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Kun ihminen ihminen on

• Lainrikkojan rooli on vain yksi ulottuvuus ihmisessä ja useimmilla vain osan elämää ja 
identiteettiä, kuitenkin myös sitä

• Muita elämään vaikuttavia asioita ovat mm.

• Perhe-elämän erilaiset roolit

• Ystävät sekä konventionaalisissa (työ, harrastukset, naapuruus jne.) että alakulttuurimielessä 
(päihteisiin liittyvät ja rikolliset alakulttuurit)

• Hänellä on koko joukko ominaisuuksia tai taipumuksia, joita voi luonnehtia vahvuuksiksi ja

• koko joukko koko joukko ominaisuuksia tai taipumuksia, joita voi luonnehtia heikkouksiksi

• Siis asiakkuus ei tyhjene sen enempää valtioon kuin kuntaankaan

• Älkäämme keskittykö ydintehtäviimme 



Ihminen valtiokansalaisena (RISE)

• Paljon edistystä erityisesti vankeuslain 2005 uudistuksen jälkeen, mutta 
perusasetelma on luonnollisesti se, että huomio on rikoksessa ja tuomion 
täytääntöönpanossa. 

• Uutta vankiloissa esim. lähityöntekijä ja sosionomikoulutuksen saaneiden osuuden 
lisääminen.

• Palvelukarttatyöskentely (ROTI-hanke?)

• Verkostoyhteistyölle LSRA:lla työntekijä

• Desitanssitutkimuksen ympärillä käytävä keskustelu olisi suuri mahdollisuus yhteiselle 
työlle esim. kuntien kanssa vrt. viimeinen dia



Ihminen valtiokansalaisena (RISE)

• ”Vankilan tehtävä on vapauttaa” ajatus on varsin radikaali

• ROTI-hankkeessa minulle selvisi valtava todellisten ja potentiaalisten 

katkosten sarja 

• yhdyskuntaseuraamus-vankeus-yhdyskuntaseuraamus- ketjussa on lukuisia suunnitelmia 

samalle henkilölle varsin lyhyessä ajassa

• Ja samaan aikaan niin kunnissa (sosiaali- ja terveys) ja esim. työvoimahallinnossa



Ihminen valtiokansalaisena (RISE)

• Valtio kunta kustannusjako hiertää, eikä se taida ratketa ilman näkyä yhteisestä 
asiakkuudesta

• Sosiaalityön(tekijöiden) rooli vankiloissa ja yks-toimistoissa ohut

• Päätösvalta on kunnissa

• Toiminta vankilan muurien sisällä lyö leimansa myös tähän sektoriin

• Rangaistu kuntalaisena on paradoksi

• Valtiollistamisen yhteydessä tehty varsin onneton koulutustasoratkaisu 
pätevyysvaatimusten kautta; yksi vaikeimmista asiakasryhmistä ja varsin niukka 
koulutus



Ihminen kuntakansalaisena (sosiaalityö)

• Osaamisen kehittyminen on vähäistä esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalle, 

Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen vapautuu vuodessa runsas 800 vankia, eli 

n. 16 viikossa, joista puolet maakunnan ”pääkaupunkeihin”

• Paljon lyhytaikaisvankeja, joka helposti johtaa vain kaikkien palvelujen katkeamiseen

• Koulutus varsin vähäistä eikä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rakenteet ole lähelläkään 

sitä tasoa kuin esim. Skotlannissa

• Pelkoa asiakasryhmää kohtaan



Ihminen kuntakansalaisena (sosiaalityö)

• Sosiaalityön ”tasa-arvo-periaate” voi kostautua keskeisen ongelman 

sivuuttamisena

• Tietoni mukaan mm. Etelä-Pohjanmaalla ja Hämeessä on meneillään 

yhteistyöpilotteja



Living Lab tulevaisuuden yliopistollisella 

sosiaali- ja terveysasemalla 

• Yhdistää asiakkuuden ja eri toimijat

• Verkostoista yhteiseen asiakkuuteen

• Yhdistää työssäoppimisen, koulutuksen ja tutkimuksen

• Sosiaalityölle samanlainen asema kuin opetusterveysasemilla on ollut pitkään

• Seuraavassa olen hieman provosoivasti siirtänyt Living Labin 

vankilakampuksen kontekstiin – tietämättä lainkaan sopiiko se sinne.
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