
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elämän on muututtava 

Naisvankien vankeusaikaiset kuntoutustarpeet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Riikka Päivikki Kanervo 
     

Helsingin yliopisto 
    Valtiotieteellinen tiedekunta 
    Yhteiskuntapolitiikka 
    Pro gradu-tutkielma 
    Huhtikuu 2015   
        



 

 
 
 
 
 

 
Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty  
Valtiotieteellinen tiedekunta 

Laitos – Institution – Department 
Sosiaalitieteiden laitos 

Tekijä �– Författare  – Author 
 Riikka Päivikki Kanervo 
Työn nimi – Arbetets titel – Title 
 Elämän on muututtava – naisvankien vankeusaikaiset kuntoutustarpeet 
Oppiaine – Läroämne – Subject 
Yhteiskuntapolitiikka 
Työn laji – Arbetets art – Level 
 Pro gradu tutkielma 

Aika – Datum – Month and year 
Huhtikuu 2015 

Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages 
80 (+5) 

Tiivistelmä – Referat – Abstract 
 
Naisvangit ovat pieni, noin 8 prosentin vähemmistö miesvaltaisessa vankilamaailmassa, jonka toiminnot ja kuntoutusohjelmat on 
kehitetty miesenemmistön lähtökohdista käsin. Naiseuteen liitettyjen kulttuuristen käsitysten, arvojen ja normien johdosta naisten 
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mielenterveysongelmat sekä henkisen, fyysisen ja seksuaalisen väkivallan kokemukset ovat naisvankien keskuudessa erittäin 
yleisiä. Vaikka naisvangit ovat rikollisia, ovat he taustoiltaan usein myös monenlaisen hyväksikäytön ja alistamisen uhreja. 
Vankeuslaissa (767/2005) vankeusajan tavoitteeksi määritellään rikoksettoman elämäntavan ja yhteiskuntaan sijoittamisen 
edistäminen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia erityisiä kuntoutustarpeita naisvangeilla on ja miten näihin tarpeisiin 
vankeusaikana vastataan. 
 
Tutkimuksen aineisto muodostui kuuden naisvangin, sekä kuuden naisvankien kuntoutuksen parissa työskentelevän työntekijän 
haastatteluista. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joka mahdollisti haastateltavien vapaan 
kerronnan. Haastateltaville annettiin tilaa kuvailla omin sanoin tilannettaan ja kokemuksiaan, sekä nostaa heille tärkeitä teemoja. 
Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisesti laadullisen sisällönanalyysin keinoin, jonka avulla aineistosta haettiin kiinnostavia 
teemoja, eroja ja yhtäläisyyksiä. Analyysivaiheessa aineistosta nousi kolme pääteemaa, jotka keskittyvät vankeusaikaisiin 
kokemuksiin kuntoutuksesta, muutoshalukkuuteen sekä ajatuksiin tulevaisuudesta.  
 
Naisvankien kuntoutuksen parissa työskentelevien työntekijöiden mukaan naiserityisyys tulisi huomioida paremmin 
vankeinhoidossa. Naiserityisyyden työntekijät määrittelivät herkkyydeksi naisvankien erityisasemaa ja -tarpeita kohtaan. 
Naisvangeilla on työntekijöiden mukaan usein huono itsetunto ja puutteellinen tai täysin olematon käsitys omista rajoista.  
 
Naisvangit kokivat vankeusaikana olevansa ”poissa omasta elämästään”, ja tämä tuntui raskaalta. Myös ikävä rakkaiden luokse 
varjosti vankeusaikaa. Vankila tarjosi kuitenkin ajan ja paikan elämän tärkeiden asioiden äärelle pysähtymiseen, sekä omaan 
kuntoutumiseen keskittymiseen. Tukea toivottiin sekä tarvittiin äitiyteen, päihteisiin, väkivaltaan ja itsetuntoon liittyviin teemoihin. 
Vankeusaikainen kuntoutustarjonta koettiin pääosin hyväksi, ja kuntoutuksesta oli saatu työkaluja vaikeiden asioiden 
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vertaistuen saamisen, mutta ei sovi kaikille. Jotkut aiheet ovat liian kipeitä ryhmässä käsiteltäviksi. Vapautumisen jälkeiseen aikaan 
liittyi toiveita, mutta myös huolenaiheita. Tulevaisuudelta toivottiin tavallista arkea omassa kodissa. Vangin leiman pelättiin 
kuitenkin pilaavan työllistymismahdollisuudet. Myös mahdolliset epäonnistumiset vapautumisen jälkeen pelottivat. 
 
Naiserityiselle kuntoutukselle on vankeinhoidossa selkeä tarve. Naisvankien parissa työskentelee jo nyt ammattitaitoista ja 
osaavaa henkilökuntaa. Kuntoutushenkilöstöä ja naiserityisyyden huomioimista tarvittaisiin kuitenkin enemmän, jotta 
vankeusaikaisen kuntoutuksen avulla voitaisiin todella auttaa naisvankeja rikoksettomaan elämäntapaan ja yhteiskuntaan 
sijoittumisessa.  
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'
1'Johdanto'

'

Naisvangit' ovat' rikosseuraamusalalla' marginaali,' jonka' määrä' on' kaksinkertaistunut'

1990Qluvulta' nykyiseen' noin' 8' prosenttiin' kokonaisvankimäärästä.' Vankeustuomiota'

istuva'nainen'on'poikkeus,'joka'on'rikkonut'paitsi'lakia,'myös'sukupuoleensa'liitettyjä'

rooliodotuksia' vastaan.' Naisen' tehtävä' on' kautta' aikojen' ollut' hoivata' ja' huolehtia'

perheestään,'eikä'rikollisuus'istu'tähän'kodinhengettären'rooliin.''

'

Naisvangit'ovat'monella'tapaa'huonoQosaisia.'Tilastojen'valossa'fyysisen'ja'psyykkisen,'

sekä' seksuaalisen' väkivallan' kokeminen' lapsuudessa' ja' lähisuhteissa' on' naisvankien'

keskuudessa'enemmänkin'sääntö'kuin'poikkeus.'Traumaattiset'kokemukset'ovat'naisQ

vangeilla' erittäin' yleisiä,' samoin' mielenterveysQ' ja' päihdeongelmat.' Naisvangit' ovat'

miehiin'verrattuna'huonommin'koulutettuja,'yli'puolella'naisvangeista'ei'ole'minkäänQ

laista'peruskoulun' jälkeistä'koulutusta' ja'suuri'osa'naisvangeista'on'ollut' työttömänä'

ennen'vankilaan'joutumista.'(Joukamaa'ym.'2010,'28Q29.)''

'

Vankeuslaki' (767/2005)'määrittää' vankeusajan' tavoitteeksi' rikoksettoman' elämäntaQ

van'ja'yhteiskuntaan'sijoittumisen'edistämisen.'Moni'naisvanki'on'akuutin'päihdeQ'tai'

mielenterveysongelman' takia' saattanut' syrjäytyä' yhteiskunnan' tukipalveluista' jo' enQ

nen'vankilaan'päätymistään.'Vankila'saattaa'olla'monelle'naisvangille'paikka,'jossa'he'

pääsevät'ensimmäistä'kertaa'tarvitsemansa'hoidon'ja'avun'piiriin.'Kuntoutustarve'on'

naisvankien' kohdalla' ilmeinen.' Vankeusaikaisen' kuntoutuksen' keskiössä' olevat' päihQ

teet,'rikollisuus' ja'asunnottomuus'ovat'ensisijaisesti'miesten'ongelmia.'Tämän'seuraQ

uksena' vankiloiden' kuntoutusohjelmat' on' kehitetty' miesten' lähtökohdista' käsin,' eiQ

vätkä'ne'vastaa'sellaisenaan'naisvankien'tarpeisiin.'(Granfelt'2004,'197.)''

'

Suomessa' rikosseuraamusalalla' on' vasta' viime' vuosina' alettu' tiedostaa' naisvankien'

erityistarpeet,' mutta' vankiloiden' arjen' käytännöissä' on' vielä' paljon' kehitettävää.'

Naiset'näkyviksi'–'työryhmän'selvitys'(Karsikas'ym.'2008)'toi'esille'naisvangeille'tarkoiQ

tettujen' tukimuotojen' sekä' kuntoutuksen' vähäisyyden' ja' satunnaisuuden.' Vankien'

sijoittamisessa'painotetaan'kotipaikkaläheisyyttä,' jonka'vuoksi'naisvankeja'sijoitetaan'
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miesvaltaisten'vankiloiden'pieniin'naisyksiköihin.'Pahimmillaan'naisvankien'asiat'eivät'

ole' kenenkään' vastuulla,' eikä' henkilökunnalla' ole' valmiuksia' tunnistaa' ja' kohdata'

naisvankien'tarpeita.'Tilanne'on'parempi'vankiloissa,'joissa'naisvankeja'on'määrällisesQ

ti'enemmän.''

'

Vankeudesta' vapautuvien' ja' heidän' läheistensä' asioita' ajava' kolmannen' sektorin'

järjestö'Kriminaalihuollon'tukisäätiö'on'ollut'huolissaan'naisvankien'tilanteesta.'Tämä'

naisvankien' vankeusaikaista' kuntoutusta' sekä' kuntoutuksen' kehittämistarpeita' käsitQ

televä'tutkimus'syntyi'vastaamaan'tähän'tiedontarpeeseen.''

'

Tutkielmani'tarkoituksena'on'selvittää,'millaisin'toimin'rikoksettoman'elämäntavan'ja'

yhteiskuntaan' sijoittumisen' tavoitteita' edistetään' naisvankien' vankeusaikana.' ErityiQ

sesti' tarkastelun' kohteena' ovat' vankeusaikaiset' kuntoutusmahdollisuudet' sekä' se,'

miten'hyvin'ne'palvelevat'naisten'omia'tarpeita.'

'

Tutkimuskysymykseni'ovat:''

1) Millaisia' erityisiä' kuntoutustarpeita' naisvangeilla' on' vankeusaikana' ja' miten'

nämä'tarpeet'tulevat'huomioiduksi'vankilan'arkipäivässä?''

2) Millaisena'vankeusaika'koetaan?'

3) Millaista' kuntoutusta' naisvangit' ovat' vankeusaikana' saaneet?' Entä' millaista'

kuntoutusta'he'kaipaavat?'

4) Mitkä' tekijät'ovat'vaikeuttaneet' tai'estäneet'naisvankien'kuntoutukseen'osalQ

listumista?'

5) Millaiseksi'naisvangit'arvioivat'kuntoutuksen'merkityksen'omassa'elämässään?'

'

Työn'aineistona'käytetään'naisvankien'ja'naisvankien'kuntoutuksen'parissa'työskenteQ

levien'erityistyöntekijöiden'haastatteluita.'Analyysimenetelmänä'on'laadullisen'aineisQ

ton'sisällönanalyysi.''

'

Tutkimukseni'alussa'(luku'2)'esittelen'tutkimukseni'viitekehyksen.'Kerron'ensin'lyhyesQ

ti' Suomen' rikosseuraamusjärjestelmästä' sekä' vankeuden' täytäntöönpanoprosessista.'

Tämän' jälkeen' kerron' kuntoutuksesta' yleensä,' sekä' vankilaympäristössä' tapahtuvan'
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kuntoutuksen'erityispiirteistä.'Luvun'lopussa'määrittelen'tutkimukseni'keskeiset'käsitQ

teet' ja' kuvaan' naiserityisyyttä' aikaisemman' tutkimuskirjallisuuden' avulla.' Luvussa' 3'

kerron'tarkemmin'tutkimuksen'toteuttamisesta'ja'aineistosta.'Perehdyn'myös'laadulliQ

seen' sisällönanalyysiin' ja' tutkimukseni' eettisyyteen.' Tutkimuksen' tulokset' esittelen'

neljässä'luvussa,'joista'ensimmäisessä'(luku'4)'keskityn'työntekijöiden'haastatteluihin.'

Luvut' 5Q7' kertovat' naisvankien' vankeusaikaisista' kuntoutustarpeista,' sekä' niiden' toQ

teutumisesta.'Lopuksi'luvussa'8'esitän'pohdintaa'tutkimukseni'tuloksista.''

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'
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2'Tutkimuksen'viitekehys'ja'keskeiset'käsitteet'

'

Tässä'luvun'alussa'esittelen'tutkimuksen'viitekehyksen,'sekä'keskeiset'käsitteet.'AlkukQ

si'kerron'lyhyesti'Suomen'rikosseuraamusjärjestelmästä'ja'Rikosseuraamuslaitoksesta.'

Seuraavaksi' esittelen' pääpiirteittän' vankeusrangaistuksen' täytäntöönpanoprosessin,'

sekä'kerron'lyhyesti'vapautuvien'vankien'ja'heidän'omaistensa'kanssa'työskentelevän'

Kriminaalihuollon' tukisäätiön' toiminnasta.' Tämän' jälkeen' kuvaan' kuntoutusta' ensin'

yleisellä'tasolla,' jonka'jälkeen'syvennyn'vankeinhoidon'kuntoutukseen'sekä'vankilaan'

kuntoutusympäristönä.'Lopuksi'esittelen' tutkielmani'keskeiset'käsitteet,' sekä'naiseriQ

tyisyyttä'aikaisemman'tutkimuksen'valossa.''

'

'

2.1'Suomen'rikosseuraamusjärjestelmä'

'

Rikosseuraamusjärjestelmän' taustalla'vaikuttaa'kriminaalipolitiikka,' jonka' tavoitteena'

on' ehkäistä' rikoksia,' ylläpitää' oikeudenmukaista' oikeusjärjestelmää,' rangaista' rikolliQ

sista'teoista'sekä'minimoida'rikollisuudesta'aiheutuvia'kustannuksia.'Suomen'rikosseuQ

raamusjärjestelmä' kuuluu' oikeusministeriön' toimialaan.' Käytännön' tasolla' rikosseuQ

raamusjärjestelmä' koostuu' poliisin,' syyttäjän,' tuomioistuinten' sekä' RikosseuraamusQ

laitoksen' alaisuudessa' toimivien' vankiloiden' toiminnasta.' (Oikeusministeriö'

13.10.2012.)'

'

Rikosseuraamuslaitos-

'

Rikosseuraamuslaitoksen'perustehtävä'on' vastata' yhdyskuntarangaistuksen' toimeenQ

panosta,' sekä' yhdyskuntaQ' ja' vankeusrangaistusten' täytäntöönpanosta.' RikosseuQ

raamuslaitos' myös' ylläpitää' vankiloita,' jotka' ovat' jakautuneet' EteläQSuomen,' ItäQ' ja'

PohjoisQSuomen' sekä' LänsiQSuomen' rikosseuraamusalueille.' (Rikosseuraamuslaitos'

25.10.2013.)'Rikosseuraamuslaitoksen'ensisijaisena'tavoitteena'on'lisätä'yhteiskunnan'

turvallisuutta,' pyrkimällä' uusintarikollisuuden' vähentämiseen.' Vankiloissa' huolehdiQ

taan'sekä'vankien'että'henkilökunnan'turvallisuudesta'ja'vankeusaika'pyritään'hyödynQ
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tämään' niin,' että' se' tukisi' vankeja' rikoksettomaan' elämäntapaan' ja' edistäisi' yhteisQ

kuntaan'sopeutumista.'(Rikosseuraamuslaitos'17.1.2011.)''

'

Rikosseuraamuslaitoksen'toiminnan'keskeiset'arvot'ovat'ihmisarvon'kunnioittaminen,'

oikeudenmukaisuus,'usko'yksilön'mahdollisuuksiin'muuttua'ja'kasvaa,'sekä'turvallisuus'

(Rikosseuraamuslaitos' 10.11.2014).' Rikosseuraamuslaitoksen' strategiassa' vuosille'

2011Q2020'rangaistusten'painopistettä'ollaan'siirtämässä'suljetuista'laitoksista'avolaiQ

toksiin,'muun'muassa' sähköisen'valvonnan'avulla.'Vankeustuomion'edetessä'valvonQ

taa'pyritään'suunnitelmallisesti'vähentämään'asteittaisen'vapautumisen'kautta,' jossa'

vanki' siirtyy' vapauteen' ensin' avolaitoksen' ja' sitten' valvotun' koevapauden' kautta.'

(Rikosseuraamuslaitos'17.1.2011.)'

'

Vankeuden-täytäntöönpanoprosessi -

'

Vankeuslain'(767/2005)'mukaan'vankeusrangaistus'on'pantava'täytäntöön'viipymättä,'

heti' kun' tuomio' on' saanut' lainvoiman.' Vankeuden' täytäntöönpanon' tavoitteena' on'

yhteiskunnallisella' tasolla' turvallisuudesta' huolehtiminen' ja' yksilötasolla' vankeusranQ

gaistukseen' liittyvien'haittojen'vähentäminen.'Näitä' tavoitteita'edistetään'käytännön'

tasolla' huolehtimalla' vankiloiden' sisäisestä' turvallisuudesta' sekä' tukemalla' vankia'

vankeusajasta'selviytymisessä.'(Myhrberg'2002,'55.)'

'

Vankeuden' täytäntöönpanossa' noudatetaan' niin' sanottua' normaalisuusperiaatetta,'

jonka' mukaan' vankilan' olot' on' järjestettävä' mahdollisimman' pitkälti' vastaamaan'

yhteiskunnassa'vallitsevia'elinoloja'(Vankeuslaki'767/2005).'Vankilaan'sijoitettaessa'on'

otettava' huomioon' vangin' kotipaikka,' yhteyksien' säilyminen' lähiomaisiin' tai' muihin'

läheisiin,' ikä,' sukupuoli,' terveydentila,' rangaistuskertaisuus,' vangin' aikaisempi' rikolliQ

suus' ja' vangin'oma' toivomus' sekä'mahdollisuudet' sijoittua'vankeusaikaiseen' toiminQ

taan.'Vankia'ei'tule'sijoittaa'suljetumpaan'vankilaan'tai'vankilan'osastoon'kuin'vankiQ

lan' järjestys' ja'turvallisuus'sekä'vankilassa'pitämisen'varmuus'edellyttävät.' (VankeusQ

laki'767/2005.)!

'
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Vankeus'on'suunnitelmallinen'prosessi,' jonka' tavoitteena'on' lisätä'vangin'valmiuksia'

palata'yhteiskuntaan'sen'”mahdollisimman'täysivaltaisena'jäsenenä”.'ArviointikeskukQ

sessa' laaditaan'jokaiselle'vangille'rangaistusajan'suunnitelma,' jonka'pohjana'on'arvio'

vangin' uusimisriskitekijöistä,' sekä' asioista' jotka' tukevat' rikoksettomaan' elämäntaQ

paan.' (Blomster' ym.' 2014,' 23.)'Uusimistodennäköisyyteen' ja' rikolliseen' käyttäytymiQ

seen' vaikuttavia' tekijöitä' ovat'muun'muassa' rikosmyönteinen' ystäväpiiri,' päihderiipQ

puvuus,'koulutuksen'ja'palkkatyön'väheksyntä,'päihderiippuvuus'ja'psyykkisen'hoidon'

tarve.'(Hypén'2002,'216Q217.)'Suunnitelman'yleisimmät'tavoitteet'liittyvät'työllisyyden'

parantamiseen,' koulutuksen' hankkimiseen,' päihdeongelmaan' puuttumiseen' ja' rikosQ

myönteisyyden'vähentämiseen.'(Portti'vapauteen'2012.)'

'

Rangaistusajan' suunnitelman' avulla' vanki' voidaan' ohjata' päihdekuntoutukseen' tai'

psykologin'tapaamisiin.'Myös'läheisten'ihmissuhteiden'ylläpito'voi'olla'yksi'suunnitelQ

man' tavoitteista.' (Blomster' ym.' 2014,' 23).' Suunnitelmaa' tarkennetaan' vankeuden'

kuluessa' ja' tuomion' loppuvaiheessa' sitä' täydennetään' vapautumissuunnitelmalla'

(Grönholm'2002,'157).'

'

Vapautumisen' valmistelu' alkaa' jo' hyvissä' ajoin' ennen' vapautumista.' Vapautumisen'

valmisteluun'liittyy'tiedot'vangin'toimeentulosta'ja'asumisesta'vapautumisen'jälkeen.'

Samoin' pyritään' huolehtimaan,' että' vankeusaikana' alkanut' päihdekuntoutus' jatkuisi'

myös' siviilissä.' Rikosseuraamuslaitoksen' tavoitteena' on,' että' mahdollisimman' moni'

vanki' vapautuisi' asteittain,' siirtymällä' vankeusaikana' suljetusta' laitoksesta' avolaitokQ

seen'ja'sieltä'mahdollisesti'koevapauteen.'(Rikosseuraamuslaitos'17.1.2011.)'

'

Vuodesta'2006'voimaan'tullut'koevapaus'on'mahdollistanut'vangin'sijoittamisen'vanQ

kilan' ulkopuolelle' aikaisintaan' kuusi' kuukautta' ennen' vapautumista.' Valvottu' koevaQ

paus'toimii'saatettuna'siviiliin'paluuna'ja'sen'tarkoituksena'on'edistää'vangin'valmiukQ

sia' sijoittua' yhteiskuntaan' suunnitelmallisen' ja' asteittaisen' vapautumisen' kautta.'

Valvottuun' koevapauteen' kuuluu' vangin' velvollisuus' pysyä' asunnossaan' ja' osallistua'

hänelle' määrättyyn' päivittäiseen' toimintaan,' sekä' sitoutuminen' päihteettömyyteen.'

(Laki'valvotusta'koevapaudesta'629/2013.)'
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Kriminaalihuollon-tukisäätiö-

'

Kriminaalihuollon' tukisäätiö' on' rangaistuksesta' vapautuvien' ja' heidän' läheistensä'

selviytymistä' ja' elämänhallintaa' edistävä' kolmannen' sektorin' valtakunnallinen' asianQ

tuntija' ja' palveluntuottaja.' Kriminaalihuollon' tukisäätiön' juuret' ovat' vuonna' 1869'

perustetussa' Suomen'Wankeusyhdistyksessä.' Kriminaalihuollon' tukisäätiö' kehittää' ja'

tukee'kuntouttavaa' jälkihuoltojärjestelmää' ja'alan' järjestöQ' ja' vapaaehtoistyötä,' sekä'

tuottaa'pääkaupunkiseudulla' tukiasumispalveluja'vankilasta'vapautuneille.'Toiminnan'

tavoitteena'on'uusintarikollisuuden'ehkäisy,'sekä'nykyistä'kuntoutuspainotteisempi'ja'

asiakkaiden'tarpeita'paremmin'vastaava'jälkihuoltojärjestelmä'rangaistuksesta'vapauQ

tuville.'(Kriminaalihuollon'tukisäätiö'2011,'8.)''

'

Kriminaalihuollon' tukisäätiö' tekee'merkittävää' työtä'myös'vankiloissa.' Säätiö'on'palQ

kannut'Vanajan'vankilaan'sosiaalityöntekijän,'koska'Vanajan'vankilan'henkilöstöön'ei'

sosiaalityöntekijän' virkaa' kuulu.' Aikaisemmin' vartijat' joutuivat' vartijakoulutuksensa'

pohjalta'selvittämään'asunnottomuutta,'työttömyyttä,'köyhyyttä'ja'lastensuojeluasioiQ

ta'(Granfelt'2007,'76).'Kriminaalihuollon'tukisäätiö'on'myös'kehittänyt'Hämeenlinnan'

vankilassa' pyörivän' TerveQohjelman,' jonka' tavoitteena' on' saada' päihdeongelmaiset'

vangit'huolehtimaan'paremmin'terveydestään.'(Kriminaalihuollon'tukisäätiö'2011,'17.)'''

'

'

2.2'Kuntoutus'

'

Kuntoutus' voidaan' määritellä' ihmisen' tai' ihmisen' ja' ympäristön' muutosprosessiksi,'

jonka'tavoitteena'on'toimintakyvyn,'itsenäisen'selviytymisen,'hyvinvoinnin'ja'työllisyyQ

den' edistäminen.' Kuntoutus' on' suunnitelmallista' ja'monialaista,' usein' pitkäjänteistä'

toimintaa,' jonka' tavoitteena' on' lisätä' kuntoutujan' elämänhallintaa.' Valtioneuvoston'

kuntoutusselonteossa' todetaan,' että' vaikka' lakisääteinen' kuntoutus' perustuu' todetQ

tuun'oireeseen,'sairauteen,'vajaakuntoisuuteen'tai'vammaan,'on'kuntoutuksen'perusQ

teiksi' alettu' vähitellen' katsoa'myös' työkyvyn' heikkenemisen' tai' vakavan' sosiaalisen'

syrjäytymisen'uhka.'(Valtioneuvoston'kuntoutusselonteko'2002.)'

'
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Kuntoutus'voidaan'jakaa'eri'osaQalueisiin,'perinteisimmin'lääkinnälliseen,'kasvatukselQ

liseen,' ammatilliseen' ja' sosiaaliseen' kuntoutukseen.' Sosiaalinen' kuntoutus' korostaa'

nimensä'mukaisesti'ihmisen'ja'sosiaalisen'ympäristön'vuorovaikutuksen'ja'yhteensopiQ

vuuden'merkitystä.'(Vilkkumaa'2004,'29).!Kuntoutuksen'taustalla'olevassa'ajattelussa'

ovat'viime'vuosina'painottuneet'lääketieteellisen'vamman'tai'toiminnan'vajavuuksien'

korjaamisen' sijasta' kuntoutujan'omiin' voimavaroihin' ja' ympäristöön'kohdistuvat' toiQ

menpiteet'(Karsikas'2006,'13).'

!

Marjo' Romakkaniemi' (2011)' korostaa' sosiaalisten' seikkojen' merkitystä' psyykkisistä'

ongelmista'toipumisessa.'Esimerkiksi'mielenterveyden'häiriöistä'kuntoutuminen'sisälQ

tää' paljon' enemmän' kuin' toipumista' itse' sairaudesta.' Kuntoutuminen' on' samalla'

”toipumista' sairauden' aiheuttamasta' syrjinnästä,' arvostuksen' puutteesta,' kaventuQ

neista'mahdollisuuksista,' itsemääräämisen' puutteesta' sekä' romuttuneiden' unelmien'

tuottamista' seurauksista”' (mts.' 43).' Naisvankien' kohdalla' sosiaalisen' ulottuvuuden'

huomioiminen' on' erityisen' tärkeää,' sillä' heidän' taustastaan' löytyy' usein' köyhyyttä,'

traumaattisia'kokemuksia'ja'sosiaalista'syrjäytymistä.!

'

Kuntoutuksen'keskeiseksi' tavoitteeksi'asetetaan'nykyään'elämänhallinta'tai'valtaistuQ

minen'(empowerment).'Tällä'tarkoitetaan'yksilön'ja'ympäristön'tasapainoista'suhdetQ

ta,' tilannetta,' jossa' ihminen'osaa' toimia' omassa' ympäristössään.' Kuntoutus' voidaan'

nähdä'myös'oppimisprosessina,'jonka'aikana'kuntoutuja'joutuu'tutkimaan'elämänsä'ja'

tulevaisuutensa'perusteita'ja'tavoitteita'tiiviimmin'kuin'ehkä'missään'muussa'elämänQ

sä'vaiheessa.'(Järvikoski'&'Härkäpää'2008,'57.)''

'

Ilpo'Vilkkumaa'(2004,'31)'kuvaa'kuntoutusta'ajallisena'kuntoutusQ'tai'kuntoutumisproQ

sessina,' jossa' sekä' kuntoutuja' että' kuntoutuspalvelujen' antaja' ovat' molemmat' vasQ

tuussa'prosessista.'Kuntoutus'jatkuu'varsinaisen'kuntoutumistapahtuman'jälkeen,'kun'

kuntoutuja'prosessoi'kysymyksiä'siitä'kuka'olen,'mistä'tulen,'mihin'menen.'VankeusaiQ

kaa'voi'itsessään'ajatella'kuntoutumisprosessina,'jonka'aikana'työstetään'omaa'uutta'

identiteettiä' ja' yritetään' jäsentää' menneisyyttä' loogiseksi' kokonaisuudeksi.' KuntouQ

tuksen' vaikeimpia' arvokysymyksiä' on' se,' tavoitellaanko' kuntoutuksella' yhteiskunnan'
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ihanteita,'vai'yksilön'valtaistamista.'Yleensä'tavoite'on'jotain'tältä'väliltä,'tilanne,'jossa'

sekä'yhteiskunnan'että'yksilön'tarpeet'ja'edut'huomioidaan.'(Vilkkumaa'2004,'26.)'

'

Kuntoutus-vankeinhoidossa-

'

Vankeinhoidossa' tapahtuva' kuntoutus' on' välineellistä,' koska' siihen' liittyy' pyrkimys'

uusintarikollisuuden' vähentämiseen.' Myönteistä' kehitystä' tapahtuu' myös,' jos' vanki'

syyllistyy' vapauduttuaan' lievempiin' ja' harvempiin' rikoksiin,' ja' rikoskierre' hidastuu.''

Muita'vankeusaikaisen'kuntoutuksen'myönteisiä'seurauksia'voi'olla'myös'terveydentiQ

lan,'arjen'taitojen' ja'sosiaalisten'taitojen'kehittyminen,'sekä'päihteiden'käytön'väheQ

neminen.'(Karsikas'2006,'11.)'

'

Vankeinhoitoon' ja' vankilan' päivittäisiin' toimintoihin' sisältyy' paljon' kuntoutuksen'

luonteista' toimintaa,' jolla' pyritään' parantamaan' ja' ylläpitämään' yksilön' toimintaQ' ja'

työkykyä.' Kuntouttavaksi' voi' laskea' kaikki' ne' toiminnot,' joilla' pyritään' vaikuttamaan'

yksittäisen'vangin'rikosmyönteisyyden'vähenemiseen'ja'yhteiskuntaan'sijoittumiseen.'

Vangin'kuntoutumista'edesauttavia'palveluita'vankilassa'ovat' työtoiminta,'opetustoiQ

minta,'sosiaalityö,'terveydenhoito,'hengellinen'työ'ja'vapaaQajan'toiminta.'Vankiloissa'

on' tarjolla' erityisiä' kuntoutusohjelmia,' jotka' kohdistuvat' päihteisiin,' väkivaltaan' ja'

vihan'hallintaan.'Vankiloissa'on'myös'sosiaaliseen'kuntoutukseen' tähtääviä'ohjelmia,'

joihin'sisältyy'arjen'ja'yhteiskunnallisten'taitojen'harjoittelua,'perhetyötä'sekä'vapauQ

teen' valmentavia' ohjelmia.' Vankien' kuntoutustarpeet' huomioiden' kuntouttavaa' toiQ

mintaa' ja' ohjelmia' tarvittaisiin' huomattavasti' enemmän.' Nykyisellään' tarvitsevia' on'

niin'paljon,'että'laadukasta'ja'monipuolista'kuntoutusta'ei'pystytä'järjestämään'riittäQ

västi.'(Karsikas'2006,'10–12,'18).'

'

Vankilakierteeseen' joutuneet' vangit' ovat' aikuisväestön' monella' tasolla' syrjäytynein'

väestönosa' (Haapasalo' 2006,' 37).' Riitta'Granfeltin' (2007,' 50)' sanoin' ”vankeinhoidon'

arkipäivässä' kohdataan' ihmisenä' olemisen' kaikkein' raskaimpia' ulottuvuuksia,' kuten'

itsetuhoisuus,'kärsimys,'pahuus,'hylätyksi'tuleminen'ja'epätoivo”.'Monen'vangin'histoQ

riaan' on' kertynyt' lapsuudesta' saakka' vaikeita' elämänkokemuksia,' ja' vanki' itse' on'

saattanut' aiheuttaa' paljon' kärsimystä' myös' muille.' Vankien' joukossa' on' myös' moQ
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niongelmaisia' vankeja,' joilla' on' päihdeongelman' lisäksi' vaikeita'mielenterveysongelQ

mia.'Nämä'vangit'ovat'vaarassa'jäädä'kuntoutuksen'ulkopuolelle,'koska'päihdekuntouQ

tuksen'valintakriteerit'eivät'heidän'kohdallaan'täyty.'Olisi'tärkeää,'että'myös'monionQ

gelmaisilla' vangeilla' olisi'mahdollisuus' kuntoutukseen,' eikä' heitä' jätettäisi' oman' onQ

nensa'nojaan,'”koppihoitoon”'sellin'suljettujen'ovien'taakse.'(Granfelt'2007,'149.)'

'

Vankeinhoidon'kuntoutus'on'1990Qluvulta' alkaen'perustunut' vahvasti' niin' sanottuun'

ohjelmatoimintaan.' Usein' puhutaan' myös' kognitiivisQbehavioraalisista' toimintaohjelQ

mista,'joilla'pyritään'vaikuttamaan'ihmisen'ajatteluun.'Kognitiivinen'viittaa'ajatteluun,'

havainnointiin,'päättelyyn'ja'tunteisiin,'behavioraalinen'puolestaan'käsittää'toiminnan'

tason.'Kaikilla'kognitiivisQbehavioraalisilla'ohjelmilla'voidaan'katsoa'olevan'se'yhteinen'

ihmiskäsitys,'että'ajattelu'määrää'ihmisen'toimintaa.'Näin'ollen'vaikuttamalla'henkilön'

ajatteluun'voidaan'vaikuttaa'myös'siihen,'miten'henkilö'käyttäytyy' ja'mitä' ratkaisuja'

hän'tekee.'ToimintaohjelmaQtermillä'pyritään'ilmaisemaan,'että'kysymys'ei'ole'terapiQ

asta,' vaan' toimintamuodosta,' joka' perustuu' pitkälle' vangin' omaan' aktiivisuuteen' ja'

uusien'taitojen'harjoitteluun.'(Suomela'2002,'222.)''

'

Vankiloiden' kuntoutusohjelmat' keskittyvät' erilaisten' teemojen' ympärille,' joita' ovat'

muun'muassa' päihteet,' väkivalta' ja' rikoksettomaan' elämäntapaan'motivointi.'OhjelQ

mat'on'kehitetty'vastaamaan'enemmistön,'eli'miesvankien'tarpeisiin.'Ohjelmatarjonta'

vaihtelee' vankiloittain.' Naisvangeille' on' vankilasta' riippuen' tarjolla' työtoimintaa,'

kuntoutusta,' koulutusta' sekä'harrastustoimintaa.' Toimintojen' valikoima'on'kuitenkin'

suppeampi,'mikä' johtuu'naisvankien'pienestä'määrästä.'Myös'harrastustoiminnat'on'

kehitetty' miesten' tarpeista,' ja' siksi' ne' harvoin' vastaavat' naisvankien' taipumuksia.'

(TammiQMoilanen'2002,'186–187.)'

'

Vaikka' suurin' osa' ohjelmatoiminnasta' vastaa' pääasiassa' miesvankien' tarpeisiin,' on'

naisvangeille' kehitetty' myös' oma' kuntoutusohjelma.' Rikosseuraamuslaitos' hankki'

vuonna' 2009' käyttöönottoQoikeudet' tähän' Norjassa' kehitettyyn' VINNQohjelmaan'

(Rikosseuraamuslaitos' 30.9.2013).' VINNQohjelma' on' poikkeuksellisen' kokonaisvaltaiQ

nen' nimenomaan' naisille' suunnattu' kuntoutusohjelma,' joka' käsittää' 14' naisten' eläQ

män' osaQalueita' sivuavaa' teemaa' (mm.' rajat,' rakkaus,' väkivalta,' muutos' ja' valinta).'
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Ohjelmassa'motivoidaan'naisia'muutokseen,'joka'auttaa'avaamaan'uusia'vaihtoehtoja'

ja'mahdollisuuksia'parantaa'elämänlaatua'sekä'motivoi'elämään'ilman'rikoksia.'VINNQ

ohjelman' voi' suorittaa' sekä' yksilötyöskentelynä' että' ryhmämuotoisena.' (Höjdahl' &'

Störksen'2009.)'

'

Ohjelmatoiminnan' lisäksi'koulutus'on'yksi'keskeinen'keino'vangin'kokonaisvaltaiseen'

kuntouttamiseen'ja'se'voi'olla'keskeisessä'roolissa'myös'vangin'voimaantumisen'proQ

sessin'käynnistymisessä.'Pirjo'Näkin'(2006,'125)'mukaan'”vankilaQaikainen'koulutus'on'

yksi' tärkeimmistä'yhteiskuntaan' integroivista' toiminnoista,' jossa'voimavaraistuminen'

tapahtuu'vangin'omasta'halusta”.'Koulutus'mahdollistaa'ihmisenä'kasvamisen'ja'kehitQ

tymisen,'sekä'antaa'eväitä'sijoittua'yhteiskuntaan'vankeustuomion' jälkeen.'VankeusQ

aikana'suoritettu'tutkinto'tai'sen'osa'parantaa'mahdollisuuksia'jatkokoulutukseen'sekä'

edistää'vangin' työllistymistä'vapautumisen' jälkeen.'Koulutuksen'avulla'voidaan'myös'

pienentää'vangin'riskiä'syyllistyä'uusiin'rikoksiin.'(Blomster'ym.'2014,'24.)'

'

Kriittisin' vaihe' rikoksettoman' elämäntavan' omaksumisessa' on' vapautuminen.' Olisi'

tärkeää,'että'vangilla'olisi' vapautumisvaiheessa'asunto,' turvattu'perustoimeentulo' ja'

mielekästä'tekemistä'päivissään.'Lisäksi'olisi'tärkeää,'että'henkilö'pystyy'hallitsemaan'

oman'taloudellisen'tilanteensa.'Tämän'vuoksi'vankeusaikainen'kuntoutus'ei'yksin'riitä'

tukemaan' vangin' yhteiskuntaan' sijoittumista,' vaan' vapautumisvaiheeseen' tarvitaan'

toimivia'kuntoutusjatkumoja'vankilan'ja'julkisten'palvelujen'välillä.'Olisikin'olennaista,'

että'muut'yhteiskunnan'toimijat'vastaisivat'osaltaan'tämän'ryhmän'kuntoutustarpeeQ

seen.'Vapautuvia'vankeja'voidaan'pitää'aikuissosiaalityön'vaativimpana'kohderyhmäQ

nä.'(Karsikas'2006,'12,'18–'19).''

'

Vankila-kuntoutusympäristönä-

'

Vankila'on'kuntoutusympäristönä'haastava'ja'ristiriitainen,'koska'vangit'tulevat'vankiQ

laan' ensisijaisesti' suorittamaan' rangaistustaan' (Karsikas' 2006,' 13).' Ankea,' karu' ja'

yksitoikkoinen'vankilaympäristö'voi' ruokkia' ja'entisestään'pahentaa'psyykkisiä'ongelQ

mia.'Voikin'olla'vaikea'tietää,'milloin'vanki'reagoi'vankeuteen'ja'milloin'taas'psyykkiset'

oireet' liittyvät' vangin' persoonallisuuteen.' Vankilaa' on' kritisoitu' siitä,' että' se' tuottaa'
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rikollisuutta'eristämällä'vangit'monin'eri'tavoin'ympäröivästä'yhteiskunnasta.'(HaapaQ

salo'2006,'37–38.)'

'

Suljetuissa'laitoksissa'on'väistämättä'lästä'myös'kuntoutusta'haittaavia'tekijöitä,'kuten'

vankilan' ankea' fyysinen' ympäristö,' sekä' vangin' itsemääräämisoikeuden' vähäisyys.'

Pahimmillaan'vanki'saa'määrätä'vain'omista'ajatuksistaan,'kaikki'muu'sanellaan'ulkoQ

puolelta' vankilan' työntekijöiden' toimesta.' Vankilaympäristö' ei' tarjoa' ärsykkeitä' ja'

vankiloiden'toimintojen'valikoima'on'hyvin'rajattu.'Vangeilla'ei'välttämättä'ole'päivisQ

sään' tarpeeksi'mielekästä' tekemistä.' Vankilassa' ei' ole'mahdollisuutta' yksityisyyteen,'

kun'kaikkea'valvotaan'ja'pahimmillaan'sellin'joutuu'jakamaan'useamman'vangin'kansQ

sa.' Kontaktit' ulkomaailmaan' vähenevät' huomattavasti' vankilaan' tultaessa.' Läheisiin'

voi' pitää' yhteyttä' vain' puhelimitse' tai' postitse,' ja' yhteydenpitoa' säätelevät' vankilan'

sisäiset'käytännöt'ja'säännöt.'(Haapasalo'2006,'38–39.)'

'

Eri' vankiloissa' on' tarjolla' erilaisia' kuntoutusmahdollisuuksia.' Keskeistä' on' kuitenkin'

ilmapiiri,' joka' saattaa' etenkin' suljetussa' vankilassa' olla' painostava,' turvaton' ja' jopa'

pelottava.'Väkivallan'pelko'ja'uhka'toisten'vankien'taholta'saattaa'olla'läsnä'jatkuvasti'

(Haapasalo'2006,'38).'Vankiloiden'suuri'täyttöaste'saattaa'kiristää'ilmapiiriä,'ja'vähenQ

tää'yksittäisten'vankien'mahdollisuutta'osallistua'kuntouttavaan' toimintaan' (Karsikas'

2006,'13).'Vankeusaikana'voi'tapahtua'myös'kielteistä'oppimista,'joka'saattaa'vahvisQ

taa'rikoksentekijän' identiteettiä' ja'näin'heikentää'yhteiskuntaan'kiinnittymistä'(KarsiQ

kas' 2006,' 13).' Tällöin' vaarana'on,' että' vanki' sosiaalistuu' yhteiskunnan' sijasta' rikolliQ

seen'alakulttuuriin'(Hemilä'2007,'118–119).''

'

Vankilassa' on' myös' kuntouttavia' elementtejä.' Säännöllinen' päivärytmi,' terveydenQ

huolto' sekä'päivittäiset'ateriat' tarjoavat'mahdollisuuden'kuntoutumiseen.'Myös' työQ

toiminta,'opiskelu'sekä'muu'toiminta'edesauttavat'vangin'toimintakyvyn'säilymistä,'ja'

parhaillaan' vanki' voi' toteuttaa' itseään' näissä' toiminnoissa.' Vankilan' kuntoutusohjelQ

milla'on'suuri'merkitys,'yhteiskunnan'palvelujärjestelmän'ulkopuolelle'jääneille'vankila'

voi'olla'viimeinen'mahdollisuus'päästä'kuntouttavan'toiminnan'piiriin.'(Karsikas'2006,'

13.)''

'
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2.4'Käsitteiden'määrittelyä''

'

Sukupuolella' ja' siihen' liittyvillä' rooliodotuksilla' on' suuri' merkitys' siinä,' millaisena'

naisvanki' näkee' itsensä' ja' miten' ympäröivä' yhteiskunta' häneen' suhtautuu.' Tässä'

luvussa'avaan'naiseuden'käsitettä'sukupuolentutkimuksen'klassikon'Simone'de'BeauQ

voirin'avulla.'Kuvaan'naisten'rikollisuutta,' sekä'esittelen'naisvankeja' tilastojen' ja' tutQ

kimuksen'avulla.'Lopuksi'esittelen'naiserityisyyttä'aikaisemman'tutkimuksen'valossa.'

'

Naiseus-ja-sukupuoliroolit -

'

Sukupuolentutkimus'ymmärtää'naiseuden'paljon'muunakin'kuin'biologiana.'Simone'de'

Beauvoir' (1949,' tässä' 1999)' kirjoittaa' teoksessaan' Toinen! sukupuoli!miehen' olevan'

normi' ja' naisen' jotain'mikä'määritellään' aina'miehen' kautta.'Miesnormi' edustaa' de'

Beauvoirin'mukaan'kaikkea'positiivista'ja'neutraalia,'siinä'missä'nainen'on'jotain'negaQ

tiivista.' Kaikkiin' naiseen' liittyviin' määritelmiin' voidaan' de' Beauvoirin' mukaan' nähd'

liittyvän'erilaisia'rajoituksia,' jotka'estävät'naista'toimimasta'oman'elämänsä'subjektiQ

na.' Miehen' ruumis' toimii' yhdyssiteenä' ympäröivään' maailmaan,' naisen' sen' sijaan'

toimii'pahimmillaan'vankilana,'joka'estää'naista'toimimasta'haluamallaan'tavalla.''

'

Maailma' näyttäytyy' de' Beauvoirin' (1999,' 188)'mukaan' naisille' aivan' erilaisena' kuin'

miehille.'Miesnormi'antaa'miehelle'oikeuden'olla'oma'itsensä'ja'tarvittaessa'puolustaa'

omaa' identiteettiään' jopa' väkivalloin,' tulee' naisen' vain' hiljaa' alistua' ja' sopeutua.''

Väkivaltaan' turvautuminen'ei'ole'naisille' sallittua.'De'Beauvoirin'ajatukset'näyttäytyQ

vät'60'vuotta'myöhemmin'edelleen'ajankohtaisina'naisiin'kohdistuvien'rooliodotusten'

valossa.'

'

Sukupuoliroolit'tarkoittavat'niitä'käsityksiä,'arvoja'ja'normeja,'joiden'mukaan'miesten'

ja' naisten'odotetaan' yhteiskunnassa' käyttäytyvän.' Sukupuolirooleihin' kasvatetaan' jo'

pienestä' lapsesta' lähtien,'kun'tytöiltä' ja'pojilta'odotetaan'tietynlaista'käyttäytymistä.'

Usein'esimerkiksi'ajatellaan,'että'poikien'kuuluukin'olla'hieman'aggressiivisia' ja'pitää'

meteliä' itsestään.' Tyttöjen' sen' sijaan' tulee' kiltisti' sopeutua' ympäröivän' maailman'

heille' asettamiin' vaateisiin.'Wagerin' (1988,' 2)'mukaan' naisten' yhteiskunnallista' aseQ
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maa'kuvaa'parhaiten'patriarkaatin'käsite,' ja'hän'tiivistää'käsitteen'lyhyesti' ja'ytimekQ

käästi'”miesten'ylivallaksi”.' 'Sukupuoleen' liittyvät'odotukset,'arvot' ja'normit'siirtyvät'

sukupolvelta'toiselle'kasvatuksen'kautta'ja'näin'vahvistavat'vallitsevaa'yhteiskunnallisQ

ta'järjestystä.'

'

Vielä' 1900Qluvun' alussa' naisten' toimintakenttä' rajoittui' pitkälti' kodin' seinien' sisälle,'

jossa'naisten'pääasiallinen'tehtävä'on'ollut' toimia'hyvänä'vaimona' ja'äitinä.'NaimatQ

tomat' naiset' toteuttivat' kasvatustehtävää' ammattilaisen' roolissa.' Vasta' aivan' viime'

vuosikymmeninä' isät' ovat' alkaneet' nousta' tasaQarvoisemmiksi' vanhemmiksi' äitien'

rinnalle.' (Vuori' 2004,' 62–63)' Kodinhengettären' rooli' on' ahdas' ja' odotukset' häntä'

kohtaan'ovat' korkealla.'Nousiainen' (2004,' 58)'määrittelee' äitiyden' kulttuurisen' tilan'

suhteellisen'muuttumattomaksi,'äitiyteen'liitetään'samanlaisia'odotuksia'ja'uskomukQ

sia,'kuin'1800Qluvun'lopulla.''

'

Nainen-lainrikkojana-

!

Naisten' rikollisuutta' tai' sen' vähyyttä' selitetään' usein' naisten' yhteiskunnallisella' aseQ

malla' tai' sukupuolirooliin' liittyvillä' odotuksilla.' Rikollinen' käytös' sopii' huonommin'

naisen' rooliin.' (TammiQMoilanen'2002,'185.)'Poikkeavuuteen' liittyvillä' ja'moraalisesti'

latautuneilla'elämän'alueilla'naiseus'nousee'esiin'”hätkähdyttävänä,'kaksinkertaiseen'

marginalisaatioon' liittyvänä' ominaisuutena”' (Kuronen,' Granfelt,' Nyqvist' &' Petrelius'

2011,'10).'Rikollinen'kulttuuri'on'edelleen'miesten'maailma,'vaikka'naisten'rikollisuus'

on'kasvanut'tasaisesti.'Vuonna'2013'kaikista'poliisin'selvittämistä'rikoksista'epäillyistä'

22' prosenttia' oli' naisia.' Naiset' olivat' epäiltynä' useimmin' varkausrikoksissa' (26' %),'

pahoinpitelyrikoksissa' (17' %)' ja' huumausainerikoksista' (14' %).' Naisten' suhteellinen'

osuus'epäillyistä'on'kasvanut'7'prosenttia'vuodesta'1993.'(Oikeuspoliittinen'tutkimusQ

laitos' 17.6.2014.)' Naisten' yleisimmät' tuomioon' johtaneet' rikokset' on' väkivaltarikos'

(53' %),' huumausainerikos' (14' %),' varkaus' (10' %)' sekä' muu' omaisuusrikos' (10' %).'

(Blomster'ym.,'31.)'

'

Naisiin'kohdistuvat'rooliodotukset'vaikuttavat'siihen,'millaisena'ympäröivä'yhteiskunta'

rikoksen' tehneen' naisen' näkee.' Naiset' joilla' on' rikosrekisteri,' kärsivät' sosiaalisesta'
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stigmasta,'koska'he'eivät'ole'kyenneet'elämään'naiseuteen'ja'äitiyteen'liittyvien'sosiQ

aalisten' ideaalien'mukaisesti' (Beck'2006,'245).'Naisten'rikollisuus'mielletään'miesten'

rikollisuutta' tuomittavammaksi,' sillä'nainen'ei' riko'vain' lakia,'vaan'myös'omaa'sukuQ

puoltaan' sekä' siihen' liittyviä' normeja,' rooliodotuksia' ja' arvoja' vastaan' (Pösö' 1986).'

Vanajan' vankilan' johtajan' Kaisa' TammiQMoilanen' on' todennut,' että' ”narkkaava' ja'

hakkaava'nainen”'on'suuri'tabu'jopa'vankilassa'(Helsingin'Sanomat'25.4.2013,'TorstaiQ

liite'4Q5).''

'

Naiseutta'rikosuutisissa'tutkinut'Minna'Nikunen'(2001,'160)'huomasi,'että'rikosuutisisQ

sa' miehiin' viitattiin' epämääräisemmin,' eikä' sukupuolta' välttämättä' edes' mainittu'

tekstissä.' Mikäli' juttuun' liittyi' yksikin' nainen,' hänen' sukupuolensa' tuotiin' selkeästi'

esille.'Nainen'rikoksentekijänä'on'edelleen'poikkeus,'jonka'sukupuolta'täytyy'alleviivaQ

ta.'Samoilla'linjoilla'on'myös'Laitinen'(2006,'228),'jonka'mukaan'naisten'tekemiä'henQ

kirikoksia' käsitellään' julkisuudessa' varsin' eri' tavoin,' kuin' jos' tekijä' olisi' ollut' mies.'

Naisten' tekoa' ja' epänormaalia' käytöstä' pyritään' selittämään' useammin' esimerkiksi'

mielenterveyshäiriöillä.'

'

Nikusen' mukaan' myös' lainsäädäntö' on' kirjoitettu' miehiä' ajatellen,' ”tavallisen(

väkivallan( on( oletettu( tapahtuvan( kahden( suhteellisen( tasavahvan(miehen& välillä& ja&

naisia%on%ajateltu%vain%selvästi%seksuaalisuuteen% ja%äitiyteen' liittyvien'rikoksien,'kuten'

raiskauksen,* lapsenmurhan* tai* aikoinaan* salavuoteuden* yhteydessä”.' Monet' naisiin'

kohdistuvat'rikokset,'kuten'raiskaus'avioliitossa,'on'kriminalisoitu'vasta'viime'vuosina.'

Lainsäädännössä' ei' huomioida' naisten' fyysistä' alivoimaa,' esimerkiksi' itsepuolustusta'

koskeva'laki'odottaa'hyökkääjän'ja'uhrin'olevan'tasavertaisessa'asemassa.'TodellisuuQ

dessa'nainen'joutuu'vaaratilanteessa'tarttumaan'johonkin'”kättä'pidempään”'itseään'

suojellakseen.'(Nikunen'2001,'164–165).'

'

Suomalaisia'henkirikoksia'vuosina'1988'ja'1996'vertailleen'Janne'Kivivuoren'(1999,'94)'

mukaan'naisten'väkivalta'on'irtautunut'perinteiseltä'keittiöveitsilinjalta.'Naisten'tekeQ

män'väkivallan'kirjo'on' laajentunut' ja' lähestynyt'miesten'käyttämiä'väkivaltakeinoja.'

Vaikuttaa'siltä,'että'henkirikosten'tehneiden'määrän'kasvu'heijastaa'myös'muutoksia'

naisten' käyttäytymisessä' –' naisten' tekemän' väkivallan' määrällistä' kasvua' ei' voida'
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selittää'pelkästään'huumeiden'käytöllä'(Eerikäinen'2002,'170).'Riitta'Granfeltin'(2004)'

mukaan'naisten' tekemästä'väkivallasta'puhutaan' ja'kirjoitetaan'niin'vähän,'että'aihe'

voidaan' määritellä' tabuksi.' Vaikenemisella' sivuutetaan' väkivaltaisten' naisten' hätä.'

”Väkivallan' tekoja' ei' tule' hyväksyä,' mutta' sen' sijaan' voidaan' pyrkiä' ymmärtämään'

väkivaltaisuutta'osana'ihmisenä'olemisen'problematiikkaa.”'(Granfelt'2004,'214.)''

'

Suomessa'henkirikoksen'tekijöistä'on'naisia'vain'noin'10'prosenttia.'Naisten'tekemien'

henkirikosten'uhrina'on'yleisimmin'joko'puoliso'tai'seurustelukumppani'(34'%),'tuttaQ

va' (31'%)'tai'oma' lapsi' (27'%).'Motiivina'naisten'tekemien'henkirikosten'taustalla'oli'

parisuhdeongelmat,' huonosta' suhteesta' vapautuminen' tai' alkoholin' vaikutuksen'

alaisena' riitely.' Henkirikoksien' taustalla' on' usein' alkoholin' käyttöä,' naisista' 64' proQ

senttia'oli'tekohetkellä'humalassa,'miehistä'vastaavasti'80'prosenttia.'(Lehti'2014.)''

-

Naisvangit - -

'

Naisvankeja'oli' vuonna'2013' keskimäärin'240.'Naisvankien'osuus' kokonaisvankimääQ

rästä'on'kasvanut' tasaisesti' 1990Qluvun'3,5'prosentista'nykyiseen'noin'8'prosenttiin.'

Naisvangit' ovat' keskimäärin' 38Qvuotiaita' ja' heistä' yli' puolet' on' tuomittu' väkivaltariQ

koksesta.'(Blomster'ym.'2014,'8–9.)'Naisten'väkivaltatuomioiden'yleisyys'on'suomalaiQ

nen' erityispiirre,' muissa' länsimaissa' naisten' yleisimmät' rikosnimikkeet' liittyvät' huuQ

mausaineisiin'ja'omaisuusrikoksiin'(Lattu'2008,'169).'Noin'kahdella'kolmasosalla'naisQ

vangeista'on' lapsia' (Enroos'2008,'62).'Rikosseuraamuslaitos'ei' tilastoi'vankien' lasten'

määriä,'joten'tarkkaa'lukua'on'mahdoton'tietää.'

'

Naisvangeissa'on'paljon'ensikertalaisia.'Näiden'naisten'elämässä'on' yksi' ainoa' rikos,'

joka'on'kuitenkin'saattanut'romahduttaa'koko'elämän.'(Granfelt'2007,'207.)'Vankina'

nainen'kokee' itsensä'poikkeavaksi' ja'häpeää'tilannettaan'enemmän'kuin'vastaavassa'

tilanteessa'oleva'mies'(Eerikäinen'2002,'170).''

'

Suomessa' on' yhteensä' 26' vankilaa,' joista' naisia' on' sijoitettuna' kahteentoista.' Osa'

vankiloista'on'suljettuja'laitoksia,'osa'avolaitoksia'ja'osassa'on'suljetun'laitoksen'lisäksi'

avovankilaosasto.' ' Vanajan' vankilan' Vanajan' osasto' on' Suomen' ainoa' naisyksikkö,'
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muut' vankilat' ovat' sekalaitoksia' joissa' naisvangeilla' on' omat' osastonsa.' (RikosseuQ

raamuslaitos'27.9.2013)'

'

Kimmo'Hypénin' (2004)' tutkimuksessa' Vankilasta' vuosina' 1993–2001' vapautuneet' ja'

sinne' uudestaan' palanneet' selvisi,' että' naiset' uusivat' vankeustuomioon' johtavan'

rikoksen' miehiä' harvemmin.' Ensi' kertaa' vankilassa' olleista' miehistä' viiden' vuoden'

aikana'vankilaan'palasi'42'ja'naisista'31'prosenttia.''

'

Naiset'näkyviksi' Qtyöryhmän'mietintö'(Karsikas'ym.'2008)'selvitti'naisvankien'sijoitusQ'

ja' toiminnallisia' tarpeita.'Mietinnössä' todetaan,'että'pitkää'vankeusrangaistusta'suoQ

rittavilla' naisvangeilla' oli' varsinkin' sosiaalisissa' suhteissa' monella' tapaa' enemmän'

ongelmia'kuin'miehillä.'Naisvangeista'lähes'75'prosenttia'oli'kokenut'läheissuhteissaan'

väkivaltaa,'ja'naiset'olivat'olleet'myös'lähisuhdeväkivallan'tekijöinä'hieman'useammin'

kuin'miehet.'Suuri'ero'oli'myös'kumppanin'tuki'rikoksettomaan'elämäntapaan.'NaisisQ

ta'yli'puolet'ei'saanut'kumppaniltaan'tukea'rikoksettomassa'elämäntavassa,'kun'mieQ

histä'jopa'kahdella'kolmesta'oli'rikoksetonta'elämäntapaa'tukeva'parisuhde.'(Karsikas'

ym.'2008,'3.)''

'

Vankien'terveyttä,'työkykyä'ja'hoidontarvetta'selvittäneet'tutkimukset'(Joukamaa'ym.'

2010,' Viitanen' 2013)' kertovat' selvästi' naisvankien' erityispiirteistä.' Naisvangeista' 25'

prosenttia' on' tullut' lapsuudessaan' fyysisesti' ja' 32' prosenttia' seksuaalisesti' hyväksiQ

käytetyksi'(Viitanen'2013,'13).'Väkivallan'kokemukset'olivat'todella'yleisiä.'Kumppanin'

taholta'oli' koettu' fyysistä' (70'%),'psyykkistä' (65'%)' ja' seksuaalista' (19'%)' väkivaltaa.'

Lähes'kolmasosa'(31'%)'naisvangeista'oli' tullut'muun'henkilön'seksuaalisesti'hyväksiQ

käyttämäksi.'(Joukamaa'ym.'2010,'27.)''Vankila'voikin'olla'naiselle'turvallisempi'ympäQ

ristö,'kuin'se'mistä'vankilaan'on'tultu'ja'mihin'vankilasta'palataan'(Granfelt'2011,'225).''

'

Naisvangeista' vain' 36' prosenttia' on' täysin' työkykyisiä' vankilan' ulkopuolella,' alenQ

tuneesti' työkykyisiä'22'prosenttia' ja'täysin'työkyvyttömiä'42'prosenttia' (Joukamaa'&'

työryhmä'2010,'55).'Yleisin'syy'työkyvyn'heikentymiseen'olivat'päihdesairaudet.'Yli'70'

prosentilla' sekä' naisQ,' että' miesvangeista' oli' joku' päihderiippuvuus.' Naisvangit' ovat'

sairaampia'kuin'miehet'ja'käyttävät'enemmän'terveyspalveluita'erityisesti'päihteidenQ
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käyttöön,'mielenterveysongelmiin,'tartuntatauteihin'ja'tapaturmiin'liittyvissä'asioissa.'

Naisvankien' käyttämät' terveydenhuoltopalvelut' keskittyvät' enemmän' akuutteihin'

sairauksiin'ja'ensihoitoon,'pitkät'hoitosuhteet'ja'ennaltaehkäisevien'palveluiden'käyttö'

on'harvinaista.'(Viitanen'2013,'13Q14.)''

'

Päivi'Viitanen'(2013)'esittääkin,'että'vankiloiden'terveyspalveluita'ja'muita'toimintoja'

suunniteltaessa'on'tärkeätä'ottaa'huomioon'sukupuolten'väliset'eroavuudet.'ErityisesQ

ti' naisvankien' hyväksikäyttökokemusten' yleisyys' asettaa' omat' vaatimuksensa' vankeQ

usaikaiselle'kuntoutukselle.''

'

'

2.5'Naiserityisyys'aikaisemman'tutkimuksen'valossa'

-

Naisten-rikoll isuus-

'

Ensimmäinen'Suomessa'tehty'naisvankeja'käsittelevä'tutkimus'on'Tarja'Pösön'(1986)'

Naisesta'naisvanki'–'tutkimus'naisten'rikollisuudesta.'Pösön'(1986,'159)'mukaan'vankiQ

latuomioon'johtavia'rikoksia'tekevät'epätasaQarvoiset'naiset,'jotka'eivät'ole'hyötyneet'

yhteiskunnan' tasaQarvokehityksestä' ja' sitä' kautta' naisten' aseman' parantumisesta.'

Pösö'kuitenkin'varoo'tekemästä'yleistyksiä'ja'korostaa,'että'mitään'yhtenäistä'ja'kaikilQ

le'todellista'”naisvangin'elämänkulkua”'ei'tutkijakaan'voi'luoda.'Yhteiskunta'on'muutQ

tunut' paljon' Pösön' tutkimuksen' julkaisuajankohdasta,' mutta' naisvankien' epätasaQ

arvoisuus,' marginaalisuus' ja' sosiaalinen' huonoQosaisuus' ovat' edelleen' ajankohtaisia'

ilmiöitä.'''

'

Nainen-väkival lan-uhrina-ja-tekijänä-

'

Naisvangit'ovat'itsekin'usein'uhreja.'Joka'viides'suomalainen'nainen'on'ollut'nykyisesQ

sä'parisuhteessaan'väkivallan'kohteena,'ja'eronneista'naisista'noin'puolet'on'joutunut'

entisen'puolisonsa'väkivallan'tai'sillä'uhkailemisen'kohteeksi'(Husso'2003).'NaisvankiQ

en' kohdalla' lähisuhdeväkivallan' kokeminen' on' vieläkin' yleisempää,' naisvangeista' 70'
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prosenttia' on' tullut' kumppaninsa' fyysisesti' pahoinpitelemäksi' (Joukamaa' ym.' 2010,'

27).-

-

Maritta' Husso' (2003)' kuvaa' parisuhdeväkitaltaa' käsittelevässä' väitöskirjassaan' paQ

risuhdeväkivallan' yhteiskuntapoliittiseksi' ongelmaksi.'Husso' (2003,' 223)' puhuu' tutkiQ

muksessaan' kotonaan' kodittomista' naisista:' Kun' väkivalta' tapahtuu' kodin' seinien'

sisäpuolella,' se'horjuttaa' totunnaisia' rajoja' ja' järjestyksiä.'Meidän' ja'muiden,'yksityiQ

sen' ja' julkisen'välinen' raja' saa'käänteisen'merkityksen.' Se'ei'enää' tee' tilasta'naisille'

kotia,'vaan'pikemminkin'naisista'kodittomia.'Lopulta'väkivallan'tilaksi'muuttunut'koti'

tavallaan'hylkää'lyödyn'ja'karkottaa'pois.''

-

Naisten'tekemään'väkivaltaan'keskittyvässä'artikkelissa'Lattu'(2008,'188Q–189)'kertoo'

väkivaltarikoksesta' tuomittujen' naisten' kokemuksista' väkivallan' tekijöinä.' Naisten'

tekemä'väkivalta'liittyi'usein'heidän'parisuhteessa'kokemaansa'väkivaltaan,'ja'taustalQ

ta'löytyi'myös'lapsuuden'ja'aikuisiän'traumoja.''Naiset'häpeävät'omaa'väkivaltaisuutQ

taan,'ja'tunteeseen'liittyi'myös'pelkoa'väkivallan'seurauksista'ja'kontrollin'menettämiQ

sestä.'Väkivaltaiset'naiset'tiedostavat'myös'itse,'ettei'väkivalta'ole'naisille'kulttuurisesQ

ti' sopivaa' käytöstä.' Latun' mukaan' naisten' kuvauksissa' korostui' samalla' kuitenkin'

naisten'oma'särkyvyys,'haavoittuvuus'ja'tarvitsevuus.'Naiset'eivät'vähätelleet'tai'kielQ

täneet' tekemäänsä' väkivaltaa.' Lattu' toteaakin,' että' naisia' ja' miehiä' erottava' tekijä'

väkivallan'suhteen'saattaa'olla'“naisten'valmius'ottaa'vastuuta'väkivallastaan”.''

'

Päihdekuntoutus-vankilassa-

'

Riitta' Granfeltin' (2007)' tutkimus' Oppisin! elämään! riippuvuuteni! kanssa' käsittelee'

naisvankien'päihdekuntoutusta'ja'kuntoutusjatkumoa'suljetun'vankilan'ja'avovankilan'

välillä'Vanajan'vankilan'Vanajan'osastolla.'Tutkimus'kohdistuu'naisvankien'vapauteen'

valmentavaan' päihdeohjelmaan.' Vankiloiden' päihdeohjelmat' on' suunnattu'miesvanQ

geille,' jonka' vuoksi' koettiin' tarpeelliseksi' kehittää' päihdeohjelma,' joka' vastaisi' paQ

remmin' naisvankien' tarpeisiin.' Miesvangeille' kehitettyjen' ohjelmien' esimerkit' eivät'

sopineet'henkilökunnan'mielestä' lainkaan'naisvankien'tilanteisiin,'niissä'kielenkäyttöQ

kin'oli' liian'karskia'naisvankien'kanssa'käytettäväksi.'Vapauteen'valmentavan'päihdeQ
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kurssin' keskeisiä' tavoitteita' ovat' tietoisuuden' lisääminen' omasta' päihdeongelmasta,'

sekä'motivaation'vahvistaminen'pitkäjänteiseen'muutostyöskentelyyn'(Grangelt'2007,'

77).''

'

Kuntoutusjatkumoa' kehitettäessä' tulisi' Granfeltin' (2007,' 54)'mukaan' kiinnittää' huoQ

miota'paitsi'päihdetyöhön'myös'laajemmin'psykososiaaliseen'kuntoutukseen.'Vanajan'

osaston'päihdekurssille'hakeneissa'ja'valituiksi'tulleissa'oli'naisia,'joilla'oli'ollut'asiakasQ

suhde'Hämeenlinnan'vankilan'psykologin'tai'mielenterveyshoitajan'kanssa.'Psyykkisen'

työn'alueelle'kuuluvat'asiat'eivät'kuitenkaan'välittyneet'Vanajan'osaston'päihdekursQ

sille,' vaikka' niillä' on' suuri'merkitys' päihdekuntoutuksen' ja' jatkohoidon' suunnittelun'

näkökulmasta.'Tavoitteiden'asettelussa,'kuntoutussuunnitelmien'laadinnassa'ja'jatkoQ

hoidon'järjestelyssä'on'hyötyä'moniammatillisesta'kokonaisnäkemyksestä.''

'

Vaikka'päihdeongelmat'ovat'naisvankien'keskuudessa'todella'yleisiä,'on'naisvangeilla'

myös' muunlaisia' kuntoutustarpeita.' Niina' Väkeväinen' (2005)' tutki' pro' graduQ

tutkielmassaan' Murhasta! tuomittuna! –! elinkautista! vankeutta! suorittavien! naisten!

elämä! vankilassa' murhasta' elinkautiseen' vankeuteen' tuomittuja' naisia.' Tutkimus'

rakentuu'vankeuteen' liittyvien'prosessien,' tunteiden' ja' kriisikokemusten,' sekä'vangiQ

tun' ihmissuhteiden' ja' arjen' rakentumisen' tarkastelulle.' Tutkimukseen' valikoitui' suhQ

teellisen'iäkkäitä'naisia,'eikä'kellään'haastateltavista'ollut'päihdeongelmaa.'Väkeväisen'

haastattelemat'naiset' kritisoivat' sitä,' että' vankilassa'erilaiset' toiminnot,' kuten' kirjoiQ

tusQ' ja' lukupiirit'on' liitetty'päihdekuntoutukseen.'Naiset' toivoivat'erityisesti,'että' toiQ

mintoja'olisi'myös'vangeille,'jotka'eivät'ole'päihdekuntoutuksessa'(mts.'107).'VäkeväiQ

nen'kysyykin:'miten'auttaa'ihmistä,'jolla'ei'ole'selvästi'tunnistettavissa'ja'nimettävissä'

olevaa'ongelmaa,'kuten'esimerkiksi'päihdeongelmaa?'Naisvangit'eivät'ole'yhtenäinen'

joukko,'vaan'heillä'on'erilaisia'kuntoutustarpeita.''

'

Väkeväisen' haastattelemat' naiset' eivät' olleet' päässeet' vankeusaikana' traumaattisen'

kokemuksen'työstämisessä'juuri'eteenpäin,'koska'eivät'olleet'saaneet'tarvitsemaansa'

apua'ja'tukea.'Naiset'toivoivat'tulevansa'kohdatuiksi,'kuulluiksi' ja'kohdelluiksi'yksilöiQ

nä.' Väkeväinen' toteaa,' että' vankeinhoidon' vahva' ja' sinänsä' tärkeä' päihdetyö' ja' sen'
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kehittäminen'vaikuttaa' jättäneen'muut' toiminnot'päihdekuntoutuksen' jalkoihin.' (VäQ

keväinen'2005,'112Q113.)'

'

Niina' Väkeväisen' pro' graduQtutkielma' on' oman' tutkimukseni' näkökulmasta' erityisen'

mielenkiintoinen,' koska' Väkeväinen' korostaa' naisvankien' tarvetta'myös'muulle' kuin'

päihdekuntoutukselle.'Ne' naisvangit,' joilla' ei' ole' päihdeongelmaa,' tuntuvat' VäkeväiQ

sen' tutkimuksen' perusteella' jäävän' ilman' kuntoutusta.' Kokonaisvaltainen' kuntoutus'

vastaa'myös'päihdeongelmaan,'koska'myös'vaikeasti'päihderiippuvaiset'naiset'tarvitQ

sevat' laajaQalaisesti' elämäntilanteeseensa' kohdistuvaa' kuntoutusta.' Pelkästään' yksitQ

täiseen'ongelmaan,'kuten'päihdeongelmaan,'puuttuminen'ei'naisvankien'kohdalla'ole'

riittävää.''

'

Emmi' Lattu' (2006)' on' tutkinut' väkivaltarikoksesta' tuomittujen' naisvankien' ajatuksia'

vapautumisesta.' Väkivaltatuomio' koettiin' häpeällisenä' väkivaltailmiön' miehisyyden'

takia.'Naisvangit'puhuivat'paljon'väkivallan'hävettävyydestä,'sekä'teon'aiheuttamasta'

syyllisyydestä.'Ajatus'vapautumisesta'aiheutti'samaan'aikaan'sekä'toivon'että'huolen'

tuntemuksia.'Tulevaisuus'nähtiin' toiveikkaana' ja'erityisesti' lasten' tapaamista'odotetQ

tiin' kovasti.' Suurin' vapautumiseen' liittyvä' konkreettinen' huolenaihe' liittyi' asunnon'

löytämiseen.' Omaan' kotiin' kietoutui' kaikki' vapauden' jälkeisen' elämän' osaQalueet' ja'

onnistumisen'edellytykset.' Latun'haastattelemia'naisvankeja'huolestutti'myös'vankeQ

ustuomion'jälkeinen'väkivaltaisen'naisen'leima,'jonka'pelättiin'vaikeuttavan'yhteiskunQ

taan'integroitumista.''Lattu'(2006,'247)'korostaakin'arvostuksen'sekä'voimaannuttaviQ

en' ja' väkivallattomien' ihmissuhteiden' merkitystä' siinä,' että' häpeän' ja' syyllisyyden'

kanssa'jaksetaan'elää.'

'

Myös' Granfeltin' (2013,' 216)' tutkimuksessa' naisvangit' pohtivat' vankeuden' jälkeistä'

aikaa.'Epätietoisuus'vapautumisen'jälkeisen'asumisen'ja'toimeentulon'järjestämisestä'

huoletti,' ja' sen' vuoksi' vankeusaikaiseen' päihdekuntoutukseen' oli' vaikea' keskittyä.'

Asunnottomaksi' toisten' nurkkiin' vapautuvan' vangin' todennäköisyys' palata' vankilaan'

on'suuri.'

'

'
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Äitiys- -

'

Äitiys' on' iso' osa' naisvangin' elämässä.' Noin' kahdella' kolmasosalla' naisvangeista' on'

lapsia.'(Enroos'2008,'62.)'Vaikka'oma'tutkimukseni'ei'keskity'äitiyteen'liittyvään'temaQ

tiikkaan,' ei' äitiyden' ja' lasten'merkitystä'naisvankien'elämässä' voi' sivuuttaa.'Äitiys' ei'

pääty'vankeustuomioon,'eikä'huoli'lapsista'väisty'vankilan'muurien'sisällä.'Äitiys'väritQ

tää'useimpien'naisten'vankeusaikaa,' vaikka' lapset'eivät'olisikaan'mukana'vankilassa.'

Vanajan' vankilassa' on' perheosasto,' jossa' on' mahdollista' suorittaa' tuomiotaan' alle'

kaksivuotiaan'lapsen'kanssa,'mikäli'se'arvioidaan'lapsen'edun'mukaiseksi.'(Terveyden'

ja' hyvinvoinnin' laitos.)' Lapsuutta' vankilan' perheosastolla' tutkineen' Rosi' Enroosin'

(2008)' tutkimuksen'äidit' kuvasivat'miten' raskasta'on,'kun'vankilasta'käsin'ei' voi'olla'

mukana'lapsen'elämässä.'Huoli'lapsista'on'suuri,'oli'lapsi'sitten'leikkiQikäinen'tai'aikuiQ

nen.' Enroosin' mukaan' keskeinen' kysymys' on,' miten' tuetaan' vanhemmuutta' sekä'

vankilassa'että'vankilan'jälkeen'ja'naisten'pyrkimystä'olla'”lähellä'lasta”.''

!

Äitiyteen'liitetyt'moraaliset'odotukset'ja'uskomukset'ovat'säilyneet'hyvin'samanlaisina'

aina' 1800Qluvun' puolivälistä' saakka.' Äitiyden' kulttuuriset' rajat' näyttäytyvät' yksilön'

tasolla'ahtaina,'ja'pohjautuvat'usein'vanhoihin'uskomuksiin'äidin'merkityksestä'lapsen'

hyvinvoinnille.'Lapsistaan'erillään'asuvia'äitejä'tutkinut'Kirsi'Nousiainen'(2004,'157)'on'

todennut,' että' perheen'merkitys' ja' äidin' rooli' sen' koossa' pysymisestä' huolehtijana'

ovat'edelleen'pyhänä'pidettyjä'asioita.'Äitiys'ja'lapsen'arjesta'huolehtiminen'on'liitetty'

niin' kiinteästi' naisen' identiteettiin,' että' siitä' luopuminen' kriisiyttää' identiteettiä' ja'

edellyttää'sen'uudelleen'tarkastelua.''

'

Romaninaisvangit -

'

Naisvankien' joukossa' on' myös' marginaaliryhmiä,' joista' yksi' on' romaninaisvangit.'

Romaninaisvangit' ovat' pienen' naisvankijoukon' vähemmistö,' vuonna' 2013' kaikista'

naisvangeista'romaneja'on'noin'14'prosenttia'(Jeskanen'2014,'33).'Tarkkaa' lukumääQ

rää' on' mahdoton' tietää,' koska' Suomessa' vankien' etnisen' taustan' tilastointi' ei' ole'

sallittua.''

'
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Naisten' vuoro' Qprojektin' selvityksessä' Romaninaisena! vankilassa' käsiteltiin' romaQ

ninaisvankien' avuntarvetta' ja' yhdenvertaisuuden' toteutumista' vankeusaikana.' SelviQ

tyksestä' kävi' ilmi,' että' romaninaisvankien' elämään' sisältyi' runsaasti' syrjäytymistä'

edistäviä' tekijöitä' kuten' alhainen' koulutustaso,' huono' taloudellinen' tilanne,' työttöQ

myys,' ongelmien' kasaantuminen' sekä' rikollinen' elämäntapa.' HuonoQosaisuus' kulQ

minoitui' asunnottomuuteen,' joka' oli' aineiston' naisten' keskuudessa' erittäin' yleistä.'

Myös'romaniyhteisön'murros'ja'aineiston'naisten'heikko'kiinnittyminen'yhteiskuntaan'

sekä'romaniyhteisöön'edisti'rikosmyönteisyyttä.'(Jeskanen'2014,'35–44.)'

'

Selvityksen'mukaan'erityisesti' suljetuissa' vankiloissa' rasismin' kokemukset'olivat' yleiQ

siä.'Romaninaisvangit'olivat'kohdanneet'paljon'ennakkoluuloja,'jotka'ilmenivät'epäasiQ

allisina' huomautuksina' ja' romanikulttuurista' esitettyinä' stereotypioina.' Myös' avun'

saaminen' koettiin' hankalammaksi,' kuin' valtaväestön' edustajille.' Romaninaisvankien'

osallistuminen' vankilan' toimintoihin' oli' vähäistä.' Tarjotusta' tuesta' saatettiin' kieltäyQ

tyä,'koska'koettiin,'ettei'romanikulttuuria'ymmärtämätön'työntekijä'voi'vastata'vangin'

tuen' tarpeeseen.' Romanitaustaisille' työntekijöille' olisikin' vankiloissa' selkeä' tarve.'

Vankeusaikana' olisi' tärkeää' työskennellä' romaninaisvankien' kanssa' niin,' että' heidät'

saataisiin' paremmin' yhteiskunnan' avun' ja' tuen' piiriin.' Erityisen' tärkeä' merkitys' on'

asunnon'löytämisellä,'jotta'vankeudesta'ei'vapauduta'kadulle.'(Jeskanen'2014,'54–58,'

79.)'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'
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3'Tutkimuksen'toteuttaminen'

'

Tämän' luvun' alussa' kuvailen' tutkimusprosessin' kulkua,' jonka' jälkeen' esittelen' tutkiQ

musaineistoni'ja'kerron'tarkemmin'haastattelujen'toteutuksesta.'Seuraavaksi'esitelen'

laadullisen' sisällönanalyysin' perusperiaatteet,' sekä' kuvailen' tutkimuksen' aineiston'

analyysiä.'Lopuksi'avaan'tutkimuksen'eettisyyden'toteutumista'tutkimusprosessissa.''''

'

'
3.1'Tutkimusaiheen'valinta'ja'haastateltavien'etsintä''

'

Pro'gradu'Qtutkielmani'on'laadullinen'tutkimus,'jossa'tarkastelen'naisvankien'vankeusQ

aikaisten'kuntoutustarpeiden'toteutumista'naisvankien'ja'kuntoutushenkilöstön'haasQ

tattelujen'avulla.'Pro'gradu'–tutkielmani'vastaa'Kriminaalihuollon' tukisäätiön' tiedonQ

tarpeeseen'naisvankien'tilanteesta.'

'

Sain' mahdollisuuden' vierailla' Hämeenlinnan' vankilassa' yhdessä' Kriminaalihuollon'

tukisäätiön' asiamiessosiaalityöntekijän' kanssa.' Vierailun' aikana' pääsimme' käymään'

suljetulla'osastolla' ja'näimme'surullisen'kuuluisat'paljusellit.'Saimme'vierailun'aikana'

keskustella' myös' kahden' naisvankien' kuntoutuksen' parissa' työskentelevän' ohjaajan'

kanssa,' jotka' kertoivat' Hämeenlinnan' vankilan' naisvangeille' suunnatusta' päihdekunQ

toutuksesta.'Myöhemmin'vierailin'Vanajan'vankilan'Vanajan'osastolla,' jossa'sain'kesQ

kustella'naisvankien'tilanteesta'ja'erityistarpeista'vankilan'johtajan'kanssa.'Sain'myös'

tutustua'Vanajan'vankilan'perheosastoon,'jossa'perhetyön'ohjaajat'esittelivät'minulle'

osaston'toimintaa.''

'

Tutkimussuunnitelman' laadittuani' hain' tutkimuslupaa' Rikosseuraamuslaitokselta.'

Tutkimusluvan' saatuani' vierailin' Vanajan' vankilassa' ja' keskustelin' tutkimuksestani'

vankilan' sosiaalityöntekijän' kanssa.' Lounastauon' aikana' sosiaalityöntekijä' esitteli'

minut'ja'tutkimusaiheeni'naisvangeille'vankilan'ruokalassa.'Sovin'tuolloin'ensimmäiset'

haastattelut' kahden' naisvangin' kanssa.' Jätin' Vanajalle' ilmoituksen' tutkimuksestani,'

jossa'kerroin'tutkimusaiheeni'sekä'ajankohdat,'joina'olin'tulossa'Vanajalle'haastatteluQ

ja'tekemään.'Sovimme'sosiaalityöntekijän'kanssa,'että'hän'toimii'yhteyshenkilönäni'ja'
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halukkaat'haastateltavat' voisivat' ilmoittautua'hänelle.'Uskon' saaneeni'haastateltavia'

paljolti'sosiaalityöntekijän'ansiosta.'Vanajan'sosiaalityöntekijä'on'vankien'keskuudessa'

erittäin'pidetty'ja'hänen'myötävaikutuksellaan'haastateltavat'löytyivät'helposti.''

'

'

3.2'Aineiston'kuvailu'ja'haastattelujen'toteutus'

'

Tutkimusaineistoni'muodostuu' kuuden' naisvangin' ja' kuuden' naisvankien' kuntoutukQ

sen'parissa'työskentelevän'työntekijän'haastatteluista.'Vankien'haastattelut'toteutetQ

tiin'Vanajan'vankilassa,' työntekijöitä'haastattelin'Vanajan' lisäksi'myös'Hämeenlinnan'

ja' Riihimäen' vankiloissa.' Haastattelujen' toteuttamisajankohdat' on' jätetty' tietoisesti'

kertomatta'haastateltavien'anonymiteetin'suojaamiseksi.'

'

Haastattelemani' naisvangit' olivat' haastatteluhetkellä' iältään' 29–54Qvuotiaita.' Heistä'

osa'oli'suorittamassa'ensimmäistä'tuomiotaan,'osalla'oli'myös'aikaisempia'tuomioita.'

Tuomioiden' taustalla' oli' talousQ,' huumausaineQ' sekä' väkivaltarikoksia,' ja' tuomioiden'

pituudet'vaihtelivat'vuodesta'ja'neljästä'kuukaudesta'kymmeneen'vuoteen.'HaastatelQ

tavien'elämäntilanteet'ennen'vankilaan'tuloa'olivat'olleet'keskenään'erilaisia.'Osa'oli'

elänyt'hyvinkin'tavallista'elämää,'johon'kuului'työssäkäyntiä'ja'arkea'perheen'kanssa.'

Osalla'haastateltavista'sen'sijaan'oli'enemmän'kosketuspintaa'rikolliseen'kulttuuriin'ja'

aiempaa' kokemusta'putkassa' tai' vankilassa' vietetystä' ajasta.' Suurin' osa'haastatteleQ

mistani' naisista' oli' parisuhteessa,' joko' avioQ' tai' avoliitossa,' ja' yhtä' lukuunottamatta'

kaikilla'heistä'oli'lapsia.'

'

Naisvankien'kuntoutuksen'parissa'työskentelevä'henkilökunta'edustaa'hyvinkin'moniQ

naista'ammatillista'kirjoa.'Valitsin'haastateltavakseni'mahdollisimman'monen'ammatQ

tikunnan'edustajia,'joista'osa'työskenteli'suljetussa'ja'osa'avovankilassa.'Halusin'saada'

mahdollisimman' monipuolisen' kuvan' naisvankien' tilanteesta.' Henkilökunnan' osalta'

haastattelin'psykiatrista'sairaanhoitajaa,'psykologia,'perhetyön'ohjaajaa,'sosiaalityönQ

tekijää,'päihdeosaston'ohjaajaa'sekä'rikosseuraamusesimiestä.''
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Haastattelumateriaalia'kertyi'yhteensä'15'tuntia,' litteroidun'aineiston'laajuudeksi'tuli'

236' sivua' (fonttikoko' 12,' riviväli' 1).' Haastattelujen' kesto' vaihteli' 40'minuutista' aina'

puoleentoista'tuntiin.'Keskimäärin'haastattelut'kestivät'75'minuuttia.''

'

Haastattelut' toteutin' puolistrukturoituina' teemahaastatteluina' (Eskola' &' Vastamäki'

2001).' Olin' kirjoittanut' ylös' haastattelujen' aihepiirit' muistini' tueksi,' mutta' en' ollut'

valmistellut' etukäteen' tarkkoja' kysymyksiä.' Päädyin' puolistrukturoituun' teemahaasQ

tatteluun,' koska' halusin' antaa' tilaa' haastateltavieni' omalle' kerronnalle.' HaastatteluQ

teemat' keskittyvät' pitkälti' vankeusaikaisen' kuntoutuksen' ympärille.' Tutkimuksessani'

keskeisessä'asemassa'ovat'naisvankien'ja'työntekijöiden'kokemukset'vankeusaikaisesQ

ta'kuntoutuksesta' ja'sen'riittävyydestä.'Kysyin'naisvangeilta'myös'muusta'kuntouttaQ

vasta' toiminnasta,' johon'he'olivat'vankeusaikana'osallistuneet,' sekä' toiveistaan'kunQ

toutuksen'suhteen.'Pyrin'kokoamaan'naisvankien'ajatuksia'heidän'omista'kuntoutusQ

tarpeistaan,'sekä'siitä,'miten'näihin'tarpeisiin'on'vankeusaikana'vastattu.'Sivuan'myös'

naisten'elämäntarinoita' ja' rikoshistoriaa'kuntoutustarpeiden'kautta,'mutta' tutkimukQ

sen'kannalta'tuomioon'johtaneet'rikokset'eivät'ole'tutkimuksessani'tärkeässä'asemasQ

sa.'

'

Haastattelin'naisvankeja'kahden'päivän'aikana.'Molemmat'haastattelupäivät'alkoivat'

varhain,' kun' hyppäsin' junaan' Helsingin' rautatieasemalta.' Vanajan' sosiaalityöntekijä'

otti'minut'työmatkallaan'kyytiin'Hämeenlinnasta,'josta'ajelimme'mutkaisia'teitä'kohti'

Vanajan'vankilaa.'Muuten'Vanajalle'olisi'ollut'vaikea'päästä,'koska'busseja'sinne'kulQ

kee'harvakseltaan.'Olin'käynyt'Vanajan'vankilassa'jo'aikaisemmin,'joten'tiesin'odottaa'

erittäin' ”epävankilamaista”' ympäristöä.' Peltojen' keskellä,' metsän' reunassa' oleva'

hallintorakennus' ei' näytä' millään' tavalla' vankilalta,' samoin' pihassa' olevat' vankien'

asuttamat'rivitalot'näyttävät'miltä'tahansa'rivitaloilta.'

'

Vein'Vanajalle'mukanani'kahvia,'teetä'ja'kahvileipää'rentouttamaan'haastatteluhetken'

tunnelmaa.'Halusin' tarjota'haastateltavilleni' kahvia' ja' teetä' kiitokseksi' siitä,' että'heQ

soivat'minulle'aikaansa'ja'tarinansa.'Vanajan'keittiön'emäntä'lainasi'minulle'kahvikupQ

peja'sekä'termoskannun.'Toivoin'kahvin'tekevän'haastattelutilanteesta'rennomman'ja'

epämuodollisemman.'Kun'kahvi'oli'valmista,'lähdin'tavoittelemaan'haastateltaviani'ja'
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sain' tässä' tehtävässä' apua' vankilan' henkilökunnalta.' Vangit' ovat' päiväsaikaan' töissä'

tai'opiskelemassa,'enkä'olisi'ilman'henkilökunnan'apua'löytänyt'haastateltavaksi'suosQ

tuneita'vankeja'vankilan'alueelta.''

'

Odottelin' haastateltavien' saapumista' perhetyöntekijän' huoneessa.' Vanajan' perheQ

työntekijän'huone'oli'kotoisa,' ikkunasta'näkyi'peltomaisema'ja'huoneen'seinät'olivat'

täynnä'lasten'piirustuksia,'sekä'iloisia'kuvia'ja'julisteita.'Huoneen'nurkassa'oli'mukavat'

nojatuolit,'joiden'ääreen'kannoin'termoskannut'ja'kupit.'Annoin'haastateltavan'valita'

mieleisensä'paikan,'jonka'jälkeen'asetuin'istumaan'tämän'lähelle'ja'tarjosin'kahvia'tai'

teetä.' 'Ennen'haastattelun'alkua'esittelin' itseni' ja'kerroin'tutkimuksestani.'Kuntoutus'

käsitteenä'oli'monelle'vieras,' joten'kerroin'tarkoittavani'sillä'kaikkea'sitä'tukea,'apua'

ja'toimintoja,'joihin'he'ovat'vankeusaikana'osallistuneet.'Kun'haastateltava'oli'valmis,'

käynnistin'nauhurin'ja'aloitin'haastattelun.'Haastattelut'sujuivat'mukavasti.'HaastatelQ

tavat' saivat' puhua' vapaasti,' osallistuin' puheeseen' vain' myötäilemällä' tai' tekemällä'

tarkentavia'kysymyksiä.'Mikäli'haastateltavien'puhe'ajautui' tutkimukseni'aiheen'kanQ

nalta'täysin'sivuraiteille,'pyrin'ohjaamaan'keskustelun'takaisin'aiheeseen'kysymyksillä.'

'

Vaikka'Vanajan'vankila'on'avovankila,'ja'näin'paljon'rennompi'ympäristö'kuin'”kivitaQ

lo”'eli' suljettu'vankila,'oli'vangeille'silti'osoitettu'heidän'paikkansa.'Kaikki'ovet'olivat'

lukossa,' eikä' vangeilla' ole' lupa' liikkua' päärakennuksessa' tai' sen' ympäristössä' ilman'

syytä.''

'

'

3.4'Sisällönanalyysi' '

'

Aineiston' analysointimenetelmäksi' valitsin' laadullisen' sisällönanalyysin,' jonka' avulla'

kuvasin' haastatteluaineiston' sisältöä' sanallisesti.' Tuomi' ja' Sarajärvi' (2009,' 91,' 95)'

kuvailevat' sisällönanalyysiä' perusanalyysimenetelmänä,' jota' voidaan' käyttää' kaikissa'

laadullisen' tutkimuksen' perinteissä.' Toteutin' aineiston' analyysin' aineistolähtöisesti.'

Aineistolähtöisessä' analyysissä' pyritään' luomaan' tutkimusaineistosta' teoreettinen'

kokonaisuus.'Siinä'avainyksiköt'valitaan'aineistosta'tutkimuksen'tarkoituksen'ja'tehtäQ

vänasettelun' mukaisesti.' Avainajatus' on,' ettei' analyysiyksikköjä' ole' päätetty' etukäQ
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teen.''

!

Hirsjärven' ja' Hurmeen' (2011,' 143)' mukaan' laadullisen' aineiston' käsittely' käsittää'

monia' vaiheita.' Keskeisiltä' osiltaan' se' on' sekä' analyysiä' että' synteesiä.' Analyysissä'

eritellään' ja' luokitetaan' aineistoa,' synteesissä' pyritään' luomaan' kokonaiskuvaa' ja'

esittämään' tutkittava' ilmiö' uudessa' perspektiivissä.' Sisällönanalyysissä' aineistoa' tarQ

kastellaan'eritellen,'yhtäläisyyksiä'ja'eroja'etsien'ja'tiivistäen'(Tuomi'&'Sarajärvi'2011,'

105Q113).''

'

Tutkimuksessani' on'myös' narratiivisia' elementtejä.'Marjo' Romakkaniemi' (2011,' 28–

29)' kirjoittaa,' että' kuntoutumista' voidaan' ajatella' sekä' tarinoina' että' kertomuksina.'

Kuntoutumisen' tarina' tarkoittaa' tapahtumakulkua,' kuntoutumisen' etenemistä' ajalliQ

sesti.'Kertomus'kuntoutumisesta'viittaa'puolestaan'siihen,'millä'tavoin'ihminen'kertoo'

kuntoutumisestaan.' Kokemuksellisuus' ja' muutos' tulevat' kertomuksessa' keskeisiksi'

tekijöiksi.'Vilma'Hänninen'ja'Jukka'Valkonen'(1998,'17)'toteavat,'että'toisin'kuin'fiktiQ

ossa,' todellisen' elämän' tarinoissa' ei' rajoja' aseta' pelkästään'mielikuvitus,' vaan'mitä'

moninaisimmat'yhteiskunnalliset,'kulttuuriset'ja'fyysiset'rakenteet.''

'

Analyysin'ensimmäisen'vaiheen'aloitin'Tuomen'&'Sarajärven'(2009,'109)'innoittamana'

litteroitujen'haastattelujen'lukemisella'ja'sisältöön'perehtymisellä.'Vaikka'haastatteluQ

jen' toteuttamisesta' ja' litteroinnista'oli' tässä'vaiheessa'kulunut' jo'vuosi,'pystyin' litteQ

rointeja'lukiessa'palauttamaan'mieleen'jokaisen'haastattelutilanteen,'haastateltavieni'

äänet,' kasvot' ja' jopa' naurahduksia' tai' ilmeitä' haastatteluhetkeltä.' Analyysin' ensimQ

mäisessä' vaiheessa' muodostin' kokonaiskuvan' aineistosta.' ' Seuraavaksi' kävin' läpi'

tutkimuskysymykseni,' ja' selvensin' ajatuksiani' siitä' mitä' olen' aineistosta' etsimässä.'

Tuomi'&'Sarajärvi'(2009,'93)'ohjeistavat'pohtimaan,'mikä'aineistossa'on'kiinnostavaa'

ja'sen'jälkeen'tekemään'”vahvan'päätöksen”'pitäytyä'tässä'rajauksessa.'Tämän'tiedon'

avulla'oli'helpompi'lähteä'lukemaan'aineistoa'uudemman'kerran.''

'

Analyysin'toisessa'vaiheessa'etsin'aineistosta'tutkimukseni'kannalta'oleellisia'ilmauksia'

ja'ajatuskokonaisuuksia,' jotka'sitten'alleviivasin.'Päädyin'käyttämään'analyysiyksikköQ

nä'ajatuskokonaisuuksia,'koska'olin'yksittäisten'sanojen'tai'lauseiden'sijaan'kiinnostuQ
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nut' haastateltavieni' ajatuksista.' Aluksi' aineisto' tuntui' aivan' liian' suurelta' ja' hallitseQ

mattomalta'kokonaisuudelta.'Pikku'hiljaa' jokaisen' lukukerran'myötä'aineistosta'alkoi'

nousta' yhdistäviä' tekijöitä' ja' jopa' yllätyksiä,' kuten' tulevaisuuden' ja' vapautumisvaiQ

heen'merkitys'haastateltavilleni.'

'

Seuraavaksi'erottelin'merkityn'materiaalin'omaksi'tiedostokseen,'jonka'jälkeen'aloitin'

aineiston' teemoittelun' yhtäläisyyksiä' ja' eroja' etsien.' Analyysiyksiköt' muodostivat'

alkuun' kymmeniä' teemoja,' joita' pyrin' yhdistelemään' järkeviksi' kokonaisuuksiksi.'

Teemoja' yhdistellessä' aineistosta' tuntui' välillä' häviävän' jotain' olennaista.' Värillisten'

tussien,' sekä' lukuisten' kaavioiden' ja' mielikuvakarttojen' avulla' onnistuin' kuitenkin'

vähentämään' teemoja' ensin' kymmeneen,' ja' siitä' lopulta' kolmeen' teemaan,' jotka'

kuvaavat'vankeusprosessin'kronologista'etenemistä.'

'

Ensimmäiseksi' teemaksi' nousi' vankeusaika' ja' sen' haastateltavissani' herättämät' tunQ

teet' ja' sisäiset' prosessit.' Toinen' teema' keskittyi'muutoksen' ympärille.'Millaisia' kunQ

toutustarpeita' naiset' itse' nimesivät,' ja' miten' oma' kuntoutusprosessi' vankeusaikana'

eteni.'Kolmanneksi'teemaksi'muodostui'vapautumiseen' liittyvä'toivo,' joka'oli'haastaQ

teltavilleni'paitsi'suuri'motivaation,'myös'huolen'ja'epävarmuuden'lähde.'Tulevaisuus'

näyttäytyi'samaan'aikaan'sekä'valoisana,'että'vankeuden'leimaamalta.'

'

'

3.5'Tutkimuksen'eettisyys'

'

Laitinen' ja' Uusitalo' (2008)' painottavat' tutkimuksen' eettisyyttä:' eettisesti' kelvollinen'

tutkimus' vaatii' tutkijalta' ymmärrystä' siitä,' että' haastateltavien' hyvinvointi' on' tärkeQ

ämpää'kuin'itse'tutkimus.'Tämä'toimi'johtoajatuksenani'koko'tutkimusprosessin'ajan.'

Haastateltavani' kertoivat' minulle' hyvinkin' henkilökohtaisia' asioita' elämästään,' mikä'

varmasti'vaati'rohkeutta.''Olen'todella'kiitollinen'haastattelemilleni'naisvangeille,'jotka'

antoivat' minulle' aikaansa' ja' mahdollisuuden' vierailla' hetken' verran' heidän' elämäsQ

sään.''

'
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Ennen'haastattelun'alkua'annoin'haastateltavilleni'luettavaksi'tiedotteen'tutkimuksesQ

tani.' Tämän' lisäksi' kerroin' suusanallisesti' tutkimukseni' lähtökohdista,' tavoitteesta' ja'

tutkimuksen'kulusta'niin,'että'haastateltavani'ymmärsivät'tutkimukseni'tarkoituksen'ja'

oman' roolinsa' siinä.' Painotin' tutkimukseen' osallistumisen' vapaaehtoisuutta,' ja' että'

haastateltavalla'on'halutessaan'oikeus'keskeyttää'haastattelu'milloin'tahansa.'HaastaQ

teltavani' suhtautuivat'kuitenkin'myönteisesti' tutkimusaiheeseeni,'eikä'kukaan'halunQ

nut' keskeyttää' haastattelua.' Kerroin,' että' haastattelutilanne' on' luottamuksellinen,'

eikä' sillä' ole' vaikutusta' heidän' vankeusaikaansa.' Pyysin' jokaiselta' haastateltavaltani'

kirjallisen' suostumuksen' tutkimukseen' osallistumisesta.' Kerroin,' ettei' haastattelujen'

sisältöä' tulla' luovuttamaan' ulkopuolisille' ja' ettei' heitä' voida' tunnistaa' lopullisesta'

tutkimuksesta.' Tutkimusaineiston' tiedot' ovat' luottamuksellisia,' eikä' niitä' luovuteta'

ulkopuolisille.''

'

Analyysivaiheessa'olen'pyrkinyt'kunnioittamaan'aineistoa.'Vaikka'tutkimuksen'tulokset'

pohjautuvat'omaan'tulkintaani,'olen'halunnut'pysyä'uskollisena'alkuperäiselle'aineisQ

tolle'ja'haastateltavieni'ajatuksille.'

'

Olen' kiinnittänyt' koko' tutkimusprosessin' ajan' erityistä' huomiota' haastateltavieni'

anonymiteetin'suojaamiseen.'Kuuntelin'ja'purin'litteroimalla'haastattelunauhat'yksin.'

LitterointiQ'ja'raportointivaiheessa'muutin'aineiston'tietoja'niin,'ettei'siitä'voi'tunnistaa'

haastateltavia.' Alkuperäiset' haastattelunauhat' tullaan' hävittämään' tutkimuksen' valQ

mistuttua.'Tulosluvussa'esittämäni'sitaatit'ovat'nimeämättömiä,'ja'niistä'on'poistettu'

kaikki'tunnistamisen'mahdollistavat'tekijät,'kuten'paikkakunnan'nimet'tai'murresanat.'

Tutkielmani'ei'ole'henkilökeskeinen,' ja' se'keskittyy'haastateltavien'elämäntarinoiden'

sijaan'naisvankien'kuntoutustarpeisiin'yleisellä'tasolla.''

'

'

'

'

'

'
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4'Naisvangit'työntekijöiden'kuvaamana''

'

Tässä' luvussa' teen' yhteenvedon' naisvankien' kuntoutuksen' parissa' työskentelevien'

työntekijöiden' haastatteluista.' Työntekijöiden' näkökulma' toimii' tärkeänä' taustatieQ

tona' ja' kehyksenä' naisvankien' kuntoutustarpeiden' hahmottamiselle.' Kuitenkin'

tutkimuksen'kannalta'tärkeimmässä'roolissa'ovat'itse'kuntoutujat.'Naisvankien'joukko'

on'moninainen,' eikä' sitä' saa' istutettua' yhteen'naisvangin'muottiin.'Naisvangeilla' on'

keskenään' hyvin' erilaisia' taustoja' ja' elämäntilanteita,' ja' naisvankeja' istuu' kaikenlaiQ

sista'rikoksista.'Naisvankien'joukossa'on'paljon'myös'niitä,'jotka'ovat'ennen'tuomiota'

eläneet' niin' kutsuttua' normaalia' elämää,' johon' on' kuulunut' työ,' perhe' ja' oma' koti,'

mutta'myös'asunnottomia,'rikoksilla'päihteiden'käyttöään'rahoittaneita'”rapanistejä”.''

'

Työntekijät' kertoivat' haastatteluissa' naisvankien' kuntoutukseen' liittyvistä' erQ

ityispiirteistä,' sekä' naisvankien' tilanteesta' yleisellä' tasolla.' Kuvaan' tässä' luvussa'

keskusteluissa' esille' nousseista' asioista' tärkeimmät.' Koko' tutkimuksen' tasolla'

työntekijöiden'haastattelut'jäävät'vähäisempään'rooliin.'

'

Rikollisuus' istuu' huonosti' naisille' asetettuihin' rooliodotuksiin,' jonka' vuoksi' itsetunto'

on' monesti' hyvin' alhaalla' vankilaan' tultaessa.' Vankilan' perhetyöntekijä' totesi,' että'

”nämä' meidän' naiset' ovat' häpeästä' vinksallaan”.' Vankeustuomio' itsessään' leimaa'

naisen' vahvemmin' kuin'miehen' ja' jopa'miesvangit' saattavat' puhua' alentavasti' naisQ

vangeista.' Äitinä,' naisena' ja' normikansalaisena' epäonnistuminen' aiheuttaa' häpeän'

tunteita.'Työntekijöiden'mukaan'häpeästä'olisi' tärkeä'puhua'ja'siihen'tulee'pureutua'

enemmän'vankeusaikaisessa'kuntoutuksessa.'

'

Väkivallan' kokemukset' ovat' naisvankien' keskuudessa' erittäin' yleisiä.' Naisvankeja' on'

pahoinpidelty' lapsuudessa' ja' lähisuhteissaan' henkisesti,' fyysisesti' ja' seksuaalisesti.'

Nainen' voi' olla' paitsi' väkivallan' uhri,' myös' sen' tekijä' tai' sivustaseuraaja.' Väkivalta'

onkin'tärkeä'teema,'johon'vankeusaikaisen'kuntoutuksen'tulee'pureutua.'Sekä'väkivalQ

lan'uhri,'että' tekijä'kokevat'häpeää.'Asioiden'nimeäminen' ja'niistä'puhuminen'mahQ

dollistaa'ongelman'työstämisen,'ja'vaikeita'kokeneiden'naisten'eheytymisen.''

'
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Väkivalta'on'usein'muodostunut'naisten'elämässä'niin'arkipäiväiseksi,'ettei'esimerkiksi'

parisuhteessa' tapahtuvaa' läpsimistä' edes'mielletä' väkivallaksi.' Lähisuhdeväkivallasta'

puhuminen'olisi'todella'tärkeää.'Työntekijät'eivät'aina'osaa'ottaa'lähisuhdeväkivaltaa'

puheeksi,'eivätkä'naiset'sitä'välttämättä'itse'tuo'esille.'Myös'naisten'tekemä'väkivalta'

on'tärkeä'aihe,'jota'ei'saa'sivuuttaa.'Yleisin'kaava'naisten'väkivallassa'on'uhrista'tekiQ

jäksi.'Myös'naisten'harjoittama'suunnitelmallinen'väkivalta'on'yleistymään'päin.''

'

Vankeusaikana'vangin'mieleen'saattaa'nousta'menneisyydestä'hyvinkin'kipeitä'asioita,'

jotka' ovat' jääneet' käsittelemättä.' Vankila' antaa' tietynlaisen' työrauhan' vaikeiden'

asioiden' työstämiselle,' koska' vankilassa' on' vaikeampi' paeta' omia' ajatuksiaan' kuin'

siviilissä.'Työntekijät'toivat'esille'sen,'että'vankila'itsessään'on'kuntouttava'ympäristö,'

joka'tarjoaa'säännöllisen'rytmin'lisäksi'ruokaa,'ulkoilua'ja'lepoa.'Tämän'lisäksi'vankeQ

usaikana' pitää' myös' tarjota' tukea' ja' apua' vaikeiden' asioiden' kanssa' kamppaileville'

naisille.'

'

Naiserityisyys' vankeinhoidossa' tarkoittaa' haastattelemieni' kuntoutustyöntekijöiden'

mukaan' herkkyyttä' naisten' erityiselle' asemalle' ja' tarpeille.' Vankilassa' täytyisi' voida'

säilyttää'jonkinlainen'naiseuden'identiteetti,'eikä'tulla'litistetyksi'vangin'identiteettiin.'

Naisvankien' erityiset' tarpeet' liittyvät' läheisesti' valtaQasemaan,' alistamiseen,' hyväksiQ

käyttöön,' väkivaltaan,' omien' tarpeiden' kieltämiseen' ja' huonoon' itsetuntoon' sekä'

itsearvostukseen.' Myös' omien' rajojen' terve' asettaminen' ovat' tärkeä' työskentelyn'

kohde.'Päihdeohjaaja'totesi,'ettei'monen'naisvangin'kohdalla'voida'puhua'edes'rajoQ

jen'hämärtymisestä,'koska'ymmärrystä'omista'rajoista'ei'koskaan'ollutkaan.''

'

Äitiys'ja'lapsista'luopuminen,'sekä'äitiyteen'liittyvät'syyllisyyden'tunteet'ovat'tärkeitä'

aiheita'naisvankien'elämässä.'Naisten'on'opittava'elämään'sen'tosiasian'kanssa,'että'

lapset'on'otettu'pois'oman'päihteidenkäytön'tai'elämäntyylin'vuoksi.'Naisilla'on'harQ

voin'pärjäävää'puolisoa,' joka'huolehtisi' lapsista'naisen'vankeustuomion'aikana.'PäihQ

detyöntekijä'totesi,'että'”epäonnistunuthan'sellainen'äiti'on,'jolta'lapset'on'pois'otetQ

tu”.'Vankeusaikaisessa' kuntoutuksessa'äitiyteen' liittyvät' asiat'nousevat' todella' isoon'

asemaan,' erityisesti' mietitään,' miten' näiden' epäonnistumisen' tunteiden' kanssa' voi'

elää.'
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'

Työntekijät' nostivat' esille' myös' kehittämistarpeita' naisvankien' vankeusaikaisessa'

kuntoutuksessa.' Julkisuudessa' paljon' huomiota' saaneet' vessattomat' ”paljusellit”'

vievät' huomion' tärkeämmiltä' ongelmilta,' vaikka' ne' olisivat' helposti' korjattavissa.'

Haastattelemieni'työntekijöiden'mukaan'naisvangeille'kehitetty'VINNQohjelma'vastaisi'

todella'moneen'tarpeeseen,'jos'sitä'olisi'tarjolla'naisvangeille'laajemminkin.'HaastatteQ

lun'tekohetkellä'VINNQohjelmaa'ei'voitu'tarjota'vankilan'kuntoutushenkilöstön'vähyyQ

den'vuoksi.'VINNQohjelma'vaatii'kaksi'ohjaajaa'ja'vankilan'kolmesta'koulutetusta'VINNQ

ohjaajasta' kaksi' oli' vanhempainvapaalla.' VINN' oli' toistaiseksi' pysähdyksissä.' VINNQ

ohjelmaa'ohjannut'työntekijä'kuvasi'15'tapaamiskerran'ohjelman'vaikuttaneen'osallisQ

tujiin' jopa' fyysisesti' ryhdin'parantumisena,' sekä' katsekontaktin' ja'hymyn' lisääntymiQ

senä.'Hän'kuvaili,'kuinna'”ihminen'aivan'kaunistui'silmissä.”'

'

Tärkeänä' kehittämisen' kohteena' haastattelemani' työntekijät' näkivät' vapautumisvaiQ

heen' ja' siirtymän' vankeudesta' julkisen' sektorin' palvelujen' piiriin.' Mitä' hyötyä' on'

vankeusaikaisesta'kuntoutuksesta,'jos'vanki'vapautuu'asunnottomana'vailla'palveluja.'

Kuntoutusjatkumoita' siviiliin' suuntaan' täytyisi' kehittää' ja' kuntia' tulisi' velvoittaa' tarQ

joamaan' palveluita' vapautuville' vangeille.' Vangit' ovat' usein' eriarvoisessa' asemassa,'

koska'joistain'kunnista'palveluja'ja'tukea'saa'helpostikin,'kun'taas'toisista'kunnista'on'

mahdoton' saada'asuntoa' tai'maksusitoumusta' kuntoutukseen.'Pahimmillaan'kunnan'

puolelta' ei' ole' luvattu' edes' pääsyä' AQklinikalle.' Vapautumiseen' liittyvä' motivaatio'

kannattaisi'käyttää'hyväksi' ja' tähän' työntekijät' toivoisivatkin'kunnilta'apua.'Mitä'paQ

remmin'vangin'asiat'on' järjestetty'vapautumisvaiheessa,' sitä'vähemmän'ongelmia' ja'

tätä'kautta'kustannuksia'hänestä'jatkossa'koituu.'''

'

Niin' suljetussa' kuin' avovankilassakin' tehdään' vapautumissuunnitelma,' jossa' vangin'

kanssa'keskustellaan' ja'käydään' läpi' siviiliin'paluuseen' liittyviä' tekijöitä.'Erityisen'hyQ

vänä,' Rikosseuraamuslaitoksen' omana' työkaluna' nähtiin' valvottu' koevapaus,' jossa'

yhdistyvät' sekä' tuki' että' kontrolli.' Valvottu' koevapaus' toimii' ikään' kuin' saatettuna'

siviiliin'paluuna,' jolloin'elämään'vapaudessa' totutellaan'pikku'hiljaa.'Valvottuun'koeQ

vapauteen'on'mahdollista'päästä'kuusi'kuukautta'ennen'vapautumista'ja'sitä'aletaan'

valmistella' hyvissä' ajoin' yhteistyössä' vangin' kanssa.' Valvottua' koevapautta' varten'
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suunnitellaan'asumisen' ja' toimeentulon' lisäksi'myös'koevapauden'aikainen'toiminta,'

joka'voi'olla'opiskelua,'työtä'tai'jonkinlaiseen'kuntoutukseen'osallistumista.'''

'

Ajan' saatossa' naisvankeja' on' sijoitettu' vuoroin' keskitetysti' isompiin' naisyksikköihin,'

vuoroin' taas' hajautettu' pienille' osastoille' miesvaltaisen' vankilan' yhteyteen.' Tällä'

hetkellä' naisvankeja' hajasijoitetaan' ympäri' Suomea' miesvaltaisiin' vankiloihin.' Tätä'

perustellaan' kotipaikkakunnan' läheisyydellä,' vaikka' tosiasiassa' laajojen' rikosseuQ

raamusalueiden'johdosta'läheisten'on'matkattava'hyvinkin'pitkiä'matkoja'voidakseen'

vierailla'vankilassa.'Haastattelemani' työntekijät'olivat'naisvankien'keskittämisen'kanQ

nalla.' Suuremmat' naisyksiköt' mahdollistavat' ryhmämuotoisen' kuntoutuksen' paremQ

min'ja'tarjoavat'sitä'kautta'vertaistukea'naisille.'Muiden'selviytymistarinat'sekä'ylipääQ

tään'kokemus'siitä,'ettei'ole'yksin'ongelmiensa'kanssa'ovat'tärkeä'osa'kuntoutumista.'

Suuremmissa' naisyksiköissä' voidaan' helpommin' huomioida' naisten' erityiset' tarpeet.'

Työntekijät' kokivat' vankeusaikaisen' kuntoutuksen' todella' tärkeäksi' ja' vankeusajan'

mahdollisuudeksi' huolehtia' itsestään.' Vankeusaikana' moni' pysähtyy' pohtimaan' eläQ

määnsä'ja'työntekijöiden'tulisi'tarjota'tukea'ja'työkaluja,'joilla'vanki'voisi'rakentaa'itse'

itseään.'Vankiloissa'tehdään'jo'paljon'hyvää'työtä,'mutta'naisvankien'erityistarpeisiin'

voitaisiin' vielä' panostaa' entistä' paremmin.' Erityisesti' kuntoutushenkilöstöä' tarvittaiQ

siin'lisää.'

'

Taulukko'1.'Yhteenveto'työntekijöiden'haastatteluista'
Työntekijöiden'näkemyksiä'ja'kehittämisehdotuksia''
'
Naiserityisyyden'huomioiminen' Vankeinhoidossa'tarvitaan'herkkyyttä'naisten'erityiselle'asemalle'

ja'tarpeille'
VINNQohjelma'vastaisi'moneen'tarpeeseen'
Vankeinhoidossa'tarvittaisiin'lisää'kuntoutushenkilöstöä'
'

Naisvankien'keskittäminen' Mahdollistaa'monipuolisemman'kuntoutustarjonnan,'sekä'
mahdollisuuden'vertaistukeen'
'

Vapautuminen' Kuntoutusjatkumoiden'kehittäminen'''
Kuntia'olisi'velvoitettava'tarjoamaan'palveluita'vapautuville'
vangeille'

'

'
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5'Poissa'omasta'elämästä'

'

Tämä'on'ensimmäinen'kolmesta'naisvankien'haastatteluihin'keskittyvästä' tulosluvusQ

ta.' Tutkimukseni' keskiössä' olevan' vankeusaikaisen' kuntoutuksen' lisäksi' haastatteleQ

mani' naiset' kuvailivat' vankeusaikaisia' kokemuksiaan.' Vankilaympäristö' ja' vankeus'

itsessään' oli' varsinkin' ensikertalaisille' shokki,' ja' vankeudesta' selviämiseen' kaivattiin'

tukea.' Ajan' myötä' vankilaolosuhteisiin' kuitenkin' sopeuduttiin,' vaikkei' itse' vankeus'

muuttunut'yhtään'helpommaksi.'Omasta'elämästä'poissa'oleminen'koettiin'raskaaksi.'

Vankeus' pakotti' naiset' pysähtymään,' ja' kohtaamaan' omat' ongelmansa.' Vaikeinta'

vankeudessa'oli'ikävä'rakkaiden'luokse.'Vankila'ja'vankeuteen'sopeutuminen'mahdolQ

listavat'naisvangeille'henkisen' ja' fyysisen'tilan'kuntoutumiseen.'Vankeus'etenee'alun'

shokista'sopeutumisen'kautta'oman'tilanteen'äärelle'pysähtymisen.'Omien'ongelmien'

myöntäminen'on'alku'kuntoutumisprosessille.'

'

'

5.1'Alun'shokki'

'

Vankilaan'tulo'oli'järkytys'ensikertalaisille,'joilla'ei'ollut'entuudestaan'mitään'käsitystä'

siitä'mitä'vankilan'muurit'pitävät'sisällään.'Vangille'tehdään'tulotarkastus,'jossa'hänen'

täytyy'riisuutua'alasti'vartijoiden'edessä.'Tilanne'koettiin'todella'nöyryyttävänä,'vangilQ

le'ikään'kuin'osoitetaan'oma'paikkansa'vankilahierarkiassa'heti'tulotilanteessa.'

'

Kaikkein! kauhein! on! tää,! kun! sä! tulit! vankilaan,! niin! sun! pitää! riisua! täysin!

alasti!siinä.!Ja!siinä!ei!oo!yks!vartija,!vaan!siinä!on!useampia,!jotka!töllää!sua!

siinä.!

'

Tulotarkastuksen' yhteydessä' vangin' terveydentilaa' ja' sairauksia' selvitetään' lyhyen'

haastattelun'aikana.' Eräs'haastateltava' toivoi,' että' vangin' vointia' kartoitettaisiin' tarQ

kemmin'vankilaan'tullessa'ja'vangeilta'kysyttäisiin'perussairauksien'lisäksi'myös'psyykQ

kisestä' voinnista.' Pikainen'haastattelu' jätti' turvattoman' ja' yksinäisen'olon,' joka' vain'

paheni'sellin'suljettujen'ovien'sisällä.''
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'

Haapasalon' (2006,' 40)' mukaan' vankeuden' kaksi' ensimmäistä' kuukautta' ovat' rasQ

kaimmat.'Vanki'saattaa'kokea'syyllisyyttä'tekemästään'rikoksesta,' joka'on'voinut'olla'

traumaattinen' kokemus' myös' rikoksen' tekijälle.' Erityisesti' ensikertalaisille' vankilaan'

joutuminen' voi' aiheuttaa' stressireaktioita,' kuten' ahdistuneisuutta,' unihäiriöitä' ja'

masennusta.' Vankilaan' saatetaan' tulla' hyvinkin' kaoottisesta' ja' sekavasta' tilanteesta,'

mikä' saattaa' entisestään' pahentaa' ahdistuksen' ja' yksinäisyyden' tunteita.' Vähitellen'

vankilaolosuhteisiin'ja'Qarkeen'kuitenkin'totutaan.''

'

Lisätieto' vankilaolosuhteista' ja' elämästä' muurien' sisällä' olisi' ollut' ensikertalaiselle'

tarpeellinen.' Erään' haastateltavan' mukaan' kuva' vankeudesta' muodostui' muiden'

vankien' kokemusten'pohjalta,' kun'he'perehdyttivät'noviisia' vankilaelämään.'Muiden'

vankien'kertomukset'vaikuttivat'ensikertalaisien'käsityksiin'ja'odotuksiin'vankeusajasQ

ta.'Ensivaikutelma'olisi'muodostunut'toisenlaiseksi,' jos'tulokkaalle'olisi'ollut'heti'vanQ

keuden'alkuun'tarjolla'enemmän'faktatietoa'vankilan'toiminnoista.''

'

Vankilaan' joutuminen' ja' itsensä' vankina' ajattelu' oli' usealle' haastateltavalle' vaikeaa.'

Eräs'haastateltava'kertoi,'ettei'hän'ei'olisi'aikaisemmin'voinut'edes'kuvitella'joutuvanQ

sa'vankilaan.''

'

Mun!mielestä!tää!on!ihan!niinku!joku!huono!pila.!Tai!jostakin!huonosta!eloku>

vasta.!Ikipäivänä!en!olis!voinut!kuvitella!joutuvani!vankilaan.!

!

Ennen'vankeuteen'johtanutta'rikosta'hänellä'ei'ollut'saanut'edes'parkkisakkoa.'HaasQ

tateltavani' eivät' pakoilleet' vastuuta' omista' teoistaan,' mutta' silti' itsensä' vankilan'

seinien' sisältä' löytäminen' oli' monelle' järkyttävä' kokemus.' Oma' elämä' oli' edennyt'

tasaista' uomaansa' aina' vankeuteen' johtaneeseen' rikokseen' asti,' jolloin' yksi' huono'

päätös'keikautti'koko'elämän'ylösalaisin.'Vaikka'vankeus'ei'tullut'yllätyksenä'ja'vankeQ

ustuomion'täytäntöönpanoa'oli'saatettu'odottaa'siviilissä'jo'jonkun'aikaa,'ei'vankilaan'

tuloon'voinut'mitenkään'varautua.''

Mä!odotin! tuomion! täytäntöönpanoa!kaks!vuotta.!Niin! se!oli!aika! raskas!kaks!

vuotta!odottaa,!et!mitä!tapahtuu!ja!muuta.'
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'

Kaikki'haastateltavani'joutuivat'tuomion'aluksi'suljettuun'vankilaan,'joka'kirjaimellisesQ

ti' sulkee' ”yhteiskunnan' ulkopuolelle' lukitsemalla' vangitun'muurien' sisälle' fyysisesti,'

sosiaalisesti' ja'psyykkisesti'ahtaaseen'tilaan”'(Granfelt'2011,'216).'Suljetulla'osastolla'

sellin'ovet'ovat'kiinni'23'tuntia'vuorokaudessa,'päivään'kuuluu'vain'tunnin'ajan'ulkoiQ

lua'vankilan'pihalla.'Eräs'haastateltava'kertoo'menettäneensä'ihmisarvonsa'suljetussa'

vankilassa,'jossa'vankeja'kutsuttiin'vain'vankinumerolla.'Ensimmäistä'kertaa'vankilassa'

olevat' haastateltavat' kuvasivat' suljetulla' osastolla' oloa' henkisesti' kuormittavaksi'

ajaksi,'jota'kuvailtiin'todella'negatiivisin'ilmauksin.'

'

Se!on!niin!hirveetä!kun!sä!joudut![ensikertalaisena,!RK]!tonne!kivitaloon!ja!sä!

et! tiedä!mistään!mitään.!Et! sehän!on!semmonen!kauhee!sokki,! ku! sinne! lyö>

dään!vaan!selliin!ja!sellin!ovi!kiinni.!Et!pysy!siellä!23![tuntia,!RK].!

!

Mä!oikeasti!meinasin!seota,!kun!sellin!ovet! laitettiin!kiinni.!–!Mä!ajattelin,!et!

mä!sekoon!tänne.!Et!ei!ei,!mä!en!kestä.!Et!ei!mun!pää!kestätä!tätä.!

!

Toisaalta' yksi' haastateltava' koki' suljetun' osaston'myös' helpottavana,' kun' ovien' sulQ

keuduttua'sai'olla'omissa'oloissaan.'Haastateltavalla'oli' takanaan' jo'aikaisempia' tuoQ

mioita,'joten'suljettu'vankila'suljettuine'sellin'ovineen'ei'tullut'yllätyksenä.!

'

Lisämausteen'suljetun'osaston'arkeen'toi'Hämeenlinnan'vankilan'surullisen'kuuluisat'

vessattomat'”paljusellit”,' jotka'koettiin'nöyryyttävänä.'Yksityisyyteen'ei'ole'minkäänQ

laista'mahdollisuutta'kun'pienen'sellin' seinien' sisällä' syödään,'pestään'pyykit' ja' tehQ

dään'tarpeet'ämpäriin,'kaikki'tämä'sellitoverin'läsnä'ollessa.''

'

'

5.2'Sopeutuminen'

'

Vankeusrangaistus' voi' toimia' alkusysäysäyksenä' kuntoutumiselle.' Tämän' prosessin'

aikana'kuntoutuja'pohtii'elämänsä'perusteita,'ja'tulevaisuuden'tavoitteita'(Järvikoski'&'

Härkäpää' 2008,' 57).' Vaikka' vankilaan' sopeutuu,' ei' vankeus' välttämättä' muutu' helQ
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pommaksi' ajan'myötä.'Vankeus'on'paitsi' fyysistä'poissaoloa'omasta' elämästä,'myös'

henkinen'tila,'jossa'välillä'on'helpompia'ja'välillä'raskaampia'aikoja.''

'

Ei!oo!mitenkään!helpottunut!ratkasevasti.!Ja!ei!kuitenkaan!yhtään!ala!tuntuun!

siltä,!että!kyllähän!tähän!pystyy.!Et!selkeesti!musta!ei!oo!lusijaksi,!ettei!tarvii!

varmaan!tehdä!sitten!rikoksiakaan!enää.!

'

Vaikeinta' vankeudessa' on' olla' pois' omasta' elämästä.' Kaikki' kotona' kesken' jääneet'

asiat' vaivaavat,' ja' vankilassa'herää'halu' laittaa'asiat' järjestykseen.'Varsinkin' vankeuQ

den' alussa' pesemättä' jääneet' pyykit' ja' kännykän' takuuhuoltoon' vieminen' painavat'

mieltä,'mutta'viikkojen'edetessä'asiat'lakkaavat'vaivaamasta.'

'

Mutta!tosi!rankkaa!on!ollut,!olla!pois!omasta!elämästä.!Ja!sitten!tuntuu!että!

nyt!pitää!mennä!ja!laittaa!kaikki!järjestykseen.!

'

Onnekkaita'ovat'ne'vangit,'joilla'on'siviilissä'ihmisiä'auttamassa'asioiden'järjestämisesQ

sä.' Eräs' haastateltava' kertoi,' että' hänen' äitinsä' on' joutunut' hoitamaan'hänen' asioiQ

taan,' viemään' yhden' paperin' sinne' ja' toisen' todistuksen' tänne.' Ilman' äitiä' asioiden'

hoitaminen' olisi' lähes' mahdotonta' suljetusta' vankilasta' käsin.' Oman' asuinkunnan'

sosiaalityöntekijä' vaatii' erinäisiä' todistuksia' ja' papereita,' joita' on' vankilasta' käsin'

vaikea' toimittaa.'Haastateltava'pohti,'että'näiltä' ihmisillä' jää'asiat' roikkumaan' ja'paQ

himmillaan'he'menettävät'asuntonsa'ja'tavaransa.'

'

Et!se!on!ihan!kauheeta,!ne!menettää!vankeusaikana!kaikki.!

'

Pahinta' vankeudessa' on' kuitenkin' odottaminen' ja' epätietoisuus,' tunne' ettei' voi' itse'

vaikuttaa' omiin' asioihinsa.' Vanki'menettää' itsemääräämisoikeuden,' kun' päätösvalta'

hänen'asioistaan'ja'elämästään'siirtyy'vankilassa'henkilökunnalle'(Haapasalo'2008,'39).'

'

Vaikeeta!on!sellainen!passiivinen!odottaminen,!mitä!vankilassa!on.!Ettei!tiedä!

yhtään!ikinä.!

!
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Päätöksiä' esimerkiksi' kuntoutukseen' pääsystä' joutuu' odottamaan' pitkiäkin' aikoja.'

Vaikka'asiat'saattavat'sitten'tapahtua'nopeallakin'aikataululla,'on'odottavan'aika'pitkä.'

'

Mut!nää!on!varmaan!tällaisia!ensikertalaisen!tuskia.!Täytyy!kuitenkin!nauttia!

näistä,!kun!ei!sekään!olis!ihan!kiva,!jos!tämä!olis!jo!ihan!tuttua.!

'

'

5.3'Pysähtyminen'

'

Vankeusaika' koettiin' joiltain' osin'myös' positiivisena.' Eräs' haastateltava' kertoo,' ettei'

olisi' pelkillä' sakoilla' ymmärtänyt' tilanteen' vakavuutta,' ja' jatkaa' vankeusajan' olleen'

myös' jollain' tavalla' hänen'elämänsä'parasta' aikaa.'Vankila' on' tarjonnut'pysähtymisQ

paikan'ja'ymmärryksen'siitä,'että'elämän'on'muututtava.''

!

Täällä!mä!olen!oikeesti!joutunut!olemaan!itteni!kanssa!ja!tutustumaan!itteeni.!

Ja!käsitellyt!niitä!asioita.!Ei!oo!enää!voinu! juosta! todellisuutta!pakoon,! vaan!

on!oikeesti!täytynyt!käsitellä!niitä!asioita!ja!mennä!läpi.!Ja!aatella,!että!mitkä!

asiat!mulle!merkitsee,!mitkä!on!mulle!arvokkaita!ja!tärkeitä.!Mistä!mä!haluan!

pitää!kiinni,!miten!mä!haluun!elää.!Et!kyllä!vapauden!menetys!on!ollut!niin!iso!

asia,!että…!

'

Vapauden'menetys'on'todella'iso'asia,'jotain'paljon'enemmän'kuin'vankilan'muurit'tai'

kalterit'sellin' ikkunassa.'Vankilassa'joutuu'olemaan'oman'itsensä'ja'ajatustensa'kansQ

sa,' ja' tutustumaan' itseensä' aivan' eri' tavalla' kuin' siviilissä.' Vankilassa' ei' voi' juosta'

todellisuutta' pakoon.' Vankila' pakottaa' pysähtymään,' ja' vankilassa' on' ollut' pakko'

käsitellä'vaikeitakin'asioita.'Eräs'haastateltava'kertoi'tehneensä'vankeusaikana'”kivuliQ

aita'oivalluksia”'omasta'toiminnastaan'ennen'vankeusrangaistusta.'

'

Minä!olen!se,!joka!on!itse!vastuussa!omista!asioistani.!Ja!mä!oon!se,!joka!voi!

tehdä!omalle!elämälleni!jotain.!

'
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Eräs'haastateltava'totesi,'ettei'vankilan'olosuhteissa'ole'mitään'vikaa.'Vaikka'vankilaQ

järjestelmä'ei' olekaan' ”maailman'notkein' järjestelmä”' reagoimaan' yksilön' tarpeisiin,'

on'vankilassa'saanut'kuitenkin'keskittyä'omaan'hoitoonsa'ja'suorittaa'rauhassa'omaa'

tuomiotaan'ilman'väkivallan'uhkaa'muiden'vankien'taholta.'Yksi'haastateltavista'pohti'

sitä,'miten'monilla'asiat'ovat'vankilassa'paljon'paremmin'kuin'siviilissä,' jossa'ei'vältQ

tämättä'ole'edes'kattoa'pään'päällä.'Vankilassa'saa'nukkua'puhtaissa'lakanoissa.'

!

Ku! tääl! on! monel! ihmisel! asiat! paremmin! kuin! siviilissä.! Tääl! on! niin! paljo!

asunnottomii!näit!vankeja.!Et!eihän!niil!oo!siviilissäkään,!ajattele!kun!niillä!ei!

oo!mitään.!

!

!

5.4'Ikävä'rakkaiden'luo'

'

Naisvangit'huolehtivat'oman'vankeutensa' lisäksi'myös' läheistensä'selviämisestä'siviiQ

lissä,' sekä' henkisellä' että' käytännön' tasolla' (TammiQMoilanen' 2002,' 187).' Läheisillä'

ihmissuhteilla'on'myös'suuri,'omaa'kuntoutumista'tukeva'merkitys.'Ikävä'kotiin'läheisQ

ten'luo'on'kova.'Yhteydenpito'läheisiin'suljetusta'vankilasta'käsin'koettiin'haastavaksi.'

Yhteyttä'pidettiin'puhelimitse,'sekä'perinteisten'kirjeiden'välityksellä.'Yksi'päivittäinen'

puhelu' ei' aina' riittänyt' tärkeiden' asioiden' läpikäymiseen.' Erityisesti' lasten' kanssa'

yhteydenpito'puhelimen'välityksellä'koettiin'hankalana,'puhelu'saattoi'katketa'kesken'

kaiken'ja'molemmille'osapuolille'jäi'tästä'paha'mieli.'Tapaamisten'järjestyminen'suljeQ

tussa'vankilassa'ei'myöskään'ole'itsestäänselvyys.'Eri'laitoksissa'on'hyvinkin'eritasoisia'

tiloja' perhetapaamisille.' Vankien' määrän' lisääntyminen' saattaa' vaikeuttaa' perhetaQ

paamisen' saamista,' kun' useampi' vanki' hakee' perhetapaamista' (Karsikas' ym.' 2003,'

60).''

'

Perhetapaamisista' suljetussa' vankilassa' haastateltavillani' oli' vain' yksi' kokemus,' ja'

sekin'erittäin'kielteinen.'Lapset'olivat'oireilleet'pitkään'suljetussa'vankilassa'järjestetyn'

perhetapaamisen'jälkeen,'joten'ensimmäinen'vierailu'jäi'myös'viimeiseksi.'Myös'haasQ

tateltava' koki' vierailun' ahdistavana,' eikä' halunnut' lapsiaan' toista' kertaa' vankilaan.'

Tämän' jälkeen' tapaamiset' ovat' järjestyneet' lasten' luona' poistumisluvalla.' Toinen'
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haastateltava'ei'edes'halunnut'lapsiaan'vierailulle'suljetun'vankilan'”muurien'sisään”,'

vaan' halusi' suojella' näitä' ”kaikilta' vankilajutuilta”.' Perhetapaaminen' tuli' ajankohtaiQ

seksi'haastateltavan'siirryttyä'avolaitokseen.'

'

Vankilamiljöö' ei' tarjoa' perhetapaamiselle' kovin' rentoja' ja' lämpimiä' puitteita.' Myös'

lasten'täytyy'tulla'perhetapaamiseen'vankilan'portin'kautta.'Vieraita'pyydetään'jättäQ

mään'ulkovaatteet'ja'muu'irtain'omaisuus'lukittavaan'kaappiin,'jonka'jälkeen'kuljetaan'

metallinpaljastimen'läpi.'Vasta'sitten'vartija'saattaa'lapsen'saattajineen'tapaamishuoQ

neeseen.'Tapaamishuone'saattaa'olla'hyvinkin'karu,'eikä'siellä'välttämättä'ole'lapsille'

mitään'tekemistä,'kuten'leluja'tai'pelejä'(Savolainen'2013).'

'

Avotalossa'sen'sijaan'tiivis'yhteydenpito'onnistuu'kännyköiden'avulla,'ja'moni'vangeisQ

ta'kertoikin'pitävänsä' tiiviisti'yhteyttä' läheisiinsä.'Myös'viikonlopun'vierailuajat'mahQ

dollistavat'viikoittaiset'tapaamiset.''

'

Vanajan'vankilan'perhetalo'koettiin' todella'hyväksi.'Eräs'haastateltavani'odotti'haasQ

tatteluhetkellä' lapsiaan' perhetaloon' loman' viettoon.' Yleensä' lapset' viettävät' äitinsä'

kanssa'perhetalossa'yhden'viikonlopun'kuukaudessa,'mutta'nyt'tiedossa'oli'useamman'

päivän' ajan' yhdessäoloa.' Lapsille' avolaitos' oli' iloinen' yllätys,' kun' he' näkivät' ”ettei'

äidillä'ole'täällä'mitään'hätää”.''

'

Vangeille'ja'heidän'perheilleen'järjestettävät'perheQ'ja'parisuhdeleirit'saivat'haastatelQ

taviltani' kehuja' ja'niitä' toivottiin'enemmänkin.' Erityisen' tärkeänä'perheleirit' koettiin'

pitkäaikaisvankien' kohdalla,' jotka' joutuvat' olemaan' erossa' perheestään' ja' puolisosQ

taan'hyvinkin'pitkiä'aikoja.'Samoilla'linjoilla'oli'myös'Rikosseuraamuslaitoksen'asettaQ

ma''vankien'ja'heidän'perheidensä'tilannetta'selvittänyt'työryhmä'(Karsikas'ym.'2003).'

'

Mun!mielestä!on!hirveen!tärkeetä!se,!että!vangilla!säilyis!sellainen!pysyvyys.!Et!

se!saa!säilyttää!parisuhteensa!ja!lapsensa.!Ettei!sillä!murennu!kaikki!sen!tuo>

mion!aikana.!Miten!sellainen!ihminen!jaksaa!sit!sen!koko!tuomion?!

'
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Välit' läheisiin' ihmisiin'olivat'pääasiassa'hyvät,'eikä'vankeus'ole' juurikaan'vaikuttanut'

sosiaalisiin' suhteisiin.' Etäisemmille' kavereille' ja' tuttaville' vankeudesta' ei' tosin' ole'

haluttu' edes' kertoa,' koska' vankeus' koettiin' yksityisasiana.' Yksi' haastateltava' kertoi,'

ettei'ole'nähnyt'aikuista'lastaan'koko'tuomion'aikana.'Äidin'vankeusrangaistus'on'ollut'

lapselle'niin' kova'paikka,' ettei' tämä'halua' tulla' vankilaan'äitiään' tapaamaan.' Toinen'

haastateltava'sen'sijaan'totesi,'että'välit'vanhempiin'ja'sisaruksiin'olivat'jopa'parantuQ

neet'vankeusaikana.''

'

Ne!on!ollut!ihan!tosi!paljon!tukena,!ja!ilosia!siitä,!että!nyt!saan!vihdoin!kaikki!

sitten!selvennettyä.!

'

Vankeusrangaistus' voi' olla' helpotus' vangin' omaisille,' jotka' ovat' saattaneet' joutua'

seuraamaan' sivusta' tärkeän' ihmisen' alamäkeä' jo' pidemmän' aikaa.' Vankeustuomion'

myötä'myös'omaisille' tarjoutuu' tilaisuus'hengähtää,' kun'ei' koko'ajan' tarvitse'pelätä'

tilanteen'pahenemista'ja'huonoja'uutisia.'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'
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6'Muutos'

'

Halu'ja'tarve'muutokseen'oli'tunnistettavissa'jokaisen'haastateltavani'puheista.'MuuQ

toshalukkuus'antaa'hyvän'pohjan'kuntoutumiselle.'Paluuta'siviiliin'odotettiin' ja'sinne'

ikävöitiin,' ja' juuri' sen'vuoksi' vankeusaika'haluttiin'käyttää'hyväksi'oman' itsensä'autQ

tamiseen.'Useampi'haastateltava'kertoo'halunneensa'ottaa'kaiken'mahdollisen'tuen'ja'

avun'vastaan,'jotta'pääsisi'elämässään'eteenpäin.''

'

Vankeusaika'myös'mahdollistaa'omaan'itseensä'keskittymisen.'Moni'haastateltava'oli'

siviilissä'vastannut'perheen'arjen'pyörittämisestä,'eikä'heille'ollut'jäänyt'aikaa'pohtia'

omaa'hyvinvointiaan.'

!

Ei!oo!tarvinnut!laittaa!ketään!muuta!ittensä!edelle,!eikä!hoitaa!ketään!muuta.!

Eikä!oo!ollut!sitä!ainasta!ruuanlaittoo!ja!kotitöiden!tekemistä,!ja!sitä!semmos>

ta!uuvuttavaa.!Vaan!oikeesti!oot!saanut!hoitaa! ittees,! ja!keskittyä!omaan! it>

teesi.!

!

!

6.1'Rangaistusajan'suunnitelman'merkitys'

'

Rangaistusajan' suunnitelmalla' ”ransulla”' on' keskeinen' rooli' vankeusajan' kuntoutukQ

sessa.' Suunnitelma' laaditaan' arviointikeskuksessa' ja' se' tehdään' mahdollisuuksien'

mukaan' yhteistyössä' vangin' kanssa.' Ennen' suunnitelman' valmistumista' vangilla' on'

mahdollisuus'osallistua'työtoimintaan'ja'käydä'keskustelemassa'kuntoutustyöntekijöiQ

den'kanssa'omasta'tilanteestaan,'mutta'suunnitelmallista'kuntoutusta'ja'kuntoutusohQ

jelmia'ei'voida'aloittaa'ilman'ransua.'Haastateltavani'kertoivat,'että'ransun'tekeminen'

on' ollut' hidasta,' pahimmillaan' suunnitelman' valmistumista' on' pitänyt' odottaa' lähes'

kaksi'vuotta.''

'

Useampi'haastateltava' kertoi,' että' ransun' tekoon'oli' käytetty' aikaa' ja' sen' tavoitteet'

tuntuivat'omilta.'Nämä'haastateltavat'olivat'olleet'henkilökohtaisesti'mukana'suunniQ
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telman'laatimisessa,'ja'prosessiin'oli'kuulunut'useampi'tapaaminen'työntekijän'kanssa.'

Tavoitteet' liittyivät' esimerkiksi' opiskeluun,' päihdeongelman' työstämiseen,' fyysisestä'

kunnosta' huolehtimiseen,' vastuulliseen' vanhemmuuteen' ja' läheisten' ihmissuhteiden'

ylläpitoon.'

'

Lyhytaikaisvangeille'suunnitelma'sen'sijaan'laaditaan'kirjallisten'tietojen'ja'puhelinkesQ

kustelun'perusteella,'eikä'vanki'välttämättä'voi' itse'vaikuttaa'suunnitelman'tavoitteiQ

siin.'Valmiin'paperin'käteen'saaminen'tuntui'lyhyttä'tuomiota'suorittavasta'haastatelQ

tavasta'tyhmältä,'eikä'suunnitelma'tuntunut'täysin'omalta.''

'

Rangaistusajan'suunnitelmaa'päivitetään'vankeusaikana'säännöllisesti.'Eräs'haastatelQ

tava' kertoi,' että' ransua' päivitettiin' oman' voinnin' ja' jaksamisen' mukaan.' Kun' omat'

voimavarat'ovat'olleet'lopussa,'mietittiin'yhdessä'työntekijän'kanssa'miten'jaksamista'

voitaisiin'edesauttaa.''

'

Vaikka'rangaistusajan'suunnitelma'koettiin'pääosin'positiivisena'ja'omaa'kuntoutumisQ

ta'tukevana,'toimii'se'joskus'myös'kuntoutusta'vastaan.'Rangaistusajan'suunnitelmaa'

saatetaan' vain' suorittaa,' ilman' todellista' sitoutumista' sen' tavoitteisiin.' Palaan' tähän'

tarkemmin'luvussa'6.3.'

'

'

6.2'Kuntoutustarve'

'

Haastateltavillani'oli'hyvinkin'erilaiset' taustat' ja' sen'myötä'myös'erilaiset'kuntoutusQ

tarpeet.'Eräs'haastateltava'pohti'onko'kohtuutonta'vaatia'vankilalta'sitä'sun'tätä,'kun'

on' ensin' itsensä' vankilaan' ”hommannut”.' Haastateltava' korostaa' vastuun' kantoa,'

mutta'myös'tuen'ja'avun'tarvetta.''

!

Vaikka!se!vastuu!pitää!toki!kantaa.!Mut!eihän!se!edesauta!ainakaan!rikokset>

tomaan!elämäntapaan,!jos!sua!ei!millään!tavalla!auteta!siihen.!

'
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Apua,' tukea' ja' kuntoutusta' kaivattiin'moniin' elämän' osaQalueisiin,' jotka' kietoutuvat'

toisiinsa.'Kuten'Riitta'Granfelt' (2007)'tutkimuksessaan'totesi,'yksittäiseen'ongelmaan'

puuttuminen'ei'naisvankien'kohdalla'riitä,'vaan'kuntoutuksen'tulee'huomioida'naisen'

tilanne'kokonaisvaltaisesti.'PäihdeQ'tai'mielenterveysongelmien,'sekä'väkivallan'vaikuQ

tukset'ulottuvat'kaikille'elämän'osaQalueille.'Tämän'johdosta'myös'voimavarat'kuntouQ

tumiseen'ovat'löydettävissä'eri'elämänalueilta'(Romakkaniemi'2011).''

'

Kuntoutustarve' voidaan' kiteyttää' viideksi' eri' teemaksi,' jotka' ovat' äitiys,' päihteet,'

väkivalta,' itsetunto' ja' itsestään'välittäminen'sekä'tulevaisuus.'Ensimmäiset'neljä'esitQ

telen' tässä' luvussa,' tulevaisuuteen' liittyviin' kuntoutustarpeisiin' perehtytään' tarkemQ

min'luvussa'7.'

'

Äitiys !!

!

Äitiydessä'tärkeää'on'fyysinen' läsnäolo' ja' lapsista' jokapäiväisessä'arjessa'huolehtimiQ

nen.$ Nousiaisen$ (2004,$ 70)$ mukaan$ ”läsnäolo$ voidaan$ kulttuurisesti$ nähdä$ yhdeksi$

äitiyteen' olennaisimmin' liitettävistä' merkityksistä”.' Haastateltavani' halusivat' olla'

mukana' lastensa' elämässä' myös' vankeusaikana,' ja' poissa' olemisesta' koettiin' syylliQ

syyttä.' Päihdetaustainen' haastateltava' kertoi,' että' lapset' ovat' jääneet' pahimpina'

aikoina' täysin'sivurooliin'hänen'elämässään' ja' lapsia'nähtiin'silloin,'kun'satuttiin'oleQ

maan'selvinpäin.''

!

Et!tottakai!sitä!tulee!ajateltua!noita!lapsia!ja!sitä!aikaa,!että!kuinka!paljon!mä!

olen!täällä![vankilassa,!RK]!ollut.!Mut!kyllä!se!on!vaan!yritettävä!pitää!ajatuk>

set!tulevassa.!!

'

Fyysinen'etäisyys'lapsista'koettiin'raskaana,'vaikka'lapsilla'olisikin'siviilissä'asiat'hyvällä'

mallilla.'Päivittäiset'puhelut'eivät'korvaa'sitä'tosiasiaa,'ettei'äiti'ole'mukana'lapsensa'

päivittäisessä' arjessa.' Eräs' haastateltava' koki' turhauttavaksi' sen,' ettei' saanut' olla'

fyysisesti'mukana' lapsensa' elämän' tärkeässä' tapahtumassa.' Äidille' oli' vaikeaa,' ettei'

hän'saanut'toimia'äitinä'käytännön'tasolla,'kun'lapsi'olisi'häntä'tarvinnut'ja'kaivannut.'
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Etäältä' vankilasta' toteutettu' äitiys' ei' ole' sama' asia,' kuin' arjen' jakaminen' siviilissä.'

Vapautumista'odotettiin'kovasti'juuri'lasten'takia.''

'

Et!pääsee!sinne!kotiin!oikeesti,!ja!voi!ottaa!sitä!lasta!lähelle.!

'

Enroosin' (2008)' tutkimuksessa' todettiin,' että' naisvangit' tarvitsevat' tukea' vanhemQ

muuteen' sekä'vankeusaikana,'että' sen' jälkeen.'Sama' toive'oli'myös'oman'aineistoni'

äideillä,'vastuulliseen'vanhemmuuteen'olisi'kaivattu'enemmänkin'tukea,'erityisesti'jos'

oma'lapsi'oli'sijoitettu'kodin'ulkopuolelle.'Haastateltava'kertoi,'että'perhetyön'ohjaaja'

on'todella'hyvä,'mutta'myös'erittäin'kiireinen'kun'tarvitsijoita'on'niin'paljon.''

'

Eräs'haastateltava'toivoi'perheleirejä'enemmän'erityisesti'pitkäaikaisvangeille.'SamoilQ

la' linjoilla' oli' myös' Rikosseuraamuslaitoksen' asettama' perhetyöryhmä' (Karsikas' ym.'

2003).'

!

Lapset'olivat'myös'tärkeä'motivaatio'kuntoutumiseen.'Lasten'vuoksi'haluttiin'työskenQ

nellä'muutoksen'eteen,'niin'että' jatkossa'osattaisiin' toimia' toisin.'Vaikka'elettyä'eläQ

mää'ei'voi'muuttaa,'tulevaisuuteen'voi'vaikuttaa.'

'

Ja!sitte,!sit!on!tietysti! lapset.!He!on!niin! tärkeitä! ja! rakkaita!mulle,! ja!se!että!

mä!saan!nähdä!heitä.!

'

Päihteet !!

!

Päihdeongelmat' ovat' naisvankien' keskuudessa' erittäin' yleisiä.'Haastateltavistani' kolQ

mella'oli'päihdetaustaa,' ja'päihteet'olivat' tavalla' tai' toisella' syynä'myös'vankeusranQ

gaistukseen.'Päihteiden'myötä'elämä'on'ajautunut'kuin'huomaamatta'väärille'raiteille.'

Kaveripiiriä'myöten'kaikki'elämässä'on'pyörinyt'vain'päihteiden'ympärillä.'

'

No!ei!oo!oikeestaan!juuri!lainkaan!mun!elämässä!ollut![normaalia!arkea,!opis>

kelua!ja!työssäkäyntiä,!RK].!Ei!oo!ammattii!eikä!mitään.!!

'
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Haastateltava'kertoi,'ettei'ole'selvinpäin'koskaan'joutunut'vaikeuksiin,'mutta'päihteiQ

den'vaikutuksen'alaisena'on'tullut'tehtyä'huonoja'ratkaisuja.'Elämässä'on'ollut'myös'

päihteettömiä'jaksoja,'jotka'eivät'kuitenkaan'ole'kantaneet'pitkälle.'

'

Haastateltavani' olivat' lääkinneet' päihteillä' monenlaisia' pulmia,' kuten' yksinäisyyttä,'

alakuloisuutta' ja' ahdistavaa' elämäntilannetta.' Päihteiden' avulla' vajavaisuudet' ja' onQ

gelmat'saattoi'hetkeksi'”haihduttaa”'pois.'Vankilassa'päihteistä'eroon'pääsemiseksi'oli'

tehty'kovasti' töitä.'Silti' vastaan' tuli' vielä' tilanteita,' joissa'olisi' tehnyt'mieli' turvautua'

päihteisiin.'

'

Oli!monia!semmosia!tilanteita,!että!nyt!mä!ottaisin!jotain.!–!Et!kun!mua!ahdis>

taa!niin!hirveesti.!

'

Elämä' ilman' päihteitä' tuntui' kuitenkin' kaiken' vaivan' arvoiselta.' Ilman' päihteitä' voi'

tehdä'”järjellisiä'valintoja”.''

'

Väkivalta !!

!

Väkivallan' kokemukset' ovat' naisvankien' keskuudessa' todella' yleisiä.' Naisvangit' ovat'

kokeneet'usein'väkivaltaa'lapsuudessaan,'ja'sen'jälkeen'parisuhteissaan.'Myös'naisten'

tekemä'väkivalta'on'yleistymään'päin.'Naiset'tarvitsevatkin'kuntoutusta'sekä'väkivalQ

lan' uhrin,' että' väkivallan' tekijän' näkökulmasta.' Haastateltavissani' oli' naisia,' joiden'

elämää' väkivalta' ei' ollut' koskettanut'millään' tavalla,'mutta'myös' naisia,' jotka' olivat'

kärsineet' vuosia' toistuvista' pahoinpitelyistä,' tai' jotka'olivat' itse' syyllistyneet' väkivalQ

taan.''

'

Parisuhdeväkivalta' on' aihe,' josta' väkivallan' uhrin' on' erään' haastateltavani' mukaan'

vaikea'puhua,'ja'erityisen'vaikea'on'ottaa'aihe'puheeksi.'Aiheen'herkkyyden'huomasi'

myös' haastattelutilanteissa,' joissa' väkivallasta' puhuttiin' aihetta' vain' vähän' sivuten.'

Haastateltava' kertoi,' että' vankilan' aulaan' oli' haastattelun' teon' aikoihin' ilmestynyt'

lappu,' jossa' mainostettiin' parisuhdeväkivaltaa' kokeneille' naisille' alkamassa' olevaa'

AkkaQryhmää.'Vapautumassa'olevaa'haastateltavaa'harmitti,'että'ryhmä'oli'alkamassa'
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nyt'kun'hänellä'ei'enää'ole'siihen'mahdollista'osallistua.'Haastateltavani'olisi'halunnut'

päästä'keskustelemaan'muiden'parisuhdeväkivaltaa'kokeneiden'naisten'kanssa.''

!

Kun!ihmiset!ei!niinkään!puhu,!jos!niillä!on!jotain!semmosta!kokemusta!väkival>

lasta.!>>!Mut!sitte!tommoseen!ryhmään!on!niinku,!ihan!niinku!paljon!helpompi!

tulla.!

'

Haastateltava' olisi' halunnut' kuulla' myös' muiden' kokemuksia' väkivallasta,' ja' kuulla'

miten'muut'ovat'väkivallasta'selvinneet.''

!

Halunnut! keskustella!niin,! ja! kuulla!muitten,! et!onko!nää!asiat!aina!vaan,! et!

onko!ne!niin,!et!paisuttelenko!mä! itte!niitä?!Et!onks!se!oikeesti!niin!sellaista,!

mitä!mä!aattelen.!Hirveesti!olis!kiinnostanut!jakaa!niitä!kokemuksia.!

!

Oman' rakastetun' pahoinpitelemäksi' tulemista' on' vaikea' hyväksyä' (Husso' 2003).' RaQ

kastetulta' toivotaan'hyväilyjä' ja'hyväksyntää,'ei'nyrkiniskuja' ja'murtuneita' luita.'Eräs'

haastateltava' luetteli' fyysisiä' vammoja,' jotka' exQkumppani' oli' hänelle' aiheuttanut.'

Vaikka'fyysiset'vammat'ovat'pääosin'parantuneet,'henkiset'vammat'ja'ruhjeet'seuraaQ

vat'perässä'vuosien'ajan.'Haastateltava'kertoi'yrittäneensä'vuosia'erota'väkivaltaisesta'

miesystävästään,' joka' jatkoi' vainoamista' ja' terrorisoimista' erosta' huolimatta.' Vasta'

vankilan'muurit'tarjosivat'suojapaikan'mieheltä.''

'

Myös'naisten'tekemästä'väkivallasta'on'tärkeä'puhua.'Aiheesta'vaikenemisella'sivuuQ

tetaan'niiden'naisten'hätä,'jotka'eivät'hallitse'omaa'väkivaltaista'käytöstään'(Granfelt'

2004,'214).' 'Haastattelemani'naiset'olivat'halunneet'työskennellä'oman'väkivaltaisen'

käytöksensä'kanssa'ja'päässeetkin'työstämään'omaa'väkivaltaista'käytöstään'erilaisisQ

sa'väkivaltaan'keskittyvissä''kuntoutusohjelmissa,'sekä'yksilökeskustelujen'avulla.'Oma'

väkivaltainen'käytös'oli'kuitenkin'aihe,'johon'haastateltavani'eivät'halunneet'syventyä'

haastatteluissa'tarkemmin,'enkä'kokenut'oikeudekseni'aiheesta'sen'tarkemmin'kysyä.'

Naisten'tekemä'väkivalta'on'yhteiskunnassamme'tuomittavaa,'naisen'hoivaavan'käden'

ei'kuulu'satuttaa.'Väkivaltainen'nainen'häpeää'omaa'väkivaltaisuuttaan,'ja'tuntee'siitä'

myös'syyllisyyttä'(tarkemmin'Granfelt'2004;'Lattu'2008).''
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'

Itsetunto-ja- itsestään-huolehtiminen !!

!

Vankeus'on'ollut' todella' kova'paikka' itsetunnolle' ja' naiseudelle.'Haastateltavani' toiQ

voisi,' että'naisvangeille'olisi' tarjolla'enemmän' tietoa' itsestään'huolehtimisen' tärkeyQ

destä.''

'

Just!naisille!tämmöstä!itsestään!huolehtimista!ja!hyvää!oloa!tavallaan,!ja!että!

ihminen!oppis!pitämään!huolta!itsestään!enemmän.!Ja!kuinka!tärkeetä!on!et>

tä!vähän!käy!liikkumassa,!ulkoilee,!syö!ja!tekee!jotain!asioita!itelle.!

'

Haastattelemani'päihdeohjaaja'kertoi,'miten'päihdekuntoutusosastolla'pyritään'järjesQ

tämään'hemmotteluiltoja,' joissa'tehdään'käsiQ' ja'jalkahoitoja.'Pienet'hemmotteluhetQ

ket'ovat'naisvangeille' todella' tärkeitä.'Sosiaalityöntekijä'kertoi,'miten'nainen'saattaa'

tapaamisessa' innoissaan'kertoa'uudesta'vartalovoiteesta.'Vaikka'vankeusaikana'ulkoQ

näkö'ei'olekaan'naisten'ajatusten'keskiössä,'on'itsestään'huolehtimisella'tärkeä'merkiQ

tys' itsetunnon' ja' kannalta.' Vankeusaikana' on' tietyllä' tapaa' pakko' tutustua' itseensä'

uudelleen,' ja'hyväksyä'oma'menneisyytensä.'Eräs'haastateltava'kertoi'opettelevansa'

koko'ajan'pitämään'itsestään.'

'

Et!kyllä!se!voi!päivän!aikanakin!vaihdella!välillä,!että!pidänkö!vai!enkö.!Mut!tu>

len!toimeen!itseni!kanssa.!Että!olen!oppinut!kyllä!pitämään!itsestäni.!Mut!pal>

jon!on!vielä!tekemistä!sen!kanssa.'

'

Myös' häpeä' vaikuttaa' itsetuntoon' ja' vääristää' kuvaa' itsestä.' Naisvangit' häpeävät'

rikostaan' ja'epäonnistumistaan.'Häpeä'voi'pahimmillaan' tehdä' rumaksi,' vastenmieliQ

seksi,'heikoksi' ja'mitättömäksi' (Husso'2003,'264).'Häpeä' ja' itsetunto'ovatkin'tärkeitä'

työskentelyn'kohteita'naisvankien'kanssa'tehtävässä'kuntoutustyössä.'

'

'
'
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6.3'Kokemukset'vankeusaikaisesta'kuntoutuksesta'

'

Haastateltavillani'oli'kokemusta'hyvinkin'erilaisista'kuntoutusohjelmista,'sekä'muusta'

kuntouttavasta' toiminnasta' vankilassa.' Nämä' kokemukset' jakaantuvat' kahdeksaan'

teemaan,'jotka'ovat'kuntoutustarjonta,'vankeusaikainen'opiskeluväliinputoajat,'yksilöQ'

ja' ryhmämuotoinen'kuntoutus,' ransun'edistäjät' sekä'avovankila.' Lopuksi' vedän'vielä'

yhteen' haastateltavien' puheessaan' esiin' nostamia' kuntoutusta' edistäviä' ja' estäviä'

elementtejä.''

'

Kuntoutustarjonta !

'

Vankeusaikaiselta' kuntoutukselta' ei' odotettu'paljoakaan'ennen' vankilaan' tuloa.' Eräs'

haastateltavani' kertoi' olleensa' siinä' käsityksessä,' ettei' vankilassa' ole' käytännössä'

juurikaan' kuntoutustoimintaa,' ja' yllättyneensä' positiivisesti' saamistaan' kuntoutusQ

mahdollisuuksista.'!

'

Mä!koen,!että!muhun!on!panostettu!vankeusaikana.!!

'

Suurin'osa'haastateltavistani'kertoi'saaneensa'vankeusaikana'apua,'kun'ovat'sitä' itse'

hakeneet.'Tilanne'voi'kuitenkin'olla'erilainen'niiden'vankien'kohdalla,'jotka'eivät'syysQ

tä'tai'toisesta'kykene'hakemaan'itselleen'apua.''

'

Mä!oon! saanut! [apua,!RK],! kun!mä!oon! sitä! itse!hakenut.!Mut!mä!en! sitten!

tiedä!miten! ihmiset,! jotka!ei! tajua! tai!osaa! itse!hakea,!että! tuleeko!niitä! ku>

kaan! noukkimaan.! Mut! ainakin! kun! on! ollut! itse! aktiivinen,! niin! on! saanut!

apua.!Ihan!kiitettävästi.!!

!

Vankeusaikaisista' kuntoutusohjelmista' on' saanut' erilaisia' apukeinoja' ja' työkaluja'

ongelmien' työstämiseen.' Erään' haastateltavan' mukaan' jokaisesta' keskustelusta' ja'

jokaiselta' kurssilta' on' saanut' jotain.'Mennyttä' elämää' ja' vaikeita' kokemuksia' pystyy'

nyt'katsomaan'aivan'eri'lailla'ja'eri'näkökulmasta.''

'
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Että!niitä!asioita!on!päässut!palasina!purkamaan!näissä!yksilökeskusteluissa!ja!

kursseilla.!Tavallaan!pystyy! itse!katsomaan! ihan!eri! tavalla!sitä!mennyttä!ai>

kaa,!niitä!kamalia!traumaattisia!kokemuksia!mitä!siellä!on.!Ja!että!on!saanut!

niihin!apua,!koska!ei!niihin!pysty!yksin.!Jos!niitä!yksin!ajattelee,!niin!se!ei!johda!

mihinkään.!Että!täällä!on!ollut!tarjota!sellaisia!apukeinoja.!

'

Vankeusaikana'on'voinut'työstää'traumaattisia'kokemuksia,'joita'ei'ole'koskaan'aikaiQ

semmin' käynyt' läpi.' Eräs' haastateltava' kuvasi' vaikeita' ja' kamalia' kokemuksia' isona'

möykkynä,' joka' on' kasvanut' jokaisen' ikävän' kokemuksen' myötä.' Vankeusaikainen'

kuntoutus' on' tarjonnut' työkaluja,' joilla' möykkyä' on' päässyt' purkamaan' pieni' pala'

kerrallaan.'Haastateltava'kertoi'saaneensa'asioita'todella'paljon'eteenpäin'vankeusaiQ

kana.''

!

Haastateltavillani' oli' kokemusta' monenlaisesta' kuntoutustoiminnasta' ja' ohjelmista.'

Vaikka' jokaisesta' kurssista' saikin' jotain' hyvää,' olivat' toiset' kurssit' olleet' selvästi' paQ

rempia' kuin' toiset.' Vankeusaikainen' päihdekuntoutus' sai' kiitosta' päihdetaustaisilta'

haastateltaviltani.'PähdeQ' ja' rikoskierrettä'ylläpitävien' toimintamallien'muuttamiseen'

tähtäävän' Kalterit' taakse' Qkurssin' käynyt' haastateltava' kuvaili' kurssia' puuduttavaksi,'

koska'siellä'oli'niin'”hirveästi'niitä'tehtäviä”.'Sen'sijaan'naisille'kehitetty'VINNQohjelma'

sai'siihen'osallistuneelta'vangilta'kehuja,'koska'siinä'käsiteltiin'todella'kattavasti'erilaiQ

sia'aihepiirejä.''

'

Toi!VINN>ryhmä!oli!noista!sitten!ehdottomasti!paras.!Kun!siellähän!on!ollut!nii>

tä!väkivaltaa! ja!päihteet,! ja! sitten! siinä!oli!paljon!hyvii!aiheita,!niinku! identi>

teetti!ja!just!äitiyttä,!surua!ja!kaikkee!niinku!tämmösii!aiheita.!Se!oli!hyvä,!kun!

tuli!paljon,!paljon!niinku!asioita.!!

!

VINNQkurssi' oli' kokemuksena' raskas,' mutta' antoisa.' Jokaisella' kurssikerralla' mentiin'

todella'syvälle'käsiteltävän'teeman'syövereihin,' ja'tapaamiskertojen'välissä'piti'tehdä'

”kotitehtäviä”.''

'
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Kuntoutusohjelmien'lisäksi'vankilassa'oli'muutakin'kuntouttavaa'toimintaa.'Eräs'haasQ

tateltavistani'osallistui'teatteriprojektiin,'jonka'lopputuotos'esitettiin'teatterin'lavalla.'

Teatteriprojektissa'hienointa'oli' se,'että' siellä' työskenneltiin'päämäärätietoisesti' amQ

mattilaisten'ohjauksessa.'

'

Että!siellä!oli!oikea!ohjaaja,!oikea!koreografi!ja!oikea!muusikko.!Että!se!ei!ole!

mikään!jonkun!vartijan!pitämä!pieni!näytelmäkerho,!millä!ei!ole!mitään!tavoi>

tetta.!Vaan!siinä!oli!tavoitteena!mennä!oikeaan!teatteriin!esittämään!oikealle!

yleisölle.!

'

Teatteriprojekti' oli' kasvattanut' siihen' osallistuneiden' vankien' itseluottamusta,' ja' heQ

rättänyt'innostuksen'teatteriin.'Haastateltava'toivoikin,'että'projektiin'löytyisi'rahoitus'

myös'jatkossa.'

'

Muuten'harrastusmahdollisuudet'vankilassa'olivat'vaatimattomia.'Eräs'haastateltavani'

totesikin,'että'joko'”laulat'tai'urheilet,'tai'et'tee'mitään”.'Vanajalla'oli'karaokehuone,'

jossa'oli'mahdollisuus'laulaa'karaokea.'Eräs'haastateltavani'kertoi'käyvänsä'laulamassa'

kerran'viikossa,'ja'karaoke'olikin'hänelle'tärkeä'”henkireikä”.'LiikuntamahdollisuuksiaQ

kin'on,'Vanajan'vankilan'alueella'on'lenkkipolku'ja'pieni'kuntosali.'Talvisaikaan'lenkkiQ

polulle'ei'kuitenkaan'huvita'lähteä,'koska'polku'on'niin'luminen'ja'jäinen.'Kuntosalilla'

on'mahdollisuus'jumpata'ja'zumbata'jumppavideon'tahdissa.'Kuntosalilaitteitakin'on,'

mutta'ne'ovat'erittäin'vanhoja'ja'suurin'osa'niistä'on'epäkunnossa.''

'

Opiskelu-avain-onneen?-

'

Vaikka'vankeusaikaisella'koulutuksella'voitaisiin'merkittävästi'vaikuttaa'vankilan'jälkeiQ

siin'työQ'ja'jatkokoulutusmahdollisuuksiin,'ei'siihen'käytännön'tasolla'ole'vankeusaikaQ

na'mahdollisuutta.''Avovankilasta'käsin'on'mahdollista'opiskella'vankilan'ulkopuolisesQ

sa'oppilaitoksessa,'mutta'opiskelun'esteeksi'muodistuu'usein'raha.'Vankilassa'opiskeQ

leva'saa'vaatimatonta'toimintarahaa,'joka'riittäisi'juuri'ja'juuri'bussilippuihin.'Muuhun'

elämiseen,' kuten' vaatteisiin' ja' hygieniatarvikkeisiin' ja' viikonlopun' ruokahankintoihin'

toimintarahasta'ei'enää'riittäisi.''
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'

Eräs' haastateltava' oli' selvittänyt' suljetussa' vankilassa' opiskeluQ' ja' koulutusmahdolliQ

suuksia'yhdessä'opintoQohjaajan'kanssa.'Avovankilan' läheisyydestä'sijaitsevasta'oppiQ

laitoksesta' löytyikin' mieluinen' koulutusohjelma,' mutta' suunnitelma' tyssäsi' rahan'

puutteeseen.'

!

Et!mä!olisin!kerennyt!sen![ammattikoulun,!RK]!käydä!tän!tuomion!aikana.!

'

Vaikka'motivaatiota'opiskeluun'olisi'riittänyt,'ei'opiskelun'aloittaminen'ollut'mahdollisQ

ta.'Haastateltavalla'ei'ollut'sellaisia'läheisiä,'joilla'olisi'ollut'mahdollisuus'tukea'hänen'

opiskeluaan'taloudellisesti,'joten'opiskelu'jäi'vain'haaveeksi.''

'

Haastateltavistani' kaksi' opiskeli' itsenäisesti' sellissä.' Molemmat' saivat' taloudellista'

tukea'puolisoltaan'tai' läheisiltään.'Ilman'läheisten'tukea'vankeusaikainen'opiskelu'on'

täysin' mahdotonta.' Itsenäinen' opiskelu' vankeusaikana' vaati' myös' kurinalaisuutta.'

Toinen' itsenäisesti' opiskelevista' vangeista' oli' osallistunut' koulullaan' lähiopetuspäiQ

vään.' Luokassa' istuminen' ja' opettajan' kuunteleminen' tuntui' todella' hyvältä,' ja' hän'

huomasi'kaipaavansa'ihan'kunnollista'opiskelua.''

'

Tuolla!kun! joudut! itse! lukemaan,!sisällyttämään!niin!hirveesti!sitä! lukemaasi.!

Niin!se!tuntuu!tosi!vaikeelta.!

'

Väli inputoajat- -

'

Vaikka' vankeusaikana' on' tarjolla' kuntouttavaa' toimintaa' ja' erilaisia' kuntoutusohjelQ

mia,'on'naisvankien'joukossa'myös'väliinputoajia,' jotka'eivät'osu'vankilan'kuntoutusQ

tarjonnan'kohderyhmään.''

'

Täällähän! on! päihdekurssia! ja! suuttumuksen! hallintaa! ynnä! muuta! kaikkee!

tämmösiä,! näille! jotka! ei! oo! koskaan! oppinut! elämään! yhteiskunnassa.!Mut!

niinkun!tämmönen!ihminen,!jolla!sinänsä!ei!oo!mitään!ongelmia,!niin!täällä!ei!

oo!mitään.!



' 54'

!

Samanlaista' kritiikkiä'esittivät'myös'Väkeväisen' (2005)'haastattelemat'naiselinkautisQ

vangit.''

'

Haastateltavissani' oli' myös' täysin' päihteettömiä' naisia,' joilla' ei' ollut' koskaan' ollut'

minkäänlaisia' ongelmia' päihteiden' kanssa.' Eräs' haastateltava' kertoi' lopettaneensa'

alkoholin'käytön'vuosia'sitten,'koska'ei'kokenut'alkoholia'tarpeelliseksi.'Toinen'haastaQ

teltava'kertoi,'että'hänen'päihteidenkäyttönsä'oli'koostunut'viikottaisesta'saunakaljasQ

ta.'Näillä'haastateltavilla'ei'myöskään'ollut'väkivallan'kokemuksia'elämässään.'VäliinQ

putoajia'ovat'myös'lyhytaikaisvangit,'joiden'tilanteeseen'ei'välttämättä'ehditä'paneuQ

tua'lainkaan'tuomion'aikana.'

'

Yksi'haastateltavani'totesi'käyvänsä'päivät'työtoiminnassa,'katselevansa'illat'televisioQ

ta'ja'”siinä'se'sitten'onkin”.'Toiveena'olisi'päästä'tekemään'jotain'käsillään.''

'

Mun!mielestä!täällä!täytyis!olla!jotain,!mä!uskon!että!aika!moni!osallistuisi!jos!

olis!jotain!näpräystä!ja!askartelua!ja!muuta.!Sais!ajatukset!pois!niinku.!

!

Askartelu'ja'”näpräys”'toisi'tylsään'vankilaQarkeen'vaihtelua'ja'antaisi'muuta'ajateltaQ

vaa.'Haastateltavan'mukaan'tekemisen'ei'tarvitsisi'olla'kovin'kummoista,'vaikka'jouluQ'

tai' pääsiäiskorttien' askartelua.' Myös' mahdollisuutta' sosiaaliseen' kanssakäymiseen'

muiden' vankien' kanssa' toivottiin.' Vangit' eivät' saa' vierailla' toistensa' soluissa,' eikä'

ystävän'luona'saa'käydä'kahvittelemassa.'Erityisesti'iltaisin'tai'viikonloppuisin'olisi'kiva'

laittaa'ruokaa'tai'leipoa,'ja'pyytää'toisessa'solussa'asuva'vankitoveri'kylään.'

'

Kun! täälläkin! on! sellaisia! kaveruksia,! jotka!haluaisi! juoda! kahvit,! että! toinen!

vaikka!leipoisi.!Tai!sitten!laittaa!ruokaa!ja!käydä!syömässä!toisella!ja!näin.!

'

Myös'atkQkurssia'toivottiin,'erityisesti'pitkää'tuomiota'suorittaville.'Kymmenen'vuoden'

tuomion'aikana'ehtii' tippua'täysin'kehityksen'kelkasta.'Erään'haastateltavan'mukaan'

pitkäaikaisvangit'”tyhmentyvät”,'kun'he'ehtivät' tuomionsa'aikana'tippua'niin'pahasti'

tietoteknologian'kärryiltä.'
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'

Yksin-tai -ryhmässä-

'

Vankeusaikaista'kuntoutusta' järjestetään'sekä'yksilöQ'että'ryhmämuotoisena.'HaastaQ

teltavieni'mukaan' tämä' oli' hyvä,' koska' naisvangeilla' on' keskenään' erilaisia' tarpeita.'

Mikä' sopii' yhdelle,' ei' välttämättä' sovi' toiselle.' Eräs'haastateltavani' kertoi' saaneensa'

paniikkikohtauksia' kuntoutuskurssilla,' jonka' jälkeen' hänelle' tarjottiin' mahdollisuutta'

suorittaa'kurssi'yksilötyöskentelynä.'

''

Mulle!oli!kauheen!vaikeeta!se!omasta!elämästä!ryhmässä!puhuminen.!Että!sil>

lon!mä!aloin! saada! semmosia! paniikkikohtauksia,! että!mun!piti! ihan! kävellä!

ulos.!Ja!siellä!oli! ihan!hyvä!ryhmä.!Että!se!ei!ollut!niin!hirveetä!eikä!noloo,!et!

mä!sain!paniikkikohtauksen.!Siellä!oli!tosi!hurjia!tarinoita!kaikilla.!!

'

Vaikka' itse' ryhmässä' ei' ollut' mitään' vikaa,' asioiden' vauhdilla' käsitteleminen' tuntui'

haastavalta.' Monet' kurssin' osallistujista' olivat' osallistuneet' aikaisemminkin' kuntouQ

tukseen,' ja'heille'asioista'keskustelu' ja'kokemusten'jakaminen'tuntui'olevan'helpomQ

paa.'Haastateltavalle'kurssilla'käsiteltävät'asiat'tuntuivat'niin'isoilta,'ettei'niitä'voinut'

yhden'kokoontumiskerran'aikana'käsitellä.'

!

Niin! että! on!hyvä! et! on!mahdollisuus!myös! niinku! yksilö>,! että! kaikki! ei!mee!

ryhmissä,!koska!on!erilaisia!ihmisiä!ja!tilanteita.!

'

Toinen' haastateltavistani' kertoi,' että' hänelle' tarjottiin'mahdollisuutta' osallistua' ryhQ

mämuotoiseen' kuntoutusohjelmaan' toisessa' vankilassa.' Ohjelma' käsitteli' kuitenkin'

sellaista'aihepiiriä,'josta'haastateltava'ei'ollut'valmis'puhumaan'ryhmässä.'KuntoutusQ

ohjelman'hän'sai'suorittaa'yksilötyöskentelynä'silloisessa'vankilassa,'mikä'osoittautui'

todella'hyväksi'ratkaisuksi.''

'

Et'mä'oikeesti'saisin'niitä'asioita'läpi.'Ja'se'oli'tosi'hyvä.'

'



' 56'

Ryhmämuotoinen'kuntoutus'mahdollistaa'keskustelun'ja'asioiden'pohtimisen'yhdessä'

muiden' saman' kokeneiden' kanssa.' Ryhmämuotoinen' kuntoutus' ei' kuitenkaan' sovi'

kaikille.'Naisvangeille'tulisi'olla'enemmän'mahdollisuuksia'kahdenkeskiseen'vuorovaiQ

kutukseen'kuntoutustyöntekijöiden'kanssa'(Granfelt'2013,'212).'

'

Vertaistuen-merkitys- -

'

Vertaistuen' merkitys' koettiin' suureksi.' Muiden' selviytymistarinat' antoivat' uskoa'

omaan'selviytymiseen'ja'niiden'avulla'ymmärsi,'ettei'ole'yksin'tilanteensa'ja'ongelmiQ

ensa' kanssa.'Muiden' kokemukset' auttoivat'myös' näkemään' asioita' hieman' eri' perQ

spektiivistä,'tai'asettamaan'omat'ongelmat'oikeaan'mittakaavaan.'

'

Että!ihan!mielettömii!selvitymistarinoita.!Et!ihminen!voi!olla!ihan!tosi!pohjalla.!

Ja!sitte!ku!vaan!tulee!se!halu,!et!haluu!nousta!sieltä.!Niin!on!onnistumisia.!Sitä!

oppii!jotenkin!ajattelemaan!asioita!vähän!eri!tavalla.!Että!ei!se!välttämättä!ole!

se!oma!syy,!et!sä!oot!pohjalla.!Monestihan!sen!juontaa!jo!sieltä!lapsuudesta,!

että!sulla!on!lähtökohdat!elämään!mennyt!niin!päin!helvettiä.!Et!on!ihan!ihme,!

että!on!edes!aikuisikään!asti!selvinnyt!hengissä.!

'

Vertaisten'kanssa'kipeidenkin'asioiden'jakaminen'tuntui'helpolta,'kun'tiesi'että'toinen'

on'kokenut'jotain'samankaltaista.''

!

Ihmiset! ketkä!on! käynyt! samat! asiat! läpi,! on! samassa! tilanteessa,! ne! voi! oi>

keesti! ymmärtää.! Se! et! joku! ymmärtää,! on! hirveän! tärkeetä.! Et! vaikka! niille!

asioille!ei!voi!mitään!tehdä,!niin!vertaistuki!on!tärkeetä.!

'

Useampi'haastateltavani'oli'halukas'osallistumaan'vapautumisen' jälkeen'vertaistukea'

vapautuneille'vangeille' tarjoavan'yhdistyksen'Krisin'toimintaan,'sekä'toimimaan'tuleQ

vaisuudessa'vertaistukihenkilönä'tukea'tarvitseville.'

'

Vaikka'vertaistuki'koettiin'pääosin'positiivisena'ja'voimauttavana,'saatettiin'vankitoveQ

reilta'oppia'myös'kyseenalaisia'taitoja.'Eräs'haastateltava'kertoo'oppineensa'vankeusQ
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aikana' asioita,' joista' hänellä' ei' aikaisemmin' ole' ollut' tietoakaan.' Esimerkkinä' hän'

mainitsi'”farmakologian'peruskurssin”,'joka'tuli'”käytyä”'jo'ensimmäisien'vankeusviikQ

kojen'aikana.''

'

Mulla! ei! oo! pienintäkään! käsitystä! ollut! mikä! on! subut! ja! pirit! ja! pamit! ja!

tämmöset!näin,!ja!nyt!mä!tiedän!sen.!

-

Ransun-edistäjät- -

'

Joidenkin'vankien'motivaatio'osallistua'kuntoutukseen'ja'kursseille'on'kuntoutumisen'

sijaan' rangaistusajan' suunnitelman' edistäminen.' Eräs' haastateltavani' kertoi' hyvin'

rehellisesti'osallistuvansa'kurssille,'koska'toivoi'sen'edistävän'hänen'toivettaan'päästä'

koevapauteen.'

'

Mä!käyn!siellä!jos!se!edistää!mun!ransua.!!

'

Haastateltavasta'tuntui,'että'ainoa'tapa'edistää'omaa'asiaansa'ja'osoittaa'muutoshaQ

lukkuuttaan'oli'osallistua'kurssille.'Muuten'hänen'papereissaan'ei'ole'muita'merkintöQ

jä,'kuin'työtoimintaan'osallistuminen.''

'

”Ransun'edistäjät”'pilaavat'toisen'haastateltavan'mukaan'ryhmän'sisäisen'luottamukQ

sen,'kun'muut'vangit'huomaavat,'ettei'jollain'osallistujalla'ole'aitoa'motivaatiota'kursQ

sin'aihepiiriä'kohtaan.'

'

Jostain!asiasta!voi!huomata,!että!se!on!yks!ja!sama!vaan.!Et!hän!vaan!käy,!et!

se!näyttää!hyvältä!ja!hänen!asiat!sit!sen!takia!etenee.!!

'

Luottamuspulan'vallitessa'ei'asioista'voida'käydä'aitoa'keskustelua.'Omista'tunteista'ja'

vaikeista'kokemuksista'ei'haluta'puhua,'kun'ryhmän'keskuudessa'on'jäseniä'jotka'eivät'

ole'valmiita'samalla'tavalla'antamaan'itsestään.'

'
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Avovankila- -

'

Avovankila'oli'haastateltavieni'mukaan' todella'mukava'paikka' suljettuun'”kivitaloon”'

verrattuna.' Avovankilan' arki' rakentuu' ilmoittautumisten' ympärille.' Vankien' tulee'

ilmoittautua'neljä'kertaa'päivässä'päärakennuksessa,'heti'aamusta,'päivällä,'iltapäivälQ

lä'sekä'illalla.'Vangit'saavat'kännykän'käyttöönsä'työpäivän'jälkeen'iltapäivällä'ja'puheQ

lin'palautetaan'päivän' viimeisen' ilmoittautumisen' yhteydessä.'Arkipäivisin' vankilassa'

tehdään' töitä,' opiskellaan' tai' osallistutaan' kuntoutustoimintaan.' Iltaisin'Vanajalla' on'

mahdollista'käydä'lenkillä,'kuntosalilla'tai'karaokehuoneessa'laulamassa.'ViikonloppuiQ

sin'on'vierailuajat,'jolloin'vangit'voivat'ottaa'vastaan'vieraita.''

'

Ainoo!vaan,!ettei!täältä!saa!kotiin!lähteä.!

'

Vankilan'kuntoutushenkilökuntaa'kuvailtiin'ammattitaitoiseksi'ja'osaavaksi.'HaastatelQ

tavat' kokivat,' että' heidät' kohdattiin' ihmisinä,' eivätkä' työntekijät' nostaneet' itseään'

jalustalle.'Hyvä' työntekijä' on' aidosti' läsnä' ja' kiinnostunut' vangin' asioista.' Sen' sijaan'

vartijoista'osalla'saattoi'olla'alentuva'asenne'vankeihin.'Haastateltavien'mukaan'pitää'

tietää,' kenen' vartijan' kanssa' asioida,' koska' jotkut' vartijat' eivät' ole' millään' tavalla'

kiinnostuneita'selvittämään'vankien'pulmia.'

'

Henkilökuntahan! täällä! on,! älyttömän! hyvä! henkilökunta.! Vankilassa! ei!mis>

sään!tapauksessa!pidä!alkaa!niinku!viihtymään!(nauraa).!Mutta!tietenki!se!on!

aina!positiivista,!ku!on!semmoset!osaavat!ammattitaitoset!ihmiset!ketkä!tääl>

lä!hoitaa!näitä!asioita.!!

!

!

Kuntoutusta-edistävät- ja-estävät-teki jät -

'

Haastateltavieni' kokemukset' vankeusaikaisesta' kuntoutuksesta' jakaantuivat' sekä'

kuntoutusta'edistäviin,'että'estäviin'tekijöihin,'joita'on'eri'tasoisia'(taulukko'2.).'Vangin'

kuntoutumista'edistää'vankilan'kuntoutustarjonta,'jonka'monipuolisuus'riippuu'vangin'

sijoitusvankilasta.'Suuremmissa'naisyksiköissä'on'enemmän'kuntoutustarjontaa'naisilQ
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le,' miesosaston' yhteydessä' olevissa' pienissä' naisyksiköissä' ei' sen' sijaan' välttämättä'

ole' edes' mahdollisuutta' järjestää' naisille' omia' kuntoutusohjelmia.' Haastateltavani'

kokivat'vankilan'kuntoutushenkilöstön'ammattitaitoisena'ja'osaavana.'Myös'avovankiQ

laympäristön' koettiin' edistävän' omaa' kuntoutumista.' Yhteisötasolla' haastateltavani'

kokivat'vertaistuen'tärkeänä,'ja'omaa'kuntoutumista'edistävänä.''

'

Taulukko'2.'Kuntoutusta'edistävät'ja'estävät'tekijät'

' Edistävät'tekijät' Estävät'tekijät'

Laitostaso' Kuntoutustarjonta'
Ammattitaitoiset'työntekijät'
Aika'ja'paikka'kuntoutumiselle'

Väliinputoajille'ei'ole'tarjolla'kuntoutusta'
Liian'lyhyen'tuomion'aikana'ei'ehdi'osallisQ
tua'kursseille'
'

Yhteisötaso' Vertaistuella'ja'muiden'selviytymistaQ
rinoilla'on'valtaisa'merkitys'
'

”Ransun'edistäjät”'estävät'luottamuksen'
syntyä'ja'ilmapiiriä'

Yksilötaso' Mahdollisuus'valita'joko'yksilöQ'tai'
ryhmämuotoisen'kuntoutuksen'välillä'

Väliinputoajille'ei'ole'tarjolla'kuntoutusta'
Kyseenalaiset'opit'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'
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7'Toivo'

'

Vaikka'tutkimukseni'keskittyi'naisvankien'vankeusaikaiseen'kuntoutukseen,'huomasin'

haastattelevieni' tuottavan' puhetta' myös' vapautumiseen' ja' vankilan' jälkeiseen' eläQ

mään'liittyen.'Vapautumisvaiheella'on'tärkeä'merkitys'siinä,'millaiseksi'elämä'vankeuQ

den'jälkeen'muodostuu.'Vapautumiseen'liittyvät'teemat'ovatkin'tärkeä'osa'vankeusaiQ

kaista' kuntoutusta.' Kuntoutusjatkumoilla' voitaisiin' turvata' vankeusaikana'hyvin' alkaQ

neen'kuntoutumisen'jatkuminen'myös'siviilissä.''

'

Haastateltavani' odottivat' ja' toivoivat' vapautumista,' mutta' samalla' myös' pelkäsivät'

sitä.'Erityisenä'huolenaiheena'näyttäytyi'”vangin'leima”,'eli'se'kuinka'kauan'rikosrekisQ

teri' tulee' seuraamaan' perässä' ja' vaikeuttamaan' työllistymismahdollisuuksia.' HaastaQ

teltavieni' puheista' näkyi' kuitenkin' toivo' paremmasta' huomisesta' ja' tulevaisuudesta,'

siitä' ettei' vankeusaika' ole' pilannut'mahdollisuutta' tavalliseen' elämään' ja' uuteen' alQ

kuun'omista'virheistä'viisastuneena.'

!

Mä! en! oo!mitenkään! epätoivoinen.! Vaan! et!mä!nään! sen! tulevaisuuden! pa>

rempana,! että! tää! on! oikeesti! ensimmäinen! ja! viimenen! kerta! kuun!mä! oon!

täällä.!!

!

Tulevaisuuteen'liittyvät'puheet'jakautuivat'kolmen'teeman'ympärille'(kuvio'1.).'Vangin'

leima'mietitytti' ja' haastateltavat' pelkäsivät' ympäristön' suhtautumista' entiseen' vanQ

kiin.' Uusi' alku' oli' tavalla' tai' toisella' jokaisen' haastateltavani' ajatuksissa,' ja' useampi'

suunnitteli'paikkakunnan'vaihtoa'vankeusaikaisen'muutoksen'tueksi.'Vankilan'jälkeen'

ei' haluttu' palata' vanhoihin' ympyröihin,' vaan' aloittaa' puhtaalta' pöydältä.' Uuteen'

alkuun'liittyi'vahvasti'toive'tavallisesta'arjesta.'Haastateltaviani'huoletti'siviiliin'paluun'

jälkeen'eteen'tulevat'”sudenkuopat”'ja'niihin'valmistautuminen.'Vankeusaikana'on'jo'

työskennelty' ennestään' tuttujen' pulmakohtien' kanssa,' mutta'minkälaisia' uusia' vaaQ

ranpaikkoja'vielä'onkaan'edessä?''

'

'

'
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'

Kuvio'1.'Tulevaisuuteen'keskittyvät'teemat.'

'

'

'

'
'
7.1'Vangin'leima''

'

Haastateltaviani'mietitytti,'millaiselle'pohjalle'elämää' siviilissä' sitten' rakentaa.' ErityiQ

senä' huolenaiheena' näyttäytyi' vangin' leima,' jonka' pelättiin' varjostavan' uutta' alkua'

siviilissä.'Haastateltavieni'huoli'ei'ole'aivan' tuulesta' temmattu.'Haapasalo' (2006,'40)'

on' todennut,' että' vangiksi' leimautuminen' voi' vaikeuttaa' sosiaalista' selviytymistä'

vapautumisen'jälkeen.''

'

Miten! sitä! pystyy! luovimaan! takas! jotenkin! tiensä! tonne! tavalliseen! maail>

maan?!

!

Mistä!mä!saisin!nyt!töitä?!Millä!mä!eläisin?!

'

Eräs'haastateltava'pohti' jokaisen'työhaastattelun'päättyvän'vankeustuomiosta'kertoQ

miseen'Q'”joo'kiitos'näkemiin.”'Toinen'haastateltava'kertoi'saaneensa'aina'uusia'työQ

Elämä'
vankilan'
jälkeen'

Vangin'leima'

Sudenkuopat' Uusi'alku'
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mahdollisuuksia' edellisten' työprojektien' kautta.' Miten' vankeuden' jälkeen' nyt' voisi'

työllistyä'ja'miten'rakentaa'uskottava'”tarina”'vankeuden'ajalle?''

'

Mutta! jotenkin! täytyy! kehittää! joku! uskottavan! oloinen! esittäytyminen,! että!

kuka!mä!olen,!mistä!mä!tulen,!ja!missä!olen!ollut!muutaman!vuoden.!!!

'

Vankilan'jälkeisiin'mahdollisuuksiin'suhtauduttiin'myös'pessimistisesti.'Eräs'haastatelQ

tava'oli'sitä'mieltä,'ettei'siviiliin'anneta'edes'mahdollisuuksia'ja'ettei'ole'ihme,'että'osa'

vangeista'palaa'vanhoihin'tapoihin'ja'lopulta'vankilaan.''

'

Jotenkin!ku!tää!vankeus!raahaa!sitten!perässä!pitkään,!niin!mä!en!yhtään!ih>

mettele,!että!nää! ihmiset!on!täällä.!Täälläkin!on! ihmisiä,! jotka!on!vankilassa!

seitsämättä!kertaa.!!

'

Rikosrekisteri' nähtiin' valtavana' taakkana,' joka' leimaa'entisen' vangin' automaattisesti'

”pahaksi' ihmiseksi”.' Granfelt' (2011,' 215)' on' todennut,' että' rikollinen' on' ihmisenä'

vajavainen.' Rikolliset' kategorisoidaan' kielteisillä' strereotypioilla' kyllästettyihin' ”ToiQ

siin”.'Haastateltavani'kertoi,'että' tuntuu'kauhealta'ajatella'hänen'olevan'nyt'muiden'

silmissä'epäluotettava'ihminen.'Kun'on'aina'pitänyt'itseään'tunnollisena,'rehellisenä'ja'

luotettavana'ihmisenä,'kuva'itsestä'on'nyt'rakennettava'uudelleen.''

'

Musta! on! kauheeta,!miten! lehdissä! vaikka! kirjotetaan! ”rikollinen”,! tai! jotain!

muuta.!On!kauheen!vaikea!ajatella,!että!mä!olen!nyt! sellanen!epäluotettava!

ihminen.!Ja!jotenkin,!että!en!ole!kunnon!ihminen!enää.!Se!on!hirveetä.!Maail>

ma!on!vaikka!mitä!retkui!täynnä,!mitkä!ei!ole!kuitenkaan!koskaan!ollut!vanki>

lassa.!

!

Haastateltavan' pelkona' on,' että' tulevaisuudessa' kaikissa' ongelmatilanteissa' joutuu'

helposti,'jopa'automaattisesti,'syypääksi.'''

!
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Mut!ikävää,!et!on!elämässä!tommosta,!mitä!ei!niinku,!ei!ympäristö!ymmärrä.!

Tai!että!voi!niin!helposti!tuomita!jo!etukäteen.!Tai!et!jos!tulee!jotain!ongelma>

tilanteita,!niin!mä!oon!varmaan!aina!siellä!syypää.!Tai!helposti!sitten.!!

!

Haastateltavat'pohtivat' vankeuden'vaikutusta'omaan' identiteettiinsä.'Eräs'haastatelQ

tava'ajatteli,'että'vapautumisen'jälkeen'kestää'varmasti'jonkun'aikaa,'ennen'kuin'osaa'

mieltää'itsensä'muuksi'kuin'vangiksi.''

!

Varmaan!kestää!vähän!aikaa!että!se!minäkuva!taas!menee!sellaselle,!normaa>

liks.! Ja! alkaa! saada! kaikkia! ideoita,! tai! osaa! mennä! työhaastatteluihin! tai!

muuta.!!

'

Myös' Latun' (2006,' 242)' tutkimuksen' naiset' kokivat' yhteiskuntaan' entisenä' vankina'

paluun'vaikeana.'Naiset'pelkäsivät'läheisten'ja'yhteisön'vastaanottoa.'Vangin'leimaa'ei'

voi' täysin'estää' tai'poistaa,'mutta' vankeusaikainen'kuntoutus' voi' tarjota'naisille' valQ

miuksia'sen'kanssa'elämiseen.'Myös'avovankilan'vapaammat'olosuhteet'mahdollistaQ

vat'vangin'leimasta'irrottautumisen'(Granfelt'2013,'214).'

'

'

7.2'Sudenkuopat'

'

Vankeuden' jälkeiseen' aikaan' suhtauduttiin' samaan' aikaan' sekä' toiveikkaasti,' että'

realistisesti.' Haastateltavani' olivat' kaikki' sitä' mieltä,' etteivät' enää' halua' vankilaan'

palata.'Useampi'haastateltava'kuitenkin'tiedosti,'että' tarvitsee'vapautumisen' jälkeen'

tukea'ja'apua,'jotta'vankilassa'hyvin'alkanut'kuntoutus'kantaa.!

!

Että!vaikka!nyt!tuntuu,!että!ajatus!on!kuinka!selkeä,!niin!se!on!ollut!ennenkin!

elämässä.! Että! jotenkin! se! on! niin! salakavalaa.! Ihmismieli! on! salakavala,! ja!

päihteet.!!

'

Erityisesti'päihdekuntoutujat'tiedostivat'tarpeen'jatkokuntoutukselle.'Vaikka'vankilasQ

sa' päihteitä' ei' kaivannut,' on' retkahtamisen' vaara' siviilissä' todellinen.' Vapautumisen'
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jälkeistä'aikaa'käsitellään'myös'vankeusaikaisessa'päihdekuntoutuksessa,' jossa'keskiQ

öön'nousee'tulevaisuus'ja'retkahduksen'esto'vapautumisen'lähetessä.'

'

Että!mitä!huonommin!tietysti!menee,!niin!sitä!parempi!idea!se![päihteisiin!tur>

vautuminen,!RK]!varmaan!tuntuu!sitten!olevan!jossain!tilanteessa.!Niin!toivon,!

ettei!tarttis!enää.!!

'

Eräällä' haastateltavallani' oli' takanaan' jo' useampi' tuomio.' Edelliseltä' tuomioltaan'

vapautuessaan'hänellä'oli'vilpitön'usko'siihen,'että'vankeusaikainen'kuntoutus'kantaa'

myös' vapautumisen' jälkeen.' Liiallinen' optimismi' kuitenkin' kostautui,' ja' hän' päätyi'

uudelleen'vankilaan'vain'muutaman'kuukauden'vapauden'jälkeen.''

!

En!sitten!tiedä,!miksi!mulla!oli!niin!kiire! ja! jotenkin!olin!vähän!liian! luottavai>

nen!itseeni.!!

!

Haastateltava' oli' palannut' vanhaan' kotikuntaansa,' jossa' hänellä' ei' ollut' juurikaan'

tukiverkostoja.' Jälkikäteen' hän' on' pohtinut' paljon' sitä,' mikä' viimeksi' meni' pieleen.'

Suurin' syy' oli,' että' hän' jäi' kuitenkin' ”hirveän' yksin”.' Haastateltavalla' oli' tukenaan'

läheisiä'ihmisiä,'mutta'verkostoa'olisi'pitänyt'olla'enemmänkin.''

'

Että!niitä!ihmisiä!tarvii!enemmänkin!siihen.!

!

Tältä' tuomiolta' vapautumista' hän'on' jo' pohtinut' enemmänkin,' ja' suunnitelmana'on'

hakeutua'vertaistuen'pariin.'Erityisesti'vapautuvien'vankien'vertaistukeen'perustuvan'

KrisQyhdistyksen' toimintaan' mukaan' lähteminen' toisi' ympärille' saman' kokeneiden'

ihmisten'tukiverkoston.'

'

Haastateltava' kertoi' tajunneensa' pian' vapautumisen' jälkeen,' ettei' vapautuminen'

lähtenyt'käyntiin'toivotulla'tavalla.'Hän'yrittikin'hakeutua'kuntoutuksen'piiriin,'mutta'

kunnan' sosiaalitoimistossa' ei' oltu' halukkaita' maksamaan' kuntoutusta' ja' kehotettiin'

kääntymään' terveyskeskuksen' puoleen.' Terveyskeskuksesta' hänet' ohjattiin' edelleen'

mielenterveystoimistoon,' jossa'ensimmäinen'vapaa'aika'oli'neljän'kuukauden'päästä.'
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Haastateltavani'pohti,'että'tilanne'voisi'nyt'olla'täysin'toinen,'jos'hän'olisi'saanut'apua'

silloin,'kun'sitä'tarvitsi.'

'

Jos!mä!olisin!saanut!apua!aikaisemmin….!

'

Myös'ensimmäistä'tuomiota'suorittavat'haastateltavani'pohtivat'vapautumisen'jälkeiQ

siä'”sudenkuoppia”,'mahdollisia'epäonnistumisen'paikkoja.''

'

Niin!tietysti!haluis!niinku!kaikki!semmoset!sudenkuopat,!joista!on!jo!kokemus>

ta,! niinkun! turvata.! Kun! varmaan! on! vielä! semmosiakin! edessä,!mitä! ei! ees!

osaa!pelätä!vielä.!

'

Haastateltavani' kokivat' koevapauden'erityisen'hyvänä,' koska' sitä' kautta' tulevaa'eläQ

mää' ja' arjen' rakentumista' siviilissä' täytyy' suunnitella' hyvinkin' tarkasti.' Koevapaus'

toimii'saatettuna'siviiliin'paluuna.'Haastateltava'joka'ei'keskeneräisen'oikeusprosessin'

vuoksi'ole'saanut'mahdollisuutta'koevapauteen,'oli'harmissaan'tämän'mahdollisuuden'

menettämisestä.''

'

Mua!harmittaa!hirveästi!se!koevapausmahdollisuus.!Koska!sehän!on!niin!kuin!

saatettu!siviiliinpaluu,!ja!sellainen!olisi!mun!mielestä!ollut!kauhean!hyvä.!Mua!

tietysti!nyt!vähän!huolestuttaa,!että!se!jatkumo!ei!nyt,!ettei!sitä!mun!tapauk>

sessa!lainkaan!ole.!

'

Eräs' haastateltava' koki' valvotun' koevapauden' tukevan' rikoksetonta' elämäntapaa' ja'

yhteiskuntaan' sopeutumista.' Koevapaussuunnitelmaan' haluttiin' myös' kuntoutusjatQ

kumoa,' jossa' vankeusaikana' alkanut' kuntoutus' jatkuisi'myös' siviilin' puolella.' Siviiliin'

paluuseen' haluttiin' varautua' mahdollisimman' huolellisesti,' ja' koevapauden' nähtiin'

anvatan'siihen'oivan'mahdollisuuden.'Kuntoutus'ei'kuitenkaan'kanna,' jos'vapautumiQ

sen'jälkeen'ei'pääse'tarvitsemansa'avun'ja'palveluiden'piiriin.''

'
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7.3'Uusi'alku'

'

Vankilan'jälkeinen'elämä'haluttiin'aloittaa'niin'sanotusti'puhtaalta'pöydältä.'HaastatelQ

tavani' kuitenkin' tiedostivat,' ettei' siviiliin' ja' normaaliin' elämään' paluu' tule' olemaan'

täysin'ongelmatonta.''

'

Enhän!mä!vielä! tiedä!käytännössä,! että!missä! joka!paikassa! se! rikosrekisteri!

näkyy,!ja!missä!mä!tulen!törmäämään!siihen.!Tietenkään!en!haluaisi!siitä!mi>

tään! enää! kuullakaan,! kun! täältä! lähden.!Mut! ei! se! varmaan! ihan! niinkään!

mene.!!

'

Haastateltavani'eivät' toivoneet' lottovoittoa' tai'maailmanympärysmatkaa,'vaan' tavalQ

lista'elämää'omassa'kodissa.''

'

Mä!en!haluu!elää!niinko!tommosta!elämää!enää.!Et!semmonen!suht!normaali!

elämä,! niin!mä! haluisin! semmosta! elää.! Että! kyllä! nää! asiat! on!menny! liian!

pitkälle,!mä! en! yksinkertasesti!mä! vaan! enää! jaksa.! Et! se! [tavallinen! elämä,!

RK]!on!semmonen,!yksi!suurin!niinku!motivaatio!kyllä.!

'

Useampi' haastateltava' suunnitteli' myös' muuttoa' toiselle' paikkakunnalle.' Vanhoihin'

maisemiin' ja'sosiaalisiin'ympyröihin'ei'haluta'enää'palata' ja'useammalla'haastateltaQ

valla'oli'ajatuksena'muuttaa'täysin'uuteen'ympäristöön.'Asunnon'saaminen'ei'kuitenQ

kaan' aina' ole' helppoa,' kun' vapautuvalla' vangilla' voi' olla' taakkanaan' rikosrekisterin'

lisäksi'myös'menetetyt'luottotiedot'ja'häätö'(Granfelt'2013,'215).''

'

Mä!ainakin!haluun!muuttaa!jonnekin!sellaseen!paikkaan,!missä!mä!en!oo!en>

nen!asunut.!

'

Osalla'haastateltavista'muutto'oli'jo'toiminnan'tai'konkreettisten'suunnitelmien'tasolQ

la.'Eräs'haastateltava'kertoi,'että'hän'on'miehensä'kanssa'muuttanut'uudelle'paikkaQ
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kunnalle.' ”Mies' laittaa' meidän' asuntoa' siellä.”' Haastateltavani' olivat' tietoisia' myös'

siitä,'että'kaikilla'vapautuvilla'vangeilla'ei'ole'odottamassa'kotia'jonne'palata.''

!

Niin,!monella!täällä!ei!ole!edes![kotia,!RK],!ei!ole!paikkaa!minne!mennä.!!

'

Vapautumisvaihetta'varjostivat'keskeneräiset'oikeusprosessit,' jotka'estivät'koevapauQ

teen'pääsyn.'Osa'haastateltavista'odotteli'vielä' lisätuomiota.'Toiveena'oli,'että'kaikki'

tuomiot'voisi'istua'kerralla.''

'

Kun!tänne![vankilaan,!RK]!on!niin!helppo!palata!sitten,!ja!tehdä!uusia!metkuja.!

Sitten!jos!on!puhdas!pöytä,!niin!ei!tuu!tultua!takasin!päin.!!

!

Vapautumisvaiheessa' on' helppo' ajautua' uudelleen' rikosten' pariin,' kun' tietää' joutuQ

vansa'joka'tapauksessa'palaamaan'vielä'vankilaan.''

'

Sitä!ajattelee,!että!se!nyt!on!ihan!sama!että!olenko!mä!siellä![vankilassa,!RK]!

viisi!kuukautta!vai!kymmenen!kuukautta.!Se!on!niin!matala!kynnys!sitten!teh>

dä!uusia!rikoksia.!

!

Vaikka'haastateltavillani'oli'huolia' ja'pelkoja'tulevaisuuteen' liittyen,'uskoivat'he'ettei'

vankeus' ole' pilannut' mahdollisuuksia' lopullisesti.' Vankeusaikainen' kuntoutus' antaa'

valmiuksia' vankeuden' jälkeisen' elämän' rakentamiseen' ja' eteen' tulevien' sudenkuopQ

pien'väistämiseen'ja'niistä'selviämiseen.'

'

Mä!ihan!luottavaisin!mielin!kyllä!katson!ihan!tulevaisuuteen.!Mä!en!usko,!että!

tää!mikään!maailmanloppu!on.!

'

'

'

'

'

'
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8'Johtopäätökset'ja'pohdinta'

'

Tutkimukseni' tavoitteena' oli' selvittää' miten' vankeusaikainen' kuntouttava' toiminta'

vastaa' kokonaisvaltaista' tukea' tarvitsevien' naisvankien' tarpeeseen.' Tutkimukseni'

keskiössä' oli' naiserityisyys,' ajatus' siitä' että' naisilla' on' sukupuoleensa' liittyvien' rooQ

liodotusten' ja' marginaaliasemansa' vuoksi' erityisiä' kuntoutustarpeita.' Naisvankien'

keskuudessa'yleisten'traumaattisten'elämänkokemusten,'sekä'mielenterveysQ'ja'päihQ

deongelmien'vaikutukset'ulottuvat'kaikille'elämänalueille,' jonka'vuoksi'myös'kuntouQ

tumisen'on'ulotuttava'eri'elämänalueille.''

'

Laitinen' ja'Uusitalo' (2008,' 12)' käyttävät' käsitettä' traumanarratiivi,' jolla' tarkoitetaan'

vaikeutta'kuvata' traumaattisia'asioita.'Traumanarratiivit'ovat'usein' lyhyitä'episodeja,'

koska'vaikeista'ja'kipeistä'elämänkokemuksista'on'vaikea'muodostaa'johdonmukaista'

kokonaisuutta.'Laitisen'ja'Uusitalon'mukaan'jäsenneltyä'ja'selkeää'tarinaa'tärkeämpää'

on'kertomisen'prosessi,'jossa'omaa'elämää'pyritään'jäsentämään'mielekkäällä'tavalla.'

Omassa'tutkimuksessani'traumanarratiivi'kuvaa'hyvin'haastateltavieni'tarinoita,' jotka'

olivat' nyt' kaaoksen' sijasta' selkeitä' ja' jäsenneltyjä.' Haastattelemieni' naisvankien' puQ

heista'huomasi,'että'he'ovat'pohtineet'omaa'elämäänsä.'Millaista'oma'elämä'on'ollut'

ennen'vankeutta,'miten'vankeus'siihen'asettuu'ja'millaiseksi'sen'haluaa'tulevaisuudesQ

sa'muodostuvan.''

'

Tutkimuksen' analyysi' rakentui' kolmen' naisvankien' vankeusaikaiseen' kuntoutukseen'

liittyvän'teeman'ympärille.'Vankilaan'tulo'ja'omasta'elämästä'poissaolemisen'raskaus,''

muutostarve'ja'toiveikkuus'tulevaisuuden'suhteen'kertovat'haastattelemieni'naisvanQ

kien'kuntoutustarpeesta,'muutoksen'eteen' tehdystä' työstä' sekä'vankeusajan' ja' vanQ

keusaikaisen'kuntoutuksen'merkityksestä'tulevaisuudelle'(kuvio'2).'

'

'

'

'

'

'
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Kuvio'2.'Aineistosta'nousseet'pääteemat.'

'
'

Vankeusaika'koettiin'raskaaksi,'mutta'samalla'sen'koettiin'mahdollistavan'oman'kunQ

toutumisen.'Haastateltavani'jakoivat'halun'muutokseen,'elämälle'haluttiin'uusi'suunta'

ja' tähän' prosessiin' kaivattiin' tukea.' Haastateltavani' olivat' hakeneet' aktiivisesti' apua'

omaan'tilanteeseensa.'Suurin'osa'heistä'koki'saaneensa'vankeusaikaisesta'kuntoutukQ

sesta' työkaluja' vaikeiden' asioiden' ja' traumaattisten' kokemusten' työstämiseen.' Jos'

vankeusaikaisen' kuntoutuksen' hyötyä'mitataan' vain' uusintarikollisuuden' vähentämiQ

sellä,'on'vielä'liian'aikaista'sanoa'kuntoutuksen'hyödyistä.'Sosiaalisten'taitojen'ja'arjen'

hallinnan'näkökulmasta' kuntoutuksella'on' jo' saavutettu'paljon.'Haastateltavieni'muQ

kaan'vankeusaikana'on'päässyt'vaikeiden'asioiden'työstämisessä'eteenpäin.'

'

Vaikka' tutkimukseni' keskittyi' vankeusaikaiseen' kuntoutukseen,' nousi' tulevaisuus'

toistuvasti'haastateltavieni'puheista.'Tulevaisuus'toimi'suurena'toivon' ja'motivaation'

lähteenä,'mutta'samalla'siitä'myös'nousee'vankeuden' jälkeiseen'aikaan' liittyviä'kunQ

toutustarpeita.' Miten' palata' takaisin' tavalliseen' elämään' vankeuden' leimaamana?'

Vankila'tarjoaa'aikaa'ja'paikan'pohtia'omaa'elämäänsä'ja'tehtyjä'ratkaisuja.'VankeusQ

aikana' on' myös' mahdollista' rakentaa' ikävistäkin' kokemuksista' eheä' kokonaisuus,'

johon'vankeusaika'sijoittuu'yhtenä'elämänvaiheena.'Vankeusaikainen'kuntoutus'auttoi'

omien'kokemusten'sanoittamisessa.''

Poissa'
omasta'
elämästä'

• Vankeus'koetaan'
raskaana'
• Rakkaiden'luokse'
ikävöidään'

Muutos'
• Vankeusaika'
halutaan'käyoää'
hyödyksi'
• Halutaan'
muutosta'

Toivo'
• Tulevaisuuoa'ja'
vapautumista'
odotetaan,'muoa'
samalla'sitä'myös'
pelätään'
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Haastattelumenetelmäkseni' valitsin' puolistukturoidun' teemahaastattelun,' jossa' oli'

omat'hyvät' ja' huonot'puolensa.' Puolistrukturoidun'haastattelun'ongelmana'on,' että'

jälkikäteen' tulee'mieleen' tutkimusaiheen'kannalta' tärkeitä' teemoja' ja' jatkokysymykQ

siä.' Erityisesti' tämä' tuli' näkyväksi' litterointivaiheessa' ja' litteroitua'aineistoa' lukiessa.'

Toisaalta' puolistrukturoitu' haastattelumenetelmä' antoi' haastateltaville' mahdollisuuQ

den' puhua' omin' sanoin,' ja' johdattaa' keskustelu' tärkeäksi' kokemilleen' alueille.' Näin'

aineistoon'päätyi' teemoja,' joista'en'olisi'osannut'strukturoidummassa'haastattelussa'

kysyä.'

'

Tutkimukseni' ei' tavoittanut' ”sellissä' makaajia”' ja' ”lusijoita”,' niitä' naisvankeja' jotka'

eivät' osaa' tai' halua' hakeutua' vankeusaikaisen' kuntoutuksen' piiriin.' Haastatteluista'

olisi' saanut'enemmän' irti,' jos'haastattelukertoja'olisi'ollut'useampi.'SyvähaastatteluQ

menetelmä'olisi'mahdollistanut'joidenkin'teemojen'tarkempaa'syvällisemmän'käsitteQ

lyn' haastattelutilanteessa.' Tämän' tutkimuksen' puitteissa' siihen' ei' kuitenkaan' ollut'

mahdollisuutta.'Myös'useampi'haastateltava'olisi'saattanut'tuoda'lisätietoa'aihepiirisQ

tä.'Olen'kuitenkin'tyytyväinen'aineistooni'ja'haastattelujen'määrään,'ja'koen'saaneeni'

aineistosta'sitä,'mitä'hainkin.''

'

Riitta'Granfelt' (2011,'218)'on' todennut,'että'haastattelutilanne'vankilassa'on' tietyllä'

tapaa'alisteinen'ja'vangille'nöyryyttävä.'Haastateltavat'”avasivat'elämänsä'vaikeuksia,'

epäonnistumisia' ja' suruja”' vieraalle' ihmiselle,' joka' haastattelun' jälkeen' käveli' ulos'

vankilan' portista.' Samastuin' vahvasti' Granfeltin' kokemukseen.' Minä' marssin' sisään'

vankilaan,'kyselemään'haastateltaviltani' tietoja'heidän'elämästään.'Vastineeksi' tarjoQ

sin'vain'kahvia'ja'keksejä,'enkä'mitään'itsestäni.'Erään'haastattelun'päätteeksi'totesin'

melko' tönkösti,' ettei' varmasti' ollut' helppoa' kertoa' näistä' asioista.' Olisin' halunnut'

sanoa'paljon'muutakin,'mutten'osannut'muuta'kuin'kiittää.''

'

Koin' haastattelutilanteet' uuvuttavina.' Piti' yrittää' olla' viileä' ja' etäinen' tutkija,' vaikka'

haastateltava' saattoi' kertoa' hyvinkin' rankoista' elämänkokemuksista.'Muutama'hetki'

haastatteluissa'oli'sellainen,'että'olisi'tehnyt'mieli'haukkoa'henkeä.'Silti'haastateltavat'

kertoivat' näistä' asioista' avoimesti' ja' tyynen' rauhallisesti.' Koin' hetkittäin' syyllisyyttä'

siitä,' että' tunkeuden' haastateltavieni' elämään' ja' kyselen' todella' henkilökohtaisista'
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asioista.' Joitain' aihepiirejä' sivuttiin' haastatteluissa' kevyesti.' Haastattelevasta' saattoi'

huomata,' että' asiasta' puhuminen' teki' kipeää,' enkä' kokenut' oikeudekseni' kysyä' aiQ

heesta'enempää.''

'

Haastattelujen'jälkeen'huomasin'lykkääväni'litterointivaiheen'aloittamista.'Kirsi'NousiQ

ainen'(2004,'41)'kirjoitti'väitöstutkimuksessaan,'että'etäisyys'haastattelun'ja'litteroinQ

nin' välissä' tuo' etäisyyttä'myös' koettuihin' tunteisiin.' Aika' tekikin' tehtävänsä.' Vaikka'

litterointivaiheessa' kykenin' palauttamaan'mieleen' haastattelutilanteen,' sekä' haastaQ

teltavien' ilmeitä' ja' eleitä,' ei' haastattelujen' puhtaaksikirjoittaminen' saanut' aikaan'

samanlaista'tunnemyrskyä'kuin'haastattelutilanteet.'Nousiaiselta'(2004,'38)$sain$myös$

oikeutuksen) omille) tunteilleni:) ) ”jos) tutkija) haluaa) etäännyttää% tunteet% tutkimusproQ

sessistaan,(on(hänen(vaikeaa(päästä(ymmärtämisen(lähteille”.''

'

Tutkimukseni'aineisto'koostui'kuuden'naisvangin'ja'kuuden'naisvankien'kuntoutuksen'

parissa'työskentelevän'työntekijän'haastatteluista.'Työntekijöiden'haastatteluista'sain'

muodostettua' yleiskuvan' naisvankien' tilanteesta,' sekä' naiserityisen' kuntoutuksen'

tarpeesta.'Kuuden'naisvangin'haastattelujen'perusteella'ei'voi'tehdä'laajoja'yleistyksiä'

naisvankien' tilanteesta.' Tutkimukseni' tarjoaa' kuitenkin' yksityiskohtaista' tietoa' siitä,'

millaisesta'kokonaisuudesta'erilaisia'haasteita'ja'traumaattisia'kokemuksia'naisvankien'

kuntoutuksessa' on' kyse,' ja' perustelee' tarvetta' kokonaisvaltaiselle' kuntoutukselle.'

Aineistostani'käy'ilmi,'että'naisvankien'kuntoutuksessa'on'vielä'kehitettävää.''

'

Aineistossani'oli'yhtäläisyyksiä'Riitta'Granfeltin'naisvankien'päihdekuntoutusta'(2007)'

ja'kodittomuutta'(2013),'Emmi'Latun'väkivaltarikoksista'tuomittuja'naisvankeja'(2006)'

sekä' Niina' Väkeväisen' (2005)' naiselinkautisvankeja' käsitteleviin' tutkimuksiin.' AineisQ

tostani' selvisi,'että' tällä'hetkellä'vankeusaikainen'kuntoutustarjonta' rakentuu'pitkälti'

päihteiden'ja'väkivallan'ympärille'Q'kaikki'naisvangit'eivät'kuitenkaan'ole'traumatisoiQ

tuneita,'päihdeongelmaisia'tai'sosiaalisQtaloudellisesti'huonoQosaisia.'Päihteettömät'ja'

”väkivallattomat”'naiset'ovat'väliinputoajia,'jotka'jäävät'ilman'kuntoutusta.'AineistosQ

tani' käy'myös' ilmi,' ettei' ryhmämuotoinen'kuntoutus' sovi' kaikille,' ja'naisvangeilla'on'

tarve' myös' yksilötyöhön.' Vankilasta' vapautumiseen' liittyy' naisvangeilla' odotusten'

lisäksi'myös'paljon'huolenaiheita.' Erityisesti' huolta' kannettiin' vangin' leimasta,' jonka'
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pelättiin' pilaavan' tulevaisuuden' työmahdollisuudet.' Vankilassa' alkanut' kuntoutus' ei'

kanna,' jos' sen' jatkamiseen'ei' ole'mahdollisuutta' vapautumisen' jälkeen.'HaastatteleQ

mani'naiset'kokivat'koevapauden'hyvänä'mahdollisuutena'palata'siviiliin'suunnitelmalQ

lisesti'ja'saatetusti.''

'

Naisvangit'ovat'hyvin'haavoittuvainen'joukko.'Olin'positiivisesti'yllättynyt'siitä'inhimilQ

lisyydestä,' lämmöstä' ja' taistelutahdosta,' jolla' kuntoutustyöntekijät' työtään' tekivät.'

Työntekijät' tiedostivat' hyvin' naisvankien' erityisen' aseman,' sekä' erityiset' kuntoutusQ

tarpeet,' joihin' miesvankien' lähtökohdista' kehitetyt' kuntoutusohjelmat' eivät' kykene'

vastaamaan.' Naisvangeille' kehitetty' VINNQohjelma' olisi' vastaus' tähän' tarpeeseen,'

mutta'kuntoutushenkilöstön'vähyyden'vuoksi'sitä'ei'voida'tarjota'kaikille'tarvitseville.''

'

Vaikka'työntekijät'ovat'realistisia,'puheista'tuli'selkeästi'esille'usko'ihmiseen'ja'ihmisen'

kykyyn' muuttua.' Vankilassa' tehtävän' työn' onnistumisen' kokemukset' täytyy' löytää'

pienistä'asioista.'Työn'kantavuutta'siviilissä'ei'voi'tietää,'koska'vankilaan'palaavat'vain'

siviilielämässä' epäonnistuneet' vangit.' Työntekijöiden' puheista' nousi' kuitenkin' huoli'

kuntoutusresurssien' riittävyydestä.' ' Tällä' hetkellä' vankiloiden' kuntoutustarjonta' raQ

kentuu' yksittäisten' työntekijöiden' ympärille,' ja' on' sen' vuoksi' hyvin'haavoittuvainen.'

Esimerkiksi' henkilökunnan' pidempien' sairauspoissaolojen' takia' kuntoutusohjelmia' ei'

välttämättä'pystytä'järjestämään.'

'

Tutkimukseni' toi' esille' joitain' epäkohtia' naisten' vankeusaikaisessa' kuntoutuksessa.'

Käyn' lopuksi' läpi' nämä' haasteet' esitellen' samalla' tapoja,' jolla' ne' voitaisiin' korjata.'

Jotta' vankeusaikaisen' kuntoutuksen' avulla' voitaisiin' toden' teolla' auttaa' naisvankeja'

rikoksettomaan' elämäntapaan' ja' yhteiskuntaan' sopeutumiseen,' tulisi' heille' antaa'

siihen' myös' mahdollisuus.' Vankeusaikainen' opiskelu' parantaa' tutkitusti' vankien' yhQ

teiskuntaan'sijoittumista' joko'jatkoQopiskelumahdollisuuksien'tai'työllistymismahdolliQ

suuksien'kautta'(Blomster'ym.'2014).'Opiskelun'pitäisi'olla'mahdollista' ja'opiskeluhaQ

luisille' vangeille' täytyisi' antaa' opiskeluun' mahdollisuus.' Haastateltavieni' mukaan'

vankilalla' ei' ole' mahdollisuutta' tukea' opiskelevia' vankeja' taloudellisesti,' ja' kuntien'

sosiaalitoimet'myöntävät' hyvin' haluttomasti' tukea' vangin' opiskeluun.' VankeusaikaiQ

nen'opiskelu'ja'koulutus'on'teema,'johon'tulisi'panostaa.''



' 73'

'

Päihteettömille' ja' niille' naisille,' jotka' eivät' ole' kokeneet' tai' tehneet' väkivaltaa,' tulisi'

myös' tarjota' mahdollisuuksia' kuntoutumiseen.' Erityisesti' aineistoni' vankeusaikaisen'

kuntoutustarjonnan' ulkopuolelle' jääneet' naiset' toivoivat' vankeuspäiviinsä' jotain' toiQ

minnallista,'yhdessä'käsillä'tekemistä.'JouluQ'tai'pääsiäiskorttien'askartelu'tai'käsityöQ

piiri' toisi'päiviin' sisältöä,' ja'antaisi' vangeille'muuta'ajateltavaa.'Tällainen'”näpertely”'

olisi'helposti'toteutettavissa'vankilaympäristössä.''

'

Parisuhdeväkivalta' on' aihe,' josta' täytyisi' puhua' enemmän.' Vankilan' henkilökunnan'

tulisi' järjestelmällisesti' ottaa' väkivalta' puheeksi,' ja' tähän' tarvittaisiin' henkilökunnan'

koulutusta.'Haastattelujen' tekohetkellä' vankilassa'oli' alkamassa'AkkaQryhmä' lähisuhQ

deväkivaltaa'kokeneille'naisille.'Vankiloissa'voitaisiin' järjestää'ympäri'vuoden'pyörivä'

vertaistukeen'perustuva' ryhmä,' jossa' väkivaltaa' kokeneet' naiset' voisivat' vaihtaa' koQ

kemuksiaan.' Näin' myös' lyhytaikaisvangeilla' olisi' mahdollisuus' saada' tukea' omien'

väkivaltakokemustensa'työstämiseen.'

'

Naisvankien' kuntoutustarpeita' olisi' syytä' tutkia' vielä' tarkemmin.' Oman' aineistoni'

naiset' olivat' kaikki' erittäin' halukkaita' kuntouttamaan' itseään' ja' halusivat' hyödyntää'

vankeusajan' tulevaisuutta' ajatellen.' Erityisen' kiinnostava' lisätutkimuksen' kohde' olisi'

naisvankien'itsetunnon'rakentuminen'vankeusaikana.''

'

Graduprosessin' aikana' sain' sukeltaa' minulle' entuudestaan' täysin' tuntemattomaan'

maailmaan.' Todellisuus' näyttäytyi' hyvinkin' erilaisena' vankilan'muurien' sisältä.' HuoQ

masin'pohtivani'useaan'otteeseen,'miten'yhdessä'hetkessä'tehty'päätös'saattaa'määQ

rittää' koko' loppuelämän.' Yksi' huono' päätös,' ja' elämä' sellaisena' kuin' sen' tunsit' on'

historiaa.'Lohdullista'oli,'että'työkaluja'elämän'raiteilleen'saamiseen'oli'tarjolla'ja'niitä'

myös' haluttiin' käyttää.' Vaikka' vangin' leimalta' ei' voi' välttyä,' voi' sen' kanssa' oppia'

elämään.''

!

!
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Riikka Kanervo
Roihuvuorentie 7 a 9
00820 Helsinki

Hakemuksenne 10.12.2012

Tutkimuslupahakemus
Olet hakenut Rikosseuraamuslaitokselta tutkimuslupaa Helsingin yliopiston
Sosiaalitieteiden laitoksen opinnäytetyötä varten. Opinnäytteen ohjaajina
toimivat professori Ullamaija Seppälä ja dosentti Riitta Granfelt.

Tutkimuksen aihe ja tarkoitus
Opinnäytteen tarkoituksena on tutkia naisvankien kuntoutusta.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimus toteutetaan Vanajan vankilan Vanajan osastolla. Haastateltaviksi
valitaan naisvankeja, jotka ovat osallistuneet vankeus aikana kuntoutusohjel-
miin, sekä vankilan henkilöstöä, jotka työskentelevät naisvankien kuntoutuk-
sen parissa.

Lupahakemus
Haette lupaa haastattelujen suorittamiseen.

Päätös
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö myöntää teille tutkimuslu-
van hakemuksenne mukaisesti.

Tutkimuksen yhteyshenkilöitä Vanajan vankilassa ovat johtaja Kaisa Tammi-
Moilanen ja sosiaalityöntekijä Erja Pietilä. Vankien haastatteluista tulee sopia
heidän kanssaan.

Vankien osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja heiltä tulee pyytää
yksilöity kirjallinen suostumus. Tutkimuksen toteutus ja tutkimusaineiston
keruu ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa vankilan muulle toiminnalle. Tut-
kimuksen tulokset on esitettävä niin, etteivät yksittäiset henkilöt ole tunnistet-
tavissa.

Tutkimusaineisto on säilytettävä siten, ettei se joudu ulkopuolisten käsiin.
Tutkimusaineisto on tarkoitettu vain tutkimukselliseen käyttöön ja se on hävi-
tettävä yksilötietojen osalta tutkimuksen valmistuttua.

Tutkimuksen valmistuttua siitä tulee lähettää kopio Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikköön, Vanajan vankilaan sekä Rikosseuraamusalan kou-
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lutuskeskuksen Kriminologiselle kirjastolle (Vernissakatu 2A, 01301 VAN-
TAA). Opinnäytteestä tulee myös lähettää sähköpostitse tiivistelmä Rikos-
seuraamuslaitoksen keskushallintoyksikköön (peter. blomster@om.fi). Rikos-
seuraamuslaitos pidättää oikeuden julkaista tiivistelmän intemet-sivuillaan.

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudesta.
Valitusosoitus liitteenä.
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Tiedolwi Länsi-Suomen rikosseuraamusalueenjohtaja Sauli Hautakangas
Vanajan vankilan johtaja Kaisa Tammi-Moilanen
Vanajan vankilan sosiaalityöntekijä Erja Pietilä
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kirjastonhoitaja Silja Rekomaa



Liite 2. Mainoskirje naisvangeille 
 
 
Hei! 
 
Opiskelen Helsingin yliopistossa yhteiskuntapolitiikkaa ja olen tekemässä pro 
gradu-tutkimusta naisvankien kuntoutuksesta. Teen tutkimuksen 
Kriminaalihuollon tukisäätiölle, joka haluaa tietoa naisvankien 
kuntoutustilanteesta.  
 
Etsin haastateltavakseni naisia, jotka ovat vankilassa ja ovat osallistuneet 
vankeusaikanaan kursseille tai yksilöohjauskeskusteluihin. Haluan kuulla juuri 
sinun kokemuksesi naisvankien kuntoutustilanteesta: millaista kuntoutusta olet 
vankeusaikana saanut ja millaista kuntoutusta olisit kaivannut? Mikä on 
motivoinut sinua kuntoutukseen osallistumisessa? Mikä on estänyt kuntoutukseen 
osallistumista? Miten mielestäsi naisvankien kuntoutusta voisi kehittää?  
 
Tulen Vanajan vankilaan tekemään haastatteluja ainakin torstaina 14.2.2012 ja 
keskiviikkona 13.3.2013, mutta tarvittaessa tulen Vanajalle myös muina 
ajankohtina. Haastattelu kestää noin tunnin. 
 
Haastattelut ovat täysin luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Haastatteluaineistoa 
käytetään vain tutkimustarkoitukseen, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. 
Lopullisesta tekstistä ei ole mahdollista tunnistaa haastateltavia. 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
Riikka Kanervo 
 
 
 
 
 
 
 

fikanets


fikanets




Liite 3. Haastatteluteemat 
 
 
 

Haastattelurunko 
 

I. Perustiedot 
Nimi, ikä, tuomioon johtanut rikos ja tuomion kesto 

 
II. Elämä ennen vankeutta 

Perhe, parisuhde, koti, läheiset 
Työ, opinnot 

 
III. Kuntoutus vankeusaikana 

Ransun sisältö 
Yksilö- ja ryhmämuotoinen, keskustelut, työtoiminta, mitä muuta? 
Mikä on motivoinut kuntoutukseen?  
Mikä on estänyt kuntoutukseen osallistumista? 
Millaista kuntoutusta olisit tarvinnut/kaivannut? 

 
IV. Kehittämisehdotuksia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liite 4. Suostumuskaavake tutkimukseen osallistumiseen 
 
 
 
SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISEEN 

 
 
Olen saanut tietoa Riikka Kanervon tutkimuksesta ja minulle on kerrottu hänen 
pro gradu- tutkimuksensa toteutuksesta ja menetelmästä. Annan suostumukseni 
siihen, että Riikka Kanervo haastattelee minua tutkimukseensa, jonka aiheena on 
naisvankien vankeusaikainen kuntoutus. Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti 
ja tiedän, että voin perua koska tahansa tutkimukseen osallistumisen ja keskeyttää 
haastattelun halutessani. 
 
Annan myös suostumukseni haastattelujen nauhoittamiseen. Haastattelussa esiin 
tulevat henkilökohtaiset asiat tullaan muuttamaan niin, ettei minua voi tunnistaa 
lopullisesta tutkimusraportista. 
 
 
 
 
 
paikka ja päivämäärä 
 
 
 
 
allekirjoitus 
 


