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Lukijalle
Työtoiminnalla on rikosseuraamusalalla tärkeä tehtävä vankien arvojen, asenteiden ja 
työllistymistaitojen kehittäjänä. Työllistymistaidoilla tarkoitetaan työssä tarvittavia taitoja, 
joissa yhdistyvät yleiset työllistettävyystaidot, kuten asenteet, vuorovaikutustaidot, oma-
aloitteisuus ja ongelmanratkaisutaidot tietyssä työssä tarvittaviin taitoihin ja osaamiseen. 
Työtoiminnassa kohdataan vuorovaikutustilanteita, joiden aikana opitaan ammatillisten 
taitojen lisäksi mm. ongelmanratkaisutaitoja, vastuun ottamista ja ryhmässä toimimista. 
Työnjohtaja tukee, ohjaa ja opettaa työhön ja ammatillisiin taitoihin liittyvissä asioissa 
vankia kohti rikoksetonta ja työmyönteistä elämää unohtamatta työturvallisuutta. 

Tämä julkaisu on Tekemällä oppii -projektin aikana koottu vinkkikokoelma vankityönjoh-
tajille. Julkaisuun on tuotu projektin aikana järjestettyjen Vankityönjohtajien verkosto-
päivien sisältöjä ja tärkeimmiksi koettuja asioita. Verkostopäivillä nostettiin esille vanki-
työnjohtajien työssään tärkeiksi kokemia asioita ja arjen kokemuksia. Yhdessä on pohdittu 
erilaisia haasteita ja niistä selviytymistä. Vankityönjohtajien hiljainen tieto on tässä julkai-
sussa kirjoitettu vinkeiksi arjen työhön. Mukaan on kerätty runsaasti kokemuksia aidoista 
tilanteista, joita vankityönjohtajat ovat kohdanneet työssään. 

Vankityönjohtajan on tärkeää hallita oman ammattialansa lisäksi erilaisia ohjausmene-
telmiä, oppimistyylejä ja arvioinnin keinoja. Hänen on kyettävä tunnistamaan oppimisvai-
keuksia ja toimimaan vangin yksilöllisten tarpeiden mukaan ohjatessaan ja opastaessaan 
vankia työmaalla. Työnjohtaja havainnoi, arvioi ja antaa palautetta vangin työllisyystai-
doista. Kaikkiin näihin aiheisiin olemme pyrkineet kokoamaan tietoa ja käytännöllisiä 
vinkkejä. Julkaisuun on nostettu alkuun työturvallisuus, joka on kaiken toiminnan A ja 
O. Tämän jälkeen paneudutaan perehdyttämiseen ja työn opastukseen sekä oppimisen 
ohjaamiseen. Loppuun on kerätty käytännön vinkkejä, vankien kokemuksia ja pari tarinaa 
tekemällä oppimisen onnistumisista.

Tekemällä oppii -projekti on toiminut Hämeenlinnan seudulla vuosina 2010-2013. Pro-
jektin ovat toteuttaneet yhteistyössä Kiipulan ammattiopisto ja Ammattiopisto Tavastia. 
Projekti on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Kiipulasäätiön hallinnoima valta-
kunnallinen projekti. Tekemällä oppii -projektin tavoitteena oli parantaa vankien ohjausta 
ja mahdollisuuksia rangaistusaikaiseen työvaltaiseen ammatilliseen koulutukseen. Vankien 
työtehtäviä verrattiin projektin aikana tutkintojen perusteisiin ja selvitettiin, mitä työtä 
tekemällä voi oppia eli opinnollistettiin vankien työtoimintaa. Yhteistyökumppaneina toimi-
vat Vanajan vankila, Metsähallitus, Hämeenlinnan kaupunki ja Museovirasto. Opinnollista-
misen rinnalle tuotiin valtakunnalliset vankityönjohtajien verkostopäivät.  Verkostopäivillä 
vahvistettiin vankityönjohtajien ohjausosaamista myös ammatillisten opintojen työpaikka-
ohjaajina ja arvioijina. 
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Kehittämistyön tuloksena vangeilla on nyt mahdollisuus työvaltaisiin ammatillisiin opin-
toihin rangaistusaikana Vanajan vankilassa. Vangit voivat opiskella työtoiminnan ohessa 
näyttötutkintona rakennusalan perustutkinnon talonrakentajaksi, kiinteistöpalveluiden 
perustutkinnon kiinteistönhoitajaksi tai toimitilahuoltajaksi ja laitoshuoltajan ammattitut-
kintoa. Vankityönjohtajien ohjaus- ja arviointiosaaminen tukee vankien työvaltaisia opinto-
ja. Tekemällä oppiminen on mielekästä kaikille. Opinnollistamisen malli on sovellettavissa 
valtakunnallisesti. Tekemällä oppii -projektin internetsivut löytyvät osoitteesta 
www.kiipula.fi/tekemallaoppii 

Tämän julkaisun sisällön tuottamisessa ovat omalla panoksellaan olleet mukana kaikki 
vankityönjohtajat, jotka ovat osallistuneet vankityönjohtajien verkostopäiville  sekä Teke-
mällä oppii -projektin toimijat projektipäällikkö Kirsi Ek Kiipulan ammattiopistosta, pro-
jektiyöntekijä Sirpa Rintala Ammattiopisto Tavastiasta ja työhönvalmentaja Esa Auvinen 
Kiipulan ammattiopistosta. Lisäksi olemme saaneet hyviä vinkkejä vangeilta ja hienoja 
onnistumistarinoita pilottikokeiluistamme opinnollistetussa työtoiminnassa. 

Erityisesti haluamme kiittää Metsähallituksen ja Hämeenlinnan kaupungin vankityönjoh-
tajia, joiden innostuneisuus vankien ohjaamiseen ja tämän julkaisun tärkeyteen ovat vah-
vistaneet näkemystämme työn merkityksestä vankien kuntoutuksessa kohti rikoksetonta 
elämää. Kiitos myös kaikille muille vankityönjohtajille, Vanajan vankilan henkilökunnalle, 
Hämeenlinnan Oppisopimustoimiston työntekijöille, Ammattiopisto Tavastian ja Kiipulan 
ammattiopiston opettajille sekä kaikille muillekin Tekemällä oppii -projektin toiminnassa 
mukana olleille. Erityiskiitos myös niille työnantajille, jotka antoivat entisille rikoksenteki-
jöille mahdollisuuden työhön ja opintojen jatkamiseen vangin vapauduttua.

Toivottavasti tämä julkaisu auttaa työnjohtajia, antaa ajatuksia ja hyviä vinkkejä kaikille 
vankien kanssa työskenteleville niin rikosseuraamusalalla kuin muuallakin heidän tärkeäs-
sä työssään. Positiivinen asenne työhön ratkaisee ja Tekemällä oppii.

Hämeenlinnassa 21.9.2013

Kirsi Ek
projektipäällikkö,  
Tekemällä oppii -projekti
Kiipulan ammattiopisto
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Työturvallisuuden huomiointi vankityömail-
la on erittäin tärkeää. Vankityönjohtajan 
on tunnettava työturvallisuuslaki, osattava 
noudattaa sitä ja osattava kertoa siitä myös 
työmaalle tulevalle vangille. Keskustelemal-
la työturvallisuuslaista, työntekijän ja työn-
antajan velvollisuuksista heti työn alkaessa 
vältytään monilta vaaratilanteilta. 

Vangin kanssa on hyvä laatia työsuojelu-
sitoumus, jossa sitoudutaan työkohteen 
oleellisimpiin työturvallisuussääntöihin ja 
toimintatapoihin. 

Hankalien tilanteiden välttämiseksi mukana 
on myös vinkkejä uhkaavan tilanteen enna-
kointiin ja uhkaavassa tilanteessa toimimi-
seen sekä tilanteiden jälkikäsittelyyn. 

Olemme koonneet mukaan myös joitakin 
esimerkkejä siitä kaikesta, mitä vankityö-
maalla voi sattua ja tapahtua.

1.1 Työturvallisuuslaki

Työturvallisuuslain tarkoituksena on 
parantaa työympäristöä ja työolosuhteita 
työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja 
ylläpitämiseksi sekä ennaltaehkäistä ja 
torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja 
muita työstä tai työympäristöstä johtuvia 
terveydellisiä haittoja (1§). Työturvallisuus-
lakia sovelletaan rangaistusta suorittavan 
henkilön työhön (4 §). (Työturvallisuuslaki 
23.8.2002/738). 

Olemme koonneet tähän Vankityönjohtajan 
kannalta oleellisia otteita työturvallisuus-
laista työnantajan ja työntekijän velvolli-
suuksista sekä työympäristön ja koneiden 
osalta. Työturvallisuuslakiin kannattaa 

tutustua kokonaisuudessaan osoitteessa: 
http://www.finlex.fi

1.1.1 Työnantajan yleiset velvollisuudet

8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite 

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä 
velvollinen huolehtimaan työntekijöiden 
turvallisuudesta ja terveydestä työssä.  

10 § Työn vaarojen selvittäminen ja arvi-
ointi 

Työnantajan on työn ja toiminnan luonne 
huomioon ottaen riittävän järjestelmälli-
sesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, 
työtilasta, muusta työympäristöstä ja 
työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaara-
tekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, 
arvioitava niiden merkitys työntekijöiden 
turvallisuudelle ja terveydelle. 

14 § Työntekijälle annettava opastus ja 
ohjaus 

Työnantajan on annettava työntekijälle 
riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaa-
ratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että 
työntekijän ammatillinen osaaminen ja 
työkokemus huomioon ottaen:
1) työntekijä perehdytetään riittäväs-
ti työhön, työpaikan olosuhteisiin, työ- ja 
tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin 
työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön 
sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti en-
nen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai 
työtehtävän muuttuessa sekä ennen uusien 
työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmi-
en käyttöön ottamista
 

1 Työturvallisuus
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2) työntekijälle annetaan opetusta ja 
ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämi-
seksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta 

tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran 
välttämiseksi
3) työntekijälle annetaan opetusta 
ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja 
korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilan-
teiden varalta
4) työntekijälle annettua opetusta ja 
ohjausta täydennetään tarvittaessa

15 § Henkilösuojainten, apuvälineiden ja 
muiden laitteiden varaaminen käyttöön 

Työnantajan on hankittava ja annettava 
työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaa-
timukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset 
henkilösuojaimet.

1.1.2 Työntekijän velvollisuudet ja 
oikeus työstä pidättäytymiseen

18 § Työntekijän yleiset velvollisuudet
Työntekijän on noudatettava työnantajan 
toimivaltansa mukaisesti antamia määräyk-
siä ja ohjeita. Työntekijän on noudatettava 
työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää 
järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta 
ja varovaisuutta.

Työntekijän on kokemuksensa, työnantajal-
ta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä 
ammattitaitonsa mukaisesti työssään huo-
lehdittava niin omasta kuin muiden työnte-
kijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. 

Työntekijän on työpaikalla vältettävä mui-
hin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja 
muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheut-
taa heidän turvallisuudelleen tai terveydel-
leen haittaa tai vaaraa.

19 § Vikojen ja puutteellisuuksien poista-
minen ja niistä ilmoittaminen
Työntekijän on viipymättä ilmoitettava 
työnantajalle työolosuhteissa tai työme-
netelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, 
henkilönsuojaimissa tai muissa laitteissa 
havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksis-
ta, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa 
työntekijöiden turvallisuudelle tai tervey-
delle.

20 § Henkilösuojainten käyttö ja soveltuva 
työvaatetus

Työntekijän tulee huolellisesti ja ohjeiden 
mukaisesti käyttää ja hoitaa työnantajan 
hänelle antamia henkilösuojaimia ja muita 
varusteita. Työntekijän on työssään käytet-
tävä sellaista asianmukaista vaatetusta, 
josta ei aiheudu tapaturman vaaraa.

21 § Työvälineiden ja vaarallisten aineiden 
käyttö

Työntekijän tulee työnantajalta saamiensa 
käyttö- ja muiden ohjeiden sekä ammat-
titaitonsa ja työkokemuksensa mukaisesti 
käyttää oikein koneita, työvälineitä ja muita 
laitteita sekä niissä olevia turvallisuus- ja 
suojalaitteita. Vaarallisten aineiden käytös-
sä ja käsittelyssä työntekijän on noudatet-
tava turvallisuusohjeita.

22 § Turvallisuus- ja suojalaitteen käyttö

Koneeseen, työvälineeseen tai muuhun 
laitteeseen taikka rakennukseen asennet-
tua turvallisuus- ja suojalaitetta ei saa 
ilman erityistä syytä poistaa tai kytkeä pois 
päältä. 

23 § Työntekijän työstä pidättäytyminen

Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työnte-
kijän omalle tai muiden työntekijöiden hen-
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gelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus 
pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä.

Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava 
työnantajalle tai tämän edustajalle niin 
pian kuin mahdollista. Oikeus pidättäytyä 
työnteosta jatkuu, kunnes työnantaja on 
poistanut vaaratekijät tai muutoin huolehti-
nut siitä, että työ voidaan suorittaa turval-
lisesti. 

1.1.3 Työpaikan ja työympäristön ra-
kenteita koskevat säännökset

32 § Työpaikan rakenteellinen ja toiminnal-
linen turvallisuus

Työpaikan rakenteiden, materiaalien ja va-
rusteiden sekä laitteiden on oltava turvalli-
sia ja terveellisiä työntekijöille.

Työpaikan kulkuteiden, käytävien, pelastus-
teiden ja muiden alueiden, joissa työntekijät 
työnsä vuoksi liikkuvat, on oltava turvallisia 
ja ne on pidettävä turvallisessa kunnossa.

33 § Työpaikan ilmanvaihto  

Työpaikalla on oltava riittävästi kelvollista 
hengitysilmaa. Työpaikan ilmanvaihdon on 
oltava riittävän tehokas ja tarkoituksenmu-
kainen.

34 § Työpaikan valaistus

Työpaikalla on oltava työn edellyttämä ja 
työntekijöiden edellytysten mukainen sopiva 
ja riittävän tehokas valaistus. Sinne on 
mahdollisuuksien mukaan päästävä riittä-
västi luonnon valoa.

35 § Työpaikan sisäinen liikenne ja tavaroi-
den siirtäminen

Työpaikan ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne 
on järjestettävä turvalliseksi.

36 § Järjestys ja siisteys

Työpaikalla on huolehdittava turvallisuuden 
ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyk-
sestä ja siisteydestä. Siivous on suoritet-
tava siten, että siitä ei aiheudu haittaa tai 
vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai 
terveydelle.

1.1.4 Koneiden, työvälineiden ja mui-
den laitteiden käyttö

41 § Koneiden, työvälineiden ja muiden 
laitteiden käyttö

Työssä saa käyttää vain sellaisia koneita, 
työvälineitä ja muita laitteita, jotka ovat 
niitä koskevien säännösten mukaisia sekä 
kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia 
ja tarkoituksenmukaisia.

Koneita, työvälineitä ja muita laitteita on 
käytettävä, hoidettava, puhdistettava ja 
huollettava asianmukaisesti.

42 § Henkilöiden nostaminen nostolaitteel-
la

Työntekijöiden nostaminen ja siirtäminen 
nostolaitteita käyttäen (henkilönosto) on 
järjestettävä siten, että nostettavien, nos-
toon osallistuvien tai muiden työntekijöiden 
turvallisuudelle tai terveydelle ei aiheudu 
haittaa tai vaaraa.  
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1.2 Työsuojelusitoumus

Vangin kanssa on hyvä tehdä työsuojelusi-
toumus, jossa määritellään turvallisen työs-
kentelyn ehtoja työturvallisuuslain pohjalta 
omalle työmaalle. 

Esimerkkinä ja mallina vangin kanssa teh-
tävästä työsuojelusitoumuksesta on Metsä-
hallituksen Nuuksion työmaalla käytössä 
oleva työsuojelusitoumus.

  TYÖSUOJELUSITOUMUS

Suorittaessani vankeusrangaistusta 
Nuuksion kansallispuistossa
tai muilla Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla, 
sitoudun käyttämään eri töissä työsuojelulakien ja – asetuksien mu-
kaisia mm. seuraavia suojaimia ja varusteita.

•	 auton	kyydissä	turvavöitä
•	 mönkijän	ja	lumikelkan	kanssa	kypärää	ja	rukkasia
•	 pölyävissä	töissä	silmä-	ja	hengityssuojaimia
•	 moottorisahan	kanssa	turvasaappaat,	-housut,	kypärä,	visiiri
•	 kaikissa	kovaa	ääntä	pitävissä	töissä	kuulosuojaimia
•	 traktorityössä	kuulosuojaimia
•	 liikennöintialueilla	heijastavaa	vaatetusta
•	 putoamisvaarallisissa	töissä	turvavaljaita

Mikäli olen epävarma mitä suojaimia käytetään missäkin työssä, 
kysyn aina ensin työnjohdolta ennen työn aloittamista.
Suojaimia ja turvavarusteita käytetään koko työn ajan tai niin kauan 
kuin suojaamista vaativaa työtä tai laitetta tehdään tai käytetään.
Tämä sitoumus on voimassa koko sen ajan kun suoritan vankeus-
rangaistustani Nuuksion kansallispuistossa tai muilla Metsähallituk-
sen hallinnoimille alueille.

Espoossa ____ . ____. 2013 
Allekirjoitus        ______________________________
Nimenselvennys  ______________________________  
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Vankien kanssa purettiin 
hävitettäväksi määrättyä vanhaa 

kuorma-auton lavaa. Kaksi vankia alkoivat 
tarmokkaan purkamisen, jota katselin hetken. Poistuin 

hetkeksi paikalta, varoitin lähtiessäni, että älkää loukatko 
itseänne. Viiden minuutin jälkeen palasin ja toinen vanki 
ilmoitti, että ”sormi halkesi”. Työ loppui siihen ja minä 

työnjohtajana sain nuhteita, että en estänyt 
työtapaturmaa.

1.3 Vankityönjohtajien tärkeimpiä vinkkejä työturvallisuuteen

•	 Työnjohtajalla on oltava riittävä osaa-
minen ja oikea asennoituminen työtur-
vallisuuteen.

•	 Työnjohtajan omien vastuiden ja velvol-
lisuuksien on oltava selkeitä ja työnjoh-
tajan tulee tiedostaa oma vastuunsa.

•	 Työnjohtajan on oltava selvillä työn 
vaaroista ja kyetä arvioimaan niitä.

•	 Työturvallisuuskansiot on oltava työn-
antaja- / työpaikkakohtaisesti kunnos-
sa.

•	 Työnjohtajilla on oltava Työturvallisuus-
kortti. 

•	 Työnjohtajan on toimittava itse esi-
merkkinä.

•	 Työturvallisuuden opastaminen ja 
neuvonta sekä neuvonnan ylläpitäminen 
estävät vaaratilanteiden syntymistä.

•	 Työympäristön ja – pisteen tulee olla 
suunniteltu, turvallinen ja siisti. 

 
 

•	 Työtehtäviin perehdyttäminen, opastus 
ja ohjaus on tärkeää.

•	 Myös kaikki itsestäänselvyydet pitää 
opastaa ja kertoa. 

•	 Asioille ja esineille tulee ottaa käyttöön 
oikeat nimet, ”slangisanasto” aiheuttaa 
väärinymmärryksiä.

•	 Muista varmistaa, että ohjaus on ym-
märretty, huomioi yksilöllisyys!

•	 Tekniikan ja laitteiden tulee täyttää 
työturvallisuusvaatimukset ja olla 
asianmukaiset.

•	 Huolehdi henkilökohtaiset suojaimet ja 
vaatetus, valvo ja opasta käyttöä!

•	 Rauhallisuus on valttia!
•	 Opasta ja ohjaa huolella!
•	 Turha kiire pois, ei ”hötkyillä”!
•	 Homma seis, jos neuvoja ei noudateta!
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1.4 Työturvallisuuteen liittyviä www-linkkejä

http://www.ttk.fi/toimialat/yksityiset_palvelualat/tyoturvallisuus
http://www.tyoelamaan.fi/fi-FI/tyoturvallisuus/
http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/Sivut/default.aspx
http://webhotel2.tut.fi/pit/
http://www.työturvallisuuskortti.fi 

Rakennusala:
http://www.tyosuojelu.fi/fi/turvallisuussuunnittelu
http://www.tyosuojelu.fi/upload/p1tuynkc.pdf
http://www.elektroskandia.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/2009/Muutoksia-rakennustyomai-
den-tyoturvallisuuteen/
http://tyosuojelujulkaisut.wshop.fi/documents/2009/03/julkaisu88.pdf
http://www.mittaviiva.fi/miten_se_oltais_voitu_estaa/msove.pdf

LVI-ala/talotekniikka: 
http://www.sedu.fi/tyoturvallisuus/pdf/lviala.pdf

Puuala: 
http://www.sedu.fi/tyoturvallisuus/pdf/puu.pdf

Sähköala: 
http://www.sedu.fi/tyoturvallisuus/mukana/sahko.pdf

Työturvallisuuden perusteet ammatillisessa erityisopetuksessa: 
http://www.sedu.fi/tyoturvallisuus/pdf/turvallisuusvihko110305.pdf
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1.5 Vankilahierarkia

Vankilahierarkia on yksi työturvallisuuteen 
vaikuttava tekijä. Hierarkialla tarkoitetaan 
arvoasteikkoa, nokkimisjärjestystä, keski-
näisiä suhteita ja tapaa hahmottaa jotain. 
Hierarkiassa ylempiä tasoja pitää kunni-
oittaa. Vallassa on kysymys periaatteesta: 
jos jollakulla on hierarkinen valtasuhde 
minuun, hänen ei tarvitse ”alistua” minun 
arvioitavakseni samaan tapaan kuin minun 
hänen arvioitavakseen.

Vankilahierarkia on vankiryhmän tahto. 
Jokaisella vangilla on oma paikka hier-
arkiassa. Vankilahierarkia saattaa vaikut-
taa myös työpaikoista päättämiseen, kuka 
menee millekin työmaalle ja kuka tekee 
mitäkin tehtäviä. Vankilahierarkia aiheut-
taa painostusta, paineita, kiristystä, pelkoa, 
uhkailua ja väkivaltaa, mutta toisaalta 
myös selkeästi toimivan yhteisön omine 
arvojärjestyssääntöineen ja normeineen. 
Hierarkiasta huolimatta vankien yhteisölli-
syys on suurta ja kirjoittamattomat sään-
nöt ovat tärkeitä. Vaikka mitä tapahtuisi, 
asiasta ei kerrota henkilökunnalle. 

•	 Vankilahierarkiassa ylimpänä ovat ne, 
joilla on rahaa ja suhteita; ammattiri-
kolliset, elinkautiset, pankkiryöstäjät, 
jengiläiset ja heidän hännystelijänsä. Li-
kainen työ kuten velanperintä, suojelu-
rahan kerääminen ja huumeiden tuonti 
jätetään apureille.  

•	 Vankilahierarkiassa alimpina ovat 
lasten tappajat, pedofiilit, raiskaajat, 
huono-osaiset narkomaanit ja vasikat. 
He kokevat ylempien taholta uhkailua 
ja kiristystä, joka aiheuttaa paineita ja 
pelkoja ja jonka vuoksi he usein hakeu-
tuvat eristykseen pelkääjiksi. 

•	 Petos- ja talousrikolliset ovat oma 
joukkonsa, jotka pysyvät yleensä kes-
kenään. Pyromaaneille ja hautakiven-
kaatajille nauretaan, heitä pilkataan ja 
heistä vitsaillaan.
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Vankityönjohtajan on huomioitava vanki-
lahierarkia työmaalla. Yleensä hierarkia ei 
aiheuta ongelmia, päinvastoin työt sujuvat 
hyvin, kun hierarkia huomioidaan. Tasa-
puolisuuden ja työn oppimisen kannalta on 
kuitenkin tärkeää, että jokainen vanki pää-
see tekemään kaikkia töitä tasapuolisesti. 
Työnjohtajan tehtävänä onkin huolehtia 
siitä, että työmaalla toimitaan normaalin 
työpaikan hierarkian mukaisesti eikä vanki-
lahierarkian mukaisesti.

1.5.1 Vankityönjohtajien kokemuksia hierarkiasta

Työmaille 
kuljettaessa hierarkiassa kor-

keimmalla oleva yleensä istuu etupenkil-
lä. Kerran yksi romanitaustainen mies ”änkesi” 

etupenkille, jolloin valkoihoinen repi romanin ulos 
autosta. Tästä seurasi sanaharkkaa, johon 

työnjohdon oli puututtava.

Hierarkia näkyy selkeimmin 
autossa istumajärjestyksessä. Uusimmat

 ovat aina takapenkillä.

Vankila-
hierarkia näkyy työmaalla 

siinä, että työkoneita saavat käyt-
tää kauimmin olleet, jotka ovat työmaalle 
muodostuneessa hierarkiassa ylempänä 

kuin juuri aloittaneet.

Ulkomaalaisen saapuessa 
sillä hetkellä hierarkiassa alimpana ole-

va nousee pykälän ylöspäin. Tällöin esiintyy 
nimittelyä ja panettelua, johon on puutut-

tava puhuttelemalla käyttäytymises-
tä.

Hierarkiaa ei 
yleensä tarvitse huomioida, 

mutta työt eivät työmaalla suju, 
jos parin kanssa ei tule toimeen.

Naisvangeilla ei 
hierarkia näy yhtä selkeästi 

työmailla.

Romanivankien 
kohdalla on huomioitava 

myös heidän omat ”arvot” 
mm. ikä ja suku.

Jos 
homma toimii ja työt 

hoituu, ei hierarkiaan tarvitse 
puuttua. Se on tavallaan myös etu, kun 

homma pelaa. Ylimmän poissaolo saattaa 
aiheuttaa hämmennystä, kuten myös 

muutokset ryhmissä.
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1.5.2 Vankilahierarkiaan liittyviä linkkejä

http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/tallainen-on-vankilan-hierarkia---lastenmurhaajat-
alinta-kastia/2012/09/1610611
http://tuima.fi/?p=6054
http://www.radiocity.fi/vapaalla/valvonta-ei-nae-kaikkialle-vankilassakaan/2/3681
http://www.radiocity.fi/audiovideo/rockote/9/1561
http://www.porttivapauteen.fi/vapautuvat/selviytymistarinat/elama_vankilassa
http://www.haaste.om.fi/Etusivu/Juttuarkistoaiheittain/Arviointi/1330604164939

Kirja:
Ruckenstein, M. ja Teppo, A. 2005. Vankien väliset valtasuhteet ja väkivallan pelko suljetussa vanki-
lassa. Rikosseuraamusviraston julkaisuja 1/2005. Vammalan kirjapaino OY, Vammala.
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Jokaisen työntekijän ja asiakkaan oikeus on 
turvallinen työpaikka. Myös vankityömailla 
tavoitteena on taata kaikille rauhallinen 
ja turvallinen työympäristö. Jokaisella on 
oikeus häiriöttömään työntekoon ja palve-
luun.

•	 Väkivaltaa ei hyväksytä missään muo-
dossa eikä kenenkään taholta

•	 Jokaista palvellaan vuorollaan
•	 Etuuksia ei myönnetä uhkailusta tai 

muusta epäasiallisesta käytöksestä 
 
 

•	 Häiritsevästi käyttäytyvät henkilöt 
voidaan poistaa tiloista

•	 Poistumasta kieltäytyvät henkilöt luo-
vutetaan viranomaisille

•	 Fyysisen väkivallan käyttämisestä teh-
dään aina tutkintapyyntö poliisille

•	 Työtoveria ei jätetä yksin uhkaaviin 
tilanteisiin

•	 Kiusaamiseen ja muuhun epäasialliseen 
käyttäytymiseen puututaan välittömästi

•	 Huomioi vankityövoiman sisäiset jännit-
teet ja ristiriidat (työmoraali)

1.6 Hankalat tai uhkaavat tilanteet

Verstaalla yhdellä 
vangilla tuli pinna päätökseen ja 

ilmoitti että haluaa osastolle. Tilanne oli 
pelottava ja jännittynyt, koska olin seinän ja 
pöydän välissä ja pakomahdollisuutta ei ollut. 
Tähän tunteeseen vaikutti varmasti myös se, 

että tiesin mitä vanki oli tehnyt.

Työnjohtajalla on 
mahdollisuus vaikuttaa 

yhteistyöhön vetämällä eri 
naruista ja olemalla reilu ja tasa-
puolinen kohtelussa kaikkia vanke-

ja kohtaan.

Vangeille tuli ongelmia 
lankkujen tupulonnissa, jolloin toinen 

vangeista äkkipikaistuksissaan iski lankun 
päreiksi asfalttiin viereeni. Tilanne laukesi eikä 

onneksi tapahtunut sen pahempaa. Jäl-
keenpäin tilanne keskusteltiin läpi.
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Tulevien uhkatilanteiden ennakoinnin kan-
nalta on tärkeää, että laadit itse jokaisesta 
uhka- tai väkivaltatilanteesta kirjallisen 
”tapahtumaraportin”, jonka lähetät oman 
työpaikkasi työsuojelu- ja turvallisuushen-
kilöstölle sekä tiedoksi vankilan henkilö-
kunnalle.  Jokaisella työpaikalla on oma 
uhkaavan tilanteen ilmoitukseen tarkoitettu 
lomake. Alla on yksi esimerkkilomake, jota 
voi käyttää.

1.6.1 Hankalan tai uhkaavan tilanteen ennakointi
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Miten voi varautua / Mitä voi tehdä ennalta? 

•	 Valmistaudu etukäteen vaaran mahdollisuuteen = mieti erilaisia toimintatapoja (käy 
läpi työympäristön "erityispiirteet" ja oma asiakaskunta).

•	 Kiinnitä huomio pukeutumiseesi:
 - ei kyniä rintataskussa
 - kaulan ympäriltä pois huivit, hihnat, korut
 - pitkät hiukset sidottuna
 - kunnolliset jalassa pysyvät kengät
 - hälytyslaitteiden toimivuus testattava aika ajoin
 - kännykkä aina samassa paikassa
•	 Arvioi jokainen uhkaava tilanne mahdollisen väkivallan kannalta.
•	 Jos jokin tilanne tuntuu vaaralliselta, huolestumisellesi on luultavasti hyvä syy = luota 

intuitioosi.
•	 Älä eristä itseäsi kahden väkivaltaiseksi arvioidun henkilön kanssa.
•	 Pidä aina kulkutie auki ulko-ovelle tai turvalliseen paikkaan.
•	 Havannoi vastapuoltasi ja ole valpas koko vuorovaikutuksen ajan (kuka hän on ja 

mitä haluaa, onko juopunut, huumeen vaikutuksen alainen vaiko ns. sekakäyttäjä).
•	 Tarkkaile vastapuolen "ruumiinkieltä" (menevätkö kädet nyrkkiin, jännittyvätkö lihak-

set jne.).
•	 Tarkkaile onko vastapuolen puhe aggressiivista ja kiihtyykö hengitysrytmi.
•	 Kiinnitä huomiota katseeseen (”maalinhakukatse”).
•	 Kiinnitä huomio omaan ns. ei-sanalliseen viestintääsi (esim. hallitse ilmeesi, puhu rau-

hallisesti, älä tee itse yllättäviä liikkeitä). 
•	 Sanallinen ja sanaton viestintä tukevat toisiaan, kun ne ovat samansuuntaisia. Sen 

sijaan jos ne ovat ristiriidassa,  sanaton viesti on vahvempi.

•	 Varautuminen ei ole vainoharhaisuutta!
•	 Työasu turvalliseksi!
•	 Kohtaamispaikka turvalliseksi! 
•	 Hätäsuunnitelmat ja tehtävänjako kuntoon!
•	 Ole tasapuolinen kaikille!
•	 Pysy itse rauhallisena!

Lähde: http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/tyovakivalta/tyovakivallan_ennalta-
ehkaisy/sivut/default.aspx
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Vaikka väkivaltatilanteisiin työssä on monia erilaisia syitä, työntekijä voi käyttäytymisel-
lään vaikuttaa tilanteiden etenemiseen. Rauhallinen, toista ihmistä kunnioittava, mutta 
silti ammatillisen jämäkkä käytös voivat rauhoittaa aggressiivisen ihmisen: 

•	 Pyri näyttämään ulospäin mahdollisimman rauhalliselta, vaikka pelottaisikin (opettele 
"sisäinen rauhoittava puhe").

•	 Säilytä oma malttisi vaaratilanteessa. 
(Muista, että tilanteessa omat arvosi ja loukatuksi tulemisen tunteesi pyrkivät vaikut-
tamaan tilanteen hoitoon).

•	 Pyri koko ajan solmimaan inhimillinen kontakti vastapuoleen.
•	 Älä puhu, ellei vastapuoli sitä edellytä.
•	 Kun puhut, niin puhu lyhyitä lauseita ja anna selkeitä ohjeita.
•	 Puhu neutraalisti.
•	 Älä ole ylimielinen.
•	 Älä komentele.
•	 Älä osoita halveksuntaasi.
•	 Älä "nolaa" uhkaavaa henkilöä.
•	 Käyttäydy nöyrästi, mutta määrätietoisesti.
•	 Kunnioita kaikesta huolimatta vastapuolen ihmisarvoa. 
•	 Pyydä anteeksi, jos aihetta.
•	 Tarjoa valituskanava.

Mikäli työpaikalla on "epämääräinen harhailija":
•	 Aloita keskustelu kysymällä "Kuinka voin auttaa?".
•	 Säilytä peruskohteliaisuus ja ystävällisyys koko keskustelun ajan.
•	 Rajoita asiakkaan kulkeminen vain asiakastiloihin.
•	 Luo psyykkisesti häiriintyneen kanssa turvallinen ilmapiiri   

(tällainen henkilö on useimmiten arka ja pelkää).
•	 Varo ylimielistä vastakkainasettelua persoonallisuudeltaan poikkeavan  

henkilön kanssa.
•	 Mikäli henkilö suuttuu, anna hänen purkaa pahin kiukku, äläkä puhu päälle.
•	 Pyydä henkilöä poistumaan, ellei henkilö pysty esittämään asiaansa uskottavasti.
•	 Älä lähde saattamaan harhailijaa esimerkiksi hissillä ulos.

1.6.2 Hankalassa tai uhkaavassa tilanteessa toimiminen
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Mikäli et onnistu rauhoittamaan vastapuolta 

•	 Yritä irrottautua tilanteesta.
•	 Ole ovela, käytä "valkoista valhetta", jotta pääset poistumaan.
•	 Heti, kun voit, kutsu apua.
•	 Älä käännä selkääsi lähtiessäsi. 

Mikäli vastapuoli hyökkää:
•	 Älä ajaudu paniikkiin.
•	 Pyri pois tilanteesta.
•	 Pyri saamaan este itsesi ja hyökkääjän väliin.
•	 Jos hyökkääjällä on ase, ota se huomioon, mutta älä yritä ottaa asetta pois.
•	 Sinulla on oikeus puolustaa itseäsi (hätävarjelu). 

Kun näet uhkaavan tilanteen, älä jätä työkaveriasi siihen yksin!

Lähde: http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/tyovakivalta/miten_toimia_
uhkatilanteessa/sivut/default.aspx  

•	 Älä käännä selkääsi!
•	 Kuuntele!
•	 Tarjoa perääntymistie!
•	 Peräänny itse!
•	 Älä jätä työkaveria yksin!
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On muistettava, että uhkaavan tilanteen tai 
väkivallan kohteeksi joutuminen on AINA 
traumaattinen kokemus. Huomioitavaa on 
myös se, että jokaisella työntekijällä on 
oma persoonallinen tapansa käsitellä ta-
pahtunutta. Tapahtuman jälkeen tilanteesta 
keskustelu eli jälkiselvittely lisää henkilö-
kunnan keskinäistä ymmärrystä, lisää työs-
sä jaksamista ja lisää turvallisuutta työssä. 
On tärkeää, että keskusteluun osallistuvat 
kaikki tilanteessa olleet henkilöt ja että 
keskustelu pidetään mahdollisimman pian 
tilanteen jälkeen. Tämä koskee myös läheltä 
piti tilanteita.

Vankityönjohtajilla ja vankilan henkilökun-
nalla on säännöllisiä palavereita. Hanka-
lia / uhkaavia tilanteita voidaan käsitellä 
näiden palavereiden yhteydessä vaarakort-
tien pohjalta. Näin tieto tilanteista tulee eri 
osapuolille. Tilanteet keskustellaan läpi ja 
dokumentoidaan. 

Tilanteiden käsittely ja niistä oppiminen on 
parasta ennakointia!

Milloin tarvitaan selvittelyä / jälkihoitoa?

•	 Läheltä piti -tilanteen jälkeen
•	 Uhkauksen jälkeen
•	 ”Lievien” pahoinpitelyiden jälkeen
•	 Vakavat pahoinpitelyt
•	 Tilanteet, joihin liittyy tunnekuohua 

(esim. kuolema, vammautuminen)

Välitön hoito (defusing) 

•	 Tapahtuman lauettua siirretään henki-
lö/henkilöt rauhallisempaan paikkaan 
pois työpisteestä

•	 Tarvittaessa ensiapu, loukkaantuneet 
hoitoon

•	 Vaatiiko viranomaishälytystä/ -ilmoi-
tusta

•	 Esimiehen kanssa arvio tilanteesta 
(mahdollisuuksien mukaan)

•	 Keskustelu tapahtuneesta, kukin vuorol-
laan kertoo oman näkemyksensä tapah-
tumaketjusta, mitä itse teki tapahtuma-
hetkellä ja sen jälkeen

•	 Tyhjät aukot täytetään loogisella kerto-
muksella

•	 Työyhteisön tuki 

Jatkohoito (debriefing)

Ensimmäisten kolmen vuorokauden aikana 
ihminen on avoin tapahtumien käsittelylle. 
Sen jälkeen psyykkiset puolustuskeinot 
voivat estää tapahtumien käsittelyä. Kes-
kusteluun tulisi osallistua henkilö/henkilöt/
ryhmä, joka on ollut tapahtumassa mukana. 
Mikäli kyseessä on työntekijän työssään 
kohtaama väkivalta-, uhka- tai muuten 
psyykkistä tasapainoa uhkaava tilanne, jäl-
kihoito toteutetaan yhteistyössä työterveys-
huollon tai erityispalveluyksikön yhteistyö-
nä (defusing ja debriefing). 
  
Väkivallan uhriksi tai väkivallalla uhkail-
luksi joutuneen työntekijän on saatava 
tapahtuneen jälkeen rakentavaa ensitukea 
lähimmältä esimieheltä ja/tai työtovereilta 
ja vakavammissa tilanteissa terveydenhuol-
losta. Välittömässä henkisessä ensiavussa 
on tärkeää käytettävissä oleminen, levolli-
nen läsnäolo, aktiivinen kuuntelu ja rauhoit-
taminen. Työväkivaltatilanteen aktiivinen 
jälkihoito työpaikalla on aloitettava 
enintään 1-2 vuorokauden kuluttua 
tapahtuneesta.

Lähde: http://ennakoivakivaltaa.savonia.fi/jalki-
hoito/selvittely.html

1.6.3 Hankalan tai uhkaavan tilanteen käsitteleminen jälkeenpäin
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•	 Muista jälkiselvittely
•	 Täytä vaarakortti
•	 Keskustele tilanteesta
•	 Pyydä työnohjausta tarvittaessa

Vankityönjohtajien on hyvä muistaa, että 
työmaalla voi sattua ja tapahtua monen-
laisia asioita ja eteen voi tulla monenlai-
sia hankalia tilanteita. Tässä muutamia 
esimerkkejä vankityömailla sattuneista 
tilanteista.

1.6.4 Esimerkkejä ongelmallisista tilanteista vankityömailla

Tehtävänantotilan-
teessa aamulla annoin pienryh-

mälle tehtäväksi piha-alueen siivoamista 
harjan ja lapion kanssa. Samassa yhteydessä 

kerroin, että iltapäivällä aloitetaan ruohonleik-
kuu puutarhatraktorilla. Lopputulos oli, että pihan 

siivousta tehtiin noin tunti ja sen jälkeen vangit 
ryntäsivät koneille. Ongelma on se, että ei ole ai-
kaa olla ryhmän mukana työssä. Ratkaisuna on 
se, että annan työtehtävät yhden kerrallaan. 

Työn lopputuloksen laatutaso on mää-
riteltävä tarkkaan etukäteen.

Virolainen metsuri soitti per-
jantaina klo 13.00, että tule hakemaan hänet 

pois metsästä, alkoi satamaan vettä! Sanoin puhelimes-
sa, ettei vesisade ole syy tulla pois metsästä, tulen normaalisti klo 

15.30 hakemaan. Hakiessa hän paiskoi tavaroita auton peräkonttiin sekä 
sisällä istuessaan ja teki muuta vähemmän hyödyllistä autossa ja tavaroita 

palauttaessa tilalle. Sama jatkui maanantaina metsään mentäessä ja alkoi jo 
saada käsirysyn mittakaavaa. Palstalle päästyämme sanoin hänelle, että istu-
pas tuohon kannolle, niin minä istun tälle kannolle ja kysyin, että vieläkö se 

vaippa on vinossa? Hän meni sen verran hämilleen, että tilanne laukesi 
ja saman tien hän sai sanottua, että kun toi toinen vanki on saanut 

sadetakin aikoinaan, mutta minä en. En tätä tiennyt, mutta 
tilanne laukesi lopullisesti, kun totesin, että totta 

kai sinäkin sadetakin saat.
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•	 Anna rakentavaa palautetta!
•	 Auta asioiden hoidossa!
•	 Tauko tekemiseen, anna tilaa!
•	 Poistu hetkeksi ja yritä sitten uudelleen!
•	 Vaihda tehtävää!
•	 Ota tarvittaessa yhteyttä vankilaan tai  

vartijaan!

Hankala ja vaarallinenkin ti-
lanne saattaa tulla vastaan työmaalla, kun 

emme tiedä mahdollisista sairauksista tai rajoituk-
sista. Kerran yksi vanki lyyhistyi telineille ylhäällä. (Myö-

hemmin saatiin selville, että hänellä on epilepsia). Kauhakuor-
maajan kanssa saatiin mies alas ja hoitoon. Toinen tapaus oli, kun 
huomasin, että yksi miesvanki laittaa joskus aina jotain suuhun. 

Pari kuukautta oltiin jo tehty raskasta ruumiillista työtä, 
kunnes asia tuli puheeksi ja selvisi, että mies nappailee 

nitroja. Hänet siirrettiin kevyempiin töihin.

Metsässä 
työskenneltäessä ruoka useimmiten 

haetaan mukaan. Eräänä aamuna vanki kävelee 
ruoka-astioiden kanssa takaisin kohti ruokalaa. Kysyin, 

mikä nyt on? Vanki vastasi, että tällaista ruokaa me ei syö-
dä, vien nämä takaisin. Katsoin astiaan, jossa oli makaronia ja 

salaattia. Sanoin hänelle, jos nyt kuitenkin viet ne 
astiat autoon. Palasin itse keittiölle ja sain matkaan 

neljä pakettia grillimakkaraa. Annoin ne sitten vangeil-
le todeten, että siinä on lisää apetta. Hyvin näytti 

tämän jälkeen ruoka maistuvan.
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    Arvot
    Asenteet  Motivaatio

1.7 Työhyvinvointi vankityössä

Ammatillinen osaaminen

Työkyky

      Terveys 
     Toimintakyky

Perhe Lähiyhteisö

Yhteiskunta

Työ 
Työolot 

Työn sisältö ja vaatimukset 
Työyhteisö ja organisaatio 
Esimiestyö ja johtaminen 
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Työhyvinvointi on sitä, että työ ja työpaikka edistävät sellaisia ominaisuuksia ja piirteitä, 
jotka edistävät hyvinvointia ja pitävät sitä yllä. Kyse ei ole pelkästään epäkohtien, terveys-
vaarojen ja -haittojen puuttumisesta, vaan myös hyvinvoinnin edellytysten ylläpitämisestä 
ja luomisesta. Työhyvinvoinnilla on suuri merkitys työssä jaksamiseen etenkin vankien 
kanssa työskenneltäessä.

Keskeistä:
•	 Oikeudenmukainen johtaminen
•	 Avoin vuorovaikutus työpaikalla
•	 Luottamus omaan osaamiseen ja tulevaisuuteen
•	 Osallisuus oman työn ja tulevaisuuden pohdintaan ja suunnitteluun
•	 Tunne työn hallinnasta ja merkityksestä

1.7.1 Työkykyyn vaikuttavat tekijät

Työkyvyn talomalli (Professori Juhani Ilmarinen)



Hyvinvoinnin tunnusmerkkejä:
•	 tyytyväisyys elämään ja työhön, vaike-

uksista huolimatta on pääasiassa hyvä 
olla

•	 jaksaa tehdä muutakin kuin pakolliset 
asiat

•	 suhtautuu asioihin myönteisesti ja kiin-
nostuneesti

•	 sietää kohtuullisesti epävarmuutta ja 
vastoinkäymisiä

•	 hyväksyy oman itsensä

Työntekoa tukeva organisaatio
•	 keskinäinen luottamus, avuliaisuus
•	 pyrkimys yhteisymmärrykseen
•	 vähän työntekoa haittaavia konflikteja
•	 hyvien ihmissuhteiden vaaliminen
•	 kannustava ilmapiiri

Työntekoa palveleva johtaminen
•	 vuorovaikutteinen ja osallistava johta-

minen
•	 erimielisyyksien avoin käsittely
•	 työnantaja huolehtii työn tekemisen 

puitteista
•	 pelisäännöt ja vuorovaikutuskäytännöt

Selkeät töiden järjestelyt
•	 selkeät työroolit
•	 asiakassuuntautuneisuus
•	 perehdyttäminen (myös tehtävien vaih-

tuessa) hoidetaan hyvin
•	 perustehtävä on selvillä
•	 vastuunjako on selvä

Yhteiset pelisäännöt
•	 yhdessä pohdittu strategia
•	 pelisääntöjen perustana työsopimuslaki, 

työturvallisuuslaki, valvontalaki, tasa-
arvolaki, yhdenvertaisuuslaki, työaika-
laki, yt-sopimus 

Avoin vuorovaikutus
•	 avoin ja läpinäkyvä tiedonkulku
•	 yhteisten foorumien käyttö
•	 työyhteisön asioiden yhteistoiminnalli-

nen käsittely
•	 korkeat vaikuttamismahdollisuudet 

työssä
•	 kaikki terveyteen ja turvallisuuteen liit-

tyvät asiat käsitellään riittävän ajoissa 
henkilöstön kanssa

•	 säännölliset työpaikkakokoukset, henki-
löstön kantoja valmistellaan ryhmissä, 
ryhmä on tiedonkulun perussolu 

Toiminnan jatkuva arviointi
•	 runsas positiivinen palaute
•	 korkea työtyytyväisyys
•	 kehityskeskustelut
•	 työyhteisökyselyt
•	 pelisäännöt ovat arvioinnin perustaa; 

voidaan osoittaa milloin reunaehdot 
on ylitetty
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1.7.2 Työ ja tunteet

Työssä koetut tilanteet ja kokemukset syn-
nyttävät tunteita, jotka vaikuttavat työn-
tekijöiden välisiin suhteisiin, asiakaskoh-
taamisiin sekä koettuun työhyvinvointiin. 
Vankien kanssa työskenneltäessä tunteet 
voivat vaihdella laidasta laitaan. Omien 
tunteiden tiedostaminen auttaa ymmärtä-
mään omaa käyttäytymistä ja mahdollistaa 
entistä paremmin toisten ihmisten/vankien 
ymmärtämisen.

Työyhteisöllä ja yksilöllä on hyvä olla tie-
toja, taitoja ja työkaluja tunteiden käsitte-
lemiseen, sillä ne vaikuttavat  sekä yksilön 
että työyhteisön hyvinvointiin.

Työntekijän suhde työhön vaikuttaa suures-
ti työntekijän työhyvinvointiin ja syntyviin 
tunnekokemuksiin. Miten itse suhtaudut 
työhösi? Miten koet omalta osaltasi seuraa-
vat asiat:

•	 oman työn arvostaminen
•	 työn haasteellisuus
•	 sopiva kuormitus työssä
•	 työn merkitys ja mielekkyys
•	 sitoutuminen työhön
•	 oma motivaatio
•	 työn omaksi kokeminen

Henkilökohtaiset taidot,
joista riippuu, kuinka hyvin tulemme toi-
meen itsemme kanssa:

ITSETUNTEMUS 
•	 omat tunteet: omien tunteiden ja niiden 

vaikutusten tunnistaminen 
•	 itsearviointi: käsitys omista rajoista ja 

vahvoista puolista 
•	 itseluottamus: varmuus omasta  

arvosta ja pätevyydestä 

ITSEHALLINTA 
•	 itsekuri: haitallisten tunteiden ja mieli-

halujen hallinta 
•	 luotettavuus: rehellisyys ja ammattietii-

kan noudattaminen 
•	 tunnollisuus: vastuun kantaminen omas-

ta toiminnasta 
•	 joustavuus: muutoksiin sopeutuminen 
•	 innovatiivisuus: avoin suhtautuminen 

uusiin ajatuksiin ja näkökulmiin 

MOTIVOITUMINEN 
•	 kunnianhimo: halu kehittyä tai pyrkiä 

yhä parempiin suorituksiin 
•	 sitoutuminen: ryhmän tai organisaation 

päämäärien omaksuminen 
•	 aloitekyky: valmius tarttua tilaisuuteen 
•	 optimismi: into pyrkiä kohti päämääriä 

esteistä huolimatta

Sosiaaliset taidot,
joista riippuu, kuinka hyvin tulemme toi-
meen toisten kanssa:

EMPATIA 
•	 muiden ymmärtäminen: toisten tuntei-

den ja näkökulmien ymmärtäminen ja 
niistä välittäminen 

•	 muiden kehittäminen: muiden kehi-
tystarpeiden huomaaminen ja heidän 
kykyjensä edistäminen 

•	 avuliaisuus: toisten tarpeiden ennakoin-
ti, tunnistaminen ja täyttäminen 

•	 moninaisuuden hyväksikäyttö: tavoit-
teisiin pyrkiminen erilaisten ihmisten 
avulla 

•	 yhteisöllisyys: tietoisuus ryhmän tunne-
virtauksista ja valtasuhteista 
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SOSIAALISET KYVYT 
•	 vaikuttaminen: tehokkaiden suostutte-

lutapojen käyttö 
•	 viestintä: avoin kuunteleminen ja va-

kuuttavien viestien lähettäminen 
•	 suhde ristiriitoihin: erimielisyyksien 

sovittelu ja ratkominen 
•	 johtajuus: ihmisten ja ryhmien  

innostaminen ja ohjaaminen 
•	 muutosvalmius: muutosten alullepano 

ja hallinta 
•	 ihmissuhteet: hyödyllisten ihmissuhtei-

den luominen ja vaaliminen 
•	 yhteistyö: työskentely muiden kanssa 

yhteisten päämäärien hyväksi 
•	 tiimityötaidot: synergian luominen yh-

teisiä päämääriä tavoiteltaessa

1.7.3 Vankityönjohtajien suosittelemia keinoja työhyvinvoinnin 
ylläpitämiseen 

Hyviä keinoja oman työhyvinvoinnin ylläpi-
tämiseen ja kehittämisen ja tunnetaakkojen 
purkamiseen ovat mm.

•	 yksilölliset omat keinot (liikunta, ulkoi-
lu, urheilu, kirjoittaminen, piirtäminen, 
taide, hiljaisuus, itsereflektio…) 

•	 sosiaalinen verkosto työn ulkopuolella 
eli perhe, läheiset, ystävät 

•	 työpaikan verkostot eli puhuminen 
työkavereiden kanssa, esimiehen kanssa, 
”tunnetauot”, jossa mahdollisimman 
nopeasti päästään purkamaan tunneti-
loja 

•	 työnohjaus, vertaismentorointi, coa-
ching 

Vankien kanssa työskenneltäessä on van-
kityönjohtajan tärkeää huolehtia omasta 
työhyvinvoinnistaan. Oman henkilökohtaisen 
hyvinvoinnin lisäksi on syytä pohtia myös 
työyhteisön tai tiimin ja esimiehen kannalta 
keinoja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. 

Vankityönjohtajien suosittelemia keinoja:

Henkilökohtaisia keinoja:
•	 harrastukset (liikunta, neulominen jne.) 
•	 tilanteiden/tunteiden purkaminen ja 

puhuminen (heti tilanteiden jälkeen) 
•	 riittävä lepo ja ravinto 
•	 huumori 
•	 hyvät käytöstavat, oikea asenne, tuntei-

den hallinta 
•	 työn ja vapaa-ajan erottaminen ja irrot-

tautuminen työstä 
•	 ystävät ja sosiaaliset suhteet 
•	 ”liekin säätöä” 
•	 itselle tekeminen konkreettisesti 
•	 kaikenlainen aktiivisuus ja oma-aloit-

teisuus 
•	 jokaisella on vastuu omasta työhyvin-

voinnista 
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Työyhteisön tai tiimin keinoja: 
•	 tyhy-toiminta 
•	 työnohjaus, koulutus 
•	 yhteydenpito työyhteisön sisällä (työka-

vereiden tunteminen) 
•	 yhteenkuuluvaisuuden tunne 
•	 tarpeeksi resursseja työn tekemiseen 
•	 kokoontumisia yhteisen työn osapuolien 

kesken 
•	 asioiden purkaminen ja jakaminen tii-

missä / työyhteisössä 
•	 huumori työpaikalla 
•	 tilannetaju 
•	 irtiotto arjesta 
•	 töiden jakaminen, komppaaminen 
•	 joustavuus, luovuus, luottamus 
•	 erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioit-

taminen 
•	 hyvät käytöstavat, oikea asenne, tuntei-

den hallinta

Esimiehen tuki:
•	 kehitys- ja tuloskeskustelut 
•	 työn jaksottaminen ja suunnitelmalli-

suus 
•	 hyvä tiedonkulku (puolin ja toisin) 
•	 työyhteisön ja esimiehen välinen reflek-

tointi 
•	 esimiehen tasapuolisuus ja lähestyttä-

vyys 
•	 molemminpuolinen luottamus 
•	 palautteen antaminen 
•	 kuunteleminen 
•	 riittävät resurssit 
•	 työaika- ja lomajärjestelyt 

Pidä huolta itsestäsi!

31



32



2 Perehdyttäminen ja työn opastaminen
Työnjohtajan on hyvä tuntea erilaisia ohja-
usmenetelmiä ja pyrkiä käyttämään niitä 
monipuolisesti ohjatessaan vankia työteh-
tävissä. Vangit harvoin ovat alan ammatti-
laisia tullessaan työmaalle. Tämän vuoksi 
työnopastamisen ja perehdytyksen merkitys 
korostuu.

Seuraavassa esittelemme joitakin ohjaus-
menetelmiä ja -tyylejä, joita voi käyttää 
vankien ohjaamisessa. Sen jälkeen pa-
neudumme tarkemmin työn opastamiseen 
vankityössä. Tämän luvun loppuun on 
koottu vankityönjohtajien vinkkejä hyviksi 
havaituista perehdyttämisen ja opastamisen 
menetelmistä.

2.1 Ohjausmenetelmiä

Ohjausmenetelmät ovat erilaisia toteutta-
mis- ja työskentelytapoja. Ne ovat kaikkea 
sitä, mitä ohjaaja ja ohjattava ohjaustilan-
teessa tekevät ja sanovat. Ohjausmenetel-
mät ovat käytännön toimenpiteitä, joiden 
avulla ohjaaja organisoi ohjaustilanteen ja 
pyrkii edistämään uusien asioiden ja taito-
jen oppimista. 

Esimerkiksi muutamia ohjausmenetelmiä, 
joita voi käyttää vankien ohjaamisessa:

ESITYS
•	 Luento, esitelmä, puhe
•	 Opetusta havainnollistetaan kuvilla, 

piirroksilla ym.
•	 Määräävä tyyli, jossa ohjaaja on asian-

tuntija
•	 Ohjaaja määrittelee ongelman ja antaa 

valmiin ratkaisun
•	 Yksisuuntaista viestintää, ohjattava ei 

osallistu
•	 Sopii parhaiten isolle ryhmälle

KESKUSTELU
•	 Luento, opettajan kysely ja yhteiskes-

kustelut vaihtelevat
•	 Ohjaaja jouduttaa ajatus- ja oppimis-

prosessia
•	 Ongelmanmäärittelyä ja -ratkaisua 

edistetään kysymyksillä
•	 Aktiivisuus lisääntyy
•	 Tukee oppijan itsenäistä ajatteluproses-

sia
•	 Sopii hyvin aikuisten kanssa 

HARJOITUS
•	 Tekemällä oppiminen
•	 Otetaan mallia ja tehdä perässä
•	 Parityöskentely kokeneemman työnteki-

jän kanssa
•	 Ongelmanratkaisu osana jokapäiväistä 

työtä
•	 Demonstraatiot, tutustuminen, kokeile-

minen, harjoittelu, osallistuminen
•	 Tutustumiskäynnit 

RYHMÄTYÖ
•	 Opetus tapahtuu ryhmän ehdoilla
•	 Ohjaaja ei määrää, ehdota tai esitä 

omia mielipiteitään
•	 Vuorovaikutus tärkeää
•	 Annetaan ongelma, jonka jälkeen suo-

rittamistavan, työnjaon ja ajankäytön 
valitsee ryhmä

•	 Annetaan ryhmän löytää itse ratkaisu 
ongelmaan

•	 Kierretään auttamassa

ITSEOPISKELU
•	 Yksilöllinen työskentely
•	 Apuna kirjallinen tai sähköinen mate-

riaali
•	 Kotitehtävät, kokeet, taitojen harjoittelu
•	 Oppija on itse vastuussa etenemisestä 

ja tuloksista
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2.1.1 Vuorovaikutuksen merkitys

On muistettava, että työnjohtajan ja -ohjaa-
jan  puhe ja tyyli saavat paljon painoarvoa. 
Mitä uudempi henkilö ohjattava on, sitä 
riippuvaisempi hän on ohjaajastaan. Niinpä 
ei ole samantekevää, millainen sävy tai tyyli 
puheestasi välittyy. On luonnollista, ettei 
inhimillinen vuorovaikutus etene suoravii-
vaisesti tiettyjen tyylien mukaisesti, mutta 
ne ehkä auttavat sinua hahmottamaan ja 
jäsentämään vuorovaikutusta. 

Omalla vuorovaikutuksellasi heijastat omia 
asenteitasi ja suhtautumistasi niin työhön 
kuin työntekijäänkin. Tämä puolestaan 
vaikuttaa hyvin paljon siihen, kuinka sinuun 
suhtaudutaan ja kuinka sinun kanssasi 
kommunikoidaan ja toimitaan. Kannattaa 
siis miettiä, miten itse ajattelemme toisesta 
ihmisestä.

Vuorovaikutustaidoissa korostuvat kaksi 
asiaa, joihin on syytä kiinnittää huomiota 
myös vankityömaalla vankien kanssa toimi-
essa. Vuorovaikutustaitojen avainasiat ovat 
kuuntelu sekä sanallinen ja sanaton vies-
tintä. Muista kiinnittää huomiota näiden 
taitojen käyttöön ja kehittämiseen.

Sanaton ja sanallinen viestintä
•	 Viestinnästämme vain 7 % on sanal-

lista eli verbaalista viestintää (mitä 
sanomme, millaisia sanoja käytämme).

•	 Suurin osa viestinnästämme, 93 %, 
on sanatonta eli nonverbaalista vies-
tintää (asento, ilmeet, eleet, äänensävy 
ja äänen painotukset, rytmittäminen, 
tilankäyttö, pukeutuminen).

Kuuntelu
•	 Keskity kuunteluun
•	 Arvosta puhujaa
•	 Katsekontakti puhujaan
•	 Kiinnostu aiheesta, kysy asiasta lisää

Vankien työtä ohjaava henkilö viestijänä 
vankityönjohtajien vinkkejä toimintaan 

Vankityönjohtajan omat viestintävalmiudet 
ovat pohjana ja mikäli voit hallita kehollis-
ta viestintääsi, niin käytä sitä:
•	 Käskynanto- ja ohjaustilanteessa  

SEISO 
•	 Käytä oikeaa kättä osoittamaan suun-

taa tai paikkaa
•	 Katso silmiin ja vasta sitten kohdetta 
•	 Pyri lähtemään kohti työn kohdetta tai 

paikkaa mahdollisuuksien mukaan
•	 Aina on hyvä saada yhteinen rintama-

suunta aikaiseksi
•	 Me-muodosta kannattaa lähteä, mutta 

tilanteen kärjistyttyä voit ratkaista/
katkaista vain haluamalla asian tapah-
tuvan juuri käsketyllä tavalla

•	 Kiitä ja kuittaa, ehkä jopa palkitse

Vankien muodostama ryhmä pyrkii aina 
antamaan sinulle jonkin roolin ja jos käy 
tuuri, se on lähellä todellista työnjohtajan 
olemusta – uuden työntekijän tullessa tämä 
rooli säilyy,  ellei sitä tehokkaasti rikota.

Vangeilla roolit ovat hallitsevassa ase-
massa, niiden kautta vangit katsovat myös 
työnjohtoa – varo ettet jää oman roolisi 
vangiksi.

Jotta säilytät ”pelipaikan” vankityönjohta-
jana 
•	 Ole avoin oma itsesi tietojesi ja taitojesi 

suhteen (ei muuten!)
•	 Ole hyväksyvä erilaisuuden suhteen
•	 Ole suora ja sano/osoita mitä ajattelet 

tilanteen vaatimalla tavalla
•	 Ole uskottava ja tee mitä lupaat (myös 

kurinpidossa)
 
Luottamus syntyy näistä aineksista!
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•	 Omat ennakkoluulomme ja asenteemme vaikuttavat 
siihen, kuinka itse ajattelemme toisista!

•	 Paikka ja tilanne ratkaisevat mitä itse kustakin ihmi-
sestä tulee esille.

•	 Ajatuksemme ja asenteemme heijastuvat ohjaukseem-
me.
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2.1.2 Miten ohjaustyylejä voi hyödyntää vankien ohjaamisessa 

Ohjaustyylit voidaan jakaa useaan erilai-
seen ja eri tilanteisiin sopivaan tapaan ja 
tyyliin. Muista, että myös vuorovaikutustai-
tosi vaikuttavat siihen, miten ohjaustyylisi 
koetaan ja otetaan vastaan. Tässä muu-
tamia vinkkejä ohjaustyyleistä, joita voit 
käyttää vankien kanssa työskennellessäsi.

HEIJASTAMINEN  
Omilla kommenteilla annetaan palautetta 
ohjattavalle. 

HAVAINNOLLISTAMINEN 
Käytetään hyväksi tuttuja ja ajankohtaisia 
ilmiöitä ja käsitteitä sekä havainnekuvia ja 
mallikappaleita. 

JOHDATTELU 
Omilla kysymyksillä ja kyseenalaistamisella 
ohjataan oppimis- ja työskentelyprosessia. 

TULKINTA 
Omilla kommenteilla esitetään vaihtoehtoi-
sia näkökulmia. 

OHJEIDEN ANTAMINEN 
Käytä tätä vain perustellen asia! 

ARVIOINTI JA SEURANTA 
Anna tilaa myös ohjattavan näkemyksille, 
kuuntele ja kysy. 

PALAUTTEENANTO 
Voimavarakeskeinen (positiiviseen keskit-
tyvä) työskentelymalli ja vahvuuksien esillä 
pitäminen. Positiivinen palaute pienistäkin 
onnistumisista. 

VAHVISTAMINEN
On toimintatavan vakiinnuttamista: posi-
tiivisen ja kannustavan palautteen avulla 
voidaan saada toimintatapa vakiintumaan.

JÄSENTELY 
Auttaa oppimisen etenemisen ja eri asiako-
konaisuuksien omaksumista ja omaksumi-
sen seurantaa.
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2.1.3 Vankityönjohtajien kokemuksia ohjausmenetelmistä ja -tyyleistä

Vankityönjohtajien mielestä parhaita ja 
käytännöllisimpiä ohjaustyylejä ovat

Ryhmätyöt,  
•	 koska työllä on vankien tulevan elämän 

kannalta päämäärä. Päämäärän kan-
nalta, sovitteleminen, yhteistyö, toisten 
huomioiminen, vastuun jakaminen ja 
henkilökohtaisten vahvuuksien löytämi-
nen on yhtä merkittävää kuin varsinai-
nen opittu tekninen osaaminen.

•	 jos ryhmä on hitsautunut jo yhteistyö-
taitoiseksi. Tällöin voi huomioida kun-
kin yksilölliset taidot. Ohjaajan pitää 
kuitenkin olla merkittävässä roolissa ja 
kierrellä kohteissa. Joskus on pakko ja-
kaa kymmenen hengen ryhmä kahteen 
eri paikkaan ja vielä pareittain ristirii-
tojen välttämiseksi. 

•	 koska ryhmätyö on osallistava ja mah-
dollistava tapa. Jokainen voi osallistua 
ja oppia muilta mallien ja keskustelujen 
kautta. 

 
 

 
 
 

Harjoitukset,  
•	 jos tekijöillä ei ole ”ammatti”taitoa 

aikaisemmalta ”työ”uralta. 
•	 koska tekemällä oikeita töitä oppii 

parhaiten. 
•	 koska käytännön tekeminen innostaa, 

tulee onnistumisen kokemuksia, motivoi 
opiskelussa. 

•	 koska omassa työpaikassa on paljon 
erilaisia vaiheita, jotka helpoin selvittää 
näyttämällä ensin mallia ja sitten vaan 
harjoiteltava. 

•	 koska vangit eivät yleensä ole koskaan 
tehneet kyseistä hommaa, paras näyt-
tää itse ensin ja perustella, miksi teen 
näin. 

•	 sillä pelkkä teoria ei riitä, vaan sen 
jälkeen käytännössä näytettävä, opas-
tettava tekee itse valvonnan alla, opitun 
jälkeen voi työskennellä itse.

•	 sillä tekemällä oppiminen tärkeää, 
riittävästi harjoituksia ja kun työtä 
tehdään tarpeeksi ja harjoitellaan, sen 
oppii varmasti. 

•	 koska tekemällä oppii parhaiten käy-
tännön asiat. 
 
 
 

Vankityössä tarvitaan kaikkia tapoja ja 
niiden variaatioita. Jokainen voi oppia uutta ja saada 

uusia työtapoja ja näkökulmia työhönsä. Ei ole yhtä abso-
luuttisen oikeaa tapaa tehdä asioita ns. oikein.

Paras ohjaustyyli löytyy 
tilanteen ja työtehtävien sekä työ-

porukan mukaan. Ohjaustyylin tulee olla 
joustava, koska työtehtävät ovat 

erilaisia.

37



Keskusteleva ohjaus, koska 
•	 se on parhaiten vuorovaikutteinen ja 

siinä saa selville onko asia ymmärretty 
tarkoitetulla tavalla.  

•	 pitää olla myös joustava ja persoo-
nallinen, jos haluaa vangin tekemään 
tuottavaa työtä, työ on syytä antaa 
siten, että vanki voi itse vaikuttaa työ-
tapaan yms. Jos vain määrää, vangilla 
on monta tapaa jarruttaa. Vanki pitää 
mahdollisuuksiensa mukaan laittaa itse 
funtsimaan. 

Keskusteleva ohjaus ja harjoitukset yhdes-
sä, koska 
•	 silloin vanki ymmärtää asiat paremmin 

ja tuntee, että häntä arvostetaan. 
•	 ohjaukseen saadaan mukaan vuorovai-

kutus ja tekemällä oppiminen. 
•	 molempia tarvitaan vuorotellen. 
•	 tekemällä oppii parhaiten, harjoittelun 

ohessa voi keskustella teoriaa. 

Esittävä ja keskusteleva ohjaus yhdessä, 
koska 
•	 se on luonteva tapa itselle ja esim. piir-

roksista tai malleista jää selkeä doku-
mentti vangille. 

Esimerkin näyttäminen
•	 itse ja sen jälkeen tilan antaminen myös 

vangin osaamiselle ja luovuudelle ja ke-
huminen, kun siihen aihetta. Jokin malli 
pitää aina olla, muuten työ ei ole kiin-
nostavaa, kehittävää eikä motivoivaa, 
jos siinä ei saa/joudu käyttämään omia 
aivojaan ja jos siitä ei ole mahdollista 
saada kannustavaa palautetta.

•	 kun työnjohtaja tekee hommia itsekin, 
saa vanki siitä esimerkin ja tunteen, 
että häntä ei vain komennella teke-
mään.

Kannustava puhe, koska 
•	 kokemus on osoittanut sen hyväksi 

tavaksi ja sopii vankien ohjaukseen.

Yksilöohjaus, koska 
•	 itsenäisesti vanki myös vastaa työn laa-

dusta. Osa pyytää neuvoja tarvittaessa. 
Samalla sosiaalinen tapa tehdä asioita 
parantuu ja vanki oppii luottamaan 
omiin taitoihinsa.

Parityöskentely, koska 
•	 yleensä toinen vanki ollut jo pidempään 

hommissa. 
•	 parityössä kannattaa kysyä kenen kans-

sa voisi tehdä. Kun laittaa parit näin, 
hommakin sujuu.

Itse opiskelu, koska 
•	 näin heistä voi tulla oma-aloitteisia. 

Samalla itsetunto kasvaa.

Huonoin ohjaustyyli on…
•	 autoritäärinen hierarkia -periaate, jossa 

yksi käskee ja muut vikisee.
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2.2 Vankityönjohtajien vinkkejä perehdyttämiseen ja työn opastamiseen

•	 Kädestä pitäen opettaminen
•	 Kirjalliset ohjeet
•	 Kuvalliset ohjeet
•	 Ohjeiden tarkentaminen
•	 Ohjeiden perusteleminen
•	 Ohjeiden toistaminen
•	 Yksinkertaisten tehtävien antaminen
•	 Tehtävien jakaminen pieniin osiin
•	 Omalla tekemisellä esimerkkiä
•	 Tärkeää on myös myöntää omat virheensä

Kun vanki on onnistunut työtehtävissään, on 
tärkeää antaa palautetta.  

Muista siis myös nämä:
•	 Positiivisen palautteen  

antaminen
•	 Kehuminen, kannustaminen,  

rohkaiseminen
•	 Palkitseminen, ”porkkanat”
•	 Vastuun antaminen
•	 Rehellisyys
•	 Tasa-arvoisuus
•	 Yhteistyö
•	 Hyvä ilmapiiri
•	 Huumori

Työnjohtajan pitää 
olla määrätietoinen, tiukka, 

motivoiva ja johdonmukainen.
Työtehtävät jakaa työn-

johtaja, jonka jälkeen voidaan käyt-
tää ammattitaitoista vankia opastamassa 

kokemattomampia vankeja työtehtä-
vän tekemisessä.

Suojainten käytössä 
on oltava itse esimerkkinä. Kun 

kaikki tekevät parhaansa, 
se riittää!

Tehtävänantoti-
lanteessa aamulla annoin 

piharyhmälle tehtäväksi piha-
alueen siivoamista harjan ja lapion 

kanssa. Samassa yhteydessä kerroin, 
että iltapäivällä aloitetaan ruohonleik-
kuu puutarhatraktorilla. Lopputulos oli, 

että pihan siivousta tehtiin noin 1 h ja sen 
jälkeen vangit ryntäsivät koneille. Ongelma 
on se, ettei ole aikaa olla ryhmän mukana 

työssä.
Ratkaisu: Annan työtehtävät yhden 

kerrallaan. Työn lopputuloksen 
laatutaso määriteltävä tark-

kaan etukäteen.
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2.3 Työn opastaminen

Tällaisten käytännön kokemusten myötä 
vankityönjohtajalla on haasteellinen tehtävä 
käsissään opastaessaan vankia työhön.

Työn opastamisen tavoitteena on hyvä työ-, 
laite-, käyttö- ja tuoteturvallisuus. Työtoi-
minnassa ammattitaitoisella työnopastuk-
sella pyritään työturvallisuuden lisäksi myös 
vangin kehittymiseen ja uusien hyödyllisten 
taitojen oppimiseen. Siksi ei välttämättä 

riitä, että vanki opastetaan tiettyyn työteh-
tävään, vaan hänelle on aluksi mahdollisesti 
selvitettävä myös aivan alan perusasioita. 
Yksittäisten taitojen kautta vanki oppii 
vähitellen alan taitoja laajemmin.

Työn opastamisessa voi edetä vaikka tämän 
Vankilan valmentavan työn oppaan (Rahki-
la, 2004) mukaisen neljän askeleen mene-
telmän avulla: 

Vankien elämän- ja työkokemus on 
hyvin erilaista. Hälläväliä -asenne on vallitseva, 

onnistumisen kokemuksia on vähän ja yleensä oppi-
misvaikeuksia  paljon, jolloin jokainen on otetta-

va yksilönä.

(Rahkila, S. 2004. Vankilan valmentavan työn opas. Rikosseuraamusalan käsikirja 2/2004. 
Vammalan kirjapaino Oy, Vammala.)

Tarkasta
•	 harjoittelu
•	 palaute
•	 päättäminen

Valmista
•	 luonteva suhde
•	 yleiskuva työstä ja opetuksesta
•	 perustelut
•	 kokemuksen ja valmiuden tarkastus

Seuraa
ja päätä 
opastus

Anna
tehdä itse
ja perustella

Näytä ja 
selitä

Suuntaa
tehtävään

Kokeile taitoa
•	 sisäisesti (läpiajettu)
•	 ulkoisesti (tekeminen)
•	 anna selostaa tehdessä

Opeta
•	 sijoita sopivasti
•	 näytä ja selosta ydinkohtineen

Alkuvalmistelut, jotta työ ja opastus ovat kunnossa tositilannetta varten
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1. Valmista
•	 luo luonteva suhde ja etsi yhteinen kieli
•	 Selvitä vangin aiempi kokemus ja val-

mius tehdä ohjattavaa työtä
•	 Kuvaa työ yleisellä tasolla ja samoin 

myös ohjaus- ja opetustilanne
•	 Perustele työn tai työvaiheen merkitys 

kokonaisuuden kannalta

2. Opeta työvaiheet
•	 Suorita opastus niin, että vanki pystyy 

seuraamaan opetusta työntekijän näkö-
kulmasta (huomioi näkyvyys)

•	 Ota ohjaustilanteessa huomioon ym-
päristön vaikutus, esim. meluisassa 
ympäristössä puhe ei kuulu

•	 Näytä työ vaiheittain: 
•	 Näytä työn kulku normaalilla työtahdil-

la ja selosta samalla sen pääkohdat
•	 Näytä työn kulku uudelleen, mutta ai-

empaa hitaammin ja yksityiskohtaisesti 
selostaen

•	 Näytä työ lopuksi normaalitahdilla ja 
selosta pääkohdat lyhyesti 

3. Kokeile taitoa
•	 Pyydä vankia kuvailemaan työn etene-

minen pääkohdittain
•	 Anna hänen kokeilla työn tekemistä 

kerran tai pari ja korjaa vain pahimmat 
virheet

•	 Anna vangin kertoa tekemisensä pää-
piirteet

•	 Pyydä vankia suorittamaan työvaihe 
kokonaisuudessaan ja selostamaan, 
mitä hän tekee sekä miten ja miksi, 
korjaa työsuorituksessa ja työselos-
tuksessa olleet virheet rauhallisesti ja 
asiallisesti

•	 Varmista, että vanki on ymmärtänyt 
työtehtävän pääkohdat oikein

•	 Pyydä vankia tekemään työ muuta-
maan kertaan ja kertomaan lyhyesti 
työskentelyn pääkohdat

4. Havainnoi, valvo, tarkista ja anna  
    palautetta
•	 Varmista työskentelyn aikana, että van-

ki on ymmärtänyt työn pääkohdat
•	 Anna vangin jatkaa harjoittelua itsenäi-

sesti
•	 Kannusta ja motivoi
•	 Seuraa ja arvioi työn etenemistä sään-

nöllisesti
•	 Rohkaise vankia kysymään ja neuvo, 

mistä lähin apu löytyy ongelmatilan-
teissa

•	 Anna palautetta työsuorituksista reilus-
ti ja asiallisesti

•	 Pyydä lopuksi vankia tekemään työ 
vaadittavalla työtahdilla ja selostamaan 
työn olennaiset sekä ydinkohdat

•	 Siirry työskentelyn seurantaan, havain-
tojen tekoon ja arviointiin

Opas-
tuksessa on 

tärkeää toistami-
nen yhä uudestaan ja 

tukeminen, jos työt eivät 
meinaa sujua millään oikein. 
Monesti opastettava meinaa 

luovuttaa, kun ei onnistu. Silloin 
täytyy kaivaa jostain positiivista 
sanottavaa, että saa toisen yrit-
tämään. Joillakin on arkuus tehdä 
tai aloittaa uutta työtä tai tehtä-
vää. Niissä tilanteissa on kyettävä 
rohkaisemaan ja etsimään po-
sitiivisia asioita uudesta työstä 
tai tehtävästä: Mitä hyötyä 
siitä on itselle, uuden op-

pimista ja itsensä ke-
hittämistä.
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Kun vanki on onnistunut työtehtävissään, on 
tärkeää antaa palautetta.  

Muista siis myös nämä:
•	 Positiivisen palautteen  

antaminen

•	 Kehuminen, kannustaminen,  
rohkaiseminen

•	 Palkitseminen, ”porkkanat”
•	 Vastuun antaminen
•	 Rehellisyys
•	 Tasa-arvoisuus

2.4 Palkkaluokka-osaamistaso -yhteys

 
PL 3 perehdytysraha
Vangin käytös on epäasiallista. Hän myöhäs-
telee ja selittelee. Hän ei juurikaan noudata 
ohjeita tai sääntöjä eikä edes yritä suorittaa 
annettuja tehtäviä ohjeiden mukaisesti. Hänel-
lä on vaikeuksia toimia ryhmän jäsenenä myös 
sosiaalisesti. Hän ei huolehdi työvälineistä ja 
aiheuttaa materiaalihävikkiä joko tahallaan 
tai huolimattomuuttaan. Työ tuottaa toisi-
naan pelkkää vahinkoa eikä hänellä ole edes 
aikomusta muuttaa toimintaansa parempaan 
suuntaan.

PL 4
Vangin käytös ei aiheuta työmaalla ongelmia. 
Hänellä on poissaoloja eikä hän noudata 
täysin työaikoja ja -tapoja. Hänen työky-
kynsä tai -kuntonsa voi olla alentunut. Hän 
osallistuu kuitenkin annettujen tehtävien 
suorittamiseen ja kykenee työskentelemään 
työryhmän jäsenenä. Työn joutuisuus ei vastaa 
odotuksia ja laatuvaatimukset saavutetaan 
vasta runsaalla ohjauksella tai korjauksilla. 
Hän tarvitsee lähes koko ajan kokeneemman 
henkilön läsnäoloa eikä kykene osallistumaan 
oman työnsä kriittiseen tarkasteluun. Työstä 
aiheutuu runsaasti materiaalihukkaa, turval-
linen ja siisti työskentely edellyttää jatkuvaa 
työnjohdon valvontaa paikalla. Hän ei osaa tai 
halua huolehtia työvälineistään ja unohtelee/
jättää käytössään olleita materiaaleja milloin 
mihinkin.

PL 5
Vangin käytös on normaalia ja asiallista. Hän 
pyrkii omaksumaan uusia taitoja ja työtapoja, 
noudattaa kohtuullisen hyvin työ- ja tauko-
aikoja ja suorittaa jokseenkin kaikki annetut 
tehtävät kykyjensä mukaan. Työn joutuisuus 
vastaa jotakuinkin odotuksia ja myös työn 
laatu on pienillä korjauksilla museolle kelpaa-
vaa. Hän suorittaa kuitenkin annetut tehtävät 
omatoimisesti ja kykenee osallistumaan työnsä 
arviointiin. Työstä aiheutuva materiaalihukka 
on kohtuullista ja hän omaksuu nopeasti hä-
nelle annetut turvallisuutta ja siisteyttä koske-
vat ohjeet ja määräykset. Hän myös huolehtii 
työvälineristään ja varastoi käytössään olleet 
materiaalit pyydetyllä tavalla.

PL 6
Vangin käytös on eduksi koko työmaalle. Hän 
pitää tauot täsmällisesti oikean mittaisina, 
noudattaa työaikoja ja -turvallisuusohjeita. 
Hän tekee kaikki annetut tehtävät kykyjen-
sä mukaan. Työn joutuisuus on vähintäänkin 
odotusten mukaista ja laatu on tavoitellun 
mukaista. Hän suorittaa omatoimisesti 
muitakin kuin määrättyjä tehtäviä ja kyke-
nee itse arvioimaan työnsä laatua. Työstä ei 
aiheudu ylimääräistä materiaalihukkaa eikä 
työ vaaranna tekijän tai muiden turvallisuutta. 
Työympäristö säilyy siistinä ja hän huolehtii 
myös työvälineistään ja käyttämiensä materi-
aalien varastoinnista itsenäisesti. Hän ilmoit-
taa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista 
työnjohdolle.

Palkkaluokkia vastaavat osaamistasot (esimerkki Forum-Marinumin työmaalta)
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3 Oppimisen ohjaus ja arviointi
Myös vankityönjohtamisessa ja ohjaami-
sessa on kyse oppimisen ohjaamisesta ja 
arvioinnista. Erityisen tärkeäksi se nousee, 
jos vanki opiskelee työn ohessa ammatilli-
sia opintoja ns. työvaltaisesti. Tämän luvun 
aikana tutustumme oppimisen prosessiin 
yleisesti, siihen vaikuttaviin tekijöihin kuten 
oppimisvaikeuksiin ja oppimistyyleihin. 
Lisäksi paneudumme tarkemmin ammatil-
listen opintojen ohjaamiseen ja arviointiin.
Iän myötä ihmisen oppimisen painopiste 
siirtyy ulkoaoppimisesta (lapsi) kokemus-
ten, aikaisemman osaamisen ja tietämyksen 
hyväksikäyttöön (aikuisikä). Mitä enem-
män meillä on kokemusta, sitä enemmän 
oppiminen on uuden sovittamista vanhoihin 
tietorakenteisiin.

Nopeasti muuttuva työelämä ja yhteiskunta 
ei mahdollista paikallaan pysymistä, eikä 
se näytä tarjoavan paljoakaan työpaikko-
ja, joissa yksilö voisi toimia tehokkaasti ja 
tuottavasti olematta samalla myös oppija. 

Lähde: http://pre20031103.stm.fi/suomi/julkai-
su/lehdet/hyvaika/hyv198/08.htm 

3.1 Oppimisen prosessi

Yleisimmin oppimisprosessia kuvataan 
informaation käsittelynä, jossa erityyppisillä 
muisteilla ja niiden sisäisillä prosesseilla 
on keskeinen rooli. Prosessinäkökulmasta 
katsottuna oppimistulokset ovat yksilöiden 

välillä erilaisia, koska yksilön aikaisempi 
tietämys ja hänen oppimisintressinsä vai-
kuttavat lopputulokseen. Tehoton oppiminen 
selitetään yleensä motivaation tai yksilön 
oppimisintressin puutteena.   
 
Vankityössä on hyvä muistaa, että kukaan 
ei opi uutta taitoa heti, yhden opastuksen 
tai näyttämisen jälkeen. Oppimisen prosessi 
vaatii aikaa, oppijan omaa havainnointia, 
ajattelua, ymmärtämistä ja harjoittelua. 
Tekemällä oppii. Oppimisen prosessi on 
saavutettu, kun opittua taitoa pystytään 
käyttämään ja soveltamaan eri olosuhteissa 
kuin missä taito on opittu. 

Lyhyesti oppimisen prosessi on:
•	 Oppijan omaa havainnointia. Oppijan 

havainnointiin vaikuttavat oppimistyylit, 
malleista oppiminen, jäljitteleminen ja 
harjoitteleminen 

•	 Ajattelua, käsitteellistämistä ja ymmär-
tämistä. Oppijan ajatteluun, käsitteellis-
tämiseen ja ymmärtämiseen vaikuttavat 
reflektointi, mieleen palauttaminen ja 
järkeileminen. 

•	 Tiedon ja taidon soveltamista. Oppijan 
osaamisesta kertoo oppimisen siirtovai-
kutus eli trasfer, opittu taito osataan eri 
olosuhteissa kuin missä se on opittu.

3.1.1 Muistin merkitys oppimisen 
prosessissa

Oppimiseen ja opiskeluun liittyy kiinteästi 
muisti. Psykologian tutkimuksessa muisti 
jaetaan usein lyhytkestoiseen työmuistiin ja 
pitkäkestoiseen säilömuistiin.

Oppiminen on prosessi, jonka 
kautta ihmiset luovat ja muunta-
vat kokemuksia tiedoksi, taidoiksi, 
asenteiksi, uskomuksiksi, arvoiksi, 
aistimuksiksi ja tunteiksi.
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Työmuisti eli lyhytaikainen muisti
•	 Ohjaa ja ylläpitää ihmisen päämäärä-

suuntautunutta toimintaa
•	 Pystyy käsittelemään kerrallaan 5-9- 

hahmotusyksikköä eli asiaa
•	 Ylikuormittuminen häiritsee suoritusta 

Pitkäkestoinen työmuisti
•	 Opitut asiat tallentuvat 
•	 Kapasiteetti on lähes rajaton

Muistissa oleva tieto on ensin aktivoitava, 
jotta se voidaan ottaa käyttöön. Aktivoin-
nin nopeus riippuu siitä, miten paljon asiaa 
on vahvistettu harjoittelun avulla, kuinka 
paljon sitä käytetään ja kehitetään.

Parhaiten opimme ja muistamme asioita, 
kun pyrimme jo oppimishetkellä miettimään 
asioille sovellusesimerkkejä. Tätä voi hyö-
dyntää erityisesti silloin, kun on hyödyllistä 
ymmärtää kokonaisuuksia ja soveltaa op-
pimaansa asiaa. Tällöin voi jo opiskellessa 
pohtia, mihin jo osaamiini asioihin opetel-
tava asia liittyy, mihin opeteltavaa asiaa 
voitaisiin soveltaa jne.

Näin voit tehostaa muistiasi: 

Harjoittelun jaksottaminen
Kannattaa opiskella mieluummin pitkällä 
aikavälillä pienissä pätkissä kuin käyttää 
sama aika lukemiseen yhtäjaksoisesti tai 
vain pieniä taukoja sisältäen. Esimerkiksi 
vieraan kielen sanojen opettelu vie kauem-
min aikaa, jos sen tekee viimeisenä iltana 
kuin sanojen opettelun jaksottaminen use-
alle päivälle. Jaksottaminen auttaa meitä 
myös muistamaan opiskeltua asiaa kauem-
min kuin viime tingassa opeteltu asia.

Ymmärtäminen on tehokkaampaa kuin 
mekaaninen kertaaminen
Merkitysten analysoiminen on voimakkaas-
ti yhteydessä muistamiseen. Tämä pätee 

sekä tilanteissa, joissa pyrimme oppimaan 
että tilanteissa, joissa tapahtuu tahatonta 
oppimista. Esimerkiksi opimme hyvin asi-
oita tahattomasti, jos olemme analysoineet 
asian merkitystä. Usein puhummekin siitä, 
että ymmärtäminen tehostaa oppimista.

Muistivihjeet helpottavat mieleen palautus-
ta
Erilaisten muistivihjeiden tekeminen 
ja asioiden kytkeminen toisiinsa auttaa 
mieleen palauttamista. Tehokkaampaa on 
kytkeä joku opeteltava kokonaisuus samaan 
mielikuvaan kuin muodostaa useita erillisiä 
mielikuvia.

Lähde: https://into.aalto.fi/display/fiopiskelutai-
dot/Muistin+merkitys+oppimisessa

Vinkkejä muistitekniikoihin:
•	 Luo muistisääntöjä (esim. 

kitaran kielet ovat erkin auto 
datsun g hajosi eilen)

•	 Luo mielikuvia
•	 Keksi avainsanoja. Voit myös 

rakentaa avainsanojen ympä-
rille miellekarttoja.

•	 Sijoita asiat tietylle reitille 
tai paikkaan. Tekniikan opis-
kelu vaati harjoittelua ja sen 
käyttö automatisoituu har-
joittelun myötä. Käytä aina 
samaa reittiä tai paikkaa.

•	 Keksi asioille erilaisia 
yhteyksiä tai liitä ne tunte-
maasi asiaan (esim. matto 
kirjoitetaan englanniksi 
auto+lemmikki eli carpet)

•	 Liitä asia jotenkin itseesi tai 
omaan kokemukseesi

•	 Tee tiivistelmä lukemisen 
jälkeen, selaile tai muistele 
sisältöjä
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Taidon oppiminen etenee vaiheittain. 
Aloittelija ei pysty heti samaan kuin koke-
nut työntekijä, vaan hänen on käytävä läpi 
taidon oppimisen kolme vaihetta omassa 
tahdissaan. Oppiminen on yksilöllistä ja 
jokainen oppii omalla tavallaan. 
Oppiminen on oman aktiivisuuden tulosta. 
Kukaan ei voi oppia toisen puolesta. Oppi-
misen perustana olevien aivojen hermoyh-
teyksien muodostuminen ja vahvistuminen 
vaatii aikaa, eikä taitoja opita hetkessä. 
Oppiminen helpottuu, jos on kiinnostunut 
opeteltavasta asiasta ja haluaa todella 
oppia sen. 

Taitojen oppimiseen pätee vanha sanonta 
”Minkä nuorena oppii, sen vanhana tai-
taa”. Taitojen oppiminen on pysyvää. Kun 
kerran oppii jonkin taidon hyvin, ei sitä 
enää unohda (esim. pyöräily). Käyttämätön 
taito voi kuitenkin ruostua ajan kuluessa. 
Taitoja tuleekin pitää yllä monipuolisella ja 
ahkeralla harjoittelulla. 

Taitojen oppimisen kolme vaihetta: 

1. Kognitiivinen eli tiedollinen vaihe
•	 käsitys tehtävästä tai taidon alueesta
•	 tarvittavat pohjatiedot
•	 taidon tiedollinen hahmottaminen
•	 alustava sisäinen malli

2. Assosiatiivinen eli harjoitusvaihe
•	 harjoitellaan osataitoja, niitä yhdistel-

lään ja nivelletään toisiinsa
•	 kokeilutoimintaa, jossa oppija on valmis 

ottamaan vastaan uutta informaatiota 
palautteesta ja oppimaan kokemusten 
avulla

•	 osatoiminnoista muodostuu kokonai-
suuksia

•	 oppija keskittyy, ei havainnoi muuta 
esim. työn vaarat

3. Autonominen eli opitun taidon vaihe
•	 harjoituksen avulla suoritus muuttuu 

yhä helpommaksi ja korkealaatuisem-
maksi

•	 toimintatavat säännönmukaistuvat ja 
toiminta tulee entistä rationaalisem-
maksi

•	 kontrollin ja tietoisen ohjauksen tarve 
vähenee 

•	 korkeaan taitotasoon pyrittäessä 
toimintatavat tulevat persoonallisiksi, 
sisältäen hiljaista tietoa

3.1.2 Taitojen oppimisen vaiheet
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3.1.3 Hiljaisen tiedon merkitys 
oppimisen prosessissa

Hiljainen tieto on tekemisen tietoa, osaa-
mista, jota ei ole pilkottu eikä sanoiksi 
tärvätty. Sitä voivat olla vankityönjohtajien 
tekemiset ja osaamiset työmaalla. Vanki-
työssä niin kuin muuallakin harjoitus tekee 
mestarin ja mestaruuden takana on auto-
matisoitunut toiminta. Hiljainen ymmärrys 
sulautuu toimintaan tavalla, josta tekijä 
itsekin on vähäisessä määrin tietoinen tai 
ei osaa ilmaista sitä. Se on intuitiivista 
taitotietoa, johon päästään käsiksi aistien 
ja mentaalisten mallien kautta. 

Hiljainen tieto karttuu kokemuksesta ja 
kiteytyy taidoiksi, kuten uskomuksiksi, 
mielikuviksi ja muiksi mentaalisiksi mal-
leiksi, joita on työlästä siirtää henkilöltä 
toiselle. Hiljainen tieto on vankityömaalla 
”tässä” ja ”nyt” koko ajan läsnä pitkään 
siellä työskennelleiden työnjohtajien muka-
na. Hiljainen tieto muodostaa merkittävän 
osan työelämätaidoista. Hiljaisen tiedon 
siirtäminen työntekijältä toiselle on osa 
nykyaikaista oppimista. Kokemusten vaihto 
tuo hiljaisen tiedon näkyväksi.

Hiljainen tieto on: 

•	 tunteita
•	 havaintoja
•	 mielikuvia
•	 uskomuksia
•	 kokemuksia 

Muista tehdä oma 
hiljainen tietosi 
näkyväksi!
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3.2 Oppimistyylit

Ihmiset oppivat asioita erilailla. Jokaisel-
la on oma tapansa käsitellä uutta tietoa. 
Toinen oppii parhaiten näkemällä, toinen 
kuulemalla tai kokeilemalla. Puhutaan eri-
laisista oppimistyyleistä. Ihmisellä voi olla 
yksi vahva oppimistyyli tai hänellä voi olla 
useita vahvoja alueita. Oman oppimistyylin 
käyttö parantaa suorituksia.

Kun työpaikkaohjaaja / vankityönjohtaja 
tuntee oppimistyylit ja oppii havainnoi-
maan, hänellä on edellytykset edistää työs-
säoppijoiden oppimista. Ohjaajan on hyvä 
tunnistaa myös oma oppimistyylinsä. Se 
antaa ymmärrystä omasta tavasta toimia 
ja lisää työpaikkaohjaajan joustavuutta 
ohjaustilanteissa. 

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on tukea 
oppijaa etenemään oppimisprosessin uusiin 
vaiheisiin, sillä pelkällä omakohtaisella ko-
kemuksella tai teoriatietoon perehtymällä 
ei saavuteta riittävää osaamista. Oppimis-
tapoja on useita, joka näkyy mm. tapana 
opiskella ja tehdä työtä. Ohjaajan olisikin 
hyvä antaa ohjausta mahdollisimman moni-
puolisilla tavoilla, jotta jokainen voi oppia 
itselleen parhaalla oppimistyylillä. 

Oppimistyylit:

Visuaalinen -> näkemällä
•	 oppii parhaiten näkemällä, lukemalla ja 

katselemalla
•	 oppimisessa auttavat värit, kuvat, kal-

vot ja taulukot
•	 lukiessa alleviivaukset ja muut merkin-

nät auttavat 
•	 omaa usein hyvän mielikuvituksen 

Auditiivinen -> kuulemalla
•	 oppii parhaiten kuulemalla ja keskuste-

lemalla
•	 rytmi ja musiikki saattavat auttaa
•	 äänikirjat auttavat oppimisessa
•	 ohjeet mieluummin suullisesti kuin 

kirjallisesti 

Kinesteettinen -> tekemällä
•	 oppi parhaiten kokeilemalla ja itse 

tekemällä
•	 tärkeää on miellyttävän tuntuinen opis-

keluympäristö
•	 liikkuminen ja tauot ovat tärkeitä
•	 teoreettiset ohjeet yhdistetään käytän-

töön

Jokainen meistä 
oppii omalla tavallaan, 
jokainen on siis 
erilainen oppija. 
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3.2.1 Oppimistyylitesti

Miten sinä opit parhaiten?
Anna pisteitä yhdestä kolmeen, niin että 
sinua parhaiten kuvaava vastausvaihtoeh-
to saa kolme pistettä, toiseksi parhaiten 
kuvaava kaksi pistettä ja vähiten kuvaava 
yhden pisteen.

1. Vaatteissa kiinnitän huomiota
 a. värien yhteensopivuuteen
 b. asiallisuuteen
 c. mukavuuteen 

2. Seuraan maailmanmenoa
 a. lukemalla lehtiä
 b. kuuntelemalla uutisia
 c. vähän kaikkialta 

3. Uusissa ihmisissä huomioni  
 kiinnittyy
 a. silmiin
 b. ääneen
 c. kädenpuristukseen 

4. Vapaa-aikanani mielelläni
 a. luen kirjoja
 b. kuuntelen musiikkia
 c. harrastan liikuntaa 

5. Helpoiten omaksun uutta, kun
 a. katselen ja luen
 b. kuuntelen asian
 c. teen ja kokeilen 

6. Työntekoani häiritsee
 a. liikkeet ja epäjärjestys
 b. häiriöäänet
 c. huonot olosuhteet

7. Pitkästyessäni rupean
 a. katselemaan ympärilleni
 b.  hyräilemään
 c. liikkumaan

8. Autossa ollessani
 a. katselen maisemia
 b. kuuntelen radiota
 c. säädän asentoa ja lämmitystä  
 usein 

9. Hyvällä oppitunnilla käytetään
 a. kuvia, kalvoja ja kirjoitettua   
 tietoa
 b. puheenvuoroja
 c. mukavuutta lisääviä seikkoja 

10. Ilmaisen tunteitani
 a. kasvojen ilmeillä
 b. äänensävyillä
 c. elehtien 

11. Hyvä keino kannustaa on antaa  
 palautetta
 a. kirjallisesti
 b. puhuen
 c.halaten

12. Teen päätöksiä sen mukaan, mikä  
 minusta
 a. näyttää parhaalta
 b. kuulostaa parhaalta
 c. tuntuu parhaalta

49



Laske pisteet yhteen a-kohdista, b-kohdista 
ja c-kohdista.

Mikäli sait eniten pisteitä: 

A-kohdista
Visuaaliseen eli näköaistiin perustuvan 
havaintokanavan käyttö on sinulle omi-
naista. Erilaiset kuvat, kaaviot, taulukot, 
kalvot ja monisteet helpottavat oppimistasi. 
Oppiessasi alleviivaukset ja muut merkinnät 
saattavat auttaa. Uutta opiskellessasi on 
tärkeää myös lukea, ei pelkästään kuulla. 

B-kohdista
Auditiiviseen eli kuuloaistiin perustuvan 
havaintokanavan käyttö on sinulle tärkeää. 
Sinulle on kuuleminen, äänet ja keskustelu 
tärkeätä. Oppiessasi sinun tulisi keskittyä 
kuuntelemaan ja muistiinpanojen tekeminen 
samanaikaisesti saattaa häiritä. Rytmi ja 
musiikki saattavat helpottaa oppimistasi. 
Sinulle on helpompi hahmottaa ohjeet en-
nemmin sanallisina kuin kirjallisina.

C-kohdista
Havaintokanavista käytät eniten kinesteet-
tistä eli liike- ja tuntoaistiin perustuvaa 
kanavaa. Oppimistasi edistää tunnustelu, 
kokeminen, tekeminen ja liikkuminen. Op-
piessasi on tärkeää miellyttävän tuntuinen 
opiskeluympäristö ja korostuu tunnelma ja 
luennoitsijan tapa kertoa asiasta. Havainto-
esitykset ovat tärkeitä oppimisellesi. Liian 
pitkään paikalla istuminen uutta opiskelles-
sa saattaa turruttaa.

Lähde: Gullman, M. & Poutala, P. & Sunimento, 
K. 2010. Oppimisvaikeuksista vapaaksi –tukea 
oppimiseen käsikirja. Kriminaalihuollon tuki-
säätiö. Oppimisvaikeuksista vapaaksi-hanke.
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3.3 Oppimisvaikeudet

Aikuisilla on oppimisvaikeuksia aivan sa-
malla tavalla kuin nuorillakin.  Arkielämäs-
sä vaikeudet näkyvät esimerkiksi lehtien 
lukemisessa, lomakkeiden täyttämisessä, 
kirjallisten ja suullisten ohjeiden noudatta-
misessa, aikataulujen ja kaavioiden hah-
mottamisessa. 

Noin 70 % vangeista on todettu oppimisen 
vaikeuksia. Oppimisvaikeudet voivat näkyä 
työtoiminnassa ja taidon oppimisessa. Omi-
en vahvuuksien löytäminen on tärkeää, sillä 
jokainen on monissa asioissa myös hyvä. 
Työnjohtajan on hyvä tunnistaa oppimisvai-
keuksiin liittyviä tunnusmerkkejä, jotta voi 
ohjata ja opastaa vankia hänen vahvuuk-
siensa kautta.

3.3.1 Oppimisen vaikeudet lyhyesti

Lukemisen vaikeudet
•	 Lukeminen on hidasta ja/tai takeltele-

vaa
•	 Rivit saattavat hyppiä paperilla
•	 Ääneen lukeminen on vastenmielistä
•	 Tekstin ymmärtäminen ja muistaminen 

on vaikeaa

Kirjoittamisen vaikeudet
•	 Kirjoittaminen on hidasta
•	 Kirjaimia puuttuu tai ne vaihtavat 

paikkaa
•	 Tekstin tuottaminen on työlästä
•	 Lomakkeiden täyttö on hankalaa

Kielellinen erityisvaikeus
•	 Puheen tuottamisessa on vaikeuksia
•	 Puheen ymmärtämisessä on vaikeuksia
•	 Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa on 

vaikeuksia

Matematiikan vaikeudet
•	 Numerot vaihtavat paikkaa
•	 Sanallisten tehtävien ymmärtäminen on 

vaikeaa
•	 Mittayksiköiden hahmottaminen on 

vaikeaa
•	 Rahankäytössä on vaikeuksia

Hahmottamisen vaikeudet
•	 Oikea ja vasen sekoittuvat
•	 Kellonajat ja päivämäärät sekoittuvat
•	 Tilan ja etäisyyden hahmottaminen on 

vaikeaa
•	 Vaikeuksia käsityöammateissa 

Motoriikan vaikeudet
•	 Käsiala epäselvää
•	 Vaikeudet silmän ja käden yhteistyö-

taidoissa, esim. laitteiden ja työkalujen 
käytössä

•	 Liikkeiden hallinta vaikeaa 

Tarkkaavaisuuden vaikeudet
•	 Opastettaessa kiinnostus karkaa hel-

posti muualle
•	 Vaikeuksia tehtävissä, joissa täytyy kes-

kittyä samanaikaisesti moneen asiaan
•	 Vaikeuksia siirtyä sujuvasti tehtävästä 

toiseen
•	 Vaikeuksia suunnitella omaa aikataulua
•	 Opiskeluilla ja työsuhteilla on taipumus 

keskeytyä

Lähde: Gullman, M. & Poutala, P. & Sunimento, 
K. 2010. Oppimisvaikeuksista vapaaksi –tukea 
oppimiseen käsikirja. Kriminaalihuollon tuki-
säätiö. Oppimisvaikeuksista vapaaksi-hanke.
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3.3.2 OPPIVA-testi

Tämän testin tekeminen antaa viitteitä siitä onko sinulla oppimisessa pulmia. Tämän testin 
avulla voi nopeasti selvittää kannattaisiko asiaan paneutua tarkemmin.

Vastaa kyllä tai ei.

    Kyllä   Ei
   1.    Ääneen lukeminen on minusta epämiellyttävää.
   2.    Aloittamani ammatillinen koulutus on jäänyt kesken.
   3.    Olen lukenut yli kaksi kirjaa elämäni aikana.
   4.    Tehtäviin keskittyminen onnistuu minulta hyvin.
   5.    Vältän kirjoittamista.
   6.    Ympärillä oleva häly ja tapahtumat häiritsevät helposti   
         tekemistäni.
   7.    Minulla oli koulussa hankaluuksia opettajien kanssa.
   8.    Kirjoittaessani teen kirjoitusvirheitä.
   9.    Olen saanut koulussa erityisopetusta.
   10.  Lukiessani rivit hyppivät usein silmissä.
   11.  Sivun mittaisen kirjoituksen kirjoittaminen onnistuu mi-  
          nulta.
   12.  Aloittamani asiat jäävät usein kesken.
   13.  Muistan lukemani tekstin sisällön.
   14.  Vieraiden kielten oppiminen on hankalaa.
   15.  Sekoitan joskus kirjaimet kuten b ja d.
   16.  Lomakkeiden täyttäminen on vaikeaa.
   17.  Minun on vaikea seurata puhetta.
   18.  Olen hidas lukija.
   19.  Pitkäkestoisten tehtävien tekeminen on minusta usein   
          vaikeaa.
   20.  Asioiden (esim. kertotaulujen) ulkoa oppiminen onnistuu   
          yleensä minulta.
   21.  Menen usein väärään aikaan tapaamisiin, koska sekoitan   
          päivämäärät ja kellonajat.

Pisteiden laskeminen:
Laske alla olevan taulukon avulla omien vastaustesi pisteet yhteensä.

1. Kyllä=1, Ei=0
2. Kyllä =1, Ei=0
3. Kyllä =0, Ei=1
4. Kyllä =0, Ei=1
5. Kyllä=1, Ei=0
6. Kyllä=1, Ei=0
7. Kyllä=1, Ei=0

8. Kyllä=1, Ei=0
9. Kyllä=1, Ei=0
10. Kyllä=1, Ei=0
11. Kyllä =0, Ei=1
12. Kyllä=1, Ei=0
13. Kyllä =0, Ei=1
14. Kyllä=1, Ei=0

15. Kyllä=1, Ei=0
16. Kyllä=1, Ei=0
17. Kyllä=1, Ei=0
18. Kyllä=1, Ei=0
19. Kyllä=1, Ei=0
20. Kyllä =0, Ei=1
21. Kyllä=1, Ei=0
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15. Kyllä=1, Ei=0
16. Kyllä=1, Ei=0
17. Kyllä=1, Ei=0
18. Kyllä=1, Ei=0
19. Kyllä=1, Ei=0
20. Kyllä =0, Ei=1
21. Kyllä=1, Ei=0

Pisteitä 0-7 
Vaikuttaa siltä, että sinulla ei ole suuria 
vaikeuksia oppimisessa. Jos silti koet, että 
sinulla on jollain oppimisen alueella elä-
määsi haittaavia vaikeuksia, kannattaa 
asiaa selvittää tarkemmin.

Pisteitä 8-14
Oletko koskaan itse tai onko joku muu 
epäillyt, että sinulla on oppimisen pulmia? 
Vastauksiesi perusteella asiaa olisi hyödyl-
listä selvittää.

Pisteitä 15-21
Vastaustesi perusteella on syytä epäillä, 
että sinulla on oppimisen vaikeutta. Tulok-
set ovat suuntaa-antavia, joten kannattaa 
ottaa yhteyttä ammattilaiseen tilanteen 
tarkempaa arvioimista varten.

Lähde: Gullman, M. & Poutala, P. & Sunimento, 
K. 2010. Oppimisvaikeuksista vapaaksi –tukea 
oppimiseen käsikirja. Kriminaalihuollon tuki-

säätiö. Oppimisvaikeuksista vapaaksi-hanke.
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3.3.3 Oppimisvaikeuksiin liittyviä www-linkkejä

 
http://www.opioppimaan.fi/oppimisvaikeudet
http://www.lukineuvola.fi/tietopankki/mitaonoppimisvaikeus_html
http://www.peda.net/veraja/vep/tietoveraja/erilainenoppija/oppimisvaikeudet
http://www.peda.net/veraja/siilinjarvi/ahmo/tiedottaminen/opo/oppiminen/oppimisvaikeudet
http://www.amiedu.net/jokeri/oppiminen/oppimisvaikeudet.htm
http://www.lukimat.fi/matematiikka/tietopalvelu/oppimisvaikeudet/
http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/?page_id=20
http://www.opintoluotsi.fi/fi-FI/Linkkihakemisto/Kategoriat.aspx?classID=7f3d1f99-
3ed6-4f24 81a3-61f4df33106a
http://www.adhd-center.com/
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/lukiluukas/
http://www.kuntoutussaatio.fi/viestinta_ja_tietopalvelu/julkaisut_ja_tilaukset/
haku?C=361&xmid=123
http://www.osaavaohjaus.fi/putoamisvaarassa/oppimisvaikeudet

Oppimisvaikeuksista ammatillisessa koulutuksessa: 
http://publications.theseus.fi/handle/10024/8223

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen: 
http://www.lukimat.fi/matematiikka/tietopalvelu/arviointi/arviointiprosessi/oppimisvaike-
uksien-tunnistaminen
http://www.porttivapauteen.fi/tietoa/tietopankki/2496/oppimisvaikeuksien_tunnistaminen
http://www.opioppimaan.fi/verkkoneuvonta/kysymysarkisto
http://www.opioppimaan.fi/doc/hankkeen_tuotteet/242861_verkkov.pdf

Rikostaustaisten henkilöiden oppimisvaikeuksista: 
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/3381/2009_kasvi_satu.
pdf?sequence=1
http://www.porttivapauteen.fi/tietoa/tietopankki/2470/vangit_ja_oppimisvaikeudet
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/hyvakaytanto/kuvaus/?PracticeId=ba348759-1c71-42bf-
906d-330c621aecdb
http://www.porttivapauteen.fi/ajankohtaista/2772/neljalla_viidesta_rikostaustaisesta_nuo-
resta_on_oppimisvaikeuksia
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Työpaikalla tapahtuva oppiminen on työ-
toiminnan arkipäivää. Työssä tapahtuvalla 
oppimisella on pitkät historialliset perin-
teet. Työssä edettiin työtä tekemällä ja siinä 
oppimalla. 

Työssäoppiminen on osa ammatillista kou-
lutusta, joka toteutetaan aidossa työym-
päristössä ja sen tulisi olla tavoitteellista, 
ohjattua ja arvioitua toimintaa. Työssäoppi-
misen ohjauksen tavoitteena on opiskelijan 
ammatillinen kehittyminen. Tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää, että työtehtävät 
tukevat tavoitteita. Tavoitteellinen oppimi-
nen työtoiminnassa edellyttää rakentavaa 
keskustelua ja kumppanuutta työpaikan 
edustajan ja koulutuksen järjestäjän välillä. 

Työtoiminnassa tapahtuva oppiminen on 
myös osa henkilökunnan osaamisen kehit-
tämistä. Suunnitelmallinen työtoiminnassa 
tapahtuva oppiminen luo mahdollisuudet 
kumppanuudelle oppilaitoksen edustajien 
kanssa ja yhteistyölle, jonka tavoitteena on 
suunnitella oppimisen tavoitteiden mukaisia 
työtehtäviä oppijoille. Ammatillinen vas-
tavuoroisuus on näin luontevaa ja kaikkia 
osapuolia kehittävää. 

Vankien työtoiminnassa ammatillisten opin-
tojen työssäoppimiseen kuuluu kolme vai-
hetta: työssäoppimisen alkuvaihe, työssäop-
pimisen aika ja työssäoppimisen loppuvaihe. 
Jotta työssäoppimisesta saadaan hyvin 
toimiva ja tuloksellinen on eri toimijoiden 
syytä osallistua kaikkiin eri vaiheisiin.  

3.4 Ammatillisen oppimisen ohjaaminen

•	 selvitä työtoiminta-
paikan erityispiirteet, 
työajat, pelisäännöt

•	 täsmennä työpaikkaoh-
jaajalle kunkin työssä-
oppijan oppimisen omat 
tavoitteet  

•	 ohjaa työpaikkaohjaajaa 
kohdistamaan ohjaustarve, 
palaute ja arviointi oppi-
jan tavoitteiden mukaisiin 
asioihin 

•	 tarkenna työssäoppijan 
oppimisen tavoitteet ja 
selvitä tavoitteet aukiluke-
malla työtehtäviksi, jotta 
kukin osallistuja ymmär-
tää ne 
 
 

•	 järjestä palaute- ja arvi-
ointikeskustelu työpaikka-
ohjaajan ja työssäoppijan 
kanssa 

•	 johda arviointikeskustelua 
ja dokumentoi tulokset

•	 tue ja kannusta työpaik-
kaohjaajaa arvioinnissa ja 
työssäoppijaa itsearvioin-
nissa

•	 anna palautetta työpaik-
kaohjaajalle työssäop-
pimisen ohjauksesta ja 
järjestelyistä

  Työssäoppimisen alkuvaihe Työssäoppimisen aika           Työssäoppimisen loppuvaihe

Oppilaitoksen edustajan tehtävät:
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•	 suunnittele ja selvitä 
työssäoppijan tavoitteisiin 
sopivat työtehtävät, yhdes-
sä oppilaitoksen edustajan 
kanssa

•	 perehdytä työssäoppija 
ja oppilaitoksen edustaja 
työtoimintapaikan erityis-
piirteisiin ja työaikoihin ja 
pelisääntöihin

•	 havainnoi ja tue työssäop-
pijan oppimista 

•	 jatka perehdytystä ja 
ohjausta monipuolisin 
menetelmin 

•	 anna palautetta siitä, 
mitä työssäoppija jo osaa 
ja mitä hänen on vielä 
opittava

•	 toimi yhteistyössä oppilai-
toksen edustajan kanssa  

•	 tiedota oppilaitoksen 
edustajalle muutoksista 
oppijaa koskevissa työ-
suunnitelmissa

•	 arvioi työssäoppijan osaa-
mista ja anna kehittämis-
ehdotuksia työssäoppimi-
sesta

•	 anna palautetta oppilai-
toksen edustajalle työs-
säoppimistehtävistä ja 
tuesta sekä ohjaamisesta 

  Työssäoppimisen alkuvaihe Työssäoppimisen aika           Työssäoppimisen loppuvaihe

•	 osallistu omien oppimis-
tavoitteiden mukaisten 
työtehtävien suunnitteluun 
 
 
 

•	 ota vastuu omasta oppimi-
sesta ja siihen osoitetuista 
työtehtävistä

•	 tee itsearviointia siitä, 
mitä olet oppinut ja mitä 
on vielä opittava 
 

•	 osallistu arviointikeskus-
teluun ja tee itsearviointia 
osaamisestasi ja kehitty-
mistarpeistasi

•	 anna palautetta työssä-
oppimisesta oppilaitoksen 
edustajalle ja työssäoppi-
misen ohjaajalle

  Työssäoppimisen alkuvaihe Työssäoppimisen aika           Työssäoppimisen loppuvaihe

Työssäoppijan tehtävät:

 
Työpaikkaohjaajan/vankityönjohtajan tehtävät:
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Hyvin toteutetulla arvioinnilla ohjataan, 
motivoidaan ja kannustetaan oppijaa 
tavoitteiden saavuttamiseen ja tuetaan 
oppijan myönteisen minäkuvan kehittymistä 
sekä ymmärrystä omasta ammatillisesta 
osaamisestaan.  

Arvioinnin on oltava luotettavaa, oikeuden-
mukaista, tasavertaista ja monipuolista. 
Arviointi näyttötutkinnoissa perustuu sää-
döksiin ja tutkinnon perusteisiin. Arvioinnin 
on oltava työelämälähtöistä ja se perustuu 
havaittavaan osaamiseen eli toimintaan. 

Jotta arviointi olisi yhteneväistä, on kaik-
kien osapuolten oltava tietoisia arvioinnin 
tehtävistä ja periaatteista. Arvioinnin ajan-
kohdan on oltava myös kaikkien osapuolten 
tiedossa: mitä arvioidaan ja millä kriteereil-
lä arvioidaan sekä milloin arvioidaan. 

3.5.1 Vankien työssäoppimisen ja 
näyttötutkinnon tutkintotilaisuuden 
arviointi työtoiminnassa

Vangit voivat vankilassa suorittaa ammatil-
lisen koulutuksen työtoiminnan ohessa. Käy-
tännön oppiminen tapahtuu työtoiminnan 
työtehtävissä ja valmistavan koulutuksen 
teoriaopinnot oppilaitoksessa tai etäopis-
keluna. Työtoiminnan työpaikoissa vangit 
voivat suorittaa myös näyttötutkinnon tut-
kintotilaisuudet, mikäli se täyttää näyttö-
ympäristövaatimukset. Näyttöympäristöjen 
vaatimukset on määritelty Opetushallituk-
sen hyväksymissä tutkintojen perusteissa.  

 
 
 
 
 

Arvioijat       

Arvioijien on oltava koulutettuja arvioin-
tiin ja perehdytettyjä arvioinnin kohteisiin 
ja kriteereihin kunkin työssäoppijan tai 
tutkinnon suorittajan tavoitteiden mukai-
sesti. Oppilaitokset järjestävät työpaikka-
ohjaaja- ja arvioijakoulutuksia työelämän 
edustajille. Tutkinnon suorittajan ammatti-
taitoa arvioivilla henkilöillä on oltava hyvä 
ammattitaito ko. näyttötutkinnon alalta. 
Näyttötutkinnon arvioijista yhdellä on 
oltava suoritettuna Näyttötutkintomestarin 
koulutus (NTM).

Ammattitaidon arviointi työssäoppimisessa 
ja näyttötutkinnossa 

Vankien työtoiminnassa tapahtuva työssä-
oppiminen arvioidaan ja dokumentoidaan 
koulutuksen järjestäjän ohjeiden mukaan. 
Koulutuksen rahoittaja voi myös pyytää 
arviointia työssäoppimisesta. Työssäop-
pimisen arviointituloksella on vaikutusta 
todistuksien arvosanoihin. Näyttötutkinto 
arvioidaan suoritettavan ammatillisen tut-
kinnon perusteiden mukaisesti. Tutkintojen 
perusteet löytyvät opetushallituksen www-
sivuilta, www.oph.fi tai suoraan http://www.
oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitel-
mien_ja_tutkintojen_perusteet/nayttotut-
kintojen_perusteet.

Näyttötutkintojen tutkintotilaisuudet arvi-
oidaan kolmikantaisesti. Kolmikantainen 
arviointi toteutuu, kun arviointiin osallis-
tuu oppilaitoksen edustaja ja työnantajan 
edustaja sekä työntekijän edustaja. Tutkin-
non suorittajan itsearviointi osaamisestaan 
huomioidaan arvioinnissa. Opetushallituksen 
sivuilta on ladattavissa Arvioinnin opas: 
http://www.oph.fi/julkaisut/2012/arvioin-
nin_opas.

3.5 Ammatillisen oppimisen ja osaamisen arviointi
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Arvioinnissa on käytettävä monipuolisia 
menetelmiä, jotta voidaan arvioida osaa-
mista kokonaisvaltaisesti. Arviointimenetel-
miä ovat:  

•	 aikaisemmin hankitun osaamisen 
todentaminen, dokumenteista mm. pä-
tevyystodistukset, tutkintotodistus

•	 havainnointi työsuorituksessa/tutkinto-
suorituksessa tai kuvatallenteista mm. 
työn suunnittelu ja työprosessin hallinta, 
työmenetelmien ja -välineiden hallinta

•	 kyseleminen/haastatteleminen mm. 
tiedon hallinta, työmenetelmien valinta-
perustelut, kustannustietoisuus, ongel-
manratkaisutaidot

•	 oppijan suorittama itsearviointi käsitys 
omasta osaamisesta ja kehittymisen 
kohteet

Arviointi on dokumentoitava ja ne säilyte-
tään arkistointiohjeiden mukaisesti näyttö-
tutkinnon järjestäjän hallussa.  

Tutkintotilaisuuden päätteeksi pidetään 
kolmikantainen arviointikokous, johon 
osallistuu työnantajan edustaja, työntekijän 
edustaja ja oppilaitoksen edustaja. Arvioin-
tikokouksessa tehdään arviointiesitys alan 
tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunta 
myöntää tutkintotodistuksen arviointiesi-
tyksen perusteella. 

Arvioinnin oikaisu 

Näyttötutkinnon suorittaja voi lainsäädän-
nön mukaisen määräajan puitteissa pyytää 
arvioinnin oikaisua kirjallisesti tutkintotoi-
mikunnalta. Oikaisuvaatimuksesta annet-
tuun päätökseen arvioinnista ei voi hakea 
muutosta valittamalla. 

3.5.2 Työssäoppimisen ja tutkintotilaisuuksien arvioinnin prosessi ja osallistujat

  Työtoimintakohde,      Koulutuksen rahoittaja Koulutuksen järjestäjä    Tutkintotoimikunta 
  näyttöympäristö

Työssäoppimisen työpaikkaohjaaja/ 
arviointi  työpaikkakouluttaja

Teoriaopintojen      opettaja,
arviointi       vastuukouluttaja,
       kouluttaja

Näyttötutkinnon työnantajan edustaja    oppilaitoksen 
tutkintotilaisuuden ja työntekijän edustaja   edustaja (NTM) 
arviointi

Todistus         oppisopimustoimisto koulutuksen 
valmistavasta        antaa todistuksen  järjestäjä 
koulutuksesta        oppilaitoksen ja
         työssäoppimispaikan 
         arvioinnin perusteella

Tutkintotodistus         tutkintotoimikunta 
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4 Vankityönjohtajien käytännön vinkkejä 
Tekemällä oppii -projektin aikana (2010-2013) järjestettiin yhteensä kymmenen vanki-
työnjohtajille suunnattua verkostopäivää, joiden aikana vankityönjohtajat nostivat esiin 
hiljaista tietoa, tekivät näkyväksi osaamistaan ja kokosivat yhteen vankityössä huomioita-
via tärkeitä asioita. Tässä luvussa on tiivistettynä tärkeimmiksi koettuja asioita.

TOIMINTAOHJEITA TYÖNJOHTAJILLE

1. Huolehdi työturvallisuudesta 
  - Oma ja vankien turvallisuus
  - Työvälineiden kunnossapito
  - Älä ikinä oleta
2. Perehdytä/opeta työhön 
  - Järjestä aikaa 
  - Anna selkeitä yksinkertaisia ohjeita, toista ohjeita
  - Ohjeista vaiheittain, ei liikaa kerralla
  - Muista, että on monta tapaa päästä päämäärään, hyväksy eri tavat
  - Oman tekemisen kautta opettaminen
3. Anna vangille mahdollisuus oppia
  - Huomioi vangin taidot ja olotila, anna työt sen mukaan
4. Muista antaa palautetta
  - Erityisesti positiivista palautetta, huomioi onnistuminen, palkitse
  - Korjaava palaute, sanktiot
5. Toimi itse esimerkkinä
  - Tunne omat resurssisi, kaikkea ei voi osata tai tietää
  - Elä niin kuin opetat: työajat, työturvallisuus ja täsmällisyys
  - Älä pakota, pyri motivoimaan
  - Muista positiivinen asenne
6. Ole oikeudenmukainen ja tasavertainen kaikille
  - Opi tuntemaan työntekijäsi, selvitä historia, huomioi kulttuurierot
  - Tarkkaile kehonkieltä
  - Ole asiallinen, rauhallinen, rehellinen, ymmärtäväinen ja empaattinen
  - Ole luja, säilytä linjasi, mutta älä hermostu
  - Ole läsnä, mutta älä kyttää
7. Työtehtävien organisointi oikein
  - Huolehdi, että töitä on valmiina
  - Anna vaihtelevia töitä, seuraa työtehtäviä
  - Ennakoi tulevat työvaiheet
  - Tarkista aina tulokset
8. Muista huumorintaju
  -Voi ratkaista hankaliakin tilanteita
  - Yllätä välillä
9. Koita kestää!
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TOIMINTAOHJEITA VANGILLE

1. Noudata työaikoja 
  - Päivärutiinit tutuiksi 
  - Täsmällisyys 
  - Työ- ja taukoaikojen noudattaminen
2. Noudata työturvallisuusohjeita 
  - Työvaatetus kuntoon
  - Käytä asianmukaisia turvavarusteita ja suojaimia 
  - Ilmoita puutteet ja tapaturmat 
  - Kerro ristiriitatilanteista ja ongelmista
  - Kerro myös henkilökohtaisista ongelmistasi ja peloistasi
3. Noudata sääntöjä ja ohjeita
  - Kuuntele työnjohtajan ohjeita
  - Noudata erillisiäkin ohjeita
  - Opettele oikeanlaiset työskentelytavat
  - Anna itsellesi aikaa oppia
4. Kysy aina jos olet epävarma tai et osaa
  - Pyydä ohjeita työvälineiden käyttöön
  - Selvitä mitä ja miten pitää tehdä
  - Pyydä tehtävänkuvaus
  - Kerro mitä osaat ja mitä haluat oppia
5. Huolehdi työympäristön siisteydestä
  - Siivoa omat jälkesi
  - Pidä huolta työkaluista
  - Ole huolellinen
6. Ota huomioon työympäristö ja muut työntekijät
  - Käyttäydy asiallisesti kaikkia kohtaan
  - Huomioi kulttuurierot
  - Keskity omaan työhösi, kanna vastuu itsestäsi
  - Toimi rauhallisesti, älä hermostu
  - Huolehdi terveydestäsi, sairaana ei töihin
7. Tee työsi loppuun asti
  - Ilmoita kun työ on tehty
  - Ennakoi jo tulevia työvaiheita
8. Ole luottamuksen arvoinen
  - Ole oma-aloitteinen
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VINKKEJÄ  VANKITYÖNJOHTOON  (Kai Takala, Metsähallitus)

1. Anna työohjeita selkeästi, rauhallisesti ja mieluiten yksi tehtävä kerrallaan!
2. Käytä kuvallisia apuvälineitä (piirros/kuva)!
3. Huomioi aina työturvallisuus ja näytä myös mallia!
4. Ohjaa, rohkaise, motivoi ja kannusta (uuttakin saa oppia)!
5. Muista välitön, kannustava palautteen antaminen niin positiivisessa kuin negatiivi 
 sessakin!
6. Muista, että n. 70 %:lla vangeista on todettu oppimisvaikeuksia!
7. Huomioi työympäristön selkeys ja rutiinit sekä puhtaus ja järjestys!
8. Pidä tietty etäisyys, älä kaveeraa!
9. Toisen työntekijän asioista ei puhuta!
10. Valmistaudu perustelemaan käskysi!
11. Yksi työnjohtaja työmaata kohden!
12. Ei kaupassa käyntejä!
13. Ei puheluita, ellei vankilalta kirjallista lupaa!
14. Työaikaa ei käytetä ns. omien töiden tekemiseen!
15. Työvaatteet ja –tarvikkeet säilytetään työmaalla!
16. Vältä provosointia!
17. Huomioi käsihygienia ja ensiaputapauksissa tartuntavaara!
18. Tutustu Finnlex vankeuslakiin!

Mitä kaikkea voikaan tapahtua?

Kerran minulla oli kankaan 
leikkuussa vanki, joka ei tuntenut kun-

nolla numeroita. Laitoimme teipit viivoittimeen 
merkeiksi, ettei tarvinnut välittää numeroista. Sataan 
laskimme siten, että pöytään laitettiin kahteen riviin 

kymmenen teippiä merkeiksi. Alarivin merkeille asetel-
tiin yksi tuote kullekin merkille ja kun kaikki kohdat 
olivat täynnä kokosimme ne pinoon ylärivin mer-

kin kohdalle. Näin tehtiin kunnes ylärivi oli 
täynnä. Jee, me onnistuttiin!

Hyvä työnjoh-
taja ymmärtää, että 
ihmiset ovat erilaisia.

Museaalisissa töissä ei saa 
hosua. On tehtävä huolellisesti ja 

rauhallisesti, arvoja noudattaen. Näissä 
töissä ei saa tulla vahinkoja.
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Pienillä positiivisilla pa-
lautteilla vanki on todella tyyty-
väinen ja motivoitunut pitkään.

Mitä enemmän ehtii 
olla mukana työssä, sen

 parempi.

Tärkeinpänä asiana pidän huumo-
ririkkaan ja hyvän ilmapiirin luomista työpaikalla eli 

se, että aamulla on ihan jees lähteä puurtamaan päivän töitä 
ja se kyllä näkyy positiivisena heti työtuloksissakin. Niin ja hyvä 

palaute porkkanoiden kera… ripaus vastuuta seuraavissa 
työtehtävissä. Näillä eväillä menty.

Suhteellisen yksinkertainen tehtävä, 
pienen muovipussin tarroitus. Vanki ei millään saa sa-

mannäköisiä ja laatuisia tarroitettuja pusseja. Tarrat ovat ylem-
pänä tai alempana tai jommassakummassa reunassa tai pahimmillaan 
aivan vinossa. Yksinkertainen apu ongelmaan oli apupahvi, paperisap-
luuna, johon oli mustalla tussilla väritetty tarran paikka ja pussi koh-

distettiin sapluunaan ja tarralla peitettiin väritys. Yksinkertaista 
ja toimi, ei pitkään tarvinnut käyttää, kun oppi tarroitta-

maan ilman sapluunaa.

Ongelmia saattaa 
aiheuttaa se, että ei ole tietoa 

sairauksista tai rajoituksista. Kerran 
mies oli lyyhistynyt telineille ylhäällä 

(myöhemmin selvisi, että oli epilepsia). 
Mies saatiin kauhakuormaajan kanssa 

alas telineiltä ja hoitoon.
Kerran huo-

masimme, että mies 
laittaa joskus jotain suu-

hunsa. Parin kuukauden ajan 
oli tehty raskasta ruumiillista 

työtä, kunnes asia tuli puheeksi 
ja selvisi, että mies nappailee 
nitroja. Tämän jälkeen hänelle 

saatiin siirto pois raskaalta 
työmaalta.
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Oli tilanne, 
jossa vangin piti niittää viikatteella. Hän ei toista-

miseen ottanut viikatetta käyttöön. Johdattelulla hän sai 
työn tehdyksi, koska annettiin toinen vaihtoehto. Otetaan 

vankilaan yhteyttä ja kysytään mitä heillä on tarjota työstä 
kieltäytymiseen. Keppi toimi tässä tapauksessa, vaikka yleensä 
porkkana toimii paremmin. Vankityönjohtajalla on mahdol-

lisuus vaikuttaa yhteistyöhön vetämällä eri naruista ja 
olemalla reilu ja tasapuolinen kohtelussa.

Vankityössä haastavaa on 
•	 Vangin motivoiminen työtahtiin ja palkkaan
•	 Työmaakuri
•	 Oikean roolin hakeminen
•	 Oppia tuntemaan vangin osaamista
•	 Useita kohteita päällekkäin 
•	 Vankien suuri vaihtuvuus.

Mokien moka sattui, kun 
annoin kaverille tehtäväksi katkaista me-

tallisesta varastohyllyjen kannatinosasta pari pie-
naa. En muistanut kiireessä mainita katkaisutapaa (saha-

us). Täysin poikkeuksellisesti samoissa tiloissa oli juuri tuolloin 
eräästä muuraustyöstä johtuen rälläkkä. Sitten alkoi tapahtua. 

Kaveri oli tietenkin yksin, vetäisi rälläkällä pienat poikki palohälyt-
timen alla. Seuraus oli katastrofaalinen, koko talo sekaisin ja kai-
kenlaista hässäkkää. Tämä tapaus meni kyllä työnjohtajan omaan 

piikkiin! En muistanut rälläkkää, en antanut ohjeita, pidin 
itsestään selvänä, että kaveri osaa tulityöasiat (ollut raksa 

hommissa). Onneksi ei tullut tulipaloa. Seuraavalla 
kerralla hieman tarkempaa opastusta!
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Tekemällä oppii -projektin toimesta haasta-
teltiin keväällä 2013 yhdeksää miesvankia, 
jotka olivat työtoiminnassa mukana. Osa 
haastatelluista oli tyytyväisiä työtoimintaan 
kokonaisuudessaan ja osa suhtautui työ-
toimintaan kriittisemmin. Vankityöryhmän 
vangeista hierarkinen ”johtohahmo” oli 
puheliain ja näytti siltä, että hän vaikuttaa 
myös oleellisesti koko ryhmän ilmapiiriin 
ja sitä myötä myös työhön ja työnjohtoon 
suhtautumiseen. Seuraavassa on kysymyk-
sittäin vangeilta saatuja vastauksia työtoi-
mintaan, työhön ja työnjohtajiin liittyen. 
Lopussa on myös parannusehdotuksia. 
Vankien yksimielisenä toiveena oli saada 
tehdystä työstä todistus.

Millainen on hyvä vankityönjohtaja?

•	 Hyvällä vankityönjohtajalla tulee olla 
pelisilmää ja kokemusta. 

•	 Hyvä työnjohtaja esittää asiat vangeille 
oikein, ei käskyttämällä, jotta ei tule 
auktoriteettiongelmia.

•	 Hyvä työnjohtaja kertoo yksinkertai-
sesti ja selkeästi hommat alussa sekä 
antaa tarpeeksi vastuuta tehdä itse.

•	 Hyvällä työnjohtajalla ei saa olla asen-
nevammaa.

•	 Hyvän työnjohtajan pitää olla sitoutu-
nut ohjaamaan, eikä vain jättää aamul-
la vankeja työmaalle.

•	 Hyvän työnjohtajan on tultava toimeen 
vankien kanssa.

•	 Hyvä työnjohtaja ymmärtää vankeja ja 
sitä, että on erilaisia lähtökohtia (esim. 
päihdetausta, työkokemuksen puute).

•	 Hyvä työnjohtaja on rento eikä tiuski 
turhista.

•	 Hyvä työnjohtaja antaa tilaa tehdä eikä 
käskytä.

•	 Hyvä työnjohtaja tulee juttuun työnteki-
jän kanssa.

•	 Hyvä työnjohtaja ei hoputa.
•	 Hyvä työnjohtaja on tarvittaessa jä-

mäkkä. 

Millainen on hyvä työpaikka ja työtehtävä? 

•	 Hyvällä työpaikalla on hyvä porukka ja 
ilmapiiri.

•	 Hyvä työpaikka on rakennusalan tai 
maalausalan työpaikka.

•	 Hyvällä työpaikalla on viihtyisä ja rento 
meininki.

•	 Hyvällä työpaikalla saa tehdä omaa 
”duunii” mitä osaa.

•	 Hyvä työtehtävä on sellainen, jossa voi 
yhdistää harrastukset ja vapaa-ajan.

•	 Hyvässä työtehtävässä tulee näkyviin 
kädenjälki.

•	 Hyvän työn tulisi olla liikkuvaa ja vaih-
televaa, ei paikallaan istumista.

•	 Hyvästä työstä tulee ansaita leipänsä, 
palkka on tärkeä. 

Millaisia muistoja sinulle on jäänyt työtoi-
minnasta?

•	 Laituri ja laiturintolpat piti saada 
lopputalveksi pois. Ensimmäiseksi 
ehdotettiin lumen aurausta laiturin 
ympäriltä, jotta jää sulaisi nopeammin 
keväällä. Sitten päädyttiin siihen, että 
vanki aukaisee moottorisahalla laiturin 
ympärillä olevan jään. tämän jälkeen 
joku ehdotti, että putkileikkurin avulla 
otettaisiin tolpat pois. Ehdotusta ei 
hyväksytty. Lopulta tilattiin paikalle 
sukeltaja, joka irroitti tolpat. Vankien 
mielestä tämä oli kallis ratkaisu. 
 
 
 
 

5 Vankien käytännön kokemuksia
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•	 Kerran tuli soitto työnjohtajalle, että 
liian pitkästä oksasta talon lähellä 
tuli joltain henkilöltä valitus. Tämän 
seurauksena seitsemän vankia lähti 
katkaisemaan kyseistä oksaa. 

•	 Yhtenä talvena yhden koulun lähellä 
olevan jääkiekkokaukalon reunoilta 
piti usean viikon ajan hakata jäätä 
irti, vähän yli 20 asteen pakkasessa. 
Tilannetta ei helpottanut se, että 
viereisestä koulusta jotkut nuoret 
tulivat ilveilemään vierelle.Kerran 
yksi alle 10-vuotias poika kysyi – 
Koska tulee valmista? Vastasimme 
– Ei tällä mitään kiirettä ole. Poika 
totesi siihen – Ei olekaan, kun olette 
kaupungilla töissä. 

•	 Työnjohtaja oli luvannut siviilihen-
kilölle heiniä. Aloimme korjaamaan 
heinää, siviili tuli paikalle antamaan 
neuvoja ja ohjailemaan. Menim-
me autoon istumaan ja lopetimme 
työnteon. Paikalla ollut työnjohtaja 
jäi selvittämään tilannetta. Lopulta 
tilaus peruttiin, eikä siviilihenkilö 
saanut heiniä. 

•	 Kerran veistettiin riukuja kovalla 
kiireellä johonkin tarkoitukseen. 
Nämä riut jäivät kuitenkin tämän 
jälkeen niille sijoilleen, niitä ei tar-
vittukaan. 
 
 
 
 
 
 

Onko työtoiminnasta hyötyä tulevaisuu-
teesi? 

•	 On varmasti hyötyä, olen oppinut 
vuosien aikana monia hyödyllisiä 
käytännön taitoja.

•	 Kyllä työtoiminta on voi olla hyödyl-
listä.

•	 Kyllä tästä hyötyä on vaikka en ole-
kaan rakennusalalla.

•	 En näe hyötyä tästä tulevaisuuteen.
•	 Työtodistus olisi hyvä ja tarpeellinen 

saada! 

Mitä parannettavaa työtoiminnassa 
olisi? 

•	 Tehdään liikaa turhia hommia. 
Pitäisi olla järkevämpää tekemistä. 
Turhat hommat aiheuttaa motivaa-
tio-ongelmia.

•	 Järjestelyt tökkii, liikaa turhanpäi-
väistä odottelua.

•	 Tuntuu olevan väsymystä ilmassa 
koko toiminnassa, pitäisi saada nuo-
rennusta työnjohtoon.

•	 Työnohjauksen laatua pitäisi pa-
rantaa ja töiden organisointi pitäisi 
tehdä paremmin.

•	 Saisi olla enemmän tähdellisiä, tär-
keitä töitä.

•	 Työvälineet voisivat joskus olla pa-
remmatkin. 
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•	 Pitäisi voida tehdä töitä viikonlop-
puisinkin, tylsistyttää olla jouten.

•	 Työnjohtajien tulisi vetää yhtä köyt-
tä. Välillä tulee ristiriitaisia ohjeita 
ja tietoa eri työnjohtajilta. Keskinäi-
nen kommunikointi kuntoon.

•	 Pitäisi olla järjestelmällisempää 
työn suunnittelua.

•	 Hommat pitäisi laittaa tärkeysjär-
jestykseen.

•	 Yhteinen työmaapalaveri viikoittain 
olisi hyvä.

•	 Olisi hyvä tietää enemmän lähi-
päivien töistä ja aikatauluista.

•	 Työnjohtajien tulisi antaa suoraa pa-
lautetta tehdystä työstä, ei niin, että 
juttelevat keskenään ja me kuulem-
me myöhemmin jostain muualta.
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6 Tekemällä oppien onnistumisia 
6.1 Tekemällä oppien potkua uuteen elämään 

Milaja, 32 v. (nimi muutettu) käytti amfetamiinia yli kymmenen vuotta. Nyt hänellä on 
työpaikka ja hän opiskelee ammatillista perustutkintoa loppuun. 
Avovankilassa toista tuomiota istuessaan Milaja alkoi miettiä: ”Ei tää elämä nyt voi tässä 
olla.” Huomio kiinnittyi Tekemällä oppii -projektin esitteeseen, jossa kerrottiin mahdolli-
suudesta opiskella ammatillinen perustutkinto vankilan työtoiminnassa tekemällä oppien. 
Milaja otti yhteyttä vankilan rikosseuraamusesimieheen ja siitä opinnot alkoivat. 
Toisin oli vielä pari vuotta sitten, jolloin Milajan päivärytmiä ja toimintaa hallitsi amfeta-
miini. Rikoksista ja huumeista hyvää oloa elämään

Milaja kertoo lapsuutensa olleen normaali ja peruskoulunkin sujuneen ihan hyvin. Perus-
koulun jälkeen Milaja aloitti ammattikoulun ja kävi töissä. Sitten 18-vuotiaana iski totaa-
linen uupumus ja pitkä sairausloma. Sekä työt että opinnot keskeytyivät. Kuvioon tulivat 
myös huumausaineet, joita Milaja käytti huvin vuoksi. Vanha kaveripiiri vaihtui uusiin ja 
”kaman” käyttöä rahoitettiin erilaisilla rikoksilla. Milaja nautti uudesta jännittävästä ja 
kivasta elämäntavastaan. ”Tuntui makealta kilauttaa ikkuna rikki ja paeta sitten paikal-
ta.”

Rikollisen elämäntavan myötä Milaja sai useita ehdollisia tuomioita mm. kortitta ajosta, 
pienistä huumausainerikoksista ja rattijuopumuksista. Kunnes sitten tuli ensimmäinen 
ehdoton tuomio väkivaltarikoksesta tai niin kuin Milaja itse sanoo ”kaverien hatkamat-
kan rahoittamisesta”. Milaja oli tuolloin 25-vuotias ja vankilaan lähtivät mukaan hänen 
lapsensa.

Vankeusaika rauhoitti elämää ja jonkin aikaa tuomion jälkeenkin kaikki sujui mukavasti. 
Milaja sai työpaikan ja aloitti oppisopimuskoulutuksella perustutkintoa. Sitten mies joutui 
vankilaan ja Milaja jäi yksin. Tuntui, että kaikki romahti, mielenkiinto kaikkeen katosi ja 
Milaja aloitti amfetamiinin käytön uudelleen. Varkaudet jäivät, mutta kuvioon tulivat huu-
mausaineiden kuljettamiset ja myymiset. Lapset otettiin huostaan.

Parin vuoden kuluttua tuli toinen ehdoton vankeustuomio törkeästä huumausainerikokses-
ta. Tuomio pakotti pysähtymään ja ajattelemaan. ”Olen 30-vuotias enkä ole saanut elä-
mäni aikana mitään suoritettua loppuun, niin paljon on jäänyt kesken.” Muutosmotivaatio 
kasvoi entisestään, kun selvisi, että voisi opiskella ilman koulun penkillä istumista työtä 
tehdessä. Vankeusajan voisi käyttää hyödyllisesti.

Tekemällä oppiminen muutti elämän suunnan 

Milaja aloitti opinnot Tekemällä oppii -projektin pilottikokeilussa, ammatillisessa perus-
tutkinnossa Kiipulan ammattiopistossa tammikuussa 2012. Milajalle on räätälöity alusta 
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alkaen opintoihin yksilöllinen opintopolku, jossa on otettu huomioon aiempi osaaminen ja 
hänen omat tarpeensa ja oppimistyylinsä. Työvaltaista opiskelua hän suoritti avovankilan 
työtoiminnan tehtävissä. Opettaja kävi vankilalla kerran viikossa ja opetti teoriaa työteh-
tävien ohessa. Lisäksi Milaja sai jonkin verran etätehtäviä. Muutaman kuukauden päästä 
Milaja pääsi vankilan ulkopuolelle opintoja vastaavan alan yritykseen työssäoppimaan. 

Milaja pääsi valvottuun koevapauteen kesäkuussa 2012. Hän löysi itselleen asunnon. Opin-
not jatkuivat uudessa työssäoppimispaikassa omassa kotikunnassa. Milajan tukena sekä 
opinnoissa että henkilökohtaisten asioiden, mm. asunnon ja toimeentulon järjestelemisessä, 
on ollut koko ajan Tekemällä oppii -projektin työhönvalmentaja. ”Työhönvalmentaja on 
ollut aivan loistava juttu, ihan suunnaton apu kaikessa. Esimerkiksi TE-toimistossa olisi 
siirtymävaiheissa on ollut mukana tuttu ja turvallinen tukihenkilö auttamassa käytännön 
asioissa ja tukemassa työvaltaisten opintojen etenemistä.

Joulukuun lopulla 2012 koetti vapautuminen ja aivan mahtava uutinen työssäoppimis-
paikasta: Milajalle tarjottiin töitä. Työnantaja kehui Milajaa ja sanoi, että: ”Hyvästä 
työntekijästä halutaan pitää kiinni. Työt on hoidettu todella hyvin.” Milaja on tyytyväinen, 
että on ollut avoin taustastaan alusta asti ja voi olla työpaikalla oma itsensä salaamatta 
mitään. Työntekijät ovat suhtautuneet Milajan taustaan hyvin. ”Tuntuu että työkavereista 
voi tulla jopa uusia ystäviä.”

Opiskelusuhde Kiipulan ammattiopistoon jouduttiin katkaisemaan, jotta työnantaja saa 
palkkatukea TE- toimistosta. Milajan opinnot jatketaan loppuun oppisopimuskoulutukse-
na. Perustutkinnon on määrä valmistua keväällä 2013. Milaja on ollut innoissaan työval-
taisista opinnoista, joita on voinut suorittaa työtä tehden ja tulevaisuuden haaveissa onkin 
jatkaa perustutkinnon jälkeen ammattitutkintoon. 

”Elämä tuntuu nyt mukavalta. Kaikki perusasiat ovat kunnossa, on oma asunto, työpaik-
ka ja tekemistä. Myös suhteet lapsiin ovat pikkuhiljaa paranemassa. Nyt minulla on hyvä 
olo.”
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6.2 Tekemällä oppien irti huumekierteestä

Petteri, 34 v. (nimi muutettu) sortui ”koviin” huumeisiin jo nuoruusiässään. Ensimmäisen 
kerran Petteri istui nuorisovankilassa jo 15-vuotiaana. Huumeiden käyttö jatkui ja vanki-
latuomioita tuli lisää. Viimeisimmän tuomion aikana Petteri innostui suorittamaan amma-
tillisen tutkinnon vankilan työtoiminnan ohessa. Nyt hänellä on mahdollisuus saada työtä 
ja toimeentulo, jonka turvin rikollisen elämän voi jättää taakse.

Ammatillisen tutkinnon suorittaminen vankilassa kiinnosti Petteriä ajatuksella: ”Vankila-
ajan voi käyttää järkevästi eikä aika mene hukkaan.”

Nuoruusaika ei mennyt niin kuin Strömsössä 

Petteri kertoo olleensa normaalia vilkkaampi poika, jonka opinnot eivät edenneet toi-
votulla tavalla. Kolmannesta luokasta lähtien hänet leimattiin häiriköksi ja hän joutui 
”tarkkikselle”. Hänestä tuntui, että häntä pidettiin huonona ja kykenemättömänä muut-
tumaan. Peruskoulun viimeisiä luokkia Petteri suoritti nuorisovankilassa tenttimällä ja 
loput kansalaisopistossa, kun kotipaikkakunnan oppilaitos ei huumausainetuomion jälkeen 
suostunut ottamaan häntä oppilaaksi.

Petteri arvelee, että suoritettuaan peruskoulun näin monimutkaisesti hän sai paremman 
päättötodistuksen kuin, jos olisi suorittanut sen normaalisti koulumuotoisena. Koulussa 
Petteriä kiinnostivat mm. kielet ja niihin hän jaksoikin panostaa toisin kuin niihin ainei-
siin, jotka eivät kiinnostaneet ja joissa hän ei kokenut pärjäävänsä. Viimeksi mainituissa 
mentiin siitä, missä aita oli matalin.

Nuoruudessaan Petteri käytti huumeita ja muita päihteitä reilusti. Huumeiden käyttöä ja 
siihen liittyvää elämäntapaa pidettiin yllä erilaisten oheisrikosten avulla. Vankeustuomioi-
ta suoritettiin välillä ja huumeiden käyttöä jatkettiin tuomioiden välissä. Työttömänä oli 
turhan paljon aikaa, mutta ei rahaa. Kelan päivärahalla kun elää vain niukasti, vaikka on 
erittäin säästeliäs.

Väliin töitä ja opintojakin

Viimeistä edellisen tuomion jälkeen Petteri oli töissä autoalalla muutaman vuoden. Petteri 
kertoo ”ropanneensa” autoja koko ikänsä ja ala kiinnosti. Tuolloin työkaveri kertoi alan 
koulutuksesta, jota oli itse lähdössä opiskelemaan työn ohessa. Myös Petteri kiinnostui 
opinnoista ja lähti mukaan samaan koulutukseen. 

Petterin käsitys itsestä oppijana muuttui, kun hänellä diagnosoitiin ADHD. Petteri kertoo 
sen olleen ”iso asia”, kun sai virallisen paperin ja nimen ongelmilleen. ”Nykyään ADHD 
ei ole niin iso ongelma, kun ymmärtää, miten se itseen vaikuttaa ja osaa sen myötä toimia 
oikein. Lääkitystäkään en tarvitse, olen oppinut pärjäämään ilman.” Petteri on ymmärtä-
nyt, että hän oppii tekemällä paremmin kuin perinteisillä opiskelumenetelmillä. 
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Autoalan määräaikainen työsuhde loppui ennen opintoja, mutta Petteri suoritti tutkinnon 
loppuun oppilaitoksen opetuskorjaamolla. Valmistumisen aikaan töitä oli huonosti tarjolla 
ja useissa alan yrityksissä oli YT -neuvottelut päällä. Petteri ei saanut töitä ja huumeet 
palasivat elämään.

Viimeisen tuomion alussa Petterin ”Ransuun” eli rangaistusajan suunnitelmaan kirjattiin 
tavoitteeksi päihdekuntoutus. Petteri suorittikin vankilassa sekä Kalterit taakse -päih-
dekuntoutuskurssin että Rikosmyönteisten asenteiden muutos -kurssin. Kurssien jälkeen 
tuomiota oli vielä jäljellä melkein vuosi. Petteri päätti ”ottaa valittamatta alas” kaikki 
käsittelyssä olevat tuomionsa ja näin tuomiota tuli kahdeksan kuukautta lisää. Petteri anoi   
siirtoa avovankilaan ja pääsi sinne, kun tuomiota oli jäljellä puolitoista vuotta.

Tekemällä oppien tutkinto 

Avovankilassa vangeilla on velvollisuus osallistua omia tavoitteita tukevaan toimintaan, 
työhön, opintoihin tai kuntouttavaan toimintaan. Petteri osallistui avovankilan ulkopuolis-
ten yhteistyökumppaneiden tarjoamaan työtoimintaan. Uutena mahdollisuutena oli myös 
opiskella työtoiminnan ohessa ammatillinen tutkinto tekemällä oppien. Tutkinto voisi tarjo-
ta mahdollisuuden muutokseen, kun ”siviilielämä” koittaa.

Petteri kiinnostui opinnoista. Uusi tutkinto olisi tarpeen, koska autoalan töitä hän ei 
enää voi tehdä diabeteksen aiheuttamien silmänpohjan muutosten vuoksi. Motivaatiota 
lisäsi myös työnjohtajien kannustus tekemällä oppimiseen. Petteri aloittikin, Tekemällä 
oppii -projektin pilottikokeilussa, ammatillisen perustutkinnon Ammattiopisto Tavastiassa 
vuonna 2012. Petterille räätälöitiin alusta alkaen opintoihin yksilöllinen opintopolku, jossa 
otettiin huomioon aiempi osaaminen ja hänen omat tarpeensa ja oppimistyylinsä. Työval-
taisia opintoja hän suoritti avovankilan työtoiminnan tehtävissä. Teoriaosuudet tehtiin 
oppilaitoksen aikuiskoulutusryhmän mukana lukujärjestyksen mukaan. Petteri kertoo, että 
muut opiskelijat tiesivät hänen olevan vanki. Se asia ei häirinnyt tunteja eikä opiskelua 
aikuisryhmässä lainkaan. Nuorille Petteri ei kertonut taustastaan.

Petteri suoritti koko tutkinnon rangaistusaikanaan. Opiskelun tahti oli tiukka, mutta 
”kun osaan kanavoida ADHD:n tuoman toiminnan tarpeen työhön, näkyy se ahkeruutena, 
omatoimisuutena ja vastuuntuntoisuutena niin työssä kuin opinnoissakin”, Petteri sanoo. 
”Tuntuu hyvältä, että saa todistuksen opinnoista käteen, kun pääsee ulos vankilasta.”

Nyt on puhdas pöytä

Nyt, kun kaikki tuomiot on suoritettu ja jäljellä on vain ehdonalainen, Petteri toivoo 
saavansa töitä mahdollisimman nopeasti. Sen myötä pääsisi kiinni normaaliin elämään. 
Hän onkin jo laittanut useita työhakemuksia liikkeelle. Työ kuin työ kelpaisi. Muutamasta 
mahdollisesta työpaikasta Petteri on kuullut kavereiltaan, jotka myös ovat päässeet irti 
huumeista ja ovat työelämässä. Petterillä on jo asunto ja suunnitelmissa suorittaa ajo-
kortti uudelleen sekä hankkia kulkupeli, jolla töihin on helppo kulkea. Petteri toteaa, että 
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voisihan sitä vielä lisää opiskellakin tulevaisuudessa, työn ohessa! Käsillä tekeminen on 
Petterin juttu. ”Työssä oppii, kun tulee näkyvää jälkeä.” Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

6.3 Rikollisuuden kustannukset

Milajan ja Petterin matka kohti rikoksetonta elämää on alkanut hyvin. Myös toisin olisi 
voinut käydä. Rikollisuuden kustannukset Suomessa ovat kovat. 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Optulan mukaan rikollisuuskontrollijärjestelmään 
kuluu vuosittain n. 1,7 miljardia euroa ja yhteiskunnallisiin kustannuksiin 10,4 miljardia 
euroa eli yhteensä n. 12,1 miljardia euroa, joka on 6,2 % bruttokansantuotteesta. Yksi 
vankilavuosi maksaa n. 65 000 euroa ja jokaiseen poliisin tietoon tulleeseen rikokseen 
kuluu n. 12 500 euroa. Jokainen täysi-ikäinen henkilö maksaa rikollisuuden kustannuksia 
n. 3 500 euroa vuodessa. Yksikin rikoksettomaan elämään ohjattu henkilö säästää reilusti 
meidän kaikkien verovaroja.

Uusintarikollisuuden ehkäisyyn kannattaa siis panostaa, työvaltaisiin ammatillisiin opin-
toihin ohjaaminen on hyvä keino edistää integroitumista työelämään. Yksilöllisten opinto-
polkujen ja työhönvalmentajan tuella saamme aikaan hyviä tuloksia uusintarikollisuuden 
ehkäisyssä.
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Tekemällä oppii – Vinkkejä vankityönjohtajille

Työtoiminnalla on rikosseuraamusalalla tärkeä tehtävä vankien arvojen, asentei-
den ja työllistymistaitojen kehittäjänä. Työllistymistaidoilla tarkoitetaan työssä 
tarvittavia taitoja, joissa yhdistyvät yleiset työllistettävyystaidot, kuten asenteet, 
vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus ja ongelmanratkaisutaidot, tietyssä työssä 
tarvittaviin taitoihin ja osaamiseen. 

Työtoiminnassa opitaan ammatillisten taitojen lisäksi mm. ongelmanratkaisua, 
vastuun ottamista ja ryhmässä toimimista. Työnjohtaja tukee, ohjaa ja opettaa 
työhön ja ammatillisiin taitoihin liittyvissä asioissa vankia kohti rikoksetonta ja 
työmyönteistä elämää. 

Tämä julkaisu on Tekemällä oppii -projektin aikana koottu vinkkikokoelma 
vankityönjohtajille. Julkaisuun on tuotu projektin aikana järjestettyjen Vanki-
työnjohtajien verkostopäivien sisältöjä ja vankityönjohtajien työssään tärkeiksi 
kokemia asioita ja arjen kokemuksia. 
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