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Oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle

Vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja asetti 22.10.1999 työryhmän kehit-
tämään toimintapolitiikkaa ja toimintaohjeita vankeinhoitotyössä esiin-
tyvän väkivallan vähentämiseksi. Työryhmän tuli toimeksiannon mu-
kaan esittää toimintapolitiikka 1) vankien välisen väkivallan, 2) van-
kien henkilökuntaan kohdistaman uhan ja väkivallan sekä 3) työyh-
teisön henkisen väkivallan vähentämiseksi. Työryhmän määräaikaa
on jatkettu 31.3.2001 asti.

Työryhmään nimettiin vankeinhoitojohtaja Kimmo Hakonen (puheen-
johtaja, vaho), psykologi Jari Hyyti (Kyv), vartiopäällikkö Aimo Koi-
visto (Hev), hallitusneuvos Leena Kuusama (vaho), johtaja Aira Petti-
nen (Jov), yliopettaja Matti Vesanmaa (Vhkk), puheenjohtaja, pää-
luottamusmies Jari Tuomela (VVL), virastosihteeri Riitta Hartikka
(Vhhl) ja suunnittelija Ilppo A. Alatalo (sihteeri, vaho). Jari Hyyti jäi
virkavapaalle 1.1.2000 toisen tehtävän hoitamista varten osallistuen
kuitenkin tämän jälkeenkin eräisiin työryhmän kokouksiin ja sen jär-
jestämään seminaariin. Riitta Hartikan tilalle työryhmään tuli
15.9.2000 Ari Lyytikäinen. Aira Pettinen jäi eläkkeelle 1.3.2001.

Työryhmän toimeksianto on laaja. Väkivaltakysymys kytkeytyy hy-
vin suureen osaan vankeinhoitotoimintaa. Aiheen laajuuden vuoksi
työryhmä päätyi laatimaan ensin 26.6.2000 luovutetun väliraportin,
missä käsiteltiin vankien välistä väkivaltaa sekä vankien henkilökun-
taan kohdistamaa väkivaltaa ja sen uhkaa. Vankeinhoito-osasto pyy-
si väliraportista lausunnot vankiloilta ja henkilöstöjärjestöiltä.

Työryhmä järjesti väliraportin pohjalta seminaarin 28.11.2000 Van-
keinhoidon koulutuskeskuksessa. Seminaariin kutsuttiin eri tyyppisistä
vankiloista eri henkilöstöryhmien edustajia pohtimaan väkivalta-
kysymystä ja arvioimaan väliraportissa esitettyjä näkemyksiä ja suo-
situksia.

Nyt jätettävä työryhmän loppuraportti sisältää väliraportissa käsitel-
tyjen vankilaväkivallan muotojen lisäksi myös henkilöstön keskinäi-
sen henkisen väkivallan vähentämistä koskevan osion. Loppuraportissa
on huomioitu väliraportista annetut lausunnot sekä seminaarissa saatu
palaute. Työryhmä esittää, että raportista laaditaan esitteen tyyppi-
nen, koko henkilöstölle jaettava tiivistelmä.

Työryhmän esittämät suositukset ovat luonteeltaan ja mahdolliselta
toteuttamisaikataulultaan eri luonteisia. Osa niistä on toteutettavis-
sa välittömästi osan edellyttäessä hitaasti eteneviä rakenteellisia sekä
resurssien määrällisiä ja laadullisia muutoksia.
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Yksi keskeinen väkivallan esiintymiseen vaikuttava tekijä on toimin-
tatapojen ja –linjan riittävä yhtenäisyys. Työryhmä esittää, että tä-
män yhtenäisyyden saavuttamiseksi työ vankiloiden sisäisen
ohjeistuksen kehittämiseksi sekä ohjeistuksen alueelliseksi ja valta-
kunnalliseksi yhdenmukaistamiseksi huomioiden työryhmän raportis-
sa esitetyt väkivallan vähentämiseen tähtäävät seikat käynnistetään
heti.

Työryhmä on kokoontunut 18 kertaa.

Saatuaan tehtävänsä suoritetuksi työryhmä jättää loppuraporttinsa
oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle.

Helsingissä 30.3.2001

Kimmo Hakonen Jari Hyyti

Aimo Koivisto Leena Kuusama

Ari Lyytikäinen Jari Tuomela

Matti Vesanmaa Ilppo A. Alatalo

Työryhmän raportti 30.03.2001
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“VÄKIVALTA VANKILASSA EI OLE
YKSITYISASIA”

-Vankilaväkivallasta ja siihen vaikuttavista
 tekijöistä yleisesti
-Vankien välisestä ja vankien henkilökuntaan
 kohdistamasta väkivallasta
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Johdanto
Väkivallan vähentämiseen tähtäävien toimintapolitiikkojen tulee pe-
rustua vankeinhoitolaitoksen toiminnan ja puitteiden kokonaisuuteen.
Asian jäsentämiseksi työryhmä päätyi 1) yleisen pohdinnan lisäksi
käsittelemään asiaa 2) ennaltaehkäisyn, 3) tilanteessa toimimisen 4)
selvittelyn ja seuraamusten sekä 5) tilanteiden jälkikäsittelyn näkö-
kulmista. Jokaiseen osioon on kirjattu omana kappaleenaan työryh-
män keskeiset esitykset toimintapoliittisiksi linjauksiksi. Toiminta-
poliittisissa linjauksissa esitettävät toimet kohdistuvat organisaation
eri tasoille keskushallinnosta yksittäiseen työntekijään. Esitystään
työryhmä päätyi konkretisoimaan eri osa-alueisiin soveltuvien esimerk-
kien ja niiden analyysin avulla. Esimerkit ovat kuvitteellisia ja tätä
tarkoitusta varten luotu. Niihin on koottu näkemyksemme mukaan
mahdollisia piirteitä konfliktitilanteista.

Väkivallan määrittely vaihtelee tilanteen ja määrittelijän mukaan. Työ-
ryhmän lähtökohtana on, että väkivaltaa on paitsi fyysinen myös hen-
kinen väkivalta. Seuraavassa eräs soveltuva, myös henkisen väkival-
lan kattava määritelmä:

Väkivalta on aggressiivista käyttäytymistä, jonka tarkoituksena on
aiheuttaa vahinkoa ja /tai epämukavuutta kohteeksi joutuneille olivat-
pa he sitten tarkoituksellisia kohteita tai vain sattumalta paikalla.
Väkivalta käsittää  seuraavia lajeja:

Fyysinen väkivalta
Väkivallan uhka
Kiusaaminen
(Warshaw and Messite, 1996)

Työryhmän näkemyksen mukaan tässä yhteydessä kattavin tapa
väkivaltatilanteen toteamiseen on määritellä se koetun väkivallan
kautta, ts. uhrin subjektiivisen kokemuksen kautta. Henkisen väkivallan
osalta ei useinkaan ole olemassa muuta havaintoa tapahtumasta kuin
kohteen subjektiivinen kokemus. Fyysisen väkivallan osalta tätä
täydennetään havaittujen tapahtumien ja seurauksien perusteella.

Väkivallan määrittämiseen subjektiivisen kokemuksen kautta liittyy
ongelmia. Ihmisillä on toisistaan eroavat käsitykset siitä, milloin jokin
heihin kohdistunut toiminta täyttää väkivallan tunnusmerkit. Ongelma
liittyy erityisesti henkisen väkivallan kokemiseen. Milloin mielipahan
kokeminen muuttuu väkivallan kokemukseksi? Työryhmän näkemyksen
mukaan työyhteisössä on oltava niin asiakkaiden (vankien), esimiesten,
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alaisten kuin työtovereidenkin osalta mahdollisuus asiallisesti ilmaista
esittäjän omasta mielestä aiheellinen kriittinen tai kielteinenkin mielipide
ilman, että sitä pidetään väkivaltana.
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I VÄKIVALTA VANKILASSA
Vankiloissa väkivalta on turvallisuusriski niin henkilökunnalle kuin
vangeillekin. Väkivaltaa esiintyy vankien ja henkilökunnan välillä sekä
näiden ryhmien sisällä. Mahdollisia väkivaltasuhteita ovat vanki-vanki,
vanki-henkilökunta, henkilökunta-henkilökunta ja henkilökunta-vanki.
Eräissä tapauksissa väkivallan tekijä tai kohde saattaa olla varsinaisiin
ryhmiin kuulumaton joka kuitenkin kuuluu vaikuttaviin sidosryhmiin
(tapaaja, perheenjäsen tms.). Rikollisuuden järjestäytyminen luo myös
aiempaa voimakkaamman sidoksen vankilassa ja vapaudessa olevien
toimijoiden välille.

Väkivallan esiintyminen on yksi niistä mittareista, joilla vankeinhoidon
toimintaa arvioidaan ja se on myös ikuisuuskysymys niin julkisuudessa
käytävässä kuin sisäisessäkin vankeinhoitolaitosta koskevassa
keskustelussa. Yksilön perusoikeuksista lähtien on johdettavissa
vankilaympäristöäkin koskeva oikeus henkiseen ja fyysiseen
turvallisuuteen. Vankeinhoitolaitoksella on lisäksi erityissäännöksien
perusteella erityinen vastuu vankien turvallisuudesta. Euroopan
neuvoston kidutuksen vastainen komitea (CPT) tarkasti Suomessa mm.
vankeinhoitolaitoksen toimintaa vuosina 1992 ja 1998. Komitea
kiinnitti Suomea koskevissa raporteissaan huomiota vankien välillä
esiintyvään väkivaltaan. Jälkimmäistä  tarkastusta koskevassa
raportissaan  se suosittaa, että Suomen vankeinhoitoviranomaiset
loisivat kattavan strategian vankien välisen väkivallan vähentämiseksi.

Vankeinhoitolaitoksen vuoden 2001 tulostavoitteissa on yhtenä
alueena väkivalta- ja väkivallanuhkatapausten vähentäminen.
Tulostavoitteissa on myös määritelty mittarit joilla tapausten määrää
seurataan. Vuoden 2000 tulostavoitteissa toimintalinjojen osalta oli
tavoitteeksi asetettu mm. väkivallaton laitosympäristö. Samoin
vankiloiden edellytettiin huomioivan 1999 valmistuneen fyysisen ja
psyykkisen väkivallan kohtaamista vankeinhoitotyössä koskevan
tutkimuksen tulokset mm. henkilöstöstrategioiden ja
koulutussuunnitelmien laadinnassa. Viime aikoina henkilökuntaan
kohdistuva väkivalta on meillä ollut esillä mm. työsuojelu- ja erityisesti
henkisen työsuojelun kysymyksenä sekä toisaalta palkkausjärjestelmän
uusimisen yhteydessä ammattiin liittyvänä kuormitustekijänä. Vankien
välinen väkivalta taas on ollut esillä mm. vankiloiden huumerikollisuuden
yhteydessä.
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per 100 000
vankipäivää

Vankien
keskinäinen
väkivalta

per 100 000
vankipäivää

Virkamiehen
väkivaltainen
vastustaminen

1.  Vankiloiden väkivaltatilanne

Väkivalta on tyypillisesti suurelta osin piilorikollisuutta, joka jää
rekisteröimättä. Suomessa tehtyjen uhritutkimuksien mukaan alle 20%
kansalaisten kokemista väkivaltatilanteista tulee poliisin tietoon ja n.
7 % näistä johtaa rikosilmoitukseen (tosin rikosilmoitukseen johtanei-
den tapausten osuus on noin kaksinkertaistunut v.-83 ja -97
uhritutkimuksien välillä!). Myös vankilaväkivallasta jäänee suurin osa
rekisteröimättä.

Väkivallan määrä vankeinhoitolaitoksen vuosikertomuksien
mukaan vuosina 1991-1999

1991  -92  -94 -93

35 20 21 25

29 31 38 36

2,8 2,11,71,6

3,02,42,3 3,0

 -95  -96  -99 -98

15 20 24 18

34 33 72 35

1,3 1,82,31,7

7,02,82,9 3,5

 -97

29

42

2,7

3,9
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Yhden vuoden aikana (v. 1995) vankiloissa raportoiduista tapauksista
lähes 60 % (N=157) oli sanallisia uhkailuja ja alle 5 % aseellisia
päällekäyntejä tai uhkauksia. Yleensä ase oli satunnainen lyömä- tai
heittoväline tahi teräase. Vuoden1999 alusta aloitettiin uusi
ilmoitusmenettely henkilökuntaan kohdistuneista väkivaltatapauksista.
Ensimmäisenä vuotena ilmoituksia tehtiin yhteensä 137. Noin 85 %
näistä koski sanallisia uhkauksia. Vuonna 2000 ilmoituksia tehtiin 110,
näistä sanallisia uhkauksia oli n.85 %.

Pidemmän aikavälin tarkastelussa on mukana myös ampuma-aseita.
Näitä käytettiin karkaamistilanteissa, aseella uhkaamalla otettiin
panttivankeja tai yritetti in ampumalla avata pakotietä.
Panttivankitapauksissa henkilökuntaa tai vankeja kohti ei lopulta
kuitenkaan ammuttu. (Alatalo -99). Vuosittain löydetään ja
takavarikoidaan vankiloista muutamia ampuma-aseita. Viimeksi
henkilökuntaan kuuluva on kuollut virantoimituksessa väkivaltaisesti
1950-luvun lopulla. Vakavia fyysisiä vammoja aiheuttaneita tilanteita
on viime vuosikymmeninä ollut muutama.

Kohteen kannalta tilanteen koettu vakavuus ei kuitenkaan aina määrity
pelkästään tilanteen ulkoisten tuntomerkkien mukaan. Uskottava
uhkaus voi olla kohteelle vakavampi asia kuin päihtyneen ja hädin

1.1  Henkilökuntaan kohdistuva väkivalta

Parhaiten meillä on tietoa vankien henkilökuntaan kohdistamasta
väkivallasta. Väkivaltaa vankilatyössä käsittelevän tutkimuksen (Vartia
& Hyyti: Väkivalta vankeinhoitotyössä 1999) mukaan neljä viidestä
kyselyyn vastanneesta työntekijästä (laskennallisesti n. 2000 henkilöä
koko henkilöstön tasolle arvioituna) oli edeltäneen vuoden aikana
joutunut vähintään kerran vangin taholta jonkinasteisen väkivaltaisen
hyökkäyksen kohteeksi. Valvonta- ja terveydenhuollon henkilöstöstä
oli joutunut väkivallan kohteeksi yhdeksän kymmenestä. Useimmiten
väkivalta oli sanallista. Fyysisen hyökkäyksen uhriksi oli joutunut 13%
(laskennallisesti n. 340 henkilöä koko henkilöstön tasolle arvioituna)
kaikista vastanneista. Heistä lähes kaikki kuuluivat
valvontahenkilöstöön, joista kohteeksi oli joutunut 22%
(laskennallisesti n. 330 henkilöä koko henkilöstön tasolle arvioituna).
Samaan aikaan eri raportointimenetelmät vankiloissa tuottivat tiedon
arviolta vajaasta kahdesta sadasta tapauksesta. Varsinainen
Vankeinhoitolaitoksen vuosikertomuksen tilastointi kertoo käytännössä
vain oikeuteen menneiden tapausten määrän, 20-30 tapausta
vuodessa.

tuskin pystyssä pysyvän vangin huitominen.
Vankiloiden henkilökunnan koetun eri tyyppisen väkivallan kohteeksi
joutumisen yleisyydestä antaa kuvan oheinen “Väkivalta vankeinhoito-
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yli 6
krt

Erityyppisen väkivallan kohteeksi joutuminen viimeksi kuluneen
vuoden aikana henkilöstöryhmittäin, (%)
(Vartia & Hyyti 1999, Taulukko 10, s. 23)

Hallinto

Valvonta

Työnjohto

Koulutus
kuntoutus
sos. työ

Terveyden-
huolto

Nimittely,
arvostelu,
vittuilu

Kaikki

Sanallinen
uhkailu

Lyönti / pisto-
aseella uhkailu

yli 6
krt

1 - 5
krt

0 krt yli 6
krt

1 - 5
krt

1 - 5
krt0 krt 0 krt

10

55

14

17

38

37

38

37

42

58

51

42

52

25

43

8

22

12

19

17

6

4

33

5

42

51

41

27

48

25

39

32

53

69

20

70

1

-

-

-

1

-

9

4

1

2

17

1 99

82

98

99

96

90

Hallinto

Valvonta

Työnjohto

Koulutus
kuntoutus
sos. työ

Terveyden-
huolto

Liikkumasta
estäminen

Kaikki

Tyrkkiminen,
töniminen

Lyönti / potku,
josta ei näkyvää
jälkeä

yli 6
krt

1 - 5
krt

0 krt yli 6
krt

yli 6
krt

1 - 5
krt

1 - 5
krt

0 krt 0 krt

-

-

-

-

-

-

1

13

3

3

6

9

98

97

97

86

91

94

-

-

-

-

-

-

9

1

2

1

-

91

99

98

99

84

100

-

-

-

-

-

-

5

4

-

-

10

- 100

90

100

100

96

95

16
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Hallinto

Valvonta

Työnjohto

Koulutus
kuntoutus
sos. työ

Terveyden-
huolto

Lyönti / potku,
josta mustelma

Kaikki

Aseellinen
päällekarkaus

yli 6
krt

1 - 5
krt

0 krt yli 6
krt

yli 6
krt

1 - 5
krt

1 - 5
krt

0 krt 0 krt

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

3

100

100

100

95

97

99

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

3

-

98

98

100

100

97

100

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

- 100

99

100

100

99

99

Lyönti / potku,
josta haava
tai ruhje

Hallinto

Valvonta

Työnjohto

Koulutus
kuntoutus
sos. työ

Terveyden-
huolto

Omaisuuteen
kohdistunut
ilkivalta

Kaikki

yli 6
krt

1 - 5
krt

0 krt

1

1

-

-

2

1

3

8

8

8

1

6

96

92

92

91

93

96
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työssä” tutkimuksessa esitetty taulukko.
Tyypillinen vankien taholta henkilöstöön kohdistuva väkivalta- tai sen
uhkatilanne käynnistyy suljetun vankilan selliosastolla päiväsaikaan.
Tekijänä on yksi vanki. Hän on selkeästi keskimääräistä nuorempi, 2-
4 kertainen ja kärsii selkeästi keskimääräistä pidempää tuomiota.
Huomattavan usein hänellä on takanaan vakava väkivaltarikos.
Kohteena on valvontahenkilöstöön kuuluva ja tilanteen selvittelyyn
osallistuu useita vartijoita ennen sen päättymistä. Usein tilanteen
loppunäytös on eristysosastolla. (Alatalo-99)

Huumeisiin liittyvä väkivaltakulttuuri ja päihtyneet vangit ovat
henkilöstön mielestä suurimpia yksittäisiä väkivallan riskitekijöitä
(Vartia & Hyyti -99). Tähän nähden väkivaltatilanteita koskevassa
raportoinnissa päihtyneiksi ilmoitettujen tekijöiden määrä on yllättävän
alhainen. 1990-luvun alkupuoliskolla vain vajaassa 20 %:ssa
henkilökuntaan kohdistuneista väkivalta- tai sen uhkatapauksista
tekijän oli raportoitu olleen päihteiden vaikutuksen alaisena (Alatalo
-99). Vuonna 1999 tekijöistä oli kyseisen  vuoden alusta käyttöön
otetun ilmoitusmenettelyn mukaan päihtyneitä n.15  %. Vuonna 2000
päihtyneiden osuus oli alle 10 %. Useissa tapauksissa ilmoituksen
tekijä ilmoitti, että ei osannut sanoa oliko tekijä päihtynyt vai ei.

1.2  Vankien välinen väkivalta

Vankien välisen väkivallan määrästä tiedot ovat vähäiset ja lähes
pelkästään tapauksista jotka henkilökunta on joko nähnyt tai joissa
tulleet vammat ovat vaatineet hoitoa. Uhkailujen, painostuksen,
kiusaamisen tai muun henkisen väkivallan määrää voidaan vain arvailla.

1990-luvulla kurinpitotilastoihin perustuva tilastoitu vankien välisen
väkivallan määrä on vaihdellut noin 30 - 40:n tapauksen välillä (2,2-
3,9 tapausta /100 000 vankipäivää). Poikkeuksena oli vuosi 1998
jolloin tapauksia kirjattiin 72 (7,0 tapausta /100 000 vankipäivää).
Vaikka vuosi 1998 jätettäisiin huomiotta vaikuttaa luku olevan ainakin
suhteellisesti hitaassa kasvussa. Henkilökunta kokee myöskin vankien
välisen väkivallan lisääntyneen (Vartia & Hyyti 1999).
Terveydenhoitohenkilöstön toimesta tehdyissä määräaikaisissa
seurannoissa1  päädyttiin vuositasolle arvioituna noin 70 tapaukseen,
joissa vangin vammat olivat aiheutuneet varmasti tai todennäköisesti
väkivallasta. Terveydenhuollon suorittama seuranta aloitettiin pysyvänä
toimintana vuoden 2000 alusta. Vuoden aikana tapauksia tuli tietoon
yhteensä 69.

Eräissä tutkimuksissa on arvioitu, että noin 10 % vankien välisistä
väkivaltatapauksista tulee henkilökunnan tietoon. Jos näin on, esiin
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1 Vuosina 1993 ja 1995 toteutettiin 4 kk kestänyt seuranta. Sen aikana
terveydenhuoltohenkilöstö kirjasi tapaukset, joissa vastaanotolle tulleen tai
henkilökunnan tuoman vangin vammat olivat vangin oman kertoman tai
henkilöstön ilmoituksen perusteella syntyneet väkivallan seurauksena. Samoin
kirjattiin tapaukset joissa vammat niiden laadun perusteella olivat todennäköisesti
syntyneet vankien välisen väkivallan seurauksena.

tulleen fyysisen väkivallan perusteella väkivaltatilanteiden vuosittainen
kokonaismäärä vaihtelisi 300-700 tapauksen välillä. Henkinen väkivalta
mukaan lukien määrä kasvaisi luultavasti huomattavasti.

Terveydenhoidon toimesta tehdyissä aiemmissa kartoituksissa esiin
tulleesta keskinäisestä väkivallasta vangeille aiheutuneet vammat olivat
noin puolessa tapauksista ruhjeita, mustelmia tai haavoja, joihin riitti
vankilan poliklinikalla annettu ensiapu tai joihin ei tarvittu lainkaan
hoitoa. Toinen puoli tapauksista edellytti sairaalakäyntiä. Mukana oli
luunmurtumia ja pistohaavoja, yhtä tapausta luonnehdittiin
seuraamuksiltaan hengenvaaralliseksi. Suuressa osassa tilanteita
vammat oli aiheutettu nyrkeillä tai potkimalla, mutta myös veitsiä tai
muita lyömäaseita käytettiin. Uuden seurannan esiintuomat tapaukset
eivät vaikuta laadullisesti oleellisesti poikkeavan aiemmista.  Kuolemaan
johtaneita vankien välisiä väkivaltaisuuksia on viimeksi tapahtunut
vuosina 2001, 1998 sekä vuonna 1996 (2 tapausta,  toinen
poistumisluvalla).

1.3  Henkilökunnan keskinäinen väkivalta

Henkilökunnan keskinäinen väkivalta on ensisijaisesti henkistä
väkivaltaa. Tämä tuli voimakkaasti esiin jo mainitussa väkivaltaa
vankeinhoitotyössä koskeneessa tutkimuksessa. 23 % kyselyyn
vastanneista ilmoitti joutuneensa työtoverien tai esimiehen taholta
henkisen väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi edellisen vuoden aikana.
54 % vastanneista oli havainnut henkistä väkivaltaa työyhteisössään.
Erot eri laitosten välillä olivat suuret, enimmillään yksittäisen laitoksen
henkilöstöstä henkistä väkivaltaa oli kokenut 38 % kyselyyn
vastanneista, vähimmillään ei kukaan. Tammikuussa 2000 tehdyssä
ilmapiirikartoituksessa kysyttiin myös henkisen väkivallan kohteena
olemisesta ja sen esiintymisestä työpaikalla. 15 % kyselyyn
vastanneista ilmoitti joutuneensa itse henkisen väkivallan tai
kiusaamisen kohteeksi työyhteisössään ja 56 % vastanneista tiesi,
että joku tai jotkut työyhteisössä olivat kiusaamisen tai henkisen
väkivallan kohteena. Vaihtelu eri laitosten välillä oli edelleen suurta.

Aikaisempiin suomalaisiin työolotutkimuksiin nähden vankeinhoidossa
ilmeni paljon henkistä väkivaltaa. Yleisesti  näissä tutkimuksissa
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henkistä väkivaltaa kokeneiden määrä on ollut noin 3-4 % vastaajista.
Vuoden 2000 ilmapiirikartoituksen vertailuaineistossa luku oli 6 %.
Poliiseilla vastaava luku oli vuonna 1999 valmistuneessa tutkimuksessa
8 %. Sen sijaan todettakoon, että Ruotsissa 1998 tehdyssä
selvityksessä vankeinhoidossa työskentelevät kokivat henkistä
väkivaltaa ja kiusaamista työtovereiden ja esimiesten taholta yhtä
paljon kuin suomalaiset kollegansa.

Viimevuosina on tehty paljon uusia tutkimuksia ja selvityksiä eri aloilla
esiintyvästä työväkivallasta ja työpaikoilla esiintyvästä henkilöstön
keskinäisestä henkisestä väkivallasta. Tulokset kertovat sekä
asiakkaiden taholta tulevan väkivallan, että henkilöstön keskinäisen
henkisen väkivallan olevan usein yllättävän yleistä.

1.4  Henkilökunnan vankeihin kohdistamasta
väkivallasta

Henkilökunnan vankeihin kohdistamasta väkivallassa ei ole
tilastotietoja. Silloin tällöin nousee esiin yksittäisiä tilanteita, joissa
vanki syyttää vartijaa/-oita kiusaamisesta, liiallisesta voimankäytöstä
tai pahoinpitelystä. Näille syytöksille ei harvoja poikkeuksia lukuun
ottamatta ole löytynyt näyttöä. Mahdollisen henkisen väkivallan
määrästä ei myöskään ole olemassa tietoa.
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2.  Väkivaltaan vankiloissa
vaikuttavista tekijöistä
2.1  Kulttuuri

Kulttuuri tarkoittaa tässä yhteydessä yhteisössä omaksuttua tapaa
elää. Siihen kuuluvat keskinäistä kanssakäymistä säätelevät normit,
tapa järjestää toiminta, eri asioita koskevat arvostukset, ulkoisten
normien ja tapojen tulkinta sekä niiden sovittaminen yhteisöön jne.
Yhteisön kulttuuri on siinä vaikuttavien alakulttuurien ja ulkoisten
tekijöiden tulos.

Yleinen vankilakulttuuri syntyy yhteiskunnan säätelyn ja odotusten
sekä vankien ja henkilökunnan kohtaamisesta vankilan arkipäivän
toiminnassa. Vankilakulttuuri tarkoittaa sitä “vankilanomaista”,
yleisestä tapa- ja hallintokulttuurista poikkeavaa tapaa, millä
vankilayhteisö toimii ja ratkaisee eteen tulevat asiat. Keskeistä
vankilakulttuurin sisällön määräytymiselle ovat siinä vaikuttavat
henkilökunnan ja vankien alakulttuurit sekä niiden kohtaamista ohjaavat
ja säätelevät tekijät.

Vankien ja henkilöstön alakulttuureihin sekä näiden kohtaamiseen
sisältyy piirteitä, jotka lisäävät väkivaltaisen käyttäytymisen
todennäköisyyttä. Vankien alakulttuurin keskeisinä arvoina voitaneen
pitää maskuliinista voiman arvostamista. Tämän voiman avulla, oli
sitten kyseessä fyysinen voima tai älyllinen oveluus, tulee itse pärjätä
yhteisössä ja toisaalta suhteessa yhteisön ulkopuolisiin, mm vankilan
henkilöstöön. Vangin suhteellinen asema vankien joukossa perustuu
paljolti rikoksella ja toiminnalla vankiyhteisössä ”annettuihin
näyttöihin”. Riskejä sisältävä elämäntapa on kulttuurin vallitseviin
arvoihin nähden palkitsevampi kuin riskien välttämiseen tähtäävä.
Vankiyhteisöä ei voitane jäsentensä päinvastaisista väitteistä
huolimatta pitää todellisuudessa keskinäisesti solidaarisena. Vankien
keskinäisessä kanssakäymisessä, samoin kuin suhteessa
henkilöstöönkin, tärkeää on kasvojen säilyttäminen. Edelleen
tunnusomaista on vastapuolen, vankilaviranomaisten ja erityisesti
valvontahenkilöstön vähättely ja epäluuloisuus yleensä kaikkea
viranomaistoimintaa kohtaan. Vangin kannalta vasikaksi leimautuminen
lienee huonoimpia asioita vankiyhteisössä elämistä ajatellen. Niinpä
ylimääräistä yhteydenpitoa henkilöstöön vältetään. Monilta osin
vankikulttuurin  sisällöllä on selviä yhtymäkohtia yleiseen alamaailman
ja alaluokkaisten miesten kulttuuriin.
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Vankiyhteisön  alakulttuuri jakautuu edelleen osin toisistaan
poikkeaviksi alakulttuureiksi. Romaanit ovat esimerkki perinteisestä
omakulttuurisesta vankiryhmästä. Ulkomaalaisvankien lisääntyessä
vankiloihin on syntynyt myös muita etnispohjaisia ryhmiä. Myös
rikollisuuden järjestäytymien tuo vankilaan uusia alakulttuureja. Mukana
olijat ovat perinteisiin rikollisiin nähden voimakkaampaan
solidaarisuuteen ja/tai riippuvuuteen perustuvien järjestelmien osia.
Esimerkiksi moottoripyöräjengien suhteellisen vahvat sisäiset sidokset
luovat uudenlaisia tilanteita, missä eri osapuolten kohtaaminen ei rajoitu
vain vankilaan. Järjestäytymiseen liittyy myös valta-aseman tavoittelu
siihen liittyvien taloudellisten ym. intressien turvaamiseksi. Näihin
liittyvät kiistat lisäävät väkivaltaa vankiloissa vankien välillä.
Järjestäytyneellä ryhmällä on myös paremmat ja uskottavammat
mahdollisuudet yrittää painostaa henkilökuntaa.

Henkilökunnan kulttuurin yksi lähtökohta on tietoisuus siitä, että he
edustavat sitä yhteiskuntaa, joka on tuominnut vangit rangaistusta
kärsimään ja että he huolehtivat näiden rangaistuksien
täytäntöönpanosta. Henkilöstön alakulttuurin jakautumisessa
osakulttuureihin suhteessa  vankeihin on tapahtuneesta muutoksesta
huolimatta yhä monessa yhteydessä tunnistettavissa perinteinen
näkemys henkilöstön työnjaosta. Vartijat vartioivat, hallinto hallinnoi,
työnjohto työllistää ja koulutus-, kuntoutus- ja sosiaalityö ”parantaa”.
Näissä rooleissa painottuvat vankeinhoidon tavoitteiden eri osa-alueet.
Valvontahenkilöstön kulttuuria voitaneen pitää maskuliinisena, voimaan
tukeutuvana. Valvontahenkilöstö edustaa vangeille konkreettisesti
rangaistuksen aiheuttamia rajoituksia. Lähtökohtana on, että vankila
saadaan toimimaan sääntöjen mukaan, tarvittaessa viimekädessä
voimatoimin. Käytännössä rutiinien sujuva toimiminen asetetaan
useimmiten sääntöjen pilkuntarkan noudattamisen edelle. Uskottavuus
edellyttää kuitenkin myös ehdotonta linjanvetoa sallitun ja kielletyn
välille. Mikäli tässä kohtaa henkilöstön keskinäinen käytäntö eroaa,
syntyvä käytäntöjen epäyhtenäisyys on riski toiminnan sujuvuudelle.
Erilaiset tulkinnat lisäävät erimielisyyksiä jotka voivat kärjistyessään
muuttua myös väkivaltaisiksi.

Henkilökunnan ja vankien kohtaamista säätelee kulttuurisesti yhteinen
tarve ylläpitää riittävää eroa ja etäisyyttä ryhmien välillä.  Etäisyys
mahdollistaa toiseen ja omaan ryhmään liittyvien käsitysten
säilyttämisen. Toiseen ryhmään kuuluvista puhutaan ryhmänsä
jäsenenä, vankina tai vartijana, häntä arvioidaan suhteessa siihen mitä
hänen ryhmänsä arvioitsijalle merkitsee. Sitoutuminen oman
alakulttuurinsa  käsityksiin on toisaalta yksi keino helpottaa omaa
oloa ja jaksamistaan ristiriitaisessa ympäristössä. Toisaalta se on
huomattava este pyrittäessä toteuttamaan työmuotoja joilla
parannetaan vankien mahdollisuuksia sopeutua yhteiskuntaan.
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Työryhmän näkemyksen mukaan suuret vankiryhmät voimistavat
alakulttuurien, vankien ja henkilökunnan, sisäisiä sekä ryhmien välisiä
stereotyyppisiä käyttäytymismalleja.

2.2  Toimintaedellytykset

Vankeinhoidon toimintaedellytyksillä on tässä tarkoitettu taustana
olevia säädöksiä ja ohjeistusta, henkilöstöä, toimitiloja sekä erilaisia
toiminnallisia, esimerkiksi johtamiseen ja viestintään liittyviä rakenteita.

Toiminnan pohjana olevien eritasoisen säännöstön ja eritasoisten
ohjeiden selkeys on tärkeä tekijä pyrittäessä välttämään konflikteja.
Selkeys vähentää toisaalta vankien ja henkilökunnan välisiä
tulkintaeroja ja toisaalta helpottaa ja tukee henkilöstön yhtenäisen
toimintalinjan luontia ja ylläpitoa. Säännöksiä ja ohjeistusta on myöskin
jatkuvasti arvioitava ja uudistettava vastaamaan paremmin toiminnan
muuttuvia tavoitteita.

Henkilöstöä tulee olla toimintaan ja tilanteisiin nähden riittävästi ja
sillä tulee olla tavoitteiden mukaisen tehtävistä selviytymisen
mahdollistava ammattitaito. Väkivallan vähentämisen kannalta tämä
tarkoittaa sitä, että henkilöstöresurssien kohdentamisessa otetaan
huomioon väkivaltariskit henkilöiden, ajan sekä tapahtumapaikkojen
suhteen. Riittävä henkilöstömäärä parantaa valvonnan kattavuutta,
toimii ”pelotteena” voimankäyttötilanteissa, auttaa minimoimaan
tarvittavat voimatoimet sekä pienentää väkivaltatilanteesta yksilöille
aiheutuvia vammautumisriskejä. Riittävä henkilöstövoimavarojen
mitoitus mahdollistaa myös lähityöskentelyn vankien kanssa.
Lähityöskentelyssä henkilöstöllä on mahdollisuus oppia tuntemaan
vangit riittävän hyvin, jotta yksilöllisiin, mahdollisesti väkivaltaankin
johtaviin ongelmiin kyetään puuttumaan ajoissa.

Ammattitaitovaatimus sisältää mm sen, että henkilökunnan yleiseen
osaamiseen kuuluu riskitilanteiden tunnistaminen ja taito toimia niin,
ettei tarpeettomasti synnytetä tai kärjistetä konfliktitilanteita.  Ylei-
sen osaamisen lisäksi poikkeuksellisia tilanteita tai niiden uhkaa var-
ten on oltava käytössä tarvittavaa erityisosaamista. Tarvittaessa on
oltava valmiudet myös nopeaan ulkopuolisen avun saamiseen.
Ammattitaitovaatimuksen täyttäminen lähtee liikkeelle yksiköiden
osaamiseltaan tarkoituksenmukaisesta henkilöstörakenteesta.

Haluttu henkilöstörakenne saavutetaan rekrytoinnin ja koulutuksen
keinoin. Rekrytoinnissa on kiinnitettävä huomiota alalle hakeutuvien
erityiseen soveltuvuuteen myös uhkaavassa tilanteessa toimimisen
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kannalta. Osa soveltuvuutta on myöskin valittavilta edellytettävä
koulutuspohja. Rekrytoinnin keinoin on pyrittävä turvaamaan myös
turvall isuus- ja toimivaltakysymykset huomioiva ikä- ja
sukupuolirakenne.

Koulutuksella synnytetään pohjaa osaamiselle. Omalla koulutuksella
yhdistettynä eri tehtäviin edellytettyyn pohjakoulutukseen luodaan
nimenomaan vankeinhoidon tehtäviin soveltuva ammatillinen perusta.
Tähän perustaan on kuuluttava tieto vankilaelämään vangin ja
vankeinhoitotyöhön työntekijän kannalta liittyvistä turvallisuustekijöistä
ja riskeistä sekä siitä kuinka näitä riskejä voidaan vähentää. Eri
ammateissa vaadittava osaamisen taso vaihtelee tässä suhteessa.
Vartioinnin tehtävissä toimiville nämä asiat ovat keskeinen osa
ammattitaitoa ja vankeinhoitolaitoksen omana koulutuksena
annettavaa ammattiin johtavaa koulutusta. Eräissä tehtävissä,
esimerkiksi hallinnossa ja terveydenhuollossa, vastaavasti
ammattitaidon keskeinen sisältö on sen kaltainen että siihen pätevyys
saadaan yleisessä koulutusjärjestelmässä. Näissäkin tehtävissä
toimiville on kuitenkin annettava riittävä tieto vankeinhoidon
kysymyksistä mukaan lukien mainitut turvallisuuskysymykset.
Perehdyttämiskoulutus kaikille uusille työntekijöille heti työsuhteen
alussa riittävän laajana ja hyvin organisoituna on ensisijaisen tärkeä
väline tarvittavan turvallisuustietoisuuden saavuttamisessa.

Työnohjaus on yksi mahdollisuus ylläpitää ammatillista osaamista ja
työssä jaksamista. Sillä on myös merkitystä poikkeuksellisiin tilanteisiin,
kuten väkivaltaan, liittyvien seikkojen ymmärtämisessä oman työn
osalta. Työnohjaus on normaali osa työtä useilla aloilla joissa työn
kohteena ovat ihmiset ja ihmissuhteet ovat yhtenä työvälineenä.

Vankiloiden viestintäorganisaatio on keskeinen vaikuttaja laitoksen
toimivuuteen. Vankiloissa viestinnän tilanne on suhteellisen
monimutkainen. On tärkeää, että tieto kulkee eri suuntiin, vankiloissa,
vankiloiden välillä, keskushallinnon ja vankiloiden välillä johdolta
kentälle, kentältä johdolle ja vaakatasossa eri toimipisteiden ja
henkilöstöryhmien välillä sekä vielä henkilöstön ja vankien välillä.
Normaaliin toimintaan liittyen on välitettävä tieto tapahtumista,
tapahtuma-ajoista ja –paikoista sekä niihin liittyvistä henkilöistä, niin
vangeista kuin henkilöstöstäkin. Osa tästä tiedosta on tarkoitettu myös
vangeille, osa vain henkilöstölle tai sen osalle, osittain tietoihin liittyy
myös erityisiä salassapitosäännöksiä. Jokin osa tiedosta on tarkoitettu
myös vankeinhoidon ulkopuolisille toimijoille tai suurelle yleisölle.
Samoin osa tiedosta tulee vankeinhoidon ulkopuolelta.

Väkivallan ja sen uhan kannalta on tärkeää että viestintäorganisaatio
ja -mallit tukevat toisaalta tilanteen ennakointiin liittyvää tiedon kulkua
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ja toisaalta mahdollistavat nopean puuttumisen akuuttiin tilanteeseen.
On selkeästi ohjeistettava miten ja kenelle tieto epäillystä tai havaitusta
uhkatekijästä välitetään. Kynnyksen on oltava riittävän matala ja
tiedottamisen on ylitettävä henkilöstöryhmien rajat. Tarvittaessa,
esimerkiksi aggressiivisesta vangista, tiedottamisen on tapahduttava
välittömästi sanallisesti mahdollisen uhan kohteille.

Osana viestinnän järjestelyä henkilöstöllä on oltava tuntemuksensa
perusteella mahdollisuus muodostaa vangista kollektiivinen, yhteisön
käsitys ja mahdollinen yhteinen toimintalinja hänen suhteensa.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että on oltava tilaisuuksia missä vangin
kanssa tekemisissä oleva henkilöstö voi vaihtaa ajatuksia hänestä.

Toimitilojen osalta yleinen viihtyvyys ja toiminnall inen
tarkoituksenmukaisuus vähentänevät osaltaan konfliktitilanteiden
määrää. Hyvät ympäristön ratkaisut tukevat toimintaa, eivätkä aiheuta
sille tarpeettomia rajoituksia. Tarkoituksenmukaiset tilat parantavat
myös valvonnan toimivuutta. Katvealueet vähenevät, toiminnalliset
syyt edellyttävät aiempaa harvemmin poistumista valvontapaikalta,
kalusteissa ja varusteissa voidaan ottaa suoraan huomioon
turvallisuudenkin vaatimuksia jne.

Vankilaosastojen koolla on työryhmän käsitykseen mukaan merkittävä
vaikutus esiintyvien häiriöiden määrään. Mielipide perustuu työryhmän
jäsenten käytännön toiminnassa saamiin kokemuksiin. Sopiva
osastokoko vaihtelee laitoksen luonteen ja toiminnan mukaan.
Lähtökohtana tulisi kuitenkin olla, että suljetussa laitoksessa
tavanomaisen osaston ohjeellinen vankivahvuus  olisi noin 15. Vankien
elinolojen ollessa kohtuullisella tasolla jäävät esimerkiksi tilanahtaudesta
sekä pesu- ja wc-mahdollisuuksien puutteesta johtuvat kiistat
vähäisiksi. Pienehköt osastot parantavat myös osaltaan henkilöstön
mahdollisuutta tuntea vangit.

2.3  Toiminta

Vankilan toiminnan organisointi ja sisältö ovat olennainen osa vankilaa
ja vankeutta. Toiminnan sisällöllä ja organisointitavalla on huomattava
merkitys sekä henkilöstölle että vangeille, vaikka vankilaolosuhteissa
toimintavapaus on aina rajoitettu. Jaksamisen ja viihtymisen suhteen
merkitykset ovat paljolti saman suuntaisia vaikka henkilökunta ja vangit
tarkastelevat toimintaa eri näkökulmista. Mielekäs toiminta
mahdollistaa henkilöstölle osaamisen monipuolisen hyödyntämisen,
sen tulokset ovat seurattavissa ja siitä saa palautetta. Vanki saa
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mahdollisuuden osallistua toimintaan, jonka kokee itselleen järkeväksi.
Se auttaa häntä jaksamaan rangaistusajan, antaa sisältöä
vankeusaikaan ja mahdollisuuden selvitä rangaistuksen jälkeisestä
elämästä aiempaa paremmin. Vastaavasti mielekkään sisällön puute
turhauttaa  ja johtaa ajan täyttämiseen muilla, vankilan järjestyksen
kannalta kenties haitallisemmilla keinoilla.

Sisällön lisäksi on oleellista, kuinka toiminta on organisoitu. Perinteisesti
vankilan toimintaa ohjataan suhteellisen yhtenäisen päiväjärjestyksen
mukaan. Sekä vankien että henkilöstön toiminta jäsentyy sen myötä.
Jäykkä byrokraattinen järjestelmä on kenties ennustettavuutensa
kautta määrättyä turvallisuuden tunnetta luova. Se kykenee kuitenkin
vain huonosti reagoimaan muutospaineeseen. Jäykässä järjestelmässä
ei tunnisteta sen paremmin yhteiskunnan kuin  vanginkaan muuttuneita
tarpeita. Jäykkyys estää myös hyödyntämästä kaikkea sitä osaamista,
mitä henkilöstöllä on. Mikäli toiminnan organisointiin saadaan luotua
piirteitä, jotka lisäävät henkilökunnan ja myös vankien tunnetta siitä,
että he voivat vaikuttaa omaan toimintaansa, se lisää koettua elämän
hallinnan tunnetta ja sitä kautta viihtyvyyttä ja jaksamista.

Vangin sijoittaminen hänen tarpeitaan ja vaadittua turvallisuustasoa
vastaavasti on hänelle mahdollisen toiminnan lähtökohta. Tavoitteena
on sisällöllisesti mielekäs tapa suorittaa rangaistus yhteiskunnan ja
yksilöiden turvallisuusvaateet huomioiden.

Toiminnassa on oleellista yhtenäisyys ja oikeudenmukaisuus suhteessa
vankeihin. Vangin täytyy voida luottaa siihen, että menettelytavat ja
sääntöjen soveltaminen eivät perusteiltaan muutu sen mukaan, kuka
kysyy tai kuka vastaa. Samoin hänen täytyy voida luottaa siihen, että
säännöt toimivat kutakuinkin samoin myös toisissa vankiloissa.
Henkilökunnan tulee myös voida luottaa työtoveriinsa ja esimiehiinsä
niin, että samoin perustein tehty päätös on joka kerta kyllin
samansisältöinen. Liiallinen eroavaisuus voi aiheuttaa turhia
pettymyksiä kielteisistä päätöksistä tai jatkuvaa pelaamista sillä,
keneltä kysytään mitäkin. Syntyy epämääräinen säätelyn harmaa alue,
joka aiheuttaa hankaluuksia henkilöstön kesken ja suhteessa  vankeihin.

Vankilan toimintaan liittyvän tiedon hallinta on oleellista. Ensinnäkin
vankien toimintoihin  liittyvä tieto siitä, mitä ja milloin tapahtuu on
soveltuvin osin oltava henkilökunnalla ja vangeilla. Vankien on saatava
tietää mitä työ-, opiskelu- tai muita osallistumismahdollisuuksia heillä
vankilassa on samoin kuin mitä vapaa-ajan mahdollisuuksia on tarjolla.
Henkilöstön on tiedettävä missä toiminnossa kenenkin vangin kuuluu
milläkin hetkellä olla. Toiseksi toiminnassa ja vankien eri toiminnoissa
syntyvä merkityksellinen tieto on kerättävä talteen, analysoitava ja
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saatava palvelemaan niin yleistä vankilan toiminnan ja vangeille
tarkoitettujen toimintojen kehittämistä kuin yksilöitäkin koskevia
ratkaisuja.

2.4  Valvonta

Valvonnan tavoitteena on turvata rangaistusten täytäntöönpanon
toteutuminen niin säilytysvarmuuden kuin vangin ja henkilökunnan
turvallisuudenkin kannalta. Kaikilla vankilan henkilöstöön kuuluvilla
on velvoite valvoa osaltaan vankeja. Varsinainen valvontahenkilöstö,
vartijat ja ylivartijat, muodostavat henkilöstön suurimman ryhmän.
Valvonta perustuu henkilöstön välittömään läsnäoloon ja
vuorovaikutukseen vankien kanssa. Tekninen valvonta täydentää ja
tehostaa välitöntä valvontaa.

Valvonnassa konkretisoituvat vangin oikeuksien ja yksityisyyden rajat.
Sallittuja oleskelualueita ja -aikoja valvotaan, yhteydenpitoa
ulkomaailmaan kontrolloidaan, omaisuuden hallussapitoa rajoitetaan,
asuinpaikka määrätään ja asunto tarkastetaan jne.

Voimakkaimmillaan puuttuminen tarkoittaa henkilön itsensä
tarkastamista ja asuttamista yksin hyvin tarkasti kaikkea yhteydenpitoa
kontrolloiden. Tavallisesti vartija edustaa näissä tilanteissa rajoittavaa
tekijää ja saa ottaa vastaan tilanteisiin liittyvät vangin purkaukset ja
aggressiot.

Valvonnan tehtävänä on myös turvata vankien turvallisuus. Vankien
välisen väkivallan täydelliseksi ehkäisemiseksi valvonnan keinoin olisi
kuitenkin mentävä sellaisiin ratkaisuihin, että niiden aiheuttamat
sosiaaliset haitat olisivat todennäköisesti hyötyjä suuremmat. Kaikkien
vankien toimintamahdollisuuksia olisi rajoitettava voimakkaasti ja
vankien erillään asuttamista olisi  lisättävä äärimuotona eristäminen
kokonaan muista vangeista. Tämä lisäisi todennäköisesti henkistä
pahoinvointia vankien keskuudessa ja synnyttäisi uusia ongelmia joista
osa purkautuisi itsetuhoisena käyttäytymisenä ja osa kohdistuisi
henkilöstöön.

Johtosuhteiden selkeys kärjistyneessä  tilanteessa on yksi onnistuneen
toiminnan edellytys. Ylivartijan roolia ja vastuuta esimiehenä on
täsmennettävä ja on sovittava, miten johtajuus määräytyy  yllättäen
käynnistyvissä tilanteissa.
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Yhtenäiset menettelytavat ovat erityisen tärkeät valvonnassa. Vartija
joutuu usein ottamaan kantaa hyvin konkreettisiin asioihin, esimerkiksi
hallussapitosäädöksiin, ovien sulkemisiin jne. tulkiten niitä koskevia
ohjeita. Näissä ratkaisu on usein selkeä kyllä tai ei. Niin yksittäisten
työntekijöiden kuin työyksiköidenkin erilaisista ohjeiden ja sääntöjen
tulkinnoista aiheutuvat linjavaihtelut ovat selkeästi vankien
havaittavissa ja johtavat toisaalta tilanteen hyödyntämiseen ja toisaalta
konflikteihin.

Yksi valvonnan välittömyydestä saatava hyöty on vartijan mahdollisuus
tuntea valvomansa vangit. Tämä edellyttää kuitenkin töiden
järjestämistä niin, että vartijan työajasta riittävän suuri osa on
käytettävissä oman ryhmän tai osaston toiminnan valvomiseen. Samoin
se edellyttää, että vartijan palvelupaikkakierto ei ole liian nopeaa ja
että vankien sijoitus on riittävän pitkäjänteistä.

Väkivallan sekä muiden poikkeuksellisten tilanteiden ennakoinnin
kannalta tiedon kulku on tärkeää valvonnassakin. Vartija toimii yleensä
lähinnä vankia ja hänellä on parhaat mahdollisuudet huomata
mahdolliset vankilaelämässä esiin tulevat viitteet ongelmista kuten
poikkeuksellisen ärtyneisyyden, vetäytymisen tai muun poikkeavan
käyttäytymisen. Yhdistelemällä näitä tietoja sekä täydentämällä niitä
muista lähteistä saatavilla tiedoilla luodaan paremmat mahdollisuudet
estää tilanteiden kärjistyminen ennalta. Tiedonkulku edellyttää
raportointi- ja tiedon käsittelykäytäntöjen tehostamista. Tarvittaessa
on oltava mahdollisuus välittömään, suulliseen raportointiin
perustuvaan tiedon kulkuun. Viime mainittu on tärkeää myös eri
henkilöstöryhmien välillä. Tiedon kertojan on kuitenkin huomioitava
häntä koskevat vaitiolosäännökset.
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3.  Väkivallan vaikutuksista
Väkivalta on paitsi välitön uhkatekijä kohteelleen myös voimakkaasti
i lmapiiri in vaikuttava tekijä. Itse asiassa valtaosassa
väkivaltatapahtumista ei ole lainkaan fyysisiä seurauksia tai ne ovat
hyvin lieviä ja niiden pitempiaikainen vaikutus kohteelleen onkin
henkistä laatua.

Henkilökunta kokee vankien taholta koetun väkivallan ja sen uhan
selvästi omaan hyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja siinä viihtymiseen
vaikuttavaksi tekijäksi. Neljännes kaikista ja yli 40 % keskusvankiloiden
valvontatehtävissä toimivista piti väkivallan uhan omalle
hyvinvoinnilleen aiheuttamaa riskiä suurena. Väkivalta koettiin sitä
useammin riskiksi omalle hyvinvoinnille mitä useammin sitä oli kohdattu
ja mitä enemmän uhkaa koettiin omassa laitoksessa olevan. Noin puolet
kaikista ja 2/3 valvontahenkilöstöstä koki väkivallan uhan vähentävän
viihtymistä töissä. Lähes kolmannes valvontahenkilöstöstä koki
väkivallan uhan suureksi stressiä aiheuttavaksi tekijäksi. (Vartia &
Hyyti: Väkivalta vankeinhoitotyössä 1999)

Väkivalta aiheuttaa levottomuutta myös vankien keskuudessa.
Väkivallan esiintyminen johtaa suhteellisen suoraviivaista toimintaa
arvostavassa vankiyhteisössä usein varautumiseen ja väkivaltaiseen
vastareaktioon tai vaihtoehtoisesti yritykseen paeta väkivallan uhkaa
laitosta vaihtamalla tai hakeutumalla pelkäämisen takia eristykseen
verrattavaan yksin asumiseen. Mikäli väkivallan takana on
järjestäytynyttä toimintaa kuten huumekauppaa, jengiytymistä jne.
on väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutuneen asema vieläkin
huonompi.

Henkilökunnan keskinäisen väkivallan vaikutuksia käsitellään raportin
II osassa ”Vankeinhoito on yhteistyötä”.
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Toimintapolitiikan linjauksessa huomioitavaa

Väkivalta vankilassa ei ole yksityisasia!

Väkivallan vähentämisen lähtökohtana on vankiloi-
den toiminnan organisointi ja toiminnan sisältö.

Toiminnan organisoinnissa ja sisällössä on huomioi-
tava kyseisen vankilan vankien tarpeet, henkilöstö,
fyysiset puitteet sekä edellytetty turvallisuustaso

Henkilöstömitoituksessa on huomioitava henkilöstö-
määrän ja -rakenteen osalta vankilan aiottuun toi-
mintaan liittyvä väkivaltariski yleisellä tasolla sekä
erityisesti toiminto- ja tilannekohtaisesti.

Valvonta on järjestettävä vastaamaan laitoksen
turvallisuustasoa ja toimintaa.

Suuri osastokoko lisää levottomuutta. Suljetun van-
kilan  tavanomaisen osaston suositeltava koko on
noin  15 vankia. Sen ei tulisi ylittää 20 vankia.

Suurten vankiryhmien yhteydessä korostuvat vankila-
kulttuuriin liittyvät ongelmat niin vankien välisessä
kuin vankien ja henkilökunnan välisessä
kanssakäymisessäkin.

Vankisijoittelua on kehitettävä

Yhteen sijoitettavat vangit eivät saa olla liian erilai-
sia esim. iän, kertalaisuuden, turvaluokituksen tai
toimintakyvyn suhteen.

Yhteen sijoitetuilla vangeilla tulee olla myös toimin-
nallisesti yhdistäviä tekijöitä. Tällaisia ovat esim.
päihteettömyys, työssäkäynti, opiskelu jne.

Tiedonhallinta ja viestintä

Käytettävien tietojärjestelmien on tuettava toimin-
taa toisaalta mahdollistamalla tarpeellisten vankeja
ja tapahtumia koskevien tietojen saanti ja toisaalta
helpottamalla raportointi- ja ilmoitusmenettelyä. Jär-
jestelmien on tuettava myös tietojen eri tasoista yh-
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distämistä, analysointia ja yhteenvetoraporttien tuot-
tamista.

Raportoinnin ja ilmoitusten tulee luotettavuuden pa-
rantamiseksi perustua yhtenäisiin ohjeisiin

Vankiloiden viestintäorganisaatio on järjestettävä niin,
että tarvittava tiedonkulku on turvattu sisäisesti sekä
ulkoisille yhteistyötahoille ja sidosryhmille myös poik-
keuksellisessa tilanteessa.

Sisäisen tiedonkulun on toimittava vankilan henkilö-
kunnan kesken sekä myös tiedotuksena vangeille.

Säädökset ja ohjeet

Toiminnan perustana on oltava tarpeelliset toiminta-
valtuudet ja riittävän oikeusturvan turvaava selkeä
lainsäädäntö sekä tätä täydentävä alempitasoinen
normisto.

Paikallinen ohjeistus laaditaan lainsäädäntöön ja
muuhun normistoon perustuen. Ohjeistuksen tulee
olla kirjattu ja sen toimivuutta ja tarkoituksenmukai-
suutta on tarkasteltava säännöllisesti.

Lainsäädäntö ja muu normisto ja ohjeistus luovat
osaltaan perustaa yhtenäiselle toimintalinjalle myös
väkivallan vastustamisessa

Henkilöstö, rekrytointi ja koulutus

Väkivaltariskit ja väkivallan seuraukset pitää tunnis-
taa ja ne on huomioitava myös koulutus- ja työsuojelu-
suunnitelmissa sekä henkilöstöstrategioissa

Määritettäessä vankeinhoitoalalle vaadittavaa erityis-
tä soveltuvuutta on kiinnitettävä huomiota kykyyn
toimia konfliktitilanteessa väkivaltaa välttäen

Vankeinhoitolaitoksen ammatillisessa koulutuksessa
tulee panostaa mahdollisten väkivalta- ja uhka-
tilanteiden tunnistamiseen ja itse tilanteissa toimi-
miseen niin, että väkivallan riski jää mahdollisimman
pieneksi. Koulutuksen tulee antaa myös valmiudet



34

selvitä itse väkivaltatilanteesta molempien osapuol-
ten kannalta mahdollisimman vähin vahingoin.

Paikallisessa koulutuksessa on huolehdittava siitä että
henkilökunta on tietoinen olemassa olevasta
ohjeistuksesta ja sen muutoksista.

Työhön ja vankilaan liittyvistä väkivaltakysymyksistä
on annettava tietoa jo perehdyttämiskoulutuksessa.
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II VANGIN VÄKIVALTAINEN
KÄYTTÄYTYMINEN
Työryhmän näkemyksen mukaan väkivallan ja sen uhan vähentämiseen
sekä esiintyvän väkivallan vaikutusten minimointiin tähtäävän
toimintapolitiikan sisältönä on:
ehkäistä väkivaltatilanteita ennalta,
antaa valmiudet toimia väkivaltatilanteessa
turvata tapahtuneen väkivallan tutkinta sekä
huolehtia tapahtumien jälkikäsittelystä niin organisaation kuin
tilanteisiin osallistuneiden henkilöidenkin osalta.

1.   Ennaltaehkäisy
Tavoite: Poistaa syitä väkivaltaiseen käyttäytymiseen, estää
väkivaltaisen konfliktin toteutuminen.

Väkivallan ehkäiseminen vankiloissa edellyttää useaan eri tekijään
vaikuttamista. Osa näistä on rakenteellisia, osa yksilöllisiä.
Rakenteellisilla tekijöillä tarkoitetaan vankeinhoidon yleisiä ja yhteisiä
fyysisiä ja toiminnallisia rakenteita. Yksilölliset tekijät ovat
tapauskohtaisia seikkoja.  Paljolti on kysymys kyvystä toisaalta soveltaa
rakenteen suomia mahdollisuuksia yksilötasolle ja toisaalta muuttaa
rakennetta toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi. Eri
väkivaltasuhteissa toimivat myöskin osin eri keinot.

Tapausseloste:
Avo-osastolla asuva vanki, helsinkiläinen Virtanen,
valitti torstaina osaston sulkemisen yhteydessä kät-
tään. Hän sanoi liukastuneensa iltaulkoilussa jäisellä
pihalla, kipu oli kuitenkin ruvennut tuntumaan vasta
myöhemmin. Kipeässä kädessä kaksi sormea, pikku-
sormi ja keskisormi, olivat pahoin turvonneet ja niis-
sä näkyi myös ruhjeita. Myös Virtasen vasemmassa
poskipäässä oli iho rikki ja mustelman alkua. Virta-
nen toimitettiin vartijan saattamana terveyskeskuk-
sen päivystysvastaanotolle. Palattuaan puolen yön
jälkeen takaisin vankilaan sormet kipsissä Virtanen
pyytää päästä välittömästi eristykseen ja kysyy, kuin-
ka nopeasti voi saada siirron toiseen vankilaan.
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Sijoitettaessa Virtasta eristykseen päivystävä yli-
vartija jututtaa häntä ja tällöin Virtanen toteaa, ettei
hän uskalla enää asua tässä vankilassa, hyvä jos
missään. Sanoo kyllä onnistuneensa itsekin lyömään
ja potkaisemaan takaisin ainakin kerran, toisia oli
kuitenkin useampia. Hän ei kuitenkaan kerro nimiä.

Aamulla herätyksen ja aamutoimien yhteydessä ha-
vaitaan että vanki Jokisella on punoittava jälki sil-
mäkulmassa. Samoin hän selvästi ontuu toista jal-
kaansa. Hänkin sanoo eilen kompastuneensa olles-
saan liikuntasalissa.

Vartiopäällikkö suorittamissa kuulusteluissa tulee
esiin seuraavaa:

Aiemmin rauhallinen Virtanen oli muuttunut levotto-
maksi edellisellä viikolla. Hän oli kysellyt siirto-
mahdollisuuksista ja milloin Konnun kuljetukset tule-
vat. Keskiviikkona Virtanen pyrki johtajan puheille,
tämä oli kuitenkin tavoittamattomissa ja
apulaisjohtajakaan ei pitänyt kyseisenä päivänä vanki-
vastaanottoa. Hän jätti kuitenkin ylivartijalle siirto-
anomuksen “Pelsolle tai minne vaan kauas”.

Jokinen oli tullut taloon Konnulta tiistaina ja keski-
viikkona hänet oli sijoitettu töihin ja asumaan aiem-
min tunnettuna pyyntönsä mukaan samalle asuin-
osastolle kuin Virtanenkin, osastolla oli kuulemma
tuttuja ja siellä oli mennyt edelliselläkin kerralla hy-
vin.

Asiakirjoista ilmeni, että Virtanen ja Jokinen olivat
saaneet tuomion samasta jutusta. Oikeudenkäynti-
asiakirjoista ilmeni myös, että esitutkinnassa Virta-
nen oli myöntänyt jutun, Jokinen kiistänyt. Saman
esitutkinnan yhteydessä poliisi onnistui kytkemään
Jokisen myös pariin aiemmin pimeäksi jääneeseen
juttuun, joista tämä sai myös tuomion.

Nimilehdistä ja kurinpitoasiakirjoista ilmeni, että Vir-
tanen ja Jokinen sijoitettiin aluksi suorittamaan
tuomioitaan samaan laitokseen. Heille oli tullut kui-
tenkin riitaa melkein heti. Vartijat ehtivät väliin ja
asia jäi lähinnä sanalliseksi uhitteluksi. Merkintöjen
mukaan Jokinen oli syyttänyt Virtasta siitä, että oli
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jäänyt kiinni ja saanut tuomiot väittäen tämän puhu-
neen jutut Jokisen niskaan. Virtanen oli pyytänyt
tämän jälkeen siirtoa ja ensikertalaisena saikin siir-
ron avoimempaan laitokseen. Nyt Jokinen oli oman,
pitemmän tuomionsa kuluttua tarpeeksi hakeutunut
samaan laitokseen.

Virtanen kertoi häntä kuultaessa, että hän oli saanut
edellisellä viikolla tietää, että eräs hänen kanssaan
riidoissa oleva vanki oli tulossa lähiaikoina samaan
taloon, nimeä hän ei maininnut. Hän kertoi että yritti
saada ensin sovittua  ennalta tai saada muutaman
kaverin tuekseen, mutta kun tämä ei onnistunut, hän
päätti pyytää siirtoa muualle. Varmuuden vuoksi Vir-
tanen oli piilottanut omaan selliinsä alkuviikosta
verstaalta tuomansa putkenpätkän. Etenkin kun il-
meni, että tällä kaverilla oli vanhoja hengenheimolaisia
täällä jo ennestään. Nopeuttaakseen asiaa hän pyrki
johtajan luo, mutta tämä oli jossain poissa. Ensim-
mäinen ilta riitakaverin tultua oli kuulemma mennyt
epätavallisen rauhallisesti, itse asiassa oikeastaan
kukaan vanki ei ollut tekemisissä silloin hänen kans-
saan. Toisena iltana ulkoilun jälkeen riitakaveri ja pari
muuta oli iskeytynyt hänen kylkeensä kiinni osastol-
le palattaessa. He olivat ohjanneet Virtasen tämän
omaan selliin, laittaneet radion kovalle ja ruvenneet
lyömään. Virtasen onnistui tässä vaiheessa saada
piilottamansa putki käteensä ja lyödä sillä kerran,
osuma oli vain osittainen. Lopputapahtumat Virta-
nen kuittasi näyttämällä kipsattua sormensa ja kysy-
mällä, saako hän televisionsa eristysosastolle ja mil-
loin juna lähtee pohjoiseen.
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1.1  Rakenteelliset tekijät

1.1.1  Vankien sijoittelun periaatteet

Keskeinen tekijä rangaistuksen täytäntöönpanon onnistumiselle niin
vangin kuin vankilankin kannalta on onnistunut vankisijoittelu.
Siviiliyhteydet, oikeanlaiset toimintamahdollisuudet laitoksessa,
laitoksen vankirakenne ja sen turvallisuustaso vaikuttavat siihen, kuinka
vanki “viihtyy” sijoituslaitoksessa. Tällä on selvä vaikutus myös
väkivallan esiintymiseen. Sijoitukseen liittyy ristiriitaisia tekijöitä ja
painotus on paljolti arvokysymys. Esimerkiksi ikään perustuva jaottelu
todennäköisesti rauhoittaa osastoja, joilta nuoremmat ovat pois, mutta
toisaalta syntyy mahdollinen ongelmakeskittymä osastosta johon
nuoremmat on sijoitettu. Turvallisuuden suhteen sekä liian väljä että
liian tiukka kontrolli vähentävät koettua viihtyvyyttä.

Vangin sijoittamisesta laitokseen ja laitoksen sisällä säädetään
rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 3 luvun 2 ja 2 a §:ssä
sekä vankeinhoitoasetuksen 3 §:ssä. Vangin siirtämisestä säädetään
vankeinhoitoasetuksen 8 §:ssä.

Tulevaisuudessa sijoittelun oleellisia osia ovat sijoitteluyksiköissä
tehtävät selvitykset, toimintakyvyn arviointi sekä laitosten
turvallisuusluokitus.

Väkivallan uhan tai jo kärjistyneen konfliktin tullessa esiin on laitoksessa
selvitettävä tilanteen ratkaisukeinoja. Kyetäänkö tilannetta
sovittelemaan, voidaanko ristiriidan syitä muuten poistaa, onko
valvonnassa puutteita, kuka siirretään jos siirretään jne.
Turvauduttaessa automaattisesti vankilan sisäiseen tai vankiloiden
väliseen siirtoon jää oman toiminnan kehittämismahdollisuus ja -tarve
miettimättä. Samoin vankien on mahdollista hyödyntää tilannetta
järjestelemällä kuvitteellisten tilanteiden avulla haluamiaan siirtoja.
Käytännössä laitoksen omilla ratkaisuilla ei aina kyetä takamaan
osapuolten turvallisuutta muuten kuin voimakkailla lisärajoituksilla,
esimerkiksi erillään asuttamisella. Tällöin osapuolten siirrot saattavat
olla perusteltuja. Vakavammissa tilanteissa pelkkä laitoksessa
uudelleen sijoittaminen ei aina riitä. Myös laitoksien välinen siirto voi
vaatia ti lanteen laukaisemiseksi mahdollisesti l isätoimia.
Henkilökuntaan kohdistuvassa väkivallassa ja sen uhassa vankien siirrot
ovat myös yksi ehkäisykeino.
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1.1.2 Vankien toiminnot

Päivittäisellä toiminnalla sekä niiden sisällöllä on ilmeisesti suuri
merkitys väkivaltariskeihin. Tehdyn selvityksen mukaan vain 5 %
henkilöstöön kohdistuneesta väkivallasta käynnistyi vankien työ-,
opiskelu- tai vastaavissa ohjatuissa toimintatiloissa. Kuitenkin noin
70 % vangeista osallistuu päivittäin johonkin toimintaan ainakin osan
työaikaa. Näiden toimintojen sisältö tarjoaa ilmeisesti mahdollisuuden
normaaliin työnjohdon, opetuksen tms. kautta jäsentyvään
vuorovaikutukseen ilman jyrkkää vanki-henkilökunta vastakkain-
asettelua. Jotain tästä toiminnan suomasta mahdollisuudesta
positiivisempaan vuorovaikutukseen on varmasti siirrettävissä myös
valvontahenkilöstön ja vankien väliseen suhteeseen ilman että valvonta
ja järjestys vaarantuvat.

Toiminta ei kuitenkaan välttämättä anna tilaa väkivallattomalle paineen
purkamiselle, osin toimintamallit saattavat johtaa vangit jopa
kilpailutilanteeseen joidenkin niukkojen palvelujen suhteen (esimerkiksi
puhelimen käyttö). Eri palvelujen saanti olisikin järjestettävä
tasapuolisesti  ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden mahdollisimman
sujuvasti. Vangeille tarkoitettujen palvelujen jakelu ja tuotanto täytyy
järjestää myös niin, ettei niistä tule kaupankäynnin tai painostuksen
välineitä vankiyhteisössä.

Erilaiset toimintaohjelmat kuten Cognitive Skills - kurssit,
päihdeohjelmat  ja väkivallan vähentämiseen tähtäävät ohjelmat,
vaikuttavat jo vankila-aikana vankien käyttäytymiseen vaikka
ensisijainen tavoite onkin edesauttaa elämän sujumista vapautumisen
jälkeen. Päihdeohjelmien merkitys korostuu, koska ne toisaalta pyrkivät
suoraan vähentämään väkivallan kannalta erittäin merkittävää
riskitekijää, päihteiden käyttöä, ja toisaalta vaikuttavat esimerkiksi
syntymättä jäävien huumevelkojen kautta. Väkivallan vastaiset
ohjelmat ovat käynnistymässä suuttumuksen hallintaan tähtäävillä
lyhytohjelmilla. Näilläkin toivotaan olevan vaikutusta myös niin
henkilöstöön kohdistuvaan kuin vankien väliseenkin väkivaltaan

1.1.3 Vangin itsemääräämisoikeus

Vangin “autonomia” on huomioitava rakenteellisella tasolla. Kyseessä
on sekä toiminnallinen että fyysistä henkilöä ja hänen elinympäristöään
ja omaisuuttaan koskeva käsite. Itsemääräämisoikeuden rajat ovat
ahtaat. Kontrollin vaatimukset edellyttävät, että vanki, hänen tavaransa
ja tilat, joissa hän on, voidaan tarkastaa aina tarpeen mukaan. Hänen
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liikkumistaan rajoitetaan, hänen mahdollisuuksistaan osallistua ja hoitaa
asioitaan päättävät muut. Jopa ihmiset, joiden seurassa hän joutuu
olemaan ja asumaan, valitsevat toiset.

Puuttuminen vangin yksityisyyteen ei kuitenkaan saa olla mielivaltaista.
Usein henkilökuntaan kohdistuvan väkivallan tai sen uhan tahi vankien
välisen väkivallan välittömänä syynä on vangin kokema yksityisyyden
loukkaus. Tarkastuksen yhteydessä  vanki kokee, että hänelle tärkeitä
esineitä on käsitelty kaltoin tai asian hoitamisen edellytyksenä on
henkilökohtaisten asioiden esittäminen sellaisille väliportaille, joille ne
eivät kuulu. (Pyydä vartijalta lupa että pääset sosiaalityöntekijän luokse
jotta pääset asioimaan kotikunnan sosiaaliviranomaisten kanssa...)
Henkilöstön yhtenäinen, toiminnallisesti perusteltu toimintalinja vangin
autonomian rajojen määrittelyssä vähentää osaltaan ongelmatilanteita.
Näissä toimintalinjoissa tulee huomioida kullekin yksikölle sopivassa
suhteessa järjestyksen ja turvallisuuden sekä  muiden toimintojen
vaatimukset. Vangin yksityisyys on huomioitava myös suhteessa toisiin
vankeihin.

1.1.4  Fyysiset tilat

Laitosten fyysiset tilat poikkeavat suuresti toisistaan osan ollessa
nykyvaatimuksia vastaamattomia. Huonokuntoiset ja
epätarkoituksenmukaiset tilat vaikeuttavat tai estävät järkevän
konkreettisen ja toiminnallisen osastoinnin. Ne rajoittavat myöskin
toiminnan sisällön kehittämistä. Tilojen tason nostamisella voidaan
poistaa konfliktien syitä. Vessoittamisesta ei tule riitaa, jos vessaan
pääsee oman tarpeensa mukaan. Myös laitoksen sisäisten
kulkuyhteyksien järjestelyillä voidaan ehkäistä vaaratilanteita.
Vankiliikenteelle tulisi olla sellaiset reitit etteivät vangit pääse
työhuoneille, ruokailuun tms. mentäessä kulkemaan muiden osastojen
kautta ilman riittävää valvontaa. Vankien asiaton pääsy naapuri-
osastoille vaikeutuu jos osastojen välisiä ovia ei tarvitse pitää auki
vankilan toimintaan liittyvien kulkuyhteyksien takia. Osana
kulkuyhteyksiä on huomioitava eristysosastolle pääsy. Sinne tulee
päästä sisäkautta ja niin, ettei tarvitse kulkea toisten avoinna olevien
vankiosastojen läpi.

1.1.5 Laitosolot

Asianmukaiset laitosolot vähentävät mahdollisia konfliktitilanteiden
syitä niin vankien kesken kuin henkilökuntaankin kohdistuen. Laitosolot
ovat kokonaisuus joka muodostuu monen osa-alueen tuloksena.
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Toimiva terveydenhuolto, riittävät mahdollisuudet huolehtia
hygieniasta, tilojen siisteys ja vallitseva järjestys, ruoan laatu ja
ruokailun viihtyvyys  ovat esimerkkejä oleellisesti vankilan ilmapiiriin
vaikuttavista olosuhdetekijöistä.

1.1.6  Valvonta

Väkivaltaa voidaan ennalta ehkäistä myös vankeinhoitoviranomaisten
valvonta- ja tarkastusvaltuuksia käyttämällä. Valvonnalla ja
tarkastuksilla voidaan paljastaa väkivallantekosuunnitelmia ja löytää
väkivallantekovälineitä. Valvonta- ja tarkastusvaltuudet liittyvät muun
muassa vankien ja heidän käytössään olevien tilojen ja heidän
hallussaan olevan omaisuuden tarkastamiseen (RTL 3:3.1 ja TVL 5.1-
2 §), vangeilta peräisin olevien ja heille saapuneiden posti- ja muiden
lähetysten tarkastamiseen ja tarpeen vaatiessa lukemiseen ja heidän
puhelujensa kuuntelemiseen (RTL 2:9 ja TVL 13.1-2 §), tapaamisten
valvontaan ja vangin tapaajan henkilöntarkastukseen ja
tapaamiskieltoon (RTL 2:9a sekä TVL 13.3-4 §, 13a § ja 13 b §),
vangin henkilöntarkastukseen ja rangaistuslaitoksen, sen osaston tai
muun tilan erityistarkastukseen (RTL 2:9b.1 ja TVL 5.1 §) sekä
rangaistuslaitoksessa tai sen alueella oleskelevan tarkastamiseen (RTL
2:9e).

Valvonta on mitoitettava oikein ja saatava kattamaan oikeat paikat
oikeaan aikaan. Tämä edellyttää riittävän henkilöstön lisäksi kiinteää
vuorovaikutusta vankien toiminnan suunnittelun kanssa. Henkilöstön
käytön tulee olla joustavaa ja toimintaa edesauttavaa painopisteen
liikkuessa tarpeen mukaan. Vankien väliset väkivaltaisuudet
vaikeutuvat ja niiden ilmituloriski kasvaa, jos niille ei ole valvonnalta
piilossa olevaa tekopaikkaa. Välittömän valvonnan yhteydessä vartijalla
on mahdollisuus tarkkailla vankien käyttäytymistä ja saada käsitys
heidän mielialoistaan, kunnostaan jne. sekä ennakoida ja vaikuttaa
tulevaan. Tämä edellyttää kuitenkin riittävää ammattitaitoa ja
suhteellisen vakiintunutta palvelupaikkaa, jotta henkilöstöllä on
mahdollisuus tutustua  riittävästi vankeihin. Valvontatekniikan käyttöön
sisältyy resurssien kohdentamiseen liittyviä valintoja välittömän ihmisen
suorittaman ja teknisen valvonnan välillä. Tekniikan avulla on oikein
kohdennettuna vapautettavissa toiminnan painopistealueille tekijöitä
välittömään lähityöhön. Teknisellä valvonnalla on ennaltaehkäisevää
ja tutkintaa helpottavaa vaikutusta. Valvontaan liittyen olisi myös
mietittävä toimenkuvia siten, ettei  ainakaan niiden vuoksi muodostu
vangin kannalta mustavalkoisia “hyvä työntekijä-paha työntekijä”
asetelmia.
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Osa väkivaltaan johtavista ongelmista on sen kaltaisia, että
viranomaisten on hyvin vaikeaa niihin vaikuttaa. Esimerkiksi jo
syntyneen velan perintä, aiemmat vasikoinnit jne. aiheuttavat tilanteita,
joissa ainoa mahdollinen toimenpide on pitää konfliktin osapuolet
toisistaan erillään valvonnan ja sijoittelun keinoin.

1.1.7  Viestintäympäristö

Organisaation on pystyttävä ottamaan vastaan ulkoa tuleva tieto sekä
saatava talteen omasta toiminnastaan syntyvä toiminnallisesti arvokas
tieto. Nämä tiedot on edelleen kyettävä analysoimaan ja välittämään
niille, joiden työtä ne koskevat. Tämä edellyttää, että 1) havaitaan
saadun tiedon olevan mahdollisesti merkityksellistä organisaatiossa,
2) tiedon kulkua varten on kanava (se voi olla yhteinen raporttitilaisuus,
sähköposti, kirjallinen raportointi jne.), 3) tieto välitetään eteenpäin,
4) tiedon tarvitsijalla on pääsy käsiksi tietoon ja 5) hän ymmärtää
tämän tiedon olevan merkityksellinen itselleen.

Vankilassa tämä tarkoittaa sitä, että toiminnallinen ja muu tieto
välitetään jollakin sellaisella tavalla eteenpäin, että se saavuttaa
tarpeelliset tahot vuoronvaihdoista, lomista, sairastumisista,
palveluspaikan vaihdoksista jne. huolimatta.

1.2 Yksilölliset tekijät

Yksilöllisten  tekijöiden ennakoiva huomiointi edellyttää hyvää seuranta-
järjestelmää ja ammattitaitoa tunnistaa mahdolliset tulevista ongel-
mista varoittavat merkit. Oleellista on, että toiminta tapahtuu lähellä
vankia. Tällöin vangin tuntemus paranee ja muutokset käytöksessä ja
ilmapiirissä havaitaan. Samoin vangeille tarkoitetut toiminnot voivat
tarjota mahdollisuuden jännitteiden syntyä ehkäisevään vuorovaiku-
tukseen toisaalta vangin ja henkilöstön välillä ja toisaalta vankien kes-
ken. Vangin tuntemista voidaan lisätä myös systemaattisilla
arviointijärjestelmillä, mm käyttöön otetulla vangin työ- ja toimintaky-
vyn arviointimenettelyllä. Tulevat sijoittajayksiköt saavuttanevat myös-
kin aiempaa paremman tietämyksen vangista; hänen tarpeistaan ja
mitä rangaistuksen menestyksellinen täytäntöönpano hänen osaltaan
edellyttää.

Yksilötasolla mahdollisia väkivaltatapauksia voidaan estää järjestämällä
vangeille, jotka ovat syyllistyvät väkivaltaan,  mahdollisuus osallistua
aggression hallintaan tähtääviin toimintaohjelmiin. Toistuvasti
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väkivallan kohteeksi joutuvien vankien osalta on myös selvitettävä
syitä tilanteeseen. Taustalla saattaa olla esimerkiksi päihteiden
käytöstä johtuva velkaantuminen, jolloin tilanteeseen saattaisi auttaa
vangin saaminen mukaan päihteettömyyteen tähtääviin toimintoihin.
Vankien välisten  tilanteiden osalta yksi lähtökohta on vihamieskartoitus
ja sen tietojen hyödyntämien vankisijoituksessa. Tarkoituksena on,
että mm. esitutkinta- ja oikeudenkäyntiasiakirjoista ilmeneviin tietoihin
tutustutaan ja ne samoin kuin vankilan oman toiminnan yhteydessä
tietoon saadut sekä vangin itsensä ilmoittamat seikat analysoidaan ja
yhdistetään. Nykyinen toiminta on tässä suhteessa enemmänkin
reagoivaa kuin aktiivista. Toiminta on toisaalta pelkäävän vangin
sijoittamista mahdollisimman turvalliseen ympäristöön ja toisaalta
mahdollisen tiedossa olevan uhkaajan toimintamahdollisuuksien
eliminointia. Yleisemmin toiminta on vihamielisten osapuolten pitämistä
erillään toisistaan.

Tulevissa järjestelmissä on päästävä sen kaltaisiin ratkaisuihin, missä
siirrettävän vangin osalta tarkistetaan mahdolliset tiedossa olevat
vihamiehet.

Henkilökuntaan kohdistuvan väkivallan osalta on myöskin kyettävä
huomioimaan tietoon tulleet merkit mahdollisista vihasuhteista. Takana
saattaa olla kostopyrkimyksiä, jotka perustuvat väärinkäsityksiin tai
todellisiin tilanteisiin. Vanki kokee jonkun henkilökunnan jäsenen
erityisesti toimineen siten, että hänen etunsa ei ole tullut huomioitua
tai hänen asemansa on huonontunut ilman syytä.

Mikäli vanki tuo esiin  ärtymyksensä johonkin määrättyyn henkilöstön
jäseneen tai mikäli vangilla ja henkilökunnan jäsenellä on toistuvasti
kahnauksia, asiaan on reagoitava nopeasti. Vihamielisyys tai muu
erimielisyys on otettava soveltuvalla tavalla käsittelyyn osapuolten
kanssa. Henkilöstön yhtenäinen toimintalinja ehkäisee osaltaan ennalta
erimielisyyksien ja vihasuhteiden syntyä vangin ja henkilökuntaan
kuuluvien välille.

Tapausanalyysi:
Esimerkkitapauksessa yleisten periaatteiden mukainen sijoittamien,
joka saattoi palvella hyvin muita tavoitteita, johti riitapukarit samaan
vankilaan. Edelleen sijoittaminen laitoksessa vangin toiveen mukaisesti
mahdollisti konkreettisen yhteenoton.

Sijoittamiseen, tapahtui se sitten kaavamaisesti tai erityisistä syistä,
liittyy ongelmia tilanteiden ennakoinnin kannalta. Oleellista on,
minkälaisia taustatietoja päätöksen tueksi on käytettävissä. Yleisten
periaatteiden mukainen sijoitusjärjestelmä ei kyennyt huomioimaan
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olemassa olevia tietoja (osallisuus samaan rikokseen, merkintä
kurinpitolehdessä ja uhrin aiempi omasta pyynnöstä tapahtunut siirto).
Järjestelmän rutiineihin ei kuulunut niiden tarkistus ja yhdistäminen
kohdevankilan vankien tietojen kanssa. Tässä tapauksessa myöskään
yksilöllisessä sijoituksessa vankilan sisällä ei huomioitu mainittuja
riskistä kertovia tietoja. Yksilöihin sidottua riskitietoa ei käytetty
hyväksi.

Valvonnalta jäi esimerkkitapauksessa piiloon tai huomioimatta sekä
ennakoivia seikkoja että itse tilanne. Välittömän valvonnan osalta ei
toteutunut ainakaan ennakoivien seikkojen riittävä tunnistaminen.
Samoin itse tilanteeseen liittyvät tapahtumat, ohjaaminen selliin,
epätavallisen kovaääninen  musiikki ym., jäivät huomiotta. Sitä, kuinka
hyvin  laitoksen fyysiset ja toiminnalliset rakenteet ylipäätänsä olivat
tapahtumapaikkojen osalta kunnossa, esimerkki ei kerro. Ilmeisesti
valvonnan kattavuutta ja riittävyyttä suhteessa liikkeellä olevien
vankien määrään ja kulkureitteihin olisi kuitenkin arvioitava. Vanki ei
myöskään onnistunut ennakoivissa yrityksissä tavata laitoksen
henkilökuntaa asian takia.

Jälkikäteen todettiin, että Virtasen käyttäytymisen muutos oli
huomattu ennen tapahtumia. Samoin hän oli kysellyt kuljetuksista ja
siirroista sekä pyrkinyt johtajan puheille ja jättänyt siirtoanomuksen.
Tietoja ei kuitenkaan oltu huomioitu, saati yhdistelty ja palautettu
takaisin toimintaa ohjaavaksi tiedoksi.
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Toimintapolitiikan linjauksessa huomioitavaa

Henkilöstön toimintalinjan tulee olla yhtenäinen ja
perusteltu. Sen tulee viestiä, että väkivaltaa ei hy-
väksytä.

Ennakoituun tilanteeseen puututaan mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa odottamatta sen kärjistymistä
pidemmälle.

Henkilöstön koulutus konfliktitilanteita varten tulee
olla laaja-alaista käsittäen mm riskien tunnistamisen,
tilanteeseen vaikuttavan vuorovaikutuksen sekä tar-
peellisen voimankäyttökoulutuksen.

Tiedon hallinta

Vankeja ja toimintaa koskevan tiedonkäsittely-
prosessin on oltava tehokas. Mahdollinen merkityk-
sellinen tieto on tunnistettava ja rekisteröitävä. Tie-
dot on yhdisteltävä ja analysoitava. Saadut tulokset
on saatava palvelemaan niin yleisellä kuin
yksilötasollakin ratkaisujen tekoa.

Ennaltaehkäisy tavoitteen toteutumiseksi kulloinkin
tarpeellinen tieto vangista on oltava hänen kanssaan
tekemisissä olevien tai häntä koskevia päätöksiä te-
kevien henkilöstön jäsenten käytössä. Tiedonkulun
on toimittava niin henkilöstöryhmien välillä kuin
työvuoronvaihtojenkin yli.

Tiedonhallinta ja -hankinta sekä analysointi on
vastuutettava ja resurssoitava.

Toiminta ja toiminnot

Henkilöstöllä on oltava mahdollisuus tuntea ne van-
git joiden kanssa he pääsääntöisesti työskentelevät.

Henkilöstöryhmien välinen yhteistyö on välttämä-
töntä.

Muun rikollisen toiminnan, erityisesti huumekaupan,
estäminen ehkäisee myös väkivaltaa.
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Vankien ohjatut ja tavoitteelliset toiminnot vähentä-
vät väkivaltariskiä.

Ongelmanratkaisuun ja aggression hallintaan tähtää-
vät ohjelmat voivat vaikuttaa jo vankilaympäristössä.

Sijoittaminen

Vangin sijoituksessa on muun vaikuttavan tiedon li-
säksi oltava käytettävissä mahdollisesti olemassa
oleva tieto häneen liittyvistä riskeistä väkivallan te-
kijänä tai uhrina.

2. Tilanteessa toimiminen
Tavoite:  Minimoida haitalliset seuraukset kaikkien osapuolten kannalta

Väkivaltaisiksi muuttuvien tilanteiden tekijä ja kohde ovat useimmiten
vuorovaikutuksessa keskenään. Toisen toiminta vaikuttaa siihen,
kuinka toinen jatkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että molempien osapuolten
toiminnalla on merkitystä lopputuloksen kannalta. Suurin osa
henkilöstöstä kokeekin väkivaltatilanteiden olevan jollakin tapaa
ohjattavissa (Vartia & Hyyti).

On kuitenkin tilanteita, joissa väkivalta on kohteena olevan henkilön
kannalta välitöntä, ilman edeltävää vuorovaikutusta tapahtuvaa.
Näissäkin tapauksissa vuorovaikutusta on voinut tapahtua jonkun
toisen kohteen tai tekijän edustamaan tahoon kuuluvan kanssa.
Kohteeksi joutunut vartija edustaa systeemiä, jonka vanki kokee
loukanneen oikeuksiaan. Velkojen perinnän kohteeksi joutunut vanki
on ollut vuorovaikutuksessa tavaran toimittajaan X, itse väkivaltaisen
teon toteuttaa torpedo Y.

Tapausseloste:
Vanki Virtanen (vankeusvanki ja tutkintavanki) sai
tiedon, että tuomio hovioikeudesta tuli täytäntöön-
panoon. Tuomiota oli nyt yhteensä yli neljä vuotta.
Vapautumiseenkin olisi kolme vuotta, selkeästi enem-
män kuin käräjäoikeuden jäljiltä olisi ollut sekä enem-
män kuin Virtanen oli itse odottanut. Virtasen pyyn-
töön tulla sijoitutetuksi sijoitusmääräyksistä poike-
ten aiemmin tuttuun ja lähellä kotipaikkaa olevaan
vankilaan ei myöskään suostuttu.



47

Seuraavana aamuna Virtanen ei ilmestynyt työhuo-
neelle. Työhuoneelta ilmoitettiin klo 7:15 asiasta
asuinosastolle. Vartija  Mäkinen tarkisti uudelleen
osaston sisälle jääneet. Virtanen löytyi osaston
putsarin sellistä kahvia juomassa. Mäkinen kysyi syy-
tä Virtaselta siihen, ettei tämä ollut mennyt
työhuoneelle. Virtanen sanoi sopineensa apulaisjoh-
tajan kanssa, että menee tämän luo heti aamulla
saadakseen selvittää tuomiotaan ja siirtoaan. Virta-
nen esitti asian vakuudeksi apulaisjohtajan lähettämän
lapun, jossa oli sovittu kellonajaksi 9:15. Tähän Mä-
kinen totesi että hän tarkistaa asian ja että Virtanen
lähtee nyt joka tapauksessa työmaalle. Hänet
noudetaan sitten sieltä. Ja edelleen, että osastolle
sisälle jäävien vankien kuuluisi joka tapauksessa olla
omassa sellissään lukkojen takana eikä irrallaan käy-
tävillä. Virtanen syytti Mäkistä pikkumaisuudesta ja
sanoi, että tämän vastapelurikin jätti sellin oven auki,
jos vanki jäi jostain syystä osastolle. Virtanen lähti
kuitenkin Mäkisen kehotuksesta tämän saattamana
työmaalle urputtaen koko ajan. Virtanen ennusteli
puheissaan, että Mäkiselle työnteko voipi käydä ras-
kaaksi, ellei tämä ymmärrä vähän löysätä. Ja että
hänelläkin näyttäisi olevan hyvää aikaa muutaman
vuoden ajan lisätä taakkaa. Palattuaan työhuoneelta
Mäkinen tarkasti Virtasen asiointiajan. Tämä piti paik-
kansa, mutta asia oli jäänyt ilmoittamatta asuin-
osastolle ja työmaalle.

Aikanaan Virtanen haettiin apulaisjohtajan vastaan-
otolle. Hän oli tällöin edelleen haukkunut saattavalle
vartijalle Mäkistä ja luvannut, että tämä saa vielä
opetuksen. Apulaisjohtajan luota Virtanen palautet-
tiin asunto-osastolle. Paikalla olivat vartija Mäkinen,
osaston ylivartija  sekä Virtasen osastolle tuonut
vartija Salonen. Koska ruokailuun oli enää vajaa tun-
ti aikaa ylivartija päätti, että Virtasta ei enää vietäisi
työhuoneelle, vaan hän saisi jäädä osastolle selliinsä
odottamaan ruoka-aikaa. Virtanen oli hyvin vihainen
apulaisjohtajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen.
Lomat ja avolaitoskuviot olisivat seis pitkän aikaa.
Virtanen potkaisi osaston vankitiloihin johtavaa pääty-
ovea odottaessaan, että hänet laskettaisiin sisään.
Ylivartija päätti lähteä ovea jo avaamassa olleen
Mäkisen perään vinkaten samalla myös Salosen mu-
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kaan. Osastolla Virtanen meinasi mennä suoraan oles-
kelutiloihin, jolloin Mäkinen komensi häntä menemään
omaan selliinsä. Tällöin Virtanen alkoi syyttää Mäkistä
itsensä vainoamisesta ja uhkaili tätä. Mäkinen avasi
Virtaselle tämän sellin oven, mutta Virtanen jäi oven
suuhun seisomaan ja jatkoi suunsoittoaan. Paikalle
jo tullut ylivartija yritti rauhoittaa Virtasta ja käski
tätä menemään sisään sellinsä. Virtanen kuitenkin
jatkoi suunsoittoaan ja totesi Mäkisen olevan
vittumaisin pilkunnussija koko talossa ja että sellai-
set kyllä opetetaan tai lopetetaan. Tällöin Mäkinen
yritti olkapäästä kiinni ottaen ohjata Virtasen selliinsä.
Virtanen kääntyi tällöin ympäri ja potkaisi karate-
tyylisen potkun sellin oveen aivan sitä aukipitäneen
Mäkisen viereen todeten, että seuraavan kerran kun
tulet yksin kohdalle niin…

Tässä vaiheessa Virtanen, joka ei enää vastustellut,
suljettiin selliinsä odottamaan jatkotoimia.

2.1   Riskien tunnistaminen

Väkivallan esiintymien vankilassa ei ole sattumanvaraista. On
tunnistettavissa niin tilanteeseen kuin henkilöihinkin liittyviä
riskitekijöitä. Väkivaltaiseen käyttäytymiseen vankien osalta vaikuttavia
yleisiä riskitekijöitä ovat mm. rangaistuksen pituus ja vangin
mahdollinen sitoutuminen päihteiden ympärillä pyörivään elämään
käyttäjänä, välittäjänä, myyjänä tms. roolissa. Edelleen riskitekijöitä
ovat hetkelliseen elämäntilanteeseen liittyvät tekijät. Tällaisia ovat
mm. erilaiset viranomaisten päätökset seurauksineen sekä
yksityiselämän olosuhteissa tapahtuneet muutokset. Viimemainittuja
ovat mm. suhteet omaisiin, mustasukkaisuus sekä siviiliyhteyksiin
liittyvä tiedonkulku.

Vankilaan liittyvät poikkeukselliset tapahtumat kuten vangin kuolema,
karkaamiset ja niiden jälkiseuraamukset, lakot yms. voivat omalta
osaltaan vaikuttaa vankilan ilmapiiriin ja lisätä väkivaltaisten
tapahtumien riskiä. Näihin tilanteisiin voi liittyä myös ryhmäesiintymisiä,
jolloin tilanteiden käsittely vaatii erilaista osaamista kuin yksittäisten
henkilöiden kohdalla.
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Konkreettisia riskitilanteita henkilökunnan kannalta vankilassa ovat
mm.

-Vastentahtoiset siirrot, uudet tuomiot, kurinpitorangaistukset,
kielteiset päätökset

-Puuttuminen vangin olemiseen kieltämällä, käskemällä, moittimalla
tahi olemalla mahdollistamatta vangin toivomaa ratkaisua

-Tarkastustoiminta kohdistui se sitten henkilön kunnon toteamiseen,
hänen hallussaan oleviin varusteisiin ja tavaroihin tai hänen selliinsä.

-Eristämistilanteet

Päihteet liittyvät usein erityyppisiin riskitilanteisiin.

Henkilöstön kannalta on oleellista, että he tiedostavat kussakin
tapauksessa mukana oleviin henkilöihin sekä tilanteeseen ja sen
erilaisiin kehitysmahdollisuuksiin liittyvät riskit.

2.2  Tilanteen havaitseminen
Vankien välinen väkivalta tulee esiin yleensä seurauksien kautta
jälkikäteen, vasta kun akuutti tilanne on ohi. Tällöinkin osapuolet
useimmiten kiistävät mitään tapahtuneen. Henkinen väkivalta on
yleensä vain välillisesti pääteltävissä. Havaitsemista ei voitane parantaa
muuten kuin lisäämällä henkilöstön läsnäoloa vankien joukossa. Voisi
olettaa että spontaanit maltinmenetyksestä johtuvat välien selvittelyt
tulevat helpommin tietoon, samoin niihin liittyen ollaan kenties hiukan
valmiimpia puhumaan taustoista. Sen sijaan velkojen perimiseen tms.
liittyvä väkivalta tapahtuu suunnitellummin ja niissä uhri on usein
selkeästi peloissaan ja haluton puhumaan.

Henkilöstöön kohdistuva väkivalta tulee tietoon  kohteen subjektiivisen
kokemuksen kautta periaatteessa tapahtumahetkellä. Käytännössä
myös henkilöstöön kohdistuvasta väkivallan tunnusmerkistön
täyttävistä teoista vain osa tulee rekisteröityä ja siinä mielessä
havaituksi. Usein uhkaava käyttäytyminen ja jopa vähäisempi
fyysinenkin kontakti koetaan melko pitkälle työhön kuuluvaksi.
Tilannetta ei ehkä oteta täydestä tai se siedetään osana vangin
hetkellistä maltin menetystä.
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2.3  Puuttuminen

Väkivaltaa tai sen uhkaa sisältävään tilanteeseen tulee puuttua siten,
että väkivallan aste jää mahdollisimman vähäiseksi. Mitä aiemmassa
vaiheessa vuorovaikutusta tilanteen mahdollinen kehittyminen
väkivaltaiseksi huomioidaan, sitä paremmat ovat mahdollisuudet
suunnata toimintaa mahdollisimman vähän väkivaltaa sisältäväksi.

Vankien välisessä, jälkikäteen havaitussa tilanteessa puuttuminen on
käytännössä saatujen vammojen hoitamista ja tapaukseen liittyvän
tutkinnan turvaamista. Akuutissa, jo fyysiseksi väkivallaksi edenneessä
konfliktitilanteessa estetään väkivallan jatkuminen, hoidetaan
mahdolliset vammat ja turvataan tutkinta. Akuutissa tilanteessa on
huomioitava välittömien toimien tasapuolisuus vankien kannalta ja
varottava, ettei väkivalta suuntaudu tilannetta rauhoittavaan
henkilöstöön.

Vankien välisiin riitoihin puuttuminen ennen kuin ne etenevät väkivallan
asteelle on vaikea asia. Ensinnäkin riidat eivät tule useinkaan tietoon
ja toiseksi jos ne ovat tiedossa, voi puuttuminen helposti johtaa
osapuolten keskinäisiin vasikointisyytteisiin. Vankien välisistä riidoista
saatuihin tietoihin on kuitenkin suhtauduttava vakavasti ja pyrittävä
löytämään tapauskohtaisesti oikea tapa niiden esille ottamiseen.
Mahdollisia menetelmiä ovat tilanteista riippuen mm riidan osapuolten
kanssa yhdessä tai erikseen käytävät keskustelut tai puhuttelut sekä
osastokokoukset.

Henkilökuntaan kohdistuvan väkivallan osalta reagoinnin täytyy
tapahtua välittömästi, kun tilanteen koetaan sisältävän uhkaavia
elementtejä tai voivan kehittyä sellaiseksi. Kyse on paljolti
ammattitaidosta, kyvystä erottaa usein rutiininomaisesti toistuvista
tilanteista riskejä sisältävät ja reagoida niihin tilanteen vaatimalla
tavalla. Mitä myöhäisempään vaiheeseen reagointi jää, sitä
vähäisemmäksi käyvät vaihtoehtoiset toimintamallit. Osa ratkaisuista
on yksilön omia, osa kulloinkin toiminnasta vastaavan tahon. Itse
reagointitapa voi vaihdella ti lanteesta vetäytymisestä ja
tuumaustauosta välittömään mahdollisimman suurella miesvoimalla
tapahtuvaan tilanteen haltuunottoon.

2.4  Yhtenäiset toimintamallit

Henkilökunnan yhteneväinen käytäntö ja tulkinta  noudatettavista
säännöistä poistaa osan konfliktien syistä edellyttäen, että tulkinta
vastaa kohtuudella myös vankien käsitystä sääntöjen sisällöstä.
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Itse väkivaltatilanteisiin liittyen yhtenäinen toimintamalli on vankien
kannalta ennustettava ja mahdolliset seuraukset ovat siten paremmin
ennalta selvillä. Yhtenäisen toimintamallin tulee viestittää, mikä on
siedetyn käyttäytymisen raja ja mitä rajan rikkomisesta seuraa.

Henkilöstön kannalta tiedostettu yhtenäinen toimintamalli helpottaa
samansuuntaista toimintaa yllättävissä tilanteissa, joissa mukaan
joutuvat ihmiset valikoituvat tilanteen eivätkä suunnitelman mukaan.

Yhtenäisyyden luomiseksi on tarpeen, että yleisten normien ja ohjeiden
perusteella luodaan vankilan sekä sen osien, yksiköiden ja osastojen
tasoiset ohjeet käytännöistä.  Käytäntöjen tarkoituksenmukaisuutta
ja toimivuutta on tarkasteltava säännöllisesti.

Yhtenäisten käytäntöjen ja menettelytapojen luonnissa harjoittelulla
ja käytävällä keskustelulla on suuri merkitys. Harjoittelussa on
huomioitava yksittäinen työntekijä omassa ympäristössään, esimerkiksi
työhuoneessa, käytävällä tai selliosastolla sekä toiminta ryhmässä.

2.5  Toimenpiteiden oikea mitoitus

Vankeinhoitoviranomaisten oikeus käyttää voimakeinoja
väkivaltatilanteessa perustuu rikoslain 3 luvun 8 §:n 2 momenttiin.
Sen mukaan mikäli vanki yrittää karata tai tekee vastarintaa vartijalle,
on oikeus käyttää sellaisia voimakeinoja, joita karkaamisen estämiseksi
tai järjestyksen ylläpitämiseksi voidaan olosuhteisiin nähden pitää
puolustettavina. Voimakeinojen käyttö voi lisäksi perustua
hätävarjeluun (rikoslaki 3:6 ja 7) ja pakkotilaan (rikoslaki 3:10).

Toimenpiteiden oikeaa mitoitusta arvioitaessa on otettava huomioon
sekä välttämättömyys- että suhteellisuusperiaate.

Välttämättömyysperiaate tarkoittaa sitä, että voimaa saadaan käyttää
vain sen verran, mikä on välttämätöntä tavoitteen saavuttamiseksi.
Voimankäyttöä ei myöskään saada aloittaa ennen kuin se on
välttämätöntä ja voimankäyttö tulee lopettaa heti kun se ei ole enää
välttämätöntä eli heti kun tavoite on saavutettu.

Suhteellisuusperiaate tarkoittaa, että tavoitteen tärkeyden ja
käytettävän voiman tulee olla oikeassa suhteessa toisiinsa eli voiman-
käytön tulee olla puolustettavaa. Puolustettavuuden arvioinnissa
huomioon otettavia seikkoja voidaan hakea rikoslain 3 luvun 8 §:n 2
momenttia uudemmasta poliisilain 27 §:stä. Sen 2 momentin mukaan
voimakeinojen puolustettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon
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tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus, käytettävissä
olevat voimavarat sekä muut tilanteen kokonaisarvosteluun vaikuttavat
seikat. Viittaus tehtävän kiireellisyyteen tarkoittaa muun muassa sitä,
että joskus suhteellisuusperiaatteesta seuraa, että tavoitteesta tulee
vähemmän kiireellisessä tilanteessa väliaikaisesti luopua, jos sen
toteuttamiseen tarvittaisiin suhteettoman suurta voimankäyttöä.
Luopuminen on kuitenkin yleensä väliaikaista eli toimenpide toteutetaan
myöhemmin esimerkiksi tilanteen rauhoituttua. Viittaus käytettävissä
oleviin voimavaroihin tarkoittaa muun muassa sitä, että joskus
niukkojen voimavarojen tilanteessa joudutaan käyttämään enemmän
voimaa kuin jos voimavaroja olisi käytettävissä enemmän. Kun
voimavaroja on paljon, väkivaltatilanne saatetaan saadaan
ennaltaehkäistyä jo voimannäytöllä tarvitsematta turvautua
voimankäyttöön. Tähän liittyvät ohjeet siitä, että väkivaltaista vankia
käsittelemään on varattava vartijoiden työturvallisuuden ja vangin oman
turvallisuuden vuoksi riittävä määrä vartijoita. Vaikka vanki ei
luopuisikaan väkivallasta vartijoiden ylivoiman havaitessaan, hänen
väkivaltaisuuttaan voidaan joka tapauksessa rajoittaa paremmin
suuremmalla joukolla. Vastaavasti esimerkiksi oikein ajoitetulla
käsiraudoittamisella voidaan ennaltaehkäistä rimpuilusta aiheutuvia
vammoja. Voimannäytön osalta on kuitenkin muistettava, ettei se
saa olla provosoivaa.

Vangin kahlehtimisesta ja yksinäishuoneeseen sijoittamisesta väki-
valtaisuuden hillitsemiseksi säädetään rangaistusten täytäntöön-
panosta annetun lain 2 luvun 11 §:ssä, tutkintavankeudesta annetun
lain 15 §:ssä sekä vanginkuljetusasetuksen 7 §:ssä ja vankivaunu-
ohjesäännön 16 §:ssä. Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto on an-
tanut turvaamistoimenpiteiden käytöstä yleiskirjeet n:o 346/4/19/
26.3.1980 ja n:o 381/4/25/6.10.1981. Vangin kahlehtimisesta ja
yksinäishuoneeseen sijoittamisesta väkivaltaisuuden hillitsemiseksi
oikeusministeriölle ilmoittamisesta säädetään vankeinhoitoasetuksen
65 §:ssä ja vankivaunuohjesäännön 17 §:ssä. Ilmoittamisesta on
määrätty myös oikeusministeriön vankeinhoito-osaston yleiskirjeissä
n:o 346/4/19/26.3.1980 (Turvaamistoimenpiteiden käyttö) ja n:o 299/
4/16/31.5.1977 (Kurinpitotilasto ja kurinpitoilmoitus). Vangin pitempi-
aikaisesta erillään pitämisestä toisen hengen ja terveyden vakavan
vaarantamisen estämiseksi säädetään rangaistusten täytäntöönpanosta
annetun lain 3 luvun 9 §:ssä ja määrätään oikeusministeriön
vankeinhoito-osaston määräyksessä nro 4/011/94 (RTA 3 luvun 9
§:n 2 momentin soveltamisesta).
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2.6  Johtaminen tilanteessa
Henkilökunnan puuttuessa tilanteeseen on keskinäisten johtosuhteiden
oltava selvät. Perustana tulee olla selkeä organisaatio ja määritellyt
käskyvaltasuhteet. Ylivartijan asemaa vartijoiden esimiehenä on
selkeytettävä edelleen. Johtamiseen kuuluu  tilanteisiin liittyvä
tehtävien jako sekä tarvittavien ja käytössä olevien resurssien arviointi
ja kohdentaminen. Poikkeuksellisissakin tilanteissa toiminta on
pyrittävä organisoimaan siten, etteivät kriittiset palvelupaikat jää ilman
miehitystä. Tämä jättäisi vangeille mahdollisuuden hyödyntää
valvonnan puutetta järjestetyn tilanteen avulla.

Usein tilanteet käynnistyvät kuitenkin ilman mahdollisuutta
valmistautua. Tällöin korostuu opittujen ja harjoiteltujen toimintamallien
merkitys ja paikalla olevan henkilöstön tottumien työskentelemään
yhdessä. Näissäkin tapauksissa tilanteen johtaminen on selkeytettävä
mahdollisimman pian.

Osana tilanteiden hallintaa on tarvittaessa vankilan ulkopuolisen avun
hankkiminen. Tilanteen niin vaatiessa on johtamisesta vastaavan
pyydettävä apua muilta viranomaisilta. Johtamisen kannalta tämä
tarkoittaa yhdessätoimimistilanteissa vallitsevien johtosuhteiden
selkeyttä ja tiedostamista. Viranomaisten yhteistoimintaa ohjeistettae-
ssa on kirjattava miten tilanteen johtovastuu määräytyy eri toimijoiden
kesken. Avun pyytämisen kynnys ei saa olla liian korkea. Kyseessä
on viranomaisten yhteistyö, ei kunnia-asia. Tavoitteena  on turvata
tilanteen ratkaiseminen kaikkien osapuolten kannalta mahdollisimman
pienin riskein.

Paikallisesti on sovittava ennalta yhdessä toimintaan liittyvistä
järjestelyistä eri viranomaistahojen kanssa (poliisi, pelastuslaitos, tulli,
rajavartiosto tms.). Osana järjestelyjä yhteistoimintaviranomaisille on
annettava riittävät tiedot vankilaympäristössä toimittaessa
huomioitavista asioista.

2.7  Kriisiviestintä
Väkivaltaiset tapahtumat saattavat kriisiyttää toimintaa yksilöiden ja
organisaation tasolla.

Viestinnän rooli itse tilanteessa on kaksijakoinen. Ensinnäkin itse
tilanteen hoitaminen edellyttää viestintää. Hälytys, tieto avuntarpeesta
samoin kuin käskyt avun ohjaamiseksi oikeaan paikkaan ja tilanteeseen
puuttumiseksi ovat viestejä. Toiseksi tilanteen aikaisella ja siihen
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välittömästi liittyvällä sisäisellä ja ulkoisella tiedottamisella on suuri
merkitys huhujen ehkäisemiseksi ja mielialojen rauhoittamiseksi.
Vankilaympäristössä kriisiviestinnän ja tiedottamisen on katettava
soveltuvalla tavalla myös vangit.

Kriisiviestinnän lähtökohtana tulee olla oikeellisuus ja nopeus. Tietoja
annetaan sitä mukaa kun asiat varmistuvat tai niille löytyy selitys.
Olettamuksia tai arvioita syistä ja syyllisistä ei esitetä. Tiedottamisen
tulee olla pitkäjännitteistä kattaen koko tapahtumaketjun keston.

Kriisiviestinnän valmiuden  on oltava pysyvä. Vankiloissa on osoitettava
vastuuhenkilöt ja mietittävä keinot ja välineet joilla tiedon välittäminen
eri ryhmille tapahtuu. Järjestelyjen on sisällettävä myös ohjeet
tarpeellisista sijaisjärjestelyistä sekä siitä kuinka tarpeelliset henkilöt
tavoitetaan aina.

2.8  Vankilan ulkopuolella tapahtuvat
väkivaltatilanteet

Vankeihin kohdistuvan väkivallan eräs muoto on heidän
painostamisensa omaisiin kohdistetun uhkailun tai väkivallan avulla.
Omaisille esitetään myös uhkailuja siitä, että vangille tapahtuu jotakin
elleivät he suostu vaatimuksiin. Usein kyseessä on velkojen perintä
missä velkojalle on yhdentekevää onko maksaja vanki itse vai hänen
omaisensa.

Joissakin tapauksissa vangit uhkailevat itse omaisiaan tai muita
henkilöitä, kuten esimerkiksi heidät poliisille ilmoittaneita. Uhkailu
aiheuttaa usein pelkoa ja onkin tärkeää että tietoon tulleisiin tapauksiin
suhtaudutaan vakavasti. Poistumislupien ja vapauttamisten yhteydessä
on pyrittävä tarvittaessa yhteistyössä poliisin kanssa varmistamaan
ettei uhkailun kohde joudu vaaraan. Uhkailun kohde voi saada suojaa
esimerkiksi lähestymiskiellon kautta.

Vankiloiden henkilökuntaan ja heidän omaisuuteensa on kohdistunut
työstä johtuvaa väkivaltaa tai sen uhkaa myös työajan ulkopuolella.
Osassa vankien vankilassa tekemistä henkilöstöön kohdistuvista
uhkauksista uhataan nimenomaan joko uhkaajan itsensä tai jonkun
muun toimesta siviilissä tapahtuvilla teoilla.

Vankilan ulkopuolisissa tapauksissa toimiva viranomainen on poliisi.
Poliisiyhteistyö on tärkeää tietojen vaihdon ja mahdollisen suojautu-
misen ja todentamisen suhteen. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi
puhelujen nauhoittaminen uhkauksien todentamiseksi. Kokonaiskä-
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sityksen kannalta on tärkeää että vankilan ulkopuolella tapahtuneista
vankilasta tai vankilassa työskentelystä johtuvista väkivalta- tai
väkivallanuhkatapauksista saadaan tieto myös vankilaviranomaisille.

Vankeinhoitoviranomaisten rikoslain 3 luvun 8§:n 2 momenttiin
perustuva voimankäyttöoikeus rajoittuu lähtökohtaisesti vankilan
alueeseen ja vanginkuljetusvälineisiin sekä muihin paikkoihin joissa
vankilaviranomaisten virkatehtävänä on valvoa vankeja. Muualla
vankeinhoitoviranomaisten on perustettava toimenpiteensä lähinnä
hätävarjelua ja jokamiehen kiinniotto-oikeutta koskeviin säännöksiin

Tapausanalyysi:
Edellä olleessa esimerkissä esiintyi useita vangin väkivaltaiseen
käyttäytymiseen liittyviä riskitekijöitä, mm. vangin pitkä jäljellä oleva
rangaistusaika ja siitä saatu tuore päätös,  kielteinen päätös omaan
hakemukseen sekä vartijan käskyt ja moitteet.

Esimerkissä vartija Mäkinen oli liian pitkään valmis ohittamaan Virtasen
purnauksen, suunsoiton ja jopa lievemmät uhkailut. Hän ei ilmeisesti
myöskään reagoinut tietoonsa saamiin Virtasen käyttäytymiseen
liittyviin riskitekijöihin, pettymykseen pitkästä lisärangaistuksesta ja
kielteisestä siirtopäätöksestä. Myöskään Virtasen työhuoneelta
hakenut vartija ei reagoinut Mäkiseen kohdistuneisiin uhkauksiin. Vasta
Virtasen selkeästi aggressiivinen käytös oven potkimisineen johti
vaikeuksiin varautumiseen ja lopulta Virtasen sulkemiseen selliinsä
odottamaan jatkoa.

Analysoitavassa tapauksessa vanki viittasi vartijoiden sääntöjen
erilaiseen tulkintaan yhtenä syynä käyttäytymiseensä. Hän koki
Mäkisen ”pikkumaisena yms.”.  Henkilökunnan toimintamallissa oli
yhtenäisyyttä, mutta ei positiivisessa mielessä. Uhkailuihin jätettiin
reagoimatta. Tietoa ei välitetty eteenpäin: Tieto apulaisjohtajan luona
käynnistä ei kulkenut, tieto Virtasta koskevista päätöksistä ei
saavuttanut hänen kanssaan työskenteleviä tai ei ainakaan tullut
huomioitua samoin kuin eri tahoilla esiin tullut aggression
suuntautuminen Mäkiseen  jäi huomiotta ainakin toiminnan tasolla.

Esimerkissä vartija Mäkinen kuljetti yksin vihaista vankia, jonka kanssa
hänellä oli jo aikaisemmin ollut erimielisyyksiä. Hän ei kuitenkaan
pyytänyt lisävoimavaroja lähtiessään viemään vankia alueelle, missä
hän ei ollut välittömässä yhteydessä muuhun henkilöstöön. Tilanteessa
mukana ollut ylivartija arvioi tarvittavien voimavarojen määrän siten,
että hän lähti yhdessä toisen vartijan kanssa mukaan tilanteeseen.
Tätä voitaneen pitää myös ehkäisevänä voiman näyttönä. Itse
konfliktitilanteessa ei turvauduttu varsinaisiin voimatoimiin, eikä
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Virtasta käyttäytymisensä takia ryhdytty välittömästi viemään
eristysosastolle. Todennäköisesti siitä olisi seurannut tilanteen edelleen
paisuminen. Kokonaisarvion kannalta tilanteen välittömään
rauhoittamiseen riitti vanki Virtasen sulkemien omaan selliinsä.

Ylivartija otti tapauksessa hänelle kuuluvan johdon sikäli, että hän
lähti tilannearvionsa perusteella mukaan tilanteeseen ja pyysi myös
vartija Salosenkin mukaan. Itse tilanteen osalta  johtajuuteen liittyvät
seikat eivät käy ilmi.

Toimintapolitiikan linjauksessa huomioitavaa

Väkivaltaiseen tai väkivallan uhkaa sisältävään tilan-
teeseen puututaan aina. Reaktion tulee olla niin sel-
vä että sallitun käyttäytymisen raja ei jää epäselväk-
si.
Tilanteessa toimimisen lähtökohtana on riskien ja
ongelmien mahdollisimman varhaisesta tunnistami-
sesta lähtevä ennakointi
Väkivallan kohtaaminen vankilassa ei ole yksityisasia
Toimenpiteiden tulee olla oikeassa suhteessa tapah-
tuman vakavuuteen ja merkitykseen
Voimankäyttö on hierarkkista, voimaa ei saa käyt-
tää enempää kuin tilanne vaatii
Voiman näyttö on pääsääntöisesti ennen  voiman
käyttöä
Tilanteessa käyttäytymisen tulee olla rauhoittavaa
Vankia ei saa provosoida
Henkilökunnan ei tule provosoitua
Laitoksessa tulee olla selkeä ohjeistus väkivalta-
tilanteita varten
Ohjeistuksesta tulee ilmetä tilanteen johdon
määräytyminen. Tärkeää on ylivartijan esimiesroolin
selkeyttäminen
Väkivaltatilanteessa toimimista on harjoiteltava ja
henkilöstöllä on oltava mahdollisuus keskustella toi-
minnasta. Tavoitteena on että kaikilla työtekijöillä on
toimintamalli tilanteiden varalta
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3.  Selvittäminen
3.0.1 Vankilaväkivaltaan suhtautuminen

Vankilaympäristössä väkivaltaan puuttumiskynnyksen tulee olla
matala. On huomattava, että laitosolosuhteissa viranomaisilla on
erityinen velvollisuus turvata laitokseen sijoitettujen muiden vankien
henki ja terveys (ks. PerustusL 7.1 § ja 22 §). Tämän vuoksi vähäisiinkin
väkivaltaisuuksiin tai niillä uhkaamiseen tulee puuttua. Myös lieviin
pahoinpitelyihin on puututtava, vaikkei asianomistajalla olisikaan
vaatimuksia. Kyse on joka tapauksessa rangaistuslaitoksen järjestyksen
rikkomisesta. Väkivaltaan puuttumiskynnyksen tulee olla matala paitsi
vankien välisen myös henkilöstöön kohdistuvan väkivallan tai sillä
uhkaamisen osalta. Tältä osin on kysymys myös työturvallisuudesta
ja työyhteisön toimivuudesta.

Myös vahingontekoihin ynnä muihin sellaisiin puuttumiskynnyksen
tulee olla matala. Puuttumattomuus vankilan omaisuuden
vahingoittamiseen johtaa helposti puuttumiskynnyksen nousuun
muissakin asioissa.

3.0.2 Erilaiset selvittämisintressit

Tässä jaksossa käsiteltävällä väkivaltatapauksen selvittämisellä
tarkoitetaan tapaukseen liittyvien syyllisyys- ja vastuukysymysten
selvittämistä. Nämä tulee selvittää, jos kysymyksessä on rikos,
järjestysrikkomus tai virkavelvollisuuksien vastainen menettely
(oikeusministeriön vankeinhoito-osaston ohje nro 30/011/95;
Järjestysrikkomusten ja muiden poikkeuksellisten tapahtumien tutkinta
ja käsittely). Seuraavassa jaksossa käsiteltävässä tapauksen
jälkikäsittelyssä taas on kysymys tapaukseen liittyvien organisaation
toiminnan muutos- ja kehitystarpeiden selvittämisestä (tapahtumien
syyt ja seuraukset; tapausneuvottelu; analysointi) sekä organisaation
ja sen jäsenten henkisen paineen purusta (kriisitilanteiden jälkihoito;
debriefing). Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston ohjeessa nro 30/
011/95 (Järjestysrikkomusten ja muiden poikkeuksellisten tapahtumien
tutkinta ja käsittely) yhtyvät kaikki nämä selvittämisintressit. Joskus
selvittämisintressit saattavat kuitenkin olla ristiriidassa keskenään.
Jälkikäsittelyssä esimerkiksi olisi psykologisista syistä tärkeää kertoa
tapahtumista mahdollisimman avoimesti, mikä taas saattaa olla
syyllisyys- ja vastuukysymyksiä selvitettäessä virkavelvollisuuksien
vastaiseen menettelyyn syylliseksi epäillyn virkamiehen kannalta
epäedullista. Tapauksen jälkikäsittelyn yhteydessä tapahtuva, ennen
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tutkintaa tapahtuva tapauksen ryhmässä puiminen voi myös muuttaa
yksittäisen henkilön alkuperäisiä muistikuvia tapahtuneesta.

Myös syyllisyys- ja vastuukysymysten selvittämisellä on ennaltaestävää
vaikutusta. Kiinnijäämisriski on olennainen rikoksentekopäätökseen
vaikuttava seikka. Kiinnijäämisriskin suuruutta taas arvioidaan omien
tai toisten aiempien kiinnijäämisten perusteella.

3.0.3  Raportointi- ja tilastointijärjestelmät

Väkivaltatapauksista myös raportoidaan ja niitä tilastoidaan useista
eri intresseistä. Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun
10 b §:n 3 momentin mukaan kurinpitorangaistuksista pidetään
kurinpitopäiväkirjaa. Kurinpitopäiväkirjaan merkittävät tiedot on
määritelty oikeusministeriön vankeinhoito-osaston määräyksessä nro
14/011/95 (Kurinpitorangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano).
Kurinpitorangaistuksista pidetään myös kurinpitotilastoa (oikeusminis-
teriön vankeinhoito-osaston yleiskirje n:o 299/4/16/31.5.1977;
Kurinpitotilasto ja kurinpitoilmoitukset). Vankeinhoitoasetuksen 65 §:n
1 momentin mukaan oikeusministeriölle on ilmoitettava suoritetun ajan
menetyksestä sekä vangin siirtämisestä kurinpidollisesti yksinäis-
huoneeseen pitemmäksi ajaksi kuin seitsemäksi vuorokaudeksi. Muista
intresseistä tapahtuvaa väkivaltatapauksista raportointia ja niiden
tilastointia käsitellään seuraavassa tapauksen jälkikäsittelyä käsittele-
vässä jaksossa.

Väkivaltatapausten oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle
raportoimisen tarkoituksena voi olla paitsi yleisille tilannearvioille pohjan
antaminen myös yksittäistapauksessa mahdollisesti tarvittavien
vankeinhoito-osaston toimenpiteiden käynnistäminen tai julkista
keskustelua herättämään tulevista tapauksista ennakkoon
varoittaminen. Ilmoitusvelvollisuudesta ja tutkinta-asiakirjojen
lähettämisestä on annettu ohjeita oikeusministeriön vankeinhoito-
osaston ohjeessa nro 30/011/95 (Järjestysrikkomusten ja muiden
poikkeuksellisten tapahtumien tutkinta ja käsittely). Erikseen on
ohjeistettu henkilöstöön kohdistuvasta väkivallasta, uhkauksesta tai
muusta painostuksesta ilmoittamista sekä terveydenhuoltohenkilöstön
havaitsemista vankien keskinäisen väkivallan merkeistä ilmoittamista.

Väkivaltatapauksia koskevien tietojen hankkimista, tallettamista,
analysoimista ja raportointia tulee kehittää. Tietojen tulee olla
oikeusturvasyistä oikeilla menettelytavoilla hankitut ja kirjatut. Tietojen
tulee olla oikeiden johtopäätösten tekemiseksi sisällöllisesti oikeat.
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Erityistä huomiota on kiinnitettävä vihjetietojen käsittelyyn. Varmista-
mattomien vihjetietojen käyttäminen erilaisten virallisten ja epäviral-
listen seuraamusten perusteena saattaa olla ongelmallista. Huomiota
on kiinnitettävä myös vihjetietoja antaneiden henkilöiden suojeluun.
Tuleva vankitietojärjestelmä tarjoaa uuden välineen tietojen tallettami-
seen ja käsittelemiseen. Myös raportointitarpeet tulee kartoittaa.
Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston tulee toisaalta saada
rangaistuslaitoksilta tarpeelliset raportit, mutta toisaalta velvollisuus
laatia raportteja, joita ei tosiasiassa ole enää hyödynnetty, tulee poistaa.
Raportoinnin ja tilastoinnin tulisi tapahtua yhä useammin auto-
maattisesti asia tietojärjestelmään kirjaamalla.

Tapausseloste:
Vankeusvanki Purolan sellissä oli vierailulla vankeus-
vanki Ojanen. Purolan selliin saapui myös vankeus-
vanki Lampinen, joka totesi Purolalle, että tämän oli
annettava hänellelle rannekellonsa velkojensa
lyhennykseksi. Samalla Lampinen muistutti Ojasta,
että tämäkin oli hänelle palveluksen velkaa. Purolan
ryhdyttyä vastustelemaan Lampinen iski Purolaa nyr-
killä naamaan, otti rimpuilevalta Purolata tämän
rannekellon ja poistui paikalta. Lampisen iskun seu-
rauksena Purolan nenästä vuosi jonkin aikaa verta ja
hänen ranteeseensa oli tullut rannekelloa pois otet-
taessa nirhaumia.

Kovaäänistä keskustelua kuullut vartija saapui pai-
kalle Lampisen ollessa poistumassa Purolan sellistä.
Vartija kutsui muita vartijoita avukseen. Alustavas-
sa puhuttelussa Ojanen kertoi, että hänelle ja Purolalle
oli tullut sanaharkkaa, minkä vuoksi hän oli
läpsäyttänyt Purolaa avokämmenellä poskelle. Purola
taas kertoi, että häntä oli lyönyt eräs toinen vanki,
jonka henkilöllisyyttä hän ei halunnut paljastaa. Lam-
pinen kertoi, ettei hän tiennyt asiasta mitään. Purola
ja Ojanen käskettiin pois Purolan sellistä ja selli
lukittiin sen tarkempaa tutkimista varten. Vartijat
riisuttivat Purolan, Ojasen ja Lammen mahdollisten
väkivallantekovälineiden löytämiseksi ja vammojen
toteamiseksi. Mitään väkivallantekovälineitä ei löy-
detty. Riisuttamisen jälkeen vangit saivat pukea vaat-
teensa päälleen ja heidät päästettiin jatkamaan nor-
maaleja toimiaan. Purolan käyttöön osoitettiin kui-
tenkin toinen selli siksi ajaksi kun hänen oma sellinsä
oli tutkimusten vuoksi lukittuna.
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Alustavien selvittelyjen perusteella vankilan johtaja
katsoi, että tapaus oli toisaalta lievän pahoinpitelyn
ja näpistyksen (RL 21:7, 28:3 ja 31:1.4) sekä toi-
saalta ryöstön (RL 31:1) rajamailla. Hän päätti, että
vankila suorittaa tapauksen tutkinnan itse.

Kuultaessa Purola, Ojanen ja Lampinen kertoivat
yhtäpitävästi, että Purola oli kompastunut sellissään
ja lyönyt nenänsä sängyn päätyyn. Purola ilmoitti,
ettei hänellä ollut asiassa vaatimuksia.

Asiassa tehtyjen selvitysten perusteella Lampisen
epäiltiin syyllistyneen Purolaan kohdistuneeseen vä-
kivaltaan. Ennen kurinpitokäsittelyä Lampinen oli
ehtinyt siirtyä toiseen vankilaan. Kun hän oli tapauk-
sesta kuultaessa saanut esittää käsityksensä tapah-
tuneesta, hänelle ei katsottu tarvittavan järjestää
mahdollisuutta saapua henkilökohtaisesti kurinpito-
käsittelyyn. Kurinpitokäsittelyssä asia todettiin edel-
leenkin niin epäselväksi, että se päätettiin siirtää
syyttäjälle.

3.1  Tutkinta

3.1.1  Tutkinnan turvaaminen

Riippumatta siitä, kuka varsinaisen tutkinnan lopulta suorittaa,
vankeinhoitoviranomaisten on välittömästi tapahtuman jälkeen tur-
vattava toimenpiteillään tuon tutkinnan onnistuminen. Väkivalta-
tapauksissa tutkinnan turvaaminen tarkoittaa muun muassa sitä, että
todisteiden häviäminen ja hävittäminen sekä kuulusteltavien kuulustelu-
kertomuksista sopiminen tai niihin painostaminen estetään. Todistei-
den häviäminen ja hävittäminen estetään esimerkiksi siten, että ta-
pahtumapaikka eristetään eikä sitä siivota. Osallisiksi epäillyt tarkas-
tetaan väkivallantekovälineiden ja väkivallanjälkien löytämiseksi. Hei-
dän vaatteensa otetaan talteen ja talteen otetut eri osallisten vaat-
teet säilytetään siten, että ne eivät pääse toistensa kanssa kosketuk-
siin. Kuulusteltavien kuulustelukertomuksista sopiminen ja niihin
painostaminen estetään osallisiksi epäillyt ja todistajat eristämällä tai
erilleen sijoittamalla. Myös varsinainen tutkinta on käynnistettävä heti
tapahtuman jälkeen ja tämän vuoksi on ensi tilassa ratkaistava kysy-
mys siitä, aloittavatko vankeinhoitoviranomaiset tapauksen varsinai-
sen tutkinnan vai siirretäänkö tutkinta poliisille. Jos tutkinta pääte-
tään siirtää poliisille, tästä on ilmoitettava poliisille välittömästi.
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3.1.2 Valinta vankeinhoitoviranomaisten
suorittaman tutkinnan ja poliisin suorittaman
esitutkinnan välillä

Kurinpitomenettelyssä käsiteltävän asian tutkivat yleensä vankeinhoito-
viranomaiset.

Rikoslain 2 luvun 13 §:n mukaan jos rangaistusvanki tekee
rangaistuslaitoksessa tai muuten ollessaan vankilan viranomaisen
valvonnan alaisena rikoksen, josta yleisen lain mukaan tulevan
seuraamuksen katsotaan olevan sakkoa, siitä on laitoksessa
määrättävä kurinpitorangaistus niin kuin siitä erikseen säädetään. Jos
katsotaan, että rikoksesta seuraa ankarampi kuin sakkorangaistus,
rikoksentekijä on pantava siitä syytteeseen tuomioistuimessa. Myös
silloin kun rangaistusvanki tekee rikoksen laitoksen ulkopuolella, hänet
on pantava siitä syytteeseen tuomioistuimessa. Rangaistusten
täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan
jos vanki rikkoo vankilan järjestystä tai poistumisluvan, siviilityöluvan
tai opintoluvan ehtoja taikka tekee laitoksessa rikoksen, josta yleisen
lain mukaan tulevan seuraamuksen arvioidaan olevan sakkoa
(järjestysrikkomus), voidaan vangille, jollei muistutusta pidetä
riittävänä, määrätä kurinpitorangaistus. Kurinpitorangaistuksista
avolaitoksessa säädetään rangaistusten täytäntöönpanosta annetun
lain 4 luvun 7 §:ssä. Tutkintavangille ei voida määrätä laitoksessa
kurinpitorangaistusta, joten hänet on pantava lähtökohtaisesti aina
syytteeseen tuomioistuimessa.

Valinta kurinpitomenettelyn ja yleisen rikosprosessin välillä ei ratkea
pelkästään yleisen lain mukaan odotettavissa olevan rangaistuksen
ankaruuden perusteella. Lisäksi on otettava huomioon, että kun
vankeinhoitoviranomaisten käytössä olevat tutkintakeinot ovat
rajalliset, kurinpitomenettelyssä tulee oikeusturvasyistä käsitellä
ainoastaan yksinkertaiset ja selvät asiat. Väkivaltarikokset ovat harvoin
tällaisia. Esimerkiksi syylliseksi epäillyn ja asianomistajan roolit voivat
niissä usein sekoittua ja tutkinnan aikana vaihtuakin. Ongelmana on
kuitenkin se, että vankilaolosuhteissa vähäisemmätkin rikosasiat olisi
saatava ratkaistua nopeasti. Jutturuuhkatilanteessa esitutkinta-
viranomaiset eivät kuitenkaan voi priorisoida vähäisempiä rikosasioita
korkealle. Tulevaisuudessa olisikin tarkoituksenmukaista, että kussakin
vankilassa olisi mahdollisuuksien mukaan päätoiminen, asianmukaisesti
koulutettu turvallisuusasioista vastaava henkilö, joka hoitaisi muun
muassa tutkintatehtävät. Hänellä voisi olla jopa erityiset poliisivaltuudet
esitutkinnan suorittamista varten. Tällöin hän voisi suorittaa tarvittavat
vankilan sisäiset tutkinnat oikeuksiltaan ja velvollisuuksiltaan selkeänä
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esitutkintana, jolloin tarve nykysäännösten valossa luonteeltaan
epämääräisempään hallinnolliseen tutkintaan vähenisi.

Joissakin tapauksissa valintaan kurinpitomenettelyn ja yleisen
rikosprosessin välillä voi vaikuttaa myös se, onko asianomistajalla
asiassa vaatimuksia. Esimerkiksi viisitoista vuotta täyttäneeseen
henkilöön kohdistunut lievä pahoinpitely on asianomistajarikos, jossa
esitutkintaviranomainen saa toimittaa esitutkinnan ja josta syyttäjä
saa nostaa syytteen ainoastaan asianomistajan vaatimuksesta.
Rangaistusvangin tekemä lievä pahoinpitely voidaan kuitenkin katsoa
myös rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 10 §:n 1
momentissa tarkoitetuksi kurinpitorangaistuksella rangaistavaksi
vankilan järjestyksen rikkomiseksi, vaikka teon kohteena ollut ei
ilmoittaisikaan sitä syytteeseen pantavaksi.

Periaatteessa vankeinhoitoviranomaiset voivat suorittaa tutkinnan
myös sellaisessa asiassa, josta nostetaan sittemmin syyte
tuomioistuimessa. Tätä ei ole tosin selkeästi säännelty. Myös edellä
mainitusta vankeinhoitoviranomaisten käytössä olevien
tutkintakeinojen rajallisuudesta johtuen tällaisissa asioissa on tutkinta
kuitenkin yleensä syytä siirtää poliisille.

Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston ohjeen nro 30/011/95
(Järjestysrikkomusten ja muiden poikkeuksellisten tapahtumien tutkinta
ja käsittely) mukaan poliisitutkintaa on pyydettävä välittömästi muun
muassa, kun kyseessä on törkeä väkivaltarikos tai henkirikos, kun
vanki karkaamisen yhteydessä on syyll istynyt törkeään
väkivaltarikokseen tai terä-, lyömä- tai ampuma-aseella uhkaamiseen
tai hänen muuten tiedetään olleen aseistautunut, kun tutkinta on
ulotettava ulkopuolisiin henkilöihin tai tiloihin ja muissa vastaavissa
tapauksissa, milloin se katsotaan aiheelliseksi. Poliisitutkintaa pyytää
laitoksen johtaja tai hänen sijaisensa taikka, virka-ajan ulkopuolella,
päivystävä virkamies.

3.1.3  Vankeinhoitoviranomaisten suorittama
tutkinta

Kurinpitomenettely ja sitä edeltävä tai muu vankeinhoitoviranomaisten
suorittama tutkinta on oikeudelliselta luonteeltaan hallintomenettelyä,
ei rikosprosessia ja siihen osana kuuluvaa esitutkintaa. Tutkinnassa
tulee kuitenkin soveltuvin osin noudattaa esitutkintalaissa säädettyjä
esitutkinnan yleisiä periaatteita (ks. oikeusministeriön vankeinhoito-
osaston ohje nro 30/011/95).
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Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 10 b §:n
mukaan rikkomuksesta tiedon saatuaan johtajan on viipymättä
tutkittava asia yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen tai kutsumansa
esteettömän henkilön kanssa. Jos rikkomus on käsiteltävä
johtokunnassa, johtajan on saatettava asia käsiteltäväksi johtokunnan
seuraavassa kokouksessa. Ennen kuin kurinpitorangaistus määrätään,
on vankia kuultava. Kurinpitorangaistuksista on johtajan tai hänen
määräämänsä virkamiehen pidettävä kurinpitopäiväkirjaa.
Vankeinhoitoasetuksen 61 §:n 1 momentin mukaan kurinpitoasiat on
käsiteltävä ja seuraamukset pantava täytäntöön viivytyksettä ja
tarpeetonta huomiota aiheuttamatta. Vankeinhoitolaitoksesta annetun
asetuksen 66 §:n mukaan milloin vankeinhoito-osaston tai johtokunnan
käsiteltäviin kuuluvassa asiassa on selvityksen saamiseksi tarpeen
kuulla todistajia, on vankeinhoito-osasto oikeutettu toimituttamaan
todistajien kuulustelun oikeudessa. Vankeinhoito-osasto voi niinikään
määrätä laitoshallinnon palveluksessa olevan virkamiehen tai vangin
kuultavaksi johtokunnassa.

Hallintomenettelylaissa on säännöksiä muun muassa asiamiehestä ja
avustajasta, esteellisyysperusteista ja esteellisyyden vaikutuksesta,
asianosaisen kuulemisesta, selvittämisvelvollisuudesta, asianosaisen
suullisesta lausumasta, katselmuksesta ja suullisesta todistelusta,
eräiden tietojen merkitsemisestä asiakirjaan, päätöksen sisällöstä ja
päätöksen perustelemisesta, ohjeista oikaisukeinon käyttämisestä ja
päätöksen tiedoksiannosta.

Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston ohjeessa nro 30/011/95
(Järjestysrikkomusten ja muiden poikkeuksellisten tapahtumien tutkinta
ja käsittely) on annettu tarkempia ohjeita tutkinnan suorittamisesta ja
sen johtamisesta, tutkinta-aineiston käsittelemisestä sekä
ilmoitusvelvollisuudesta ja tutkinta-asiakirjojen lähettämisestä.
Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston yleiskirjeessä no 411/4/29/
15.8.1983 (Järjestysrikkomusten ja muiden poikkeuksellisten
tapahtumien tutkintamenetelmät) on annettu tarkempia ohjeita
kuulusteluista, katsastuksesta ja vammojen toteamisesta.

Kysymyksenalaista on, voidaanko sinänsä hallintomenettelyksi
katsottavaa kurinpitomenettelyä pitää sellaisena rikoslain 15 luvun 2
§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna poliisitutkintaan
rinnastettavana viranomaismenettelynä, jossa muulle kuin sille, jolle
ollaan tuomitsemassa tai määräämässä rangaistukseen verrattavaa
seuraamusta, on asetettu perätöntä lausumaa koskeva rangaistusuhka.

Vankeinhoitoviranomaisten oikeudesta suorittaa vangin tarkastus
säädetään rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 3 luvun 3
§:n 1 momentissa ja tutkintavankeudesta annetun lain 5 §:n 1
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momentissa, oikeudesta suorittaa henkilöntarkastus rangaistusten
täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 9 b §:n 1 momentissa ja
tutkintavankeudesta annetun lain 5 §:n 1 momentissa sekä oikeudesta
suorittaa henkilönkatsastus rangaistusten täytäntöönpanosta annetun
lain 2 luvun 9 b §:n 2 momentissa ja tutkintavankeudesta annetun
lain 5 §:n 3 momentissa. Henkilöntarkastuksesta ja
henkilönkatsastuksesta on annettu tarkempia säännöksiä
vankeinhoitoasetuksen 7 ja 7 a §:ssä ja tutkintavankeudesta annetun
asetuksen 3-4 §:ssä sekä vangin tarkastuksesta,
henkilöntarkastuksesta ja henkilönkatsastuksesta tarkempia
määräyksiä oikeusministeriön vankeinhoito-osaston määräyksessä nro
6/011/99 (Vangin ja hänen käytössään olevien tilojen tarkastaminen
sekä päihteettömyyden valvonta).

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 10 c §:n
mukaan vangin rikkomusta tutkittaessa ja päätöstä
kurinpitorangaistuksen määräämisestä odotettaessa vankia saadaan
johtajan tai hänen määräämänsä virkamiehen päätöksellä säilyttää
yksinäishuoneessa, milloin se järjestyksen turvaamiseksi vankilassa
tai muusta erityisestä syystä on tarpeen. Säilyttämisaika ei kuitenkaan
saa ylittää seitsemää vuorokautta. Aika, jonka vanki on ollut tällä
perusteella säilytettävänä yksinäishuoneessa, on kohtuuden mukaan
otettava huomioon vähennyksenä kurinpitorangaistusta määrättäessä.
Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto on antanut erään eduskunnan
apulaisoikeusasiamiehen päätöksen johdosta yleiskirjeen n:o 407/4/
26/22.4.1983 koskien vangin eristämistä järjestysrikkomuksen
tutkinnan ajaksi. Eristämisestä tutkinnan ajaksi on annettu ohjeita myös
oikeusministeriön vankeinhoito-osaston yleiskirjeessä no 411/4/29/
15.8.1983 (Järjestysrikkomusten ja muiden poikkeuksellisten
tapahtumien tutkintamenetelmät).

3.1.4  Vankien rekisteröinti

Mahdollisten uusien väkivaltarikosten selvittämistä voitaisiin helpottaa
rekisteröimällä vangit huolellisesti. Poliisimiehen oikeudesta ottaa
henkilötuntomerkit rikoksesta epäillystä säädetään pakkokeinolain 6
luvun 4 §:ssä sekä poliisin oikeudesta pitää tuntomerkkirekisteriä
poliisin henkilörekistereistä annetun lain 1 a §:n 2 momentin 8 kohdassa
ja poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen 2 §:n 9 kohdassa.
Pakkokeinolain 6 luvun 4 §:n 4 momentin mukaan
vankeinhoitoviranomainen saa ottaa henkilötuntomerkit
rangaistuslaitoksessa olevasta. Esitutkintaviranomaisen oikeudesta
määrittää DNA-tunniste rikoksesta epäillystä ja rikoksesta
lainvoimaisesti tuomitusta sekä poliisin oikeudesta tallettaa DNA-
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tunniste poliisin henkilörekisteriin säädetään pakkokeinolain 6 luvun
5-6 §:ssä. Koska 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuun lainvoimaiseen
tuomioon perustuvaan henkilönkatsastukseen DNA-tunnisteen
määrittämiseksi ja tallettamiseksi ei ole liitetty henkilönkatsastukseen
saapumiseen velvoittavaa ja siihen noutoon oikeuttavaa säännöstä,
tällaiset henkilönkatsastukset on yleensä käytännössä toimitettava
tuomitun suorittaessa vankeusrangaistustaan. Poliisin ja vankeinhoito-
viranomaisten tulee sopia tällöin noudatettavasta menettelystä.
Tulevaisuudessa olisi lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaisinta, että
henkilötuntomerkit kerättäisiin ja päivitettäisiin yhteen paikkaan, johon
kaikilla rikoksia ennalta estävillä ja selvittävillä viranomaisilla olisi pääsy.

Varsinkin suurissa rangaistuslaitoksissa ja henkilöstön vaihtuvuuden
ollessa suuri tiettyyn tapahtumaan osallistuneiden vankien
tunnistamista helpottaisi se, että vangeista olisi otettu valokuvat ja
muut henkilötuntomerkit, tarvittaessa liikkumistapaa kuvaava
videotallenne mukaan lukien, ja niistä olisi muodostettu rekisteri.
Valmisteilla olevaan vankeinhoitolaitoksen henkilörekistereitä
koskevaan lakiin ehdotetaan nimenomaista säännöstä, jonka mukaan
vankeinhoitolaitoksen valtakunnallisiin henkilörekistereihin saataisiin
tallettaa vangin henkilötuntomerkit. Tuleva vankitietojärjestelmä tekee
henkilötuntomerkkien valtakunnallisen rekisteröinnin teknisesti
mahdolliseksi.

3.2  Seuraamukset

3.2.1 Kurinpitomenettelyssä määrättävät
seuraamukset

Vangin rikkomuksissa käytettävissä olevat kurinpitorangaistukset
määritellään rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun
10 §:ssä ja toimivalta kurinpitorangaistuksen määräämiseen 10 a §:ssä.
Kurinpitorangaistuksista avolaitoksessa säädetään rangaistusten
täytäntöönpanosta annetun lain 4 luvun 7 §:ssä.
Vankeinhoitoasetuksen 62 §:n mukaan kurinpitorangaistusta
määrättäessä on otettava huomioon rikkomuksen laatu ja vakavuus
sekä rikkomuksesta vangille aiheutuvat muut seuraukset.
Kurinpitorangaistusten määräämisestä ja täytäntöönpanosta on annettu
tarkempia säännöksiä vankeinhoitoasetuksen 11 luvussa ja tarkempia
määräyksiä oikeusministeriön vankeinhoito-osaston määräyksellä nro
14/011/95.
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Keskeistä on, että niin valinnassa kurinpitomenettelyn ja yleisen
rikosprosessin välillä kuin kurinpitorangaistuksia määrättäessäkin
vankeja tulee käsitellä keskenään yhdenvertaisesti. Menettelyn tulisi
olla yhdenvertaista niin tietyn rangaistuslaitoksen sisällä kuin eri
rangaistuslaitosten välilläkin.

3.2.2  Syyteharkinta ja tuomioistuimessa
määrättävät seuraamukset

Rikoslain 21 luvun 17 §:n mukaan virallisella syyttäjällä on oikeus
jättää syyte nostamatta, jos tavallisessa pahoinpitelyssä rikoksen
asianomistaja omasta vakaasta tahdostaan pyytää, ettei syytettä
nostettaisi, jollei tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi syytteen
nostamista. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8
§:n 1 kohdan mukaan virallinen syyttäjä saa jättää syytteen
nostamatta, milloin oikeudenkäyntiä ja rangaistusta on pidettävä
kohtuuttomina tai tarkoituksettomina ottaen huomioon tekijän ja
asianomistajan välillä saavutettu sovinto, jollei tärkeä yleinen tai
yksityinen etu muuta vaadi.

Valtakunnansyyttäjän syyttäjille antamien yleisten ohjeiden
(Seuraamusluonteisesta syyttämättä jättämisestä pahoinpitely-
rikoksissa; VKS:2000:4) mukaan asianomistajan pyynnön painoarvo
syyttämättä jättämisen harkinnassa on ilmeisesti ollut suurempi kuin
on tarkoitettu. Syyttäjän tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä
varmistumaan pyynnön aitoudesta ja asianomistajan pyynnön
painoarvo on suhteutettava rikoksen moitittavuuteen. Tekijän ja
asianomistajan välillä saavutettu sovinto rinnastuu painoarvoltaan
asianomistajan omaan vakaaseen tahtoon syyttämättä jättämisestä.

On huomattava, että vankilaympäristössä asianomistajan pyyntö tai
tekijän ja asianomistajan välinen sovinto voi syntyä painostuksen
tuloksena. Vankilaympäristössä tehtyjen tekojen osalta rangaistus-
laitoksen järjestykseen ja vankien turvallisuuden takaamiseen liittyvä
tärkeä yleinen etu saattaakin vaatia syytteen nostamista asianomistajan
pyynnöstä tai tekijän ja asianomistajan välisestä sovinnosta huolimatta.
Vankeinhoitoviranomaisten ei tule pyrkiä ennakoimaan asianomistajan
pyynnön tai tekijän ja asianomistajan välisen sovinnon merkitystä,
vaan se tulee jättää syyttäjän harkintaan.

Rikoslain 21 luvun 16 §:n mukaan virallinen syyttäjä ei saa nostaa
syytettä lievästä pahoinpitelystä, joka on kohdistunut viisitoista vuotta
täyttäneeseen henkilöön, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen
pantavaksi. Rikoslain 21 luvun 7 §:n mukaan rikoksentekijä on
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tuomittava lievästä pahoinpitelystä, jos pahoinpitely, huomioon ottaen
väkivallan, ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksen tai terveyden
vahingoittamisen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on
kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

On huomattava, että teon tekeminen vankilaympäristössä voi olla
säännöksessä tarkoitettu teon kokonaisarvostelussa huomioon
otettava muu rikokseen liittyvä seikka. Vankilaympäristössä tehtynä
sinänsä vähäistäkään väkivaltaa, ruumiillisen koskemattomuuden
loukkausta tai terveyden vahingoittamista ei rangaistuslaitoksen
järjestykseen ja vankien turvallisuuden takaamiseen liittyvistä syistä
olekaan välttämättä pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä.

Tapausanalyysi:
Tutkinnan turvaamisen osalta rikospaikka eristettiin ja mahdolliset
osalliset tarkastettiin. Sen sijaan esimerkiksi mahdollisesti verijälkiä
sisältäneitä vaatteita ei otettu talteen. Osallisia ja todistajia ei sijoitettu
erikseen, mistä seurasi kertomusten muuttuminen ilmeisesti sovitusti
yhtäpitäviksi.

Kurinpitomenettelyn ja yleisen rikosprosessin välisen valinnan osalta
tapaus ei ilmeisestikään ollut niin  yksinkertainen ja selvä, että se
soveltuisi kurinpitomenettelyssä käsiteltäväksi. Rikosnimike oli
epäselvä ja alustavissa puhutteluissa annetut kertomukset olivat
keskenään ristiriitaisia. Toisaalta menettelytavan valintaan saattoi
vaikuttaa myös asianomistajan suhtautuminen. Näpistys ja lievä
pahoinpitely ovat asianomistajarikoksia. Ryöstö on virallisen syytteen
alainen rikos. Jos teko katsotaan lieväksi pahoinpitelyksi ja
näpistykseksi ja jos asianomistaja ei vaadi niistä rangaistusta, syyttäjä
ei voisi nostaa niistä syytettä. Vaikka asianomistajalla ei ole
vaatimuksia, teossa on kuitenkin kyse kurinpitorangaistuksella
rangaistavasta rangaistuslaitoksen järjestyksen rikkomisesta.

Vankeinhoitoviranomaisten suorittaman tutkinnan ja poliisin
suorittaman esitutkinnan välisen valinnan osalta epäselvä tapaus tulisi
siirtää alusta alkaen poliisin tutkittavaksi, koska sillä on käytössään
enemmän tutkintakeinoja kuin vankeinhoitoviranomaisella. Eri
kysymyksen muodostaa se, onko vankeinhoitoviranomaisten tarpeen
suorittaa omaa tutkintaa silloinkin kun poliisi suorittaa esitutkinnan.
Syyll isyys- ja vastuukysymysten selvittämiseksi
vankeinhoitoviranomaisten oma tutkinta ei ole tällöin yleensä tarpeen,
mutta myös mahdollisen tapausneuvottelun ja kriisitilanteiden
jälkihoidon pohjaksi voidaan tarvita selvittämistoimenpiteitä.
Vankeinhoitoviranomaisten tulee neuvotella poliisin kanssa esimerkiksi
vankeinhoitoviranomaisten toimenpiteiden perusteeksi ja raportoinnin
pohjaksi tarvittavien tutkinta-asiakirjojen saannin aikataulusta.
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Vankeinhoitoviranomaisen suorittaman tutkinnan osalta tulee
huomioida, että rikospaikka tulee tutkia ja tämä tutkimus pöytäkirjata.
Koulutusapua rikospaikkatutkintaan voidaan saada poliisilta. Vankien
riisuttamisen osalta on ratkaistava, onko toimenpide luonteeltaan
vangin tarkastamista (RTL 3:3.1), henkilöntarkastusta (RTL 1:9 b.1)
vai henkilönkatsastusta (RTL 2:9 b.2). Vangin tarkastusta on
esimerkiksi hänen vaatteidensa ulkoinen tunnusteleminen luvattomien
esineiden löytämiseksi. Tällainen tarkastus voi tarvittaessa sisältää
myös vaatteiden vaihdon. Henkilöntarkastuksessa tutkitaan, mitä
tarkastettavalla on vaatteissaan tai muutoin yllään. Henkilönkatsastus
käsittää katsastettavan ruumiin tarkastamisen, verinäytteen ottamisen
tai muun ruumiiseen kohdistuvan tutkimuksen. Toimenpiteen luonne
ratkaisee, millä edellytyksillä se voidaan suorittaa ja kuka voi päättää
sen suorittamisesta. Kuulustelukertomusten muuttuessa on
huomattava, että kertomuksen muuttuminen saattaa muuttaa myös
kuulusteltavan aseman (rikoksesta epäilty, asianomistaja tai todistaja).

Kurinpitomenettelyn osalta tulee pohdittavaksi, onko vankia kuultu
rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 10 b §:n 1
momentin ja hallintomenettelylain 15 §:n edellyttämällä tavalla. Pelkkää
tapahtumasta kuulemista ei ole pidettävä kurinpitoasiasta kuulemisena.
Kuuleminen voidaan kuitenkin suorittaa välillisesti muun kuin
päätöksentekijän itsensä suorittamana kunhan kuultava saa tiedon
kaikista tehdyistä vaatimuksista ja sellaisista selvityksistä, jotka voivat
vaikuttaa asian ratkaisuun, sekä mahdollisuuden antaa selityksensä
niistä. Jos asia jää vielä vankeinhoitoviranomaisten suorittaman
tutkinnan jälkeenkin epäselväksi, se lienee tarkoituksenmukaista siirtää
poliisille, ei suoraan syyttäjälle. Jos syyttäjä saa epäselvän asian, hän
joutuu pyytämään asiassa lisätutkintaa.

3.3 Virkamiehen toiminnan arvioiminen

Jos virkamiehen havaitaan toimineen väkivaltatilanteessa vastoin
virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyöneen niitä, asia voidaan sen
vakavuudesta riippuen käsitellä hallinnollisesti tai saattaa esitutkintaan.

Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston yleiskirjeessä no 411/4/29/
15.8.1983 (Järjestysrikkomusten ja muiden poikkeuksellisten
tapahtumien tutkintamenetelmät) on annettu ohjeita myös virkamiehen
kuulustelemisesta. Vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 66 §:n
mukaan milloin vankeinhoito-osaston tai johtokunnan käsiteltäviin
kuuluvassa asiassa on selvityksen saamiseksi tarpeen kuulla todistajia,
on vankeinhoito-osasto oikeutettu toimituttamaan todistajien
kuulustelun oikeudessa. Vankeinhoito-osasto voi niinikään määrätä
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laitoshallinnon palveluksessa olevan virkamiehen tai vangin kuultavaksi
johtokunnassa.

Virkamiehelle, joka toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö
niitä, voidaan antaa hallinnollisessa järjestyksessä kirjallinen varoitus
(Valtion virkamiesL 24 §). Jos kysymyksessä on johtajan nimittämä
virkamies, johtaja päättää virkamieslain 24 §:n mukaisen kirjallisen
varoituksen antamisesta.  Muiden virkamiesten osalta johtaja tekee
asiaa koskevan esityksen vankeinhoito-osastolle (A
vankeinhoitolaitoksesta 71 § sekä oikeusministeriön vankeinhoito-
osaston ohje nro 30/011/95; Järjestysrikkomusten ja muiden
poikkeuksellisten tapahtumien tutkinta ja käsittely). Lievemmissä
tapauksissa virkamiehelle voidaan antaa epävirallisempi huomautus.
Virkamiehen virkasuhde voidaan heti purkaa, jos virkamies törkeästi
rikkoo tai laiminlyö virkavelvollisuuksiaan (Valtion virkamiesL 33 §).
Virkasuhde voidaan myös irtisanoa virkamiehestä johtuvasta erityisen
painavasta syystä (Valtion virkamiesL 25 §).

Jos virkamiehen toimintaa katsotaan tarvittavan arvioida
rikosoikeudellisesti, arvioinnin pohjaksi tarvittava tutkinta tulee
suorittaa jo toiminnan ulkoisen luotettavuuden säilyttämiseksi yleensä
poliisin toimesta esitutkintana. Myös oikeusministeriön vankeinhoito-
osaston erityiset poliisivaltuudet omaavien tarkastajien suorittama
esitutkinta saattaa tulla kysymykseen. Jos muut vankeinhoito-
viranomaiset suorittavat tällaisessa tapauksessa virkamiehen alustavia
puhutteluja, on huomioitava ongelmat, jotka aiheutuvat virkamiehen
yleisen totuudessapysymisvelvollisuuden ja syylliseksi epäillyn aseman
yhteensovittamisesta.
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Toimintapolitiikan linjauksessa huomioitavaa

Vankilaympäristössä väkivaltaan puuttumiskynnyk-
sen tulee olla matala sekä vankien välisen että
henkilöstöön kohdistuvan väkivallan tai sillä
uhkaamisen osalta.

Vankeinhoitoviranomaisten tulee osata turvata
väkivaltatapausten varsinainen tutkinta suoritti var-
sinaisen tutkinnan sitten vankeinhoitoviranomaiset
tai poliisi. Tarvittaessa koulutusapua tähän voidaan
saada poliisilta.

Suoritti varsinaisen tutkinnan sitten vankeinhoito-vi-
ranomaiset tai poliisi, varsinainen tutkinta on
käynnistettävä välittömästi väkivaltatapauksen jäl-
keen. Vaarana on muutoin jälkien häviäminen ja
muistikuvien muuttuminen.

Tehtäessä valintaa vankeinhoitoviranomaisten suo-
rittaman hallinnollisen tutkinnan ja poliisin suoritta-
man esitutkinnan välillä tulee ottaa huomioon, että
poliisilla on käytössään enemmän tutkintakeinoja kuin
vankeinhoitoviranomaisilla. Tämän vuoksi epäselvien
asioiden tutkinta tulee siirtää poliisille.

Kurinpitomenettelyssä tulee oikeusturvasyistä käsi-
tellä vain yksinkertaiset ja selvät asiat. Tutkintateh-
tävissä toimivien tulee olla asianmukaisesti tehtäviin-
sä koulutettuja.

Valittaessa kurinpitomenettelyn ja yleisen rikos-
prosessin välillä sekä määrättäessä kurinpito-
rangaistuksia vankien yhdenvertainen kohtelu on
turvattava.

Väkivaltatapauksia koskevien tietojen hankkimista,
tallettamista, analysoimista ja raportointia tulee ke-
hittää. Tietojen tulee olla oikeusturvasyistä oikeilla
menettelytavoilla hankitut ja kirjatut. Tietojen tulee
olla oikeiden johtopäätösten tekemiseksi sisällöllisesti
oikeat. Tutkintaan liittyvät raportointitarpeet tulee
kartoittaa. Raportoinnin ja tilastoinnin tulisi tapah-
tua yhä useammin automaattisesti asia tieto-
järjestelmään kirjaamalla.
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4. Jälkikäsittely
Jälkikäsittelyllä tarkoitetaan tässä toisaalta väkivaltatapauksien
toiminnallista läpikäyntiä ja arviointia, toisaalta tapauksiin osallisten
työkyvyn ja elämänlaadun säilyttämiseen tai palauttamiseen liittyviä
toimia (pois lukien fyysisten vammojen hoito). Vastuu- ja
syyllisyyskysymyksien selvittämistä käsiteltiin edellä luvussa  II 3.

Tapausseloste:
Vanki Virtanen oli antanut hänelle tulevan miesten-
lehden lainaksi samassa toimintaohjelmassa muka-
na olleelle vanki Jokiselle edellyttäen että saa sen
ehjänä takaisin. Lehden takasin saatuaan Virtanen
väitti että Jokinen oli pilannut lehden ja vaati tätä
korvaamaan sen hinnan, 35 markkaa. Jokinen kiisti
Virtasen väitteet. Virtanen, joka tiedettiin psyykki-
sesti epävakaaksi, purnasi Jokisen tekemisistä myös
osastoa päivän päätteeksi sulkeneelle vartijalle
uhkaillen Jokisen saavan vielä opetuksen. Vartija il-
moitti asiasta ylivartijalle joka totesi keskustelevan-
sa Virtasen ja Jokisen kanssa heti aamulla. Sairas-
tapauksen vuoksi ylivartija ei seuraavana päivänä
kuitenkaan työskennellyt omalla osastollaan.

Toimintaohjelmaan osallistuvilla vangeilla oli oma,
päiväohjelmaansa perustuva ulkoilu muista vangeis-
ta erillään olevalla ulkoilualueella seuraavana iltapäi-
vänä. Ulkoilupaikalle tultaessa Jokinen hermostui
Virtasen jatkuviin valituksiin lehden pilaamisesta ja
korvauksen vaatimiseen. Hän ilmoitti ettei ole pilan-
nut lehteä eikä näin ollen mitään maksakaan sekä
että jos Virtanen vielä jatkaa marinaansa niin tulee
turpaan. Sanojensa tehosteeksi Jokinen rotevampana
kaverina ravisteli Virtasta rinnuksista sekä työnsi
tämän penkille istumaan. Tämän jälkeen Jokinen
kääntyi ympäri liittyäkseen takaisin muiden vankien
seuraan. Virtanen nappasi tässä vaiheessa maasta
kiven kouraansa ja hyökkäsi takaapäin Jokisen kimp-
puun aikoen lyödä tätä kivellä päähän. Toisten van-
kien huutaessa varoituksen Jokinen onnistui osittain
torjumaan Virtasen lyönnin saaden kuitenkin
vuotavan haavan ohimoonsa. Ja sen jälkeen Virta-
nen sai turpiinsa. Ulkoilua valvova vartija Mäkinen
saapui viimeisten vankien perässä paikalle niin että
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hän näki Jokisen pahoinpitelevän Virtasta. Mäkinen
hälytti radiopuhelimella apua paikalle ja meni erotta-
maan vankeja toisistaan huutaen Jokiselle että tämä
lopettaisi, minkä tämä tekikin. Apuvoimien tultua
tappelijoita lähdettiin kuljettamaan sisälle. Pihan poik-
ki kuljettaessa Jokinen tajusi, että häntä pidetään
syyllisenä tapahtumaan ja hänet vietäisiin rundiin
samalla kun Virtasta vietiin sairaanhoitajan tarkistet-
tavaksi. Tämä sai hänet suuttumaan ja lyömään yl-
lättäen nyrkillä kasvoihin vieressä kävellyttä ja Joki-
sen tekemisiä ihmetellyttä vartija  Mäkistä. Loppu-
matkan Jokinen tuotiin kuljetusotteessa eikä hän enää
vastustellut.

Vartiopäällikkö järjesti tapahtuman takia tapaus-
neuvottelun kaksi päivää tapahtuman jälkeen. Mu-
kana oli tilanteen selvittelyssä mukana olleita varti-
joita sekä toimintaohjelman vetovastuussa ollut var-
tija. Vartija Mäkelä oli tapahtuman vuoksi kahden
viikon sairaslomalla, hänen kanssaan vartiopäällikkö
oli keskustellut alustavasti puhelimitse. Mukana ei
ollut vankien asuinosastolla työskenteleviä. Tapaus-
neuvottelun yhteydessä vartiopäällikkö kysyi paikal-
la olijoilta mahdollista tarvetta tilanteen purkamiseen
ryhmässä sekä kertoi että jos joku kokee itse tarvit-
sevansa asioiden läpikäyntiä niin tämä voi ottaa yh-
teyttä työterveyshuollon kautta psykologiin.

Tapausneuvottelussa tuli esiin, että kenties toiminta-
ohjelmaan sitoutumista on arvotettu li ikaa
mietittäessä ulkoilun valvontatarvetta. Toisaalta vanki
Virtasen ”hankaluus” oli yleisesti tiedossa ja esitet-
tiin näkemys, että ongelma oli ennemminkin hän kuin
valvonnan yleinen taso. Lopputuloksena todettiin että
nykyinen käytäntö yhdestä vartijasta ulkoiluryhmän
mukana johtaa siihen, että vankiryhmän ensimmäi-
set ehtivät olla pihalla ilman vastuullista valvojaa jopa
useita minuutteja ennenkuin vartija pääsee paikalle
suljettuaan pihalle johtavat ovet mattimyöhäisten
jälkeen. Hälytysjärjestelmän todettiin toimineen hy-
vin, samoin  apuvoimat ehtivät paikalle nopeasti.
Tapauskeskustelusta ei pidetty pöytäkirjaa, eikä
vartiopäällikkö pitänyt tarpeellisena todettujen puut-
teiden kirjaamista, olihan hän itse paikalla ja hänhän
näistä valvontajärjestelyistä huolehtii.



73

Vartiopäällikkö otti asian esille viikottaisessa ylivartija-
palaverissa.  Valvontajärjestelyä päädyttiin muutta-
maan taukoja porrastamalla siten, että ulkoilun alka-
essa ulkoiluun tulevia vankeja vastassa on ulkoilu-
paikalla toinen vartija niin kauan kunnes ulkoilun val-
voja ehtii paikalle.

Sairaslomalla olevalle vartija Mäkiselle vartiopäällikkö
oli tapahtumaa seuranneena päivänä puhelimessa
maininnut työterveyshuoltoon liittyvästä mahdollisuu-
desta käydä tapahtumaa läpi ammatti-ihmisen kans-
sa ”jos siltä tuntuu”. Mäkistä, joka kohtuullisen pit-
källä urallaan oli aina tullut mielestään hyvin toimeen
vankien kanssa ja jolle vankien oikeudenmukainen
kohtelu oli tärkeä asia, vaivasi koko ajan miksi Joki-
nen löi häntä. Etenkin kun hän tunsi Jokisen koh-
tuullisen hyvin vuosien varrelta. Niinpä hän päätyi
ottamaan yhteyttä vartiopäällikön kertomaan
yhdyshenkilöön työterveyshuollossa ja kävi tämän
jälkeen pari kertaa debriefing-keskustelussa. Mäki-
nen koki että asia olisi ollut hyvä käsitellä vielä
ryhmässäkin niiden kesken jotka tilanteessa olivat
olleet. Hänen palatessaan sairaslomalta töihin, asia
oli muiden mielissä kuitenkin jo sulautunut muiden
työtapahtumien joukkoon ja menettänyt niin paljon
merkitystään, ettei istuntoa saatu aikaiseksi.
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4.1 Analysointi

Tavoite: Organisaation ja mukana olleiden oppiminen tapahtuneesta

Analyysissa on kaksi tasoa. Yksittäisten väkivaltatapausten perusteella
arvioidaan niissä esiin tulleita seikkoja mukana olleiden kertomusten
ja mielipiteiden sekä mahdollisten muiden aineistojen avulla.
Tapauksista tehtävän raportoinnin perusteella taas luodaan laajempi
kokonaiskuva siitä, mitä, missä, miksi ja milloin tapahtui. Molemmilla
tasoilla saatavan tiedon tehtävänä on palvella toiminnan ja rakenteiden
kehittämistä siten, että vastaavat tilanteet olisivat tulevaisuudessa
vältettävissä tai ainakin niiden haitalliset seuraukset saataisiin
minimoitua.

4.1.1  Yksittäisten tapausten käsittely

Tavoitteena tulee olla, että väkivalta- ja väkivallanuhkatilanteiden sekä
muidenkin poikkeuksellisten tilanteiden yhteydessä vastuu- ja
syyllisyyskysymysten selvittämisen lisäksi tilanne arvioidaan myös
toiminnan ja rakenteen kannalta. Väkivaltatapauksissa toiminnallinen
ja rakenteellinen arviointi on yhtä tarpeen oli kysymys sitten vankien
välisestä tai henkilöstöön kohdistuneesta väkivallasta.

Työryhmän käsityksen mukaan perusmuotona käsittelylle voidaan pitää
tapausneuvottelua, johon osallistuvat tilanteessa mukana ollut
henkilöstö sekä tapauksesta riippuen tarkoituksenmukaiset henkilöt.
Tapausneuvottelun tulos kirjataan. Kirjaamisessa tärkeintä on
mahdollisten muutostarpeiden ja tehtyjen kehitysehdotusten ja
päätösten toteaminen.

Tapausneuvottelun järjestäjänä toimii laitosturvallisuudesta vastaava
virkamies (vartiopäällikkö, apulaisjohtaja). Hän toimii myös vetäjänä,
ellei yksittäistapauksessa sovita muuta. Vähäisempien tapauksien
osalta toiminnallinen arviointi voitaneen kytkeä myös esimerkiksi
työyksikkö-/osastokohtaisiin säännöllisiin palavereihin. Näissäkin tulisi
kirjata käsitellyt tapahtumat ja tehdyt johtopäätökset.

Tapauskäsittelyyn liittyen olisi harkittava myös itsearvioinnin käyttöön
ottoa. Eri ilmoitus- ja raportointikäytäntöihin liitetään tällöin tieto siitä,
kuinka hyvin tai huonosti tilanteessa selvittiin ilmoituksen tekijän
mielestä.
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Tapauskäsittelyssä on kysymys nimenomaan tapausten toiminnalli-
sesta purkamisesta. Käsittelyssä tulee käydä soveltuvin osin läpi ti-
lanteeseen liittyen

-tapahtumien kulku
-tapahtuma-aikainen miehitys
-henkilöiden tehtävät ja toiminta tilanteessa
-tilanteen johtaminen ja tiedon kulku
-olemassa olevat ohjeet
-noudatetut käytännöt
-mahdollisuuksien mukaan akuuttia tilannetta edeltäneet vaiheet
-käytetyt välineet ja varusteet
-mikä meni hyvin
-mikä olisi voinut mennä paremmin
-toimintaa (toimintamalleja), rakenteita ja välineitä koskevat kehitys-
ehdotukset

4.1.2  Esiin tulleiden muutos- ja kehitystarpeiden
käsittely

Oleellista henkilöstön motivoimiseksi esitetyn kaltaiseen tapauskä-
sittelyn kautta tapahtuvaan työnsä ja työympäristönsä kehittämiseen
on, että arvioivan tapauskäsittelyn tuottamaa tietoa toiminnan ja
rakenteiden kehittämiseksi myös käytetään. Tehtyihin esityksiin on
vastattava sillä tasolla, jolle niistä päättäminen kuuluu.

Osa esiin tulevista seikoista on sen kaltaisia, että tarvittavat päätökset
voidaan tehdä välittömästi tapauskäsittelyn yhteydessä. Tällaisia ovat
esimerkiksi yhtä osastoa koskevat vähäiset valvontarutiinien
muutokset, jotka voidaan toteuttaa ilman henkilöstö- tai
kalustomuutoksia. Tällaisia muutoksia voisivat olla esimerkiksi
virkistystaukojen sovittaminen paremmin toimintaan, vankeja
koskevien käytäntöjen yhtenäistämien jne. Välittömät päätökset
perusteluineen tulee tiedottaa kattavasti kaikille, joita ne koskevat
ennen kuin he joutuvat muuttuneeseen tilanteeseen.

Suurempia muutoksia vankilan tai sen osan toimintaan, henkilöstön
kohdentamiseen, vankien oikeuksiin, taikka vankilan rakenteisiin tai
välineisiin edellyttävät ratkaisut tehdään kulloinkin toimivaltaisten
tahojen toimesta. Näissä tärkeää on asian vireilletulon nopeus ja riittävä
tiedottaminen asian etenemisestä. Mitä laajemmista muutoksista on
kysymys, sitä useammin ne yleensä perustuvat useiden tapauksien
yhteydessä ilmitulleisiin yhteneviin tarpeisiin.
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Joskus  yksittäistapauksissa esiin tulleet seikat saattavat olla
periaatteellisesti niin merkittäviä, että ne edellyttävät laajempia
vankeinhoitolaitosta koskevia toiminnan muutoksia. Tällöin vastuullinen
toimija on vankeinhoidon keskushallinto.

4.1.3   Keskitetty väkivaltatapausten seuranta

Kaiken keskitetyn seurannan tavoitteena tulee olla toiminnan ja
toimintaedellytysten parantaminen, ei pelkkä tapausten ja tietojen
rekisteröinti.

Väkivaltatilanteiden osalta tarvitaan keskitettyä seurantaa sekä
laitostasolla että koko vankeinhoitolaitoksen osalta määrällisen ja
laadullisen kokonaiskuvan saamiseksi. Keskitetyn seurannan perustaksi
tarvitaan riittävän yhtenäinen ja luotettava raportointijärjestelmä.
Saatavan tiedon pohjalta on kyettävä  tunnistamaan toimintaan, tiloihin
ja varusteisiin samoin kuin vankeihin ja henkilökuntaan liittyviä riski-
ja onnistumistekijöitä.

Raportoinnin eri osa-alueet
-Luokiteltu tilastotieto. Tapaukseen liittyvät tiedot luokitellaan ennalta
annettujen ohjeiden mukaan (tapauksen sisältö, osalliset, iät, rikokset,
aika, paikka, vakavuus jne.)
-Määrätyt kriteerit täyttävistä yksityiskohtainen tieto tapahtumista ja
osallisista
-Tapauksien johdosta suoritetut toimenpiteet eri tasoilla (tutkinnat,
tapauskäsittelyt, tehdyt esitykset ja niiden toteuttaminen,
rangaistusseuraamukset, siirrot yms.)

Raportointiin liittyvät eri intressit
-Toiminnan kehittäminen
-Oikeudenmukaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden seuranta
-Julkisuuden vaateet
-Vankilan tarpeet
-Vankeinhoidon keskushallinnon tarpeet

Väkivalta on tyypillisesti lievissä muodoissaan piilorikollisuutta ja
erityisesti se on sitä vankilaympäristössä vankien välisen väkivallan
osalta. Tämän vuoksi tietojen saamiseksi on käytettävä useita eri
lähteitä. Henkilökunnan näkemien, vankien ilmoittamien tai
seurauksiensa takia henkilökunnan tietoon suoraan tulleiden tapausten
lisäksi tietoa saadaan esimerkiksi terveydenhuollon suorittamasta
seurannasta. Seuranta tuottaa tilastotietoa tapauksista joissa vangin
kertomuksen, vammojen laadun tai muiden seikkojen perusteella on
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syytä olettaa vammojen syyksi väkivaltaa.  Jossain määrin
väkivaltatapauksista saadaan myös vihjetietoja. Näiden käytössä on
raportointiakin ajatellen rajoituksensa.

4.2  Kriisitilanteen jälkihoito

Tavoite: Ehkäistä ja poistaa kriisistä aiheutuvia henkisiä haitta-
vaikutuksia ja säilyttää tai palauttaa osallisena olleiden työkyky ja
elämänlaatu

Väkivaltatilanne voi olla kohteelleen hyvin traumaattinen. Itse
tilanteessa henkilöt reagoivat eri tavoin. Kriisitilanteen jälkeen alkavaan
palautumisvaiheeseen voi liittyä erilaisia seurauksia. Muistikuvat
valtaavat mielen, esiintyy unihäiriöitä, painajaisia, keskittymisongelmia,
ärsytyskynnys saattaa alentua jne. Yksilön haavoittumattomuuden
tunne kyseenalaistuu ja elämään keskeisesti kuuluva hallinnan tunne
saattaa kadota.

Kriisitilanteen jälkihoidolla pyritään ehkäisemään ja poistamaan
kuvattuja vaikutuksia.

Kriisitilanteiden jälkihoidosta vankeinhoitolaitoksessa on sovittu
vankeinhoito-osaston ja Valtiokonttorin kanssa vuonna 1994. Palvelut
ovat osa työterveyshuoltoa. Sopimuksen piiriin kuuluu:
Välitön psyykkinen ensiapu tilanteen sattuessa
Tapahtumien ”jälkipuinti” tilanteessa mukana olleille, psykologinen
debriefing, 2-3 vuorokauden kuluessa tapahtuman jälkeen
Ryhmän selviytymisen seuranta ja tuki tarvittaessa.

Jälkihoitomahdollisuus on käytettävissä myös muissa kuin
väkivaltatilanteissa. Valmius on jatkuva ja työtekijä voi hakeutua
jälkihoitoon yksin tai tarvittaessa järjestetään kriisiryhmiä.

Tarkemmin kriisitilanteen aiheuttamia oireita sekä jälkipuintia työkyvyn
säilyttäjänä ja palauttajana käsitellään mm. oikeusministeriön
vankeinhoito-osaston julkaisussa 1/96 ”Henkinen työsuojelu” (s.51-
56).
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4.2.1  Tilanteen välitön purkaminen (defusing-
istunto)

Välitön purkaminen tapahtuu sen jälkeen, kun välitön kriisitilanne on
saatu rauhoitettua ja osalliset kokoon. Tässä defusing-tilaisuudessa
kriisitilannetta johtanut henkilö käy lyhyesti läpi mukana olleiden sen
hetkisen tilanteen kartoittaen ja arvioiden, tarvitseeko joku välitöntä
apua henkilökohtaisesti. Defusing-tilaisuus olisi järjestettävä aina
hallitsemattomien ja yllätyksellisten tilanteiden yhteydessä.

Tavoitteena defusing-istunnossa on nopea trauman jälkeisten reakti-
oiden lievittäminen ja kokemusten normalisointi siten, että osalliset
henkilöt pääsevät mahdollisimman nopeasti takaisin työrutiineihinsa.
Samalla aktivoidaan ja lujitetaan työyhteisön sosiaalista verkostoa ja
toimivuutta, jotta työntekijät eivät trauman seurauksena eristäytyisi
sekä arvioidaan debriefing-istuntojen tarpeellisuutta.

4.2.2  Kriisitilanteiden jälkipuinti (debriefing-
ryhmä)

Debrifing ryhmä kokoontuu yleensä 1-3 vuorokautta tapahtuman
jälkeen. Vetäjiä on yleensä kaksi tai useampia. Asian käsittelyssä
edetään ennalta tehdyn, mutta joustavan suunnitelman mukaan.
Ryhmän vetäjällä tulee olla kokemusta tämäntapaisesta työstä.

4.3  Kriisitilanteiden jälkihoito vankien osalta

Vankien osalta jälkihoitoa ei ole organisoitu. Vangit voivat halutessaan
turvautua heidän käytettävissään oleviin vankilan palveluihin kuten
terveydenhoitohenkilöstöön,  psykologiin tai pastoriin taikka kääntyä
vaikkapa asuinosaston vartijan puoleen. Käytännössä suurin osa
mahdollisista osallisista nuolee haavansa itse. Millekään henkilöstö-
tai ammattiryhmälle vankilassa ei kuulu sen kaltaista aktiivista
toimintaroolia  jolla tavoiteltaisiin defusing- tai debriefing-menettelyn
vaikutuksia. Asia saattaisi ainakin joissakin tilanteissa helpottaa
merkittävästi tilanteen jatkohoitoa ja olisi siihen liittyvistä vaikeuksista
huolimatta selvittämisen arvoinen.

Vankien välisten ristiriitojen helpottaminen luomalla järjestelmä, jon-
ka puitteissa asioita olisi mahdollisuus käydä läpi puolueettomalla
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maaperällä turvallisessa ympäristössä olisi myöskin selvittämisen ar-
voinen asia.

Vankien jälkihoidon osalta on selvennettävä tähän liittyviä työnjako-
ja menettelytapakysymyksiä. Asiassa tulee päästä nykyistä aktiivi-
sempaan toimintatapaan. Vangeille on myös tiedotettava yleisesti
heidän jälkihoitoonsa liittyvien asioiden hoitajista sekä aktiivisesti tar-
jottava väkivaltatilanteissa mukana olleille jälkihoitomahdollisuutta.

Vankeihin kohdistuvien jälkihoitotoimenpiteiden osalta ongelmat ovat
paitsi toiminnallisia, myös kulttuurisia. Vankikulttuurissa korostuu
perinteisesti voima ja näennäisestä solidaarisuudesta huolimatta yk-
silön pärjääminen itse. Henkilöstön kulttuurille on myöskin vierasta,
että konfliktitilannetta puitaisiin kovin paljoa vangin näkökulmasta.
Kulttuurien kohtaamiseen kuuluu molemmin puolin vahva näkemys
omasta paremmuudesta ja vastapuolen epäluotettavuudesta, joten
molempia koskevan konfliktin yhteinen käsittely on myös hyvin vai-
keaa. Vankilaympäristöön liittyy myös selkeästi näkemys vankien
alisteisuudesta henkilöstöön nähden.

4.4  Virkamiehen oikeusturva

Rikosvahinkolaissa säädetään rikoksella aiheutetun vahingon korvaa-
misesta valtion varoista. Vahingon kärsineellä on lain nojalla oikeus
saada korvausta henkilövahingosta ja vapautensa menettäneen hen-
kilön aiheuttamasta esinevahingosta. Mahdollista on saada myös kor-
vausta oikeudenkäyntikuluista.

Jos valtion palveluksessa oleva henkilö on virantoimituksen tai työ-
tehtävän johdosta joutunut hyökkäyksen kohteeksi taikka virka- tai
työtehtävää suorittaessaan kohdannut vastarintaa ja hänen
vaatetuksensa, hänellä mukana ollut esine tai hänen käytössään ollut
kulkuväline on sen johdosta vahingoittunut, on hänellä oikeus saada
valtion varoista korvaus näin syntyneestä vahingosta. Esimerkiksi
eristämisessä mukana olleella vartijalla on oikeus saada korvaus
eristettävän vangin rimpuilun seurauksena ovenkarmiin osuneesta ja
vahingoittuneesta rannekellostaan. Laki on sama, milloin edellä mai-
nittua omaisuutta on vahingoitettu virkatoimen tai työtehtävän vuok-
si taikka vahingoittunut virkatoimesta tai työtehtävästä johtuvien eri-
tyisten olosuhteiden vuoksi. Esimerkiksi vartijan auton puhkotut ren-
kaat kuuluvat tällä perusteella valtion korvattavaksi, mikäli teko on
tapahtunut hänen vankilassa työskentelynsä takia. (L valtion
virantoimituksesta tai työtehtävästä aiheutuneiden eräiden vahinko-
jen korvaamisesta)
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Valtion palveluksessa olevalle, jota syytetään virheellisestä menette-
lystä viran toimittamisessa tai työssä taikka jolta vaaditaan korvausta
sellaisen menettelyn johdosta, suoritetaan, jos vaatimukset on hylät-
ty, hakemuksesta valtion varoista hänelle tuomioistuimen päätöksel-
lä maksettavaksi tuomittujen oikeudenkäyntikulujen määrä.
Vankeinhoitotehtävissä valtion palveluksessa olevalle, jota syytetään
tai jolta vaaditaan korvausta viran toimittamisessa tai työssä tapah-
tuneen lainvastaisten voimakeinojen käyttämisen vuoksi, on myön-
nettävä vapautus oikeudenkäyntiin liittyvistä maksuista ja kustannuk-
sista. Jos asian laadun vuoksi tai muusta syystä on ilmeistä, ettei hän
kykene ilman avustajaa asianmukaisesti valvomaan etuaan ja oikeut-
taan asian käsittelyssä, tuomioistuimen on määrättävä hänelle pyyn-
nöstä oikeudenkäyntiavustaja. Jos lainvastaisesta voimakeinojen käyt-
tämisestä syytetty häviää jutun, hänet voidaan tietyin edellytyksin
velvoittaa korvaamaan oikeudenkäyntiin liittyvät maksut ja kustan-
nukset valtiolle. Vapautus oikeudenkäyntiin liittyvistä maksuista ja
kustannuksista voidaan myöntää myös väkivaltarikosasiassa kantaja-
na olevalle virkamiehelle (L eräistä oikeudenkäynneistä valtion palve-
luksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion va-
roista).

Vahinko- ja vastuuriskeihin voidaan varautua myös virkamiehen it-
sensä tai hänen ammattijärjestönsä ottamien vakuutusten avulla.

Tapausanalyysi:
Tapauskäsittelyssä käytiin läpi välitön tilanne ja todettiin siihen liitty-
vät puutteet ja onnistumiset. Osittain ongelmiin saatiin myös nopea
ratkaisu. Käsittely ei kuitenkaan yltänyt ajallisesti riittävästi taakse-
päin, jotta vankien käyttäytymiseen liittyvän tiedonkulun ongelmat
olisivat tulleet esiin. Osaltaan tämä saattoi johtua siitä, että käsitte-
lyssä ei ollut mukana asuinosaston henkilöstöä. Se, ettei tuloksia kir-
jattu johti osaltaan siihen, että asiaan liittyviä laajempia kysymyksiä
ei pohdittu myöhemmin muissa yhteyksissä. Asia jäi vartioinnin toi-
minnan arvioinniksi. Esimerkiksi toimintaohjelmaan valittavien vanki-
en soveltuvuudesta kyseiseen ryhmään vankilan mahdollistamissa puit-
teissa ei keskusteltu.

Tapauskäsittelyssä tai muissa myöhemmissä pohdinnoissa tapahtu-
maa ei analysoitu raportoinnin kannalta. Vankien Virtanen ja Jokinen
erimielisyydet kerrottiin asuinosaston ylivartijalle suullisesti mikä esil-
lä olevan kaltaisessa tilanteessa oli riittävä menettely. Sen sijaan tiedon-
kulku tästä eteenpäin katkesi ylivartijan oltua estynyt hoitamasta omaa
toimipaikkaansa seuraavana päivänä. Esimerkiksi pitämällä asuin-
osaston sisäistä, muistilistanakin toimivaa päiväkirjaa tieto olisi voitu
välittää sille joka seuraavana päivänä oli vastuussa osastosta. Tapaus-
käsittelyn jäätyä kirjaamatta tilanteen lähtökohtaan liittyvistä ongel-
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mista ei jääne organisaatioon muita kuin muistikuvia. Tapaus kirjautuu
kurinpitotilastoihin vankien välisenä väkivaltana ja virkamiehen
väkivaltaisena vastustamisena. Ainoat asiakirjat joista tapahtumien
sisältö mahdollisesti selviää laajemmin ovat kuulemispöytäkirjat. Nii-
tä ei kuitenkaan käytetä juuri muuhun kuin tilanteeseen liittyvien
syyllisyyskysymysten ratkaisemiseen.

Jälkihoidon osalta tulos oli puolittainen. Varsinaista defusing-istuntoa
ei pidetty. Väkivallan kohde, vartija Mäkinen sai vartiopäälliköltä
sairaslomalleen seuraavana päivänä tiedon työterveyshuoltoon sisäl-
tyvistä kriisipalveluista ja hän myös hyödynsi niitä. Sen sijaan Mäkisellä
ei ollut mahdollisuutta asian käsittelyyn ryhmässä muiden tilanteessa
mukana olleiden kanssa. Hän ei ollut tapauskäsittelyssä mukana ja
muuta ryhmätilaisuutta asiasta ei järjestetty. Ilmeisesti muut eivät
kokeneet sitä myöskään tarpeelliseksi.

Vankien osalta aiottu puuttuminen heidän välisiinsä erimielisyyksiin
jäi tekemättä henkilökunnan ennakoimattomaan palvelupaikka-
muutokseen liittyvien tiedonkulkuongelmien vuoksi. Vangeille ei esi-
merkin perusteella myöskään aktiivisesti esitetty mahdollisuutta asi-
an käsittelyyn jälkihoitomielessä.

Toimintapolitiikan linjauksessa huomioitavaa

Väkivaltatapaukset on käytävä läpi ja arvioitava toi-
minnallisesti ja rakenteellisesti
Havaitut puutteet ja tehdyt kehitysehdotukset on
käsiteltävä ja niihin on reagoitava
Onnistumisia seuraamalla kootaan tietoa hyvistä
menettelytavoista ja ratkaisuista
Ilmoitusmenettelyt ja raportointi on ohjeistettava ja
perusteltava
Mistä ilmoitetaan, kenelle ilmoitetaan ja miksi ilmoi-
tetaan
Väkivaltatilanteisiin osallisille on järjestettävä mah-
dollisuus osallistua jälkihoitoon
Osallisille on painotettava heidän läsnäolonsa merki-
tystä kokonaisuuden kannalta, vaikka he eivät sitä
itsensä kannalta kokisikaan tarpeelliseksi.
Vankien jälkihoidon vastuut on määritettävä laitok-
sissa
Vangeille on tiedotettava tilanteiden jälkihoito-
mahdollisuuksista
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-Henkilökunnan keskinäisen henkisen
 väkivallan vähentäminen

“VANKEINHOITO ON YHTEISTYÖTÄ”
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I  HENKILÖKUNNAN
KESKINÄINEN VÄKIVALTA

1.   Työryhmän lähtökohdat
On normaalia, että työyhteisössä on olemukseltaan, tavoiltaan,
tottumuksiltaan ja mielipiteiltään erilaisia ihmisiä. Erilaisuutta voi ilmetä
niin käsityksissä vankeinhoidosta tai maailmasta laajemminkin kuin
esimerkiksi tavassa reagoida uusiin asioihin tai ihmisiin. Kehityksen
kannalta erilaisuus ja erilaisten mielipiteiden olemassaolo on jopa
välttämätöntä.

Työyhteisön toiminnan kannalta on kuitenkin välttämätöntä, että
kyetään toimimaan yhdessä, sitoudutaan hyväksyttyihin tavoitteisiin
ja toimintatapoihin. Oma mielipide sinänsä ei oikeuta poikkeamaan
työtehtävien hoidossa yhteisistä toimintatavoista. Tämä ei tarkoita
persoonattomuutta. Erilaisuus on voitava kanavoida työtapoihin ja työn
sisältöön sovitulla tavalla vaikuttamiseksi. Tälle vaikuttamiselle on
oltava olemassa kanavat.

Henkilökunnan keskinäinen väkivalta ei ole problematiikaltaan erityisesti
vankeinhoidollinen ongelma. Syyt siihen ovat paljolti samoja
riippumatta siitä millä alalla työntekijät työskentelevät. Syyt ovat paljolti
myös samoja jotka ovat yleensäkin työilmapiirin ongelmia.
Vankeinhoidossa henkilöstön keskinäistä väkivaltaa esiintyy kuitenkin
tehtyjen selvitysten mukaan selvästi keskimääräistä enemmän. Niinpä
onkin syytä pohtia onko itse vankeinhoitotyössä tai sen puitteissa
jotain sellaista, mikä lisää keskinäistä väkivaltaa.

Väkivallan määrittämiseen liittyy ongelmia, sillä tilanne koetaan
väkivallaksi subjektiivisen kokemuksen kautta. Seuraavassa on
toistettu se, mitä työryhmä totesi asiasta raportin ensimmäisen osan
johdannossa.

”Ihmisillä on toisistaan eroavat käsitykset siitä, milloin jokin heihin
kohdistunut toiminta täyttää väkivallan tunnusmerkit. Ongelma liittyy
erityisesti henkisen väkivallan kokemiseen. Milloin mielipahan
kokeminen muuttuu väkivallan kokemukseksi? Työryhmän näkemyksen
mukaan työyhteisössä on oltava niin asiakkaiden (vankien), esimiesten,
alaisten kuin työtovereidenkin osalta mahdollisuus asiallisesti ilmaista
esittäjän omasta mielestä aiheellinen kriittinen tai kielteinenkin mielipide
ilman, että sitä pidetään väkivaltana.”
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2. Yleistä
Henkilöstön keskinäinen väkivalta on lähinnä henkistä väkivaltaa.
Seuraava, jo aiemmassa osassa raporttia käytetty väkivallan yleinen
määritelmä kattaa myös henkisen väkivallan.

Väkivalta on aggressiivista käyttäytymistä, jonka tarkoituksena on
aiheuttaa vahinkoa ja /tai epämukavuutta kohteeksi joutuneille olivatpa
he sitten tarkoituksellisia kohteita tai vain sattumalta paikalla. Väkivalta
käsittää  seuraavia lajeja:

Fyysinen väkivalta
Väkivallan uhka
Kiusaaminen
(Warshaw and Messite, 1996)

Henkinen väkivalta on määritelty esimerkiksi seuraavasti: ”Henkisellä
väkivallalla, työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa joku
joutuu toistuvan, pitkään jatkuvan kielteisen käyttäytymisen,
kiusaamisen, sortamisen, pilkkaamisen tai alistamisen kohteeksi
työtoverin, esimiehen tai alaisen taholta. Henkisen väkivallan uhri kokee
itsensä puolustuskyvyttömäksi.”(Vartia&Hyyti 1999 tutkimuksen
kyselylomakkeessa käytetty määritelmä)

Vankeinhoitolaitoksessa henkistä väkivaltaa kokeneiden osuus v. 1997
tehdyn kyselyn mukaan oli 23 % kyselyyn vastanneista. Henkistä
väkivaltaa oli havainnut 54 % kyselyyn vastanneista. (Vartia&Hyyti
1999, s 58). Vuoden 2000 ilmapiirikartoituksessa vastaavat luvut
olivat 15 % ja 56 %. Vaihtelu eri laitosten kesken  on iso.

Henkistä väkivaltaa esiintyy hyvin monessa muodossa. Kyseessä on
enemmän tai vähemmän avoimesti toiseen ihmiseen kohdistuvaa
vihamielistä käyttäytymistä. Se voi tulla esiin esimerkiksi sosiaalisena
eristämisenä, puhumattomuutena, halventavana leikinlaskuna,
sukupuolisena ahdisteluna tai muutoin avoimen hyökkäävänä
käyttäytymisenä. Arkikielessä puhutaan henkisestä väkiallasta usein
työpaikkakiusaamisena, simputuksena, savustamisena jne. (Om/vaho,
Henkinen työsuojelu 1996)
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Itse henkisen
väkivallan kohteena

Joku muu henkisen
väkivallan kohteena

Sukupuolinen häirintä
ja ahdistelu

Eristetään työyhteisön
sosiaalisesta vuorovaikutuksesta,
ei puhuta, ei kuunnella,
kohdellaan kuin ilmaa

Haukutaan ja moititaan
jatkuvasti

Työtä tai sen tulosta arvostellaan
tai mitätöidään

Puhutaan pahaa selän takana,
levitetään perättömiä huhuja

Pilkataan ja naureskellaan

49

37

80

51

11

76

36

37

44

47

40

10

Sukupuolisidonnainen henkinen väkivalta voi esiintyä paitsi
varsinaisena häirintänä ja ahdisteluna, myös sukupuoleen perustuvana
suhtautumisena työn suoritukseen. Vankeinhoitolaitoksessa
tavanomaisin tällainen tilanne on naisvartijoiden käytettävyyteen ja
mahdollisuuksiin selvitä työtehtävistä kohdistuvat kommentit. (Saavat
samaa palkkaa mutta heitä ei voi laittaa niihin ja niihin tehtäviin...)
Vaikka kommenteissa periaatteessa puututaan ryhmän
mahdollisuuksiin työtehtävien hoidossa, käytännön tilanne on usein
sellainen, että läsnä olevan naisvartijan kannalta kyseessä on aiheeton
syyllistäminen tilanteesta.

Vankeinhoitolaitoksessa hallinnossa työskentelevät kokivat hiukan
muita useammin joutuvansa henkisen väkivallan kohteeksi. Samoin
naiset kokivat joutuneensa kohteeksi miehiä useammin.

Koetun henkisen väkivallan kohdistaja ilmenee seuraavasta taulukos-
ta.

Taulukko: Henkisen väkivallan muodot vankeinhoitolaitoksessa, kyllä
vastausten osuus (%). (Taulukko 51, s. 60 Vartia&Hyyti: Väkivalta
vankeinhoitotyösä, 1999)
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2.1 Henkisen väkivallan vaikutuksista

Henkinen väkivalta vaikuttaa haitallisesti sekä uhriin että koko
työyhteisöön.

Työyhteisössä vuorovaikutussuhteet vääristyvät, tiedonkulku heikke-
nee ja työilmapiiri huononee. Tämä vaikuttaa edelleen työmotivaatioon
ja työn tuloksiin.

Henkisen väkivallan kohteeksi joutuminen vaikuttaa uhrin itseluotta-
mukseen, minäkuvaan sekä mahdollisuuksiin toimia työpaikalla.
Pahimmillaan seurauksena voi olla merkittäviä työkyvyn häiriöitä,
syrjäytyminen työyhteisöstä ja jopa työkyvyn menetys. (Om/vaho,
Henkinen työsuojelu 1996)

Mies Nainen Kaikki

Yksi tai useampi
työtoveri

Lähiesimies

Muu esimies

Alainen

Koko työyhteisö

50

17

24

6

3

61

17

14

7

2

54

17

20

6

3

Taulukko: Henkisen väkivallankohdistajasukupuolen mukaan  ( n=313)
(%). (Taulukko 48, s. 59 Vartia&Hyyti: Väkivalta vankeinhoitotyösä,
1999)
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3. Henkilökunnan keskinäisiin
suhteisiin vaikuttavista tekijöistä
Henkilöstön keskinäisiin suhteisiin vaikuttavat niin työhön kuin
yksityiselämäänkin liittyvät seikat. Asiat kehittyvät usein aikaa myöten
suhteellisen vaatimattomista aluista kenties koko elämän myrkyttäviksi
ja useille elämän alueille ulottuviksi ongelmavyyhdeiksi. Yksityiselämän
puolella ongelmat voivat olla mitä tahansa mistä ihmiset ylipäänsä
riitelevät. Voi olla myös niin, että yksityiselämän ongelmat siirtyvät
stressitekijöinä työtehtävien suorittamiseen ja ihmissuhteisiin
työpaikalla. Työssä ja työympäristössä on myös seikkoja, joilla on
vaikutusta siihen kuinka työntekijät tulevat keskenään toimeen

”Väkivalta vankeinhoitotyössä” tutkimuksen mukaan koettu henkinen
väkivalta vankeinhoidon työntekijöiden keskuudessa oli työn ja
työyhteisön piirteistä ”voimakkaimmin yhteydessä erimielisyyksien
ratkaisemisen tapaan (niitä ei pyritä ratkaisemaan yhdessä), sovittujen
toimintatapojen noudattamatta jättämiseen, siihen, miten hyvin koettiin
kaikkien ottavan vastuuta työyhteisöstä, ristiriitaisiin ohjeisiin ja
määräyksiin sekä huonoon tiedonkulkuun.” (Vartia ja Hyyti, 1999)

3.1 Työympäristöstä, työstä syntyvät ristiriidat
Seuraavassa on käsitelty eräitä työryhmän näkemyksen mukaan
henkilökunnan keskinäisiin suhteisiin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä.
Kuten jo aiemmin todettiin, keskinäisten erimielisyyksien syyt ovat
pääsääntöisesti luonteeltaan yleisiä, ei vain vankeinhoidolle ominaisia.
Vankeinhoitotyössä saattaa kuitenkin eri tekijöiden merkitys painottua
keskimääräisestä poikkeavalla tavalla.

Johtaminen
Johtaminen ja siihen liittyvät (siinä koetut) ongelmat ovat työssä koetun
henkisen väkivallan keskeisiä syitä suoraan ja välillisesti. Esimies-alais-
suhde itsessään voi olla ongelmallinen tai toteutunut johtajuus ei
huomioi henkilöstön keskinäiseen kanssakäymiseen liittyvää
problematiikkaa. Pahimmillaan johtamiskäytäntö ruokkii keskinäisiä
kiistoja, johtajuus voi jopa perustua tietoiselle henkilöstön keskinäisen
epäluuloisuuden ja vihamielisyyden ylläpidolle. (Hajoita ja hallitse…)

Delegointi ja delegoinnin asteeseen yleensä liittyvät asiat  ovat
johtamiseen ja johtajuuteen liittyviä ongelmia. Kokeeko joku itsensä
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syrjäytetyksi delegoinnin seurauksena? Onko päätösvalta niin keskitty-
nyttä, että siitä aiheutuu turhautumista käytännön työntekijöiden
joukossa vai onko se kenties niin hajautettu, että myös vastuu on
hävinnyt? Tähän liittyy myös johdetuksi tulemisen tarve. Odotetaan
että on olemassa johtaja/johtajuus. Saman aikaisesti ollaan epäluuloisia
johdon ja johtamisen tarkoitusperistä.

Keskeisiä johtamiseen liittyviä odotuksia ovat oikeuden- ja johdon-
mukaisuus.

Väliesimiesten, etenkin ylivartijoiden rooli on osin ongelmallinen. Heidän
tulisi vastata käytännön työjohdosta oman toimipaikkansa osalta.
Käytännössä osa ei koe olevansa esimies ja toisaalta heillä ei aina ole
myöskään käytettävissä sellaisia toimivaltuuksia, että he voisivat olla
aidosti esimiehiä. Asteellinen toimivalta on puutteellisesti määritelty.

Vaakatason yhteistyö
Yhteistyön ongelmissa eri henkilöstöryhmien kesken on edelleen
nähtävissä perinteinen vankeinhoitotyön sektorijako. Työtehtävien
organisointi tapahtuu paljolti kullakin linjalla erikseen, vaikka
kohderyhmä on yhteinen. Tämä on ruokkinut osittuneen kuvan syntyä
vankeinhoidosta, työntekijöille ei ole muodostunut yhteistä
kokonaiskuvaa vankeinhoitotyöstä ja eri osa-alueiden osuudesta siihen.
Kun asioita katsotaan kapeasti oman ammattiryhmän näkökulmasta
voi toisenlaisesta ammattiorientaatiosta lähtevä, tälle ammatille
tyypillinen työtapa herättää epäilyjä tarkoitusperistä ja sen seurauksena
synnyttää sekä toiminnallisia että henkilöiden välisiä hankauksia.

Tasapaino eri osa-alueiden painotuksessa
Koettu eriarvoisuus toiminnan eri osa-alueiden painotuksessa, etenkin
painotuksen muutoksissa, on omiaan luomaan jännitteitä ryhmien
välille. Samoin yksilötasolla periaatteessa samankaltaistenkin
tehtäväkokonaisuuksien osa-alueiden erilainen painottaminen on yksi
erimielisyyksien lähde. Jos erot johtavat liian poikkeavaan vankien
ohjaukseen ja asetettujen vaatimusten valvontaan, seurauksena voi
olla ongelmia myös vanki – henkilökuntasuhteessa.

Yhtenäisyyden paine
Yhtenäisyyden painetta synnyttää osaltaan erityisesti valvonta-
henkilöstön joukossa tarve yhtenäiseen esiintymiseen suhteessa
vankeihin. Yhtenäisyyteen kuuluu lojaalisuus omalle ryhmälle.

Henkilöstön keskinäinen lojaalisuus on merkittävä voimavara. Väärin
ymmärrettynä se voi kuitenkin johtaa siihen, että ryhmään kuuluvan
ei toivottua käytöstäkin siedetään puuttumatta siihen. Tämä mahdollis-
taa usein kiusaamisen jatkumisen vaikka tilanne olisi tiedossakin.
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Yhtenäisyyden paine voi johtaa myös työyhteisön kannalta
tarpeettomaan erilaisuuden vierastamiseen.

Vankilan erityispiirteet
Henkilökunnan ja vankien välinen suhde poikkeaa perusolemukseltaan
työhön ja työyhteisöön yleensä liittyvästä ihmisten kanssakäymisestä.
Työhön liittyvät tavoitteet ovat ristiriitaisia, samaan aikaan tulee
varmistaa että rangaistus, vapaudenmenetys, toteutuu riittävän
turvallisesti sekä uskottavasti ja että tästä vapaudenmenetyksestä ei
koituisi haittaa rangaistulle. Vankien ja henkilöstön kohtaamiseen
sisältyy käytännössä sisäänrakennettuna vastakkainasettelua ja ”viran
puolesta epäluuloisuutta”. Selvimmin vastakkain asettelun kokevat
valvontatyötä tekevät. Tältä osin keskeinen kysymys on, missä määrin
vanki-henkilökunta suhteen kuormitus vaikuttaa henkilökunnan
keskinäisiin suhteisiin.

Toiminnallisesti vankiloille on tyypillistä integroitumaton toimintatapa.
Asioita hoidetaan edelleen sektoreittain, joilla on erilaiset käsitykset
vähintäänkin työn painotuksista. Kollektiivisen näkemyksen muodostus
on vähäistä. Nykykäytännössä puuttuu tähän sopivia toimintamuotoja
ja foorumeita. Erilaisista ammatillisista suuntautumistavoista ja
yksilöllisistä suhtautumisesta seuraavat erot ”vankinäkemyksessä”
aiheuttavat henkilöstön sisällä kitkatekijöitä.

Tutkimusten mukaan
-Vankilaympäristö tuottaa paineita
-Paineet vaikuttavat keskinäisiin suhteisiin
-Valvontahenkilöstön osalta työyhteisön sisäisen henkisen väkivallan
kokeminen oli yhteydessä vankien taholta kohdattuun väkivaltaan.
(Vartia ja Hyyti 1999)

Muutos
Vankeinhoitotyö ja siihen liittyvät odotukset ovat muuttuneet viimeisen
25 vuoden aikana merkittävästi. Ammattitaitovaatimuksia ovat
muuttaneet myös uudet työvälineet kuten atk. Viimeisen kymmenen
vuoden aikana valtiontalouden tilanne ja toteutetut säästötoimenpiteet
ovat luoneet joissakin tapauksissa epävarmuutta myös itse
työsuhteiden jatkumiselle.

Uudet työmenetelmät, perinteisten sektorijakojen ylittäminen jne. on
koettu usein uhkana oman ammattitaidon kannalta ja seurauksena on
muutosvastarintaa. Edellytetty uudenlainen osaaminen on myöskin
muuttanut perinteisiä henkilöstörakenteen arvostusperusteita.
Vastareaktiona muutoksille pyritään omaa reviiriä varjelemaan.

Yleisemmälläkin tasolla työelämään liittyvät arvostukset ovat
muuttuneet. Työn merkitys ja työhön liittyvät odotukset eivät ole enää
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välttämättä yhtäläisiä. Osittain kyseessä on myös sukupolviero.
Työnteon merkitys elämän sisältönä on pienentynyt vaikkakin
keskimäärin suomalaiset edelleenkin kokevat sen merkittäväksi.
Johtamiseen liittyvät odotukset ovat muuttuneet, entistä enemmän
odotetaan käskemisen sijasta perusteluja sille mitä on tehtävä.
Työntekijöillä on myös mm. kohonneen yleisen koulutustason myötä
aiempaa useammin kyky ja halu kyseenalaistaa asioita.

Vaihtoehdottomuus henkilöstölle
Toimenkuvien sisältö on osin sellainen, että tietyissä tehtävissä
toimivilla ei juuri ole mahdollisuutta vaikutta työnsä sisältöön. Heillä
ei myöskään ole ammattirakenteen sisällä mahdollisuutta vaihtaa
toisenlaisiin tehtäviin. Samoin uralla etenemismahdollisuudet ovat
rajalliset.

3.2 Ympäristöstä ja yksityiselämästä
työyhteisöön siirtyvät ongelmat
Vaihtoehdottomuus yksilölle
Vaihtoehdottomuus on ongelma myös yksilön mahdollisuuksista
lähtien.  Vankeinhoidollisen koulutuksen tuottama kelpoisuus rajoittuu
vankeinhoidon omiin, lähinnä valvontatehtäviin. Samoin useat vankilat
sijaitsevat seuduilla, joilla vaihtoehtoisia työnantajia on vähän.
Siirtyminen muihin töihin ei ole helppoa vaikka kokisi vankeinhoidon
syystä tai toisesta itselleen vääräksi alaksi.  Koettu vaihtoehdottomuus
on henkinen rasite joka voi purkautua työyhteisöä vahingoittavalla
tavalla.

Kateus
Yksilötasolla kateus on perinteinen riitojen aihe. Kateuden syyt voivat
liittyä niin työtehtäviin kuin yksityiselämäänkin.

Kyvyttömyys erilaisuuden sietoon
Erilaisuuden hyväksyntä tai edes sen sieto voi olla ongelma ilmeni
erilaisuus sitten ihonvärinä, käyttäytymisenä, pukeutumisena,
uskontona, poliittisena ideologiana tms. Syitä vaikeuteen voi olla monia:
Ennakkoluulot, tietämättömyys, oma huono itsetunto, pelot,
väärinkäsitykset jne.

Elämän tilanne
Työntekijällä voi yksityiselämässään olla ongelmia ihmissuhteissa,
taloudellisessa tilanteessa, fyysisessä tai psyykkisessä terveydentilassa
jne. Elämän tilanne vaikuttaa työssä jaksamiseen sekä  työhön ja
työympäristöön asennoitumiseen.
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II HENKILÖKUNNAN KESKI-
NÄISEN VÄKIVALLAN
VÄHENTÄMISEN KEINOT

Henkilökunnan keskinäisen väkivallan vähentämistä  koskeva osio on
jäsennetty seuraavasti:

- ennaltaehkäisy
- tilanteessa toimiminen
- tilanteen selvittäminen
- tilanteen jälkihoito

Jäsennys vastaa ryhmittelyä, jota työryhmä on käyttänyt raportin
aiemmassa osassa käsitellessään väkivalta- ja uhkaustapauksia, joissa
tekijänä on vanki. Aiheen käsittely näistä näkökulmista palvelee
työryhmän näkemyksen mukaan käytännön toimintaa. Henkilökunnan
keskinäiseen väkivaltaan liittyviä ongelmia konkretisoidaan myös
esimerkin avulla. Esimerkkiä analysoidaan osaltaan ao. kohdissa. Itse
esimerkkitapaus on kuvitteellinen.

Esimerkkitapaus
Vartija Mäkinen, 42 vuotta, oli toiminut vartijan tehtävissä jo reilut
20 vuotta. Armeijan jälkeen kesätöihin tultuaan hän oli jäänyt alalle,
koska sijaisuuksia oli tarjolla ja oli ilmeistä että pysyväkin työpaikka
olisi mahdollinen. Eikä oikeastaan muutakaan selvää suunnitelmaa ollut.
Vartijakurssin jälkeen hän oli muutaman vuoden jälkeen, suhteellisen
nuorena pyrkinyt myös ylivartijakurssille, mutta ei ollut päässyt. Itse
hän koki että ”talon” lausunto oli epäoikeudenmukainen, ja että
lausunnoilla vain varmistettiin suosikkien pääsy kurssille. Vähin erin
hänen asennoitumisensa työhön muuttui enemmän kyyniseksi.
Työyhteisössä Mäkinen oli sanavalmiina ja nopeasti oivaltavana ”hyvän
tyypin” maineessa. Tosin hänet tiedettiin myös aika ajoin kärkeväksi.
Hän osasi lohkoa tavalla, mikä asetti kohteen hankalaan tilanteeseen,
eihän huulenheitosta pidä suuttua.

Vartija Virtanen, 39 vuotta, on työskennellyt vankilassa noin 10 vuotta.
Hän oli ammattikoulun ja armeijan jälkeen ollut töissä kotipaikkakunnan
yrityksessä. Tulevaisuuden näkymien epävarmuus sai hänet pyrkimään
vankeinhoidon töihin. Samalla oli edessä muutto pääkaupunkiseudulle.
Virtasen sosiaaliset yhteydet uudella kotiseudulla olivat jääneet
vähäisiksi ja hän viettikin suurimman osan vapaa-ajastaan koti-
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seudullaan, josta myös vaimo oli kotoisin. Työtilanne ei kuitenkaan
mahdollistanut paluuta takaisin. Työhönsä Virtanen suhtautui
velvollisuuden tuntoisesti. Hän hyödynsi mielellään myös
”siviiliammatissaan” saamaansa osaamista aina työtehtävien salliessa.
Työyhteisössä Virtanen oli rauhallisen, hiljaisen ja luotettavan kaverin
maineessa. Ei hän tosikko ollut, mutta seurasi mielummin asioita hiukan
sivusta.

Mäkisen ja Virtasen työtehtävät ovat sivunneet toisiaan vaihtelevasti
kuluneiden  kymmenen yhteisen  työvuoden aikana. Aikanaan, noin 5
vuotta sitten he työskentelivät samassa ryhmässä. Tällöin laiminlyönnin
ja väärinkäsityksen rajamailla ollut, sinänsä ilman seurauksia jäänyt
vangin kohtelua koskenut tapahtuma johti keskusteluihin ja moitteisiin
vartiopäälliköltä. Näissä selvittelyissä Mäkisen kanta oli, että vankia
oli kohdeltu juuri niin kuin kuuluukin. Virtanen taasen oli todennut
myös itse, että virhe oli tapahtunut. Tämän tapahtuman jälkeen
Mäkinen oli ruvennut hammastelemaan Virtasta tilanteen tullen.
Porukassa Virtasen läsnäollessa kyseessä oli näennäisen harmitonta
huulenheittoa asian pitämiseksi mielessä. Saipa hän ajoittain joitakuita
muitakin mukaan käyttämään keksimiään nimityksiä. Pienemmässä
porukassa hän saattoi haukkua ääneenkin oman pesän likaajaa ja
perseen nuolijaa, joka ei tiedä kuka on oikeassa silloin kun vanki ja
vartija ovat eri mieltä. Kohdatessaan Virtasen suoraan Mäkinen
läsnäolijoista riippuen saattoi jättää tämän kokonaan huomiotta tai
esiintyä aivan normaalisti. Vähin erin mukaan tuli suoranaista
haitantekoakin. Mäkinen ”unohti” kokonaan tai viivytteli työtehtäviin
liittyvien tietojen eteenpäin välittämisessä silloin kun se oli mahdollista.
Saipa Virtanen jonkun kerran moitteetkin siitä, ettei vankia toimitettu
sovittuna aikana virkailijoiden tykö. Mäkinen ei myöskään kertonut
suoraan Virtaselle vankiryhmään liittyviä havaintoja ja esimerkiksi
tarvetta erityiseen silmällä pitoon joidenkin vankien osalta. Samoin
itselleen hän kysyi tiedon aina ylivartijalta tai muilta, mutta ei Virtaselta,
vaikka kyse olisi ollut suoraan tämän tehtävien jatkaminen. Virtasen
vaimo sai työpaikan kotiseudulta ja he muuttivat hänen kotitaloonsa.
Tämän jälkeen Virtanen itse asui työpäivät vankilan poikamies-
asunnossa. Mäkinen sai uutta aihetta juttuihinsa. Virtasen vaikeana
kokema tilanne kääntyi jutuissa Virtasen uuden vapauden
kadehtimiseksi ja toisaalta sen ihmettelyksi että näinkö sellainen verevä
nainen siellä  osaa yksinään olla. Molemmat miesporukassa hyvin juttua
kirvoittavia aiheita.

Vähin erin Virtanen alkoi välttämään työilmapiirin kannalta tärkeitä
työntekijöiden epämuodollisia yhdessäolon hetkiä esimerkiksi juuri
ennen töiden alkua tai ruokatunnin päättyessä peläten joutuvansa
Mäkisen käynnistämän huulenheiton kohteeksi. Tämä jätti kentän
entistä enemmän Mäkisen haltuun ja muokkasi yleistä kuvaa Virtasesta
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Mäkisen toivomaan suuntaan. Virtasen kosketus työyhteisöön oheni.
Jossakin vaiheessa Virtanen kysyi  mahdollisuutta palveluspaikan
vaihtoon. Tosiasiallinen syy oli pyrkimys välttää Mäkisen kohtaamista
vaikka hän perustelikin asiaa muuten. Tilanne johti myös siihen että
Virtaselle alkoi tulla sairaslomia erilaisin syin. Sairastumiset ajoittuivat
sellaisiin ajankohtiin jolloin Mäkinen ja Virtanen olisivat
työvuorotaulukoiden mukaan työskennelleet yhtä aikaa.

Suurelle osalle työyhteisöä Mäkisen ylläpitämä Virtasta koskeva puhe
oli edelleen vain taukotilojen ja kahvipöytien juttujen kirjon yksi juonne
ja lisäväri johonkin henkilökuvaan. Muutamat kokivat, että tilanne oli
ylittänyt sopivuuden rajat, mutta heidänkin oli vaikea poiketa julkisesti
siitä päällepäin yhteiseltä näyttävästä käyttäytymiskehyksestä, jonka
osaksi Mäkisen kehittämät jutut olivat tulleet.

1. Henkilökunnan keskinäisen
väkivallan ennaltaehkäisy
Seikat joihin vaikuttamalla henkisen väkivallan esiintymistä pyritään
vähentämään ennalta ovat paljolti samoja joihin työilmapiiriin ja työ-
yhteisöön liittyvissä ongelmissa yleensäkin kohdistetaan huomiota.
Työryhmän henkisen väkivallan ehkäisemisen kannalta keskeisenä
pitämät toimet on esitetty tässä luvussa. Tarvittavissa toimenpiteissä
on usein erotettavissa organisaatio- ja yksilötaso.

1.1 Tarvittavat toimet

Selkeyttää työn tavoitteet
Työn tavoitteiden tulee olla selkeästi määritelty niin yleisellä tasolla
kuin kunkin yksilönkin kohdalla. Työyhteisössä on oltava mahdollisuus
muodostaa yhteinen käsitys vankeinhoitotyön kokonaistavoitteista
sekä kunkin omien tehtävien liittymisestä niihin omien tavoitteidensa
kautta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi riittävän työpaikkakoulutuksen
ja säännöllisten työyksikköpalaverien avulla.

Selkeyttää työhön liittyvät velvollisuudet ja oikeudet
Työntekijöiden on tiedettävä mitä heiltä työtehtäviensä hoidossa
odotetaan ja mitkä ovat heidän käytettävissä olevat keinot tehtävien
suorittamiseksi.

Vankeinhoitotyötä tekevällä on työstä ja virka-asemasta johtuvia
velvollisuuksia ja toisaalta oikeuksia niiden toteuttamiseksi. Osa
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velvollisuuksista on tiettyyn konkreettiseen tehtävään sidottuja ja osa
yleisiä, kaikkia vankeinhoitotehtävissä toimivia koskevia. Viime
mainittuihin kuuluu vankeinhoidon työntekijältä työssä ja vapaa-aikana
edellytettävä sovelias käytös niin suhteessa vankiin, työtoveriin, muihin
viranomaisiin kuin muihinkin tahoihin.

Tieto oikeuksista ja velvollisuuksista on oleellinen osa vankeinhoidon
omaa ammatillista koulutusta. Myös muun koulutuksen kautta
rekrytoitaville on annettava riittävän perusteelliset tiedot. Perusasioiden
oikeuksista ja velvoll isuuksista tulee kuulua jo
perehdyttämiskoulutukseen.

Sitoutuminen
Työntekijän on toimittava yhteisten tavoitteiden hyväksi ja noudatet-
tava sovittuja toimintatapoja. Tämä edellyttää sitoutumista hierarkian
kaikilla tasoilla.

Sitoutumista edesauttaa osallistuminen tavoitteiden asettamiseen ja
toimintatapojen määrittämiseen. Osallistumisen mahdollinen muoto
eri tasoilla vaihtelee. Työntekijälle on rekrytoinnista alkaen annettava
oikea kuva työtehtävistä sekä uraan ja tehtäviin liittyvistä mahdolli-
suuksista. Hänellä on oltava alusta alkaen tiedossa ”vankeinhoidon
arvoputken” sallittu vaihteluväli.

Työssä jaksamisen huomiointi
Henkilökunnan jaksamista työssä on tuettava. Työn mitoitus, siihen
liittyvät stressitekijät ja työntekijöiden ikääntyminen on huomioitava
työtehtävien järjestämisessä. Tehtäviin on järjestettävä vaihtelua esim.
työkierron avulla. Muuttuvan työympäristön hallintaa on autettava
riittävällä koulutuksella. Tarvittaessa on käytettävä myös työnohjausta
nykyistä enemmän. Työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
voidaan samoin parantaa tukemalla liikuntaa ja muita harrastusmuotoja.
Työterveyshuolto ja tyky-toiminta ovat työssä jaksamisessa tärkeitä
välineitä.

Työssä jaksamisessa on huomioitava myös se, että kaikki eivät aina
halua muuta kuin tehdä omaa työtään. Esimerkiksi muutokset elämän
tilanteessa voivat vaikuttaa työkykyyn niin että kaikilla ei ole mielen-
kiintoa tai voimavaroja jatkuvaan kehittämiseen ja uusiin haasteisiin.

Työyhteisön ja työsisältöjen kehittäminen
Työyhteisöjä on jatkuvasti kehitettävä vastaamaan paremmin työn
vaatimuksia. Tehtävätasolla on kyettävä luomaan riittävän
mielenkiintoisia ja myös palkitsevia toimenkuvia. Toimimaton
työyhteisö ei käytä resursseja optimaalisesti. Syntyy tilanteita, missä
samanaikaisesti jotkut turhaantuvat työskentelymahdollisuuksien
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puutteeseen ja toiset uupuvat ylenmääräisen työtaakan alle. On
tarkasteltava ohjausmenetelmiä, työnjakoa yksiköiden ja yksilöiden
välillä, osaamisvaatimuksia jne. kriittisesti suhteessa työn tavoitteisiin.
Samoin on varmistettava tiedonkulku ja kollektiivisen mielipiteen
muodostamisen mahdollisuus.

Osana työyhteisön kehittämistä on parannettava vaakatason yhteis-
työtä eri henkilöstöryhmien ja toimipisteiden välillä. Tässä asiassa
voidaan edetä esimerkiksi henkilöstökoulutuksella ja konkreettisella
tutustumisella toisten työhön.

Työmenetelmien muutokset ja kokonaan uudet työmuodot vaikuttavat
työn sisältöön. Käytännössä tämä edellyttää paljolti nykyisen
henkilöstön ammatillisen valmiuden parantamista. Eri toimijoiden
rooleissa suhteessa vankeihin tai työtovereihin saattaa tapahtua
suuriakin muutoksia. Työyhteisön kannalta uudet toimintatavat on
nivellettävä osaksi kokonaistoimintaa ilman tarpeetonta kitkaa ryhmien
tai yksilöiden välillä.

Periaatteet työnjaon perusteena olevista ammatilliseen ja henkilökoh-
taiseen sopivuuteen liittyvistä seikoista on luotava yhteisesti ja
avoimesti. Esimerkiksi on huomioitava mahdollinen sukupuolisi-
donnaisuus eräiden tehtävien hoidossa.

Vaikuttamiskanavien parantaminen/avaaminen
Tunne mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhönsä on merkittävä
tekijä työssä jaksamiseen ja viihtymiseen.

Vankeinhoitotyö edellyttää yhtenäisiä työkäytäntöjä ja sitoutumista
tavoitteisiin suhteessa vankeihin ja eri yhteistyötahoihin. Omaehtoinen
työkäytäntöjen ja sääntöjen muuttaminen ei yleensä ole mahdollista
tai hyväksyttävää. Vastineeksi on oltava olemassa selkeät kanavat ja
menettelytavat, joiden avulla työhön ja työyhteisöön liittyvät
kehittämisehdotukset ja –tarpeet voidaan ilmaista ja saada
pohdittaviksi.

Välittömän kanavan tarjoavat yksikkö- ja työpaikkapalaverit. Niissä
mielipiteen ilmaisemisen kynnys on useimmiten matala ja asioista
puhutaan lähellä niiden konkreettista toteuttamista. Olemassa olevat
henkilöstön osall istumisjärjestelmät (yhteistoiminta- ja
luottamusmiesjärjestelmät) soveltuvat myös ammatillisen keskustelun
ja vaikuttamisen väyliksi. Henkilöstön edustus johtoryhmissä,
hankkeissa, työryhmissä yms. on yksi osa vaikutusmahdollisuuksia.

Henkilöstön osallistumisen perusteina voivat olla tilanteesta riippuen
esimerkiksi ammatti, toimipaikka tai järjestö. Hankkeiden valmistelussa
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ja itse tehtävien suorittamisessa on moniammatillisesta lähestymisestä
hyviä kokemuksia.

Kehittämiskeskustelut
Kehittämiskeskustelut on käytävä säännöllisesti kaikkien henkilö-
kuntaan kuuluvien kanssa. Keskustelun perusteella kirjataan
henkilökohtaiset työtavoitteet, niihin liittyvä koulutus jne. Keskustelujen
mielekkyys osapuolten kannalta edellyttää, että keskustelun
osapuolena oleva esimies koetaan esimieheksi ja että hänellä on
mahdollisuus vaikuttaa esiin tuleviin asioihin.

Esimiehen ja alaisen väliset säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut
tarjoavat yhden mahdollisuuden keskustella työntekijän odotuksista
työnsä ja uransa suhteen sekä toisaalta saada palautetta työstään.
Keskusteluissa olisi käsiteltävä myös työntekijän työstä ja esimiehistä
antama palaute. Kehityskeskusteluissa on syytä käydä läpi myös
työssäjaksamiseen ja työssä kohdattuihin ongelmiin sekä niiden
mahdollisin ratkaisuihin liittyvät asiat.

Työn puitteista huolehtiminen
Viihtyisä työympäristö ja asianmukaiset työvälineet lisäävät
työviihtyvyyttä. Riittävä määrä työssä tarvittavia resursseja helpottaa
niiden kohdentamista ja poistaa ristiriitatilanteita. Kohdentamien täytyy
tapahtua avoimesti, perustellusti ja sovittujen periaatteiden mukaan.

Osa puitteista on työhön liittyvien toimivaltuuksien riittävyys suhteessa
tavoitteisiin ja tehtäviin. Työajankäytön kohdentaminen on myös
merkittävä puitetekijä. Sen täytyy mahdollistaa esimerkiksi riittävä
tiedonvaihto eri työvuorojen välillä sekä henkilöstöryhmien kesken.

Johtaminen
Johto- ja vastuusuhteiden selkeä määrittely vähentää asioiden hoidossa
mahdollisesti syntyviä väärinkäsityksiä. Itse johtamisen tulee olla
johdonmukaista ja perusteltua. Johtamiselta odotetaan myös
tasapuolisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä tehdyn työn palkitsemista.

Esimerkin analyysi ennaltaehkäisyn osalta
Ennaltaehkäisyn kannalta esimerkkitapauksessa on mietittävä, mikä
osuus työhön liittyvien asenteiden kehitykseen ja tavoitteisiin
sitoutumiseen on rekrytoinnilla ja työuran kehittymiseen liittyvillä
toiveilla ja niiden toteutumisella. Edelleen on arvioitava, olivatko
konfliktin alkuna toimineeseen vangin kohtelutilanteeseen liittyvät
ohjeet selkeät ja yleisesti tiedostetut ja omaksutut. Sellaista säännöl-
listä esimiehen ja työntekijän välistä (ns. esimies-alaiskeskustelut)
työhön ja työssä jaksamiseen liittyvien asioiden läpikäyntiä, jonka
yhteydessä ongelmat olisi luontevaa ottaa esiin,  ei näytetä käydyn.
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2. Puuttuminen
Henkiseen väkivaltaan henkilöstön kesken on puututtava. Useimmiten
uhrin asema on tilanteessa sellainen ettei hän kykene itse ainakaan
yksin tilannetta korjaamaan omalla toiminnallaan. Niinpä henkilön
kokiessaan joutuneensa henkisen väkivallan kohteeksi on helpointa
pyrkiä tilanteesta irti esimiehen tai/ja työtoverien avulla.

Henkinen väkivalta vaurioittaa paitsi kohdetta myös työyhteisöä
kokonaisuudessaan. Mitä aiemmin mahdollinen tilanne tunnistetaan
ja siihen puututaan, sitä vähäisemmiksi saadaan rajoitettua yksilölle,
työyhteisölle ja sen toiminnalle koituvat vahingot. Käytännössä
kuitenkin henkilöstön keskinäinen henkinen väkivalta eri muodoissaan
on vaikea asia työyhteisölle. Tilanteen tunnistamien ei ole aina
yksinkertaista. Edelleen puuttuminen edellyttää kannanottoa työtoverin
toiminnan asianmukaisuuteen ja kenties sellaisten näkökantojen
esiintuomista, jotka ovat ristiriidassa koetun yhtenäisyyden paineen
kanssa. Voi olla myöskin niin, että vaikka kiusaajan menettelyä ei
pidetä hyväksyttävänä, myös kohteen koetaan toimivan tavalla, joka
on kyseenalaistanut haitallisesti työyhteisön jakamia arvoja ja
toimintatapoja.

Työpaikkakiusaamisen tunnistaminen
Puuttuminen edellyttää henkisen väkivallan tunnistamista. Kuten
aiemmin on todettu, tilanteen määrittäminen on usein ongelmallista,
kiusaamisen muodot ovat moninaisia samoin kuin ihmisten kestokyky
ja kommunikointitavat. Voidaan luetella piirteitä, jotka liittyvät usein
kiusaamiseen ja henkiseen väkivaltaan (esimerkiksi toistuva hyvän
maun ylittävä käytös toista kohtaan ilman, että asia on vastavuoroista,
jatkuva negatiivisen huomion kiinnittäminen, sosiaalisen yhteisön
ulkopuolelle sulkeminen, sivuuttaminen kanssakäymisessä jne.).
Tunnistamisen kannalta tärkeintä on kuitenkin se, miten henkilö asian
kokee. Reagoinnin kynnykseksi tulee riittää se, että minusta itsestäni
tuntuu siltä, että minä tai joku toinen on henkisen väkivallan kohteena.

Tiedottaminen esimiehelle
Kiusatun itsensä on vaikea saada omin avuin sellaista kontaktia
kiusaajaan mikä edesauttaisi tilanteen laukeamista. Samoin työtoverin
suora puuttuminen tilanteeseen on usein hankalaa ja voi aiheuttaa
lisää jännitystä työyhteisössä. Niinpä on tärkeää saada tilanne esi-
miehen tietoon ja arvioitavaksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
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Esimiehen tehtävät
Esimiehen on puututtava henkilöstön keskinäiseen henkiseen
väkivaltaan. Lähtökohtana on, että esimiehen on käynnistettävä
tilanteen selvittäminen, jos hän itse huomaa  tai muuten saa tietoonsa,
että on syytä epäillä henkilön olevan muodossa tai toisessa henkisen
väkivallan kohteena. Tieto voi tulla yhtä hyvin siltä, joka kokee olevansa
kiusattu kuin muiltakin.

Toimenpiteet ja niiden toteutustaso on harkittava tapauskohtaisesti.
Ensinnäkin esimies joutuu ottamaan kantaa siihen, onko kyseessä
henkistä väkivaltaa sisältävä tilanne. Tilanteen vakavuudesta riippuen
voi olla, että lähiesimiehen keskustelu kiusaajan kanssa riittää estämään
tilanteen jatkumisen ja pahentumisen. Tilanne voi toisaalta edellyttää
myös perusteellista selvittämistä ja asioiden läpikäyntiä ja jatkossa
noudatettavien pelisääntöjen sopimista ylemmällä tasolla.
Ääritapauksessa kyseeseen voi tulla rikostutkinta.

Myös niissä tapauksissa missä esimiehen mielestä ei ole kyse
henkisestä väkivallasta  asia on käytävä läpi asianomaisten kanssa
soveltuvalla tavalla.

Työtoverien toiminta
Mikäli työntekijä kokee, että työyhteisössä joku on kiusaamisen
kohteena, on ensinnäkin varottava menemästä tähän mukaan edes
leikinlaskun varjolla. Toiseksi jo pienikin tuen osoittaminen kiusatulle
voi olla hyvin arvokasta. Se saattaa helpottaa uhrin asemaa ja saada
kiusaajan arvioimaan tilannetta uudestaan. Uhri ei ole enää yhtä
puolustuskyvytön eikä kiusaajan oma asema niin vankka. Edelleen
asiasta on ilmoitettava sopivalla tavalla esimiehelle. Tapauksen
luonteesta ri ippuen voi olla syytä pyrkiä hoitamaan asia
luottamuksellisesti.

Esimerkin analyysi puuttumisen osalta
Esimerkkitapaukseen liittyy tilanteita ja käyttäytymistä jonka
perusteella oli tunnistettavissa että Virtanen ei voinut hyvin ja, että
hänen ja Mäkisen välisessä kanssakäymisessä oli ongelmia. Valtaosa
työtovereista ei ilmeisesti tiedostanut asian ongelmallisuutta Virtasen
kannalta vaikka tämä alkoi vältellä Mäkisen kohtaamista. Nekään jotka
sen huomasivat eivät ilmoittaneet siitä esimiehille tai puuttuneet siihen
itse. Ylivartijoiden olisi tullut huomata ongelmat Virtasen ja Mäkisen
työhön liittyvässä kanssakäymisessä ja tiedonkulussa. Vartiopäällikkö
ei huomannut Virtasen palvelupaikan muutostoiveiden, lisääntyneen
sairastelun ja muiden seikkojen yhteyttä Virtasen kokemiin ongelmiin.
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3. Normit, selvittäminen ja
seuraukset
Jokaisella tulee olla oikeus työskennellä turvallisessa ilmapiirissä.
Ensisijainen vastuu työterveydestä ja –turvallisuudesta on työnan-
tajalla.

Henkinen väkivalta ja työpaikkakiusaaminen on vakava ongelma sekä
työsuojelun että työterveyden ylläpidon kannalta.  Vakavimmillaan
ongelma voi johtaa myös virkamiesoikeudellisiin toimiin tai
ääritapauksissa rikostutkintaan.

Perussäännös työsuojelusta sisältyy perustuslain tasolle.  Perustuslain
18 §:n 1 momentin mukaan julkisen vallan on huolehdittava työvoiman
suojelusta. Tämä koskee mm. työolojen terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Laajemmin työturvallisuudesta säädetään työturvallisuuslaissa (299/
1958). Lakiin  sisältyy säännökset työnantajan ja työntekijän yleisistä
velvollisuuksista.  Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työntekijä
saa työn johdosta haittaa terveydelleen. Tässä tarkoituksessa
työympäristöä  on jatkuvasti tarkkailtava sekä ryhdyttävä tarvittaessa
asianmukaisiin toimenpiteisiin terveyshaittojen selvittämiseksi ja
torjumiseksi. Vastaavasti työntekijän on omalta osaltaan huolehdittava
omasta ja muiden työntekijöiden  turvallisuudesta ja terveydestä.

Työsuojelua koskevien säännösten ja määräysten valvonnasta
säädetään työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojelu-
asioista annetussa laissa (131/1973).  Lain 8 § velvoittaa työnantajan
ja työntekijän toimimaan työsuojelua koskevissa asioissa
yhteistoiminnassa.  Vankeinhoitolaitoksessa yhteistoiminnasta on
solmittu 28.9.2000 vankeinhoitolaitoksen työsuojelun
yhteistoimintasopimus.  Sopimuksessa määritellään mm. työsuojelu-
päällikön, työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan tehtävät.
Heille kaikille kuuluu velvoitteita seurata ja puuttua myös työpaikka-
kiusaamiseen liittyviin tilanteisiin. Sopimuksessa korostetaan myös
työkykyä ylläpitävän toiminnan tärkeyttä.

Jokainen vaikuttaa omalla käyttäytymisellään siihen, millainen ilmapiiri
työpaikalla vallitsee. Vankeinhoitolaitoksen henkilöstöstrategian
mukaan myönteinen ilmapiiri on keskeinen työssä jaksamiseen
vaikuttava tekijä. Jokaisella virkamiehellä on henkilöstöstrategian
mukaan vastuu paitsi omasta työstään myös työilmapiirin ylläpitä-
misestä.
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Kuten edellä on todettu, ensisijaisesti väkivaltaan tulee puuttua
välittömästi sen ilmaannuttua ja sen kohteeksi joutuvan ottaa asia
esille kiusaajansa kanssa.  Myös työtoverit voivat toimia asiassa
välittäjinä.  Elleivät osapuolet tarvittaessa yhdessä lähityöyhteisön
kanssa  pysty sopimaan asiaa keskenään, siirtyy vastuu seuraavalle
tasolle eli esimiehelle.  Ensisijaisesti esimies keskustelee osapuolten
kanssa sekä erikseen että yhdessä ja pyrkii selvittämän asian
neuvottelujen tietä.  Tarvittaessa voidaan järjestää myös laajempi
ryhmäkeskustelu, jossa kaikki asianosaiset ovat mukana.  Työpaikka-
kiusaamisen taustalla  voivat vaikuttaa erilaiset henkilökemiaan liittyvät
syyt.  Tilanteen voi joskus laukaista myös työtehtävien vaihto ja
osapuolten siirtyminen työskentelemään eri työpisteessä. Myös
tällaisessa tilanteessa tulee esimiehen kuitenkin samalla ilmaista
kiusaajalle selvästi hänen menettelynsä moitittavuus. Mikäli omin
keinoin ei selvitä, voidaan mukaan pyytää ulkopuolista apua esimerkiksi
työterveyshuollon kautta.  Olennaisia toimijoita ongelmallisissa
kiusaamistilanteissa ovat myös työsuojeluorganisaatio, työterveys-
huolto ja luottamusmiehet.  Jos asia on saatettu laitoksen työsuojelu-
valtuutetun tietoon eikä asiaan löydy omin toimenpitein ratkaisua,
vakavissa tilanteissa työsuojelutoimikunta voi saattaa asian edelleen
vankeinhoitolaitoksen työsuojelun keskustoimikunnan käsiteltäväksi.

On tärkeää, että jokaisella työpaikalla laaditaan etukäteen pelisäännöt
siitä, miten työpaikkakiusaamistilanteissa toimitaan ja kenen puoleen
tulee kääntyä, ellei asia selviä osapuolten omin toimenpitein.

Ellei keskustelu tai muut toimenpiteet auta ja kiusaaminen on muuten
ollut vakavaa, voivat tulla kysymykseen myös virkamieslakiin
perustuvat toimenpiteet. Niihin saatetaan joutua turvautumaan
vakavissa tilanteissa myös silloin, vaikka tilanne muuten olisikin saatu
ratkaistua esimerkiksi työpisteen vaihdon kautta.  Virkamieslain 14
§:n mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti
ja viivytyksettä sekä noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä.
Lisäksi virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä
edellyttämällä tavalla. Työtoveria kiusatessaan virkamies voi samalla
syyllistyä virkamiesasemansa vastaiseen menettelyyn ja näin
virkavelvollisuuksien vastaiseen käyttäytymiseen.

Jos virkamies toimii vastoin vikavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä,
seurauksena voi olla esimiehen puhuttelu tai esimiehen antama
suullinen tai kirjallinen huomautus. Vakavammissa tapauksissa,
esimerkiksi kiusaamisen jatkuessa,  kysymykseen voi tulla kirjallinen
varoitus (Virkamies  24 §) ja ääritapauksissa irtisanominen (Virkamies
25 §) tai virkasuhteen purkaminen (Virkamies  33 §).
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Vakava työpaikkakiusaaminen voi tulla käsiteltäväksi myös rikosasiana,
esimerkiksi pahoinpitelynä  (RL 21:5§) tai lievänä pahoinpitelynä (RL
21:7§).  Pahoinpitelyn tunnusmerkistö kattaa sekä henkisen että
ruumiillisen väkivallan: ”Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka
tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa
toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan
tilaan on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään
kahdeksi vuodeksi.”  Terveydellä tarkoitetaan sekä psyykkistä että
fyysistä terveyttä ja seuraukset voivat ilmetä ruumiillisten vammojen
ja sairauksien ohella myös mielenterveyden häiriöinä.  Psyykkisen
vamman aiheuttaneesta rikoksesta voisi olla periaatteessa kyse
esimerkiksi koulu- ja työpaikkakiusaamisen yhteydessä.  Joissakin
tilanteissa työpaikkakiusaaminen voi ilmetä ja tulla rangaistavaksi myös
esimerkiksi yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä (RL 24:8
§), kunnianloukkauksena (RL 24:9), virka-aseman väärinkäyttä-misenä
tai muuna RL 40 luvun mukaisena virkarikoksena tai seksuaalisena
hyväksikäyttönä (RL 20:5 §).

Joissakin tilanteissa saattavat tulla kysymykseen myös hoitoonohjaus-
toimenpiteet, joista vankeinhoitolaitoksessa on annettu erilliset ohjeet,
taikka terveystarkastukseen määrääminen tehtävien hoitamisen
edellytysten selvittämiseksi (VirkamiesL 19 §).

Esimerkin analyysi normien, selvittämisen ja seurauksien osalta
Esimerkkitilanteessa kiusaaminen  jatkui kenenkään siihen puuttumatta
ja jatkuessaan sai yhä vakavampia muotoja ja seurauksia sen kohteeksi
joutuneen Virtasen kannalta. Myös työtoverit menivät tilanteeseen
mukaan.  Asia ei ole voinut jäädä esimieheltä kokonaan huomaamatta
ja hänen olisi tullut ryhtyä asiassa toimenpiteisiin jo paljon ennen kuin
jouduttiin eristäytymisen ja sairauspoissaolojen asteelle.  Työssä
välttämättömien tietojen välittämättä jättämisessä Mäkisen voidaan
katsoa syyllistyneen myös virkatehtävien laiminlyömiseen ja myös
tähän olisi esimiehen tullut puuttua. Virtasen olisi tullut itse ottaa asia
esille esimiehensä tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi työsuojeluvaltuutetun
tai työterveyshuollon kautta. Koska tilanne oli jatkunut jo vuosia, tähän
olisi ollut luonteva tilaisuus esimerkiksi esimiehen kanssa käytävien
kehittämiskeskusteluiden yhteydessä.  Myöskään työtoverit eivät välty
vastuulta, vaikkakaan he kaikki eivät olisi osallistuneet itse
kiusaamiseen. Jokaisella on velvollisuus puuttua havaitsemaansa
työpaikkakiusaamiseen, jos ei muuten niin saattamalla asia esimiehen
tai työsuojeluvaltuutetun tietoon.
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4. Tilanteen jälkihoito
Seuranta ja raportointi
Henkilökunnan keskinäisen väkivallan seurannan ja raportoinnin
järjestämiseen liittyy raportin ensimmäisessä osassa todettuja
väkivallan raportoinnin ongelmien  lisäksi aiheen herkkyydestä johtuvia
pulmia. Ei ole tarkoituksenmukaista luoda seurantajärjestelmää, joka
kenties muuttuu itse ahdistavaksi tekijäksi.

Henkilökunnan keskinäisen väkivallan esiintymistä tulee työryhmän
näkemyksen mukaan seurata vankeinhoitolaitoksen henkilöstölle
tehtävien työilmapiirikartoitusten yhteydessä esitettävillä kysymyksillä.
Kartoitusten tulee olla säännöllisesti toistuvia (2-3 vuoden välein) ja
niiden tuloksia tulee käyttää hyödyksi työyhteisön kehittämisessä.

Esimies-alaiskeskustelujen yhteydessä on syytä keskustella myös
työyhteisön hyvinvoinnista. Tällöin voi tietoon tulla myös henkilö-
kunnan keskinäistä väkivaltaa. Tieto on luonteeltaan sen kaltaista,
että se antaa esimiehelle kuvan tilanteesta ja mahdollisesti tarvittavista
toimenpiteistä mutta ei sovellu tilastoinnin pohjaksi.

Työpaikasta pois lähtevien lähtöhaastattelut ovat yksi mahdollinen
lähde saada tietoja työstä ja työyhteisöstä henkilöiltä joiden voi katsoa
jo olevan riippumattomampia siitä.

Kriisihoito yksilöille ja yhteisölle
Henkilökunnan keskinäinen henkinen väkivalta voi aiheuttaa yhtäläisen
tarpeen kriisihoitoon yksilölle tai laajemmalle osalle työyhteisöä kuin
mikä tahansa muukin traumaattinen tilanne. Kriisiytyminen saattaa
olla työyhteisön kannalta jopa vaikeampaa koska ongelma on sisällä
yhteisössä, ei sen ulkopuolinen yhteinen ”vihollinen”. Usein hitaasti
etenevissä henkiseen väkivaltaan liittyvissä tilanteissa kriisiytyminen
on kuitenkin vaikeampi havaita kuin äkillisen ulkoisen tapahtuman
yhteydessä.

Kriisihoidon suhteen tavoitteet ovat samat riippumatta siitä onko vä-
kivallan tekijä vanki tai työtoveri. Samoin käytettävissä ovat samat
menetelmät defusing- ja debriefing-istuntoineen sekä yksilöllisine
kriisihoitomahdollisuuksineen. Kriisihoidon saatavuudesta on sovittu
vankeinhoidon työterveyshuoltoa koskevaan sopimukseen liittyen.

Interventiovalmius organisaatiossa
Organisaatiossa tulee olla valmius puuttua tilanteeseen. Puuttumisen
aste vaihtelee tarpeen mukaan. Se voi olla keskustelu, puhuttelu,
neuvottelu tai se saattaa sisältää työtehtäviin ja henkilöstön sijoituk-
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seen liittyviä järjestelyjä, ääritapauksessa se saattaa tarkoittaa jopa
palvelussuhteen purkamista.

Tapauskäsittely
Henkilöstön keskinäisissä väkivalta- ja kiistatilanteissa voidaan käyt-
tää soveltuvin osin tapauskäsittelyn menetelmiä jotka sopinevat etenkin
selkeästi työtehtävien sisältöön, niiden suorittamiseen tms. liittyvien
erimielisyyksien asiataustan selkeyttämiskeksi.  Käsittelyssä tulee olla
mukana tilanteen eri osapuolet sekä mahdolliset muut tilanteessa
mukana olleet henkilöstön jäsenet. Käsittelyn järjestämisestä vastaa-
vat osapuolten esimiehet. Esimiehen tehtävänä on myös käsittelyn
johtaminen. Tarvittaessa mukaan voidaan ottaa niin substanssi-
asiantuntijoita kuin tilanteen selvittelynkin asiantuntemusta (esim.
psykologi).

Käsittelyssä käydään läpi osapuolten kannat perusteluineen sekä
mahdolliset konkreettiset tapahtumat. Mitä erimielisyys oli vaikutta-
nut työtehtävien suorittamiseen? Oliko tapahtuma vaikuttanut laa-
jemmin tavoitteiden mukaisen toiminnan onnistumiseen? Tavoitteena
ei ole niinkään katsoa kuka oli oikeassa, vaan selvittää miten tilanne
vaikuttaa työyhteisön toimintaan ja mihin tilanne saattaisi kehittyä
ellei muutosta tapahdu. Käsittelyn lopputoteamuksena sovitaan tai
muuten osoitetaan se, miten kiistan aiheena olleen tilanteen kaltaisis-
sa  kysymyksissä jatkossa tulee toimia ja käyttäytyä. Käsittelyn tu-
loksena voi syntyä myös esitys tarvittavista muutoksista toimintata-
voissa, ohjeistuksessa, johtamiskäytännössä jne. vastaavien tilantei-
den ehkäisemiseksi.

Esimerkin analyysi jälkihoidon osalta
Virtasen ja Mäkisen välinen tilanne edellyttää sekä yksilötason kriisi-
apua että työn kulun toiminnallista läpikäyntiä tapauskäsittelynä.
Esimerkkitapauksen tilanne aiheutti pitkittyessään Virtaselle selkeäs-
ti hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Hänelle on syytä tarjota aktiivisesti
mahdollisuutta asian läpikäyntiin kriisihoidon puitteissa.

Tapauskäsittelyssä on selvitettävä miten Mäkisen ja Virtasen välinen
tilanne on vaikuttanut työtehtävien suorittamiseen ja miten jatkossa
turvataan näiden työtehtävien suorittaminen. Tilanne on selkeästi
haitannut työhön liittyvää tiedon kulkua ja sitä kautta estänyt työteh-
tävien asianmukaista suorittamista. Tiedon välitysongelmat ovat myös
potentiaalinen turvallisuusriski, vaikka tässä tapauksessa ei ole tieto-
ja konkreettisista turvallisuutta vaarantaneista tapahtumista. Sairas-
poissaolot, joita Virtaselle henkisen väkivallan seurauksena tuli, aihe-
uttavat myös yleensä ongelmia työpisteiden riittävässä miehityksessä.
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Tapauskäsittelyn ja muun selvityksen perusteella on harkittava osa-
puolten tulevat palvelutehtävät. Samoin on ehkä yleisemminkin syytä
tähdentää työhön liittyvän yksilötason tiedonvälityksen merkitystä ja
ohjeistaa se riittävästi.
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