg 2004; 2014). 

yllä kuvatut uskomukset heijastuvat siis eritasoisina olettamuksina kriminaa-
lipolitiikan ja rikosseuraamusalan käytäntöjen tasolla. kriminaalipolitiikassa 
uskomukset heijastuvat yleensä visioina ja strategisina linjauksina sen suhteen, 
miten käytäntöjä halutaan kehittää. käytännössä uskomukset heijastuvat työ- ja 
organisaatiokulttuurisina toiminta- ja ajattelumalleina, joiden kautta kriminaali-
poliittiset tavoitteet suodattuvat käytännön toiminnoiksi. 

käytännössä vallitsevista uskomuksista ja olettamuksista riippuen toiminta voi 
erilaisissa organisaatio- ja työkulttuureissa muotoutua kriminaalipoliittisia tavoitteita 
enemmän tai vähemmän myötäileväksi tai sitten jopa niille vastakkaiseksi, kuten 
organisaatiososiologisessa tutkimuksessa on osoitettu (glisson & james 2002). 

työ- ja organisaatiokulttuurilla ymmärretään tässä tutkimuksessa sellaisia arvoja 
ja uskomuksia, jotka yhdistävät organisaation työntekijöitä kokonaisvaltaisesti 
ja heijastuvat näin myös organisaation kaikissa käytännöissä ja ajattelutavassa 
(Mawby & Worrall 2011a; 2011b). Syvärakenteisiin ankkuroituneena kulttuuri 
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myös muokkaa organisaatioita ja työkäytäntöjä sosiaalistamalla alalla olevat ja 
sinne tulevat arvopohjaansa ja normistoonsa. (burke & davies 2011, 3). orga-
nisaatio uudistuu tällöin ”jatkuvassa prosessissa, jossa vakiintunut työyhteisö 
välittää uusille tulokkaille ne ammatilliset käytännöt (sisältäen normit ja roolit), 
arvot, sanaston sekä identiteetit, jotka ovat organisaatiolle ja työlle luontaisia”. 
jaettu käytäntö sekä sitä ohjaavat arvot ja normit muotoutuvat näin ollen aina 
uudestaan vanhan ja uuden vuorovaikutuksessa. (mt., 4.)

kulttuuri voi edellä kuvatun perusteella toimia organisaatioita ja työtä vahvista-
vana ja kehittävänä tekijänä tai sitten päinvastoin niin, että vallitseva kulttuuri 
muodostuu muutoksen esteeksi. kulttuuri voi ensimmäisessä vaihtoehdossa 
olla konstruktiivista rohkaisten myös kehittämään toimintaa yleisempien tavoit-
teiden suuntaan. jälkimmäisessä vaihtoehdossa kulttuuri voi puolestaan olla 
passiivis-defensiivistä edistäen suojautuvaa asennetta ja toiminnan pitämistä 
totutuissa urissaan. (glisson & james 2002, 771.)

edellä kuvatut kulttuuriset mekanismit ovat siis tuttuja myös rikosseuraamus-
alalla. esimerkkinä tästä on vankiloissa edelleen vallitseva turvallisuus- ja 
valvontakeskeinen työ- ja organisaatiokulttuuri ja sitä tukevat hierarkkiset 
organisaatio- ja johtamismallit sekä käytännöt (Crewe 2009; Liebling 2011). 
vankiloiden työ- ja organisaatiokulttuurin on todettu edelleen toimivan passiivis-
defensiivisesti ainakin sellaisten uudistusten suhteen, joiden koetaan uhkaavan 
tärkeimmiksi koettuja ydintoimintoja (Liebling & Price & Shefer 2011, 42–43).

myös yhdyskuntaseuraamustyössä on vastaavia mekanismeja, jotka voivat olla 
konstruktiivisia tai passiivis-defensiivisiä samanaikaisesti (Mawby & Worrall 
2013, 140–154; deering 2011, 120–122). esimerkiksi belgialaistutkimuksessa 
selvitettiin, kuinka sosiaalityöhön sitoutuneet yhdyskuntaseuraamustyönte-
kijät pyrkivät mukautumaan uuteen managerialistiseen työ- ja organisaatio-
kulttuuriin (Bauwens 2012). Keskeinen ylhäältä tullut kulttuurinen muutos oli 
jokapäiväisen työn muuttuminen yhä tarkemmin ohjatuksi, standardoiduksi ja 
tekniseksi. tämän arveltiin tehostavan rangaistuksellista yhdenmukaisuutta. 
työn byrokratisoituessa aikaa jäi yhä vähemmän varsinaiselle asiakastyölle, 
johon yhdyskuntaseuraamustyöntekijät halusivat panostaa. yhdyskuntaseu-
raamustyöntekijät pyrkivätkin mukautumaan muutokseen erilaisin vastarinnan 
keinoin. esimerkiksi hallinnolliset työtehtävät kuten erilaisten arviointilomakkeiden 
täyttäminen saatettiin suorittaa minimipanostuksella, jotta aikaa jäisi oikealle 
työlle eli vuorovaikutukselle asiakkaiden kanssa. vastarinta ei kuitenkaan ollut 
niin voimakasta, että se olisi suoranaisesti haitannut yhdyskuntaseuraamustyön 
yhtenäistämistä. tutkimuksen johtopäätöksissä korostettiinkin, että kyseessä oli 
kompromissi työntekijöiden kulttuuristen ja organisaation virallisten tavoitteiden 
välillä. (mt., 26–27.)
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toiminnan laadun kannalta on siis tärkeä pohtia myös sitä, miten rikosseu-
raamusalan työ- ja organisaatiokulttuureissa vallitsevat uskomukset ja syvä-
rakenteelliset tekijät vaikuttavat laatukäsityksiin. käytössä ei ole kuitenkaan 
vertailukelpoisia mittareita kuvaamaan sitä, millaisia käytäntöjen tulisi olla 
arkipäivän yhteyksissään niin, että ne vastaisivat niille kriminaalipolitiikassa 
asetettuja laatutavoitteita asianmukaisesta täytäntöönpanosta (vrt. Liebling & 
arnold 2004, 53–55). 

tällä tutkimuksella pyritään vastaamaan tähän haasteeseen selvittämällä sitä, 
mistä olettamuksista rikosseuraamusalaa on suomessa pyritty kehittämään 
kriminaalipolitiikan tasolla ja millä tavalla se näkyy käytännön toiminnassa, kun 
sitä tarkastellaan eri ulottuvuuksissaan. ennen tutkimustehtävän tarkempaa 
määrittämistä kuvataan kuitenkin sitä, millä tavalla kriminaalipoliittinen ajattelu 
on muuttunut suomessa rikosoikeususkomusten tai -olettamusten taustaa 
vasten tarkasteltuna ja millä tavalla se on näkynyt rikosseuraamuskäytäntöjen 
painottumisessa.

2.2 Uskomusten painottuminen nykyisessä  
kriminaalipolitiikassa  

rikosoikeususkomukset ovat saaneet myös suomessa uuden painoarvon 
kriminaalipolitiikan viitekehyksen muututtua täällä aikaisempaa laajemmaksi 
näkemykseksi siitä, miten seuraamuskäytäntöjen oletetaan vaikuttavan uusintari-
kollisuuteen (esim. mohell & Pajuoja 2006; Lappi-seppälä 2012b). aikaisemmin 
vallinneessa ns. uusklassisessa ajattelussa korostui seuraamusjärjestelmän 
yksinkertaisuus, ennustettavuus sekä yleisestävyys toimintaa ohjaavana yleis-
periaatteena. sosiaalipolitiikkaa pidettiin tässä ajattelussa kriminaalipolitiikan 
tavoitteiden kannalta tärkeänä. sosiaalistavia ja kuntouttavia toimintoja ei haluttu 
kuitenkaan yhdistää seuraamusten täytäntöönpanoon. (Lappi-seppälä 2013, 
41–44). esimerkiksi vankeudessa pääasiallisia kuntouttavan työn muotoja 
olivatkin 1990-luvulle saakka työtoiminta sekä koulutus sosiaalityön ja muiden 
tukiluonteisten toimintojen jäädessä marginaaliin (karsikas 2014, 106–107; ks. 
myös tyni & blomster 2012). rikosseuraamusalan moraalista suoriutumista 
arvioitiin pääasiassa muodollisen täytäntöönpanon lähtökohdista sekä kontrol-
livarmuudesta erityisesti vankeudessa. vankeus ja yhdyskuntaseuraamukset 
erosivat myös organisatorisesti ja kulttuurisesti toisistaan edellisen rakentuessa 
hierarkkiselle ja autoritaariselle turvallisuus- ja kontrolliajattelulle, kun taas jälkim-
mäinen profiloituu vähemmän muodollisena ja selkiintymättömänä auttamis- ja 
tukiluontoisena työnä, jossa kontrolli ja sanktiointi muodostivat välttämättömän 
pahan. (Harrikari & Westerholm 2014, 54–58.)
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nykyisessä kriminaalipolitiikassa keskeiseksi strategiatavoitteeksi on vakiin-
tunut oikeudellisuusnäkökohtien lisäksi uusintarikollisuuden vähentäminen 
”parantamalla rangaistukseen tuomittujen mahdollisuuksia rikoksettomaan 
elämäntapaan” (oikeusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma 2010–2013, 
10). rikosseuraamusalaa tulee strategian mukaan kehittää rakenteiltaan ja käy-
tännöiltään sellaiseksi, että se tukee aikaisempaa monipuolisemmin ja samalla 
johdonmukaisemmin rikoksetonta elämäntapaa ja uusintarikollisuuden ehkäisyä. 
samalla toiminnan pitää täyttää turvallisuuden ja rikosoikeudellisen uskotta-
vuuden vaatimukset. seuraamusten on oltava rangaistuksellisesti uskottavia ja 
vakuuttavia (oikeuspolitiikan strategia ja kehitysnäkymiä vuosiksi 2003–2012, 
11–14; Hyvinvointivaltion kriminaalipolitiikka 2008, 36–37; oikeusministeriön 
hallinnonalan tulevaisuuskatsaus 2014, 14–15).  

rikosseuraamusalaa on tästä lähtökohdasta myös kehitetty 2000-luvulla eri-
laisten toisiinsa yhteydessä olevien osauudistusten kautta. ne ovat muuttaneet 
rikosseuraamusalaa vähitellen rangaistuksellis-kuntouttavia elementtejä yhteen 
sovittavaksi kokonaisuudeksi tavalla, jossa edellä kuvatut rikosoikeususko-
mukset toimivat aikaisempaa monimutkaisemmalla ja samalla myös jännittei-
semmällä tavalla toisiinsa kietoutuneina tulkintakehyksinä sekä strategian että 
käytäntöjen tasolla. (Lavikkala 2011.)

uudistukset ovat merkinneet suuria haasteita totuttujen työ- ja organisaatiokult-
tuurien joutuessa mukautumaan uuteen ajatteluun sopiviksi sekä vankeudessa 
että yhdyskuntaseuraamuksissa. aikaisempaa ajattelua esimerkiksi siitä, mikä 
kuntoutuksellisten ja rangaistuksen elementtien osuus on vankeudessa ja 
yhdyskuntaseuraamuksissa, on jouduttu tässä mielessä tarkistamaan uuteen 
tilanteeseen sopivaksi. tämä ei aina ole ollut helppoa, kuten vankeutta kos-
kevan pilottitutkimuksen laadullinen aineisto jo osoitti (Linderborg ym. 2012).

millaisia nämä uudistukset sitten tarkkaan ottaen ovat ja mihin rikosoikeusus-
komuksiin ne voidaan yhdistää? tätä kuvataan seuraavassa tarkemmin.

2.3  Uskomusten heijastuminen rikosseuraamus-
alan uudistuksissa 

rikosseuraamusalaa koskevat uudistukset ovat tällä vuosituhannella kohdis-
tuneet organisaatiorakenteisiin ja rikosseuraamuksiin hyvin monipuolisesti. 
uudistukset ovat tässä suhteessa noudattaneet samantapaista kehitystä kuin 
muidenkin kehittyneiden maiden rikosseuraamusjärjestelmät (vrt. esim. Cava-
dino & dignan 2006). niitä on perusteltu kaikista yllä kuvatuista rikosoikeususko-
muksista uskottavuus- ja vaikuttavuus- sekä tehokkuus- ja kuntoutusnäkökohtia 
painottaen, kuten edellä todettiin. seuraavassa näitä uudistuksia kuvataan siltä 
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osin, kuin ne ovat tutkimustehtävän kannalta olennaisia. tarkastelu aloitetaan 
organisaatiouudistuksesta ja sitä täydennetään käytäntöjä koskevalla osuudella.

vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten yhdistäminen yhdeksi hallinnolliseksi 
kokonaisuudeksi on ollut pitkään keskeinen strategiatavoite rikosseuraamus-
alalla (oikeuspolitiikan strategia ja kehitysnäkymiä vuosiksi 2003–2012, 47). 
Hallituksen esityksessä (He 92/2009, 15) organisaatioiden yhdistämistä perus-
teltiin rangaistuksellisten ja kuntoutuksellisten toimintojen yhdenmukaisuuden 
ja paremman kohdentumisen lisäksi tuottavuusnäkökohdilla korostamalla sitä, 
kuinka ”uudistuksen avulla toteutettaisiin rikosseuraamusalalle asetetut, orga-
nisaation kehittämiseen liittyvät tuottavuussäästöt, poistettaisiin päällekkäistä 
hallintoa ja johtamista keskus- ja aluehallintotasolla ja vapautettaisiin resursseja 
lähityöhön”. 

vankeus ja yhdyskuntaseuraamukset yhdistettiin saman organisaation, ri-
kosseuraamuslaitoksen, alaisuuteen vuonna 2010 voimaan astuneella lailla  
(L 953/2009). rikosseuraamuslaitos jakaantui organisatorisesti keskushallinto-
yksikköön sekä kolmeen rikosseuraamusalueeseen, joilla toimivat täytäntöön-
panosta vastaavat vankilat ja yhdyskuntaseuraamustoimistot. 

organisatorisia toimintoja on uudistuksen jälkeen pyritty kehittämään sekä 
keskus- että aluehallintotasolla niin, että ne loisivat paremmat edellytykset 
täytäntöönpanoprosessien yhtenäistämiselle. keskushallintotasolla on pyritty 
tehostamaan suunnitteluprosesseja ja ohjausprosesseja sekä yhtenäistämään 
täytäntöönpanoon liittyvää ohjeistusta ja säännöstöä. myös aluetasolla suun-
nittelu- ja arviointiprosesseja on yhtenäistetty. alueilla olevat arviointikeskukset 
vastaavat vankeusrangaistukseen tuomittujen riskien ja tarpeiden arvioinnista, 
rangaistusajan suunnitelmien laadinnasta sekä vankien sijoittelusta vanki-
loihin ja valvottuun koevapauteen. arviointikeskusten tehtäväksi on annettu 
myös yhdyskuntaseuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen laatiminen 
tuomioistuimille. Lisäksi johtamis-, ohjaamis- sekä täytäntöönpanokäytäntöjä 
on yhdistetty perustamalla yhdistelmäjohtajan virkoja.

yhdistelmäjohtajuus tarkoittaa samalla alueella toimivan vankilan ja yhdys-
kuntaseuraamustoimiston asettamista saman johtajan alaisuuteen. rikosseu-
raamuskampus puolestaan kokoaa alueen yksiköt toistensa lähellä oleviksi 
toiminnallisemmiksi yksiköiksi. 

seuraamuskäytäntöjen kannalta keskeisessä asemassa on ollut vankeuslain-
säädännön kokonaisuudistus (vankeuspaketti), jota ryhdyttiin valmistelemaan 
vankeuslakikomiteassa (mohell & Pajuoja 2006, 14). komitean mietinnön 
pohjalta valmistuneessa hallituksen esityksessä (He 263/2004, 80) vankeus-
rangaistuksen kokonaisuudistuksen tarpeellisuutta perustellaan mm. vankien 
ongelmien ja rikollisuuden vaikeutumisella sekä kriminaalipoliittisen ajattelun 
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muutoksella, jossa ollaan ”luopumassa hoidon ja pakon, pakon ja palvelun 
jyrkästä erottelusta”. vankeutta ehdotetaan tästä lähtökohdasta muutettavaksi 
”muiden maiden tavoin kuntoutuspainotteisemmaksi ja suunnitelmallisemmaksi 
prosessiksi” (He 263/2004, 83).

vuonna 2006 voimaan tulleen vankeuslain (L 767/2005) läpäiseväksi periaat-
teeksi tuli vangin elämänhallinnan ja yhteiskuntaan sijoittumisen edistäminen 
sekä rikollisuuden estämisen vankeusaikana. vankeuden tulee perustua ran-
gaistusajan suunnitelmalle ja sitä täydentävälle vapauttamissuunnitelmalle 
sekä ehdonalaisen vapauden valvonnan suunnitelmalle. suunnitelmassa on 
huomioitava ne riski- ja tarvetekijät, joihin vaikuttamalla voidaan vankeudessa 
ja sen jälkeisessä vapaudessa edistää rikoksettomuutta ja yhteiskuntaan si-
joittumista. (rikosseuraamuslaitos määräys 5/004/2015.)

vankeuslain uudistamisen yhteydessä uudistettiin myös vapauttamisprosessia 
moniportaisemmaksi ja kuntoutuspainotteisemmaksi. vuonna 2006 käyttöön 
otettu valvottu koevapaus oli osa portaittaisia vapauttamismenettelyjä, joissa 

”avolaitoksen tai ulkopuolisen laitoksen jälkeen seuraavina vaiheina ovat valvottu 
koevapaus ja ehdonalainen vapauttaminen” (Hallittu vapauttaminen 2012, 7; 
ks. myös mäkipää 2010, 8–10). valvottua koevapautta koskevaa säännöstöä 
täsmennettiin vuonna 2014 voimaan astuneella lailla (L 629/2013) ja asetuksella 
(asetus 1076/2013). 

valvottu koevapaus on toiminnoiltaan ja kontrolliltaan vaativa ja tiukkaan 
strukturoitu seuraamusmuoto. tämä osauudistus on lisännyt tarvetta kehittää 
täytäntöönpano-osaamista organisaation kaikilla tasoilla tavalla, jossa turval-
lisuus ja kontrolli saadaan yhdistettyä oikealla tavalla myönteistä muutosta ja 
rikoksettomuutta tukeviin menettelytapoihin (mäkipää 2010, 2–3). valvotun 
koevapauden kaltaiseen menettelyyn valikoituvien vankien moniongelmaisuus 
sekä rikollisuus edellyttävät myös kansainvälisten tutkimusten mukaan aikai-
sempaa ammatillisempia ja oikeaan osuneita arvioita rikollisuuteen vaikuttavista 
riskitekijöistä sekä vapaudessa selviytymisen edellytyksistä (Patterson 2013; 
Nellis & Beyens & Kaminski 2013; van Zyl Smit & Spencer 2010). 

alueilla on myös ryhdytty kehittämään käytäntöjä perustamalla esimerkiksi 
tukipartioita hoitamaan valvontatehtäviä. tukipartiotoiminta on uusi työmuoto, 
jossa vankilan henkilökunta työskentelee vankilan ulkopuolella hoitamassa 
tukipartiotehtävää, joka on määritelty hyvin laajaksi kontrollia ja kuntouttavaa 
työtä monitahoisesti yhdisteleväksi työksi (Huhtinen 2014). Lisäksi on jouduttu 
kehittämään myös muita koevapauden täytäntöönpanoon liittyviä yhteistoimin-
nan muotoja sekä vankeuden että yhdyskuntaseuraamusten välillä (rikosseu-
raamuslaitoksen ohje 1/004/2014). nämä koskevat esimerkiksi koevapauden 
valmisteluun kuuluvaa arviointia ja suunnittelua sekä lisäksi tämän jälkeistä 
ehdonalaisen vapauden valvontaan liittyvää suunnittelua, joka on muuttunut yhä 
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vaativammaksi koevapauteen päästettyjen ongelmien ja rikollisuuden luonteen 
vaatiessa yhä tarkempaa pohdintaa sekä valvonnan sisällön että sen intensiivi-
syyden (vrt. rangaistuksellisesti painottunut) suhteen (mäkipää 2010). uusi lisä 
koevapaudessa niin kuin muissakin valvontakäytännöissä on suhtautumisen 
muuttuminen päihteiden käyttöön sekä siihen liittyvään kontrolliin. koevapau-
dessa suhtautuminen on ehdotonta eli päihteiden käyttö ei ole hyväksyttävä ja 
sitä kontrolloidaan testein (rikosseuraamuslaitoksen ohje 1/004/2014).

yllä kuvattuihin uudistuksiin liittyvät myös yhdyskuntaseuraamuksiin samoista 
lähtökohdista tehdyt muutokset. 

ehdonalaisen vapauden valvontaa koskevat säädökset ovat valvonnasta anne-
tussa laissa (L 782/2005) ja valtioneuvoston asetuksessa (asetus 1077/2013). 
valvonnan tulee nyt perustua valvontasuunnitelmalle, joka laaditaan hyvissä 
ajoin ennen valvonnan alkamista yhteistyössä valvottavan kanssa. valvontasuun-
nitelmasta ilmenevät tarkemmin valvonnan tavoitteiden sisältö sekä tavoitteiden 
kannalta tärkeimmät toimenpiteet, jotka on yhteensovitettava rangaistusajan 
suunnitelman kanssa.  valvontatapaamisten tulee olla säännöllisiä. niiden 
aikana on seurattava valvottavan olosuhteita ja niissä tapahtuneita muutok-
sia ja pyrittävä vahvistamaan valvottavan kykyä kantaa vastuuta ja ”toimia 
yhteiskunnassa hyväksyttävällä tavalla”. valvontatapaamisiin voidaan tämän 
edistämiseksi sisällyttää sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä tai ohjelmia 
enintään 12 tuntia. tämä määrä voidaan erityisistä syistä lisätä kuitenkin 30 
tuntiin. (rikosseuraamuslaitoksen ohje 22/004/2010.)

kuntoutustavoitteen kannalta tärkeässä asemassa olevien valvontatapaamis-
ten velvoittavuutta on tehostettu lisäämällä niiden laiminlyönneistä seuraavien 
sanktioiden ja pakkokeinojen määrää. valvottavalle voidaan antaa kirjallinen 
huomautus valvontatapaamisten laiminlyönnistä. mikäli valvottava tästä huoli-
matta laiminlyö tapaamisia, voidaan hänet määrätä tulemaan paikalle poliisin 
virka-apuun turvautuen. jos valvottava ei noudon jälkeenkään pidä yhteyttä 
valvojaan tai rikkoo muuten ”törkeästi hänelle kuuluvia velvollisuuksia”, tulee 
asia ilmoittaa viralliselle syyttäjälle. mikäli virallinen syyttäjä arvioi valvottavan 
toiminnan sellaiseksi, että osa jäännösrangaistusta voidaan panna täytäntöön, 
tulee hänen esittää tätä koskeva vaatimus tuomioistuimelle, joka tekee lopullisen 
päätöksen asiassa. (rikosseuraamuslaitoksen ohje 22/004/2010.)

ehdonalaisen vapauden valvontaa on tiukennettu myös siihen sisältyvän 
päihdekontrollin osalta. valvojan on nyt kirjattava valvontakäyntien aikana 
tekemänsä päihdehavainnot ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä pohdittava 
valvontatapaamisten sisältöä myös tältä pohjalta. valvoja voi myös velvoittaa 
valvottavaa puhallustestin antamiseen päihde-epäilyn varmistamiseksi. (rikos-
seuraamuslaitoksen ohje 22/004/2010.)
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nuorten yhdyskuntaseuraamuksiin tehtiin vastaavanlaisia täsmennyksiä vuonna 
2011 voimaan astuneilla lakimuutoksilla. Laki (L 634/2010) ja asetus (asetus 
5/2011) ehdollisen vankeuden valvonnasta muutti alle 21-vuotiaana rikoksen 
tehneille tuomittavan valvonnan kuntouttavilta sisällöiltään monipuolisemmaksi 
ja samalla rangaistuksellisesti tiukemmaksi tapaamiskäyntien ja päihteettö-
myyden suhteen. 

valvonnan tulee nyt perustua yhdessä nuoren kanssa laaditulle valvontasuun-
nitelmalle, jonka pohjalta valvontatapaamiset suunnataan käsittelemään niitä 
nuoren elämäntilanteessa olevia riskitekijöitä, jotka vaikuttavat rikollisuuteen. 
valvontatapaamiset voivat koostua keskusteluista tai muista tarkoitukseen sopi-
vista kuntouttavista toimenpiteistä ja interventioista. (rikosseuraamuslaitoksen 
ohje 3/004/2011.)

valvontatapaamisen ja muiden ehtojen laiminlyönnistä voidaan nyt sanktioida 
tehokkaammin antamalla suullinen ja kirjallinen huomautus sekä turvautumalla 
poliisin noutoon. viime kädessä laiminlyönti voidaan myös viedä syyttäjälle, 
joka voi esittää tuomioistuimelle valvonnan pidentämistä enintään kuudella 
kuukaudella. myös päihdekontrollia tiukennettiin velvoittamalla nuori antamaan 
virtsa- tai sylkinäyte, jos on syytä epäillä päihtymystä. (rikosseuraamuslaitoksen 
ohje 3/004/2011.)

nuorten valvontaa koskevat uudistukset asettavat nyt suurempia vaatimuksia 
valvonnan sisällölle niin, että siinä huomioidaan rikollisuuteen yhteydessä oleva 
elämäntilanne kokonaisuudessaan. valvontaa joudutaankin nyt miettimään 
aikaisempaa useammasta näkökulmasta. samalla joudutaan myös kehittä-
mään uusia yhteistyökäytäntöjä valvottavan tarvitsemien erilaisten palvelujen 
ja tukitoimien kartoittamiseksi. 

valvonnan tehosteeksi säädetyt sanktiointimenettelyt ovat puolestaan lisänneet 
tarvetta kehittää yhteisiä toimintamalleja myös sen suhteen, miten rikkomuk-
siin kussakin tapauksessa puututaan ja kuinka se suhteutetaan kuntouttavin 
tavoitteisiin niin, että valvottava saadaan edelleen motivoitumaan muutostyöhön.  
tämä on lisännyt tarvetta kehittää taitoja, joilla ikävät asiat saadaan esitettyä 
vähentämättä muutosmotivaatiota. tällaisia ovat muun muassa vuorovaikutuk-
selliset taidot sekä motivoivan haastattelun menetelmät.

tällaiseen työhön tarvittavaa osaamista, koulutusta ja ohjausta on myös kehitetty 
alueilla. samoin on kehitetty toimintatapoja sekä ohjeistusta ehtojen rikkomuk-
siin liittyvien tilanteiden varalla. myös kuntouttavien sisältöjen suunnittelun ja 
valvontatapaamisten sisältöjen kehittäminen on aloitettu rikosseuraamusalueilla.

yhdyskuntapalvelu edusti käyttöön tullessaan suomessa suhteellisen uutta 
seuraamuskäytäntöä, jossa seuraamusvalintaa pohdittiin aikaisempaa perus-



12

teellisemmin yksilöllisistä soveltuvuus- ja sosiaalistamislähtökohdista (takala 
1993; 1994; utriainen 1998; Linderborg 2001). yhdyskuntapalvelu on pysynyt 
käyttöönotosta lähtien samankaltaisena eli pääasiassa palkattomalle työsuo-
ritukselle perustuvana (rautniemi 2009, 17–18). asiakaskunnan muuttuminen 
moniongelmaisemmaksi on kuitenkin lisännyt tarvetta laajentaa yhdyskunta-
palvelun kuntouttavaa ja rangaistuksellista ulottuvuutta samalla tavalla kuin 
muissakin yhdyskuntaseuraamuksissa lisäämällä mahdollisuuksia osallistua 
kuntoutukseen sekä tehostamalla päihteiden käytön valvontaa (He 3/2010, 6–7).

yhdyskuntapalvelulakia (L 380/2010) muutettiin niin, että palvelun suorittamiseksi 
voidaan hyväksyä osallistuminen enimmillään 30 tunnin ajan uusintarikollisuu-
den ja päihdeongelman vähentämiseen tarkoitettuihin kuntouttaviin toimintoihin. 
samalla laajennettiin myös mahdollisuutta käyttää palveluaikaa tukitoimiin, joilla 
edistetään yhdyskuntapalvelusta suoriutumista. aikaisempi lainsäädäntö oli 
tässä suhteessa puutteellinen ja täsmentymätön ottaen huomioon kuntoutus- ja 
tukitoimintojen vaatiman ajan (He 3/2010, 6).

Päihteiden käyttöä koskevia rajoitteita täsmennettiin lakimuutoksessa (L 
380/2010) ulottamalla huumausaineiden käyttökielto koskemaan koko täy-
täntöönpanoaikaa vapaa-aika mukaan lukien. alkoholin osalta käyttökielto 
rajoittuu edelleen palveluaikaan ja muihin täytäntöönpanoon liittyviin tilanteisin. 
Päihteiden käyttöä valvotaan puhallus- ja virtsatestien lisäksi huumetesteillä ja 
viimesijaisesti ottamalla verinäyte, mikäli tuomittu kieltäytyy testeistä. Päihty-
misepäilyissä joudutaan erikseen selvittämään, onko kyseessä alkoholilla tai 
huumausaineella aikaansaatu päihtymys, koska päihteen laji vaikuttaa rikko-
muksesta annettaviin seuraamuksiin.

suomessa uutta, rangaistuksellisempaa yhdyskuntaseuraamusajattelua edus-
tava valvontarangaistus otettiin käyttöön vuonna 2011 voimaan astuneella lailla 
(L 330/2010). valvontarangaistus edustaa niin sanottuja välitason yhdyskunta-
seuraamuksia (intermediate sanctions) (Morris & Tonry 1990, 11). Niitä ryhdyttiin 
käyttämään laajemmin aluksi angloamerikkalaisessa rikosoikeuskulttuurissa 
vastineena arvosteluun, joka kohdistui yhdyskuntaseuraamusten rangaistuk-
selliseen uskottavuuteen (Caputo 2004, 22). 

välitason seuraamuksena valvontarangaistus sijoittuu suomessa yhdyskunta-
palvelun ja ehdottoman vankeusrangaistuksen välimaastoon. Lain (L 330/2010) 
11 §:n ensimmäisen ja kolmannen momentin mukaan se tuomitaan silloin, kun 
yhdyskuntapalvelua ei pidetä mahdollisena ja valvontarangaistusta on ”pidet-
tävä perusteltuna rikoksentekijän sosiaalisten valmiuksien ylläpitämiseksi tai 
edistämiseksi”.

koevapauden tavoin myös valvontarangaistus on merkinnyt yhdyskuntaseuraa-
musten rangaistuksellista tiukentumista. valvontarangaistuksen tiukkuus ja eh-
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dottomuus esimerkiksi päihteiden käytön samoin kuin aikataulun noudattamisen 
suhteen jättää tutkimuksen mukaan aikaisempaa vähemmän harkinnanvaraa 
yksilöllisten tilannetekijöiden suhteen korostaen toiminnan kontrolliluonnetta. 
tämä saattaa joissain tapauksissa johtaa jännitteisiin esimerkiksi yhdyskunta-
seuraamustyössä tärkeänä pidetyn kuntouttavan näkökulman kanssa. (Huck-
lesby 2008, 54–55.) 

edellä on kuvattu ne voimassa olevat uudistukset, joiden odotetaan olevan 
laadun kannalta haasteellisia. rikosseuraamusalaa koskevat lähiajan sekä 
pidemmän tähtäimen uudistukset tulevat entisestään muuttamaan käytäntöjä 
lisäten samalla tarvetta niiden laadun arviointiin monesta eri näkökulmasta. 
tällaisia ovat esimerkiksi suunnitteilla oleva vankiloiden toimitilojen uudista-
minen vastaamaan kuntoutus- ja turvallisuustarpeita (vankilakonsepti 2015; 
rikosseuraamuslaitoksen monisteita 6/2012) sekä vuonna 2015 voimaan 
astunut uusi yhdyskuntaseuraamuslaki, joka kokoaa aikaisemmin erillisen 
yhdyskuntaseuraamussäännöstön yhteen (He 215/2014). nämä uudistukset 
lisäävät entisestään monipuolisen osaamisen tarvetta, jossa kuntoutus-, turval-
lisuus- sekä kontrollinäkökohdat saavat suuremman painoarvon. 

2.4  Vaikutukset laatututkimukselle

yllä kuvattu muutos on tapahtunut suhteellisen lyhyessä ajassa muuttaen rikos-
seuraamusalan kenttää huomattavasti. kehitys suomessa on tässä suhteessa 
ollut samantapainen kuin muissakin länsimaissa eli rikosseuraamusasiakkaiden 
rikollisuuteen pyritään nyt vaikuttamaan yhä monitasoisemmilla rangaistuksel-
lisilla, kuntouttavilla ja sosiaalistavilla menetelmillä (McNeill 2014a). Rikollisuu-
den muuttuminen on lisännyt entisestään tällaisten käytäntöjen tarvetta myös 
suomessa (tyni 2015; blomster & muiluvuori 2011). tavoitteena täälläkin on 
ollut saumattomammin yhteensopiva ja suunnitelmallisesti toimiva ”sosiaaliran-
gaistuksellinen kokonaisuus”, jonka rangaistukselliset ja kuntouttavat elementit 
tukevat toisiaan aikaisempaa tarkoituksenmukaisemmin ja vakuuttavammin 
sekä yhdyskuntaseuraamuksissa että vankeudessa (vrt. garland 2007, 85).  

mitkä ovat sitten edellä kuvattuun liittyvät haasteet laadun kannalta? ne on 
koottu viereiseen kuvioon edellä käydyn kriminaalipoliittiseen ja rangaistusteo-
reettiseen keskusteluun pohjautuen. kuviossa käytetty rikosoikeususkomuk-
sellinen jaottelu on todellisuutta yksinkertaistava siinä mielessä, että useimmat 
kuvion haasteet liittyvät jollain tavalla kaikkiin rikosoikeususkomuksiin. selvyyden 
vuoksi ne on kuitenkin esitetty tiettyyn uskomukseen selkeimmin painottuen.
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Kuvio 1. Kriminaalipoliittisen viitekehyksen muutos toiminnan laadun kannalta
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Organisaatio-
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Strategiset  
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Laatu rikos-
seuraamus-

työssä 
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kriminaalipolitiikan rangaistuksellisiin taustauskomuksiin selkeimmin liittyvät 
uudistukset, kuten sähköisen valvonnan käyttöönotto sekä erilaiset valvonta-
käytäntöjen tiukennukset, ovat merkinneet samantapaisen rangaistuksellisen 
viitekehyksen ja orientaation tuloa vankeuteen ja yhdyskuntaseuraamuksiin. 
vastaava merkitys voidaan liittää myös muihin edellä kuvattuihin uudistuksiin, 
jotka liittyvät organisaation tehostamiseen sekä kuntouttavien ja tukevien käy-
täntöjen vahvistamiseen. ne ovat myös vaatineet viitekehyksen ja orientaation 
mukauttamista samoista lähtökohdista sekä vankeudessa että yhdyskunta-
seuraamuksissa.  

Laatututkimuksen kannalta keskeiseksi haasteeksi tuleekin sen selvittäminen, 
millaista ajattelua ja toimintatapaa vankeus ja yhdyskuntaseuraamukset heijas-
tavat työ- ja organisaatiokulttuurisessa yhteydessään ja millä tavalla se heijastuu 
toiminnan laatua mittaavissa ulottuvuuksissa. olettamuksena tutkimuksessa on, 
että toimintaa pyritään rikosseuraamusalalla kehittämään kaikilta osin arvojensa 
ja strategisten linjaustensa mukaisesti samantapaisesti sekä vankeudessa 
että yhdyskuntaseuraamuksissa. tämän pitäisi silloin näkyä toiminta- ja ajat-
telutapoina, joita voidaan mitata ja arvioida suhteellisen yhtenäisillä mittareilla 
ja luokituksilla. 

rikosseuraamusasiakkaita koskien toiminnan voidaan esimerkiksi ajatella 
tukevan myönteistä kehitystä samalla, kun se toteuttaa sille annettua turval-
lisuustehtävää ja on myös rangaistuksellisesti uskottavaa samantapaisista 
lähtökohdista sekä vankeudessa että yhdyskuntaseuraamuksissa. Lisäksi sen 
tulee olla kaikissa suhteissa oikeudenmukaista ja ihmisarvoa kunnioittavaa. 
tämän pitää näkyä läpijuoksevana periaatteena kaikissa kohtaamisissa vangin 
sekä yhdyskuntaseuraamusasiakkaan kanssa. sen pitää hallita myös kaikkea 
täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa.   

käytännössä tämä tarkoittaa toiminnan rangaistuksellisten ja kuntouttavien 
elementtien yhteensovittamista tarkoituksenmukaisella ja yksilöllisellä, mutta 
samalla myös yhdenmukaisella tavalla sekä vankeudessa että yhdyskunta-
seuraamuksissa. tämän on todettu esimerkiksi rikollisuudesta irtaantumista 
koskevassa tutkimuksessa olevan tärkeää. tällä tavoin voidaan edistää muodol-
lista, täytäntöönpanon aikaista mukautumista seuraamuksen ehtoihin. samalla 
voidaan myös edistää täytäntöönpanon jälkeistä, pidempiaikaista ja asenteel-
lisempaa muutosta, joka näkyy rikoskäyttäytymisen vähenemisenä. (robinson 
2013, 39; ks. myös McNeill & Robinson 2015.)    

seuraamuksiin aina sisältyvän kontrollin ja valvonnan pitää tästä lähtökoh-
dasta olla johdonmukaista ja ennustettavaa erilaisiin rikkomuksiin nähden 
sekä vankeudessa että yhdyskuntaseuraamuksissa. kontrolli ja valvonta eivät 
kuitenkaan saa olla korostuneen rangaistuksellisia ja leimaavia tavalla, joka ei 
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edistä myönteistä kehitystä ja kuntoutumista (vrt. Liebling 2011). kontrolli ja 
valvonta eivät myöskään saa olla epäjohdonmukaisia ja tiukkuudeltaan yksilöl-
lisesti vaihtelevia (vrt. Robinson & Ugwudike 2012, 301–311; ks. myös McNeill 
2009). ne pitäisi pikemminkin nähdä osana suunnitelmien mukaista kuntoutusta 
tukemassa sen tavoitteita esimerkiksi päihdeongelman ja muiden rikolliseen 
käyttäytymiseen vaikuttavien ongelmien suhteen. kontrolli ja valvonta pitäisi 
tämän takia myös sopeuttaa kuntoutuksellisissa tavoitteissa edistymiseen. (vrt. 
esim. McNeill & Robinson 2015.)

kuntoutuksellista ja muuta rikoksettomuutta tukevaa toimintaa pitää puolestaan 
sopeuttaa kontrollin ja valvonnan vaatimuksiin. samalla pitää myös huomioida 
niiden sopivuus rikosseuraamusasiakkaan tarpeisiin ja elämäntilanteeseen ja 
kohdentaa niitä sen mukaisesti. (Vrt. esim. McNeill 2014b.) 

Henkilökuntaa koskien arvojen mukaisen toiminnan tulee olla motivaatiota 
ja ammatillista kehittymistä sekä omaa ammatillista osaamista tukevaa (vrt. 
Liebling & Price & Shefer 2011; Mawby & Worrall 2013). Käytännössä tämä 
edellyttää tehtäväkuvien ja ammattitaidon sekä työurien monipuolistamista ja 
johtamis- sekä organisaatiokulttuurin muuttumista innovatiivisuutta ja osallis-
tumista kannustavaksi. samalla organisaatiokulttuurin oletetaan myös olevan 
suhteellisen selkeä ja yksiselitteinen tiettyjen perustavoitteiden ja linjausten 
suhteen vankeudessa ja yhdyskuntaseuraamuksissa. organisaatiolta odotetaan 
myös selkeitä ja yhdenmukaisia rakenteita sekä ohjausmalleja, jotka ovat sa-
malla kuitenkin tarpeeksi väljiä huomioiden eri seuraamusmuodoissa toimivien 
ammatillisen orientaation ja seuraamusmuotoihin liittyvät erityiskysymykset.   

onko toimintaa sitten onnistuttu kehittämään toivotulla tavalla ja millaiseksi 
rikosseuraamusalan laatua voidaan tässä suhteessa arvioida kokonaisuudes-
saan? nämä ovat tutkimustehtävän kannalta keskeisiä tarkempia kysymyksiä. 
niitä tarkastellaan tässä tutkimuksessa sekä yleisellä että erityisellä tasolla 
määrällistä ja laadullista aineistoa hyödyntäen.
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III  TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TEOREETTIS- 
METODOLOGINEN LÄHTÖKOHTA

tutkimustehtävä kattaa monitahoisesti kaiken sen toiminnan, jonka voi olettaa 
vaikuttavan joko välillisesti tai välittömästi siihen, millaisena henkilökunta ja 
vangit/yhdyskuntaseuraamusasiakkaat kokevat rikosseuraamusten laadun. 
tällaisena tutkimustehtävä liittyy erilaisten organisatoristen ja vuorovaikutuk-
sellisten prosessien lisäksi myös sosiaalisiin ja materiaalisiin olosuhdetekijöihin 
hyvin laajasti.   

edellisen perusteella tarkemmiksi tutkimustehtäviksi jäsentyvät:     

kartoittaa ja kuvata määrällisesti ja laadullisesti, millaisena henkilökunta ja vangit 
sekä yhdyskuntaseuraamusasiakkaat kokevat vankeuden ja yhdyskuntaseuraa-
musten laadun keskeisten ulottuvuuksiensa suhteen. Löytyykö vankeudessa ja 
yhdyskuntaseuraamuksissa vastaavia eroja kuin pilottitutkimuksessa?  

selvittää määrällisestä aineistosta tehdyn tilastollisen analyysin avulla sitä, mitkä 
ulottuvuudet vaikuttavat painoarvoltaan voimakkaimmin koettuun yleislaatuun 
vankeudessa ja yhdyskuntaseuraamuksissa.

selvittää laadullisen tutkimuksen avulla tarkemmin sitä, millaisia yhdyskunta-
seuraamustoimistojen henkilöstö ja asiakkaat ovat ja miten yhdyskuntaseuraa-
musten työ- ja organisaatiokulttuureissa vaikuttavat toiminta- ja ajattelutavat 
vaikuttavat laatu-ulottuvuuksien muotoutumiseen.

verrata laadullisen tutkimuksen tuloksia pilottitutkimuksen vastaavaan laadulli-
seen tutkimukseen laadullisten erojen ja yhtäläisyyksien löytämiseksi vankeuden 
ja yhdyskuntaseuraamusten välillä.   

selvittää määrällisen ja laadullisen aineiston avulla sitä, miten vankeus ja yh-
dyskuntaseuraamukset eroavat toisistaan ulottuvuuksiensa suhteen. voidaanko 
puhua kahden erilaisen täytäntöönpanokulttuurin olemassaolosta?

arvioida tulosten käytännön vaikutuksia ja laatia tämän pohjalta suosituksia 
rikosseuraamuslaitoksen laatumittauksen kehittämiseksi. 

teoreettis-metodologisena lähtökohtana tutkimuksessa on pilottitutkimuksen 
(Linderborg ym. 2012) viitekehys (Liebling & arnold 2004). viitekehystä ja sen 
kriminaalipoliittisia kytkentöjä on kuvattu tarkemmin pilottitutkimuksessa (Lin-
derborg ym. 2012, 14–16). seuraavassa sitä kuvataan vain siltä osin, kuin se 
on olennaista tämän tutkimuksen teoreettis-metodologisten valintojen kannalta.  
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Liebling ja arnold (2004) pyrkivät tutkimuksessaan löytämään vankilaelämän 
ydintoimintaa kuvaavia käsitteitä, joita voitaisiin käyttää operationaalisina laadun 
mittareina. tällaisia vaikeasti mitattavia piirteitä eli laatu-ulottuvuuksia sisältyi 
muun muassa henkilöiden välisiin suhteisiin sekä regiimiin eli siihen, miten 
toiminta oli järjestetty hallinnollisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. suhdeulot-
tuvuudella laatu kytkeytyi mm. kunnioitukseen ja arvostukseen henkilöstön 
keskuudessa sekä henkilöstön ja vankien välillä. regiimiulottuvuus sisälsi mm. 
reilun ja oikeudenmukaisen kohtelun, järjestyksen, turvallisuuden, hyvinvoinnin 
sekä henkilökohtaisen kehityksen (sisältäen kaikki toiminnot vankeudessa, jotka 
tukivat henkilökohtaista kehittymistä ja kasvua), yhteydenpidon perheeseen 
sekä läheisiin samoin kuin oikeudenmukaisuuden.

nämä ulottuvuudet olivat samankaltaisia kuin britannian vankeinhoidossa 
käytetty laaja asiallisuus-käsite (decency). Liebling ja Arnold käyttivät näitä 
kattoulottuvuuksia käsitteellisinä luokituksina ryhtyessään muotoilemaan niiden 
pohjalta tarkkaan strukturoituja kyselylomakkeita vangeille ja henkilökunnalle. 
kyselylomake koostui hieman yli sadasta väitteen muodossa esitetystä kysy-
myksestä, jotka kartoittivat vankien ja henkilökunnan käsityksiä tuesta, oikeu-
denmukaisesta kohtelusta, järjestyksestä jne. (Liebling & arnold 2004, 28.) 

alison Liebling on tutkimusryhmineen sittemmin tarkentanut alkuperäistä viite-
kehystään ja ulottuvuusluokituksiaan uusien tutkimustulosten pohjalta (Liebling 
& Hulley & Crewe 2012). Tässä tutkimuksessa tyydyttiin kuitenkin alkuperäiseen 
luokitukseen, jota muokattiin vankeuteen ja yhdyskuntaseuraamuksiin suomessa 
soveltuvaksi. Lieblingin ja arnoldin (2004) alkuperäisessä ilmapiiritutkimukses-
saan käyttämät väitteet mittaavat rikosseuraamuskäytäntöjä tarpeeksi laajasti 
ja myös yleisesti niistä lähtökohdista käsin, jotka ovat tämän tutkimuksen kan-
nalta tärkeitä. tässä tutkimuksessa tärkeänä lähtökohtana oli sen selvittäminen, 
miten kaikissa rikosseuraamuskäytännöissä toteutuvat rangaistuksellisuuden, 
tehokkuuden sekä kuntouttavan ja tukevan työn vaatimukset tavalla, joka näkyy 
myös toiminnan laadussa. Lieblingin ja arnoldin (2004) tutkimus kietoutui juuri 
näiden teemojen ympärille kattaen ne ydintoiminnot, jotka ovat mukana myös 
tässä tutkimuksessa.    

tutkimus toteutettiin näin ollen Lieblingin ja arnoldin (2004) lomakkeen pohjalta 
laadittuna kyselynä ja sitä täydentävänä haastattelututkimuksena, joka tema-
tisoitiin melko tarkasti kyselytutkimuksen mukaisesti. Lisäksi tutkimuksessa 
käytettiin aineistona pilottitutkimuksen laadullisia haastatteluja. niitä verrattiin 
tämän tutkimuksen yhteydessä kerättyihin haastatteluihin yhteenvedossa. aineis-
ton keruuta ja muuta siihen liittyvää kuvataan tarkemmin seuraavassa luvussa.
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IV  TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN
4.1  Kysely

kyselyn suunnittelu aloitettiin keväällä 2012 laatimalla kyselylomakkeet hen-
kilökunnalle, vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille. yhdyskuntaseu-
raamusasiakkaille sekä -henkilöstölle tarkoitettuihin lomakkeisiin jouduttiin 
suunnittelemaan joitakin yhdyskuntaseuraamuksiin liittyviä erityisiä kysymyksiä, 
jotka vertautuisivat mahdollisimman hyvin vankiloiden sekä muiden yksiköiden 
lomakkeissa esitettyihin kysymyksiin. suuri osa kysymyksistä saatiin vertailu-
kelpoisiksi lukuun ottamatta muutamia vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamusten 
erityisluonnetta kuvaavia kysymyksiä. suunnittelua varten oli perustettu erillinen 
työryhmä, jossa oli edustajia uudenmaan ja joensuun yhdyskuntaseuraa-
mustoimistoista sekä rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksiköstä. myös 
vankiloille ja muille yksiköille tarkoitettuja lomakkeita tarkennettiin pilottitutki-
muksessa esiin nousseiden kysymysten ja tilastollisen analyysin perusteella 
poistamalla esimerkiksi joitakin toimimattomia ja päällekkäisiä kysymyksiä. 
Lomakkeet testattiin yhdyskuntaseuraamusasiakkailla, vangeilla ja henkilös-
töllä Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistossa ja suomenlinnan vankilassa. 
saadun palautteen perusteella joitain lomakkeiden väittämiä kirjoitettiin vielä 
uudestaan. tutkimusta varten koottiin yhdyshenkilöverkosto kaikkiin rikosseu-
raamuslaitoksen yksiköihin. yhdyshenkilöt vastasivat tutkimuksen käytännön 
järjestelyistä sekä tiedottamisesta yksiköissä.

aineiston keruu aloitettiin tammikuussa 2013. aineistona olivat 16.1. kirjoilla 
olevat vangit ja seuraamustaan suorittavat yhdyskuntaseuraamusasiakkaat 
sekä kyselyn aikana paikalla oleva henkilökunta. kyselyajankohtana vanki-
loissa oli kirjoilla 3 215 vankia, joista 2 308 oli suljetuissa vankiloissa ja 907 
avovankiloissa. yhdyskuntaseuraamusasiakkaita oli 3 114. Paikalla olevaa 
henkilökuntaa rikosseuraamuslaitoksessa oli kyselyajankohtana yhteensä  
2 566. tutkimuksen teknisestä toteuttamisesta vastasi tns gallup, joka suun-
nitteli lomakkeiden ulkoasun, painatuksen, jakamisen ja tietojen tallentamisen. 
vankiloissa vastausaikaa oli viikko ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa kolme 
viikkoa. yhdyskuntaseuraamustoimistoissa asiakkaita oli vaikeampaa tavoittaa 
kuin vankiloissa. yhdyskuntaseuraamustoimistoissa vastaaminen pyrittiin jär-
jestämään toimistoissa, mutta suurelle osalle asiakkaista lomakkeet jouduttiin 
kuitenkin lähettämään postitse, mikä laski vastausprosenttia. Henkilökuntakysely 
toteutettiin internet-kyselynä, jonka teknisestä toteutuksesta vastasi myös tns 
gallup. Henkilökunnalla vastausaikaa oli noin viisi viikkoa.
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4.2  Haastattelut

Laadulliseen tutkimukseen valittiin jokaiselta rikosseuraamusalueelta yksi 
keskisuuri toimisto. tutkimukseen saatiin näin ollen yhteensä kolme toimistoa. 
jokaisessa toimistossa tutkimukseen pyydettiin sekä henkilöstön että asiak-
kaiden edustajia. tarkemmat tiedot henkilöstöstä sekä asiakkaista on esitetty 
liitteissä 16 ja 17.   

toimistot valittiin niin, että ne edustaisivat erilaisia johtamis- ja ohjaamismalleja.  
mukaan valituista toimistoista kaksi edusti yhdistelmäjohtajan mallia (alueella 
oleva vankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto saman johtajan alaisuudessa). 
yksi toimistoista oli perinteinen jakamattoman johdon (johtaja, apulaisjohtaja) 
alaisuudessa oleva yhdyskuntaseuraamustoimisto. yhtenä ajatuksena olikin 
selvittää, millä tavalla erilaisten johtamismallien alla olevat toimistot arvioivat 
johtamisen ja työn ohjaamisen laadun. 

tähän liittyvänä tavoitteena oli selvittää myös sitä, miten toimistojen sisäinen 
työnjako vaikuttaa organisoinnin laatuun. toimistot valittiin tämän perusteella 
niin, että ne edustaisivat myös erilaisia sisäisiä organisointimalleja. tässä va-
linnassa hyödynnettiin raino Lavikkalan (2013) laatimaa muistiota. 

Lavikkala (2013) on mallintanut yhdyskuntaseuraamustoimistoja työntekijöiden 
laatimien arvioiden perusteella sen suhteen, miten asiakastyötä niissä organi-
soidaan. Hän löysi kaksi pääasiallista muotoa, yleismallin ja erikoistumismallin. 
yleismallissa työnjako toimi niin, että kaikki tekevät kaikkia yhdyskuntaseuraa-
muksia. erikoistumismallissa puolestaan työntekijät ovat erikoistuneet jonkun 
tietyn seuraamuksen täytäntöönpanoon. kummallakin mallilla on Lavikalan 
muistion mukaan etunsa ja haittansa työn tehokkaan organisoinnin ja johtamisen 
samoin kuin ammatillisen osaamisen kannalta. 

mukaan valituista kaksi toimistoa edusti erikoistumismallia. kummatkin olivat 
myös yhdistelmäjohtajan alaisuudessa. yksi yhtenäisen johdon alaisuudessa 
oleva toimisto edusti yleismallia. 

jokaisesta toimistosta valittiin kahdeksan (8) henkilökunnan ja kahdeksan (8) 
asiakkaiden edustajaa. Henkilökunnan ja asiakkaiden valinnan suoritti ohjeiden 
mukaan jokaisessa toimistossa henkilökunnan edustajista valittu yhdyshenkilö. 

Henkilökunnan haluttiin kattavan mahdollisimman hyvin täytäntöönpanon 
kannalta keskeiset tehtävänimikkeet kussakin toimistossa niin, että mukana 
olisi henkilöstörakenteen mukainen määrä johtajia, apulaisjohtajia, rikosseu-
raamusesimiehiä sekä rikosseuraamustyöntekijöitä ja tukipartioiden ohjaajia. 
Henkilökuntahaastateltaviksi saatiin tämän perusteella koottua kaikista toimis-
toista 24 henkilöä seuraaviin tehtävänimikkeisiin jakaantuneina: kolme johtajaa, 
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kolme apulaisjohtajaa, neljä rikosseuraamusesimiestä, yhdeksän rikosseuraa-
mustyöntekijää sekä viisi tukipartion ohjaajaa. 

asiakkaat valittiin niin, että he edustaisivat keskeisiä yhdyskuntaseuraamus-
muotoja. Haastateltavaksi saatiin sekä valvontarangaistuksesta että ehdollisen 
vankeuden valvonnasta kustakin kuusi henkilöä. yhdyskuntapalvelusta saatiin 
seitsemän ja ehdonalaisen vapauden valvonnasta viisi henkilöä. viimeksi 
mainituista neljä oli päässyt ehdonalaiseen vapauteen ennen määräaikaa 
koevapauden kautta. yhdyskuntaseuraamusasiakkaita kertyi näin yhteensä 
24 suunnitelman mukaisesti. 

Henkilöstö- ja asiakashaastateltavia kerääntyi yhteensä siis 48. Lisäksi toimis-
toissa tehtiin 12 lyhyttä henkilökuntahaastattelua (noin 10–15 minuuttia) koskien 
yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden erityiskysymyksiä kuten tuen tarvetta. näitä 
haastattelukatkelmia hyödynnettiin kuitenkin tutkimuksen laadullisessa osiossa 
rajoitetusti.    

Laadullinen aineisto kerättiin haastattelemalla jokaisessa toimistossa henki-
lökuntaa ja asiakkaita tammi-huhtikuun aikana 2014. Haastattelut tallennettiin 
digitaaliselle nauhurille, josta ne siirrettiin litteroitavaksi. Litteroinnin suoritti 
ulkopuolinen palveluntuottaja. tiedonkeruun menetelminä käytettiin henkilöstön 
kohdalla sekä fokusryhmähaastatteluja että näitä täydentäviä yksilöllisiä tee-
mahaastatteluja. asiakkaita haastateltiin vain yksilöllisesti. kaikki haastattelut 
pohjautuivat henkilöstö- ja asiakaskyselylomakkeiden pohjalta laadituille teema-
rungoille. teemat oli laadittu melko tarkasti kyselylomakkeiden ulottuvuusjaolle. 
Fokusryhmähaastattelujen teemarunko jäi kuitenkin melko yleiselle tasolle. 
yksilöhaastattelujen teemarunkoa sen sijaan tarkennettiin vielä jäsentämällä 
kunkin teeman alle tarkempia kysymyksiä henkilöstö- ja asiakaskyselylomakkeen 
väitteiden pohjalta. yksilöhaastattelujen teemarungosta muotoutui näin melko 
tiukasti strukturoitu. tällä tavalla haluttiin säilyttää haastattelujen yhdenmukai-
suus ja vertailtavuus määrällisen aineiston kanssa, jota Hesse-biber & Leavy 
(2011, 102) pitävät tärkeänä laadullista ja määrällistä aineistoa yhdistävässä 
tutkimuksessa. Lisäksi haastattelujen haluttiin teemojen moninaisuudesta 
johtuen fokusoituvan tarkasti tiettyihin avainkysymyksiin (vrt. Hesse-biber & 
Leavy 2011, 102). 

Fokusryhmällä tarkoitetaan yleisesti tiettyjen asioiden yhdistämien henkilöiden 
muodostamaa ryhmää, joka kokoontuu haastattelijan eli moderaattorin johdolla 
keskustelemaan yhden kerran tiettyihin teemoihin liittyvistä kysymyksistä. Fo-
kusryhmähaastattelu tarkoittaakin sananmukaisesti sitä, että ryhmä fokusoituu 
eli keskittyy ryhmälle tärkeisiin, yhdistäviin teemoihin (smithson 2013, 358). 
Fokusryhmissä keskeisellä sijalla on ryhmän onnistunut vuorovaikutus ja sen 
kautta syntyvä synergia. ryhmä tarjoaa parhaimmillaan mahdollisuuden kehit-
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tää ideoita kollektiivisesti sekä tuottaa tällä osallistujien omaan ajankohtaiseen 
kokemukseen ja ymmärrykseen pohjautuvaa aineistolähtöistä teoriaa (mt., 359).

jotta yllä esitetyt edellytykset täyttyisivät parhaalla mahdollisella tavalla, tulee 
fokusryhmä koota niin, että sen jäsenet tuntevat toisensa pidemmältä ajalta 
(Finch & Lewis 2007, 197). Tämän takia fokusryhmähaastattelu päätettiin siis 
kohdistaa vain henkilökunnalle. Pelkkää yhdyskuntaseuraamusten suorittamista 
ei voi pitää toisilleen muuten yleensä tuntemattomia asiakkaita riittävällä tavalla 
yhdistävänä tekijänä niin, että vuorovaikutuksesta olisi tullut tiedon tuottamisen 
kannalta onnistunut. asiakashaastattelut liittyivät myös selkeämmin henki-
lökohtaisen elämän asioihin kuin henkilöhaastattelut, mikä vaikeuttaa myös 
fokusryhmän käyttöä asiakashaastattelun menetelmänä (vrt. smithson 2013, 
361). asiakkaiden kokoaminen fokusryhmiksi olisi sitä paitsi vaatinut liikaa 
aikaa.  siksi asiakkaiden kohdalla tyydyttiin vain yksilöhaastatteluihin, kun taas 
henkilökunnan kohdalla käytettiin molempia haastattelumuotoja. 

Fokusryhmän suositeltavana kokona pidetään yleensä 6–8 osallistujaa. tätä 
suuremmat ryhmät eivät enää mahdollista kaikkien osallistumista keskusteluun. 
(Finch & Lewis 2007, 172.) Tämän tutkimuksen fokusryhmään haluttiin saada 
osallistujia mahdollisimman laajasti niin, että kaikki täytäntöönpanoon kannalta 
keskeiset ryhmät olisivat edustettuina, kuten edellisessä luvussa jo todettiin. 
samalla haluttiin myös turvata keskustelevuus eli se, että kaikki ryhmän jäsenet 
saisivat äänensä kuuluville (smithson 2013, 359–360). ryhmän suuruudeksi tuli 
näillä perusteilla kahdeksan osallistujaa jokaisesta toimistosta. se osoittautui 
haastatteluissa keskustelun hallittavuuden kannalta onnistuneeksi ratkaisuksi. 

Fokusryhmähaastattelut pyrittiin suunnittelemaan tilojen ynnä muiden teknisten 
järjestelyjen suhteen niin, että keskustelu sujuisi häiriöttömästi ja nauhoituksista 
tulisi teknisesti laadukkaita (ks. smithson 2013, 361–62). keskusteluihin kului 
jokaisessa toimistossa hieman yli kolme tuntia taukoineen. metodikirjallisuu-
den mukaan haastattelut on suunniteltava niin, että keskustelu muodostuu 
mahdollisimman vapaaksi, mutta samalla myös teemoissa pysyväksi (kvale 
1997, 121–122). smithson (2013, 358) luonnehtiikin fokusryhmähaastatteluja 
keskusteluiksi, jossa on sekä ”luonnollisen” että rajatun keskustelun elementtejä 
samanaikaisesti. moderaattorin roolina on enimmäkseen taustalla oleminen. 
Hänen odotetaan puuttuvan keskusteluun vain silloin, kun siinä ajaudutaan 
liian kauas teemoista tai keskustelu juuttuu johonkin aiheeseen. 

Pitäytyminen selkeässä teemarungossa vaikutti jonkin verran tämän tutkimuksen 
moderaattorin rooliin, josta tuli määräävämpi eikä aina niin taustalla pysyvä. 
tämä oli tietoinen valinta, jossa lähtökohta oli tutkimustaloudellinen, kuten on 
jo todettu. aineisto haluttiin saada mahdollisimman yhdenmukaiseksi. tällä 
tavalla tutkimuksessa ehkä tehtiin hieman väkivaltaa vapaan ideoinnin peri-
aatteelle. se on saattanut myös jonkin verran vaikuttaa haastatteluaineistojen 
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syvyyteen ja perusteellisuuteen (Finch & Lewis 2007, 185–188). Toisaalta tämä 
puute pystyttiin korvaamaan yksilöhaastatteluilla. Fokusryhmiin yhdistettyjen 
yksilöhaastattelujen tavoitteenahan on syventää fokusryhmissä käsiteltyjä 
teemoja, joten tässä mielessäkään tämä ei ollut ongelma (vrt. Hesse-biber & 
Leavy 2011, 177).

Fokusryhmien tarkoituksena ei myöskään ole viedä keskustelua yksilölliselle 
ja sensitiiviselle tasolle (smithson 2013, 361). Päähuomio fokusryhmissä on 
tutkittavan ilmiön yleisessä tarkastelussa, kuten smithson (mt.) toteaa ja tämä 
tavoite onnistuttiin tässä tutkimuksessa myös saavuttamaan. Fokusryhmistä 
muodostui moderaattorin ohjauksesta huolimatta vilkas ja osallistuva. Fokus-
ryhmät onnistuivat myös tuottamaan kustakin ulottuvuudesta toimistojen omaa 
organisaatiokulttuuria heijastavan kertomuksen eli ”narratiivin” (Hesse-biber & 
Leavy 2011, 177). keskustelun onnistumiseen vaikutti myös se, että toimistojen 
henkilökunta tunsi toisensa pidemmältä ajalta ja oli tottunut muutenkin keskus-
telemaan säännöllisesti työhönsä liittyvistä teemoista samantapaisesti kuin 
fokusryhmissä. Fokusryhmät olivat tietyllä tavalla luonnollista jatketta heidän 
normaalissa työssäänkin harrastamalle ammatilliselle reflektiolle (vrt. Hesse-
biber & Leavy 2011, 178).

Henkilökunnan yksilöhaastatteluissa kysyttiin laatuteemojen lisäksi myös am-
matillisesta orientaatiosta. mitkä tekijät olivat vaikuttaneet koulutukseen ja 
työhön hakeutumisessa ja millaista työtä haluttiin tehdä? tällaisten tekijöiden 
oletettiin vaikuttavan jollain tasolla yhteen sitovana taustaolettamuksena myös 
yhdyskuntaseuraamustyössä vaikuttaen myös siihen, miten työtä arvioitiin eri 
ulottuvuuksissaan. 

yksilöhaastatteluista muodostui tämän takia melko kattavia ja aikaa vieviä, sillä 
ne kestivät keskimäärin kaksi tuntia per haastateltava. joidenkin haastateltavien 
kohdalla tämä aikaraja ylittyi reippaastikin. Haastattelija joutuikin teemoissa 
ja aikarajoissa pysymisen takia ottamaan myös yksilöhaastatteluissa melko 
ohjaavan rooliin. tämä ei kuitenkaan vaikuttanut haastattelujen dynamiikkaan 
(vrt. kvale 1997, 121–122).

yksilöhaastattelujen voidaan sanoa olleen sekä dynaamisia että teemoissa 
pysyviä. teemoissa pysyminen ei estänyt sitä, että keskusteluista muodostui 
näissäkin rajoissa vilkkaita, vuorovaikutuksellisia ja monipuolisia. yksi syy tähän 
oli se, että kaikki haastateltavat olivat selvästi kiinnostuneita pohtimaan omaa 
työtään annetuista teemoista käsin. näitä kysymyksiä oli myös pohdittu paljon 
muissakin yhteyksissä, joten yksilöhaastattelut tukivat fokusryhmien tavoin oman 
työn reflektointia. Useat haastateltavista pitivät myös hyvänä sitä, että aiheet 
olivat suhteellisen tarkasti rajattuja antaen samalla kuitenkin mahdollisuuden 
melko vapaaseen assosiointiin teemojen puitteissa. 
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asiakashaastattelut muodostuivat sen sijaan vaihtelevammiksi sen suhteen, 
miten halukkaasti asiakkaat halusivat keskustella. osa haastateltavista oli 
eri syistä melko lyhytsanaisia. näiden asiakkaiden oli myös vaikeata vastata 
joihinkin teemoihin, joten niitä jouduttiin selvittämään heille tarkemmin. Haas-
tatteluista näiden asiakkaiden kanssa tuli melko suppeita, kestoltaan noin 
tunnin mittaisia. näille vastapainona olivat haastateltavat, jotka olivat hyvinkin 
puheliaita. Heidän kohdallaan haastatteluja jouduttiin teemojen moninaisuuden 
takia myös hieman ohjailemaan. näistä haastatteluista muodostui melko pitkiä. 
niiden kesto oli noin kaksi tuntia per haastateltava.

asiakashaastatteluissa kysyttiin myös, millä tavalla lainvastainen toiminta oli 
kehittynyt ja miten se oli yhteydessä muihin elämän tapahtumiin ja käännekohtiin. 
asiakkaiden kuvaukset rikosseuraamuksista haluttiin näin saada laajempaan 
elämänkulun kontekstiin.

4.3  Aineiston analyysi

4.3.1  Kyselyaineisto

asiakas/vankikyselyn tulokset esitetään jaoteltuna suljettuihin vankiloihin, avo-
vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoihin. yhdyskuntaseuraamusasiakkaat 
eivät ole vastausjakautuman ja muiden taustatietojen perusteella osanneet 
valita oikeaa seuraamusmuotoa. esimerkiksi erilaiset valvontamuodot kuten 
valvontarangaistus ja ehdonalaisen vapauden valvonta on sekoitettu kes-
kenään. tämän takia yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden tulokset käsitellään 
yhtenä kokonaisuutena erittelemättä niitä seuraamuslajeittain. Henkilökunnan 
vastaukset ovat eriteltynä vastauslomakkeen ja taustamuuttujien perusteella 
kolmeen luokkaan: suljettuihin vankiloihin, avovankiloihin ja yhdyskuntaseu-
raamustoimistoihin. 

suurin osa lomakkeiden kysymyksistä oli Likert-asteikon viisiportaisia asen-
neväittämiä. tämän lisäksi lomakkeessa kysyttiin taustatietoja ja pyydettiin 
antamaan kokonaisarvio muun muassa työelämän ja seuraamuksen laadusta  
asteikolla 1–10. Lomakkeessa pyydettiin myös nimeämään kielteisiä ja myön- 
teisiä seikkoja työelämän ja seuraamusten laadusta sekä lähettämään vapaasti 
muotoiltu viesti rikosseuraamuslaitokselle. avovastaukset tallennettiin atLas.ti 
-ohjelmalla ensin hermeneuttisiksi yksiköiksi, jonka jälkeen ne luokiteltiin aineis-
tolähtöisesti (ks. liitetaulukot 7–9). aineistolähtöiset ryhmät käsiteltiin analyysissä 
tutkimuksen laatu-ulottuvuuksiin ja taustaolettamuksiin suhteutettuna. 
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kyselyaineiston väittämistä muodostettiin ulottuvuuksia (summamuuttujia) 
samalla tavalla kuin pilottitutkimuksessa (Linderborg ym. 2012, 28–29). tilas-
tollisen analyysin perusteella joitakin väittämiä siirrettiin ulottuvuudesta toiseen. 
Lisäksi ulottuvuuksia yhdistettiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi. esimerkiksi 
henkilökohtainen turvallisuus- ja vankilaturvallisuusulottuvuus yhdistettiin tur-
vallisuusulottuvuudeksi. ulottuvuuksiin sisältyvät väittämät on esitetty jokaista 
ulottuvuutta koskevan luvun alussa. aineistoa kuvataan ulottuvuuksien jakaumilla 
ja keskiarvoilla. keskiarvo 3 kuvaa neutraalia suhtautumista. kaikki keskiarvon 
(ka.) ylittävät arvot (3,1–5,0) kuvaavat myönteistä suhtautumista asiaan ja vas-
taavasti keskiarvon alittavat arvot (2,9–1,0) kuvaavat kielteistä suhtautumista.  

ulottuvuuksien reliabiliteetin estimointi suoritettiin laskemalla näiden sisäiset 
konsistenssit Cronbachin alfan avulla (0.90–0.99 korkea reliabiliteetti, 0.80–0.89 
hyvä, 0.79–0.70 kohtalainen ja alle 0.69 heikko reliabiliteetti). jokaista ulottu-
vuutta testattiin tilastollisesti asteikon keskiarvoon1. jos keskiarvo on tilastolli-
sesti merkitsevästi korkeampi kuin 3, niin tämä tarkoittaa sitä, että 95 prosentin 
todennäköisyydellä vastaajat ovat sitä mieltä, että asiat ovat hyvin tai melko 
hyvin. vastaavasti keskiarvon ollessa merkitsevästi alle kolmen, vastaajat ovat 
tyytymättömiä 95 prosentin todennäköisyydellä. tilastolliseen merkitsevyyteen 
vaikuttuvat mm. vastaajien määrä ja vastausten jakautuneisuus suhteessa 
keskiarvoon. kaikki ulottuvuudet erosivat merkitsevästi asteikon keskiarvosta, 
joten t-testin tuloksia ei esitetä raportissa.

yksittäisten kysymysten ja ulottuvuuksien riippuvuuden välisiä asteita mitattiin 
tutkimuksessa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla.  korrelaatio-
kertoimen arvo vaihtelee välillä -1… +1  ja mittaa muuttujien välistä lineaarista 
riippuvuutta. kertoimen ollessa 0, muuttujien välillä ei ole lineaarista riippuvuutta. 
tutkimuksessa korrelaatiokertoimen tilastollisen merkitsevyyden raja-arvoksi 
valittiin 0,05. on huomioitava, että Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin 
mittaa ainoastaan lineaarista riippuvuutta, joten se ei siis välttämättä kerro siitä, 
onko yksittäisten muuttujien tai ulottuvuuksien välillä kausaalista suhdetta (esim. 
epälineaarinen riippuvuus). 

ulottuvuuksia oli vankikyselyssä 14, yhdyskuntaseuraamusasiakaskyselyssä 
12 ja henkilökuntakyselyssä 14. ulottuvuudet jaettiin tutkimuksessa neljään 
pääulottuvuuteen. ulottuvuuksien keskiarvot, mediaanit ja keskihajonnat löytyvät 
liitetaulukoista 4–5. ulottuvuudet ja pääulottuvuudet ovat:

1   yhden otoksen t-testi
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 Vankilat Yhdyskuntaseuraamus-
  toimistot 
 Korrelaatio- Cronbachin Korrelaatio-  Cronbachin 
 kertoimien  alfa-kerroin kertoimien alfa-kerroin
HENKILÖSTÖKYSELY vaihteluväli  vaihteluväli  
Järjestys ja hallinto     
Auktoriteetti	 ,512**	-	,725**	 α	=	,812	 ,350**-	,712**	 α	=	,707
Osallisuus	 ,679**	-	,853**	 α	=	,844	 ,709**	-	,860**	 α	=	,844
Turvallisuus	 ,436**	-	,690**	 α	=	,816	 ,401**	-	,717**	 α	=	,835
Työhyvinvointi    
Motivoituneisuus	 ,671**	-	,811**	 α	=	,850	 ,622**	-	,817**	 α	=	,856
Stressi	 ,720**	-	,876**	 α	=	,732	 ,704**	-	,833**	 α	=	,652
Ammatillinen	arvostus		 ,436**	-	,707**	 α	=	,800	 ,438**	-	,735**	 α	=	,804
Suhteet     
Suhteet vankeihin /  
asiakkaisiin		 ,625**	-	,804**	 α	=	,717	 ,630**	-	,838**	 α	=	,819
Suhde	työtovereihin		 ,604**	-	,817**	 α	=	,886	 ,399**	-	,874**	 α	=	,907
Suhde	lähiesimiehiin	 ,790**	-	,887**	 α	=	,912	 ,782**	-	,907**	 α	=	,939
Suhteet	johtoon	 ,597**	-	,907**	 α	=	,907	 ,616**	-	843**	 α	=	,864
Yksikön johdon suhtau- 
tuminen	henkilöstöön	 ,768**	-	,898**	 α	=	,905	 ,771**	-	,896**	 α	=	,886
Suhteet Rikosseuraa- 
muslaitokseen		 ,649**	-	,859**	 α	=	,852	 ,529**	-	,860**	 α	=	,827
Toiminnallisuus    
Vankien/asiakkaiden  
tukeminen	 ,095**	-	,815**	 α	=	,773	 ,604**	-	,797**	 α	=	,822
Paneutuminen ja  
välittäminen		 ,526**	-	,761**	 α	=	,853	 ,398**	-	,707**	 α	=	,771
VANKI- JA ASIAKASKYSELY    
Järjestys, turvallisuus ja hallinto     
Vastaanotto	 ,451**	-	,747**	 α	=	,733	 ,580**	-	,793**	 α	=	,781
Järjestys		 ,759**	-	,805**	 α	=	,788	 ,769**	-	,811**	 α	=	,802
Oikeudenmukaisuus	 ,	331**	-	,761**	 α	=	,829	 ,650**	-	,755**	 α	=	,737
Turvallisuus		 ,435**	-	,753**	 α	=	,883	 ,627**	-	,736**	 α	=	,605
Hyvinvointi    
Hyvinvointi	 ,591**	-	,784**	 α	=	,850	 ,693**	-	,797**	 α	=	,828
Elinolosuhteet	 ,611**	-	,730**	 α	=	,757	 	
Terveydenhuolto	 ,857**	-	,923**	 α	=	,936	 	
Suhteet    
Suhde	henkilöstöön	 ,793**	-	,888**	 α	=	,942	 ,738**	-	,846**	 α	=	,941
Kohtelu	 ,583**	-	,821**	 α	=	,892	 ,382**	-	,788**	 α	=	,853
Huomioiminen ja  
arvostaminen	 ,757**	-	,867**	 α	=	,900	 ,768**	-	,841**	 α	=	,888
Suhtautuminen etnisiin  
vähemmistöihin		 ,587**	-	,749**	 α	=	,771	 ,819**	-	,847**	 α	=	,557
Yhteydenpito	 ,788**	-	,876**	 α	=	,848	 ,884**	-	,897**	 α	=	,739
Toiminnallisuus    
Ohjelmat	 ,798**	-	,857**	 α	=	,852	 ,476**	-	,796**	 α	=	,757
Tuki	 ,581**	-	,819**	 α	=	,902	 ,616**	-	,817**	 α	=	,926

Taulukko 1. Henkilöstökyselyn ja vanki- ja asiakaskyselyn pääulottuvuudet ja 
ulottuvuudet sekä korrelaatiokertoimien (Pearson) vaihteluväli ja reliabilteetti-
kerroin (Cronbach α)



27

yksisuuntaisella varianssianalyysillä testattiin ulottuvuuksista laskettujen kes-
kiarvojen eroa eri vastaajaryhmissä. Lähes kaikki ulottuvuudet erosivat merkit-
sevästi ryhmien välillä. taustamuuttujien vaikutusta yksittäisten ulottuvuuksien 
keskiarvoissa analysoitiin kahden riippumattoman otoksen t-testillä. raportissa 
mainitaan ainoastaan ne ulottuvuudet, joissa keskiarvojen erot olivat tilastollisesti 
merkitseviä. taustamuuttujat luokiteltiin samoin kuin lineaarisessa regressio-
malleissa (ks. alla). 

Lineaarisella regressioanalyysillä voidaan tutkia yhden tai useamman selittävän 
muuttujan vaikutusta selitettävään muuttujaan, kun selittävien muuttujien yh-
teisvaikutus otetaan huomioon. Laatututkimuksessa regressioanalyysin avulla 
tutkittiin taustatekijöiden ja ulottuvuuksien vaikutuksia lomakkeessa koettuun 
yleislaatuun (”millaiseksi koet laadun tässä yksikössä”). mallien avulla pyrittiin 
etenkin analysoimaan sitä, mitkä ulottuvuudet selittävät voimakkaimmin arvi-
oitua yleislaatua. 

jokaiselle kohderyhmälle muodostettiin kaksi regressiomallia: ensiksi tutkittiin 
taustamuuttujien vaikutuksia arvioituun yleislaatuun (mallit a). tämän jälkeen 
malliin lisättiin taustamuuttujien lisäksi kaikki ulottuvuudet (mallit b). selkeyden 
vuoksi osa taustamuuttujista poistettiin malleista. taustamuuttujien valinta 
perustui erillisiin tilastollisiin analyyseihin sekä pilottitutkimuksesta saatuihin 
tutkimustuloksiin. yli kaksi luokkaa sisältäneet alkuperäiset taustamuuttujat 
korvattiin kaksiluokkaisilla muuttujilla. regressiomallit on esitetty liitetaulu-
koissa 10–15. malleissa esitetään kunkin yksittäisen muuttujan standardisoidut 
regressiokertoimet (beta), kertoimen tilastollinen merkitsevyys, b-kertoimen 
luottamusvälit (95%) sekä mallin korjattu selitysaste (R2). 

taustamuuttujat eivät ole samoja kaikissa regressiomalleissa. esimerkiksi 
tutkintavanki ei voi olla sijoitettuna avovankilaan, joten tätä kuvaava muuttuja 
jää ymmärrettävästi pois avolaitosvankien regressiomalleista. vastaavasti 
taustamuuttujien luokittelut eroavat kohderyhmien välillä: luokittelut perustu-
vat kohderyhmien yksittäisistä jakaumista muodostettuihin luokkiin. jatkuvien 
muuttujat luokitteluperusteena käytettiin pääsääntöisesti jakaumien mediaania. 
vankien regressiomalleista poistettiin pienen esiintyvyyden takia valvottua 
koevapautta suorittavat vangit (n = 47). 
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4.3.2 Haastatteluaineisto

aineiston analysointi suoritettiin atLas.ti-ohjelmaa (versio 7.1.8) apuna käyttäen. 
ohjelma on alun perin suunniteltu laadullisen aineiston analyysiin soveltuvaksi 
(gibbs & Friese & mangabeira 2012). se kuuluu kehittyneempien sovellutus-
ten joukkoon (Friese 2012, 9). Laadullisen haastatteluaineiston analyysissa 
sitä voidaan käyttää yksinkertaisten koodaamis- ja tekstinhakutoimintojen 
lisäksi myös apuvälineenä monimutkaisempien käsitteellisten luokitusten ja 
teoreettisten mallien laadinnassa. (rambaree 2013). se mahdollistaa runsaan 
tekstiaineiston ryhmittelyn tutkimuskysymysten kannalta tarkoituksenmukaisella 
tavalla tutkimusprosessin alusta lähtien (Rademaker & Grace & Kurda 2012). 

Friesen (2012, 92) mukaan atLas.ti-ohjelma on rakennettu aineistolähtöisen 
teorianmuodostuksen logiikalle. analyysiprosessi etenee alkuperäisaineistoon 
palautuvan jatkuvan vertailun sekä siihen pohjautuvan teoreettisen käsitteen 
muodostuksen vuorovaikutuksessa (ks. myös glaser & strauss 1999).

vaikka tätä tutkimusta ei voikaan pitää aineistolähtöisenä, noudatettiin siinä 
kuitenkin laadullisen aineiston osalta aineistolähtöisyyden periaatteita tietyin 
osin. Litteroitu primääriaineisto (henkilöstö- ja asiakashaastattelut) tallennettiin  
atLas.ti-ohjelmaan hermeneuttisiksi yksiköiksi ja koodattiin aluksi avoin koo-
daus- ja in vivo -koodaustoimintoja hyödyntäen aineistolähtöisin käsittein. 
aineistolähtöisellä käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että haas-
tatteluteksteistä nousevat teemat pyrittiin nimeämään alkuperäisaineistoa 
mahdollisimman hyvin kuvaavien käsitteiden avulla, jotka mahdollistivat myös 
yleistettävyyden ja vertailun samantapaisiin teemoihin. 

koodattu aineisto luokiteltiin samanaikaisesti myös laajempiin laatu-ulottu-
vuuksien mukaisiin kategorioihin koodiperheiksi. koodiperheiden sisällä ai-
neistoa koodattiin tarkemmin sen mukaan, millaiseksi toimintaa niissä kuvattiin 
taustauskomusten valossa. aineisto luokiteltiin tästä lähtökohdasta enemmän 
tai vähemmän kielteisiin ja myönteisiin kategorioihin sen mukaan, millaiseksi 
toimintaa oli kussakin ulottuvuudessa luonnehdittu rangaistuksellisuus-, tehok-
kuus- ja huolenpito- sekä humaaniususkomusten valossa. tässä luokittelussa 
pyrittiin noudattamaan aineiston kyllääntymisen eli saturaation periaatetta 
(rambaree 2013, 3). 

samantapaista aineistoa siis koodattiin niin kauan, että se sopi ilmaantumassa 
oleviin teoreettisiin kategorioihin. tällaisia ilmaantui esimerkiksi auktoriteetin 
käyttöön sekä toisaalta tuen ja huolenpidon teemoihin liittyen. aineiston kyllään-
tyminen voidaan rambareen (2013, 4) mukaan todeta objektiivisesti silloin, kun 
lisäaineisto ei enää tuo olennaisesti mitään uutta olemassa oleviin kategorioihin. 
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aineiston rikkaus sekä henkilöstö- että asiakashaastatteluissa mahdollisti sen, 
että aineisto kyllääntyi tiettyjen ulottuvuuksien suhteen enemmän kuin tarpeeksi. 
esimerkiksi auktoriteettiin liittyviä teemoja käsiteltiin erittäin runsaasti ja monia 
eri näkökohtia painottaen sekä asiakkaiden että henkilöstön haastatteluissa. 
myös muihin ulottuvuuksiin liittyvää teemoja käsiteltiin kyllääntymisen kannalta 
riittävästi. ainoastaan turvallisuusulottuvuus jäi yhdyskuntaseuraamusasiakkai-
den kohdalta kyllääntymättä. 

koodatut lausunnot ryhmiteltiin tämän perusteella kyselyn Likert-asteikkoa 
hyödyntäen viisiportaisella asteikolla (1–5) niin, että numeron kolme alapuo-
lelle (<3) jääneet lausunnot edustivat sitä kielteisempää vaihtoehtoa kyseisellä 
ulottuvuudella, mitä lähempänä ne olivat ääripäätä. numeron kolme yläpuolelle 
(>3) jääneet lausunnot puolestaan edustivat myönteisempää vaihtoehtoa vas-
taavalla tavalla asteittain voimistuen.

Haastatelluille annettiin koodinimet, joita käytetään tekstissä haastattelusitaat-
tien jäljessä suluissa. Henkilöstöhaastateltavilla koodinimenä on kirjain h sekä 
järjestysnumero. koodinimen jäljessä oleva kirjain f (= fokusryhmä) viittaa fo-
kusryhmässä annettuun lausuntoon. kirjain y (= yksilöhaastattelu) koodinimen 
jäljessä viittaa yksilöhaastatteluun.  yhdyskuntaseuraamusasiakkailla koodini-
menä on a (= asiakas) ja järjestysnumero. asiakkailla on koodinimen jäljessä 
myös lyhennys siitä yhdyskuntaseuraamuksesta, jota he ovat haastatteluhetkellä 
suorittamassa. Lyhennykset ovat seuraavia: valra (= valvontarangaistus), ykp 
(= yhdyskuntapalvelu), keav (= koevapaus ja tämän jälkeinen ehdonalaisen 
vapauden valvonta), eav (= ehdonalaisen vapauden valvonta), ern (= ehdolli-
sesti rangaistujen nuorten valvonta).  
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V  AINEISTON KUVAUS
5.1  Kyselyaineisto 

Henkilökunnan taustatiedot. Henkilökunnan taustatiedot on esitetty liitetau-
lukossa 12. sukupuolijakauma erosi vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoi-
mistojen välillä. yhdyskuntaseuraamustyöntekijöistä neljä viidestä oli naisia. 
avovankiloissa noin puolet työntekijöistä oli naisia ja suljetuissa vankiloissa 
naisia oli neljä kymmenestä. suljetuissa vankiloissa työskentelevien keski-ikä 
oli 44 vuotta, avovankiloissa 47 vuotta sekä yhdyskuntaseuraamustoimistoissa 
43 vuotta. yhdyskuntaseuraamustoimistoissa työskenteli enemmän nuorempiin 
ikäryhmiin kuuluvia henkilöitä kuin vankiloissa. koulutustaso oli keskimäärin 
korkeampaa yhdyskuntaseuraamustoimistoissa kuin vankiloissa. 

Liitetaulukossa 1 esitetty tehtäväalueluokitus on viimeisin rikosseuraamuslaitok-
sessa käytössä oleva luokitus. vankilahenkilökunnasta puolet ilmoitti pääasial-
liseksi tehtäväalueekseen valvonnan ja ohjauksen. toiseksi yleisin tehtäväalue 
vankilassa oli kuntoutustyö. yhdyskuntaseuraamustoimistoissa selvästi yleisin 
tehtäväalue oli yhdyskuntaseuraamustyö. esimiesasemassa työskenteli kaikissa 
vastaajaryhmissä noin viidennes vastaajista. suurin osa vastaajista työskenteli 
vakituisessa palvelusuhteessa. yhdyskuntaseuraamustoimistoissa määräaikais-
ten osuus oli muita vastaajaryhmiä suurempi. Palvelussuhteen keskimääräinen 
pituus oli suljetuissa vankiloissa noin 14 vuotta, avovankiloissa noin 16 vuotta 
ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa 12 vuotta.

vankilahenkilökunnasta vain pieni osa oli työskennellyt yhdyskuntaseuraamus-
toimistossa. sen sijaan yhdyskuntaseuraamustoimistojen työntekijöistä noin 
viidenneksellä oli kokemusta vankilatyöstä. välitön asiakastyö oli tyypillisin 
työskentelymuoto sekä vankiloissa että yhdyskuntaseuraamustoimistoissa.

koko henkilökunnan vastausprosentti oli suhteellisen hyvä (67 %). vankiloiden 
ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen yksityiskohtaisempia vastausprosentteja 
on hankala verrata, koska jotkut henkilöstöryhmät saattoivat vastata joko yh-
dyskuntaseuraamus-, vankila- tai muulle henkilökunnalle suunnattuun kyselyyn. 
vastaavasti kyselyajankohtana (tammi–helmikuussa) poissaoloja oli henkilö-
kunnalla noin 200, mikä vaikutti osaltaan vastausprosenttiin.

2 Lähes kaikki taustamuuttujat erosivat avovankiloiden, suljettujen vankiloiden ja yhdyskunta-
seuraamustoimistojen välillä. Raportissa ei esitetä tilastollisten testien tuloksia. 
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Vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden taustatiedot. Liitetaulukoissa 2 ja 
3 esitetään vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ilmoittamia sosiode-
mografisia sekä vankeuteen ja yhdyskuntaseuraamukseen liittyviä taustatietoja. 
suljetuissa vankiloissa vangeista vankeusvankeja oli 75 prosenttia ja tutkintavan- 
keja 23 prosenttia. yhdyskuntaseuraamusasiakkaista yhdyskuntapalvelussa oli 
oman ilmoituksen mukaan 38 prosenttia, ehdonalaisen vapauden valvonnassa 
31 prosenttia, ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa 24 prosenttia ja 
valvontarangaistuksessa 7 prosenttia. nuorisorangaistusta suoritti ainoastaan 
neljä henkilöä. 

suljetuissa vankiloissa vangit olivat keskimäärin 36-vuotiaita ja avovankiloissa 
39-vuotiaita.  yhdyskuntaseuraamusasiakkaat olivat keskimäärin 33-vuotiaita. 
vangeista 95 prosenttia ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaista 96 prosenttia oli 
suomen kansalaisia. koko vankipopulaatiosta ulkomaan kansalaisia on noin 15 
prosenttia, joten tältä osin tuloksia ei voida yleistää kaikkia ulkomaalaisvankeja 
koskeviksi (rikosseuraamuslaitoksen tilastoja 2013, 33).

avolaitosvangeista 43 prosenttia ilmoitti olevansa ensimmäistä kertaa vankilassa. 
suljetuissa vankiloissa vastaava osuus oli 31 prosenttia. yhdyskuntaseuraa-
musasiakkaista 62 prosenttia suoritti ensimmäistä yhdyskuntaseuraamustaan. 

vastausprosentti oli avovankiloissa 71 ja suljetuissa vankiloissa 63. vankiaineis-
toa voidaan katoanalyysin perusteella pitää suhteellisen edustavana suhteessa 
16.1.2013 kirjoilla oleviin vankeihin. toisaalta aineisto ei ollut edustava kansa-
laisuuden puolesta. ulkomaalaiset jättivät vastaamatta oletettavasti kieliongel-
mien vuoksi. Laitoslajin osalta kyselyaineisto poikkeaa hieman perusjoukosta. 
koevapausvankien osuus jäi kyselyssä pienemmäksi verrattuna samaan aikaan 
kirjoilla oleviin vankeihin. vankilajien osalta kysely on edustava. 

yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden vastausprosentti oli 44. vankeihin verrattuna 
alhaisempaan vastausprosenttiin on saattanut vaikuttaa eri yhdyskuntaseuraa-
muksissa olevien asiakkaiden tavoitettavuus. esimerkiksi yhdyskuntapalvelua 
suorittavien tavoitettavuus oli todennäköisesti parempi kuin ehdonalaisesti 
vapautuneiden henkilöiden valvonnassa. Pienemmästä vastausprosentista 
huolimatta yhdyskuntaseuraamusasiakkaat olivat kuitenkin taustatekijöiltään 
tarkasteltuna edustavia verrattuna 15.1.2013 asiakkaina olevien rekisteritietoihin. 
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5.2  Haastatteluaineisto

Henkilöstöhaastateltavat edustavat sosiodemografisilta ja ammatillisilta piirteil-
tään melko hyvin yhdyskuntaseuraamustoimistojen henkilöstöprofiilia siten kuin 
se on kuvattu kansainvälisissä tutkimuksissa. tutkimusten mukaan tyypillistä 
yhdyskuntaseuraamustoimistojen henkilöstölle on ensinnäkin sen muuttuminen 
naisvaltaiseksi eli feminisoituminen (Mawby & Worrall 2011a, 7). Tämä näkyy 
myös henkilöstöhaastateltavissa, joista yli puolet eli neljätoista oli naisia. valta-
osa heistä toimi työntekijätasolla, lähinnä rikosseuraamustyöntekijöinä. johdossa 
naisten ja miesten edustus jakaantui kuitenkin niin, että enemmistö naisista 
toimi apulaisjohtajina. rikosseuraamusesimiehistä naisia oli myös enemmistö. 
tukipartion ohjaajista valtaosa sen sijaan oli miehiä.

Henkilöstön keski-ikä oli 30–40 vuoden välillä. tässä ikäjakaumassa olevista 
suurin osa toimi työntekijä- ja esimiestasolla. johdossa ikäjakauma puolestaan 
liikkui 40–50 sekä 50–60 vuoden välillä. rikosseuraamusalan sekä yhdyskun-
taseuraamustyön kokemus vaihteli ikäluokittain viidestä vuodesta yli kolmeen-
kymmeneen vuoteen.

Henkilöstön ammatillinen profiili vastasi myös melko hyvin kansainvälisten 
tutkimusten tuloksia. tutkimusten mukaan sosiaalityöllä sekä sitä sivuavilla 
muilla auttamisammateilla on edelleen suuri merkitys yhdyskuntaseuraamus-
työn globaalina ammattiorientaationa punitiivisesta ja managerialistisesta 
kehityksestä huolimatta (van Kalmthout & Durnescu 2008; Lutze 2014, 29–34; 
svensson 2009, 235). yhdyskuntaseuraamustyö nähdään mahdollisuutena 
vaikuttaa rikollisuuteen lähinnä auttamisammatin orientaatiosta (Lutze 2014, 
29–30; Mawby & Worrall 2013, 142).

yllä esitetty sopii siis yleisellä tasolla kuvaamaan useimpien henkilöstöhaas-
tateltavien ammatillista orientaatiota. Liitteestä 16 selviää, että yli puolet eli 
kolmetoista haastateltavaa oli tullut yhdyskuntaseuraamustyöhön jonkun sosi-
aalialan ja sitä tukevan koulutuksen kautta. myös yhdyskuntaseuraamustyöhön 
suoraan tai muun rikosseuraamusalan kautta tulleilla oli useimmiten taustallaan 
samantapainen koulutustausta ja ammattiorientaatio. tällaisia haastateltavia 
oli seitsemän. Haastateltavien koulutus näissä kahdessa ryhmässä vaihteli 
sosiaalityön yliopisto-opinnoista ammattikorkeakoulujen sosionomiopintoihin.

Hakeutumista opintoihin ja työelämään perusteltiin melko samankaltaisista 
lähtökohdista. Halu auttaa ja toimia ihmisläheisessä ammatissa ilmoitettiin tär-
keimmäksi ammatillisen orientaatioon vaikuttavaksi tekijäksi, kuten seuraavasta 
haastattelukatkelmasta ilmenee: Kyllä se varmaan oli se semmonen idealistinen 
ajattelu siinä vaiheessa, että haluaa jotenkin auttaa heikommin pärjääviä ihmisiä 
(h4y). myös rikosseuraamusalalle ja erityisesti yhdyskuntaseuraamustyöhön 
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hakeutumista perusteltiin samoista auttamisen lähtökohdista eli …. Siinä oli mun 
mielestä ihan selkeesti tietyllä tavalla juuri semmosia vaikutuksia, että pystyttiin 
tukeen ihmisiä takasin yhteiskuntaan. Se oli semmonen, mikä varmaan siinä 
sitten oli se paras juttu (h4y).

kiinnostusta rikosseuraamusalaan ja yhdyskuntaseuraamustyöhön perustel-
tiin myös siitä lähtökohdasta, että se mahdollistaa auttamistyölle tyypillisen 
asiakaslähtöisen ja yksilöllisen työskentelyotteen yhdistämisen lakisääteiseen 
raamiin eli …Tietyllä tavalla mulle kolahtaa tuo tommonen, että semmonen 
jämptiys ja selkeys, mikä tulee tässä työssä sitten. Mutta toisaalta tätä työtä 
saa kuitenkin tehdä sillä lailla erittäin asiakaslähtöisesti ja semmosella omalla 
tyylillä ja tavalla (h2y).

Poikkeuksen edellisille muodostivat tukipartion ohjaajat, joista useimmat eivät 
olleet vankilataustansa takia niin selkeästi auttamis- ja sosiaalityöhön alun pe-
rin orientoituneita. tästä huolimatta hekin näkivät auttamisen olevan yksi syy 
yhdyskuntaseuraamustyöhön hakeutumiselle – ei pelkästään tarve kontrolloida, 
kuten eräs ohjaajista (h24y) seuraavassa toteaa: Se kiinnosti sitten, että se ei oo 
pelkästään se kontrollointi, vaan siihen liittyy sitten monta muuta elementtiä. Eli 
tää tukeminen ja ihmisten kanssa oleminen ja tietysti työn vapaus, mahdollisesti 
työn itsenäisyyskin. Se alkoi entistä enemmän kiinnostamaan. Ja odotin koko 
ajan jos täntyyppistä toimintaa tulee, se oli pitkän aikaa semmosessa vaiheessa 
ja oli semmonen ajatus monella muullakin kollegalla, että tämmönen joku tuki-
partiotyyppinen toiminta saattaa tulla, niin se heräs jo siinä ihan alkuvaiheessa. 
Se olis todennäkösesti aika iso mun juttuni.

Anthea Hucklesbyn  (2011, 65–67) mukaan sähköisiä seuraamuksia valvovat 
työntekijät eivät muodosta samalla tavalla yhtenäistä ammatillista ryhmää kuin 
vanginvartijat tai poliisit. asiakkaasta riippuen he voivat toimia huolenpitousko-
muksellisia, tehokkuus- sekä rangaistuksellisuusnäkökohtia eri tavoin painottaen. 

tämä oli siis tyypillistä myös tässä tutkimuksessa mukana olleille tukipartion 
ohjaajille. auttaminen ja tukeminen olivat ainakin jollain tasolla tärkeitä motiiveja 
kaikille ohjaajille. yhtä tärkeätä ja usein tärkeämpääkin oli kuitenkin muodolli-
sen täytäntöönpanon vaatima rangaistuksellinen selkeys eli se, että …rajat on 
kaikella ja säännöt (h3y).

asiakkaiden enemmistö oli miehiä. Heidän ikänsä vaihteli 20 ja 60 vuoden 
välillä. yhdyskuntapalvelussa keskimääräinen ikä liikkui 30–40 vuoden välillä. 
valvontarangaistuksessa ja ehdonalaisen vapauden valvonnassa sen sijaan 
esiintyi enemmän vaihtelua ikähaarukan ulottuessa 20–50 vuoden välille. eh-
dollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa ikä vaihteli 18 ja 22 vuoden välillä.
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ikäeroista huolimatta asiakkaiden institutionaalinen elämänkulku ja rikollisen 
käyttäytymisen kehittyminen sen puitteissa enemmän tai vähemmän pysyväksi 
noudatti melko samantapaista kehityskaarta. institutionaalisella elämänkululla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, miten yksilön siteet yhteiskuntaan kiinnit-
täviin sosiaalistaviin instituutioihin kuten perheeseen, kouluun ja työelämään 
ovat kehittyneet (Farrington 2005, 1–2). rikollisen käyttäytymisen pysyvyys on 
puolestaan elämänkulkuteoreettisen kriminologian käsite (moffatt 2006; nagin & 
Farrington & moffatt 1995). sillä kuvataan sitä, miten voimakkain emotionaalisin 
ja sosiaalisin sitein henkilö on juuttunut rikolliseen elämäntapaan. juuttuminen 
voi olla tilapäistä ja satunnaista tai pidempiaikaista ja pysyvää. jälkimmäisessä 
tapauksessa irtaantuminen rikollisesta elämäntavasta on yleensä vaativaa ja 
pitkäaikaista. (Piquero 2004, 118–119; Farrall & Calverley 2006, 82.)

juuttumiseen ja irtaantumiseen vaikuttavat erilaiset institutionaaliset käännekoh-
dat ja elämäntapahtumat esimerkiksi perhe- ja työelämään liittyen. myös rikos-
seuraamukset voivat olla tällaisia institutionaalisia käännekohtia. käännekohdat 
voivat elämäntilanteesta ja lainvastaisen toimintamallin voimakkuudesta riippuen 
olla kielteisiä vahvistaen rikoskäyttäytymistä. ne voivat olla myös myönteisiä 
tukien irtaantumisprosessia leikkaamalla ”veitsen tavoin siteet lainvastaiseen 
elämäntapaan” ja kiinnittäen rikoksentekijän normaalielämän ”sosiaaliseen kont-
rolliin ja rutiineihin” merkityksiä antavalla tavalla. (Laub & sampson 2003, 149.)

suurimmalla osalla haastateltavista institutionaalinen elämänkulku oli muut-
tunut ainakin joiltain osin katkonaisemmaksi ja kielteisemmäksi vahvistaen 
kiinnittymistä rikolliseen elämäntapaan. joidenkin kohdalla tämä kehitys oli 
alkanut jo aikaisemmin ja kokonaisvaltaisemmin, joidenkin kohdalla myöhemmin 
koskettaen vain osaa institutionaalisesta elämänkulusta. yhteistä useimmille 
oli kuitenkin se, että siteiden katkeaminen tavanomaisen elämän instituutioihin 
oli yhteydessä lisääntyvään ja monipuolistuvaan päihteiden käyttöön ja siihen 
kuuluvan elämäntapaan sekä enemmän tai vähemmän pysyviä piirteitä saanee-
seen rikoskäyttäytymiseen (vrt. Laub & sampson 2003, 145–147). useimmat 
haastateltavista olivat myös suorittaneet monia rikosseuraamuksia. 

asiakashaastateltavat voidaankin jakaa karkeasti kahteen ryhmään sen perus-
teella, missä vaiheessa heidän rikoskäyttäytymisensä alkoi ja kuinka pysyvää 
siitä muodostui.

ensimmäiseen ryhmään kuuluvilla rikoskäyttäytyminen ja päihteiden käyttö olivat 
alkaneet melko varhain leimaten nopeasti kaikkea elämänkulkua. Hyvän esimer-
kin tällaisesta kehityksestä antaa yhdyskuntapalvelua suorittava haastateltava 
(a3ykp). Hän kertoo, kuinka …Varhaislapsuus meni tonne ennen kouluikää, 
niin meni aivan normaalisti. Ei ollu mitään sen kummempaa keppostelua. Mut 
sit siinä heti yläasteen kynnyksellä me joskus viiennellä luokalla ruvettiin sit 
jo juomaan, et sillon tuli alkoholi oikeestaan mukaan kuvioihin jollaki asteella.
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Haastateltava (a3ykp) toteaa päihteiden käyttönsä laajenneen jo peruskoulussa 
niin, että alkoholin lisäksi tulivat …muut aineet kehiin elikä pilven polttoo sillon 
tällön ja sitä imppailua. muutettuaan toiselle paikkakunnalle ja uuteen kouluun 
hän kertoo oppineensa …tunteen semmosia jengejä, ketkä käytti sitten kovem-
pia huumeita elikkä amfetamiinia mä rupesin vetään nenään ja sitte oiskohan 
ollu, että ensimmäisen kerran vejin amfetamiinia joskus 17-vuotiaana suonee. 
Päihteiden käytön lisääntymiseen myötä alkoi myös rikoskäyttäytyminen eli …
joitakii autovarkauksia siin tuli.

Päihteiden käyttö muuttui ammattikouluun siirtymisen jälkeen niin, että haastatel-
tava (a3ykp) siirtyi …opiaatteihin, mä aloin tykkäämään opiaateista elikä mulle 
kehittyi aika nopeesti tämmönen riippuvuus. Tässä yhteydessä …tuli mukaan 
jo nää rikokset ihan sitte kunnolla, että tehtiin keikkoja, myytiin automankkoja 
ja niillä ostettiin sitte huumeita ja työkaluja vietiin, ko olin koulussa, niin sielt oli 
hyvä viijä ja sitten myyä ne. 

Hän kertoo siirtymisensä työelämään ammattikoulun jälkeen toimineen jonkin-
laisena myönteisenä institutionaalisena käännekohtana ...kun yhtäkkiä tossa 
noin rupesin kiinnostuun töistäkin. tämä auttoi häntä myös kiinnittymään jollain 
tasolla tavanomaisen elämäntavan sosiaaliseen kontrolliin (vrt. Laub & sampson 
2003, 149–150). erityisen tärkeää kiinnittymisessä oli samanaikaisesti tapahtunut 
parisuhteen solmiminen ja lapsen syntyminen. 

myönteisille käännekohdille vastakkaisena käännekohtana oli kuitenkin samaan 
aikaan täytäntöönpantavaksi määrätty ensimmäinen vankeustuomio, jota …piti 
sitten lähtee suorittaa kesken raskauden. Muistaakseni lapsi synty sitte sillee, 
et mä olin linnassa ekaa kertaa, niin mulla synty lapsi.   

ensimmäinen vankeustuomio ja muutokset työ- ja perhe-elämässä eivät kuiten-
kaan katkaisseet kokonaan siteitä rikolliseen elämäntapaan, vaikka siihen olikin 
jo aikuisuuden alussa yritetty ottaa etäisyyttä. yhdyskuntapalvelun suorittaja 
(a3ykp) kertoo elämänkulkunsa olleen ensimmäisestä vankeustuomiosta va-
pautumisesta lähtien tasapainoilua tavanomaisen ja lainvastaisen elämäntavan 
välillä seuraavasti: Mä oon jotenki sitä päihdeongelmaa pystyny raijaan mukana, 
että mä oon ottanu työaikana vaan niin, että mulla on ollu semmonen normaali 
olo, niin ku opiaattiriippuvainen, ku on vetäny heroiinia ja tämmöstä. Sen verran 
vetäny vaan sitä kamaa, et mul on ollu hyvä olla, että mä oon pystyny tekeen 
töitä kuitenki.

avioero toimi kuitenkin tässä tasapainoilussa liian voimakkaana kielteisenä kään-
nekohtana. se muutti elämänkulkua pidemmäksi aikaa huonompaan suuntaan. 
Päihdeongelma syveni eron jälkeen tuoden mukanaan myös päihdevalikoiman 
laajenemisen vahvojen huumeiden ja siihen liittyvän lainvastaisen toiminnan 
muodossa …Elikkä oli morfiini ja heroiini, ni siinä vierähti semmonen viis, kuus 
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vuotta ihan, et oli säännöllistä käyttöö sitä morfiinia Oxycontin-muodossa ja 
sitten heroiinia. Mut sillonkin muistan, et kävin töissä ja Virosta kävin sitte aina 
välillä hakeen jotain heroiinia tai niitä Oxycontineja.

Haastateltava (a3ykp) toteaakin elämänkulkunsa olleen avioeron jälkeen …tänne 
[nykyisen yhdyskuntapalvelun suorittamiseen] asti semmosta ylä- ja alamäkee. 
Hän on suorittanut ennen nykyistä yhdyskuntapalvelua kuusi vankeustuomiota, 
joita hän kuvaa seuraavasti: Ja sitten vankilatuomioita on yks siitä ryöstöstä. 
Se oli sillon vuos ja jotain päälle ja sitte on yks toinen pitempi tuomio. Ja sitten 
tässä kävin vähä aikaa sitte vankilassa, ni se oli rattijuopumus ja se oli, 75 
päivääks siin oli ja jotain muutaki täs oli mukana.

Hän kertoo samanaikaisesti kuitenkin pyrkineensä eroon päihteistä ja rikolli-
suudesta, koska …aattelin, että ko mä nelikymppisiä vietän, ni mä haluan olla 
terve ja ees jollaki tasolla vapaa huumeista ja rötöksistä. Pyrkimyksissä oli myös 
menestytty eli  …nyt on kaks vuotta voin sanoo, et ihan puhasta aikaa, ihan 
rehellisesti. Hän toteaa tämän olleen … pisin aika, mitä mä oon ollu selvin päin 
nytte. Ja nyt näyttää hyvältä ensimmäisen kerran. tässä häntä on auttanut myös 
nykyisen yhdyskuntapalvelun aikainen päihdekuntoutus eli  … toista kertaa 
oon nyt korvaushoidossa. Haastateltava toteaakin  yhdyskuntapalvelun olleen 
myönteinen institutionaalinen käännekohta hänen irtaantumispyrkimystensä 
kannalta …ku puoltoista vuotta mä kuitenkin olin kerenny olla sillo selvin päin 
ja se oli sitä puhasta aikaa. Tosiaan yllätyin positiivisesti, että miten hyvä tää 
on tää järjestelmä, et tää on mun ensimmäinen yhdyskuntapalvelukerta.

toisen melko selkeän ryhmän muodostivat ne yhdyskuntaseuraamusasiakkaat, 
joiden rikoskäyttäytyminen oli alkanut vasta aikuisiän jälkeen. tutkimuskirjalli-
suudessa aikuisrikollisuutta kutsutaankin myöhään alkaneeksi rikollisuudeksi 
(late-onset offending) (Wiecko 2014, 107). Se on usein luonteeltaan samanta-
paista kuin koko elämänkulun kestävä poikkeava käyttäytyminen ja yhteydessä 
kielteisiin elämäntapahtumiin (eggleston & Laub 2002, 615). tämän vahvistivat 
myös haastateltavat, joista seuraavaa ehdonalaisen vapauden valvonnassa 
olevan (a8keav) kertomusta voidaan pitää tälle ryhmälle melko tyypillisenä.

valvottava (a8keav) kuvaa institutionaalisen elämänkulkunsa olleen nuoruu-
desta aikuisuuden alkuvaiheisin melko tavanomaista ilman suurempia kielteisiä 
käännekohtia eli ….mul oli ihan normaali lapsuus. Kävin peruskoulua, sit lähin 
ammattikouluun. Ammattikoulun viimesellä luokalla tapasin sitte poikani äitin. 
Ja sit [ammattikoulun jälkeen] kävin armeijan ja olin muutaman vuojen töissä 
tossa kotiseuvulla. Sit muutettiin perheen kaa Ruotsiin.

Hän (a8keav) kertoo tehneensä ...metsurin ja rakennushommia muutaman 
vuuen, semmosii reissuhommii. samaan aikaan päihteet saivat kuitenkin yhä 
suuremman merkityksen hänen elämänkulussaan muuttaen sitä kielteisempään 
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suuntaan eli …Sit oli jo nää päihteet. Ensin alkoholi ja sitten muut päihteet, no 
amfetamiini pääasiassa.  Ja sit tuliki ero sillai tästä lapsen äitistä. Ne ilmotti, et 
ne muuttaaki Suomeen takasi ja mä jäin vielä Ruotsiin. Vuojen päivät olin ja 
sit tulin Suomeen, tulin perässä Suomeen, mutta en enää heijän elämäänsä 
tullu ollenkaa.

Haastateltava (a8keav) kertookin päihteiden käyttönsä ja siihen liittyvän lain-
vastaisen toiminnan lisääntyneen suomeen muuton jälkeen eli …sit alko se 
amfetamiinin käyttö tosissaan. ensimmäisen vankeustuomionsa hän sai kuitenkin 
vasta ollessaan jo  …aika vanha, mä olin varmaan jo melkein 30, ko mä jou´uin 
eka kerran vankilaan. ensimmäisen vankeustuomion syyn hän muistaa olleen 

…joku huumausainerikos varmaan.

ensimmäisen vankeustuomion jälkeen elämäntilanne huononi entisestään 
eli …kyllä se ni sumussa semmone lähemmäs 20 vuotta meni tossa (a8keav). 
institutionaalista elämänkulkua jäsensivät tänä aikana lyhyet vankeusjaksot eli 

…kaheksan eri kertaa vankilassa ja pieniä pätkiä.  

Lyhyiden vankeusjaksojen välissä olevat vapausjaksotkin olivat lähinnä kiel-
teisten institutionaalisten tapahtumien hallitsemia niin, että …koko ajan oli 
jotaki meneillään viranomasten kanssa, ettei saanu olla hetken rauhaa. Aina 
ko näki poliisit, ni äkkiä pää piiloon, ku ties, ettei ikinä ollu asiat niin kunnossa 
ainakaa (a8keav).

Haastateltava (a8keav) kertookin väsyneensä pikkuhiljaa päihteisiin sekä 
rikolliseen elämäntapaan …ko ikää rupes tulemaan ja vankilassa olemaan jat-
kuvasti. väsyminen ja sen myötä irtaantumishalun voimistuminen olivat pitkän 
kehityksen tulos. siihen olivat myötävaikuttamassa myös rikosoikeudelliset 
toimenpiteet, joiden vaikutusta kuvataan seuraavasti: En nyt muista, minkä 
ikänen olin, mut kyllä se tuli noissa vankila-, noissa matkaselleissä tuli. Ne tuli 
aluks, ensin ko oli poliisivankilassa oli pidätettynä tai vangittuna. Mutta sit ne 
aika nopeesti aina unohtu, ku pääs sieltä pois, mutta joka kerta väsyin enempi 
ja enempi ko siellä oli ja. 

viimeinen vankeustuomio olikin lopullinen institutionaalinen käännekohta, joka 
kypsytti irtaantumispäätöstä kun …mä olin niin tuskasen loppunu siihen taas. 
Paskat olot oli tulossa niskaan [vieroitusoireet] ja tiesin, että taas joutuu olemaan 
siellä. Siihen vaan siihen elämäntyyliin sitten väsähti kyllä (a8keav). 

Haastateltava kertoo myös olleensa hyvin päättäväinen irtaantumispyrkimyk-
sissään ajatellen, että …nyt sen on onnistuttava. Hän sai myös paljon apua 
ja tukea vankeuden aikana eli …kävin juttelemassa aika paljon ton diakonin 
kanssa ja sitten oon käyttäny noita vankilapalveluja muutenkin. 
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esimerkkinä vankilapalveluista oli vankeuden ulkopuolinen päihdekuntoutus. 
Lisäksi hän osallistui kuntouttavaan keskusteluohjelmaan …viis keskusteluu 
muutoksesta tai joku tämmönen. Lisäksi hänelle järjestettiin koevapautta varten 
asunto: Asuntoo ehotti yks vanha vankilakävijä, mutta nykyään tekee vankila- 
ja päihdetyötä (a8keav). myös yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijä oli 
useaan otteeseen valmistelemassa vapautumista ja selvittelemässä tarvittavia 
tukitoimia.

Haastateltava näkeekin ehdonalaisen vapauden valvonnan oman tilanteensa 
kohdalla pääasiassa myönteisenä käännekohtana, joka tukee hänen irtaantu-
mispyrkimystään yhdessä muiden kuntouttavien toimenpiteiden kanssa (vrt. 
Laub & sampson 2003).

rikolliseen elämäntapaan edellä kuvatusti enemmän tai vähemmän pysyvästi jo 
elämänkulun alkuvaiheissa juuttuneita aineistossa oli lähes puolet eli yksitoista 
asiakashaastateltavaa. Heitä yhdisti moniongelmaisuus sekä pyrkimys irtaan-
tua päihteistä ja lainvastaisesta toiminnasta yhdyskuntaseuraamuksen aikana.  
toisen ryhmän eli elämänkulun myöhäisemmässä vaiheessa rikollisuuteen 
juuttuneiden edustajia aineistossa oli seitsemän. tämän ryhmän edustajien 
toiminta oli monessa suhteessa samankaltainen ensimmäisen ryhmän edustajien 
kanssa. molemmissa ryhmissä viimeisin yhdyskuntaseuraamus koettiin oman 
elämäntilanteen kannalta enemmän myönteisenä kuin kielteisenä vaihtoehtona 
niissäkin tapauksissa, joissa yhdyskuntaseuraamuksiin kohdistettiin kielteistä 
arvostelua.

näistä kahdesta asiakkaiden pääryhmästä poikkesivat ne viisi asiakasta, joiden 
rikollinen toiminta oli lähinnä yhteen kertaan rajoittunutta tai sitten muuten lyhy-
empiaikaista. tämän ryhmän institutionaalinen elämänkulku samoin kuin päih-
teiden käyttökään eivät olleet samalla tavalla yhteneväisiä rikollisen toiminnan 
kanssa kuin edellä kuvatuissa pääryhmissä. Heidän suhtautumisensa rikolliseen 
toimintaan samoin kuin yhdyskuntaseuraamukseen tässä suhteessa vaihtelivat. 
yhteistä näille haastateltaville oli kuitenkin se, että yhdyskuntaseuraamuksella 
ei ollut samankaltaista irtaantumista tukevaa merkitystä kuin kahdessa pääryh-
mässä. sitä ei myöskään koettu samalla tavalla myönteisenä institutionaalisena 
käännekohtana elämänkulussa kuin yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden kah-
dessa pääryhmässä. yhdyskuntaseuraamus oli heille enemmän muodollisuus, 
joka oli saatava suoritettua mahdollisimman vaivattomasti. tämä vaikutti myös 
siihen, miten he arvioivat yhdyskuntaseuraamuksia eri ulottuvuuksissaan.  
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VI HENKILÖKUNNAN TULOKSET
6.1 Kyselyaineisto ulottuvuuksittain

6.1.1  Järjestys ja hallinto

Auktoriteetti

Vankilat Yhdyskuntaseuraamustoimistot

Vankien kanssa asioitaessa kannattaa 
olla tiukka ja etäinen

Asiakkaiden kanssa asioitaessa 
kannattaa olla tiukka ja etäinen

Keskustellessani vankien kanssa pyrin 
olemaan lyhytsanainen ja puhumaan 
vain työasioista

Keskustellessani asiakkaiden kanssa 
pyrin puhumaan vain toimeenpanoon 
liittyvissä asioista

Läheiset suhteet vankeihin heikentävät 
arvovaltaani

Läheiset suhteet asiakkaisiin 
heikentävät arvovaltaani

Vangeilla on tässä vankilassa aivan liian 
paljon valtaa

Asiakkailla on aivan liian paljon valtaa 
toimeenpanoon liittyvissä asioissa

Vangit käyttävät minua hyväkseen jos 
en ole tarpeeksi tiukka

Asiakkaat käyttävät minua hyväkseen 
jos en ole tarpeeksi tiukka

Tämä vankila on aivan liian mukava 
vangeille

Yhdyskuntaseuraamuksen 
suorittaminen on aivan liian helppoa 
tässä toimistossa

Vangit on pidettävä tiukassa kurissa

Tämän vankilan kurinpitomenettely ei 
opeta vangeille mitään

Sanktiomenettelyt eivät opeta 
asiakkaille mitään

Vangit viettävät liian paljon aikaa sellien 
ulkopuolella tässä vankilassa

 

Henkilöstön auktoriteetti-ulottuvuudessa väittämät liittyivät toisaalta arvoval-
taan ja etäisyyteen vankien/asiakkaiden ja henkilökunnan välisissä suhteissa 
sekä toisaalta kuriin ja järjestykseen. yhdyskuntaseuraamustoimistoissa lähes 
kolmannes vastanneista (32 %) koki tämän ulottuvuuden erittäin myönteisesti 
ja 60 prosenttia myönteisesti (ka. 4,0). vankiloissa ulottuvuuden väittämiin 
suhtauduttiin yhdyskuntaseuraamustoimistoja huomattavasti tiukemmin. avo-
vankiloissa erittäin myönteisesti tai myönteisesti suhtautui 58 prosenttia (ka. 
3,4) ja suljetuissa vankiloissa 37 prosenttia (ka. 3,1). kantaa ei ottanut puoleen 
tai toiseen avolaitoksissa 25 prosenttia ja suljetuissa laitoksissa 37 prosenttia 
vastanneista. 
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Kuvio 2. auktoriteettia mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa vankilois-
sa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

sekä avovankiloissa että suljetuissa vankiloissa keskimääräistä useampi oli sitä 
mieltä, että vangit on pidettävä tiukassa kurissa. suljetuissa vankiloissa tämän 
väittämän keskiarvo oli 2,5 ja avovankiloissa 2,8. 

avovastauksissa näkyivät erilaiset täytäntöönpanoympäristöt sekä hoiva- ja 
huolenpitouskoon ja toisaalta rangaistuskeskeiseen ajattelutapaan liittyvät 
painotus- ja näkemyserot vastaajien kesken. 

Selkeät säännöt ja niin toteutus ei toimi. Vangit liian vapaasti, kuitenkin 
ollaan vankilassa.

… Liikaa hyysätään vankeja, vaikka ne olisivat rikkoneet talon sääntöjä. 
Haluaisin tiukempaa otetta johdolta, silloin kun sitä vaaditaan.

Nykyinen linja tuntuu olevan, että ollaan enemmissä määrin huolissaan 
vankien oloista ja samalla unohdetaan henkilökunnan vointi, terveys ja 
varsinkin turvallisuus!!!!!  

Vanki nyt vaan edelleenkin on tuomiota sovittava rikollinen, jonka myös 
itse pitää tietää se. Nykyisenlainen palvelutalo-malli ei todellakaan ole pit-
källä tähtäimellä kenenkään etu, ei vangin eikä varsinkaan yhteiskunnan.

vastauksista ilmeni esimerkiksi se, että toisaalta koettiin että kuntoutustyön 
tulisi olla kohdennettua ja unohtaa nk. menetetyt tapaukset, toisaalta kaivattiin 
jämäkkyyttä vankeinhoitoon ja koettiin hoivaamisen ja tukemisen menneen liian 
pitkälle. monissa vastauksissa ilmeni huoli siitä, että kaikkia vankeja yritettiin 
kuntouttaa väkisin. osalle vangeista tuli asettaa selkeät rajat. rikoksesta kuului 
rangaista ja se tarkoitti suljettua sellin ovea. resurssit tuli kohdentaa esimerkiksi 
ensikertalaisille, ei moninkertaisille uusijoille. 
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Muutos lähtee aina vangista itsestään, hänen halustaan muuttua. Silloin 
me voimme tulla vastaan ja tarjota apua muutokseen. Vastahakoiselle 
vangille emme voi muutosta tehdä. Hänelle asetamme vain rajoja.

… Lähtökohtaisesti vangit ovat kivoja ja mukavia ja henkilökunta kiusaa 
heitä ja muutenkin käyttäytyy kuin keskiajalta olevat luolamiehet. Miten 
se voi olla niin vaikeaa ymmärtää, että vankiloissa vankeusrangaistusta 
suorittaa rikoksen tehneitä ihmisiä, keitä ei aina kiinnosta järjestäytyneen 
yhteiskunnan yhteiset pelisäännöt? Silti nämä rikolliset ovat kaikkein 
eniten tietoisia omista oikeuksistaan (velvollisuuksista ei mitään puhetta). 
Järjestelmä on luotu täysin vankien pohjalta ja siten, että valituskanavat on 
taivaita myöten auki. Jos vanki pyytää vaikka hierojaa selliin ulkopuolelta, 
niin siitäkin pitää tehdä monen sivun raportti ja selitys että miksi näin. 

Päät pois pensaasta, hurskastelu toimivasta vankeinhoidosta sylettää. 
Käytännössä vangeille voidaan tarjota petipaikka, ruoka, suht. turvallinen 
lusimisympäristö ja muuta perusjuttua. Vangit päihdeongelmaisia, peli 
hävitty siltä osin, säästöjä haetaan keinotekoisesti vankeinhoidon uskot-
tavuuden kustannuksella mm. avoimemmista olosuhteista, mikä tulee 
viiveellä lyömään korville, jossain vaiheessa pakko palata perusasioihin, 
loppujen lopuksi yksinkertaisesta työstä on tehty jotenkin liian hienoa 
ja monimutkaista (ransuilu hieno ajatus, mutta käytännössä nähty, ettei 
mahdollisuutta toteuttaa = ei resursseja).

toisaalta useissa vastauksissa ilmeni turvallisuusajattelun ja kuntoutuksen 
vastakkainasettelu. ajateltiin, että turvallisuusajattelu söi resursseja paneutu-
miselta ja päinvastoin. 

… asiakkaat eivät saa tarvitsemaansa kohdennettua tukea. Yksittäiset 
valvontatapaamiset eivät saa muutosta aikaan, vaan kokonaisuus, eikä 
sadan tai kahdensadan kilometrin päässä työskentelevä valvoja resurs-
siensa kaiken aikaa pienentyessä pysty vastaamaan niihin tarpeisiin 
samalla tavalla kuin vielä useimmissa (pienissä) yksiköissä tällä hetkellä 
pystytään. Korostetaan ”turvallisuutta ja säästöjä” vaikuttavuuden sijaan, 
ja sillä lisätään turvattomuutta yhteiskunnassa ja lisätään samalla kus-
tannuksia. Yhdyskuntaseuraamustyöhön satsaaminen olisi niin Risen 
arvojen ja strategian mukaista kuin myös kustannusteknisesti järkevää.

Yhdyskuntaseuraamuksista ei pidä yrittää luoda vankiloita…

yhdyskuntaseuraamustoimistoissa muita lievemmin auktoriteettiulottuvuuden 
kokivat esimiestehtävissä toimivat henkilöt, naiset ja asiakastyötä tekevät työn-
tekijät. myös vankiloissa esimiestehtävissä toimivat suhtautuivat auktoriteettiin 
muita lievemmin. valvontahenkilöstön näkemykset sen sijaan olivat muun 
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henkilökunnan näkemyksiä tiukemmat. suljetuissa vankiloissa vastaamiseen 
vaikuttivat myös koulutus, ikä ja sukupuoli. muita lievemmin suhtautuivat opisto- 
tai korkeakoulututkinnon suorittaneet, naiset ja vanhemmat työntekijät. 

Osallisuus

Vankilat Yhdyskuntaseuraamustoimistot

Tämä vankila on hyvin organisoitu Tämä toimisto on hyvin organisoitu

Koen henkilökunnan ja johdon 
vuorovaikutuksen tässä vankilassa 
hyvänä

Koen henkilökunnan ja johdon 
vuorovaikutuksen tässä toimistossa 
hyvänä

Minut pidetään hyvin ajan tasalla 
tämän vankilan asioista

Minut pidetään hyvin ajan tasalla 
tämän toimiston asioista

Pääsen harvoin osallistumaan tätä 
vankilaa koskevaan päätöksentekoon

 Pääsen harvoin osallistumaan tätä 
toimistoa koskevaan päätöksentekoon

Tämän vankilan johtamistyyli on 
edistyksellistä

Tämän toimiston johtamistyyli on 
edistyksellistä

Henkilöstön osallisuutta mittaavassa ulottuvuudessa selvitettiin henkilökunnan 
näkemyksiä ennen kaikkea siitä, miten vankilaa/toimipaikkaa johdetaan ja 
miten henkilöstö pidetään ajan tasalla johtamisessa. yhdyskuntaseuraamus-
toimistoissa oltiin osallisuuteen yleisesti ottaen tyytyväisiä (ka. 3,5). erittäin 
tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli 66 prosenttia vastaajista. vankiloissa vastaukset 
jakaantuivat voimakkaasti. avolaitoksissa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli 
42 prosenttia ja erittäin tyytymättömiä tai tyytymättömiä 31 prosenttia (ka. 3,1). 
suljetuissa vankiloissa oltiin pääosin keskimääräistä tyytymättömämpiä (ka. 
2,9). erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli 30 prosenttia ja erittäin tyytymättömiä 
tai tyytymättömiä 40 prosenttia. 
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Kuvio 3. osallisuutta mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa vankiloissa, 
avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

vankiloissa oltiin tyytymättömiä etenkin mahdollisuuksiin osallistua vankilaa 
koskevaan päätöksentekoon. suljetuissa vankiloissa tämän väittämän keskiarvo 
oli 2,5 ja avovankiloissa 2,9. suljetuissa vankiloissa vankilan johtamistyyliä ei 
myöskään pidetty edistyksellisenä (ka. 2,8). avovastaukset vahvistivat määräl-
lisen aineiston esiin tuomaa tyytymättömyyttä henkilökunnan ja johdon väliseen 
vuorovaikutukseen. vastauksissa heijastuivat erilaisten toimintaympäristöjen 
hierarkkisuus ja autoritäärisyys. toisaalta ongelmana oli nimenomaan osallisuus 
ja läsnäolo. tyytymättömyyttä oli erityisesti niissä yksiköissä, joissa oli otettu 
käyttöön yhdistelmäjohtajuus.  

Yhteisjohtajuus ei tunnu oikein toimivan. Johtajaa näkee harvoin ja kun 
näkee tulee toimeksiantoja kymmeniä kerralla eikä niitä voi kukaan to-
teuttaa. Aluejako aiheuttaa välillä tyhjäkäyttöä vankilassa, koska ei löydy 
avolaitoskelpoisia vankeja tarpeeksi koko ajan. Henkilökunta turhautuu.

Yhdistelmäjohtajuus on huono asia, johtaja harvoin paikalla ja vaikuttaa 
työilmapiiriin.

Johtaja ei välitä henkilöstön hyvinvoinnista, tärkeämpi on oma yks-
yksikkönsä.

Huoli siitä, ettei henkilöstöä pidetty ajan tasalla oman yksikön asioista tai se, että 
pääsi harvoin osallistumaan vankilaa tai toimistoa koskevaan päätöksentekoon, 
liittyi laajemminkin siihen, miten koko rikosseuraamuslaitosta koettiin kehitet-
tävän. tyytymättömyys oli avovastausten perusteella usein kohdistettu oman 
yksikön sijaan alue- tai keskushallintoon. säästöpaineet ja epävarmuus toiminnan 
resursseista heijastuivat monissa osallisuuteen liittyvissä avovastauksissakin.
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Vankilan johdon tiedotus ylhäältä alaspäin on ala-arvoista niin kuin koko 
risealalla. Rise ei luota työntekijöihinsä.

Säilyttäkää tämä toimiva ja hyvin johdettu ja organisoitu vankila jatkossakin.

turhautumista esitettiin jatkuviksi koettuihin organisaatio- ja toimintatapamuu-
toksiin ja siihen, ettei muutoksiin päässyt vaikuttamaan. muutoksien vauhdissa 
pysyminen tuotti monille vaikeuksia. rikosseuraamustyön toivottiin olevan 
pikemminkin kestävyysurheilua kuin sprinttimatka: 

Tarvitsemme nyt selkeää ja jämäkkää viestiä minkälainen organisaatiosta 
on tarkoitus rakentaa: henkilöstö kokee että heitä ei ole kuultu muutoksia 
läpivietäessä ja signaalit vireillä olevista muutoksista aiheuttavat epä-
varmuutta ja tyytymättömyyttä. Mahdollisista muutoksista organisaation 
rakenteissa tai työprosesseissa tulee informoida riittävän ajoissa, ja 
alkuinformaation jälkeen jatkaa tiedottamista. Muussa tapauksessa 
muutosten valmistelusta ei kannattaisi informoida lainkaan (esim. ydin-
toimintahanke, vaikuttavuus- ja tuloksellisuushanke). Johdon tulisi tietää 
hankkeiden etenemisestä, jotta henkilöstö voidaan osallistaa ja ottaa 
aktiivisina toimijoina mukaan. 

Henkilökunnan kuuleminen monissa kehittämistoimissa olisi huolehdittava 
paremmin. Tiedottaminen muutoksista laahaa jälkijunassa esimerkiksi 
silloin, kun yksikköjä on lakkauttamisen alla. Valran toimeenpanon ohjaa-
misessa on erittäin paljon kehittämistä vakuuttavuuden osalta. ”Harjoitte-
lurangaistuksia” ei saisi yhteiskunnassa olla. (Viesti ministeriöön.) RISE 
on hyvä työnantaja, mutta keskushallinnon ja rakenteellisten päätösten 
valmistelun osalta on kehittämisen varaa.

Tuntuu, että isotkin muutokset tulevat todella nopealla aikataululla, ja 
usein jää kokemus siitä ettei asioita ole valmisteltu tai niihin ole perehdytty 
tarpeeksi. Tuntuu siltä ettei keskushallinnossa välttämättä ole ajantasaista 
tietoa siitä, että mitä työtä esim. yks-toimistoissa todella tehdään ja miten. 
Omassa toimistossa asiat ovat hyvällä mallilla, mutta mielestäni koko 
valtakunnan tasolla tarvittaisiin selkeämpää ja yhtenäistä linjausta ja kan-
nanottoa. Se olisi myös asiakkaiden oikeusturvan kannalta erittäin tärkeää.

taustatekijöiden perusteella esimiestehtävissä työskentelevät henkilöt olivat 
kaikissa vastaajaryhmissä osallisuuteen huomattavasti muita tyytyväisempiä. 
samoin henkilöt, jotka työskentelivät vain vähän välittömästi asiakkaiden/vankien 
kanssa, kokivat osallisuuden paremmaksi kuin muut. yhdyskuntaseuraamustoi-
mistoille ja suljetuille vankiloille oli yhteistä myös se, että vanhemmat työntekijät 
olivat osallisuuteen nuorempia tyytyväisempiä. yhdyskuntaseuraamustoimis-
toissa aiempi työskentely vankilassa vaikutti positiivisesti osallisuuden koke-
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miseen. sekä avovankiloissa että suljetuissa vankiloissa vastaamiseen vaikutti 
myös työsuhteen vakinaisuus. määräaikaiset työntekijät olivat tyytyväisempiä 
kuin vakinaisessa työsuhteessa olevat. Lisäksi suljetuissa vankiloissa opisto- tai 
korkeakoulututkinnon suorittaneet olivat muita tyytyväisempiä. valvontahenki-
löstö puolestaan oli muuta henkilökuntaa tyytymättömämpi.

Turvallisuus   

Vankilat Yhdyskuntaseuraamustoimistot

Tässä vankilassa jengiläiset painostavat 
henkilökuntaa

Tässä toimistossa jengiläiset painostavat 
henkilökuntaa

Tässä vankilassa jengiläiset painostavat 
muita vankeja

Jengiläiset painostavat asiakkaita 
seuraamuksen aikana

Turvallisuus tässä vankilassa on hyvä Turvallisuus on tässä toimistossa hyvä

Vangit käyttäytyvät harvoin 
aggressiivisesti tässä vankilassa

Asiakkaat käyttäytyvät harvoin aggressiivisesti 
tässä toimistossa

Vankien henkilöstöön kohdistama 
fyysinen väkivalta on harvinaista tässä 
vankilassa

Asiakkaiden henkilöstöön kohdistama 
fyysinen väkivalta on harvinaista tässä 
toimistossa

Ilmapiiri tässä vankilassa on jännittynyt Ilmapiiri tässä toimistossa on jännittynyt

Tunnen oloni turvalliseksi tässä työssä Tunnen oloni turvalliseksi tässä työssä

Tämä vankila on huono pitämään yllä 
hyvää kuria ja järjestystä

Pelisäännöt ja turvallisuusjärjestelyt ovat 
huonot tässä toimistossa

Tässä vankilassa on hyvä kontrolli Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanoa 
kontrolloidaan hyvin tässä toimistossa

Tässä vankilassa on liian paljon 
sellaisia paikkoja joissa vangit voivat 
pahoinpidellä toisiaan henkilökunnan 
tietämättä

Henkilökunnalla ei ole tässä toimistossa 
riittäviä poistumismahdollisuuksia 
työhuoneissaan asiakkaiden taholta tulevissa 
väkivaltatilanteissa

Henkilökunnalla ei ole tässä vankilassa 
riittävää teknistä laitteistoa ja 
turvavarustusta suojaamaan vankien 
taholta tulevaa väkivaltaa vastaan

Henkilökunnalla ei ole tässä toimistossa 
riittävää teknistä turva- ja valvontalaitteistoa 
suojaamaan asiakkaiden taholta tulevaa 
väkivaltaa vastaan

Uhkaavien tilanteiden 
ennaltaehkäisemiseen voidaan 
vaikuttaa parhaiten pyrkimällä hyvään 
vuorovaikutukseen vankien kanssa

Uhkaavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseen 
voidaan vaikuttaa parhaiten pyrkimällä 
hyvään vuorovaikutukseen asiakkaiden 
kanssa

Saan tarvittaessa apua nopeasti 
uhkaavissa tilanteissa

Saan tarvittaessa apua nopeasti uhkaavissa 
tilanteissa
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määrällisen aineiston perusteella turvallisuus koettiin hyvänä sekä yhdyskun-
taseuraamustoimistoissa että vankiloissa. yhdyskuntaseuraamustoimistoissa 
44 prosenttia vastanneista piti turvallisuutta erittäin hyvänä ja 53 prosenttia 
hyvänä (ka. 4,2). avovankiloissa turvallisuutta erittäin hyvänä pitävien osuus 
oli huomattavasti pienempi, 13 prosenttia, mutta hyvänä sitä piti 71 prosenttia 
vastanneista (ka. 3,7). suljetuissa vankiloissa vastaavat osuudet olivat 5 pro-
senttia ja 63 prosenttia (ka. 3,5). 
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Kuvio 4. turvallisuutta mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa vankilois-
sa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

vaikka vankiloissa pidettiinkin turvallisuutta hyvänä, sekä avovankiloissa että 
suljetuissa vankiloissa keskimääräistä useampi oli sitä mieltä, että siellä oli 
liian paljon sellaisia paikkoja, joissa vangit voivat pahoinpidellä toisiaan hen-
kilökunnan tietämättä (ka. 2,8). suljetuissa vankiloissa koettiin keskimääräistä 
useammin myös, että jengiläiset painostavat muita vankeja (ka. 2,8). sen sijaan 
henkilökuntaan jengiläisten painostuksen ei katsottu kohdistuvan (ka. 3,8).

avovastaukset korostivat turvallisuuskeskeisemmän työ- ja organisaatiokulttuurin 
olemassaoloa suljetuissa vankiloissa. suljetuissa vankiloissa varsinkin henkilös-
töresurssien vähentämisen katsottiin vaarantavan turvallisuutta. toisaalta vangit 
olivat vastausten mukaan myös erityisen haasteellisia suljetuissa vankiloissa. 
turvallisuusuhkana pidettiinkin tämän takia esimerkiksi tilanteita, joissa vartijat 
joutuvat olemaan useiden vankien kanssa toiminnoissa ja kuljetuksissa yksin. 

Vartijat stressaantuvat valtavasti ollessaan yksin keikalla vangin kanssa 
vankilan ulkopuolella.

Sellirakennuksen puolella liikaa yksintyöskentelyä. Henkilöstön turvalli-
suus? Varmaan nippa nappa pyörii näin jos ei tarvitsisi pitää ruokatunteja, 
käyttää ja kuljettaa vankeja liikuntaan, polille ja hammaslääkäriin ja jäädä 
sinne määrittelemättömäksi ajaksi ja jättää osasto yksin yms.
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Ja kesävartijat aivan liian kovassa paikassa viimekesäisellä perehdytyk-
sellä ainakin sellin puolella! Tuuria oli ettei sattunut mitään mutta jatkuuko 
tuuri vielä ensi kesänä?

Vierailijaryhmiä on aivan liikaa tässä vankilassa, samoin vankien toimintoja, 
koska valvontaa ei riitä kaikkialle.

suljetuissa vankiloissa kritisoitiin vankiloiden johtoa ja rikosseuraamuslaitosta 
siitä, ettei turvallisuusasioita otettu riittävän vakavasti. rikosseuraamuslaitok-
sen strategian avoimemmasta täytäntöönpanosta koettiin olevan ristiriidassa 
vankilaturvallisuuden kanssa. 

Yleisesti rikosseuraamusalalla esiintyy törkeää piittaamattomuutta laitostur-
vallisuutta kohtaan. Myös tämän vankilan johdossa on samaa ongelmaa. 
Vangeille annetaan jatkuvasti lisää vapauksia, mikä väistämättä johtaa 
väärinkäytöksiin, josta taas seuraa turvallisuuden heikkenemistä samalla 
kun valvontaa joudutaan resurssien puutteesta johtuen pienentämään. 
Mielestäni kehitys on huolestuttavaa ja on vain ajan kysymys milloin 
ongelmat alkavat kärjistyä. Vankiaines ei suinkaan ole muuttumassa 
mitenkään helpommaksi. Mikäli perusasiat (kuri, järjestys ja turvallisuus) 
eivät ole kunnossa, on aivan mahdotonta ajatella vankien pystyvän 
keskittymään asioidensa kuntoon laittamiseen. Silti turvallisuusasioita 
ja vartijoita tunnutaan pitävän laitoksissa vain välttämättömänä pahana.

yhdyskuntaseuraamustoimistoissa ei turvallisuuskysymyksiin suoranaisesti 
kiinnitetty huomiota. avovastauksissa käsiteltiin monia teemoja kuten asiakas-
kunnan haasteellisuutta, työmäärän kasvua, resurssien vähentämistä ja työssä 
jaksamista, jotka välillisesti niveltyivät turvallisuuteen. 

esimiestehtävissä toimivat henkilöt olivat turvallisuuteen muita tyytyväisempiä 
sekä yhdyskuntaseuraamustoimistoissa että vankiloissa. yhdyskuntaseuraa-
mustoimistoissa muita tyytyväisempiä olivat myös yhdyskuntaseuraamustyön 
tehtäväalueella työskentelevät henkilöt. suljetuissa vankiloissa turvallisuuden 
kokemiseen vaikuttivat useat kyselyssä käytetyt taustatekijät. työntekijöiden 
ikä ja koulutus paransivat tyytyväisyyttä ja naiset olivat miehiä tyytyväisempiä. 
valvontahenkilöstö suhtautui turvallisuuteen muita kriittisemmin eikä vakinai-
nen henkilökunta ollut turvallisuuteen niin tyytyväinen kuin määräaikaisessa 
työsuhteessa olevat.
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6.1.2 Työhyvinvointi

Motivoituneisuus

Vankilat Yhdyskuntaseuraamustoimistot

Minua ei kiinnosta tehdä enempää 
kuin välttämättömimmät työtehtävät

Minua ei kiinnosta tehdä enempää 
kuin välttämättömimmät työtehtävät

Nautin paljon työstäni Nautin paljon työstäni

Tässä vankilassa ei kannata tehdä 
ylimääräistä työtä, koska sitä ei 
kuitenkaan huomioida

Tässä toimistossa ei kannata tehdä 
ylimääräistä työtä, koska sitä ei 
kuitenkaan huomioida

Olen halukas työskentelemään kovasti 
saavuttaakseni työlleni asetetut 
tavoitteet

Olen halukas työskentelemään kovasti 
saavuttaakseni työlleni asetetut 
tavoitteet

Koen työni mielekkääksi Koen työni mielekkääksi

Tulen mielelläni töihin Tulen mielelläni töihin

Olen ylpeä tässä vankilassa 
tekemästäni työstä

Olen ylpeä tässä toimistossa 
tekemästäni työstä

Henkilökunta niin yhdyskuntaseuraamustoimistoissa kuin vankiloissakin oli 
hyvin motivoitunutta. yhdyskuntaseuraamustoimistoissa (ka. 4,1) ainoastaan 
kolme prosenttia vastanneista oli keskimääräistä vähemmän motivoituneita, 
avovankiloissa (ka. 3,8) kuusi prosenttia ja suljetuissa vankiloissa (ka. 3,7) yh-
deksän prosenttia.  Henkilökunnan motivoituneisuus tuli ilmi kaikissa väittämissä. 
yhdyskuntaseuraamustoimistoissa ainoastaan väittämän ”tässä toimistossa ei 
kannata tehdä ylimääräistä työtä, koska sitä ei kuitenkaan huomata” keskiarvo 
jäi alle neljän (3,5). myös vankiloissa tämän väittämän keskiarvo oli muiden väit-
tämien keskiarvoa matalampi, suljetuissa vankiloissa 3,0 ja avovankiloissa 3,3.
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Kuvio 5. motivoituneisuutta mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa 
vankiloissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

rikosseuraamuslaitoksen henkilökunta oli avovastauksienkin perusteella hyvin 
motivoitunutta. työ koettiin niin vankiloissa kuin yhdyskuntaseuraamustoimis-
toissa kiinnostavaksi, vaihtelevaksi ja joustavaksi. erityisesti arvostettiin myös 
sitä, että työ on itsenäistä. vastausten perusteella työntekijät olivat tyytyväisiä 
työn sisältöön ja merkityksellisyyteen sekä siihen, että työn sisältöön pystyi 
vaikuttamaan. vastauksissa ei ilmennyt juurikaan omaan motivaatioon liittyviä 
ongelmia. 

Työ on motivoivaa ja ilmapiiri kannustava. Asioihin ja tehtäviin suhtaudu-
taan riittävällä vakavuudella, huumoria unohtamatta.

Onneksi kaikki täällä omaavat korkean työmoraalin ja motivaation, sekä 
yhteneväisen näkemyksen asiakastyöstä.

Loistava ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta. Työn etiikka ja arvot 
kohdallaan. Asiakkaisiin suhtaudutaan ammattieettisesti erinomaisesti. 
Työilmapiiri loistava.

Työelämän laatu on hyvä. Vaikutusmahdollisuudet oman työn sisältöön 
ovat erinomaiset. Tunnen nauttivani luottamusta työyhteisössä. 

vaikka omaan työmotivaatioon oltiin tyytyväisiä, avovastauksissa saatettiin ar-
vostella kollegoiden tai johtajien motivaatiota. joissakin vastauksissa viitattiin 
vankilan lepsuun työkulttuuriin. sangen yleistä oli myös, että resurssien riittä-
mättömyyden, johtamisongelmien ja tulevaisuuden epävarmuuden pelättiin 
heikentävän omaa työhyvinvointia ja motivaatiota. 

Vankiloiden yleinen lausahdus ”katellaan”, ärsyttää joskus suunnattomasti, 
tuntuu joskus, että myös henk.kunta tekee töitään ”katellaan-meiningillä” 
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(muut asiat ovat tärkeimpiä. kuin itse työ). Vankeja vartenhan me olemme 
täällä töissä, emme hoitamassa omia asioitamme.

Työelämän laatu tuntuu olevan kytköksessä työntekijän rooliin ja asemaan 
työyhteisössä. Oletan, että johto ja valvontapuoli ovat tyytymättömiä, 
mutta kuntouttavat työntekijät todennäköisesti melko tyytyväisiä työelä-
män laatuun.

Työilmapiiri on jännitteinen minun mielestäni. Työnkierto olisi hyvä ratkaisu, 
jossain määrin.

Täällä on hyvä työnsä osaava henkilökunta, joka osaa hommansa ja 
venyy tarvittaessa, mutta henkilökunnan vähäisyys ajoittain stressaa ja 
heikentää laitos turvallisuutta. Asia tulisi ottaa vakavasti huomioon.

Jatkuvien lakkautusuhkien ja muutospaineiden poistuminen toisi täyden 
työtyytyväisyyden ja lisäisi luottamusta tulevaisuuteen.

esimiestehtävissä toimivat henkilöt olivat muita motivoituneempia sekä yh-
dyskuntaseuraamustoimistoissa että vankiloissa. samoin naiset olivat moti-
voituneempia kuin miehet. yhdyskuntaseuraamustoimistoissa ja suljetuissa 
vankiloissa motivaatioon vaikutti rikosseuraamuslaitoksessa työskentelyaika. 
vähemmän aikaa rikosseuraamuslaitoksessa työskennelleet henkilöt olivat 
pidempään työskennelleitä motivoituneempia. aiempi työkokemus vankilasta 
paransi motivaatiota yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. iällä oli vaikutusta 
motivaatioon avolaitoksissa, joissa nuoremmat työntekijät olivat motivoitu-
neempia kuin vanhemmat. suljetuissa vankiloissa opisto- tai korkeakoulutut-
kinnon suorittaneet olivat muun koulutuksen suorittaneita motivoituneempia ja 
määräaikaiset olivat motivoituneempia kuin vakinaisessa työsuhteessa olevat. 
valvontahenkilöstö oli muuta henkilökuntaa vähemmän motivoitunutta sekä 
avovankiloissa että suljetuissa vankiloissa.

Stressi

Vankilat Yhdyskuntaseuraamustoimistot

Työskentely tässä vankilassa on 
henkisesti erittäin vaativaa

Työskentely tässä toimistossa on 
henkisesti erittäin vaativaa

Työstäni johtuva stressi huolestuttaa 
minua

Työstäni johtuva stressi huolestuttaa 
minua

Monet tämän työn stressaavat asiat 
seuraavat minua kotiin

Monet tämän työn stressaavat asiat 
seuraavat minua kotiin



51

työstä johtuvan stressin kokemukset olivat yhdyskuntaseuraamustoimistoissa 
ja vankiloissa hyvin samankaltaiset. yhdyskuntaseuraamustoimistoissa ja 
avovankiloissa tämän ulottuvuuden keskiarvo oli 3,3 ja suljetuissa vankiloissa 
3,2. työskentely koettiin henkisesti erittäin vaativaksi keskimääräistä useammin 
sekä yhdyskuntaseuraamustoimistoissa (ka. 2,9), avovankiloissa (ka. 2,9) että 
suljetuissa vankiloissa (ka. 2,7).
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Kuvio 6. stressiä mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa vankiloissa, 
avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöä stressasi erityisesti kiire, työn määrä ja 
vähäiset resurssit. jatkuvat muutokset työn sisällössä ja organisaatiorakenteissa 
sekä haasteellinen asiakaskunta aiheuttivat epävarmuutta, huolta ja stressiä. 
kiire ja stressin tuntemus liittyivät useiden vastausten mukaan siihen, ettei 
varsinaista lähityötä ehditty tehdä riittävästi. toisin sanoen työn koettiin usein 
olevan liian standardisoitunutta, ylhäältä päin ohjattua, byrokratisoitunutta sekä 
epätasaisesti jakautunutta.   

…Viime aikoina tapahtunut aivan liikaa muutoksia ja henkilöstöjohtaminen 
on luvattoman heikkoa. Työn tekeminen perustuu ”vapaaehtoisuuteen”, eli 
joukossa on aivan liikaa ns. vapaamatkustajia. Henkilökohtaiset tavoitteet 
ovat epäselvät ja työ jakautuu hyvin epätasaisesti samaa työtä ja samaa 
palkkaa saavien kesken. Näiden edellä kirjattujen asioiden takia huomio 
itse työstä siirtyy muihin asioihin jotka aiheuttavat stressiä, mielipahaa ja 
kuormittavat vain tiettyjä henkilöitä.

Henkilökuntaa on vähennetty liikaa ja töitä vain jaettu jäljelle jäävien 
kesken. Lomien ja sairauspoissaolojen aikana on todella stressaavaa 
hoitaa siinä sivussa toisen työt ja omat myös, päivää on virutettava että 
ennättää tehdä edes kaiken pakollisen ja sitten vähemmän tärkeät työt 
jäävät viilemään, kun niihin ei aika riitä. Sijaistaminen on järjestettävä 
paremmin em. tapauksissa.



52

Työ on byrokratian määrästä ja valtuuksista johtuen osin pakkotahtista.

Kaiken kehittämisen keskellä usein unohtuu mitä varten olemme töissä ja 
keitä varten. Työaika ei voi olla vain yhtä tykyilyä. Kehitämme itse kiireen.

taustamuuttujien perusteella rikosseuraamuslaitoksessa pidemmän aikaa työs-
kennelleet kokivat enemmän stressiä rikosseuraamuslaitoksessa lyhyemmän 
aikaa työskennelleisiin verrattuna kaikissa vastaajaryhmissä. esimiehet ja vaki-
naisessa työsuhteessa olevat henkilöt kokivat itsensä muita stressaantuneem-
miksi sekä avovankiloissa että suljetuissa vankiloissa. suljetuissa vankiloissa 
enemmän stressiä kokivat myös vanhemmat työntekijät.  

Ammatillinen arvostus

Vankilat Yhdyskuntaseuraamustoimistot

Henkilökuntaa kannustetaan olemaan 
aloitteellinen työssään

Henkilökuntaa kannustetaan olemaan 
aloitteellinen työssään

Minulle annetaan tarpeeksi vastuuta 
työssäni

Minulle annetaan tarpeeksi vastuuta 
työssäni

 Olen tyytyväinen saamaani 
täydennyskoulutukseen tässä 
vankilassa

Olen tyytyväinen saamaani 
täydennyskoulutukseen tässä 
toimistossa

Tämän vankilan vartijoilla on liian 
vähän valtaa ja vastuuta

Tämän toimiston työntekijöillä on liian 
vähän valtaa ja vastuuta

Rikosseuraamusesimiehillä on 
liian vähän valtaa ja vastuuta tässä 
vankilassa

Rikosseuraamusesimiehillä on 
liian vähän valtaa ja vastuuta tässä 
toimistossa

Minulla on liian vähän valtaa ja 
vastuuta työssäni

Minulla on liian vähän valtaa ja 
vastuuta työssäni

Tämän vankilan henkilökunnalla on 
hyvä työmoraali

Tämän toimiston henkilökunnalla on 
hyvä työmoraali

Olen tyytymätön uranäkymiini tässä 
vankilassa

Olen tyytymätön uranäkymiini tässä 
toimistossa

Saan harvoin kiitosta työstäni ja 
saavutuksistani

Saan harvoin kiitosta työstäni ja 
saavutuksistani
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Henkilökunta koki saavansa ammatillista arvostusta niin yhdyskuntaseuraamus-
toimistoissa (ka. 3,7), avovankiloissa (ka. 3,5) kuin suljetuissa vankiloissakin 
(ka. 3,3). yhdyskuntaseuraamustoimistoissa kolme vastaajaa neljästä (76 %) 
oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä ja seitsemän prosenttia oli keskimääräistä 
tyytymättömämpiä. avovankiloissa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli hieman 
vähemmän kuin yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, 69 prosenttia ja keskimää-
räistä tyytymättömämpiä lähes saman verran (8 %). suljetuissa vankiloissakin 
ammatilliseen arvostukseen erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli yli puolet (56 
%). keskimääräistä tyytymättömämpiä oli 15 prosenttia vastaajista.
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Kuvio 7. ammatillista arvostusta mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa 
vankiloissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

erityisen tyytyväisiä kaikissa vastaajaryhmissä oltiin työssä annettuun vastuu-
seen. yhdyskuntaseuraamustoimistoissa tämän väittämän keskiarvo oli 4,2, 
avovankiloissa 4,1 ja suljetuissa vankiloissa 3,9. sen sijaan keskimääräistä 
tyytymättömämpiä yhdyskuntaseuraamustoimistoissa oltiin uranäkymiin (ka. 
2,9) ja suljetuissa vankiloissa työstä saatuun kiitokseen (ka. 2,7).

avovastauksien perusteella ammatillisen arvostuksen eroja pohdittiin jonkin 
verran sekä vankiloiden vartijahenkilöstön keskuudessa että yhdyskuntaseu-
raamustoimistojen työntekijöiden keskuudessa. työnkiertoa yhdyskuntaseuraa-
mustyön ja vankiloiden välillä toivottiin useissa vastauksissa. yhdyskuntaseu-
raamustoimistojen työntekijät kokivat erityisenä epäkohtana lisääntyvät tehtävät 
ja samanaikaisesti niukkenevat resurssit. suurin epäkohta avovastausten 
perusteella oli kuitenkin palkkaus, jonka todettiin olevan alempi kuin arviointi-
keskuksissa vastaavissa tehtävissä toimivilla erikoissuunnittelijoilla. 
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Palkkaus on todella epätasa-arvoinen ja ei kannusta henkilökuntaa ke-
hittymään ja lisäämään ammattitaitoa ja työtehtäviä. 

Työt lisääntyvät ja samalla resurssit vähenevät. Keksitään toinen toistaan 
turhempia tehtäviä työtä hankaloittamaan. Yhtälö alkaa olemaan täysin 
naurettava ja kestämätön. Kun siihen vielä lisätään paska palkkaus, joka 
on huono yleisesti ja vielä ääriesimerkkinä huonompi kuin arkella. Suh-
tautuminen tähän ylemmältä taholta (ei toimiston) ollut käsittämätöntä, 
ylimielistä ja välinpitämätöntä.

vartijoilla epäkohdat liittyivät suoranaisemmin ammatin statukseen eli muiden 
tahojen antamaan arvostukseen. yhteistyön tarve kuntoutussektorin ja varti-
jahenkilöstön ja toisaalta laajemmin yhdyskuntaseuraamusten ja vankiloiden 
välillä ilmeni useissa avovastauksissa. 

Vartijoiden mielipiteet sivuutetaan täysin, vaikka he ovat ne, jotka todella 
viettävät aikaa osastoilla ja työryhmissä vankien kanssa ja tuntevat heidät 
parhaiten. Vankituntemusta ei hankita papereista lukemalla tai haastatte-
lemalla vankia, jolloin hän tietysti kertoo sen minkä kysyjä tahtoo kuulla!!!

Vartijoiden arvostus heikolla tasolla...

Työnkiertoa toivoisi lisää, hyvä oppia vankilan puolta meilläkin ja muu-
tenkin nähdä, miten muualla asiat organisoitu.  

esimiestehtävissä toimivat henkilöt kokivat ammatillisen arvostuksen muita 
parempana sekä yhdyskuntaseuraamustoimistoissa että vankiloissa. yhdys-
kuntaseuraamustoimistoissa vähemmän aikaa työskennelleet ja avolaitoksissa 
nuoremmat työntekijät olivat muita työntekijöitä tyytyväisempiä ammatilliseen 
arvostukseen. suljetuissa vankiloissa puolestaan naiset ja opisto- tai korkea-
koulututkinnon suorittaneet kokivat arvostuksen muita myönteisempänä. val-
vontahenkilöstö oli ammatilliseen arvostukseen muita tyytymättömämpi eikä 
vakinainen henkilökunta ollut niin tyytyväinen kuin määräaikainen henkilöstö. 
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6.1.3 Suhteet

Suhteet vankeihin/asiakkaisiin

Vankilat Yhdyskuntaseuraamustoimistot

Luotan vankeihin tässä vankilassa Luotan tämän toimiston asiakkaisiin

Vangit luottavat minuun tässä 
vankilassa

Asiakkaat luottavat minuun tässä 
toimistossa

Tunnen vankien kunnioittavan minua 
tässä vankilassa

Tunnen asiakkaiden kunnioittavan 
minua tässä toimistossa

Tulen hyvin toimeen vankien kanssa 
tässä vankilassa

Tulen hyvin toimeen asiakkaiden 
kanssa tässä toimistossa

rikosseuraamuslaitoksen henkilöstö arvioi suhteitaan vankeihin ja yhdyskunta-
seuraamusasiakkaisiin pääasiassa hyviksi. yhdyskuntaseuraamustoimistojen 
henkilökunnasta 86 prosenttia piti suhteitaan asiakkaisiin erittäin hyvinä tai 
hyvinä (ka. 3,9). avovankiloiden henkilökunnasta vastaava osuus oli 82 pro-
senttia (ka. 3,6). suljetuissa vankiloissa suhteita vankeihin piti erittäin hyvinä tai 
hyvinä 68 prosenttia (ka. 3,4). keskimääräistä huonompina suhteita vankeihin 
ja asiakkaisiin piti yhdyskuntaseuraamustoimistoissa ja avovankiloissa ainoas-
taan kaksi prosenttia ja suljetuissa vankiloissa kuusi prosenttia henkilöstöstä. 
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Kuvio 8. suhteita vankeihin/asiakkaisiin mittaavan ulottuvuuden jakauma 
suljetuissa vankiloissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa



56

vaikka vankiloiden henkilökunta piti suhteita vankeihin ylipäätään hyvinä, sul-
jetuissa vankiloissa ainoastaan 10 prosenttia ja avovankiloissa 20 prosenttia 
vastanneista luotti vankeihin. suljetuissa vankiloissa tämän väittämän keskiarvo 
oli vain 2,3 ja avovankiloissakin 2,7. toisaalta henkilöstöryhmien väliset erot 
vastauksissa olivat suuret. valvontahenkilöstöstä vankeihin ilmoitti luottavansa 
viisi prosenttia vastanneista, kuntoutushenkilöstöstä 29 prosenttia ja johdosta 
24 prosenttia. yhdyskuntaseuraamustoimistojen henkilökunnasta asiakkaisiin 
vastasi luottavansa yli puolet (54 %).

asiakastyötä ja hyvää vuorovaikutusta asiakkaan ja työntekijän välillä pidettiin 
yhdyskuntaseuraamustyössä yhtenä myönteisimmistä asioista oman työtyy-
tyväisyyden kannalta. Lähes viidennes positiivisista avovastauksista liittyi 
rakentavaan ja tukevaan asiakastyöhön ja hyviin asiakassuhteisiin. vankiloissa 
suhteet vankeihin eivät olleet samalla lailla oleellisesti työelämän laatuun vai-
kuttava tekijä. suhteet vankeihin pidettiin asiallisina, muodollisina ja korrekteina.  

… työni on hyvin mitoitettu ja se on mielekästä. Vuorovaikutus vankien 
kanssa antaa paljon aihetta työtyytyväisyyteen!

Kuntoutustyö edellyttää innovatiivista ja ennakkoluulotonta työotetta. Liika 
kyynistyminen ja haluttomuus astua omalta mukavuusalueelta ulos on 
riskitekijä työssäuupumiselle ja mahdolliselle burn outille. Asiakasläh-
töisyys ei toteudu jos työntekijät eivät halua haastaa itseään ja kehittää 
työtään asiakaspalvelun parantamiseksi. Työn arvojen ja asenteiden tulee 
olla myönteisiä ja kannustavia, olematta kuitenkaan liian ”sinisilmäisiä”.

Toimistossa on hyvä vuorovaikutus niin työntekijöiden kun asiakkaiden-
kin välillä. Esimiehet ja johto tukevat työtä ja antavat mahdollisuuden 
lisäkoulutuksiin.

yhdyskuntaseuraamustoimistoissa asiakastyöntekijät pitivät suhteita asiakkaisiin 
parempina kuin muut ja naiset parempina kuin miehet. suljetuissa vankiloissa 
suhteita vankeihin pidettiin parempina iän ja koulutuksen myötä. naiset kokivat 
suhteet vankeihin myönteisemmin kuin miehet ja määräaikainen henkilökunta 
myönteisemmin kuin vakinainen henkilöstö. valvontahenkilöstö sekä avovanki-
loissa että suljetuissa vankiloissa koki suhteensa vankeihin muuta henkilökuntaa 
huonompina.
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Suhde työtovereihin

Vankilat Yhdyskuntaseuraamustoimistot

Luotan työtovereihini Luotan työtovereihini

Työtoverini luottavat minuun tässä 
vankilassa

Työtoverini luottavat minuun tässä 
toimistossa

Tunnen saavani tukea työtovereiltani 
työssäni tässä vankilassa

Tunnen saavani tukea työtovereiltani 
työssäni tässä toimistossa

Tunnen saavani tukea muilta 
henkilöstöryhmiltä työssäni tässä 
vankilassa

Tunnen saavani tukea työni kannalta 
tärkeiltä henkilöstöryhmiltä työssäni 
(Esim. arke, vankilat)

Tunnen työtovereideni kunnioittavan 
minua tässä vankilassa

Tunnen työtovereideni kunnioittavan 
minua tässä toimistossa

Työtoverini kohtelevat minua reilusti 
tässä vankilassa

Työtoverini kohtelevat minua reilusti 
tässä toimistossa

Minulla on hyvät suhteet muihin 
henkilöstöryhmiin tässä vankilassa

Minulla on hyvät suhteet muihin 
henkilöstöryhmiin tässä toimistossa

Suhteeni työtovereihini ovat hyvät 
tässä vankilassa

Suhteeni työtovereihini ovat hyvät 
tässä toimistossa

Vuorovaikutus työtovereideni kanssa 
on hyvää

Vuorovaikutus työtovereideni kanssa 
on hyvää

suhteet työtovereihin koettiin hyviksi niin yhdyskuntaseuraamustoimistoissa (ka. 
4,1), avovankiloissa (ka. 4,0) kuin suljetuissa vankiloissakin (ka. 3,9). yhdys-
kuntaseuraamustoimistoissa suhteita piti erittäin hyvinä tai hyvinä 93 prosenttia 
vastanneista. avovankiloissa vastaava osuus oli 89 prosenttia ja suljetuissa 
vankiloissa 91 prosenttia. myös kaikkien yksittäisten väittämien perusteella 
suhteita työtovereihin ja muihin henkilöstöryhmiin pidettiin hyvinä. ainoastaan 
muilta henkilöstöryhmiltä saatavaa tukea koskevan väittämän keskiarvo jäi 
muiden väittämien keskiarvoja matalammaksi. näin oli etenkin yhdyskunta-
seuraamustoistoissa (ka. 3,1).
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Kuvio 9. suhteita työtovereihin mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa 
vankiloissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa 

avovastauksien perusteella mukavat ja hyvät työkaverit, työyhteisö ja ylipäänsä 
positiivinen suhde työtovereihin oli tärkein työelämän laatuun vaikuttava tekijä 
avovankiloissa ja erityisesti suljetuissa vankiloissa. Henkilöstön työhyvinvointi 
niveltyi usein ammatillisen orientaation ja kollegojen tukeen. yhdyskunta-
seuraamustyössä painottui ihmissuhdetyö ja auttamistyön etiikan mukanaan 
tuoma onnistumisen tunne, asiakastyötä ja suhteita asiakkaisiin pidettiin jopa 
tärkeimpänä työhyvinvointia tuovana tekijänä. mukavat työkaverit oli voimavara, 
joka edesauttoi asiakastyötä ja vaikutti työssä viihtymiseen.  

Pysytään ja kehitetään rikosseuraamusalan perustyötä ja tehdään laadu-
kasta työtä niillä resursseilla mitä on. Huolehditaan omasta ja työkaverin 
jaksamisesta.

Olen tyytyväinen työhöni ja työkavereihini se antaa paljon jaksamista 
työhöni.

… Uskon vakaasti, että se miten työtoverit ja esimiehet ja vankilan johto 
suhtautuu sinuun yksittäisenä työntekijänä on paljolti kiinni omasta asen-
teesta ja suhtautumisesta työhösi…

suhteita yksittäisiin työkavereihin ei yleensä koettu ongelmallisiksi, vaan työssä 
viihtymisen ongelmat liittyivät laajemmin yksikön ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen. 

Yhteistyö esim. vartijoiden kanssa toimii mainiosti, apua saa pyytäessä 
ja neuvoja kera vinkkien. Omalta osaltani annan myös tietoja vankien 
kanssa työskentelystä, jos tunnen niillä olevan merkitystä. Yhteistyöllä 
mielestäni saadaan aikaiseksi toimiva ja palkitseva työyhteisö, valitetta-
vasti se ei toimi omassa yksikössäni kovinkaan hyvin.
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Johto/esimiehet saisivat puuttua uudempien työmoraaliin, kun huomaavat 
tai heille kerrotaan, että kaveri vaan istuu kahvilla ja pelaa kännykkäänsä. 
Muutenkin johtaja suojelee joitain lellikkejään, poissaolot ovat eriarvoissa 
kuin toisilla.

taustatekijöiden perusteella yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja suljettujen 
vankiloiden henkilökunnasta rikosseuraamuslaitoksessa lyhyemmän aikaa 
työskennelleet samoin kuin esimiestehtävissä toimivat henkilöt pitivät suhteita 
työtovereihin parempina kuin muut. suljetuissa vankiloissa myös nuoremmat 
työntekijät pitivät suhteita parempina kuin vanhemmat ja määräaikaiset parem-
pina kuin vakinaisessa työsuhteessa olevat.

Suhde lähiesimiehiin 

Vankilat Yhdyskuntaseuraamustoimistot

Lähiesimieheni kohtelevat minua 
reilusti tässä vankilassa

Lähiesimieheni kohtelevat minua 
reilusti tässä toimistossa

Luotan lähiesimiehiini Luotan lähiesimiehiini

Lähiesimieheni luottavat minuun Lähiesimieheni luottavat minuun

Tunnen saavani lähiesimiehiltäni 
tukea työssäni tässä vankilassa

Tunnen saavani lähiesimiehiltäni tukea 
työssäni tässä toimistossa

Tunnen lähiesimiesteni kunnioittavan 
minua tässä vankilassa

Tunnen lähiesimiesteni kunnioittavan 
minua tässä toimistossa

Minulla on hyvät suhteet 
lähiesimiehiini tässä vankilassa

Minulla on hyvät suhteet lähiesimiehiini 
tässä toimistossa

Minun on helppo lähestyä 
lähiesimiestäni halutessani 
keskustella jostain asiasta hänen 
kanssaan

Minun on helppo lähestyä 
lähiesimiestäni halutessani keskustella 
jostain asiasta hänen kanssaan

suhteet lähiesimiehiin koettiin niin ikään hyviksi sekä yhdyskuntaseuraamus-
toimistoissa (ka. 4,1), avovankiloissa (ka. 3,9) että suljetuissa vankiloissa (ka. 
3,8). yhdyskuntaseuraamustoimistoissa suhteet kokivat erittäin hyviksi tai hyviksi 
86 prosenttia vastanneista. avovankiloissa vastaava osuus oli 84 prosenttia ja 
suljetuissa vankiloissa 80 prosenttia.   
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Kuvio 10. suhteita lähiesimiehiin mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuis-
sa vankiloissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

vankiloissa suhteet esimiestyöhön ja johtamiseen koettiin kielteisempänä kuin 
yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. esimiehet saivat kritiikkiä avovastauksissa 
mm. arvostuksen, luottamuksen ja tasa-puolisen kohtelun puutteesta. vastuun-
pakoilu, heikko johtamistaito, tavoitettavuus sekä välinpitämättömyys olivat 
teemoja, jotka toistuivat vastauksissa.

Laadukas esimiestyö rakentui avovastauksien perusteella ennen kaikkea 
luottamuksesta, tuesta, asiajohtamisesta, hyvästä vuorovaikutuksesta, jousta-
vuudesta sekä välittämisestä. vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen 
välillä ei ollut suuria eroja.

Oma työryhmäni ja lähiesimieheni toimivat esimerkillisesti.

Moneen muuhun paikkaan verrattuna varmaankin laadukasta. Ei juurikaan 
eripuraisuutta henkilöstön välillä, eikä lähijohdonkaan.

Yhdistelmätoimiston vuoksi johtajaa ei juurikaan näy. Koska on useampi 
esimies, on tieto joskus ristikkäistä. 

Esimiehiä on toimistolla aivan liikaa – eikä niitä silti ikinä ole paikalla 
kuin 1–2 esimiestä. Jos kerran esimiehiä ei tarvita paikan päällä toimis-
tolla, eikö voisi irrottaa edes yhtä perustyöhön eli asiakastyöhön? Näin 
työelämän laatu paranisi kun kuormittavuus vähenisi ja saataisiin lisää 
työntekijöitä perustyöhön. Lisäksi työelämää haittaa välillä se, että saira-
uspoissaoloja on aivan älyttömästi, mikä kuormittaa muita työntekijöitä. 
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samoin kuin suhteissa työtovereihin yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja suljet-
tujen vankiloiden henkilökunnasta rikosseuraamuslaitoksessa lyhyemmän aikaa 
työskennelleet pitivät suhteita lähiesimiehiin parempina kuin pidempiaikaiset 
työntekijät. niin ikään esimiestehtävissä toimivat henkilöt olivat suhteisiin muita 
tyytyväisempiä. suljettujen vankiloiden valvontahenkilöstö piti suhteita lähiesi-
miehiin puolestaan huonompina kuin muu henkilökunta. vakinainen henkilökunta 
ei myöskään pitänyt suhteita niin hyvinä kuin määräaikainen henkilöstö. 

Suhteet johtoon

Vankilat Yhdyskuntaseuraamustoimistot

Luotan tämän vankilan johtoon Luotan tämän toimiston johtoon

Minulla on hyvät suhteet tämän 
vankilan johtoon

Minulla on hyvät suhteet tämän 
toimiston johtoon

Vankilalla on nykyisiä tarpeita ajatellen 
oikea johtaja

Toimistolla on nykyisiä tarpeita 
ajatellen oikea johtaja

Tämän vankilan johto on pätevä Tämän toimiston johto on pätevä

Luotan tässä vankilassa 
käytössä olevaan palkkauksen 
suoritusarviointiin

Luotan tässä toimistossa 
käytössä olevaan palkkauksen 
suoritusarviointiin

Näen vankilan johtoa usein tässä 
vankilassa

Näen toimiston johtoa usein tässä 
toimistossa

Vankilan johtaja välittää henkilökunnan 
hyvinvoinnista tässä vankilassa

Toimiston johtaja välittää 
henkilökunnan hyvinvoinnista tässä 
toimistossa

yhdyskuntaseuraamustoimistoissa suhteita johtoon pidettiin kaiken kaikkiaan 
hyvinä (ka. 3,6). erittäin hyvinä tai hyvinä suhteita piti 72 prosenttia vastanneista. 
keskimääräistä huonompina suhteita piti 13 prosenttia. myös vankiloissa suh-
teita johtoon pidettiin ylipäätään hyvinä, joskin vastaukset jakaantuivat enemmän 
kuin yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. avovankiloissa (ka. 3,2) suhteita piti 
erittäin hyvinä tai hyvinä 51 prosenttia. keskimääräistä huonompina suhteita 
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piti kolmannes (33 %) vastanneista. suljettujen vankiloiden henkilökunnan 
vastaukset (ka. 3,1) eivät poikenneet avolaitosten henkilökunnan vastauksista. 
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Kuvio 11. suhteita johtoon mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa vanki-
loissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

yksittäisistä väittämistä kielteisimmin suhtauduttiin palkkauksen suoritusarvi-
ointiin, johon ei luotettu niin suljetuissa vankiloissa (ka. 2,3), avovankiloissa 
(ka. 2,4) kuin yhdyskuntaseuraamustoimistoissakaan (ka. 2,5). avovankiloissa 
keskimääräistä useampi (ka. 2,9) ei myöskään mielestään nähnyt johtoa usein. 
avovastauksien perusteella vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen 
johtoa arvostettiin samoista asioista kuin lähiesimiestä. johtoon liittyvissä avo-
vastauksissa painottuivat lisäksi esimerkiksi resursseihin, johtamiskulttuuriin, 
strategiaan ja organisaatioon liittyvät kysymykset. 

Johtamiskulttuuria tulisi kehittää enemmän innovatiiviseen ja vastuuta 
antavaan suuntaan. Byrokraattisuus ja asioiden toteuttamisen hitaus 
sekä jäykkyys saattavat heikentää/vähentää työntekijöiden luovuutta ja 
halua kehittää omaa työtään. 

Johtajanvaihdokset vankilassa ovat 2–3 vuoden välein. Työasioissa tär-
keysjärjestys vaihtuu tai tulee aivan uusi tärkein asia vaihdoksen myötä.

Organisaatiorakenne on epäselvä ja osin epäjohdonmukainen.

Johto-organisaatio joutuu liiaksi keskittymään rutiininomaisen byrokratian 
pyörittämiseen toiminnan kehittämisen sijaan. Tämä voitaisiin ratkaista 
tarkastelemalla mandaatteja ja delegointimahdollisuuksia.
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myös palkkausta ja suoritusarviointia kritisoitiin monissa vastauksissa siitä, ettei 
nousuvaraa palkkauksessa juuri ollut. Palkkauksen koettiin myös useissa vasta-
uksissa olevan eriarvoinen eri yksilöiden, ammattiryhmien ja henkilöiden välillä.

Palkkaus eri yksiköiden välillä ei ole tasa-arvoista, samasta työtä ei to-
dellakaan makseta saman taksan mukaan kaikille!! 

esimiestehtävissä toimivat henkilöt pitivät suhteita johtoon muuta henkilökuntaa 
parempina sekä vankiloissa että yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. vankiloissa 
vakinainen, ja avovankiloissa myös kokenut henkilöstö, suhtautui johtoon muita 
varauksellisemmin. suljetuissa vankiloissa suhteet johtoon koettiin myönteisim-
pinä iän ja koulutuksen myötä ja naiset suhtautuivat johtoon positiivisemmin kuin 
miehet. valvontahenkilöstö piti puolestaan suhteita johtoon jopa keskimääräistä 
huonompina.

Yksikön johdon suhtautuminen henkilöstöön

Vankilat Yhdyskuntaseuraamustoimistot

Tämän vankilan johto kohtelee minua 
reilusti

Tämän toimiston johto kohtelee minua 
reilusti

Vankilan johto luottaa minuun Toimiston johto luottaa minuun

Tunnen saavani tukea vankilan 
johdolta työssäni tässä vankilassa

Tunnen saavani tukea toimiston 
johdolta työssäni tässä toimistossa

Minun on helppo lähestyä vankilan 
johtoa halutessani keskustella jostain 
asiasta

Minun on helppo lähestyä toimiston 
johtoa halutessani keskustella jostain 
asiasta

Tämän vankilan johto on helposti 
tavoitettavissa halutessani keskustella 
jostain asiasta

Tämän toimiston johto on helposti 
tavoitettavissa halutessani keskustella 
jostain asiasta

Henkilökunnan käsitykset johdon suhtautumisesta henkilöstöön olivat kaiken 
kaikkiaan myönteiset sekä yhdyskuntaseuraamustoimistoissa (ka. 3,9), avovan-
kiloissa (ka. 3,6) että suljetuissa vankiloissa (ka. 3,4). yhdyskuntaseuraamus-
toimistoissa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli 77 prosenttia, avovankiloissa 
66 prosenttia ja suljetuissa vankiloissa 60 prosenttia. 
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Kuvio 12. yksikön johdon suhtautumista henkilöstöön mittaavan ulottuvuu-
den jakauma suljetuissa vankiloissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraa-
mustoimistoissa

avovastauksissa johdon suhtautuminen henkilöstöön näyttäytyi kielteisempänä 
kuin oma suhtautuminen johtoon. arvostelua esitettiin mm. turhasta kontrollista, 
epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, epätasa-arvosta, ammattitaidottomuudesta 
sekä siitä, ettei asioista osattu tai uskallettu päättää. kritiikkiä saivat myös monet 
rikosseuraamuslaitoksen tai yksikön johdon asettamat tavoitteet, joiden koettiin 
olevan ristiriidassa käytännön työn kanssa. 

Johtaja tuijottaa ainoastaan htv:tä, ei tuuraajia lomien aikana, jotka ovat 
töissä, joutuvat tosi tiukalle ja joitain tehtäviä joutuu pakostakin jättämään 
tekemättä. Jotkut ovat jatkuvasti sairaslomalla jos mistäkin syystä. Joil-
lakin on todella huono työmoraali ja tuntuu että tämä on joillekin vain 
suojatyöpaikka.

Perustyöntekijöillä on liian vähän valtaa toimistolla, kaikkea halutaan 
kontrolloida ylhäältä käsin. 

Henkilöstöjohtaminen on asia mitä voi parantaa paljon – motivoitunei-
den ja erityisosaamista omaavien ihmisten työpanos jää hyödyntämättä 
isossa organisaatiossa.

Tosi huono työilmapiiri ja paljon kuppikuntia. Tässä vankilassa ei oikein 
ole minkäänlaista yhteishenkeä eri toimialojen kesken. Johtajiston pitäisi 
olla jämäkänpää ja seurata enemmän mitä alaiset tekee vai tekeekö mi-
tään. Osa ei tee juuri mitään edes niitä vähiä mitä pitäisi tehdä ja toiset 
raataa niska limassa.
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Toimistolla etenkin johtotasolta tulee välillä liian korkealiitoisia tavoitteita, 
välillä leijaillaan ihan pilvilinnoissa ja käytännön työ sekä asiakkaista 
välittäminen tuntuu unohtuvan.

Henkilöstö antoi myös positiivista palautetta johtamisesta. johtajien tukea ja 
kannustusta arvostettiin. reiluus, luottamus ja oikeudenmukaisuus olivat tee-
moja, jotka toistuivat myös avovastauksissa.  

Oma johto tukee työn tekemisessä hienosti mutta joskus Kehasta tulee 
niin epäselvää ohjeistusta, että linjauksia pitää ratkaista omassa työyh-
teisössä.

Vankilan johdon kannustavuus henkilökuntaa kohtaan erittäin positiivista 
viime vuosien aikana. Tästä johtuen on ihan mukava tulla töihin.

taustatekijät vaikuttivat henkilökunnan vastauksiin lähes samalla tavalla kuin 
omaa suhdetta johtoon mittaavassa ulottuvuudessa. erona oli, että suljettujen 
vankiloiden henkilökunnan käsitykset eivät poikenneet iän suhteen kun taas 
avovankiloissa nuoremmat työntekijät pitivät johdon suhtautumista henkilöstöön 
vanhempia työntekijöitä myönteisempänä. tässä ulottuvuudessa myöskään 
avovankiloissa lähityötä tekevät eivät olleet johdon suhtautumiseen niin tyyty-
väisiä kuin muut. yhdyskuntaseuraamustoimistoissa puolestaan kokeneemmat 
työntekijät kokivat johdon suhtautumisen muita kielteisemmin.

Suhde Rikosseuraamuslaitokseen

Vankilat Yhdyskuntaseuraamustoimistot

Olen sitoutunut 
Rikosseuraamuslaitoksen arvoihin

Olen sitoutunut 
Rikosseuraamuslaitoksen arvoihin

Luotan Rikosseuraamuslaitokseen Luotan Rikosseuraamuslaitokseen

Minuun luotetaan 
Rikosseuraamuslaitoksessa

Minuun luotetaan 
Rikosseuraamuslaitoksessa

Tunnen saavani tukea 
Rikosseuraamuslaitokselta työssäni 
tässä vankilassa

Tunnen saavani tukea 
Rikosseuraamuslaitokselta työssäni 
tässä toimistossa

Rikosseuraamuslaitos kohtelee minua 
reilusti

Rikosseuraamuslaitos kohtelee minua 
reilusti



66

suhdetta rikosseuraamuslaitokseen pidettiin kaiken kaikkiaan hyvänä sekä 
yhdyskuntaseuraamustoimistoissa (ka. 3,6), avovankiloissa (ka. 3,3) että sulje-
tuissa vankiloissa (ka. 3,2). yhdyskuntaseuraamustoimistoissa erittäin tyytyväisiä 
tai tyytyväisiä oli 73 prosenttia ja keskimääräistä tyytymättömämpiä ainoastaan 
9 prosenttia vastanneista. avovankiloissa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli 
54 prosenttia ja keskimääräistä tyytymättömämpiä 16 prosenttia vastanneista. 
suljetuissa vankiloissa vastaavat osuudet olivat 46 prosenttia ja 26 prosenttia. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 

% 

SULJETUT VANKILAT  
ka 3,2 

AVOLAITOKSET  
ka 3,3 

YKS-TOIMISTOT 
ka 3,6 

Kuvio 13. suhdetta rikosseuraamuslaitokseen mittaavan ulottuvuuden ja-
kauma suljetuissa vankiloissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoi-
mistoissa

yksittäisten väittämien välinen vaihtelu oli voimakasta kaikissa vastaajaryh-
missä. suljetuissa vankiloissa väittämien keskiarvot vaihtelivat 2,7 ja 3,9 välillä, 
avovankiloissa 2,8 ja 4,1 välillä ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa 3,1 ja 4,4, 
välillä. vankiloissa koettiin keskimääräistä useammin, että rikosseuraamus-
laitokselta ei saa tukea. suljetuissa vankiloissa tämän väittämän keskiarvo oli 
2,7 ja avovankiloissa 2,8. suljetuissa vankiloissa rikosseuraamuslaitokseen 
ei myöskään luotettu (ka. 2,9). sen sijaan rikosseuraamuslaitoksen arvoihin 
oltiin hyvin sitoutuneita. yhdyskuntaseuraamustoimistoissa minkään väittämän 
keskiarvo ei jäänyt alle kolmen, mutta väittämien välinen vaihtelu oli samansuun-
taista kuin vankiloissa. sekä vankiloissa että yhdyskuntaseuraamustoimistoissa 
myös koettiin rikosseuraamuslaitoksen luottavan heihin enemmän kuin mitä 
he luottivat rikosseuraamuslaitokseen.
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Perusasiat hyvin, isossa talossa & valtiolla monet asiat järjestetty niinkuin 
ne kuuluu olla.

Vaikka aina tulee kritisoitua, niin siitä huolimatta kiva ja hyvä työpaikka. 
Näin taantuma-aikoina on kiva kun tietää että irtisanomisia ei tule...  

rikosseuraamuslaitoksen säästö-, tehokkuus- ja tulostavoitteet heikensivät 
avovastauksien perusteella voimakkaasti työelämän laatua. varsinkin suljetuissa 
vankiloissa koettiin niukkojen resurssien vaikuttavan työelämän laatuun lisää-
mällä työmäärää ja kiirettä. Laatua heikensi myös liian tiuhat muutokset muun 
muassa ohjeistuksissa, organisaatiotavoitteissa ja organisaatiorakenteissa. 

Käytännössä säästöpaineet johtavat siihen, ettei työtään voi tehdä kun-
nolla. Tämä johtaa turhautumiseen. Minä yritän tehdä työtäni kunnolla ja 
eettisesti ja työtä ja vastuuta on paljon, valtaa vaikuttaa asioihin taas ei.

Poukkoilu alati vaihtuvien säästö- ja tulostavoitteiden kanssa syö työn 
laatua. Sen sijaan tulisi nimenomaan kiinnittää huomiota laadukkaaseen 
ja tavoitteiltaan yhtenäiseen työhön. 

Jatkuva laitosten lakkautus ja epätietoisuus siitä stressaavat. Ei voi tehdä 
elämässä suuria ratkaisuja, koska työpaikka voi olla toisella puolella 
Suomea vuoden päästä.

Täällä on hyvä työnsä osaava henkilökunta, joka osaa hommansa ja 
venyy tarvittaessa, mutta henkilökunnan vähäisyys ajoittain stressaa ja 
heikentää laitosturvallisuutta. Asia tulisi ottaa vakavasti huomioon.

yhdyskuntaseuraamustoimistoissa ja suljetuissa vankiloissa esimiestehtävissä 
työskentelevät henkilöt pitivät suhdetta rikosseuraamuslaitokseen muita pa-
rempana. vankiloissa suhdetta pitivät samoin parempana naiset, korkeammin 
koulutetut, lyhyemmän aikaa rikosseuraamuslaitoksessa työskennelleet, mää-
räaikaiset ja suljetuissa vankiloissa myös vanhemmat työntekijät. valvontahen-
kilöstö ei ollut suhteisiin niin tyytyväinen kuin muu henkilökunta ja suljetuissa 
vankiloissa valvontahenkilöstö piti suhdetta rikosseuraamuslaitokseen jopa 
keskimääräistä huonompana.
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6.1.4 Toiminnallisuus

Vankien/asiakkaiden tukeminen

Vankilat Yhdyskuntaseuraamustoimistot

Vartijoiden tulisi olla mukana 
ohjelmatoiminnassa

Asiakastyötä tekevien tulisi olla 
mukana ohjelmatoiminnassa

Vankien tukeminen on tärkeä osa 
työtäni

Asiakkaiden tukeminen on tärkeä osa 
työtäni

Tunnen itseni usein epävarmaksi siitä, 
kuinka voisin tukea vankeja

Tunnen itseni usein epävarmaksi siitä, 
kuinka voisin tukea asiakkaita

On tärkeää olla kiinnostunut vangeista 
ja heidän ongelmistaan

On tärkeää olla kiinnostunut 
asiakkaista ja heidän ongelmistaan

Tunnen tyytyväisyyttä auttaessani 
vankeja työskentelemään kohti 
asetettuja tavoitteita

Tunnen tyytyväisyyttä auttaessani 
asiakkaita työskentelemään kohti 
asetettuja tavoitteita

Pyrin ohjaamaan vankeja hakemaan 
apua sosiaalisissa ongelmissa

Pyrin ohjaamaan asiakasta hakemaan 
apua sosiaalisissa ongelmissa

Pyrin ohjaamaan vankeja hakemaan 
apua terveydentilaan liittyvissä 
ongelmissa

Pyrin ohjaamaan asiakasta hakemaan 
apua terveydentilaan liittyvissä 
ongelmissa

vankien ja asiakkaiden tukemista pidettiin työhön kuuluvana sekä yhdyskunta-
seuraamustoimistoissa että vankiloissa. yhdyskuntaseuraamustoimistoissa 60 
prosenttia vastanneista suhtautui asiakkaiden tukemiseen erittäin myönteisesti 
ja 35 prosenttia myönteisesti (ka. 4,3). avovankiloissa vastaavat osuudet olivat 
19 prosenttia ja 67 prosenttia (ka. 3,8). suljetuissa vankiloissa vankien tuke-
miseen suhtautui erittäin myönteisesti vain 10 prosenttia, mutta myönteisesti 
suhtautui 60 prosenttia (ka. 3,5).
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Kuvio 14. vankien/asiakkaiden tukemista mittaavan ulottuvuuden jakauma 
suljetuissa vankiloissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

ohjaaminen, tuki, vuorovaikutus, vankityö, asiakastyö, yksilötyö ja lähityö olivat 
termejä, jotka toistuivat useissa avovastauksissa työelämän myönteisimpinä 
asioina. kuntouttavammassa ja sosiaalityövaltaisemmassa yhdyskuntaseuraa-
mustyössä lähes viidennes myönteisistä avovastauksista liittyi suoraan asia-
kastyöhön. vankiloissa, joissa punitiivisempien käytäntöjen osuus on suurempi, 
vastaava osuus oli vain viisi prosenttia. erilaisten täytäntöönpanokulttuurien 
olemassaolo näkyi selkeästi avovastauksissa.

Vanki on vanki eikä asiakas. Tämä asia vaivaa ja häiritsee suunnattomasti. 
En ymmärrä mistä moinen ajatus on saanut tuulta purjeisiin. Vanki on 
kuitenkin tuomittu vanki. Termi vanki ei halvenna tai aseta ihmistä eriarvoi-
seen asemaan, koska se on seuraus tehdystä rikoksesta. Vertaaminen ja 
käyttämällä termiä asiakas halvennetaan kaikkia muita asiakkaita vankilan 
ulkopuolella. Heitä ei ole tuomittu mistään. Tämä asia tulisi saattaa mitä 
pikimmiten kuntoon!

Pitäkää nykyiset henkilöstöresurssit. Nuorten kanssa työtätekevillä pitää 
olla mahdollisuus tehdä erittäin kiinnipitävää ja tukevaa työtä, jotta se 
saavuttaa sen ennaltaehkäisevän vaikutuksensa.

Jättäkää turhakkeet pois ja luottakaa ihmisten työmotivaatioon ja am-
mattitaitoon!

Keskittykää enemmän asiakkaisiin, vähentäkää työryhmiä ja muita höm-
pötyksiä jotka ei auta asiakkaita!!



70

taustatekijöiden perusteella naiset suhtautuivat asiakkaiden ja vankien tuke-
miseen miehiä myönteisemmin kaikissa vastaajaryhmissä. yhdyskuntaseuraa-
mustoimistoissa muita myönteisemmin suhtautuivat myös yhdyskuntaseuraa-
mustyötä tekevät. sekä avovankiloissa että suljetuissa vankiloissa opisto- tai 
korkeakoulututkinnon suorittaneet, lyhyemmän aikaa rikosseuraamuslaitoksessa 
työskennellet sekä määräaikaiset työntekijät suhtautuivat vankien tukemiseen 
muita myönteisemmin. avolaitoksissa muita myönteisemmin suhtautuivat myös 
esimiestehtävissä toimivat henkilöt ja suljetuissa vankiloissa vanhemmat työn-
tekijät. valvontahenkilöstö suhtautui vankien tukemiseen muita kielteisemmin 
sekä avovankiloissa että suljetuissa vankiloissa.

Paneutuminen ja välittäminen

Vankilat Yhdyskuntaseuraamustoimistot

Itsemurhalla uhkaavat vangit hakevat 
yleensä vain huomiota

Itsemurhalla uhkaavat asiakkaat 
hakevat yleensä vain huomiota

Yritän saavuttaa vankien luottamuksen Yritän saavuttaa asiakkaiden 
luottamuksen

On tärkeää tuntea myötätuntoa 
vankeja kohtaan

On tärkeää tuntea myötätuntoa 
asiakkaita kohtaan

Useimmat vangeista ovat 
pohjimmiltaan kunnon ihmisiä

Useimmat asiakkaat ovat 
pohjimmiltaan kunnon ihmisiä

Mielekkäintä työssäni on 
vuorovaikutus vankien kanssa

Mielekkäintä työssäni on 
vuorovaikutus asiakkaiden kanssa

Olen valmis tekemään enemmän 
kuin minulta vaaditaan koska välitän 
vangeista

Olen valmis tekemään asiakkaiden 
eteen enemmän kuin minulta 
vaaditaan

Useimpien vankien 
uusintarikollisuuteen voidaan 
vaikuttaa tällä työllä

Useimpien asiakkaiden 
uusintarikollisuuteen voidaan 
vaikuttaa tällä työllä

Useimmat vangeista ovat 
kuntoutettavissa

Useimmat asiakkaista ovat 
kuntoutettavissa

Vangit odottavat minun auttavan 
ongelmien selvittämisessä

Asiakkaat odottavat minun auttavan 
ongelmien selvittämisessä
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Paneutumista ja välittämistä mittaavan ulottuvuuden väittämiin suhtauduttiin 
yhdyskuntaseuraamustoimistoissa ja vankiloissa melko eri tavoin. yhdyskun-
taseuraamustoimistoissa peräti 91 prosenttia suhtautui myönteisesti (ka. 3,9). 
avolaitoksissa myönteisesti suhtautuvia oli yli puolet (53 %) ja neutraalisti 
suhtautuvia yli kolmannes (35 %) vastanneista (ka. 3,3). suljetuissa vankiloissa 
suhtauduttiin sen sijaan yleisesti ottaen kielteisesti (ka. 2,9), mutta näkemykset 
jakaantuivat voimakkaasti. kantaa puoleen tai toiseen ei ottanut 36 prosenttia, 
kielteisesti suhtautui 35 prosenttia ja myönteisesti 29 prosenttia vastanneista.
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Kuvio 15. Paneutumista ja välittämistä mittaavan ulottuvuuden jakauma sul-
jetuissa vankiloissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

suljettujen vankiloiden henkilökunta yritti saavuttaa vankien luottamuksen 
(ka. 3,5) ja oli sitä mieltä, että vangit odottivat heidän auttavan ongelmien 
selvittämisessä (ka. 3,5). kaikkien muiden väittämien keskiarvot jäivät alle kol-
men. kielteisimmin (ka. 2,4) suhtauduttiin väittämään ”olen valmis tekemään 
enemmän kuin minulta vaaditaan koska välitän vangeista”. tätä väittämää ei 
allekirjoitettu myöskään avolaitoksissa (ka. 2,8) eikä yhdyskuntaseuraamus-
toimistoissa vastaava väittämä (ka. 3,3) saanut samanlaista kannatusta kuin 
ulottuvuuden muut väittämät.

Paneutumiseen ja välittämiseen liittyvät väittämät mittasivat suoraan rikosseu-
raamuslaitoksen hoiva- ja humaanisuususkoon liittyviä arvoja: uskoa ihmisen 
mahdollisuuksiin muuttua ja kasvaa, ihmisarvon kunnioittamiseen ja siihen, että 
rikoksentekijöiden kanssa voidaan tehdä vuorovaikutuksellista, motivoivaa ja 
mielekästä työtä. myös avovastauksissa ilmeni merkittävä ero vankilahenkilöstön 
ja yhdyskuntaseuraamustyöntekijöiden välillä. 

Mikä on vaikuttavaa työtä? Vuorovaikutus syntyy vähitellen ja muutosmoti-
vaatio. Eri menetelmät toimivat kullakin yksilöllisesti ja niiden suunnittelua 
ei voi ohjata ulkopuolelta. Ei saisi mennä mukaan liiaksi muodissa olevien 
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trendien mukaan vaan yksilöllisesti asiakkaan mukaan tehdä suunnitelma. 
Toinen toimii toisella ja toinen on hyväksi toiselle. Tehdään päätöksiä 
miettimättä sisältöä harkiten ja lyödään liian tiukkoja aikatauluja.

Panostakaa ensikertalaisiin täysillä vankeihin. Toiskertaisiin vielä antaen 
mahdollisuus, mutta kolmaskertaiset töihin ja koulutukset ja kuntoutukset 
vähemmälle!

Avolaitoksiin laitetaan surkeaa väkeä. kaikkia ei voi kuntouttaa, linja on 
väärä. Kuntoutettaisiin kunnolla ne, joilla on oikeasti potenttiaalia, eikä 
kaikkia pakolla.

Henkilökunnan taustatekijät vaikuttivat tässä ulottuvuudessa lähes samalla 
tavalla kuin vankien tukemista mittaavassa ulottuvuudessa. erona oli, että 
avolaitoksissa esimiesten näkemykset eivät eronneet muun henkilökunnan 
näkemyksistä ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa lyhyemmän aikaa rikosseu-
raamuslaitoksessa työskennelleet suhtautuivat paneutumiseen ja välittämiseen 
kokeneita työntekijöitä myönteisemmin.

6.2  Yksittäisten ulottuvuuksien painoarvo laatua 
selittävinä tekijöinä – henkilökunta

määrällisen analyysin viimeisessä osiossa pyrittiin kuvaamaan sitä, mitkä 
taustatekijät ja ulottuvuudet selittävät voimakkaimmin henkilökunnan koettua 
yleislaatua (”millaiseksi koet laadun tässä yksikössä”). analyysimenetelmä 
(lineaarinen regressio) on kuvattu tutkimusraportin menetelmäosiossa ja ai-
neistosta muodostetut yksityiskohtaisemmat mallit ovat liitetaulukoissa 10–12. 

yhteenvetona voidaan todeta, että koettua yleislaatua eivät selittäneet tausta-
tekijät vaan ulottuvuudet: taustamuuttujat olivat yhteydessä koettuun laatuun, 
mutta niiden selitysvoima oli kokonaisuutena tarkasteltuna heikko. vankiloissa 
yleislaatua selittivät voimakkaimmin koettu stressi ja motivoituneisuus, yhdys-
kuntaseuraamustoimistoissa koetun osallisuuden painoarvo oli sen sijaan suurin. 

suljetuissa vankiloissa yleislaatua selittivät ulottuvuuksista lisäksi voimakkaimmin 
vankilan johdon suhtautuminen, paneutuminen ja välittäminen sekä osallisuu-
dentunne. valvonta- ja ohjaushenkilökunta arvioivat yleislaadun paremmaksi 
verrattuna muihin henkilöstöryhmiin. avovankiloissa paneutumista ja välittämistä 
mittaavan ulottuvuuden ja koetun yleislaadun suhde oli yllättäen käänteinen 
silloin, kun analyysissä huomioitiin kaikki muut taustatekijät ja ulottuvuudet: 
henkilökunnan paneutuminen ja välittäminen vangeista heikensi koettua yleis-
laatua. taustekijöistä pidempi työura lisäsi ja esimiesasema heikensi yleislaatua. 
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yhdyskuntaseuraamushenkilöstöstä merkittävin koettuun laatuun yhteydessä 
oleva tekijä oli osallisuudentunne. Lisäksi koettua yleislaatua selittivät motivoitu-
neisuutta, ammattilista arvostusta, turvallisuutta ja stressiä mittaavat ulottuvuudet. 
yhteenveto henkilökunnan koettua yleislaatua selittävistä tekijöistä on esitetty 
taulukossa 2, jossa esitetään ainoastaan koettuun yleislaatuun yhteydessä 
olevat tilastollisesti merkitsevät muuttujat (standardisoidut kertoimet).

Taulukko 2. koettuun yleislaatuun yhteydessä olevat tekijät henkilökunnalla

Paino
arvo

Suljettujen 
laitosten 
henkilöstö

Beta Avolaitosten 
henkilöstö

Beta Yks-
henkilöstö

Beta

1 Stressi 0,316*** Motivoituneisuus 0,393*** Osallisuus 0,274**

2 Motivoituneisuus 0,284*** Stressi 0,323*** Motivoituneisuus 0,173*

3 Vankilan johdon suht. 
Henkilöstöön

0,162** Paneutuminen 
ja välittäminen

-0,204** Ammatillinen 
arvostus

0,165*

4 Paneutuminen ja 
välittäminen

0,114** Turvallisuus 0,144*

5 Osallisuus 0,095* Stressi 0,117*

6 Suhteet Rikos-
seuraamuslaitokseen

0,088**

7 Auktoriteetti -0,087**

8 Ammatillinen arvostus 0,084*

9 Vankien tukeminen -0,078*

Taustat

1 Valvonta/Ohjaus 0,102*** 10	vuotta	tai	
enemmän Rikos-
seuraamus-
laitoksessa

0,150**

2 Sukupuoli (mies) -0,055* Esimies-
asemassa

-0,135**

3 Esimiesasemassa -0,054* Ammatillinen 
opistotutkinto/ 
ammattikorkea-
koulututkinto

0,092*
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6.3  Haastatteluaineisto ulottuvuuksittain

6.3.1  Järjestys ja hallinto

Auktoriteetti

teemarunko:

 1)  miten auktoriteetti saavutetaan suhteessa asiakkaaseen 

 2)  mitä auktoriteetti merkitsee sinulle suhteessa asiakkaaseen 

 3)  millaisia asiakassuhteesi ovat tässä mielessä 

 4)  voiko asiakkaaseen olla liian läheiset välit 

 5)  miten säilyttää tarpeellinen etäisyys asiakkaaseen 

 6)  miten tarkasti puututaan velvoitteiden rikkomuksiin 

 7)  ovatko käytössä olevat sanktiointimenettelyt mielestäsi  
  tarpeeksi tehokkaita

auktoriteetti eli rangaistuksellisten ja tukevien elementtien oikea käyttö on 
tullut yhä tärkeämmäksi laatukriteeriksi myös yhdyskuntaseuraamustyössä 
(Robinson & Ugwudike 2012, 302–303). Auktoriteetin ylläpitämisessä tärkeää 
on kuitenkin edelleen luottamuksellinen asiakassuhde. auktoriteettia ei siksi 
mielellään rakenneta rangaistuksellisen pelotteen varaan. sen ei katsota edis-
tävän mukautumista yhdyskuntaseuraamusten velvoitteisiin ja ehtoihin. (grant 
& McNeill 2014, 162–164; Vanstone 2013, 10–11). 

yllä kuvattu nousi tärkeäksi teemaksi myös fokusryhmissä, kun niissä pohdittiin 
auktoriteetin saavuttamista suhteessa asiakkaaseen. Fokusryhmien yhteinen 
näkemys oli, että auktoriteettia ei tule korostaa ja nostaa esiin. tärkeämpää on 
se ...että saadaan luotua semmonen luottamuksellinen suhde sen asiakkaan 
kanssa…Varmaan jos olis hirveen semmonen vahva se auktoriteetti, niin ei 
välttämättä onnistus ihan hirveen hyvin sen asiakkaan kanssa  (h15f).

tämä ei kuitenkaan tarkoittanut asiakassuhteiden muuttumista lian läheisiksi 
ja luottamuksellisiksi tavalla, joka rikkoisi ammatillisuuden vaatimuksia. auk-
toriteetin kannalta sopivan etäisyyden säätely olikin fokusryhmien mukaan …
juuri se taitolaji, jota tässä työssä joudutaan kaiken aikaa asiakassuhteessa 
ja sen asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa tekemään… Se on varmaan 
semmosta osin tiedostettua ja osin tiedostamatonta (h8f). 
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taitolajina etäisyyden pito on fokusryhmien mukaan myös osa myötäsyntyistä 
ammatillisuutta …et jokaisellahan se pitäs olla sisäänrakennettuna, se etäisyy-
den pito (h3f). samalla se on myös osa yksilöllisempää työorientaatiota  …et 
sitä jokainen tekee myöski hiukan eri tavalla omasta persoonastaan käsin, et 
siin on monenlaisia tekijöitä (h22f). Lainsäädäntö ja muodollisen täytäntöön-
panon vaatimukset luovat kehykset yksilöllisille toimintatavoille eli …pelkkä 
persoonallisuus ei pitkälle kanna, koska se auktoriteetti ei tuu sen henkilön 
kautta ainoastaan, vaan siin on hyvä alkuvaiheessa ottaa esille ja tehdä mah-
dollisimman ymmärretyksi myös se tarkotus siinä järjestelmässä ja siinä laissa 
taustalla, että se jää mieleen ja sen hyväksyy (h16f). 

auktoriteetin ylläpitämiseksi täytyy yksilöllisyydestä huolimatta …olla napakka 
ja vetää niitä rajoja (h22f). Puuttuminen ei saa kuitenkaan olla joustamatonta. 
tärkeätä on huomioida asiakkaan elämäntilanne käyttäen …kokonaisharkintaa 
ku tapaukset ei oo aina nii mustavalkosii (h12f). 

yksilöhaastattelut olivat samansuuntaisia fokusryhmien kanssa. samalla ne 
nostivat esiin myös auktoriteetin ylläpitoon littyviä ongelmia (<3) ja toisaalta 
myönteisiksi koettuja puolia (>3) fokusryhmiä selkeämmin alla olevan kuvion 
mukaisesti.

Ne vetää liinoja kiinni et ei sit puhutakaan enää niille 
tärkeistä asioista (h2y) 

 Tuntuu et se menee niin iholle et mä voin puuttua 
jonkun toisen syömiseen(h7y) 

Saattaa ehkä jotenkin sitten korostaa sitä, et sul on 
nyt tää valvonta (h17y) 

Se alku on hankala, mutta niittenkin jälkeen monesti 
päästään kuitenkin eteenpäin  (h4y) 

Ern-lakihan muuttu kolmisen vuotta sitten ja tuli 
jämerämmäksi (h12y) 

Mä oon aika tyytyväinen tähän sanktiotasoon ja 
käytäntöihin yleensä (h20y) 

Toimimattomuus – 
mukautumattomuus 

Toimivuus – 
mukautuvuus 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 16. auktoriteetti suhteessa yhdyskuntaseuraamusasiakkaaseen

yksilöhaastatteluissa auktoriteettia suhteessa asiakkaaseen kuvattiin jatku-
vasti muotoaan hakevana Fergus McNeillin ja Gwen Robinsonin (2013, 122) 
legitimiteetti-mallin mukaisesti. McNeillin ja Robinsonin mukaan legitimiteetti 
eli mukautuminen yhdyskuntaseuraamusten ehtoihin sekä valvojan auktoriteet-
tiin tapahtuu vähitellen valvojan ja valvottavan välisessä vuorovaikutuksessa 
erilaisten muodollisten ja substantiivisten mekanismien välityksessä, joiden 
painoarvot vaihtelevat asiakassuhteen luonteesta riippuen. 
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muodollisilla mekanismeilla tarkoitetaan lähinnä yhdyskuntaseuraamustyön 
lainsäädännöllistä puolta ja siihen liittyvää kontrollia sekä sanktioita. ne luovat 
muodolliset puitteet yhdyskuntaseuraamusasiakkaan sekä työntekijän välisessä 
vuorovaikutuksessa syntyville substantiivisille eli varsinaisille prosesseille, jotka 
voivat kehittyä myönteisesti tai kielteisesti vuorovaikutussuhteesta riippuen. 
muodolliset ja substantiiviset prosessit tukevat myönteisessä tapauksessa toi-
siaan. kielteisessä kehityksessä puolestaan korostuvat pääasiassa muodolliset 
sekä myös rangaistuksellisesti painottuneet elementit. (McNeill & Robinson 
2013, 124–127.)

edellä esitetty sopii siis pääpiirteissään luonnehtimaan sitä, kuinka auktoriteettia 
kuvattiin suhteessa yhdyskuntaseuraamusasiakkaisiin. ihannetilanteessa auk-
toriteetti ja legitimiteetti muotoutuvat ensisijaisesti ”substantiivisten mekanis-
mien” eli asiakkaan todellisen yhteistyön varaan. auktoriteettia ei siksi tarvitse 
korostaa eli …jos sä lähet korostaan ja vouhaamaan semmosta, niin vaikeeta 
tulee… raskas on suorittaa työtehtäviä (h13y).  

muodollinen auktoriteetti on jo sisäänrakennettuna rikosseuraamustyöntekijän 
sekä asiakkaan välisessä suhteessa eli …kyl se tavallaan on siin koko ajan 
varmasti läsnä, että mä oon viranomanen ja se on asiakas  (h1y). jos muodol-
lista auktoriteettia kuitenkin haluaa korostaa, johtaa se vain siihen, että …sä 
hoidat sen sitten hyvin  virkamiesmäisesti, mutta saako asiakas siitä mitään 
(h4y). erityisesti nuorten kohdalla auktoriteetin toteutuminen yllä kuvatusti on 
keskeinen kysymys. jaetun kokemuksen mukaan liiallinen muodollisuus nuorten 
kanssa vaikuttaa yleensä niin, että …ne vaan sitten jättää tulematta ja sitten 
mennään sanktiointiin (4hy). 

epämuodollisuus halutaan ulottaa myös toiminnan ulkoisiin tuntomerkkeihin 
kuten arkkitehtuuriin ja toimistorutiineihin (vrt. Mawby & Worrall 142–143). Yh-
dyskuntaseuraamustyön halutaan myös ulkoisesti olevan normaaliutta korostava 
ja ei-rangaistuksellinen …vaikka se ei sitä olekaan, kuten eräs johtotehtävissä 
oleva haastateltava (h19y) toimintaa luonnehtii. Hänen omassa toimistossaan 
halutaan tämän takia esimerkiksi välttää asetelmaa, jossa ...työntekijä on 
linnoittautunut ison työpöytänsä taakse ja asiakas on siellä pienellä tuolilla 
vastapäätä. toimistossa on oltava …mahdollisimman vähän lukkoja ovissa 
niin, että työntekijä menisi asiakkaan edellä ison avainnipun kanssa ja availisi 
ovia niin kuin vankilassa. 

muodollisen auktoriteetin näkymättömänä pitämiseen kuului haastateltavien 
kertomuksissa myös sen ulkoistaminen henkilökohtaisen asiakassuhteen ylä-
puolella olevaksi yliyksilölliseksi tahoksi esimerkiksi seuraavasti: Mä en pyri 
liittämään sitä [muodollista auktoriteettia] mun henkilöön… Mä pyrin liittämään 
sen lakeihin ja yhteiskuntajärjestykseen ja tuomioon, joka on kuitenkin viralli-
nen reaktio yhteiskunnalta siitä, et joku asia on tehty väärin. Sekin on helppo 
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tilanne, koska sekin on mun mielestä semmonen asia, et mitä asiakkaat pitää 
aika itsestään selviönä. Ne odottaa, et on olemassa jonkinlainen reaktio, tai on 
olemassa laitoksella itsessään joku auktoriteetti (h11y).

Muodolliselle vastapainona henkilöstöhaastateltavat pitivät McNeillin ja Ro-
binsonin (2013, 126) tavoin todellista auktoriteettisuhdettaan ikään kuin asi-
akkaiden puolelta myönnettynä legitimiteettinä eli hyväksyntänä. se rakentui 
henkilökohtaiselle osaamiselle ja sen eteen piti myös tehdä paljon työtä, koska 

…se ei synny ihan hetkessä se luottamus siihen asiakkaaseen, että se vaatii 
aikaa ja useita tapaamisia, että se luottamus syntyy… Siihen pitää satsata ja 
työntekijän pitää laittaa ittensä likoon (h12y). Haastateltavien mukaan …varsin-
kin vankilasta tulevilla on se hirveä semmoinen auktoriteetin kammo ja kauhea 
katkeruus koko yhteiskuntaa ja kaikkia viranomaisia kohtaan, että se katkeruus 
sitten tilitetään täällä (h2y). 

Auktoriteettiin liitettiin myös sukupuolinäkemys (vrt. Mawby & Worrall 2013, 
142–144). joillekin miespuolisille asiakkaille saattoi edellisen haastateltavan 
kokemuksen mukaan olla vaikeaa hyväksyä myös usein itseään nuoremman 
naispuolisen työntekijän auktoriteetti, kuten seuraavassa kuvataan: Joo, kyllä 
sen huomaa et valvonta-asiakkaat ja sitten varsinkin ehkä yhdyskuntapalvelussa 
sellaiset vanhemmat miesasiakkaat, ketkä ei välttämättä muutenkaan ole tottu-
neet asioimaan tämän tyylisissä paikoissa, niin niille voi olla selkeästi ongelma 
se, että tämmönen nuorempi tyttö sanelee jotain sääntöjä tai ehtoja (h2y). 

vastentahtoisten asiakkaiden taivuttelemiseksi henkilöstö pyrki yleensä vahvis-
tamaan myönteisiä auktoriteettiasenteita. McNeillin ja Robinsonin (2013, 126) 
mukaan rikosseuraamusasiakkaiden auktoriteettivastaisten asenteiden vahvis-
taminen kohtelemalla heitä huonosti on helpompaa kuin saada heidät hyvällä 
kohtelulla auktoriteettimyönteisiksi. tämän väittämän haastateltavat pystyivät 
myös vahvistamaan omissa kertomuksissaan. He kuvasivat eri tavoin mutta 
samalla kuitenkin yhdensuuntaisesti onnistumisen kokemuksia pyrkiessään 
voittamaan auktoriteettivihamielisiä asenteita painottaen kuitenkin ….et se 
alku on hankala, mutta niittenkin hankalien alkujen jälkeen monesti päästään 
eteenpäin (h4y). 

auktoriteettiviha ilmeni erilaisena vastarintana, josta seuraava haastattelu (h14y) 
antaa hyvän esimerkin. Haastattelussa tukipartion ohjaaja kuvaa koevapaudessa 
olevan auktoriteettikielteisyyden ilmenevän kotikäynnillä …semmosena aggres-
siivisena, vähäpuheisena käytöksenä ja elehdintänä... Ja sitten ihan sanoina, 
lauseiden sisältö on sitä luokkaa, että siitä usein jo vaistoo… Esimerkiksi viimeks 
sanottiin, että, jaa, tulitte sitte taas, sovitaanko, että tuutte jatkossa kaikkina 
päivinä sitten, mitä hänellä on tätä koevapautta jäljellä, tuutte kaikkina päivinä 
sitten näin ja erittäin voimakkaalla äänensävyllä, että asenne on täysin väärä.
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Haastateltava (h14y) sanoo soveltavansa tällaisissa tilanteissa neuvottelevaa 
auktoriteettia seuraavasti: …sit selitetään, että otat ny ihan rauhallisesti, että 
ei tässä oo mitään henkilökohtaista…. Me käydään säännöllisen epäsäännöl-
lisesti ihan kaikkien luona. Sinua ei nyt mistään epäillä eikä syytetä, eikä oo 
toivottu, että sun luona käytäis hirveen tiuhaan tai joka päivä, vaan (epäselvä 
sana) kaikille ihan samat ja ihan samalla viivalla, et nyt ihan rauhallisesti. Sit 
hän tyynty siitä.

tukipartion ohjaajat, joiden toiminnassa auktoriteetti korostui muutenkin kontrollin 
tapahtuessa asiakkaiden kotona, kertoivat auktoriteettinsa vaativan muutenkin 
enemmän neuvottelevan ”supliikkimiehen” kuin käskevän ”virkamiehen” taktiik-
kaa, jossa asiakasta lähestytään …erittäin vähäpuheisesti, virkamiesmäisesti 
ja sillain et ei oo riittävän supliikki (h13y). 

”supliikkitaktiikkaan” kuului kontrollikäyntien yhteydessä kosketuspintojen 
löytäminen asiakkaan arjesta. siksi on osattava ...hyppiä asiasta toiseen ja 
keskustelemalla kaikennäköstä, höpöttelemällä… kiertelemällä ja kattelemalla 
nurkkia ja kyselemällä kaikennäkösii remonteista, suunnitelmista, pihasta, ihan 
kaikennäkösestä, niin, että saa sen jotenkin laukaistuu sen jännityksen (h13y). 
tällä tavalla päästään ikään kuin huomaamatta ja luontevasti muun arkikeskus-
telun lomassa toteuttamaan myös ikävämpiä ja rangaistuksellisempia tehtäviä 

…et monesti on hyvä hetki sekin, että kun virtsatestikin jos otetaan niin se ei 
heti tuu, niin sillon ehkä pääsee parhaiten keskusteluihin… Ja sit se tilanne 
on tosi rento ku sinä pitkään keskustellaan… Saatetaan tuntikin keskustella ja 
odottaa, että se virtsa tulee (h13y). 

yllä esitetty kertautui eri muodoissaan myös muun henkilöstön kertomuksissa 
heidän kuvatessaan auktoriteetin ylläpitämisen taktiikoitaan (vrt. McNeill & 
Robinson 2013, 123–125; Mawby & Worrall 2013, 116–117). Auktoriteetti-
myönteisyyteen pyrittiin antamalla …aikaa ja mahdollisuutta käsitellä sitä 
[auktoriteettivastaisuutta], niin se saattaa sitten hälvetä se katkeruus, ja sil-
loin päästään puhumaan sitten niistä oikeista asioista (h15y). tämä vaatii 
työntekijältä …semmoista tasapainoilua just sen tietyn auktoriteetin ja tietyn 
semmoisen empatiakyvyn kanssa niin, ettei kumpikaan sitten painotu liikaa… 
Siinä täytyy olla semmoista suunnitelmallisuutta ja pohtia itte sitä omaa roolia 
ja käyttäytymistä (h22y).

tasapainoilussa koettiin joskus takaiskuja. tämä näkyi melko pian legitimitee-
tin heikkenemisenä tai jopa katoamisena ”laskuveden” tavoin, kuten McNeill 
ja robinson (2013, 126) auktoriteetin häviämistä kuvaavat. tällainen tilanne 
syntyi esimerkiksi silloin, kun asiakkaalta oli evätty joitain etuja. asiakas saattaa 
tällaisessa tilanteessa …vetää liinoja kiinni, et ei sitten puhutakaan enää vaikka 
jostakin niille tärkeistä asioista (h2y). 
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edellä esiintynyt haastateltava (h2y) kertoo erään asiakkaansa …semmosen 
aika persoonallisen kaverin, joka oli ekaks koevapaudessa toimineen juuri tällä 
tavalla. Haastateltava kertoi aloittaneensa asiakkaan kanssa viisi keskustelua 
muutoksesta -ohjelman …kun sillä oli selkeästi muutosvaihe itsellä ja se alko 
avautuun. ohjelman aikana ilmeni kuitenkin, että asiakas oli työntekijän tulkin-
nan mukaan saanut ohjelmaan osallistumista varten matkakorvauksia väärin 
perustein eli …kävi sitten ilmi, että se oli tullutkin aina suunnilleen kävellen, 
mutta se oli silti aina pyytänyt ne matkakorvausrahat. Siinä vaiheessa itseä 
alko harmittaan ja ärsyttään se tilanne, et mä olin satsannu aikaani siihen ja 
käynyt näitä VKM:n keskusteluja [viisi keskustelua muutoksesta] ja ollu hirveen 
innoissaan, että okei nyt sillä lähtee jutut ehkä vähän aukeamaan ja selviämään 
ja sitten se käytännössä kiristi mua sillä että no ei hän sitten käy keskusteluja 
kerran viikossa jos ei saa näitä korvauksia. 

Haastateltava (h2y) kertoi pyrkineensä selittämään asiakkaalle …varmaan 
kolmesta eri näkökulmasta, että en mää voi sulle maksaa mitään korvauksia, 
jos ei sulle tuu niitä kuluja, että enhän mää voi sulle tavallaan palkkaa maksaa 
siitä, että sää hoidat sun valvontatapaamisia, että ne matkakorvaukset on niitä 
todellisia kustannuksia, mitä me korvataan. 

keskustelu päättyi …sitten silleen, että mää sit nousin ja avasin oven ja en 
sanonu mitään, lähin vaan käveleen ja asiakas lähti perässä ja sitten se sano 
tossa vastaanoton ovella, että tämmösen ex-linnakundin musta saa esille, jos 
mulle alkaa syöttää tota rise-paskaa.

asiakastilanne oli kuitenkin päättynyt hyvin asiakkaan hyväksyttyä jälleen työnte-
kijän auktoriteetikseen. tilannetta oli selvitetty seuraavalla valvontatapaamisella 

…45 minuuttia varmaan ja se just anto sitä palautetta, että on hän aikaisemminkin 
huomannut, että sää oikeesti välität, että sää oot ainut ihminen, joka on, että 
hänellä on ollut pisin asiakkuus tänne ja ei hän missään terveydenhuollossa, 
päihdehuollossa, vankilassa ole koskaan, että hän on aina vaan esittänyt tai 
ollut mahdollisimman hankala, koska on huomannut sen, että ei niitä ihmisiä 
oikeesti kiinnosta. Haastateltava (h2y) kertoi huomanneensa ristiriidan, joka 
sisältyi hänen auktoriteettiasemaansa käytöksen kontrolloijana ja rajaajana 
samalla kun oli menty ….tosi kipeisiin, herkkiin asioihin, niin sit hän tavallaan 
käyttäytyi niin kuin pikkulapsi, että alko osoittaa mieltään.   

vastaavan kaltaisia tilanteita, joissa asiakkaan käytökseen jouduttiin puuttu-
maan rankaisevalla auktoriteetilla, kuvattiin haastatteluissa paljon. esimerkiksi 
yhdyskuntapalvelussa inhottavia tilanteita olivat erään rikosseuraamustyön-
tekijän (h7y) mukaan …Vaikka se kun menee yhdyskuntapalvelupaikalle ja 
astuu sisään justiinsa kun näkee vaikka siellä, että asiakas käyttää puhelinta 
tai on syömässä tai jotain, mikä on kiellettyä palvelutuntien aikana. Siitä tulee 
itsellekin semmoinen olo välillä, että ei, en mää nyt halunnut nähdä tätä, kun 
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se jotenkin tuntuu, että se menee niin iholle, että mä voin puuttua jonkun toisen 
syömiseen, et mitä se laittaa suuhunsa. 

näissä tilanteissa on kuitenkin aina ajateltava myös muodollisen auktoriteetin 
kannalta eli  …mietittävä, että no, mä joudun tähän puuttuun, tää on jutun juoni 
ja asiakas on kyllä siitä ollut tietoinen varmasti, että hän ei voi noin toimia (h7y).

kaikkien kohdalla ei kuitenkaan päästy myönteisiin auktoriteettisuhteisiin koko 
täytäntöönpanon aikana. auktoriteetti saattoi heidän kohdallaan pelkistyä koko 
täytäntöönpanon ajaksi niin, että …sitten korostaa sitä, et no sul on nyt tää 
valvonta ja sun pitää tääl käydä… ja jotenki ottaa ne raamit siihen tavallaan 
mukaan (h17y).  

tällaisissakin tapauksissa tärkeänä pidettiin sitä, että …suurimmalla osalla 
[henkilöstöä] tai kaikilla on se työote, et säännöt tehdään selväksi, mut mitään 
simputusta tai mitään tämmöstä ei oo (h10y). 

auktoriteettisuhteen ylläpitämiseen kuului myös tietyn etäisyyden ylläpito suh-
teessa asiakkaaseen. Luottamuksen ja yhteistyön rakentamiseksi oli kuitenkin 
tärkeää päästä myös mahdollisimman lähelle asiakasta.  etäisyyden ja lähei-
syyden säätely olikin kaikissa yksilöhaastatteluissa esitetty ideaalitavoite, josta 

…kaikki pitää hyvin tiukasti kiinni niin, että tää tietty etäisyys, että se säilyy (h5y). 

”tietty etäisyys” tarkoitti …jotakin muodollisen ja tuttavallisen väliltä, sellasta 
lämminhenkistä muodollisuutta (h1y). johtotehtävissä olevan (h4y) mukaan se 
tarkoittaa sitä, että ...sen [rikosseuraamustyöntekijän] pitäis olla tietyllä tavalla 
semmonen helposti lähestyttävä, mutta sillä lailla jämäkkä, että siinä on se 
kuitenkin se raja koko aika, et se asiakas tietää, että mä oon työntekijä. 

tällaisessa …jämäkkyydessä ja siinä mielessä virkamiehisyydessä on myös 
se hyvä puoli, että sillon se asiakaskin kokee, että tää työntekijä on turvallinen, 
et se tietää, mistä se puhuu ja ilmasee ne asiat, esimerkiks säännöt, riittävän 
selkeesti (h4y).

etäisyyden ylläpitäminen vaatii haastateltavien mukaan ns. hiljaista ammatillista 
taitoa ja tilannetajua varsinkin silloin, kun …käydään tämmösiä keskusteluja, hy-
vinkin syvällisiä, vaikka Viisi keskustelua muutoksesta [rikosseuraamuslaitoksen 
hyväksymä kuntouttava keskusteluohjelma]. asiakkaalle …tulee tällöin helposti 
semmonen kokemus, että häntä aidosti kuunnellaan, mutta sitten työntekijällä 
pitää olla se vaisto, että sitten palauttaa sen asiakkaan siihen tilanteeseen, että 
hän on työntekijä ja asiakas on asiakkaan roolissa (h4y). roolijako asiakkaaseen 
ja työntekijään edellyttääkin tietynlaista yksisuuntaisuutta jossa …työntekijä 
voi periaatteessa mennä aika lähelle sen ihmisen [asiakkaan] elämää ja näin, 
mutta hän [asiakas] ei voi tulla työntekijän elämään (h15y).
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tästä huolimatta haastatteluissa kuvattiin myös tilanteita, joissa asiakkaat olivat 
pyrkineet lähestymään tuttavallisemmin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, 
jossa …rupee tuleen näitä Facebook-pyyntöjä tai tosiaan sähköpostiviestejä 
(h18y). Lähestymistä oli tapahtunut myös perinteisesti lähetetyissä kirjeissä, 
joissa …on ollut kommenttia ulkonäöstä ja pyydetty sitten kahville (h1y). näitä 
tilanteita on yleensä pyritty käsittelemään niin, että …työntekijä on ottanu sen 
asiakkaan kans puheeks ihan suoraan tän asian, ja joskus sitten on mietitty, 
jollei se onnistu, niin sit siinä on vaikka apulaisjohtaja mukana ja käydään sitä 
keskustelua, et tää työntekijä on tässä vaan virkamiehenä ja ei mitään muuta. 
Näissäkin tilanteissa pitää tosiaan miettiä hienovarasesti, ettei nolaa sitä asia-
kasta, koska onhan se sitten hänellekin kauheen nolo tilanne (h18y).

yksilöhaastatteluissa oltiin suhteellisen yksimielisiä auktoriteettiin ja asiakas-
suhteisiin liittyvissä kysymyksissä. suhteessa sanktiointiin ne erosivat kuiten-
kin enemmän. erityisesti tukipartiossa olevat olivat tässä suhteessa muuta 
henkilöstöä selkeästi tiukempia. He kuvasivat olevansa sanktiointilinjassaan …
nollatoleranssimiehiä, ilman muuta… Ei me voida sormien läpi katsoa, koska 
siinä tavallaan kärsii sitten se koko rangaistuksen idea (h13y).

myös muu henkilöstö oli periaatteessa samoilla linjoilla …sillain, et on tarkka, 
koska se on tärkeetä, että asiakkaat tulee yhdenvertasesti kohdelluiksi, että 
kyllä puututaan sillon kun on semmonen tilanne, mihin pitää puuttua (h1y). 

sanktiointitiukkuuden ilmoitettiin kuitenkin vaihtelevan rankaisevammasta vä-
hemmän rankaisevaan seuraamuksesta ja asiakkaasta riippuen. esimerkiksi 
nuorten kohdalla todettiin, että …kannattaa olla joustavampi, koska se helposti 
menee siihen, että sanktiot tulee käytettyä loppuun kolmessa kuukaudessa 
ja sen jälkeen asiakirjat lähtee syyttäjälle, ja nuorta ei oo välttämättä kunnolla 
edes tavattu (h4y). 

muiden asiakkaiden kohdalla puolestaan korostettiin asiakkaan elämäntilannetta 
sekä kykyä suoriutua seuraamuksen velvoitteista samoin kuin yhteistyöhalua.  
sanktioinnin kuvattiin olevan tästä lähtökohdasta …semmosta tasapainotte-
lua, että siinä kyllä otetaan sitten huomioon tosiaan asiakkaan kyky suoriutua 
näistä velvoitteista ja se tilanne, että jos on hyvin päihdeongelmainen henkilö 
ja tiedetään, että hän pyrkii tulemaan tapaamisiin, mutta ei vain kerta kaikkiaan 
pääse, ei ole selvin päin ja ilmoittaa siitä etukäteen, niin siihen voidaan suhtau-
tua sillein lempeämmin, lepsummin ja pyrkiä näin kannustamaan häntä (h15y). 
Päinvastaisessa tapauksessa eli …tilanteessa, jossa nähdään, että välttää niitä 
säännönmukaisesti, niin toki ryhdytään toimenpiteisiin (h15y).

muodollista sanktiointia tärkeämpänä pidettiin kuitenkin asioiden selvittämistä 
esimerkiksi puhumalla …et joskus se semmonen ihan puhuminen sitä asiasta 
sen asiakkaan kanssa riittää, että sillä sanktiolla ei oo, jos saa siitä kirjallisen 
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huomautuksen, niin sillä ei oo välttämättä merkitystä sille asiakkaalle, vaan 
hän olisi ihan samalla tavalla saattanut toimia, vaikkei hän olisi sitä kirjallista 
huomautusta saanutkaan. Puhumalla hoituvaa sanktiointia kuvattiin eräässä 
haastattelussa (h11y) ...reflektiiviseksi sanktioinniksi. sillä tarkoitetaan sitä, että 

…asiakas ite selvittää itselleen, et minkä takia hän ei onnistunut toteuttamaan 
sitä yhteydenpitovelvoitetta just sinä kyseisenä ajankohtana, niin kuin ois pitä-
nyt, että mitä sinä tapahtui, asiakas käy reflektiivisesti läpi tilannetta ja selvittää 
itselleenkin, miksi näin kävi.

eroavuuksista huolimatta useimmat olivat kuitenkin samaa mieltä siitä, että 
sanktiointi oli yhdyskuntaseuraamuksissa muuttunut sopivalla tavalla tiukaksi eli 

…ehkä nyt sit äkkipäätään, jos aattelee niin mä oon aika tyytyväinen tänhetkiseen 
sanktiotasoon ja käytäntöihin eli mun mielest se pitääki olla vähän napakampi 
(h20y). erityisesti nuorten kohdalla sanktiointitiukennusten myönteisenä puolena 
pidettiin sitä, että ne konkretisoituivat heidän elämässään todellisina toimenpi-
teinä tavalla, johon muodollisemmat ja abstraktit sanktiot kuten huomautukset 
eivät pystyneet eli ..mä koen, että niillä [kirjalliset ja suulliset huomautukset] ei 
oikeasti oo merkitystä sen henkilön elämässä. Jotenkin tuntuu, että noi meidän 
asiakkaat saa muutenkin niin paljon sitä negatiivista palautetta joka paikasta, 
että se on vain yksi semmoinen palaute niitten joukossa se huomautus. 

esimerkkinä tällaisesta erityisesti nuoriin tehokkaasti vaikuttavasta pelotteesta 
oli edellä mainittu poliisin virka-apu eli nouto valvontatapaamisiin …et se on 
kuitenkin konkreettinen toimenpide, mikä vaikuttaa selvästi siihen päivään 
(h15y). se on tehokas myös rangaistuksellisena pelotteena eli …se voi vähän 
pelottaakin semmoinen uhka, että poliisit tulee noutamaan sut kotoa (h12y).

Haastatteluissa oltiin tyytyväisiä myös muihin tiukennuksiin, jotka mahdollistivat 
tehokkaamman puuttumisen erilaiseen ongelmakäyttäytymiseen. tukipartion 
työssä ongelmakäyttäytymiseen törmättiin esimerkiksi tilanteissa, joissa ...ran-
gaistuksen viimeisenä päivänä mentiin hakeen laitteet [sähköiset valvonta-
laitteet] pois niin oltiin ihan humalas tai muutamis tapauksissa oltiin ja siitä ei 
periaatteessa seurannu mitään (h14y).  tämä oli rangaistuksen uskottavuuden 
kannalta  …selkee epäkohta, koska sitä rangaistusta suoritettiin sinä päivänä 
ja siitä tuli vähän vitsi ja tavallaan halveerattin sitä rangaistusta, että tää mikään 
rangaistus oo. juuri rangaistavuuden takia muutos oli hyvä ….jos on huma-
lassa viimeisenä päivänä niin sitä seuraa kuukauden päivät ehdotonta (h13y). 

Haastatteluissa arvosteltiin kuitenkin sanktioinnin jäykkyyttä erityisesti yhdys-
kuntapalvelussa sekä valvontarangaistuksessa.  esimerkiksi valvontarangais-
tuksessa huonona puolena pidettiin sitä, että …siellä ei oo mahdollisuus kuin 
yhteen kirjalliseen huomautukseen ja se tulee kaikista [rikkomuksista] (h6y).
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sanktioinnin ongelmana pidettiin myös soveltamisohjeiden epäyhtenäisyyttä ja 
siitä johtuvia tulkintaerimielisyyksiä. tämä näkyi esimerkiksi silloin …kun tulee 
uusia työntekijöitä muista toimistoista, joissa on ollut tiukempi linja… Saattaa 
tulla vähän semmosii kommentteja, että kyllä meillä siellä vanhassa oli tiukem-
paa (h20y).

Haastattelut osoittivat luottamukselle ja yhteistyölle rakentuvan auktoriteetin sekä 
reflektiivisen sanktioinnin olevan työn tavoitteiden kannalta onnistunut taktiikka. 
tämä edellyttää kuitenkin sitä, että yksilöllinen asiakassuhde toimii. tämä on 
yhdenmukaisen laadun kannalta haasteellista. Haasteellista on myös se, että 
sanktiointikäytännöt vaihtelevat seuraamusmuodosta ja toimipaikasta toiseen.  

Osallisuus

teemarunko:

 1) onko nykyinen organisaatiomalli toimiva työsi ja osallisuutesi  
  kannalta

 2) Pidätkö omaa toimistoasi hyvin organisoituna

 3) Pääsetkö mukaan käsittelemään toimistoa ja omaa työtäsi  
  koskevia asioita

 4) millaisia johtamismallit ovat

Fokusryhmissä oltiin yhtä mieltä siitä, että organisaation ylä- ja alataso ovat 
eriytyneet toistaan. Fokusryhmissä tätä eriytymistä kuvattiin eräänlaisena vie-
raantumisena lähes kaikesta organisaation ylärakenteella tapahtuvasta pää-
töksenteosta ja linjauksesta ...Kun ennen ehkä oltiin, vielä muutama vuos sitten, 
tilanteessa, että pystyttiin ehkä enemmän vaikuttamaan juttuihin koko Risessä, 
nyt ei sillain enää voida (h8f). Fokusryhmien mukaan toimintaa ohjataan nyt 
entistä selkeämmin varsinaisesta rikosseuraamustyöstä irrallisten hallinnollisten 
prosessien kautta …että kyllähän tää siinä mielessä aika väkivaltainen malli on 
(h16f), kuten eräässä fokusryhmässä uutta keskus- ja aluehallinto-organisaatiota 
luonnehdittiin.

vieraantumista lisäsi fokusryhmien mukaan myös organisaation sisäinen eriy-
tyminen eri toimintoihin ja hallinnollisiin tasoihin, jotka eivät enää keskustelleet 
samalla tavalla keskenään kuin aikaisemmin. myös johto oli osa tätä eriytynyttä 
hallintoa eli …yhä etäämpänä varsinaisesta päivittäisjohtamisesta ollaan ja vä-
hän kuin norsunluutornissa, kuten eräässä fokusryhmässä ollut johdon edustaja 
(h16f) rooliaan kuvasi yhdyskuntaseuraamustoimistossa.
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Fokusryhmien mukaan yhdyskuntaseuraamustyössä yhä tärkeämpi merkitys 
osallisuuden kannalta olikin lähin työyhteisö yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. 
toimistoissa päästiin vaikuttamaan parhaiten omaan työhön. työlle saatiin 
myös ymmärrystä ja tukea eri tavalla kuin laajemmassa organisaatiossa …Kun 
kokee olevansa osa tätä työyhteisöä, että on just se avoin ilmapiiri, että jossain 
kokouksissa tai kehittämispäivissä tai missä vaan, missä ollaan vaikka isollakin 
porukalla, niin on semmonen tunne, että voin ottaa asioita esille ja uskallan 
niistä puhua ja asioista voidaan keskustella (h17f).

yksilöhaastatteluissa osallisuuden myönteisiä (>3) ja kielteisiä kehityspiirteitä 
(<3) arvioitiin tarkemmin seuraavan kuvion mukaan.  

Ollaan vähän kuin e-kenenkään maalla  (h7y) 

Näissä yksiköissä ei oo muuta yhteistä kuin johtaja 
(h10y)  

Mun kohtaaminen on pääasiassa paperilla 
kohtaamista (h8y) 

Siinä on menty hurjasti eteenpäinkin jo, kun on 
harjoiteltu tätä yhteiseloa (h18y) 

Me ja vankila ollaan tietyllä tavalla lähennytty 
toisiamme, me tiedetään toistemme työstä  (h4y) 
Olen saanut olla itse mukana rakentamassa tätä 

organisaatiomallia (h20y) 

Vastakkaisuus – 
eriytyminen 

Yhteisyys – 
lähentyminen 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 17. Henkilöstön kokemus osallisuudesta

kielteisemmissä haastattelukatkelmissa (<3) koko organisaation toimintatapaa 
kuvattiin enemmän ristiriitaisuuksien ja vastakkain asettelujen kautta esimerkiksi 
siten, että …ollaan vähän kuin ei-kenenkään maalla kun aluejohtaja rupee an-
tamaan omia linjauksiaan, mitkä on ristiriidassa taas keskushallinnolta tulevien 
linjausten kanssa jossakin seuraamuksissa, niin mikä siinä on se tolkku (h7y).

ristiriitaisuus ja vastakkaisuus ilmenivät käytännössä esimerkiksi niin, että …
rupee oleen aivan hassu tilanne, jos keskushallinnon linjaus jossain asiassa 
ei miellytä meitä, niin me sit soitetaan aluejohtajalle, että mitäs sä oot tästä 
mieltä, ja aluejohtaja kumoo, että hän sanoo näin, että tällä alueella toimitaan 
näin, vaikka keskushallinto sanois noin (h7y). 

tätä tunnetta lisäsi myös keskusteluyhteyden muuttuminen aikaisempaa hie-
rarkkisemmaksi suhteessa ylimpään hallintoon …kun enää ei saa  Kehasta 
[keskushallinnosta] sellasta tukea kuin aikaisemmin… Kun on nyt tullut tämä 
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väliportaan hallinto nämä aluekeskukset… Ennenhän oli suora yhteys sinne 
Kehaan, mutta nyt pitäis vähän niinkun kysyä ton väliportaan [aluekeskus] 
kautta (h12y).  

ristiriitaa aiheutti kielteisten lausuntojen mukaan myös yhdyskuntaseuraamus-
työn eri toimintojen, kuten lausunto- ja arviointityön eriyttäminen organisatorisesti 
toisistaan. tällaisen menettelyn ei koettu edistävän prosessien yhtenäistämistä. 
sen koettiin päinvastoin invalidisoivan, kun …arviointikeskus etääntyy täytän-
töönpanotyöstä vuosi vuodelta ja me etäännytään siitä lausunnonteosta ja 
sitten se aiheuttaa väistämättömän etääntymisen meistä toisistamme ja me ei 
kohta puhuta samasta asiasta, kun me puhutaan jostain yhdyskuntapalveluun 
soveltuvuudesta tai edellytyksistä suoriutua siitä tai muusta yhdyskuntaseuraa-
muksiin liittyvästä arvioinnista (h5y).

kielteisissä haastatteluissa arvioitiinkin, että …ihan selkee, konkreettinen käytän-
nön yhteistyö ei oo määrällisesti lisääntyny, eikä syventynytkään millään tavalla 
(h11y). arviointikeskusten nähtiinkin yhteistyön sijasta asettuneen pikemminkin 

…hierarkkisesti jotenkin yläpuolelle… Et tulee vähän mieleen, et siitä on tullu 
semmonen uus ohjaava yksikkö (h8y). 

tämäntapaisia kielteisempiä arvioita esitettiin myös yhdistelmätoimistoista, 
joita pidettiin vain muodollisesti yhtenäisinä esimerkiksi seuraavasti: Niiku tää 
yhdistelmätoimistoasia, siis et on vankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto sa-
man johtajan alaisuudessa, mutta kuitenkin kaks eri toimipaikkaa, aivan täysin 
erilliset budjetit, erilliset toimintasuunnitelmat…näissä ei oo mitään yhteistä 
näissä kahessa yksikössä muuta kun, että niillä on yhteinen johtaja (h10y). 

edellä esitetyn lisäksi myös johtajuus yhdistettiin kielteisissä lausunnoissa 
uuden organisaatiomallin mukanaan tuomaan managerialistiseen ”paperijoh-
tamisen” kulttuuriin seuraavasti: Täällä [yhdyskuntaseuraamustoimistossa] 
se mun kohtaaminen on pääasiassa paperilla kohtaamista tai työntekijän yh-
teydenottona (h8y). ”Paperijohtaminen” tarkoittaakin aikaisemmin välittömän 
työyhteisöpohjaisen johtamisen muuttumista hallinnolliseksi niin …että ne asiat 
on valmisteltu hyvin pitkälle ja sitten mä teen niitä päätöksiä, mihin tavallaan 
se oma toimivalta kuuluu.

myönteisemmissä lausunnoissa (>3) uutta organisaatiomallia kuvattiin vastak-
kaisuuksien sijasta yhdentymisen ja lähestymisen termein eli ...siinä on menty 
hurjasti eteenpäinkin jo, kun tässä on harjoiteltu tätä yhteiseloa (h18y). 

yhteistyön edistyminen näkyi myönteisissä lausunnoissa esimerkiksi arviointi-
keskuksen kanssa tehtävässä työssä siten, että …niistä jatkumoista on helppo 
pitää tavallaan kiinni ja kehittää yhdessä sitä työtä (h4y) ja …se on hyvä siinä 
mielessä, että silloin kun mä oon tullut niin mekin tehtiin yhdyskuntapalvelun 
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lausuntoja mitä arviointikeskus tekee nyt (h2y). yhdistelmätoimiston etu puoles-
taan …on ihan oikeesti se, että me ja vankila ollaan tietyllä tavalla lähennytty tosi 
paljon… Me tiedetään toistemme työstä, meillä on työnkiertoo… Ja sitten vielä 
se, että me  pystytään hyödyntään vankilan psykologin palveluita tämmösessä 
konsultaatiossa ja siel on yks ohjaaja, jolta me saadaan velkaneuvontapalve-
luita. Meillä käydään siellä vetämässä VKM:ää [viisi keskustelua muutoksesta] 
ja liikenneturvaa [Liikenneturvaohjelmaa] tarvittaessa... Ja tarvittaessa me 
pystytään tuuraamaan vaikka vankilan apulaisjohtajaa. Tää on siinä mielessä 
ollu mun mielestä hirveen avartavaa (h4y).

johtotehtävissä olevien lausunnoissa korostettiin erikseen myös sitä, kuinka uusi 
organisaatiomalli on mahdollistanut uudenlaisen, aktiivisemman osallisuuden, 
koska …oon ite saanu olla mukana rakentamassa tätä esimerkiks nykyistä 
organisaatiomallia (h20y) ja kuinka …toimenkuva on tätä kautta laajentunut 
aluetason ja johtoryhmien kautta tapahtuvaksi vaikuttamiseksi (h16y). 

Poissaolevan johtajuuden myönteisenä puolena korostettiin vielä sitä, kuinka 
se mahdollistaa ammatillisen kasvun tarjoamalla rikosseuraamustyöntekijöille… 
suuremman vastuunoton työstä... Ei oo aina joku, joka sanoo, että miten sun 
pitää tehdä, vaan sä joudut itse harkitsemaan ja punnitsemaan (h8y). samalla se 
opettaa työntekijöitä priorisoimaan oman työnsä kannalta tärkeitä asioita, mistä 
yleensä kannattaa mennä keskustelemaan johdon kanssa …kun on huomannut, 
että tarviiko kaikkea vaikka asiakasasioita, mitä ennen aika herkällä olis tullut 
johtajan kanssa juteltua, niin tarviiko niistä sitten heti puhua (h2y). 

kysyttäessä osallisuuden toteutumisesta oman toimiston organisaatiokon-
tekstissa henkilöstön mielipiteet vaihtelivat tehtävästä ja työorientaatiosta 
riippuen. yhteinen näkemys oli kuitenkin se, että osallisuuden katsottiin toteu-
tuvan toimistossa ennen kaikkea tiimien epämuodollisemmissa, yhteisöllisyyttä 
myös tunnetasolla vahvistavissa mekanismeissa, joita kuvattiin hyvin yleisesti 
esimerkiksi siten …et saa olla tavallaan se, kuka on ja omine mielipiteineen 
ja mun mielest niin ku omine taitoineen ja näin… Et on niin ku tunnustettuja 
tavallaan kaikki (h9y).

kaikki eivät kuitenkaan päässeet samalla tavalla osalliseksi näihin tiimeihin. 
erityisesti tukipartiolaiset kuvasivat jonkinlaista vieraantuneisuutta toimistojen 
työyhteisöistä eli …ei olla vielä sulauduttu ihan täysin tähän kokonaisuuteen 
(h24y), kuten eräs tukipartiolainen kuvasi omaansa ja kollegoidensa vieraantu-
neisuuden tunnetta. tämän arveltiin yleisesti selittyvän vankilataustasta eli siitä 

…kun me ollaan niin erilainen toimitsija kuitenkin (h24y) sekä työn luonteesta, 
joka pakotti eriytymään muusta yhteisöstä …et että maailmallahan me ollaan 
tuolla koko ajan (h3y) …Aika vähän me täällä toimistolla ollaan loppupeleissä… 
Periaatteessa auto on meidän toimisto (h13y). 
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tukipartiolaisista useimmat eivät kuitenkaan pitäneet tätä työnsä kannalta niin 
tärkeänä. tietynlainen vieraantuneisuus ja irrallisuus yhdyskuntaseuraamustoi-
miston arjesta oli useimpien mielestä jopa omaa työtä vahvistava asia …Koska 
meillä se työaika on rajallinen… Ei me voida istua ja olla täällä… Meillä on tietty 
määrä työtunteja viikossa, ja jos me enemmän istuttais täällä ja mietittäs niitä 
päätöksiä ja muita, niin jäis se olennainen työ tekemättä (h14y).  

vaikka osallisuuden katsottiinkin siis toteutuvan parhaiten toimiston kontekstissa, 
pidettiin toimiston organisaatiomalleja  samalla monella tavalla haasteellisina. 
No sirpaleistahan se työ on sillain, että kun on monia eri asioita, mistä se työ 
koostuu, kuvattiin erään rikosseuraamustyöntekijän (h1y) lausunnossa. tämä 
näkemys jaettiin useimmissa muissakin lausunnoissa toteamalla esimerkiksi, 
että …on vähän turhan monta liikkuvaa palasta, että on paljon sitä sälää, niin 
sitten ehkä just tuntuu, että saisi revetä niin moneen (h2y).

yhdyskuntaseuraamustyön hallinnollinen hajanaisuus teki myös sen ohjaamisen 
yhä hankalammaksi pakottaen ohjaamisesta vastuussa olevat priorisoimaan 
tavalla, joka kavensi omaa näkökulmaa, kuten seuraavassa haastattelukatkel-
massa todetaan: Sitten se ehkä saattaa näyttäytyä myös silleen, että kun on 
niin monta, että on Arkea [arviointikeskus] ja tukipartioo ja mitä nyt kaikkea 
onkaan, niin sitten käy vähän niin, että väkisinkin joutuu rajaan sitä, että vaikka 
arkelaiset on tässä samassa, että no ei tuu mentyä kysyyn jotain… Tukipartion 
kanssa tuntuu, että ei ihan sitten välttämättä viesti kulje suuntaan tai toiseen, 
että sitten joutuu tavallaan väkisin kuitenkin vaan… Että sitä tulee vaan sit 
tuijotettua sitä omaa (h3y).

osallisuus koettiin siis arvostelusta huolimatta melko hyväksi yhdyskuntaseu-
raamistoimistoissa. Laadun kannalta ongelmallista on kuitenkin se, että asiakas-
työtä tekevien osallisuus toteutuu niin voimakkaasti lähityöyhteisön ja sielläkin 
vielä erilaisten työorientaatioiden ohjaamana eikä laajemman organisaation 
kontekstissa. tässä asetelmassa ehkä koetaan, että laajemman organisaation 
rangaistuksellisuutta, tehokkuutta ja kuntoutuksellisuutta koskevat tavoitteet 
eivät välttämättä ole samanlaisia toimistojen arjessa.  

Mawbyn ja Worrallin (2013, 139) tutkimuksessa keskeinen tulos osallisuutta 
koskien oli se, että yhdyskuntaseuraamustyöntekijöiden ääni ei pääse kuuluviin 
organisaation ylätasolla. samanlainen tunne välittyi myös tämän tutkimuksen 
henkilöstöhaastatteluista. oma osallisuuden tunne vahvistuu parhaiten lähi-
työyhteisössä eikä niinkään laajemmassa organisaatiossa. tämä on laadun 
kannalta ongelmallista, jos samaistumista laatuun uskotaan toteutuvan myös 
sitä kautta, että henkilöstö kokee olevansa mukana myös laajemmin kuin oman 
työyhteisön kautta toiminnan suunnittelussa ja tavoitteenasettelussa. 
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Turvallisuus

teemarunko:

 1) onko turvallisuusasioista huolehdittu tarpeeksi hyvin tässä toimistossa 

 2) millaisia turvallisuusriskejä omaan työhösi liittyy 

 3) oletko kokenut turvallisuusuhkia tässä toimistossa 

 4) tiedätkö miten toimia tällaisissa tilanteissa 

 5) ovatko tekniset turvajärjestelyt tarpeeksi hyvällä tasolla  
  tässä toimistossa

Fokusryhmissä keskusteltiin yleisesti, miten turvallisuus käsitetään yhdyskun-
taseuraamustyössä ja millainen sen painoarvo on käytännön toiminnassa.

keskustelu sivusi turvallisuuskysymyksiä samoista lähtökohdista kuin kan-
sainvälisessä, tutkimuskeskustelussa. tutkimuksen mukaan asiakaskunnan 
moniongelmaisuus on koventanut turvallisuuskulttuuria myös yhdyskuntaseu-
raamuksissa (Lutze 2014, 120–124). Tähän kehitykseen on vaikuttanut myös 
vankeuden voimistuva vaikutus yhdyskuntaseuraamuksiin organisatoristen 
yhdentämisten seurauksena (Wodahl & garland 2009). yhdyskuntaseuraamus-
työn arjessa tämä näkyy teknisen turvallisuusajattelun läpitunkevuutena sekä 
yhdyskuntaseuraamustyön sisäisen ja ulkoisen arkkitehtuurin muuttumisena 
vankeutta lähempänä oleviksi (Phillips 2014, 122–123). 

esimerkkejä suhteellisen uusista turvallisuustoimenpiteistä yhdyskuntaseu-
raamustyössä ovat erilliset vastaanottotilat, joissa asiakkaiden tilanne voidaan 
kontrolloida turvallisuusnäkökohdista, erikseen sovitut vastaanottoajat samoin 
kuin valvontakamerat, hälytyslaitteet sekä poistumistiet työhuoneissa (vrt. Mawby 
& Worrall 2013, 48–49). turvallisuutta on myös pyritty lisäämään siirtämällä 
asiakkaiden vastaanotto avokonttoritiloihin sekä luopumalla aikaisemmasta 
menettelystä tavata asiakkaita näiden lähiyhteisössä työtovereiden tietämättä. 
(Phillips 2014, 123). Lisäksi turvallisuutta on pyritty parantamaan mahdollista-
malla voimankäyttövälineet sekä antamalla koulutusta väkivaltatilanteiden hal-
lintaan ja korostamalla muutenkin vaarallisuus- ja yleisön suojelun näkökulmaa 
(Teaque 2011, 326–327). Kaikki nämä uudistukset yhdessä ovat muuttaneet 
yhdyskuntaseuraamustyötä tavalla, jossa eräiden tutkijoiden mukaan koros-
tuu vastakkainasettelu ja varustautuminen aikaisemman hyvinvointiajattelun 
sijaan (Lutze 2014, 123; O´Beirne & Denney & Gabe 2004, 114–115; Persson 
& svensson 2011, 102–103).  



89

edellä kuvatut esimerkit on poimittu pääasiassa angloamerikkalaisesta oikeus-
kulttuurista. tilanne ei suomessa ole kuitenkaan näin selkeästi vastakkainen. 
silti myös suomessa voidaan löytää joitain vastaavuuksia yllä esitetyn kanssa. 
turvallisuus on suomessakin saanut teknisemmän ja riskiin varautuvan näkökul-
man yhdyskuntaseuraamustoimistojen arjessa eli …ihan yleisellä tasolla vaan, 
täällä toimistolla on tosiaan vastaanottaja, on nää hälytyssysteemit pöydän 
alla. Ja sitten meillä on myös turvallisuusyhdyshenkilö ja sit joka huonees on 
poistumistie, pitäs olla ainakin (h16f).  

asiakkaiden vastaanotto tapahtuu kaikissa toimistoissa erillisen, teknisesti sekä 
henkilökohtaisesti valvotun tilan kautta. Sitä ei tarvii ottaa asiakastiloihin, jos 
hän käyttäytyy siinä jotenkin aggressiivisesti tai vaikuttaa erittäin päihtyneeltä, 
nii voidaan antaa uus aika ja ohjata siitä jo sitten pois, ettei oteta asiakastiloihin, 
jos on vähänkin semmonen olo (h9f). 

Periaatteena kaikissa toimistoissa on nykyään muutenkin pienellä kynnyksellä 
toiminta, jos …on sellanen tunne, että nyt jotenkin pelottaa tai tää toistuu, tää 
asiakas taas vaikka tuijottaa silleen vihasesti, vaikkei välttämättä korottais 
ääntäänki… Et jos itse kokee jotenkin, että se oma turvallisuuden tunnen on 
heikentynyt (h7f).

”Pienen kynnyksen” politiikka ei fokusryhmien mukaan kuitenkaan tarkoita sitä, 
että turvallisuutta haluttaisiin tuoda esille liian voimakkaasti, koska …kyllähän 
se kaikenlainen ilmapiiri ja miten asiakkaisiin suhtaudutaan, niin varmaan on 
semmonen paras ennaltaehkäsy myös turvallisuusmielessä (h12f). 

turvallisuus perustuukin teknisiä ja arkkitehtonisia järjestelyjä enemmän vuo-
rovaikutukselliseen työotteeseen ja …siihen asiakastuntemukseen ja sit siihen 
oman työtapaan. tälle uhkana nähdään managerialistinen riskiajattelu eli …
jos mennään siihen, että tulevaisuudessa, että meillä on vaan semmoset ste-
riilit huoneet ja asiakas istuu mahollisimman kaukana ja näin, niin sehän syö 
kaikkee sitä ilmapiiriä ja sitä vuorovaikutusta ja luottamusta ja kaikkea (h16f). 
myös tekninen turvallisuusajattelu nähdään vuorovaikutuksellisuuden viiteke-
hyksessä vahingollisena eli …mitä vähemmän sitä teknistä sitä vähemmän 
aggressiota (h12f). 

tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vaaratilanteisiin ei varauduttaisi. sen takia 
…pitää tuntea asiakas ja pystyä arvioimaan sitä ja hänen tilannettaan ja sitä, et 
minkälainen tilanne on milläkin hetkellä, kun kohdataan (h16f).

yksilöhaastatteluissa turvallisuutta arvioitiin fokusryhmiä selkeämmin sekä kiel-
teisessä (<3) että myönteisessä (>3) mielessä alla olevan kuvion mukaisesti 
jakaantuen.
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Eihän täällä ole oikeen yhtään mitään 

turvallisuusajattelua (h13y) 
Sitä helposti tuudittautu siihen, ettei täällä koskaan 

mitään satu (h4y) 
Musta tuntuu joskus, että ihmiset ajattelee 

turvallisuudestaan liian lepsusti (h15y) 
Mun mielestä nää turvallisuusasiat on meillä hyvällä 

tolalla (h12y) 
Turvallisuusasiat on tullut koko ajan tiukemmiksi ja on 

parannettu tahtia (h19y) 
Sinä on menty eteenpäin ja kehitytty valtavasti 

yhdentymisen jälkeen (h20y)  

Puutteellinen 
turvallisuus 

Toimiva turvallisuus 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 18. Henkilöstön arviot turvallisuudesta

vähemmistö haastateltavista oli tyytymättömiä (<3) tapaan, jolla turvallisuus-
asioista huolehdittiin toimistossa. turvallisuusajattelua kuvattiin heidän haas-
tatteluissaan monessa suhteessa vajavaiseksi. erityisesti tukipartion ohjaajien 
lausunnoissa vajavaisuutta korostettiin vertaamalla yhdyskuntaseuraamustoi-
mistojen ja vankiloiden erilaisia turvallisuuskäytäntöjä. 

yhdyskuntaseuraamustoimistoja kuvattiin turvallisuusajattelussaan välinpitä-
mättömiksi vankiloihin verrattuina. yhdyskuntaseuraamustoimistojen turvalli-
suutta luonnehdittiin esimerkiksi niin, että …eihän täällä oikeastaan ole mitään 
turvallisuusajattelua, et heille se on kauhean suuri asia varautua johonkin ris-
kitilanteeseen, et se ajattelumalli on lähtökohtaisesti hyvin erilainen kun ollaan 
vankilasta tultu yhdyskuntaseuraamustoimistoon (h13y).  

”ajattelumallin” erilaisuus näkyy esimerkiksi sallivampana ja joustavampana 
suhtautumisena asiakkaiden alkoholin käyttöön myös tapaamistilanteissa eli 
..kyllä täällä on viina joskus vähän lemahtanut käytävillä (h13y). edellä sitee-
rattu tukipartion ohjaaja kertoo itse olevansa hyvin ehdoton päihdeasioissa 
korostaen, että …en suostuis ottaan ikinä päihtynyttä henkilöö, mikä haisee 
esimerkiksi viinalle, niin omalle vastaanotolle keskustelemaan jostain toimeen-
panosuunnitelmasta. 

Lievemmin kielteisemmissä lausunnoissa todettiin puolestaan, että turvallisuus-
ajattelua …toki on (h4y) yhdyskuntaseuraamustoimistoissa parannettu. vallitse-
vana on kuitenkin edelleen liiankin luottavainen ilmapiiri siten, että … helposti 
jotenkin tuudittautuu siihen, et eihän täällä meillä koskaan mitään tapahdu,  kun 
niitä semmosia ihan selkeitä väkivaltatilanteita ei oikeestaan koskaan tapahdu 
(h4y). ”tuudittautuminen” tällaiseen valheelliseen turvallisuuden tunteeseen 
vaikuttaa kriittisten lausuntojen mukaan turvallisuuskäyttäytymiseen niin, että  

…Ihmiset aattelee omasta turvallisuudestaan liian lepsusti (h15y). 
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”Lepsuus” saattaa ilmetä esimerkiksi toimiston turvallisuusrutiinien unohtamisena 
koskien …yksintyöskentelyä siten, että ajattelee vaikka.… No, kyllä mä nyt voin 
ottaa tän asiakkaan, vaikkei täällä oo muita (h15y). ”Lepsuus” on kuitenkin toi-
mistoissa vallitseva yleinen ajattelutapa, joka on ...semmosta että siihen vaan 
ajaudutaan… Asiakas tulee vaikkapa vähän ennen neljää, ja ei osata varautua 
siihen, että se menee niin pitkälle se tapaaminen, että kaikki saattaa hyvin lähteä 
töistä pois, kun me ollaan sovittu, että se pitäisi etukäteen sopia, että kuka jää.

edellä siteeratun (h15y) mukaan yleinen syy toimistoissa vallitsevaan ”lepsuun 
turvallisuuskulttuuriin” on turvallisuusrutiinien puute. tähän taas vaikuttaa se, 
että turvallisuusajattelua ei ole tarpeeksi hyvin istutettu toimistojen arkeen eikä 
työntekijöiden sisäistetyiksi toimintamalleiksi. yleisellä ohjekirjamaisella tasolla 
toki tiedetään, miten toimitaan eli ...Menettelytavallisesti ne [turvallisuusasiat] 
toimii sillä lailla, että meillä on kaikkeen se menettelytapa kirjattu, kuinka toimia 
missäkin tilanteessa, mutta sitten sisällöllisesti, niin pystyttäiskö me toimimaan 
oikeasti sillä tapaa, jos meillä sattuis jokin turvallisuusriski, niin olisko meistä 
toimimaan… Se vois olla joku päällekarkaaminen esimerkiks, jos sellanen tulis, 
niin olisko siinä mitään tehtävissä… Olisko rikosseuraamustyöntekijä osannu 
ennakoida sen oikeen ja poistunu viipymättä siitä tilasta hätäoven kautta riit-
tävän ajoissa (h5y).

turvallisuusajattelun vakiinnuttamiseen tarvittaisiin säännöllisempää turvalli-
suuskoulutusta ja harjoittelua erilaisten turvallisuusuhkien varalta. tietoja ei 
turvallisuusuhkien varalta ole kuitenkaan päivitetty tarpeeksi usein …elikkä se 
pitäis olla varmaan sillain, että sitä aina ajoittain kerrattais, niin sit se jäis siinä 
tilanteessa, jos tulee semmonen tilanne, jäis mieleen (h4y). 

edellä esiintyneen (h4y) mukaan turvallisuuskoulutuksia on toki ollut esimer-
kiksi …semmonen ihan koulutus, missä on sitten ihan harjoteltu sitä, että miten 
päästään irti väkivaltasesta asiakkaasta. se ei ole kuitenkaan ollut säännöllistä 
ja jatkuvaa, mkä on turvallisuusajattelun sisäistämisen ja oppimisen edellytys 
eli …niitä pitäs olla varmaan aina säännöllisesti jatkuvasti, koska oisko siitä 
pari vuotta aikaa, kun meillä oli viimeks tämmönen harjotus.

myönteisemmissä lausunnoissa (>3) turvallisuutta kuvattiin pääasiassa toimi-
vaksi esimerkiksi seuraavasti: Mun mielestä nää turvallisuusasiat on hyvällä 
tolalla  meillä… Ne on hyvinkin tärkeitä nää turvallisuusasiat meillä (h12y). 

turvallisuusasioiden uusi painoarvo näkyy edellä siteeratun mukaan jo toimis-
toarkkitehtuurissa siten, että …meille tuli ku muutettiin näihin tiloihin tää aula-
päivystys ja asiakkaiden odotustila että asiakas tulee aina tohon odotustilaan, 
josta sitten asiakastyöntekijä hakee hänet asiakastiloihin. Haastateltava (h12y) 
ei myöskään halua allekirjoittaa väitettä ”viinan lemahtamisesta” toimistossa 
todeten, että …meillä on siinä sovittu käytäntö tavallaan, että jos asiakas tu-
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lee päihtyneenä, niin sitten täällä aulapäivystyksessä oleva työntekijä soittaa 
työntekijälle, että tulisitko päivystyshuoneen kautta, jolloin tätä asiakasta ei 
edes päästetä meidän asiakastiloihin, vaan hänen kans voidaan asioida siitä 
luukun kautta. myös tekniikka samoin kuin turvallisuuskoulutus ovat kunnossa 
päinvastoin kuin kielteisissä lausunnoissa todettiin. tästä esimerkkinä on 
vaikkapa ...tää hälytysjärjestelmä täällä, jota testataan säännöllisesti ja meillä 
on järjestetty myös niinkun muutama vuosi sitten oli turvallisuuskoulutusta 
turvallisuustiimin järjestämänä.

myönteisissä lausunnoissa toimistojen turvallisuusajattelun todettiin myös tulleen 
…koko ajan tiukemmaksi ja on myös parannettu tahtia (h19y). tiukentumisen 
nähtiin olevan yhteydessä organisaatiouudistukseen ja vankiloiden turvalli-
suusajattelun omaksumiseen tätä kautta eli ...oisko se sitten tää, ku yhdistyttiin 
Rikosseuraamuslaitokseks ja vankilapuolen kautta tuli enemmän tää turvallisuus 
tähän keskusteluun ja se tuli jopa meijän arvoihin (h20y).  

turvallisuus on myös huomioitu kaikessa toiminnassa koko toimistoa ja samalla 
yksittäistä työntekijää koskevana periaatteena siten, että …se ei oo irrallaan 
eikä se oo erillään, ja se on tavallaan kaikkein parasta sillon, kun se on sen 
työntekijän omassa päässä. Se ei tarkota sitä, että hän yksin kantaa sitä, mutta 
tavallaan hän on sisäistäny sen, ja hän on sisäistäny tän toimiston työturvalli-
suusohjeet ja noudattaa niitä (h8y). 

näkemyseroistaan huolimatta useilla haastateltavista oli yksittäisiä kokemuksia 
turvallisuutta vaarantavista tilanteista. Haastateltavat olivat melko yksimielisiä 
esimerkiksi asiakkaiden muodostamasta turvallisuusuhasta eli siitä, että …
asiakkaat on siis lähtökohtasesti rikoksiin syyllistyneitä eli tuomittuja… Siin 
suhteessa on kauheen hankala sanoo, et ei ole vaarallisia asiakkaita, et tuos 
seinän takanakin voi joku konflikti sattua, aina on se mahdollisuus ja vaara, sitä 
ei saa unohtaa tässä turvallisessa päiväjuoksussa, et yksikin asiakas voi olla 
vaarallinen (h16y).

turvallisuutta uhkaavina mainittiin esimerkiksi samassa toimistossa käyvät 
asiakkaat, joilla oli keskinäisiä ristiriitoja eli …on ollut tiedossa, että meillä käy 
saman aikaan asiakkaita vaikka valvonnassa, jotka ovat yrittäneet viedä toisil-
tansa hengen, elikkä on ollut, että heillä on jotain ristiriitoja keskenään. Toinen 
on voinut istua toisen tapon yrityksestä vaikka. Elikkä on heidän välisissä suh-
teissa niin paha konflikti, että jos he kohtaa täällä, niin sitten voi sattua jotakin, 
että semmoisiakin uhkatilanteita voi tulla. Ne ei kohdistu suoraan työntekijään, 
mutta ne on kuitenkin vaarallisia tilanteita (h15y).

Haastatteluissa kuvattiin myös henkilöstöön suoranaisesti kohdistuneita uhkati-
lanteita esimerkiksi niin, että työpuhelimeen oli jätetty …tämmösiä tappouhka-
uksia ja seksuaalisävytteisiä viestejä… Meidän työntekijä on ollut siitä lähtien 
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sairaslomalla (h12y). vastaavanlainen uhka syntyi tilanteessa, jossa ...asiakas 
kieltäyty päihdetestistä, hermostu siitä tilanteesta, ku olis pitäny sylkitesti ottaa 
ja ei pysyny enää tuolissa aloillaan (h7y). Haastateltu (h7y) kertoi, että hänen 
piti tuossa tilanteessa …käskyttää, et istu alas, ja se pomppas aina ylös ja 
kiihty. asiakas oli tämän jälkeen poistettu toimistosta turvallisuussyistä. Hän tuli 
kuitenkin …takasin sitten, yritti uudestaan pyrkii ovesta sisään, käyttäyty hyvin 
uhkaavasti, ei päästetty enää sisälle uudestaan.  sama haastateltava kertoi myös 
toisesta uhkaavasta tilanteesta, jossa …asiakas tuli halaamaan, et piti komentaa, 
että ei halata… Semmonen asiakas, hyvin rajaton, mikä tunki jatkuvasti liian 
lähelle… Veti tuolinsa yritti, olis ollu hinaamassa aina kylki kylkeen kii (h7y).

uhkaa oli esitetty myös epäsuoremmin esimerkiksi siten, että …asiakas päätti 
jostain syystä esitellä urheilukassissaan sitten jonkin sortin pyssyä (h18y). 
esittelyä todistanut haastateltava kertoi sanoneensa asiakkaalle …et laita vaan 
se kassi kiinni ja että ehkä se on parempi, et hän lähtee sen kassinsa kans 
menemään. 

Haasteltavien mukaan tällaisia tilanteita on kuitenkin hyvin vaikeaa estää turvau-
tumatta äärimmäisen tiukkoihin turvallisuusjärjestelyihin. turvallisuuden kannalta 
tärkeämpää on kuitenkin, että …että työntekijä on tietonen asiasta, että jollakin 
voi olla jotain mukana (h18y). todellisessa vaaratilanteessa tämä ei kuitenkaan 
auta eli …eihän meillä paljon mitään muuta keinoja oo tilanteessa, jos tulee 
joku tämmönen oikein väkivaltatilanne muuta kun pyrkii poistuu paikalta (h7y). 

vaikka toimistossa olikin siis erilaisia turvariskejä, ei niitä haastateltavien 
mukaan esiintynyt kovinkaan paljon. toimistoja turvattomammiksi koettiinkin 
niiden ulkopuolella varsinaisen toimistoajan jälkeen tapahtuva toiminta kuten 
yhdyskuntapalvelun palvelupaikkakäynnit. niiden turvauhkat korostuivat erityi-
sesti toimistoissa, joiden vaikutusalue ulottui maakuntiin laajasti, koska …eihän 
maakuntaan oo minkäänlaisia turvallisuusjärjestelyjä tuotu (h7y).  

maakuntiin ulottuvilla valvontakäynneillä asiakkaita saatettiin tavata ilta-aikaan  
…vaikka tuolla seurakuntatalolla, missä ei oo ketään ihmisiä läsnä… Jos mä 
oon siellä niin kukaan ei välttämättä kaipaa mua vasta ku illalla kotona (h7y). 
Haastateltavan (h7y) mukaan toimistossa on voitu sopia käytännöstä, jonka 
mukaan …soitetaan tänne keskukseen kun tapaa jonkin jossain ja ilmoittaa, että 
nyt on tapaaminen. käytännössä tällaiset turvallisuusrutiinit eivät välttämättä 
kuitenkaan toimi esimerkiksi siksi, koska …tuossahan [keskuksessa] vaihtuu 
työntekijä koko ajan, ei siinä kukaan muista, kuka on missäkin ja ei ne oikees-
taan ees mistään näy et ketä tapaa ja missä ja millon, että kyllähän siellä ollaan 
aika oman onnemme nojassa siellä maakunnassa sillon, kun siellä reissataan. 

vastaavanlaisia turvauhkia sisältyi tukipartion työhön. tukipartion ohjaajien 
mukaan turvallisuusriskit ovat lisääntyneet hallinnollisten tehokkuusvaatimusten 
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kasvaessa …kun koko ajan on paineita on, että valvotut koevapaudet pitäs 
lisääntyä ja mahdollisesti sitten ehkä rima laskee, et miten paljon ja millaisia 
päästetään koevapauteen (h14y). edellä siteeratun (h14y) mukaan …juuri se, 
kun ollaan tuolla ihmisten kodeissa ja ympäristössä missä tahansa ja tiedetään, 
että päihdeongelmat on kuitenkin valtaosalla meidän asiakaskunnalla, niin kyllä 
ne juuri sen riskitekijän muodostaa. Siinä mielessä täytyy pystyä varautumaan 
mahdollisimman hyvin ennalta sillä tavalla, että ei sattuis mitään haavereita.

tukipartion käytössä olevia voimakeinoja ovat tällä hetkellä …raudat ja kaasu… 
Patukkaa ei ole… Niitä ei voi antaa kun kaikilla ei oo koulutus voimassa (h14y). 
käytössä on myös …Virve -puhelin, viranomaispuhelin. sen avulla saadaan 
tarvittaessa yhteys valvomoon, kerrotaan mihin ollaan menossa ja miks ollaan 
menossa ja mikä siellä on tilanne että nyt on vaikkapa vähän kyseenalainen… 
Ja nyt mennään kohteeseen… Jos meistä ei 10 minuutin päästä kuulu, niin 
ota yhteys poliisiin.

tukipartiossa onkin …mietitty semmosta, esimies puhunu, et jos meillä ois 
semmonen kevyt liivi, eli se sit vaikuttais ainakin, sit ois varmaan tämmösiin 
puukotustilanteisiin mahdollisiin, niin niissä se antas sit suojan tähän vartaloon. 
Lisäksi on pohdittu mahdollisuutta turvallisuuden parantamiseen silloin, jos …
ruvetaan vaikka Skoda Octavialla farmarilla kuljettamaan käsiraudoissa vaikka 
siellä takapenkillä jotain asiakasta, mikä sitten yhtäkkiä heittäytyykin aggressiivi-
seksi, niin se on iso turvallisuusriski sitten siinä vaiheessa (h24y). turvallisuuden 
kannalta parempi ratkaisu olisi edellä siteeratun ohjaajan mukaan se, että …olisi 
valtakunnallisesti ajoneuvotyypit samanlaisia kaikki, semmoset Volkskswagen 
Transporterit esimerkiksi, jossa on kuljetuskoppi takana niin kuin poliiseilla. Jos 
rupee oleen pitkä matka vaikka kaksi kolme tuntia, niin humalatila laskee ja 
sitten aggressio herää, niin ehkä on hyvä, että se onkin se kuljetuskoppi takana 
ja se on standardisoitu.

vaikka turvallisuutta korostettiinkin tukipartioissa kovan tekniikan kysymyksenä, 
ei sitä haluttu yhdyskuntaseuraamuksiin laajempaan käyttöön. se olisi muutta-
nut yhdyskuntaseuraamukset liikaa vankeuden tapaisiksi eli  …sellaisiksi, että 
ois jossakin lasin takana tai jotain muuta, se työ ei sillon vois olla tän tyyppistä 
ku se nyt on.  vankilamaiset ratkaisut kuten metallinpaljastimet …saattaa just 
provosoida ja lisätä sitä aggressiivista käyttäytymistä (h23y). turvallisuuden 
kannalta pidetään parempana …semmosii pehmeitä ja piiloturvallisuusratkai-
suja ja sit kuitenkin kaikista tärkein on se, et ihminen kohtaa ihmisen …ei se, 
vaik ois kuin teknistä ja ne tosi hyvät, ni ei se välttämät se ilmapiiri tai muu oo 
sit turvallinen, jos se työntekijä vaik alkaa provosoimaan tai käyttää sitä valtaa 
väärin, mikä sit lisää sitä asiakkaan jotain aggressioo (h17y).
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6.3.2 Työhyvinvointi

Motivaatio

teemarunko:

 1)  mikä motivoi yhdyskuntaseuraamustyössä 

 2)  millä tavalla motivaatio on kehittynyt työuran aikana 

 3)  miten motivaatio ilmenee työhön paneutumisessa

 4)  kuinka paljon on valmis uhraamaan aikaansa työn eteen 

 5)  mitkä tekijät tässä toimistossa ja rikosseuraamuslaitoksessa  
  yleensä vahvistavat motivaatiota ja mitkä puolestaan heikentävät

kansainvälisten tutkimusten mukaan yhdyskuntaseuraamustyöntekijöiden 
työmotivaatioon vaikuttavat palkkausta ja muita ulkoisia motivaatiotekijöitä 
keskeisemmin työn sisältö ja sen kokeminen mielekkääksi ja haastavaksi. (ks. 
esim. Mawby & Worrall 2011; Lowenkamp ym. 2011).

työn sisältö ja sen mielekkyys nousivat myös fokusryhmissä tärkeimmiksi 
motivaatiotekijöiksi eli …tärkein asia mikä motivoi, että jos oman työn avulla 
pystyy jotenkin vaikuttamaan yhden ihmisen kärsimykseen eli siihen, et hän ei 
joutuiskaan vankilaan. Et hän pystyis asioitaan selvittämään niin, et hän pystyis 
elämään parempaa elämää plus sit se vaikutus kaikkiin hänen lähiympäristös-
sään oleviin ihmisiin, läheisiin, mahdollisiin tuleviin uhreihin ja jopa seuraavaan 
sukupolveen (h15f).

asiakastyön motivoivuutta kuvattiin koko työyhteisöä innostavana voimana, 
joka ilmenee …semmosena tahtotilana tehdä työt mahdollisimman hyvin ja 
palvella asiakkaita ja yhteistyökumppaneita mahdollisimman hyvin (h8f). ”tah-
totila” sitoo myös työyhteisön kollektiiviksi …et se on semmonen keskinäinen, 
et autetaan toinen toisiamme, et se kertoo siitä semmosesta yhteisöllisyydestä 
ja siitä tahtotilasta. 

Liiketaloustieteessä edellä kuvatusta motivaatiotilasta on käytetty organisaa-
tiokansalaisuuden ja organisaatiokansalaiskäyttäytymisen käsitteitä (blakely & 
Andrews & Moorman 2005). Ne sopivat kuvaamaan myös sitä, miten henkilöstö 
luonnehti omaa motivaatiotaan tässä tutkimuksessa. 

organisaatiokansalaisuus määritellään varsinaisen teknisen ydintyön ulkopuo-
lella olevaksi kollektiiviseksi työkäyttäytymiseksi, joka kuitenkin tukee myön-
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teisessä tapauksessa ydintyötä tarjoamalla sille kannustavan psykologisen ja 
sosiaalisen kontekstin samalla tavalla kuin fokusryhmissä kuvattiin esimerkiksi 

”tahtotilan” tai ”mahdollisimman hyvin tekemisen” olotiloja (Blakely & Andrews 
& moorman 2005, 259). organisaatiokansalaisuudessa ja organisaatiokansa-
laisuuskäyttäytymisessä on kyse henkilökohtaisesta valinnasta, jota ei tehdä 
kuitenkaan henkilökohtaisessa hyötymistarkoituksessa vaan kanssatyöntekijöi-
den ja organisaation hyväksi. Parhaassa tapauksessa ne ilmenevät altruistisena 
haluna sitoutua organisaation sääntöihin ja tavoitteisiin sekä pyrkimyksenä tehdä 
työ mahdollisimman tehokkaasti yhteisiä resursseja tuhlaamatta. vastakkaisessa 
tapauksessa työhön puolestaan sitoudutaan vähemmän innokkaasti ja työtä 
tehdään korkeintaan sen verran, kuin muodollisesti vaaditaan. työhön ei olla 
halukkaita uhraamaan yhtään ylimääräistä aikaa. (mt., 260.) 

Fokusryhmien yhteinen käsitys oli se, että henkilöstö sijoittuu organisaatio-
kansalaiskäyttäytymisessään lähelle ääripäätä eli …työntekijät venyy äärim-
milleenkin et on välillä aika täynnä ja tiukkoja ne kalenterit (h6f). toimistoissa 
oli fokusryhmien mukaan kuitenkin pyritty löytämään tasapaino liiallisen ja 
liian vähäisen panostuksen välillä priorisoimalla tärkeitä ja vähemmän tärkeitä 
tehtäviä. tavoitteet haluttiin silti pitää korkealla asiakastyön suhteen eli olla 

…kympin toimisto, mutta ei olla koko ajan kybällä, koska ei kukaan sellaista 
jaksaisi, koska me välitämme myös työhyvinvoinnista (h18f). 

organisaatioteorioissa käytetään myös käsitettä organisatorinen oikeuden-
mukaisuus ja oikeudenmukaisuusherkkyys kuvaamaan sitä, kuinka työntekijät 
kokevat laajemman organisaation arvostavan heidän uhraustaan työn kuormitta-
vuuden, palkkauksen, työn arvioinnin sekä muiden työmotivaatioon vaikuttavien 
toimien kautta. Lähtökohtana on ajatus siitä, että omalle uhraukselle halutaan 
myös vastavuoroisesti saada palkinto erilaisten organisaation taholta tulevien 
tunnustusten kuten palkan, suoritearviointien, työn vaativuustason muutosten ja 
muiden motivaatiota parantavien toimenpiteiden muodossa (Blakely & Andrews 
& moorman 2005, 261–262).   

Fokusryhmissä koettiin enemmän tai vähemmän epäoikeudenmukaiseksi ja 
samalla motivaatiota vähentäväksi se, että laajemmassa organisaatiossa ei 
huomioitu työntekijöiden uhrautuvaisuutta suoritusarvioinneissa, palkkauksessa 
yms. …et ollaan otettu paljon ylimääräisiä tehtäviä, esimerkiks metodituen 
tehtäviä ja tämmösiä, mitä tekee sen oman asiakastyön ohessa (h12f). Fokus-
ryhmissä todettiin motivaation siitä huolimatta …olevan korkeella, mutta sitten 
vaan huomannu et se myös välillä syö sitä motivaatioo, et se on niin laaja se 
työnkuva, et sitten tuntuu, et ei kerkeä kaikkea tehä, ihan panostaa (h1f). 

tälle vastapainona olivat kuitenkin asiakastyön sisältöön liittyvät monet hyvät 
puolet eli …ainakin työn sisältö on monipuolinen ja sit kuitenkin että se työ on 
itsenäistä, että on mahdollista tavallaan itse pohtia niitä asioita ja vaikuttaa 
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asioihin (h22f). motivaatiota pitää yllä myös lähimmän työympäristön …sem-
monen kulttuuri, missä annetaan keskustelulle ja pohdinnalle aikaa… Se luo 
sitä työssä jaksamista ja motivaatioo (h24f).

Fokusryhmien melko yhtenevän arvion mukaan työmotivaation yleistä kehitty-
mistä voidaankin arvioida yleisesti melko myönteisenä, vaikka se välillä vaihteli 
eli …se on tosi vahva kehittämistila tavallaan olemassa, et tää [yhdyskuntaseu-
raamustyö] on tavattoman mielenkiintoista työtä kuitenkin perusluonteeltaan 
(h12f).

yksilöhaastatteluissa myönteisiä motivaatiotekijöitä kuvattiin fokusryhmiä melko 
pitkälle myötäilevistä (>3) mutta samalla myös niistä myös jonkin verran eroa-
vista, kielteisemmistä näkökulmista (<3) alla olevan kuvion mukaisesti.   

Ihan sama miten paljon tekee ei sill oo kuitenkaan 
mitään merkitystä (h9y) 

Kaikkihan tietää ton palkkausjärjestelmän miten se on 
mennyt munilleen (h3y) 

Ehkä sen kans on hakemista aina välillä. Se menee 
sillain aaltomaisesti (h11y) 

Mä oon vähän rauhottunu, ehkä oppinu tsuumamaa 
tiettyihin asioihin (h16y) 

Täs on tietynlainen status, asema ja arvostus ja sit 
palkkaani mä olen tyytyväinen (h19y) 

Ihan intoa puhkuen lähden töihin kun on mielekäs työ  
(h14y) 

Laskeva  Ennallaan pysyvä  
tai nouseva 

  

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 19. Henkilöstön motivaatio

yksilöhaastattelut erosivat kolmeen ryhmään sen mukaan miten omaa haas-
tatteluaikaista motivaatiota ja sen kehittymistä rikosseuraamusalalla kuvattiin. 

Pienen vähemmistön muodostivat ne haastateltavat, jotka kuvasivat motivaa-
tionsa kehittyneen enemmän lasku- kuin noususuuntaisesti (<3) seuraavasti: 
Ihan sama miten paljon tekee, ei sillä ole kuitenkaan mitään merkitystä pitkässä 
juoksussa (h9y); Toi palkkausjärjestelmä, kaikki tietää sen, miten se on vähän 
menny munilleen suuntaan tai toiseen (h3y); Ehkä sen kans on hakemista aina 
välillä. Se menee sillain aaltomaisesti, et välillä tuntuu, et nää uhkatekijät hämär-
tää sen horisontin, et ei oikein pääse eteenpäin mitenkään, et kaikki asiat vaan 
huononee… Sit joskus taas on näitä parempia aikoja… Kyl mä lähtökohtasesti 
pidän itteäni kuitenkin motivoituneena (h11y).
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organisaatio koettiin näissä haastatteluissa vähemmän palkitsevaksi suhteessa 
omiin uhrauksiin siinä mielessä, miten työsuorituksia ja kuormittavuutta arvioitiin 
ja millaiseksi esimerkiksi palkkaus ja ammatilliset kehittymismahdollisuudet olivat 
muodostuneet. mm. tällaisten työn ulkoisten tekijöiden todettiin motivaatioltaan 
alentuneiden ryhmässä vaikuttavan haluun tehdä enempää kuin välttämätön 
(vrt. Blakely & Andrew & Moorman 2005, 260–261). Silti näissäkin haastatte-
luissa korostettiin edelleen, että asiakastyön sisällöllisestä laadusta ei haluttu 
silti tinkiä eli …kyllä se asiakastyö kuitenkin edelleen motivoi ja palkitsee tässä 
[yhdyskuntaseuraamustyössä] ja sit pitää sitä kiinnostustakii yllä (h1y). 

toisen, suuremman ryhmän muodostivat haastateltavat, jotka kuvasivat moti-
vaationsa asettuneen realistiselle tasolle. motivaatiota kuvattiin tässä ryhmässä 
vaihtelevaksi, mutta samalla kuitenkin enemmän nousu- kuin laskusuuntaiseksi 
(>3).    

realistisuuden selitettiin johtuvan sitä, että motivaatio mukautuu iän myötä tiet-
tyyn tasoonsa eli …kun ihmisenä on muuttunu, niin se on vaikea sit irrottaa siitä 
sitä motivaation muuttumista (h16y). ”realistista motivaatiota” kuvattiin kuitenkin 
pääasiassa myönteisin termein. realistisuus auttoi tarkentamaan näkökulmaa 
ja keskittymään olennaiseen vastakohtana uran alkuaikojen yli-innokkuudelle: 
Mul oli nuorena semmonen pulma, että hirveesti ideoita tulee vaikka öisin ja 
päivisin tähän työhön liittyen ja liikaa… Et mä oon ehkä oppinu rauhottumaan 
ja tsuumaamaan yhteen riittävän isoon kokonaisuuteen… Kyl mä silti kuvaisin, 
et mä oon hyvin motivoitunu tähän työhön (h16y).

motivaation kannalta tärkeiksi nousivat realistien kohdalla asiakastyön tai 
työyhteisön lisäksi erityisesti työn ulkoiseen arvotukseen sekä palkkaukseen 
liittyvät tekijät seuraavasti (vrt. Bakely & Andrews & Moorman 2005, 261–262): 
1) Se mitä mä tässä työssä näen on sellasia hyviä asioita, minkä takia mielel-
lään tulee töihin, niin koen, että tässä on tietynlainen status, asema, arvostus 
ja sit palkkaani mä oon hyvin tyytyväinen. Mielestäni mulle maksetaan aivan 
riittävästi tästä työstä (h19y); 2) Siis kyllähän se asuntolaina hirveästi motivoi, 
että kyl se kertoo, et jossain pitää käyä euroja tienaamassa (h13y).

kolmannen, melko suuren ryhmän, muodostivat motivaatiotaan voimakkaaksi 
tai jopa erittäin voimakkaaksi (>3) kuvaavat. motivaation tasoa kuvattiin tässä 
ryhmässä seuraavasti: 1) Tunnen itseni aika motivoituneeks, tai varsin moti-
voituneeksi… Tuntuu, että itsellä on vielä paljon opittavaa… Mut sitte toisaalta 
tuntuu, että on jonku semmosen oman työtapansa löytäny ja tavallaan sem-
monen epävarmuus ehkä, mitä enemmän joskus alussa oli, ni sitä ei enää ole 
(h21y); 2) Kyl mä ainakin tällä hetkellä koen olevani hyvin motivoitunut… Var-
maan just sekin, että on saanut vähän uusia ulottuvuuksia tähän työhön, että 
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sen tähden mulla pieni valo palaa (h22y); 3) Ainahan työtehtävät on hoidettu 
mahdollisimman joutusasti mut nyt entistä enemmän intoo puhkuen ja huomaa, 
että on paljon innokkaampi… On se vireystila, se mieliala, niin siinä mielessä se 
on paljon korkeemmalla ja se näkyy ihan siinä töihin lähdössä. Kertaakaan ei 
oo kahden vuoden aikana millään lailla ottanu päähän lähteä töihin, kun tietää, 
että siellä odottaa mielekäs työ kaikkine työtehtävineen mitä siihen liittyy (h14y).

motivaatiotason vaikutusta työsuoritukseen kuvattiin yksilöhaastatteluissa vaih-
televasti. motivaatioltaan laskeneiden kohdalla motivaatiota kuvattiin tässä mie-
lessä ehkä muita kielteisemmin niin, että …pitää enemmän alkaa ajattelemaan 
sitä työtä työnä, että mää käyn siellä sen 7–15 ja sitten lähden kotiin… Et se on 
ehkä vaikuttanut siihen omaan joustavuuteenkin kun ei ole ollut mahdollisuutta 
kehittää itseään täällä siinä määrin kuin ois halunnut niin sitten oon aatellu että 
mulla on myös muita juttuja kuin tää työ (h1y).

motivaatiotasonsa paremmiksi tuntevista jotkut kertoivat venyttävänsä työpäi-
viä toisinaan normaalia pidemmäksi mutta kuitenkin hallitusti seuraavasti: 1) 
Varmaan ehkä jonkin verran enemmän teen… En mä ihan sillain tee, että mä 
kaheksaan tuun ja neljältä lähden (h4.y); 2) Kyl mä aina, sanotaan väliajoin 
uppoudun, mut ei se semmonen jatkuva uppoutumisen tila oo järkevää… Ei 
sitä jaksa kukaan (h11y); 3) Mää yritän pitää ylityötunnit siinä alle kymmenessä 
tunnissa, koska sen ajan kun mä oon täällä, niin mä teen koko ajan tehokkaasti 
töitä (h12y); 4) Niitä [ylitöitä] väkisin tulee jokusen verran, mutta mää teen ne 
sillon mielellään, kun hoidetaan joku asia, mikä täytyy hoitaa loppuun, mikä 
tulee yllättäen ehkä just työajan loppumisen vaiheilla ilmaantuu joku juttu, mikä 
täytyy hoitaa, niin täytyy sitten hoitaa loppuun (h13y).

tälle vastakohtana muutama haastateltava kertoi työn vievän joskus kaiken 
huomion niin, että …mä uppoudun niihin [työtehtäviin] aika kovasti, että voi 
tosiaan omat, että on pitänyt soittaa hammaslääkäriaikaa tai jotakin muuta, 
niin ne saattaa unohtua viikoiksi, kun ei saa soitettua oikeana aikana, kun on 
aina joku muu juttu. Sillä tavalla ainakin huomaa sen motivaation joskus vähä 
liikaakii (h15y). 

suuri osa haastateltavista kertoi kuitenkin tietoisesti välttävänsä ylitöiden tekoa. 
työt pyrittiin tekemään mahdollisimman tehokkaasti normaalin työajan rajoissa. 
tätä perusteltiin mm. seuraavilla tavoilla: 1) Mä en tee illalla töitä... Mul on vapaa-
aika… Mä oon vähän vanhanaikainen ihminen (h18y); 2) Mä oon miettiny niin, 
että mä teen sen vaan mitä niin kun yks ihminen kohtuudella voi, koska jos mä 
rupeisin liikaa vapaa-aikaa käyttämään tähän, niin mä uskon, et mä menetän 
pitkäs juoksussa työkykyäni, mä palaan loppuun (h16y).
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motivaatiota vahvistavia tekijöitä rikosseuraamuslaitoksessa ja lähimmässä 
työyhteisössä kuvattiin yksilöhaastatteluissa henkilökohtaisesta motivaatiota-
sosta riippumatta samoin painotuksin kuin fokusryhmissäkin. vahvistavat tekijät 
ylätason organisaation samoin kuin lähimmän työyhteisönkin kohdalla liittyivät 
yhdyskuntaseuraamustyön sisältöihin, jonka motivoivuutta kuvattiin seuraavasti: 
1) Se, et on mahdollist näin käytännönläheises työs olla kuitenkin asiantuntija 
ja kehittyy siinä... Ja sitten  jos aattelen koko työuraa, minkä oon tehny, niin 
se että on  ollu myös mahdollisuus siirtyä uusiin tehtäviin… Jos mä olisin sitä 
asiakastyötä vaan tehnyt  et jos ei ois ollu sellasta mahollisuutta siirtyä toisiin 
tehtäviin, niin en tiedä sitten, olisko se tyydyttänyt (h16y); 2) Motivoi se, että 
kaikki on uutta, ollaan lähdetty puhtaalta pöydältä rakentamaan ja kehittämään 
tätä työtä ja työmuotoo (h14y); 3) No kyllä tässä toimistossa työkaverit ja se koko 
tän toimiston henki ja myöskin johdon toiminta on sillä lailla, että on riittävästi 
paikkoja, missä yhdessäkin keskustellaan (h6y).

motivaatiota heikentäviä tekijöitä puolestaan kuvattiin seuraavilla tavoilla: 1) Ne 
ulkopäin tuotetut uudistukset, mihinkä ei täällä ite pystytä vaikuttaan millään 
lailla… Ne pikemminkin syö sitä motivaatiota ja aiheuttaa semmosia uhkaku-
via ja epävarmuudentunnetta (h9y); 2) Se on varmaan, et tämänhetkinen, tai 
sanotaan viimeiset pari vuotta on ollu semmost, ehkä se on vähän semmosta 
käymistilaa, et kun on tullu Arken [arviointikeskuksen] perustamista ja uudet lait 
ja olosuhdeasiat...  On ikään kuin vähän pysähtyny tila... Ei ole ihan samanlaista 
aloitekykyä tai toimeliaisuutta, mitä ehkä kuitenkin aikasemmin on ollu (h11y); 
3) Siis se heikentää motivaatioo, että suunnitellaan työtiloja semmosiks, mitkä 
ei tue meidän työskentelyn tarvetta, että ne ei ole tarkoituksenmukaiset. Plus 
sit, että hirveen monessa paikkaa jäädään vankilan jalkoihin, että just näissä 
budjeteissa sun muissa helposti kaikki on hyvin vankilakeskeistä (h10y).

yhteistä varsinkin asiakastyötä tekevien yksilöhaastatteluille oli, että motivaatiota 
vahvistavat tekijät liitettiin arvostusulottuvuuden tavoin lähimpään työyhteisöön 
ja asiakastyön palkitsevuuteen. ylätason organisaation taho koettiin tässä 
suhteessa kielteisempänä. johdon ja myös lähiesimiesten haastatteluissa sen 
sijaan ylätason organisaatio arvioitiin motivaation kannalta myönteisemmin 
verrattuna työntekijätasoon. 

Laadun kannalta voidaankin pitää ongelmallisena sitä, että asiakastyötä tekevät 
kokevat motivaationsa lähteeksi pääasiassa lähimmän työyhteisön. organi-
saation ylätason tavoitteita ei koeta motivoivina eikä niihin myöskään haluta 
samaistua niin paljon kuin olisi toivottavaa. 
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Stressi

teemarunko:

 1) mitkä asiat stressaavat yhdyskuntaseuraamustyössä yleensä 

 2)  onko yks-toimiston ilmapiiri stressaantunut 

 3)  mitkä asiat stressaavat eniten omassa työssä 

 4)  vaivaavatko työasiat myös työajan ulkopuolella 

 5)  onko apua ja tukea tarjolla stressiin  

tutkimuskirjallisuudessa yhdyskuntaseuraamustyön stressitekijät yhdistetään 
sekä asiakastyön että organisaatiokulttuurin piirteisiin hyvin monitahoisesti 
(esim. slate & Wells & johnson 2003; gayman & bradley 2012). myös fokus-
ryhmissä ja yksilöhaastatteluissa stressi liitettiin pääasiassa näiden kahden 
tekijän yhdessä aiheuttamaan paineeseen.

Fokusryhmissä yhdyskuntaseuraamustyön yleistä stressaavuutta luonnehdittiin 
tässä suhteessa samanlaisena ristipaineena kuin Mawbyn & Worrallin (2013) 
yhdyskuntaseuraamustyöntekijöitä koskevassa tutkimuksessa on tehty. 

Mawby ja Worrall (2013, 108) kuvaavat haastattelemiensa yhdyskuntaseu-
raamustyöntekijöiden stressin tunnetta tasapainoiluna asiakastyön vaativuu-
den sekä organisatorisen tehokkuuden välillä, eli työntekijät haluavat tehdä 
asiakastyön ja siihen kuuluvan kasvavan hallinnollisen työn mahdollisimman 
tehokkaasti. näiden kahden vaatimuksen yhteensovittaminen on kuitenkin 
vaikeaa ja aiheuttaa turhautuneisuutta, riittämättömyyden tunnetta ja samalla 
myös stressiä.

näin siis asiakastyön yleistä stressaavuutta kuvattiin myös kaikkien fokusryh-
mien keskusteluissa eli …se ainakin stressaa jos joku stressaa, että ei pysty 
tekemään sitä työtä niin hyvin kuin tietää, että voisi tehdä jossain toisessa 
tilanteessa… Ja yleensä se johtuu siitä kiireestä tai suuresta asiakasmäärästä 
tai semmosesta... Ja niinkun aikaresursseista (h21f).

vaikka asiakastyöhön liitettiinkin yllä kuvattuja stressitekijöitä, ei sitä kuitenkaan 
pidetty asiakastyön kannalta ratkaisevana. stressi nähtiin olevan osa työtä ja 
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sen hallinnoiminen …osoitus ammatillisuudesta, kuten johtotehtävissä oleva 
haastateltava (h19f) toteaa korostaen, että …kyllä tässä mun uran aikana on 
tullut vastaan työntekijöitä, jotka on kerta kaikkiaan joutunut lopettamaan tä-
män työn… Ne ei oo kestäneet sitä… Ja sitten taas suurimmalle osalle meistä 
tämä on aivan normaalia… Ei tämä nyt mitenkään niin hirveesti asiakkaiden 
vastaanottaminen stressaa sinänsä. Minä luulen, että se johtuu vain siitä, että 
kait sosiaalialalle kun hakeutuu, niin on kumminkin ne pääsykokeet tai soveltu-
vuustestit siellä nyt tehdään, että alalle valikoituu osaavaa ainesta.

tutkimuksen mukaan organisaatiokulttuurilla on asiakastyötä suurempi merkitys 
stressin synnyssä (esim. Hanser 2014, 154–155; ks. myös Mawby & Worrall 
2013, 108–109). Hanserin (2014, 155) mukaan organisaatiokulttuuri voidaan 
määritellä tässä mielessä organisaation persoonallisuutena samalla tavalla kuin 
yksilöäkin voidaan luonnehtia tiettyjen piirteiden pohjalta. organisaatiot voivat 
persoonallisuutena olla joko enemmän tai vähemmän ymmärtäviä ja tukevia tai 
suvaitsemattomia ja poissulkevia tietyn tyyppisen käyttäytymisen, kuten työpe-
räisen stressin ja siitä johtuvien jaksamisongelmien suhteen. jälkimmäisestä 
voidaan Mawbyn ja Worrallin (2013, 109) mukaan puhua myös ”emotionaalisena 
tyranniana” eli tilanteena, jossa organisaatio syyllistää työntekijän leimaamalla 
hänet stressioireiden takia alalle sopimattomaksi tai kyseenalaistamalla hänen 
ammatillisuutensa. tällaista tilannetta voidaan heidän mukaansa verrata jon-
kinlaiseksi psyykkisen väkivallan muodoksi, jossa kielletään tunteiden merkitys 
rikosseuraamustyössä. 

Fokusryhmissä tällaista emotionaalista tyranniaa ei katsottu kuitenkaan esiinty-
vän laajemmin rikosseuraamuslaitoksessa esimerkiksi niin, että stressioireista 
jollain tavoin kärsiviä olisi syrjitty tai kohdeltu huonosti. rikosseuraamuslaitosta 
pidettiin päinvastoin työntekijöitä tukevana siinä mielessä, että stressin käsit-
telyyn oli olemassa moni väyliä niin työterveyshuollossa kuin työyhteisöjenkin 
tasolla. näitä kuvataan tarkemmin yksilöhaastatteluissa. 

Fokusryhmien keskusteluissa stressi yhdistettiin kuitenkin laajempaan orga-
nisaatioon koskien erilaisia strategisia suunnitelmia ja linjauksia. ne koettiin 
yhdyskuntaseuraamustyölle uhkina ja samalla stressin lähteinä. näistä johtuva 
stressi ilmeni turvattomuuden ja pelon tunteena. tätä tunnetta kuvataan esi-
merkiksi toimitilavision suhteen siten, että …nyt se kaukana oleva keskushal-
linto tekee näin [toteuttaa toimitilamuutoksen] ja sitten tulis vielä semmonen 
kauhuskenaario, et kaikkien pitäs tehdä kaikkee, ni siis se on työtilanteena ns. 
kognitiivisesti, niin kuormittavaa… Siinä on terveydellisiä riskejä ilman muuta 
ihmisen jaksamisen kannalta pidemmällä aikavälillä (h10f).
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yksilöhaastatteluissa stressiä kuvattiin samanlaisin kielteisin (<3) ja myönteisin 
(>3) painotuksin kuin fokusryhmissä kuitenkin niin, että erityisesti kielteisiä 
puolia tuotiin rohkeammin esiin alla olevan kuvion mukaisesti.

Hirvittelee jo ensi viikkoa, se on ihan järjetön, että 
miten siitä selviää (h1y) 

Onko hän niin sanotulla vittuilulinjalla vai 
miellyttämislinjalla (h13y) 

Mä saatan miettii ja joskus nähä untakin asiakkaista 
(h17y)  

Meillä saa ilmaista tyytymättömyyttä siitä stressistä 
(h5y) 

Kyllä mä koen, et meillä on näitä 
stressinkäsittelykanavia (h20y) 

Meillä on kans loistavat työterveyshuollon palvelut 
(h14y) 

Stressiä lisäävät Stressiä vähentävät 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 20. Henkilöstön stressikokemukset 

yksilöhaastatteluissa eniten stressitekijöitä liitettiin asiakastyöhön, joka näkyi 
esimerkiksi siten, että …kyllä meillä sairauslomiakin mielenterveyssyistä on 
jonkin verran, en nyt sanois paljon, mutta että on kuitenkin (h19y). 

stressin katsottiin liittyvän yleensä asiakastyönsä kaoottisuuteen ja kiireisyyteen 
ja tunteeseen siitä, että päivät eivät riitä, samalla tavalla kuin tutkimuskirjallisuu-
dessakin on kuvattu (vrt. esim. Mawby & Worrall 2013, 108–109): Kalenteri on 
ihan hitsin täynnä ja päivät on täynnä jo aika pitkälle ja tuntuu, että välillä elää 
silleen kalenterissakin vähän, että hirvittelee jo vaikka ensi viikkoa, että se on 
ihan järjetön, että miten siitä selviää (h1y).

stressin tunnetta lisäsi kiireeseen yhdistyvä huono omatunto ja tunne siitä, että 
työt jäävät tekemättä. tämän katsottiin kuuluvan …just tähän työn tekemisen 
tapaan ja siihen, että se työmoraali on äärimmäisen korkee ja haluu tehdä sen 
työn mahdollisimman hyvin (h8y). stressin tunne korostui erityisesti lomiin ja mui-
hin poissaoloihin liittyen eli …kesälomaa edeltävä aika, kesälomalta paluuaika, 
joululomaa ennen aika ja paluuaika. Sit, jos on kolmen päivän, neljän päivän 
koulutus jossain Tikkurilassa, niin se kaikki se, mitä siltä päivältä kasaantuu 
tänne, kun se menee sitten sinne seuraavalle työviikolle niitten normitöitten 
päälle siihen lisäks. Se semmonen kiire, kun ajoittain on kalenteri täynnä tun-
nista toiseen, niin se oikeastaan se stressi tulee siitä, että miten mä nää kaikki 
palikat sovitan, että nää kaikki mahtuu tähän päivään (h7y).
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Poissaoloja kuvattiin myös vastavuoroisesti yhteisöllistä stressiä tuottavina 
eli …niiku ku meilläkii ku viis työntekijää jäi äitiyslomalle ja sen lisäks muita 
virkavapauksia tuli ni siinä kohtaa rupes tulee jo vähän semmosta työyhteisö-
tason stressiä, et kun paljon muuttuu ja tietyt ihmiset oireilee sit tämmöseen 
työkavereiden muuttumiseen ni sitte se laajenee jo työyhteisötasolle (h15y). 

yhteisöllistä stressiä kuvattiin päivittäisen kanssakäymisen kiristymisenä …kun 
se työmäärä kasaantuu ja sitte jos jollekin vielä tulee sairausloma, niin kyllä sen 
sitten huomaa, että se pinna rupee kiristyyn yhdellä sun toisella… Sit sanotaan 
ehkä semmosistakin asioista, mitkä ei ehkä sinänsä liity töihin… Vaikka jostain 
ruokatunnin pituudesta tai et joku jättää astiat laittamatta koneeseen sillon kun 
on oma tiskivuoro. Jotenkin kun se stressi tulee, niin sit ne rupee näyttäytyyn 
siinä itse kunkin käyttäytymisessä työtoveria kohtaan (h4y).

kiireen lisäksi stressiä aiheutti myös asiakkaiden ongelmallisuus eli …kyl jotkut 
tosi rankat asiakastilanteet stressaa. Sitten just, jos on semmonen tilanne, et on 
pari vaikka tosi stressaavaa asiakastilannetta, et niillä on jotenki tosi traaginen 
se tilanne, et se jotenki koskettaa mua henkilökohtasesti tai järkyttää tai jotenki 
tällee, ni sellaset saattaa stressaa ja ne jotenkin vaikuttaa muhun tunnetasolla, 
et mä saatan miettii niitä vaikka kotona tai joskus nähä untakii asiakkaista tai 
jotain tällasta (h17y).

joskus asiakkaiden ongelmat saattoivat seurata kotiin niin, että …herää yöllä ja 
miettii jotakin asiakasjuttuja (h11y). asiakkaat saattavat olla mielessä jopa niin, 
että …wokkipannun höyrystä muodostuukin jonkun asiakkaan kasvot (h10y). 

asiakkaiden ongelmaisuus aiheutti stressiä riittämättömyyden tunteena …kun 
näkee, että se henkilö tarttis tosi paljon tukea ja apua ja sitä ei oo välttämättä 
saatavissa, eikä meidän virka-aika tavallaan riitä, eikä valvonta oo tarkoitettu 
siihen, että hän tarttis jotain muutakin (h15y). riittämättömyydestä johtuva 
stressi määriteltiinkin eräässä haastattelussa (h10y) sijaistraumatisoitumiseksi 
seuraavasti: Mä en sanois stressi, mä käyttäsin sijaistraumatisoitumista tai 
jotain tämmöstä… Se on semmosta avuttomuuden tunnetta ja alakuloa tai 
surullisuutta jossain määrin siitä, kun näkee, että kuin paljon apua tää ihminen 
tarttis ja kuin vähän hänelle pystytään järjestämään. Ei pelkästään meijän taholta, 
vaan yhteiskunnan taholta (h10y).

yksilöhaastatteluissa korostettiin myös asiakkaiden yhteistyöhaluttomuutta yh-
tenä stressiä lisäävänä tekijänä eli …se on stressaavaa, kun sä et yhtään tiedä, 
millä päällä se [asiakas] taas on… Onks hän semmosella niin sanotulla vittui-
lulinjalla tai miellyttämislinjalla (h13y). tukipartion kotikäynneillä stressin tunne 
syntyi siitä, että oman suhtautumisen piti asiakkaan mielialasta huolimatta olla 
virkamiesmäisen neutraali eli …meijän käytös on kuitenkii joka kerta samaa ja 
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tasasta ja kun se [valvonta-asiakkaan käytös] vaihtelee ääripäästä ääripäähän, 
niin se on stressaavaa (h13y).

organisatorista stressiä kuvasivat erityisesti johto- ja lähiesimiestehtävissä olevat. 
stressi syntyi lähinnä työmäärän lisääntymisestä, jota kuvattiin seuraavasti: Kyllä 
mä tässä nykyisessä roolissa oon ajoittain ollu hyvinkin stressaantunu ja oon 
joutunu tekeen paljon töitä sen eteen, että mä ymmärrän, että tietty tuntimäärä 
päivässä pitää riittää näiden töiden tekemiseen… Kyl tää kahden yksikön joh-
tajana oleminen niin kyllä tässä on ollut tekemistä ja sopeutumista... Jos mulle 
ois joku etukäteen kertonu (naurahtaa), että mitä sä tuut kohtaamaan, niin kyllä 
mä oisin varmaan miettiny muutaman kerran, että lähdenkö mä tähän (h8y).

organisaation muutosten on todettu tutkimusten mukaan aiheuttavan stressiä 
tavalla, jossa laajempi organisaatiokonteksti saattaa esiintyä omalle työlle ja 
lähityöyhteisölle vastakkaisena ja vieraana (vrt. Hanser 2014; Mawby & Worrall 
2013; slate & Wells & johnson 2003). slaten & Wellsin & johnsonin (2003, 537) 
yhdyskuntaseuraamustyöntekijöiden stressitekijöitä kartoittavassa tutkimuksessa 
tällaista tunnetta pidetään merkkinä organisaation kyvyttömyydestä huomioida 
työntekijöitä ja kiinnittää heitä päätöksentekoon. tämä lisää yhdyskuntaseu-
raamustyöntekijöiden organisatorista stressiä, joka ilmenee vieraantumisen 
tunteena ylemmän organisaatiotason tavoitteista. 

tällaisia tuntemuksia ja samalla stressin aiheuttajia kuvattiin siis myös haas-
tatteluissa. organisatorisen stressin kuvattiin ilmenevän vieraantumisena 
ylätason tavoitteista ja samalla vastakkaisuuden tunteena siten ….et ku me 
ollaan oltu tämmönen demokraattinen työyhteisö, ja nyt me ollaan lähempänä 
puolustusvoimien diktatuuria kun me ollaan täs puolivankila-puolisotilaallisessa 
järjestelmässä, et siinä ei enää kysytä sieltä ylhäältä, et siinä ei neuvota et jos 
sielt tulee ylhäältä määräys, et nyt rahat on nämä, näin monta ihmistä, lisää 
asiakkaita, niitä vaan tulee, et niitä ei siinä ei edes johtajalta kysytä, toimitilat 
pienennetään valtion mallin mukaisesti… Nii se vaan koetaan se signaali sem-
mosena, että, koska se tulee kasvottomalta taholta se on suurin stressitekijä 
meillä ja mä sanoisin niin, et kaikilla (h16y).

kielteisistä näkemyksistä huolimatta haastatteluissa korostettiin myös sitä, että 
stressioireisiin sai hyvin apua sekä rikosseuraamuslaitokselta että omalta työ-
yhteisöltä. rikosseuraamuslaitoksen tarjoamista yleisistä palveluista laadultaan 
hyvinä pidettiin fokusryhmien tavoin erityisesti työterveyshuollon ja vankiloiden 
psykologien palveluita, joita luonnehdittiin seuraavasti: 1) Meillä on loistavat 
työterveyshuollon palvelut Terveystalon tarjoamana ja niihin ollaan tyytyväisiä 
(h14y); 2) Meil on tosi hyvä työterveys, niin pääsee sieltä psykologille sitte 
purkamaan (h17y); 3) On tiettyjä päiviä, millon hän [vankilapsykologi] on täällä 
toimistolla [yhdyskuntaseuraamustoimistolla], että jos on jotakin tämmösiä 
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[stressaavia] asiakastilanteita, mitä haluaa hänen kanssa puhua, niin se on 
mahdollista... Se on musta hyvä (h1y).  

Lisäksi stressiin saattoi puuttua työaikajärjestelyillä ja muilla lakisääteisillä 
keinoilla eli …kaiken maailman lyhyempää työpäivää voi tehdä tai voidaan 
toimenkuvaa muuttaa tilapäisesti esimerkiksi tai …et siihen suhtaudutaan va-
kavuudella, työnohjauksella pyritään ehkäisemään etukäteen sitä tilaa, et kun 
persoona on työvälineenä (h16y). 

työyhteisössä jatkuvasti tarjolla olevista stressinpurkumekanismeista tärkeim-
pänä pidettiin kuitenkin omaa tiimiä tai toimistoa kokonaisuudessaan: Mun 
mielestä siis mä saan ihan tukea omalta tiimiltäni, että me puhutaan aika 
avoimesti (h15y). työyhteisöä kuvattiinkin erään rikosseuraamustyöntekijän 
haastattelussa (h11y) niin, että …tämä on hyvällä tavalla sisäänpäin kääntyny 
työyhteisö… Kyl tääl kaikista asioista voi mennä puhumaan.

johtotehtävissä olevat haastateltavat kuvasivat työyhteisön käytössä olevan 
kuitenkin pelkkää tiimitasoa laajempia stressinpurkumekanismeja ja -rakenteita 
esimerkiksi seuraavasti: Varmaan yleisin on se, että työntekijät keskustelee 
keskenään siis purkaa työkaverin kanssa… Sit seuraava on esimies… Sitten on 
tiimi… Ja sitte, jos on useamman tiimin tai eri toimipaikkojen välisiä stressi- tai 
muita ongelmatilanteita nii sitten me puhutaan siitä johtoryhmässä tai sit meil 
on asiakastyönohjauksen ryhmä, missä esimiehet kokoontuu… Sit on tietysti 
työnohjaukset et kyl mä koen, et niitä kanavia on (h20y).

Arvostus

teemarunko:

1) miten hyvin yhdyskuntaseuraamustyö ja yhdyskuntaseuraamukset  
 tunnetaan rikosseuraamusalalla sekä sen ulkopuolella 

2)  millaisia käsityksiä ja arvostuksia yhdyskuntaseuraamustyöstä  
 ja yhdyskuntaseuraamuksista on rikosseuraamusalalla ja sen  
 ulkopuolella

3) miten omaa ammatillista osaamista arvostetaan 

4)  millaiseksi oma käsitys yhdyskuntaseuraamustyöstä on  
 muotoutunut 

5)  onko työ vastannut omaa ammatillista vaatimustasoa eli onko  
 omassa arvostuksessa tässä suhteessa tapahtunut muutoksia 
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6)  ymmärretäänkö rikosseuraamusalalla tarpeeksi hyvin yhdyskunta- 
 seuraamustyön vaativuus 

7)  onko yhdyskuntaseuraamustyö vakiinnuttanut asemansa tasaver- 
 taisena ja arvostettuna toimijana rikosseuraamusalalla ja laajemmin  
 rikosoikeudessa 

8)  näkyykö tämä omalla kohdalla esimerkiksi työnkuvan moni- 
 puolisuudessa, palkkauksessa ja urakehityksessä

yhdyskuntaseuraamustyön yleistä arvostusta kuvattiin fokusryhmissä ja myös 
yksilöhaastatteluissa samantapaisesti kuin kansainvälisissä tutkimuksissakin. 
tutkimusten mukaan yhdyskuntaseuraamustyön keskeiseksi arvostuskriteeriksi 
niin kansalaisten kuin alan toimijoidenkin keskuudessa nostetaan edelleen 
sen heikko tunnettavuus erityisesti sen suhteen, millaista rangaistusajattelua 
se edustaa rikosoikeudellisessa mielessä. mikä on rangaistuksen rooli yh-
dyskuntaseuraamuksissa ja yhdyskuntaseuraamustyössä, joka edelleenkin 
rinnastetaan pääasiassa täytäntöönpanoon liittyväksi valvonnaksi, sekä sen 
suhde toiminnassa tärkeässä asemassa olevaan sosiaalityöpohjaiseen tukeen? 
(Paparozi & DeMichele 2008, 280; ks. myös Mawby & Worrall 2013, 2–5, 7–8).   

näin yhdyskuntaseuraamustyön arvostusta luonnehdittiin siis myös fokusryh-
mähaastatteluissa, joissa sen todettiin liittyvän mm. siihen, mitä …ylipäätään 
tiedetään mitä tää työ sisältää (h8f). Fokusryhmissä haastateltavat totesivat 
itse arvostavansa …tätä [yhdyskuntaseuraamustyötä] hyvin korkealle, koska 
tää [yhdyskuntaseuraamustyö] on hyvin vaativa ala (h2f). rikosseuraamus-
alaa tuntemattomalle suurelle yleisölle yhdyskuntaseuraamustyö ja samalla 
alan vaativuus jäi kuitenkin vähintään hämäräksi kuten seuraavassa todetaan: 
Jos juttelee siviilin kanssa näistä asioista, niin ei se tiedä yhtään mitään, mitä 
seuraamuksia on. Ehkä yhdyskuntapalvelu saattaa nousta, mut siitäkään ei 
tiedetä, mitä se on (h16f).  yhdyskuntapalvelu saatettiin korkeintaan mieltää 
niin, että …sitten aika monet sanoo, että pääsipä helpolla (h15f) tai niin, että 

…yhdyskuntaseuraamustyö on jonkinlaista seuraamista ja yhdyskuntaseuraa-
mustoimistot yhdyskuntaseuraamistoimistoja (h1f).

rikosseuraamusalan sisällä samoin kuin sitä lähellä olevien toimijoiden kes-
kuudessa yhdyskuntaseuraamustyön arvostuksen todettiin fokusryhmäläisten 
mukaan sen sijaan vahvistuneen jonkin verran, vaikka siihen saatetaan myös 
siellä liittää edelleen erilaisia stereotyyppisiä käsityksiä liian helposta rangaistuk-
sesta eli …kukkahattutätinä tai setänä olemisesta (h10f). keskeisenä arvostusta 
vahvistajana tekijänä pidettiin fokusryhmissä toiminnan …virallistamista (h19f) 
eli sen valtiollistamista ja siirtämistä oikeusministeriön alaisuudessa toimivan 
rikosseuraamuslaitoksen yhteyteen. 



108

tästä johtuvaa arvostuksen nousua kuvattiin erään fokusryhmäläisen haastatte-
lukatkelmassa niin, että …siinä arvostuksessa on tullu sellanen suuri harppaus 
siinä vaiheessa kun me aikanaan kymmenisen vuotta sieltä kriminaalihuolto-
yhdistyksen ajoilta muututtiin ja valtiollistettiin meidän toiminta. Tällä tavalla 
on jotenkin tultu enemmän tällaiseksi oikeasti viralliseksi tahoksi (h20f). tämä 
näkyy esimerkiksi viranomaisyhteistyössä, jossa …yhdistyksen [kriminaali-
huoltoyhdistys] aikaan se meidän [yhdyskuntaseuraamustyöntekijöiden] rooli 
ja asema oli muille valtion viranomaisille vähän epäselvä ja siinä välillä kes-
kusteltiin esimerkiksi semmosista salassapitoasioista, että voiko meille kaikkia 
asioita kertoa (h20f). valtiollistamisen jälkeen tällaisia ja muita yhteistyöhön 
liittyviä ongelmia ei ole esiintynyt eli …yhteistyö on siinä mielessä helpottunut 
huomattavasti (h20f). 

vaikka yhdyskuntaseuraamustyön yleistä arvostusta kuvattiinkin fokusryhmissä 
ristiriitaiseksi laajemmassa kontekstissaan, kuvattiin sitä toimistojen tasolla 
hyväksi. yhdyskuntaseuraamustyötä arvostettiin toimistoissa korkeata amma-
tillisuutta vaativana työnä, jossa korostui kollegiaalisuus ja työn vastuullisuus. 
toimistoissa myös kannustettiin ja rohkaistiin opiskeluun ja itsensä kehittämiseen. 
tämä oli fokusryhmissä kaikkia työntekijöitä jollain tavalla yhdistävä tunne.

yksilöhaastatteluissa eroavuuksia arvostuksen kokemisessa kuvattiin voimak-
kaammin sekä kielteisemmässä (<3) että myönteisemmässä (>3) mielessä alla 
olevassa kuviossa esitettyjen teemojen mukaisesti.  

Ei mun ääni tällä hetkellä mihinkään kuulu (h2y) 

Välillä tulee niitä tunnelmii et se on heille 
liukuhinatyötä (h7y). 

Se nyt on vaan semmonen lisä, joka tohon on tullu 
niin ku vankilan vanaveteen (h17y) 

Täällä on mahdollisuudet varmaan vaikka kuinka 
pitkälle (h4y) 

Tämä työ on hirveen itsenäistä (h12y) 

jos olis ollu halua hakea, niin olis varmaan päässy 
monenlaisiin projekteihin (h5y) 

Arvostamattomuus Arvostus 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 21. Henkilöstön kokema arvostus

arvostustamattomuutta (<3) laajemmassa organisaatiokontekstissa kokivat 
erityisesti lyhyemmän aikaa pääasiassa asiakastyötä tehneet. organisatorista 
arvostamattomuutta kuvattiin mitätöintikokemuksina seuraavasti: 1) Ei mun ääni 
tällä hetkellä mihinkään kuulu (h2y); 2) Välillä tulee niitä tunnelmii et tekee vaa 
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jotain, niiku et se on heille [rikosseuraamuslaitokselle] liukuhinatyötä, ikään kuin 
sitä [yhdyskuntaseuraamustyötä] vois kohdella liukuhihnatyönä (h7y); 3) Must 
tuntuu, et he [rikosseuraamuslaitos] ei tiedä siit [yhdyskuntaseuraamustyöstä] 
oikeestaan yhtään mitään ja et se nyt on vaan semmonen lisä, joka tohon on 
tullu niin ku vankilan vanaveteen ja et sil nyt periaattees voi tehdä vähä mitä 
vaan (h17y).

organisatorista arvostamattomuutta kokeneet korostivat muita selkeämmin 
myös muun organisaation (rikosseuraamuslaitos) ja lähimmän työyhteisön 
(yhdyskuntaseuraamustoimisto, tiimi) välistä vastakkaisuutta. omaa työyhtei-
söä etäämmällä oleva organisaatio koettiin oman ammatillisuuden uhkana ja 
lähityöyhteisö sen vahvistajana, kuten sitä seuraavassa kuvataan: Mun mielestä 
se arvostus ja kunnioitus on niinkun täällä meidän työkavereiden kesken ja 
myös esimiesten taholta siitä saa nauttia. Aina otetaan mielipide huomioon ja 
on semmoinen olo, että sitä arvostetaan (h2y).

Laajempi organisaatio eli rikosseuraamuslaitos ei näissä kuvauksissa myös-
kään tarjonnut tarpeeksi mahdollisuuksia asiantuntemuksen ja pätevyyden 
hyödyntämiseen, kuten seuraavissa todetaan: Siis ne kehittymismahdollisuudet 
on maisterilla aika vähäiset et eihän täs pääse varsinaisesti mihinkään suun-
nitteluhommiin eikä mihinkään… Se asiantuntijuuskin on tietyllä tavalla sit aika 
rajattuu jos nyt sanoo ihan näin suoraa (h9y). asiakastyön, jota useimmat arvos-
tivat erittäin paljon ja johon myös haluttiin sitoutua, ei myöskään sellaisenaan 
koettu tarjoavan tarpeeksi monipuolisia kehittymismahdollisuuksia koska …se 
on tavallaan se urakehitys, mikä on, ni sinne esimiessuuntaan ja sit taas ku se 
ei itteä toistaseks kiinnosta mitkään esimieshommat niin on sit vähän sillee, et 
no, mä oon sit aina rikosseuraamustyöntekijä tai sillee, et ei sellasii näkymii et 
vois jotenki edetä asiakastyössä ei oo (h17y).

alalla pidempään olleet rikosseuraamustyöntekijät samoin kuin johto- ja lä-
hiesimiestehtäviin ylenneet kokivat sen sijaan yhdyskuntaseuraamustyön or-
ganisatorisen arvostuksen vahvistuneen rikosseuraamuslaitoksessa erityisesti 
organisaatiouudistuksen jälkeen. Et sillä lailla tää organisaatiouudistus on ollut 
hyvä ja sit tää työnkierto, mikä tässä on nyt mahdollistunu vaikkapa näissä 
avovankilassa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, missä on yhteinen johtaja, 
niin sitä kautta se näkemys siitä työstä on lisääntyny ja ymmärrys ja kun se 
ymmärrys on lisääntynyt niin sitten myöskin osataan arvostaa (h8y). 

arvostuksen vahvaksi (>3) kokeneet pitivät myös omia kehittymismahdollisuuksi-
aan melko hyvinä, kuten niitä seuraavassa kuvataan: 1) No se on mun mielestä 
tässä puljussa kyllä hyvä, että kyllä täällä on mahdollisuudet varmaan vaikka 
kuinka pitkälle et esimerkiks nyt tosiaan, niin kun olin niissä johtamisopinnoissa, 
mitkä oli mun mielestä tosi hyvät (h4y); 2) Tämä työ on hirveen itsenäistä. Mä 
pidän siitä, että pystyy oman kalenterinsa suunnittelemaan ja tässä on tavallaan 
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vähän taivas rajana, että miten paljon tätä työtä pystyy kehittämään (h12y); 
3) Paljonhan täällä on tarjontaa, ja jos olis ollu halua hakea, niin olis varmaan 
päässy monenlaisiin projekteihin (h5y).

arvostuskokemusten erilaisuudesta huolimatta kaikki haastateltavat olivat 
samaa mieltä siitä, että rikosseuraamusalalla vallitsee edelleen enemmän tai 
vähemmän piintyneitä ennakkoasenteita yhdyskuntaseuraamuksista. näiden 
uskottiin olevan myös melko voimakkaita vaikuttaen siihen, millaisiksi yhteistyö 
eri toimijoiden välillä muodostuu.  

tukipartion ohjaajien mukaan näitä asenteita esiintyy samalla tavalla sekä 
vankeudessa että yhdyskuntaseuraamuksissa. ennakkoasenteet saattoivat 
heidän mukaansa kuitenkin hävitä ajan myötä, koska …ne on tätä, mikä nyt on 
ehkä jäänyt sieltä vankilamaailmasta, että tää on tämmönen sossumiesten tai 
-naisten paikka ja oli ennakko-odotukset siinä mielessä, että miten se sitten se 
yhteistoiminta lähtee menemään, mutta loppupeleissähän me oltiin yllättävän 
lähellä toisiamme sitten kaikki kuitenkin ja muotouduttiin tehtäväkuvan ja työ-
tehtävien mukaan, niin se menee yllättävänkin sujuvasti loppupeleissä (h13y).

tukipartiolaisten mukaan etenkin valvontahenkilöstön keskuudessa vallitsee 
tällaisia yksinkertaisia uskomuksia yhdyskuntaseuraamusten rangaistukselli-
sesta voimasta, jotka selittyvät heidän omasta kulttuuristaan seuraavasti: Siellä 
[vankilassa] ehkä koetaan, että tää on rikoksentekijälle jonkunnäkönen palkinto, 
tai semmonen, että tää [koevapaus] ei oo tämmönen rangaistusmuoto, et se ei 
vaan oo riittävä rangaistus, et tää on yhtä tyhjän kanssa (h14y). Haastateltava 
toteaa tämän kaltaisten ennakkoasenteiden näkyvän myös hänen työhönsä 
vähättelevän leikinlaskun varjolla kohdistuvana arviointina: No se on sitä sem-
mosta kukkahattujuttuu, ja menkää ajeleen sinne yks-toimiston autolla nyt vaan 
ja tämmöstä. Semmosta humoristista, ei mitään vakavaa (h14y).

tämän tyyppisiä kertomuksia esiintyi myös muissa haastatteluissa. erään 
esimiestehtävissä toimivan haastateltavan (h5y) mukaan …tällaiset käsitykset 
ovat varmaan hyvin syvässä, että a) juodaan kahvia pöydässä kiireettömästi ja 
b) jutellaan mukavia asiakkaitten kanssa eli ollaan mukavuusalueella ja ollaan 
jotain muuta kun virkamiehiä. 

arvostuksen ulottuvuudella yhdyskuntaseuraamustyö näyttäytyy laadullisen 
aineiston kuvaamana melko ristiriitaisena, kun sitä tarkastelee rikosoikeudellisia 
taustauskomuksia vasten. 

Haastateltavat kokevat yhdyskuntaseuraamustyön tulleen virallisella tasolla 
hyväksytyksi seuraamuskäytännöksi, jonka rangaistuksellinen rooli on rikos-
seuraamusalalla jäänyt käytännössä monella tavalla epäselväksi ja siksi myös 
marginaaliseksi. yhdyskuntaseuraamustyön rangaistuksellista roolia on vaikea 
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selittää tarkasti, joka lisää siihen liitettyjä vääriä ja yksinkertaistavia mielikuvia 
sekä alan sisällä että sen ulkopuolella. virallisen aseman vahvistuminen on 
kuitenkin toisaalta parantanut yhdyskuntaseuraamustyön muodollista asemaa 
rikosoikeusjärjestelmässä selkiinnyttämättä kuitenkaan sisällöllistä epäselvyyttä.  

yhdyskuntaseuraamustyön koetaan jääneen laajemmassa organisaatiokon-
tekstissa ylhäältä johdettujen uudistusten jalkoihin. suuri osa haastateltavista 
kokee tämän kaventaneen yhdyskuntaseuraamustyön merkitystä ja arvos-
tusta yleensä vaikuttaen myös siihen, miten merkityksellisiksi haastateltavat 
kokevat oman panoksensa suhteessa organisaation yleisempiin tavoitteisiin. 
arvostusta ja samaistumista haettiinkin siksi ennen kaikkea lähityöyhteisöstä, 
ei laajemmasta organisaatiosta. organisaation ei myöskään koeta tarjoavan 
asiakastyön asiantuntemukselle pohjautuvia tarpeeksi laajoja ja monipuolisia 
kehittymisnäkymiä. Henkilöstön kehittämisen ja palkitsemisen koetaan pohjau-
tuvan selkeästi hierarkkisen aseman, ei ammatillisen asiantuntemuksen varaan.  

6.3.3 Suhde

Suhde yhdyskuntaseuraamusasiakkaisiin

teemarunko:

 1) millaisia asiakassuhteesi ovat tässä toimistossa 

 2)  tuletko hyvin toimeen asiakkaiden kanssa 

 3)  Pidätkö asiakassuhteitasi luottamuksellisina 

 4)  millä tavalla luottamus asiakassuhteissa rakentuu  

Fokusryhmissä ihanteena pidettiin yhteistyölle asiakassuhdetta, jossa asiakas 
on keskiössä. ammatillisesti toimiva työsuhde rikosseuraamustyöntekijän sekä 
yhdyskuntaseuraamusasiakkaan välillä on kansainvälisten tutkimusten mukaan 
keskeinen rikosseuraamustyön elementti, jonka avulla voidaan vaikuttaa rikol-
lisuudesta irtaantumiselle myönteiseen kehitykseen ja motivoida yhdyskunta-
seuraamusasiakkaita yhdyskuntaseuraamustyön ehtoihin mukautumisessa (ks. 
esim. Hughes 2011, 51–53; Lewis 2014a, 334–335; Lewis 2014b, 162–163; 
Rowe & Soppitt 2014, 398). 

Worrall ja Mawby (2014, 352) kuvaavat ammatillisesti toimivaa suhdetta yh-
dyskuntaseuraamustyössä samankaltaiseksi kuin sosiaalityössä, terapiassa tai 
muussa vastaavassa vuorovaikutuksellisessa ihmissuhdetyössä. tällaisessa 
asiakassuhteessa yhdyskuntaseuraamustyöntekijää motivoi ennen kaikkea 
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halu olla ihmisenä ihmiselle ammatillisen ja hierarkkisen aseman erilaisuudesta 
huolimatta. ammatillisessa mielessä työntekijä toimii tässä suhteessa asiakkaan 
mentorina ja valmentajana unohtamatta kuitenkaan muodolliseen täytäntöön-
panoon liittyviä vaatimuksia (smythe 2014, 365–368). 

myös fokusryhmissä asiakassuhdetta painotettiin edellä kuvatuista lähtökohdista. 
asiakassuhteita kuvattiin niin, että ….he [asiakkaat] ovat kuninkaita täällä (h16f).  
asiakassuhteissa tärkeitä arvoja ovat …luottamuksellisuus, avoimuus ja ystä-
vällisyys sekä asiakkaiden tarpeiden huomioiminen (h11f). asiakassuhdetta ei 
siksi myöskään korosteta ensisijaisesti rikosoikeudellisen rangaistuksen näkö-
kulmasta siten …et he on tässä nyt ikään kuin jotain rikosseuraamusasiakkaita 
(h12f) (vrt. Worrall & Mawby 2014, 352).  

auktoriteettiulottuvuuden tavoin asiakassuhteissakin lähtökohtana on substan-
tiaalinen, epämuodollinen asiakassuhde eli ...se tietynasteinen henkilökohtai-
suus (h4f). tämä ei kuitenkaan sulje pois sen taustalla aina olevaa muodollista 
ulottuvuutta eli …Ne [asiakkaat] eivät ole hallintoalamaisia, ne on asiakkaita, 
mutta ne ei ole mitään myöskään sen enempää sitten, että pidetään se raja 
(h5f) (vrt. Lewis 2014b, 165–166).

asiakkaiden kanssa ei siksi ryhdytä normaalia kanssakäymistä tuttavallisempiin 
suhteisiin.  asiakassuhteita leimaavat tarpeen vaatiessa myös muodollisen täy-
täntöönpanon vaatima tiukkuus. asiakassuhteissa ollaan kuitenkin sen verran 
tuttavallisia ja läheisiä …että muistaa jokaisen kasvoilta ja muistaa etunimet ja 
joistakin muistaa puhelinnumeronkin, et heidät otetaan ensisijaisesti kuin kuka 
tahansa ihminen, joka tarvitsee palvelua (h5f).

käytännössä asiakassuhteet painottuvat eri tavoin riippuen siitä, millaiseksi 
työntekijän ja asiakkaan henkilökohtainen suhde muotoutui. yhdyskuntaseu-
raamustyön henkilökohtainen luonne on näin ollen työn vahvuus ja heikkous 
samanaikaisesti. 

onnistuessaan toimiva asiakassuhde luo hyvät edellytykset luottamuksen ja 
yhteistyön rakentumiselle ja samalla mahdollisesti myös rikollisuudesta irtaan-
tumisen prosessin käynnistymiselle. työntekijä voi tällöin toimia pro-sosiaalisen 
ajattelun mukaisena mallintajana suhteessa asiakkaaseen (trotter 2009). 

Päinvastaisessa tapauksessa asiakas-työntekijäsuhde voi pelkistyä auktori-
teettiulottuvuuden tavoin pääasiassa rangaistuksellisesti yhdyskuntaseuraa-
mustyöntekijän toimiessa lähinnä muodollisen täytäntöönpanon valvojana 
suhteessa asiakkaaseen. työntekijän ammattitaidosta, kokemuksesta ja ihmis-
tuntemuksesta riippuu fokusryhmien mukaan paljon, kumpi edellä mainituista 
vaihtoehdoista toteutuu asiakassuhteissa. 
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yksilöhaastatteluissa kuvattiinkin tarkemmin, minkälaisiksi asiakassuhteet edellä 
mainitussa mielessä muodostuivat.  

 Ne on sellasii, ketkä jo periaatteest on tätä laitosta 
vastaan (h1y) 

Sellasii, ketkä sitten on tosi ärhäkkiä kokee ittensä 
väärin kohdelluiksi  (h22y) 

Niitten kanssa ei jostain syystä se yhteistyö suju 
(h23y) 

Ne on läheisii ja luottamuksellisii ne välit (h18y) 

Tuntuu, et jotenkin se juttu luistaa  ja tavallaan 
semmonen molemminpuolinen arvostus (h17y) 

Meil on hyvät välit ja niitten kanssa on tehty työtä 
rikollisuudesta irtautumiseksi(h10y) 

Mukautumattomuus –
kontrolli, rangaistus 

Mukautuvuus – 
tuki, huolenpito 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 22. Henkilöstön suhde yhdyskuntaseuraamusasiakkaisiin

asiakkaat jakaantuivat haastatteluissa ääripäässään niihin, joiden kanssa 
suhde ei toiminut juuri ollenkaan (<3) ja toisaalta niihin, joiden kanssa suhde 
toimi lähes kitkattomasti (>3). näiden ääripäiden välissä olevia asiakassuhteita 
kuvattiin seuraavien esimerkkien mukaisesti: 1) Toisten kanssa on helpompaa 
ja toisten kanssa vaikeempaa (h6y); 2) Joidenkin kanssa synkkaa paremmin, 
joidenkin kanssa huonommin niiku ihmisten kanssa yleensäkin (h2y); 3) Kyllä 
ne mun mielestä on hyvät ja toimivat. Tietysti ongelmatapauksia aina on, mutta 
niitä varmasti on jokaisella (h14y); 4) No varmaan suurimman osan kans jollakin 
lailla tuun toimeen… Ja joittenki kaa jopa ihan semmone mukava suhde (h23y).

vaikeammat asiakkaat olivat tässä yhtälössä suhteen vaikeimmin ratkaistava 
tekijä. Huonosti toimivia asiakassuhteita kuvattiin hyvin toimivien vastakohtina 
melko samansuuntaisesti: 1) Ne on sellasii, ketkä jo periaatteest on tätä laitosta 
vastaan eikä halua täältä’ mitään eikä halua kertoa (h1y); 2) Sellasii, ketkä sitten 
on tosi ärhäkkiä tai sillai, että kokee tulevansa koko ajan väärin kohdelluksi, 
vaikka jos huomautetaan yhdyskuntapalvelussa ja tulee sitte lankojen läpi tuolla 
puhelimella (h22y); 3) Niiden kans ei jostain syystä ehkä se yhteistyö suju tai 
he ehkä kokee, että mul ei oo mitään erityistä annettavaa heille (h23y).

Hyvin toimivia asiakassuhteita kuvattiin puolestaan huonojen vastakohtina 
useimmissa haastatteluissa seuraavasti: 1) Ne on nimenomaan läheisii ja 
luottamuksellisii ne välit (h10y); 2) Tuntuu, et on jotenki semmonen, et se juttu 
luistaa ja tavallaan semmone ehkä molemminpuolinen jonkinlainen arvostus 
tai tasavertasuus et asialliset hommat hoituu, mutta et voi jutella vaik jostain 
muusta tai heittää joskus vähä jotai huumorii (h17y); 3) Meil on hyvät välit ja 
niitten kans on päästy tekemään paljon työtä rikoskierteestä irtautumiseks (h10y).   
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vaikeammat asiakkaat …jotka ei välttämättä käy täällä kauheen paljon, niin 
ne vie sit paljo vähemmän aikaaki yleensä ja ne on ehkä siellä vähemmällä 
priorisoinnilla jollain tavalla (h17y). asiakassuhde oli heidän kohdallaan usein 
muodollisesti tai rangaistuksellisesti painottunutta esimerkiksi niin, että …hyvä 
kun käyvät nyt tuossa kääntymässä edes (h12y). Heidän kanssaan ei tämän 
takia myöskään päästy ainakaan kovin helposti muutosprosessin alkuun.

esimerkkinä tällaisesta asiakassuhteesta on valvonta-asiakas, joka …ei juuri-
kaan puhunut koskaan mitään… Se vastas aina silleen, et no mitäs tässä ja 
sillon tällön ja joo ja ei… siis sellaista et ei tavallaan mihinkään vastannu, ei 
mihinkään perusasioihinkaan tyyliin (h17y). asiakassuhteen toimimattomuudesta 
kertoo se, ettei hänestä tiedetty juuri mitään …et hyvä kun tiedän, missä se 
asuu, mut en tiedä yhtään mitä se tekee ja kuin paljon se käyttää päihteitä ja 
tekeeks se rikoksii. muutosprosessin käynnistymäminen oli tällaisen valvonta-
asiakkaan kanssa vaikeaa, koska …se ei halunnut asettaa mitään tavoitteita 
valvonnalle, sit me vaan rämmittiin se valvonta läpi.

myös vaikeampien asiakkaiden kanssa pyrittiin ensisijaisesti yhteistyöhön ja 
luottamukseen sen välttämiseksi, ettei asiakassuhteesta tulisi pelkkää ”rämpi-
mistä”. tavoitteena kaikissa asiakassuhteissa oli niiden tasapuolisuus eli se, 
että …pääsääntösesti kaikkien kanssa tulee toimeen, tää on se lähtökohta 
(h6y). asiakassuhteen kannalta on tärkeää muistaa se, että …ne eivät ole 
viime kädessä henkilökohtaisia vaan ammatillisia suhteita, että jos jostakin 
ei pidä ihmisenä, niin ei sillä oo väliä, että tää asia pitää hoitaa… Se on ehkä 
itelle sitten semmonen kysymys, että miksi mä en pidä tuosta, että mikä tuossa 
ihmisessä on (h6y). 

tämä oli kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. käytännössä …se [ammatti-
taito] ehkä koetellaankin just näitten haastavampien asiakkaiden kanssa (h10y). 
edellä lainattu kertoo itse noudattaneensa huonompien asiakassuhteiden 
kanssa pienimmän mahdollisen auktoriteetin periaatetta eli sitä, ettei asetu …
asiakkaan yläpuolelle. tätä hän perustelee sillä, että asiakkaat siirtävät usein 
aikaisempiin elämänvaiheisiinsa liittyvät kielteiset viranomaiskokemukset lähes 
automaattisesti kaikkiin uusiin viranomaissuhteisin. 

tästä esimerkkinä hän kuvaa eräästä henkirikoksiin syyllistynyttä valvonta-
asiakastaan, joka …oli hyvin tämmönen sanallisesti aggressiivinen asiakas. 
aggressiivisuus ilmeni asiakkaan vähättelevänä suhtautumisena valvontaan 
esimerkiksi siten, että …hän sanoo, ettei tästä oo mitään hyötyä ja mitä säkin 
yrität ja luuleks sä olevas joku psykologi tai mitä sä oikein luulet ittestäs. 

valvontasuhteen loppuvaiheessa haastateltava (h10y) kertoo kuitenkin onnis-
tuneensa jään murtamisessa asiakkaan ja itsensä välillä. suhde oli muuttunut 
pikku hiljaa luottamuksellisemmaksi. Haastateltava arvioi valvottavan epäluu-
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loisuuden ja viranomaisvastaisuuden selittyvän sillä, että …hänellä on lapsesta 
saakka ollu tämmönen, että kaikki auktoriteetit haluavat vaan rangaista häntä 
ja moittia häntä ja tuoda esille, kuin huono hän on ja että tämä on hänen ihan 
persoonaan kiinnittyny ajatustapa, hyvin semmonen paranoidinen. saamalla …
tämmösen asian hänestä tulemaan ulos, minkä kautta mä ymmärsin, että miks 
hän on semmonen, miks hän käyttäyty sillä tavalla, niin saatiin se asiakassuh-
dekin toimimaan loppuvaiheessa. 

myös muissa haastatteluissa kuvattiin vastaavanlaisia ”jään sulattamisen” 
kokemuksia vaikeiden eli  …jurnuttavien asiakkaiden (h4y) kanssa. ”jään 
sulattaminen” tarkoitti sitä, että suhteita pyrittiin rakentamaan sosiaalityön ja 
terapian menetelmin esimerkiksi niin, että …sitä pyrkii ehkä jotenkin kyselemään 
ja sanomaan sen ääneen että minkä takia sulla on tommonen asenne, että mä 
huomaan, et sua ärsyttää tai et sä oot tosi vihanen ja haluut sä kertoo, mist 
se oikein johtuu ja johtuuks se musta tai tästä organisaatiosta vai johtuuks se 
jostain muusta (h17y). 

Haastateltavien mukaan tällainen strategia …edesauttaa aina sitä suhdetta 
enemmän kuin se, ett sä ite provosoidut ja ryhdyt haastamaan sitä asiakasta 
(h17y). työntekijä voi myös saada itse …hyvän mielen, jos joku asiakas tulee 
tosi vihasena ja sä saat sit omalla olemuksella tai puheella tai rauhottamisella 
tai empaattisuudella sen rauhoittumaan (h18y).

kaikkien kanssa ”jään sulattaminen” ei kuitenkaan onnistunut. Haastatteluissa 
tällaiset asiakkaat luokiteltiin yleensä lähes täysin yhteiskyvyttömiksi tai -halut-
tomiksi eli …jäätyneiksi asiakastilanteiksi (h10y).  

esimerkkinä yhteistyökyvyttömyydestä olivat …sellaset asiakkaat, jotka on ehkä 
akuutissa vaiheessa sen päihteiden käyttönsä kanssa, et heijän kanssaanhan 
ei periaatteessa asioidakaan, koska ne ei vaan kerta kaikkiaan ehkä koskaan 
ole semmosessa kuosissa, ettei ois päihtyneenä (h10y). näiden asiakkaiden 
kanssa …ei sit muuta kontaktia oo ku joku lyhyt tapaaminen tossa ja todetaan, 
et on käyny valvontakäynneillä (h10y). 

”jäätyneitä asiakastilanteita” edustivat puolestaan esimerkiksi asiakkaat, jotka 
eivät useista suostuttelu- ja motivointiyrityksistä huolimatta ...tuu olleenkaan 
tänne (h10y). enemmistö tällaisista asiakkaista oli ehdonalaisen vapauden tai 
ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa. Heidän kohdallaan asiakassuhde 
jouduttiin tämän takia rakentamaan rangaistuksellisten interventioiden varaan eli 

…lähetetään poliisille noutopyyntöä ja sit ne tulee tänne ja ehkä toisen kerran 
sitten, kun sanotaan, et muuten taas poliisit hakee (h10y).

rangaistuksellisia interventioita ei välttämättä pidetty hyvänä asiakassuhteen 
toimivuuden kannalta eli …eihän siinä oikeestaan mitään asiakassuhdetta 
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sinänsä pääse muodostumaankaan, kun poliisit tuo ja sit jutellaan, että pitäs 
täällä käydä ja sit ehkä lupaa, että joo, hän tulee sit taas, mihin se aika sit 
sovitaan seuraava, parin viikon päähän. No ehkä tulee sen kerran, sit ei taas 
enää tuu. Et ei siit oikeestaan kehkeydy mitään (h10y).

Haastateltavan (h10y) kokemuksen mukaan rangaistuksellisesti, ikään kuin 
väkisin, käynnistetyt ”jäätyneet asiakastilanteet” päätyvätkin yleensä yhä ran-
gaistuksellisempaan ja samalla ”jäätyneempään” suuntaan niin, että …on sit 
viety syyttäjällekin jokunen valvottava asia, et sithän se muunnetaan… Sithän 
siitä ei tuu enää mitään sitä suhteesta.

Helpommat asiakkaat eli ne, joiden kanssa suhde toimi, vaativat yleensä myös 
enemmän aikaa, kuin vaikeammat asiakkaat …et se on varmaan tiiviimpää, 
tapaamiset on vähän pidempiä ja niissä on enemmän sit ehkä sitä asiaa ja 
semmosta muutokseen tähtäävää pohdintaa, keskustelua ja sitten myös ehkä 
konkreettisia toimenpiteitä (h23y).

toimivien asiakassuhteiden luomiseksi on osattava pyrittävä alusta lähtien …
semmoseen hyvään vuorovaikutukseen sen asiakkaan kanssa, jotta pysty-
tään tekemään työtä sen ihan perustehtävän eteen eli vaikuttamaan siihen 
uusintarikollisuuteen (h12y). tämä edellyttää työntekijältä ammatillista kykyä 
eläytyä asiakkaan todellisuuteen niin, että …oikeesti mennään sen asiakkaan 
maailmaan, et ei vaan tavallaan juridishallinnollisesti niin kun vaan käsitellä sitä, 
että mennään niin kun syvälle sinne asiakkaan maailmaan (h16y). 

asiakkaan tilanteeseen eläytyminen vaatii henkilökohtaisella tasolla sitä, että 
työntekijän kanssakäyminen asiakkaan kanssa on vähemmän virkamiesmäistä 
eli … rentoo, asiallista, luonnikasta, reipasta, ei naama irvessä tekemistä… 
Pikemminkin suu hymyssä ja sillain (h14y). tämä ei kuitenkaan edellytä asiakas-
suhteen ulottumista virkatehtävien ulkopuolelle eli …ei tapailla ketään työajan 
ulkopuolella tai olla puhelinyhteydessä tai missään muussakaan tekemisissä, 
korkeintaan tervehditään, jos kadulla vastaan tulee, se on ainut, kysytään, terve, 
et mitäs oot puuhannu, miten on menny, korkeintaan (h13y). 

Perustehtävän kannalta tärkeätä onkin suhteen ammatillisuus sen henkilö-
kohtaisesta ulottuvuudesta huolimatta. ammatillisen asiakassuhteen pitää 
olla ….suunnitelmallista ja menetelmällistä, pitää osata tarvittaessa käyttää 
motivoivaa haastattelua ja arvioida tarkkaan,  mikä asiakkaalle soveltuu ja mikä 
edistää hänen selviytymistään yhteiskunnassa… Vaikka joku nuori, jolla ei oo 
ammattikoulutusta, eikä työkokemusta, niin katotaan vähän, mistä hän vois olla 
kiinnostunut (h12y). työntekijän on oltava myös pro-sosiaalisen mallintamisen 
mukaisesti esimerkkinä asiakkaalleen tarjoamalla myönteisen samaistumiskoh-
teen yrittämällä …jotenkin omalla esimerkillään muuttaa näitä ennakkoasetelmia 
vaikuttamalla siihen asiakkaaseen omalla olemuksella ja tavalla toimia (h21y). 
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edellytyksenä tässäkin on se, että …ottaa semmosen rennomman suhtautu-
misen siihen asiakkaaseen tai puhuu epämuodollisesti, tai jotenkin niin kun 
näin, että ainakaan ei korosta sitä viranomaisuutta siinä liikaa ainakaan (h22y). 
(vrt. trotter 2009.)

samalla on myös muistettava asiakassuhteen muodolliset reunaehdot eli se, 
että …tää ei oo pelkkää vapaaehtoista keskustelua, että tässä on nyt kuitenkin 
tietyt välttämättömät edellytykset (h10y). asiakasta ei tällöinkään pitäisi lähestyä 
liian rangaistus- ja kontrollikeskeisesti vaikkapa tukipartiotyössä siten, että …
mennään vaan paikasta toiseen ja työnnetään pilli suuhun, että se ei oo vaan 
semmosta systemaattista päihdekontrollia vaan että ollaan siinä tilanteessa ja 
sit jos oikeesti jollain on jotain sanottavaa niin kuunnellaan ja sit keskustellaan 
(h14y). asiakkaan tilanteessa mukana oleminen merkitsi sanktiointitilantees-
sakin sitä, että …luodaan tilanne sellaseks että koetaan yhdessä miettii, miten 
tää [kurinpitomenettely] olis mahdollisimman miellyttävää molemmille (h10y).

asiakassuhteiden luonteeseen vaikutti yllä mainittujen tekijöiden lisäksi myös 
seuraamuksen luonne siten, että pidemmissä seuraamuksissa kuten ehdon-
alaisen vapauden tai ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa ne muodos-
tuivat syvemmiksi kuin esimerkiksi yhdyskuntapalvelussa, kuten seuraavassa 
lausunnossa (h18y) kerrotaan:

Niin, no se varmaan vähän riippuu siitäkin, et varmaan joku työntekijä, jos se on 
pitkän aikaa jo tavannu jotain valvottavaa ja tavallaan sit ollaan käsitelty rikosta 
ja on osallistunu vaikka johonkin ohjelmaan ja muuta, ni tokihan se varmaan on 
erilainen asiakassuhde. Tietyllä tavalla syvempi ja siinä on päästy pidemmälle, 
kun sit taas vaikka vertaa jotain yhdyskuntapalvelun suorittajaa, joka suorittaa 
30 tuntia yhdyskuntapalvelua, vaikka joku työssä käyvä. Niin eihän se, se käy 
täällä ja katotaan palvelupaikka ja mennään käymään palvelupaikalla. Sit se 
suorittaa sen palveluksen, ja se on siinä.

asiakassuhteet noudattivat haastateltavien mukaan yhdyskuntaseuraamustyös-
säkin samantapaista logiikkaa vankeuden kanssa siinä mielessä, että lyhyem-
mät yhdyskuntaseuraamukset kuten yhdyskuntapalvelut painottuivat lyhyiden 
vankeusrangaistusten tavoin enemmän seuraamuksen suorittamiseen. niissä 
asiakassuhde jäi väistämättä ohueksi eikä suhdetta pystytty hyödyntämään niin 
paljon kuntouttavien tavoitteiden saavuttamisessa kuin esimerkiksi pidemmissä 
yhdyskuntaseuraamuksissa (vrt. kivivuori & Linderborg 2009).  

Haastattelut osoittivat, kuinka erityisesti suhdeulottuvuudessa korostuu yksilö-
kohtaisen henkilösuhteen merkitys. suhteet asiakkaisiin eivät muodostu tällä 
ulottuvuudella niin tasapuolisiksi, kuin virallisissa laatutavoitteissa oletetaan. 
tämä on haasteellista sen takia, että asiakassuhteiden luonne vaikuttaa siihen, 
miten täytäntöönpanon tavoitteissa onnistutaan. suuntaus näyttää olevan se, 
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että hyvin toimivissa asiakassuhteissa yleensä onnistutaan sekä rangaistuksel-
lisissa että kuntoutuksellisissa tavoitteissa paremmin kuin huonoissa. Hyvissä 
asiakassuhteissa korostuu myös vuorovaikutuksellisuus yms. myönteinen 
toiminta. Hyvin toimivissa asiakassuhteissa käytetään myös enemmän aikaa 
asiakkaiden kanssa työskentelyyn kuin huonosti toimivissa, joissa työpanos saat-
taa joskus olla lähes olematon eli asiakas käy vain näyttäytymässä. suhteisiin 
liittyvä laatuhaaste on kuitenkin isompi kysymys, jota pitää ajatella suhteessa 
koko toimintaan. 

Suhde työtovereihin

teemarunko: 

 1) miten kuvailisit työtovereiden välisiä suhteita tässä toimistossa 

 2)  millaista vuorovaikutus työtovereiden kanssa on 

 3)  mistä asioista keskustellaan 

 4)  Luotatko työtovereihisi

tutkimuksen mukaan yhdyskuntaseuraamustyön ammattikulttuurin kannalta 
keskeisintä on työtovereiden kesken tapahtuva kanssakäyminen ja sitä kautta 
välittyvä tuki (Mawby & Worrall 2013, 142–145). 

myös fokusryhmissä painotettiin työtovereiden tärkeyttä. työtoveruussuhtei-
den kannalta erityisen tärkeänä tekijänä oli …oma tiimi, jossa sitä työtä tekee, 
tavallaan varmaan kaikilla on se halu, että on hyvä se työilmapiiri siinä tiimissä 
ja kunnioitetaan toisiamme ja sit se, että myös luotetaan toisiimme (h20f). (vrt. 
burke & davies 2011, 3.)

toimistoissa toimitaankin pääsääntöisesti tällä periaatteella eli tiimipohjaisesti. 
samalla kuitenkin myös kanssakäyminen koko toimiston tasolla tiimirajat ylittäen 
oli osa tätä kollegiaalista ja epämuodollista työ- ja organisaatiokulttuuria eli …
ihan keneltä tahansa työkavereilta voi mennä kysymään tai kertomaan, jos ha-
luaa mennä jostakin asiakkaaseen liittyvästä asiasta puhumaan tai kysymään 
neuvoa. Kyllä se on tosiaan ehdottomasti ihan päivittäistä se kanssakäyminen 
ja se on tärkeä osa sitä työtä, että niitä asiakastapaamisia puretaan jälkikäteen 
(h23f). (Vrt. Mawby & Worrall 2013, 144.)

suhteissa työtovereihin korostuu luottamuksellisuus eli …ei tarvi pelätä silloin-
kaan, jos on tehnyt jonkun virheen, että oikeesti on semmonen olo, että mä 
voin jos olisinkin tehnyt jotain virheitä ja niinkun välillä teenkin, niin mulla on 
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aina semmonen olo, että voin niistä kertoa ja ei kukaan mua tuomitse, että voi 
että sää oot tosi huono työntekijä sun pitää heti lähteä meneen täältä (h17f).

vaikka suhteita työtovereiden kesken kuvattiinkin siis pääasiassa ongelmatto-
mina, esitettiin fokusryhmissä samalla myös niihin liittyviä ongelmia joko laa-
jemmin työyhteisöön tai sitten yksittäisten työntekijöiden väleihin liittyen. näitä 
samoin kuin muitakin työtovereiden suhteisiin liittyviä kysymyksiä kuvataan 
tarkemmin seuraavassa yksilöhaastattelujen valossa. 

Kyl meil tämmöisii pienii pesäkkeitä on olemassa 
(h20y) 

Kun istuu pitkiä päiviä työparin kanssa voi olla 
haastavaakin (h23y) 

Se on muuttunu, ku ei ihmiset tunne niin hyvin 
toisiaan (h17y)  

Ei oo ketään semmosta, ketä mä välttelisin tai kehen 
en luottais (h10y) 

Me käydään kyl ihan keskustelemas päivän mittaan 
(h9y) 

Mulla on hirmu vahva luottamus toisten osaamiseen 
(h7y) 

Ongelmaiset Ongelmattomat 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 23. suhde työtovereihin

suhdetta työtovereihin kuvattiin joko kielteisemmin (<3) ja myönteisemmin (>3) 
sen mukaan, millaiseksi tilanne toimistoissa yleensä koettiin. toimistoissa, joissa 
oli ollut paljon muutoksia sekä henkilökunnan vaihtuvuuden että toimintojen 
uudelleenjärjestelyjen takia, oltiin myös jonkin verran kielteisempiä suhdeulot-
tuvuudessa kuin vakiintuneemmat toimistot. 

ongelmallisemmissa toimistoissa suhdetta työtovereihin arvioitiin seuraavien 
kolmen esimerkkilausunnon mukaisesti: 1) Kyl meillä tämmösii pieniä pe-
säkkeitä on olemassa, mutta ei se yleisemmällä tasolla mun mielest näy, et 
yleisesti ottaen ni henki on ihan hyvä ja uskalletaan puhua asioista (h20y); 2) 
Tossakin kun istuu, tekee pitkiä päiviä työparin kanssa, niin se vois olla ehkä 
haastavaakin sitte, jos on huonot välit johonkin tai joihinkin tiettyihin kollegoihin 
(h23y); 3) Totta kai se on varmasti vähän muuuttunu, ku on vaihtunu niin paljon 
henkilökuntaa… Ei välttämät menny nii huonompaan suuntaan, mut se luonne 
on muuttunu, ku ei ihmiset tunne niin hyvin toisiaan (h17y).

ensimmäisen lausunnon mukaan ongelmat työtovereiden välillä selittyivät 
toimiston sisäisestä uudelleenorganisoinnista johtuvista jännitteistä eri tiimien 
kesken sen suhteen …mihin suuntaan sitä työtä pitäs kehittää tai miten sitä 
pitäs tehdä (h20y). erimielisyydet saattoivat akuutissa muutostilanteessa ilmetä 
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pahimmillaan …sen tyyppisenä, että on vähän silmien pyörittelyä ja toisen 
mielipiteiden väheksyntää, että osoitetaan se sillä tavalla vähän epäasiallisesti 
se arvostelu (h20y).  johtotehtävissä toimivan haastateltavan (h20y) mukaan 
tämä oli ollut …sen verran ongelma, että me jouduttiin sitä miettimään johdonkin 
taholla ja sopimaan näin, että me puhutaan ja me ei tulla hyväksymään tommost 
käytöstä. tämä oli vaatinut johdoltakin …tietyl tavalla selkärankaa, et kaikkein 
helpointahan on antaa asian mennä, et okei, tapelkoot rauhassa.

jännittyneisyys johtui kuitenkin ennen kaikkea siitä …ettei tunnettu toisiamme. 
toimistoon oli lyhyen ajan kuluessa tullut paljon toisilleen tuntemattomia uusia 
työntekijöitä. tilanne oli ajan kuluessa kuitenkin parantunut ja …ollaan paljon 
lähennytty toisiamme ja sitte ymmärretään paremmin sitä ehkä tapaa tehä töitä 
ja toisten työkulttuureita ehkä. 

ongelmia työtovereiden kesken esiintyykin nykyään lähinnä satunnaisesti ja 
enemmän henkilötasolla eli …semmosia yksittäisiä, että toi on vähän hankala 
ihminen ja en mä uskalla tolle mitään sanoo ja se saattaa äyskästä mulle eli 
tän tyyppistä on edelleen jonkun verran havaittavissa (h20y). 

toisen esimerkkilausunnon (h17y) mukaan henkilöstövaihdokset ovat johtaneet 
siihen, että …en oo pystyny saamaan työkavereilt sitä tukee, mitä mä oon ai-
emmin saanu. rikosseuraamustyöntekijänä toimiva haastateltava on kokenut 
tämän vaikeana omalla kohdallaan, koska työtovereilta saatava …kollegiaalinen 
tuki on todella tärkeetä, että tavallaan peilaa koko ajan sitä omaa työtä ja siit 
myös oppii ja kehittyy. työtovereilta saatava tuki on nyt siis vähentynyt uusien 
työntekijöiden tultua vakiintuneiden tuttujen tilalle. eron näkee siinä …et jos mä 
meen semmoselle, joka on ollu samaan aikaan, saman verran töissä kun minä 
tai vähemmän aikaa, niin vaik mä kuin sitä puran sitä asiaa, ni se kyl kuuntelee 
mua ja antaa ehkä jotain vinkkei, mut mul ei oo itellä se tunne, et mä sain täst 
hirveesti mitää ammatillisesti tai sillee. Se turhauttaa. Sen jotenki kokee, et ne 
vakiintuneet, kokeneet työkaverit, ne on jotenki hirveen tärkeitä tos työssä just.

kolmannen esimerkkilausunnon antaneen tukipartion ohjaajan (h23y) mukaan 
työtoveruussuhteiden merkitys korostuu tukipartiotyössä, jossa joutuu olemaan 
hyvin tiiviisti työparin kanssa yhteydessä. jos siinä …olisi tulehtuneet välit tai 
ei luottais toiseen nin kyl se pitkä päivä on samassa autossa on istua (h23y). 
tukipartiossa tällaista oli joskus ilmennyt eli …aina ne parit ei ole samalla 
aaltopituudella (h24y). tällaisissa tilanteissa oli toimittu niin, että …vaihdettiin 
määräajoin työparia. 

myönteisemmissä lausunnoissa korostui puolestaan työyhteisön toimivuus ja 
suhteiden vakiintuneisuus. suhteita työtovereihin kuvattiin tällaisessa yhte-
ydessä pääasiassa ongelmattomiksi seuraavasti: 1) Kyl ihan kaikkien kans 
hyvissä väleissä oon… Ei oo ketään semmosta, ketä mä välttelisin tai kehen 
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en luottais (h10y); 2) Me käydään kyl ihan keskustelemas päivän mittaan… Se 
mennee ihan luonnostaan niin (h9y); 3) Kyl mä kuvaisin, että meillä on ja mulla 
semmonen hirmu vahva luottamus toisten ammatilliseen osaamiseen (h7y).

ensimmäisen lausunnon antanut (h10y) kuvaa itseään työyhteisössä henkilöksi, 
joka ei ole niinkään riippuvainen muista kuin muut hänestä eli …monet tulee mun 
kanssa juttelemaan mut mä en niinkään mee muiden luo (h10y). Hän kuvaakin 
omia suhteitaan työtovereihinsa lähinnä neutraaleiksi ja pelkästään ammatillisiksi 
siten, että …luotan heihin kyllä, muttei ei ne ole niin läheisiä mulle kun ystävät. 
ammatillisia keskusteluja työtovereiden kanssa käydään objektiivisen neutraalisti 
ja valikoimatta siten, että …se ei oo joku tietty määrätty, vaan melkeen kuka 
tahansa voi olla se, kenelle voi puhua. Kuka sattuu olemaan vapaana. 

toisen esimerkkilausunnon rikosseuraamustyöntekijä (h9y) luonnehtii työto-
veruussuhteitaan sen sijaan tiiviimmiksi, henkilökohtaisemmiksi ja samalla 
valikoivasti luottamuksellisiksi siten, että …jokasen kans ei tietenkään ihan 
samal tasol aukeaa asiat, mut nää on tämmösii henkilökemiajuttui sit. tämä ei 
kuitenkaan haastateltavan mukaan vaikuta hänen työhönsä virkamiehenä siten, 
että …tääl tulee kyl se työ etusijalle ja voi hyvin luottamuksellisesti keskustella 
niistä asioist ja näin, niin kaikkien kanssa, periaatteessa. 

kolmannen esimerkkilausunnon rikosseuraamustyöntekijä (h7y) kuvaa suh-
teitaan lähes kaikkiin työtovereihin erittäin toimiviksi siten, että …meillä ei ole 
semmoista kilpailuasetelmaa niiku aikaisemmin, mikä aiheutti eripuraa. toimis-
ton työt on nyt jaettu niin, että kaikki tekevät kaikkea. tämä on haastateltavan 
mukaan muuttanut toimiston ilmapiirin kokonaisuudessaan myönteisemmäksi 
ja keskinäiselle avulle sekä tuelle perustuvaksi periaatteella …kuka tahansa 
ottaa aina kopin, jos asiakkaalla on joku akuutti tilanne, mikä pitää hoitaa. Ja 
kaikki hoitaa ne hyvin, et siihen pystyy luottaan.

aikaisemmin toimistossa vallinneen eriytyneen työnjaon aikana …pari vuotta 
sitten oli vielä semmonen asetelma, että oli vaan pari työntekijää, jotka sai 
täysillä keskittyä ohjelmatyöhön. silloin …koettiin, että toisille jaettiin sitä pe-
ruspuurtamista, että jotkut saa vaan tehä sitä kerman kuorintaa päältä, sitä 
semmosta hauskaa miellyttävää motivointityötä. Kaikkihan me mielellään vaan 
työskenneltäis täs ohjelmatyössä. Siellähän on asiakkaat semmosia motivoitu-
neita, ja ne on innolla tänne tulee ja pääsee sitä työn hedelmää siitä tavallaan 
nostaan esiin.

tämä ongelmatilanne oli siis saatu korjattua ja …nyt on ihan fiksusti, kun on 
tasattu, et kaikilla on mahdollisuus (h7y).

useimmat haastateltavista kielteisemmät mukaan lukien olivat sitä mieltä, että 
työtovereiden väliset suhteet olivat yleensä myös enemmän …semmosia 
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melko välittömiä, ei mitään semmosta erityistä etäisyyttä tai mitään tämmöistä 
ryhmäytymistä (h11y). 

yhdyskuntaseuraamustoimistoja pidettiin useimmissa haastatteluissa henki-
lösuhteiltaan enemmän …yhteisöllisinä työyhteisöinä, et en kyllä usko, että 
kukaan kokis itseänsä suljetuks ulkopuolelle (h11y). yhteisöllisyys ilmenee 
rikosseuraamusesimiehen mukaan siten, että …me ollaan yhteistoiminnallisia, 
että meillä on edellytykset toimia yhdessä, että meillä on semmonen suhde 
(h5y). rikosseuraamustyöntekijän (h9y) mukaan yhteisöllisyys tarkoittaa hänen 
toimistossaan puolestaan sitä, että …Me käydään kyl ihan keskustelemas 
päivän mittaan… se mennee ihan luonnostaan niin. 

ammatilliset, luottamukselliset keskustelut työtovereiden kanssa ja sitä kautta 
välittyvä tuki olivatkin haastateltavien mukaan työtoveruussuhteiden suurin mer-
kitys työssä jaksamiselle …mitä ite oon monta kertaa ajatellut, että en jaksais 
tätä työtä tehä, jos ei ois niin huippu porukka täällä meitä (h2y). ammatillisessa 
mielessä suhteet työtovereiden välillä olivat myös enimmäkseen toimivat ja 
luottamukselliset eli …yleisesti ottaen ni henki on ihan hyvä ja uskalletaan 
puhua asioista (h20y).

oman erillisen ryhmänsä yhdyskuntaseuraamustoimistoissa muodostavat kui-
tenkin tukipartion ohjaajat. Anthea Hucklesbyn (2011) Britanniassa tekemän 
tutkimuksen mukaan elektronisen valvonnan täytäntöönpanosta vastaavat 
työntekijät muodostavat muusta työyhteisöstä selkeästi erillisen ja autonomisen 
yksikön samalla tavalla kuin esimerkiksi liikenne- tai järjestyspoliisit. myös tässä 
tutkimuksessa mukana olevat tukipartion ohjaajat korostivat erillisyyttään muusta 
työyhteisöstä. olisikin syytä pohtia sitä, miten tukipartion ohjaajien toimintaa 
voitaisiin koordinoida paremmin muun toiminnan kanssa.      

Suhde johtoon ja lähiesimiehiin

teemarunko: 

 1) millainen on suhteesi johtoon ja lähiesimiehiin 

 2)  Pidätkö nykyistä johtamis- ja ohjaamismallia hyvänä 

 3)  ovatko johto ja lähiesimiehet helposti lähestyttäviä 

 4)  millaisissa asioissa johtoa ja lähiesimiehiä tarvitaan 

 5)  millä tavalla johto ja lähiesimiehet ovat mukana arjen toiminnassa
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managerialistinen kehitys heijastuu yhdyskuntaseuraamustyössäkin johtajuuden 
etääntymisenä abstraktimmalle teknis-hallinnolliselle tasolle. vuorovaikutusjoh-
tamisen tilalle on tullut kasvottomammaksi muuttunut laskennallinen tulosjohta-
minen (Ashworth 2009; Faulkner 2008; Lee ym. 2010). Ashworthin (2009, 45) ja 
Faulknerin (2008, 74–75) mukaan tarve yhdyskuntaseuraamustyön johtamiseen 
muistakin kuin edellä kuvatuista managerialistisista lähtökohdista on kuitenkin 
kasvanut yhdyskuntaseuraamustyön muuttuessa sisällöllisesti vaativammaksi 
ja ammatillisesti haastavammaksi.   

myös fokusryhmissä suurin huolenaihe koski johtajuuden hallinnollistumista ja 
samalla sen häviämistä toimistojen arjesta ja asiakastyön ohjaamisesta. ”Häviä-
mistä” kuvattiin sananmukaisesti toteamalla, että …eihän meilläkään johtajaa 
juuri näy (h7f) tai …johtajaa ei näy oikein missään (h10f).

Fokusryhmissä tuntui kuitenkin vallitsevan yksimielisyys ja samalla ymmärrys 
siitä, että ...johtaja on enemmänkin semmoisten suurten linjausten johtaja ja 
sitten nää kaikki arkipäivän käytännön pitäs pystyä täällä toimistotasolla sitte 
hoitaan apulaisjohtajan ja rikosseuraamusesimiesten voimin (h2f).

kaikissa toimistoissa käytössä ollutta mallia, jonka mukaan apulaisjohtaja sekä 
rikosseuraamusesimiehet hoitivat päivittäisjohtamista, pidettiin fokusryhmissä 
periaatteessa suhteellisen selkeänä työjärjestyksen tasolla eli  … Työjärjestys-
hän on aika selkeä tämmönen määrittäjä, että jos ajattelee sitä, että se asia-
kastyön lähiohjaus on lähiesimiehillä ja sit apulaisjohtajalla ja johtajalla on se 
toimintasuunnitelma ja tää budjetti, ja sitten tietysti toimivalta niissä asiakastyön 
päätöksissä siltä osin, kun se lakiin esimerkiks on kirjattu tai työjärjestykseen, 
et sillä lailla se on aika selkeä kuitenkin kokonaisuutena (h5f).

Lähiesimiehiltä ja apulaisjohtajalta odotettiin toimistotasolla ennen kaikkea asia-
kastyön ohjaamiseen liittyen …keskustelevaa työotetta (h20f) ja ...avoimuutta 
(h17f), koska …koetaan, että tää on aika semmonen avoin kulttuuri ja myös 
aika tasavertainen tavallaan kanssa, että täällä johdolla ei oo mitään tarvetta 
korostaa sitä, että minä olen johtaja ja kuunnelkaa minua (h18y). apulaisjohtajan 
ja lähiesimiesten odotettiin myös olevan edelleen …helposti tavoitettavissa, ja 
niin yleensä onkin eli niillä on yleensä ovi auki ja sinne kuka tahansa voi tosta 
vaan ohi kävellessään tupsahtaa ja keskeyttää työt melkeinpä siellä ja hoitaa 
sen oman asiansa (h5f).

yksilöhaastatteluissa johtamis- ja lähiesimiestyötä arvioitiin samanaikaisesti sekä 
kielteisessä (<3) että myönteisessä (>3) mielessä. erityisesti ylimmän johdon 
muuttunut rooli puhutti näissä suhteissa haastateltavia. Haastatteluissa tähän 
liittyvät kielteiset ja myönteiset arviot painottuivat työtehtävästä ja hierarkkisesta 
asemasta riippuen eri tavoin.   
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1	   2	   3	   4	   5	  

En pidä hyvänä että on puolikas johtaja ( h10y) 
Se suhde ei nyt ehkä oo sitä mitä se voisi olla koska 

hän on siinä vaan käymässä (h11y) 
Semmonen kynnys ottaa yhteyttä soittaa tai laittaa 

viestiä on kasvanut (h2y) 

Tää on hyvä ja selkee tää johtamismalli (h20y) 
Meillä on aika selkee työnjako, että johtaja vastaa 

taloudesta ja henkilöstöstä (h18y) 
Työt on jaettu johdon kesken selkeesti, tietää mikä 

kunkin pointti on (h22y) 

Ongelmattomuus Ongelmaisuus 

Kuvio 24. suhde johtoon ja lähiesimiehiin

Fokusryhmien tavoin myös useimmissa yksilöhaastatteluissa kielteisemmäksi 
koettiin toimiston johtajan roolin heikentyminen toimistojen arjessa sekä yhdys-
kuntaseuraamusten ohjaamisessa. johdon koettiin muuttuneen yhä selkeämmin 
hallinnolliseksi oltuaan aikaisemmin voimakkaammin mukana myös asiakastyön 
kehittämisessä. yhdyskuntaseuraamusten koettiin tämän takia jäävän yhä 
haavoittuvammaksi suhteessa vankeuteen. 

tästä johtuvia kielteisiä tunteita (<3) kuvaavat mm. seuraavat lausunnot: 1) En 
pidä hyvänä sitä, että on puolikas johtajuus (h10y); 2) Se nyt ehkä ei oo sitä, 
mitä se vois olla ku hän on vaan käymässä täällä (h10y); 3) Semmonen kynnys 
ottaa yhteyttä soittaa tai laittaa viestiä on kasvanut, kun välillä saattaa käydä niin, 
että siihen ei vastata tai sitten se kestää et kyl sitä on aika lailla etääntynyt siitä 
meidän johtajasta ku se ei enää oo meidän näissä kahvipöytäkeskusteluissa 
mukana, että sitten kun näkeekin, niin on jotenkin vähän semmonen, että no 
mitäs kuuluu (h2y).

johtajuuden heikkeneminen yhdistettiin erityisesti yhdistelmäjohtajuuteen. 
Haastatteluissa painotettiin, että ...johtajalla on paljo mielessä vankila-asiat 
jonka takia yhdyskuntaseuraamustyö jää jalkoihin et se on tosiaan työn vähättely 
eikä motivoi meitä yhtään (h11y). ollessaan toimistossa yhdistelmäjohtaja …on 
koko ajan täällä jossain palaverissa tai näin ja sitten vaikka siinä käydään joku 
asia läpi, mutta että seuraavan kerran sitä saattaa nähdä vaikka parin viikon 
päästä. Kyllähän se tietenkin vaikuttaa eikä sitä ehkä niin helposti tuu enää 
sitten juteltua asiakasasioitakaan tosiaan (h2y).

yhdistelmäjohtajuuden lisäksi heikentymiseen oli vaikuttanut johtajuuden muut-
tuminen yhden johtajan mallista monitasoisemmaksi ja kollegiaalisemmaksi 
aluejohtajuudeksi. aluejohdon nähtiin olevan …huonosti tavoitettavissa ja hänel 
on paljon kans muitakin johtajia ja alaisia ja muuta tehtävää (h12y). 
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erityisesti johtotehtävissä olevien lausunnoissa aluejohtoa arvioitiin …vähän 
etäiseksi, että eihän nyt hänen kanssa kauheesti yhteistyötä tee, mitä nyt näissä 
meillä on kerran kuussa nämä resurssipalaverit videolla ja tulevaisuuspäivät 
(h12y). suhde aluejohtoon oli …toisenlainen kuin jos se esimies [aluejohtaja] 
olisi naapurihuoneessa, kuten sitä yhden yhdyskuntaseuraamustoimiston 
johtajan (h19y) lausunnossa kuvataan. suhdettaan aluejohtoon hän luonneh-
tiikin …asiallisiksi mutta jonkin verran etäisiksi. suhde painottuu hallinnollisesti 
siten,että ...ne on hyvin muodollisia ne kehityskeskustelut ja meidän toimistoon 
liittyvät tuloskeskustelut. toimiston johtaja arvioi tämän johtuvan …osittain jo 
pelkästään siitä, että hänen tausta on siellä vankilapuolella ja varmaankaan se 
hänen  tietämyksensäkään siitä yhdyskuntaseuraamuksesta ei oo niin kattava 
kuin vankilapuolen asioista.

johtajuuden hajaantumista hallinnon ylätasolle pidettiinkin toimiston tehokkaan 
hallinnoinnin kannalta ongelmallisena, koska …joskus vois olla hyvä, et sais 
nopeammin vastauksen joihinkin tiettyihin, ihan tiettyihin kysymyksiin (h12y). 
toimistolle tärkeissä ”tietyissä kysymyksissä”, joissa …aluekonttorin apua tar-
vitaan, niin se [asioiden hoito] on mennyt semmoseksi jahnaamiseksi (h12y). 

kielteisemmissä ja osin myös myönteisemmissä lausunnoissa pidettiinkin 
tarpeellisena jonkinlaista paluuta henkilökohtaisempaan, yhden johtajuuden 
malliin yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. toimiston johtajalta odotettiin tässä 
mallissa …siinä arjessa vähän enemmän läsnäoloa, että hän olisi ehkä vähän 
paremmin tietoinen toimiston tilanteesta, vielä paremmin tietoinen tästä arjesta 
ja semmosesta (h4y). Hänen odotettiin myös paneutuvan jälleen erityisesti 
yhdyskuntaseuraamustyön sekä asiakastyön ohjaukseen niin, että  ...hän 
tietää, mitä me tehdään ja siten osoittaa myös kiinnostusta tavallisen rahvaan 
hyvinvointia ja meidän tehtäväkuvaa kohtaan (h10y). 

tällä tavalla johto painottuisi enemmän työn sisällölliseen kuin hallinnolliseen 
kehittämiseen …eli kehittäis tätä avoseuraamustyötä eteenpäin (h9y). toimis-
ton johtajalla tuli sen takia olla myös laajempi, yhdessä asiakastyötä tekevien 
kanssa pohdittu …suunnitelma siihen koko toimiston johtamiseen tai siihen 
kehittämiseen, että olisi joku suunnitelma, mitä kohti mennään, joku selkeämpi 
yhteinen näkemys, ja niitä toimenpiteitä, että mitä aiotaan tehdä vaikka minäkin 
vuonna, että semmoista kaivataan (h15y). myös tämän takia läsnäolo toimistolla 
koettiin tarpeelliseksi, koska …läsnäolo on hyvä asia ja työ hoituu tehokkaimmin 
siellä missä se toteutetaan (h11y).

johtamismallin muutoksen ei kuitenkaan uskottu onnistuvan eli toimiston johdon 
nähtiin kuitenkin viime kädessä toimivan itseään korkeampien hallinnollisten voi-
mien ohjaamana ….et se on se kuva, joka tänne tulee, et sieltä jostain sanotaan 
näin ja sit hänenkin tarvii, tai ensinnäkin sen aluejohtajan siin tarvii tehdä jostain 
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sanotaan ja sitten taas käskyttää meiän johtajaa tekemään jotain, mitä sanotaan 
ja sit me tääl ollaan semmosii rivityöntekijöit, jotka sit kiltisti nyökyttelee (h9y).

myönteisemmissä lausunnoissa nykyistä johtamismallin puolestaan arvioitiin 
vahvistuneen erityisesti hallinnollisesti, kuten sitä seuraavissa lausunnoissa 
luonnehditaan: 1) Tää on hyvä ja selkee tää johtamismalli, et johtaja toimii hallin-
nollisena johtajana ulospäin ja sit apulaisjohtajalla on tavallaan siitä asiakastyön 
ohjaamisesta vastuu ja sit taas rikosseuraamusesimiehet, niin ne muodostaa 
apulaisjohtajan kanssa asiakastyönohjauksen työryhmän, missä sitten pohditaan 
näitä asiakastyöhön liittyviä asioita (h4y); 2) Meillä on aika selkee työnjako, että 
johtaja vastaa taloudesta ja henkilöstöstä ja kiinteistöistä ja vähän tekee tän 
tyyppistä apulaisjohtajalle ja lähiesimiehille jää hyvin puhtaasti se asiakastyö 
ja sen sisällöt (h20y); 3) Mun mielestä työt on jaettu johdon kesken selkeesti, 
että tietää, mitä tekee ja mikä on kunkin se pointti, mitä kukin tekee (h22y). 

johtajuuden nähtiin myönteisissä lausunnoissa olevan hallinnollista läsnäoloa 
tarvittaessa siten, että  …hän on kyllä osa meidän toimistoa ja kyllä kai työasi-
oitten kautta aina näitä  asioita hänen kanssaan kuitenkin selvitellään, et hyvät 
suhteet on sillä tavalla, että voi sanoa asioita, mennä puhumaan, ja yleensä 
sitten käsitellään ihan hyvin niitä asioita hänen kanssaan, mitä itte ottaa esille 
(h18y). 

varsinkin joidenkin tukipartiotyöntekijöiden lausunnoissa korostettiin johtajuuden 
merkitystä siinä mielessä, että se on …nimenomaan hallinnollista eikä asia-
kastyön johtajuutta (h3y). siksi johtajan on …turha sekaantua asiakastyöhön 
liikaa, että pysyy siellä hallinnoimassa ennemminkin (h14y). tässä mielessä 
nykyinen johtamisjärjestelmä toimi useimpien tukipartiolaisten mielestä vä-
hintäänkin tyydyttävästi eli ...kyllä se [toimiston johtaja] aina tarvittaessa on 
tavoitettavissa (h24y).  

tukipartion ohjaajista monet selittivät tyytyväisyyttään nykyisiin johtamis- ja 
ohjaamisjärjestelyihin sillä, että he arvostivat työnsä itsenäisyyttä todeten 
olevansa esimerkiksi ...semmonen itsenäinen työntekijä luonteeltaan (h3y) ja 

…itsevarma ettei oo semmosta epävarmuutta (h14y). siksi useimmat heistä 
eivät kaivanneet …mitään ihme huolenkantajii (h13y) tai …jotain tukihenkilöö 
koko ajan neuvomaan ja ohjaamaan ja miettimään mun kanssa yhdessä asioita 
(h14y). oli myös epävarmaa, miten tukipartion työtä edes saisi yhdenmukai-
sesti johdettua sen itsenäisen ja liikkuvan luonteen vuoksi, koska …eihän sitä 
esimiestä sinne autoonkaan mukaan voi aina ottaa, että en mä tiedä, onko 
sillä edes mitään merkitystä, missä se esimies on (h24y). tukipartion ohjaajista 
useimmat olivatkin sitä mieltä, että …se nyt on tärkeetä, että kuitenkin siihen 
saa yhteyden tarvittaessa (h13y).
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tukipartion ohjaajat kertoivat asiakastyöhönsä liittyvät päivittäisen ohjaus- ja 
johtamistarpeen hoituvan kollegiaalisesti työparin kanssa siten, että …yleensä 
kollegan kanssa pähkäillään ja pyritään löytään se ratkaisu (h13y). myös työn 
suunnittelu ja erilaiset päivittäiseen työhön liittyvät kysymykset hoidettiin siten, 
että …me sovitaan kaikki tasavertasina ja suunnitellaan, miten me työmme teh-
hään, et me saahaan se homma pyörimään, koska ei se voi olla kenestäkään 
riippuvainen homma sillä tavalla, että sitten, kun se johtaja tai lähiesimies on 
pois, niin kaks muuta pyörittäis peukaloaan (h3y).

muiden kohdalla ohjauksen ja tuen oli kuitenkin suurta. tämä näkyi apulais-
johtajien ja lähiesimiesten työmäärän lisääntymisenä. apulaisjohtajien kohdalla 
tähän vaikutti varsinkin yhdistelmäjohdon toimistoissa myös johtajan tehtävistä 
vastaaminen …silloin kun hän [toimiston johtaja] on poissa ja aika paljon hän 
on tosiaan poissa, niin mulla on sitä johtajan sijaistusta ja jos vuositasolla lähtis 
laskemaan niin aika korkeeseen lukemaan päästäis varmaan (h12y). 

apulaisjohtajien hallinnollisten tehtävien lisääntyminen jättää vähemmän aikaa 
asiakastyön ohjaukselle. tämä on puolestaan lisännyt rikosseuraamusesimiesten 
roolia ja työpainetta asiakastyön ohjauksessa. Haastattelulausunnoissa olikin 
paljon pohdintoja siitä, kuinka toimistolla …on vähän mietitty sitä oman lähiesi-
miehenkin työpainetta, kuinka kuormittunut hän on (h2y) ja kuinka huolissaan 
on oltu siitä, et tol apulaisjohtajalla ja rikosseuraamusesimiehillä on aikamoinen 
työpaine (h10y). 

tämä vaikuttaa haastateltavien mukaan myös yhdyskuntaseuraamustyön laa-
tuun, koska …jos esimiehet on kauhean kuormittuneita tai stressaantuneita tai 
näin, niin se vaikutus tavallaan jakautuu sitten rikosseuraamustyöntekijöille ja 
välillä sitten on ollut tavallaan huolikin, että muistaako nyt kaiken mistä siellä 
on puhuttu (h2y). 

Haastateltavien mukaan voidaan myös kysyä, kuinka tehokasta lähiesimiestyös-
kentely ja asiakastyön ohjaaminen yleensä on …kun joskus saattaa tulla sem-
monen tunne, että onkohan sillä [apulaisjohtajalla] nyt ihan hommat hanskassa 
tai silleen, että pysyykö se nyt ihan kärryillä, että missä mennään tai onko sillä 
tarpeeksi aikaa oikeesti vaikka suunnitella ja miettiä sitten tätä kokonaiskuvaa, 
vai että onko sekin kuulunut työhön, että sitten se vain menee tälleen selviytyy 
vain päivä kerrallaan (h2y).

apulaisjohtajien ja lähiesimiesten ohjaus- ja johtamismallit vaihtelivatkin toi-
mistoittain. Haastateltavien lausuntojen perusteella yhteistä näytti kuitenkin 
olevan tietynlainen epämuodollisuus ja epähierarkkisuus, joka rikosseuraa-
musesimiehenä toimivan haastateltavan (h15y) mukaan …menee nykyään 
meillä tiimipainotteisesti niin, että mä kehitän mun tiimissäni niitä työn sisältöjä 
ja työtä aika pitkällekin. 
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tiimeissä rikosseuraamusesimiesten toiminta on …enemmän tasaveroista. 
Hierarkkisempi työnjohdollinen ote ei olisi mahdollista, koska …ei se täällä 
toimis, jos lähtis kauheesti käskyttää ihmisiin, et ihmiset on kuitenkin sisäisesti 
niin motivoituneit tekemään sen työnsä parhaal mahdollisel tavalla, niin siihen 
ei oikein missään nimes istu semmonen pomputtaminen (h9y). rikosseuraa-
musesimiehet toimivatkin tältä pohjalta kollegiaalisempina …tiimin vetäjinä eikä 
siinäkään ole mitään semmosta, että minä olen nyt esimies ja minä nyt määrään 
asioita, vaan enemmän just semmonen keskusteleva ja et se tiimi yhessä tekee 
töitä, et se vetää vaan sitä tiimii ja on myös osa sitä tiimiä, että jotenkin ehkä 
semmonen kollegiaalinen tuki siinä sitten tulee sitä kautta (h17y).

apulaisjohtajien sekä rikosseuraamusesimiesten varsinainen ohjauksellinen 
ja työnjohdollinen rooli jäi joidenkin haastateltavien mukaan kuitenkin tässä 
mallissa liian epämääräiseksi. näissä kielteisemmissä lausunnoissa kuvattiin 
esimerkiksi, kuinka: 1) Meillä joissakin asioissa on aika paljon heittoa siinä, 
että keltä [esimieheltä] mä kysyn (h2y); 2) Välillä on itellä semmonen olo, että 
minkälaista tukee mihinkäkin päätökseen haluaa, niin voi ite vähän miettiä, että 
no kenellä [esimieheltä] lähtee asiaa esittämään, niin sit päätös voi tietysti olla 
toki aina vähän sen mukaista (h7y). 

esimerkkinä tällaisesta ”heitosta” esimiesten linjausten välillä on …vaikka joku 
tilanne valvontarangaistuksessa tai yhdyskuntapalvelussa, että mä mietin vaikka, 
että miten mä tän tilanteen nyt hoidan, niin sitten saattaa olla, että mä jo ehkä 
etukäteen tiedän, että jos menen kysymään vaikka lähiesimieheltä, että mä 
saan tietynlaisen vastauksen, mikä mun mielestä ei välttämättä oo semmonen, 
missä mä oisin ehkä samoilla linjoilla… saattaa olla aika semmonen ääri niinkun, 
mutta mun mielestä ei niin järkevä tai inhimillinen (h2y).

Haastateltavien mukaan olisikin toivottavaa ...että olis täällä toimistotason 
päätöksenteossa enemmän semmosta selkeempää johtamista (h7y). tästä 
huolimatta rikosseuraamusesimiesten sekä apulaisjohtajien työhön oltiin mo-
nissa suhteissa hyvin tyytyväisiä ja heidän työtään arvostettiin erittäin paljon. 
Heitä pidettiin …helposti arkipäivän tilanteissa lähestyttävinä ja sillä tavalla 
vuorovaikutuksellisina ja tasavertaisina, jota asiantuntijaorganisaation johta-
minen edellyttääkin (h23y).

johtamis-, ohjaamis- ja lähiesimiestyö on yhdyskuntaseuraamustoimistoissa eri 
organisaation eri tasoille hajaantunutta. yhteisiä kosketuspintoja ja foorumeita 
on sen takia aikaisempaa vähemmän. johtamis- ja ohjauskäytännöt vaihtelevat 
myös jonkin verran eri toimistoissa. asiakastyön ohjaamisessa ja kehittämisessä 
kollegiaaliset tiimit ovatkin saaneet tärkeämmän roolin. apulaisjohtajan tehtä-
väksi on siirtynyt yhä enemmän johtajalle aikaisemmin kuuluneita hallinnollisia 
tehtäviä, joka jättää vähemmän aikaa asiakastyön koordinoinnille, ohjaamiselle 
ja kehittämiselle. Lähiesimiehet eivät tätä pysty korvaamaan.    
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rangaistus-, tehokkuus- sekä huolenpitouskomuksellisten laatuolettamusten 
kannalta edellä kuvattu on monessa tavalla ongelmallista. Lähiesimiesten ja 
apulaisjohtajien linjaukset saattavat vaihdella sanktiointiin tai täytäntöönpanon 
kuntoutuksellisiin sisältöihin liittyvissä kysymyksissä, joka vaikuttaa toiminnan 
yhdenmukaisuuteen laadun näkökulmasta. organisatorisen tehokkuuden on-
gelmana on, jos toiminta ohjautuu liikaa kollegiaalisten tiimien varassa. tiimit 
saattavat toimia hyvinkin epätasaisesti eri toimistoissa. on myös epäselvää, 
miten hyvin eri tiimien välinen yhteistyö toimistoissa sujuu. esimerkkinä tästä 
ovat tukipartion ohjaajien muodostamat suhteellisen tiiviit tiimit, jotka ovat 
kuitenkin melko erillään toimiston muusta työyhteisöstä sekä myös ohjaus- ja 
johtamisjärjestelmistä.

Suhde Rikosseuraamuslaitokseen

teemarunko:

 1) millaisena koet suhteesi rikosseuraamuslaitokseen  
  oman työsi kannalta 

 2)  mitä työssäsi merkitsevät rikosseuraamuslaitoksen arvot 

 3)  Luotatko rikosseuraamuslaitokseen oman työsi kannalta 

 4)  tunnetko rikosseuraamuslaitoksen tukevan sinua 

 5)  Pidätkö rikosseuraamuslaitosta oikeudenmukaisena työantajana

johtajuussuhteiden tavoin myös suhde rikosseuraamuslaitokseen on fokusryh-
mien mukaan etääntynyt eli …kyllä se tässä historian valossa nämä muutokset 
on tehnyt sen, että koko ajan etäisemmäksi se Keha [rikosseuraamuslaitoksen 
keskushallintoyksikkö] on varmaan perustyöntekijöille muuttunut (h19f). 

yllä esitetty kuvastaa tutkimuksen mukaan laajemminkin sitä, miten ylätason 
hallinto koetaan käytännön tasolla (burke & Collett 2010, 242). käytännön ta-
solla hallintoa pidetään yleensä ei-ihmiskeskeisenä ja työntekijöiden kontrollin 
ulkopuolella olevana. Hallinnon uskotaan yksinkertaistavan ja pakottavan 
käytäntöä sille vieraisiin tavoitteisiin ja linjauksiin (Phillips 2011, 110; White-
head 2007, 40–45). Hallinnon tavoitteiden ei siksi koeta palvelevan käytäntöä. 
niihin ei myöskään sitouduta niin täysipainoisesti kuin olisi toivottavaa (burke 
& Collett 2010, 243).
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Hallintoa kuvattiin tällä tavalla myös fokusryhmissä. Hallinnon tuntemusta yh-
dyskuntaseuraamustyöstä pidettiin vähäisenä …ettei oo enää täs organisaatios 
niin suurta arvostusta tai tietämystä siitä yhdyskuntaseuraamustyön luonteesta 
(h18f). ylhäältä tuleva ohjaus on muuttunut tämän takia pääasiassa hallinnollis-
taloudelliseksi vastakohtana aikaisemmalla kehittämisohjaukselle eli … oli aika 
tarkkaankin semmosta töiden seurantaa ja kehittämistyötä aikasemmin, oli 
yhteisiä koulutustilaisuuksii yhdyskunta- tai siis aluetoimistoille ja nyt on tosi 
vähän semmosta keskushallinnon ohjausta (h16f). tämä uskotaan vaikuttaneen 
siihen, että …ehkä vähän vankilan jalkoihin se yhdyskuntaseuraamustyö on 
eriytynyt jonkin verran siinäkin (h10f). 

kritiikistä huolimatta rikosseuraamuslaitoksen koettiin myös edistävän yhdys-
kuntaseuraamuksia monella tavalla. erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että hallinto 
teki yhdyskuntaseuraamuksia tunnetuksi koko valtionhallinnossa …niin kun sit 
ylöspäin, et jos rikosseuraamuslaitoslaitos on hoitanu vähän huonosti tänne 
alas [yhdyskuntaseuraamustyöhön] suhteensa, niin ylöspäin mun mielestä 
hyvin. Meijän säästötavoitteet kuitenkin sitten kilpailus muiden valtion organi-
saatioiden kanssa, ni on aika maltilliset. Ei ne kuitenkaan semmoses vauhdis 
lopeteta yksiköitä. Meil on tää sama budjetti ny sitte luvattu monen vuoden 
ajaksi, et meil on varmaan töitäkin tässä tiedossa ens vuonna. Nyt saa päivittäin 
lukee noita vastakkaisii, niin tavallaan se status ja asema on hyvin näkyvyys 
ylöspäin hoidettu. Rikolliset sinänsä ei oo kauheen myyviä. Jos on vanhukset 
ja lapset tuolla valtion budjetissa, ni kenelle nää rahat annetaan? Annetaaks 
ne lapsisyöpäpotilaille vai rikollisille? No rikollisille tietenkin ja näin muuta. Kyl 
siinä mieles mä oon tyytyväinen siitä siis ylöspäin siihen hoitamiseen (h18f).

yksilöhaastatteluissa suhdetta rikosseuraamuslaitokseen arvioitiin kieltei-
semmässä (<3) ja myönteisemmässä (>3) mielessä kuviossa esitetyllä tavalla 
jakaantuneina.

Välillä aika turhautunut ja hämmentynyt olo (h2y) 

Sieltä annetaan jotakin  määräyksiä jatkuvasti (h9y) 

Jossain kohtaa jää aika yksin näiden asioiden kanssa 
(h12y) 

Koen että meillä on sama päämäärä ja saan tukea 
tarvittaessa (h15y) 

Mun on helppo kysyä sieltä jos haluan jotain asiaa 
pähkäillä (h18y) 

Vaik se on jollakin lailla etäinen niin silti on semmonen 
olo, et kyl sinne voi soittaa (h17y) 

Vieraantuminen Samaistuminen 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 25. suhde rikosseuraamuslaitokseen
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kielteisemmissä lausunnoissa suhdetta rikosseuraamuslaitokseen kuvattiin 
…organisatorisena vieraantumisena (h12y). organisatorista vieraantumista 
luonnehdittiin turhautuneisuudeksi, ylhäältä johdetuksi ja yksin jäämiseksi 
seuraavasti: 1) Kyllä välillä on aika turhautunut ja hämmentynyt olo siitä, että 
millä tasolla puhutaan asioista (h2y); 2) Se on lähinnä semmoinen, että sieltä 
annetaan määräyksiä ja jatkuvasti kontrollia (h10y); 3) Jossain kohtaa jää aika 
yksin näitten asioitten kanssa (h12y).  

organisatorinen vieraantuminen nähtiin molemminpuolisena. Hallinnon vieraan-
tuneisuus näkyi erityisesti yhdyskuntaseuraamustyön huonona tuntemuksena. 
Hallinnon ylätasolla ei tunnuttu tietävän ...et ollaan kunnianhimoista ja hyvin 
ammattitaitoista porukkaa ja sitten arvostetaan tätä omaa työtä niin paljon, että 
semmonen turhauttaa, et jos menee oikeesti sitä aikaa ihan semmoseen diipa-
daapaan (h2y). yhdyskuntaseuraamustyöntekijöiden osaamista väheksyvää 
”diipadaapaa” eli hyödytöntä ohjausta ja neuvontaa on esimerkiksi sellaisten 
opetustilaisuuksien järjestäminen, jossa toimiston työntekijöille pidetään koko 
työpäivän kestävävideopalaveri siitä, ...mitä verkostotyön käsite on kun pitäshän 
niiden tietää että me tiedetään mitä se on (h2y).  

vieraantumiseen on vaikuttanut myös hallinnon hierarkisoituminen ja muut-
tuminen monitasoisemmaksi ...niin onhan se vaikea välillä silloin tietää kuka 
hallinnoi ja mitäkin et se on melkonen sekamelska täällä kenttätasolla ku tuolt 
tulee tuolta ministeriöstä ja sit meijän omalta keskushallinnolta niiku tehtäviä 
projekteja (h16y). Hallintoa pidettiin tämän takia myös aikaisempaa vaikeammin 
hahmotettavana …ja jotenkin vähän sirpaleisena, et ehkä jotenkin itekin sitte 
vähemmin tulee otettua yhteyttäkään sinne (h12y). yhdyskuntaseuraamusten 
pelättiinkin jäävän hallinnon ylätasolla vankeuden alle yhdyskuntaseuraamus-
työn asiantuntijoiden harvetessa hallinnossa ja …kun se valtava, nimetön, 
vankilapuolelta tulleitten ihmisten massa jotenkin vyöryy sen pienen yhdyskun-
taseuraamusporukan yli (h16y).

Hallinnon haluttiinkin ottavan jälleen selkeämmän roolin yhdyskuntaseuraamus-
ten kehittämisessä …ku entisiin vuosiin verrattuna ku oli tää Kriminaalihuoltolai-
tos, niin ehtivät paneutua yhdyskuntaseuraamuksiin, mut nyt tuntuu, että ovat 
kovin kiireisiä siellä [keskushallinnossa] kaikki ja siel on paljon muitakin tehtäviä 
ja enemmän vastuita kuin mitä nää yhdyskuntaseuraamukset pelkästään tuo 
tullessaan (h20y). Lisäksi olisi haluttu selkeämpi ohjausta ...jossain kinkkisessä 
tilanteessa, johon ei oo saatu vastausta niin silloin jää tosiaan aika yksin näiden 
asioiden kanssa (h12y). ”kinkkiset” eli ongelmalliset tilanteet koskevat yleensä 

…uusia yhdyskuntaseuraamuksia silloin harvoin kun niitä tulee, niin keskushal-
linnosta ois kaivattu enemmän tukee (h12y).  

Hallinnon ei koettu kuitenkaan aina täyttäneen näitä odotuksia eli …me ei tulla 
aina vakavasti otetuks, kun ollaan yhteydessä täältä käsin sinne keskushallin-
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toon… Jopa asiallisille kysymyksille nauretaan tai niistä ruvetaan laskeen leikkiä 
tai herjaa tai ne lytätään jotenkin muuten, että no, ei keskustella tästä tänään, 
keskustellaan tästä joskus toiste (h7y).

osa kielteisemmistä lausunnoista olikin melko kyynisiä suhteessaan rikosseu-
raamuslaitoksen hallintoon (vrt. Mawby & Worrall 2013, 114). Rikosseuraamus-
laitoksen hallintoa kuvattiin … semmosena ihmisjoukkona tän koko laitoksen 
päällä, mikä päättää monista hyvin keskeisistä asioista ja sieltä sit heitellään 
tosiaan niitä juttuja et välillä tuntuu siltä, että siellä ollaan niin viisaita siellä 
keskushallinnossa, että siellä osataan päättää monienkin ammattiryhmien ja 
työntekijöiden, että mikä heille on parasta välttämättä kysymättä heiltä iteltään 
kauheen tarkkaan, että mikä tää juttu oikeesti sit on (h13y). 

tällaisena käytännön päällä olevana ”ihmisjoukkona” ylätason hallinto esitetään 
kollektiivina, jossa …runnotaan sitten vaan läpi mitä runnotaan ja se on ihan 
sama, mitä mieltä me ollaan, vaikka se kohdistuukin meihin (h1y).

esimerkkinä käytännölle vähemmän herkästä ”läpirunnomisesta” ovat tukipar-
tion ohjaajan (h3y) mielestä päihdekontrollikäytäntöihin ehdotetut muutokset 
eli se …päihdetestaushomma, mikä sieltä tuli, niin kyllä oli niin sekava soppa, 
että nyt puhutaan sellasesta aiheesta, mistä ei tiietä yhtään mitään (h3y). 
tietämättömyyttä osoittaakin ohjaajan mukaan se, että …ruvettas jotain pito-
suuksia seuraamaan ja muuta ku niitä ei ensinnäkään virtsatesteistä saa niitä 
pitoisuuksia, et ne pitää ottaa verikokeesta ja kaikki näin. muutosehdotus saatiin 
kuitenkin torjuttua …kun me sitten saatiin sitä sen verran nostettuu pöydälle, 
että sit sanottiin, et mennään niinku on menty tähänki saakka. ohjaajan (h3y) 
mielestä tämä oli kuitenkin osoitus siitä, että ylätason hallinnossa …pitäs hyvin 
perehtyä asiaan, ennen kun sitten päätöksiä tekee.

myönteisemmissä lausunnoissa suhdetta rikosseuraamuslaitokseen puoles-
taan kuvattiin samaistumisen tunteena esimerkiksi niin, …että keskushallinto 
meidän kanssa yhdessä kehittää tätä työtä… Mä koen jotenkin sen semmoisen 
yhtäläisyyden sinnekin, että meillä on sama päämäärä ja sieltä saa tukea tar-
vittaessa (h15y). rikosseuraamuslaitosta pidettiin myös käytännön ohjaamisen 
kannalta tärkeänä ja tehokkaana …et se on kuitenkin sellanen valtakunnallinen 
yksi paikka, että kun täällä on tavallaan nää alueet ja on kaikennäköistä lai-
tosta ja toimistoo, niin se Keha on kuitenkin se, joka tavallaan niin kun sanoo 
ensimmäisen sanan tai sanoo viimeisen sanan, et on kuitenkin se, joka ohjaa 
sitä toimintaa. Kyl mä sen jotenkin nään, et sillä on semmonen rooli ja tavallaan, 
et sieltä tulee sitten ohjeet ja muut ja mun on hirveen helppo kysyä sieltä, jos 
haluan jotain asiaa pähkäillä (h18y).

ohjausta saatiin myönteisempien lausuntojen mukaan myös erilaisissa pienissä 
käytännön kysymyksissä …matalalla kynnyksellä tavallaan ja vaik se on jolla-
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kin lailla etäinen kuitenkin niin silti on semmonen olo, et kyl sinne voi soittaa ja 
kysyy, et miten tää nyt on, et nyt on niin vaikee case, et piti ihan Kehaan asti 
ottaa yhteyttä (h17y).

yksilöhaastattelut jakaantuivatkin kielteisiin ja myönteisiin myös sen suhteen, 
miten luotettavaksi ja omaa työtä tukevaksi rikosseuraamuslaitos koettiin. kiel-
teisemmissä lausunnoissa painotettiin esimerkiksi sitä, kuinka …tässä suhteessa 
ei sillain hirveen luottavainen olo ole, et jos mä mietin mun tulevaisuutta tämän 
alan hommissa, niin jotenkin semmonen epävarma olo siitä, että voidaanko 
mun hyvinvointi ja jaksaminen tällä alalla turvata (h1y).

vähemmän luottavaiset korostivat sitä, kuinka …luottamus voisi olla parempikin 
(h13y) ja …kuinka välillä on vaikea luottaa ja uskoa, ku ne kuitenkin tekee hyvin 
keskeisiä päätöksiä ja ratkaisuja, mitkä sitten olis hyvinkin tärkeitä monelle, että 
onko ne sitten aina oikeita (h14y).

Luottamusta ylähallinnon asiantuntemukseen oli koeteltu esimerkiksi sen suh-
teen, miten varmaa ja selkeää saatu ohjaus oli ollut ….kun lähinnä ne vasta-
ukset, mitä saa, niin ne menee ikään kuin vähän huti …kysytään asiaa täältä, 
niin vastaus tulee asiaan tuonne, et se tosiaan menee vähän huti, et ihan, ku 
siinä olis semmonen katkos, ettei ihan tavoteta sitä, että miten käytännössä 
asioitten on pakko mennä ja hoitua (h22y). osa ylähallinnolle osoitetuista …
kysymyksistä on myös hautautunu ties minne, eikä niillä nyt tietysti sitten oo 
jossain vaiheessa enää merkitystäkään, kun ihminen on sitten jo rangaistuk-
sensa suorittanut ja sillä selvä (h7y).

ylähallinnon koettiin myös pettäneen siihen kohdistuneet odotukset yhdyskun-
taseuraamustyön kehittämisen suhteen …kun tulee semmonen tuntuma, että 
ei päästä ikinä siihen asiaan …puhutaan asian vierestä tai lähetään jostain 
miekka ja kirves -aikakaudelta, eikä päästä tähän päivään saati että päästäs 
tulevaisuuteen… Se nostattaa täällä toimiston sisällä semmosta tunnekuohua… 
Me tullaan aina jupisten tuolta yläkerrasta alas, että no niin, taas tämmöstä, 
että pitihän tämä arvata, että tää menee näin… Aina on suuret odotukset, on 
valmistauduttu ja näin, ja sitten jää se semmonen tunne, että ei päästä asiaan 
tai asioissa ei päästä eteenpäin (h7y).

erityisesti tukipartion ohjaajat korostivat myös sitä, kuinka …Tulee semmonen 
petetty ja tekaistu olo siitä että työ muutetaan määräaikaiseksi ja vaihtuvaksi 
vetoamalla ylähallinnon taholta siihen, että …työ on raskasta ja kuormittavaa 
ja ajetaan vaikeissa olosuhteissa ja sitten saadaan tämä tietotaito ja verkostoi-
tuminen hyödynnettyy vankilassa kun palataan sinne (h14y).

ylähallinnon nähtiinkin kielteisemmin ajattelevien mukaan toimivan enemmän 
tehokkuusajattelun kuin asiakastyön vaatimusten pohjalta niin, että  …tuntuu, 
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että vain entistä tehokkaammin pitäis tehdä hommia (h1y). ylähallinnon ei koeta 
tässä mielessä myöskään tukevan omaa työtä vaan luovan …pikemminkin tur-
vattomuutta, että miten sitten oikeesti turvataan perusrikosseuraamustyöntekijän 
jaksaminen tulevaisuudessa, että jos tähän suuntaan ollaan menossa (h1y).

myönteisten ja kielteisen lausuntojen erilaisesta painottumisesta huolimatta 
suurin osa haastateltavista arvioi suhdettaan rikosseuraamuslaitokseen viime 
kädessä kuitenkin enemmän myönteisemmäksi kuin kielteiseksi. useimmat 
haastateltavat, myös kielteisemmin suhtautuneet, kokivat jakavansa yhteiset 
arvot ja tavoitteet rikosseuraamuslaitoksen ylätason kanssa ja olevansa mo-
nessa muussakin suhteessa tyytyväinen rikosseuraamuslaitoksen toimintaan. 

arvoyhteisyyden tunnetta kuvattiin esimerkiksi niin, että …ne [arvot] on semmosii 
sisäänrakennettuja, että kun mulla on samat arvot, niin sillon mä toteutan niitä 
automaattisesti (h10y). työskentely arvojen mukaisesti …kuuluu keskeisesti 
siihen työhön, se on ihan ehdoton juttu (h13y). rikosseuraamuslaitoksen ar-
vojen mukainen työ on …asiakkaan hyvin pitkälle menevää kunnioittamista et 
se asiakas tulee tänne tavallaan semmosesta nolla-lähtökohdasta ja silti hän 
on täysivaltainen, itsenäinen ihminen, jota ei millään tavalla kyseenalaisteta tai 
tuomita ihmisenä eikä henkilönä (h11y).

rikosseuraamuslaitoksen koettiin puutteistaan huolimatta olevan ...sillain reilu 
työnantaja näinä aikoina, että on aina turvattu niille muutostilanteissa oleville sitten 
se jatko (h15y). Haastateltavat painottivatkin sitä …että täällä on sillä tavalla hyvät 
työolot ja jotenkin tähän päivään saakka on ollut turvallinen olo, että on ollu se 
työpaikka eikä oo siihen liittyen ollut semmosta epävarmuutta (h1y). myönteisenä 
pidettiin erityisesti sitä, että rikosseuraamuslaitos tuki …jatkokouluttautumista ja 
antaa mahdollisuuden päästä uusiin toimenkuviin ja työtehtäviin (h13y). 

ammatillisessa kehittymisessä tukemista pidettiinkin myönteisen suhteen 
kannalta yhtenä tärkeimmistä tekijöistä eli …onhan meillä hirmu hyviä etuja ja 
joustavuutta, mitä ei monella muulla alalla oo, niiku nää kouluttautumismahdolli-
suudet ja mitenkä tästä vaan pääsee osallistumaan ja kouluttautumaan tosiaan 
ja sit oman työnsä saa toistaseks järjestellä aika vapaasti. Nämä tämmöset on 
kuitenkin sellaisia etuja, mitkä sitten pitää varmaan ihmisiä kiinni tässä työssä 
viime kädessä (h7y).

suhde rikosseuraamuslaitokseen näyttäytyy haastattelujen perusteella mo-
nessa suhteessa ristiriitaisena. suhdetta pidetään ongelmallisena samalla kun 
sitä kuvataan myös myönteisellä tavalla. ongelmallisena pidetään ylätason 
hallinnon ja käytännön etääntymistä toisistaan, joka näkyy vuoropuhelun ja 
ohjauksen vähäisyytenä ja myös ristiriitaisuutena. rikosseuraamuslaitoksen 
nykyisiä organisaatio- ja ohjaamismalleja pidetäänkin käytännön kannalta vä-
hiten onnistuneina. erityisesti yhdyskuntaseuraamustyön koetaan nykyisessä 
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organisaatiossa jäävän muun toiminnan varjoon. rikosseuraamuslaitoksen ei 
organisaationa koeta huomioivan tarpeeksi yhdyskuntaseuraamustyön sisäl-
löllisiä kehittämistarpeita, vaikka organisaatiota muuten pidetäänkin oikeuden-
mukaisena ja yhdyskuntaseuraamustyötä ylätasolla puolustavana. 

Laadun kannalta ongelmallista onkin se, että suhdetta rikosseuraamuslaitoksen 
ylimpään hallintoon kuvataan näin ristiriitaisena. Henkilöstö ei koe kaikissa suh-
teissa voivansa samaistua rikosseuraamuslaitokseen tavoitteisiin. Henkilöstö 
ei myöskään koe, että tehdyt uudistuksen ja linjaukset palvelisivat kenttää tai 
olisivat tarkoituksenmukaisia.  tämä vaikuttaa myös siihen, millaiseksi toiminta 
muodostuu laadultaan. 

6.3.4 Toiminnallisuus

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden tukeminen

teemarunko:

 1) onko asiakkaiden tukemisella mitään vaikutusta ja merkitystä 

 2)  millä tavalla asiakkaita tuetaan yhdyskuntaseuraamustyössä 

 3)  kuinka paljon asiakkaita voi tukea 

 4)  kuinka suunnitelmallista tukityö ja miten sitä ohjataan

asiakkaiden tukeminen on ollut yhdyskuntaseuraamustyössä keskeisessä ase-
massa sen alkuajoista lähtien (esim. Fielding 1984, 3–5; Vanstone 2007, 5; Lutze 
2014, 2). robinsonin ym. (2013, 329) mukaan yhdyskuntaseuraamistyöntekijät 
ovatkin mm. tämän takia samaistaneet itsenä enemmän sosiaalityöhön ja hy-
vinvointiyhteiskunnalliseen rikosoikeusmalliin kuin puhtaasti rikosoikeusmalliin. 
tästä huolimatta yhdyskuntaseuraamustyössä on aina jouduttu tasapainoile-
maan tuen ja muodollisen täytäntöönpanon välillä. Lutzen (2014, 2–3) mukaan 
yhdyskuntaseuraamustyön filosofia sekä tehtävät voidaan määritellä ja mitata 
tästä lähtökohdasta ”jatkumolla, jonka toisessa päässä ovat rikosoikeudelliset 
täytäntöönpanotehtävät ja toisessa sosiaalityönluonteiset tukitehtävät”. ne 
tukevat toisiaan pikemminkin kuin ovat toistensa binäärisiä vastakohtia tehden 
yhdyskuntaseuraamustyöstä ”keskeisen rikosoikeudellisen toimijan tarvittavan 
tuen järjestämisessä ja rikoksentekijän integroinnissa yhteiskuntaan”.  

tuella on tutkimuksen mukaan nykyisen, rangaistuksellisemman suuntauksen 
aikanakin, juuri tässä mielessä keskeinen merkitys täytäntöönpanossa. sen 
merkityksen voidaan jopa sanoa kasvaneen nykyisen what works -ajattelun 
täydentäjänä (serin ym. 2010, 65–66). serin ym. (mt.) kuvaavatkin yhdyskunta-
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seuraamusasiakkaan myönteistä muutosta valvontasuhteen aikana prosessiksi, 
jossa yhdyskuntaseuraamustyöntekijän tuen määrällä ja intensiteetillä on suuri 
merkitys eli ”myönteistä muutosta on lähes mahdoton materialisoida ilman 
yhdyskuntaseuraamustyön tukea”. 

yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden tukeminen käsitettiin myös fokusryhmissä 
edellä kuvatulla tavalla. tuen merkitys korostui yhdyskuntaseuraamustyössä 
siten, että …työntekijä pystyy niitä asiakkaan vahvuuksia korostamaan ja 
tukemaan ja sillo se tavallaan se hänen itsetunto kasvaa, jollonka hänen it-
sevarmuutensa siihen muutokseen kasvaa ja sitä kautta paranee se meidän 
mahdollisuus edelleen tukea häntä erilaisissa asioissa (h9f).

keskeistä asiakkaiden tukemisessa on fokusryhmäläisten mukaan …nimen-
omaan se, että otetaan huomioon se asiakas kokonaisvaltaisesti nimenomaan 
niin, että koko sen elämän elementit otetaan siinä huomioon (h23f).

Fokusryhmissä usein toistettu teema olikin lähinnä brittiläisestä rikosoikeuskäy-
tännöstä omaksuttu asiakkuuden kokonaishallinta (robinson & burnett 2007, 
321). tällä tarkoitettiin yksinkertaistaen sitä, että asiakkaan rikollisuus ja siihen 
liittyvät muutokset tulee huomioida asiakkaan koko elämäntilanteen kontekstissa 
ja …pyrkiä yhteensovittamaan täytäntöönpanoon liittyvät rangaistukselliset ja 
tukiluonteiset toimet sen mukaisesti (h12y). 

millä tavalla asiakkaiden tukemisessa sitten onnistuttiin tästä lähtökohdasta? 
sitä kuvataan tarkemmin alla.  

yksilöhaastatteluissa asiakkaiden tukemisen vaikuttavuutta ja merkittävyyttä 
kuvattiin sekä kielteisempiä (<3) että myönteisempiä (>3) puolia painottaen 
seuraavan kaavion mukaan jakaantuneina.   

Kyl nää meidän keinot niiden todellisissa ongelmissa 
on rajalliset (h8y) 

Ne saattaa monesti luulla et me voidaan tehdä 
kaikkee (h17y) 

Käytännössä jotku asiakkaat saa enemmän jotkut 
vähemmän (h19y) 

Kontrolli-tuki fifty-sixty niiku Matti Nykänen sano (h16y) 

Kyl se on tällä hetkellä osa mun työtä luontevasti 
(h14y) 

Se tukeminen on tärkeämpää kuin rankaisu itsessään 
(h15y)  

Ei-kohdentuva – 
epäsuhta 

Kohdentuva – 
sopusuhta 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 26. Henkilöstön näkemys tuesta yhdyskuntaseuraamuksissa 
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kielteisenä pidettiin yhdyskuntaseuraamusten tukitoiminnan rajallisuutta ja siten 
myös toimimattomuutta suhteessa asiakkaiden todellisiin ongelmiin seuraavasti: 
1) Kyl nää meidän keinot niiden [yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden] todellisissa 
ongelmissa on rajalliset (h8y); 2) Sit monesti ehkä se saattaa tulla, et ne luulee 
just, että me voidaan tehä kaikkee (h17y); 3) Periaatteessa kaikkia asiakkaita 
pitäis pyrkiä tukemaan tietyllä panoksella, kun asiakkaita on tietty määrä… 
Mutta sit käytännössä kuitenkin on näin, että jotkut asiakkaat saa enemmän ja 
jotkut saa vähemmän (h19y). 

keskeisenä haasteena useiden mielestä on yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden 
psykososiaalisten ongelmien vaikeus suhteessa käytössä oleviin keinoihin eli …
varmaan se just, että tietysti resurssithan on rajalliset (h21y) ja vaikka …kaikki 
kivet on varmaan käännetty, niin se tukeminen on sitte ainoastaan sellasen 
palveluohjauksen kautta toteutuvaa (h5y).  

tuen toimimattomuudesta johtuvat …riittämättömyyden tunteet on väistämättö-
miä, koska avun tarve on suurempi, kun mitä täällä pystytään antamaan (h10y). 
edellä siteeratun mukaan …tää [tuki] on hyvin vähäistä, jos ihminen käy kerran 
kuukaudessa täällä, eikä se riitä hänelle ja me ei pystytä antamaan enempää. 
Onhan se riittämätöntä, me ollaan sillon riittämättömiä.

yhdyskuntaseuraamustyössä painottuukin resurssipulan takia viranomaisyhteis-
työ erityisesti kuntasektorin kanssa, koska …just se ohjaaminen myös muitten 
palvelujen piiriin, niin on sitten se tärkee tie (h21y). kuntasektorilla …on sitä 
erilaista osaamista, että eihän me kaikkea tehdä tässä ja nyt… Sen asiakkaan-
kin kokonaistilanteenkin kannalta, niin voi olla, että ne muut palvelut on sitten 
semmosissa avainasemissakin siinä (h21y).

vaikeutena kuntayhteistyössäkin ovat kielteisempien lausuntojen mukaan raken-
teelliset ongelmat eli …tämän kuntasektorin ruuhkautuminen, mikä aiheuttaa 
ongelmia, että niihin ei päästä käsiksi (h5y). 

”kuntasektorin ruuhkautuminen” näkyy …sellasina priorisointeina, että monta 
kertaa se on se meidän asiakas, joka on sen priorisoinnin kohde (h5y). esi-
merkkinä ovat …semmoset kunnat, josta me tiedetään, että niist on tosi vaikee 
meijä asiakkaat saada asuntoo ja palveluita, et se on vaan semmonen kunta, 
et ne ei haluu tän tyypin, täntyylisiä asiakkaita sinne asumaan edes (h12y). 
Henkilöstön mukaan olisikin toivottavaa ….et se [tuki] ois tuol yhteiskunnassa 
jotenkin, et siellä jotenki paneuduttais joskus enemmän (h12y).

tuen toimimattomuuteen vaikuttaa myös yhdyskuntaseuraamustyön luonne 
pääasiassa rangaistusten täytäntöönpanona eli …pitää koko aika muistaa se, 
että asiakkuus on meillä vaan lyhytaikanen, ja se asiakkuus meilläkin on vaan 
yks pieni osa sen ihmisen elämää (h4y). asiakkuuden lyhytaikaisuus korostui 
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erityisesti lyhyiden yhdyskuntaseuraamusten kohdalla siten, että …ei siinä 
tietyllä tavalla ehkä oo järkeekään lähtee kauheesti kiinnittään meihin, vaan 
aatella, että no niin, että nyt se hoitaa sen seuraamuksen ja jatkaa elämäänsä 
ja pääsee meistä eroon (h4y). edellä siteeratun mukaan …siinä tuessa on ehkä 
nimenomaan se vaan jotenkin, että semmonen asiakkaan asiallinen, tietyllä ta-
valla hyväksyvä kohtelu, et jos on vaikka joku semmonen lyhyt seuraamus, niin 
hän tietyllä tavalla kokee saaneensa sovituksen ja häntä on kohdeltu asiallisesti, 
sekin on mun mielestä jo osa sitä tukee.

joillain asiakkailla saattaa haastateltavien mukaan tästä huolimatta olla ylimi-
toitettuja odotuksia yhdyskuntaseuraamustyöhön sisältyvästä tuesta. toisena 
tukityön haasteena ovatkin asiakkaat, jotka …saattaa monesti luulla, että me 
voidaan tehä kaikkee (h17y). Haasteellista tällaisten asiakkaiden kohdalla on 
heidän motivoiminensa muutostyöhön sen jälkeen, kun on ilmennyt …ettei me 
voidakaa järjestää kaikkea ku meil ei oo asuntoi, meil ei oo työpaikkoi tarjota, 
meil ei oo rahaa tarjota, ni sit tulee se pettymys, et eihän teist ookkaa mitää 
hyötyy tai sillee (h17y) … ja sit kysytään, että no mitäs helkuttia minä täällä 
sitten käyn (h19y). 

kolmanneksi haasteeksi muodostuu kielteisempien lausuntojen mukaan tuen 
epätasainen jakautuminen motivoituneimpien ja vähemmän motivoituneimpien 
asiakkaiden kesken eli se …että jotkut asiakkaat nyt sitten vaan jää vähem-
mälle priorisoinnille (h19y). edellä lausuneen mukaan ...on kuitenkin aivan 
hyvä asia, että me priorisoidaan jonkin verran eli ei me nyt aivan älyttömän 
intensiiviseen työskentelyyn kyetä valtavan ison joukon kanssa kuitenkaan. 
Haastateltava (h19y) toteaa, että esimerkiksi verkostokokouksen pitäminen 
kaikkien asiakkaiden kanssa …vaikkapa jossain työvoimatoimistossa olisi niin 
resursseja kuluttavaa, että kyllä se äkkiä tulisi vastaan se aika, että ei me voida 
aivan kaikkea tehdä.

myönteisemmissä lausunnoissa (>3) asiakkaiden tukemisen nähtiin toimivan 
ennen kaikkea yksilöllisesti asiakastyön kautta seuraavasti: 1) Mä lähden enempi 
siitä, että  kontrollituki fifty sixty niinku Matti Nykänen sanoo, et enempi sitä tukea 
se on se lähtökohta ja kontrolli on ne reunat (h16y); 2) Kyl se on tällä hetkellä 
osa mun työtä luontevasti (h14y); 3) No kyllä se on mun mielestä ihan yksi tär-
keimmistä asioista, jos me halutaan muutosta sen henkilön elämässä, niin kyllä 
mä näkisin, että se tukeminen on tärkeämpää kuin se rankaisu itsessään (h15y).

myönteisemmissä lausunnoissa todettiin, kuinka tuki on kuitenkin viime kädessä 
osa …muodollista täytäntöönpanoa ja siten myös selkeästi rajattua… Et sul 
on tietyt rajat mitkä sä ittekin tajuat tässä tukemises ja se tukee se kontrolli sitä 
tukemista, et ne ei oo niinku keskenään välttämättä erillisii tekijöitä, et en mä 
koe siinä semmost ristiriitaa (h16y). 
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asiakastyön kautta välittyvä yksilöllinen tuki mahdollistaa kuitenkin sen, että 
…kannustetaan mahdollisimman paljon, et toinen jaksais jossain tietyssä 
vaikeessa tilanteessa (h14y) sekä edistetään …myönteisen elämänhallinnan 
tukemista ja pyritään löytämään sieltä hänen elämästään niitä positiivisia vai-
kutteita, joita tukemalla sitten saadaan muutosta aikaan (h15y). 

käsitykset tuesta ja sen toimivuudesta olivat useimpien muiden ulottuvuuksien 
tavoin ristiriitaisia. useimmat olivat kuitenkin yhtä mieltä tuen tärkeydestä siitäkin 
huolimatta, että se ei aina toimi tai kohdennu tarkoituksenmukaisesti. tuen toi-
mivuus voidaan jakaa niin, että …karkeasti arvioiden puolet on niitä asiakkaita, 
jonka elämäntilanne on semmoinen, että pystytään vaikuttamaan niihin ajatteluun 
ja käyttäytymiseen ja alkaa niitä pohtimaan ja puolet on niitä, joilla on niin paljon 
näitä asioita rempallaan, että ne pitää hoitaa ensin ne akuuteimmat asiat pois, 
että pystyy sitten tavallaan keskittymään niihin syvällisempiin asioihin (h15y).

asiakkaita tuetaan tämän luokittelun puitteissa hyvinkin määrittymättömästi eli 
…se voi olla joskus ihan mitä vaa (h17y). tarkemmin luokiteltuna asiakkaiden 
tukemisen todettiin kuitenkin olevan mm.: 1) Konkreettista, että ohjataan liittyen 
taloudelliseen tilanteeseen, velkojen selvittelyyn tai johonki tukien hakemiseen 
tai muuhun. Niissä voi auttaa ihan, että voi tehdä yhdessä hakemuksia (h10y); 
2) Päihdetilanteen kartotusta ja eri hoitovaihtoehtoja ja niistä kertomista ja jopa 
mukaan lähteminen jonnekin A-klinikalle tai muuta (h23y); 3) Emotionaalista… Et 
se ihmisen henkinen tukeminen tai se psyykkinen puoli, niin sekin on olemassa… 
Totta kai siihen on sitouduttava sillä tavalla, et se on kuitenkin ihmissuhdetyötä, 
niin sä joudut myös emotionaalisesti tukemaan sitä ihmistä monella tavalla 
(h9y); 4)Verkostotyötä ja palveluohjausta… Autetaan rakentamaan verkostoja 
ja pääsemään sitten oikeiden palvelujen piiriin (h22y). 

Lisäksi asiakkaiden tukemiseksi määriteltiin haastatteluissa … kaikki nää oh-
jelmat, ne nyt voi ajatella tämmöseks tueksi ja sitten nää meijän omat tukitunnit 
[yhdyskuntapalvelussa] (h19y) …siis ihan tämmöset lähes terapeuttistyyppiset 
keskustelut tulee kysymykseen siinä tukitunneilla. Osittain ne on strukturoituja 
ja osittain ne on aika vapaamuotosia, mutta asiakkaita tukevia kuitenkin (h10y).

tuen tarpeeseen ja määrään vaikuttavat kuitenkin viime kädessä …tilannekoh-
taiset tekijät, et jokaisella on erilainen tilanne (h4y) ja motivaatio eli se …mihin 
se asiakas on valmis, et onhan siinä tosi isoo vaihteluu (h23y). tuen tarvetta 
arvioitaessa tärkeää onkin huomioida …minkälaisena hän [asiakas] kokee sen 
oman tilanteensa? Jos hän kokee sen, että hän on asunnoton, mutta hänellä 
menee ihan jees, kun hän pyörii kaverin nurkissa, niin sitten me voidaan kes-
kustella niistä muista asioista. Mutta jos se asiakas viestittää, että tilanne on 
niin akuutti, ja hän ei pärjää, ja se vaikuttaa siihen hänen rikollisuuteen, niin 
silloin lähdetään sitä sitten ensisijaisesti työstämään vaikka sitä asuntoa (h15y).
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tällä tavalla yhdyskuntaseuraamustyön voidaan haastateltavien mukaan sanoa 
kokonaisuudessaankin olevan …asiakasta tukevaa työtä… Se tuki on siinä 
semmonen peruselementti, joka kuuluu siihen työnsisältöön (h11y). ”Perusele-
menttinä” tuki on jatkuvasti ilmaantumassa olevana esimerkiksi  ...semmosen 
päivittäisen tilanteen kartottamisen yhteydessä ja sit keskusteluna niistä ongel-
mista, mikä on tän hetken tilanne, mikä on fiilis niinkun, että missä mennään 
(h12y).  

Henkilöstön mukaan heidän jokapäiväiseen työhönsä kuuluukin melko paljon 
yllä kuvatun kaltaista, tarpeen mukaan muotoutuvaa tukityötä spesifimpien 
tukitoimien lisäksi. tällaisena tukitoiminnalla onkin monia yhtäläisyyksiä trot-
terin (2009, 144) sosiaalisen mallintamisen menetelmän (pro-social modelling) 
kanssa, jossa valvontasuhdetta hyödynnetään rikoskielteisen toiminnan ja 
ajattelun oppimiseksi.  

sosiaalisen mallintamisen periaate ilmenee esimerkiksi tukipartiotyössä …ihan 
perusjuttuna, se on kannustamista ja tsemppausta, se on ihan perusjuttua 
(h13y). ”tsemppausta ja kannustamista” tarvitaan …esimerkiksi alkoholin 
kanssa, niin sitä yrittää vaan sit jollakin keinoin tsempata, että olis sitten retkahta-
matta tai ihan tämmöstä (h13y). Päihteiden sijaan asiakasta voidaan sosiaalisen 
mallintamisen mukaisesti …kannustaa muihin vaihtoehtosiin elämäntapoihin, 
koulutukseen, työssäkäymiseen, yritetään yhdessä keksii sille elämälle jotain 
muuta sisältöö (h14y).

tukipartion ohjaajan (h13y) mukaan akuutin päihdeongelman kohdalla ei auta-
kaan pelkkä kontrolli eli …ei se oo pelkästään sitä, että lyödään pilliä suuhun 
ja otetaan sylkytestiä ja näin. työntekijän on pystyttävä myös pohtimaan asiak-
kaan elämäntilannetta laajemmin. mitkä tekijät laukaisevat päihteiden käytön 
ja miten siihen voidaan puuttua tukevasti eli …hirveen moni asia kaikki asiat 
saattaa vaikuttaa, että kyllähän nämä moni menee sillä tavalla, että ne menee 
siinä rajalla, että kummalla puolella on, että ne tsemppaa hirveesti, mutta sitten 
kun tulee pienikin kolhu elämässä tai joku tämmönen, niin sit ne heti kaatuu. 

tällaisissa tilanteissa korostuu työntekijän ammattitaito ja kyky puuttua tukea ja 
kontrollia samanaikaisesti käyttäen (vrt. trotter 2009, 144) siten, että …yrittää 
vaan puskea sitä, että pitää sen paremmalla puolella (h13y). ”asiakkaiden 
puskemista paremmalle puolelle” kuvataan seuraavasti: Voi sanoo vaikka, että 
mietis nyt, että jos sä nyt sillain vaikka joutusit vankilaan, niin sä saattaisit olla 
55-vuotias kun seuraavaks vapaudut. Sille voi kuvastaa sitä tilannetta, mikä nyt 
on ja sanoa, että älä nyt jätä tätä mahdollisuutta käyttämättä, mikä sulle on nytte 
annettu ja että sulla on nyt hyvällä mallilla tämä, hyvällä saralla, et nyt jatkat 
vaan, että älä enää palaa siihen entiseen. Mietitään etukäteen niitä seurauksii, 
että mitkä ne saattais olla (h14y).
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tämän tapaista jatkuvaa ja erilaisiin kriisitilanteisiin nopeasti vastaavaa tukityötä 
sisältyy siis erittäin paljon myös muiden haastateltavien työhön eli …ajatuk-
sellista työskentelyä sen rikollisuuden vähentämiseks tai päihteiden käytön 
vähentämiseks, et pohditaan niitä juttuja kaiken muun tukitoiminnan lisäksi 
(h23y). Parhaimmillaan …tuki tai apu on sitä, että herätellään sitä motivaatiota 
ja saadaan näkemään jollain tavalla se mahdollisuus siihen, että voisi elää 
myös toisenlaista elämää. Monellahan se varmaan on se ajatus siitä, että se 
elämä nyt on tällaista ku se on ja ei sitä voi millään enää muuttaa. Ni tavallaan 
et saada näkemään sitte sitä toivoa ja semmosta mahdollisuutta siihen, et aina 
voi jotakin muuttaa (h23y).

miten paljon tukityö vie sitten aikaa ja kuinka sitä koordinoidaan muuhun toimin-
taan? Haastattelut olivat kuitenkin melko yhteneväisiä sen suhteen, että  …aika 
vaikee nyt sanoa jotain prosenttilukemaa, oikeestaan lähes mahdotonta (h12y). 

tukityön todettiin kuitenkin vaativan paljon aikaa, jos sen halusi tehdä hyvin 
ja perusteellisesti eli …jos joku asia on kesken tai on jotain hoidettavaa, niin 
kyllähän siihen nyt menee 100-prosenttisesti koko asiakastilanne (h6y). tällai-
sia ”kesken olevia asioita” yhdyskuntaseuraamuksissa voivat olla työelämään 
ja asumiseen liittyvät ongelmat. tukeminen niiden selvittämisessä vaatii …
alkuohjausta ja motivointityötä sekä samalla myös ohjausta eli varmistetaan se, 
että varmistetaan, että asiakas tietää, että miten se, missä se, miten se jättää 
asumistukihakemuksen, missä ja miten se hoitaa työnhaun kuntoon.

myös toimeentuloon ja sosiaalietuuksiin liittyvien asioiden hoito saattoi useiden 
haastateltavien mielestä vaatia erittäin paljon aikaa eli …saattaa olla miljoona 
asiaa mitä johonkii raha-asioitten selvittelyy tai eläkeasioitten selvittelyy tai 
Kela-juttujen selvittelyy kuuluu (h17y).

tällainen toiminta saattoi monien mukaan johtaa myös tukityön väärinkäyttöön, 
koska …samaa asiakasmäärää tekevä voi olla kauhean kiireinen jonkun asi-
akkaan kohdalla, kun sen asiakkaan erilaisten asioiden hoitaminen ja muihin 
viranomaisiin yhteydessä oleminen on tänä päivänä aika hankalaa, kun on 
tietyt puhelinajat ja jotkut ei vastaa ikinä niihin sähköposteihin. Sit se työntekijä 
kertoo, et se ei jaksa eikä ehdi tehdä muuta (h18y).

tukityön dokumentointi on epämääräisyytensä vuoksi kuitenkin vaikeaa. vaike-
utta lisäävät myös käytössä olevien tietojärjestelmien jäykät luokitukset …ja sit 
jos kattoo jotain kirjaamisia ja työskentelyjä, niin tavallaan sieltä ei kyllä kuvastu 
se mitä, kaikkea tehdään. Ei mitenkään. Ei sitä saada niin kun ylös sinne (h18y).

dokumentointia hankaloittavat myös henkilöstön erilaiset tavat kirjata tukitoimia 
ja huomioida tarpeellisella tarkkuudella kaikki tähän liittyvä muu työ eli … ne kar-
totukset ja sitten semmonen seurantalehti, minnekä nää tavoitteet sitten arvioi-
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daan ja tehdään loppuarviointi sitten, kun asiakkuus päättyy, niin ei se varmaan 
aivan aukotonta oo, että totta kai siinä on tietysti se, että sillä työntekijällähän 
se parhain tieto on. En tiedä sit, että kuinka paljon semmosta kirjottamatonta 
tietoa varmasti onkaan (h22y). Lisäksi …jos ajatellaan sitä työskentelyä, missä 
kirjataan suunnitelma ja tavoitteet ja keinot, niin ne on aika suppeita (h10y).

Haastattelut osoittivat asiakkaiden tukemisen olevan yhdyskuntaseuraamus-
työhön keskeisesti kuuluva elementti, joka vaikuttaa lähes kaikkeen muuhun 
toimintaan. tukityön yksilöllinen luonne sekä vaikeus määritellä ja suunnitella sitä 
tekee sen laadun kannalta silti ongelmalliseksi. asiakkaiden saama tuki voi vaih-
della ja kohdistua asiakkaiden tarpeiden kannalta epätarkoituksenmukaisesti. 
tuki voi joidenkin olla ylimitoitettua sen jäädessä toisten kohdalla alimitoitetuksi. 
siksi onkin tärkeää kehittää organisatorisia käytäntöjä ja ohjaamismalleja tavalla, 
joka tukee ja koordinoi tukimuotoisia toimintoja. tällaisia toimintoja ei kuitenkaan 
ollut tarpeeksi. olemassa olevia ohjaus- ja johtamiskäytäntöjä pidettiin myös 
tässä suhteessa ongelmallisina samoin kuin ohjeistusta. 

Paneutuminen ja välittäminen 

teemarunko:

 1) mitä paneutuva ja välittävä tarkoittaa yhdyskuntaseuraamustyössä  

 2)  millaista se on laadultaan 

 3)  miten paljon asiakkaiden asioihin ja ongelmiin voidaan paneutua

Paneutuminen ja välittäminen rinnastetaan usein myös empatiaan, joka voidaan 
trotterin (2006, 32) mukaan puolestaan ymmärtää yhdyskuntaseuraamustyössä 
asiakkaiden tunteiden ja näkemysten huomioimisena. olennaista empaatti-
sessa työotteessa on reflektiivinen kuuntelu sekä rikosseuraamusasiakkaiden 
tunteisiin, ongelmiin, mielialoihin sekä tunnelmiin eläytyminen ja vastaaminen. 
tällaisena se muistuttaa psykoterapiassa käytettyä terapeuttista kuuntelua 
olematta kuitenkaan sitä (vrt. DeLude & Mitchell & Barber 2012). 

empaattinen työote on fokusryhmien mukaan olennainen osa yhdyskunta-
seuraamustyössä vaadittavaa ammatillisuutta, joka koskee kaikkia asiakkaita 
samalla tavalla eli …käytössä oleva metodihan lähtee siitä, että kaikkea vähän 
kysytään sillon kun lähetään keskustelemaan asiakkaan kanssa, niin jokainen 
asia pitäis silleen ystävällisesti puhuttaa auki (h5f).

ammatillisena ja objektiivisena työotteena empaattisuus on vaativaa, koska 
se edellyttää myös itsensä alttiiksi panemista vuorovaikutussuhteessa tavalla, 
jossa ei voi paeta ammatillisen roolin taakse eli …sellasta tekoymmärtävää ei 
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voi esittää, kyllä siihen pitää antaa myös palanen itsestä, mikä toisaalta tekee 
tän työn välillä tosi raskaaksi (h17f).

empaattisuuden ja paneutumisen aste kuitenkin vaihtelee muiden ulottuvuuk-
sien tavoin seuraamuksen pituudesta ja sen aikana syntyneen asiakassuhteen 
luonteesta riippuen. tässäkin yhteydessä lyhyet sekä pidemmät yhdyskunta-
seuraamukset eroavat eli kuten seuraavassa haastattelukatkelmassa todetaan: 
Jos se on sitte joku kuukauden pätkä, niin ehkä siinä sitten ei ole järkeäkään 
myöskään sen asiakkaan kannalta paneutua kovin syvällisesti. Mutta sitten jos 
on kyseessä tämmönen kolmen vuoden vaikka asiakkuus, niin sitten ihan se 
lähtökohtakin on eri eli paneudutaan sen asiakkaan tilanteeseen ja sen luotta-
muksen rakentamiseen ja siihen vuorovaikutukseen (h4f).

Paneutuvan ja välittävän työn onnistumista ja laatua mittaa fokusryhmäläisten 
mukaan parhaiten se ...minkälainen tunne asiakkaalle jää sen tapaamisen 
jälkeen… Puhuttiinko nyt minulle tärkeistä asioista, minun elämääni kuuluvista 
asioista, vai puhuttiinko niiden sivu tai ohi (h2f). epäonnistumista mittaa ehkä 
parhaiten se … että sitten asiakas sanois, että voinko vaihtaa työntekijää (h12f).

millä tavalla työ sitten vaihteli tässä ulottuvuudessa? sitä kuvataan seuraavassa 
yksilöhaastattelujen pohjalta sekä kielteisemmässä (<3) että myönteisemmässä 
(>3) sävyssä kuviossa näkyvällä tavalla.

Pahimmillaan työntekijä saattaa hoitaa asiakkan 
puolesta asioita (h8y) 

Joskus huomaa vellovansa siinä tunnetilassa (h2y) 

Jos asiakkaalla motivaatio nolla niin en mä sitä 
paasaamaan ala (h3y) 

Sanotaa et 50 prosentin  myötätunto et kuuntelee 
asiakasta sopivasti (h16y)   

Meillä asiakastapaamisia valmistellaan todella 
perusteellisesti (h15y)  

Siihen asiakkaan tilanteeseen paneutuminen on tän 
työn ydin (h21y) 

Epäsuhtaisuus – 
yli- tai alimitoitus 

Sopusuhtaisuus – 
oikein kohdennettu  

1	   2	   3	   4	   5	  

 

Kuvio 27. Henkilöstön näkemys paneutumisen ja välittämisen merkityksestä

yksilöhaastatteluissa haastavimmaksi koettiin paneutuvan ja välittävän työotteen 
sopeuttaminen muodollisen ja rangaistuksellisen täytäntöönpanon vaatimuksiin.  

tilanteita, joissa näiden vaatimusten kohdalla vallitsi epäsuhta, kuvattiin kieltei-
semmässä mielessä seuraavasti; 1) Ehkä työntekijä alkaa jopa pahimmillaan 
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hoitaa sitten asiakkaan puolesta niitä asioita, että siinä mennään vähän semmo-
seen, alkaa hämärtyä se raja, että nyt mikä kuuluu tähän mun työhön ja mistä 
tän asiakkaan itsensä pitää ottaa enemmän vastuuta (h8y); 2) Jos itse menee 
jotenkin niin siihen tunnetilaan mukaan, niin sitten siihen voi jollakin tapaa jäädä 
vain vellomaan (h2y); 3) Jos lähtökohtasesti asiakkaalla motivaatio on johonkin 
juttuun nolla, niin en mä sitä paasaamaan ala (h3y).

ensimmäisessä esimerkissä kuvataan tilannetta, jossa johtotehtävissä olevan 
haastateltavan (h8y) alaisuudessa oleva työntekijä huomioi liikaa valvontaran-
gaistusasiakkaan toiveita sitä huolimatta, että tämä on syyllistynyt laiminlyön-
teihin. työntekijä siirtää toimistolla pidettäviä toimintaohjelmatunteja …jonnekin 
muualle jos asiakas vaikka vetoo, ettei pääse niille.  Liiallinen välittäminen 
johtaa selkeissä rikkomustilanteissa kuitenkin siihen ...et sit ei ehkä kauheasti 
vaaditakaan siltä asiakkaalta, et nyt ryhdyt järjestämään tätä asiaa niin, että 
pääset vaan että lähtee sit hirveen helposti sitä viemään sitä työtä muualle tai 
antaa niitä mahdollisuuksia, vaikka esimerkiksi tämmösten päihtymysten vuoksi 
tapahtunut useita rikkomuksia, nin kuitenkin, että jospa nyt vielä. empaattisuu-
den väärinkäyttö ei ole myöskään hyvä täytäntöönpanon rangaistuksellisen 
uskottavuuden kannalta, koska …asiakkaat ei sit oo enää yhdenvertasessa 
asemassa.

johdon edustajan (h8y) mukaan ihannetavoite paneutuvassa työssä on …kun 
se ihminen on siinä pöydän toisella puolella, niin sä pystyt välittämään sen 
kiinnostuksen sitä ihmistä kohtaan ja olemaan ystävällinen ja olemaan empaat-
tinen, ja asettamaan samalla myöskin niitä tarvittavia rajoja ja ohjaamaan ja 
kuuntelemaan, semmoseen avoimeen, motivoivaan vuorovaikutukseen. 

toisessa esimerkissä (h2y) on puolestaan kyse ristiriitatilanteesta, joka syntyy 
siitä, kun on …vähän liian tunteella mukana siellä päässä. Haastateltavan (h2y) 
mukaan tunteita voi toki käyttää asiakastyössä eli olla tunteella mukana …kun 
itse on saanut myöskin asiakkailta sitä palautetta, että oikeesti sillon kun ite 
on kiinnostunut ja oikeesti välittää, niin sillon asiakaskin sen huomaa. tämän 
kääntöpuolena on …tunnetilaan vellomaan jääminen… Kun työntekijänähän 
mulla pitäis olla kuitenkin jotain näkemystä, että mihin suuntaan tästä lähdetään 
tai mitä nyt tehdään ja näin. 

tunnetilaan ”vellomaan jääminen” on pitkittyessään täytäntöönpanon tavoitteiden 
kannalta haitallista eikä edistä myönteistä kehitystä eli … siinä tilanteessahan 
se [paneutuminen ja välittäminen] voi olla myöskin asiakkaan kannalta huono 
(h2y). se on ongelmallista myös sanktioinnissa …varsinkin jos se on ollut joku 
sellanen tilanne, että on itse vaikka jotenkin pettynyt siihen, miten se asiakas on 
toiminut tai jotain, niin silloin huomaa, että se on itsellekin inhottava tilanteena, 
että no niin nyt me joudutaan tätä asiaa käsitteleen. Ja sitten taas seuraavalla 
kerralla pitäiskin olla taas toisissa fiiliksissä tai toisenlaisella meiningillä (h2y).
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kolmannessa esimerkissä tukipartiossa oleva (h3y) painottaa sitä, kuinka hänen 
työssään on tärkeätä asiakkaan oma motivaatio eli …jos oikeesti on yritystä 
ja ajatusta siihen normieloon niin ei sitä miestä välttämättä lisää halua painaa 
vaan pikemminkin enemmänkin auttaa kun vetää mattoa alta (h3y). 

tämä sama ajattelu toistui myös muiden haastateltavien lausunnoissa eli pa-
neutuvan ja välittävän työotteen vaikeus motivoitumattomien yhdyskuntaseuraa-
musasiakkaiden kohdalla koettiin yleisemminkin ongelmaksi, kuten esimerkiksi 
seuraavassa haastattelukatkelmassa (h17y) todetaan: Jos jollakin asiakkaalla 
on halu ja motivaatio muuttaa jotenkin sitä elämää ja ne haluaa ja näkee, et ne 
haluu sitä tukee ja ottaa sitä vastaan, niin sitten semmoisille ehkä helpommin 
antaa sitä tukee ja paneutuu enemmän ja antaa useimmin aikoja. Mutta sitten, 
jos se asiakas ei ite siihen halua suostuu tai sitoudu siihen haasteeseen, niin 
sit otetaan se minimi.

ongelmana paneutumisessa ja välittämisessä on siis edellä kuvatun perusteella 
liiallisuus ja toisaalta taas alikäyttö eli ”minimi” joidenkin asiakkaiden kohdalla.   

myönteisemmissä lausunnoissa painotettiinkin sopusuhtaa eli paneutumisen 
ja välittämisen yhteensovittamista yhdyskuntaseuraamustyön rajoittavien ele-
menttien suhteen siten 1) et sen pitää  sillai niin kun rajallisena, sanotaan, et 
50 prosentin myötätunto, et ymmärtää asiakasta ja kuuntelee häntä, mut ei 
lähde kuitenkaan sitten itkemään asiakkaan kanssa sitä tilannetta, vaan melko 
nopeesti lähtee sitten ratkasumallien puolelle, mutta kuuntelee ensin huolellisesti 
ja oikeesti kuuntelee (h16y).

Paneutuminen ja välittäminen ammatillisina työvälineinä eivät ole pelkästään 
tunnetilojen ohjaamia asenteita eli …siis jos kovin tunteellisesti ja näin suhtau-
tuu näihin, niin sitä ei jaksa ja se ei auta sitä ihmist yhtään tippaa. tärkeätä 
sen sijaan on 2) että on kiinnostunut oikeasti sen asiakkaan asioista, ja että 
työntekijä on valmistautunut siihen tapaamiseen, että se muistaa esimerkiksi 
sen asiakkaan elämäntilanteesta asioita (h15y). 

Paneutuminen ja välittäminen tarkoittavatkin käytännössä, että …työntekijä on 
paneutunut siihen tapaamiseen sen verran, että kun se asiakas tulee tänne, 
niin hänelle tulee semmoinen tunne, että toi muistaa mut ja se tietää tän mun 
tilanteen (h15y). tapaamiset eivät siksi …voi olla tosiaan mitään semmoisia 
liukuhihnatapaamisia, että moi, mitä sulle kuuluu, että pitää muistaa oikeasti, 
että missä mennään, ja sillain se sitten pysyy ja säilyy se kiinnostus (h15y).

Paitsi ammatillisuutta paneutuminen ja välittäminen ovat siis myös … jonkin-
näkönen persoonallisuuden piirre, mitä välttämättä ei kaikilla ole (h10y). tämä 
tarkoittaa …että siihen asiakkaan tilanteeseen paneutuu aidosti, se on tämän 



146

toiminnan ydin (h21y). on tärkeää …että asiakas tulee oikeesti kohdatuksi ja 
kuunnelluksi, se on niitä asiakastyön peruselementtejä (h12y).  

”aitous” ja !oikeesti kohtaaminen” ovat paneutuvan ja välittävän työotteen pe-
ruselementtejä. ne tarkoittavat tukipartion työssä sitä, että … lähdet vilpittömin 
mielin, niin kyllä se asiakas, se toinen keskustelukumppani sen huomaa (h14y). 
esimerkiksi kotikäynneillä on pyrittävä olemaan …mahdollisimman ymmärtäväi-
nen ja keskustelemaan hyvin sillain avarakatseisesti ja hyvin laajasti monesta 
asiasta, ettei vaan jankata tai puhuta joka kerta kun nähdään, tavataan, niin aina 
vaan samoista asioista, vaan sillain että kaikennäkösii, asioista jotka kiinnostaa 
tätä asiakasta, mistä hän haluu jutella… Se on vaan semmonen rento ote tähän 
työhön… Se on mun mielestä kaikista ratkaisevin, semmonen ihmisläheinen 
ote, niin se tuottaa varmasti tulosta. Ja semmonen hienotunteinen, eli oot itse 
työssä riittävän nöyrä ja silti riittävän ylpee omasta työstä eli semmosen kultasen 
keskitien kun siinä löytää, niin kaikki työtehtävät ja tapaamiset ja kohtaamiset 
sujuu 99-prosenttisesti tosi hyvin, odotettua paremmin.

tällaisena paneutuva ja välittävä työote on täytäntöönpanon vaatimukset huo-
mioon ottaen …aika haastava palapeli sillä tavalla, että asiat on hyvin erilaisia 
ja joskus pienellekin asialle pitää varata paljon aikaa ja sit toisaalta, tietysti 
valvonnalle tietyt tavoitteet ja valvoja joutuu määrittelemään ne keskeiset työs-
kentelyalueet (h11y).  

miten paljon aikaa paneutuminen ja välittäminen ammatillisen toiminnan väli-
neinä vaativat ja miten sitä arvioidaan ja seurataan?

tukiulottuvuuden tavoin myös paneutuvan työn mittaaminen on vaikeaa …kun 
meillä kuitenkin sitten katotaan aika lailla luvuilla näitä asiakasmääriä niin nyt 
itsensä kokee paljon työllistyneemmäksi se, jolla ne asiakkaat viipyy siellä sisällä 
pidempään kuin se, joka hoitaa ne nopeammin alta pois (h19y). Haastateltavan 
mielestä pitäisikin …luopua ehkä siitä tasajaosta asiakkaiden määrässä ja 
miettiä enemmän sitä, että mihinkä se työntekijän aika todella riittää.

toimistoissa työ vaihteleekin paneutumisen ja välittämisen suhteen niin, että 
… niitä on tässä toimistotasollakin hyvin eritasosta paneutumista, että todella 
semmosta, miten sitä nyt sanois, että todella tutkitaan sen asiakkaan tilannetta 
ja käydään sen kans yhdessä läpi ja ollaan kovastiki mukana sen asiakkaan 
muutoksessa ja näin ja sitten on ehkä sitä toista päätä, että on enemmän sitä 
rangaistuskeskeistä ajatteluu jossain tapauksissa, että hoidetaan nää rangas-
tukset nyt tästä pois, mut että ei mennä ihan niin syvälle sitte sen asiakkaan 
tilanteeseen välttämättä ja jotenki sen kultasen keskitien löytäminen tietysti olis 
tärkeetä, mutta se on myös aika vaikeeta (h20y).
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Haastattelut osoittivat paneutumisen ja välittämisen olevan keskeinen osa yh-
dyskuntaseuraamustyön ammatillisuutta. ammatillisesti käytettynä se edistää 
parhaimmillaan yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden motivoinnissa rikoksettomaan 
elämäntapaan. Paneutuva ja välittävä työote vaatii paljon ja aikaa ja syventy-
mistä asiakkaille tärkeisiin asioihin. yksittäisen työntekijän ammatillisuudesta 
riippuukin paljon, miten paneutuminen ja välittäminen onnistutaan yhteensovit-
tamaan muun täytäntöönpanon kanssa. tässä esiintyy jonkin verran vaihtelua 
toimistotasolla, joka saattaa olla joskus ongelmallista rikosseuraamustyön 
taustaolettamusten kannalta (vrt. rangaistuksellinen yhdenmukaisuus, organi-
satorinen tehokkuus sekä kuntouttavan ja tukevan työn tarkoituksenmukainen 
kohdistuminen).
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VII VANKIEN JA YHDYSKUNTASEURAAMUS-
ASIAKKAIDEN TULOKSET

7.1  Kyselyaineisto ulottuvuuksittain

7.1.1 Järjestys, turvallisuus ja hallinto

Vastaanotto

Vangit Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat

Minusta huolehdittiin hyvin tultuani 
tähän vankilaan

Minusta huolehdittiin hyvin 
asioidessani ensimmäistä kertaa yks-
toimistossa

Henkilökunta on tässä vankilassa 
kohdellut minua alusta lähtien 
yksilönä

Henkilökunta on tässä toimistossa 
kohdellut minua alusta lähtien yksilönä

Tunsin itseni todella yksinäiseksi 
ensimmäisten kolmen päivän aikana 
tässä vankilassa

Ryhtyessäni suorittamaan 
seuraamustani tunsin itseni 
ensimmäisten kolmen viikon aikana 
todella neuvottomaksi

Tässä vankilassa minut perehdytettiin 
päiväjärjestykseen ja sen ajoitukseen

Minut perehdytettiin seuraamuksen 
suorittamisen vaatimuksiin ja 
velvoitteisiin

Minulle tehtiin riittävän selväksi 
vankeuteni aikana rangaistusajan 
suunnitelmaan liittyvät tavoitteet

Minulle tehtiin riittävän selväksi tämän 
seuraamuksen suunnitelmaan liittyvät 
tavoitteet

Tullessani vankilaan minut sijoitettiin 
osastolle perehdyttämättä vankilan 
toimintaan

Tullessani ensimmäistä kertaa 
toimistoon minut perehdytettiin hyvin 
seuraamukseni suorittamiseen liittyviin 
ehtoihin ja toimintoihin

vastaanottoa mitattiin kuuden eri väittämän avulla, jotka liittyivät mm. kohteluun, 
perehdyttämiseen ja rangaistusajan suunnitelman tavoitteiden selkeyteen. eri-
tyisen tyytyväisiä vastaanottoon olivat yhdyskuntaseuraamusasiakkaat, joista 
tyytyväisten tai erittäin tyytyväisten osuus oli peräti 97 prosenttia (ka. 4,3). 
yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden tyytyväisyys heijastui myös avovastauksiin. 
epäkohtia vastaanottoon liittyvissä kysymyksissä ei esitetty. avolaitosvangeista 
erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli 63 prosenttia. tyytymättömiä oli 15 prosenttia 
(ka. 3,5). suljetuissa vankiloissa vastaanotto sen sijaan koettiin huomattavasti 
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puutteellisempana (ka. 2,9) ja niissä erittäin tyytyväisten tai tyytyväisten osuus 
oli vain 29 prosenttia. tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli 41 prosenttia. 
siihen, miten tyytyväisiä vastaanottoon oltiin vankiloissa, oli suuri merkitys sillä, 
oliko henkilökunnalta saatu tietoa vankilassa noudatettavista säännöistä ja 
käytännöistä. avovankiloissa 13 prosenttia ja suljetuissa vankiloissa peräti 41 
prosenttia vangeista ilmoitti, ettei ollut saanut kyseistä tietoa. 
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Kuvio 28. vastaanottoa mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa vanki-
loissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

avovastausten ja kyselyaineiston perusteella suljetuissa vankiloissa oltiin 
tyytymättömiä päiväjärjestykseen perehdyttämiseen (ka. 2,7) sekä vankilan 
toimintaan perehdyttämiseen (ka. 2,7). osa vangeista koki, ettei vankeuden 
alussa ohjeistettu riittävästi talon tapoihin eikä kysymyksiin saatu vastauksia. 
varsinkin nuoret ja ensikertalaiset vangit kaipasivat perehdytystä: 

Ehdottomasti enemmän tietoa vankilasta, mihin vanki sijoitetaan. Min-
kälainen käytäntö on vankilassa. Mitä varusteita siellä tarvitaan. Mitä 
on mahdollista ottaa mukaan. Tarkempi vankilakohtainen selvitys. Tieto 
määräyksen tullessa: kerrottu, millainen vankila on kyseessä (avovankila, 
suljettu vankila avo-osasto yms.). Perustelut miksi on valittu kyseinen 
vankila ja mitä eroa niillä on.

vastauksissa nousivat esille myös epäkohdat siitä, miten rangaistusajan suunni-
telman tavoitteet selvennettiin suljettujen vankiloiden vangeille (ka. 2,7). vankien 
mukaan ransua ei tehty kunnolla, tai sitä ei vankilan puolesta toteutettu. sijoitte-
lun todettiin kestävän useissa vastauksissa liian kauan, lisäksi sijoittelupäätöksiin 
oltiin usein tyytymättömiä; sijoiteltiin vääriin paikkoihin. kritiikkiä avovastauksissa 
saivat arviointikeskukset ja arviointeja tekevä henkilöstö. arvostelua esitettiin 
siitä, että arviointi tehdään paperien perusteella eikä arviointikeskuksessa 
paneuduta vangin todelliseen tilanteeseen: 
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Arvioinnin ja Ransun teko kestänyt jo yli 7 viikkoa ja edelleen kesken. 
Mitään ohjeita, sääntöjä tai päiväaikatauluja en ole saanut. Suljettiin vaan 
koppiin ja ekat viikot meni vaan kun yritti seuraamalla oppia miten sys-
teemi toimii. Jos vartijoilta kysyy ruuan jaon yhteydessä jostain, niin saa 
vain epämääräisen vastauksen ja ovi lyödään lukkoon. Usein vastaukset 
olleet vääriä ja esim. tapaamiset eivät tämän takia aluksi onnistuneet. 
Ei varmasti olisi vaikeaa tehdä paperia, jossa annettaisiin ohjeet ja ajat, 
sekä muu tarpeellinen informaatio. Myös kaikkien lomakkeiden saaminen 
on liki mahdotonta…

yhdyskuntaseuraamusasiakkaat olivat varsin tyytyväisiä vastaanottoon ja 
vastauksissa painotettiin opastuksen tärkeyttä seuraamuksen alkuvaiheessa. 
avovastauksissa toistui myönteisinä asioina henkilökunnan kannustava, huo-
mioiva ja ystävällinen asenne seuraamuksen alussa. asianmukainen ja selkeä 
opastus sai varsin positiivista palautetta. 

Opastus palvelun alkaessa on tärkeää. Täytyisi myös jotenkin meidän 
ajateltava jokaisen soveltuvan ammattiinsa ja koulutusta vastaavaan 
palvelupaikkaan. Ei kai moisen luulisi olevan tämän maan viisaille päät-
täjille mahdoton asia hoitaa. 

taustatekijöiden mukaan erityisesti ykp-asiakkaat olivat tyytyväisiä vastaanot-
toon. samoin vanhemmat asiakkaat ja vangit olivat nuorempia tyytyväisempiä. 
yhdyskuntaseuraamusasiakkaat, joiden seuraamus oli kestänyt alle kuusi kuu-
kautta, kokivat vastaanoton myönteisemmin kuin pidemmän aikaa seuraamusta 
suorittaneet.  avovankiloissa vangit, joilla oli tuomiota pidempi aika jäljellä, olivat 
vastaanottoon tyytyväisempiä kuin muut.  

Järjestys

Vangit Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat

Tässä vankilassa on hyvä kontrolli Seuraamusten toimeenpanoa 
kontrolloidaan hyvin tässä toimistossa

Henkilökunta huolehtii hyvin turvalli-
suustehtävistään tässä vankilassa  

Vankilan säännöt ja ohjeet on tehty 
minulle selviksi

Minulle tuomitun seuraamuksen 
säännöt ja ohjeet on tehty selviksi

Tämän vankilan toiminta on hyvin 
organisoitu

Seuraamuksen toimeenpano tässä 
toimistossa on selkeästi organisoitu

 

Tässä toimistossa minulle on laadittu 
selkeä aikataulu seuraamuksen 
suorittamiseksi
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järjestys-ulottuvuutta mitattiin neljän väittämän avulla, jotka vankiloissa liittyivät 
kontrolliin, turvallisuuteen, sääntöihin ja vankilan organisointiin. yhdyskunta-
seuraamustoimistoissa järjestyksellä tarkoitettiin seuraamuksen aikatauluihin, 
kontrolliin, sääntöihin ja organisointiin liittyviä asioita. järjestys koettiin hyväksi 
niin yhdyskuntaseuraamustoimistoissa kuin vankiloissakin. yhdyskuntaseu-
raamusasiakkaista jopa 97 prosenttia oli tyytyväisiä järjestykseen (ka. 4,4). 
avolaitosvangeilla vastaava osuus oli 76 prosenttia (ka. 3,6) ja suljetuissa 
vankiloissa 59 prosenttia (ka. 3,3).  
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Kuvio 29. järjestystä mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa vankiloissa, 
avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

avovastauksissa ilmeni, että järjestyksenpidon katsottiin vaikuttavan elämänlaa-
tuun myönteisesti. tulovaiheen vastaanottoon liittyvien epävarmuustekijöiden 
jälkeen vankien ja erityisesti yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden vastauksista 
ilmeni tyytyväisyys siihen, että perehdyttäminen ja opastaminen seuraamuksen 
suorittamiseen ja sääntöihin oli asianmukaista. taustatekijöiden perusteella 
muita tyytyväisempiä järjestykseen olivat vanhemmat vangit ja yhdyskuntaseu-
raamusasiakkaat sekä vangit, jotka olivat saaneet henkilökunnalta tietoa vankilan 
säännöistä ja käytännöistä. sovitut asiat pitivät ja kysymyksiin sai vastauksia. 
moni oli tyytyväinen, että arjessa oli säännönmukaisuutta, rutiineja ja järjestystä.   

Toimisto, jossa asioin on hoitanut ja tehnyt selväksi ne asiat, joita nouda-
tetaan. Käytös on ollut asiallista ja minua on kuunneltu kaikissa asioissa.

toisaalta tyytymättömyyttä saatettiin kokea vankilan toiminnan organisoimiseen, 
turvallisuuteen tai kontrolliin. arvostelua esitettiin esimerkiksi siitä, että vankia 
saatettiin siirrellä paikasta toiseen perustelematta siirtoja. erityisesti vangit 
esittivät kritiikkiä kuitenkin epäjohdonmukaisuuksista säännöissä ja ylipäänsä 
siitä, ettei vanki saanut käyttöönsä vankilan sääntöjä ja ohjeita. 
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Vankilan yhtenäiset säännöt muuttuvat vartijoiden mukaan. En saa hal-
tuuni vankilan säädöksiä ja asetuksia joita vangeilla on.

Eniten rassaa se, ettei tässä vankilassa ole kovin yhdenmukaiset sään-
nöt. Yhtä asiaa kysyt niin saat aika monta erilaista vastausta. Luulisi 
vankilassa olevan helppo tehdä ja noudattaa selkeät, kaikkia vankeja 
koskevat säännöt.

suljetuissa vankiloissa esimerkiksi sellaiset vangit, jotka olivat aikaisemmin 
suorittaneet yhdyskuntaseuraamuksia, olivat järjestykseen muita tyytymättö-
mämpiä. kokemus vapaammasta seuraamuksesta lienee vaikuttanut heidän 
näkemykseensä. myös uusijat kokivat järjestyksen kielteisemmin kuin ensi-
kertalaiset. rangaistusta suorittavat vangit olivat tyytymättömämpiä kontrolliin, 
ohjeistuksiin ja organisaatiokysymyksiin kuin tutkintavangit. järjestystä pidettiin 
myös huonompana, jos seuraamus oli alkanut toisessa laitoksessa.
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Oikeudenmukaisuus

Vangit Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat

Tiedän miten toimia tässä vankilassa 
kun haluan muutosta itseäni 
koskevaan päätökseen

Tiedän miten toimia tässä toimistossa, 
kun haluan muutosta itseäni 
koskevaan päätökseen

Vangit jotka noudattavat sääntöjä 
saavat eniten etuja tässä vankilassa  

Tässä vankilassa minua kuullaan 
ennen minua koskevien päätösten 
tekoa

Tässä toimistossa minua kuullaan 
ennen minua koskevien päätösten 
tekoa

Saamani oikeudet ovat asianmukaiset 
ottaen huomioon käyttäytymiseni  

Kohtelu tässä vankilassa on asiallista 
riippumatta siitä kuinka itse käyttäydyn

Kohtelu tässä toimistossa on asiallista, 
kun käyttäydyn hyvin

Kurinpito kohdistuu 
oikeudenmukaisesti tässä vankilassa

Velvoitteiden ja vaatimusten 
rikkomuksiin reagoidaan 
oikeudenmukaisesti tässä toimistossa

Päihdetestaus tehdään tässä 
vankilassa asianmukaisin perustein

Päihdetestaus tehdään tässä 
toimistossa asianmukaisin perustein

Poistumislupiin myönnetään matka-
aikaa yhtäläisin perustein kaikille 
vangeille tässä vankilassa  

Poistumislupia myönnetään 
samanlaisin perustein tässä 
vankilassa  

oikeudenmukaisuutta mitattiin vankikyselyssä yhdeksällä väittämällä ja yhdys-
kuntaseuraamusasiakkaiden kyselyssä viidellä väittämällä. kuviosta 30. näkyy 
selvästi, kuinka yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankien kokemukset 
oikeudenmukaisuudesta erosivat. yhdyskuntaseuraamusasiakkaista peräti 
93 prosenttia koki oikeudenmukaisuuden erittäin hyväksi tai hyväksi (ka. 4,2). 
erityisen hyväksi oikeudenmukaisuuden kokivat yhdyskuntapalvelua suorittavat, 
vanhemmat asiakkaat ja asiakkaat, joiden seuraamus oli kestänyt alle kuusi 
kuukautta sekä aikaisemmin yhdyskuntaseuraamusta suorittaneet.
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avolaitoksissa oikeudenmukaisuuteen erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli va-
jaa puolet (49 %) vangeista kun tyytymättömiä oli joka viides (ka. 3,2). muita 
tyytyväisempiä oikeudenmukaisuuteen olivat vanhemmat vangit sekä vankilan 
käytännöistä ja säännöistä tietoa saaneet vangit. suljetuissa vankiloissa oikeu-
denmukaisuuteen oltiin keskimääräistä tyytymättömämpiä (ka. 2,9). tyytyväisiä 
oli ainoastaan 26 prosenttia, tyytymättömiä oli vajaa kolmannes ja enemmistö 
(40 %) vangeista suhtautui asiaan neutraalisti. samoin kuin avolaitoksissa, 
oikeudenmukaisuuteen muita tyytyväisempiä olivat vanhemmat vangit ja ne, 
jotka olivat saaneet henkilökunnalta tietoa vankilan säännöistä ja käytännöistä.
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Kuvio 30. oikeudenmukaisuutta mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa 
vankiloissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

erityisen epäoikeudenmukaiseksi suljetuissa laitoksissa koettiin poistumislupien 
myöntämisen yhdenmukaisuus (ka. 2,6). ainoastaan 11 prosenttia vangeista oli 
sitä mieltä, että poistumislupia myönnetään samanlaisin perustein. eri mieltä oli 
35 prosenttia. Poistumislupien myöntämisperusteet koettiin epäoikeudenmukai-
seksi myös avolaitoksissa (ka. 2,9), joskin tyytyväisiä ja tyytymättömiä oli lähes 
yhtä paljon, noin 30 prosenttia. suljetuissa vankiloissa oikeudenmukaisuutta 
pitivät vankeusvankeja parempana tutkintavangit. syynä tähän saattaa olla se, 
että he eivät pääse lähtökohtaisesti samalla lailla poistumisluville kuin vankeus-
vangit, joten epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ei tämän asian osalta synny. 
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myös avovastauksissa epäoikeudenmukaisuutta koettiin erityisesti lupien 
myöntämiseen liittyvissä asioissa. useissa vastauksissa toivottiin, ettei lupia, 
etuisuuksia tai rangaistuksia jaettaisi niin kutsutusti pärstäkertoimen ja naa-
mataulun mukaan, vaan sääntöjen pitäisi olla kaikille samojen periaatteiden 
mukaiset. niin sanottujen vasikoiden koettiin saavan joko todellisten tai kek-
sittyjen ilmiantojen perusteella perusteettomia etuisuuksia. toisaalta koettiin 
epäoikeudenmukaiseksi, ettei omaa hyvää käytöstä noteerattu tai, että kaikkia 
vankeja rangaistiin yhden vangin teoista:

Lomani olen hoitanut kunnolla ja viettänyt ne tyttäreni ja poikani kanssa 
sekä tavannut äitiäni, koska haluan läheiset suhteet pitää omaisiini. 
Mutta esimies ilmoitti nyt että voin tavata lapsiani yhtä hyvin tässä ns. 
pleksitapaamisessa kerran viikossa 45 min, vaikka lapset ei halua tulla 
vankilaan tapaamaan ja heidän mielestään riittää että käyn lomilla 1 ker-
ran 2 kuukauden välein ja vain vuorokauden pituisella lomalla… Täällä 
minua syrjitään ja kohdellaan väärin, eikä tueta pyrkimystäni normaaliin 
elämään ja paluuseen siviiliin. Tästä kärsivät minä ja lapseni…

Ja koko talon rangaistus on väärin! Ei kuulu kaikkien kärsiä siitä jos joku 
rikkoo sääntöi. Se vaan kiristää enemmän hermoja jos kaikki pidetään 
23 h sellissä. Huumeista ymmärrän jos talo suljetaan ja ratsataan, mut 
että tappeluista yms.! Naurettavaa!

vankiloissa epäoikeudenmukaisuuden kokemukset liittyivät usein myös henkilö-
kunnan käytökseen, jonka koettiin pahimmillaan olevan mielivaltaista. säännöt 
eivät ensinnäkään olleet kaikille vangeille samoja. toiseksi epäreiluiksi koettiin 
esimerkiksi tilanteet, joissa asianosainen virkamies tai asian esittelijä myös 
päätti asian:

Jos annetaan lupa valittaa päätöksistä sen pitäisi ratkaista ulkopuolinen 
eikä sama henkilö joka on tehnyt päätöksen.

Tässä vankilassa vangit eivät ole tasavertaisessa asemassa etuuksien 
ja rangaistusten suhteen tai yli päätään minkään asian suhteen. Oma 
asiallinen ja hyvä käytös jätetään noteeraamatta.
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myös ne vangit joiden vankeus oli alkanut eri vankilassa tai jotka olivat olleet 
kyseisessä vankilassa yli puoli vuotta, kuuluivat vankiryhmiin, jotka kokivat kohte-
lunsa muita epäoikeudenmukaisemmaksi. avovastausten perusteella yksi vanki-
ryhmä oli lisäksi nk. jengiläiset. avovastauksissa ilmeni, että jengivankistatuksen 
(jr-merkintä) saaneita vankeja koettiin kohdeltavan epäoikeudenmukaisesti ja 
eriarvoisesti. erityisesti jengiläiset kokivat epäoikeudenmukaisena, että heitä 
rangaistiin kollektiivisesti. esimerkiksi lomille lähtö, toimintaan osallistuminen, 
koevapauteen tai avovankilaan siirto koettiin jengiläisten keskuudessa muita 
vankeja hankalammaksi omasta käytöksestä riippumatta. muutamissa vasta-
uksissa todettiin, että jengistatus oli tullut kaiken lisäksi aiheetta: 

Avotalot, koevapaus, nilkkapanta on ok. Niissä olette onnistuneet. Pahin 
virhe on että kaikilta joilla on JR-merkintä olette evänneet lomat, avotalot, 
koevapaudet yms... Nyt eristätte heitä yhteiskunnasta. Ettekö ymmärrä 
että se vaan lisää JR-merkinnän saamisen suosiota. Tätä tietä kun nyt 
lähdette kulkemaan on teillä kohta 2000 kpl jengiläisiä vankiloissa…  

avovastausten perusteella oikeudenmukaisuus oli yksi keskeisimmistä vankila-
elämän laatuun vaikuttavista tekijöistä. sen sijaan vapaudessa suoritettavissa 
yhdyskuntaseuraamuksissa oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset eivät 
nousseet saman lailla esille kuin vankeusrangaistuksissa, joita saatetaan suo-
rittaa hyvinkin eristetyissä oloissa. 

Olette asianmukaista henkilökuntaa olleet ainakin minua kohtaan. Kun 
itse käyttäydyn asiallisesti, niin ei myöskään ole ongelmia teidän kanssa. 
Koko vankeusaika on mennyt ok. 
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Turvallisuus

Vangit Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat

Minulla ei ole ongelmia muiden 
vankien kanssa tässä vankilassa  

Tässä vankilassa esiintyy paljon 
uhkaamista ja kiusaamista  

Minun ei tarvitse pelätä täällä muiden 
vankien vahingoittavan, kiusaavan tai 
uhkaavan minua  

Tässä vankilassa minun ei tarvitse 
pelätä henkilökohtaisen turvallisuuteni 
puolesta

Tässä toimistossa minun ei tarvitse 
pelätä henkilökohtaisen turvallisuuteni 
puolesta

Tässä vankilassa en ole havainnut 
vankien välistä painostusta, väkivaltaa 
tai uhkaa  

Tässä vankilassa minua ei ole 
painostettu sääntöjen vastaiseen 
käyttäytymiseen  

Tässä vankilassa jengiläiset 
painostavat henkilökuntaa  

Tässä vankilassa jengiläiset 
painostavat muita vankeja

Jengiläiset painostavat asiakkaita 
seuraamuksen aikana

Henkilökunta puuttuu päättäväisesti 
poikkeaviin tapahtumiin tässä 
vankilassa

Tässä toimistossa henkilökunta 
suhtautuu päättäväisesti rikkomuksiin 
ja epäselvyyksiin

Vankien välistä kiusaamista ei suvaita 
tässä vankilassa  

Kiusaamisen uhrit saavat 
tarvitsemansa avun henkilökunnalta  

Tässä vankilassa esiintyy paljon 
vankien keskinäistä väkivaltaa 
henkilökunnan tietämättä  
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turvallisuuteen liittyviä asioita selvitettiin vankikyselyssä 12 väittämällä. turvalli-
suuskysymykset eivät korostu yhdyskuntaseuraamusten suorittamisessa samalla 
tavoin kuin vankiloissa, niinpä yhdyskuntaseuraamusasiakkailta turvallisuuteen 
liittyviä asioita kartoitettiin vain kolmella väittämällä. turvallisuutta pitivät erittäin 
hyvänä tai hyvänä lähes kaikki (96%) yhdyskuntaseuraamusasiakkaat (ka. 
4,1). erityisen tyytyväisiä turvallisuuteen olivat yhdyskuntapalvelua suorittavat 
asiakkaat ja vanhemmat asiakkaat.  

avolaitoksissa turvallisuus koettiin lähes yhtä hyväksi kuin yhdyskuntaseuraa-
muksissa. turvallisuutta piti erittäin hyvänä tai hyvänä 89 prosenttia vangeista 
(ka. 3,9). myös suljettujen vankiloiden turvallisuuteen oltiin tyytyväisiä (ka. 
3,6). erittäin hyvänä tai hyvänä turvallisuutta piti 73 prosenttia vangeista (ka. 
3,6). Henkilökunnalta saatu tieto vankilan käytännöistä ja säännöistä paransi 
turvallisuuden kokemusta niin avovankiloissa kuin suljetuissa vankiloissakin. 
avovankiloissa turvallisuutta pitivät muita parempana myös vanhemmat vangit.
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Kuvio 31. turvallisuutta mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa vanki-
loissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

oli luonnollista, etteivät turvallisuuteen liittyvät kysymykset nousseet esille 
yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, joissa asiakkaan ja henkilöstön välinen 
vuorovaikutus perustuu ennemminkin tukeen kuin rangaistuksellisiin ja tur-
vallisuusperusteisiin vaikuttimiin. yhdyskuntaseuraamuksissa asiakkaat ovat 
myös hyvin harvoin tekemisissä toisten asiakkaiden kanssa. sen sijaan turval-
lisuusasioiden olisi olettanut korostuvan erityisesti suljetuissa vankiloissa, joissa 
ollaan useimmiten eristyneissä suljetuissa olosuhteissa, joissa korostuvat tiukat 
turvallisuusjärjestelyt. näin ei kuitenkaan ollut. turvallisuusasiat jäivät sivuosaan 
vankien avovastauksissa.   
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suljetuissa vankiloissa esimerkiksi väkivallan pelko, muiden vankien uhkailu 
tai jokin muu turvallisuuteen liittyvä asia otettiin esille vain prosentissa kaikista 
avovastauksista vankilaelämän laatuun vaikuttavana tekijänä. avovankiloissa 
asiaan kiinnitettiin vielä harvemmin huomiota.  

Joissakin vankiloissa pelkääjien eli lisko-osastoilla on myös vaarallisia 
vankeja pelkääjiä kohtaan.  

turvattomuutta koettiin kuitenkin esimerkiksi siitä, että toisten kuulustelupöytäkir-
joja luettiin yleisesti. myös jengiläiset aiheuttivat turvattomuutta. kyselyaineiston 
perusteella yhdyskuntaseuraamusasiakkaista painostusta jengiläisten taholta 
oli havainnut neljä prosenttia vastaajista. avovankiloissa vastaava osuus oli viisi 
prosenttia ja suljetuissa vankiloissa seitsemän prosenttia. joissakin vastauk-
sissa toivottiin, että jengiläiset laitettaisiin omaan osastoon tai omiin toimintoihin: 

Jengiläisille omat osastot, yksikin osastolla pilaa kaikkien muiden elämän!

Hyvä turvallisuus ilmeni välillisesti avovastauksista siten, että vangit toivat esille 
vankilaelämän laatuun vaikuttavana myönteisenä tekijänä, että saivat suorittaa 
rangaistuksensa omassa rauhassa. osaston ilmapiiri oli rauhallinen ja vangeilla 
oli riittävä yksityisyys. toisaalta kun turvallisuus oli hyvällä mallilla, vanki ei 
välttämättä kiinnittänyt asiaan juurikaan huomiota. kyselyaineiston perusteella 
turvallisuus koettiin kaikissa vastaajaryhmissä hyväksi yksittäistenkin väittämien 
perusteella. minkään väittämän keskiarvo ei alittanut kolmea. 
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7.1.2 Hyvinvointi

Hyvinvointi

Vangit Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat

Vangit joutuvat olemaan liian pitkään 
selleihinsä lukittuina tässä vankilassa  

Kokemukseni tästä vankilasta on 
todella epämiellyttävä

Kokemukseni tästä toimistosta on 
todella epämiellyttävä

Olen kokenut vankeuteni tässä 
vankilassa stressaavana

Seuraamuksen suorittaminen tässä 
toimistossa on ollut stressaava 
kokemus

Tunnen itseni kireäksi tässä vankilassa Tunnen oloni kireäksi seuraamusta 
suorittaessani

Ilmapiiri on tässä vankilassa hyvä Ilmapiiri on tässä toimistossa hyvä

Voin olla rento ja oma itseni tässä 
vankilassa

Voin olla rento ja oma itseni 
asioidessani tässä toimistossa

Pystyn nauttimaan joistain tekemistäni 
asioista tässä vankilassa  

Tässä vankilassa pystyn ilmaisemaan 
tunteeni

Pystyn kertomaan tunteistani 
asioidessani tässä toimistossa

Hyvinvointia mitattiin vankikyselyssä kahdeksalla ja yhdyskuntaseuraamus-
asiakkaiden kyselyssä kuudella mm. ilmapiiriin ja tuntemuksiin liittyvällä väit-
tämällä. vangeilta kartoitettiin hyvinvointiin liittyen selleihin suljettuna oloa, joka 
ei luonnollisestikaan ollut relevantti kysymys yhdyskuntaseuraamusasiakkailta. 
vankien pitäminen lukituissa selleissä eristettynä ja toimettomana suurimman 
osan vuorokaudesta vaikutti tulosten perusteella hyvinvointiin merkittävästi. 

yhdyskuntaseuraamusasiakkaista hyvinvointiinsa oli tyytyväisiä tai erittäin tyy-
tyväisiä 92 prosenttia vastaajista (ka. 4,2). tyytyväisimpiä olivat vanhemmat 
asiakkaat ja aikaisemmin vankilassa olleet asiakkaat. Hyvinvointi sai hyvän 
arvosanan myös avovankiloissa (ka. 3,7). erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli 
79 prosenttia vastanneista. Huonoksi hyvinvointinsa koki ainoastaan yhdeksän 
prosenttia vangeista. suljetuissa vankiloissa ulottuvuuden keskiarvo jäi sen si-
jaan huomattavasti alhaisemmaksi (ka. 3,0). Hyvinvointiinsa erittäin tyytyväisiä 
tai tyytyväisiä oli 41 prosenttia ja vastaavasti tyytymättömiä vajaa kolmannes 
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(32 %) vangeista. sekä avovankiloissa että suljetuissa vankiloissa hyvinvoin-
tinsa kokivat paremmaksi vanhemmat vangit sekä vankilan käytännöistä ja 
säännöistä tietoa saaneet vangit. 
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Kuvio 32. Hyvinvointia mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa vankilois-
sa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa minkään väittämän kes-
kiarvo ei jäänyt alle kolmen. suljetuissa laitoksissa väittämien välinen vaihtelu 
oli sen sijaan suurta. suurimpana epäkohtana niin yksittäisten väittämien kuin 
avovastauksienkin perusteella pidettiin siis sitä, että vangit joutuvat olemaan 
liian pitkään selleihinsä lukittuina. tätä mieltä oli peräti 62 prosenttia vangeista 
(ka. 2,2). suljettujen vankiloiden hyvinvointiin liittyvät avovastaukset käsittelivät 
valtaosin sitä, että olot olivat aivan liian suljetut. tyypillisimmillään suljettujen 
ovien takana sanottiin oltavan 23 tuntia vuorokaudessa. voidaan olettaakin, 
että eristettynä olo vaikutti samalla muihin hyvinvoinnin ulottuvuuksiin, sillä 
keskimääräistä huonommiksi koettiin myös vankeuden stressaavuuteen (ka. 
2,7), tunteiden ilmaisemiseen (ka. 2,8) ja itsensä kireäksi tuntemiseen (ka. 2,9) 
liittyvät väittämät:

Tutkintavangilla aika vähän aikaa hoitaa toimia päivällä, ulkoilu 1 tunti ja 
ovet auki 30 min. Ei siinä kerkeä, jos käyt suihkussa tai soitat kotia niin 
toinen jää pois tai siivoat sellisi ja peset pyykin. Sitten käräjän ja hovin 
väli aivan liian pitkä aika jos vielä sattuu olemaan syytön, tehään ihmi-
sistä rikollisia vaikka väkisin kun suljetaan vankilaan. Vaikka muitakin 
toimintatapoja varmasti on. Monen ihmisen elämä pilataan tämmösellä 
toiminnalla että suljetaan ulkomaailmasta ennen kuin tutkitaan asioitten 
laita. Siinä menee ihmissuhteet, työpaikat ja tilalle tulee pelko.



162

kyselyaineiston perusteella suljetuissa vankiloissa hyvinvoinnin kokemiseen 
vaikutti myös tuomion pituus. alle vuoden tuomiota suorittavat kokivat hyvinvoin-
tinsa paremmaksi kuin pidempiä tuomioita suorittavat. toisaalta avovastauksien 
perusteella vangit arvostivat avovankiloissa ja suljetuissa vankiloissa hyvää 
ilmapiiriä sekä ystävyyssuhteita, joita vankiloissa oli ajan saatossa muodostunut. 
yhdyskuntaseuraamustoimistoissa arvostus liittyi esimerkiksi seuraamuksen 
aikaisen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohentumiseen.

Täällä on mukava ilmapiiri ja minulla on hyvä valvoja. Oloni ei ole epä-
mukava kun käyn täällä!

Kiitos että kohtelette minua hyvin. Voin puhua henkilökunnalle asiani 
suoraan ja rehellisesti!! 

Elinolosuhteet/edellytykset

Vangit

Minulla on asianmukaiset tilat ja välineet henkilökohtaisen  
hygienian ja siisteyden hoitamiseksi

Elinolosuhteeni tässä vankilassa ovat heikot

Minulla on asianmukaiset mahdollisuudet pitää asuintilani siistinä ja viihtyisänä

Tässä vankilassa ruoka on asianmukaista

Tämän vankilan vaatehuolto toimii hyvin

Kanttiinista saa kaikkien vankien tarvitsemia tuotteita

vankikyselyssä elinolosuhteita mitattiin kuudella väittämällä. vankikyselyn 
väittämiä ei voitu soveltaa yhdyskuntaseuraamusasiakkaisiin, joten heidän 
elinolojaan ei käsitellä tässä luvussa. 

yleisesti ottaen vangit olivat elinolosuhteisiinsa tyytyväisiä niin avolaitoksissa 
(ka. 3,8) kuin suljetuissa laitoksissakin (ka. 3,4). avolaitosvangeista tyytyväisiä 
tai erittäin tyytyväisiä oli 78 prosenttia ja suljettujen laitosten vangeista 59 pro-
senttia. keskimääräistä huonompina elinolosuhteitaan piti avolaitosvangeista 
seitsemän prosenttia ja suljettujen laitosten vangeista noin viidennes (21 %). 
sekä avovankilassa että suljetuissa vankilassa tieto vankilan käytännöistä ja 
säännöistä vaikutti positiivisesti elinolosuhteisiin.  
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SULJETUT VANKILAT 
ka 3,4 

AVOLAITOKSET 
ka 3,8 

Kuvio 33. elinolosuhteita mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa vanki-
loissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

elinolosuhteet, kuten siisteys, henkilökohtainen hygienia, vankilan ruoka ja 
kanttiinit, vaikuttivat hyvin oleellisesti vankilaelämään laatuun avovastausten 
perusteella. monissa vastauksissa todettiin yksiselitteisesti, että ruoka oli hyvää 
tai se oli ihan ok. vangit arvostivat sitä, että vankila tarjosi mahdollisuuden omien 
ruokien valmistamiseen. myös siihen, että vankilassa oli ylipäänsä kanttiini, oltiin 
tyytyväisiä. moni arvosti myös kanttiinin valikoimia. 

vankiloiden elinolosuhteet saivat avovastauksissa myös hyvin paljon arvostelua 
osakseen. taustatekijöiden perusteella varsinkin nuoremmat vangit suljetuissa 
vankiloissa olivat tyytymättömiä elinolosuhteisiinsa. tyytymättömyys varsinkin 
kanttiineihin oli yleistä. kanttiinin (tai kauppa-auton/kaupan) valikoimia koske-
vaan väittämään oltiin muita väittämiä tyytymättömämpiä sekä suljetuissa van-
kiloissa (ka. 2,6) että avolaitoksissa (ka. 3,1). suljetuissa vankiloissa kanttiinin 
valikoimiin tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli peräti puolet vangeista 
(51 %) ja avolaitoksissakin kolmannes (32 %). avovastauksissa arvosteltiin 
ennen kaikkea kanttiineiden tai myymäläautojen korkeita hintoja ja niukkaa 
valikoimaa. esimerkiksi hedelmien ja muiden tuoretuotteiden puuttuminen, 
ravintolisien puute ja erityisesti kahvipaketin kalleus (6–7 euroa) mainittiin 
useissa vastauksissa. 

Lisäksi kanttiini on liian kallis n. 100 e/kk palkalle (esim. kahvi n. 7,- e jne.) 

Olen huolissani kanttiinin hinnastosta varsinkin nyt kun (alv) verot nousi 
mutta pienenpieni palkka pysyy samana. Monelle vangille ei tule siviilistä 
rahaa joten kanttiinin hinta on erittäin kallis palkkaan nähden. Ymmärrän 
ettei alviin voi nyt vaikuttaa mutta palkkoihin voi. Tai kanttiiniin voisi ottaa 
myyntiin enemmän halpoja tuotteita kuten Rainbow ja Extra. –Kiitos –
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vankilaruokien terveellisyys, laatu ja määrä otettiin esille useissa vastauksissa. 
tosin saman laitoskeittiön tekemä ruoka saattoi saada hyvinkin erilaiset arvo-
sanat samaa ruokaa käyttävissä yksiköissä. 

Ruoka epäterveellistä. Käytetty liikaa rasvaa.

vankilarakennuksiin ja yliasuttamiseen liittyvät elinolot näkyivät tiettyjen vanki-
loiden avovastauksissa. epäkohdat tuotiin voimakkaasti esille esimerkiksi niissä 
vankiloissa, joissa sisäilma koettiin huonoksi tai vankilassa ei ollut asianmu-
kaisia WC-tiloja selleissä tai vaatehuolto- ja peseytymismahdollisuudet olivat 
puutteelliset. 

Paljut pois, olemme 2000-luvulla, kuka sontii enää ämpäriin, olemmeko 
kehitysmaa?

Pitää olla mahdollisuus vaatehuoltoon/pyykinpesuun matkaselliosastolla. 
Monet vangit viettävät täällä useita kuukausia vailla pyykinpesumahdol-
lisuutta tai mahdollisuutta saata tapaajalta vaihtovaatteita.

Olisi kiva kun naiset saisivat panostaa hygieniaan sekä itsensä hoitami-
seen enemmän. Naiselle on kuitenkin henkisen hyvinvoinnin takia tärkeää 
saada pitää huolta ulkonäöstään. Hiusvärit olisi kiva saada takaisin!

Lain vaatimat asuinneliöt eivät varmasti täyty selleissä kun 2 hengen 
sellissä asutetaan 4 vankia. Ei pysty pitämään puhtaana eikä ole säily-
tystiloja tavaroille jne. Jne!

toisaalta uusissa tai remontoiduissa vankiloissa oltiin usein tyytyväisiä olosuh-
teisiin ja myös monet ulkomaalaiset vangit arvostivat avovastausten perusteella 
elinolosuhteitaan vankilassa: 

This is my 1st time jail. And I must say that it´s much better than I thought. 
It is clean and have a T.V. so that´s good. I don’t have much bad things 
to say, cause after all this is prison. For my 1st time here it is much more 
nicer than I thought.

The conditions in here are far better than in any prison in my home 
country, without a doubt.

kaikkein tyytyväisimpiä elinolosuhteisiin avovastausten perusteella olivat ne 
vangit, joilla oli perusasiat kunnossa. minkäänlaista ylellisyyttä ei kaivattu, vaan 
vangit olivat tyytyväisiä kun oli riittävästi monipuolista ruokaa, oli tarvittaessa 
omaa rauhaa ja omat tilat, tilat olivat siistit ja riittävän tilavat ja tarpeelliset hy-
gieniamahdollisuudet kuten oma suihku ja WC.     
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Terveydenhuolto

Vangit

Terveydenhoitohenkilöstö hoitaa minua hyvin tässä vankilassa

Terveydenhuoltohenkilöstö on kiinnostunut auttamaan minua fyysistä terveyttäni 
koskevissa asioissa

Olen tyytyväinen tässä vankilassa saamaani terveydenhoitoon

Lääkärit uskovat minua kun kerron heille terveysongelmistani

Terveydenhuoltohenkilöstö kertoo asiat selkeästi minulle

terveydenhuoltoa mitattiin vankikyselyssä viidellä väittämällä. vankikyselyn 
väittämiä ei voitu soveltaa vapaudessa seuraamuksiaan suorittaviin yhdyskun-
taseuraamusasiakkaisiin, joiden terveyspalvelut hoidetaan kuten muidenkin 
kansalaisten terveyspalvelut. suljetuissa vankiloissa terveydenhuolto sai kes-
kimääräistä huonomman arvosanan (ka. 2,8). tyytymättömiä oli 43 prosenttia 
vangeista kun tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 37 prosenttia. avolaitoksissa 
terveydenhuoltoon oltiin jonkin verran tyytyväisempiä (ka. 3,1). tyytyväisiä tai 
erittäin tyytyväisiä oli 45 prosenttia ja vastaavasti tyytymättömiä kolmannes (33 
%) vangeista. erityisen tyytymättömiä olivat ne vangit, jotka eivät olleet saaneet 
henkilökunnalta tietoa vankilan käytännöistä ja säännöistä.  
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SULJETUT VANKILAT 
ka 2,8 

AVOLAITOKSET 
ka 3,1 

Kuvio 34. terveydenhuoltoa mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa van-
kiloissa ja avovankiloissa 

avovastauksien perusteella terveydenhuolto oli yksi merkittävimmistä vanki-
laelämän laatuun negatiivisesti vaikuttavista tekijöistä. suljetuissa vankiloissa 
peräti 10 prosenttia ja avovankiloissa seitsemän prosenttia kaikista kielteisistä 
avovastauksista liittyi terveydenhuoltoon. keskeisimmät ongelmat terveyden-
huollossa liittyivät ensinnäkin huonona pidettyyn hoitoon ja lääkkeisiin. vastauk-
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sista ilmeni, ettei tarpeellisiksi koettuja lääkkeitä myönnetty. arvostelua herätti 
esimerkiksi se, että vankilassa ei saanut samanlaista lääkitystä kuin siviilissä. 
terveydenhuoltohenkilöstön toimintaa saatettiin kritisoida voimakkaasti. kes-
keisiksi teemoiksi nousivat vastauksissa erityisesti asiakkaan huomioimiseen 
liittyvät kysymykset: vankien mukaan lääkäri tai terveydenhoitaja ei uskonut 
potilasta, henkilöstön käyttäytyminen oli vähättelevää, epäammattimaista 
ja epäkohteliasta tai vastaanotolle ei päässyt tai jos pääsi, hoito oli hidasta. 
korvaushoito oli asiakokonaisuus, joka herätti monien vankien vastauksissa 
tunteita puolesta ja vastaan: 

Terveydenhuolto ei toimi, oikeasti apua tarvitsevat vangit ei sitä saa. 
Asioita vähätellään tai ei uskota todeksi. Jos jotakin positiivista tapahtuu 
esim. lääkitys aloitetaan/annosta nostetaan niin tässä joko kestää taikka 
luvatut asiat jätetään sikseen ja unohdetaan. Asioita venytellään ja pitki-
tellään mahdollisimman paljon, samalla hoitoa tarvitsevat vangit kärsii ja 
myöskin masentuu kyseisen toimintatavan seurauksena…

Rise hoitaa vain narkit ja pilleristit, kaikenlaisilla subutexeilla yms. huu-
meilla! Ja terapialla yms. mutta veronmaksajat viinanjuojat joutuvat ole-
maan omillaan ja katselemaan kaikenlaista pillerinvaihtoa yms. paskaa....! 
Hoitaisitte edes niin että narkit ja pilleripojat lusimaan erikseen! Täällä 
Suomessa te opetatte jo siviilissä narkit pillerikauppiaiksi! ja jatkatte 
samaan tyyliin vankilassa!…  

vanhemmat ja toisaalta lyhyen aikaa vankilassa olleet vangit sekä suljettujen 
vankiloiden tutkintavangit ja ensikertalaiset kokivat terveydenhuollon muita 
myönteisemmin. avovastauksissa myönteiset kokemukset liittyivät erityisesti 
henkilökunnan tukeen ja tarvittavaan hoitoon ja lääkitykseen. monissa vastauk-
sissa esitettiin kehittämisehdotuksia, joissa toivottiin lisää resursseja esimerkiksi 
päihdehoitoon ja yksilölliseen tukeen:    

Voisitte miettiä että aloittaisitte vankeusaikana opiaattiriippuvaisten kor-
vaushoitoja. Koska siitä olisi todellista apua.  

Enemmän psykologeja, ohjaajia jotka osaavat ja pystyvät auttamaan 
moniongelmaisia ihmisiä (vankeja).
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7.1.3 Suhteet

Suhde henkilöstöön

Vangit Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat

Tulen hyvin toimeen tämän vankilan 
henkilökunnan kanssa

Tulen hyvin toimeen tämän toimiston 
henkilökunnan kanssa

Saan tarvittaessa tukea 
henkilökunnalta tässä vankilassa

Saan tarvittaessa tukea 
henkilökunnalta tässä toimistossa

Saamani kohtelu on 
oikeudenmukaista tässä vankilassa

Saamani kohtelu on 
oikeudenmukaista tässä toimistossa

Luotan valvontahenkilöstöön tässä 
vankilassa

Luotan tämän toimiston työntekijöihin

Henkilökunta kohtelee minua reilusti 
tässä vankilassa

Henkilökunta kohtelee minua reilusti 
tässä toimistossa

Tässä vankilassa minua arvostetaan 
ihmisenä

Tässä toimistossa minua arvostetaan 
ihmisenä

Tämän vankilan henkilökunta kohtelee 
minua ystävällisesti

Tämän toimiston henkilökunta 
kohtelee minua ystävällisesti

Henkilökunta välittää minusta ja 
osoittaa huolenpitoa ja ymmärrystä 
minua kohtaan

Henkilökunta välittää minusta ja 
osoittaa huolenpitoa ja ymmärrystä 
minua kohtaan

 
Suhtaudun kunnioittavasti 
henkilökuntaan tässä toimistossa

 
Henkilökunta vastaa tässä toimistossa 
asiallisesti esittämiini kysymyksiin

vankien ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta mitattiin kahdeksan väittämän 
avulla ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja henkilöstön välistä vuorovaiku-
tusta 10 väittämän avulla. yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden mielestä suhteet 
henkilökuntaan olivat erittäin hyvät (ka. 4,5), ja avolaitosvankienkin mielestä 
hyvät (ka. 3,6). myös suljettujen laitosten vangit kokivat suhteet henkilöstöön 
pääosin myönteisinä (ka. 3,2). 
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SULJETUT VANKILAT 
ka 3,2 

AVOLAITOKSET 
ka 3,6 

YKS  
ka 4,5 

Kuvio 35. suhdetta henkilöstöön mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuis-
sa vankiloissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

suljettujen laitosten vankien vastauksissa erottui kielteisinä kaksi väittämää, 
joiden keskiarvo jäi alle kolmen. yli kolmannes vangeista (37 %) koki, ettei 
henkilökunta osoittanut huolenpitoa ja ymmärrystä häntä kohtaan kun neljännes 
vangeista (25 %) oli toista mieltä. kolmasosa vangeista (33 %) oli puolestaan 
sitä mieltä, ettei häntä arvosteta ihmisenä. arvostusta koki saavan 30 prosenttia 
vangeista.  

suhde henkilöstöön -ulottuvuuden väittämät rakentuivat useista hoiva- ja hu-
maaniususkoon liittyvistä arvoista kuten luottamus, tuki, empatia ja välittäminen. 
avovastausten perusteella nämä olivat tärkeimpiä myönteisiä tekijöitä, jotka 
vaikuttivat vankien ja erityisesti yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden kokemaan 
elämänlaatuun. yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden myönteisistä avovastauksista 
merkittävä osa liittyi joko suoranaisesti tai välillisesti hyvään vuorovaikutukseen 
työntekijöiden kanssa. myönteisistä avovastauksista 28 prosenttia liittyi suo-
raan henkilöstön hyvään kohteluun ja käytökseen ja 33 prosenttia henkilöstön 
antamaan tukeen, paneutumiseen ja välittämiseen. suljetuissa vankiloissa 
seitsemän prosenttia vastauksista koski henkilöstön kohtelua ja käytöstä ja 
kuusi prosenttia tukea, paneutumista ja välittämistä. avovankiloissa vastaavat 
osuudet olivat neljä ja viisi prosenttia. vankiloissa arvostettiin varsinkin asial-
lisuutta ja korrektia kohtelua. yhdyskuntaseuraamuksissa painottuivat arvot 
kuten ystävällisyys, positiivisuus ja välittäminen. (ks. liitetaulukko 9)

Olen tosi tyytyväinen valvojan kanssa koska hänen kanssaan on tosi 
mukava jutella 
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yhdyskuntaseuraamusasiakkaista yhdyskuntapalvelua suorittavat ja vanhemmat 
asiakkaat kokivat suhteet henkilöstöön kaikkein myönteisimmin. avolaitok-
sissa suhteita henkilöstöön pitivät muita parempina vanhemmat  ja vankilan 
käytännöistä ja säännöistä henkilökunnalta tietoa saaneet vangit. suljetuissa 
vankiloissa vankien vastaukset erosivat lähes kaikkien käytettyjen taustateki-
jöiden suhteen. ainoastaan tuomion pituudella ja jäljellä olevalla laitosajalla ei 
ollut merkitystä. 

Henkilöstön kohtelu ja käytös koettiin kielteiseksi kahdeksassa prosentissa 
suljettujen vankiloiden avovastauksista, avolaitoksissa osuus oli yhdeksän 
prosenttia ja yks-toimistoissa seitsemän prosenttia kielteisistä vastauksista. 
avovastauksissa ilmeni tyytymättömyys siihen, että henkilökunnalta ei saada 
tukea vankilan arkeen liittyvissä kysymyksissä. koettiin esimerkiksi, ettei henkilö-
kunta paneudu riittävästi vankien asioihin.  aika meni joidenkin avovastauksien 
mukaan henkilökunnan keskinäiseen ”istuskeluun”:

Työpaikkoja voisi parantaa kaikin puolin. Täällä ei tehdä muuta kuin 
istutaan, joten eikö ole sama olla sellissä. Vartioiden asenneongelmaan 
voisi ottaa kantaa, suurempi osa herää väärällä jalalla töihin. Kannattaisi 
vaihtaa työpaikkaa jos ei tykkää vankien kanssa työskennellä.

Ja sosiaalityöntekijät voisivat tällöin tehdä muutakin, kun postitella sosi-
aalitukihakemuksia ja ryystää kahvia. Ja muutenkin työaikana polttelevat 
tupakkaa, että tyhjästä saavat palkkaa, sama juttu vartijoilla.
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Kohtelu

Vangit Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat

Saamani kohtelu on tässä vankilassa 
toisinaan arvoa alentavaa

Saamani kohtelu on tätä seuraamusta 
suorittaessani toisinaan arvoa 
alentavaa

Tässä vankilassa henkilökunta 
kiistelee vankien kanssa

Tässä toimistossa henkilökunta 
kiistelee asiakkaiden kanssa

Valvontahenkilökunta ei yleensä 
huomioi vankeja tässä vankilassa

Henkilökunta ei yleensä huomioi 
asiakkaita tässä toimistossa

Henkilökunta suhtautuu minuun usein 
kärsimättömästi asioidessani heidän 
kanssaan

Henkilökunta suhtautuu minuun usein 
kärsimättömästi asioidessani heidän 
kanssaan

Henkilökunta kohtelee minua 
kunnioittavasti tässä vankilassa

Henkilökunta kohtelee minua 
kunnioittavasti tässä toimistossa

Minua ei kohdella täällä ihmisenä Minua ei kohdella täällä ihmisenä

Vankeja ei tässä vankilassa kohdella 
kunnioittavasti

Asiakkaita ei tässä toimistossa 
kohdella kunnioittavasti

Päihdetestit tehdään asiallisesti tässä 
vankilassa

Päihdetestit on tehty seuraamuksen 
suorittamisen aikana asiallisesti

Henkilökunta tässä vankilassa ei 
yleensä tervehdi minua aamuisin

Henkilökunta tervehtii ystävällisesti 
asioidessani tässä toimistossa

kohtelua mitattiin yhdeksän väittämän avulla. yhdyskuntaseuraamusasiakkaista 
suurin osa (58%) oli erittäin tyytyväisiä (ka. 4,3). vanhemmat asiakkaat kokivat 
kohtelun nuoria myönteisimmin. myös suurin osa avolaitosvangeista piti kohtelua 
hyvänä (ka. 3,5). erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli 62 prosenttia vastaajista. 
keskimääräistä tyytymättömämpiä oli 15 prosenttia. suljetuissa vankiloissa 
mielipiteet jakaantuivat enemmän (ka. 3,1). kohteluun oli erittäin tyytyväisiä 
tai tyytyväisiä 38 prosenttia, vajaa kolmannes oli tyytymättömiä ja kolmannes 
suhtautui asiaan neutraalisti. vankien tyytyväisyyteen vaikuttivat kyseisessä 
laitoksessa vietettyä aikaa lukuun ottamatta samat taustatekijät kuin suhteita 
henkilöstöön mittaavassa ulottuvuudessa.
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Kuvio 36. kohtelua mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa vankiloissa, 
avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

Henkilökunnan asiaton tai asiallinen kohtelu mainittiin monissa avovastauksissa. 
vastauksissa kuvailtiin usein vankilan yleistä ilmapiiriä ja siellä saatua kohtelua 
henkilökunnalta. useissa vastauksissa nimettiin tietty johtaja tai työntekijä, jonka 
kohtelu oli koettu usein epäasialliseksi. joissain vastauksissa muistettiin myös 
kehua joiltakin työntekijöiltä tai johtajilta saatua myönteistä kohtelua.  

vastauksissa mainittiin konkreettisia tilanteita (esim. virtsatestit tai selliratsiat), 
joissa kohtelu oli koettu epäasianmukaiseksi. monissa vastauksissa myös 
toivottiin, että henkilöstön koulutukseen ja asenteisiin kiinnitettäisiin huomiota, 
jotta sosiaalinen kanssakäyminen – peruskäyttäytymisestä kuten tervehtimisestä 
lähtien – olisi sujuvampaa.  

Vankilassa vankeja simputetaan iltatarkastuksen aikana, komentamalla 
seisomaan. Se on vankeja nöyryyttävä ja alistava tapa, joka on lopetet-
tava. Ratsioiden yhteydessä sellit jäävät paskaan kuntoon!

toisaalta näitä asioita koskevien väittämien keskiarvot olivat sekä suljetuissa 
että avovankiloissa useimpia muita kohtelua koskevan ulottuvuuden väittämiä 
korkeammat. suljetuissa vankiloissa 38 prosenttia vangeista koki, että päihde-
testit tehdään asiallisesti kun eri mieltä oli 19 prosenttia. väittämän keskiarvo oli 
3,2. avolaitoksissa tämän väittämän keskiarvo oli 3,6 ja samaa mieltä väittämän 
kanssa olevia oli 62 prosenttia vangeista ja eri mieltä olevia 15 prosenttia. ter-
vehtimistä koskevan väittämän keskiarvo puolestaan oli suljetuissa laitoksissa 
3,6 ja avolaitoksissa 3,8. 
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vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden kokemukset kohtelusta erosivat 
huomattavasti toisistaan. yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden palaute oli pää-
sääntöisesti positiivista. vankien palaute sisälsi sekä kielteistä että positiivista 
palautetta. 

Siviilipuolella kohdellaan kuin ihmistä. Vankilassa ei henkilökuntaan voi 
luottaa. 

Yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta minua on kohdeltu asiallisesti, 
jopa hyvin. Vankien kesken omalla käytöksellä voi vaikuttaa siihen miten 
pärjää tai ei pärjää.

Huomioiminen ja arvostaminen

Vangit Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat

Suurin osa valvontahenkilökunnasta 
välittää siitä, miten heidän toimintansa 
vaikuttaa minuun

Suurin osa henkilökunnasta välittää 
siitä, miten heidän toimintansa 
vaikuttaa minuun

Henkilökunta selvittää hyvin minua 
koskevien päätösten perustelut

Henkilökunta selvittää hyvin minua 
koskevien päätösten perustelut

Suuri osa henkilökunnasta antaa 
asiallista palautetta esittämiini 
kysymyksiin

Suuri osa henkilökunnasta antaa 
asiallista palautetta esittämiini 
kysymyksiin

Oikeuksiani kunnioitetaan tässä 
vankilassa

Oikeuksiani kunnioitetaan tässä 
toimistossa

Minua kohdellaan yksilönä kun tässä 
vankilassa tehdään minua koskevia 
päätöksiä

Minua kohdellaan yksilönä kun tässä 
toimistossa tehdään minua koskevia 
päätöksiä

Voin luottaa siihen, mitä henkilökunta 
sanoo minulle

Voin luottaa siihen, mitä henkilökunta 
sanoo minulle

Huomioimista ja arvostamista mitattiin kuudella väittämällä. yhdyskuntaseuraa-
musasiakkaista yli puolet (55 %) oli huomioimiseen ja arvostamiseen erittäin 
tyytyväisiä. kaikkiaan tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 95 prosenttia yhdys-
kuntaseuraamusasiakkaista (ka. 4,3). avolaitosvangeista erittäin tyytyväisiä tai 
tyytyväisiä oli 55 prosenttia tyytymättömien osuuden ollessa 22 prosenttia (ka. 
3,3). suljetuissa vankiloissa mielipiteet jakaantuivat enemmän ja tyytymättömiä 
oli huomattavasti suurempi osuus (41 %). tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 
36 prosenttia (ka. 2,9). 
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Kuvio 37. Huomioimista ja arvostamista mittaavan ulottuvuuden jakauma 
suljetuissa vankiloissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

avovastausten perusteella suhteet henkilöstöön sekä henkilökunnan inhimilli-
nen, reilu ja oikeudenmukainen kohtelu niveltyivät tiiviisti myös huomioimiseen 
ja arvostamiseen muodostaen yhdessä vankilaelämän laatuun vaikuttavan 
kokonaisuuden. asiallisuus ja toisaalta oikeudenmukaisuus ja reiluus olivat 
ominaisuuksia, joita vangit arvostivat henkilökunnassa myös esimerkiksi pa-
lautteen ja päätösten perusteiden kohdalla. 

Haluaisin sanoa että kun päätöksiä tehdään eli kielteisiä, niin niille ei 
anneta yleensä mitään järjellistä selitystä ja kun alat selvittää jotain niin 
se on niin vaikeaa siirretään vastuuta aina toiselle ja annetaan sellaisia 
selvityksiä ettei ikinä saa vastausta kysymykseen jonka esität se ärsyttää 
että vois räjähtää.

Henkilökunta OK. Johdossa esiintyy epäjohdonmukaisuutta. Luvataan 
asioita jotka ei toteudu, syytellään vääriä ihmisiä ja puhutaan asioista, 
joita ei tiedetä. 

vangit toivoivat johdonmukaisuutta, perusteita, varmuutta ja ennustettavuutta 
päätöksentekoon. vastauksissa painottuivat kollektiiviset tasapuolisuuden 
teemat niin kohteluissa, säännöissä kuin päätöksenteossakin. yhdyskuntaseu-
raamuksissa vastauksissa painottuivat puolestaan yksilöllisyyteen ja pieniin 
arkielämän asioihin ja yksityiskohtiin liittyvät teemat sekä toisaalta tukeen, 
paneutumiseen ja välittämiseen liittyvät piirteet. 

Ihmisarvoa alentavaa sääntö, että palveluspaikassa ei saa nauttia esim. 
kahvia, vaikka palveluspaikka sitä tarjoais. (PS. Katselet siinä sitten kun 
muut kahvittelee.)
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Kiitos arvokkaasta työstä ja asiakasystävällisestä yhteistyöstä. Edelläni 
ei kuljettu, jälkeeni ei kysellä, kuljettiin rinnalla eteenpäin... Kiitos!

kyselyaineiston perusteella vangit olivat keskimääräistä tyytyväisempiä hen-
kilökunnan palautteen asiallisuuteen. avovankiloissa erittäin tyytyväisiä tai 
tyytyväisiä oli 68 prosenttia (ka. 3,7) ja suljetuissa vankiloissakin 53 prosenttia 
(ka. 3,4). toisaalta avovastausten perusteella vankien palaute vankilahenkilös-
tön huomioimisesta ja arvostuksesta ja ylipäänsä ammattitaidosta oli hyvinkin 
kaksijakoista: 

Ja noi hormoonihirviöiden asenteet muututtava vankeja kohtaan. Mm: 
Suksi vittuun, vitut mua kiinnosta sun huoles ja ongelmas ovat yleisimpiä 
vastauksia ja asiointi heidän kanssa mahdotonta. Toiseksi, miksi tunnen 
oloni turvallisemmaksi murhaajien ja ryöstäjien kuin sormet vyöllä seiso-
van vartijan seurassa?

Vartijatasolla taas erittäin ammattitaitoista ja suorastaan mukavaa väkeä.

kaikissa vastaajaryhmissä iällä oli vaikutusta siihen, miten huomioiminen ja 
arvostamien koettiin, vanhemmat vangit olivat nuorempia tyytyväisempiä. niin 
ikään henkilökunnalta saatu tieto vankilan käytännöistä ja säännöistä paransi 
merkittävästi huomioimisen ja arvostamisen kokemusta niin avo- kuin suljetuissa 
vankiloissakin. Lisäksi suljetuissa vankiloissa huomioimisen ja arvostamisen 
kokivat muita myönteisemmin tutkintavangit, ensimmäistä kertaa vankilassa 
olevat, lyhyen aikaa kyseissä vankilassa olleet ja vangit, joiden vankeus oli 
alkanut samassa vankilassa. 
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Suhtautuminen etnisiin vähemmistöihin

Vangit Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat

Henkilökunta ei suvaitse vankien 
rasistisia huomautuksia  

Ulkomaalaiset ja etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvat vangit eivät 
pääse kursseille tässä vankilassa  

Ulkomaalaisten ja etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvien vankien on 
vaikeaa päästä työtoimintaan tässä 
vankilassa  

Henkilökunta ei tee rasistisia 
huomautuksia tässä vankilassa

Henkilökunta ei tee rasistisia 
huomautuksia tässä toimistossa

Ulkomaalaiset ja etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvat vangit 
joutuvat tässä vankilassa 
huonoimmille osastoille  

Ulkomaalaisia ja etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvia vankeja ei 
kohdella muita huonommin tässä 
vankilassa

Ulkomaalaisuus tai etnisyys ei vaikuta 
asiakkaan saamaan palveluun tässä 
toimistossa

suhtautumista etnisiin vähemmistöihin mitattiin vankikyselyssä kuudella väittä-
mällä ja yhdyskuntaseuraamuskyselyssä kahdella väittämällä. yhdyskuntaseu-
raamusasiakkaista etnisiin vähemmistöihin suhtautumiseen oli erittäin tyytyväisiä 
tai tyytyväisiä 85 prosenttia (ka. 4,1). avolaitosvangeista tyytyväisiä tai erittäin 
tyytyväisiä oli 77 prosenttia (ka. 3,8). suljetuissa vankiloissakin yli puolet (52 
%) vastanneista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä (ka. 3,4). 
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.Kuvio 38. suhtautumista etnisiin vähemmistöihin mittaavan ulottuvuuden 
jakauma suljetuissa vankiloissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoi-
mistoissa

etniset kysymykset herättivät hyvin vähän huomiota avovastauksissa. kan-
taväestöön kuuluvat vangit puuttuivat asiaan suoranaisesti vain muutamissa 
avovastauksissa.  

Suurin ongelma on ulkomaalaisten vankien asuttaminen samalle osastolle 
suomalaisten kanssa varsinkin venäläiset.

ulkomaalaiset vangit taas vastasivat kyselyyn kieliongelmien vuoksi kanta-
väestöä harvemmin. ulkomaalaisten vankien vastauksissa silmiinpistävää oli, 
että toimettomuus ja aktiviteettien puute koettiin suurempana epäkohtana kuin 
esimerkiksi turvallisuuteen tai rasismiin liittyvät kysymykset. useissa englannin-
kielisissä vastauksissa tuotiin esille kuinka ulkomaalaisten vankien oli hankalaa 
päästä toimintoihin mukaan vankiloissa:

Jobs and activities should be offered to minority prisoners the prison 
plan should focus on helping than to destroy.

Prisoners should go to work and also study as finnish prisoners.

etniset kysymykset nousivat esille yhtä lailla järjestys- ja sääntönäkökulmasta 
kuin esimerkiksi turvallisuuteen liittyvänä epäkohtana. turvallisuuteen liittyvänä 
kysymyksenä etnisyys näyttäytyi esimerkiksi tapauksissa, joissa suomalaiset 
vangit painostivat ulkomaalaisia ja romanivankeja anomaan siirtoa kyseisestä 
vankilasta tai osastosta muualle. järjestykseen ja sääntöihin liittyvänä kysy-
myksenä esimerkiksi silloin kun sellien seinillä yms. tiloissa olevia rasistisia 
kirjoituksia toivottiin poistettavan. yleisesti ottaen etniset vähemmistöt kokivat 
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olevansa muita huonommassa asemassa vankiloissa, joskin väitteitä vähem-
mistöjen suosimisestakin esitettiin: 

Ulkomaalaiset pois tai ainakin eri liksa. Koska tienaavat täällä enemmän 
kuin Suomipoika. Tai kotimaassa.

Tupakkahuone voisi tietyin välein huoltaa kaikki kirjaimet ja rasistiset 
huomautukset ja muut piirrokset poistaa niin selleistäkin. Tekee huonoa 
vangeille kun on seinillä rasistisia ja muuta mitä vie ihmisten ajatukset 
väärille teille. Samalla kun ne aina poistettaisiin niin tulisi selvä viesti 
vangeille ja jos joku tuhrii niin ilmoitus vangeille et tulee rangaistuksia 
jos jäävät kiinni. Esim. poistetaan psykiatriselta jne.

Ilmiantajille lomat pyörii muita paremmin. Mustalaisilla on omat säännöt 
ja heitä suositaan.

etnisiä vähemmistöjä mittaava ulottuvuutta tarkasteltaessa havaittiin, että sekä 
avovankiloissa että suljetuissa vankiloissa etnisiin asioihin suhtautuivat muita 
myönteisemmin vanhemmat sekä avolaitoksissa mm. pidempää tuomiota 
suorittavat vangit. yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden suhtautuminen etnisiin 
vähemmistöihin ei eronnut taustatekijöiden suhteen. 

Yhteydenpito

Vangit Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat

Minulla on riittävät mahdollisuudet 
tavata vieraita tässä vankilassa

Seuraamukseni suorittaminen ei 
vaikeuta sosiaalisten suhteideni 
ylläpitoa

Vierailuajat ovat tässä vankilassa 
riittävän pitkiä  

Pystyn soittamaan tarpeeksi usein 
ystävilleni ja perheelleni  

Pystyn hyvin pitämään yhteyttä 
perheeseeni tässä vankilassa

Seuraamukseni suorittaminen ei ole 
vaikeuttanut perhesuhteita
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yhdyskuntaseuraamuksissa ja avolaitoksissa suurin osa vastanneista piti 
yhteydenpitomahdollisuuksia hyvinä. yhdyskuntaseuraamusasiakkaista tyyty-
väisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 87 prosenttia (ka. 4,2) ja avolaitosvangeista 82 
prosenttia (ka. 3,9). suljetuissa laitoksissa yhteydenpitoon oltiin luonnollisesti 
tyytymättömämpiä (ka. 2,9). mielipiteet jakaantuivat kuitenkin voimakkaasti. 
tyytyväisiä oli 41 prosenttia ja tyytymättömiä lähes yhtä paljon, 39 prosenttia. 
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Kuvio 39. yhteydenpitoa mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa vanki-
loissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

kuten pilottitutkimuksessa jo ilmeni, vangeille toimivat yhteydenpitomahdol-
lisuudet oli tärkein vankilaelämän laatuun vaikuttava tekijä. avovastausten 
perusteella yhteydenpito oli myös tässä tutkimuksessa oleellisin laatuun vai-
kuttava asia. suljetuissa vankiloissa kaikista avovastauksista 16 prosenttia liittyi 
yhteydenpitomahdollisuuksiin ja avovankiloissakin osuus oli 12 prosenttia. yks-
asiakkailla yhteydenpitorajoitteita ei seuraamuksen luonteen vuoksi ollut, mutta 
kyselyaineiston taustatekijöiden perusteella yhdyskuntapalvelua suorittavat 
olivat yhteydenpitomahdollisuuksiinsa hieman tyytymättömämpiä kuin muut 
yhdyskuntaseuraamusasiakkaat. 

avovastauksissa puhelimen käytön rajoittaminen aiheutti erityisesti suljetuissa 
vankiloissa tyytymättömyyttä.  vastauksista ilmeni, että yleistä noin 5–10 minuu-
tin soittoaikaa pidettiin liian lyhyenä. Puhelujen määrää rajoitettiin esimerkiksi 
kahteen tai kolmeen kertaan viikossa. osastolla saattoi olla lähes parikymmentä 
vankia ja soittoaikaa oli yhteensä vajaa tunti. Lisäksi joistakin vastauksista ilmeni, 
että puhelin oli sijoitettu niin, ”että kaikki kuulivat varmasti mitä siellä puhutaan”.

myös vankilan ja läheisten välinen etäisyys aiheutti monia käytännön ongelmia. 
erityisesti suljetuissa vankiloissa kritiikkiä esitettiin perhetapaamisten vähyyteen, 
perhetapaamisten kestoon sekä perhetapaamistiloihin sekä vierailuaikojen 
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pituuteen. tyytymättömyys vierailuaikojen pituuteen korostui kyselyaineistossa 
(ka. 2,5). vain alle neljännes vangeista (24 %) piti vierailuaikoja riittävän pitkinä 
kun eri mieltä oli puolet (50 %). 

Perhetapaamiset sais olla pidempiä koska minun avopuolisoni on yksin-
huoltaja, vähän rajaa yms. aikaa... matkoihin menee enemmän aikaa kuin 
itse tapaaminen ja rahallisesti tiukkaa kulkea tänne kerran kuukaudessa. 
Minulla on perhetapaaminen 2 kk välein.

Perhe pitäis ottaa enemmän huomioon esim. pleksitön huonetapaaminen 
jos on alle 18-vuotiaita lapsia. Perhetapaamisia voisi järjestää kotona.

Yhteydenouto omaisiin ja läheisiin on tehty mahdollisimman vaikeaksi 
ja se tulee vaikuttamaan erittäin negatiivisesti vapauduttuani kun ei ole 
ollut mahdollisuutta pitää yhteyksiä kunnossa.

Poistumislupakäytännöt koettiin myös joissain vankiloissa ongelmaksi. tietyissä 
vankiloissa toistui pessimismi siitä, että ketään ei juuri kyseistä vankilasta 
päästetä lomille. yhteydenpidon tärkeys vankilaelämän laatuun vaikuttavana 
tekijänä korostui siinäkin mielessä, että rajoituksista huolimatta teema nousi 
toiseksi myönteisimmäksi asiaksi, joka vaikutti suljettujen vankien elämänlaa-
tuun vankilassa liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien jälkeen. avovankiloissa 
yhteydenpito oli myönteisin vankilanelämän laatuun vaikuttava tekijä. 

…  eikä loma-anomukset vedä. Kun tulin tähän vankilaan minulle ilmoi-
tettiin heti että tästä talosta ei lomilla käydä.

tässäkin asiassa henkilökunnalta saatu tieto vankilan käytännöistä ja säännöistä 
vaikutti myönteisesti niin avovankiloissa kuin suljetuissa vankiloissa siihen, miten 
hyvinä vangit yhteydenpitomahdollisuuksia pitivät. suljetuissa vankiloissa mer-
kitystä oli myös vangin iällä ja vankeuden alkamislaitoksella. vanhemmat vangit 
ja samassa vankilassa vankeutensa aloittaneet olivat muita tyytyväisempiä.  
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7.1.4 Toiminnallisuus

Ohjelmat

Vangit Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat

Osallistumiseni tässä vankilassa 
järjestettyyn ohjelmatoimintaan on 
hyödyttänyt minua paljon

Osallistumiseni tässä toimistossa 
järjestettyyn ohjelmatoimintaan on 
hyödyttänyt minua paljon

Osallistumiseni tämän vankilan 
ohjelmatoimintaan on vaikuttanut 
myönteisesti ajatteluuni

Osallistumiseni tämän toimiston 
ohjelmatoimintaan on vaikuttanut 
myönteisesti ajatteluuni

Käytökseni on parantunut 
osallistuttuani tämän vankilan 
ohjelmatoimintaan

Käytökseni on parantunut 
osallistuttuani tämän toimiston 
ohjelmatoimintaan

Osallistumiseni tämän vankilan 
ohjelmatoimintaan on parantanut 
mahdollisuuksiani rikoksettomaan 
elämään

Osallistumiseni tämän toimiston 
ohjelmatoimintaan on parantanut 
mahdollisuuksiani rikoksettomaan 
elämään

 

Minulle ei ole tarjottu mahdollisuuksia 
osallistua kuntouttavaan 
ohjelmatoimintaan

suhtautumista ohjelmatoimintaan mitattiin vankikyselyssä neljällä väittämällä ja 
yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden kyselyssä viidellä väittämällä. yhdyskunta-
seuraamusasiakkaista erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä ohjelmatoimintaan oli 66 
prosenttia vastanneista ja 28 prosenttia suhtautui asiaan neutraalisti (ka. 3,7). 
tämä ulottuvuus oli ainoa, jossa yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden vastausten 
keskiarvo jäi alle neljän. ohjelmatoimintaa koskeviin väittämiin vastattiin enem-
män tai vähemmän pelkkien asenteiden perusteella, sillä yhdyskuntaseuraa-
musasiakkaista ohjelmatoimintaan ilmoitti osallistuneensa vain 11 prosenttia 
vastanneista ja vangeista 23 prosenttia. 

avovankiloissa ohjelmatoimintaan erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli 52 pro-
senttia vastanneista (ka. 3,2) ja suljetuissa vankiloissa 40 prosenttia (ka. 3,0). 
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Kuvio 40. ohjelmatoimintaa mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa 
vankiloissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

vangit arvostivat päihteettömyyttä ja päihdekuntoutusta. ohjelmatoimintaan 
liittyvissä avovastauksissa myönteisimmiksi asioiksi koettiin vankilan na- ja 
aa-ryhmät, keskustelut päihdetyöntekijän kanssa, päihteettömät osastot sekä 
korvaushoito. ohjelmista nimeltä mainittiin esimerkiksi kisko- ja Wop-kuntou-
tukset. yhdyskuntaseuraamusasiakkaat eivät erikseen maininneet ohjelmatyötä 
myönteiseksi asiaksi, vaan positiivinen palaute liittyi yleisemmällä tasolla apuun, 
jota toimistoista sai.

ohjelmatoiminnalta toivottiin ennen kaikkea vankiloilta enemmän resursseja 
rikoksettoman, päihteettömän elämän tukemiseksi. ohjelmatoimintaa ja kursseja 
kiiteltiin osassa vastauksia. toisaalta joissakin vastauksissa leimattiin ohjelma-
toiminta höpöhöpö-toiminnaksi. 

STOP-istunnoissa ohjaajat menevät liikaa henkilökohtaisiin asioihin ryh-
mässä, ja liian kauan jauhetaan samoja asioita. Sen takia moni lopettaa 
ohjelman kesken. Muuten hyvä ohjelma, mutta saman asian moneen 
kertaan käsittely pois.

Enemmän ohjelmia syrjäytymisen ehkäisyyn.

Enemmän ohjelmia vankien sopeuttamiseksi siviilielämään.

Enemmän mahdollisuuksia ja tukea päihteettömyyteen. Nykyisellään 
vankeinhoito ei tarjoa juuri lainkaan konkreettisia keinoja rikoksettoman 
elämän saavuttamiseksi. Vankeja ei tueta työ- ja opiskelumahdollisuuk-
sissa, eikä suurin osa vangeista edes tiedä mahdollisuuksistaan.

Sain itse 100% uuden elämän 2,9 v vankeuden + siihen liittyvien kurssien 
ansiosta. Väkivaltaisuuteni on poissa kokonaan. 
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yhdyskuntaseuraamusasiakkaista muita myönteisemmin ohjelmatoi-
minnan kokivat yhdyskuntapalvelua suorittavat ja asiakkaat, joiden 
seuraamus oli kestänyt alle kuusi kuukautta. avolaitoksissa ohjelmatoi-
mintaan muita tyytyväisempiä olivat vangit, joilla oli aikaisempia yhdys-
kuntaseuraamuksia, jotka olivat olleet aikaisemmin vankilassa tai joilla 
oli yli kuusi kuukautta tuomiota jäljellä. kuten muissakin ulottuvuuksissa 
henkilökunnalta saatu tieto vankilan käytännöistä ja säännöistä vaikutti 
myönteisesti siihen, miten ohjelmatoiminta koettiin niin avovankiloissa 
kuin suljetuissa vankiloissa. suljetuissa vankiloissa ohjelmatoimintaan 
muita tyytyväisempiä olivat myös yli vuoden tuomioita suorittavat ja vangit, 
joiden vankeus oli alkanut samassa vankilassa.  
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Tuki

Vangit Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat

Olen voinut toteuttaa rangaistusajan 
suunnitelmaa hyvin tässä vankilassa

Olen voinut toteuttaa seuraamukseni 
suunnitelmaa hyvin tässä toimistossa

 
Seuraamuksen suorittaminen on ollut 
suunnitelmallinen kokonaisuus

Tässä vankilassa huolehditaan hyvin  
niistä vangeista, joilla on itsemurhariski  

Tässä vankilassa on selvitetty 
päihteidenkäyttöäni ja se on huomioitu 
minulle suunnitelluissa toiminnoissa

Tässä toimistossa on selvitetty 
päihteidenkäyttöäni ja se on huomioitu 
minulle suunnitelluissa toiminnoissa

Mielenterveyteeni ja tunne-elämääni 
liittyviä huolia ymmärretään hyvin 
tässä vankilassa

Mielenterveyteeni ja tunne-elämääni 
liittyviä huolia ymmärretään hyvin 
tässä toimistossa

Tässä vankilassa kaikki päihdeongel-
maiset vangit saavat turvallisella 
tavalla tarvitsemansa vieroitushoidon

Tässä toimistossa huomioidaan 
asiakkaiden päihdeongelmat ja 
ohjataan niiden hoitamiseen

 
Päihteiden käyttöön seuraamusta 
suorittaessa puututaan tehokkaasti

Tässä vankilassa minua tuetaan 
rikoksettomaan elämäntapaan

Tässä toimistossa minua tuetaan 
rikoksettomaan elämäntapaan

Tässä vankilassa minua tuetaan ja  
rohkaistaan suunnittelemaan vapautta- 
mista ja laittamaan elämäni järjestykseen

Tässä toimistossa minua tuetaan 
ja rohkaistaan laittamaan elämäni 
järjestykseen

Minua kannustetaan työskentelemään 
saavuttaakseni tavoitteeni tässä 
vankilassa

Tässä toimistossa minua 
kannustetaan työskentelemään 
tavoitteitteni saavuttamiseksi 
toimeenpanoaikana

Tässä vankilassa minua kannustetaan 
käsittelemään rikollista käyttäytymistä

Tässä toimistossa minua kannustetaan 
käsittelemään rikollista käyttäytymistäni

Tässä vankilassa tehdään kaikki 
mahdollinen, että vangit lopettaisivat 
rikosten teon vapauduttuaan

Työntekijät tekevät parhaansa 
tukeakseen asiakkaiden pyrkimyksiä 
irtautua rikollisesta käyttäytymisestä

 

Tässä toimistossa minua on autettu 
selvittämään elämäntilanteeseen 
liittyviä ongelmiani
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yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden henkilökunnalta saamaa tukea selvitettiin 12 
väittämällä ja vankien henkilökunnalta saamaa tukea 10 väittämällä. yhdyskun-
taseuraamusasiakkaista saamaansa tukeen oli erittäin tyytyväisiä 46 prosenttia 
ja tyytyväisiä 49 prosenttia (ka. 4,2). myös avolaitosvangeista suurin osa (53 
%) oli saamaansa tukeen erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä (ka. 3,3). neutraalisti 
asiaan suhtautui 27 prosenttia. suljettujen laitosten vangit sen sijaan olivat pää-
osin tyytymättömiä (ka. 2,8). erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli ainoastaan 25 
prosenttia ja kantaa puoleen tai toiseen ei ottanut 32 prosenttia vastanneista. 
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Kuvio 41. tukea mittaavan ulottuvuuden jakauma suljetuissa vankiloissa, 
avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

avovastausten perusteella vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen 
tarjoamaa tukea päihteettömään elämään pidettiin hyvin huomattavana vanki-
laelämän laatuun liittyvänä tekijänä. yhdyskuntaseuraamusasiakkaat antoivat 
runsaasti positiivista palautetta saamastaan tuesta rikoksettomaan elämään, 
päihteettömyyteen sekä yleensä siviiliasioiden hoidossa.  

Rikosseuraamuskäytäntö tässä muodossa toivottavasti jatkuu. Motivoi 
sekä päihteettömään että rikoksettomaan elämään.

Suunta on oikea, vankila, avolaitos, koevapaus. Asunnon saanti on vaan 
vielä tärkeämpää kuin mikään muu ja siinähän on nyt KRITS:in myötä 
menty eteenpäin. 

Koen valvonnan hyvänä asiana, sekä raittiuttani, että yhteiskuntaan 
palaamista tukevana asiana. 

Kiitos, että autatte minua saamaan työtä tai koulutusta ja pysyä oikeilla 
tiellä. 
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Kaunis kiitos tämän avovankilan tarjoamista olosuhteista suorittaa van-
keustuomioni. Tästä on helppo lähteä kohti siviiliä ja rikoksetonta elämää.

eroja yhdyskuntaseuraamusten, avovankiloiden ja suljettujen vankiloiden välillä 
suhtautumisessa tukeen oli havaittavissa. esimerkiksi suljetuissa vankiloissa 
vankien rikoksettomaan ja päihteettömään elämään liittyvät tuen toiveet nivel-
tyivät päivittäiseen arkitekemiseen kuten harrastus- ja työntekomahdollisuuksiin. 
varsinkin pitkäaikaisvangeilla vapautuminen saattoi olla niin kaukana, ettei 
siviiliin valmentautuminen ollut vielä ajankohtaista.    

Olen suboxonekorvaushoidossa jonka tarkoituksena on tukea minua 
päihteettömään elämään. Olen aina tehnyt vankilassa töitä ja kun pyysin 
työosastolle tässä vankilassa minulta evättiin se mahdollisuus koska 
olen tässä ko. hoidossa. Tämän lisäksi jouduin odottelemaan 5 ½ kk 
että pääsin hoitoa tukevaan yksilökeskusteluun erityistyöntekijän kanssa. 
Joka muuten antoi asiallista tukea minulla, mutta jos henkilökuntaa vä-
hennetään ja töihin ei pääse se ei paljon tue rikoksettomaan elämään.

Eristysaikana ei riittävästi oteta huomioon sellissä tapahtuvan askartelu-
käsityön mahdollisuutta mielenterveyteen vaikuttavana tekijänä. Maalaus-, 
punonta- ja tekstiilityöt joita voisi helposti tehdä kun ovet ovat kiinni koko 
ajan (yhteydenpitokiellon aikana) ainakin.

Mielestäni pitäis olla enemmän henkilökunta jotka toimivat ihmisten 
kanssa ja yrittävät ratkoa heidän ongelmia. Tarkoitan että pitäis kes-
kustella vankien kanssa ja saada selville mistä johtuen hän on joutunut 
vankilaan tai rikoskierteeseen. Ja sitä kautta ratkaista se ongelma. Isompi 
tuomio vaan siirtää sitä ongelma. Ei se ratkaise ongelma. Ja jos ei oteta 
selvää mistä se on lähtenyt liikkeelle jne. niin se tulee vaan toistumaan 
eikä ongelmalle saada mitän ratkaisua. Mielestäni jokaisella ihmisellä 
joka on joutunut vankilaan on joku ongelma ja se pitäis selvittää ja yrittää 
poistaa se ongelma. Tai miten sitä voisi sitten sanoa.

toinen keskeinen teema tukeen liittyvissä väittämissä oli rangaistusajan suunni-
telma ja sen toteuttaminen vankiloissa. epäoikeudenmukaiseksi koettiin varsinkin 
se, että vangilta vaaditaan rangaistusajansuunnitelman noudattamista, mutta 
vankila ei itse noudattanut rangaistusajansuunnitelmia. vanki yritti toteuttaa 
ransua, vankila ei: 

Kun te teette niitä Ransuja, niin noudattakaa niitä myös! Jotta tekemi-
senne olisi edes sen verta uskottavaa meidän silmissänne, että kyseinen 
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vaiva edes kannattaisi nähdä. Nyt ne eivät toteudu ja ovat yhtä tyhjän 
kanssa, tunnetusti tyhjän saa pyytämättäkin.

RANSU ei pitäisi olla yksipuolinen sitoomus, jota vangin pitää noudat-
taa, mutta henkilökunta ei sitoudu siihen millään tavalla. Lisäksi Ransun 
tavoitteiden edetessä pitäisi sen vaikuttaa vangin oloihin palkitsevasti.   

valtaosa yhdyskuntaseuraamusten tukeen liittyvästä palautteesta oli positiivista. 
kritiikki liittyi siihen, että tukea yritettiin tarjota turhaan ja liikaa. ylimitoitettu tuki 
koettiin rangaistuksellisena. yhteistä näille palautteille oli, että niitä antoivat 
lähinnä sellaiset (perheelliset, päihteettömät, työssäkäyvät) asiakkaat, jotka 
kokivat, että heidän elämänsä oli kunnossa. arvostelua esitettiin tällöin turhiksi 
koettuihin valvontakäynteihin:

Määrätkää ehdonalaisvalvonta niille jotka apua elämässään tarvii, ei 
vankeustuomion pituuden mukaan! Minulla heti asunto, perhe ja työ 
kunnossa, mutta silti tuhlaan valvojan + omaa aikaa käynneillä. Huom: 
samasta rikoksesta/rikoskumppanit joilla lyhyempi tuomio eivät käy val-
vojalla ja vaikka siihen tarvetta enemmän olisi (ei työtä, huume/alkoholi/
väkivaltaongelmia). 

Voisi VÄHÄN katsoa keitä tarvitsee valvoa koko tuon ehdonalaisen ajan! 
Esim. omalla kohdallani on kyseessä yksi ainoa rikos koko elämässäni. 
Uusimisriski on minimaalinen ja muutenkin menee ihan hyvin. Ei ole ih-
mistuntemusta pätkän vertaa ainakaan minun valvojallani! Naurettavaa! 
Ja jos joku on rikoksia tekemässä siinä ei valvonnat paljon auta!

suljetuissa vankiloissa tuen ja ohjelmatoiminnan jäädessä vähäiseksi harras-
tus-, kulttuuri- ja liikuntamahdollisuudet koettiin avovastauksissa hyvin tärkeiksi 
vankilaelämän laatuun vaikuttaviksi tekijöiksi. yksilölliseen tukeen ja vapaa-
ajantoimintoihin toivottiin lisää resursseja:  

Onko sijoittelu sama kuin rangaistus? Millä muulla kuin rangaistuksella 
voi perustella 23 h:n sellissäoloaikaa vuorokaudessa? Rangaistusosas-
tollakin on enemmän aktiviteettejä!

Itse talon puitteet ovat mahtavat mutta kuten joululahjat jne. eivät lämmitä 
jos niitä ei saa auki :) Olen ollut tässä talossa 2001–2003 jolloin lusiminen 
oli sosiaalisempaa, toimintaa oli riittävästi ja puliukko-subutexnarkkeja 
vähemmän, kaikki urheilivat ym. opiskelua oli liikuntasali joka ilta. Nyt 
kaikki vain inisevät talon lääkkeitä ja kamaa kun ei ole muuta. … Urheilu 
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ja liikunta antavat vangeille onnistumisen tunteita, nostavat luonnollisella 
tavalla mielihyvähormoneita (endorfiineja) jne... Nykyään keskitytään vain 
puliukkonarkkien kuntoutukseen höpöhöpö kursseille ja ne työnnetään 
avotaloon epäonnistumaan. Ennaltaehkäisevä työ olisi pitkällä juoksulla 
ehkä tehokkaampaa?

Mielestäni jokaisen vangin pitäisi päästä osallistumaan 1–2 krt viikossa 
hengellisiin tilaisuuksiin. Täältä 4 kerrokselta ei pääse mihinkään. Samoin 
kuntosalilla, jumppasalilla olisi kiva joskus päästä käymään… 

Vartioiden ylityökielto pitää poistaa, koska se kohdistuu suoraan vankien 
ilta-toimintoihin ja ne ovatkin melkein aina peruutettu eli tällä hetkellä 
elämme työ tekee meidät vapaaksi –periaatteella.

taustatekijöiden perusteella sekä avovankiloiden että suljettujen vankiloiden 
vangeista vankilan käytännöistä ja säännöistä tietoa saaneet olivat saamaansa 
tukeen tyytyväisempiä kuin ilman ohjeita jääneet. aikaisemmin vankilassa olleet 
ja vanhemmat yhdyskuntaseuraamusasiakkaat olivat saamaansa tukeen muita 
tyytyväisempiä. suljetuissa vankiloissa tyytyväisyyteen vaikuttivat myös vangin 
ikä ja kertaisuus. muita tyytyväisempiä olivat vanhemmat vangit ja ensimmäistä 
kertaa vankilassa olevat.

7.2  Yksittäisten ulottuvuuksien painoarvo laatua 
selittävinä tekijöinä – vangit ja yhdyskunta-
seuraamusasiakkaat

vastaavasti vangeilla ja yhdyskuntaseuraamusasiakkailla yleislaatuun (elä-
mänlaatu tässä vankilassa/toimistossa) olivat yhteydessä ulottuvuudet, eivät 
niinkään taustatekijät. taustatekijät eivät selittäneet tilastollisesti merkitsevästi 
koettua yleislaatua kun ulottuvuudet huomioitiin regressiomalleissa. suljetussa 
vankilassa koettua yleislaatua selittivät voimakkaimmin suhteet henkilöstöön ja 
hyvinvointia mittaava ulottuvuus. myös arvioitu kohtelu sekä oikeudenmukaisuus 
olivat yhteydessä laatuun. vastaavasti avolaitosvangeilla suhteet henkilöstöön ja 
koettu hyvinvointi nousivat merkitsevimmiksi koettua laatua selittäviksi tekijöiksi. 
sen sijaan kohtelu ja oikeudenmukaisuus eivät olleet tilastollisesti merkitsevässä 
yhteydessä yleislaatuun. yhdyskuntaseuraamusasiakkailla henkilöstösuhteiden 
lisäksi painoarvoltaan suurimmat laatua selittävät tekijät olivat vastaanottoa, 
hyvinvointia ja ohjelmia mittaavat ulottuvuudet. yhteenveto koettua yleislaatua 
selittävistä tekijöistä on esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3. koettuun yleislaatuun yhteydessä olevat tekijät suljetun vankilan 
vangeilla, avolaitosvangeilla ja yhdyskuntaseuraamusasiakkailla

Paino-
arvo

Suljetut 
vankilat

Beta Avovankilat Beta Yks-
asiakkaat

Beta

 1 Suhde 
henkilöstöön

0,346*** Suhde 
henkilöstöön

0,360*** Suhde 
henkilöstöön

0,340***

 2 Hyvinvointi 0,326*** Hyvinvointi 0,333*** Vastaanotto 0,163**

 3 Kohtelu 0,121** Turvallisuus -0,099* Hyvinvointi 0,151**

 4 Oikeuden-
mukaisuus

0,092* Suhtautuminen 
etnisiin 
vähemmistöihin

-0,094* Ohjelmat 0,087*

7.3 Haastatteluaineisto ulottuvuuksittain

7.3.1 Järjestys, turvallisuus ja hallinto

Vastaanotto
teemarunko: 

 1) millainen vastaanotto oli täällä tullessasi ensimmäistä kertaa  
  asiakkaaksi tänne 

 2)  saitko perehdytystä seuraamuksen suorittamiseen liittyvistä  
  velvoitteista ja asioista 

 3)  kuinka paljon tilanteeseesi perehdyttiin muuten

ensimmäisen tapaamisen merkitys on yhdyskuntaseuraamusten onnistumisen 
kannalta keskeisessä asemassa. se vaikuttaa osaltaan myönteisen valvon-
tasuhteen syntymiseen ja edistää mukautumista yhdyskuntaseuraamuksen 
ehtoihin (Ugwudike & Raynor 2013, 167–168). Asiakkaan vastaanottaminen 
ja perehdyttäminen oikealla tavalla yhdyskuntaseuraamusten ehtoihin on osa 
työntekijän ammattitaitoa ja toiminnan laatua (Gleicher & Manchak & Cullen 
2013, 24–25).

myös asiakashaastatteluissa korostui ensimmäisen tapaamisen merkitys sekä 
vastaanotosta muuten mieleen jääneet mielikuvat, vaikka niiden ei sanottu-
kaan suoranaisesti vaikuttaneen yhdyskuntaseuraamustyöstä myöhemmin 
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syntyneisiin mielikuviin. Haastatteluissa yhdyskuntaseuraamustoimistojen 
vastaanottoa kuvattiin kielteisen (<3) ja myönteisen (>3) välillä vaihtelevaksi 
kuviossa esitetyllä tavalla. 

Sillain vittumaisella äänellä puhuttiin (a11ern) 

Ihan normiasioista puhuttiin (a5valra) 

Joku lappu annettiin käteen (a2ykp) 

Mulle selitettin kaikki noi, et miten pitää olla (a15valra) 

Se oli lämmin vastaanotto kun tulin (a21keav) 

Kaikki mahdollinen kerrottiin (a3ykp) 

Huolehtiva – 
ei rangaistuksellinen
 

Rangaistuksellinen – 
ei huolehtiva 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 42. kokemukset vastaanotosta yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

vähemmistönä olevissa kielteisemmissä lausunnoissa korostui huolenpitoa 
enemmän rangaistuksellisuus sekä täytäntöönpanoon liittyvät juridis-hallinnolliset 
muotovaatimukset. ensimmäistä vastaanottokäyntiä kuvattiin tässä mielessä 
melko mitään sanomattomana tapahtumana, jossa …ei kyllä ihmeemmin pu-
huttu, joku lappu annettiin käteen (a2ykp). ensimmäisellä tapaamisella käytiin 
esimerkiksi yhdyskuntapalvelua suorittavan muistikuvien mukaan läpi pel-
kästään se …et pitää olla ajoissa siellä palvelupaikoilla ja selvin päin (a2ykp). 
vastaanotolla käynti ei ollut haastateltavan mukaan myöskään kestänyt kovin 
kauan ...oisko se ollu vartti edes. 

myös valvontarangaistusta suorittavalla (a5valra) oli samanlaisia muistikuvia. 
vastaanoton pelkistymistä lähinnä muodollisen täytäntöönpanon pohjalta ta-
pahtuvaksi toiminnaksi hän kuvaa siten, että vastaanotolla …ihan normiasioita 
vaan puhuttiin, käytiin läpi ne perusasiat, et kelloajat ja ne, et kun ne tulee, niit 
täytyy noudattaa ja se, et miten tää panta toimii. tämänkään haastateltavan 
mukaan vastaanotto ei tällaisena ”normiasioihin” kohdistuneena tapahtumana 
...hirveen kauaa kestäny, et se oli ihan vaan semmonen tapaaminen (a5valra).

vain yhdessä kielteisemmistä lausunnoista vastaanottoa kuvattiin suoranaisesti 
epäystävälliseksi ja rangaistuksellisuutta leimaavasti korostavaksi. Lausunnossa 
nuorten valvonnassa toista kertaa oleva (a11ern) kertoo yleisilmapiirin olleen 
ensimmäisen valvonnan vastaanotolla …vähän sellanen tylsähkö. vastaanoton 
tuolloista työntekijää hän kuvasi …vähän kiukkuseks, semmoseks äreeks. työn-
tekijä oli ryhtynyt puhuttelemaan häntä … silleen vittumaisella äänensävyllä, 
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että taas täällä …tää oli nyt toinen tätä, ku se piti loppua se toiminta jo silloin, 
et miks sul nyt taas, et kai mä ymmärrän sit, et seuraavaks on sit se vankilana 
tai just se, mist mä oon ite puhunu, mihin mä en halua, et sinne sä joudut. 

tilanne oli kuitenkin huomattavasti parempi toisen valvonnan aikana. Haasta-
teltavalla (a11ern) oli nyt …semmonen olo, et kaikki on tosi mukavia. 

tällaiset yksittäiset ikävät kokemukset olivat aineistossa siis kuitenkin vähem-
mistönä. niissä esitetyt kuvaukset liittyivät yleensä joihinkin toiminnan ulkoisiin 
muotoihin kuten esimerkiksi alkuvastaanoton jonkinasteiseen jähmeyteen esi-
merkiksi seuraavasti: Mutta kyllähän se aika jäykkää nyt vain on. Harvemmin-
han tänne oikein positiivisessa asiassa tullaan. Niin kyllä se vähän semmosta 
jäykäntuntusta se tossa aulassa on (a4ykp). 

myönteisemmissä lausunnoissa vastaanottoa kuvattiin tilanteiksi, joissa painottui 
huolenpito asiakkaiden hyvinvoinnista ja motivoinnista muutokseen enemmän 
kuin täytäntöönpanoon liittyvät rangaistukselliset kysymykset, vaikka niitäkin 
käsiteltiin eli …mulle seliteltiin kaikki noi, et miten pitää olla ja siin on tarkat 
kelloajat ja kaikki, et mitä pitää noudattaa. Ja ainakin mun mielestä sain ihan 
hyvää tietoo siit [valvontarangaistuksesta] etukäteen (a15valra). 

Huolenpito näkyi jo tavassa, jolla seuraamuksen suorittamiseen liittyviä asioita 
kuvattiin asiakkaalle …et heti ekalla kerralla kerrottiin kaikki mahdollinen (a3ykp). 
yhdyskuntapalvelua suorittava haastateltava (a3ykp) kertoo, kuinka hän jo 
vastaanottovaiheessa loi työntekijän kanssa yhteistyösuhteen myöhempää 
toimintaa varten …et käveltiin tonne hänen huoneeseensa, niin se alotti sinä 
sitten sen kertomisen, että miten jatkossakin sitten. 

Huolenpito ja välittäminen heijastuivat myös vastaanoton ilmapiirissä, joka oli …
lämmin (a21keav). ”Lämpö” heijastui myös työntekijän asenteessa. työntekijästä 
näki, että …on hyvin semmoinen mikä haluu olla ihmisten kanssa tekemisissä, 
hyvin sosiaalinen ja semmoinen, niin ja auttavainen niin mie olin tosi tyytyväinen 
siihen, et mie oon sanonutkin miun veljelle ja kaikille että miulla nyt on tosi hyvä 
valvoja, että nyt on hyvä olla niin kun käyvä tuolla, et auttaa asioissa.

myönteisten lausuntojen mukaan yhdyskuntaseuraamustoimistoa ei voikaan 
pitää vastaanottotoiminnoiltaan muun julkisen sektorin palvelusta poikkeavana 
eli …tää [yhdyskuntaseuraamustoimisto] on ihan tavallinen byrå niin kuin mikä 
hyvänsä (a14ykp). Haastateltavan (a14ykp) mukaan hänen toimistonsa vastaan-
ottorutiinit eivät ole normaalien toimistojen mittakaavassakaan …pahimmasta 
päästä. toimistoa voi tässä vertailussa jopa pitää …edistyksellisenä, et kyllä 
täällä aina tuntee tervetulleeksi itsensä. 
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useimmat asiakkaat vertasivatkin saamaansa palvelun olevan tyypillistä pi-
kemmin yksityiselle kuin julkiselle palvelusektorille. yksityiselle sektorille tyy-
pillisestä palveluhenkisyydestä esimerkkinä on seuraava kuvaus: Kyllä mulle 
ollaan tossa summerilla [ulko-oven summeri] heti oltu oikeen ystävällisiä, kun 
mä joudun tänne tai ketä mä tuun tapaamaan. Niin sit sanottiin et pikku hetki, 
ja palvellaan ihan niinku, siis palveluammatissa kuuluu palvella. Ja sitten kun 
tää valvoja tulee hakemaan tosta ovelta, niin me haetaan ensin kupit kahvia ja 
sitten istutaan mukavasti alas ja aletaan katteleen (a16ykp).

yhdyskuntaseuraamustoimistojen palveluhenkisyydelle erityisen vastakkaisina 
pidettiin vankiloita, joiden vastaanottorutiineja kuvattiin yleensä rangaistukselli-
suutta korostavina. jotkut haastateltavista kokivat niiden olevan rangaistukselli-
suudessaan jopa nöyryyttäviä …että vankilas nyt halutaan nöyryyttää se ihminen 
ja kaikkee tommosta, et onhan siinä totta kai eroa (a13eav). vankilavastaanoton 
′rangaistuksellinen nöyryytys′ ilmeni edellisen haastateltavan (a13eav) kohdalla 
esimerkiksi siten, että …riisutetaan alasti ja pyöritetään ympyrää ja kaikkee 
tommosta, annetaan miästen kalsarit ja vaatteet, ni kyl se aika iso nöyryytys 
on. nöyryytystä ja alistamisen tunnetta lisäsi myös se, että henkilökunta oli …
silleen tympeitä ja puhui lähinnä komentamalla eli siten …et ne käskee vaan. 

vastaanottoa yhdyskuntaseuraamustoimistossa kuvattiin edellisen valossa sen 
sijaan ihmisläheisempänä ja normaaliuden tunnetta edistävänä eli ...oli ihan 
mukavaa ja ystävällistä, moikattiin ja kysyttiin kuulumisia ja tällein (a13eav). 
vastaanotosta jäi …semmonen tunne, et on ittellä semmonen hyvä olo (a14ykp). 
tämä siitäkin huolimatta, että vastaanotolla käsitellyistä, täytäntöönpanoon 
liittyvistä asioista todettiin esimerkiksi, että …en mä nyt sen enempää osaa 
siit sanoo, mut ihan hyvät tiedot sain ainakin (a23valra) tai …en mä nyt muista, 
ihan varmaan semmosista perusasioista lähettiin liikkeelle (a24ern).

Järjestys

teemarunko: 

 1)  kuinka hyvin tunnet yhdyskuntatoimiston organisaationa 

 2)  onko seuraamusten valvonta tarpeeksi tiukkaa tässä toimistossa 

 3)  millä tavalla tiukkuus ilmenee 

 4)  onko sinulle selvitetty ennen seuraamuksen alkua  
  seuraamukseesi liittyvät säännöt ja velvoitteet 

 5)  onko sinulle laadittu selkeä suunnitelma, tavoitteet ja aikataulut  
  seuraamuksesi suorittamiseksi
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yhdyskuntaseuraamukset eivät muodosta ulospäin samalla tavalla selkeästi 
hahmottuvaa täytäntöönpanojärjestelmää kuin vankeus (Phillips 2014; ks. myös 
Hancock & Jewkes 2011). Yhdyskuntaseuraamukset on tutkimuksessa määri-
telty kurinalaistamismekanismeiksi, jonka kontrolli- ja säätelyjärjestelmät sekä 
arkkitehtoniset ratkaisut ovat kätketympiä ja näkymättömämpiä (abadinsky 2012, 
58; simons 2013, 71; ks. myös Cohen 1985). tämä koskee myös yhdyskunta-
seuraamustoimistoja. Ne eivät profiloidu arkkitehtonisesti kovinkaan selkeästi 
rangaistusten täytäntöönpanosta vastaavina laitoksina, vaan pikemminkin 
normaaleina virastoina (Mawby & Worrall 2011, 20–21). 

arkkitehtonisena järjestelmänä yhdyskuntaseuraamukset voidaan Phillipsin 
(2014, 120–121) mukaan kuitenkin luokitella siten, että ne muodostuvat py-
syvämmistä yhdyskuntaseuraamustoimistoista sekä lyhytaikaisemmista yh-
dyskuntaseuraamusten täytäntöönpanomuodoista. viimeksi mainitut eroavat 
tiukkuudeltaan ja selkeydeltään erilaisiksi alajärjestelmiksi, joista esimerkkeinä 
voidaan mainita yhdyskuntapalvelu tai elektroninen valvonta (valier 2002, 160; 
Hancock & Jewkes 2011; Robinson 2014). 

asiakashaastattelut vahvistivat osaltaan seuraavaa kuvaa yhdyskuntaseuraa-
musten organisatorisesta ja samalla myös järjestyksenpidollisesta epäselkey-
destä. Haastattelut jakaantuivat kuitenkin kielteisempiin (<3) ja myönteisempiin 
(>3) sen mukaan, miten selkeinä yhdyskuntaseuraamuksia ja niiden järjestyk-
senpitoa pidettiin. 

Kyl ne on selvitetty mut en mää semmosia sääntöjä 
muista (a17ern) 

Itse asiassa en koe tätä yhtään tiukkana (a18keav)  

Tää on sitä kellon kyttäämistä koko ajan (a2valra) 

Tää on oikeudellinen juttu ettei tää mitään leikkiä oo 
(a6ern) 

Mitä paremmin mä suoritan tätä sitä vähemmän mua 
epäillään (a12valra  

Tääl on selkeesti tehty selväksi, että tämmöset ja 
tämmöset säännöt pitää olla (a20ykp) 

Selkiintynyt – 
toimivuus 

Selkiintymätön – 
toimimattomuus 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 43. asiakkaiden käsitys järjestyksestä yhdyskuntaseuraamuksissa 

yhdyskuntaseuraamustoimistosta saatettiin hyvin yleisesti todeta esimerkiksi, 
että …täällä käy muitakin kun mää ja että rikosseuraamustyöntekijät tekevät …
varmaan jotain paperihommia (a11ern). rangaistuksellisessa mielessä yhdys-
kuntaseuraamustoimisto hahmottui haastateltaville kuitenkin ennen kaikkea …
semmosena auttavana organisaationa tai jeesaavana organisaationa (a16keav). 
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useimpien haastateltavien konkreettinen tuntemus yhdyskuntaseuraamustyöstä 
rajoittui henkilökohtaisen työntekijän kautta välittyvään yksilölliseen kuvaan 
niin, että …mä oon ollu tekemisissä vaan tän vastaanottohenkilöstön ja sit tän 
valvojan kanssa (a16keav) tai sitten niin, että …mä tunnen kaks henkilöö, tää 
kenen kanssa mä oon kaks kertaa tavannu ja sit tämä, ketä on mun tää yhdys-
kuntapalveluhenkilöstö (a14ykp). 

näistä rajoitteista huolimatta haastattelut voitiin jakaa kahteen karkeaan ryh-
mään sen suhteen, kuinka tiukaksi järjestys koettiin ja miten hyvin sen katsottiin 
tukevan omia tavoitteita rikollisen elämäntavan suhteen. 

ensimmäiseen ryhmään kuuluvissa kielteisemmissä lausunnoissa (<3) jär-
jestystä pidettiin tiukkuudeltaan lähes olemattomana tai ajoittain jopa liiankin 
tiukkana. Puutteellisesta tiukkuudesta kertoivat erityisesti ehdollisen vapauden 
ja ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa olevat. Liiallisesta tiukkuudesta 
kertoivat puolestaan varsinkin valvontarangaistuksen suorittajat. 

ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa olevan haastateltavan (a17ern) 
mukaan valvonnalla ei hänen kohdallaan ole rangaistuksellisesti suurtakaan 
merkitystä. Hänen mukaansa valvontaa voidaan pitää tiukkana vain siinä 
mielessä, että …ois mul nyt muutakin tekemist, niin periaattees joo, onhan tää 
rangaistus. Haastateltava toivookin, et …tää loppuis, nin ei tarvis ravaa joka 
kerta täällä. vaikka haastateltava ei pidäkään valvontaa erityisen tiukkana 
muistaa hän kuitenkin, että …sen [valvonnan] voi muuttaa, mikä se sana oli, 
just ehdottomaksi vankeudeksi vissiin, olikohan se niin, jos ei käy täällä. tämä 
on myös riittävä rangaistuksellinen pelote, joka motivoi häntä myös käymään 
tapaamisilla. ei niinkään valvonnan sisällön vaan henkilökohtaisen tavoitteensa 
takia eli …et sais tän paskan vihdoin pois.  

Huolimatta kielteisestä asenteestaan valvonnan velvoittavuuteen toteaa haas-
tateltava (a17ern) saavuttaneensa valvontasuunnitelmassa asetettuja myön-
teisiäkin tavoitteita. valvonnasta on tässä mielessä …ollu hyötyäkii, et just se 
työpaikka tuli, se ihan eka tavoite ja sit toinen tavoite, et mutsin kaa pitää välit 
hyvinä ja sit just noi rikokset, ei tuu enää mitään.    

ehdonalaisen vapauden valvonnassa oleva, ryöstön takia vankeuteen tuomittu 
(a18keav) kertoo puolestaan odottaneensa, että …tää [valvonta] ois ollut paljon 
tiukempaa. todellisuus oli kuitenkin toisenlainen eli huomattavasti löysempi 
jo koevapausvaiheessa. koevapauteen laskemisen jälkeen …meni varmaan 
kuukausi, kun mua ei käyty ollenkaan katsomassa. valvottava kertookin soitta-
neensa …tänne mun virkailijalle ja kysyin, että miksei mua käydä katsomassa, 
niin ne oli unohtanu vankilasta ilmoittaa, että mä oon koevapaudessa ja sen 
takia mua ei käyty kattomassa. 
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Hänen mielikuvissaan koevapaus oli muutenkin …sellasta et joutuu selosta-
maan, ei nyt varmaan minuutilleen, mutta päivilleen aina, mitä on tapahtunut 
kuukauden aikana. käytäntö oli tässäkin suhteessa erilainen eli …kyl tää on 
ihan rentoa, ei tää oo mitään (a18keav).  

myös koevapauden jälkeinen valvonta oli hänen kohdallaan toteutunut melko 
vapaamuotoisena ja epämääräisenä siten, että …tiijän, että mulla niitä käyntejä 
täällä on ja sitten soittoaikoja ja nyt sitten riippuu tästä esimiehestä, joka täällä 
on, että harveneeko ne kerrat tätä loppua kohti. Hänellä ei ollut valvontasuun-
nitelmaankaan merkittyinä …muistaakseni mitään muuta kuin ne käynnit ja 
sit soitot [valvojalle]. Haastateltava kertookin koko valvonnan olleen hänelle 
lähinnä muodollisuus, joka on …hoidettava alta pois. siitä ei ole rangaistuksel-
lisesti eikä tukevassa mielessä sanottavasti …haittaa eikä hyötyäkään hänen 
elämäntilannettaan ja lainvastaista käyttäytymistään ajatellen. 

edellisille kuvauksille päinvastainen on valvontarangaistusta suorittavan 
(a2valra) kertomus valvonnan liiallisesta tiukkuudesta. Hän kertoo valvonnan 
tiukkuuden korostuvan ylimitoitetun rangaistuksellisena erityisesti aikataulujen 
suhteen …ku se on niin tarkkaa tuo ajan noudattaminen, et tää on sitä kellon 
kyttäämistä koko ajan. Haastateltava kertoo tästä esimerkkinä sen, kuinka …
mutsin luona se laite, mikä asennetaan, niin se ei siellä oikein pelittänyt välillä, 
että meni ne signaalit, niin silloin tuli soitto [keskusvalvomosta]. 

Haastateltava toteaakin valvontarangaistuksen olevan hänen kohdallaan enem-
män rangaistuksellisia kuin kuntouttavia päämääriä toteuttava nimenomaan 
tiukkuutensa suhteen …ko se on ni tarkkaa niistä ajoista ja niistä, niin kyllä se 
tuntuu edelleen, et sä oot ninku … Ku sä et saa palkkaa eikä mitään, nii se 
tuntuu vaa rangaistukselta.

myönteisemmissä arvioissa järjestyskäytäntöjä kuvattiin myös rangaistukselli-
sesti vaativiksi esimerkiksi siten, että …on se vähän semmonen tiukka (a6ern). 
ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa olevan haastateltavan (a6ern) 
mukaan tiukkuutta nuorten valvonnassa ilmentää esimerkiksi se, että …poliisit-
han saa hakee, jos mua ei saada kiinni. Haastateltava kertoo itse joutuneensa 
tällaisen uhan eteen valvonnan alkuvaiheissa elämäntilanteensa ollessa mel-
koisessa kaaoksessa …ku mua ei saatu kiinni ja mä olin siellä katkolla ja ties 
missä ja ennen ku tiedettiin, et missä mä meen ja mun paperit oli missä sattuu, 
et mut ois haettu kotoa, niin se tuntu vähän sillee, et on vähä kireekii. 

Haastateltava kertoo kuitenkin välttäneensä poliisinoudon sillä, että …se 
mun valvoja tuli sinne [selviämisasemalle], ku mä olin katkolla. Hän kertoo 
valvontansa alkaneen tästä ja osoittautuneen vaativaksi ja tiukaksi jatkossakin, 
mutta samalla myös rikollisuuden taustalla oleviin tekijöihin puuttuvaksi eli …
puututaan siihen päihteiden käyttöön ja niistä puhutaan paljon silleen joka 
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ajalla, että mitä on, minäkin kerron, et mitä oon ottanu ja milloin ja miten menee 
päihteiden kanssa.  

Hän kertoo hyväksyvänsä valvonnan vaativuuden pitäen sitä sellaisenaan ran-
gaistukseen kuuluvana ja siksi myös oikeudenmukaisena eli …ohan tää kuitenkii 
semmonen oikeudellinen juttu, ettei tää mitän leikkiä oo. samalla hän näkee 
sen kuitenkin myös palvelevan omaa motivaatiota irrottautua rikollisuudesta 
ja päihteistä …et kyllähä tää sillee auttaa tietenkin, ettei ne uusinnu nykyään 
sillee, ymmärrän sen. 

myös valvontarangaistusta suorittavan (a12valra) kertomuksessa valvonnan 
tiukkuus hyväksytään omaa elämänmuutosta palvelevana. Haastateltava kertoo, 
että hänelle …tehtiin aikataulu ja selitettiin useaan kertaan ne säännöt, kun 
se on niin vaikee ymmärtää, miten se [valvontarangaistus] toimii, jos on vaan 
lukenu, et no se on tämmönen.   

Haastateltava (a12valra) näkee myös tukipartiotoiminnan tukevan kuntoutumista, 
vaikka se onkin samalla osa rangaistuksellista kontrollia. Hän kertoo, että van-
kilassa hänellä oli …semmonen kauna niit vartijoita kohtaan. vaikka tukipartion 
ohjaajatkin rinnastuvat hänen silmissään vartijoihin on se …kumminkii eri, ku 
ne on jotenkin sit tääll mun miälestä, et ne haluaa auttaa mua.  

Haastateltavan mukaan vuorovaikutus tukipartion ohjaajien kanssa on vasta-
vuoroista siten, että ...jos mä käyttäydyn epäkohteliaasti heit kohtaan tai jottain, 
niin kyllähän sit suhtautuminen muuttuu ja ne sit tulee tiukemmiks ja tiukemmiks 
koko ajan. Mitä paremmin mä suoritan tätä ja meen niitten juttujen mukaan, ni 
sitä vähemmän mua epäillään koko ajan jostain jutusta. 

Hän kertookin antaneensa …puhtaat seulat aina ja puhaltanut nollat. Hänen 
mielestään tukipartion kontrolli toimii edelleenkin yhtä tehokkaasti eli …kyl ne 
siäl sit käy aina, ehkä kerran viikos tai kaks kertaa viikossa, mut kyl ne huamaa 
sen, et mä yritän ja olen muuttunu ja haluan muuttuu.

kolmantena esimerkkinä myönteisistä lausunnoista kuviossa on katkelma yh-
dyskuntapalvelua suorittavan haastattelusta (a20ykp). Haastateltava toteaa, että 
...mitä järjestykseen tulee, niin kaikki on tehty hirveän selväksi. Hänen mukaansa 
ihmiset …jotka on tällaisia, kun me ollaan, tarvitsee järjestystä.  Hän kertoo 
yhdyskuntapalvelun olevan suhteellisen selkeän kokonaisuuden …et mä oon 
ne tietyt ajat, kaks kertaa viikossa ja suoritan ne tehtävät ja sit mä käyn siellä 
toimistolla, missä ne antaa mulle listan työjaksoista, juttelen sit siellä vähän, et 
kyllähän tässä jonkinlainen valvontakin on.

edellä esitetyt esimerkit antavat melko kattavan kuvauksen siitä, millaisena 
järjestyksenpito yhdyskuntaseuraamuksissa koettiin. kokemukset vaihtelivat 
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löyhästä tiukkaan valvontarangaistuksen ja yhdyskuntapalvelun edustaessa 
tiukinta käytäntöä tavalla, jossa oli monia yhtymäkohtia vankeusrangaistukseen. 

esimerkkinä tällaisesta tiukkuudesta sääntöjen suhteen on valvontarangais-
tusta suorittavan (a5valra) kuvaus siitä, kuinka ...sähköt meni poikki ku oli pari 
sähkölaskuu jääny maksamatta. tilanne saatiin kuitenkin selvitettyä haastatel-
tavan saatua tilapäisesti …jatkoroikalla naapurilta sähköö sinne kämppään ja 
myöhemmin sähkölaitoksen saatiin …rattaat pyörimään eli sinne tuli sit sähköt. 

uhkana oli kuitenkin ollut, että …täält olis tullu semmonen päätös, et jos ei 
kahteen mennes oo sähköä, ni keskeytetään. Ne sähköt tuli varmaan, oisko 
ne yhen, no, ennen sitä puolta kahta ne oli tullu. Niin siitä sitte pidettiin kans 
kuuleminen, ja et siin ois kaks vaihtoehtoo olis, et ei toimenpiteitä tai kirjallinen 
varotus (a5valra).

yhdyskuntapalvelua suorittavan (a22ykp) haastattelussa alla on puolestaan 
kuvaus siitä, kuinka tiukkaa ja samalla vankilaa muistuttavia jotkut palvelupai-
kat saattavat olla liikkumista koskevine rajoituksineen: Kyl siel sillain on, että 
alueelta ei saa poistua, et portista ei saa kävellä ulos. Kyllähän ne työntekijät 
saa kävellä tietenkin, koska niillä on niitä taukoja, niin kyllähän ne tauolla saa 
käydä vaikka Nesteeltä hakeen kahvii, tai missä nyt ihminen saa ruokatauolla 
käydä työpaikalla. Mut me [yhdyskuntapalvelun suorittajat] ei saada poistua 
alueelta ja sit me ei saada käyttää puhelinta.

Haastateltava (a22ykp) toteaakin poistumiskiellon tuntuvan …vähän rangaistuk-
selta, että et sä saa oikeesti sieltä poistuu. vastaavaa vankilamaista tiukkuutta 
sovelletaan myös puhelimen käyttöön palvelupaikalla. Lupa annetaan yleensä 
muistuttamalla, että …saa soittaa mut siel ei saa puhelimessa roikkua.

toinen yhdyskuntapalvelun suorittaja (a3ykp) kuvaa puolestaan sitä, miten 
tiukasti palveluvelvollisuuden noudattamista valvotaan yhdyskuntaseuraamus-
toimistosta. Hänen palvelupaikkanaan oli kunnallisen vanhainkodin keittiö ja …
kyllä sinne tulee aina soitto (a3ykp). Haastateltava (a3ykp) kertoo, kuinka hän 
varmistaa aikataulun mukaisen saapumisensa viikottaisiin palvelukertoihinsa 
siten, että …mä olin kymmentä vaille sitte ennemmin ku että ihan minuutil-
leen pitää olla paikalla, ni ennen mä olin sitte kymmentä vaille siinä jo. myös 
poistuessaan hän noudatti samaa kaavaa eli poistui varmuuden vuoksi vähän 
myöhemmin, koska …joka kerta se soitto tulee ja kyllä siellä työpaikallakin 
on muutaman kerran ollut, että on tullu pistokäyntinä käymään [yhdyskunta-
seuraamustoimiston rikosseuraamustyöntekijä] siellä työpaikalla ennen sen 
palvelun loppumista. 
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Haastateltava (a3ykp) pitää kuitenkin valvonnan tiukkuutta …ihan siis positiivi-
sena, koska se miun mielestä kuitenki on rangaistus ja siihen kuuluu tommonen 
seuranta ja pistokokeet …toinen vaihtoehtohan on sitten vankila.

Haastateltavien kuvaukset vaihtelivat myös sen suhteen, miten selkeiksi he 
kokivat seuraamuksensa suorittamiseen liittyvät suunnitelmat ja arviot. yleistä 
oli kuitenkin se, että haastateltavilla oli hyvin heikot muistikuvat suunnitelmista 
ja niihin liittyvistä hallinnollisista prosesseista. useimmat heistä eivät myöskään 
pystyneet yhdistämään suunnitelmissa esitettyjä arviointeja ja tavoitteita konk-
reettisesti yhdyskuntaseuraamuksensa suorittamiseen liittyviksi toiminnoiksi. 
tällä tavalla siis suunnittelubyrokratia sekä käytännön yhdyskuntaseuraamustyö 
olivat useimmille kaksi eri asiaa. 

esimerkkinä suunnittelu- ja arviointiprosessin käytäntövieraudesta asiakkai-
den kokemana on seuraava ehdonalaisen vapauden valvonnassa (a8keav) 
oleva toteamus: Ei mulle mitään kummempaa valvontasuunnitelmaa oo tehty 
(a8keav). ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa olevan (a6ern) kuvaus 
seuraavassa kertoo puolestaan tarkemmin, kuinka vaikeasti hahmotettavia ja 
vieraita asiakkaiden todellisuudelle abstraktit ja byrokraattiset suunnittelu- ja 
arviointiprosessit ovat: Niin valvontasuunnitelma? Mun mielestä tehtiin joku 
valvontasuunnitelma vai olikse se? En kyllä muista ku mä olin siellä et siellä oli 
niitä papereita vähän joka paikassa. 

varsinkin ehdollisesti rangaistujen nuorten, mutta myös useiden aikuisten ker-
tomuksissa suunnitelmiin ja tavoitteisiin ei heidän mukaansa usein myöskään 
viitattu valvonta- tms. tapaamisissa toimistolla, kuten esimerkiksi seuraavassa 
todetaan tutkimuksen haastattelijan kysyessä: Onko sitä suunnitelmaa sitten 
ollenkaan otettu esiin näissä tapaamisissa? Haastateltavan (a11ern) vastaus 
tähän oli: Voi olla, että ne on sen johonkin sinne mun kansioon laittanu tai jotain.

vaikka suunnittelu- ja arviointiprosessit siis koettiinkin yleensä vieraampina, 
kertoivat useimmat haastateltavat kuitenkin saaneensa tarpeeksi hyvin tietoa 
aikatauluista ja muista konkreettisemmalla tavalla seuraamusten täytäntöönpa-
noon liittyvistä tekijöistä eli kuten valvontarangaistuksessa oleva (a5valra) seu-
raavassa kertoo: Mul on se aikataulu kotona. Siin on päivämäärä, viikonpäivä ja 
kellonaika. Sit lukee se, mitä pitä tehä ja saa tehä sillon, onko se vapaaehtoinen 
vai pakollinen, ja sit se aika justiin, kauan siihen saa käyttää aikaa tai menee.
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Oikeudenmukaisuus

teemarunko: 

 1) onko sinulle perusteltu selkeästi sinua koskevia päätöksiä 

 2)  oletko hakenut muutosta itseäsi koskeviin päätöksiin 

 3)  tiedätkö, miten tällaisissa tilanteissa tulee toimia 

 4)  Pidätkö kohteluasi asiallisena ja oikeudenmukaisena tässä toimistossa 

 5)  oletko joskus kokenut joutuneesi epäoikeudenmukaisesti  
  kohdelluksi tässä toimistossa 

 6)  reagoidaanko rikkomuksiin oikeudenmukaisesti ja yhtenäisesti 

 7)  Huomioidaanko tässä toimistossa riittävän hyvin elinolosuhteidesi  
  (esim. asuminen kaukana) vaikutus seuraamuksesi suorittamiseen

rangaistuksellisten elementtien lisääntyessä yhdyskuntaseuraamustyössä 
joudutaan entistä enemmän tasapainoilemaan rikosoikeudellisten tiukkojen 
oikeudenmukaisuusnäkökohtien sekä myönteistä kehitystä tukevien yksilöllisten 
näkökohtien välillä (Canton 2011; 2012; ks. myös Robinson 2013, 39; Ugwudike 
& raynor 2013, 168). tutkimuksen mukaan asiakkaan motivaation kannalta 
keskeistä oikeudenmukaisuudessakin on se, kuinka legitiimiksi yhdyskunta-
seuraamusasiakas kokee itseään koskevat päätökset ja koko täytäntöönpanon. 
mekaaninen ”yksi malli sopii kaikille” -oikeudenmukaisuus on tässä mielessä 
vähemmän motivoivaa kuin yksilölliseen harkintaan pohjautuva oikeudenmu-
kaisuus (McNeill 2009, 39).

myös asiakashaastatteluissa oikeudenmukaisuutta kuvattiin tämän jaottelun 
pohjalta. alla olevassa kuviossa haastattelut ovat jakautuneet ei- legitiimiksi 
(<3) ja toisaalta legitiimiksi koetun (>3) välillä vaihdellen.  
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Otti pattiin kun lapsen sairaus ei kelvannut syyksi 
(a22ykp) 

Tulin tunnin liian aikasin sain varoituksen (a5valra) 

En tajunnu pyytää lääkärintodistusta, niin siitä tuli sitte 
kirjallinen varotus (a9ykp) 

Mitäpä tästä nyt vois olla vähemmän reiluu (a8keav) 

On kohdeltu enemmän kuin reilusti, että mulle on 
annettu tämmönen mahdollisuus (a19valra) 

 Siis on ne ihan reilui ollu, keitä täs on (a17ern) 

Legitiimi Rangaistuksellinen 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 44. asiakkaiden näkemys oikeudenmukaisuudesta yhdyskuntaseu-
raamuksissa 

yhdessäkään haastattelussa yhdyskuntaseuraamustoimistoja ei kuvattu pääasi-
assa tiukan rangaistuksellista linjaa kaikissa oikeudenmukaisuustulkinnoissaan 
noudattavaksi. vähemmistönä olevissa kielteisissä lausunnoissa (<3) kuvattiin 
kuitenkin sellaisia yksittäisiä päätöksiä tai toimenpiteitä, jotka koettiin legiti-
miteetin eli asiakkaan hyväksynnän kannalta vastakkaisina palvellen lähinnä 
rangaistuksellisia päämääriä. 

esimerkkinä tällaisesta on yhdyskuntapalveluksessa olleen (a22ykp) kuvaus 
tilanteesta, jossa haastateltavaa …vähän ärsytti, kun mun muksu oli kipee, eikä 
se käyny syyks poissaololle [työpalvelusta]. Haastateltavan mukaan tilanteen 
liian tiukka tulkinta …otti silloin vähän pattiin. Hän kertoi kuitenkin hyväksyneensä 
tilanteen yhdyskuntapalvelun tiukkojen reunaehtojen kannalta eli …ei kai siinä 
mitään, rangaistus kun se on, niin kai siinä sit on ne säännöt. Hän ei kuitenkaan 
omalta kohdaltaan voinut ymmärtää joustamattomana pitämäänsä käytäntöä.  

vastaavan kaltaista ristiriitatilannetta kuvataan valvontarangaistusta suorittavan 
haastattelussa (a5valra). Haastateltava kertoo saaneensa …kirjallisen varotuk-
sen siitä, ku mä lähin liian aikasin, ku mä kummiskin, mä olin sen ylimääräsen 
tunnin, mä istuin tossa [yhdyskuntaseuraamustoimiston] aulassa, et mä en 
mitään hortoillu missään. 

Hän koki saamaansa varoituksen …vähän epäoikeudenmukaisena ku oli 
semmonen aivan puhdas vahinko kuitenkin kyseessä. Hän kertoi lähteneensä 
tuntia liian aikaisin yhdyskuntaseuraamustoimistolle sovittuun tapaamiseen ja 
ilmoittaneensa sitten vastaanotossa …et mä tulin tänne, mä sanoin, et voinko 
mä tässä odottaa, ja mä sain sen luvan odottaa tossa sen tunnin. Hän ei kui-
tenkaan kokenut tehneensä väärin …vaikka mä lähin sen tunnin aikasemmin, 
mul oli hyvät perustelut siihen, et miks näin pääs käymään, mut mun mielest 
sitä ei huomioitu sitten. Haastateltava ei myöskään kokenut …hortoilevansa 
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jossakin toimintavelvoitteen ehtojen vastaisesti, koska oli istunut toimistolla eli 
käytännössä …valvonnassahan sinäkin oltiin. 

kolmas epäoikeudenmukaisuuden kokemus liittyy vastaavanlaiseen yksit-
täistapaukseen, jossa yhdyskuntapalvelua suorittava haastateltava (a9ykp) 
kertoo saaneensa kirjallisen varoituksen …kun en tajunnut pyytää sitä lääkä-
rintodistusta, niin siitä tuli kirjallinen varoitus, siitä yhestä päivästä. myös tämä 
sanktiointi koettiin yksittäistapauksena epäoikeudenmukaiseksi juuri siksi, että 
kyseessä oli tälläkin kertaa asiakkaan tulkinnan mukaan …ymmärrettävästä 
erehdyksestä. työntekijä oli puolestaan tulkinnut haastateltavan mielestä …
sitä tilannetta liiankin pilkulleen, kun olisin saanut sen sairasloman toisellekin 
päivälle, mut se on niin kevyttä hommaa se, mitä mä teen, se kuntouttava, niin 
se ei haitannu siinä. 

tällaisia ristiriitoja, jotka liittyivät siis ehtojen liian rangaistukselliseen ja haas-
tateltavien mukaan myös epäoikeudenmukaiseksi koettuun kohteluun, oli 
erityisesti valvontarangaistusta sekä yhdyskuntapalvelua suorittavien kerto-
muksissa. näissä haastatteluissa korostettiin kuitenkin samalla, että kohtelu 
koettiin muuten oikeudenmukaiseksi. epäoikeudenmukaisuuden kokemukset 
liittyivät heidän tapauksessaan tosiaankin vain yksittäisiin tilanteisiin vaikutta-
matta täytäntöönpanoon kokonaisuudessaan.   

enemmistö haastatteluista olikin myönteisiä (>3). niissä kohtelua kuvattiin 
pääasiassa oikeudenmukaiseksi ja samalla legitiimiksi esimerkiksi toteamalla 
ehdonalaisen vapauden valvonnassa olevan haastateltavan (a8keav) tavoin, 
että ...mitäpä tästä nyt vois olla vähemmän reiluu, mun pitää käyä täällä ja olla 
selvin päin, ni ei siinä nyt epäreiluutta oo.

monien muiden haastateltavien tavoin myös tässäkin esimerkkihaastattelussa 
korostetaan sitä, kuinka valvonta koetaan omaa myönteistä kehitystä eli päih-
teettömyyttä tukevana. siksi siihen liittyvään pakkoon ja velvoitteisiin halutaan 
myös sitoutua eikä niitä tämän takia myöskään koeta pelkästään muodollisia, 
rangaistuksellisia tavoitteita palvelevina. 

myös toisessa myönteisessä esimerkissä valvontarangaistuksessa oleva haas-
tateltava (a19valra) kuvaa, kuinka häntä …on kohdeltu enemmän kuin reilusti, 
että mulle on annettu tämmönen mahdollisuus. Haastateltava kertoo suoritta-
vansa valvontarangaistukseen liitetyn toimintavelvoitteen päihdekuntoutuksessa 
kotikunnan ulkopuolella. Hän on joskus joutunut aikaistamaan aikatauluaan 
kokematta kuitenkaan vaikeuksia eli ….lähettiin puol yheksältä ja piti lähteä 
yheksältä, mut sit siitä tuli vaan soitto, että se ei oo oikeastaan rikkomus, se on 
väärinkäsitys enemmänkin. yhteistyötä vahvistavasti oikeudenmukaista olikin 
se, että … et ne soitti, et se oli reiluu ja sit mä sanoin, et miten se meni se asia, 
ja sit me selvitettiin ja sit mä sanoin, et hyvä, me lähdetään sit puol yheksältä. 
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myönteinen oikeudenmukaisuus korostuu kolmannessakin haastattelussa. siinä 
ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa oleva asiakas (a17ern) toteaa 
henkilökunnasta olevan …ihan reiluja, ketä täs on. reiluus johtuu haastateltavan 
mukaan juuri sitä, että henkilökunta ottaa huomioon valvottavan näkemykset 
sekä …joustaa aika pitkällekin. joustamista oli tapahtunut esimerkiksi valvon-
tatapaamisista poissaolojen kohdalla sanktiointiin turvautumatta. valvontata-
paamisia oli siirretty niin, että haastateltava oli saanut sovitettua aikataulunsa 
paremmin …se tosiaan oli reiluu, siinä tilanteessa. 

Turvallisuus

teemarunko:

 1) Pidätkö tätä toimistoa turvallisena paikkana 

 2)  oletko tämän seuraamuksen aikana pelännyt joidenkin asiakkaiden  
  kohtaamista 

 3)  Pitäisikö toimiston teknisiä turvajärjestelyjä parantaa

Ei näy muuten kuin että on ovet lukossa (a22ykp) 

Nit mun vanhoja kavereita voi nähä tossa aulassa 
(a12valra) 

Jos mä nään kaupungilla niin kyl mä yritän liueta 
takavasemmalle (a3ykp) 

Ei tarvi kattoo kaks kertaa olan yli (a17ern) 

En mä ole koskaan pelännyt täällä (a18keav) 

Ei oo mitään ollu pelkoo et ne käy kimppuun 
(a13eav) 

Turvallisuus Turvattomuus 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 45. turvallisuus asiakkaiden kokemana

turvallisuutta ei ole kansainvälisissä tutkimuksissa juurikaan kartoitettu asi-
akkaiden näkökulmasta. yhdyskuntaseuraamustoimistojen henkilökunnan 
turvallisuutta kartoittaneissa pohjoismaisissa tutkimuksissa yhdyskuntaseuraa-
mustoimistojen on kuitenkin todettu olevan vankiloihin verrattuna monessa mie-
lessä rauhallisempia ja turvallisempia paikkoja. niistä puuttuvat monet sellaiset 
vankien keskinäisiin väleihin ja verkostoihin liittyvät ongelmat, jotka heikentävät 
paitsi henkilökunnan myös vankien turvallisuuden tunnetta. (granath ym. 2006). 
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myös asiakashaastatteluissa turvallisuutta yhdyskuntaseuraamustoimistoissa  
kuvattiin lähes pelkästään myönteisessä mielessä. turvallisuusuhkia ei juurikaan 
koettu eli kuten ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa oleva haasta-
teltava (a7ern) toteaa …minun kohdalla ei ole tullut mitään turvallisuusuhkia. 
tämä sama sanoma toistui siis eri muodoissaan lähes kaikkien kertomuksissa 
eli toimistoja pidettiin yleensä erittäin turvallisina ja jopa tylsinä tai tapahtuma-
köyhinä paikkoina esimerkiksi vankiloiden verrattuna …siks just, kun eihän 
tänne ketään tuu (a7ern).  

tästä huolimatta joissakin haastatteluissa oli turvallisuutta myös kielteisemmin 
arvioivia lausuntoja (<3). ne saattoivat liittyä toimistojen turvallisuusjärjestelyihin 
yleensä siinä mielessä, että asiakkaat kuitenkin olivat turvallisuusriski. yhdyskun-
tapalvelua suorittava (a22ykp) toteaa esimerkiksi, että …turvallisuusjärjestelyt 
eivät näy muuten, kuin että ovet ovat lukossa. se on hänen mukaansa paitsi 
turvallisuusriskiin varautumista myös muistutus siitä, että kyseessä on kuitenkin 
asiakas-työntekijäsuhde ja asiakkaaseen ei tässä suhteessa …aina voi luottaa. 
muita tällaisia asiakkaan luotettavuuden kyseenalaistavia turvallisuusjärjestelyjä 
ovat …toi kamera ja sit toi alaovisummeri. 

yksi haastateltavista (a12valra) kertoi asiakashaastattelujen valtavirrasta poike-
ten myös pelkäävänsä jonkin verran vanhojen rikollisten verkostojensa kohtaa-
mista yhdyskuntaseuraamustoimistossa valvontakäyntien yhteydessä eli kuten 
hän toteaa: No se nyt on itsestäänselvyys, et niit mun vanhoja kaverei voi nähä 
tosa aulas. Hän toteaa samalla, että …ei mul tosiaankaa mikkää epäturvalline 
olo ole, kun mä en tee niit asioita ni ei mun tarvi niit vanhoi kavereitakaa niin 
kauheasti pelätä. 

toinen vastaavanlainen turvattomuuskokemus oli yhdyskuntapalvelun suorit-
tajalla (a3ykp), joka oli ollut edellä esiintyneen haastateltavan tavoin pitkään 
kiinnittyneenä lainvastaiseen ja päihteiseen elämäntapaan ja sen sosiaalisiin 
verkostoihin. Hänen mukaansa rikollisten sosiaalisten verkostojen turvalli-
suusuhka toteutuu yleensä hänen mennessään toimistokäynnille, ei toimiston 
tiloissa. tällöin hänen kävellessään …puiston ohi sieltä tulee vielä huutoa ja 
yritetään sitte, ett tuu tänne, ois ilmaista sitä ja sitä [päihteitä]. Haastateltava 
kertoo kuitenkin yrittävänsä …liueta silleen vähän takavasemmalle nähdessään 
näitä vanhoja tuttujaan kaupungilla ….ku on ne kuitenkii semmosia kieroja, et 
ne tietenkin yrittää sitten. 

edellä kuvattuja poikkeuksia lukuun ottamatta haastatteluissa turvallisuutta 
arvioitiin kuitenkin siis pääasiassa myönteisesti (>3). kuvion esimerkeissä 
yhdyskuntaseuraamustoimistoja kuvattiin turvallisuusilmapiiriltään vankiloiden 
kovemman kulttuurin vastakohtana esimerkiksi siten, että …ei oo mitään kuu-
motettavaa tulla tänne, että tarvis kattoo kaks kertaa olan yli kun tulee käymän 
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täällä (a17ern). Haastateltavan mukaan hän ei …oo nähny täällä kettään kos-
kaan missään paitsi kerran, silloin alussa, joku tuli poliisien kanssa.

myös muut myönteiset esimerkit kuviossa olivat samankaltaisia. kokemukset 
toimistossa ovat turvallisuutta myönteisellä tavalla vahvistavia eli …ei oo mi-
tään ollu pelkoa, et ne [muut yhdyskuntaseuraamusasiakkaat] käy kimppuun 
(a13eav) tai …en ole koskaan pelännyt täällä (a18keav). Haastateltavat eivät 
myöskään huomanneet yhdyskuntaseuraamustoimistojen olleen teknistä turval-
lisuutta korostavia eli valvontarangaistusta suorittava haastateltava (a15valra) 

…kait täällä kaiken näköisiä turvallisuuslaitteita on.    

tekniikka ei kuitenkaan korostunut toimistojen arjessa. teknistä turvallisuutta 
tärkeämpi oli se, että …kohtelee ihmistä ihmisenä, niin minkä takia kenenkään 
tarvitsis hermostua täällä ja aiheuttaa vaaratilanteita (a20ykp). teknisiksi tur-
vajärjestelyiksi riitti useimman mielestä erilliset odotustilat, joissa asiakkaiden 
kuntoa pystyttiin tarkkailemaan ennen sisään laskemista eli …periaatteessahan 
siinä [odotustilassa] on lukko ovessa ja tänne ei pääse (a4ykp).

7.3.2 Hyvinvointi

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden hyvinvointi

teemarunko: 

 1) millainen tämän toimiston ilmapiiri on tullessasi tänne 

 2)  miten sinusta huolehditaan täällä 

 3)  onko sinulla joitain epämiellyttäviä muistoja liittyen tässä  
  toimistossa asioimiseen 

 4)  voitko olla oma itsesi täällä käydessäsi 

 5)  voitko kertoa omista tunteistasi tässä toimistossa 

 6)  onko sinulla sellainen tunne, että henkilökunta tosissaan  
  välittää asioistasi tässä toimistossa.

rangaistuksellis-managerialistisesta kehityksestä huolimatta yhdyskuntaseu-
raamustoimistot profiloituvat edelleen asiakkaiden hyvinvoinnista huolehtivina 
täytäntöönpanoyksiköinä (Durnescu & Enengl & Graf 2013, 21). Se on osaltaan 
vaikuttanut myös yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden myönteisiin käsityksiin yh-
dyskuntaseuraamustyöstä (DeLude & Mitchell & Barber 2012; ks. myös Barry 
2007, 420–421; may & Wood 2005, 166).   
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myös asiakashaastattelut vahvistivat edellä sanotun. kysyttäessä yleisestä 
ilmapiiristä toimistoissa olivat arviot kaikissa asiakashaastatteluissa pääasiassa 
myönteisiä esimerkiksi siten, että …täällä käymisestä saa semmoisen positiivi-
sen mielen ja …ei mun mielestä tänne oo vaikeaa tulla (a7ern) sekä …ihmiset 
niin kun työntekijät täällä nauraa ja huumoria tulee (a21keav).

yhdyskuntaseuraamustoimistoja ei useimmissa haastatteluissa koettukaan 
suuremmissa määrin rangaistuksellista tuskaa lisäävänä huolimatta siitä, että 
...onhan tää [ehdonalaisen vapauden valvonnassa oleminen] kuitenkin viime 
kädessä tätä valvontaa (a21keav). 

tästä huolimatta haastatteluaineistossa toimistokäyntejä oli arvioitu jonkin verran 
myös rangaistuksen enemmän kuin hyvinvoinnin näkökulmasta. enemmistössä 
olivat kuitenkin lausunnot, joissa käyntejä kuvattiin pääasiassa hyvinvointia 
vahvistavasta näkökulmasta. Haastattelulausunnot on jaettu tämän mukaisesti 
alla olevassa kuviossa kielteisiin (<3) ja myönteisiin (>3) tuntemuksiin. 

Ei tänne nyt huvikseen tuu (a12valra) 

Totta kai tää vähän ahdistaa vaikka oisit kuinka hyvällä 
mielellä (a19valra) 

No se ressaa tää aika et ku menis nopeemmi vaan 
(a1ykp)  

On tosi leppoisaa täällä, ei mitään kireyttä ilmassa 
(a10ern) 

 Se on semmosta vapaamuotoista se asioiminen täällä 
(a5valra) 

Tällä otetaan ihmisenä vastaan (a9ykp) 

Heikentävä – 
rangaistus
 

Vahvistava – 
tuki 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 46. yhdyskuntaseuraamukset asiakkaiden hyvinvoinnin kannalta 

Kielteiset tuntemukset liittyivät yleensä siihen, mitä Durnescu (2011, 531–532) 
nimittää  yhdyskuntaseuraamusten tuskatekijöiksi. kuten vankeus myös yh-
dyskuntaseuraamus voidaan siis kokea enemmän haittana kuin hyötynä eri 
tekijöidensä suhteen. ne voivat liittyä täytäntöönpanon muotoon tai yksittäisiin 
menettelytapoihin. keskeistä on, että yhdyskuntaseuraamus heijastuu niiden 
kautta enemmän rangaistuksena kuin kuntoutuksena tai tukena.

kielteisemmissä arvioissa (<3) tunne yhdyskuntaseuraamuksen kaiken kat-
tavasta rangaistusluonteesta ilmaistiin esimerkiksi niin, että …tiätty se aina 
pitä miättii, et miks täl on ja miks täl tarvii käydä, et ei tänne nyt huvikseen tuu 
(a12valra). valvontarangaistusta suorittava (a12valra) pitää saamaansa seuraa-
musta itselleen hyödyllisenä. samalla on kuitenkin ennen kaikkea rangaistus. 
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siksi hän …ei välttämättä niin miälellään tulis, et se on tää rangaistus ja mun 
tarvii vaan tulla tänne ja hoitaa nää asiat kuntoon.

tästä huolimatta hän pitää ilmapiiriä sinänsä asiallisena eikä niin rangaistusta 
korostavana eli …tosa ny luukul paina nappii, ni kyl ne sano siäl moro ja käy 
istumaan ja sit pyytää sen työntekijän ja ne kysyy kuulumiset ja niin poispäin. 
Haastateltavan mukaan tunne toimistokäyntien rangaistuksellisuudesta onkin 
ollut enemmän …omast pääst kiinni ja siit, miten mä oon käyttäytyny.

myös toisessa valvontarangaistusta suorittavan kielteisessä arviossa (a19valra) 
käyntiä yhdyskuntaseuraamustoimistossa varjosti valvontarangaistuksen tiukka 
pakkoluonne eli se, että …sulla on joku semmonen vähän niiku sisällä joku oh-
jelma, et sun pitää noudattaa se, niin kyllähän se nyt vähän jännittä aina, vaikka 
sä oisit kuinka hyvällä mielellä. kielteisistä tuntemuksistaan huolimatta myös 
tämä haastateltava piti ilmapiiriä yhdyskuntaseuraamustoimistossa sinänsä 
hyvänä eli …ei tunnu semmoiselta poliisimeiningiltä.

kolmannessa kielteisessä arviossa yhdyskuntapalvelua suorittava haastateltava 
(a1ykp) näkee oman seuraamuksensa selkeästi elämänsä kannalta menetyk-
senä …ku sitä ois paljon muutakin tekemistä sitten, ku tehä tätä. ”tehä tätä” 
kattoi rangaistuksellisesti epämiellyttävänä kokemuksena varsinaisen yhdys-
kuntapalvelun lisäksi myös toimistokäynnit, jotka veivät aikaa yksityiselämältä 
eli …sais olla perheen kanssa ja mennä ja touhuta tuolla. 

enemmistö haastatteluista oli kuitenkin sävyltään myönteisiä (>3). toimis-
tokäyntejä sekä kaikkea siihen liittyvää oheistoimintaa pidettiin pääasiassa 
hyvinvointia lisäävänä kuviossa esitettyjen haastattelukatkelmien kuvaamalla 
tavalla esimerkiksi niin, että …on tosi lepposaa täällä, ei oo mitään kireyttä 
ilmassa ja kahvinkin saa, kun pyytää (a10ern). 

Leppoisa ilmapiiri heijastui erityisesti työntekijöiden vuorovaikutuksessa asi-
akkaiden kanssa. useimmat pitivätkin valvontarangaistusta suorittavan haas-
tateltavan (a5valra) tavoin asioimista yhdyskuntaseuraamustoimistossa tässä 
suhteessa …semmoisena vapaamuotosena. tämä tarkoitti, että tapaamisia 
ja kanssakäymistä toimistossa ei leimannut vankilamainen varauksellisuus ja 
jäykkyys. 

”toiminnan vapaamuotoisuudessa” yhdyskuntaseuraamustoimisto vertautui 
valvontarangaistusta suorittavan (a5valra) mielestä …johonkii mainostoimis-
toon, vaikka tää onkin valtion virasto. mainostoimistomaisuus vastakohtana 
virastomaiselle jäykkyydelle ja muodollisuudelle näkyi haastateltavan mukaan 

…semmosena rentona meininkinä, miten ne käyttäytyy, ku mä oon tullu tänne, 
ettei sillei pakonomaisesti, se ei oo tullu sillein pakonomaisesti, et miten sulla 
menee esimerkiksi. 
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Haastateltavan (a5valra) mukaan valvontarangaistuksen tiukka aikataulukaan 
ei tee toimistokäynnistä ylivoimaisen vaikeaa …koska mulla on varattu tunti 
matkoihin. Hän sanoo tämän riittävän hyvin eli …nyt mä tulin, mul oli tasalta aika, 
niin 20 yli lähti bussi, ni mä olin varttii vaille tossa alaovella, mä poltin tupakan 
vielä. Ihan hyvin menee, ei oo liian kiire eikä sitte oo liian paljon odotusaikaa.

ehdonalaisen vapauden valvonnassa olevan (a13eav) mukaan yhdyskuntaseu-
raamustoimistojen vähemmän rangaistuksellinen ilmapiiri näkyy myös sellaisissa 
pienissä asioissa kuin wc-käynnit, joita vankilassa saatettiin tilanteesta riippuen 
valvoa hyvinkin tarkkaan. yhdyskuntaseuraamustoimistossa tällaista ei esiintynyt 

…että voi käydä vaikka vessassakin näin ja kukaan ei jää siihen kyttämään. tämä 
osoitttaa haastateltavan mukaan vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston 
eron eli sen, että yhdyskuntaseuraamustoimistossa …ei olla niin ehkä koko 
ajan epäluuloisia ja katota silleen perään, et mitäköhän se nyt aikoo.

tärkeä hyvinvointia lisäävä tekijä yhdyskuntaseuraamustoimistoissa olikin 
tunne siitä, että on ennen kaikkea tervetullut ja tärkeä asiakas. kuviossa yh-
dyskuntapalvelua suorittavan (a9ykp) arviossa yhdyskuntaseuraamustoimistoa 
verrataan myös tässä suhteessa julkisen palvelusektorin toimintaan toteamalla, 
että  …vaikka byrokratiaa tässäkin [yhdyskuntaseuraamustoimistossa] on, niin 
mun mielestä täällä otetaan ihminen ihmisenä enemmän ku esimerkiks jossain 
sosiaalitoimessa.

aidolla tavalla asiakkaiden hyvinvoinnista välittäminen ja huolehtiminen olivatkin 
lähes kaikissa haastatteluissa yhdyskuntaseuraamustoimistoja luonnehtivia 
piirteitä. yhdyskuntapalvelua suorittava haastateltava (a3ykp) kuvaakin, kuinka 
hän yleensä …tulee yleensä tänne [yhdyskuntaseuraamustoimistoon] mielellään, 
kun mä koen, että se mun valvoja on semmonen avoin ihminen, niin on sitte 
hänelle vähän purkanu, että miten tässä nyt on mennyt ja miltä on tuntunut ja 
miten on asiat perhepiirissä (a3ykp).

useiden muiden haastateltavien tavoin myös tämä haastateltava (a3yk) koki toi-
mistokäynnit …vähän semmosena terapeuttisena juttunakin, ehkä. samalla niitä 
kuvattiin myös terapeuttisena liittolaisuutena työntekijän kanssa (ks. bourgon 
& Guiterrez 2013, 271–272). Toimistokäynti oli tällaisessa suhteessa muutakin 
kuin rikollisuudesta puhumista eli …ihan että kuunnellaan just ja näin ja pääsee 
ihan juttelemaan muistakin asioista vähä enemmän, ku näistä rikosasioista, et 
pääsee vähän laajemminkin juttelemaan, jos on semmost tarvetta (a13eav).

naishaastateltavan (a24ern) mukaan toimistokäyntien terapiavaikutus selittyy 
sillä …millanen työntekijä on ja mulle on ainakin sattunut hyvä. useimmissa 
muissakin kertomuksissa terapeuttisuus ja muut hyvinvointivaikutukset hen-
kilöityvät enemmän omaan valvojaan kuin yhdyskuntaseuraamustoimistoon 
ammatillisena kollektiivina seuraavan esimerkin tavoin: Henkilökunta on ehkä 
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huono sana, koska mä oon yhden ihmisen kanssa pääasiallisesti tekemisissä, 
mutta kyllä hän on ihan hyvin ajan hermoilla ja niin kuin tässä aikaisemmin 
sanoin, hän on toiminut mun psykiatrina joskus (a16keav).

ongelmaksi hyvinvoinnin kannalta muodostui monelle, jos henkilökohtainen 
työntekijä vaihtui jostain syystä pidemmäksi aikaa. erityisen tärkeää tämä oli 
ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa olevien hyvinvointikokemuksille. 
yksi näistä haastateltavista (a10ern) kertoikin, kuinka …se oli vähän huono sit 
silleen, kun mä oon muutenkin ujo ihminen, niin sit, ku on uus ihminen, niin ei 
siinä, tuli aika sanattomaksi oli, kerroin sit vaan, mitä on tapahtunut parin viikon 
sisäll isoimmat asiat.

Elinolosuhteet 

teemarunko: 

 1) asumisen ja perhe-elämän yhteensovittaminen seuraamuksen  
  suorittamisen kannalta 

 2)  asunnon sijainti suorittamisen kannalta

 3)  muu elämäntilanne 

viereisen sivun kuvion haastattelukatkelmat kuvaavat sitä, millä tavalla elinolo-
suhteiden koettiin heikentävän (<3) tai vahvistavan (>3) yhdyskuntaseuraamuk-
sen suorittamista. elinolosuhteet vaikuttivat eri tavoin riippuen haastateltavien 
elämäntilanteesta sekä seuraamuksen laadusta samoin kuin rikollisuudesta.  

Kyl se varmaan jossain määrin raskasta hänellekin, 
että sieltä tulee ne vartijat (a12valra)  

Mä oon yhdessä sen sillosen poikaystävänki kanssa, 
hän asuuu viikot mun luona (a13eav) 

 Korvaus ei ritä matkojen maksamiseen (a20ykp) 

Se on siin samassa talossa, onkse 30 metrii mun 
ovelta (a5valra) 

Nyt on autot ja pelit ja asuntoasiatkin kunnossa 
(a16keav) 

Jo kestän selvin päin ja kaikki näyttäs hyvin niin ko 
asuminen, ni se vois ottaa vakituiseks uuestaan 

Suorittamista 
heikentävät 

Suorittamista 
vahvistavat 
 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 47. elinsolosuhteiden vaikutus yhdyskuntaseuraamuksen suorittami-
seen 
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ensimmäisessä kielteisessä esimerkissä valvontarangaistusta suorittava 
(a12valra) korostaa, kuinka valvontarangaistus kattaa hänen itsensä lisäksi 
myös koko hänen perheensä eli avopuolison, jonka omistamassa asunnossa 
haastateltava asuu. kriminologisessa tutkimuksessa tämän kaltaista lähipii-
riin kohdistuvaa rangaistuksellista vaikutusta on selitetty vankeuteen liittyen 
toissijaisvankeudella (Comfort 2008). sillä tarkoitetaan esimerkkihaastattelun 
(a12valra) tavoin sitä, että vankeusrangaistuksen tuskista kuten autonomian, 
itsemääräämisoikeuden ja yksityiselämän rajoituksista joutuvat kärsimään 
rangaistukseen tuomitun lisäksi myös perheenjäsenet ja muut läheiset. 

myös sähköisellä valvonnalla on todettu olevan vankeuteen verrattava toissijais-
vaikutus tuomitun lähipiiriin (nellis 2009, 43–44). belgiassa tehdyn tutkimuksen 
mukaan sähköisen valvonnan toissijaisvaikutus näkyy esimerkiksi siten, että 
samassa taloudessa asuvat joutuvat mukauttamaan toimintojaan tuomitun 
aikatauluun kokonaisvaltaisesti. samassa taloudessa asuvat joutuvat myös 
ottamaan ylimääräisiä rooleja toimimalla esimerkiksi tuomitun sosiaalityönteki-
jänä ja valvojana. (Vanhaelemeesch & Vander & Vandevelde 2014, 280–282.) 

yllä kuvatun kaltaisia toissijaisvaikutuksia kuvattiin siis myös tässä haastatte-
luaineistossa sähköisen valvonnan osalta. Haastattelussa (a12valra) kuvataan 
avopuolison tuntemuksia siitä, miten …sielt tulee ne vartijat [tukipartion ohjaa-
jat] ja kuinka valvontarangaistus koskettaa myös kodin ulkopuolisia yhteisiä 
toimintoja siten, että ….jos me halutaan yhdes jotain tehdä, ni se on niin ku, et 
sit mennään sen aikataulu mukaan. 

Haastateltava (a12valra) kertoo mm. päivittäisten kauppakäyntien olevan täl-
laisia avopuolison kanssa yhdessä tehtäviä arkitoimintoja, joiden yhteydessä 
valvontarangaistuksen sekundäärivaikutus korostui rangaistuksellisella tavalla 
hänen avopuolisoonsakin eli …Sit ku me saadaan mennä vaik kauppaan yhdes 
tai jotain, ni sit se on muutaman minuutin tarkkuudel sit mennää ja se on sit 
se aika, et ei sitä pysty niin paljon nauttimaan siit matkast, ko koko ajan tarvii 
kytätä sitä kelloo, et koska vinkuu pilli sit siäl koton. 

Hän kertoo itse hyväksyneensä …et näin on ja näin on elettävä ja nää on ne 
kortit, mitä mää pystyn antamaan. myös avopuoliso oli hyväksynyt muodollisesti 
ja …vetäny nimen lappuihin [samassa asunnossa asuvien suostumus]. avo-
puoliso oli saanut ...ite päättää, vetääks hän nimen siihen vai ei. Haastateltava 
oli kuitenkin todennut, että …jos et sä vedä sitä, ni sit sä olet yksin ja mä olen 
yksin tual vankilas.

avopuolison on silti …jossain määrin vaikee ymmärtää ja myös hyväksyä sitä, 
että …tulee tuntemattomii ihmisii, jottai vartijoit [tukipartion ohjaajia] ja puhallut-
taa ja kyselee ja sit tulee ehkä vähä semmone olo, et nii ku tarkkaileeks ne hän-
täkii. tämä on myös vaikuttanut jonkin verran kiristävästi hänen ja avopuolison 
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väleihin. toisaalta se on myös auttanut siinä mielessä, että valvontarangaistus 
on auttanut siihen liittyvistä rangaistuksellisista toissijaisvaikutuksista huolimatta 
valvottavaa myös irtaantumaan rikollisesta elämäntavasta eli … se on kuitenkin 
parempi ko enne, et oli koko ajan pelko joutu vankilaan tai vetä huumeita, nyt 
tietä ainaki, et mä en vedä huumeita.

toisessa kielteisessä esimerkissä naishaastateltava (a13eav) kertoo asuvansa 
edelleen saman poikaystävän kanssa, jonka kanssa käydyn väkivaltaisen väli-
kohtauksen takia hän oli suorittanut yli vuoden vankeustuomion rikosnimikkeen 
ollessa tapon yritys. 

Hän kertoo olleensa shokissa ja katuneensa kauheesti tekoaan vankilassa. Hän 
kertoo heidän suhteensa jatkuneen silti riitaisena myös vankeuden jälkeenkin 
eli … sit on ihan tapahtunu semmostakii, ku olin just vankilan jälkeen ku oltiin 
hänen luan ni oli tullu tosi kova riita.  Hän kertoo ehdottaneensa … parisuhde-
terapiaa, mut hän ei suostunu, ku kuulemma ne kaikki [parisuhdeterapeutit] 
on naisen puolella. 

kolmannessa kielteisemmässä esimerkissä yhdyskuntapalvelua suorittava, 
eläkkeellä oleva haastateltava (a20ykp) toteaa palvelupaikkansa olevan niin 
kaukana hänen kotoaan eli …sinne on 25 kilometriä meidän kotoa ja toiset 
takaisin, se on 50 kilometriä päivässä. Hän kertoo suorittavansa tämän matkan 
omalla autolla, koska …sinne ei kulje julkisia kulkuneuvoja sillä tavalla, että vois 
käyttää edes niitä. Hän ei pidä saamaansa kolmen euron matkakorvausta riit-
tävänä ja oikeudenmukaisena, koska …se ei riitä kattamaan niitä kustannuksia 

…et julkisella kulkuneuvollakin menee paljon enemmän.

kuvion ensimmäisessä myönteisemmässä esimerkissä päihdehuollon kuntou-
tuslaitoksen tuetussa asumismuodossa asuva työtön valvontarangaistusasia-
kas (a5valra) kertoo seuraamuksensa suorittamisen olevan helppoa, koska 
päihdekuntoutuksessa oleminen on sisällytetty hänen toimintavelvoitteekseen. 
asiakas kertoo, kuinka hän aloitti …sen kuntouttavan ennen ku tää panta tuli. 
ennen valvontarangaistusta aloitettu kuntoutus oli kuitenkin ollut tuntimääräl-
tään toimintavelvoitteeksi riittämätön …et se oli vaa kaheksan tuntia viikossa. 
Haastateltava kertoo, että hänelle …lisättiin perjantaihin se kaksi tuntii, et siit 
tulee kymmenen tuntii, et mä pystyn jatkamaan sitä kuntouttavaa. 

Haastateltava kertoo valvontarangaistukseen sisältyvän toimintavelvoitteen 
suorittamisen olevan helppoa …kun se on siin samassa talossa. samalla se 
auttaa häntä …siihen päihteettömyteen se kuntouttava, ku siin saa täytettä 
päivään, ettei oo vaan sitä, et sä makaat ja tylsistyt ja rupeet sit ottaan.

kuntoutuslaitoksen asuntola on sijainniltaan muutenkin niin hyvä, ettei se haittaa 
muiden arkitoimien kuten kauppa-asioiden hoitamista. ostoksille meneminen …
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oisko parin kilsan, yli kilometrin päässä oleviin kauppoihin.. Kestää kymmenen 
minuuttii, eli matkoihin mulla menee 20 minuuttia ja 25 minuuttia kaupoissa, ku 
mul on lista valmiina, niin hyvin ehtii aikataulun puitteissa.

kuntoutuslaitoksessa asuminen tukee myös säännöllisellä päiväohjelmallaan 
ja yhteisöllisyydellään vailla työtä olevan haastateltavan kuntoutumista ja 
irtaantumista rikollisesta elämäntavasta, kuten seuraavassa kuvataan: Joo, 
mul on tapana, kun mä herään, ni mä meen sinne päiväkeskukseen [samassa 
rakennuksessa oleva], mä juon siellä kahvit ja surffailen netissä. No sen työn-
tekijän kans heitetään niitä näitä. Sit virastoasiat, jos esimerkiksi pitää soittaa 
johonkin, mä saan sieltä talon puhelimest soittaa ja kaikkee tämmöstä. Muita 
talon asukaita siihen tulee aina silloin tällöin käymään. Ja sit meil on perjantaisin 
aina ruokailu yheltätoist, et se maksaa joku kaks ja puol euroo. Se kuuluu siihen 
kuntouttavaan, et mä sen pari tuntii teen sitä ruokaa ja sit loppuajan siivoilen, 
teen mitä milloinkin.

toisessa myönteisemmässä esimerkissä (a16keav) kuvataan, kuinka elinolo-
suhteet ovat parantuneet jo vankilassa haastateltavan päästessä …avotaloon, 
jossa hän …koko tämän avotaloajan kävi …hitsauskurssia. Haastateltava kertoo, 
kuinka hänelle tässä yhteydessä …kävi niin onnekkaasti sitten, että tän kurssin 
aikana, niin tapasin tällasen naishenkilön, kenen kanssa mä nyt tällä hetkellä 
asustan, että hyvin poikkeuksellinen tilanne siinä mielessä.

Haastateltava kertoo asuvansa …tän naishenkilön kanssa samassa paikassa 
[yhteisessä vuokra-asunnossa] edelleen ja nyt on turvattu täystyöllisyys ainakin 
heinäkuuhun [2014] saakka. elämäntilanne oli muutenkin muuttunut parem-
maksi työn myötä eli … nyt on taas ihan oikee auto perseen alla, talousasiat on 
helvetin hyvällä mallilla tällä hetkellä ja ne lainat, mitkä jäi sillon kun kiinniotto 
tapahtu, niin mä oon saanu nyt kaikki siirrettyy taas omille nimilleni ja niitä hoi-
detaan ja ihan mallillaan. vapautumisen aikaan tilanne oli kuitenkin vaikeampi 
eli  ...jokaneha ymmärtää, että kun vapaudutaan vankilasta, niin ei oo hirveesti 
massii [rahaa] ostaa autoo eikä just muutakaa. 

kolmannessa myönteisemmässä esimerkissä yhdyskuntapalvelun suorittaja 
(a3ykp) kuvaa, kuinka hänen irtautumisessaan pitkästä päihde- ja rikoskierteestä 
on auttanut juuri se, että hänellä on asuntoasiat kunnossa ja mahdollisuus saada 
myös työtä entiseltä työantajaltaan ...mikäli kestää selvin päin ja muutenkin 
kaikki menee hyvin. työnantaja on muutenkin …ollu hirveesti potkimassa per-
seelle sinne niinku paremmalle puolelle justiin vetämässä. 

Hän toteaa asuvansa vuokra-asunnossa …ihan lähellä keskustaa, niin siellä 
on 33-neliöinen yksiö tosiaan, että kerkesin saaha sen ennen tota linnareissua 
[ennen nykyistä yhdyskuntapalvelua] ja tulin vankilasta, ni oli sitte heti koti, 
mihin mennä. 
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Haastateltava (a3ykp) kertoo saavansa tukea asumiseensa ja pyrkimyksiinsä 
irtaantua päihteistä ja rikollisesta elämäntavasta vanhoilta ystäviltään eli … 
Sitten muutamat vanhat ystävät, ketkä on tullu nyt sitten, ko ne on nähny, et 
mä tosissaan yritän olla selvin päin, ni uuestaan mun ystäviks, niin ne sitte 
hommailee tommosia, hakee kirppareilta ja SPR:ltä erilaista tavaraa, niiltä sain 
pesukonetta ja verhoo ja tämmöstä näin. 

yhdyskuntapalveluun kuuluvan työvelvoitteen suorittaminen keskustan ulko-
puolella sijaitsevassa kunnallisessa vanhainkodissa on nyt helppoa, koska …
nyt on paikka mistä käyä ja sitte jonkun määrän saanu mun pojilta [entisestä 
avioliitosta] autoo lainaa. 

edellä olevat esimerkit antavat melko kattavan kuvan asuin- ja elinolosuhtei-
den vaikutuksesta yhdyskuntaseuraamuksen suorittamiseen. Haastateltavien 
tilanne niiden suhteen vaihteli. Parhaassa tilanteessa olivat ne haastateltavat, 
joiden asuin- ja elinolosuhteet sekä yhdyskuntaseuraamuksen aikaiset muut 
kuntouttamistoimenpiteet tukivat optimaalisella tavalla haastateltavien pyrki-
myksiä irtaantua rikollisuudesta ja päihteistä. edellä esitettyjen myönteisten 
tapausten lisäksi haastatteluaineistossa oli muitakin vastaavia esimerkkejä 
ulkoisten olosuhdetekijöiden myönteistä kehitystä kasaantuvalla tavalla tuke-
vasta vaikutuksesta (vrt. Martinez 2010, 141). 

tälle vastapainona olivat ne haastateltavat, joiden ulkoiset olosuhteet eivät 
kaikilta osin tukeneet yhdyskuntaseuraamuksen suorittamista vaan muuttuivat 
enemmän tai vähemmän rangaistuksellisiksi lisäelementeiksi ja samalla joissain 
tapauksissa myös irtaantumispyrkimysten esteiksi. tällaisina esteinä olosuhteet 
liittyivät asumiseen sekä muihin arkielämän selviytymisesteisiin, jotka olivat 
viime kädessä yhteydessä haastateltavien elämäntilanteen lukkiutumiseen. 

7.3.3 Suhteet

Suhde henkilöstöön

teemarunko:

 1) millaiseksi kuvailisit suhdettasi tämän toimiston henkilöstöön 

 2)  tuletko hyvin toimeen kaikkien kanssa 

 3)  Huomioiko henkilökunta toiveitasi 

 4)  miten kuvailisit suhdettasi omaan työntekijääsi 
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 5)  oletko mieluiten tekemisissä vain hänen kanssaan tai joidenkin  
  muiden valittujen henkilöiden kanssa.

myönteisen työntekijä-asiakassuhteen merkitys on tutkimuskirjallisuuden mukaan 
edelleen keskeinen elementti yhdyskuntaseuraamuksen ehtoihin mukautumisen 
sekä kuntouttamistavoitteiden kannalta. esimerkiksi sue rexin (1999) tutkimus-
taan varten haastattelemat 60 yhdyskuntaseuraamusasiakasta määrittelivät 
asiakas-työntekijäsuhteen myönteiseksi, jos työntekijä kuunteli, kohteli heitä 
kunnioittavasti ja antoi myös asiakkaiden tuoda esiin näkemyksiään. saman-
tapaisia kuvauksia myönteisen asiakassuhteen merkityksestä on myös uudem-
missa tutkimuksissa. tutkimuksen keskeinen sanoma on se, että myönteinen 
asiakas-työntekijäsuhde ennakoi useimmiten myös yhteistyön onnistumista 
yhdyskuntaseuraamustyössä sen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisesti.  
(esim. raynor 2013.)

myös asiakashaastatteluissa suhdetta henkilöstöön kuvattiin pääasiassa myön-
teiseksi. tästä huolimatta haastatteluista voitiin löytää joitain eroavuuksia. ehkä 
keskeisin erottava tekijä oli se, miten suhde henkilökuntaan kokonaisuudessaan 
ja toisaalta henkilökohtaiseen työntekijään oli kehittynyt. erot haastattelulausun-
noissa on kuvattu seuraavalla sivulla olevan kuvion mukaisesti kielteisempiin 
(<3) ja myönteisempiin (>3) jakaantuen.  

Ei mulla oo oikein mitään suhdetta näihin muihin 
(a16keav) 

En mä usko, että ketään täällä mua tuntee (a13eav)   

No en tiä muista työntekijöistä, mut mun valvojan 
kanssa on menny tosi hyvin (a8keav) 

Semmonen, että ne ei oo ylempänä eikä alempan 
vaan samalla tasolla (a10ern) 

Mä tuun kaikkien kaa hyvin toimeen (a17ern) 

Se on musta tässä ajassa kehittynyt tosi hyväksi 
kaikkien kanssa (a20ykp) 

Rajautunut Laaja 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 48. asiakkaiden suhde henkilöstöön 

muiden ulottuvuuksien yhteydessä on jo todettu, että suhde henkilökohtaiseen 
työntekijään oli asiakkaiden mukaan lähes ainoa kosketuskohta koko rikosseu-
raamuslaitokseen sekä yhdyskuntaseuraamustoimistoon. tämä käsitys vahvistui 
kysyttäessä, millaiseksi suhde yhdyskuntaseuraamustoimiston henkilökuntaan 
oli muodostunut. 

melko suuri osa haastateltavista oli ollut melko vähän tai ei juuri ollenkaan te-
kemisissä muun henkilökunnan kanssa. kuvion tässä mielessä kielteisimmät 
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haastattelukatkelmat (<3) vastaavat melko hyvin haastattelujen jakautumista 
sen suhteen, millainen suhde henkilökuntaan kokonaisuudessaan oli. 

ensimmäisen kielteisen esimerkin haastateltava (a16keav) toteaa, että ...ei  
mulla oikeen oo mitään suhdetta näihin muihin, kun ei oo ollu tarvetta olla teke-
misissä oikeestaan kenenkään kanssa. tällä hän tarkoittaa sitä, että tärkeintä on 
henkilökohtainen työntekijä. Lausunto kuvaa melko hyvin useimpien haastatelta-
vien suhdetta henkilöstöön kollektiivina. suhde yhdyskuntaseuraamustoimistoon 
muotoutui rajautuneesti yksilöllisen, luottamuksellisen työntekijäsuhteen kautta, 
ei niinkään laajemman työntekijäkollektiivin yhdyskuntaseuraamustoimiston 
kautta. tähän ei tunnettu edellisen haastateltavan tavoin mitään ”tarvetta”. 

Haastateltava kertookin oman työntekijänsä lisäksi tuntevansa toimistossa …
ainoastaan vastaanottoihmiset ketä siinä millonkin istuu ja siinä on ollu kohtelu 
ystävällistä. 

yllä oleva asiakashaastattelu samoin kuin muutkin tämän tutkimuksen haas-
tattelut vahvistavat myös kansainvälisten tutkimusten tuloksia, jonka mukaan 
yhdyskuntaseuraamustyössä suhde henkilöstöön rakentuu edelleen muusta 
rikosseuraamustyöstä poiketen selkeämmin yksilöllisesti ja luottamuksellisesti 
tavalla, joka tekee siitä ammatillisen laadun kannalta haastavan (esim. Durnescu 
& McNeill 2014).

se, millä tavalla tämä on haastavaa, ilmenee edellä esiintyneen haastateltavan 
(a16keav) lausunnosta hänen todetessaan, kuinka …tää valvoja on kysyny, 
että haluanks mä sitten tulla siitä huolimatta, että hän on estyny, niin jonkun 
muun juttusille. Haastateltavan mukaan toinen työntekijä ei hänen kohdallaan 
olisi ollut vaihtoehto eli …Mä oon sit sanonu, että ei mulla mitään hätää oo …
jos sitten siirretään vaikka viikolla tai jotakin muuta, niin hän on taas paikalla.  

kuvion toinen kielteisempi esimerkki (<3) avaa edellä esitetyn tapaisen kuvan 
suhdeulottuvuudesta haastateltavan (a13eav) todetessa, että  …emmä usko, 
et ketään tääl mua tuntee …tietenkii mun valvoja, mut ketään muu tietää. 

Haastateltava (a13eav) ei myöskään tunne kovin hyvin edes ulkonäöltä muuta 
henkilöstöä …tietty nyt joitakin muutamii nähny ohimennen kun on kävelly, mut 
emmä sen enempää tiiä tai oo jutellu. tällekin haastateltavalle kääntyminen 
muun henkilökunnan puoleen luottamukseen liittyvissä kysymyksissä on vaikea 
ellei mahdoton vaihtoehto eli …kyl mää sit jätän tulematta mieluummin.

kuvion kolmannessa kielteisemmässä arviossa koevapaudesta ehdollisen va-
pauden valvontaan siirtynyt (a8keav) toteaa puolestaan suhteestaan toimiston 
henkilökuntaan, että …No en tiä muista työntekijöistä, mut ton mun valvojan 
kans meil on menny ainakin tosi hyvin.



214

Haastattelussa valvojan kuvataan olevan …semmonen ihan aito, et se ei ole 
millään tavalla semmonen ylimielinen tai mikään, että päinvastoin tuntuu, että 
se on enempi semmonen hyvä ystävä, kenen luona käy. samalla tarkennetaan 
kuitenkin, että …no eihän se nyt tietenkään ihan ystävyyssuhde oo. suhteen 
vertautuminen ystävyssuhteeksi vaikeuttaa myös tämän haastateltavan (a8keav) 
mielestä työntekijän vaihtamista …et kylhä se suhtautuminen vois sit olla eri. 

vähemmistönä olevissa myönteisemmissä esimerkeissä suhdetta henkilökuntaan 
kuvattiin laajemminkin hyväksi. kuvion ensimmäisessä haastattelussa ehdolli-
sesti rangaistujen nuorten valvonnassa oleva (a10ern) toteaa suhteestaan koko 
henkilökuntaan, että … kyl mä heti pidin henkilökuntaa ainaki ystävällisenä ja, 
et ei mul mittään semmosta ajatusta oikein jääny, et tääl joku ois epäystäväl-
linen (a10ern). suhdetta henkilökuntaan leimaa tässäkin tasa-arvoisuuden ja 
keskinäisen kunnioituksen tunne eli …ne ei oo ylempänä eikä alempana. 

Hän toteaa olleensa tekemisissä tuomionsa aikana yhdyskuntaseuraamustoi-
mistossa useammankin työntekijän kanssa erilaisissa asioissa ja … sit ku on 
päässy jutteleen näist asioist [ongelmista], niin kyl ainakin sit on saanu semmosii 
vastauksii takas niinku, et mua arvostetaan.

Haastateltava kertoo tulevansa hyvin toimeen paitsi henkilökohtaisen valvojansa 
myös muun henkilökunnan kanssa …et tää on mun mielestä tosi mahtava 
paikka sillai, kun henkilökunta, kun sisään astuu, niin hymyilee ja tervehtii …on 
tosi lepposaa, et ei oo mittään semmosta ketään vastaan. Haastateltavaa on 
myös …pyydetty soittamaan tai jottain, jos tulee kotonaki semmonen, et lähtis 
tost sekoilemaan tai jottain, et ennemmin sit soittais tänne ja sais puhuttuu taas 
vähän. Hän kertoo myös keskustelleensa asioistaan henkilökohtaisen valvojansa 
lisäksi myös muiden työntekijöiden kanssa …et kyl ne tuntee mut. 

kuvion toisessa myönteisessä esimerkissä ehdollisesti rangaistujen nuorten val-
vonnassa (a17ern) oleva kertoo, että  …mä tuun kaikkien kanssa hyvin toimeen. 
muista esimerkeistä poiketen haastateltava ei pidä niin tärkeänä, kenen kanssa 
hän asioitaan hoitaa, koska hän ei pidä valvonnassa käyntiä muutenkaan kovin 
mielekkäänä. silti hän arvioi suhteensa myös henkilökohtaiseen valvojaansa 
hyväksi, mutta ei välttämättä niin syväksi eli …semmonen ystävällinen ja muka-
van oloinen tyyppi se on, mut enpä mä siihen nyt niin paljon oo ehtiny tutustuu.  

myös kolmannessa esimerkissä kuvataan tilannetta, jossa suhde henkilöstöön 
on rakentunut useamman työntekijän varassa. yhdyskuntapalvelua suorittava 
haastateltava (a20ykp) kuvaa, kuinka …mulla on täällä ollu vissiin kolmekin 
työntekijää, mutta nyt on... siis en oo nyt ollu kun yhden henkilön kans täs 
viime aikoina. Haastateltavan mukaan kyseessä on kuitenkin täytäntöönpanoon 
liittyvä asia eli …te ootte itte määränneet ne henkilöt, jotka mun asioita hoitaa.
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myös tämä haastateltava (a20ykp) kertoo suhteensa olevan melko samankal-
tainen kaikkien kanssa eli …suhteessa ei oo mitään valitettavaa, hyvin ootte 
asianne hoitaneet täällä. Henkilökunta myös hoitaa hänen täytäntöönpanoonsa 
kuuluvia asioita yhtä hyvin eli …siinäkään mielessä ei oo mittään huonoa mai-
nittavaa.

suhde henkilöstöön muodostui yllä esitettyjen kuvausten mukaisesti vaihdellen. 
sen keskiössä on kuitenkin yksilöllisesti rakentuva suhde. se vaikuttaa merkit-
tävästi siihen, millaiseksi yhteistyö työntekijän ja asiakkaan välillä muodostuu 
ja miten asiakas saadaan mukautumaan seuraamuksen tavoitteisiin. 

yksilöllisen henkilöstösuhteen lisäksi tärkeää on myös se, millaiseksi suhde 
koko henkilöstöön muotoutuu. Haastatteluaineisto osoittaa henkilöstön kollek-
tiivina olevan enemmän tai vähemmän marginaalisessa asemassa suhteessa 
henkilökohtaiseen työntekijään. silti muuhunkin henkilökuntaan oli luotu jon-
kinlainen suhde. tällaisena se vaikutti siihen, millainen yleiskuva yhdyskun-
taseuraamustoimistosta muotoutui. Lähes kaikkien haastateltavien mielestä 
suhdetta voitiin tässä mielessä kuvata hyväksi eli kuten valvontarangaistusta 
suorittava (a23valra) toteaa … mä tuun täällä kaikkien kanssa hyvin toimeen. 
tärkeimmäksi kuitenkin muodostuu …tää mun valvoja.

Kohtelu

teemarunko:

 1) millaiseksi luonnehtisit kohtelua tässä toimistossa ja yhdyskunta- 
  seuraamusten täytäntöönpanossa yleensä 

 2)  onko suhtautuminen ollut asiallista toimistoissa, palvelupaikoilla,  
  kotona tehtävillä käynneillä jne. 

 3)  oletko koskaan joutunut kiistelemään joistain asioista henkilökunnan  
  kanssa 

 4)  oletko saanut kunnollisia ja asiallisia vastauksia esittämiisi kysymyksiin.

Päällimmäisin haastatteluista nouseva vaikutelma oli, että kohtelu oli pääasiassa 
asiallista, kohteliasta sekä palveluhenkistä. silti haastatteluissa kuvattiin myös 
kielteisiä kokemuksia. Haastattelujen esiin nostamat erot on kuvattu alla olevan 
kuvion mukaisesti kielteisempiin (<3) ja myönteisempiin (>3) jakaantuneina.
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Ukot oli semmosella asenteella, että odotetaan, taas 
joku narkkarin retku (a16keav) 

Ku ei kaikki haluu et kaikki tietää siit, nii tulis sit sinne 
kämppää puhalluttamaa (a12valra) 

Ne ei oo tekemisissä juuri millään lailla, eikä ohjeista 
mitään tekemään (a1ykp) 

Niiku toi tukipartio, ni heki kysyy, et miten on menny ja 
kannustaa (a15valra) 

Mua pidetään palvelupaikalla samanarvosena 
ihmisenä kuin muitakin (a3ykp) 

Onneks on silleen tosi mukava työntekijä, ettei ärsytä 
tulla tänne yhtään (a6ern) 

Rangaistuksellinen 
kohtelu  

Huolehtiva kohtelu 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 49. asiakkaiden kokemukset kohtelusta yhdyskuntaseuraamuksissa

joitain vähemmän myönteisiä, yksittäisiä kokemuksia haastatteluissa kuvattiin 
erityisesti yhdyskuntaseuraamustoimiston ulkopuoliseen täytäntöönpanoon 
liittyen. 

ensimmäisenä tällaisena esimerkkinä on kuvaus tukipartion toiminnasta ko-
tikäynnin yhteydessä. Pitkän rikos- ja päihdetaustan omaava haastateltava 
(a16keav) kertoo, kuinka tukipartion ohjaajat olivat koevapauden ensimmäisellä 
kotikäynnillä hyvin epäluuloisia häntä kohtaan eli …Niin, ukot [tukipartion ohjaa-
jat] oli semmosella asenteella siinä, että odotetaan, taas joku narkkarin retku. 

Haastateltava toteaa kuitenkin yrittäneensä jo pitkään irtaantua päihteistä ja 
siihen liittyvästä rikollisuudesta eli ...kyllähän sitä lopettamista on tullu siinä 
vuosien varrella yritetty monellakin tavalla.  Hän oli myös saanut irtautumiseensa 
apua ja tukea myös vankeusaikana. 

tukipartion ohjaajat suhtautuivat häneen kuitenkin vapauden alkuvaiheissa 
enemmän potentiaalisena uusijana kuin yhteiskuntaan kiinnittyjänä kohtelun 
ollessa myös sen mukaista. Haastateltava kuvaa, kuinka hänet haastettiin tästä 
lähtökohdasta jonkinlaiseen ”konnatestiin”, jonka tulos oli ennalta arvattavissa: 
Se ilmapiiri ja keskustelu oli semmonen, että no katotaan nyt kuin ukko pärjää, 
että lähetäänkö saman tien kivitaloon [suljettuun vankilaan].

Hän oli päättänyt kuitenkin vastata haasteeseen myönteisesti osoittamalla 
erilaista toimijuutta seuraavasti: Kuittasin sitten, että vaikka te juoksisitte viis 
kertaa päivässä, niin toi [päihdetesteissä käytetty laite] ei pomppaa kertaakaan 
punaselle, te väsytte ennen tähän leikkiin kuin minä.

tukipartio oli myös vakuuttunut haastateltavan kyvystä toimia ennakko-odotusten 
eli ”narkkarin retkun” toimintamallin vastaisesti. tämä näkyi myös asiallisem-
maksi ja tavanomaisemmaksi muuttuneessa kohtelussa, jossa ei enää puhuttu 
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entiselle ja mahdollisesti tulevalle vangille, vaan pikemminkin kuin kenelle 
tahansa normaalikansalaiselle eli …Tietysti sitte näitten jälkeen, kun ne ukot 
kävi siinä ja näki, ettei mitään oo, niin se juttu muuttu ihan toisenlaiseksi ja sitten 
puhuttiin niitä näitä …me puhuttiin remonteista helvetisti ja takan tekemisestä. 

myös toinen, kielteisempi kokemus, on samantapainen liittyen valvontaran-
gaistuksen päihdekontrolliin. asunnon ulkopuolella suoritettua päihdekontrollia 
ei pidetä asiallisena …Ku ei kaikki ihmiset halua, että kaikki ihmiset tietää siit 
[valvontarangaistuksesta], ni et ne tulis sit sinne kämppään vaik ja puhalluttais 
siellä (a12valra). Puhallutus on kuitenkin tähän mennessä hoidettu niin …et 
tuut sinne rappukäytävään tai pihan pualelle. tämä ikään kuin julkisuudessa 
ja naapurien mahdollisen tarkkailun alaisuudessa suoritettu toimenpide on kiu-
sallinen ja myös ikävällä tavalla leimaava, koska …ei kaikki ihmiset, ei naapurit 
välttämättä niistä asioista tiedä ja sit niil on nää omat ennakkoluulot, et toi on 
tommone ihmine, linnahantti tai narkomaani tai jotain muuta.

kolmannessa kielteisemmässä esimerkissä (a1ykp) kuvataan yhdyskunta-
palvelupaikassa saatua kohtelua, jota ei pidetty kaikin puolin tyydyttävänä. 
Haastateltavalla on palvelupaikalla usein …semmonen yksinäisyyden tunne, 
että on yksin. yksinäisyyden tunne korostuu kahvitauolla ja muissa sosiaalisissa 
tilanteissa, joissa työntekijät tapaavat toisiaan. näitä tilanteita haastateltava ku-
vaa siten, että …mä istuskelen jossakin ja ne [palvelupaikan muu henkilökunta] 
on siellä kahvihuoneessa. Haastateltavan mukaan muut työntekijät eivät halua 
muutenkaan olla hänen kanssaan tekemisissä …millään lailla, eikä ohjeista 
mitään tekemään. 

ohjeistuksen puuttumista haastateltava selittää osaltaan yhdyshenkilön toi-
minnalla eli sillä, että yhdyshenkilöä ei ole juurikaan näkynyt … ei me olla oltu 
tekemisissä muuta kun se, että se on käyny siellä [palvelupaikalla] kerran.

yhdyskuntapalvelusta onkin hänen kohdallaan tullut vankeuden tavoin kiel-
teisessä mielessä ajan suorittamisen väline vailla kuntouttavaa tavoitetta eli 

…aattelen sitä, että jokaista kertaa ku meen, että mitenkähän, mitähän sitä 
nytte ja mitenkähän sitä saa ajan menemään. Haastateltava arvelee tämän 
kuitenkin olevan osa yhdyskuntapalvelun rangaistuksellista luonnetta eli ...ku 
on tämmösellä mandaatilla [yhdyskuntapalvelun suorittajana] siellä [palvelu-
paikalla].  osa huonosta kohtelusta ja vaikeudesta päästä mukaan työyhteisön 
sosiaaliseen verkostoon selittyy myös sillä …kun ei oo vakityöntekijä tai kuulu 
siihen henkilökuntaan, että käy vaan kaks kertaa viikossa, niin sitä kokee sit 
ittensä vähän ulkopuoliseksi senkii takia.

edellä esitetyt esimerkit olivat siis vain yksittäistapauksia. valtaosassa haastat-
teluja kohtelua kuvattiin myönteisempään sävyyn (>3), kuten alussa jo todettiin. 
kuviossa myönteisempiä esimerkkejä on kuvattu valvontarangaistukseen, yh-
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dyskuntapalvelun palvelupaikkaan sekä yhdyskuntaseuraamustoimistokäyntiin 
liittyen.

ensimmäisessä myönteisessä esimerkissä (a15valra) kerrotaan, kuinka kohtelu 
yhdyskuntaseuraamustoimistossa kokonaisuudessaan on ystävällistä eli ...aina 
ku mä oon tänne tullu, ni ihan hyvää kohtelua mä oon saanut. Haastateltavalla 
on kokemuksia vankeustuomioista. kohtelu yhdyskuntaseuraamustoimistoissa 
eroaa vankiloista, joissa …se henkilökunta, ainakii jotkut, on vähän semmosii 
omalaatusii, et on vähän virkaintosii verrattuna tänne. 

Haastateltavan (a15valra) mukaan kohtelun ystävällisyys näkyy myös tukipartio-
toiminnassa alusta alkaen siten …ku se yleensä tulee, nii hekin kysyy, et miten 
on menny ja kannustavat, et koeta jaksaa. tukipartiotoiminta eroaa tämänkin 
haastateltavan mukaan vankilan kohtelusta, jossa  …he [vartijat] ei yleensä 
mitään kysele, muuta ku paiskaavat sellin oven kiinni, et oo siellä. 

tukipartion ohjaajien kotikäynnit ovat yleensä valvottavan yksityisyyttä kun-
nioittavia siten, että …ei he yleensä tuu sinne sisään, jos ei pyyä, et he on 
sin eteises vaan ja sit pistää pillin suuhun …sit ne kyselevät just, et miten on 
mennyt ja koita jaksaa.

myös toisessa, yhdyskuntapalvelua suorittavan (a3ykp) haastattelussa kohtelua 
yhdyskuntaseuraamustoimistossa kuvataan palveluhenkiseksi ja asiakaslähtöi-
seksi. käydessään toimistolla henkilökunta …tulee hakeen tuolta [vastaanotto-
tilasta] ja tervehtii siinä ovella ja vie huoneeseen sitten juttelemaan.

kohtelu oli hänen mukaansa ollut asiallista myös yhdyskuntapalvelupaikalla, 
vaikka alussa olikin vähän vaikeaa. Haastateltava (a3ykp) oli kunnallisessa 
vanhainkodissa, jossa hän teki erilaisia avustavia töitä. kohtelustaan hän kertoo 
seuraavaa: Siis kaikki muut nää johtavat kyllä osas suhtautua. Mut sit siel oli 
tätä avustavaa henkilökuntaa, nii se oli alussa vähän semmosta töksähtelevää 
alussa just, et me tonne ja tee tuo ja tuo. Sit ku siinä pari kertaa oli menny ja ne 
huomas, et mä yritän ja teen tosissaan töitä. Autoin tiskissä ja olin siellä ihan, 
hikimärkänä tein töitä siellä, vaikken saa palkkaakaan, ni sitten tavallaan niiltäki 
sain sitten hyväksynnän ja nyt ne morjenstaa ja neki oottaa mua sinne takaisin.

kohtelu on tämän jälkeen ollut tasavertaista eli …mua pidetään samanar-
voisena kuin muitakin ja aina tervehditään hyvin, sanotaan hyvin semmonen 
tasa-arvoinen, kun voi verrata, et mä oisin ihan ilman rikoksia niin ku normaali 
ihminen. kohtelun muuttumiseen oli vaikuttanut haastateltavan eli se, että hän 
oli käyttänyt yhdyskuntapalveluun sisältyvää rikoksen sovittavaa potentiaalia 
hyväkseen (ks. duff 2001) eli …Sit ne tajuaa, että jokainen tekee hölmöyksiä 
joskus, mutta voi silti olla sydämessään hyvä, että ei katota enää silleen kurt-
tusesti silmien alta.  
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kuvion kolmannessa myönteisessä lausunnossa (>3) ehdollisesti rangaistujen 
nuorten valvonnassa toista kertaa oleva (a6ern) kertoo, että nykyisen valvonnan 
aikana kohtelu yhdyskuntaseuraamustoimistossa on ollut kokonaisuudessaan 
hyvä … Tosi hyvin otetaan vastaan ja kaikki, kaikki on sillee, että tänne on 
helppo tulla ja ympäristö ja ilmapiiri on hyvä.  

Hän kertoo kohtelun aikaisemman valvonnan aikana olleen epäystävällistä …
et se oli jotenkin hirmu töykeen tuntuista. Hän kertoo epäystävällisyyden kulmi-
noituneen valvojaan, joka …oli semmone kauheen ilkeenolonen, et tuntu et se 
ei tehny tätä työtä yhtään sillee, et se ois tästä tykänny.  Haastateltava kertoo 
aikaisemman valvonnan aikoihin juoneensa …hirveesti ja puhaltaneensa …
hirveitä määriä promillei. 

Haastateltava (a6ern) kertoo valvojan asenteen olleen alkoholiongelmasta 
johtuen …heti sillee, että nii, nyt oot varmaa juonu ja tällei näin. Haastateltavan 
mukaan …se [valvojan toiminta] ärsytti silleen, tuli vähä sillee, että semmone 
inhottava olo siitä, et heti on pilliä tunkemassa suuhun ja sit, se kohtelu sen 
jälkeen, ku sit se näyttääki jotakin, ni se, ei se mitään kovin hyvää ollu. Sitten 
vaan käännyttää täältä taas ja sanoo, että tuu sitte joskus uuestaan, kun olin 
vielä – sillo ei ollu kämppää itellä, asuin nois Katulähetyksen jossain yksiköissä 
sillon aina, niin pääsin just ja just tänne tulemaan jotenkin, niin sitte ei päässy-
kään sit sinne ajalle, ni harmitti silleen, ihan turhaan, turhaan tulee. Ei kai se 
nyt ois, ku mä kuitenki olin ihan kuitenki freessinä, vaikka sieltä vähän värähtiki 
se mittari niin.

viimeisimmän valvonnan aikaan kohtelu on ollut monessa suhteessa aikai-
semmalle vastakkainen eli …kyllä must tuntuu et mua arvostetaan aika paljon 
enemmän …aluks mää mietin, että aina ko tänne tulee, pitää ovisummeria 
painaa ja on sillee virallista, et siin on kamerat ja kaikki tällee. Mutta tosi hyvä 
tänne on tulla …kohdellaan ku ihmistä ja ettei tää ollenkaan ois semmosta, et 
tänne on pakko tulla, ettei tunnu semmoselta pahalta tulla tänne. Mielellään 
mää tuun, ku tää tuntuu auttavan niin.

edellä esitetty kuvaus kohtelun ihmisläheisyydestä sekä auttavasta luonteesta 
yhdyskuntaseuraamustoimistoissa toistui eri painotuksin useimmissa haastatte-
luissa. erityisesti ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa olevat korostivat 
kohtelun myönteisyyttä ja tukevaa luonnetta esimerkiksi seuraavasti: 1) Täältä 
ku lähtee, nii kyl on koko loppupäivä oikeestaan hymy huulil, ett tulee ittelle-
kin semmonen olo, et on onnistunu jossakin (a17ern) 2) On ne ainakin kaikki 
hyväntuulisia täällä, ettei oo mitään sellaisia kiukkusia ihmisiä eikä semmosia 
vittumaisia ihmisiä (a7ern).

nuorten lausunnoissa kohtelua yhdyskuntaseuraamustoimistoissa verrattiin 
usein esimerkiksi kunnan sosiaalitoimistossa saatuun kohteluun, jonka monet ko-
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kivat hyvin mekaanisena …et ihan kuin istuis jossain liukuhihnalla ja siitä menee 
ihmisiä, et ihan sama, ketä siit menee, niin ihan sama kohtelu (a10ern). kohtelu 
yhdyskuntaseuraamustoimistossa on sen sijaan …just ihan päinvastoin ja sit 
vähä ku juttelis jollekii parhaalle kaverille, ketä kuuntelee, joku kaveri (a10ern).

vankilakokemusta omaavat korostivat myös kohtelun tasavertaisuutta ja nor-
maaliutta eli sitä, että …on ihan samanarvonen kun muutkin ja kunnioitetaan 
toista ihan ihmisenä ja kunnioitetaan toisten asioita ja hänen toiveitaan (a13eav). 
yhdyskuntapalvelussa oleva haastateltava (a3ykp) määritteleekin vankeuden 
ja yhdyskuntaseuraamusten välisen eron kohtelussa siten, että …siellä [van-
kilassa] ollaan enemmän semmosia, että jos sä oot hyvä jätkä, ni sitte ne on 
sulle hyviä jätkiä ja sitte, että täällä [yhdyskuntaseuraamustoimistossa] sä pystyt 
oleen ihan mikä persoona vaan, nii sua kohdellaan hyvin. 

eron arvioidaan selittyvän sillä, että …vanginvartijoista varmaan kehittyy sen 
työn puolesta semmosia vähän, et ne joutuu kovettaa tiettyjä tunteita ja ole-
maan vähän semmosia ja sit ku niille on ns. hyvä jätkä, niin ne on sulle hyviä 
(a3ykp). yhdyskuntaseuraamustoimistossa voi sen sijaan olla …ihan minkä-
lainen persoona ja ei tarvi mitään roolia [vankilakulttuurin säätelemää] vetää …
mä luulen, että monella on vankilassa, ketkä istuu ja käy monta kertaa, niin ne 
ottaa semmosen tietyn vankilaroolin aina sitten sen kakun ajaksi.

vankilassa olleiden haastateltavien mukaan yhdyskuntaseuraamustoimistoissa 
yleensä saa melko perusteellisen vastauksen esitettyihin kysymyksiin …  kyl 
mä jos oon jotain kysyny, ni kyllä ne ollaan perin pohjin käsitelty ja sit se hoitaa 
sen asian (a8keav). vankilassa sen sijaan harvemmin paneudutaan vankien 
asioihin eli …usein vaa ku piti semmosii lappui kirjotella, niin jos kysys jotain, 
niin sanottiin, et ota lappu (a13eav).  

ehdollisesti rangaistujen nuorten sekä ehdollisen vapauden valvonnassa olevat 
korostivat myös kohtelun joustavuutta tapaamisten järjestelyissä esimerkiksi 
tilanteissa, joissa …en oo päässy just oikeesti sillee, ettei oo ollu vaikka kyytii, 
niin oon sit saanu mahollisuuden toiseen aikaan (a10ern). Haastateltavien 
mukaan henkilökunnan kanssa ei yleensä joutunut kiistelemään tällaisissa 
asioissa. ongelmatilanteissa kuten valvontatapaamisten siirroissa esimerkiksi 
työesteiden takia pystyttiin yleensä löytämään sopuratkaisu …elikkä tämmöstä 
joustoa, että sitä pystytään aikaistaan ja siirteleen rippuen tästä työstä (a16keav). 
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Huomioiminen ja välittäminen

teemarunko:

 1) Huomioidaanko toiveitasi ja tarpeitasi riittävästi 

 2)  Paneudutaanko asioihisi tarpeeksi 

 3)  ymmärretäänkö tilannettasi tarpeeksi hyvin 

 4)  voitko kertoa luottamuksellisesti asioistasi

Haastattelut jakautuivat tämän ulottuvuuden suhteen kielteisempiin (<3) ja 
myönteisempiin (<3) kuvion esittämällä tavalla. 

Semmosii ympäripyöreitä vastauksia sieltä tuli 
(a14ykp) 

Ehkä pieni epäluulo tähän on jäänyt edelleen 
(a13eav) 

En tunne muuta henkilökuntaa, heillä voi olla omat 
ennakkoluulonsa (a12valra) 

On tosi hyvä kyllä ja täällä välitetään ja just kaikissa 
muissakin asioissa autetaan (a6ern) 

Se ei oo pelkkää ilmaa, et todetaan terve joo, joo, täs 
on sulle paperit  (a4ykp) 

Kun mä tänne tulin niin mä sain tosi paljon neuvoja ja 
muuta (a22ykp) 

Ei huomioiva – 
rangaistus 

Huomioiva – 
huolenpito 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 50. Henkilökunnan tapa huomioida ja välittää

vaikka lausunnot olivatkin pääosin myönteisiä huomioimisen ja välittämisen 
suhteen, löytyi haastatteluista myös jonkin verran kielteisiä arvioita. niissä 
henkilöstön toiminnan arvioitiin olevan vähemmän sensitiivistä ja jopa välinpi-
tämätöntä joillekin asiakkaiden toiveille tai sitten henkilökunnan arveltiin muuten 
olevan varautuneita rangaistuksellisuutta kielteisesti korostavalla tavalla. 

ensimmäisenä esimerkkinä kielteisistä kokemuksista on yhdyskuntapalvelua 
suorittavan (a14ykp) kuvaus siitä, kuinka rikosseuraamustyöntekijän vastaus oli 
ollut …vähän semmonen ympäripyöree, sanottiin mun mielest vaan, et ihan ok, 
ettei saanu semmost tarkempaa tietoa siitä, hänen tiedustellessaan sitä, millaista 
palautetta hän on saanut toiminnastaan palvelupaikalla paikan yhdyshenkilöltä. 
Haastateltavan palvelupaikka oli kunnallisessa hoivalaitoksessa. Hänestä olisi 
ollut … ihan kivaa, että kyseltäis vähän sielt työpaikalta, et miten he, miltä 
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heistä tuntuu, et mä oon siel suorittamas tätä palvelusta. tällaista palautetta 
rikosseuraamustyöntekijä ei kuitenkaan ollut useista pyynnöistä huolimatta ky-
synyt yhdyshenkilöltä eikä haastateltava …viitti siel itte kysellä siel työpaikalla.

Haastattelussa tätä tietoa pidettiin tärkeänä kuntoutumisen ja itsetunnon kohot-
tamisen kannalta …et se on sit aina jääny vaivaamaa et hoidiks mä ne tehtävät 
hyvin, ku siel [palvelupaikalla] ei kukaan näist puhu, mä teen vaan ne hommat, 
mitkä sanotaan. 

toisessa kielteisessä esimerkissä ehdollisen vapauden valvottava (a13eav) 
arvelee yhdyskuntaseuraamustoimiston muun henkilökunnan olevan omaa 
valvojaa lukuun ottamatta suhteellisen välinpitämättömiä hänen asioitaan 
kohtaan …et ehkä on pieni totta kai semmone epäluulo aina tämmösiin tullu, 
kaikkii tämmösii kohtaan, näitä virastoja kohtaan. 

Hän ei tämän takia myöskään halua esitellä asioitaan muille työntekijöille oman 
valvojan poissaolojen aikana …ku ei ne aina nii kauheen kiinnostaneita ees oo 
ollu, jos mul on ollu joku [ongelma]. 

myös kolmannessa kielteisessä esimerkissä (a12valra) yhdyskuntaseuraa-
mustoimiston muun henkilöstön arvioidaan olevan ennakkoasenteidensa takia 
välinpitämättömiä seuraavasti: Emmä noist muist henkilökunnasta osaa sitte 
oikee sanoo sitä että [kiinnostaako heitä]. Heil on varmaan omat sit [ennako-
luulonsa], ko ei he tunne mua ja tiädä näit mun asioit niin hyvin, niin heil voi 
olla omat ennakkoluulot sit tiätysti et, ku on tämmöne elämäntaparikollinen tai 
narkomaani tai jotenki, et ku ei he tunne eikä tiedä mun tilannet, ni ei he voi 
tiätää, et haluank mä muutosta vai en tai mitä. 

Haastateltava (a12valra) kertoo törmänneensä myös todellisuudessa tällaiseen 
ennakkoluuloisuuteen ja samalla välinpitämättömyyteen muutospyrkimyksiään 
kohtaan käynnillään yhdyskuntaseuraamustoimistolla eli … nytteki ku mä tulin 
tänne sit siel samaa rataa jatkuu, tuli yks [rikosseuraamustyöntekijä] sanomaa. 
Ni mä sanoin, et miten nii. Ni mun miälest se on just sitä, et ei tiädetä mun 
nykytilanteest niin paljo. 

uusimmassa tutkimuksessa (esim. Farrall ym. 2014) todetaan mm. tunteisiin ja 
olemassaolon mielekkyyteen liittyvien eksistentiaalisten kysymysten merkitys 
irtaantumisproblematiikassa ja niiden huomioimisen tärkeys rikosseuraamus-
työssä. 

edellisen haastateltavan (a12valra) mukaan tätä ei kuitenkaan huomioitu yllä 
kuvatussa yhteydessä yhdyskuntaseuraamustoimistossa. Hän arvelee yli-
herkkyytensä rikosseuraamustyöntekijän arvostelulle johtuvan kuitenkin myös 
itsestään ja vaikeasta päihdetaustastaan, jota hän kuvaa seuraavasti: Must 
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on ehkä itte tullu nii herkkänahkanen tai sillee, et ku mä olen enne aina tehny 
kaikki vääri ja kantapään kautta ja tollei. Nyt kun mä oikeesti yritän ja olen 
tehny kaikkeni, ni sit tommone piäniki, et jos mää koen itte sen semmosena, 
niin sit se on, menee itte vähä ylikierroksil tai jotenki, ettei pysty ymmärtää tai 
se tuntuu nii epämukavalt. Mut se on toi tunteitten käsitteleminenki nykyään 
vähä sit sellast et kärsii tämmösest vähän jossain määrin tunnesairaudest, niin 
ku noist huumeist tullu tai sillee, et on, nyt pitäs kohdata ne tunteet ja reagoida 
niihin eri taval ja käsitellä, ettei voi ain mennä sen vanhan elämän mukaan. Ne 
sit aina kolahtaa vähä enemmä.

muulle henkilökunnalle vastakohtana haastateltava (a12valra) pitää kuitenkin 
omaa henkilökohtaista työntekijäänsä …et mul on ollu siihen tosi suuri luatto 
sekä lisäksi tukipartion ohjaajia joiden kanssa …oon huamannu et homma 
toimii ja luattoo on.

myönteisemmissä lausunnoissa huomioimista ja välittämistä arvioitiin melko 
samansuuntaisesti. 

ensimmäisessä esimerkissä (a6ern) todetaan päihteiden käytön olleen  …
aika rankkaa tässä viime vuosina, tosi paljon tullu käytettyä. Haastateltava 
kertoo olevansa valvonnan aikana kunnallisessa päihdehuollossa ja muissa 
irtaantumista tukevissa päihdeterapeuttisissa palveluissa. Hänen tilanteensa 
ja irtaantumispyrkimyksensä on huomioitu hyvin yhdyskuntaseuraamustoi-
mistossa …et kaikki tietää, missä mennään, et seki pelittää tosi hyvin. ”Hyvin 
pelittämisestä” osoituksena on esimerkiksi se, kuinka valvoja tulee tarvittaessa 
mukaan suunnittelemaan hoitoa ….ku mä käyn niin monessa eri paikassa on 
näitä hoitotahoja, niin se tulee sit välillä mukaan joihinkin palavereihin, nii pysy 
kaikki ajan tasalla ja on sillee hyvää se yhteistyö tässä. myös muista selviyty-
misongelmista on välitetty ja huolehdittu erittäin paneutuvasti eli …on tosi hyvä 
kyllä ja täällä välitetään ja just kaikissa muissaki asioissa.

esimerkkinä tällaisesta paneutuvasta ”muissa asioissa auttamisesta” ja välit-
tämisestä on kuvaus siitä, kuinka valvoja auttoi haastateltavaa muuttamaan eli 

…silleen justiin ku mä asuntoo puhuin, että tarvis sitä ja tätä, ni valvoja sano, 
et se voi tuua mulle jonkun sen, ku sil on jotain ylimääräsiä kattiloita, ni voi 
tuua kattilaa ja tällee. Siis haluu auttaa just, vaikkei ois mikään pakko ja vaikka 
asiakkaanahan mä täällä vaan oon sille kuitenkin. 

valvojan toiminta muistuttaa uhrautuvaisuudessaan vapaaehtoistoiminnan ai-
kaista yhdyskuntaseuraamustyötä, jossa kuvauksen kaltaisella avulla oli erittäin 
suuri merkitys vaikuttaen yhdyskuntaseuraamustyön profiloitumiseen ennen 
kaikkea avustavana ja tukevana eikä niinkään rikosoikeudellisena toimintana 
(ks. vanstone 2004).
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Haastateltavan mukaan yhdyskuntaseuraamustoimistosta saatu tuki ja välit-
täminen yhdessä päihdekuntoutuksen kanssa auttaa häntä myös pysymään 
erossa rikoksista eli …Kyllä tää auttaa sillee olemaa, et ei mul oo ollenkaan 
ollu semmosta halua lähtee takas [rikollisuuteen ja päihteisiin].

toisessa myönteisemmässä esimerkissä toistuviin rattijuopumuksiin syyllistynyt 
yhdyskuntapalveluasiakas (a4ykp) kertoo, kuinka huomioiminen ja välittäminen 
näkyi …eka kertaa ku tänne tulee, et täällä ei oo tavallaan tuomittu, että mitähän 
tuo kaikkee on tehny, vaan sitte siellä ihan on puhuttukin niistä asioista. 

tuomitsemisen sijasta yhdyskuntaseuraamustoimistossa ryhdyttiin kannusta-
maan haastateltavaa elämänmuutokseen. Haastateltavan mukaan seuraamuk-
sen suorittaminen muuttui tällä tavoin pelkkää palvelun suorittamista laajem-
maksi eli …tuntuu et se ei oo pelkästään sitä, että mä nyt lähen sinne suorittaa 
sen jutun [työpalvelun] ja sitte sillä selvä, et koetetaan myös kannustaa sitten, 
et vähän niinkun et elämää on tämänkin jälkeen. 

Huomioiminen ja välittäminen näkyi myös rikosseuraamustyöntekijän tavassa 
paneutua haastateltavan asioihin eli …se ei oo pelkkää ilmaa, et todetaan terve 
joo, joo, täs on sulle paperit ja niin …siinä keskustellaan kanssa, kyllä mulla on 
ainaki semmonen tunne, et se [rikosseuraamustyöntekijä] vähän paneutuuki 
asiaan.

yhdyskuntaseuraamustoimistossa oli myös huomioitu hänen vaikeahkon elä-
mäntilanteensa sekä epävarman asumisen vaikutus yhdyskuntapalveluun. 
Palvelupaikka järjestettiin tämän mukaisesti eli …päädyttiin sit siihen et mä 
käyn mun avopuolison luota ja se oli tavallaan sit tää vanhainkoti, et se oli 
lyhyempänä siitä.

kolmannessa esimerkissä (a22ykp) kerrotaan, kuinka työntekijä oli alusta alkaen 
…tosi mukava ja semmonen tosi sympaattinen ja kuinka tän  [yhdyskuntapalve-
lutuomion] johdosta, kun mä tänne tulin, niin mä sain tosi paljon neuvoja sun 
muuta.  vaikeista mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivän haastateltavan 
mielestä työntekijän huolehtiva ja välittävä asenne on vaikuttanut siihen, että 

…Mulla on elämäntilannekin parantunu siitä huomattavasti, koska sitten tän 
kautta mä sit ite itse asiassa menin psykiatrille ja tonne psykologille ja käyn 
siellä edelleenki. En usko, et ois koskaan lähteny ees meneen sinne ilman sitä 
kannustusta ja huolenpitoa, mitä mä täältä sain.

Haastattelut yllä antoivat melko hyvän kuvauksen siitä, miten asiakkaat kokivat 
yhdyskuntaseuraamustyön laadun huomioimisen ja välittämisen ulottuvuudella. 
keskeiseksi tuntemukseksi niistä nousi se, että asiakkaista huolehditaan yh-
dyskuntaseuraamustoimistoissa pääasiassa hyvin ja paneutuvasti. toisaalta 
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huolehtimisessa esiintyy myös melkoista vaihtelua asiakassuhteen luonteesta 
riippuen. 

Yhteydenpito

teemarunko:

 1) millä tavalla seuraamuksen suorittaminen on vaikuttanut sosiaaliseen  
  elämään ja sosiaalisiin suhteisiin 

 2)  millaista perhesuhteiden ylläpito on 

 3)  onko vaikeuttanut työhön tai koulutukseen hakeutumista

yhdyskuntaseuraamukset ovat muuttuneet sosiaalisten suhteiden ylläpidon kan-
nalta aikaisempaa vaativammiksi. erityisesti sähköisesti valvotut seuraamukset 
ovat sosiaalista elämää rajoittavassa mielessä vankeutta lähellä. sähköinen 
valvonta rajaa ja leimaa tuomitun perhe-elämää kokonaisvaltaisesti rajoittaen 
myös eri tavoin yhteiskuntaan kiinnittymistä. (nellis 2013, 196–200, 203–205.)

myös asiakashaastatteluissa valvontarangaistusta ja koevapautta suorittaneet 
kokivat yhteydenpidon vaikeutuneen. muissa seuraamusmuodoissa ei tällaisia 
kokemuksia ollut niin paljon. Haastateltavien kuvaukset on ryhmitelty tämän 
mukaisesti alla olevassa kuviossa kielteisempiin (<3) ja myönteisimpiin (>3) 
jakaantuneina. 

Muija joutuu aina keksii jonkun syyn, et mä en tuu 
sinne (a12valra) 

Sit valkonen valhe, et olen lupautunut kaverille avuksi, 
ko tarttee apuu (a9ykp) 

Poika tulee aina mul,hän ois niin kova lähtemään ulos, 
sit on vaan sanottava, et ei voi (a15valra)  

Ei se oo nyt vaikeuttanu mitenkään (a6ern) 

Mä pyysin tätä ja mä oon saanu tän ja se on ollu 
helpottavaa (a20ykp). 

Ihan samalla tavalla pidän yhteyttä ihmisiin kuin 
tähänkin asti (a18keav) 

Ei-rajoittava Rajoittava 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 51. mahdollisuus sosiaalisten suhteiden ylläpitoon yhdyskuntaseuraa-
musten suorittamisen aikana  
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kuvion ensimmäisessä esimerkissä (<3) valvontarangaistusta suorittava 
(a12valra) kuvaa tuomioon liittyvää stigman ja häpeän tunnetta, jonka hän 
jakaa työssä käyvän, turvattua elämää viettäneen avopuolisonsa kanssa. Haas-
tateltavan mukaan avopuoliso …ehkä sit tuntee olevas jossain määrin, emmä 
tiä onks parempi tai erilaine ihmine, et ei hän halua tietää tällaisesta mitään. 
avopuolison keskiluokkaiset vanhemmat eivät myöskään …tiädä noist mun 
huumeitten käytöst tai vankiloist tai mistä muustaka mittä (a12valra).

Haastateltava (a12valra) kuvaa sitä, kuinka valvontarangaistuksen tiukat ul-
kona liikkumista koskevat rajoitteet pakottavat kulissien ylläpitämisen takia 
siihen, että …muija joutuu aina keksii jonku syyn, kun haastateltava ei pääse 
avovaimon vanhempien kesämökille  …haravoimaa ja hakkaa noit polttopuita 
tai jotai. Haastateltavan mukaan avovaimon vanhemmat ovat tämän takia saa-
neet …vähä vetelän kuvan must, etten mää tee mittään, et mä en käy töis tai 
tee mittä muutaka. 

Haastateltava kertoo halunneensa eroon jatkuvasta selittelystä …ku emmää 
aina jaksa esittää siä ja tollei, et mä joudun koko ajan miättiin, et mitä mä sa-
non.  Hän oli ehdottanut avovaimolleen avoimin kortin pelaamista eli tilanteen 
kertomista ainakin avovaimon äidille ...et kyl mun tekis mieli sannoo niitten äitil 
ja noi, et ko ne varmaa ihmettele, et mä vaa aina nukun tai makkaan tai en mee 
töihin tai oo tual tai tee tätä, ni se on, he saa ihan väärän kuvan must, ko emmä 
voi tehdä kaikkee, ni mun tekis mieli sanoo sille, ku seki [avopuolison äiti] on 
psykoterapeutti ja kuraattori ja kaikkee, ni kyl se ihan varmaan tiätää näist asioist.

avovaimo ei ollut kuitenkaan suostunut tähän menettelyyn …kun hänel on se 
ennakkoluulo ittel, et ne äitit ja isät ja siskot ja sen lapset ja noi, et se suhtau-
tumine muuuttuis ja varmaan sit se luatto tai jotenki.

toinen kielteisempi esimerkki on edellisen kaltainen. siinä yhdyskuntapalvelua 
suorittava haastateltava (a9ykp) kertoo tekosyistä, joita joutuu keksimään silloin, 
kun tarjottu ravintolatyö osuu yhteen yhdyskuntapalvelun suorittamiskerran 
kanssa eli …edellisiltana soitettiin, jos mä keskiviikkoaamuna lähtisin töihin kun 
siel tarvittas kokkii. Mut sit mä joutusin kieltäytymään. Ja sit valkonen valhe oli, 
et olen lupautunut kaverille avuksi, ko tarttee apuu.  

Haastateltava kertoo ilmoittaneensa tälle työnantajalle, että …maanantai ja 
keskiviikko ne on sit täs nyt keväällä semmosii päivii, et ei sovi aikatauluun ja 
se sano, et juu, ei siin mittään.

Haastateltava on eronnut, joten siinä mielessä yhdyskuntapalvelulla ei ole juuri 
merkitystä perhe-elämälle. yhdyskuntapalvelu on kuitenkin vaikuttanut kans-
sakäyntiin vanhempien kanssa eli …mä en oo ollu tekemisis nyt tänä syksynä, 
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ko ei pääse liikkumaa tonne metsään [haastateltavan vanhempien kotipaikka], 
enkä ole kertonut esimerkiksi isäukolle tästä yhdyskuntapalvelusta. 

vanhoihin ystäviin yhdyskuntapalvelulla ei haastateltavan mukaan ole vaikutusta 
eli …lähipiirissä ei oo mikkään muuttunu (a9ykp). Haastateltavan mukaan yhdys-
kuntapalvelulla on muutenkin, edellä kuvatuista haittavaikutuksista huolimatta, 
enimmäkseen myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia eli …tää [yhdyskuntapalvelu] 
tuntuu hyvält ja pistää tosiaanki ajattelemaan sitä, et mikä sit on sit se, et jos 
jatkuu tulevaisuudes [juominen ja rattijuoppoudet], et mihin se johtaa.

kolmannessa kielteisemmässä esimerkissä kerrotaan, kuinka valvontarangais-
tuksen suorittaminen haittaa lapsen tapaamisoikeutta eli …ku poika tulee aina 
mul, ni hän ois niin kova lähtemään aina ulos, mut sit on vaan sanottava, et 
ei voi mennä (a15valra). valvontarangaistuksen suorittamisen juuri aloittanut 
haastateltava kertoo poikansa olevan neljävuotias ja tarvitsevan paljon liikun-
taa. Hän saa tavata poikaa kaksi kertaa kuukaudessa viikonlopun ajan. syyksi 
sisällä olemiselle on tällöin selitettävä, että …isi on tehny tommosii pahoi asioi, 
ni poliisit on käskeny isin olemaan koto, et mä oon vaan selittäny sellatii.

valvontarangaistus on rajoittanut sosiaalista elämää myös vanhojen, päihteitä 
käyttävien ystäväpiirien suhteen. Heihin haastateltava on päihteistä irtaantu-
mishalunsa takia ottanut muutenkin tiukan linjan eli …mä olen sanonu, et selvin 
päin voi tulla. Haastateltavan mukaan vanhoja kavereita ei kuitenkaan ole …
niin hirveesti näkyny ja …ei oo ketää oikee soitellukkaa. tämä ei kuitenkaan …
haittaa, vaikkei he nyt tuliskaan, ku he pänttää viinaa varmaan päiväst toiseen. 

vanhoista sosiaalisista verkostoista etääntymisen haittapuolena on kuitenkin 
oman yksinäisyyden tunteen lisääntyminen ja eristäytyminen kotiin tavalla, 
jossa on paljon yhtymäkohtia vankeuteen. Haastateltava kuvaa tätä tunnetta 
seuraavassa; No, en mä nyt tiedä, kun mä oon päivisin tuol yhdeksäst kahteen, 
ni kun mä oon koto sen illan, ni siin tulee sitte telkkarii kateltuu tai netis oltuu. 
Mut kylhän se aika orpomaist, ku kaverit käy ehkä nykyään, ne käy kerran viikos 
ehkä. Yks kaveri voi käydä kattomas. Ni kyl se aika orpo olo on sit viikkosin 
kahdest eteenpäin. Aamuun saakka täytyy sit käkkii siel, et kyl se välil tulee. 
Ja sit tietenkii kattoo jotain leffoi tai sit surffaa netis, ni kyl aika siin sit menee. 
Mut välil on semmonen, et meinaa seinät kaatuu päälle. 

ensimmäisessä myönteisemmässä esimerkissä kuvataan, kuinka …se [yhtey-
denpito] ei oo vaikeutunut mitenkään (a6ern). valvonnassa oleva nuori kertoo 
päihdekuntoutuksessa käymisen olevan helppoa samalla kun valvonta auttaa 
häntä kiinnittymään arkirutiineihin eli …kuitenki ku käyn täällä ja vähän sitä 
rytmiä saanu säännöllisemmäks, niin kyllä mä oon saanu vähän potkua siihen, 
että mun pitäis jotain ruveta tekemään ja haluaisinkin tehä jotain. 
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vaikean päihdetaustan omaava nuori kertoo myös vanhempien tietävän val-
vonnasta ja tukevan häntä sen suorittamisessa, koska näkevät sen pelkästään 
hyvänä haastateltavan kannalta eli … ne tietää, et mun pitää käyä täällä ja ne 
tietää mun huumeongelmasta ja mun rikoksista ja on vuosia ollu huolissaan 
musta. valvonta ei myöskään sanottavammin vaikeuta ystävyyssuhteiden ylläpi-
toa paitsi …välillä silleen, kun tänne pitää lähtee, niin joutuu sit vähä kikkaileen 
niitten aikojen kanssa, mutta ei muuten, kun on lyhyt matka tuolta asunnoltakin 
tänne [yhdyskuntaseuraamustoimistolle].

toisessa esimerkissä yhdyskuntapalvelun (a20ykp) suorittaja kertoo, kuinka 
hän on saanut sitä mitä halusikin eli …mä pyysin tätä [vankeuden muuttamista 
yhdyskuntapalveluksi] ja mä oon saanu ja se on ollu helpottavaa. eläkkeellä 
oleva haastateltava kertoo vaimonsa sopeutuneen tilanteeseen eli …meillä on 
ne omat murheemme niin kuin kaikilla on perheessä ja joudutaan sovittaa niitä 
itse siellä ihan samalla tavalla yhteen kuin kuka hyvänsä.

Haastateltava kertoo toimivansa hyvin aktiivisesti erilaisissa kansalais- ja 
harrastepiireissä eli …onhan mulla niin paljon kaikenlaisia kissanristiäisiä ja 
tilaisuuksia tavata ihmisiä. yhdyskuntapalvelun suorittaminen ei sanottavammin 
haittaa näitäkään yhteyksiä eli …jos menee ristiin, niin pannaan aikataulut sit 
niin, et kaikki pystyy hoitaan, et eihän se sen kummempi ole.

kolmannen esimerkin haastateltava (a18keav) toteaa, että ehdonalaisen va-
pauden valvonta ei ole rajoittanut hänen sosiaalisia suhteitaan …millään tapaa, 
että mä ihan samalla tavalla pidän yhteyttä ihmisiin, mitä tähänkin asti.

Pitkään työttömänä ollut haastateltava oli päässyt vapautumisensa jälkeen tuet-
tuun työhön. rikostuomio ei ollut vaikuttanut työn saantiin samalla tavalla kuin 
haastateltavan ikä, kuten hän seuraavassa toteaa; Ei, ei. Oon ihan oikeestaan 
itse asiassa onnellinen, et oon saanu ton työpaikan, koska mulle työkkärissä 
sanottiin ihan suoraan, et mä oon liian vanha saamaan töitä. 

työpaikalla myös tiedetään valvontavelvoitteista eli …työajoilla saa käydä 
täällä [yhdyskuntaseuraamustoimistossa]. työpaikalla ei ole muutenkaan oltu 
ennakkoluuloisia huolimatta haastateltavan vakavasta rikostaustasta (kaksi 
ryöstöä) …nehän jo, ku mä aluksi menin sinnen töihin, et mä olin koevapau-
dessa. Haastateltavan mukaan …ihmiset [työpaikalla] ei sen kummallisemmin 
oo kommentoinu sitä, mutta nyt ne ei halua, että mä lähden pois sieltä.

tässä siis keskeiset yhteydenpitoon liittyvät ongelmat yhdyskuntaseuraa-
muksissa. Haastattelut vahvistavat sitä kuvaa, että yhdyskuntaseuraamuksiin 
liittyy samantapaisia yhteydenpitovaikeuksia kuin vankeuteenkin. ne saattavat 
kohdistua tuomittujen lähipiiriin tai laajempaan sosiaaliseen verkostoon seu-
raamuksiin yhdistetyn stigman tai muun sosiaalisen haittavaikutuksen takia. 
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ne saattavat myös eristää tuomitut erilaisista sosiaalisista yhteyksistään, kuten 
edellä on kuvattu. yhdyskuntaseuraamusten muuttuessa valvonnaltaan ja muilta 
ehdoiltaan vaativammiksi tulee myös yhteydenpitoon liittyviä kysymyksiä pohtia 
entistä tarkemmin osana laatua. 

7.3.4 Toiminnallisuus

Ohjelmat

teemarunko:

 1) tunnetko ohjelmatoimintaa eli rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttavia  
  ohjelmia 

 2)  onko sinulle kerrottu niistä tässä toimistossa 

 3)  onko sinulta kysytty haluatko osallistua sellaisiin 

 4)  jos niin mitä ohjelmia tarjottiin 

 5)  millaisiin ongelmiin olisit halunnut ohjelmia 

 6)  jos olit tai olet jossain ohjelmassa niin millaisena olet kokenut sen.

ohjelmatoiminta oli suurimmalle osalle haastateltavia tuttua jollain tasolla joko 
aikaisemmista seuraamuksista (vankeudessa, yhdyskuntaseuraamukset) tai 
sitten nykyisen seuraamuksen aikana. joillakin haastateltavilla oli kokemuksia 
myös rikosseuraamuslaitoksen ulkopuolisesta ohjelmatoiminnasta esimerkiksi 
päihde- tai muuhun kuntoutukseen liittyen. 

kokemukset ohjelmatoiminnan hyödyllisyydestä suhteessa tarpeisiin vaihtelivat 
riippuen sitä, millaiseksi muutosmotivaatio ja suhde omaan elämäntapaan ja 
lainvastaiseen toimintaan oli kehittynyt ja kuinka ohjelmatoimintaa oli näistä 
lähtökohdista onnistuttu perustelemaan yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. 
kuvion haastattelukatkelmat on jaoteltu tämän mukaisesti kielteisempiin (<3) 
ja myönteisempiin (>3) kokemuksiin.  
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En tiiä, että tiiänkö noista varsinaisista ohjelmista 
(a7ern) 

Pitkästyttävää se oli siellä istua sillon se aika siellä 
(a4ykp) 

Mä en ite koe sitä, et mä tarviin sitä (a17ern) 

Siinä kuuli muidenkin juttuja, ketkä on tehny 
samanlaisii hölmöyksii kun itekin (a22ykp) 

Mun mielest tos tullu semmosii asioit esille, mitä mä 
en ois yksin pystyny (a5valra) 

Oon mä huomannu, ettei o heti oo lähteny siihen 
mukaan ja oon pystyny ajattelemaan järkevämmin 

Tarpeeton – 
rangaistus
 

Tarpeellinen – 
tuki, kuntoutus 

1	   2	   3	   4	   5	  

Kuvio 52. asiakkaiden kokemukset ohjelmatoiminnasta

ensimmäisessä kielteisemmässä esimerkissä nuorten valvonnassa oleva 
(a7ern) toteaa, että ohjelmiin osallistumisesta on puhuttu valvontasuunnitelman 
laatimisen aikaan …Kyllä siis jotain semmosta ollaan tehty, jotain suunnitelmia 
ja, ei jotain lupauksia, jotain semmosia. samalla hän toteaa kuitenkin olevansa 
hyvin tietämätön ohjelmatoiminnasta yleensä eli … En tiiä, että tiiänkö noista 
varsinaisista ohjelmista mitään.

Haastateltava ei koe tarvitsevansa ohjelmia. tärkeämpää hänellä ovat toimeen-
tuloon ja työllisyyteen liittyvät kysymykset eli …tällä hetkellä nyt ois tuo, et sais 
tekemistä. Se ois se pääasia, et pääsis johonki kouluun vaikka. 

Päihteiden käytön hän katsoo hallitsevansa, koska on …oon lopettanu päih-
teidenkäytön. Lisäksi hän on ollut …katkaisuhoidossa, et sinne mä hain ihan 
ite (a7ern). katkaisuhoidon hän totesi olevan …hyödyllinen sinänsä, mutta ei 
se yksistään siitä hirveesti hyötyä ollu, että ois pitäny jotain kuntoutusta olla 
siinä sen jälkeen.

Haastateltavalle on haastattelun aikaan tulossa myös yhdyskuntapalvelutuomio 
liikennejuopumuksista. tämän yhteyteen on suunniteltu liikenneturvaohjelmaan 
osallistumista. Haastateltava ei ole motivoitunut tähänkään eli …ei nyt ainakaa 
mihkää liikenneturvaan, ei ehkä itteeni eniten hyödyttäis semmone. Haastatel-
tavan mukaan tästä ohjelmasta …ei nyt sillee hirveesti ehditty puhumaankaan 
edes vielä ja siitä pitäis saada lisää tietoo.

toisessa esimerkissä yhdyskuntapalvelun suorittaja (a4ykp) kertoo osallis-
tuneensa liikenneturvaohjelmaan, jota hän ei pitänyt kovinkaan motivoivana 
huolimatta useista rattijuopumustuomioista eli …pitkästyttävää se oli siellä istua 
sillon se aika siellä [liikenneturvaohjelman tunneilla]. Hän kuvaa ohjelmatoimintaa 
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seuraavasti: Katottiin vilmiä ja sitten ku sitä oli luettava ja semmosta, mitä siäl 
sai …periaatteessa ihan perussettiä, mitä se [ohjelman vetäjä] vaan toisti siinä. 

Haastateltava ei pidä itseään ohjelmatoimintaan sopivana, koska hänestä on …
vähän tylsää istua siellä. Haastateltavan mielessä yhdyskuntaseuraamustoimis-
ton ohjelmatoiminta vertautuu kouluun, johon hänellä on myös ollut kielteinen 
suhde nuoruudestaan lähtien eli … Mä en tykkää muutenkaan koulun penkillä 
olla hirveesti. Hän katsookin olevansa enemmän toiminnan kuin reflektiivisen 
pohdinnan mies eli … Paremmin siäl [yhdyskuntapalvelussa] aika menee tuolla 
tehessä ihan töitäki. siksi yhdyskuntapavelu työvelvoitteella ilman kuntouttavia 
ohjelmasisältöjä on hänelle paras ratkaisu. 

kolmannessa esimerkissä ehdollisesti rangaistujen nuorten valvottava (a17ern) 
kertoo valvojan kysyneen …mult, et haluanks mä tonne suuttumushallintakurs-
sille, mut mä olin sitä mieltä, että ei mul oo haluu, mä en ite koe sitä, et mä 
tarviin sitä. 

Haastateltava on saanut ehdollisen tuomion pahoinpitelystä, johon hän sekaantui 
lähdettyään auttamaan jengiväkivallan kohteeksi joutunutta ystäväänsä … Ja 
sit, no, mä oon aika äkkipikanen, et jos mulle soitetaan ja tolleen pyydetään 
apuu, niin mä meen saman tien tolleen noin. Hän kertoo olleensa kyseisessä 
tilanteessa … vähän aggressiivinen ja sitten pahoinpitelysyytteet tuli ja sit sen 
takii nyt ollaan täällä.

Haastateltava (a17ern) uskoo kuitenkin saaneensa impulsiivisuutensa ja väki-
valtakäyttäytymisensä hallintaan eli … Mul on pitkä pinna, kyl mä osaan hallita 
sen nyt. valvoja oli kuitenkin …kysyny mult, et haluanks mä tonne suuttumus-
hallintakurssille, mut mä olin sitä mieltä, että ei mul oo, mä en ite koe sitä, et 
mä tarviin sitä.  

 Haaastateltava kokee saavana apua äkkipikaisuusongelmaansa valvontakäyn-
neiltä eli …tätä kautta mä oon saanu sitä, et mä pystyn hallitsee sitä vähän 
paremmin. Hänen mukaansa suuttumuksen hallinnan kaltaiset ohjelmat kuu-
luvatkin ihmisille, jotka …suuttuu ihan mitättömistä asioista, niin niille on se, et 
ne ei osaa yhtään hallita sitä suuttumista. itseään hän ei luokittele tällaiseksi eli 

…Mä oon kokenu sen silleen, etten mä oon läheskään niin sanotusti niin paha, 
mitä ne on tai kenet mä luokittelen, et pitäs käydä siel. 

Haastateltavan mielestä suuttumuksen hallinnan kurssi olisikin ollut enemmän 
rangaistus kuin kuntouttamista palveleva. tämän tunteen hyödyttömäksi koetun 
ohjelmatoiminnan rangaistuksellisuudesta jakoivat myös muut ohjelmista vähem-
män kiinnostuneet. yhteinen selittävä tekijä oli ohjelmatoiminnan kokeminen eri 
syistä tarpeettomaksi oman elämäntilanteen kannalta, kuten edellä on jo todettu.
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enemmistö haastateltavista katsoi ohjelmatoiminnan kuitenkin vastaavan 
enemmän tai vähemmän tarpeisiinsa. Haastattelut olivat tässä suhteessa melko 
samantapaisia. 

ensimmäisenä esimerkkinä näin kokeneista on yhdyskuntapalvelun suorit-
taja (a22ykp). Hän kertoo käyttäneensä erittäin runsaasti alkoholia ja myös 
ajaneensa …humalassa vaikka kuin hitosti, mutta eihän niistä oo jääny kiinni. 
viimein hänelle kuitenkin …kävi sillain, että mä jäin tossa muutaman kerran kiinni.  

Hänelle tarjottiin mahdollisuus suorittaa osa yhdyskuntapalvelusta liikenne-
turvaohjelmaan osallistumalla. kokemus osallistumisesta oli seuraavanlainen: 
Mun mielest se oli aika hyvä, siellä näki, kun siel oli muita samanlaisii ihmisii, 
ketä ei tuntenu, niin kaikki pysty kertoon vähän toisilleen ihan mitä halus. Oli se 
mun mielest aika hyvä, et sit siinä kuuli muidenkin juttuja, muidenkin tarinoita, 
ketkä on tehny samanlaisii hölmöyksii kun itekin.

Liikenneturvaohjelmasta on ollut myös hyötyä sinä mielessä, että …ne turvalli-
suusriskit sun muut tuli siitä aika sillain selväksi, ja kyllä siinä oli ihan hyvii ideoita, 
et millä pystyis estään sit tulevaisuudessa niitä tapahtumii. ohjelman aikana 
saatuja ideoita ei kuitenkaan ole vielä tarvinnut soveltaa käytäntöön, koska … 
ei oo tullu sit käytännön semmosta tilannetta, että niistä ois ollu hyötyy, kun mä 
lopetin alkoholinkäytön tos, oikeestaan aika kauan aikaa sit, ni ei oo tullu sillain, 
ei oo tullu sellasta tilannetta.  

toisena esimerkkinä on valvontarangaistuksen suorittaja (a5valra). valvonta-
rangaistuksen alkaessa hänelle tarjottiin mahdollisuutta osallistua … tohon 
viis keskusteluu muutoksesta -ohjelmaan. Haastateltava kuvaa tätä tilannetta 
seuraavasti: No mä olin, ku puhuttiin siitä, mä olin, et mikä viis keskusteluu. Sit 
se selvis mulle, et se voi olla ihan mistä, et mä saan valita sen aiheen, mistä 
keskustellaan.

Haastateltava (a5valra) päätti valita aiheekseen …nää päihteet siinä, ku mul 
on se, sen takii mä lähin sielt kotipaikast pois, et mä lopetan huumeilun ja saan 
ainaki ton alkoholinkäytön hallintaan. tavoitteena hänellä oli …et ei tarttis ikinä 
ottaa sitä alkoholii, mut mul on nyt silleen, et jos mä sitä, et jos on pakko ottaa, 
niin et se rajottus sitte vaan viikonloppuun, eikä sekään sitte, sanotaan, oo 
silleen, et joka viikonloppu.

keskusteluohjelma oli auttanut häntä selvittämään ongelmaista päihdesuhdet-
taan. ilman strukturoitua ohjelmaa hän ei olisi tähän pystynyt …Et mun mielest 
tos on tullu semmosii asioit esille, mitä mä en ois yksin pystyny, ku siin on niit 
tehtävii ollu (a5valra). 
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erityisen tärkeänä hän pitää kuitenkin ohjelman aikaista keskustelua ohjaajan 
kanssa, joka on samalla hänen valvojansa. ne auttavat pukemaan sanoiksi 
päihteisiin liittyviä mielleyhtymiä ja merkityksiä sekä omaa toimijuutta suhteessa 
tähän eli … Mä saan silleen, ku mä puhun siinä, niin ohjaaja sit heittää sielt 
mulle semmosen, mitä mä en oo tavallaan ite tajunnut, mikä auttaa mua, et se 
pukee sanoiks sen (a5valra).

Haastateltava kertoo ohjelman aikaisten keskustelujen jäävän myös mieleen 
eli …Kyl mä jätän ton alitajunnan silleen, et sinne jää jotkut asiat pyöriin, ja 
pohdiskelen niitä (a5valra). Hän kertoo myös soveltaneensa keskustelujen 
aikana saamiaan ajatuksia käytäntöön erilaisissa kriittisissä tilanteissa, jolloin 
houkutus alkoholin käyttöön kasvaa. retkahtamisen kannalta kriittinen tilanne 
eli …vaikein aika  haastateltavalle on …tosta puolesta päivästä neljään suurin 
piirtein, et silloin on pahimmillaan se retkahtamisvaara.

karkottaakseen pitkästymisestä ja toimettomuudesta johtuvaa retkahtamis-
vaaraa, koska …täähän ei estä tää panta mua juomasta, haastateltava on 
keskustelujen pohjalta rakentanut itselleen eräänlaisen päivärutiinin …siten just, 
et mä touhuun kaikkee ja sitte alkaa kolmen aikoihin, neljän aikoihin telkkarista 
tuleen semmoista ohjelmaa, mitä mä kattelen peräkkäin ja sit yhtäkkii huomaa, 
et kello on jo kaheksan, et täs vois syödä jotain, et kohta alkaa leffa.

Päivärutiini …ja sit se, et koko ajan mä oon keksiny jotain tekemistä on auttanut 
häntä pysymään …päivä kerrallaan irti päihteistä. 

kolmannessa esimerkissä kuvataan suuttumuksen hallinnan ohjelmaa seuraa-
vasti: No aluks se tuntu jotenki ehkä ei nyt niin mukavalta ja oli ehkä semmone, 
että no onks ihan pakko mennä. Mut sit ko oli pari kertaa käyny ja näin, ni sit 
huomaski, no ei tää nyt paha ollukka ja sit huomas, et no ehkä tää auttaaki 
sittenkin mua. (a13eav)

ohjelman aikana haastateltava oli oppinut mm. seuraavaa: No mää just oppisi, 
et miten pystyy just paremmi hillitsemään itseään ja et jos tulee joku tilanne, ni 
paremmin tietämään, no mitäs tässä ehkä ennemmin kannattaisi tehdä, just vaik 
lähtee ulos rauhottumaan tai mennä eri huoneeseen tai jotain tämmöstä ja, ja 
laskemaan vaikka kymmeneen. Ja sit sitä, että mite, jos puhuu, ettei ite alkais 
just sitä, ei alkais huutaa eikä raivoo eikä nimittelee, vaik se toinen tekis sitä. Ni 
et hengittäis syvään ja antais toisen vaa sit sanoo ja ite ois se järkevä siinä ja 
näyttäis, että on se järkevämpi osapuoli eikä anna toisen ärsyttää mitenkään. 

Haastateltava kertoo vihanhallinnan kannalta ongelmikseen matalan ärsyynty-
miskynnyksen ja provosoitumisen eli …Kyllä mä aika helposti usein ärsyynnyn 
et siitäki mä ärsyynny, jos joku alkaa huutaa mulle, ni jotenki tulee heti mielee 
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huutaa takas heti. Mä en tiä, et mistä se johtuu tai jos joku alkaa nimitteleen, 
ni heti tekee mieli nimitellä pahemmin. Kyl mul on ollu just semmosta ja paljon.

Hän kokee ohjelman myös auttaneen häntä erilaisissa riitatilanteissa, joissa 
käyttäytyminen saattaa eskaloitua väkivaltaisemmaksi eli …joo, olen mä huo-
mannu, et oon pystyny ottaa vähän paremmin sen tilanteen, ettei o heti oo 
lähteny siihen mukaan ja oon pystyny sillei ajattelemaan järkevämmin, et hei et 
eihän täs oon nyt mitään eikä tää johda mihinkään. Kyl mä oon sen huomannu. 
Joskus ehkä tuleekin mentyy mukaan haukkumaan, mut kyl sitä on tajunnu et 
hei hetkinen, mitäs mä nyt teenki. Kyl se on paljo paremmi auttanu kun et, ku 
mä en ollu käyny sitä. 

tällainen tilanne pääsi kehittymään …poikaystävän kanssa ku, mä en muist 
mist meille tuli riitaa, mut se alko just huutamaa ja sit sano kaikkee nimitteli, ni 
kyl siin eka itekki meinas lähtee ääni korottumaa. Mut et sit mä tajusin, et enää 
mä en ala tähän, et emmä jaksa tämmöstä, niin mä sit sanoin, et mä meen ulos 
tupakalle ja lähdin siihen nii. No sit mä olin polttanu, menin sisälle, ni sit mä 
pystyin rauhallisemmin puhumaan ja sit hänki oli onneks siin jo vähä rauhottunu, 
sit itekki oli päässy siin rauhottumaa, ni sit pystyttii sopimaa ihan asia järkevin 
keinoin eikä tullu mitään sen enempää.

ilman vihan hallinnassa opittua tilanne olisi saattanut kehittyä aikaisemman 
toimintamallin mukaisesti eli …ehkä ihan pahimmillaan totta kai, että ihan ko 
hänelläki on ollu väkivaltakäytöstä, ni jompi kumpi ois voinu käydä tietenki 
toiseen käsiksi.

yllä kuvatut esimerkit kattoivat melko edustavasti sen, miten ohjelmatoiminta 
koettiin. yleisesti voidaan sanoa, että ohjelmatoiminta on koettu enemmän 
tarpeelliseksi ja hyödylliseksi kuin hyödyttömäksi. useimpien haastateltavien 
mielestä se myös palvelee ainakin joiltain osin omia kuntoutus- ja tukitarpeita. 
Pienempi osa haastateltavista koki ohjelmatoiminnan kuitenkin enemmän tai 
vähemmän tarpeettomaksi. Laadun kannalta onkin varmaan tärkeä miettiä 
edelleen ohjelmatoiminnan oikeaa ja tarkoituksenmukaista kohdentamista 
yhdyskuntaseuraamuksissa.
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Tuki

teemarunko:

 1) millaista apua ja tukea olet saanut seuraamuksesi aikana

 2)  onko päihteiden käyttöä yms. rikollisuuteen vaikuttavia seikkoja  
  huomioitu toimistossa 

 3)  oletko saanut näiden ongelmien hoitoon tukea 

 4)  onko sinua tuettu tavanomaisen elämän järjestämiseen liittyvissä  
  asioissa esim. asunto, työ, koulutus, taloudelliset asiat

Haastattelut osoittivat oikeaksi kansainvälisten tutkimusten tulokset yhdyskun-
taseuraamustyön yhteydessä saatavan tuen monipuolisuudesta (esim. Lutze 
2014). suurin osa haastatelluista kertoikin saavansa ainakin jonkinlaista tukea 
yhdyskuntaseuraamuksensa täytäntöönpanoon liittyen. yksilölliset haastattelut 
kuitenkin vaihtelivat sen suhteen, miten paljon ja mihin asioihin tukea oli saatu ja 
toivottu. Haastattelut on seuraavassa kuviossa jaettu vähän tai ei juuri ollenkaan 
tukea saaneisiin (<3). nämä muodostivat haastattelujen vähemmistön koos-
tuen pääsiassa yhdyskuntapalvelun suorittajista. Haastattelujen enemmistönä 
olivat tukea ainakin jonkin verran tai melko paljon saaneet (>3). ehdollisesti 
rangaistujen nuorten valvonnassa olevat muodostivat jälkimmäisessä ryhmässä 
suuren osan.

1	   2	   3	   4	   5	  

Nää kaks ryöstöö oli  ainoot, mitä tulee olemaan, sen 
takia ei oo tarvetta (a18keav) 

Se psykologi riittää mul, kun turha sitä on samoja 
asioita selvittää monelle (a14ykp) 

En tarvitse, se vaan, et päivät on selkeet (a9ykp)  

En mä tiedä, miten niitä pysty erottelemaan niitä 
tukia, mitä täältä on tullu (a8keav) 

Täält yleensä lähteny kaikki liikkeelle, nyt ainakin, 
kun teen noita parempia juttuja (a10ern)  

Sit puhutaan alkoholista ja huumeitten käytöstä, ihan 
kaikesta mahollisesta vaan (a24ern)  

Ei-kohdentuva  Kohdentuva 

Kuvio 53. asiakkaiden kokemukset tukitoimenpiteistä ja kuntoutuksesta
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kuvion ensimmäisessä vähäisen tuen esimerkissä (<3) ehdollisen vapauden 
valvottava (a18keav) kertoo olevansa ensimmäistä kertaa rikosseuraamusten 
kohteena. Hän sai yli kahden vuoden vankeustuomion ryöstöistä. ryöstöihin 
hänet oli ajanut pitkäaikaisen työttömyyden aiheuttama ahdinko eli lähinnä …
rahapula, vuokra piti maksaa, eikä mistää saanu rahaa. Haastateltava kertoi 
käyneensä sosiaalitoimistossa hakemassa apua ahdinkoonsa. siellä …se 
sano se virkailija, että mun pitää eka saada työttömyyskorvaukset ja sitten ne 
voi vasta maksaa sitä toimeentulotukee. Haastateltava oli kuitenkin päättänyt 
valita lyhyemmän tien eli turvautua rikokseen saadakseen vuokran maksettua 

…ja sitte mä sain sen maksettua niillä rahoilla, mitä siitä tuli niistä ryöstöistä.

Haastateltavan (a18keav) mielestä hän ei vakavista rikoksistaan huolimatta 
tarvitse sanottavampaa tukea yhdyskuntaseuraamustoimistosta …koska en-
sinnäkään niin kuin mä oon sanonu niin päihteitten kans ei oo mitään ja tää 
ryöstö tai nää kaks ryöstöö, niin ne oli ne ainoot, mitä tulee koskaan mun elämän 
aikana olemaan, niin sen takia ei oo mitään tarvetta mihinkään muutokseen. 

Hän toteaa valvonnastaan, että …must on ihan kiva tänne tulla, että siinä mie-
lessä mä en pidä tätä yhtään tavallaan rangaistuksena, vaan mä tuun tänne 
keskusteleen kerran kuukaudessa. valvontakäynnit eivät sinänsä kuitenkaan 
auta tai tue häntä …eikä ees oo tarvetta saada mitään. Haastateltava kertoo 
asumistilanteensa olevan valvonnan aikaan kunnossa. Hän on myös päässyt 
tuettuun työhön, joten siinäkään mielessä tukea ei tarvita. ainoa missä hän 
tarvitsi ja vastaanotti tukea olivat velka-asiat …ja sitten tää virkailija ois ollu tai 
tullu mun kanssa tonne velkaneuvontaan, mutta mä nyt sanoin, että kyllä mä 
sinne yksinkin osaan mennä, että ei tarvi tulla. Kävin siellä sitten (a18keav).

toisessa esimerkissä on kyseessä yhdyskuntapalvelun suorittaja (a14ykp). Hän 
kertoo päihteiden käyttönsä olleen pitkään ongelmallista eli …Mä myönnän sen, 
et mä oon alkoholisti, et mä oon käyny AA-kerhos ja Al-Anonis ja tämmösis. 
Päihteiden käyttö yhdessä elämäntilanteen pitkäaikaisen vaikeutumisen kanssa 
oli johtanut myös rattijuopumuksiin, joista saatua vankeusrangaistusta hän 
suorittaa yhdyskuntapalveluna. 

Haastateltava on aikaisemmin saanut ehdollisen tuomion rattijuopumuksesta, 
jonka hän sai nostaessaan alkoholin vaikutuksen alaisena humalaisen naisys-
tävänsä ajamaa ja kolaroimaa skootteria pystyyn …niin sielt tuli sit poliisit 
hakemaan putkaan, et harmitti oikein kunnolla.

Hän kertoo hakeutuneensa päihdeongelmiensa takia itse päihdekuntoutukseen 
vuonna 2011 …koska mä halusin hakeutua, kun mä huomasin, et mulle tuli 
ongelmia siinä alkoholin käytön kanssa, et se oli liian runsasta, et se on  just 
väärin, jos ihminen käyttää alkoholia siihen masennukseen ja vitutukseen. Li-
säksi haastateltava käy psykologin luona, jossa selvitetään …onks mul sitten 
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olemassa PSDT (post-traumatic stress disorder eli posttraumaattinen stressi-
häiriö) elikkä tullu näistä rauhanturva-ajoilta. Haastateltava kertoo stressihäi-
riön todennäköisesti johtuvan 19-vuotiaana rauhanturvatehtävissä kosovossa 
koetusta eli …ku siel näki niit telotuksia.

Haastateltava on sitä mieltä …et se psykologi riittää mul, kun turha sitä sit 
samoja asioita on selvittää monelle ihmiselle. tästä huolimatta hän oli pyytänyt 
yhdyskuntapalvelun tukitunteja …et toi [tukitunti] kiinnosti mua, mikä semmonen 
vois olla. muun kuin henkilökohtaisen valvojan pitämillä tukitunneilla …puhuttiin 
alkoholista ja sit kaikennäkösistä asenteista ja et mitä ratkaisumalleja on. tuki-
tunnit eivät kuitenkaan auttaneet ...kun se on sitä samaa toistamista eli tunneilla 
oli keskusteltu saman tyyppisistä teemoista …kuin tuon mun psykiatrin kanssa 
ja sit tän psykologin luona. rikosseuraamustyöntekijän kanssa olikin …sit tehty 
semmonen ratkasu et mä käyn vaan tuolla [psykologilla], sen psykologin kanssa 
me saadaan hyvin juteltu, meil on avoin suhde.

kolmannessa esimerkissä on myös kyseessä yhdyskuntapalvelun suorittaja 
(a9ykp), joka on syyllistynyt liikennejuopumuksiin. Hän on käyttänyt lähinnä 
alkoholia. alkoholin käyttö lisääntyi vuonna 2009 tapahtuneen avioeron seu-
rauksena, jolloin hän joutui myös muuttamaan pois yhteisestä omakotitalosta 

…kun en ois pystynyt sitä [taloa] itse ylläpitämään. 

Haastateltava kertoo eron jälkeisen elämänsä olleen melko jäsentymätöntä 
eli …nostin viinarahoi ja tein sit jottain välil kaverii autoin ja tämmöttiis näin, 
laatotushommii ja välillä oli liiton rahat poikki ja tämmöttis. viimeisin työpaikka 
ennen yhdyskuntapalvelua oli …kesällä [2013] ravintolakokkina, siäl mä olin 
syyskuun loppuun asti. rattijuopumus tapahtui työjakson päättymisen jälkeisen 
juomiskauden aikana, jolloin haastateltava …sähläsi ton auton kanssa. 

Hän kuvaa alkoholin käyttönsä lisääntyneen vähitellen ravintolatyön takia. 
Haastateltava myöntää olevansa …alkoholisti, mut tuurijuoppo vaan, eli sillon 
kun jää putki päälle ja sit on pitkii kausia, ettei tipan tippaakaan. 

alkoholiongelmasta ja sen hoidosta ei ole puhuttu kovinkaan paljon edes yh-
dyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksen aikana muuten kuin, että …kai siitäki 
joku brosyyri tuli. alkoholiongelmasta ei ole puhuttu myöskään yhdyskuntapal-
velun suorittamisen aikaan …muuten kuin puhelimessa. Haastateltava sanoo 
kuitenkin tietävänsä suurin piirtein, mitä alkoholiongelman hoitaminen tarkoittaa 
ja …netissä oon lukenu myös siitä. 

Hän toteaa myös olleensa ennen yhdyskuntapalvelua …neljä päivää katkolla. 
Hoitoon hakeutumiseen vaikutti …oma pää, mä ajattelin, et nyt, nyt, nyt saa 
riittää. Haastateltava ei ole kuitenkaan kertonut tästä rikosseuraamustyönteki-
jälleen eli …se nyt on vaan jääny kertomatta. Hän toteaa, että …ei mul varsi-
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naisesti mittään syytä oo, et mun mielestä mä en kattonu aiheelliseks, ehkä 
olis varmaan pitäny. 

Hän ei kuitenkaan katso tarvitsevansa erityistä tukea päihdeongelmaan eikä 
muihinkaan asioihinsa. tärkeintä hänelle on …se vaan, et on päivät selkeet, ja 
jos on jotain omaa menoo tai pakollista menoa, et siihen löytyy joustoo, mikä 
on hyvä juttu. Hän toteaa kuitenkin päihdeongelmansa olevan aina ilmaantu-
massa oleva mahdollisuus pidempään jatkuneesta raittiudesta huolimatta eli 

…sanotaan näin, että aina se [juominen] on mielessä. 

yhdyskuntapalvelun aikana tästä ei siis kuitenkaan ole keskusteltu. tapaamiset 
toimistolla ovat keskittyneet lähinnä yhdyskuntapalveluun liittyviin muotoseik-
koihin, aikatauluihin yms. eli …ollaan keskusteltu näistä pelisäännöistä siel 
palvelupaikalla ja sit noista aikatauluista.   

esimerkit yllä kuvasivat siis tilanteita, joissa tuen tarve ja tarjotut tukitoimet 
eivät kohdanneet. yhteistä näille haastateltaville olikin yhdyskuntaseuraamus-
toimiston tarjoaman tuen kokeminen ongelmiensa kannalta tehottomana tai 
epätarkoituksenmukaisena. 

suurin osa haastateltavista koki kuitenkin saavansa joko jossain määrin tai jopa 
paljonkin tukea yhdyskuntaseuraamustoimistosta. myönteisemmät haastattelut 
(>3) antavatkin melko kattavan kuvan siitä, miten monipuolisena tuki välittyi 
asiakkaille ja millaisiin tarpeisiin sitä saatiin. 

Hyvän esimerkin tuen moninaisuudesta antaa ehdonalaisen vapauden valvon-
nassa oleva (a8keav). Haastattelussa pitkästä työurasta päihdeongelman ja 
rikollisen elämäntavan takia syrjäytynyt toteaa, ettei hän ...tiä, miten niitä pystyy 
erottelemaan niitä tukia, että miten ne täältä on tullu muuta ku kannustusta. Ei 
tästä nyt sen kummempaa. 

tarkemmin mietittyään haastateltava kuitenkin toteaa valvojan auttaneen häntä 
paljonkin erityisesti päihdekuntoutukseen liittyvien asioiden järjestelyssä kuten 
hoitopaikkaan hakeutumisessa sekä motivoinnissa päihteettömyyden ylläpitoon 

…et kyllä me ollaan perin pohjin niitä [päihdeongelmia] käsitelty. Lisäksi val-
voja on auttanut normaaliin elämään kuuluvien asioiden kuten asumisen sekä 
perheasioiden järjestelyssä …et se välittää mun asioista ja välittää henkilönä 
ja ihmisenä ihan oikeesti ja toivoo, että mä saisin asiat kuntoon ja myös tekee 
niitten asioitten eteen jotain (a8keav). 

Haastateltava (a8keav) vertaakin valvojansa toimintaa suhteessa omaan ka-
oottisempaan arkielämäänsä seuraavasti: No se on vähän, mitenkähän mä nyt 
sanosin sen, se on jo vähän semmonen äiti-tyylinen hahmo. valvojan ”äitimäistä” 
tukiroolia arkielämässään hän kuvaa tarkemmin seuraavassa: No se huolehtii 
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asioista ja kyselee, että onko nyt kauppa-asiat hoidettu, että ootko hoitanu 
niitä yhtään ja sitä asiaa ja nyt kun meet kotia, niin nyt hoijat sen ja sen asian. 

esimerkkinä kotona hoidettavista asioista on …velkasaneerausjuttu, ku mulla on 
se vireillä, niin viimeks valvoja sano, että no nyt ko meet kotia, ni hoidat sen heti, 
soitat sinne ja sinne (a8keav). valvoja oli myös auttanut velkasaneeraukseen 
liittyvissä asioissa …aika paljon. 

toisena myönteisemmin kokevien esimerkkinä on ehdollisesti rangaistujen 
nuorten valvottava (a10ern), joka toteaa, että …täältä yleensä on kaikki lähteny 
liikkeelle. katkelma tavoittaa olennaisen haastateltavan saaman tuen luonteesta. 
se koostui motivoinnista muutokseen ja siihen liittyvästä konkreettisesta tuesta, 
jota annettiin mm. sosiaalisen mallintamisen, päihdeneuvonnan ja palveluoh-
jauksen menetelmin.  

Haastateltava kertoo käyttäneensä pitkään …amfetamiinii, ekstaasii, tutkimus-
kemikaalei, alkoholii, no sanotaan nyt, et kaikki muu oikeestaan, paitsi heroiini. 
Hän kertoo pyrkineensä pitkään eroon kaikista päihteistä alkoholi mukaan lukien, 
koska …välil, ko oli kotonaki, niin en mä ees tienny, et mä oon kotona, et mä 
luulin, et mä oon jossain muualla ja koko ajan tommosia.

viimeisen valvontansa aikana hän onkin päihdekuntoutuksessa, jonne hän oli 
hakeutunut nuorisoaseman kautta valvojansa tuella ja avustamana … et on 
kannustettu ja ehdotettu kaikkee, noit lääkärikäyntei nuorisoasemalla, kenelle 
on päässy puhumaan, niin täältä [yhdyskuntaseuraamustoimistosta] on yleensä 
lähteny liikkeelle sitten.

Hän kertoo valvojansa konkreettisten neuvojen nuorisoasemalle yhteydenoton 
suhteen olleen myös tärkeä tuen muoto …ensinnäki se just, että se on vähän 
samalla mulle kannustusta, että lyödään puhelinnumero etteen, kun en mä sitä 
[soittamista ja ajan varaamista nuorisoasemalle] sit saa aikaseks ja sit koittaa 
hankkia itte  …Kyl siinä sitten jotenkin tulee se asia paremmin hoidettua sit 
täällä, ku juttelee sitten, et miten se olis parempi mul ittelleni.

valvoja oli ollut myös haastateltavan kanssa ensimmäisillä käynneillä nuoriso-
asemalla henkisenä tukena sekä eräänlaisena sosiaalisena asiamiehenä ja 
palveluneuvojana …jos välillä menin jotenkin sanattomaks tai jotain, jotenkin 
se siin autto juttelemaan, et saatiin hoidettua se asia kuntoon.

Päihdekuntoutuksen lisäksi häntä oli tuettu ja autettu konkreettisesti valvojan 
toimesta työkokeiluun nuorisopajalla …Niin se oli tän kautta oikeestaan. Sieltä 
tuli henkilö tänne. Täällä juteltiin sit ja sovittiin, ja siellä sai olla sit. nuorisopajalta 
haastateltava pääsi valvojan avulla ja tuella …aloittamaan aikuiskoulutuskes-
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kukses autopuolen ja nyt toukokuus [2014] pitäs valmistuu siit. Mä oon ollu 
syyskuusta asti työharjottelussa, ja se loppuu sitten toukokuus [2014] kanssa.

Päihdekuntoutus sekä koulutus ja työkokeilut auttoivat myös saamaan …paperit 
tohon ajokorttiinkin [ajokortin uusiminen], jota hän tarvitsee hakeutuakseen 
autoalan töihin …ku enää ei osais olla ilman töitä.  valvoja oli auttanut myös 
ajokortin hankkimiseen liittyvässä byrokratiassa monin tavoin …ku ei mulla ollu 
taas hajuakaan, en muistanu, miten se kortti haettiin ja tommosta.

Haastateltavan mukaan hänen elämänkulkunsa myönteiset käännekohdat ovat 
valvonnan aikaisen tuen ansiota. valvonta yhdessä muiden toimenpiteiden 
kanssa ...vaikuttaa siihen eniten, et on saanu kortin takas ja pysyny erossa 
päihteistä.

Haastateltava kertoo kuitenkin alussa olleensa hyvin vastahakoinen tulemaan 
ensimmäiselle valvontakäynnille …et kaks kuukautta siinä meni. ensimmäisestä 
käynnistään hän toteaa seuraavaa: Mä tulin käymään täällä vaan ja ajattelin, et 
tää nyt pitää suorittaa niinku joku vankeusjuttu, et sillä mä tätä sillon ajattelin. 
Mut nyt on toiset aatteet sit jo.

”toiset aatteet” tarkoittivat haastateltavan kohdalla sitä, että …Täält [valvon-
takäynneiltä yhdyskuntaseuraamustoimistossa] ku lähtee, niin en mää tiä... 
jotenkin koko päivä paranee. tällä tavalla myös valvontakäynnit sinänsä muo-
dostuvat haastateltavalle myös voimaa antavaksi kokemukseksi ja tueksi, ei 
pelkästään muodolliseksi toimenpiteeksi.

kolmannessa myönteisessä esimerkissä ehdollisesti rangaistujen nuorten 
valvonnassa ensimmäistä kertaa oleva (a24ern) kertoo varsinaisten valvonta-
käyntien olevan pääasiallinen, mutta erittäin tärkeä tuen muoto. Hän on saanut 
tuomionsa suutuspäissään tehdystä pahoinpitelystä. Hän kertoo ongelmakseen 

…että ärsyttää, jos joku hyppii mun silmille. Hän kertoo aina olleensa lapsesta 
asti sellainen, että on …sanonu takasi tosi kärkkäästi, mutta sitten ihan tällasii, 
että on joutunut käräjille, niin ne on ollut myöhemmin.

valvontakäynneistä onkin tämän ongelman takia tullut kognitiivis-behavioraali-
sesti painottuneita siten, että niiden aikana on keskusteltu …joka kerta aina siitä, 
että minkä takia sä suutut ja mitä tapahtuu, kun suutut. samalla valvontakäyn-
neillä on yleisemminkin käsitelty haastateltavan (a24ern) itsetunto-ongelmia ja 
sen yhteyttä väkivaltakäytökseen …eli kun joku kattoo sua väärin, niin sit sä 
lyöt saman tien, tai jotain tollasta.
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Haastateltava kokee saamansa tuen riittävänä ja auttavan häntä myös selvit-
tämään suhdettaan ongelmalliseen lapsuuteensa eli siihen, että …sä oot ollut 
koulussa ja sä oot ainut lapsi, ketä on lastenkodista, käy koulua ja sitten tieten-
kin siitä katotaan vähän, niin sit on ollut pakko olla vähän sellanen suurempi 
ego, kun muilla. tällä tavalla keskustelut ovat saaneet myös terapeuttisen tuen 
muotoja. tällaisiin keskusteluihin on haastateltavan mukaan saattanut vierähtää 
valvontakäynneillä …parikin tuntia. 

vaikka tuki painottuikin näin oli haastateltavaa autettu myös konkreettisesti 
erään aikaisemman väkivaltarikoksen takia saadun vankeustuomion muuttami-
sessa yhdyskuntapalveluksi …ku mulle haetaan yhdyskuntapalvelua, niin kun 
sellasista asioista oon kysynyt ja sit niin kun mun työntekijä on auttanut siinä 
ja soittanut mun puolesta ja kysynyt ja tällee näin.

tässä olivat siis yhdyskuntaseuraamusten aikana saatua tukea koskevat ku-
vaukset. ne osoittivat tuen olevan hyvin laajaa ja monipuolista sisältäen pal-
veluohjausta sekä siihen liittyvää konkreettista asioiden hoitoa ja neuvontaa, 
erilaista käyttäytymiseen ja asenteisiin vaikuttavaa terapeuttista ja kognitiivis-
behavioraalista työtä, rikos- ja päihdekeskusteluja sekä muuta keskusteluapua. 

miten paljon aikaa tukiluontoiseen työhön sitten käytettiin? asiakkaiden arvioiden 
mukaan aikaa käytettiin vaihtelevasti asiayhteydestä ja ongelman vaikeudesta 
riippuen. mitään tarkkaa aikaa ei kuitenkaan pystytty antamaan. jonkinlaisen 
kuvan siitä, miten paljon työaikaa tukimuotoiseen työhön menee, saa seuraa-
vasta ylimääräisestä henkilökuntahaastattelusta. siinä muissa ulottuvuuksissa 
siteeratun valvonta-asiakkaan (a16keav) työntekijä arvioi työmääräänsä velka-
asioiden käsittelyyn liittyen seuraavasti: Hänen [valvonta-asiakkaan] kohdalla 
varmaan no joitakin tapaamisia ja joitakin työpäiviä niihin velka-asioihin …et 
tavallaan niit asioita käytiin läpi kahdessa tai kolmessa tapaamisessa. Ja sitten 
jos ajatttelee, että puhelut ulosottoon ja papereitten tilaamiset ja täntyyppiset 
asiat, niin muutamia työpäiviä.

Päihdeongelmaan liittyen aikaa käytettiin puolestaan seuraavasti: No sillä 
tavallahan se on oikeestaan puhuttu, käyty ensinnäkin läpi sitä historiaa, päih-
dehistoriaa. Siihen on käytetty aluks – no joitakin tapaamisia. Hän oli ihan 
kertonu, että mää pääsen tavallaan kartalle siitä, et mitä siel on tapahtunu. Ja 
sit sen jälkeen ollaan käyty läpi semmosii asioita, et mitkä asiat auttaa häntä 
siinä päihteettömyyden ylläpitämisessä ja mitkä ois sitte tavallaan, mitkä asiat 
ois semmosii riskejä, miten se vois vaarantua tää päihteettömyyden ylläpito 
hänen kohdallaan, minkälaisissa tilanteissa. Ja nyt tavallaan me ollaan siinä 
pisteessä, et yritetään etsii sellasia vahvuuksia hänestä itsestään, millä hän 
vois tulevaisuudessa, jos tulis tiukka paikka, niin et vähän ikäänku sitä uskon 
vahvistamista, et hänestä ittestään löytyy se potentiaali siihen hallitsemaan se 
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tilanne. Kyllä se on, kerran kuukaudessa sitte. Kerran kuukaudessa meil on 
tapaamiset ollu varmaan nyt joku alle pualtoist vuatta. (h29ekstra)

tukimuotoinen työ on siis parhaimmillaan aikaa ja resursseja vievää. tuki koe-
taan oikein kohdistuessaan myös hyödylliseksi omien irtaantumispyrkimysten 
kannalta, kuten asiakashaastattelut yllä osoittivat. tukimuotoisesta työstä 
saattaa tällaisissa tapauksissa muodostua pääasiallinen työskentelyn muoto. 
ongelmaksi yhdenmukaisen laadun kannalta tuki muodostuukin sellaisissa 
asiakassuhteissa, joissa tuen tarve ja tarjolla olevat tuen muodot eivät kohtaa. 
tällaisissa tapauksissa tukevan työn muoto jää sattumanvaraiseksi ja vähäiseksi 
muodollisen täytäntöönpanon korostuessa. 
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VIII YHTEENVETO
tutkimuksella haluttiin antaa kokonaiskuva rikosseuraamusalan laadusta ja 
selvittää, mitkä tekijät selittävät mahdollisesti löydettäviä eroja henkilökunnan ja 
vankien/asiakkaiden kokemassa laadussa vankeudessa ja yhdyskuntaseuraa-
muksissa. tavoitteena ei ollut kuitenkaan paremmuus- tai vaikuttavuusvertailun 
tekeminen näiden kahden seuraamusmuodon välillä. tavoitteena oli kartoittaa 
sitä, millä tavalla laatuun vaikuttavat tekijät painottuvat näissä toisistaan poik-
keavissa täytäntöönpanoympäristöissä ja miten se selittyy näiden ympäristöjen 
ominaispiirteistä.

seuraavassa esitetään yhteenveto tutkimuksen tuloksista. tulokset esitetään 
kysely- ja haastatteluaineiston osalta erikseen. kummassakin aineistotyypissä 
tulokset esitetään erikseen myös vanki/yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja 
henkilöstön osalta. kysely- ja haastatteluaineisto antavat näin esitettyinä toisi-
aan täydentävän ja monipuolisen kuvan laadun muotoutumiseen vaikuttavista 
tekijöistä ja mekanismeista vankeudessa ja yhdyskuntaseuraamuksissa. 

kyselyaineiston antama yleiskuva laadusta oli tässä tutkimuksessa samansuun-
tainen aikaisemman pilottitutkimuksen tulosten kanssa. koettu laatu koettiin 
kaikissa laatu-ulottuvuuksissa vähintään tyydyttäväksi. samalla se myös erosi 
suljetun vankeuden, avovankeuden sekä yhdyskuntaseuraamusten kesken. 

kysely vahvisti laadun taustalla olevan kahden toisistaan monessa suhteessa 
eroavan täytäntöönpanokulttuurin. eroavuuksistaan huolimatta kulttuureita myös 
yhdistivät monet piirteet, joita kuvataan myöhemmin. näiden kahden kulttuurin 
vedenjakaja voidaan kyselyn perusteella vetää suljetun vankeuden ja yhdyskun-
taseuraamusten välillä. määritelmän mukaista epämiellyttävyyden kokemusta 
rikosseuraamuksen kriteerinä käyttäen suljettu vankeus sijoittuukin kyselyssä 
seuraamusjärjestelmän ankarinta ydintä lähimmäksi eli se koetaan avoimempia 
seuraamusmuotoja kielteisempänä ja siksi myös rangaistuksellisimpana kaikissa 
ulottuvuuksissaan. avovankilaympäristöt ja yhdyskuntaseuraamukset sijoittuvat 
kovasta ytimestä etäämpänä oleviksi, ei niin rangaistuksellisesti painottuneeksi 
seuraamuskäytännöksi. vankeudelle vastakohtana erityisesti yhdyskuntaseuraa-
muksissa korostuvat kyselyn perusteella huolenpitouskomukselliset lähtökohdat. 

Henkilökuntakyselyssä täytäntöönpanokulttuurien ero näkyi erityisesti paneu-
tumisessa ja välittämisessä sekä vankien/asiakkaiden tukemisessa. samanai-
kaisesti erot näkyivät myös suhtautumisessa kontrolliin, valvontaan ja kohte-
luun. vankiloissa henkilökunta piti tärkeänä kurin ja järjestyksen säilyttämistä. 
vankeudessa korostui muodollinen ja etäinen suhde vankeihin. kuri ja järjestys 
eivät olleet yhdyskuntaseuraamustoimistoissa niin tärkeällä sijalla. keskeisenä 
pidettiin vuorovaikutuksellisia ja yhteistyöhön pohjautuvia asiakassuhteita ja 
sen mukaista kohtelua (ks. kuvio 54).
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Kuvio 54. Henkilökunnan ulottuvuuksien keskiarvot suljetussa vankeudessa, 
avovankeudessa ja yhdyskuntaseuraamuksissa

vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen henkilöstön käsitykset erosivat 
myös siitä, miten uusintarikollisuuteen pystyy vaikuttamaan ja miten vankien ja 
asiakkaiden rikollisuudesta irtaantumista ja yhteiskuntaan kiinnittymistä voidaan 
vahvistaa. yhdyskuntaseuraamuksissa korostui vankeutta enemmän monipuoli-
sen tukevan työn merkitys yleisenä toimintaperiaatteena. vankeudessa tukevaa 
työtä haluttiin kohdentaa enemmän vankeihin, joihin sen uskottiin vaikuttavan 
parhaiten.  

eroista huolimatta henkilöstöä yhdistivät myös monet laatutekijät sekä kieltei-
sessä että myönteisessä mielessä. stressi ja kiire samoin kuin ylhäältä tulevat 
muutokset ja resurssien puute sekä näihin liittyvät uhkat ja epävarmuudet 
koettiin samalla tavalla laatua heikentävänä kaikissa täytäntöönpanoympä-
ristöissä. toisaalta henkilökunta oli motivoitunutta ja koki työnsä turvalliseksi. 
myös suhteita erityisesti työtovereihin ja lähiesimiehiin samoin kuin vankeihin/
asiakkaisiin pidettiin hyvinä. 

vanki/asiakaskyselyssä määrällisestä ja laadullisesta aineistosta nousi esiin 
kaksi pääteemaa: suhteet ja järjestys, joissa vankeuden ja yhdyskuntaseuraa-
musten täytäntöönpanokulttuurien välinen ero oli suurin (ks. kuvio 55).
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Kuvio 55. vankien ja asiakkaiden ulottuvuuksien keskiarvot suljetussa van-
keudessa, avovankeudessa ja yhdyskuntaseuraamuksissa

suhdeteemassa erot tulivat esille etenkin tukeen, huomioimiseen ja arvosta-
miseen sekä henkilöstösuhteisiin liittyvissä ulottuvuuksissa. yhdyskuntaseu-
raamuksissa arvostettiin henkilökunnan tukea rangaistuksen suorittamisessa 
ja tukea arkielämän asioissa. vankiloissa huomioiminen liittyi usein siihen, että 
henkilökunta oli korrektia ja hoiti tehtävänsä asiallisesti. vankiloissa laadun 
kannalta keskeistä oli muodollinen, luottamuksellinen ja reilu suhde henkilös-
töön, kun taas yhdyskuntaseuraamuksissa painottuivat vuorovaikutuksellisuus 
ja arvot kuten välittömyys, paneutuminen ja välittäminen.  

järjestysteemassa tärkeäksi nousivat vastaanotto ja oikeudenmukaisuus. var-
sinkin suljetuissa vankiloissa oltiin epätietoisia sijoitteluun, perehdyttämiseen ja 
rangaistusajan suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. erityisen tärkeätä vangeille 
oli henkilökunnalta saatu tieto vankilan säännöistä ja käytännöistä. ohjeistuksen 
puutteet heijastuivat vankikyselyssä kielteisesti kaikkiin laadun osatekijöihin. 
yhdyskuntaseuraamuksissa asiakkaat olivat sen sijaan usein hyvin tyytyväisiä 
saamaansa opastukseen. yhdyskuntaseuraamusasiakkaat eivät tuoneet esille 
oikeudenmukaiseen kohteluun tai oikeudenmukaisiin sääntöihin liittyviä teemoja. 
sen sijaan vankiloissa teema nousi näkyvästi esille. kohtelun, sanktioinnin ja 
päätöksien toivottiin olevan oikeudenmukaista, ennustettavaa, läpinäkyvää ja 
tasapuolista. epäoikeudenmukaisina pidettiin esimerkiksi kollektiivisia rangais-
tuksia. myös lomien myöntämiseen liitettiin epäoikeudenmukaisuuskokemuksia. 



246

suljetuissa vankiloissa laatuun vaikutti myös yhteydenpito tai ennen kaikkea sen 
rajallisuus. Lisäksi koettua laatua heikensivät eristyksissä olo ja toimettomuus. 
vangit kokivat joutuvansa olemaan liian pitkään selleihin lukittuina. He eivät 
päässeet myöskään osallistumaan tarpeeksi vankitoimintoihin ja vapaa-ajan-
toimintoihin. erityisen tärkeinä pidettiin vankityötä ja liikuntaa. sekä suljetuissa 
että avovankiloissa arvosteltiin myös terveydenhuoltoa ja ostosmahdollisuuksia. 
toisaalta arvostettiin omaa selliä, hyvää hygieniaa ja yksityisyyttä.

tilastollisen mallin avulla nostettiin esiin painoarvoltaan voimakkaimmin laa-
dun yleisarvosanaa (1–10) selittäviä tekijöitä. vankiloiden henkilökunnalle 
tärkeimmiksi laadun kannalta nousivat motivaatioon ja stressiin liittyvät tekijät. 
yhdyskuntaseuraamustoimistojen henkilökunta puolestaan koki motivaation ja 
osallisuuden tärkeimmiksi. vangit ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaat kokivat 
yleislaadun paremmaksi etenkin silloin, jos suhteet henkilöstöön olivat hyvät. 
vangeilla koettua yleislaatua selittivät lisäksi asumiseen ja elinolosuhteisiin ja 
yhdyskuntaseuraamusasiakkailla vastaanottoon liittyvät tekijät. 

yhdyskuntaseuraamustoimistoissa kerätyn laadullisen haastatteluaineiston 
tarkoituksena oli yhdessä pilottitutkimuksen laadullisen aineiston kanssa täy-
dentää kyselyä antamalla tarkempi kuvaus ulottuvuuksien taustalla olevista 
työ- ja organisaatiokulttuurisista tekijöistä.

Henkilökunnan fokusryhmä- ja yksilöhaastattelut toivat yhdessä esiin seuraavan 
yleiskuvan yhdyskuntaseuraamustoimistoissa vallitsevasta ajattelutavasta ja 
sen taustekijöistä: 

yhdyskuntaseuraamustoimistoissa vallitseva huolenpitouskomuksellinen työ- 
ja organisaatiokulttuuri selittyy eri henkilöstöryhmien suhteellisen yhtenäisellä 
ammatillisella orientaatiolla ja koulutuksella. useimmilla on sosiaalialan tai sitä 
lähellä olevan muun ihmissuhdealan koulutus ja työkokemus ennen rikosseu-
raamusalalle tuloa. rikosseuraamusalalle on myös hakeuduttu auttamisen ja 
tukemisen lähtökohdista. tämä ajattelu on ohjannut toimintaa rikosseuraamus-
alalla yhdistäen yhdyskuntaseuraamustoimistojen henkilöstöä samalla tavalla 
kuin vankiloissa vallitsevat ajattelutavat yhdistävät siellä toimivaa henkilöstöä. 
työtä halutaan tehdä asiakkuuden kokonaishallinnan lähtökohdista, jossa 
rangaistukselliset ja tukevat elementit täydentävät toisiaan myönteisen kehityk-
sen vahvistamiseksi. myönteistä kehitystä vahvistavat toiminnot rinnastetaan 
sosiaalityön ja muiden auttamisammattien menetelmiin ja viitekehyksiin hyvin 
laajasti ja määrittymättömästi, mikä tekee ne asiakkuuden kokonaishallinnan 
ja laadun mittaamisen kannalta haasteellisiksi. 

suhteellisen yhtenäisestä henkilöstöryhmästä poikkeuksen tekivät tukipartion 
ohjaajat, jotka kuuluvat organisatorisesti vankiloihin, vaikka toimipisteet sijaitse-
vat yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. He toimivat kuitenkin melko itsenäisinä 
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yksikköinä haluamatta kiinnittyä selkeästi kumpaankaan organisaatiokontekstiin. 
ammatilliselta orientaatioltaan heitä voi silti pitää yhdistelmätyöntekijöinä siinä 
mielessä, että he soveltavat toiminnoissaan monipuolisesti vankeuden sekä yh-
dyskuntaseuraamustyön menettelytapoja. He kuvaavat myös toimintaansa enem-
män huolenpito- kuin rangaistususkomuksellisille olettamuksille pohjautuvaksi.  

yhdyskuntaseuraamustoimistojen kulttuuri toimii erityisesti työntekijätasolla 
omaa ammatillisuutta tukevana ja vahvistavana elementtinä samalla tavalla kuin 
vankiloidenkin erilaisissa työkulttuureissa, joista valvontahenkilöstön kulttuuri 
on edelleen keskeisin. työ- ja organisaatiokulttuuri rakentuu työntekijöiden 
välisessä, luottamukseen ja yhteisymmärrykseen pohjautuvassa kanssakäymi-
sessä. sen merkitys työtä ohjaavana epävirallisena kanavana on kasvanut orga-
nisaatiouudistuksen jälkeen. organisaatiouudistuksen on koettu vähentäneen 
rikosseuraamuslaitoksen ohjaavaa roolia suhteessa yhdyskuntaseuraamuksiin. 
keskus- ja aluehallinnon ei myöskään koeta ymmärtävän yhdyskuntaseuraa-
mustyön kehittämis- ja ohjaamistarpeita. tämä näkyy esimerkiksi ohjeistuksen 
ja linjausten epämääräisyytenä. ongelmaa vahvistaa vielä yhdyskuntaseuraa-
mustoimistojen ylimmän johdon etääntyminen päivittäisjohtamisesta ja muuttu-
minen enemmän organisaation ylätasolla tapahtuvaksi hallinnolliseksi johdoksi. 

tässä tilanteessa kulttuuri toimii yhdyskuntaseuraamustoimistoissa suojame-
kanismina samalla tavalla kuin vankiloiden vastaava kulttuuri. Lähimmän työ-
yhteisön arvostus korvaa sen puutteen, joka heijastuu organisaation ylätasolla 
yhdyskuntaseuraamustyön alistamisena sille vieraille strategisille tavoitteille. 
niitä pidettiin yhdyskuntaseuraamustyön luonteelle vieraina ja osoituksena myös 
siitä, että työn vaativuutta ei tunnettu kovinkaan hyvin organisaation ylätasolla 
eikä välttämättä koko organisaatiossa. vastaavia kokemuksia oman työnsä 
organisatorisesta arvostuksesta ja tunnettuudesta oli siis myös vankiloiden 
henkilöstöllä. tulokset ovat tässä suhteessa samantyyppisiä myös kansainvä-
listen tutkimusten kanssa, jossa henkilöstön on todettu kokevan itsensä vää-
rinymmärretyksi niin yhdyskuntaseuraamuksissa kuin vankeudessakin, vaikka 
se kokee itse tekevänsä ammatillisesti korkeatasoista ja vaativaa työtä (Crewe 
2009; Liebling & Price & Shefe 2011; Mawby & Worrall 2013).

kulttuuri toimii siksi myös passiivis-defensiivisenä mekanismina erityisesti 
työntekijätason tehtävissä toimivalle henkilöstölle organisaation ylätasolta 
tulevia uhkia vastaan. tällaisena se vaikuttaa myös siihen, miten halukkaasti 
työntekijät yhdyskuntaseuraamuksissa ja vankeudessa sitoutuvat strategian 
mukaisiin uudistuksiin. Henkilöstöhaastattelut osoittivat vastarinnan yhdyskun-
taseuraamuksissa olevan melko voimakasta esimerkiksi sellaisia strategisia 
uudistuksia kohtaan kuin yhdistelmäjohtajat, aluehallinto, arvioinnin eristäminen 
täytäntöönpanosta sekä rikosseuraamuskampukset. niiden nähtiin muuttavan 
yhdyskuntaseuraamuksia yhä alisteisemmaksi vankilakeskeiselle ajattelulle. 
vastarintaa tämän kaltaisia uudistuksia kohtaan ylläpidetäänkin toimistojen 
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tasolla monessa eri yhteydessä. tämä vahvistaa edelleen kielteistä asennetta 
varsinkin silloin, jos osallisuuden tunne koko organisaation tasolla on heikko. 

Henkilöstöhaastateltavista osallisuutensa heikoksi tunsivat varsinkin työnte-
kijätason tehtävissä olevat. Laadun kannalta ongelmallista on myös se, että 
työntekijätason osallisuus toteutuu lähimmän työyhteisön eikä niinkään laa-
jemman organisaation kontekstissa. tämä saattaa vieraannuttaa entisestään 
työntekijöitä laajemman organisaation työtä koskevista strategisista visioista ja 
tavoitteista vaikuttaen myös tällä tavalla laatuun.  

arvostuksen puute näkyi työntekijätasolla olevien mukaan myös ammatillisten 
kehittymismahdollisuuksien rajallisuutena. rikosseuraamuslaitos koetaan si-
nänsä myönteiseksi ammatillisia kehittymispyrkimyksiä kohtaan. työntekijöitä 
rohkaistaan ja tuetaan kouluttautumaan monin eri tavoin. tämä ei kuitenkaan 
näy työnkuvien sisällöllisenä monipuolistumisena ja vaativuuden lisääntymisenä. 
uralla eteneminen ja vaativuuden lisääntyminen ovat sidottuja hierarkkiseen 
asemaan eikä niinkään ammatilliseen osaamiseen. työntekijätasolle jäävät 
kokevat tämän takia myös osallisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa jonkin 
verran heikommaksi kuin johto- tai esimiesasemassa olevat. 

yhtenäisestä työ- ja organisaatiokulttuurista huolimatta toiminta yhdyskuntaseu-
raamuksissa rakentuu yksilöllisen asiakassuhteen varaan tavalla, joka erottaa 
sen vankeudesta. vankeudessa vanki-henkilökuntasuhde määrittyy yhdys-
kuntaseuraamuksia voimakkaammin myös vankilan kollektiivisen valvonta- ja 
kurinalaistamisjärjestelmän osana. yksittäisiä arkipäivän tilanteita sanktiointiin 
ja muihin toimintoihin liittyen tulkitaan tästä kontekstista melko yhdenmukaisella 
tavalla. auktoriteetti suhteessa vankeihin rakentuu tässä kontekstissa suhteel-
lisen yhdenmukaisista lähtökohdista, jotka ovat myös vangeille melko selkeitä. 

yhdyskuntaseuraamuksissa voidaan toki myös puhua tämäntapaisesta kol-
lektiivisesta hallinnointijärjestelmästä eli täytäntöönpanon taustalla olevasta 
lainsäädännöstä, organisatorisista menettelytavoista ja määräyksistä sekä 
ohjeistuksesta. Pääpaino yhdyskuntaseuraamuksissa on kuitenkin vankeutta 
enemmän yksilöllisen asiakassuhteen puitteissa tapahtuvassa harkinnassa ja 
työntekijän kyvyssä tasapainottaa rangaistuksellisia ja tukevia toimintoja tavalla, 
jossa huomioidaan sekä asiakkaan että organisaation näkökohdat. tämä tekee 
auktoriteettisuhteen rakentamisen ja ylläpitämisen monella tavalla myös jännit-
teiseksi. auktoriteettisuhde rakentuu yhdyskuntaseuraamuksissa lainsäädän-
nön lisäksi myös asiakkaan hyväksynnälle. asiakassuhteista muotoutuu tässä 
suhteessa erilaisia ja yhdenmukaisen laadun kannalta haasteellisia riippuen 
siitä, miten hyvin tässä onnistutaan. suuri osa asiakassuhteista oli toki sellaisia, 
joissa työn eri elementit oli onnistuttu yhteensovittamaan auktoriteetin kannalta 
tasapainoisesti. asiakassuhteet olivat näissä suhteissa tarpeeksi läheisiä ja 
luottamuksellisia ja samalla myös sopivan muodollisia ja etäisiä. Haasteellisiksi 
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laadun kannalta muotoutuivat sellaiset asiakassuhteet, joissa toiminta pohjautui 
pääasiassa muodolliseen täytäntöönpanoon tai sitten enimmäkseen asiakkaan 
tukemiseen ja auttamiseen.  

esimerkkinä ensiksi mainituista olivat eri syistä motivoitumattomat asiakkaat, 
joiden kohdalla toiminta saattoi rajoittua lakisääteisten velvoitteiden hoitami-
seen minimipanostuksella. esimerkkinä jälkimmäisistä olivat puolestaan paljon 
huolenpitoa tukea eri syistä tarvitsevat asiakkaat. Heidän ongelmiinsa saatet-
tiin paneutua hyvinkin kokonaisvaltaisesti. Heidän kohdallaan aikaa saatettiin 
käyttää myös huomattavasti erilaiseen tukimuotoiseen toimintaan samalla kun 
täytäntöönpanoon liittyvien velvoitteiden ja ehtojen noudattamisessa saatettiin 
olla hyvinkin joustavia. tällaista joustavuutta ja paneutumista pidettiin tärkeänä 
sen takia, että asiakas saatiin myönteisellä tavalla mukautumaan yhdyskun-
taseuraamustyön rangaistuksellisiin ja kuntouttaviin ehtoihin. yhdyskuntaseu-
raamustyössä ei muutenkaan haluttu korostaa muodollista auktoriteettiasemaa 
ja rangaistuksellisia menetelmiä. työtä haluttiin tehdä enemmän asiakkaan 
kanssa neuvotellen kuin häntä sanktioilla uhaten, vaikka tämmöisiinkin turvau-
duttiin viimesijaisena keinona. tämä oli myös osoittautunut monien kohdalla 
toimivaksi strategiaksi. yhtenäisen laadun kannalta ongelmaista on kuitenkin se, 
jos käytännöt joidenkin asiakasryhmien kohdalla vaihtelevat rangaistuksellisten 
ja tukevien elementtiensä suhteen.   

edellä esitettyyn liittyvänä ongelmana voidaan pitää yhdyskuntaseuraamusten 
jakaantumista suhteellisen lyhyisiin ja intensiivisiin seuraamuksiin, kuten yhdys-
kuntapalveluun ja valvontarangaistukseen, sekä pidempikestoisiin ehdonalai-
sen vapauden ja ehdollisesti rangaistujen nuorten valvontaan. mahdollisuudet 
luoda toimiva asiakassuhde näiden seuraamusmuotojen välillä vaihtelee tehden 
työn tasapainottamisen tukevien ja rangaistuksellisten elementtien suhteen 
haasteelliseksi ja lisäten myös ohjauksen sekä ohjeistamisen tarvetta. kaikissa 
seuraamusmuodoissa tarvitaan sekä tukevia että rajoittavia elementtejä jossain 
suhteessa. edellytykset toimivan ja samalla oikealla tavalla tukevan ja rajoittavan 
asiakassuhteen luomiseksi saattavat kuitenkin olla paremmat pidempikestoisissa 
yhdyskuntaseuraamuksissa, tehden lyhyemmistä seuraamuksista rangaistuk-
sellisemmin painottuneita huolimatta niissäkin esiintyvästä tuen tarpeesta. 

myös turvallisuuteen liittyvissä asioissa yhdyskuntaseuraamustoimistoissa 
vallitsi suhteellisen yksimielinen näkemys. toimistojen teknisiä turvajärjestelyjä 
pidettiin nykymuodossaan riittävinä. myös muihin turvallisuuskäytäntöihin ja 
yleensä turvallisuustietoisuuteen oltiin melko tyytyväisiä. turvallisuuden katsottiin 
organisaatiouudistuksen jälkeen tehostuneen huomattavastikin. turvallisuutta 
ei siksi haluttu korostaa asiakassuhteen kustannuksella esimerkiksi lisäämällä 
teknistä turvallisuutta ja samalla rajoitteita. tämän pelättiin muuttavan yhdys-
kuntaseuraamustyön rangaistuksellisemmaksi heikentäen näin mahdollisuuksia 
luottamuksellisten asiakassuhteiden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. 
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tästä huolimatta turvallisuuden nähtiin olevan monessa suhteessa myös ongel-
mallinen samalla tavalla kuin vankiloissakin. vankiloiden tavoin myös yhdys-
kuntaseuraamuksissa on paljon nykyisten turvajärjestelyjen ulkopuolella olevia 
katvealueita. vankiloissa tällaisia katvealueita olivat esimerkiksi ulkopuoliset 
työtoiminnot sekä erilaiset huonosti valvotuissa tiloissa tapahtuvat kuntouttavat 
ryhmätoiminnot, jonne avusaanti saattoi olla hankalaa ja pitkäkestoista. yhdys-
kuntaseuraamuksissa virka-ajan jälkeen tehtävät valvontakäynnit maakunnissa 
ovat vastaavalla tavalla turvallisuusuhkia varsinkin silloin, jos ne joudutaan 
parityöskentelyn periaatteiden vastaisesti tekemään yhden työntekijän voimin. 
tällaisia tilanteita varten kehitetyt turvallisuusrutiinit kuten yhdyskuntaseuraa-
mustoimiston päivystyksen ajan tasalla pitäminen eivät aina toimi, eli yksin 
liikkuvan työntekijän liikkumisesta ei tiedetä. myös tukipartion toimintaan sisältyy 
vastaavia turvauhkia, vaikka tukipartiossa liikutaan lähtökohtaisesti aina parina. 
tukipartioiden toiminnassa turvauhkat liittyvät erityisesti kotikäynteihin, joihin 
liittyviä riskejä ei voida ennalta arvioida. kokemukset olivat tässä suhteessa 
samanlaisia kuin vankiloiden sellikäynnit, joihin sisältyy erilaisia ennalta arvaa-
mattomia uhkatekijöitä. tukipartiot kaipasivat kotikäyntien turvaamiseksi enem-
män voimankäyttövälineitä sekä lisäksi normaalia virka-autoa tehokkaampaa 
kuljetuskalustoa hankalien asiakkaiden kuljettamiseksi rikkomustapauksissa 
vankilaan. 

myös yhdyskuntaseuraamustoimistoissa tapahtuvaan toimintaan liitettiin monia 
potentiaalisia uhkatekijöitä huolimatta turvallisuusrutiinien tehostumisesta. tehos-
tumisesta huolimatta yhdyskuntaseuraamustoimistoihin on edelleen mahdollista 
tuoda erilaisia turvallisuutta uhkaavia esineitä kuten terä- tai ampuma-aseita 
ja räjähteitä. tällaisia tilanteita myös kuvailtiin haastatteluissa. yhdyskunta-
seuraamusasiakkaiden joukossa on myös mielenterveysongelmista kärsiviä, 
joiden luomaa turvallisuusuhkaa ei voida nykyisin menetelmin aina arvioida 
ja ennakoida. turvallisuusohjelmat sekä yhteiset turvallisuuskoulutukset eivät 
aina ole myöskään ajan tasalla. näitä toivottiin lisää. 

vaikka yhdyskuntaseuraamustyöhön liitettiinkin edellä kuvattuja laatuhaasteita, 
kuvattiin sitä samalla myös laadun kannalta myönteisessä mielessä. yhdyskun-
taseuraamustyössä pääsi toteuttamaan omaa ammatillisuuttaan suhteellisen 
itsenäisesti. työ oli joustavaa ja tarpeeksi itsenäistä. työnantajaorganisaatio 
koettiin myös oikeudenmukaiseksi ja turvalliseksi. suhteita työtovereihin sekä 
johtoon ja lähiesimiehin pidettiin organisaatiomuutoksista huolimatta hyvinä. 
Huolimatta etääntymisestään johtoa saattoi edelleen lähestyä tärkeissä asioissa. 
johto pyrki myös tukemaan ja kannustamaan parhaansa mukaan. myös työ 
yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden kanssa koettiin pääasiassa palkitsevana. 
työ pohjautui asiakkaan kanssa tehtävälle yhteistyölle. virka-asemaan kuuluvaa 
muodollista auktoriteettia ei tämän takia yleensä myöskään tarvinnut korostaa. 
tätä pidettiin myös työn tavoitteiden kannalta parempana kuin muodolliseen 
auktoriteettiin pohjautuvaa mukautumista. motivaatio tehdä työtä omista ammatil-
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lisista lähtökohdista oli tästä syystä myös hyvin korkea. organisaatiouudistuksen 
ja yhdentymisen nähtiin myös siihen kohdistuneesta arvostelusta huolimatta 
tuoneen paljon lisäarvoa yhdyskuntaseuraamuksiin. yhteistyö vankiloiden 
kanssa oli lisääntynyt uusien vapauttamismenetelmien ja muiden uudistusten 
myötä lisäten myös henkilöstöresurssien yhteiskäyttöä ja samalla ymmärrystä 
eri täytäntöönpanomuotojen yhteisistä haasteista ja kehittämistarpeista. 

asiakkaiden haastatteluissa yhdyskuntaseuraamusasiakkuudesta ja yhdyskun-
taseuraamusten laadusta hahmottui seuraava yleiskuva:

monilla asiakkaista oli viimeisimmän yhdyskuntaseuraamuksen lisäksi ko-
kemuksia aikaisemmista yhdyskuntaseuraamuksista. kokemuksia oli myös 
vankeudesta. Heitä voi taustansa takia pitää melko haastavina asiakkaina. 
useammalla oli taustallaan pitkäaikaista ja monipuolista päihteiden käyttöä ja 
siihen liittyvää elämänhallinnan ongelmaa sekä monipuolista rikollisuutta. osalla 
kielteinen kehitys oli alkanut jo nuoruudessa, osalla puolestaan myöhemmin 
aikuisuudessa. tätä kehitystä oli yritetty muuttaa useita kertoja erilaisia kun-
touttavia palveluja hyödyntäen. 

Poikkeuksen näistä valtavirran edustajista muodostivat ne muutamat asiakkaat, 
joiden elämää rikollisuus ja päihteet eivät hallinneet niin voimakkaasti. Heidän 
rikollisuutensa oli yleensä kertaluonteista.   

asiakkaiden lausunnot tukivat pääasiassa henkilökunnan antamaa kuvaa 
yhdyskuntaseuraamuksista asiakaslähtöisenä ja palveluhenkisenä toimintana. 
valtaosa todella myös koki ne näin eli niitä luonnehdittiin auttamista ja huo-
lenpitoa eikä niinkään rangaistuksellisuutta ja rajoitteita välittävänä, vaikka 
tällaistakin kuvattiin. tässä suhteessa yhdyskuntaseuraamukset myös erosi-
vat selkeästi vankihaastattelujen antamasta kuvasta, jossa vankeus välittyy 
enemmän rangaistuksellisuuden ja rajoittavuuden kuin vankien hyvinvoinnista 
huolehtimisen kautta.  

tärkeässä asemassa asiakkaiden kuvauksissa olivat toimivat asiakassuhteet. 
toimivissa asiakassuhteissa korostui luottamuksellisuus, läheisyys, molem-
minpuolinen kunnioitus sekä yhteistyö eikä niinkään etäisyys, muodollisuus ja 
auktoriteettiaseman korostaminen, jotka olivat puolestaan vankien ja vankilahen-
kilöstön välisiä suhteita hallitsevia piirteitä. toisaalta vankien ja henkilökunnan 
suhteissa esiintyi myös vaihtelua enemmän luottamuksellisuuden ja läheisyyden 
sekä toisaalta muodollisen etäisyyden välillä. 

asiakkaiden taustan ja moniongelmaisuuden takia asiakassuhteiden toimi-
vuuden tärkeys tulee ymmärrettäväksi. Luottamus, läheisyys ja yhteistyö sekä 
työntekijän aito paneutuminen luovat asiakkaiden mukaan parhaat edellytykset 
muutostyön käynnistämiselle ja ylläpitämiselle. asiakkaat kuvasivat monin tavoin, 
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kuinka paneutuneesti työntekijät olivat heidän asioitaan hoitaneet ja kuinka se 
oli myös motivoinut heitä irtaantumispyrkimyksissä. 

irtaantumispyrkimyksissä oli auttanut myös se moninainen tuki ja apu, jota 
asiakkaat olivat saaneet. asiakkaiden tausta tekee ymmärrettäväksi myös sen, 
miksi tukea tarvitaan ja miksi sen on oltava niin monimuotoista, yksilöllistä ja 
jopa kädestä pitäen ohjaavaa. monet asiakkaista kokivat vaikeaksi esimerkiksi 
irtaantumispyrkimystensä kannalta keskeisten viranomaisten kanssa asioimisen, 
samoin normaalielämän suunnittelun ylipäänsä. työntekijän apu ja tuki esimer-
kiksi tällaisissa asioissa, niin aikaa vievää kuin se olikin, saattoi olla ratkaiseva 
kriittisinä hetkinä auttaen asiakasta eteenpäin. voidaan siis todeta saadun tuen 
olleen siihen käytetyn ajan arvoinen silloin, kun se oli konkreettisella tavalla 
auttanut irtaantumispyrkimyksissä. tällaisia kuvauksia onnistumisista löytyi 
erityisesti ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa olevien haastatteluista. 

asiakassuhteen toimivuuteen liittyy myös suhtautuminen erilaisiin rikkomuksiin 
sekä yleensä kaikki se rangaistuksellinen toiminta, joka vertautuu yhdyskunta-
seuraamuksissa vankeuden kurinpitokäytäntöihin. toimivissa asiakassuhteissa 
ongelmia ei yleensä esiintynyt niin paljon kurinpitokäytäntöjen suhteen. tiu-
kimmissa muodoissaankin esimerkiksi valvontarangaistuksissa niiden todettiin 
tukevan omia pyrkimyksiä silloin, kun asiakkaan ja työntekijän välillä vallitsi 
yhteisymmärrys. asiakkaat arvostivat myös työntekijöiden joustamista kurin-
pitokäytännöissä jopa paljonkin tilanteen niin vaatiessa. kurinpitokäytäntöjä 
pidettiin tässä mielessä myös enimmiltään oikeudenmukaisina, vaikka tiukkuu-
seroja suhtautumisessa rikkomuksiin esiintyikin sääntötulkinnoissa erityisesti 
yhdyskuntapalvelussa ja valvontarangaistuksessa. näissä seuraamusmuodoissa 
kurinpitokäytäntöjä kuvattiin vankeutta lähimpänä oleviksi ja siksi myös oikeu-
denmukaisuuden kokemisen kannalta hankalimpana.   

varsinaiseksi ongelmaksi laadun kannalta tilanne muuttuu rangaistuksellisten ja 
tukevien toimintojen suhteen silloin, kun asiakassuhteet eivät syystä tai toisesta 
toimi. asiakas-henkilöstösuhteet rakentuvat tällöin pääasiassa muodolliselle 
täytäntöönpanolle eikä niinkään tuelle ja huolenpidolle, joka edellyttää yleensä 
yhteistyötä. myös rangaistuksellisten toimintojen osuus saattaa tällaisissa 
suhteissa painottua eri tavoin ja jopa erilaisella intensiteetillä kuin toimivissa 
asiakassuhteissa. 

tähän liittyvänä ongelmana voidaan myös pitää asiakas-henkilöstösuhteen 
haavoittuvuutta tilanteissa, joissa esimerkiksi oma työntekijä jostain syystä 
vaihtuu. Luottamus ja yhteistyö eivät tällaisessa tilanteessa aina rakennu yhtä 
hyvin kuin tutun työntekijän kanssa. tässä mielessä yhdyskuntaseuraamukset 
ja vankeus myös lähenevät toisiaan siten, että kummassakin on ns. luotta-
mustyöntekijöitä, joille asioista voidaan puhua eri tavoin kuin työntekijöiden 
kollektiiville. yhdyskuntaseuraamuksissa luottamuksellisuuden ja yhteistyön 
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merkitys korostuvat asiakas-henkilöstösuhteissa tehden ne laadun kannalta 
vankeutta haasteellisemmiksi. 

edellä kuvattu oli ongelmallista myös sen takia, että myös asiakkaille yhdys-
kuntaseuraamustyö hahmottui kaikkine toimintoineen yksilöllisen eikä niinkään 
kollektiivisen organisatorisen järjestelmän kautta kuten vankeudessa. asiakkai-
den haastattelut tukivat myös tällä tavalla yllä esitettyjä henkilöstöhaastattelujen 
tuloksia. vankeudessa erilaiset rangaistukselliset toiminnot – kuten sanktioinnit 
ja etuuksien myöntäminen – liitettiin paitsi yksilöllisen työntekijän harkintaan 
myös koko vankilan organisatoriseen, juridis-hallinnolliseen järjestelmään. 
yhdyskuntaseuraamukset olivat organisatorisena järjestelmänä asiakkaiden 
silmissä huomattavasti epäselvempiä ja hahmottomampia. siksi myös laajempi 
organisaatiotietoisuus redusoitui eli pelkistyi usean yhdyskuntaseuraamusasi-
akkaan keskuudessa pääasiassa yksilöllisen asiakassuhteen varaan tavalla, 
joka saattaa olla laadun kannalta myös ongelmallista. 

tämä näkyi monella tavalla sekä rangaistuksellisissa että kuntoutuksellisissa 
toiminnoissa, joita kuvattiin yksilöllisen asiakas-työntekijäsuhteen eikä laajemman 
organisaation kontekstissa. useat asiakkaat eivät esimerkiksi olleet kovinkaan 
tietoisia omia seuraamuksiaan koskevista suunnitelmista ja arvioinneista ja niihin 
liittyvistä kuntouttavista ja uusintarikollisuuden ehkäisyä koskevista tavoitteista. 
suunnitelmat ja arviot ja muut täytäntöönpanoa tukevat abstraktimmat organi-
satoriset käytännöt eivät kytkeytyneet toivotulla tavalla useamman asiakkaan 
todellisuuteen. siksi niissä esitettyjä kuntouttavia ja rajoittavia toimenpiteitä ei 
myöskään osattu yhdistää konkreettisesti asiakas-henkilöstösuhteen kautta 
välittyvänä toimintana. suunnitelmat ja arviot sekä asiakas-henkilöstösuhteen 
kautta tapahtuva toiminta olivat kaksi eri maailmaa asiakkaan silmissä. myös 
tämän takia yhdyskuntaseuraamusasiakkaat mielsivät yhdyskuntaseuraamus-
ten rangaistuksellis-kuntoutukselliset toiminnot yksilöllisesti eivätkä niinkään 
laajemman organisaation kautta välittyviksi. 

muita asiakashaastatteluissa esiin nousseita laatuhaasteita olivat elinolosuh-
teisiin ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoon liittyvät kysymykset. niiden merkitys 
korostui eri tavoin asiakkaan elämäntilanteesta ja seuraamusmuodosta riippuen. 
elämäntilanteet saattoivat joidenkin asiakkaiden kohdalla korostaa seuraamuk-
sen rangaistuksellisuutta esimerkiksi sen sisältämien leimaavien valvontatoi-
menpiteiden muodossa tai sitten niin, että ne rajoittivat sosiaalisten suhteiden 
ylläpitoa. tällaisia tilanteita kuvattiin erityisesti valvontarangaistukseen liittyen. 
toisaalta aineistossa oli kuvauksia myös siitä, kuinka valvontarangaistus oli 
saatu sopimaan yhteen seuraamusjärjestelmän ulkopuolisten kuntouttamis-
toimenpiteiden kanssa. 

yhdyskuntaseuraamusten tiukentuminen ja muuttuminen myös toiminnallisilta 
sisällöiltään vaativammiksi ja monimuotoisemmiksi lisää ulkoisten olosuhde-



254

tekijöiden merkitystä entisestään. Laadun kannalta onkin tärkeää pohtia sitä, 
miten nämä tekijät saadaan yhteensovitettua täytäntöönpanon tavoitteisin niin, 
etteivät ne vaikuta esimerkiksi rangaistuksellisuutta lisäävänä ja kuntoutusta-
voitteita vahingoittavina tai sitten niin, että kuntouttavia ja tukevia sisältöjä ei 
saada tarpeeksi yhdenmukaiseksi kaikkien kohdalla. 

tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää sitä, että vankeutta ja yhdyskuntaseu-
raamuksia on tarkasteltu triangulatiivisesti sekä määrällisellä että laadullisella 
aineistolla. tutkimusta voidaan pitää kansainvälisestikin merkittävänä lisänä 
vankeutta ja yhdyskuntaseuraamuksia koskevalle laatututkimukselle. aikaisem-
mat laatututkimukset ovat perustuneet lähinnä vankilaympäristöissä tehtyihin 
laatu- ja ilmapiirikartoituksiin. tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää myös sitä, 
että kyseessä oli kokonaistutkimus, jossa kartoitettiin koko henkilöstön sekä 
kaikkien vankien ja asiakkaiden käsityksiä laadusta. myös laadullinen aineisto 
oli erittäin laaja ja monipuolinen.

vankikyselyssä aineistokato oli erittäin pientä. yhdyskuntaseuraamusasiakkailla 
sen sijaan kato oli melko suurta, mikä vaikutti tulosten luotettavuuteen. yhdys-
kuntaseuraamusasiakkaista kyselyyn saattoivat vastata ne, jotka suhtautuivat 
muutenkin myönteisemmin täytäntöönpanoon. vastaavasti tutkimuksessa jäi 
selvittämättä se, peilasivatko yhdyskuntaseuraamusasiakkaat koettua laatua 
vankilaympäristöön. Luotettavuutta heikensi myös se, että jotkut asiakkaat ei-
vät tienneet mitä yhdyskuntaseuraamusta he suorittivat aineistonkeruupäivinä. 
esimerkiksi ehdonalaisen vapauden valvonta, valvontarangaistus ja ehdollisesti 
rangaistujen nuorten valvonta sekoittuivat keskenään. toisaalta yhdyskunta-
seuraamuksia käsiteltiin kokonaisuutena, eikä seuraamusmuodoittain. tässä 
mielessä seuraamusten sekoittumisella ei ollut vaikutusta tutkimuksen luotetta-
vuuteen. myös henkilöstökyselyssä kato vaihteli. yhdyskuntaseuraamustoimis-
toissa kato oli lähes olematon. vankiloissa kato vaihteli henkilöstöryhmittäin. kato 
ei ollut kuitenkaan niin suurta, että se vaikuttaisi tutkimuksen luotettavuuteen.

Laatututkimuksessa käytetty mittari perustui englantilaiseen vankilailmapiiriä 
kartoittavaan alkuperäismittariin, jota muotoiltiin suomalaiseen ympäristöön 
soveltuvaksi. Haasteeksi muodostuukin sen ulkoinen validiteetti eli se, miten 
alkuperäinen mittari on onnistuttu muokkaamaan suomalaisia olosuhteita oi-
kealla tavalla mittaavaksi. vastaavasti yhdyskuntaseuraamuskyselyä ei saatu 
kaikilta osin yhdenmukaiseksi vankilakyselyn kanssa johtuen näiden kahden 
täytäntöönpanoympäristön erilaisesta luonteesta. esimerkiksi yhdyskuntaseu-
raamuksissa ei voitu mitata turvallisuuteen ja elinolosuhteisiin liittyviä kysymyksiä 
samalla tavalla kuin vankeudessa.



255

IX JOHTOPÄÄTÖKSET JA KÄYTÄNNÖN 
SUOSITUKSET

tulokset osoittivat rikosseuraamusten laadun kietoutuvan kaikkiin käytäntöi-
hin. Laatua voidaan tarkastella sekä yksittäisten käytäntöjen että laajemman 
organisaation tasolla hyvin monitahoisesti. seuraavassa esitetään joitain suo-
situksia sen suhteen, miten laatua voi tutkimuksen tulosten pohjalta kehittää. 
suosituksia ei kuitenkaan esitetä tutkimuksen viitekehyksen ulottuvuuksien 
pohjalta. ulottuvuuksien kuvaamat käytännöt kuten auktoriteetin ylläpitäminen on 
esitetty konkreettisempina käytäntöluokituksina engeströmin (1987) kehittävän 
työntutkimuksen teoreettista mallia hyödyntämällä. 

kehittävän työntutkimuksen mallissa toiminta muotoutuu toimintajärjestelmän 
kokonaisuudessa seuraavien osatekijöiden välisessä jännitteessä: toimijat, työ-
välineet, toiminnan kohde, toiminnan tulos, toiminnan organisointi, työyhteisöt ja 
toimintaa ohjaavat säännöt. toiminta muodostuu tässä kokonaisuudessa myös 
ajallisesti siten, että aikaisempaa ja nykyistä toimintaa tarkastellaan lähitule-
vaisuuden valossa. millaista toiminnan pitäisi olla lähitulevaisuuden haasteet 
huomioiden ja miten nykyisiä toimintoja pitää siinä tapauksessa kehittää? millä 
tavalla nykyiset toiminnot ovat ongelmallisia tai kehittämisen arvoisia suhteessa 
lähitulevaisuudessa toteutuviin muutoksiin? 

rikosseuraamuslaitoksen toimintajärjestelmässä laadun kehittämiseen liittyviä 
haasteita voidaan tästä lähtökohdasta tarkastella viereisen kuvion mukaisesti 
seuraavien osatekijöiden suhteen:
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Kuvio 56. Laadun kehittämisen haasteet rikosseuraamuslaitoksessa

1)  toiminta-ajatus eli millaista strategian mukaisen toiminnan  
 pitäisi olla rikosseuraamusalalla?

Laadun kannalta keskeistä on pohtia toiminta-ajatusta. mihin toiminnalla pyritään 
ja millaista sen tulisi tällöin olla käytännössä ottaen huomioon ne muutokset, 
joita rikollisuudessa on tapahtunut? mitkä ovat toiminnan kannalta keskeisiä 
käytäntöjä ja organisatorisia prosesseja ja miten ne liittyvät toisiinsa muodos-
taen rikosseuraamusten laadun samalla tavalla kuin muutkin yhteiskunnalliset 
palvelut? rikosseuraamuslaitoksen strategiassa toiminta-ajatus on kuitenkin 
esitetty melko yleisesti ja abstraktisti. toiminta-ajatusta olisikin hyvä tarkentaa 
tässä mielessä hyvin laajasti ja yksityiskohtaisesti ja konkretisoida sitä samalla 
käytäntöä lähempänä olevaksi huomioiden sen, mitä kokemuksia rikollisuuteen 
vaikuttamisesta on saatu. samalla voitaisiin määritellä selkeämmin myös toi-
minnan laatukriteerit sekä niiden mittaamisen periaatteet. 

!

8) Toiminnan tulos = 
Strategian mukainen toiminta 

vankeudessa ja 
yhdyskuntaseuraamuksissa 

2) Toimijat = 
Henkilöstö 

vankiloissa ja 
yhdyskunta-
seuraamus-
toimistoissa 

4) Toimintavälineet = 
Käytännöt ja 
menetelmät  

(tiedot ja taidot 
vankeudessa ja 

yhdyskunta-
seuraamuksissa) 

6) Toiminnan säännöt = 
Toimintaa ohjaava 

lainsäädäntö, ohjeistukset, 
määräykset ym. 

3) Toiminnan kohde = 
Vanki tai yhdyskunta-

seuraamusasiakas 

7) Toiminnan organisointi = 
Johtamis- ohjaamis- ja 

organisaatiomallit, työnjako ym. 

5) Toimintaympäristöt = 
Vankeus ja yhdyskunta-

seuraamukset  

(työ- ja 
organisaatiokulttuurit, 

menettelytavat ja rutiinit) 

1) Toiminta-ajatus  = 
Mitä strategia 

edellyttää 
toiminnalta? 
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2) toimijat eli henkilöstö vankeudessa ja yhdyskuntaseuraa- 
 muksissa 

Laatututkimus näytti henkilöstön ammatillisen profiilin muuttuneen monipuo-
lisemmaksi sekä vankeudessa että yhdyskuntaseuraamuksissa. Perinteisen 
ydinhenkilöstön lisäksi molempiin seuraamusmuotoihin on tullut uusia henki-
löstöryhmiä kuten tukipartion ohjaajat sekä arviointityötä tekevät. myös vanho-
jen henkilöstöryhmien työnkuvat ovat muuttuneet edellyttäen perustehtävää 
laajempaa osaamista ja näkemystä.     

tutkimuksen mukaan henkilöstön ammatillinen orientaatio on kuitenkin edelleen 
rajautunut. muita henkilöstöryhmiä ei myöskään tunneta kovin hyvin. vankeu-
dessa ja yhdyskuntaseuraamuksissa ohjaudutaan edelleen seuraamusmuo-
tokohtaisesti ja näiden seuraamusmuotojen sisälläkin vielä tehtäväkohtaisesti. 

rikosseuraamusten laadun ja vaikuttavuuden kannalta on kuitenkin ensisijaista, 
että henkilöstön osaamista hyödynnetään mahdollisimman laajasti. siksi olisikin 
hyvä pohtia sitä, miten henkilöstön yhteiskäyttöä voitaisiin lisätä. samalla oli 
myös hyvä pohtia sitä, miten henkilöstön ammatillista orientaatiota saataisiin 
kehitettyä niin, että henkilöstöllä olisi tiedollisia, taidollisia ja menetelmällisiä 
valmiuksia toimia suhteellisen yhtenäisesti sekä vankeudessa että yhdyskun-
taseuraamuksissa rajoittamatta osaamista liian kapealle alueelle. Pohdinnassa 
voisi hyödyntää niitä kokemuksia henkilöstön yhteiskäytöstä, joita on saatu 
tukipartiotoiminnassa.  

tukipartioissa toimivat yhdistävät työssään jo nyt vankeuden turvallisuus- ja 
valvontaosaamisen sekä yhdyskuntaseuraamustyössä vaadittavan tukevan 
työn osaamisen myönteisellä tavalla. tukipartiot ovat kuitenkin jääneet muusta 
toiminnasta erillisiksi yksiköiksi. kertynyttä hiljaista osaamista ei ole siksi 
myöskään hyödynnetty järjestelmällisesti samantapaisten toimintamallien ke-
hittämiseksi rikosseuraamusalalla. tukipartioiden osaamista voisikin hyödyntää 
yhteiskäyttöön pohjautuvien toimintojen laajentamisessa. Henkilöstön osaamista 
voisi muutenkin kehittää johdonmukaisemmin hyödyntämällä käytössä olevia 
mahdollisuuksia työnkiertoon sekä sisällyttämällä eri seuraamusmuodoissa 
työskentelyn osaksi koulutusta. yhdenmukainen henkilöstö voisi myös kohottaa 
koko alan ammatillista profiilia, tunnettuutta ja arvostusta sekä toimia laadun 
takeena. 
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3) toiminnan kohde eli vangit ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaat

tutkimus osoitti henkilökunnan käsittävän rikosseuraamusasiakkuuden eri 
tavoin vankeudessa ja yhdyskuntaseuraamuksissa. selkeimmin tämä näkyi 
vankien/yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja henkilöstön välisiä suhteita ku-
vaavalla ulottuvuudella, joka selitti myös voimakkaimmin koettua laatua vankien 
ja asiakkaiden keskuudessa. vankeudessa suhdetta kuvattiin muodollisen 
täytäntöönpanon näkökulmasta eli siinä korostui etäisyys ja asiallisuus. yhdys-
kuntaseuraamuksissa suhteessa korostui puolestaan yhteistyö, vuorovaikutus 
ja yksilötyö.   

rikosseuraamuslaitoksen strategiassa yhtenä tavoitteena on rikosseuraamusasi-
akkaan myönteisen kehityksen tukeminen. vanki/asiakas- ja henkilöstösuhteilla 
on tässä keskeinen osuus. suhteen kautta välittyvät monet rikosseuraamustyön 
kannalta tärkeät asiat niissä yhteyksissä, joissa vanki/asiakas ja henkilökunta 
kohtaavat. Laatumielessä onkin tärkeää pohtia sitä, millainen suhteen vankiin 
ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaaseen tulee olla täyttääkseen asiallisen täy-
täntöönpanon kriteerit ja miten sen tulee heijastua kaikessa kanssakäymisessä 
ja kohtaamisessa vangin ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaan kanssa. 

tässäkin pohdinnassa voidaan hyödyntää niitä vahvuuksia ja heikkouksia, 
joita tutkimus nosti esiin suhdeulottuvuudella vankeudessa ja yhdyskunta-
seuraamuksissa. vankeudessa suhteet rakentuivat yhdyskuntaseuraamuksia 
yhdenmukaisemmin ja kollektiivisemmin ja samalla myös etäisemmin ja persoo-
nattomammin. yhdyskuntaseuraamuksissa suhteet puolestaan yksilöllistyvät ja 
henkilökohtaistuvat vankeutta selkeämmin. Henkilökohtaisuus ja yksilöllisyys 
ovat yhdyskuntaseuraamuksissa vahvuus työntekijän ja yhdyskuntaseuraa-
musasiakkaan välisen suhteen toimiessa. auktoriteetti ja muut muodollisen 
täytäntöönpanon kannalta vaadittavat elementit rakentuvat tällöin myöntei-
sesti tavalla, joka tukee myös yhdyskuntaseuraamusasiakkaan muutosta ja 
mukautumista täytäntöönpanon tavoitteisiin. ongelmalliseksi tilanne muuttuu 
yhdyskuntaseuraamuksissa silloin, kun suhde ei toimi. tällöin suhde saattaa 
muotoutua etäiseksi ja viralliseksi. 

Henkilöstön ja vankien/asiakkaiden välisiä suhteita olisikin hyvä pohtia siltä 
kannalta, miten niiden avulla voidaan edistää myönteistä muutosta tavalla, 
joka täyttää toiminnalle asetetut rangaistukselliset ja kuntoutukselliset tavoitteet 
suhteellisen yhdenmukaisella ja samalla yksilöllisellä tavalla sekä vankeudessa 
että yhdyskuntaseuraamuksissa.   
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4) toimintavälineet eli käytännöt ja menetelmät vankeudessa  
 ja yhdyskuntaseuraamuksissa

käytännöt ja menetelmät eroavat vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten vä-
lillä. vankeudessa käytännöt painottuvat edelleen turvallisuuteen ja valvontaan. 
yhdyskuntaseuraamuksissa käytännöt painottuvat puolestaan vuorovaikutuk-
sellisuuteen, ihmissuhdeosaamiseen sekä tuki- ja auttamistyöhön.       

yllä kuvattujen käytäntöjen samanaikainen hallinta on tullut yhä tärkeämmäksi 
osaamisen ja samalla laadun kriteeriksi myös rikosseuraamusalalla. tärkeänä 
tavoitteena työssä on vangin ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaan mukauttami-
nen täytäntöönpanon velvoitteisiin lyhyemmällä tähtäimellä. samalla heitä on 
kannustettava sitoutumaan pidemmän tähtäimen kuntouttamis- ja muutosta-
voitteisiin. rikosseuraamusten laatua tullaankin tulevaisuudessa arvioimaan 
yhä enemmän näiden kahden tavoitteen jännitteessä. siksi olisikin tärkeää 
pohtia, miten käytäntöjä voitaisiin monipuolistaa niin vankeudessa kuin yh-
dyskuntaseuraamuksissa ja samalla vaikuttaa niihin liittyviin osaamisvajeisiin, 
joita tutkimus nosti esille. osaamisvajeet liittyivät vankeudessa esimerkiksi 
henkilöstön erilaisiin tapoihin kohdella vankeja, perustella päätöksiä ja yli-
päänsä olla vuorovaikutuksessa vankien kanssa. yhdyskuntaseuraamuksissa 
vajeet puolestaan liittyivät esimerkiksi tukitoimenpiteiden ja paneutuvan työn 
eroavuuksiin. vajetta esiintyi myös suhteessa sanktiointiin, turvallisuuteen sekä 
auktoriteetin ylläpitoon. 

käytäntöjä tulisikin kehittää niin, että ne noudattaisivat tiettyjä perusperiaatteita 
kaikissa seuraamusmuodoissa. Periaatteet liittyvät edellä kuvattuihin ydintoi-
mintoihin kuten auktoriteetin ylläpitämisen menetelmiin, kohteluun, turvallisuu-
teen sekä vuorovaikutukseen samoin kuin tukevan työn osaamiseen. tämä 
edellyttää osaamisvaatimusten uudelleen määrittämistä sekä vankeudessa 
että yhdyskuntaseuraamuksissa ja samalla myös toimenkuvien sekä työnjaon 
uudelleen arviointia.    

5) toimintaympäristöt  – vankeus ja yhdyskuntaseuraamukset

käytäntöjen ja osaamisen kehittäminen on yhteydessä toimintaympäristöjen 
eli vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten työ- ja organisaatiokulttuureihin. 
tutkimus osoitti kulttuurien tärkeyden sekä vankeudessa että yhdyskuntaseu-
raamuksissa. ne toimivat molemmissa toimintaympäristöissä ammatillisen tuen 
viitekehyksenä vahvistaen yhteenkuuluvuuden tunnetta. samalla ne toimivat 
myös passiivis-defensiivisenä mekanismina vahvistaen totuttuja toimintatapoja 
tavalla, joka ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista toiminnan yleisempien 
tavoitteiden kannalta. 
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siksi olisikin tärkeää pohtia sitä, kuinka vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten 
erillisiä kulttuureita saataisiin vuoropuheluun ja ajatusten vaihtoon tavalla, joka 
edistää yhteisen ja laajemman rikosseuraamusalan työ- ja organisaatiokulttuurin 
eli rikosseuraamuslaitoksen organisaatiokansalaisuuden muotoutumista ja 
samalla käytäntöjen yhdenmukaistumista useiden eri ydintoimintojen suhteen. 

esimerkiksi yhdyskuntaseuraamuksissa havaittuja puutteita teknisissä turval-
lisuuskäytännöissä, turvallisuuskoulutuksessa sekä muissa turvallisuuteen 
liittyvissä menettelytavoissa voitaisiin parantaa hyödyntämällä vankiloiden 
asiantuntemusta. vastaavasti vankiloiden toimintaa voitaisiin monipuolistaa 
hyödyntämällä yhdyskuntaseuraamusten asiantuntemusta vuorovaikutuksel-
listen menetelmien soveltamisessa, auktoriteetin ylläpitämisessä ja sanktioin-
nissa. yhdyskuntaseuraamustyön vuorovaikutusosaamista voitaisiin soveltaa 
järjestelmällisemmin myös vankien vastaanotto- ja sijoittelurutiinien pohjana.  
monet vangeista jäävät edelleen melko pitkälle oman aloitteellisuutensa varaan.

myös muita käytäntöjä voitaisiin kehittää vankeudessa ja yhdyskuntaseuraamuk-
sissa yhteisen toimintamallin pohjalta. tämä edellyttäisi laajempaa kartoitusta ja 
selvitystä vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten ominaispiirteistä sekä niihin 
liittyvistä vahvuuksista ja heikkouksista. vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten 
yhteen kietoutuminen suuremmaksi rangaistukselliseksi kokonaisuudeksi lisää 
kuitenkin tarvetta tämän muotoisen synergian löytämiseen näiden seuraamus-
muotojen välillä. 

6)  toiminnan säännöt eli toimintaa koskeva lainsäädäntö, mää- 
 räykset, ohjeistukset yms.

rikosseuraamusten kehittyminen rangaistuksellisilta ja kuntouttavilta elemen-
teiltään yhä monimuotoisemmiksi lisää myös erilaisen ohjauksen ja ohjeistuk-
sen tarvetta. tutkimus osoitti organisatoristen käytäntöjen vaihtelevan tässä 
suhteessa huomattavasti, mikä johtaa erilaisiin tulkintavaikeuksiin käytännön 
toimipisteissä. ongelmia esiintyi esimerkiksi sen suhteen, miten keskus- ja alue-
hallinnosta tuleviin erilaisiin ohjeistuksiin ja linjauksiin tulisi suhtautua käytännön 
yksiköissä. toimintaa koskevaa säännöstöä tulisikin yhdenmukaistaa ja selkeyt-
tää niin, että se toimii käytäntöä monitahoisesti tukevana juridis-hallinnollisena 
kehyksenä. samalla menettelytapoja tulisi yhdenmukaistaa sen suhteen, miten 
vankeja/yhdyskuntaseuraamusasiakkaita informoidaan toimintaa koskevasta 
säännöstöstä ja kuinka päätöksiä ynnä muita vankien/yhdyskuntaseuraamus-
asiakkaiden elämään vaikuttavia toimenpiteitä perustellaan.  
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7)  toiminnan organisointi – johtamis-, ohjaamis- ja organisoin- 
 timallit  

tutkimus osoitti johtamisen ja ohjaamisen sekä toiminnan hallinnollisen or-
ganisoinnin sekä käytännön etääntyneen toisistaan. nykyinen keskus- ja 
aluehallintomalli koettiin myös käytännön kannalta sekavaksi ja osin myös 
päällekkäiseksi. johtamis- ja ohjaamiskäytäntöjä sekä organisaatiomalleja olisi 
pyrittävä yhdenmukaistamaan ja tehostamaan.  

johtamista ja ohjaamista tulisi kehittää vankeudessa ja yhdyskuntaseuraamuk-
sissa arkityötä lähempänä olevaksi ja sitä tukevammaksi. samalla johtamisen ja 
ohjaamisen tulisi olla myös toimintaa kehittävää ja eteenpäin suuntaavaa. tämä 
edellyttää nykyisten johtamis- ja ohjaamismallien uudelleenarviointia. esimerkiksi 
yhdistelmäjohtajamallia voitaisiin kehittää niin, että se toteuttaisi paremmin yh-
tenäisen johtajuuden ajatusta myös käytännön tasolla säilyttäen samalla myös 
yhteyden organisaation ylätason suunnitteluun ja päätöksentekoon. samalla 
voitaisiin pohtia muutenkin apulaisjohtajien sekä rikosseuraamusesimiesten 
roolia ja vastuita käytännön toiminnan ohjaamisessa ja johtamisessa. 

nykyistä keskus- ja aluehallintomallia voitaisiin puolestaan kehittää niin, että se 
vastaisi paremmin käytännön tasolla ilmenneisiin ongelmiin. sekä keskus- että 
aluehallintotasolla tulisi pohtia sitä, mikä niiden rooli on toiminnan ohjaamisessa 
ja tarkentaa työnjakoa sekä ohjausprosesseja sen mukaisesti. 

8)  toiminnan tulos – strategian mukainen toiminta vankeudessa  
 ja yhdyskuntaseuraamuksissa

toiminnan tulos eli strategian mukainen toiminta määrittyy edellä esitettyjen 
osatekijöiden pohjalta eli sitä tulee arvioida sekä käytännön että laajemman 
organisaation tasolla samanaikaisesti muotoutuvana. siihen vaikuttavat suh-
detason ja toimintojen lisäksi toimintaympäristöt kokonaisuudessaan sekä 
niiden taustalla olevat laajemmat organisatoriset tekijät yhdessä. toiminnan 
laadun arviointi näin laajassa mittakaavassa edellyttää siis melko monipuolisen 
mittariston laatimista. Hallinnolliseen käyttöön soveltuva toistettava mittaus 
edellyttää kuitenkin tietynlaista selkeyttä ja keskittymistä ydintoiminnan kan-
nalta olennaisiin kysymyksiin. Laatumittausta kannattaakin tämän takia kehittää 
enemmän toiminnan kuin tieteellisen tutkimuksen tarpeiden pohjalta, joka oli 
tämän tutkimuksen esikuvana olleen Lieblingin (2004) tutkimuksen lähtökohtana. 
kyseisessä tutkimuksessa käytettyjä mittareita voidaan kuitenkin soveltuvin 
osin käyttää laatumittarin kehittämisen pohjana.  
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LIITTEET
Liitetaulukko 1. Henkilökunnan taustatiedot suljetuissa vankiloissa, avovankilois-
sa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa.     

Avo- 
vankila

Suljettu  
vankila

YKS- 
toimisto

Tehtäväalue  Johto 5 % 4 % 6 %
 Hallinto 4 % 4 % 6 %
 Kuntoutus 16 % 12 % -
 Terveydenhuolto 4 % 10	% -
 Talous- ja kiinteistöhuolto 10	% 7 % -
 Työtoiminta 13 % 8	% -
 Arviointi 0	% 2 % 6 %
 Valvonta ja ohjaus 46 % 51 % -
 Täytäntöönpano 1 % 1 % -
 Yhdyskuntaseuraamustyö 0	% 0	% 77 %
Muu 1 % 2 % 5 %

Sukupuoli Mies 52 % 59 % 20	%
Nainen 48	% 41 % 80	%

Ikä 18-29 6 % 9 % 13 %
30-39 13 % 23 % 29 %
40-49 34 % 32 % 24 %
50-59 41 % 31 % 24 %
60- 5 % 5 % 9 %

Korkein koulutusaste  Perus-, keski- tai kansalaiskoulu 5 % 7 % 3 %
 Ylioppilastutkinto 12 % 14 % 3 %
 Ammattikoulututkinto 28	% 27 % 2 %
 Ammatillinen opistotutkinto/amkk 45 % 40	% 54 %
 Korkeakoulututkinto 10	% 12 % 38	%

Vakituinen 
palvelussuhde

Kyllä 89	% 89	% 78	%
Ei 11 % 11 % 22 %

Esimiesasema Kyllä 23 % 21 % 18	%

Ei 77 % 79 % 82	%
Työskentelyn  
määrä välittömästi  
vankien/asiakkaiden 
parissa

Suurimman osan aikaa 73 % 67 % 70	%
Jonkin verran aikaa 20	% 23 % 18	%
Hyvän vähän aikaa 7 % 8	% 10	%
Ei lainkaan 0	% 2 % 2 %

Työsuhteen  
kesto Rikos- 
seuraamuslaitoksessa

Enintään 2 vuotta 10	% 11 % 17 %
3-9 vuotta 27 % 30	% 35 %
10-19	vuotta 26 % 25 % 23 %
20	tai	enemmän 37 % 34 % 25 %

Työsuhteen 
kesto ko. 
yksikössä

Enintään 2 vuotta 23 % 19 % 27 %
3-9 vuotta 33 % 34 % 35 %
10-19	vuotta 24 % 25 % 17 %
20	tai	enemmän 20	% 22 % 21 %

Työskennellyt aikaisemmin 
yhdyskuntaseuraamus-
toimistossa 
(vankilahenkilökunta)

Kyllä 6 % 4 % -
Ei 94 % 96 % -

Työskennellyt aikaisemmin 
vankilassa (yhdyskunta-
seuraamushenkilökunta)

Kyllä - - 22 %
Ei - - 78	%
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Liitetaulukko 2. Vankien taustatiedot avovankiloissa ja suljetuissa vankiloissa  
Avo- 

vankila
Suljettu  
vankila

Vankilaji Tutkintavanki 0	% 23 %
Vankeusvanki 95 % 69 %
Sakkovanki 0	% 2 %
Elinkautisvanki 5 % 6 %

Ikä 15-20 2 % 2 %
21-24 8	% 11 %
25-29 17 % 20	%
30-39 30	% 34 %
40-49 24 % 22 %
50- 19 % 11 %

Kansalaisuus Suomen 96 % 94 %
Muun maan 4 % 6 %

Äidinkieli Suomi 94 % 93 %
Ruotsi 2 % 1 %
Muu 4 % 6 %

Laitostyyppi* Avovankilassa / avo-osastolla 31 % -
Suljetussa vankilassa /  
suljetulla osastolla

- 69 %

Aikaisemmat vankeuskerrat  Ei ole ollut vankilassa aiemmin 43 % 31 %
 Kerran aikaisemmin 13 % 13 %
 2 - 5 kertaa aikaisemmin 26 % 30	%
 6 - 9 kertaa aikaisemmin 13 % 16 %
	10	kertaa	tai	enemmän 7 % 9 %

Suorittanut aikaisemmin 
yhdyskuntaseuraamuksia

Kyllä 47 % 48	%
Ei 53 % 52 %

Alkoiko vankeus/tutkintavankeus ko. 
vankilassa

Kyllä 15 % 45 %
Ei 85	% 55 %

Tuomion pituus  Enintään 1 kk 1 % 3 %
 Enemmän kuin 1 kk ja enintään 
3 kk

5 % 4 %

 Enemmän kuin 3 kk ja enintään 
6 kk

7 % 7 %

 Enemmän kuin 6 kk ja enintään 1 v 11 % 10	%
 Enemmän kuin 1 v ja enintään 2 v 19 % 17 %
 Enemmän kuin 2 v ja enintään 4 v 29 % 23 %
	Enemmän	kuin	4	v	ja	enintään	8	v 14 % 17 %
	Enemmän	kuin	8	v 14 % 19 %

Jäljellä oleva laitosaika  Enintään 1 kk 12 % 12 %
 Enemmän kuin 1 kk ja enintään 
3 kk

21 % 13 %

 Enemmän kuin 3 kk ja enintään 
6 kk

22 % 14 %

 Enemmän kuin 6 kk 45 % 61 %
Saako tarvittaessa palvelua äidinkielellä  Kyllä 91 % 87	%

 Ei 7 % 9 %
 Ei riittävästi 2 % 4 %

Onko saanut henkilökunnalta tietoa ko. 
vankilassa noudatettavista säännöistä ja 
käytännöstä

 Kyllä 87	% 59 %
 Ei 13 % 41 %

Jatkuu
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Liitetaulukko 2 jatkuu  
Avo- 

vankila
Suljettu  
vankila

Onko rangaistuksen alussa laadittu 
rangaistusajan suunnitelma (RANSU)

 Kyllä 85	% 55 %
 Ei 15 % 45 %

Vieraskäynnit ko. vankilassa  Kyllä 67 % 60	%
 Ei 33 % 40	%

Pääasiallisesti sellissä työaikana  Kyllä 4 % 44 %
 Ei 96 % 56 %

Omasta pyynnöstä erillään asuminen ko. 
vankilassa

 Kyllä 5 % 12 %
 Ei 95 % 88	%

Eristys ko. vankilassa kurinpidollisista tai 
tutkinnallisista syistä

 Kyllä 3 % 27 %
 Ei 97 % 73 %

Kurinpitoseuraamus ko. vankilassa  Kyllä 13 % 27 %
 Ei 87	% 73 %

Koettu päihdeongelma  Kyllä 19 % 31 %
 Ei 81	% 69 %

Terveydenhuollon palvelujen käyttö ko. 
vankilassa

 Kyllä 81	% 86	%
 Ei 19 % 14 %

Ohjelmatoimintaan osallistuminen ko. 
vankilassa

 Kyllä 28	% 21 %
 Ei 72 % 79 %

Tiedotettu toimintoihin osallistumisesta 
vankeuden alussa

 Kyllä 63 % 30	%
 Ei 37 % 70	%

Osallistuminen toimintoihin  Työtoiminta vankilassa 62 % 48	%
 Työtoiminta (siviilityö) vankilan 
ulkopuolella

8	% 1 %

 Opiskelu vankilassa 19 % 13 %
 Opiskelu vankilan ulkopuolella 7 % 1 %
 Ohjelmat vankilassa 7 % 18	%
 Ei toiminnoissa 5 % 28	%
 Muu toiminta, mikä 8	% 10	%

* Korjattu asiakkaiden antamasta vastauksesta



Liitetaulukko 3. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden taustatiedot  
Seuraamuslaji  yhdyskuntapalvelu 38	%

 valvontarangaistus 7 %
 ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta 24 %
 ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta 31 %
 nuorisorangaistus %

Ikä 15-20 21 %
21-24 15 %
25-29 11 %
30-39 20	%
40-49 14 %
50- 13 %

Kansalaisuus Suomen kansalainen 96 %
Muun maan 4 %

Äidinkieli Suomi 94 %
Ruotsi 2 %
Muu 4 %

Suorittaako ensimmäistä kertaa 
yhdyskuntaseuraamusta

 kyllä 63 %
 ei 37 %

Aikaisempien yhdyskuntaseuraamusten 
määrä

 ei suorittanut aikaisemmin 62 %
 kerran aikaisemmmin 17 %
 2 - 5 kertaa aikaisemmin 18	%
 6 - 9 kertaa aikaisemmin 2 %
	10	kertaa	tai	enemmän 1 %

Onko ollut vankilassa  kyllä 34 %
 ei 66 %

Alkoiko yhdyskuntaseuraamuksesi 
suorittaminen tässä toimistossa

 kyllä 89	%

 ei 11 %
Seuraamus alkoi  enintään 1 kk sitten 14 %

 enemmän kuin 1 kk ja enintään 6 kk sitten 43 %
 enemmän kuin 6 kk ja enintään 1 v sitten 23 %
 yli 1 v sitten 20	%

Yhdyskuntaseuraamuksen päättyminen  enintään 1 kk päästä 15 %
 enemmän kuin 1 kk ja enintään 3 kk päästä 23 %
 enemmän kuin 3 kk ja enintään 6 kk päästä 18	%
 enemmän kuin 6 kk ja enintään 1 v päästä 24 %
 enemmän kuin 1 v päästä 20	%

Saako tarvittaessa palvelua äidinkielellä  kyllä 95 %
 en 5 %
 en riittävästi %

Saanut velvollisuuksien rikkomisesta 
jonkin seuraamuksen (esim. huomautus, 
varoitus,nouto)

 kyllä 26 %
 ei 74 %

Koettu päihdeongelma  kyllä 20	%
 ei 80	%

Osallistunut ohjelmatoimintaan  kyllä 11 %
 ei 89	%

Tiedottaminen toimintoihin osallistumisesta 
seuraamuksen alussa

 kyllä 68	%
 ei 32 %

Osallistuminen toimintoihin  ohjelmat (yks-toimistolla järjestetyt) 20	%
 ohjelmat (muut) 5 %
 päihdepalvelut avo 8	%
 päihdepalvelut laitos 1 %
 työvoimahallinnon kurssit 6 %
 ei toiminnoissa 54 %
 muu toiminta, mikä 7 %

Rangaistusajan suunnitelma tehty 
seuraamuksen alussa

 kyllä 78	%
 ei 22 %
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Liitetaulukko  4. Henkilöstökyselyn ulottuvuuksien keskiarvo (KA), mediaani (MD) 
ja keskihajonta (SD)  

Suljetut vankilat Avovankilat
Yhdyskunta- 
seuraamus- 
toimistot

KA MD SD KA MD SD KA MD SD
Auktoriteetti 3,1 3,1 0,6 3,4 3,4 0,6 4,0 4,0 0,5
Osallisuus 2,9 3,0 0,8 3,1 3,0 0,8 3,5 3,6 0,8
Turvallisuus 3,5 3,5 0,5 3,7 3,8 0,5 4,2 4,2 0,4
Motivoituneisuus 3,7 3,7 0,7 3,8 3,9 0,6 4,1 4,0 0,6
Stressi 3,2 3,3 0,8 3,3 3,3 0,8 3,3 3,3 0,8
Ammatillinen arvostus 3,3 3,3 0,6 3,5 3,6 0,5 3,7 3,8 0,6

Suhteet vankeihin/
asiakkaisiin

3,4 3,3 0,5 3,6 3,8 0,5 3,9 4,0 0,5

Suhteet työtovereihin 3,9 4,0 0,5 4,0 4,0 0,6 4,1 4,1 0,5
Suhteet lähiesimiehiin 3,8 4,0 0,8 3,9 4,0 0,7 4,1 4,1 0,7
Suhteet johtoon 3,1 3,3 0,9 3,2 3,3 0,9 3,6 3,7 0,7
Yksikön johdon 
suhtautuminen 
henkilöstöön

3,4 3,6 0,9 3,6 3,8 0,9 3,9 4,0 0,8

Suhteet Rikos- 
seuraamuslaitokseen

3,2 3,2 0,8 3,3 3,4 0,7 3,6 3,8 0,7

Vankien/asiakkaiden 
tukeminen

3,5 3,6 0,6 3,8 3,9 0,5 4,3 4,3 0,5

Paneutuminen ja 
välittäminen

2,9 3,0 0,6 3,3 3,3 0,5 3,9 3,9 0,5
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Liitetaulukko 5. Vanki- ja asiakaskyselyn ulottuvuuksien, keskiarvo (KA), mediaa-
ni (MD) ja keskihajonta (SD) 

Suljetut vankilat Avovankilat
Yhdyskunta- 
seuraamus- 
toimistot

KA MD SD KA MD SD KA MD SD
Vastaanotto 2,9 3,0 0,7 3,5 3,5 0,7 4,3 4,3 0,5
Järjestys 3,3 3,3 0,8 3,6 3,8 0,8 4,4 4,5 0,6
Oikeudenmukaisuus 2,9 3,0 0,7 3,2 3,2 0,7 4,2 4,2 0,6
Turvallisuus 3,6 3,7 0,6 3,9 3,9 0,6 4,1 4,0 0,6
Hyvinvointi 3,0 3,0 0,8 3,7 3,8 0,7 4,2 4,3 0,7
Elinolosuhteet 3,4 3,5 0,8 3,8 3,8 0,7
Terveydenhuolto 2,8 3,0 1,1 3,1 3,2 1,1
Suhde henkilöstöön 3,2 3,3 1,0 3,6 3,6 0,9 4,5 4,7 0,5
Kohtelu 3,1 3,1 0,8 3,5 3,4 0,8 4,3 4,4 0,6
Huomioiminen ja 
arvostaminen

2,9 3,0 0,9 3,3 3,3 0,9 4,3 4,3 0,6

Suhtautuminen etnisiin 
vähemmistöihin

3,4 3,3 0,7 3,8 3,7 0,7 4,1 4,0 0,7

Yhteydenpito 2,9 3,0 1,1 3,9 4,0 0,9 4,2 4,5 0,8
Ohjelmat 3,0 3,0 0,9 3,2 3,3 0,9 3,7 3,6 0,7
Tuki 2,8 2,9 0,8 3,3 3,3 0,8 4,2 4,1 0,6
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Liitetaulukko 6. Mitkä ovat kolme stressaavinta asiaa työssäsi tässä vankilassa / 
toimistossa? 

YKS-toimistot 
(n=572)

% Vankilat avo 
(n=677)

% Vankilat suljettu 
(n=2159)

%

Kiire ja työmäärä 23 % Kiire ja työmäärä 15 % Resurssit 13 %
Asiakkaat / asiakastyö 10	% Johtaminen 14 % Johtaminen 13 %
Resurssit / yleiset  
ja henkilöstö-

9 % Uran epävarmuus 10	% Kiire ja työmäärä 10	%

Työn sisältö 9 % Työn sisältö 9 % Työn sisältö 8	%
Organisaatio- 
muutokset ja -tavoitteet

8	% Resurssit 8	% Ilmapiiri ja  
vuorovaikutus

8	%

Uran epävarmuus /  
organisaatiosäästöt

7 % Ilmapiiri ja  
vuorovaikutus

7 % Vangit 8	%

Johtaminen 6 % Vankiaines 7 % Uran epävarmuus  
/ organisaatiosäästöt

7 %

Ilmapiiri ja vuorovaikutus 6 % Työskentely- 
olosuhteet

6 % Organisaatio- 
muutokset

6 %

Työskentelyolosuhteet 6 % Organisaatio- 
muutokset ja  

-tavoitteet

4 % Työskentely- 
olosuhteet

5 %

Palkkaus 4 % Työaika 4 % Työaika 5 %
Byrokratia 4 % Työkyky ja -motivaatio 4 % Turvallisuus 5 %
Ammatillinen arvostus 2 % Tiedonkulku 3 % Työkyky 4 %
Ammattitaito – koulutus 2 % Turvallisuus 3 % Tiedonkulku 4 %
Tiedonkulku 1 % Palkkaus 3 % Ammatillinen  

arvostus
2 %

Työaika 1 % Ammatillinen  
arvostus

2 % Palkkaus 2 %

Turvallisuus 1 % Byrokratia 1 % Ammattitaito –  
koulutus

1 %

Uralla eteneminen 1 % Ammattitaito –  
koulutus

1 % Byrokratia 1 %

Työkyky 1 % Uralla eteneminen 0	% Uralla eteneminen 0	%
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Liitetaulukko 7. Mitkä ovat kolme tyydyttävintä asiaa työssäsi tässä vankilassa / 
toimistossa? 

Yks-toimistot 
(n=643)

% Avovankilat 
(n=765)

% Suljetut vankilat 
(n=2376)

%

Asiakastyö ja asiakkaat 19 % Työkaverit ja 
työyhteisö

18	% Työkaverit ja 
työyhteisö

23 %

Työkaverit ja työyhteisö 16 % Työn monipuolisuus 
ja haastavuus, työn 
sisältö, joustavuus

15 % Työaika / Työvuorot / 
vapaat

14 %

Työn monipuolisuus ja 
haastavuus, työn sisältö, 
joustavuus

11 % Työaika / Työvuorot / 
vapaat

11 % Työn kiinnostavuus 
ja vaihtelevuus, 
joustavuus, 
työnsisältö

12 %

Itsenäisyys 9 % Olosuhteet ja 
työvälineet

8	% Olosuhteet ja 
työvälineet

8	%

Ilmapiiri ja  
vuorovaikutus

7 % Ilmapiiri ja 
vuorovaikutus

7 % Itsenäisyys 6 %

Olosuhteet ja työvälineet 7 % Itsenäisyys 7 % Vankityö / vangit 5 %

Kehittäminen 
/ oppiminen, 
tuloksellisuus, 
vaikuttaminen omaan 
työhön

7 % Vankityö / vangit 5 % Ilmapiiri ja 
vuorovaikutus

5 %

Työaika / työvuorot, 
vapaat

4 % Johtaminen / 
esimiestyö

4 % Työhyvinvointi, 
työterveys, ruoka

5 %

Johtaminen / esimiestyö 4 % Palkka 4 % Työpaikan varmuus / 
turvallisuus

4 %

Ammatillinen asenne / 
arvostus

3 % Työn vaikuttavuus 3 % Palkka 3 %

Yhteistyö / 
Tiimityöskentely

2 % Onnistuminen työssä 
/tuloksellisuus / 
kehittyminen ja 
oppiminen, palaute

3 % Onnistuminen työssä 
/tuloksellisuus / 
kehittyminen ja 
oppiminen, palaute

3 %

Tuki 2 % Työpaikan varmuus / 
turvallisuus

2 % Johtaminen / 
esimiestyö

3 %

Työn vaikuttavuus 2 % Ammatillinen asenne / 
arvostus

2 % Yhteistyö / 
Tiimityöskentely

2 %

Asiantuntemus/
ammattitaito

1 % Yhteistyö / 
Tiimityöskentely

2 % Ammatillinen asenne 
/ arvostus

1 %

Koulutus 1 % Työhyvinvointi, 
työterveys, ruoka

2 % Työn vaikuttavuus 1 %

Työmäärä ja 
kuormittavuus

1 % Vastuu ja valta 1 % Järjestys 1 %

Järjestys ja turvallisuus 1 % Työmäärä ja 
kuormittavuus

1 % Koulutus 1 %

Vastuu ja valta 1 % Koulutus 1 % Asiantuntemus/
ammattitaito

1 %

Työpaikan varmuus / 
turvallisuus

0	% Asiantuntemus/
ammattitaito

1 % Vastuu ja valta 1 %

Työhyvinvointi, 
työterveys, ruoka

0	% Tuki 1 % Työmäärä ja 
kuormittavuus

1 %

Palkka 0	% Järjestys 0	% Tuki 0	%
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Liitetaulukko 8. Mitkä ovat kolme kielteisintä asiaa, jotka vaikuttavat elämänlaa-
tuusi tässä vankilassa / toimistossa? 

Yhdyskunta- 
seuraamukset 

(n=333)

% Vankeus, avo 
(n=997)

% Vankeus, suljettu 
(n=2737)

%

Olosuhteet, etäisyys 21 % Yhteydenpito 
lähimmäisiin

12 % Yhteydenpito 
lähimmäisiin

16 %

Säännöt, järjestys, 
aikataulut

16 % Henkilökunnan kohtelu 
ja käytös

9 % Toiminnot/ vapaa-ajan 
toiminnot

15 %

Toimiston olosuhteet 15 % Toiminnot/ vapaa-ajan 
toiminnot

9 % Terveydenhuolto  
ja lääkkeet

10	%

Tuki, käynnit 8	% Raha, palkka, 
toimeentulo

7 % Henkilökunnan kohtelu 
ja käytös

8	%

Henkilöstön kohtelu  
ja käytös

7 % Terveydenhuolto ja 
lääkkeet

7 % Suljetut ovet / sellit, 
eristys

7 %

Oma sosiaalinen 
tilanne

6 % Kauppa-auto, kauppa 6 % Päätöksenteko, 
oikeudenmukaisuus

5 %

Tylsyys, turhuus, 
pakollisuus

5 % Päätöksenteko, 
oikeudenmukaisuus

5 % Olosuhteet, asuintilat, 
hygienia

5 %

Oma rikos 5 % Järjestys, säännöt, 
kurinpito

5 % Kanttiini 4 %

Asenteet 4 % Olosuhteet, asuintilat, 
hygienia

5 % Ruokailu, ravinto 4 %

Henkilöstön 
vaihtuvuus

3 % Lomat, poistumisluvat 5 % Arviointi, sijoittelu, ransu 3 %

Psyykkinen 
hyvinvointi

2 % Ruokailu, ravinto 4 % Lomat, poistumisluvat 3 %

Osallisuus, 
tiedonkulku

2 % Vapaudenmenetys, 
tuomion pituus

3 % Vapaudenmenetys, 
tuomion pituus

2 %

Paneutuminen  
ja välittäminen

2 % Paneutuminen ja 
välittäminen, tuki

3 % Toiset vangit 2 %

Muut viranomaiset, 
verkostotyö

1 % Tietotekniikka, viihde 3 % Järjestys, säännöt, 
kurinpito

2 %

Tarkastukset 1 % Toiset vangit 3 % Raha, palkka, 
toimeentulo

2 %

Päihteet 1 % Osallisuus, neuvominen, 
tiedonkulku

2 % Psyykkinen hyvinvointi 2 %

Terveys 1 % Päihteet, päihdehoito 2 % Paneutuminen ja 
välittäminen, tuki

2 %

Yksityisyyden puute 2 % Päihteet, 
päihdekuntoutus

1 %

Siviilityöt 2 % Turvallisuus / uhkailevat 
vangit / väkivallan pelko / 
kiusaaminen

1 %

Hyvinvointi ja terveys 2 % Yksityisyyden puute 1 %

Yksinäisyys, sosiaalinen 
vuorovaikutus

1 % Yksinäisyys 
ja sosiaalinen 
vuorovaikutus, tylsyys

1 %

Psyykkinen hyvinvointi 1 % Ulkomaalaisten 
olosuhteet, rasismi

1 %

Ulkomaalaisten 
olosuhteet, rasismi

1 % Tietotekniikka, viihde 1 %

Turvallisuus / uhkailevat 
vangit / väkivallanpelko / 
kiusaaminen

1 % Narikka, vastaanotto  
ja neuvominen

1 %

Ransu, sijoittelu 1 % Hyvinvointi ja terveys 1 %
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Liitetaulukko 9. Mitkä ovat kolme myönteisintä asiaa, jotka vaikuttavat elämänlaa-
tuusi tässä vankilassa / toimistossa? 

Yhdyskunta- 
seuraamukset 

(n=1378)

Vankeus, avo 
(n=1083)

Vankeus, suljettu 
(n=2096)

Paneutuminen ja 
välittäminen, tuki

33 % Yhteydenpito 15 % Liikunta, ulkoilu 13 %

Henkilöstö, käytös  
ja kohtelu

28	% Työ 12 % Yhteydenpito 
lähimmäisiin

10	%

Järjestys, säännöt, 
aikataulut

10	% Liikunta, ulkoilu 10	% Asuinolot, hygienia,  
omat varusteet

9 %

Ilmapiiri 8	% Asuinolot 7 % Työ 8	%

Palvelupaikan / 
toimiston olosuhteet

7 % Harrastukset,  
vapaa-aika, toiminnat

7 % Henkilökunta, käytös  
ja kohtelu

7 %

Rikos ja seuraamus 4 % Ruoka 6 % Ruokailu 7 %

Päätöksenteko, 
asioiden hoito

4 % Opiskelu 5 % Yksityisyys, oma rauha, 
oma selli

6 %

Sosiaalinen tilanne 2 % Paneutuminen ja 
välittäminen, tuki, kurssit

5 % Paneutuminen ja 
välittäminen, tuki, kurssit

6 %

Päihteettömyys 2 % Avoimuus, vapaus 4 % Ystävät / toiset vangit 5 %

Hyvinvointi 1 % Henkilöstö, kohtelu 4 % Päihteettömyys, 
päihdehoito

4 %

Psyykkinen  
hyvinvointi

1 % Päihteettömyys, 
päihdehoito

3 % Tietotekniikka, viihde, 
kirjat, lehdet, tv

4 %

Kauppa 3 % Ilmapiiri 3 %

Lomat 3 % Opiskelu 3 %

Rauhallisuus,  
oma rauha

3 % Harrastukset ja  
vapaa-aika, toiminnot

3 %

Ilmapiiri 3 % Kanttiini 2 %

Ystävät, toiset vangit 3 % Avoimuus 2 %

Terveydenhoito 1 % Terveydenhoito 2 %

Raha 1 % Päätöksenteko,  
asioiden hoito

1 %

Tietotekniikka, viihde 1 % Järjestys, säännöt, 
rutiinit

1 %

Hyvinvointi ja terveys 1 % Turvallisuus 1 %

Päätöksenteko,  
asioiden toimivuus

1 % Hyvinvointi ja terveys 1 %

Vapautuminen, 
tulevaisuus

1 % Lomat ja poistumisluvat 1 %

Järjestys, säännöt,  
rutiinit

1 % Vapautuminen, 
tulevaisuus

1 %

Turvallisuus 0	% Asenteet, mielialat 1 %

Asenteet, mielialat 0	% Raha 0	%

Sijoittelu 0	% Sijoittelu / asuttaminen 0	%
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MALLI A MALLI B

Liitetaulukko 10. koettuun yleislaatuun yhteydessä olevat tekijät. suljettujen van-
kiloiden henkilöstö.

     

Muuttuja Beta B:n Luotta-
musväli 
(95%)

Muuttuja Beta B:n Luotta-
musväli 
(95%)

Vakio [7,676;8,369] Vakio [-0,681;0,846]
10	vuotta	
tai enemmän 
Rikosseuraamus-
laitoksessa

-0,098** [-0,547;-0,090] 10	vuotta	
tai enemmän 
Rikosseuraamus-
laitoksessa

-0,012 [-0,199;0,123]

Valvonta/Ohjaus -0,015 [-0,272;0,176] Valvonta/Ohjaus 0,102*** [0,156;0,497]
Esimiesasemassa 0,036 [-0,117;0,400] Esimiesasemassa -0,054* [-0,399;-0,027]
Vakituinen työ -0,078* [-0,704;-0,075] Vakituinen työ 0,036 [-0,041;0,402]
Ikä 45 vuotta 
tai enemmän

-0,021 [-0,290;0,158] Ikä 45 vuotta 
tai enemmän

-0,032 [-0,261;0,055]

Mies -0,092** [-0,515;-0,081] Mies -0,055* [-0,333;-0,025]
Työskentelee 
vankien kanssa

0,028 [-0,122;0,312] Työskentelee 
vankien kanssa

0,034 [-0,043;0,276]

Ammatillinen 
opistotutkinto/
ammattikorkea-
koulututkinto

0,014 [-0,160;0,249] Ammatillinen 
opistotutkinto/
ammattikorkea-
koulututkinto

0,021 [-0,074;0,209]

Ammatillinen arvostus 0,084* [0,048;0,418]
Auktoriteetti -0,087** [-0,379;-0,073]
Motivoituneisuus 0,284*** [0,541;0,848]
Osallisuus 0,095* [0,013;0,356]
Paneutuminen 
ja välittäminen

0,114** [0,095;0,481]

Stressi 0,316*** [0,512;0,693]
Suhde vankilan johtoon -0,066 [-0,290;0,059]
Suhteet lähiesimiehiin 0,043 [-0,028;0,208]
Suhteet Rikos-
seuraamuslaitokseen

0,088** [0,063;0,312]

Suhteet työtovereihin 0,014 [-0,125;0,212]
Suhteet vankeihin 0,002 [-0,153;0,167]
Turvallisuus 0,016 [-0,135;0,237]
Vankien tukeminen -0,078* [-0,402;-0,022]
Vankilan johdon suht. 
henkilöstöön

0,162** [0,123;0,443]

Korjattu	R²	=0,03 Korjattu	R²	=0,54

	*	p	<.05;**	p	<.01;	***	p	<.001
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Muuttuja Beta B:n Luotta-
musväli 
(95%)

Muuttuja Beta B:n Luotta-
musväli 
(95%)

Vakio [7,260;8,669] Vakio [-0,738;2,451]
10	vuotta	tai	
enemmän Rikos-
seuraamus-
laitoksessa

0,079 [-0,199;0,679] 10	vuotta	tai	
enemmän Rikos-
seuraamus-
laitoksessa

0,150** [0,134;0,777]

Valvonta/Ohjaus -0,024 [-0,489;0,347] Valvonta/Ohjaus -0,026 [-0,381;0,227]
Esimiesasemassa -0,098 [-0,791;0,120] Esimiesasemassa -0,135** [-0,803;-0,117]
Vakituinen työ -0,067 [-0,966;0,320] Vakituinen työ -0,038 [-0,631;0,266]
Ikä 45 vuotta 
tai enemmän

-0,092 [-0,699;0,134] Ikä 45 vuotta 
tai enemmän

-0,007 [-0,315;0,270]

Mies 0,033 [-0,299;0,493] Mies 0,043 [-0,170;0,419]
Työskentelee 
vankien kanssa

-0,012 [-0,478;0,399] Työskentelee 
vankien kanssa

0,028 [-0,222;0,410]

Ammatillinen 
opistotutkinto/
ammattikorkea-
koulututkinto

0,064 [-0,195;0,570] Ammatillinen 
opistotutkinto/
ammattikorkea-
koulututkinto

0,092* [0,001;0,538]

Työskentelee 
pääasiassa 
suljetussa 
vankilassa

[-0,738;2,451] Ammatillinen 
arvostus

-0,006 [-0,365;0,333]

Auktoriteetti 0,029 [-0,219;0,353]
Motivoituneisuus 0,393*** [0,608;1,257]
Osallisuus -0,138 [-0,629;0,142]
Paneutuminen 
ja välittäminen

-0,204** [-0,944;-0,155]

Stressi 0,323*** [0,397;0,757]
Suhde vankilan 
johtoon

0,162 [-0,080;0,597]

Suhteet 
lähiesimiehiin

0,000 [-0,242;0,243]

Suhteet Rikos-
seuraamuslaitokseen

0,011 [-0,230;0,279]

Suhteet työtovereihin 0,038 [-0,205;0,396]
Suhteet vankeihin 0,084 [-0,073;0,587]
Turvallisuus 0,119 [-0,043;0,714]
Vankien tukeminen -0,097 [-0,671;0,127]
Vankilan johdon suht. 
henkilöstöön

0,174 [-0,019;0,606]

Korjattu	R²	=-0,01 Korjattu	R²	=0,53
	*	p	<.05;**	p	<.01;	***	p	<.001

Liitetaulukko 11. koettuun yleislaatuun yhteydessä olevat tekijät. avovankiloiden 
henkilöstö.

MALLI A MALLI B
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Liitetaulukko 12. koettuun yleislaatuun yhteydessä olevat tekijät. yhdyskuntaseu-
raamustoimistojen henkilöstö.

MALLI A MALLI B
Muuttuja Beta B:n Luotta-

musväli 
(95%)

Muuttuja Beta B:n Luotta-
musväli 
(95%)

Vakio [7,392;8,474] Vakio [0,387;2,897]
10	vuotta	tai	
enemmän Rikos-
seuraamus-
laitoksessa

-0,172* [-0,809;-0,011] 10	vuotta	 
tai enemmän 
Rikosseuraamus-
laitoksessa

0,085 [-0,083;0,491]

Esimiesasemassa 0,253** [0,284;1,278] Esimiesasemassa -0,082 [-0,623;0,114]
Yhdyskunta-
seuraamustyö

0,020 [-0,348;0,462] Yhdyskunta-
seuraamustyö

-0,053 [-0,461;0,159]

Ikä 45-vuotta 
tai enemmän

0,060 [-0,233;0,519] Ikä 45 vuotta 
tai enemmän

-0,066 [-0,424;0,110]

Mies -0,080 [-0,631;0,152] Mies -0,049 [-0,427;0,134]
Työskentelee 
pääasiassa 
asiaiden kanssa

-0,001 [-0,436;0,431] Työskentelee 
pääasiassa 
asiaiden kanssa

-0,006 [-0,312;0,279]

Vakituinen työ -0,096 [-0,709;0,153] Vakituinen työ -0,070 [-0,497;0,092]
On työskennellyt 
vankilassa

0,098 [-0,093;0,660] On työskennellyt 
vankilassa

0,003 [-0,250;0,269]

Ammatillinen 
opistotutkinto/
ammattikorkea-
koulututkinto

0,114 [-0,053;0,598] Ammatillinen 
opistotutkinto/
ammattikorkea-
koulututkinto

0,070 [-0,052;0,386]

Ammatillinen arvostus 0,165* [0,062;0,626]
Auktoriteetti -0,035 [-0,389;0,216]
Motivoituneisuus 0,173* [0,030;0,660]
Osallisuus 0,274** [0,168;0,685]
Paneutuminen 
ja välittäminen

-0,030 [-0,441;0,284]

Stressi 0,117* [0,028;0,320]
Suhde vankilan johtoon 0,108 [-0,144;0,490]
Suhteet lähiesimiehiin 0,043 [-0,156;0,297]
Suhteet Rikos-
seuraamuslaitokseen

0,012 [-0,187;0,231]

Suhteet työtovereihin -0,003 [-0,302;0,289]
Suhteet vankeihin -0,034 [-0,342;0,186]
Turvallisuus 0,144* [0,027;0,742]
Vankien tukeminen -0,022 [-0,393;0,292]
Vankilan johdon suht. 
henkilöstöön

0,064 [-0,201;0,395]

Korjattu	R²	=		0,06 Korjattu	R²	=0,59
 *	p	<.05;**	p	<.01;	***	p	<.001



291

Muuttuja Beta B:n Luotta-
musväli 
(95%)

Muuttuja Beta B:n Luotta-
musväli 
(95%)

Vakio [4,323;5,507] Vakio [-2,205;-0,707]
Ollut vähintään 
kerran 
aikaisemmin 
vankilassa

-0,069* [-0,689;-0,010] Ollut vähintään 
kerran aikaisemmin 
vankilassa

0,022 [-0,103;0,327]

Ikä 36 vuotta tai 
enemmän

0,109** [0,223;0,837] Ikä 36 vuotta tai 
enemmän

-0,039 [-0,390;0,009]

Ollut vähintään 
yksi muu 
rikosseuraamus

-0,021 [-0,424;0,222] Ollut vähintään yksi 
muu rikosseuraamus

-0,034 [-0,362;0,037]

Tutkintavanki -0,051 [-1,309;0,136] Tutkintavanki 0,025 [-0,174;0,739]
Tuomion pituus 
vähintään yksi vuosi

-0,005 [-0,459;0,400] Tuomion pituus 
vähintään yksi vuosi

0,020 [-0,158;0,387]

Tuomioita jäljellä 
korkeintaan 6 
kuukautta

0,020 [-0,259;0,454] Tuomioita jäljellä 
korkeintaan 6 
kuukautta

0,010 [-0,171;0,272]

Saanut ohjeet 
saapuessaan 
vankilaan

0,350*** [1,500;2,161] Saanut ohjeet 
saapuessaan 
vankilaan

-0,005 [-0,266;0,213]

Elinolosuhteet 0,040 [-0,060;0,294]
Tuki 0,025 [-0,192;0,340]
Turvallisuus -0,049 [-0,370;0,013]
Huomioiminen ja 
arvostaminen

-0,022 [-0,345;0,228]

Järjestys -0,016 [-0,260;0,167]
Kohtelu 0,121** [0,105;0,595]
Ohjelmat 0,045 [-0,037;0,279]
Oikeudenmukaisuus 0,092* [0,037;0,576]
Suhde henkilöstöön 0,346*** [0,595;1,141]
Suhtautuminen 
etnisiin 
vähemmistöihin

-0,028 [-0,267;0,068]

Terveydenhuolto 0,001 [-0,102;0,106]
Vastaanotto 0,002 [-0,214;0,223]
Hyvinvointi 0,326*** [0,693;1,108]
Yhteydenpito 0,030 [-0,059;0,184]

Korjattu	R²	=0,15 Korjattu	R²	=0,68

*	p	<.05;**	p	<.01;	***	p	<.001

Liitetaulukko 13. koettuun yleislaatuun yhteydessä olevat tekijät. suljettujen van-
kiloiden vangit.

MALLI A MALLI B
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Liitetaulukko 14. koettuun yleislaatuun yhteydessä olevat tekijät. avovankiloiden 
vangit.

MALLI A MALLI B
Muuttuja Beta B:n Luotta-

musväli 
(95%)

Muuttuja Beta B:n Luotta-
musväli 
(95%)

Vakio [5,174;7,357] Vakio [-1,588;1,019]
Ollut vähintään 
kerran 
aikaisemmin 
vankilassa

-0,060 [-0,803;0,285] Ollut vähintään 
kerran aikaisemmin 
vankilassa

-0,034 [-0,483;0,193]

Ikä 36-vuotta tai 
enemmän

0,095 [-0,083;0,898] Ikä 36-vuotta tai 
enemmän

-0,019 [-0,399;0,240]

Ollut vähintään 
yksi muu 
rikosseuraamus

0,045 [-0,350;0,734] Ollut vähintään yksi 
muu rikosseuraamus

-0,027 [-0,445;0,217]

Tuomion pituus 
vähintää yksi 
vuosi

-0,083 [-1,098;0,248] Tuomion pituus 
vähintää yksi vuosi

-0,017 [-0,501;0,324]

Tuomioita jäljellä 
korkeintaan 6 
kuukautta

-0,033 [-0,689;0,404] Tuomioita jäljellä 
korkeintaan 6 
kuukautta

-0,010 [-0,389;0,299]

Saanut ohjeet 
saapuessaan 
vankilaan

0,156** [0,270;1,798] Saanut ohjeet 
saapuessaan 
vankilaan

0,000 [-0,507;0,503]

Elinolosuhteet 0,061 [-0,120;0,480]
Tuki 0,073 [-0,275;0,694]
Turvallisuus -0,099* [-0,743;-0,001]
Huomioiminen ja 
arvostaminen

0,020 [-0,443;0,544]

Järjestys 0,011 [-0,348;0,410]
Kohtelu 0,113 [-0,075;0,697]
Ohjelmat -0,012 [-0,293;0,234]
Oikeudenmukaisuus 0,091 [-0,185;0,736]
Suhde henkilöstöön 0,360*** [0,435;1,388]
Suhtautuminen 
etnisiin 
vähemmistöihin

-0,094* [-0,585;-0,014]

Terveydenhuolto -0,008 [-0,195;0,163]
Vastaanotto -0,078 [-0,585;0,139]
Hyvinvointi 0,333*** [0,614;1,362]
Yhteydenpito 0,057 [-0,105;0,384]

Korjattu	R²	=0,02 Korjattu	R²	=0,65
 *	p	<.05;**	p	<.01;	***	p	<.001
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Muuttuja Beta B:n Luotta-
musväli 
(95%)

Muuttuja Beta B:n Luotta-
musväli 
(95%)

Vakio [8,687;9,034] Vakio [1,744;2,913]
Suorittaa 
yhdyskuntapalvelua

0,055 [-0,077;0,335] Suorittaa 
yhdyskuntapalvelua

0,029 [-0,096;0,233]

Vähintään 
yksi aikaisempi 
yhdyskunta-
seuraaamus

-0,047 [-0,292;0,069] Vähintään 
yksi aikaisempi 
yhdyskunta-
seuraaamus

-0,046 [-0,245;0,028]

Ollut vankilassa 0,006 [-0,177;0,206] Ollut vankilassa 0,014 [-0,112;0,179]
Ikä	30	vuotta	
tai enemmän

0,110** [0,076;0,417] Ikä	30	vuotta	
tai enemmän

0,033 [-0,057;0,204]

Yhdyskunta-
seuraamus 
päättyy yli 
6kk päästä

0,006 [-0,175;0,201] Yhdyskunta-
seuraamus 
päättyy yli 
6kk päästä

0,021 [-0,095;0,189]

Edellytykset 0,031 [-0,081;0,184]
Tuki 0,115 [-0,008;0,467]
Turvallisuus 0,007 [-0,150;0,178]
Huomioiminen 
ja arvostaminen

-0,106 [-0,473;0,058]

Hyvinvointi 0,151** [0,086;0,440]
Järjestys -0,055 [-0,339;0,113]
Kohtelu 0,046 [-0,116;0,308]
Ohjelmat 0,087* [0,025;0,240]
Oikeuden-
mukaisuus

0,017 [-0,165;0,231]

Suhde henkilöstöön 0,340*** [0,469;0,990]
Suhtautuminen 
etnisiin 
vähemmistöihin

0,020 [-0,069;0,131]

Vastaanotto 0,163** [0,130;0,578]
Yhteydenpito -0,060 [-0,181;0,015]

Korjattu	R²	=0,01 Korjattu	R²	=0,44

 *	p	<.05;**	p	<.01;	***	p	<.001

Liitetaulukko 15. koettuun yleislaatuun yhteydessä olevat tekijät. yhdyskunta-
seuraamusasiakkaat.

MALLI A MALLI B
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Liitetaulukko 16. Henkilöstöhaastateltavien koodinimet ja taustatiedot.
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