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Tutkimushankkeen
vastuuhenkilö /
tutkimuksen johtaja

Nimi
Marjo Kuronen

Oppiarvo ja tehtävänimike
PhD, sosiaalityön professori

Postiosoite
PL35 (Opinkivi)

Postinumero ja postitoimipaikka
40014 Jyväskylän yliopisto

Puhelin
+358408054231

Sähköposti
marjo.l.a.kuronen@jyu.fi

Tutkimushankkeen
yhteyshenkilö
(mikäli eri kuin
vastuuhenkilö /
tutkimuksen johtaja)

Nimi
Ulla Salovaara

Tehtävänimike
yliopistonopettaja

Postiosoite
PL35 (Opinkivi)

Postinumero ja postitoimipaikka
40014 Jyväskylän yliopisto

Puhelin
+358408055001

Sähköposti
ulla.k.salovaara@jyu.fi

Hankkeen nimi ja
mahdollinen lyhenne

Hankkeen nimi ja lyhenne
Rikostaustaiset naiset, traumakokemukset ja naiserityisten palveluiden kehittäminen (RITA)

Hankkeen
toteuttamisaika

Toteuttamisaika kk/vuosi – kk/vuosi

9/2022–8/2024
Hankkeeseen
osallistuvat tahot

Hakijan lisäksi hankkeeseen osallistuvat (osatoteuttajat):

Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos (145 904 €)

Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos (84 727 €€)

Hankkeen
kokonaiskustan-
nukset

Hankkeen kokonaiskustannukset: 473 520 euroa

Haettavan
valtionavustuksen
määrä

Valtionavustusta haetaan yhteensä 473 520 euroa

Hankkeen
henkilötyövuodet

Arvioitu henkilötyövuosien määrä
5,9

Hankkeeseen haettu
muu rahoitus

Rahoittajataho (t) Ei muuta haettua rahoitusta

Haettu rahoitusmäärä yhteensä euroa

Käyttötarkoitus

Onko rahan käyttötarkoitus sama kuin tässä hakemuksessa?
[ ] Kyllä
[ ] Ei
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Hankkeen saama
muu rahoitus

Rahoittajataho (t) Ei muuta saatua ulkopuolista rahoitusta.
JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos palkkaa omalla kustannuksellaan tutkimusavustajan,
jonka tehtävät pääosin kohdentuvat hankkeeseen.

Saatu rahoitusmäärä yhteensä euroa

Käyttötarkoitus

Onko rahan käyttötarkoitus sama kuin tässä hakemuksessa?
[ ] KylläTutkimuksen

painoalue
Merkitse, mille painoalueelle tutkimushanke kuuluu (max 2 painoaluetta)

[ ] sosiaalityötä sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksien ja palveluiden järjestelmässä koskeva tutkimus;
[X] sosiaalityön työmenetelmien tutkimus;
[ ] sosiaalityön vaikuttavuuden tutkimus;
[X] erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden elämäntilanteisiin ja palvelutarpeisiin kohdistuva tutkimus;
[ ] ennakoivan, ehkäisevän ja rakenteellisen sosiaalityön tutkimus sekä innovaatiot sosiaalityössä;
[ ] asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta sosiaalityössä koskeva tutkimus.

Tutkimuksen
tavoitteet
(tutkimusongelma) ja
tutkimustehtävät

Tutkimushankkeen tavoitteet ja tutkimustehtävät, joilla haetaan vastausta tutkimusongelmaan.
Hankkeen tavoitteena on (1) tutkia traumakokemusten kytkeytymistä rikostaustaisten naisten
palvelutarpeisiin, (2) kartoittaa ja analysoida nykyisiä päihde-, terveys-, aikuis- ja
asumissosiaalityön ja työllistämisen palveluita naisten palvelutarpeiden näkökulmasta sekä (3)
kehittää ja pilotoida traumakokemukset tunnistava ja huomioiva yhteistyö- ja palvelumalli, joka
systematisoi naisten vankilasta vapautumisen valmistelua ja edistää yhteiskuntaan
integroitumisen onnistumista.
Päätutkimuskysymys on: Millaisia traumakokemuksia rikostaustaisilla naisilla on ja miten
palvelujärjestelmä voisi paremmin vastata niihin?
Pääkysymys jakautuu kolmeen osakysymykseen:

1. Millaisia traumakokemuksia naisvangeilla on ollut alaikäisenä ja aikuisiällä?
2. Miten traumakokemukset kytkeytyvät palveluiden käyttöön ja minkälaisia tukitoimia ja

palveluita naiset kokevat tarvitsevansa?
3. Millainen naiserityinen ja traumakokemukset huomioiva palvelumalli nykyisen

palvelujärjestelmän pohjalta on mahdollista kehittää?

Tiivistelmä
tutkimushankkeesta
(max 1 000 merkkiä)

Tiivistelmä
Rikostaustaiset naiset, traumakokemukset ja naiserityisten palveluiden kehittäminen (RITA) -
hankkeessa toteutetaan laaja, vankilarangaistusta suorittaville naisille suunnattu kysely- ja
haastattelututkimus, jossa tutkitaan naisten elämänkulussa olleita traumakokemuksia ja niiden
vaikutuksia heidän palvelutarpeisiinsa. Lisäksi kartoitetaan ja arvioidaan olemassa olevia päihde-,
terveys-, aikuis- ja asumissosiaalityön palveluita tunnistettujen palvelutarpeiden näkökulmasta.
Tulosten pohjalta kehitetään tutkimusperustaisesti yhdessä ammattilaisten, järjestöjen ja
kokemusasiantuntijoiden kanssa traumakokemukset tunnistava naiserityinen yhteistyö- ja
palvelumalli, joka tiivistää naisten vapautumisen valmistelua, tukee sen onnistumista ja pyrkii
vastaamaan paremmin rikostaustaisten naisten tarpeisiin. Kehitettävä malli pilotoidaan kahdella
paikkakunnalla/hyvinvointialueella. Hankkeesta vastaa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden
ja filosofian laitoksen sosiaalityön oppiaine, yhteistyössä Turun yliopiston sosiaalitieteiden
laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitoksen kanssa.

Hankkeen odotetut
tieteelliset tulokset

Hankekokonaisuuden keskeiset tieteelliset tulokset.
Suomessa ei aiemmin ole vastaavassa laajuudessa toteutettu rikostaustaisille naisille suunnattua
tutkimustiedon keruuta, eikä erityisesti traumakokemusten näkökulmasta. Täten hanke tuottaa
uusia sekä kansallisesti että kansainvälisesti kiinnostavia empiirisiä tuloksia traumakokemusten
vaikutuksista palvelutarpeisiin ja palveluiden käyttöön sekä teoreettisen kontribuution trauman
ja traumatisoitumisen sosiaalityörelevanttiin käsitteellistämiseen. Lisäksi hanke tuottaa
tutkimustietoa palvelujärjestelmän toimivuudesta rikostaustaisten naisten kokemuksista lähtien.
Hankkeen tieteelliset tulokset julkaistaan artikkeleina kansainvälisissä ja kotimaisissa tieteellisissä
julkaisuissa sekä konferenssiesityksinä sosiaalityön, kriminologian ja oikeustieteen alan
konferensseissa.
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Hankkeen odotetut
käytäntöön ja
palvelujärjestelmän
kehittämiseen
sovellettavat tulokset

Hankekokonaisuuden keskeiset käytäntöön sovellettavat tulokset.
Hankkeessa tutkimusperustaisesti kehitettävä naiserityinen ja traumakokemukset
tunnistava yhteistyö- ja palvelumalli auttaa tiivistämään vapautumisen valmistelua, tukee
yhteiskuntaan integroitumista ja pyrkii vastaamaan paremmin rikostaustaisten naisten
tarpeisiin. Kehitettävä malli pilotoidaan kahdella paikkakunnalla, jonka jälkeen saatuja tuloksia
on mahdollista levittää muille paikkakunnille ja tuleville hyvinvointialueille kirjallisesti ja
käytännön toimijoille suunnatuissa tilaisuuksissa. Lisäksi hanke tuottaa netissä avoimesti
saatavilla olevan koulutusmateriaalin. Vaikka hanke kohdentuu varsin marginaaliseen ryhmään,
rikostaustaisiin naisiin ja heidän palveluihinsa, tuloksia on mahdollista soveltaa myös muiden
haavoittavissa elämäntilanteissa olevien naisten palveluissa ja auttamistyössä mm. päihde- ja
mielenterveysongelmista kärsivien ja/tai asunnottomien naisten kanssa työskenneltäessä. Hanke
lisää tietoisuutta erityisesti julkisen sektorin naiserityisten palveluiden ja työmenetelmien
tarpeesta ja pyrkii edistämään niiden kehittämistä, sillä niitä on toistaiseksi kehitetty lähinnä
järjestöjen määräaikaisissa hankkeissa.

Hakemuksen
julkisuus

Hakulomake tai sen liitteet sisältävät salassa pidettäviä tietoja
[ ] Kyllä. Mikä tieto on salaista?

[X] Ei

Luvattoman
ulkomaisen
työvoiman käyttö

[ ] Kyllä

[X] Ei

Liitteet [X] Tutkimushankkeen vastuullisen tutkijan / johtajan ansioluettelo (pakollinen)

[X] Tutkimussuunnitelma (pakollinen). Käytettävä Suomen Akatemian mallipohjaa.

[X] Kokonaistalousarviolaskelma (pakollinen)

[X] Muu, mikä Hankkeen johtajan julkaisuluettelo, kyselylomakkeen alustava versio

Allekirjoitus Allekirjoitus ja tehtävänimikePaikka ja aika

Jyväskylässä

  Jari Ojala, Dekaani
  Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

13.05.2022 16:58:58 (UTC +0300)
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Curriculum Vitae

1. Personal details and the date of the CV
• Kuronen
• Marjo Leena Anneli
• Orcid.org/0000–0002–7665–2158
• Date of the CV 23.4.2022

2. Degrees
 1999 Doctor of Philosophy, sociology & social policy, University of Stirling, Department

of Applied Social Science, Scotland, UK, 16.6.1999, Contact details: University of Stirling,
FK9 4LA Scotland, UK, Tel. +44 1786 473171

 1993 Licentiate of Social Sciences, University of Tampere, social policy and social work
 1989 Master of Social Sciences, University of Tampere, social policy and social work
 2010 Title of Docent, social work, University of Tampere

3. Other education and expertise
 Management training for the heads of the faculties and departments, University of

Jyväskylä, 2014–15, 7 days
 Management training for the Faculty board, University of Jyväskylä, Autumn 2018, 3

days
 JYULead management training, University of Jyväskylä 2020 (one year, 5 credits)

4. Language skills
• Native language Finnish
Other language skills, self–assessed
 English: Understanding C2, Speaking C1, Writing C1
 Swedish: Understanding B2, Speaking B1, Writing A2
 German: Understanding B1, Speaking A2, Writing A2
 French: Understanding A2, Speaking A1, Writing A1
 Spanish: Understanding A2, Speaking A1, Writing A1

5. Current employment
 2014 – Professor of social work, University of Jyväskylä, Department of Social Sciences

and Philosophy
• Stage of the academic research career IV

6. Previous work experience
University of Jyväskylä, Finland
 Senior lecturer in Social Work (yliopistonlehtori), permanent post, 1.8.2002 –31.7.2014

Leave of absence: 1.8.2001–31.12.2002, 1.8.2003 – 31.7.2004, 1.6.–31.12.2007, 1.12.2009–
30.6.2010, 1.1.2011–31.7.2012 and 1.1.2013– 31.7.2014 in the following positions:

 Acting professor of social work, 1.1.2013– 31.7.2014
 University researcher in EC 7th framework FLOWS project, 1.1.2011– 31.7.2012

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti JYU Sign-järjestelmällä / This document has been electronically signed using JYU Sign
JYU Kuronen STM hakemus liitteineen VTR 2022 RITA / d3963da1-d8c3-43fc-a999-203551d0e617 / sivu/page 5(37)



2

 University researcher in Family Research Centre, EC 7th framework FAMILYPLATFORM
project, 1.12.2009–30.6.2010

 Senior researcher, social work (acting professor), 1.6. – 31.12.2007
 Family Research Centre, senior researcher, 1.8.2003 – 31.7.2004
 Acting professor, empowering social work, responsible for the national professional

licentiate education (SOSNET, The national network for social work education), part–
time post, 1.8.2001–31.12.2002

 Lecturer in Social Work, 1.8. 1998 – 31.7. 2001 (temporary post)
University of Tampere, Finland
 Lecturer in Social Policy and Social Work, (part–time) September 1996 – April 1998
 Research fellow in a project 'Child support and children's needs', funded by the National

Association of Lone Parents 11/1997 – 4/1998
 Several assisting teaching and post–graduate research positions (including Research

fellow in a project "Family problems and social work" 1/1991– 1/1993, funded by the
Academy of Finland) and grants, Department of Social Policy and Social Work, 1989–
1994

University of Stirling. Scotland, UK
 Visiting research fellow (and doctoral student), Department of Applied Social Science.

EC Human Capital and Mobility project: A Training Programme in the Comparative
analysis of Social Welfare and Health, Funded with a grant from the Academy of
Finland, 9/1994 – 9/1996

Universidad Carlos III de Madrid, Spain (visiting position)
 Visiting scholar, Department of Social Analysis, January–May 2018 (5 months related to

sabbatical and mobility grant provided by the University of Jyväskylä)
 Visiting professor, Department of Political Science and Sociology, November 2010 (1

month with a mobility grant from the University of Jyväskylä)
 Member of the research team Trabajo, familia y género, led by prof. Constanza Tobio,

since 2011

7. Career breaks
No career breaks

8. Research funding and grants
 Transforming welfare service system from the standpoint of women in vulnerable life situations

(Haavoittuvissa elämäntilanteissa olevat naiset hyvinvointipalvelujärjestelmän
muutoksessa) Academy of Finland, project no 294407, 01.09.2016 – 31.08.2020, 480 000€

 Personal monthly grant from the Academy of Finland to participate the EC Human
Capital and Mobility project at the University of Stirling, Scotland 9/1994 – 9/1996

In addition, leading responsibilities in following projects:
 Everyday resistances in the Nordic welfare state - Exploring the methodological

potential of Institutional Ethnography NOS-HS22-23 funding for Nordic exploratory
workshops. Co-applicant and organiser. PI Majken Jul Sørensen, Østfold University
College, Norway. Total funding 42 340€
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 Historical inquiry into child abuse and neglect in child protection institutions and foster homes
(2014–16), PI prof. Pirjo Markkola, University of Jyväskylä, funded by the Finnish
Ministry of Social Affairs and Health (495 535€), Member of the management team of
the project, participation in the writing of the application and final report

 Children’s emotional security in multiple family relations (EMSE 2010–13), funded by the
Academy of Finland Skidi–Kids –research programme, PI prof Kimmo Jokinen, Family
Research Centre, University of Jyväskylä, Senior researcher and supervisor in the
project

 FAMILYPLATFORM (2009–11), funded by the EC 7th framework programme, PI prof.
Uwe Uhlendorf, University of Dortmund, Germany, Member of the partner team

 Impact of local welfare systems on female labour force participation and social cohesion (FLOWS
2011–14, PI prof. Per Jensen, University of Aalborg, Denmark, WP leader together with
prof. Teppo Kröger

9. Research output
 79 publications in total
 10 most important publications

1. Elina Virokannas, Ulla Salovaara, Suvi Krok and Marjo Kuronen (2021) Finnish
welfare service system from the standpoint of women in vulnerable life
situations.  In Marjo Kuronen, Elina Virokannas and Ulla Salovaara (eds.) Women,
Vulnerabilities and Welfare Service Systems, pp.26–38. Routledge Advances in Social
Work. Routledge, DOI: 10.4324/9780429276910–4

2. M. Victoria Gómez and Marjo Kuronen (2021) Interpreting vulnerabilities facing
women in urban life: a case study in Madrid, Spain. In Marjo Kuronen, Elina
Virokannas and Ulla Salovaara (eds.) Women, Vulnerabilities and Welfare Service
Systems, pp. 39–52. Routledge Advances in Social Work. Routledge, DOI:
10.4324/9780429276910–5

3. Kuronen, Marjo (2020) Institutional ethnography as a feminist approach for social
work research. In Rebecca W.B. Lund and Ann Christin E. Nilsen and (eds.)
Institutional Ethnography in the Nordic Region. Routledge, 117–127.

4. Virokannas, Elina, Liuski, Suvi & Kuronen, Marjo (2020) The contested concept of
vulnerability: a literature review. European Journal of Social Work, 23 (2), 327–
339. DOI:10.1080/13691457.2018.1508001

5. Forsberg, Hannele, Kuronen, Marjo & Ritala–Koskinen, Aino (2019) The
Academic Identity and Boundaries of the Discipline of Social Work: Reflections
of Social Work Professors on the Recruitment and Research of Doctoral Students
in Finland, The British Journal of Social Work 49(6),1509–1525. DOI:
10.1093/bjsw/bcz069

6. Hytönen, Kirsi–Maria, Malinen, Antti, Salenius, Paula, Haikari, Janne, Markkola,
Pirjo, Kuronen, Marjo & Koivisto, Johanna (2016) Lastensuojelun sijaishuollon
epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983 [Historical Inquiry Report on Child
Protection in Finland 1937–83] Sosiaali– ja terveysministeriön raportteja ja
muistioita 2016: 22. Helsinki: STM. http://urn.fi/URN:ISBN:978–952–00–3806–9
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7. Kuronen, Marjo, Kröger, Teppo, Antón Alonso, Fernando, Cucca, Roberta,
Escobedo, Anna, Jensen, Per H. & Sabatinelli, Stefania (2015) The Relationships
Between Local and National Childcare Policies – A Comparison of Nordic and
Southern European Cities. In Dagmar Kutsar & Marjo Kuronen (eds.) Local
Welfare Policy Making in European Cities. Social Indicators Research Series 59.
Springer, pp. 119–134.

8. Kutsar, Dagmar & Kuronen, Marjo (eds.) (2015) Local Welfare Policy Making in
European Cities. Social Indicators Research Series 59. Springer.
www.springer.com/gp/book/9783319161624

9. Notko, Marianne, Jokinen, Kimmo, Kuronen, Marjo, Pirskanen, Henna, Malinen,
Kaisa & Harju–Veijola, Minna (2013) Encountering ethics in studying challenging
family relations. Families, Relationships and Societies, 2 (3), 395–408.

10. Gomez, Maria Victoria & Kuronen, Marjo (2011) Comparing local strategies and
practices: recollections from two qualitative cross–national research projects.
Qualitative Research, 11 (6), 683– 697. doi:10.1177/1468794111413366

10. Research supervision and leadership experience
 Supervision of competed doctoral theses (8):

Päivi Petrelius (Co-supervisor, 2005), Eija Sevon (Co-supervisor, 2009), Kati Hämäläinen
(2012), Kati Turtiainen (Co-supervisor, 2012), Katri Viitasalo (Co-supervisor, 2018), Ulla
Salovaara (2019), Teija Karttunen (2019), Jenny Säilävaara (Co-supervisor 2020)
Supervision of ongoing doctoral theses (8):
Primary supervisor: Hanife Serin, Paula Salenius, Katri Ylönen, Marjukka Sten, Ziyu
Zhang, Tytti Poikolainen (not active), Suvi Liuski (not active).
Second supervisor: Mira Välimaa, Eeva Ström

 In addition to individual supervisions, group supervisor and member of the
Management Board of the national Doctoral Programme in Family Studies coordinated
by the Family Research Centre of the University of Jyväskylä. 2003–15

 Supervisor of more than 100 completed master’s theses since 1996
 PI of the project PI of the project Transforming welfare service system from the standpoint of

women in vulnerable life situations. Academy of Finland, project no 294407, 01.09.2016 –
31.08.2020, 3 post-doc researchers in the project

11. Teaching merits
 Required university pedagogical competence confirmed 10.4.2014
 University Pedagogical education, University of Jyväskylä 1999–2000, (5 credit weeks)
 Four university pedagogical publications
 Teaching experience at the BA and MA levels for over 20 years, at the doctoral level for

15 years
 Management team member in two EC Erasmus Curriculum Development projects:

2008–14 An international development project for doctoral training in social work (INDOSOW)
coordinated by the University of Ljubljana, Faculty of Social Work, led by prof. Darja
Zaviršek. The programme has been running since then in a form of international
summer schools and doctoral student exchange.
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2001–03 A European development project for the master’s programme in social work: ”Towards
Research–oriented Social Work Education”, coordinated by the Hochschule Magdeburg–
Stendal, Germany, prof. Aila–Leena Matthies.

 As part of the cooperation contract between the Graduate School of the Chinese Academy of
Social Sciences and the Finnish national network of social work education (SOSNET)
participation in two one–week seminars for doctoral students in September 2014 in
Helsinki and May 2015 in Beijing, funded by CIMO, and two teaching visits to the
University of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing

12. Awards and honours
•    Good leadership award, Jyväskylä University Foundation 9.3.2022
 Article by Elina Virokannas, Suvi Liuski & Marjo Kuronen: The contested concept of

vulnerability was the winner of the ESWRA award for an Outstanding Social Work
Publication in 2018. Awarded at the European Social Work Research Conference in 2019

13. Other key academic merits
Examiner of doctoral dissertations (16):
 Judit Strömpl, University of Tampere, social work, 9.11.2002, pre–examiner and

opponent
 Satu Perälä–Littunen, University of Jyväskylä, education; 10.2.2004, pre–examiner
 Anni Vanhala, University of Tampere, social work, 13.5.2005, pre–examiner and

opponent
 Kristiina Berg, University of Turku, social work, 1.11.2007, pre–examiner
 Mari Antikainen, University of Kuopio, social work, 15.12.2007, pre–examiner and

opponent
 Suvi Krok, University of Tampere, social work,18.9.2009, pre–examiner and opponent
 Jenni–Mari Räsänen, University of Tampere, social work, 17.5.2014, pre–examiner and

opponent
 Annikki Kaikkonen, University of Lapland, social work, 5.6.2015, pre–examiner and

opponent
 Irma Lehtonen, University of Helsinki, social work, opponent 18.12.2015
 Tarja Vierula, University of Tampere, social work, April 2017, pre–examiner
 Seija Siivola, University of Lapland, social work, August 2017, pre–examiner
 Katri Lamesoo, sociology, University of Tartu, Estonia Institute of Social Studies

20.11.2017, external examiner
 Susanna Hoikkala, University of Helsinki, social work 12.6.2020, opponent (external

examiner)
 Wang Ziyu, University of Helsinki, social work, November 2020, pre–examiner
 Päivi Pietarila, University of Lapland, social work, April 2021, pre–examiner and

opponent 20.11.2021
In addition:

 Begoña Elizalde San Miguel, Universidad Carlos III de Madrid, Spain, sociology,
30.12.2012, external evaluator

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti JYU Sign-järjestelmällä / This document has been electronically signed using JYU Sign
JYU Kuronen STM hakemus liitteineen VTR 2022 RITA / d3963da1-d8c3-43fc-a999-203551d0e617 / sivu/page 9(37)



6

Evaluator of academic/scientific competence:
 Professorship in social work, University of Tampere, University Centre of Pori,

15.1.2015
 Title of docent, University of Eastern Finland, 5.2.2015
 Title of docent, University of Lapland, 26.6.2015
 Title of docent, University of Helsinki, 9.6.2016
 Title of docent, University of Oulu 30.6.2021
 Associate professorship (tenure track), University of Tampere, 21.2.2021
 External expert in COST action, October 2018
 Slovenian Research Agency, evaluator of research project applications 2016, 2017, 2018
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Professori Marjo Kuronen ja tutkimusryhmä
Rikostaustaiset naiset, traumakokemukset ja naiserityisten palveluiden kehittäminen (RITA)
Tutkimussuunnitelma 12.5.2022

Rikostaustaiset naiset, traumakokemukset ja naiserityisten palveluiden kehittäminen (RITA) on Jy-
väskylän yliopiston (JYU) yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sosiaalityön oppiaineen, yh-
teistyössä Turun yliopiston (UTU) sosiaalitieteiden laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) oikeus-
tieteiden laitoksen kanssa toteutettava tutkimus- ja kehittämishanke. Hankkeen johtajana toimii sosi-
aalityön professori Marjo Kuronen Jyväskylän yliopistosta. Turun yliopiston osahankkeesta vastaa
sosiaalityön professori Johanna Kallio ja Itä-Suomen yliopistossa kriminologian professori Mikko
Aaltonen.

1.     Tarkoitus ja tavoitteet

RITA-hankkeen tavoitteena on (1) tutkia traumakokemusten kytkeytymistä rikostaustaisten naisten
palvelutarpeisiin, (2) kartoittaa ja analysoida nykyisiä päihde-, terveys-, aikuis- ja asumissosiaalityön
ja työllistämisen palveluita naisten palvelutarpeiden näkökulmasta sekä (3) kehittää ja pilotoida trau-
makokemukset tunnistava ja huomioiva yhteistyö- ja palvelumalli, joka systematisoi naisten vanki-
lasta vapautumisen valmistelua ja edistää yhteiskuntaan integroitumisen onnistumista.

1.1. Tutkimushankkeen merkitys suhteessa nykytietämykseen sekä tutkimukselliset lähtökohdat

RITA –hanke kohdistuu paljon palveluja käyttävien, haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tu-
kea tarvitsevien asiakkaiden tuen tarpeiden ja palvelujen tutkimiseen ja kehittämiseen. Olemme eri-
tyisesti kiinnostuneita traumaattisia tapahtumia kokeneiden naisten palvelutarpeista1. Näkökul-
mamme traumatisoitumiseen kiinnittyy sosiaalitieteelliseen ymmärrykseen traumasta reagointina sy-
västi haavoittaviin tapahtumiin ja elämäntilanteisiin (Quiros & Berger 2015), joihin altistuminen on
yhteydessä sosiaaliseen asemaan ja rakenteelliseen eriarvoisuuteen (Shaia ym. 2019). Haavoittuvassa
asemassa elävät naiset ovat tyypillisesti palvelujen ”suurkuluttajia”. Sosiaali-, terveys- ja sosiaalista
toimintakykyä tukevat palvelut ovat tärkeässä osassa heidän hyvinvointinsa kannalta. Toisaalta aiem-
pien tutkimusten perusteella tiedämme, että palvelujärjestelmä ei riittävästi kohtaa heidän avun ja
tuen tarpeitaan (Kuronen, Virokannas & Salovaara 2021). Tutkimuksemme kohdentuu rikostaustai-
siin naisiin, koska he yhtäältä edustavat osuvasti erityistä tukea tarvitsevaa asiakasryhmää ja toisaalta
kohtaavat palveluiden saavutettavuuden ja niihin kiinnittymisen kannalta paljon haasteita.

Aiemman tutkimuksen perusteella rikostaustaisilla naisilla on usein elämänhistoriassaan varhaisia
kaltoinkohtelun, väkivallan ja hyväksikäytön kokemuksia (mm. Lynch ym. 2012; Kreis ym. 2016;
Joukamaa ym. 2010). Suomalaisesta tutkimuksesta tiedetään, että tukea tarvitaan erityisesti käsitte-
lemättömiin traumakokemuksiin, suhteissa lapsiin ja päihteistä irtautumiseen (Salovaara 2019; Kart-
tunen 2019; 2021a). Sosiaalisilla verkostoilla on ratkaiseva merkitys sekä rikosten ehkäisyssä että
uusiin rikoksiin syyllistymisessä (Fuentes 2014; Anderson 2020). Parisuhde vaikuttaa sukupuolittai-
seen rikoskäyttäytymiseen: Siinä missä parisuhde ja perhe ovat suojaava tekijä miehille, rikostaustai-
sia naisia parisuhteen olosuhteet (mm. parisuhdeväkivalta) altistavat rikollisuuteen (Granfelt 2007;
Leverentz 2014). Viimeisimmän suomalaisen vankiterveysselvityksen mukaan vankilassa tuomio-

1 Traumaattisella tapahtumalla tarkoitetaan esimerkiksi onnettomuutta, kidutusta, rikoksen uhriksi joutumista tai pitkä-
kestoista psyykkistä ja fyysistä kaltoinkohtelua kasvuympäristössä. Traumatisoivassa tapahtumassa ihminen kokee sie-
tämätöntä avuttomuutta, pelkoa vahingoittumisesta, äärimmäistä hallitsemattomuutta ja on epävarma omasta selviyty-
misestään ja tilanteen lopputulemasta. (Antervo 2017, 133–134.)
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taan suorittavilla naisilla on yleisesti väkivallan uhriksi joutumisen kokemuksia. Kumppaninsa fyy-
sisesti pahoinpitelemäksi oli joutunut 70 % ja henkisesti pahoinpitelemäksi 65 % naisista. (Joukamaa
ym. 2010.) Rikostaustaisten naisten päihdeongelmat ovat yleisiä ja niistä irtautuminen edellyttää pit-
käjänteistä ja intensiivistä tukea. Päihdeongelmiin liittyy usein kasautuneita psykososiaalisia ja mie-
lenterveyden ongelmia, jotka tuottavat elämään epävakautta, sosiaalisia ja terveydellisiä riskejä
(Karttunen 2021a; myös Joukamaa ym. 2010). Tutkimuksissa onkin tuotu esille traumatisoitumisen
merkityksen ymmärtäminen sekä rikostaustaisten naisten tuen tarpeissa että päihderiippuvuuksien
hoidon yhteydessä (Chung ym 2009; Lynch ym. 2012; Fuentes 2014; Anderson ym. 2020).

Traumaattisten tapahtumien seuraukset kuormittavat merkittävällä tavalla yksilöitä, perheitä ja yhtei-
söjä ja tuottavat haasteita yhteiskunnan instituutioille ja palvelujärjestelmälle. Toisaalta palvelujär-
jestelmä, sen rakenteet ja käytännöt sisältävät usein sellaisia piirteitä ja toimintatapoja, jotka tuottavat
asiakkaille uudelleen traumaattisia ja haavoittavia kokemuksia. Toimivien ja tuloksellisten interven-
tioiden näkökulmasta traumainformoidun ajattelun tulisi läpäistä koko organisaatiota, sen palveluja,
johtamista, käytäntöjä sekä työntekijöiden ja asiakkaiden välisiä suhteita. (SAMHSA 2014.) Palve-
lujärjestelmän tulisi aktiivisesti luoda mahdollisuuksia haavoittuvuuden kohtaamiselle, luotettavuu-
den ja rehellisyyden periaatteiden ja muutoksen toteutumiselle (Levenson & Millis 2019, 482).

Tutkimukset erilaisissa haavoittavissa tilanteissa elävien naisten palvelukokemuksista, kohtaamisista
sosiaalityössä ja muissa auttamisjärjestelmissä kertovat, että naiset kokevat näissä kohtaamisissa hä-
peää, leimautumista ja tarpeidensa sivuuttamista (Kuronen, Virokannas & Salovaara 2021). Naisten
avunsaantia ja hoitoon hakeutumista vaikeuttavat yhteiskunnassa vallitsevat sukupuolittuneet odo-
tukset sekä naisia syrjivät ja stigmatisoivat palvelurakenteet ja toimintatavat (Virokannas 2017; Kart-
tunen 2021a; Salovaara 2021b). Erityisen haavoittuvassa asemassa palveluiden saatavuuden, niihin
pääsemisen ja kiinnittymisen näkökulmasta ovat naiset, joilla on rikostaustaa sekä samanaikaisia
muita ongelmia, kuten päihderiippuvuus ja traumatausta. Naisten elämäntilanne tulee herkästi mää-
riteltyä palvelujärjestelmässä pelkästään sosiaalisten ongelmien kautta. Yksipuolinen näkökulma asi-
akkaaseen ja hänen elämäntilanteeseensa jättää asiakkaan negatiivisuusloukkuun, jolloin hänen to-
delliset resurssinsa jäävät huomioitta. Rikoksettoman ja päihteettömän elämän aloittaminen vapautu-
misen jälkeen vaatii riittävää ja jo vankeudessa alkanutta tukea, jota ilman vapautuminen sysää naiset
takaisin vankeutta edeltäneisiin olosuhteisiin. Palveluiden, tuen ja turvan hakeminen sekä niiden saa-
minen koetaan kuitenkin vaikeana. Aiemmat huonot kokemukset saavat naiset jopa välttämään pal-
velujärjestelmässä asiointia sekä tukeutumaan vahingoittaviin lähisuhteisiin, mikä saattaa huonontaa
heidän tilannettaan ennestään. (Kuronen & Salovaara 2021; Salovaara 2021a; 2021b.) Oikea-aikai-
silla, naisten kokemustaustan ja palvelutarpeet huomioivilla palveluilla ja tuella on tärkeä merkitys
rikollisuudesta irtautumiselle ja yhteiskuntaan integroitumiselle vankilarangaistuksen jälkeen.

Tarve traumatisoitumisen tunnistavalle ja huomioivalle palvelumallille julkisissa palveluissa on il-
meinen. Traumatisoitumisella on sosiaalisen toimintakyvyn tasolle välittyviä vaikutuksia. Sosiaali-
nen toimintakyky viittaa yksilön arkipäivän elämisen taitoihin ja kykyyn toimia yhteiskunnan jäse-
nenä, joka sisältää sekä aineellisia että henkisiä resursseja, joita ihmisellä on käytössään (Koskinen
ym. 2011). Trauman välittyminen sosiaalisen toimintakyvyn tasolle on riski hyvinvoinnille, koetulle
elämänhallinnalle ja sosiaalisten suhteiden toimivuudelle ja sille, miten yksilö asemoituu suhteessa
yhteisöön ja yhteiskuntaan (Sosiaalisen toimintakyvyn... 2018). Traumatisoituminen voi vaikuttaa
pitkäkestoisesti yksilön toimintakykyyn, mielenterveyteen, fyysiseen, sosiaaliseen, emotionaaliseen
ja henkiseen hyvinvointiin (SAMHSA 2014).
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Oikeus- ja rangaistusjärjestelmä ja niiden käytännöt eivät tunnista traumojen osuutta vankilaan pää-
tyvien ihmisten taustoissa eivätkä niiden sukupuolittuneisuutta. Tämä heikentää järjestelmän kykyä
edistää traumataustaisten vankien integroitumista yhteiskuntaan ja kielteisten kehityskulkujen katkai-
semista. (Levenson & Willis 2019; Anderson ym. 2020.) Naisvankeihin on kuitenkin alettu kiinnittää
huomiota enenevissä määrin Rikosseuraamuslaitoksen naisvankiselvityksen (Tammi-Moilanen
2020) ja Laurea-ammattikorkeakoulun vuonna 2021 käynnistämän Naiserityisyys rikosseuraa-
musalalla -opintojakson myötä. Sen sijaan vankilasta vapautuvien ja muiden haavoittuvassa asemassa
elävien naisten palvelut ja naiserityisen työn kehittäminen ovat pitkälti kolmannen sektorin toimijoi-
den vastuulla, usein määräaikaisissa projekteissa. Järjestöjen tuottamat palvelut eivät kuitenkaan riitä
takaamaan tarkoituksenmukaisen ja kokonaisvaltaisen tuen tarjoamista. Myös julkisissa (jatkossa hy-
vinvointialueiden) palveluissa tulisi vahvemmin huomioida traumakokemukset ja naiserityisten pal-
veluiden tarve, ja vastata vapautuvien naisten tarpeisiin riittävästi ja systemaattisesti. Naiset saattavat
järjestelmän näkökulmasta olla haastavia useine tuen tarpeineen, joihin ei yksittäisellä työntekijällä
tai organisaatiolla ole kykyä vastata. Rikostaustaisten naisten näkökulmasta hyvinvointipalveluiden
saamisen logiikka on nykyisellään sattumanvarainen, ristiriitainen ja paradoksaalinen (Kuronen &
Salovaara 2021; Salovaara 2019; 2021a; 2021b).

Palveluiden kehittämisen kannalta on tärkeää tutkia rikos- ja päihdetaustaan vaikuttaneita seikkoja ja
hyödyntää tutkimustuloksia yhteiskuntaan takaisinliittymistä edesauttavan palvelumallin rakentami-
sessa. Yhteiskuntaan integroitumisen ja osallisuuden vahvistaminen edistävät kokonaisvaltaista kun-
toutumista ja ehkäisevät syrjäytymistä. (Hautala & Kaarakka 2018.) RITA-hankkeessa palvelujen
kehittämistyötä tehdään järjestötoimijoiden lisäksi yhdessä julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Näin
hankkeessa hyödynnetään laajaa osaamispohjaa ja asiantuntemusta, joka mahdollistaa pysyvien pal-
velujatkumoiden rakentamisen.

1.2. Tutkimuskysymykset

RITA-hankkeen pääkysymys on: Millaisia traumakokemuksia rikostaustaisilla naisilla on ja miten
palvelujärjestelmä voisi paremmin vastata niihin?

Pääkysymys jakautuu kolmeen osakysymykseen:

1. Millaisia traumakokemuksia naisvangeilla on ollut alaikäisenä ja aikuisiällä?
2. Miten traumakokemukset kytkeytyvät palveluiden käyttöön ja minkälaisia tukitoimia ja pal-

veluita naiset kokevat tarvitsevansa?
3. Millainen naiserityinen ja traumakokemukset huomioiva palvelumalli nykyisen palvelujärjes-

telmän pohjalta on mahdollista kehittää?

1.3. Tutkimuksen avulla syntyvät tutkimustulokset ja niiden tieteellinen vaikuttavuus

RITA-hanke tuottaa uutta empiiristä tutkimustietoa rikostaustaisten naisten traumakokemuksista ja
niiden vaikutuksista heidän palvelutarpeisiinsa. Traumakokemuksien olemassaolo on todettu useissa
tutkimuksissa (mm. Granfelt 2007; Lynch ym. 2012; Leverentz 2014). Kuitenkaan vastaavan laajuista
tälle kohdejoukolle suunnattua sekä traumakokemuksia moninaisesti ja koko aiemman elämänhisto-
rian ajalta luotaavaa tutkimusta ei Suomessa ole aiemmin tehty. Myös kansainvälisesti hanke tuottaa
merkittävän kontribuution sekä sosiaalityön että kriminologisen tutkimuksen kentälle. Tutkimuksen
tieteelliset tulokset julkaistaan kansainvälisissä ja kotimaisissa vertaisarvioiduissa lehdissä ja kokoo-
mateoksissa. Lisäksi tutkimuksen tuloksia esitellään kansainvälisissä ja kansallisissa konferensseissa.
Julkaisusuunnitelma on esitetty luvussa 2.1.
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1.4. VTR-haun painoalue

RITA-hanke liittyy ensisijaisesti VTR-haun tutkimuksen painoalalle 4 eli erityistä tukea tarvitsevien
asiakkaiden elämäntilanteisiin ja palvelutarpeisiin kohdistuvaan tutkimukseen. Hankkeessa ensinnä-
kin kartoitetaan yhden erityistä tukea tarvitsevan asiakasryhmän (vankilasta vapautuvat naiset) trau-
makokemuksia, joiden oletetaan vahvasti vaikuttaneen sekä vankilaan joutumisen taustalla että lisää-
vän tuen tarvetta vapautuessa. RITA-hanke liittyy myös painoalaan 2 eli sosiaalityön työmenetelmien
tutkimukseen. Hankkeessa tarkastellaan, kuinka nykyinen sosiaalipalvelujärjestelmä ja sosiaalityö sen
osana, kykenee vastaamaan traumatisoituneiden naisten tuen ja palveluiden tarpeisiin. Täten hank-
keessa tutkitaan myös sosiaalityön paikkaa ja roolia palveluiden järjestelmässä. Hankkeessa kehite-
tään ja pilotoidaan kerätyn tutkimustiedon pohjalta naiserityinen yhteistyö- ja palvelumalli, jonka
avulla voidaan paremmin vastata traumataustaisten naisten palvelutarpeisiin ja rakentaa palvelujat-
kumoita nykyisen pirstaleisen vankilasta vapautumisen jälkeisen palveluihin sitoutumattomuuden si-
jaan. Yhteistyö- ja palvelumallin kehittämisessä on mukana yhteistyötahoja, jotka esitelty tarkemmin
kohdassa 3.2.

2.     Toteutus

2.1. Työsuunnitelma ja aikataulu

RITA-hanke on kolmivaiheinen (Taulukko 1). Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan vankiloissa laaja
kysely- ja haastattelututkimus rikostaustaisten naisten traumakokemuksista ja niiden seurauksista.
Toisessa vaiheessa analysoidaan ensimmäisen vaiheen tulosten pohjalta palvelutarpeita ja -järjestel-
mää ja kehitetään vankiloiden ja vapautumisen jälkeisen auttamisjärjestelmän yhteistyö- ja palvelu-
malli riittävien, oikea-aikaisten, naiserityisten ja laadukkaiden palveluiden toteutumiseksi. Kolman-
nessa vaiheessa pilotoidaan kehitelty yhteistyö- ja palvelumalli kahdella paikkakunnalla.

Hanke käynnistyy syyskuussa 2022 eettisen ennakkoarvion (TUETTO) ja tutkimuslupien hakemi-
sella. Samaan aikaan avataan hankkeen nettisivut ja sosiaalisen median tiedotuskanavat. Taulukossa
1 on tiivistettynä hankkeen aikataulu sekä työ- ja julkaisusuunnitelma. Tutkimusryhmä ja työnjako
esitellään tarkemmin luvussa 3.1 sekä yhteistyökumppanit ja ohjausryhmä (OHRY) luvussa 3.2.

Tutkimushanketta ja sen tuloksia esitellään kotimaassa Sosiaalityön tutkimuksen päivillä 2023 ja
2024 (A) sekä ammattiyleisölle tarkoitetuilla Naisten päihde- ja vankilatyön verkostopäivillä 2024
(C). Kansanväliselle tutkijayhteisölle tuloksia esitellään European Society of Criminology konferens-
sissa (Firenze, Italia) 6.–9.9.2023 (B) sekä European Social Work Research konferenssissa (Vilna,
Liettua) 17.-19.4.2024 (D). Tämän lisäksi hankkeen etenemistä päivitetään säännönmukaisesti hank-
keen nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa (twitter) sekä esitellään kolme kertaa järjestettävissä, kai-
kille avoimissa Webinaareissa. Hankkeen päättöseminaari pidetään elokuussa 2024.

Hankkeen kirjallisia tuotoksia ovat viisi vertaisarvioitua artikkelia kansainvälisissä ja kotimaisissa
tieteellisissä lehdissä (esim. Nordic Social Work Research, International Journal of Prisoner Health,
British Journal of Social Work, European Social Work Research, Janus, Yhteiskuntapolitiikka, So-
siaalilääketieteellinen Aikakauslehti). Lisäksi hankkeesta raportoidaan sosiaalityön ja kriminologian
alan ammatillisissa lehdissä (Tiimi, Talentia ja Haaste). Hankkeen pohjalta julkaistaan koulutusma-
teriaali, joka on saatavilla avoimesti verkkojulkaisuna.
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Taulukko 1. Rita-hankkeen työsuunnitelma, aikataulu ja julkaisusuunnitelma

2.2. Tutkimusaineisto (data ja materiaali), tutkimusmenetelmät ja tutkimusympäristö

RITA-hankkeen empiirinen aineisto koostuu naisvangeille suunnatusta kyselytutkimuksesta (n= 130)
ja siihen kiinteästi liittyvistä haastatteluista (n=40). Kysely- ja haastatteluosioihin rekrytointi ja tie-
dotus tapahtuu samanaikaisesti. Vastaajien rekrytointi käynnistyy heti eettisen toimikunnan lausun-
non saamisen jälkeen syksyllä 2022 yhteistyöpalaverilla vankiloissa, jossa sovimme aineistokeruun
ajankohdan ja käytännön järjestelyt. Yhteistyössä henkilöstön ja etenkin vankilan psykologin kanssa
sovimme käytännön toimenpiteet eettisesti kestävään aineistonkeruuseen tammikuusta 2023 alkaen.
Hämeenlinnan, Vanajan ja Kestilän vankilat ovat lupautuneet alustavasti mukaan tutkimukseen ja
asiasta on konsultoitu etukäteen myös Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoa.

Kyselylomake (ks. Liite 1) pohjautuu strukturoituun, traumaattisten kokemusten kartoittamiseen ke-
hitettyyn TAQ-kyselyyn (Traumatic Antecedents Questionnaire). Kyselyn on kehittänyt psykiatri
M.D Bessel van der Kolk työryhmineen. (Luxenberg ym. 2001.) Kyselyssä on ikävaiheittain huolen-
pitoon, resursseihin ja traumaattisiin kokemuksiin liittyviä teemoja. TAQ-kyselyä on käytetty muun
muassa tutkittaessa lapsuuden traumakokemusten vaikutusta aikuisiän päihteidenkäyttöön. Se on yksi
rikos- ja päihdetaustaisten päihteettömyyden ja desistanssin itsearviointiin suositelluista välineistä
(Wanberg & Milkman 2010). Tutkimusryhmä on jo muokannut lomaketta kevyemmäksi, vastaajays-
tävällisemmäksi ja tutkimuksen kohderyhmälle soveltuvaksi. Haastattelujen tarkoituksena puolestaan
on syventää kyselyn tuottamaa tietoa naisvankien traumakokemuksista ja heidän saamastaan sosiaa-
lisesta ja terveydenhuollollisesta tuesta. Kyselyyn osallistuvilta naisilta kysytään kiinnostusta osallis-
tua myös haastatteluihin, jotka toteutetaan mahdollisimman pian kyselylomakkeen täyttämisen jäl-
keen. Haastattelut etenevät kyselylomakkeesta ilmenevien sekä naisten itsensä esille nostamien seik-
kojen pohjalta. Haastatteluissa ei käytetä valmiita kysymyksiä, vaan tilanne etenee keskustellen ja
keskustelun pohjana toimii kyselylomake ja siitä esille nousevat huomiot. Haastattelut paitsi keskit-
tyvät naisten kokemuksiin myös siihen, kuinka he ovat tulleet kohdatuksi palveluissa ja millaista pal-
velua he olisivat kokeneet tarvitsevansa.

VUOSI 2022 2023 2024
kuukausi 9-10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8
VAIHE I
Tutkimusluvat
TUETTO-lausunto
Infot vankiloissa
Aineistonkeruu
VAIHE II
Aineiston analysointi
Palvelumallin kehitys
VAIHE III
Mallin pilotointi
OHRY-kokoukset X X X X
Seminaarit A B A CD
TUOTOKSET
Webinaarit, päättösem-
inaari

X X X X

Artikkelit
Ammattijulkaisut
Nettisivut ja some
Koulutusmateriaali
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Kysely ja haastattelut toteutetaan Hämeenlinnan, Vanajan ja Kestilän vankiloiden naisvangeille. Hä-
meenlinnan vankila on Suomen ainoa pelkästään naisille tarkoitettu yksikkö (100 vankipaikkaa). Va-
najan vankila on naisille tarkoitettu 60-paikkainen avoyksikkö. Kestilän vankila on niin ikään avolai-
tos 46 naisvangille. Valitut vankilayksiköt sijaitsevat maantieteellisesti Hämeenlinnan ja Oulun ri-
kosseuraamuskeskusten alueilla ja edustavat mahdollisimman kattavasti Suomessa tuomiotaan suo-
rittavia naisia (Rikosseuraamuslaitoksen uusi organisaatiorakenne tulee voimaan 1.9.2022). Aineis-
tonkeruu sekä suljetussa vankilassa että avolaitoksissa takaa moninaisen rikostaustaisten naisten ryh-
män osallistumisen tutkimukseemme. Kysely ja haastattelut suoritetaan kaikissa kolmessa vankilassa
kahden tutkijan (Salovaara ja Törölä) yhteistyönä. Hankkeen tutkijat ovat paikan päällä vankiloissa
ja vastaavat kyselytutkimuksen toteuttamisesta eikä vankiloiden henkilökunnalla ole niihin pääsyä.
Kyselylomakkeen rakenteisessa muodossa olevat vastaukset koodataan SPSS-ohjelman tiedostoksi
ja analysoidaan määrällisin menetelmin. Haastattelut äänitetään ja pseudonymisoidaan ja litteroidaan
mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen. Haastattelujen analysoinnissa hyödynnetään ensisijai-
sesti laadullista sisällönanalyysiä ja tematisointia, ja näin saatuja tuloksia käytetään yhdessä kysely-
aineiston määrällisen analyysin kanssa tuomaan siihen syventävää ymmärrystä (mixed methods -lä-
hestymistapa). Laadullista haastatteluaineistoa analysoidaan myös erillään kyselyaineistosta, joka
mahdollistaa puolestaan aineiston narratiivisen analyysin, jossa naisten trauma- ja palvelukokemuk-
set on mahdollista jäsentää osaksi heidän elämänkulkuaan.

Alustavia empiirisiä tuloksia esitellään hankkeen ohjausryhmälle elokuussa ja yhteistyökumppaneille
suunnatussa RITA-seminaarissa syyskuussa 2023, johon osallistuu vankiloiden (KeV, VaV, HäV),
pilottipaikkakuntien (Vantaa, Tampere) ja järjestöjen (ml. kokemusasiantuntijat) edustajia. Seminaari
järjestetään erikseen molemmilla pilottipaikkakunnilla. Lisäksi kummallakin paikkakunnalla järjes-
tetään muita tapaamisia hankkeen 2. ja 3. vaiheiden aikana. Tarvittaessa tapaamisia voidaan järjestää
etäyhteyksin ajankäytön ja matkakustannusten säästämiseksi. Näissä tapaamisissa käytävää keskus-
telua ja saatavaa palautetta hyödynnetään kysely- ja haastattelutulosten lisäksi palvelujärjestelmän
analysoinnissa ja palvelumallin kehittämisessä. Hankkeen 2. ja 3. vaiheessa sovelletaan joustavasti
palvelumuotoilun ideoita. Se on toimijoita ja asiakkaita osallistava prosessi. Palvelumuotoilu sisältää
käyttäjälähtöisen lähestymistavan palvelujen kehittämiseen sen painottaessa asiakkaiden tarpeiden ja
toiveiden ymmärtämistä palvelujen kehittämisen lähtökohtana. (Lehto 2011, 10–11.) Palvelumallin
pilotoinnissa hyödynnetään myös asiakastapauskohtaisia kokeiluja.

Päävastuu tutkimushankkeesta on Jyväskylän yliopiston (JYU) Yhteiskuntatieteiden ja filosofian lai-
toksen (YFI) sosiaalityön oppiaineella. Hanke sijoittuu laitoksen painoalalle Hyvinvoinnin ja hoivan
politiikat ja kohdentuu erityisesti palvelujärjestelmän muutoksiin ja niiden vaikutuksiin kansalaisten
päivittäiseen elämään, sosiaaliseen turvallisuuteen ja oikeuksiin. Laitos tarjoaa monipuolisen ja tie-
teenalarajat ylittävän tutkimusympäristön ja akateemisen yhteisön, jossa on mahdollisuus kriittisesti
arvioida tutkimushankkeen metodologisia, teoreettisia ja käytännöllisiä kysymyksiä. JYU tarjoaa tut-
kimuksen teolle tarvittavat välineet, kuten laitteistot, ohjelmistot, tietoverkot, tietokannat ja muun
tarvittavan välineistön sekä henkilöstö-, hanke- ja kirjastopalvelut. Lisäksi laitos palkkaa tutkimus-
apulaisen, jonka työpanosta hanke voi hyödyntää avustavissa tehtävissä. Turun yliopistossa (UTU)
hanke sijoittuu Sosiaalitieteiden laitokselle, jonka tutkimuksessa painottuvat sosiaalinen eriarvoisuus,
hyvinvointi ja terveys ja sosiaalityön oppiaineessa mm. lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin,
lähisuhdeväkivallan sekä marginalisaation kysymykset. Toiminnassa korostuu moniammatillinen ja
-tieteinen yhteistyöverkosto. UTU:ssa toimii myös eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvin-
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vointiyhteiskunnan Lippulaivahanke INVEST (Suomen Akatemia) ja hanke linkittyy myös sen tut-
kimustematiikkaan. Itä-Suomen yliopistossa (UEF) hanke sijoittuu Oikeustieteiden laitokselle. Laitos
on monitieteisesti orientoitunut yhteisö ja yksi sen vahvuusalueita on empiirinen oikeustutkimus. Lai-
toksen Kriminologian tutkimusryhmän painopiste on rikosoikeudellisen järjestelmän toiminnan em-
piirisessä tutkimuksessa ja se harjoittaa oppiaine- ja tieteenalarajat ylittävää yhteistyötä. Kriminolo-
gian ja empiirisen oikeustutkimuksen kollektiivit tarjoavat hankkeeseen asiantuntevaa tukea aineiston
käsittelyyn, määrällisiin tutkimusmenetelmiin ja tiedon tuottamiseen sensitiivisellä tutkimusalueella.

2.3. Riskien arviointi ja vaihtoehtoinen toteutustapa

Merkittävänä riskinä hankkeelle on tutkittavien saavutettavuus ja kiinnostus hanketta kohtaa sekä
suostuminen osallistumiseen. Tähän on valmistauduttu panostamalla ja varaamalla riittävästi aikaa
vankien ja vankiloiden henkilökunnan tiedottamiseen hankkeesta ja siihen liittyvästä TAQ-kyselystä.
Riskiä madaltaa hankkeen tutkijoiden kokemus vankilaolosuhteista ja vankilassa tehtävästä aineis-
tonhankinnasta. Riskinä saattaa olla myös epäonnistuminen tutkimusten tulosten implementoinnissa.
Tähän hankkeessa on varauduttu rekrytoimalla monipuolista tutkimusosaamista vaiheiseen 2 ja 3,
jolloin mallin käyttöönotossa kyetään arvioimaan onnistumista laajamittaisesti. Tutkimuksen toteu-
tusajankohtaan osuu hyvinvointialueiden toiminnan alkaminen, joka saattaa muodostaa riskin mallin
pilotointivaiheessa. Pilotoinnin ja implementoinnin onnistumista tukee kuitenkin laaja ja sitoutunut
käytännön yhteistyökumppaneiden joukko sekä järjestökentältä että julkisista palveluista. Tutkimus-
eettiset, tietosuoja- ja tietoturvariskit ja niihin varautuminen on esitetty luvuissa 4.1 ja 4.3. Lisäksi
suunnittelussa on otettu huomioon mahdollinen Covid-19-pandemian jatkuminen, joka saattaa vai-
keuttaa ulkopuolisten pääsyä vankiloihin, jolloin henkilökohtaiset tapaamiset eivät onnistu. Tähän on
varauduttu etäyhteysmahdollisuudella. Pandemian seurauksena vankimäärät saattavat nousta, sillä
lyhytaikaisiin sakkojen muuntorangaistuksiin tuomittujen henkilöiden rangaistusten täytäntöönpanoa
lykätty. Näiden henkilöiden heikompi fyysinen ja psyykkinen kunto saattaa olla riski kyselyyn osal-
listumiselle.

3.     Tutkimusryhmä ja yhteistyötahot

3.1. Tutkimushankkeessa työskentelevät henkilöt ja hankkeen kannalta keskeiset ansiot

Tutkimushankkeen vastuullisena johtajana toimii sosiaalityön professori Marjo Kuronen (JYU). Hä-
nellä on yli 25 vuoden kokemus yliopistollisista tutkimus- ja opetustehtävistä sekä laaja kokemus
tutkimustyön johtamisesta ja ohjaamisesta. Nyt haettavaa hanketta taustoittaa projekti Haavoittuvissa
elämäntilanteissa olevat naiset hyvinvointipalvelujärjestelmän muutoksessa (SA 2016–20, PI Kuro-
nen), jonka tematiikkaa se jatkaa ja syventää. Kuronen on mukana NOS-HS rahoitteisessa (2022–24)
pohjoismaisessa verkostossa Everyday resistances in the Nordic welfare state (PI Majken Jul Søren-
sen, Østfold University College, Norja), jossa lähestytään palvelujärjestelmän asiakkuutta arkisen
vastarinnan käsitteen avulla. Tämä tukee myös nyt haettavaa hanketta. Kuronen toimi kahden RITA-
hankkeen tutkijan, Ulla Salovaaran ja Teija Karttusen väitöskirjojen pääohjaajana. Sekä hankkeen
johtajalla että muilla tutkijoilla on vahvaa osaamista sukupuolentutkimuksen alalta. Kurosen tutki-
mustoiminta on keskittynyt sosiaalityön ja sukupuolen kysymyksiin ja palvelujärjestelmän tutkimuk-
seen. Hänen tehtävänsä hankkeessa koostuvat osallistumisesta eri vaiheiden valmisteluun, yhteyden-
pitoon ja tapaamisiin ohjausryhmän ja yhteistyötahojen kanssa. Hän osallistuu hankkeen järjestämiin
tilaisuuksiin ja julkaisujen kirjoittamiseen. Hän vastaa hankkeen akateemisesta ja hallinnollisesta joh-
tamisesta ja talouden seurannasta. Kuronen käyttää hankkeeseen työaikaa työsuunnitelmansa puit-
teissa n. 10–15 % vuotuisesta kokonaistyöajastaan.
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Yliopistonopettaja, YTT Ulla Salovaaran (JYU) väitöskirja (2019) ja sen jälkeinen tutkimustoiminta
on keskittynyt rikostaustaisten naisten yhteiskuntaan integroitumiseen, tuentarpeisiin ja väkivaltako-
kemuksiin (Salovaara 2021a; 2021b; 2023 käsikirjoitus). Hän työskentelee sosiaalityön yliopiston-
opettajana ja oli sitä ennen Kurosen johtamassa SA hankkeessa väitöskirja- ja post doc –tutkijana.
Hänellä on pitkä käytännön työkokemus sosiaalityössä ja rikosseuraamusalalla. Salovaara toimii
hankkeen varajohtajana ja koordinoi sen toteutusta. Hän vastaa vankiloiden henkilöstön tiedottami-
sesta ja tutkittavien informoinnista yhdessä hankkeen muiden tutkijoiden kanssa ja on päävastuussa
kysely- ja haastattelututkimuksen toteuttamisesta ja osallistuu tutkimustulosten julkaisemiseen. Li-
säksi hän osallistuu keskeisesti hankkeessa tuotettavan palvelumallin kehittämiseen ja vastaa sen pi-
lotoinnista Tampereella. Salovaara työskentelee hankkeessa syksyn 2022 20 % työajastaan ja sen
jälkeen kokopäiväisesti.

Yliopistonlehtori, YTT Teija Karttunen (UTU) on tutkinut väitöskirjassaan (2019) ja sen jälkeisessä
tutkimustoiminnassaan naisten laitosmuotoista päihdehoitoa ja traumatisoitumista sekä päihdehoidon
toimivuutta (Karttunen 2021a, b ja c). Hän työskentelee Turun yliopistossa sosiaalityön yliopiston-
lehtorina. Hänellä on pitkäaikainen kokemus käytännön päihdehuollon sosiaalityöstä ja sosiaalityön
johtamisesta ja tämän myötä erittäin laajat verkostot ja yhteistyösuhteet palveluja edustavien organi-
saatioiden kanssa. Karttunen osallistuu hankkeessa erityisesti traumatisoitumisen käsitteelliseen jä-
sentämiseen, aineiston analysointiin ja tutkimustulosten julkaisemiseen ja on päävastuussa mallin pi-
lotoinnista Vantaalla. Karttunen työskentelee hankkeessa kokopäiväisesti elokuusta 2023 alkaen.

Yliopistotutkija, YTT Miisa Törölä (UEF) tutki sosiologian väitöskirjassaan (2019) syyntakeetto-
maksi arvioitujen rikoksentekijöiden sosiaalista taustaa, laitosuria ja yhteiskunnallista asemaa. Hän
on työskennellyt Kriminologian tutkimusryhmässä oikeustieteiden laitoksella tutkimushankkeissa,
joissa on tarkasteltu alentuneesti syyntakeisten henkilöiden vankeustuomioiden aikaista psykiatrista
hoitoa (2021), väkivaltariskin arvioimista rikosseuraamuksellisessa kontekstissa (Tolvanen ym.
2021) sekä kolmannen sektorin toimijan päihdeohjelman toteuttamista avovankilassa (Kilpeläinen &
Törölä käsikirjoitus). Hänellä on erityisasiantuntijuutta tilastollisten tutkimusmenetelmien soveltami-
sessa yhteiskuntatieteellisiin tutkimuskysymyksiin. Törölä on hankkeessa paitsi substanssin, myös
kvantitatiivisten menetelmien erityisasiantuntijana, ja osallistuu kyselylomakkeen kehittämiseen, ai-
neiston keräämiseen, analysointiin ja tutkimustulosten julkaisemiseen, mutta myös hankkeen kehit-
tämisosuuteen yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa. Törölä työskentelee hankkeessa 50 % työajas-
taan syksyn 2022 ja sen jälkeen kokopäiväisesti.

YTM Elli Jutila (JYU) on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi (sosiaalityö) syksyllä 2021.
Hänen pro gradu -tutkielmansa koski vankien vuosina 2015–20 eduskunnan oikeusasiamiehelle te-
kemiä kanteluita (Jutila 2021, 2022 käsikirjoitus). Jutila osallistuu kysely- ja haastatteluaineiston kä-
sittelyyn ja tutkimustulosten julkistamiseen, palvelujärjestelmän analysointiin, mallin kehittämiseen
ja pilotointiin yhdessä muiden tutkijoiden kanssa. Jutila työskentelee hankkeessa kokopäiväisesti elo-
kuusta 2023 alkaen.

Lisäksi JYU:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on sitoutunut palkkaamaan hankkeen ajaksi
tutkimusavustajan, joka on loppuvaiheen sosiaalityön opiskelija tai vastavalmistunut maisteri ja mah-
dollisesti myös aloittaa jatko-opintojaan hankkeessa. Hän avustaa koko tutkimusryhmää hallinnolli-
sissa ja tiedotustehtävissä (mm. hankkeen nettisivujen ja somekanavien luominen ja ylläpito, tilai-
suuksien järjestelyt), ja kirjallisuuden hankinnassa.
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3.2. Yhteistyötahot ja heidän keskeiset ansionsa hankkeen kannalta

RITA-hanke perustuu tiiviiseen yhteistyöhön kahden rikosseuraamuskeskuksen, kahden hyvinvoin-
tialueen ja niillä erityisesti Vantaan ja Tampereen kaupunkien, sekä usean kolmannen sektorin toimi-
jan ammattilaisten ja palvelun käyttäjien kanssa. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö,
Hämeenlinnan vankila (HäV), Vanajan vankila (VaV) ja Kestilän vankila (KeV) toimivat hankkeessa
sekä yhteistyötahoina että tutkimusaineiston hankintapaikkoina. Vantaan ja Tampereen kanssa toi-
mitaan aktiivisesti koko tutkimushankkeen ajan ja näillä paikkakunnilla toteutetaan kehitettävän mal-
lin pilotointi. Olemme olleet kaikkiin näihin yhteistyötahoihin yhteydessä, ja ne ovat alustavasti si-
toutuneet yhteistyöhön hankkeen ajaksi.

Naistenkartano ry:llä ja Vailla vakinaista asuntoa ry:llä on Supernovat -kehittämishanke (2021–23),
jossa luodaan vertaisuuteen perustuvaa ryhmätoimintaa vankiloissa, asunnottomana tai päihdekult-
tuurissa eläville naisille. Marjo Kuronen ja Teija Karttunen toimivat hankkeen ohjausryhmässä. Vas-
tavuoroisesti Supernovat -hanke on lupautunut tekemään yhteistyötä tutkimushankkeemme kanssa.
Heidän kauttaan saamme myös arvokasta kokemusasiantuntijuutta. Vantaan pilotoinnissa teemme
yhteistyötä Laurea-ammattikorkeakoulun rikosseuraamusalan koulutuksen ja rikostaustaisten koke-
musasiantuntijakoulutuksen (Keijo) kanssa. Tähän linkittyy yhteistyö Silta-Valmennusyhdistyksen,
Valo-Valmennusyhdistyksen ja Laurea-ammattikorkeakoulun RIKSU-kehittämishankkeen kanssa,
jonka tavoitteena on luoda rikostaustaisten naisten, naiseksi itsensä kokevien sekä muunsukupuolis-
ten henkilöiden tarpeita vastaava kuntoutus, jossa huomioidaan naiserityisen työn erityispiirteet.
Tampereen pilotoinnissa teemme yhteistyötä myös Kris-Tampere järjestön kanssa, joka tarjoaa ver-
taistukea rikostaustaisille ihmisille.

Yhteistyötahoilla on vankka kokemus rikostaustaisista asiakkaista, naiserityisen työn kehittämisestä,
traumatisoitumisen kysymyksistä, vankilasta vapautuvien tukemisesta ja kokemusasiantuntijuudesta.
Järjestötoimijoiden tietotaitoa rikostaustaisten naisten tuen tarpeista hyödynnetään koko hankkeen
ajan, ja erityisesti sen vaiheissa 2 ja 3, palveluiden kartoittamisessa ja yhteistyö- ja palvelumallin
kehittämisessä.

Hankkeelle nimetään ohjausryhmä, joka koostuu yhteistyötahojen asiantuntijoista. Sillä on tärkeä
rooli hankkeen eri vaiheissa. Se kokoontuu neljästi hankkeen aikana, kaksi kertaa kasvotusten ja kaksi
kertaa etäyhteydellä. Ohjausryhmään kuuluvat tutkimukseen osallistuvia vankiloita edustava Vana-
jan vankilan johtaja Kaisa Tammi, jolla on pitkä kokemus naiserityisen vankeuden kehittäjänä, Sil-
tavalmennuksen kehittämispäällikkö Maarit Suomela, joka on Riksu-hankkeen johdossa ja omaa pit-
kän työhistorian rikosseuraamusalalta, Aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelujen palvelupäällikkö
Minna Ryhänen Vantaan kaupungilta, vs. palvelupäällikkö Mari Selin-Kivenvuori Tampereen kau-
pungilta, asunnottomuutta ja rikostaustaisia naisia useita vuosikymmeniä tutkinut sosiaalityön do-
sentti VTT Riitta Granfelt, joka tuo hankkeen tueksi vahvan tutkimuskokemuksensa, sekä projekti-
päällikkö Ira Selkälä ja kokemusmentori/-asiantuntija NN Supernovat-hankkeesta. Lisäksi ohjaus-
ryhmään ovat lupautuneet Niuvanniemen sairaalan psykologit Sari Komonen ja Sanna Savolainen.
He ovat perehtyneet traumaorientoituneeseen työotteeseen, jota he soveltavat työssään ja antavat siitä
myös koulutusta oikeuspsykiatrisen hoidon alalla. He tuovat tärkeän kontribuution hankkeeseen juuri
traumaorientoituneen työskentelyn asiantuntemuksen kautta. Ohjausryhmään kutsutaan myös kaksi
kokemusasiantuntijaa, joita ei ole vielä nimetty.
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4.     Vastuullinen tiede

4.1. Tutkimuseettiset kysymykset

Tutkimushankkeessa noudatetaan TENKin määrittämiä yleisiä tutkimuseettisiä periaatteita sekä
JYU:n (ja osatoteuttajina toimivien yliopistojen) sitoumuksia vastuulliseen tieteeseen
https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/tutkimusetiikka/vastuullinen-tiede-jyvaskylan-yliopistossa ja sovelle-
taan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja
arviointimenetelmiä. Tutkimukselle haetaan ennen aineistonkeruun aloittamista JYU:n tutkimuseet-
tisen toimikunnan tutkimuseettinen ennakkoarviointi ja sen jälkeen tutkimuslupa Rikosseuraamuslai-
tokselta ja tarvittaessa muilta tutkimus- ja kehittämishankkeeseen osallistuvilta tahoilta (mm. pilo-
tointiin osallistuvilta kaupungeilta /hyvinvointialueilta).

Tutkittavien ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan sekä korostetaan osallistumisen va-
paaehtoisuutta. Tutkimukseen osallistuminen ja tilanteen tallentaminen on mahdollista kieltää, kes-
keyttää tai peruuttaa missä vaiheessa tahansa. Tutkittavat saavat kirjallisesti ja suullisesti riittävästi
tietoa hankkeen tavoitteista ja toteutuksesta, jotta tietoon perustuva suostumus on mahdollista antaa.
Suostumus kysytään kaikilta tutkimukseen osallistuvilta kirjallisesti. Hankkeessa huolehditaan, ettei
osallistumisesta aiheudu tutkittaville merkittäviä riskejä, vahinkoa tai haittoja. Tutkimukseen osallis-
tuvat vangit rekrytoidaan yhteistyössä vankiloiden työntekijöiden kanssa minimoidaksemme naisille
koituvia negatiivisia seurauksia, kuten esimerkiksi traumaattisen kokemuksen voimakasta ”uudel-
leenaktivoitumista”. Lisäksi pidämme huolen, että kyselyyn ja/tai haastatteluun osallistumisen tilanne
on osallistujille kokemuksena rauhallinen ja turvallinen. Tähän voidaan vaikuttaa haastattelutilan va-
linnalla ja siten, että aineistonkeruuseen osallistuu kokeneita haastattelijoita. Osallistujilla on mah-
dollisuus tukeen kyselyn ja/tai haastattelun jälkeen.

Hankkeessa kerättyjä aineistoja käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalainsäädännön edellyttä-
mällä tavalla. Hankkeen kyselyssä ja haastatteluissa osallistuvilta kerätään suorina henkilötietoina
kirjallinen suostumus. Lisäksi epäsuorina henkilötietoina kerätään tietoja tutkittavan perhetilanteesta,
koulutuksesta ja työhistoriasta sekä arkaluontoisia tietoja, kuten tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen
asiakkuudesta ja rikostaustasta, joten aineiston tietoturvalliseen säilyttämiseen ja käsittelyyn kiinni-
tetään erityistä huomiota JYU:n tietoturvasäännösten mukaisesti. Suostumuslomakkeet ja kerättävä
aineisto säilytetään erillään. Kyselyn paperiset vastauslomakkeet säilytetään lukitussa tilassa ja niiden
pohjalta laadittu määrällinen matriisi tietoturvallisella verkkoasemalla. Haastattelut nauhoitetaan tal-
lenteen salaavalla nauhurilla. Haastattelutallenteet litteroidaan tekstiksi ja pseudo-/anonymisoidaan,
jonka jälkeen tallenteet hävitetään. Kerättyjä tietoja säilytetään JYU:n verkkoasemalla, jonne kirjau-
dutaan henkilökohtaisella salasanalla. Tiedot ovat vain hankkeen vaitiolovelvollisen henkilöstön käy-
tössä eikä tutkimusryhmän ulkopuolisilla ole pääsyä niihin. Varmuuskopioita säilytetään vahvasti
suojatussa Nextcloud pilvitallennuspalvelussa JYU:n hallinnoimalla levypinnalla. Paperiset lomak-
keet säilytetään lukollisessa tilassa tutkimushankkeen ajan, jonka jälkeen ne hävitetään. Rekisterin-
pitäjänä toimii Jyväskylän yliopisto. Tutkimuksen metadata tallennetaan yliopiston Converis-tutki-
mustietojärjestelmään.

Kun aineistoa siirretään osatoteuttajina toimivien yliopistojen tutkijoille, se tehdään JYU:n tietotur-
vaohjeistuksen mukaisesti turvasähköpostia käyttäen ja siitä tehdään yliopistojen välillä henkilötie-
tojen käsittelysopimus. Hankkeen TAQ-kyselyn osalta sähköisessä muodossa oleva tutkimusaineisto
rinnakkaistallennetaan UEF:n IT-palveluiden hallinnoiman korkean suojaustason tutkijakohtaiselle
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LocalDrive-levytilalle (Itä-Suomen yliopiston ohje 2016), johon hankkeen tutkijalla on henkilökoh-
taiset käyttöoikeudet. Tutkimusaineiston säilyttämisessä noudatetaan UEF:n tietosuojakäytäntöjä.

4.2. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

RITA-tutkimushanke lisää tasa-arvoa kiinnittämällä huomioin erityisen haavoittuvassa asemassa ole-
vien naisten pääsyyn palvelujärjestelmän piiriin ja kehittämällä malli, joka huomioi naiserityiset tar-
peet. Keskittyminen naisiin on perusteltua, sillä rikostaustaiset naiset muodostavat marginaaliryhmän
sekä vankilassa että sen ulkopuolella. Hankkeessa vahvistetaan naisten saamia palveluita, joihin si-
toutumisen aste on traumakokemusten myötä usein madaltunut ja lisätään palveluiden kykyä tunnis-
taa ja huomioida heidän traumakokemuksiaan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistää se, että hank-
keen yhteistyökumppaneiden kautta kehittämisessä on mukana kokemusasiantuntijoita ja asiakkaina
olevia rikostaustaisia naisia. Tasa-arvo on huomioitu myös tutkimusryhmän koostumuksessa. Hank-
keen aihepiirin vuoksi kaikki tutkijat ovat naisia, ja hanke edistää post doc -vaiheessa olevien tutki-
joiden tutkimusuraa. Hankkeessa huomioidaan tutkimusryhmän jäsenten tasa-arvoisuus ja tutkijoilla
on yhdenvertaiset oikeudet hankkeen tulosten omistajuuteen.

4.3. Avoin tiede

Kaikki hankkeessa tuotettavat julkaisut tulevat olemaan avoimesti saatavissa (open access). Ne rin-
nakkaistallennetaan Jyväskylän yliopiston JyX-julkaisuarkistoon. Hankkeeseen on budjetoitu myös
rahoitusta open access –julkaisemiseen kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Julkaiseminen koti-
maisissa tieteellisissä lehdissä kohdennetaan avoimesti luettavissa oleviin. Ammattilaiset ja suuri
yleisö tavoittavat tiedon ja tutkimustulokset ammatti- ja järjestölehdistä, hankkeen nettisivuilta ja so-
siaalisen median kanavilta sekä seminaareissa, joihin hankkeen tutkijat osallistuvat ja järjestävät.

Hankkeen päätyttyä anonymisoitu kyselyaineisto tallennetaan Tietoarkistoon rajatusti käytettäväksi,
mikäli tutkimukseen osallistuvien suostumus aineiston jatkokäytölle on. Tallennettuja haastatteluja
ei tietosuojasyistä avata jatkokäyttöön, sillä niiden täydellinen anonymisointi on erittäin haasteellista,
ellei mahdotonta. Muita hankkeen aikana koostuvia materiaaleja (muistiinpanot, kokousmuistiot ym.)
ei avata jatkokäyttöön, sillä ne eivät ole yhtenäinen aineistokokonaisuus, vaan ovat yhteydessä hank-
keen kokonaisuuteen.

4.4. Kestävän kehityksen tavoitteet

Hanke edistää kestävän kehityksen tavoitteista ennen kaikkea tavoitetta yhdenvertaisiin mahdolli-
suuksiin hyvinvointiin, sillä rikostaustaisten naisten elämässä on useita hyvinvointia vaarantavia te-
kijöitä. Hankkeen tutkimus- ja kehittämistuloksia on mahdollista hyödyntää luotaessa yhdenvertaisia
ja hyvinvointia tukevia palveluita ja parantamaan naisten mahdollisuuksia yhteiskuntaan integroitu-
miseen heidän tarpeensa huomioivan palvelumallin avulla. Lisäksi hanke tavoittelee vaikuttavien ih-
misten yhteiskuntaa osallistamalla järjestötoimijoita, kokemusasiantuntijoita, ammattilaisia ja tutki-
joita yhteiseen toimintaan ja dialogiin. Tavoitteena on myös, että rikostaustaiset naiset voisivat tuntea
olevansa vaikutusmahdollisuuksia omaavia kansalaisia. Hankkeen suunnittelussa on kiinnitetty huo-
miota resurssiviisaaseen ja luonnon kannalta järkevään liikkumiseen mm. etäyhteyksiä hyödyntä-
mällä ja matkustusjärjestelyin.

5.     Yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus tiedeyhteisön ulkopuolella

Tutkimus kohdentuu näennäisesti määrällisesti marginaaliseen ryhmään, mutta rikostaustaiset naiset
ovat samalla paljon palveluita tarvitsevia ja erityisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita ja samalla pal-
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velujärjestelmälle ja yhteiskunnalle runsaasti kustannuksia aiheuttavia, mikäli heidän palvelutarpei-
siinsa ei pystytä ajoissa puuttumaan (ks. Hujala ym. 2019). Eri tutkimusten mukaan 10 prosenttia
joko palveluiden asiakkaista tai palvelun piirissä olevasta väestöstä aiheuttaa noin 70–80 prosenttia
sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista (Tuloksellisuustarkastuskertomus 2017, 7).  Näemme
myös, että heidän tilanteeseensa ja palvelutarpeisiinsa keskittyvää tutkimusta on mahdollista soveltaa
myös muiden haavoittuvassa asemassa olevien, kuten väkivaltaa kokeneiden ja/tai päihde- ja mielen-
terveysongelmista kärsivien naisten auttamistyössä. Lisäksi hankkeessa kehitettävää mallia voitaneen
soveltaen hyödyntää myös vankilasta vapautuneiden miesten kohdalla.

Rikostaustaisten naisten palvelut yleensä ja traumataustan tunnistavat palvelut erityisesti ovat raken-
tuneet yksittäisten käytännön toimijoiden ja etenkin kolmannen sektorin paikallisten toimintojen ja
lyhytkestoisten hankkeiden varaan. Hankkeessa yhdistetään kerättyyn tutkimustietoon käytännön so-
siaalityön ja kolmannen sektorin kentällä jo oleva tieto, jota yhdessä ammattilaisten ja kokemusasi-
antuntijoiden kanssa työstetään suunniteltaessa traumataustan tunnistavia naiserityisiä palveluita.
Hankkeessa pilotoitavan yhteistyö- ja palvelumallin avulla mahdollistetaan rikostaustaisten naisten
parempi kiinnittyminen palveluihin sekä strukturoitu malli, jolla palveluihin kiinnittymistä voidaan
tehostaa. Kehitettävässä mallissa aikuissosiaalityö on vankilasta vapautuvien palveluohjauksessa kes-
keisessä, ohjaavan viranomaisen asemassa, ja sen rooli ulottuu vapauden valmistelusta riittävien pal-
veluiden organisoimiseen. Pitkällä aikavälillä oikealaatuiset ja -aikaiset palvelut ja niihin sitoutumi-
nen säästävät yhteiskunnan varoja, saavat naiset kiinnittymään yhteiskuntaan ja lisäävät hyvinvointia.
Rikostaustaisten naisten hyvinvointi ei koske vain heitä itseään, vaan se heijastelee lapsiin, partnerei-
hin ja lähiyhteisöön.

RITA-hankkeessa panostetaan aloitusvaiheesta alkaen tiedon avoimuuteen ja yhteistyöhön käytännön
toimijoiden kanssa. Hanke tuottaa lisäksi verkossa saatavana olevan koulutusmateriaalin, jonka
avulla kehitettävää yhteistyö- ja palvelumallia on mahdollista levittää hyvinvointialueille ja Rikos-
seuraamuslaitoksen yksiköihin. Hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on, että myös julkisen sek-
torin palveluihin juurtuisi laajasti naiserityinen ja traumakokemukset tunnistava ja huomioiva yhteis-
toimintamalli. Kehitetyn mallin jalkauttamisessa hankkeen tutkijat tekevät tiivistä yhteistyötä eri ta-
hojen kanssa ja mm. osallistuvat puhujina ammattilaisille ja suurelle yleisölle suunnattuihin tapahtu-
miin. Lisäksi tutkimushankkeen tuloksia esitellään ammattilaisille suunnatuissa artikkeleissa sekä
tutkimushankkeen järjestämässä päätösseminaarissa.
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TAQ Traumatic Antecedents Questionnaire / Aiempien traumaattisten kokemusta kartoitus

Copyright: Bessel A. van der Kolk

Suomennos: Kimmo Absetz

Kyselyn muokkaus RITA-hankkeeseen: Miisa Törölä ja Ulla Salovaara

Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus

Nimi:_____________________________________________________________

Päivämäärä:______________ Ikä:______ Sukupuoli:______________________

Siviilisääty:_______________ Koulutustausta:____________________________

Ammatti:__________________________________________________________

Täyttöohjeet: Tällä kyselylomakkeella sinua pyydetään kuvailemaan kokemuksia, joita sinulla o on

saattanut olla pienenä lapsena, kouluikäisenä lapsena, murrosikäisenä sekä aikuisena. Merkitse

kuhunkin kohtaan missä määrin lause kuvaa omaa kokemustasi alaikäisenä (0-17) tai täysi-ikäisenä

(18 tai vanhempi).

Asteikon lukemat on määritelty kokemuksen yleisyyttä (kuinka usein) tai sen intensiteettiä (kuinka

paljon) kuvaavilla sanoilla; ole hyvä ja valitse korkein kysymykseen tuleva numero. Jos et pysty

vastaamaan johonkin kohtaan, ole hyvä ja merkitse silloin vaihtoehto ET ("en tiedä").

Käytä aina korkeinta kysymykseen tulevaa lukua:

0 = ei koskaan tai ei ollenkaan

1 = toisinaan tai jonkin verran

2 = usein tai paljon

ET = en tiedä
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VÄITTÄMÄ IKÄ KUINKA USEIN /

KUINKA PALJON

1. Yleisesti ottaen tunsin olevani turvassa ja että

minusta huolehdittiin.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

2. Joku varmisti, että nousin ylös aamuisin ja menin

kouluun.

0-17 0   1   2   ET

3. Olin todella hyvä jossakin asiassa (kuten urheilu,

harrastus, koulu, työ tai jokin luovan toiminnan

muoto).

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

4. Minulla oli hyviä ystäviä (vai ainakin yksi hyvä

ystävä).

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

5. Tunsin läheisyyttä ainakin yhteen sisaruksistani. 0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

ei sisaruksia

6. Jollakin perheessäni oli niin monia ongelmia, että

minulle jäi vain vähän huomiota

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

7. Minusta tuntui, ettei kukaan välittänyt olinko

elossa vai kuollut.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

8. Minulla oli joku perheen ulkopuolinen ihminen,

jolle saatoin puhua, kun jokin asia kotona vaivasi

minua.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

9. Perheessäni on salaisuuksia, joista minun ei

kuulunut tietää.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

10. Vanhempani uskoivat minulle asioita, jotka saivat

minut tuntemaan oloni vaivautuneeksi.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

11. Vanhempani erosivat tai asuivat erossa toisinaan. 0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

12. Asuin eri aikoina eri ihmisten kanssa (esimerkiksi

eri sukulaisten kanssa tai sijaiskodeissa/-

perheissä).

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET
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VÄITTÄMÄ IKÄ KUINKA USEIN /

KUINKA PALJON

13. Joku minulle läheinen ihminen kuoli. 0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

14. Minulla oli vakava sairaus ja/tai jouduin olemaan

sairaalahoidossa.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

15. Joku minulle läheinen ihminen oli hyvin sairas tai

joutui onnettomuuteen, jonka seurauksena joutui

olemaan sairaalahoidossa.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

16. Joku minulle läheinen ihminen on/oli

loukkaantunut vakavasti tai kuollut väkivaltaisesti

onnettomuudessa, tappelussa tai rikoksen

yhteydessä.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

17. Mikään mitä tein ei vanhempieni mielestä ollut

kyllin hyvää.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

18. Perheeni jäsenet nimittelivät minua loukkaavasti. 0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

19. Säännöt perheessäni olivat

epäjohdonmukaisia/vaihtelevia.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

20. Saamani rangaistukset olivat

epäoikeudenmukaisia.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

21. Riidellessään ja tapellessaan vanhempani

vahingoittivat toisiaan ruumiillisesti.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

22. Vietin aikaani kodin ulkopuolella eikä kukaan

tiennyt missä olin.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

23. Perheessäni oli henkilöitä, jotka eivät kyenneet

hallitsemaan itseään.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

24. Kukaan ei tiennyt mitä perheeni sisällä

todellisuudessa tapahtui.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET
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VÄITTÄMÄ IKÄ KUINKA USEIN /

KUINKA PALJON

25. Näin perheessäni ruumiillista väkivaltaa. 0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

26. Joku perheestäni joutui lääkäriin tai

sairaalahoitoon väkivallan seurauksena.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

27. Jollakulla perheessä oli alkoholi-, lääke- tai

huumausaineongelmia.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

28. Käytin itse väärin alkoholia ja/tai lääke-/

huumausaineita.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

29. Huoltajieni alkoholi tai lääke/huumausaineiden

käyttö esti heitä pitämästä minusta huolta.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

30. Joku minua lähellä oleva ihminen pieksi, potki tai

löi minua.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

31. Olin tilanteessa, jossa olin vakuuttunut, että saisin

ruumiinvamman tai menettäisin henkeni.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

32. Joku perheeni ulkopuolinen ihminen hyökkäsi

kimppuuni.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

33. Olin vakavassa onnettomuudessa. 0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

34. Näin seksuaalisia asioita, jotka säikäyttivät minua. 0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

35. Joku (minua vanhempi) kosketti minua

seksuaalisesti vastoin tahtoani tai yritti saada

minut koskettamaan itseään.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

36. Joku pakotti minut tai uhkasi vahingoittaa minua

ruumiillisesti, jos en suostuisi tekemään jotakin

seksuaalisesti.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET

37. Minulla on ollut jokin muu hyvin pelottava tai

traumaattinen kokemus, jonka aikana tunsin

voimakasta pelkoa, avuttomuutta tai kauhua.

0-17

18 tai vanhempi

0   1   2   ET

0   1   2   ET
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VIIMEINEN KYSYMYS KUINKA PALJON

38. Miten vaikeaa, järkyttävää tai ahdistavaa oli

vastata näihin kysymyksiin?

0   1   2   ET

Kiitoksia vastauksistasi ja osallistumisesta tutkimukseen!

Olisitko kiinnostunut osallistumaan kyselylomakkeen aiheita ja aikaisempia kokemuksiasi eri

tukipalveluista käsittelevään haastatteluun? Haastattelu tehdään mahdollisimman pian tämän

kyselyn jälkeen. Ennen haastattelua sinulle kerrotaan tarkemmin haastattelusta ja oikeuksistasi

haastatteluun osallistujana.

Jos olet kiinnostunut, merkitse rasti alla olevaan ilmoittautumisosioon.

ILMOITTAUTUMINEN HAASTATTELUUN

Suostun haastateltavaksi □  (rasti ruutuun)
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