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ESIPUHE
Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston* aloitteesta käynnistyi vankeinhoito-
laitoksen valvontahenkilöstön työssä selviytyminen työuran eri vaiheissa -
kehittämishankkeen suunnittelu vuoden 2000 alussa. Hanke oli jatkoa Vartian
ja Hyytin (1999) ”Väkivalta vankeinhoitotyössä” tutkimukseen. Hankkeen to-
teuttaja oli Työterveyslaitos ja projektin nimi muuttui rahoituspäätöksen jäl-
keen Vankeinhoitolaitoksen valvonta-henkilöstön työkykyä ylläpitävän toimin-
nan kehittäminen – hankkeeksi. Nimen muutos johtui hankkeen rajautumisesta
työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittämiseen. Toimintaa rajattiin koska re-
surssit olivat pienemmät kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. Hanke on osa
Työterveyslaitoksen Turvallisuusammattiohjelmaa.

Hanke oli esillä vankeinhoito-osaston johtoryhmässä ja YT-käsittelyssä. Joh-
toryhmä nimesi hankkeelle projektiryhmän ja johtoryhmän. Projektiryhmään
nimettiin terveydenhuollon tarkastaja Virpi von Gruenewaldt (projektin
koordinaattori, OM, vankeinhoito-osasto), osastosihteeri Eija Hakala-Kovanen
(tekninen sihteeri, OM, vankeinhoito-osasto), liikunnanohjaaja Asko Hattuniemi
(Vankeinhoidon koulutuskeskus), vanhempi vartija Timo Lamberg
(Vankilavirkailijain liitto), erikoistutkija Sirpa Lusa (Työterveyslaitos), erikois-
lääkäri Kimmo Saarinen (Työterveyslaitos) ja psykologi Maarit Vartia (Työter-
veyslaitos). Projektin johtoryhmään nimettiin Virpi von Gruenewaldt, Eija Ha-
kala-Kovanen, vankeinhoitojohtaja Kimmo Hakonen (puheenjohtaja, OM,
vankeinhoito-osasto), apulaisylilääkäri Anja Hallberg (Valtiokonttori), vanhem-
pi hallitussihteeri Heli Herna (OM, vankeinhoito-osasto), Sirpa Lusa, yliopettaja
Ilkka Neiramo (Vankeinhoidon koulutuskeskus), johtaja Kirsti Nieminen (Kera-
van nuorisovankila), Kimmo Saarinen, pääluottamusmies Jari Tuomela
(Vankilavirkailijain liitto) ja Maarit Vartia.

Hankkeeseen osallistui merkittävällä panostuksella Hämeenlinnan vankilan työ-
kykyä ylläpitävän toiminnan ryhmä, johon kuuluivat työliikkeenjohtaja Riitta
Kauppinen, vanhempi vartija Leena Salomäki, ohjaaja Tiina Rintala, apulaisjoh-
taja Matti Rosenberg, ylivartija Hannu Salo, ja päihdeohjaaja Leena Viita-aho.

Hanketta rahoitti Työministeriön Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpide-
ohjelma, oikeusministeriön vankeinhoito-osasto, Hämeenlinnan vankila ja Työ-
terveyslaitos

* 01.08.2001 alkaen Rikosseuraamusvirasto



4



5

SISÄLLYSLUETTELO
Esipuhe...............................................................................3
1. Johdanto......................................................................7

1.1 Projektin tausta....................................................7
1.2Työkykyä ylläpitävä toiminta....................................8
1.3 Hyvinvoinnin riskitekijöitä vankeinhoidossa................9
1.4 Väkivallan uhka ja koettu hyvinvointi.....................10
1.5 Kehittämistarpeita................................................11

2. Projektin tavoitteet ja menetelmät..................................12

3. Kehittämisprojekti........................................................13
3.1. Projektin kulku...................................................13
3.2. Vankiloiden tyky-suunnitelmat.............................14
3.3. Pilotti-ryhmä ja sen toiminta..................................15
3.4. Toteutetut haastattelut........................................19
3.5. Yhteistyö muiden tahojen kanssa..........................23
3.6. Pilottihanke........................................................23

4. Pohdinta....................................................................24

5. Yhteenveto ja johtopäätökset..........................................26
5.1. Yhteistyöverkosto...............................................26
5.2. Tyky-ryhmän toiminnan onnistumisen edellytyksiä...27

Lähteet..........................................................................29
Liite 1............................................................................31
Liite 2............................................................................32
Liite 3 ...........................................................................33
Liite 4 ...........................................................................35



6



7

1. JOHDANTO

1.1 Projektin tausta
Vankeinhoitolaitoksen tavoitteena on huolehtia osaltaan yhteiskunnan turval-
lisuudesta pitämällä yllä laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpano-
järjestelmää. Tavoitteena on myös uusintarikollisuuden vähentäminen vaikut-
tamalla rikollista käyttäytymistä aiheuttaviin ja ylläpitäviin tekijöihin.

Tavoitteiden saavuttamiseksi rangaistukset pannaan täytäntöön siten, että
yhteiskunnan, tuomitun, ja henkilökunnan turvallisuus säilyy. Samalla on edis-
tettävä tuomitun mahdollisuutta selvitä yhteiskunnassa ja omaksua rikokseton
elämäntapa.

Vankeinhoito on osa rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää. Vankeinhoito-
laitos panee täytäntöön tuomioistuinten määräämät vankeusrangaistukset ja
sakon muuntorangaistukset sekä huolehtii tutkintavankeuden toimeenpanos-
ta.

Vankeusrangaistus pannaan täytäntöön suljetussa vankilassa tai avolaitoksessa.
Vankilaoikeuden päätöksellä eristetyt ns. vaaralliset rikoksenuusijat säilyte-
tään suljetun vankilan yhteydessä toimivassa pakkolaitoksessa.

Rikoksesta epäilty voidaan pidättää ja vangita. Rikoksesta epäiltynä vangitut
eli tutkintavangit on toimitettava vankilaan (Vankeinhoidon vuosikertomus
2000).

Suljettuina laitoksina toimivia vankiloita oli vuoden 2000 lopussa kaikkiaan
17. Avolaitoksia oli myös yhteensä 17, joista 5 avovankilaa, 8 avovankila-
osastoa sekä 4 työsiirtolaa.

Vuoden 2000 lopussa vankeinhoitolaitoksessa työskenteli yhteensä 2 540
päätoimista henkilöä. Suurin henkilöstöryhmä oli vartiointi ja valvonta (59%),
seuraavina työnjohto (17%), hallinto (11%), koulutus, kuntoutus, sosiaalityö
(7%) ja pienimpänä terveydenhuolto (5%) (Vankeinhoidon vuosikertomus
2000).

Kuten oheisesta kuvasta (kuva 1) näkyy, vankien määrä on pääsääntöisesti
vähentynyt viimeisen 35 vuoden aikana kun taas henkilökunnan määrä alkuun
hiukan lisääntynyt ja viimeisen kymmenen vuoden aikana pysynyt lähes en-
nallaan. Vuonna 2000 tapahtui selvä käänne vankien määrän kehityksessä ja
vankiloissa olikin vuoden 2000 lopulla yli 200 vankia enemmän kuin vuotta
aiemmin (Vankeinhoidon vuosikertomus 2000). Vankien määrä 16.10.2001
oli 3199.
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1.2Työkykyä ylläpitävä toiminta
Työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta voidaan määritellä neljän osa-alueen
avulla: työntekijä, työ ja työolot, työyhteisö ja organisaatio sekä ammatillinen
osaaminen (kuva 2). Työkykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa suunnitelta-
essa on jokaisella työpaikalla tärkeää analysoida työkyvyn riskitekijät juuri oman
työpaikan, työyhteisöjen, ammattiryhmien ja yksittäisten työntekijöiden koh-
dalla. Työntekijään liittyviä työkykyä edistäviä yksilöön suuntautuvia toimin-
toja ovat mm. fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen, terveempien
elintapojen omaksuminen tai kuntoutukselliset toimenpiteet. Työhön voidaan
vaikuttaa mm. suunnittelulla ja kehittämällä työmenetelmiä. Työympäristöä
voidaan kehittää etenkin ergonomiaan ja turvallisuustekijöihin vaikuttamalla.
Työyhteisöön suuntautuvia toimia voivat olla mm. työn sisällön ja työ-
järjestelyjen, työntekijän roolin, esimiestyön ja johtamisen, vuorovaikutuksen
ja yhteistyön selkiyttäminen ja kehittäminen. Ammatillinen osaaminen ymmär-
retään yhä useammin omaksi alueeksi, johon vaikuttavat paitsi yksilölliset,
myös työhön ja työyhteisöön liittyvät seikat. (Jouttimäki ym. 2000, Rasanen
& Liira 1999)

Kuva 2. Työkykyä ylläpitävän toiminnan osa-alueita kuvaava tetraedri-malli.
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Kuva 1. Henkilökunnan ja vankien määrän kehitys vuosina 1965 - 2000.
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Tyky-toiminnot ovat 1990-luvulla suurelta osin kohdistuneet yksilöllisiin teki-
jöihin ja jossain määrin työympäristöön. Yhä useammin korostetaan nykyisin
kuitenkin työkyvyn yhteisöllistä luonnetta sekä toiminnan liittymistä työhön ja
siinä tapahtuviin muutoksiin (mm. Paso, Mäkitalo & Palonen 2001).

Työkykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan tavoitteena on tukea työntekijöi-
den hyvinvointia ja toiminnan laatua sekä siten edistää työpaikan toimivuutta
ja tuottavuutta. Tyky-toiminnan keskeisenä periaatteina ja laatukriteereinä pi-
detään sitä, että se ymmärretään laajana ja moniulotteisena asiana ja että
siihen aidosti ja välittömästi osallistuu sekä johto että henkilöstö. Toiminnan
tulee olla jatkuvaa, tavoitteellista ja suunnitelmallista ja siihen tulee liittyä seu-
ranta, arviointi ja tarkistaminen. Toiminnan tulee lähteä työpaikan tarpeista,
pohjautua yhteistyöhön ja kohdistua kaikkiin työntekijöihin. (Jouttimäki ym.
2000, Rasanen & Liira 1999).

Tyky-toimintaprosessia arvioinut työryhmä onkin tiivistänyt, että hyvä tyky-
toiminta lienee tulevaisuudessa prosessimaista, työpaikan tarpeiden mukaan
mitoitettua, työpaikan toimintatapoihin ja kehitysvaiheeseen luontevasti
yhdistyvää tarkoituksenmukaista, suunniteltua ja arvioitua yhteistyössä to-
teutettua toimintaa (Peltomäki ym. 2001).

1.3 Hyvinvoinnin riskitekijöitä vankeinhoidossa
Vankeinhoitoalan henkilöstön hyvinvointia ja työn kuormitustekijöitä
selvittäneissä tutkimuksissa  työn sisältötekijät, työjärjestelyt ja työn vaati-
mukset ovat nousseet keskeisinä esiin.  Laajassa 1980-luvulla toteutetussa
vankeinhoidon hyvinvointitutkimuksessa (Kalimo 1978, Kalimo & Senne 1978)
henkilöstön rooliin liittyvät ristipaineet ja roolien epäselvyydet, työn yksitoik-
koisuus ja työn alhainen arvostus, työn palkitsemattomuus, turvallisuus- ja
järjestyksenpitovastuu sekä rajatut mahdollisuudet auttaa vankia nousivat
keskeisiksi työn luonteeseen ja sisältöön liittyviksi kuormitustekijöiksi.  Myös
organisaation hierarkkisuus, epämukavat työajat, vankilan yleinen kielteinen
ilmapiiri ja työyhteisön eristäytyneisyys sekä varuillaan olon, itsekontrollin ja
esimerkillisyyden vaatimukset koettiin kuormittaviksi.  Työhön ja työntekijän
rooliin liittyvistä tekijöistä stressiin ja työtyytyväisyyden alenemiseen olivat
selvimmin yhteydessä huonot vaikutusmahdollisuudet sekä huono tiedonkulku.

Vartian ja Hyytin (1999) koko vankeinhoitohenkilöstöön kohdistunut tutkimus
tuki aikaisempaa tutkimusta vankeinhoidon työolojen ongelmista. Joka viides
vankeinhoidon työntekijä koki stressiä melko tai erittäin paljon, tyytymättömiä
työhönsä oli 11 % vastanneista.  Koettu stressi ja alentunut työtyytyväisyys
olivat voimakkaimmin yhteydessä huonoihin vaikuttamisen mahdollisuuksiin
ja huonoon tiedonkulkuun. Myös työn epäitsenäisyys ja erilaiset työrooliin liit-
tyvät ristiriidat alensivat työtyytyväisyyttä ja lisäsivät stressiä erityisesti
valvontahenkilöillä.  Stressiä ja paineita aiheuttavista tekijöistä mainittiin eri-
tyisesti myös työaikajärjestelyt, monien suurten muutosten samanaikaisuus
sekä työyhteisössä se, että sovittuja toimintatapoja ei noudateta.
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Tutkimuksessa selvitettiin myös työyhteisöjen ilmapiiriä,  vuorovaikutusta ja
yhteistyön toimivuutta sekä henkistä väkivaltaa tai työpaikkakiusaamista.
Kaikkiaan 23 % vastanneista koki olevansa henkisen väkivallan kohteena omalla
työpaikallaan. Henkistä väkivaltaa kokevien määrä vaihteli selvästi eri vanki-
loissa (0 - 38 %).  Henkisen väkivallan  ja työpaikkakiusaamisen kohteena
oleminen lisäsi  työstressiä ja laski työntekijöiden hyvinvointia ja työtyytyväi-
syyttä.

Myös ulkoiset olot vaikuttavat työturvallisuuteen ja sen kautta työhyvinvointiin.
Epäkäytännöllisistä ja vanhanaikaisista työtiloista aiheutuu turvallisuus- ja
järjestysongelmia.  Toiminnallisia ongelmia aiheutuu fyysisten rakenteiden
puutteesta ja nykyaikaiseen vankeinhoitoon soveltumattomista tiloista (von
Gruenewaldt ym. 1996).

1.4 Väkivallan uhka ja koettu hyvinvointi
Väkivallan kohteeksi joutuminen ja väkivallan uhka ovat riskejä sekä työnteki-
jän fyysiselle että henkiselle hyvinvoinnille.  Vaikka väkivaltatilanteessa ei
syntyisikään fyysisiä seuraamuksia, voi henkilökohtaisen turvallisuudentunteen
rikkoutuminen johtaa henkisen hyvinvoinnin kannalta merkittäviin seuraamuk-
siin. Väkivallan uhan kokeminen voi olla vaikutuksiltaan yhtä vakavaa kuin
suoranainen fyysinen väkivaltatilanne.

Vartian ja Hyytin (1999) tutkimuksessa kaikkiaan 79 % tutkituista oli kyselyä
edeltäneen vuoden aikana joutunut vähintään kerran jonkin asteisen väkival-
lan kohteeksi vangin taholta. Suurimmaksi osaksi väkivalta oli verbaalista vä-
kivaltaa, nimittelyä, suunsoittoa, halventavaa kielenkäyttöä ja sanallisia
uhkailuja.  Vankeinhoidon henkilöstö joutuu kuitenkin ajoittain myös fyysisen
hyökkäyksen kohteeksi.  Joka kymmenes vastaaja oli joutunut lyönti- tai pisto-
aseella uhkaamisen ja 9 % tyrkkimisen ja tönimisen kohteeksi viimeksi kulu-
neen vuoden aikana. Useimmiten fyysistä väkivaltaa kohtaavat valvonta-
tehtävissä työskentelevät.  Suurin osa (75 %) vastanneista koki kuitenkin
hallitsevansa uhka/ristiriitatilanteet vankien kanssa hyvin.

Väkivallan kohteeksi joutuminen ja väkivallan uhan kokeminen olivat selvästi
yhteydessä koettuun stressiin ja henkisen hyvinvoinnin häiriöihin sekä
alentuneeseen työtyytyväisyyteen.  Selvimmin väkivallan uhan ja väkivallan
kohteeksi joutumisen yhteydet työntekijän hyvinvointiin näkyivät valvonta- ja
terveydenhuoltohenkilöstöllä, siis henkilöstöryhmissä, jotka useimmin joutu-
vat väkivallan kohteeksi. Kysyttäessä suoraan väkivallan uhan vaikutusta työssä
viihtymiseen, yli puolet tutkituista totesi väkivallan uhan vähentävän omaa
viihtymistään työssä. Toisaalta 48 % oli sitä mieltä, että väkivalta ei vaikuta
omaan työssä viihtymiseen. Kaikkiaan joka neljäs tutkituista piti vankien ta-
holta kohdistuvan väkivallan uhkaa suurena riskinä omalle hyvinvoinnilleen ja
jaksamiselleen työssä.

Tutkimuksen (Vartia & Hyyti 1999) yksi keskeinen tavoite oli selvittää, voi-
daanko työyhteisön toimintaa ja toimintatapoja kehittämällä vähentää vankien
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taholta kohdistuvan väkivallan uhan kokemista ja väkivallan kohteeksi joutu-
mista. Työn piirteistä työn epäitsenäisyys oli selvimmin yhteydessä väkivallan
uhan kokemiseen. Mitä huonommiksi omat vaikutusmahdollisuudet koettiin,
sitä useammin oli jouduttu väkivallan kohteeksi. Näytti myös siltä. että mitä
huonommin henkilöstöryhmien välinen yhteistyö toimi, sitä enemmän koettiin
väkivallan uhkaa ja myös jouduttiin väkivallan kohteeksi. Väkivallan kohteeksi
joutumiseen oli yhteydessä myös huono tiedonkulku työyhteisössä.

Väkivaltatilanteiden ja väkivallan uhan hallintaa voitaisiin lisätä esimerkiksi
seuraavin toimenpitein:  laitoskohtaiset väkivaltariskien kartoitukset, tapaus-
neuvottelut väkivaltatilanteiden jälkeen, väkivaltaisen vangin kohtaamiseen
tähtäävien vuorovaikutustaitojen opiskelu sekä työyhteisöjen toimintatapojen
kehittäminen.

Rikosseuraamusvirasto on julkaissut (2001) työryhmän raportin “Toiminta-
politiikat väkivallan ja sen uhan vähentämiseksi vankeinhoitolaitoksessa”. Sii-
nä yksi keskeinen väkivallan esiintymiseen vaikuttava tekijä on toimintatapo-
jen ja –linjan riittävä yhtenäisyys. Raportissa työryhmä antaa suosituksia yh-
tenäisyyden saavuttamiseksi.

1.5 Kehittämistarpeita
Vartian ja Hyytin väkivaltaa vankeinhoitotyössä selvittävässä tutkimuksessa (
Vartia & Hyyti 1999) perimmäisenä tarkoituksena oli löytää kehittämiskohteita,
joiden avulla väkivallan uhkaa työssä ja sen kohteeksi joutumista sekä väkivalta-
riskin haitallisia hyvinvointivaikutuksia voitaisiin vähentää vankeinhoidossa.
Lisäksi tavoitteena oli tutkia vankilatyöyhteisöjä niiden toimivuuden kannalta
keskeisten kehittämistarpeiden löytämiseksi. Tutkimuksen johtopäätöksissä
esitetään seuraavia toimenpide-ehdotuksia: laitoskohtaisten väkivallan riskien
kartoitus, tapausneuvottelut, uhkatilanteiden hallinta ja niihin puuttuminen,
työn ja työolojen kehittäminen sekä keskustelu henkisestä väkivallasta työ-
yhteisöjen sisällä. Lisäksi oppiminen toisten laitosten hyväksi havaituista
toimintatavoista sekä työyhteisöjen toimivuuden ja henkilöstön jaksamisen
jatkuva seuranta nähtiin tärkeiksi kehittämiskohteiksi.
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2. PROJEKTIN TAVOITTEET JA MENETELMÄT

Tavoite
Kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää tyky-ryhmien ja työterveyshuol-
lon käyttöön “työkalu”, joka helpottaisi tyky-toimintaa toteuttavaa työyksikköä
suuntaamaan toimintansa työntekijöistä ja työyhteisöistä lähtevien todellisten
tarpeiden mukaan. Tämä hanke keskittyi valvontahenkilöstön työkykyä ylläpi-
tävän toiminnan kehittämiseen huomioiden erityisesti työssä jaksaminen. Tu-
loksia voidaan hyödyntää myös muun kuin valvontahenkilöstön tyky-toimin-
nassa.

Menetelmät
Tässä hankkeessa:
1) Kartoitettiin vankeinhoitolaitoksen tämän hetkisen tyky-toiminnan muodot
ja tyky-suunnitelmien syntyprosessi. Kartoitus toteutettiin tutustumalla
vankeinhoitolaitoksen eri yksiköiden vuoden 2000 tyky-suunnitelmiin sekä
selvittämällä mahdollisuuksien mukaan niiden syntyhistoria. Aiempien tutki-
musten pohjalta analysoitiin valvontahenkilöstön keskeiset työkyvyn ja hyvin-
voinnin riskitekijät työssä.

2) Perehdyttiin tarkemmin yhden vankeinhoitolaitoksen osoittaman tyky-ryh-
män toimintaan sekä yhteistyössä ko. tyky-ryhmän kanssa kehitettiin toimin-
ta- ja arviointimalli tyky-toiminnan kehittämiseksi. Kehittämistyössä lähtökoh-
tana oli esimerkkinä olevan tyky-ryhmän omat tarpeet ja toiveet, tehdyn tyky-
toiminnan kartoituksen tulokset sekä valvontahenkilöstön työkyvyn ja hyvin-
voinnin riskit.

3) Yhteistyökumppaniksi osoitetun tyky-ryhmän kanssa toteutettiin pilottihanke,
jonka tarkoituksena oli arvioida aiemmin kehitetyn toiminta- ja arviointimallin
toimivuus käytännön työyhteisössä. Mallin toimivuutta arvioitiin erityisesti
valvontahenkilöstöön kuuluvien työntekijöiden parissa.
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3. KEHITTÄMISPROJEKTI

3.1. Projektin kulku
Projektin kulku kuvataan kuvassa 3. Projektissa mukana olleen Hämeenlinnan
vankilan tyky-ryhmän historia kuvataan yksityiskohtaisemmin kuvassa 5.
Projektiryhmä kokoontui kaikkiaan 13 kertaa. Ensimmäistä projektiryhmän
kokousta lukuun ottamatta kaikki kokoukset pidettiin yhdessä Hämeenlinnan
vankilan tyky-ryhmän kanssa.

Kuva 3. Kehittämisprojektin kulku

Väkivalta vankeinhoitotyössä -tutkimuksen (Vartia & Hyyti 1999)
esiintuomat kehittämistarpeet

VAHO:n rahoitushakemus (405 000 mk) kansalliselle tuottavuusohjelmalle
“Vankeinhoitolaitoksen valvontahenkilöstön työssä selviytyminen työuran

eri vaiheissa” kehittämisprojektin toteuttamiseksi. Ko. ohjelman johto-
ryhmä siirsi hakemuksen työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpide-

ohjelmien käsitetläväksi.

Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelman päätös
kehittämishankemäärärahan myöntämisestä (230 000 mk)

Projektiryhmän johtoryhmän nimeäminen

Vankiloiden vuoden 2000- Tyky -suunnitelmien kerääminen ja tietojen
yhdistäminen

Hämeenlinnan vankilan Tyky -ryhmän valinta pilottiryhmäksi. Ryhmä
kokoontui projektin aikana 15 kertaa, lisäksi useita pienemmän ryhmän

“käytäväkokouksia”

Loppuraportin laatiminen
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3.2. Vankiloiden tyky-suunnitelmat
Projektin alussa Vankeinhoito-osasto pyysi kaikkia vankiloita toimittamaan
vuoden 2000 työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitelmat Vankeinhoito-osas-
tolle, kommentoimaan lyhyesti niiden syntytapaa, arvioimaan oman laitoksen
nykyistä tyky-toimintaa sekä kirjaamaan tyky-ryhmien kokoonpanot. Vastauk-
set saatiin 25:ltä vankilalta (71%).

Lähes kaikissa vankiloissa on nimetty tyky-toimikunta, jonka kokoonpano kui-
tenkin vaihtelee suuresti. Tyypillisimmillään perustana on työsuojelutoimikunta,
jota on täydennetty kuntoutusyhdyshenkilöllä ja johdon edustajilla. Vastauk-
sista käy ilmi ettei aina ole helppoa löytää vapaaehtoisia tyky-asioista kiinnos-
tuneita henkilöitä, jotka olisivat halukkaita toimimaan ryhmänä ja kehittämään
koko laitoksen yhteistä tyky-toimintaa. Niinpä tehtävät usein kasautuvat sa-
moille henkilöille ja tyky-ryhmässä ollaankin “viran puolesta” esimerkiksi
luottamusmiehenä, urheiluseuran puheenjohtajana jne.

Hyvin harvoissa vastauksissa kerrotaan tyky-ryhmän toiminnasta käytännös-
sä. Useimmiten tyky-ryhmä on ollut laatimassa tai ainakin tehnyt omia ehdo-
tuksiaan tyky-suunnitelmaksi. Vaikutelmaksi jää, että monien laitosten osalta
tyky-ryhmän toiminta rajoittuu yhteen tai kahteen kokoukseen vuodessa ja
muuna aikana tyky-toiminnan toteuttamisesta vastaa yksittäiset henkilöt (esi-
merkiksi kuntoutusyhdyshenkilö) tai joiltain osin järjestöt (esimerkiksi urheilu-
seurat).

Omia arvioita kunkin laitoksen tyky-toiminnan nykytilasta oli kirjattu varsin
niukasti. Pääsääntöisesti arviot olivat positiivisia etenkin huomioiden niukat
resurssit, jotka tyky-toimintaan olivat käytössä. Useissa arvioissa todettiin
toiminnan olevan liian liikuntapainotteista ja tulevaisuuden haasteena nähtiin
erityisesti ikääntymisen mukanaan tuomat uudet tyky-toiminnan tarpeet. Li-
säksi tuotiin esille tarve työyhteisöjen toiminnan ja ilmapiirin parantamisesta.

Tyky-suunnitelmissa tuli esille mahdollisesti jo toteutetulla yhteisellä koulu-
tuksella aikaan saatu laaja-alaisen tyky-toiminnan idea. Toimintasuunnitelmi-
en laatijat olivat usein kirjanneet suunnitelmien alkuun erilaisia määritelmiä tai
lähtökohtia, joissa lähes kaikissa tuli esille kaikki tyky-toiminnan neljä kohde-
aluetta (kuva 4). Suunnitelmissa oli myös esitetty kaikkiin osa-alueisiin liitty-
viä toimenpide-ehdotuksia. Kaikkein konkreettisimmat ehdotukset olivat erilai-
sia työntekijään yksilönä kohdistuvia toimenpiteitä (esimerkiksi liikunta-
aktiviteetit, kulttuuritapahtumat). Vähäisemmässä määrin suunnitelmissa oli
selkeitä, konkreettisia ehdotuksia työyhteisöön ja -organisaatioon kohdistuviksi
toimenpiteiksi. Monissa suunnitelmissa tosin oli ilmaistu tämänlaatuisten toi-
menpiteiden tarve ja ehdotettiinkin toimintaa suunnattavaksi esimerkiksi
ilmapiirikartoitusten tai muiden vastaavien kyselyjen esiintuomien tarpeiden
mukaan. Mitä tämä toiminta käytännössä olisi, se ei useimmista suunnitelmis-
ta käynyt ilmi. Tämän kartoituksen perusteella ei pystytä arvioimaan sitä, mi-
ten suunnitelmat olivat toteutuneet eikä sitä miten toteutumista oli seurattu.
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3.3. Pilotti-ryhmä ja sen toiminta
Tässä kehittämisprojektissa pilottiryhmänä toiminut Hämeenlinnan vankilan
tyky-ryhmä perustettiin tätä projektia varten. Ryhmän historiaa, tuntoja ja aja-
tuksia kuvataan kuvassa 4. Ryhmän toimintaa on leimannut aito innostus asi-
aan ja tarve saada aikaan konkreettisia muutoksia. Lisäksi ryhmä koki tärkeäk-
si saada “maan hiljaiset” mukaan. Ryhmä on alusta saakka pitänyt “pysyvää”
esityslistaa eli listalle otetaan kaikki eri tahoilta esille tulevat asiat ja kaikki
asiat ovat listalla mukana joka kokouksessa kunnes asia on hoidettu loppuun.
Liitteenä 1 on luettelo tehdyistä, toteutumattomista ja meneillään olevista tär-
keimmistä asioista.

Tyky-ryhmän konkreettinen toiminta on muodostunut henkilöstön tyky-tarpei-
den ja -toiveiden selvittämisestä ja niihin vastaavan toiminnan suunnittelusta
ja toteuttamisesta. Ensimmäinen merkittävä konkreettinen onnistuminen oli
henkilökunnan virkistystilaksi tarkoitetun “Metron” saattaminen käyttökuntoon.
Ajatus “Metrosta” oli useita vuosia vanha, lopullinen toteuttaminen vaan oli
aina jäänyt. Tyky-ryhmälle “Metron” toteuttaminen oli erinomainen konkreet-
tinen näyttö mahdollisuudesta toimia ja onnistua ja varmasti myös henkilöstön
usko tyky-ryhmän toimintamahdollisuuksiin parani “Metron” myötä. Tyky-ryh-

Taulukko 1. Vankiloiden vuoden 2000 tyky-suunnitelmissa olleita toimintoja
jaoteltuna kohteen mukaan.

Työ ja työ-olot

peruskorjaus
(nykyaikaistetaan tiloja)
ergonomia
työsuojelu

Ammatillinen osaaminen

väkivaltakoulutus väkivallan
kohtaamiseen
muutoskoulutus
ensiapukoulutus
atk
turvallisuussuunnitelma
päihdekoulutus
valvomokoulutus
kieliopinnot

Työntekijä

retriitti
elämäntaparyhmätoiminta
kulttuuriharrastukset
liikuntaharrastukset
kriisityöryhmä
varhaiskuntoutus

Työyhteisö ja -organisaatio

yhteisökuntoutusprojekti
työyhteisön kehittämisprojektit
työilmapiirikartoitus
kehittämiskeskustelut
työstressiryhmät
terve organisaatio –kysely

Taulukossa 1 esitetään suunnitelmissa olleita erilaisia tyky-toimintoja jaoteltuna
laaja-alaisen tyky-toiminnan mallin mukaisesti toiminnan kohteen mukaan.
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mä on alusta lähtien tiedottanut aktiivisesti toiminnastaan koko henkilöstölle
ja järjestänyt mm. kaksi luentoiltapäivää työkykyä ja työssä jaksamista koske-
vista asioista. Toimintaa ohjaavat ideat ovat lähteneet henkilöstön toiveista,
joita tyky-ryhmä selvitti mm. haastattelemalla henkilöstöä (kts. kohdassa 3.4.
toteutetut haastattelut). Ryhmä on myös itse ideoinut erilaisia toimintoja. Osa
ajatuksista on poistettu esityslistalta ja tyky-ryhmän käsittelystä kun on to-
dettu, että ko. toimintaa kohtaan ei ole riittävää kiinnostusta (mm. kangas-
puiden hankinta ja draamaryhmä). Ryhmä on myös toiminnan kuluessa huo-
mannut yhteistyön ja verkostoitumisen merkityksen sekä tarpeiden selvittämi-
sen että toiminnan toteuttamisen osalta.

Projektin alussa, lokakuussa vuonna 2000, tyky-ryhmän jäsenet arvioivat oman
työpaikkansa tyky-toimintaa tyky-step-itsearviointimatriisin avulla. Menetel-
mä soveltuu parhaiten keskustelun pohjaksi selvittämään yhteistä käsitystä
kehitettävistä asioista. Menetelmällä saadaan karkea arvio tyky-toiminnan ta-
sosta (hyvä perustaso, edistynyt taso tai huipputaso). Vuonna 2000 tyky-
toiminnan tasoksi saatiin juuri ja juuri edistynyt taso (16 pistettä). Tällöin par-
haimmin hoidetuiksi tyky-toiminnoiksi koettiin toiminnot, jotka olivat kohdis-
tuneet työympäristöön, työn organisointiin ja ammatilliseen osaamiseen (muut
osiot ovat työyhteisö ja organisaatio, työntekijän terveys ja hyvinvointi sekä
tyky-toiminnan organisointi). Noin vuoden päästä uusitussa arvioinnissa saa-
tiin tasoksi edelleen edistynyt taso, mutta pisteet olivat nousseet 22:een.
Parannusta oli tapahtunut kaikissa osioissa lukuun ottamatta työympäristöä.
Eniten parannusta oli tapahtunut tyky-toiminnan organisoinnissa. Tyky-
ryhmäläiset kokivat matriisin käytön tyky-käsitystä selkiyttäväksi ja jäsentäväksi.
Matriisi avulla syntyi tyky-toiminnasta vilkasta keskustelua. Etenkin ensim-
mäisellä kerralla saatiin matriisin avulla esille selkeitä tyky-toiminnan eroja eri
yksiköiden välillä.
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Välityö
-Tyky-suunnitelma

Metro
ensimmäinen
kokreettinen asia
-aloite tuli henkilökunnalta

Tyky-ryhmä
nimetään

Teksti viikkotiedotteeseen
nimet ja yhteystiedot

Aikataulu
vastuutus tärkeää

Yhteinen ajatus

Alkuhämmennys “Jotain täytyy saada aikaiseksi”

Aiemmin: Tyky = laitoskuntoutusta

Pysyvä esityslista

18.9.2000

Koulutus
aktiivi-instituutti/
Valtionkonttori

Kokous
Ensimmäisen infon jälkeen tulleet
toiveet koottiin yhteen

Alkuhämmennys hälvenee Olemme oikeilla jäljillä
- monet tehneet vuosia
töitä samatta tuloksia,
vaatii pohjatyötä,
ongelmat samoja eri alueilla

Tyky-step

28.12.200021.-22.11.200020.11.2000

jatkuu

K
uva 4

. H
äm

eenlinnan vankilan tyky-ryhm
än historia



1
8

Haastattelut Palautuspäivä tyky-
suunnitelmalle

Toimintasuunnitelmjabudjetti
- selkeä esitys rahan käytöstä n. 70 000 mk
- huomioidaan sekä johdon että työntekijöi-
  den toiveet
- hämmennys loppuu -> onnistumisen
  kokemus -> alkaa toiminta

Tyky-ryhmän haastattelut
  (Vanaja, Häv 4-5 kpl)
- outo tilanne
- positiivinen asenne
- spontaani tilanne
- luottamus
- edustavuus: jokaisella
  oma edustaja
  eri henkilöstöryhmistä
- näyttöä toiminnasta

Metron avajaiset
- ensimmäinen onnistunut
  hanke

Toiminta vakiintuu
- miten ryhmä elää jatkossa,
  yksi vaihtuu kerrallaan

Toimintasuunnitelma
Budjetti
Toimintakertomus

20.2.2001 27.2.2001

19.4.2001 Kevät/kesä 2001 2002

jatkuu
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3.4. Toteutetut haastattelut
Kimmo Saarinen (KS) haastatteli kymmenen valvontahenkilöstöön kuuluvaa
vapaaehtoista. Haastateltavat valitsi Hämeenlinna vankilan tyky-ryhmä. Ta-
voitteena oli, että haastateltavat edustaisivat mahdollisimman kattavasti Hä-
meenlinnan vankilan valvontahenkilöstöä iän, sukupuolen, työkokemuksen ja
työpisteen suhteen.

Haastatteluissa selvitettiin käsitystä oman työn sisällöstä, työn parhaista puo-
lista sekä käytiin läpi eri tyky-osa-alueiden osalta tarpeita ja toiveita sekä val-
miuksia itse tehdä asioiden hyväksi jotain (liite 1). Lisäksi kysyttiin vastaajien
käsitystä ja mahdollisia kokemuksia esimies-alaiskeskusteluista.

Kukin haastattelu kesti 1 - 1,5 tuntia. Kaikki haastateltavat olivat hyvin myön-
teisiä ja halukkaita puhumaan asioista. Taulukossa 2 esitetään kysymyksiin
saatuja vastauksia. Haastattelun alussa haastateltaville esitettiin lyhyesti laa-
ja-alaisen tyky-mallin perusidea, jotta haastattelussa käytetty jaottelu toimin-
nan kohteen mukaan ymmärrettäisiin paremmin. Työn sisältö nähtiin pitkälti
arkirutiinien hoitamisena, osa vastaajista näki työn sisällön laajemmin koskien
myös vankien tukemista siviiliasioiden hoidossa. Työn parhaana puolena näh-
tiin pitkät arkivapaat ja työvuorosysteemi ylipäätään. Työkykyä tukevina
kehittämistarpeina tuotiin esille erilaisia koulutustarpeita, muutamia rakenteel-
lisia muutoksia työympäristöön mm. omien WC:den saaminen selleihin. Fyysi-
sen kunnon parantaminen ja ylläpito oli vastaajien mielestä lähinnä itsestä
kiinni, mahdollisuuksia on tarjolla runsaasti. Toiveena tuli esille mahdollisuus
käyttää työaikaa fyysisestä kunnosta huolehtimiseen.

Haastatteluissa nousi esille selkeä tarve saada puhua työhön liittyvistä asiois-
ta sekä sopia yhdessä toimintamalleista. Haastateltavien mukaan yhteisesti
sovitut toimintamallit eri tilanteiden (esim. väkivaltatilanteiden) varalta puuttu-
vat. Osastoilla syntyy ristiriitatilanteita päivittäin kun eri vartijat toimivat van-
kien kanssa eri tavoilla. Vastaajat olivat halukkaita osallistumaan yhteisten
toimintojen ja toimintamallien kehittämiseen.

Kehityskeskusteluista haastateltavilla oli vähän kokemusta ja tietoa. Odotuk-
set olivat vaihtelevia, epäilyksenä osalla oli ettei mikään muutu keskustelujen
myötä. Työnjako eri henkilöstöryhmien välillä koettiin pääsääntöisesti selke-
äksi.

Hämeenlinnan vankilan tyky-ryhmä haastatteli eri työyhteisöjä käyttäen sa-
maa haastattelurunkoa kuin KS (liite 2). Haastatteluissa saatu informaatio oli
sisällöltään vastaava kuin KS:n saama informaatio. Henkilöstön suhtautumi-
nen tyky-ryhmän tekemiin haastatteluihin oli myönteistä ja avointa. Myös tyky-
ryhmä koki haastattelutilanteet hyödyllisinä ja informatiivisina. Tyky-ryhmän
kokemus oli, että haastattelut ja ylipäätään ”jalkautuminen” työpisteisiin lisä-
sivät luottamusta ja edesauttoivat spontaania vuorovaikutusta tyky-ryhmän ja
henkilöstön välillä.
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Työn sisältö

hoitaa arkipäivän rutiinit;
ruokailu, vankien kuljetukset eri
paikkoihin
aukoa ja sulkea ovia, että
vangit pääsevät mm. WC:hen
hoitaa vangin asioita, lähinnä
muurien sisäpuolisia
siviiliasioiden hoitoon (=järjes-
tää vangille mahdollisuus
käyttää puhelinta) suhtautumi-
nen vaihtelee

Työympäristö

Vaarat
radiopuhelimet toiminnaltaan
epävarmoja
vartijan kopista ei ole
poistumistietä, koppi pieni,
jolloin ei voi kalustaa turvalli-
semmaksi
WC:den puuttuminen selleistä
lisää tarvetta aukoa ovia, vie
paljon aikaa, voi aiheuttaa
myös  vaaratilanteita
sellien ovet puuta, samoin
väliovet, vanki pääsee
potkaisemalla sellistään ulos
tilojen hajanaisuus, pitkät
matkat joka paikkaan
tarttuvat taudit vangeilla
väkivaltaiset vangit

Korjausehdotukset
radiopuhelimet uusittava
teräsovet selleihin
selleihin omat WC:t
pitäisi saada tieto kenellä
vangilla on HIV tai hepatiitti
yhteiset toimintamallit
väkivaltatilanteiden varalta,
jolloin jokainen tietäisi mitä
toinen tekee

Työn parhaat puolet

vaihtelevuus, monipuolisuus
arkivapaat, ylipäätänsä työ-
vuorosysteemi
työkaverit
saa olla erilaisten ihmisten
kanssa tekemisissä

Työntekijä

Heikkoudet (ei niinkään minulla,
mutta muilla tiedän olevan)
ei ole sinut itsensä kanssa
alkoholiongelmia
ei malta levätä riittävästi
ei ole aidosti kiinnostunut
työstään, tulee aina töihin
vastahakoisesti

Mitä voisi tehdä
työajalla kuntoilu, esim. 1-2h /
vk
puhua asioista
esimiesten pitäisi aktivoitua
puuttumaan asioihin ennen
kuin tilanne menee liian pitkälle

Mitä itse valmis tekemään
hoitaa fyysistä kuntoa
liikkumalle, käy kuntosalilla
(ilmeisesti kuitenkin varsin pieni
osa)
mahdollisuuksia liikuntapuolella
runsaasti, enemmän kiinni
itsestä

Taulukko 2. Haastattelussa saatuja vastauksia haastatteluteemoittain.

jatkuu
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Työyhteisö

Uhat, ongelmat
johto ei arvosta, ei tunne työtä
vankiaines vaikeutunut, väki-
vallan uhka, jotkut pelkäävät,
joka aiheuttaa jopa sairaus-
poissaoloja
käytännössä väkivaltatilanteita
erittäin harvoin, yleensä tilan-
teista selviää puhumalla
tieto ei aina kulje, syntyy
väärinkäsityksiä
yhteinen toiminnan tavoite
epäselvä, mihin ollaan menos-
sa?
kokeilunhalua on, mutta uusia
asioita ei kokeilla riittävän
pitkään vaan lopetetaan kesken
ja aloitetaan taas uusi juttu
ylhäältä johdettu, johto ei
kuitenkaan tiedä riittävästi
töistä
uusien työntekijöiden
perehdyttäminen ei toimi
kaikkialla
osa kokee “kiirettä”, osa ei,
mitä kiireellä tarkoitetaan

Mitä voisi tehdä
tarvittaessa pitäisi päästä
välillä toiselle osastolle jos
jonkun vangin kanssa tilanne
kiristyy, tai vanki pitäisi voida
siirtää toiseen vankilaan /
osastolle
palavereita on mutta niihin ei
oikein pääse (etenkään
valvontahenkilöstö) kun jonkun
pitää olla töissäkin
pitäisi järjestää yhteisiä
palavereita, joissa voisi sopia
mm. työnkuvista ja -jaosta ja
dokumentoida ne, jolloin myös
“sijaiset “ tietäisivät toimia
sovitulla tavalla

Ammattitaito

Mitä puutteita
kielitaito puutteellinen, ainakin
englantia pitäisi osata
uudet säännökset / lainsäädän-
tö
vuorovaikutustaidot puutteelli-
sia
ihmisten käsittelytaidot vajavai-
sia
yhteisiä toimintatapoja ei ole
kaikilta osin sovittu
ATK
puutteita psykologian ja “hoito-
taitojen” suhteen, vangeilla
paljon psyykkisiä ja somaattisia
sairauksia ja vartijan pitäisi
pystyä auttamaan
monenlaisissa tilanteissa

Mitä voisi tehdä
kielikoulutus
laaja-alaista koulutusta, jonka
suunnittelussa henkilökunta
olisi mukana

Mitä itse valmis tekemään
osallistuisi kielikoulutukseen
osallistuisi koulutukseen, jos se
olisi aidoista todellisista tar-
peista lähtevää

jatkuu

jatkuu
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Mitä itse voisi tehdä
valmis keskustelemaan asioista
yhdessä johdon kanssa
valmis kehittämään toimintoja
yhdessä muiden kanssa
valmis osallistumaan työn-
ohjaukseen

Työnjako
työnjako selkeä, valvonta-
henkilöstö hoitaa muurien
sisäpuolisia asioita, muut
hoitavat siviili / perheasiat
taito riittäisi laajempaankin
työnkuvaan, mutta aika ei riitä
vartija vartioi, muut tekevät
muut työt, osa ajattelee näin,
osa on laajentanut työn-
kuvaansa ja osa haluaisi laajen-
taa

Kehityskeskustelut (esimies-
alaiskeskustelut)
ei juuri kokemuksia
miten vaikuttaa palkkaukseen?
mahtaako mikään muuttua?
myönteinen odotus

jatkuu
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3.5. Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Projektin aikana tehtiin yhteistyötä vankilan työterveyshoitajan kanssa (ulko-
puolinen työterveyshuoltoyksikkö). Työterveyshoitaja osallistui yhteen tyky-
ryhmän kokoukseen. Kokouksessa keskusteltiin terveystarkastuksissa esille
tulevista kehittämistarpeista. Eräs työterveyshuollon ja tyky-ryhmän välinen
yhteistyömuoto voisi olla esim. kaksi kertaa vuodessa koottava hehittämis-
tarpeiden lista, joka käytäisiin yhdessä läpi. Työntekijöiltä tulee olla lupa asioi-
den esille tuomiseen. Kun asiat tuodaan esille listana yksittäisen henkilön tun-
nistaminen on vaikeaa.

Tyky-ryhmän jäsenistä yksi kuului myös työsuojelutoimikuntaan, joten yhteis-
työ työsuojeluun sujui luonnollisesti.

Työntekijöille tarjottiin mahdollisuus osallistua fysioterapeutin tekemään
polkupyöräergometritestiin sekä kuntosalin käytön ohjaustilaisuuteen työaika-
na. Omaan aktiivisuuteen perustuvaan toimintaan osallistui vain noin 5 %
työntekijöistä. Tämänkaltaisella toiminnalla ei pystytty aktivoimaan
liikunnallisesti passiivisia työntekijöitä liikunnan harrastamiseen.

Vankeinhoitoalan koulutukseen pyrkiville tehdään nykyisin fyysisen kunnon
testejä, joita voidaan soveltuvin osin käyttää myös työuran aikaisen kunnon
testaamiseen (liite 3). Testaukset voidaan tehdä esim. yhteistyössä työter-
veyshuollon kanssa. Työn vaatimuksista johdettujen testien kehittäminen
vankeinhoitoalalle vaatii lisää tutkimus- ja kehittämistyötä.

3.6. Pilottihanke
Haastattelujen perusteella oli ilmeistä, että yhtenä merkittävänä ongelmana oli
yhteisesti sovittujen ja kirjattujen toimintamallien puute eri tilanteissa. Konk-
reettiseksi parannuskohteeksi tyky-ryhmä itse valitsi erään osaston ruokailu-
tilanteen uudelleen järjestelyn. Alussa ajatuksena oli, että kyseisen osaston
työntekijät itse laatisivat uuden toimintamallin ruokailutilannetta varten ja että
kaikki myös sitoutuisivat uuteen toimintatapaan. Jatkossa asia laajeni kun
todettiin sen liittyvän myös keittiön toimintaan.

Projektin kuluessa ei tähän ongelmatilanteeseen valitettavasti saatu ratkaisua.
Uudelleen järjestelyn todettiin edellyttävän yhteistyötä useamman yksikön
välillä. Erilaisten lomien ja muiden esteiden vuoksi yhteisten palaverien sopimi-
nen oli vaikeaa. Asia on edelleen tyky-ryhmän asialistalla.
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4. POHDINTA

Tyky-suunnitelmat
Vankiloiden tyky-suunnitelmien syntyprosessien kuvaukset olivat lyhyitä, eikä
esim. tarpeiden selvittämiseen käytettyjä menetelmiä juurikaan oltu kuvattu.
Suunnitelmienhan tulisi pohjautua työntekijöistä ja työyhteisöistä lähteviin tar-
peisiin. Suunnitelmista jäi teoreettinen käsitys, toiminnan seurantaa ja arvioin-
tia ei oltu juurikaan toteutettu.

Prosessin arviointi
Hämeenlinnan tyky-ryhmä toimi alusta saakka aktiivisesti ja innokkaasti. Alku-
vaiheessa Valtiokonttorin tyky-koulutukseen osallistuminen tuki ryhmän toi-
mintaa. Ryhmä itse koki koulutuksen prosessin alussa välttämättömäksi. Tyky-
stepin avulla tapahtunut tyky-toiminnan alkukartoitus ja kehittämiskohteiden
arviointi koettiin ajatuksia selkiyttäväksi. Parantamisen tarvetta jäi edelleenkin
passiivisempien työntekijöiden aktivoimiseen. Ryhmä koki ympärillään jonkin
verran ”hiljaista vetäytymistä”, vaikka toisaalta koettiin myös uudenlaisia
yhteydenottoja. Hämeenlinnan vankilan tyky-ryhmän omat kokemukset ja tun-
temukset toiminnastaan on esitetty liitteessä 4.

Missä onnistuttiin hyvin?
Jatkuvan tiedotuksen, keskustelujen ja haastattelujen avulla yleistä käsitystä
tyky-toiminnasta saatiin laajennettua ja tyky-tarpeita selvitettyä. Lisäksi aktii-
vinen näkyminen työpaikalla edesauttoi luottamuksen saavuttamista henkilös-
tön keskuudessa kuten myös ensimmäinen konkreettinen onnistunut “metro”-
hanke. Ryhmä koki työskennelleensä joustavasti myös sovittujen kokousaikojen
ulkopuolella. Vaikka tyky-toiminta vei aikaa koettiin, että jokainen pystyi huo-
lehtimaan omista perustehtävästään häiriintymättä. Koettiin, että on saatu
todellinen mahdollisuus toimia työhyvinvoinnin edistämiseksi ennalta-
ehkäisevästi ”paikan päällä”.

Kehittämistarpeet
Vaikeaksi havaittiin työn toimintamallien muuttaminen ja yhteisistä pelisään-
nöistä sopimisen, esimerkkinä naisten osaston ruokailun toteuttaminen. Toi-
minnan uudelleen järjestely olisi vaatinut eri työyksiköiden välistä yhteistyötä
ja avointa keskusteluja työyhteisössä. Onko tämäntyyppinen toiminta kuiten-
kin vierasta vankilayhteisössä? Vai onko tyky-ryhmä ylipäätään oikea taho
vastaamaan tämän tyyppisestä toiminnasta vai kuuluisiko se esimiehille. Tyky-
ryhmä voisi saadessaan tiedon kuvatunlaisesta ongelmasta keskustella esi-
miesten kanssa ja sopia kyseiseen kehittämistoimintaan sopivasta työnjaosta.
Tyky-ryhmä voi toimia henkilöstön kannustajana ja pitää asiaa vireillä ja var-
mistaa siten osaltaan, että havaitulle epäkohdalle tehdään jotain. Yksi tapa
ymmärtää työntekijöiden erilaisia toimintatapoja työyhteisössä olisi tutkia yh-
dessä työn tekemisen historiaa. Miksi jokin asia hoidetaan tietyllä tavalla? Syy
voi löytyä aikaisemmista kokemuksista.



25

Jatkossa pitää pyrkiä vaikuttamaan entistä enemmän myös johtoon ja välipor-
taan johtoon. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota kehityskeskustelujen kehit-
tämiseen ja niiden päämäärästä tiedottamiseen. Tavoitteena on, että kehitys-
keskustelu käydään sen hetkisen lähimmän esimiehen kanssa. Kehitys-
keskusteluista tyky-ryhmät voisivat saada tietoa liittyen ammattitaidon
kehittämistarpeisiin.

Tyky-ryhmän jäsenet voivat osaltaan aistia työpaikalla tapahtuvia muutoksia
ja pyrkiä tukemaan työntekijöitä muutostilanteessa. Muutoksen tukemisessa
auttaa myös historian tunteminen. Aikaisempien työtapojen ja toimintamallien
tuntemisella voidaan lisätä ymmärrystä työssä tapahtuviin tämän hetkisiin il-
miöihin ja yksittäisten työntekijöiden työtapoihin.
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

5.1. Yhteistyöverkosto
Työpaikalla on useita tahoja, joilla on tietoa tyky-toiminnan tarpeista ja mah-
dollisuus osallistua tyky-toiminnan toteuttamiseen. Perinteisesti tällaisia taho-
ja ovat työterveyshuolto, työsuojeluorganisaatio ja kuntoutusyhdyshenkilöt.

Työsuojeluorganisaation kanssa tyky-ryhmällä tulisi olla joko yhteisiä kokouk-
sia tai yhteisiä jäseniä. Työsuojelulla ja tyky-toiminnalla on osaltaan samanlai-
set tavoitteet, toimintatapa on kuitenkin erilainen. Työsuojelutoiminta perus-
tuu lakeihin, asetuksiin ja valmiiseen viitekehykseen. Tyky-toiminnalla pyri-
tään vastaamaan monenlaisiin henkilöstön työkykyä ylläpitäviin haasteisiin il-
man, että voidaan esittää mihinkään säädökseen liittyvää tavoitetasoa. Em.
tahojen työn erilaisen luonteen mutta yhteisen päämäärän vuoksi ne voisivat
tukea ja täydentää toisiaan. Entistä selkeämmin tulisi ottaa huomioon työnte-
kijöiden mielipiteet esim. kuntoutusjaksojen jälkeen. Yhteyttä henkilöstöön voi
pitää esim. haastattelemalla eri työyhteisöjä ryhminä.

Verkostoitumista muiden tyky-ryhmien kanssa suositellaan kuten myös rikos-
seuraamusviraston kartoitusten tms. hyödyntämistä. Kehityskeskustelujen
avulla tyky-ryhmä voi saada tietoa koulutus- ja ammatillisen osaamisen
kehittämistarpeista.

Kuva 5. Tyky-ryhmän verkostot

Tyky-ryhmä

Työsuojelu
organisaatio

Työterveyshuolto
- Terveystarkastukset
- Kuntotestit

Tyky-ryhmän
tekemät  ryhmä-
haastattelut

Kuntoutuksessa
olleiden kokemukset

Muut tyky-
ryhmät

Rikosseuraamus-
virasto
- Kyselyt ja
  kartoitukset

Kehitys-
keskustelut
- Koulutus-
  tarpeet

Kuntoutusyhdyshenkilö

Työntekijät
- Kokemukset
Tyky-toiminnasta
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5.2. Tyky-ryhmän toiminnan onnistumisen
edellytyksiä
Tyky-ryhmän kokoonpano ja muiden sitoutuminen:
ryhmän jäsenten oltava asiasta kiinnostuneita, ei välttämättä hyvä jos ovat
“viran puolesta”

”sinähän olet joutunut sinne keppijumpparyhmään”
henkilöstön luottamus
johdon (myös taloudesta vastaavien) sitoutuminen

Toiminta:
yhtenäinen tyky-käsitys ja tavoite

”meillä on klöntti, jota väännetään”
”eihän se enää olekaan sitä laitoskuntoutusta”

liittyminen työhön
”kuuluisikohan tämäkin asia sinne tykyyn”

riittävä tiedottaminen
selkeä toimintaan pohjautuva budjetti
toiminnan selkeä rajaus
riittävä konkreettisuus

”ei luvata ennen kuin on tehty”
pyrkimys aistia työssä tapahtuvia muutoksia
keskeneräiset asiat jatkuvasti mukana ”esityslistalla”
työn aikatauluttaminen tasaisesti koko vuoden ajalle
kokouksien säännöllisyys, 1-2 krt/vuosi ei riitä
ei sallita yksipuolista vallankäyttöä

”ei yksin – vaan yhdessä”
kaikkia tyky-ryhmän jäseniä ei vaihdeta yhtä aikaa (jatkuvuus säilyy)
turvattava riittävät resurssit

”aikaa, aikaa, aikaa – työtä, työtä, työtä”
Seuranta ja arviointi:
toimintaa seurattava ja arvioitava suunnitelmallisesti, esimerkiksi tyky-step
avoin keskustelu onnistumisista ja kehittämistarpeista työyhteisöjen kanssa
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LIITE 1
Hämeenlinnan vankilan tyky-toiminnan aloitteita ja lopuun
saatettuja projekteja kulunelta vuodelta

Loppuun saatettuja
HAASTATTELUTUTKIMUS, toteutunut (Kimmo Saarinen)
RYHMÄHAASTATTELU, toteutunut (tyky-ryhmän jäsenet))
HENKILÖKUNNAN VIRKISTYSTILA ”METRO”, käyttövalmis
KIRJALLISUUTTA HANKITTU ED. MAINITTUUN TILAAN, JAETAAN MYÖS
MUILLE VANKILAN OSASTOILLE HÄMEENLINNASSA (VANKISAIRAALA,
OJOINEN JA VANAJA)
UIMAHALLILIPPUMAKSU 10,- VIRASSA OLEVILLE, toteutunut
LUENTOILTAPÄIVÄ, toteutettu kaksi
NISKA-HARTIAHIERONTA MAHDOLLISTETTU KAIKILLE HENKILÖKUNTAAN
KUULUVILLE, TYKY KORVAA YHDEN KÄYNNIN, toteutumassa
KUNTOTESTIT, jatkuu edelleen
KUNTOSALIN KÄYTÖN OHJAUS, toteutettu kaksi kertaa
TIEDOTTAMINEN TYKY-TOIMINNASTA, hoidetaan aktiivisesti
AISTINHAVAINTOKESKUS ”PILVIPEILIIN”, toteutumassa
ELÄMYSRETKI HENKILÖKUNNALLE,  toteutumassa
KOLMAS LUENTOILTAPÄIVÄ TYÖSSÄ JAKSAMISESTA, toteutumassa
YHTEISTYÖPALAVERIT TYÖTERVEYSHUOLLON KANSSA, toteutunut osit-
tain, tarpeen mukaan, kehitellään edelleen
TYKY-TOIMISTO, toteutunut
TYKY-RYHMÄN EDELLEEN KOULUTUS, toteutunut
TYKY-RYHMÄN KOKOUS- JA OPINTOMATKA, toteutumassa

Vireillä olevat
TYÖNOHJAUSTA HENKILÖKUNNALLE
HILJAISTEN PUURTAJIEN HUOMIOIMINEN
KRIISIRYHMÄN PÄIVITYS, hyvällä alulla
RUOKAILUJÄRJESTELYT NAISVANKIEN OSASTOILLA
TYKY:N OMA LOGO, suunnitteilla

Toteutumattomat
DRAAMARYHMÄ, ei ollut kiinnostusta
KANGASPUUT MATONKUDONTAAN, ei ollut kiinnostusta
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LIITE 2
Haastattelurunko /Vaho/Hämeenlinna 260101KS
1) Projektin ja haastattelijan esittely, miten haastattelu liittyy projektiin, va-
paaehtoisuus, varmistus halukkuudesta

2) Kysymys: Kerro lyhyesti työsi sisältö, mitä tehtäviä työhösi kuuluu?

3) Kysymys: Mitkä ovat työsi parhaat puolet, mitkä tekijät edesauttavat työs-
sä viihtyvyyttä?

4) TYKY-mallin (tetraedri) esittely lyhyesti, jaetaan kuvana haastateltavalle.

5) Kysymys: Mitä vaaroja työkykysi kannalta näet työympäristössäsi? Mitä
näille vaaroille voisi mielestäsi tehdä, tai miten niistä seuraavia haitallisia ta-
pahtumia voitaisiin estää?Mitä itse olisit valmis tekemään?

6) Kysymys: Mitä uhkia työkykysi ja jaksamisesi kannalta näet työyhteisössäsi?
Laajennetaan työyhteisöön kuuluvaksi myös muut kuin vartijat. Väkivallan
kokeminen ja sen vaikutus työkykyyn kysytään erikseen jos ei tule muutoin
esille. Mitä näille voisi mielestäsi tehdä, tai miten niistä seuraavia haitallisia
tapahtumia voitaisiin estää? Mitä itse olisit valmis tekemään?

7) Kysymys: Mitä heikkouksia tai puutteita työkykysi kannalta olet huoman-
nut  omassa itsessäsi? Mitä näille voisi mielestäsi tehdä, tai miten niistä seu-
raavia haitallisia tapahtumia voitaisiin estää? Mitä itse olisit valmis tekemään?

8) Kysymys: Mitä puutteita tai kehittämistarpeita työkykysi kannalta olet ha-
vainnut ammattitaidossasi? Mitä näille voisi mielestäsi tehdä? Mitä itse olisit
valmis tekemään?

9) Kysymys: Minkälainen mielestäsi on työnjako Hämeenlinnan vankilassa eri
työntekijäryhmien välillä?

10) Kysymys: Minkälaisia kokemuksia tai odotuksia/oletuksia sinulla on
kehittämiskeskusteluista (esimies-alaiskeskustelu)
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LIITE 3
Fyysisen kunnon testit
(osa vankeinhoitoalan koulutukseen pyrkivien testeistä)

1. Ketteryysjuoksu (60 sekuntia)
Nopeuskestävyyden ja ketteryyden mittaaminen.
Suorittaja juoksee salin poikki (noin 13 m) edestakaisin ja ennen käännöstä
kumartuu koskettamaan seinässä lattian rajassa olevaa listaa.

2. Etunojapunnerrus (60 sekuntia)
Käsien ja hartiaseudun ojentajalihasten kunnon mittaaminen
Suorittaja on päinmakuulla lattialla, kämmenet hartioiden leveydellä ja niiden
tasolla lattiaa vasten, sormet eteenpäin ja jalat yhdessä. Ojennetaan käsivar-
ret suoriksi vartalon pysyessä suoraksi jännittyneenä ja laskeudutaan alas kun-
nes rinta koskettaa alustaa. (Naisten suoritus polvet maassa)

3. Selkälihasliike (60 sekuntia)
Selän lihaksien toimintakunnon mittaaminen.
Suorittaja asettuu päinmakuulle lattialle vatsalleen kädet niskan takana, sor-
met ristissä ja jalat tuettuina nilkoista (avustaja). Suorittaja kohottaa ylä-
vartaloaan lantiosta ylöspäin kunnes lapaluut nousevat 30 cm hartian tason
yläpuolelle ja laskeutuu tämän jälkeen päinmakuulle kunnes rinta koskettaa
alustaa.

4. Vatsalihasliike (60 sekuntia)
Vatsalihasten toimintakunnon mittaaminen.
Suorittaja asettuu selin makuulle, kädet niskan takana, sormet ristissä,
kyynärpäät edessä polvet 90 asteen kulmassa nilkat tuettuina (avustaja). Suo-
rittaja nousee istumaan ilman lattiasta otettua vauhtia vieden kyynärpäät pol-
vien tasalle.

5. Käsinkohonta (maksimaalinen suoritus)
Käsien ja hartiaseudun koukistajalihasten kunnon mittaaminen.
Leuanveto vastaotteella, vartalo suorana, hartioiden levyisessä asennossa.
Suoritus ilman heiluntaa tai muita apuliikkeitä.
Ylätalja vastaotteella hartioiden leveydeltä vedetään omaa painoa vastaavalla
kuormalla leuan tasolle yhtäjaksoisesti. Suoritus vartalo suorana. Naisilla
kuormana 70 % omasta painosta.
Valintakokeen minimitulokset (kerrat):



34

Testi Naiset Miehet

Ketteryysjuoksu 14 13
Etunojapunnerrus (naiset polvet maassa) 17 17
Selkälihasliike 38 30
Vatsalihasliike 29 23
Käsinkohonta 5 5
(leuanveto/ylätalja omalla painolla)

Minimitulos on valittu siten, että alle 30-vuotias tyydyttävässä fyysisessä kun-
nossa oleva henkilö kykenee ne saavuttamaan.
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LIITE 4
Hämeenlinnan vankilan tyky-ryhmän kokemuksia ja
tuntemuksia toiminnastaan
Tieto tyky-ryhmään nimeämisestä ilmestyi yksi aamu kaikkien ryhmäläisten
pöydälle. Joten alku oli sellainen, että kukaan ei tiennyt  tyky-toiminnasta juuri
mitään. Ajatuksia alkumetreillä voisi kuvailla kysymyksillä: mitä, missä, koska,
kuka, miksi ja miten?

Valtiokonttorin koulutus oli hyvä apu. Sieltä sai vastauksia kysymyksiin ja
näkemys koko tyky-toiminnasta laajeni. Koulutuksen myötä ryhmälle selkeytyi
muutamia periaatteita: avoimuus ja pyrkimys jokapäiväisen työn kehittämi-
seen ja helpottamiseen. Viimeksi mainittu on sittemmin todettu hyvin vaikeak-
si asiaksi, mutta mahdotonta sekään ei voi olla.

Kokemuksena toiminnasta ensimmäisenä tulee mieleen, että tyky-toiminta
työllistää paljon ryhmän jäseniä. Tyky-ryhmä on kokoontunut projektiryhmän
kanssa 13 kertaa ja omia kokouksia on ollut 19. Kokouksissamme kuitenkin
vasta jaamme työt ryhmän jäsenten kesken, joten kyse ei missään nimessä
ole vain kuivista kokouksista ilman jatkotoimia. Tiedottamisen koemme erit-
täin tärkeäksi asiaksi. Ryhmämme tiedottaa toiminnastaan lähes viikottain
Hämeenlinnan vankilan viikkotiedotteessa. Siitä huolimatta kritiikkiä tiedotta-
misen puutteesta aina välillä tulee, joten asiassa kuin asiassa tiedottamisen
tarve täytyy aina muistaa.

Ryhmän toiminta vaatii jäseniltään uskallusta, kritiikin ja stressin sietokykyä.
Pidämme oman ryhmämme toimivuutta erittäin hyvänä. Jäsenet ovat
yhteistyökykyisiä ja työtä pelkäämättömiä, edustavuus on kattavaa (edustaa
eri ammattiryhmiä ja työpisteitä) ja aina on löytynyt tukea hankalissa paikois-
sa. Tämän vuoksi koemmekin, että toimintamme on ollut aktiivista ja jäsenil-
leen antoisaa. Mahdollisuuteen toimia ryhmä nostaa empimättä viisi tärkeää
”peruspilaria”. Ne ovat projektiryhmän ja johdon tuki, koulutus, määräraha
toiminnalle ja ryhmän toimivuus.

Ryhmä on valmis vielä jatkamaan toimintaansa, mutta jatkossa ryhmän jäsen-
ten vaihtuvuuskin koetaan tärkeäksi. Koulutusta haluamme lisää, koska ”val-
miita” ei olla koskaan. Ryhmä kuvaa toimintaansa ja kokemuksiaan sanoilla:
haastavaa, innostavaa, tasapuolisuus tärkeää, yhteenkuuluvuus paranee, yh-
teinen juttu, antoisa ja auttaa omaa jaksamista. Tällä hetkellä ryhmän
tunnelmana on, että tästä on hyvä jatkaa.
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