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Esittäytyminen, esityksen rakenne 

ja näkökulma

• Väitöskirja1.6.2012 ”Yhdyskuntapalvelu 

kansalaisyhteiskunnan ja valtion rajamailla”

• Työkokemusta mm: 

• lastensuojelulaitoksista, 

• yliopistosta ja sosialialan oppilaitoksesta ja 

• Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksesta; 

• silloisesta Kriminaalihuoltoyhdistyksestä sittemmin KHL ja 

RISE – viimeksi Roti-hankkeen johtajuus
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Esittäytyminen, esityksen rakenne 

ja näkökulma

• Älkää kivittäkö – puhun kriittisesti, mutta en juurikaan 

osaa sanoa mitä pitäisi tehdä. Kaikki tekevät parhaansa 

– erikseen

• Vaikka oma kokemukseni pohjaa yhdyskuntaseu-

raamuksiin, tähän esitykseen vaikuttaa 18.12.2015 

luovuttamani Tampereen Silta-Valmennuksen 

”Tavalliseen elämään” –hankkeen arviointiraportti.

• Yritän viritellä teitä ryhmätyöskentelyyn ja puhun yleisellä 

tasolla
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Suunnitelmien runsauden sarvi irvistelyä v. 2006

 Lainrikkoja-asiakkaiden näkökulma palveluihin ja niissä tehtäviin 

suunnitelmiin (2006). Karjalainen & Rautniemi: ”Elämältä suunta 

puuttuu?”

 Rangaistusajan suunnitelmasta vapauttamissuunnitelmaan

 Yksilöityä työnhakusuunnitelmaa täydentämään Aktivointisuunnitelma

 Suunnitelma syrjäytymisen ehkäisemisestä ja itsenäisen suoriutumisen 

edistämisestä. 

 Lainrikkojien päihdeongelmat edellyttävät päihdehoitoa ja 

kuntoutussuunnitelmaa ehkä asiakasyhteistyöryhmän tekemää 

suunnitelmaa. 

 Lääkinnälliset kuntoutustarpeet huomioiva suunnitelma tai hoitosuunnitelma. 

 Yhdyskuntapalvelu edellyttää palvelusuunnitelmaa ja nuorisorangaistus 

toimeenpanosuunnitelmaa. 

 Ehdonalaisvalvonta vaatii valvontasuunnitelman ja ehdollisesti rangaistujen 

nuorten kohdalla yksilöllisen valvontasuunnitelman 



Milloin syntyy yhteinen suunnitelma 

– mistä se syntyy?

• Mikä on yhteinen suunnitelma?

• Toisille informoitu?

• Yhdessä pohdittu – erikseen tehty ja päivitetty?

• Yhdessä pohdittu – sama alkuteksti, erikseen päivitetty?

• Yhdessä pohdittu – yhdessä päivitetty?

• Asiakkaan rooli ja omistusoikeus suunnitelmaan?

• Missä määrin rangaistuna oleminen rajaa tai pitäisi 

rajata suunnitelmaa? Vrt. Treen aktivointisuunnitelma?
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Suunnitelmat meillä on aina 

keskuudessamme?

 Mielestäni on perusteltua kysyä onko suunnitelmien suunnittelu 
jollakin tapaa itsetarkoituksellista?

Ohjauksen väline, mutta toimiiko arjessa?

 Organisaatioissa on puhuttu vuosikausia keskittymisestä 
ydintehtävään.

 Muun muassa lainrikkojien osalta puhutaan usein ns. ilkeistä 
ongelmista, joiden ratkaisemiseen ei ylletä ydintehtäviin 
keskittymällä.

 Matkan varrella on puhuttu verkostomaisesta työotteesta, 
polkumalleista, saattaen vaihtamisesta jne.

 Ydintehtäväpuhe karsii prosessin omistajan.



Verkostot ja suunnitelmat?
 Kati Rantala: Uusintarikollisuuden vähentäminen yksilökohtaisella 

työotteella verkostoituen. Tampereen Huumepilotin 4. raportti.

 ”Paikallistason verkostotyö vakavien sosiaalisten ongelmien 

ratkaisutapana pikemmin tukee rakenteissa olevia ongelmia kuin 

ratkoo niitä. 

 Verkostoituminen itseisarvoisena työmenetelmänä asettaa 

kohtuuttomia paineita julkisen sektorin toimijoille

 Vaikuttamismahdollisuudet ovat rajalliset niin kauan, kun vastuu 

linjauksista ja keinoista on kulloisellakin paikallistasolla muuttuvine 

verkostoineen ilman sitovuutta tai lisäresursseja. 

 Kantaa ottava tuki hallinnon ylätasolta on välttämätön.” 

 Totta, mutta johtaako mihinkään?



Kokemuksia RANSUsta

 ”Siel on yksittäisiä --- (vankeja), jotka sanoo et ”joo mä oon nähny, ai oliko se 

se haastattelu missä mä puhuin?” Niil ei oo siis käytännös tietoo missä 

tilanteessa se ransu on tehty, ja se on mun mielestä erittäin huono tilanne se 
että me tehään tässä järjestelmässä Rikosseuraamuslaitoksella niinkin 

merkittävää pakollista hommaa niin ku pitää lain mukaan tehdä ja sit 

ihmisellä kelle se tehdään ei oo tietoo mitä siin on tehty. Viranomainen

 siellähän oli laitettu sitte huomattavast paljon enemmän kaikkii, mistä mul ei 

ollu mitään tietookaan ja mistä mä en ollu puhunukaan mitään enkä, niin et 

se oli vähän niin ku täytetty ---. Mut en tiiä voi olla et se oli ihan hyväkin juttu. 

Mut en ehkä ymmärtäny sit siin vaihees.” Asiakas

 Arvioni mukaan yhdyskuntaseuraamuksissa tilanne ei ole näin räikeä.

 Suunnitelmat ovat konkreettisempia kuin vangeilla

 Suunnitelmat ovat lyhyemmän periodin suunnitelmia

 Tehdään yhdessä asiakkaan kanssa



Kokemuksia viranomaisten välillä –
arviointiraportissa ”Tavalliseen elämään” –hankkeessa.

 Nyt voi pahimmillaan käydä niin, että vaikka kaupungin tekemä 

kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelma saadaan tehdyksi, 

seuraa pitkä jonotusaika. 

 Kun asiakkaan näkökulmasta on järkevää ja tärkeää kiinnittyä johonkin 

toimintaan, tämä toimintaan osallistuminen voidaan tulkita 

aktiivitoiminnoksi, joka taas voi pidentää kuntouttavan työtoiminnan 
aloitusta. 

 Tällöin jäljelle jää työkokeilun vaihtoehto, jonka jälkeen kuntouttava 

työtoiminta ei tule kyseeseen. 

 Seurauksena on, ettei saada aikaiseksi, vaikka se olisi periaatteessa täysin 

mahdollista, riittävän pitkäkestoisia jatkumoja.

 Voidaanko yhdyskuntaseuraamuksissa, jossa edellytykset olisivat hyvät, 

löytää yhteinen intressi tukea asiakasta? Tähän sisältyy paradoksi! –
vapaus suuri vankila.



Ydintoiminnot tuottavat katkoksia
YKP:n keskeytys esimerkkinä – vanha maailma

 RISEn YKS-toimisto tehnyt paljon hommia, ehkä kunnan kanssa sovittu 

päihdekatkosta tms.

 Kuitenkin keskeytyy, jolloin yksi RISEn osa sulkee casen ja jäädään 

odottamaan tuomion muuntoa mahdollisesti vankeudeksi

 Asiakas mahdollisesti ajattelee, että näin kävi taas, en pysty, vedetään 

nyt ku linnaan kuitenkin joudutaan

 RISE aloittaa tuomion/muunnon jälkeen valmistella sijoittelua lyhyelle 

tuomiolle, 

 Koska hlö on käyttänyt väliajan päihteitä, on niin huonossa kunnossa, 

että tuomio kuluu kuivattamiseen

 Vapautuu – mihin?

 Ainakin kunnan jäseneksi, usein myös pian RISE:n



Muutos tapahtumassa/tapahtunut?
YKP:n keskeytys esimerkkinä

Jos YKP/YKS keskeytyy kunnan 

sosiaalityö/päihdehuolto tulisi mukaan 

suunnittelemaan. Miksi?

Koska on pian joka tapauksessa asiakkaana kunnassa

Prosessi ei keskeydy, vaan YKP:n päättyminen 

johtaa johonkin päihdekuntoutukseen, voidaan 

luvata avolaitossijoitus, jos päihdekäyttö pysyy 

hallinnassa. Vankila jatkaa kuntoutusta ja tiedossa 

on jatko vapauduttua. 



Muutos tapahtumassa/tapahtunut?
YKP:n keskeytys esimerkkinä

Ennen lyhyet erilliset periodit tulevat näin 
jatkumoksi?

Niin sanottua kiinnipitävää työotetta?

RISE laatii nykyään entistä varhaisemmassa 
vaiheessa eli oikeutta varten rangaistusajan 
suunnitelman.

Tämän soisi olevan yhteinen muiden 
viranomaisten suunnitelmien kanssa.



Arviointiraportissa ”Tavalliseen 

elämään” –hankkeessa

 RISE:n, kunnan ja hankkeen (3. sektorin toimija) välinen 

ohjausmekanismi toimii hyvin yksilötasolla, silloin kun on kyse 

kokeneista ja ehkä toisensa tuntevista työntekijöistä/virkamiehistä

 Puutteita on pitkän aikavälin sekä rakenteellisessa 

operationalisoinnissa ja ohjauksessa. 

 Palvelutuotteiden (3. sektorin toimijan) käyttöä on ainakin jossain 

määrin kuvattu haastatteluissa niin, että palveluihin sijoittumista 

näyttäisi ohjaavan enemmän organisaatioiden kuin asiakkaiden 

tarpeet.

 Rahavirrat ja mitattavat asiakaspaikkaluvut ohjaavat enemmän 
kuin asiakkaan tarpeet eli organisatoriset lähtökohdat ovat vahvoja, 
kuten ne ovat yleensäkin.



Arviointiraportissa ”Tavalliseen 

elämään” –hankkeessa

Olisi tarpeen kehittää perinteisten ohjausryhmien 

sijaan tai rinnalle ohjausmuotoja, jotka nojaisivat 

orgaanisiin asiakasrajapinnassa oleviin ja 

monitoimijaisiin ryhmiin.

Vaikea kysymys ratkaistavaksi on, miten yhdistää 

asiakastyötä tekevien kokemus niiden 

henkilöiden kokemukseen, joilla on valta 

vaikuttaa ja tehdä ratkaisuja ja tulkintoja.



Arviointiraportissa ”Tavalliseen 

elämään” –hankkeessa

 Suuri kysymys käsitykseni mukaan on se, miten voi syntyä yhteinen 

asiakkuus.

 Ydintoimintoja korostava ajattelutapa vaikeuttaa sen syntymistä

 Miten  luoda edellytyksiä vähitellen vahvistuville asiakassuhteille, 

jotka tutkimuksien (mm. Järvinen 2015) ja hankkeen kokemuksien 

nojalla näyttävät olevan tärkeitä ”polulla pysymiseksi”. 

 Kyse on siten pyrkimyksestä vaikuttaa myönteisesti rangaistusta 

suorittavan elämänkaaren vallintoihin rikoksista irtautumista 

tukevaan suuntaan 


