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1. Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Vankien parissa tehty kuntoutustyö, niin ennaltaehkäisevänä kuin yhteiskuntaan 

sitouttavanakin on aina kiinnostava ja ajankohtainen aihe. Se saa aikaan erilaisia 

mielipiteitä, puolesta ja vastaan. Vankiloiden asiakaskunta on Euroopan 

yhdistymisen myötä muuttunut monikulttuurisemmaksi. Vankien parissa 

lisääntyneet mielenterveys- ja päihdeongelmat yhdessä monikulttuurisuuden 

kanssa lisäävät haastetta kuntoutumistoiminnassa onnistumiselle.  

Tarkastelen tutkimuksessani vangeille tehtävää rangaistusajansuunnitelmaa 

ja siihen sisältyvää yksilöllistä kuntouttamissuunnitelmaa tuomion aikana ja 

suunnattuna myös tuomion jälkeiseen aikaan. Suunnitelman tarkoituksena on 

luoda vapautuvalle vangille mahdollisimman hyvät lähtökohdat palata takaisin 

siviiliin. Vankeuslain mukaan vangille on tehtävä tuomion alussa yksilöllinen 

rangaistusajansuunnitelma
1
. Rajaan tutkimukseni kohderyhmäksi suomalaiset 

miesvangit, joista osa on suorittamassa tuomiotaan, osa on jo vapautunut. 

Kiinnostukseni kohteena ovat erityisesti nuoret, ensikertalaiset vangit ja heille 

tehdyt rangaistusajansuunnitelmat. 

 Tutkimusajankohtana Suomi elää taloudellisessa taantumassa ja 

talouskasvuennusteet ovat heikot. Tutkimukseni ajankohtaisuutta lisää taantuman 

seurauksena vankiloihin kohdistuvat säästötoimenpiteet. Erityisesti 

päihteettömyyttä ja sosiaalista toimintaa ylläpitävät kuntoutusohjelmat ovat 

leikkauksen kohteina. Vangit ovat aiempaa huonokuntoisempia, jopa 90 % 

vangeista on päihdeongelmaisia. Yleisestä käsityksestä poiketen, vankiloissa on 

mahdollista jatkaa päihteiden käyttöä.
2
 Vankeusrangaistusten ja 

yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen on Rikosseuraamuslaitos.  

Puhekieleen on vakiintunut lyhenne RISE. Lyhenne esiintyy myöhemmin 

tekstissäni, kun viittaan aineistooni. Rikosseuraamuslaitoksen tarkastellessa 

säästötoimenpiteitään, niin yksi pohdinnan kohde on vankilapastorin viran 

tarpeellisuus
3
. 

 Tutkimukseni tekoajankohtaan osui myös YLE -Areena TV:n 

28.4.2015esittämän dokumentin Tuomio-ilta. Ohjelmassa keskusteltiin vankien 

kuntouttamisesta ja vankilatuomioista. Vastakkain olivat vankilan johtajia ja 

                                                 
1
 Mohell & Pajuoja 2006, 67. 

2
 Malminen, 2015. 

3
 Niemi, tapaaminen 8.1.2015. 
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Rikosseuraamuslaitoksen edustaja, uhreja, vankilatuomiota suorittavia 

pitkäaikaisvankeja sekä Kris ry:n
4
 jäseniä. Tutkimukseni kannalta mielenkiintoista 

oli kuulla vankien mielipiteitä rangaistusajansuunnitelmasta ja terveydenhuollosta 

tuomion aikana. Vangit peräänkuuluttivat tasapuolisuutta vankien parissa ja 

toivoivat, että suunnitelman sisältöön oikeasti panostettaisiin. Edelleen 

jatkopolkujen luomiseen rangaistusajan jälkeen toivottiin apua ja 

suunnitelmallisuutta. Vankien jyrkkä mielipide pitkäaikaisen kokemuksensa 

pohjalta oli, ettei vankeja ole tarkoitustakaan kuntouttaa ja vangin näkökulmasta 

katsottuna kuntoutus on yhtä teatteria.
5
 

 Rikosseuraamuslaitos on vuosille 2011 – 2020 strategiassaan julkistanut 

painopistealueeksi vangin kuntouttamisen. Vangin valmiuksia sitoutua takaisin 

yhteiskuntaan pyritään strategian mukaan suunnitelmallisesti lisäämään. 

Onnistuneessa kuntoutuksessa vanki tulee huomioiduksi yksilönä.  Vangin omaa 

motivaatiota pyritään vahvistamaan. Rangaistusajan jälkeen vangilla on oltava 

mahdollisuus hyödyntää tarjolla olevat tukitoimet.
6
  

Rikosseuraamuslaitoksen vuoden 2015 suunnitelmissa on tarkoitus korottaa 

vankipalkkaa eli vangeille maksettavaa toimintarahaa. Samanaikaisesti vankiloille 

on asetettu säästötavoite 10 miljoonan euroa, joista 9 miljoonaa euroa kohdistuu 

henkilöstömenoihin.
7
 Vangin käyttörahan suuruus vaihtelee 0,15 eurolta tunnilta 

7,30 euroon riippuen siiten, kuinka vanki osallistuu työntekoon. Työnteko on 

mahdollista avolaitoksissa.
8
  

 Vankien onnistuneella kuntoutuksella on vaikutusta uusintarikollisuuden 

vähenemiseen ja edelleen meihin jokaiseen yhteiskuntamme hyvinvoinnin myötä. 

Kuntoutukseen yleensä ja sen onnistumiseen vaikuttavat monenlaiset asiat kuten 

esimerkiksi ympäristö, kuntoutujan henkilökohtainen elämäntilanne ja oma 

kokemushistoria, mutta ennen kaikkea oma motivaatio. Poikkeusta tästä ei tee 

vankila ympäristöineen. Vankilan pääasiallinen tehtävä on kuitenkin aina 

ensisijaisesti rangaistuksen täytäntöönpano eikä vankien kuntouttaminen. 

 Tutkimukseni varsinainen tutkimusosio rakentuu kolmen pääluvun varaan. 

Luvussa neljä tarkastelen vankilassa toteutettavaa päihdekuntoutusta ja sen 

                                                 
4
 Entisten vankien voimin toimiva yhteisö, jonka tarkoitus on auttaa vapautuneita vankeja 

palaamaan takaisin yhteiskuntaan. Avaan järjestön toimintaa enemmän kohdassa 2. keskeiset 

käsitteet. 
5
 Yle-Areeta TV-dokumentti. 

6
 www.rikosseuraamuslaitos.fi/strategia 2011−2010, 10. 

7
 Puheenaihe. 

8
 www.rikosseuraamuslaitos.fi/taytantoonpano/toiminnot/ansiot ja rahankaytto. 
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merkitystä kokonaiskuntoutuksessa. Luvussa viisi keskityn haastateltavieni 

rangaistussuunnitelmissa mainittuihin koulutus- ja vuorovaikutustaitojen 

kehittämispyrkimyksiin. Kuudennessa luvussa tarkastelen hengellisyyttä 

vankilakontekstissa ja erityisesti vankilapastorin osuutta ja sen merkitystä 

kokonaiskuntoutuksen tukena. 

Tutkimuksestani toivon olevan hyötyä silloin, kun mietitään 

henkilökohtaista kuntoutussuunnitelmaa erityisesti nuorelle, ensikertalaiselle 

vangille ja myös tarkasteltaessa kokonaiskuntoutusta nuoren kohdalla vankila-

aikana ja sen jälkeen.  

Tutkimukseni edetessä, se vei minut kauemmaksi alkuperäisestä 

kiinnostukseni kohteesta eli ensikertalaiset vangit ja heidän kuntouttaminen. 

Toteutin haastatteluni Keravan vankilassa. Tutkimukseni toteutusajankohtana 

vankilassa ei ollut yhtään ensikertalaista vankia. En kuitenkaan hukannut 

kiinnostukseni kohdetta. Kysymyksellä, jonka kohdistin jokaisen haastattelun 

lopuksi vapautuneille, kuntoutuksessaan onnistuneelle vangille, hain vastausta 

heidän kokemuksensa kautta: Mikä olisi heidän mielestään paras tapa toteuttaa 

vankeustuomio ensikertalaisten vankien kohdalla? Tästä kerron tarkemmin 

analysoinnin tutkielman kohdassa 7.1.   

1.2 Aikaisempi tutkimus 

Nuorista yleensä ja nuorista vangeista Suomessa ja vankilatoiminnasta sekä 

heidän kuntouttamisestaan löytyy paljon tutkimuksia. Oikeuspoliittisen 

tutkimuslaitoksen erikoistutkija, dosentti Venla Salmi on keskittynyt 

tutkimuksissaan nuorisorikollisuuteen. Hän on perehtynyt rikoskäyttäytymiseen ja 

uhrikokemuksiin. Salmi kuvaa nuoruutta osuvasti yhtä vaikeaksi tutkittavaksi 

kuin mitä tahansa vierasta kulttuuria. Tutkija tekee tulkintoja eri kulttuurin 

edustajana, sillä aikuisuuden saavuttaneena ei ole yksinkertaista palata takaisin 

nuoruuden tuntemuksiin.
9
  

Vankilakulttuuriin liittyy niin sanottu alakulttuuri, joka voidaan nähdä 

välttämättömänä vaihtoehtona, selviytymisstrategiana, vankilan jatkuvan 

valvonnan ja kontrollin vastapainona.
10

 Nuori ensikertalainen voi helposti sitoutua 

vankilakulttuuriin silloin, jos vieraantuminen normaaliyhteiskunnasta on jatkunut 

jo pidempään. Nuori tarvitsee aina alustan, jolle kiinnittyä ja jossa kehittyä.  

                                                 
9
 Salmi 2004, 9–12. 

10
 Kurki & Kurki-Suutarinen & Taruvuori 2010, 80. 
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Nuoruuteen kuuluu myös sankarillisen esikuvan valitseminen. Professori 

Helena Helve on tutkinut nuorten arkipäivän arvomaailmaa. Tutkimus osoittaa 

nuorten arvomaailman perusteiden muuttuneen. Historiamme ei enää rakennu 

”suuriin kertomuksiin” ja niiden kertojiin. Helven mukaan nykymaailmamme elää 

siirtymäkautta, jossa kehittyneen teknologian myötä maailmalla kaukaisemmatkin 

tapahtumat liittyvät arkeemme. Nuoret rakentavat maailmankuvaansa 

lähiympäristöstään, joka teknologian ansiosta on siis koko maailma. Suurten 

ydinarvojen, kuten esimerkiksi uskonnon, opettajien ja vanhempien auktoriteetit 

ovat vähentyneet. Moraalinen ja eettinen ajattelu muuttuu ja sen myötä 

arvomaailma. Helve kuvaa osuvasti, että ilman arvoja nuoren on vaikea tietää, 

mikä on oikein ja väärin, välimatka hyvän ja pahan välillä hälvenee. 
11

  

Kasvatustieteen maisteri, erityisluokanopettaja Tanja Äärelä on vuoden 

2012 väitöskirjassaan tutkinut peruskouluajan vaikutusta nuorten syrjäytymisessä. 

Äärelän aineistona ovat nuoret vangit ja heidän omakohtaiset kertomukset 

peruskouluaikaisista kokemuksistaan. Tanja Äärelä tarkastelee taustoja, jotka ovat 

osaltaan vaikuttaneet nuoren syrjäytymiseen. Tutkimus paljastaa peruskoulun 

vaikutuspiirin olevan laajan ja epämääräisen. Äärelä kuvaa hyvin piilo-

opetussuunnitelmassa vaikuttavia tekijöitä syrjäytymisen käynnistäjinä. 

Koulutodellisuudessa vaikuttavat kirjoittamattomat säännöt, jotka ilmenevät 

sosiaalisissa vuorovaikutusilmiöissä vahvemmin kuin varsinainen, vahvistettu 

opetussuunnitelma. Haastatellessaan nuoria vankeja heidän kokemuksistaan 

peruskouluajoilta, Äärelän huomio oli, että juuri tuon piilo-opetussuunnitelman 

aikaan saama ahdistus nostattaa heidät kapinaan ja vastarintaan.
12

  

Äärelä tarkastelee peruskoulun toimintatapaa nuorten vankien kokemusten 

kautta. Äärelän väitöskirja on tutkimukseni kannalta mielenkiintoinen. Peruskoulu 

on nuorelle usein ensimmäinen yhteisö, jossa ennalta asetetut säännöt edellyttävät 

koululaiselta tietynlaista käytöstä
13

. Peruskoulu sitoo nuoren vaikutuspiiriinsä 

useiksi vuosiksi. Vankila taas sitoo nuoren moninaiseen vaikutuspiiriinsä 

lyhyimmillään muutamiksi kuukausiksi, pisimmillään moniksi vuosiksi, mutta 

tuomioajan vaikutus voi heijastua koko loppuelämään. Vankilan vaikutuspiiriin 

negatiivisimmillaan kuuluu aiemmin mainitsemani vankilan alakulttuuri. 

Keravan vankilassa on mahdollisuus osallistua niin sanottuun WOP (Work 

Out Project) -kuntoutusohjelmaan. Avaan ohjelmaa enemmän tutkimukseni 

                                                 
11

 Helve 2002, 15‒19. 
12

 Äärelä 2012, 28 & 111. 
13

 Äärelä 2012, 116. 
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kohdassa keskeiset käsitteet. Dosentti Riitta Granfeltin Osalliseksi omaan 

elämään −Work Out -ohjelma nuoren vangin tukena -tutkimuksen tulos osoittaa 

pitkäaikaisen kuntoutuksen tarpeellisuuden suljetulla osastolla. Granfeltin mukaan 

kuntoutuksessa onnistutaan parhaiten, kun yhteisö on kuntoutusmyönteinen. Tällä 

hän tarkoittaa vertaistukea, jota vangit saavat niin vartijoilta kuin erityisohjaajilta. 

Tuen on oltava vuorovaikutuksellista. Granfelt kuvaa itse ohjelmaa 

kokonaisuutena ”arvostavaksi tilaksi”. Arvostavalla tilalla hän tarkoittaa 

vankilassa olevan nuoren vaikean tilanteen huomioon ottamista kohtaamisissa ja 

kuntoutukseen sitouttamisessa.
14

 Tutkimuksen tulos osoittaa, että ohjelmaan 

valituista nuorista keskimäärin 15 % kohdalla vankeustuomio uusiutuu. Niiden 

kohdalla, jotka eivät tule valituiksi ohjelmaan, uusiutumisprosentti on 68.
15

  

Laurean Ammattikorkeakoulun opiskelija Annariikka Kettunen on vuoden 

2012 opinnäytetyössään tutkinut WOP -ohjelmaa ja sen toteutustapaa Keravan 

vankilassa. Kettusen kiinnostuksen kohteena ovat nuorten vankien tuntemukset 

WOP -ohjelman aikaansaamista muutoksista heissä itsessään. Kettusen 

päähuomio on vuorovaikutustaitojen kehittymisessä ja kuinka WOP -ohjelma 

tukee niissä kehittymistä. Sosiaaliset taidot olivat Kettusen tutkimuksen mukaan 

parantuneet, ryhmässä toimiminen oli helpottunut sekä käsitykset päihteistä olivat 

muuttuneet.
16

 Kuntouttavalla valmennuksella pyritään ensisijaisesti pysäyttämään 

nuoren syrjäytyminen yhteiskunnasta.  

Granfeltin ja Kettusen tutkimukset avasivat minulle kuntoutusohjelmaa, jota 

toteutetaan Keravan vankilassa. Molemmat tutkimukset tulevat hyvin lähelle 

oman tutkimukseni aluetta, mutta tarkastelevat yhtä tiettyä kuntoutusohjelmaa ja 

sen tuomaa tukea ja vaikutusta vangin muutoksessa. WOP -ohjelmaa sovelletaan 

edelleen vankiloissa. Haastateltavistani vangeista yksi oli WOP -

kuntoutusohjelmassa mukana. 

Minna Kumpukallio on tutkinut yleisen käytännöllisen teologian pro gradu -

tutkielmassaan vankilapappien identiteettiä. Kumpukallio kuvaa vankilapappien 

työtä ja nostaa tärkeimmäksi osa-alueeksi rakastavan ja kunnioittavan asenteen 

vankia kohtaan. Pappien toimenkuvaan kuluu korostaa ihmisarvoa ja keskinäistä 

tasa-arvoa. Papilla on työssään täydellinen vaitiolovelvollisuus. Hän ei saa kertoa 

eteenpäin mitään, mitä luottamuksella kerrottuna asiakkailtaan kuulee. 

Kumpukallio korostaa gradussaan papin tärkeää roolia vankilatyössä. 

                                                 
14

 Granfelt 2008, 95. 
15

 Granfelt 2008, 10. 
16

 Kettunen 2012, 3. 
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Vankilapapin työn yksi perustehtävä on juuri sielunhoito, jolla Kumpukallio 

toteaa tarkoitettavan vangin psyykkistä ja myös henkistä vahvistamista.
17

 

Kumpukallion tutkimus avaa vankilapappien monipuolista toimenkuvaa, jossa 

vankilapapit haluavat tuoda esiin armon ja toivon sanomaa sekä erityisesti 

mahdollisuutta uuteen alkuun.
18

 Kumpukallion päättää tutkimuksensa pohdintaan, 

että mielenkiintoinen jatkotutkimuksen paikka olisi siinä, miten vangit kokevat 

vankilapastorin läsnäolon vankilassa. Oma tutkimukseni antaa vastauksia siihen. 

Laurean Ammattikorkeakoulun oppilas Sari Pehkonen on tutkinut 

opinnäytetyössään rangaistusajansuunnitelman tekoa ja sijoitteluprosessia vangin 

kokemusten kautta. Pehkonen haastattelee kahdeksaa vankia Riihimäen 

vankilassa.
19

 Pehkonen haki tutkimuksessaan tietoa sijoittajayksiköille, jotta 

suunnitelmaa voitaisiin jatkossa kehittää. Palaan tähän oman tutkimukseni 

kannalta mielenkiintoiseen opinnäytetyöhön kohdassa johtopäätökset.  

Tutustuin myös tilastoihin saadakseni tarkempaa kuvaa ensikertalaisten 

tuomioista.  Nuorisorikollisuutta tutkineen professori Janne Kivivuoren mukaan 

ihmisen elämänkaaressa nuoruusaika on perinteisissä omaisuus- ja 

väkivaltarikollisuudessa aktiivista aikaa. Tämä näkyy myös rikollisuustilastoissa. 

Talous- ja ympäristörikostilastot taas täyttyvät keski-iän saavuttaneista.
20

  

Rikosseuraamuslaitos julkistaa vuosittain tilastoa vankilatuomioista 

Suomessa. Vuoden 2013 tilaston mukaan alle 21-vuotiaista 82 henkilöä tuomittiin 

vankilaan. Luku on 2,6 % kaikkien tuomituiden määrästä. Tuomioiden lukumäärä 

on suurin piirtein vakiintunut viimeisen 10 vuoden aikana.
21

 Tilastoja alle 21-

vuotiaiden kohdalla alentaa käytäntö, jossa nuoret vapautetaan ehdonalaisuuteen 

yleisten säännösten mukaisesti tai heidän ehdoton rangaistustuomionsa 

täytäntöönpanoaika puolitetaan.
22

 

 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on vuodesta 1975 tilastoinut ajankohtaista 

tietoa rikollisuudesta. Tilastot perustuvat poliisin tietoon tulleista rikoksista. 

Tilastoinnin ulkopuolelle jää kuitenkin niin sanottu piilorikollisuus, joka käsittää 

lievemmät rikollisuuden muodot. Varhaisnuorten tekemät rikkeet kuuluvat 

useimmin tähän piilorikollisuuteen ja ne käsitellään ja pyritään sovittelemaan 

                                                 
17

 Kumpukallio 2015. 
18

 Kumpukallio 2015.  
19

 Pehkonen 2011. 
20

 Kivivuori 2006, 15–16. 
21

 www.rikosseuraamuslaitos.fi/ajankohtaista/julkaisut/tilastollinen vuosikirja 2013, 25. 
22

 Mohell & Pajunoja 2006, 277. 
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muiden kuin poliisiviranomaisten piirissä, jolloin vain vakavimmat rikokset 

päätyvät tilastoihin.
23

  

Tilastollisissa vuosikirjoissa uusintarikollisuus määrittyy viiden vuoden 

jaksoissa. Mikäli tuona aikana tehdystä rikoksesta seuraa ehdoton rangaistus, 

tilastoon tulee merkintä. Tilastojen mukaan uusintarikollisuus on viime vuosina 

alentunut.
24

  

Tutkimukseni edetessä huomioni kiinnittyi päihdeongelman kasvuun 

vankien parissa. Koulutus on yksi keskeinen painopistealue vangin 

kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa. Opiskelun kiinnostus vankien parissa on 

kuitenkin jatkuvasti lievässä laskussa. Tämä selittyy juuri päihde- ja 

mielenterveysongelmista johtuvista heikentyneistä valmiuksista opiskella. 

Vankien kuntouttamisessa opiskeluun valmentavan koulutuksen tarve on 

kasvussa. 
25

 

1.3 Keravan vankila 

Suomen Lain mukaan rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15 vuoden ikäisenä. 

Keravan vankila tunnetaan edelleen yleisesti nuorisovankilana. Vuonna 2001 

toteutettu Suomen rangaistuslaitoksen säännösmuutos koski käsitettä 

nuorisovankila, joka erityisenä omana yksikkönä poistettiin. Muutoksen 

tarkoituksena oli mahdollistaa nuorelle tuomion suorittaminen lähempänä omaa 

asuinpaikkaa, ei heikentää nuorten erityisasemaa vankina.
26

 Uudella järjestelyllä 

haettiin myös parannusta vangin perheelle ja läheisille, joiden oli helpompi 

vierailla lähempänä sijaitsevassa vankilassa ja osallistua vankilassa tuomion 

aikana järjestettäviin perhevalmennuksiin. 

Vankeuslaki sääntelee Suomessa toimeenpantavaa vankeusrangaistusta ja 

täytäntöönpanoa. Täytäntöönpano antaa alle 21-vuotiaille erityisaseman. Tuolloin 

on kiinnitettävä huomiota vangin iästä johtuviin erityistarpeisiin ja pyrittävä 

korostamaan laitoksen kasvattavaa ja kouluttavaa vaikutusta. Suomessa Keravan 

vankila on yksi niistä avovankiloista, jotka tarjoavat lain edellyttämää toimintaa 

nuorisovankien tarpeisiin.
27

  

Vankilalla ja sen toimintatavalla on iso rooli kuntoutuksen onnistumisessa. 

Monipuolisella vuorovaikutuksella vankien, vartijoiden ja muun henkilökunnan 

                                                 
23

 www.optula.om.fi/rikollisuustilanne 2013.  
24

www.rikosseuraamuslaitos.fi/ ajankohtaista/julkaisut/tilastollinen vuosikirja 2013, 12. 
25

 www.rikosseuraamuslaitos.fi/ajankohtaista/julkaisut/tilastollinen vuosikirja 2013, 20–21. 
26

 Marttunen 2008, 339. 
27

 Marttunen 2008, 340. 
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kanssa on painoarvoa. Keravan vankilassa toteutetulla kuntoutuksella on pitkät ja 

vankilakulttuurista positiivisesti poikkeavat perinteet.
28

   

Keravan vankila kuuluu Etelä-Suomen rikosseuraamusalueeseen. Keravalle 

sijoitetaan niin sanotun matalan riskiarvon omaavia vankeja pääasiassa Etelä-

Suomen läänistä. Suljetulla osastolla on 95 vankipaikkaa ja avovankilaosastolla 

74. Vankien tuomiot ovat yleensä lyhyitä, mutta suljetulla osastolla on myös 

pitkäaikaistuomiota suorittavia vankeja. Tuotannollisella avo-osastolla vangit 

työskentelevät vankila-alueella pääasiassa puuseppinä tai puutarhureina sekä 

maataloustöissä. Puutarhassa työskentelevillä on mahdollisuus hankkia ammatti 

oppisopimuskoulutuksella. Vangit voivat myös suorittaa peruskoulu- tai lukio-

opintoja itsenäisesti.
29

 Tutkimukseni toteutusaikana vankilassa oli yksi, joka 

suoritti korkeakoulututkintoa.
30

 

Rikosseuraamuslaitos on laatinut vuosille 2011−2020 vankiloiden 

toiminnoille kehityssuunnitelman. Sen mukaan Keravan vankilan roolia 

toiminnallisena ja kuntouttavana laitoksena painotetaan. Samoin pyritään 

ohjelmatyön ja kuntouttavan toiminnan sisältävien WOP - ja KISKO -

kuntoutusohjelmien täysipainoiseen hyödyntämiseen. Kuvaan kuntoutusohjelmia 

myöhemmin tekstissäni kohdassa keskeiset käsitteet. Keravalla on panostettu 

laajasti vankien päihdekuntoutustyöhön. Sitouttamista päihteettömään elämään 

tehdään ryhmissä ja yksilötyönä. Vankilassa on toiminut jo 15 vuotta KISKO -

hoito-ohjelma päihderiippuvaisille. WOP -kuntoutusohjelmaa sovelletaan myös 

mahdollisuuksien sallimissa rajoissa.  

Sain tilaisuuden tavata ja keskustella vangeista ja vankilakulttuurista 

filosofian tohtorin Timo Purjon kanssa marraskuussa 2014. Tapaaminen osui 

ajankohtaan, jolloin olin miettimässä tutkimuskysymyksiäni. Timo Purjo on 

perustanut Non Fighting Generation -yhdistyksen ja tehnyt auttavaa työtä 

väkivaltaisten nuorten parissa. Keravan vankila on Purjolle paikkana tuttu ja hän 

on vieraillut vankilassa usein vankeja tapaamassa. Purjo on väitellyt Viktor 

Franklinin kehittämästä logoterapiasta. Tapaaminen ja kaikki kuulemani oli niin 

vaikuttavaa, että halusin tutustua enemmän logoterapian filosofiaan.
31

 

                                                 
28

 Granfelt 2008, 78. 
29

 www.rikosseuraamus.fi/toimipaikatjayhteystiedot/vankilat/keravanvankila. 
30

 Niemi, tapaaminen 18.1.2015. 
31

 Purjo, tapaaminen 14.11.2014. 
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Logoterapian on kehittänyt itävaltalaisjuutalainen neurologi, psykiatri ja 

sielunhoitoon erikoistunut lääkäri Viktor E. Franklin
32

. Terapian synnyn alkulähde 

on Toisen Maailmansodan aikaiset kokemukset keskitysleirillä. Terapia soveltuu 

hyvin elämän syvimpiin kriisikohtiin
33

. Vankilatuomiota suorittaessaan ihminen 

aina ja varsinkin nuori on elämässään kriisikohdassa
34

. Tuomion astuttua voimaan 

vangilla on mahdollisuus pysähtyä ja suunnitella tulevaisuuttaan. Tulevaisuus voi 

olla joko tuomion mittainen matka tai koko loppuelämä. Franklin painottaa, että 

ihmisellä säilyy aina vapaus valita suhtautumistapansa elämäntilanteisiin ja aina 

on mahdollista löytää elämälleen tarkoitus
35

. Tähän valintaan vanki tarvitsee 

ennen muuta henkistä vahvistusta ja hyväksyntää itsensä ulkopuolelta. 

Logoterapia tunnetaan paitsi toivon terapiana myös tarkoituskeskeistä ajattelua 

painottavana terapiana. Ihmisen valitsemilla teoilla on merkitystä itselle, mutta 

aina enemmän toisille. Teon merkitys määrittyy sen arvosta ulkopuolisille eli 

kaikille yhteensä. Ihminen tulee Franklinin mukaan olevaiseksi ja 

merkitykselliseksi vasta kun kurkottautuu itsensä ulkopuolelle.
36

 Esimerkiksi kun 

hän rakastaa toista ihmistä tämän itsensä vuoksi. 

 

2. Keskeiset käsitteet 

2.1 Syrjäytetty ja liitetty   

Syrjäytymistä on mahdollista määritellä monella lailla. Vankilaan tuomitun 

henkilön voi sanoa olevan syrjäytynyt tai syrjäytetty. Syrjäytyminen on usein ollut 

osana hänen koko elämäänsä. Dosentti Riitta Granfeltin mukaan vankila on 

yhteiskunnasta ulossulkemisen lopullinen paikka sellaisille psykososiaalisen avun 

tarpeessa oleville henkilöille, jotka on sijoitettava jonnekin, ja joita mikään muu 

taho ei halua asiakkaikseen. Granfelt kuvaa vankiloita perustellusti ja osuvasti 

näköalapaikoiksi syrjäytymiseen.
37

 

Professori Tarja Juvonen tulkitsee syrjäytymistä suhdekäsitteenä, jolloin 

ollaan aina tekemisissä yhteiskunnallisten ongelmien kanssa. Syrjäytymiseen ei 

                                                 
32

 Purjo 2012, 16. 
33

 Purjo 2012, 29. 
34

 Niemi tapaaminen, 18.1.2015. 
35

 Purjo 2012, 27. 
36

 Purjo 2012, 32‒33. 
37

 Granfelt 2010, 134‒135. 
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hänen mukaansa välttämättä liity huono-osaisuutta, mutta se peilautuu aina 

suhteessa toisiin ihmisiin ja instituutioihin.
38

  

Silloin kun ihminen on syrjäytynyt, hän voi kokonaisvaltaisesti pahoin. 

Päihteitä käyttämällä voi yrittää hakea helpotusta pahaan oloon, tyhjyyden ja 

toivottomuuden tunteisiin. Päihteiden avulla voi saavuttaa hetkellistä mielihyvää 

ja erilaisia, pahasta olosta poisvieviä tunnetiloja. Tähän todellisuuspakoon liittyy 

joskus väkivalta, joka kohdistuu ulkopuolisiin ihmisiin. Timo Purjon mukaan 

toisiin kohdistuvaa väkivaltaa voidaan jollain lailla kyetä ymmärtämään, kun 

ajatellaan, että tekijä kokee olevansa jotain satuttaessaan muita ja kierrättäessään 

näin kurjaa ja tyhjää oloa eteenpäin.
39

  

Viktor Franklinin logoterapian mukaan syrjäytymisen vastapari on 

liittyminen. Franklin kuvaa liittymistä tärkeäksi osaksi elämän tarkoitusta. Ihmisen 

olemassaolon tarkoitus toteutuu, kun hän suuntautuu omien rajojensa 

ulkopuolelle, yhteisöön, jossa voi vaikuttaa. Ihminen on tuolloin liittyen olemassa. 

Ihmisen persoonallinen kehittyminen edellyttää, että hän kykenee kohtaamaan 

toiset ihmiset joko yhteisöllisyydessä tai yhteisyydessä.
40

  

Miellän sanaparin liittyen olemassa kuvaamaan hyvin vankilan kuntouttavaa 

toimintaa ja sen pyrkimyksiä rakentaa yhteisöllisiä siteitä ja siltoja vangin ja 

yhteiskunnan välille. Vanki tarvitsee tukipilareikseen muita ihmisiä ja terapioita. 

Kuntouttaminen on koko loppuelämän mittainen matka. Myös identiteetin 

muutosvaiheessa aiempi identiteetti ei katoa eikä unohdu, vaan on hyväksynnän 

saatuaan kasvualustana uudelle identiteetille ja jää osaksi henkilön sisäistä tarinaa. 

Liittävillä prosesseilla on tarkoitus onnistua löytämään sosiaalisia suhteita ja 

auttaa kiinnittymään yhteisöihin ja löytämään elämälle tarkoitusta. Vapautuva 

vanki tarvitsee tuekseen laajan tukiverkoston. Vankilassa ollessaan vanki on 

fyysisesti syrjäytynyt yhteiskunnasta, mutta hänen on mahdollista saada 

terapeuttista ja muuta tukea ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin elämässään. 

Vankilan kuntouttava toiminta on osa rikollisuuden estotyötä. Kuntouttamisessa 

onnistuminen heijastuu suoraan yhteiskuntaamme, siis myös sen ei syrjäytyneisiin 

jäseniin. Yhtenä merkittävänä vankia vapauteen liittävänä siltana toimii yhdistys 

nimeltä Kris ry.  

                                                 
38

 Juvonen 2010, 72. 
39

 Purjo 2008, 19. 
40

 Purjo 2012, 30. 
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2.2 KRIS ry - Rikollisen revanssi yhteiskunnassa 

”Kris tarjoaa monipuolista apua ja tukea silloin, kun apu on eniten tarpeen. 

Tavoitteena on rikoksesta tuomittujen selviytyminen rangaistuksen päättyessä 

ja niiden nuorten auttaminen, joilla on riski ajautua rikosuralle.” Lainaus on 

suoraan yhdistyksen nettisivujen etusivulta. Yhdistyksen toiminta on 

maailmanlaajuista. Kris Suomi ry:n synnyn juuret ovat Ruotsissa. Suomeen 

yhdistys rekisteröityi vuonna 2003. Samana vuonna alkoi myös vankilatyö. 

Yhdistyksellä on toimipisteet useissa kaupungeissa ja toiminta kattaa koko 

Suomen. 
41

 

 Yhdistyksen työntekijät ja vapaaehtoiset ovat kaikki entisiä vankeja, 

jotka ovat onnistuneet muuttamaan elämänsä. Yhdistyksen toimintaan kuuluu 

vankilatyö, joka jatkuu aukottomana vapautushetkeen ja vankilan portille 

vastaantuloon. Vapautumisen jälkeen alkaa tukiverkoston rakentaminen ja 

yhteistyökumppaneiden etsiminen. Vapautuneelle on tarjolla vertaistukea ja 

luottamuksellista yhdessäoloa. Yhdistyksen toimijat tietävät omasta 

kokemuksestaan, että vapautumisen jälkeiset päivät ja viikot ovat 

kriittisempiä.
42

  

Yhdistyksen yhteistyökumppaneita ovat naapurimaissamme toimivat 

Kris -yhdistykset. Suomessa yhteistyötä tehdään Rikosseuraamuslaitoksen, 

Raha-automaattiyhdistyksen, Kriminaalihuollon tukisäätiön, Oikeusministerin, 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Sisäasianministeriön kanssa. Yhdistyksen 

toiminta tulee näkyviin monin eri tapahtumin. Esimerkiksi vuonna 2014 alkoi 

MOVE ON työllisyyshanke, joka on suunnattu lainrikkojataustaisille 15–29 -

vuotiaille helsinkiläisille nuorille. MOVE ON -hankkeen kesto on neljä 

vuotta. Hankkeen tarkoitus on olla nuoren vangin rinnalla ja tukena 

koevapauden kautta ja edelleen kohti koulutusta ja työelämää.
43

  

Yhdistyksen toiminnasta on tehty monta opinnäytetyötä ja tutkimusta. 

Oman tutkimukseni kannalta oli avartavaa tutustua aiempiin tutkimuksiin 

yhdistyksen nettisivuilta. Haastatteluni vapautuneiden vankien parissa tein 

Kris Etelä-Suomi Ry:n tiloissa Helsingin Hämeentiellä.  

Yhdistyksen toimintaan kuuluu vankilatyön lisäksi avotyö ja nuorisotyö. 

Osittain työtä tehdään vapaaehtoisesti, mutta työ tarjoaa myös ammattiin 

kouluttautuneille entisille vangeille palkkatyön. Haastateltavistani kaksi oli 

                                                 
41

 www.kris.fi. 
42

 www.kris.fi. 
43

 www.kris.fi.   
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parhaillaan kouluttautumassa päihdetyöntekijän ammattiin ja yksi oli jo 

valmistunut nuorisotyöntekijäksi ja vastaa edellä mainitusta MOVE ON -

hankkeesta. Omien sanojensa mukaan opiskelu- tai työpaikan saaminen ilman 

Kris -liitosta ei olisi onnistunut
44

. Yhdistyksen toimintaperiaatteet ovat 

päihteettömyys, rehellisyys, toveruus ja yhteisvastuullisuus
45

. Yhdistyksen 

toiminnassa on mukana sekä naisia että miehiä. Myöhemmin tekstissäni 

käytän Kris-yhteisön kautta haastattelemista henkilöistä lyhennettä 

krissiläinen. 

2.3 Rangaistusajansuunnitelma 

Rikosseuraamusalueita on Suomessa kolme, Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Itä-

Suomen ja Pohjois-Suomen alueet. Alueen Arviointikeskus tekee tuomitulle riski- 

ja kuntoutuksen tarvearviot sekä laatii yksilöllisen rangaistusajansuunnitelman. 

Riskiarvion mukaan määräytyy vangin sijoituspaikka.
46

  

 Kaikista sijoitteluun tulevista vangeista tehdään Arviointikeskuksessa 

turvallisuusselvitys tulevan sijoitusvankilan käyttöön. Arviointikeskuksen laatima 

rangaistusajansuunnitelma ei ole lopullinen. Sen sisältöä voidaan muokata 

prosessimuotoisesti tuomion suorittamisen aikana. Sijoituspaikkaa voidaan myös 

vaihtaa tuomion aikana. Vankilan henkilökunnan on mahdollista esittää 

Arviointikeskukselle muutosta vangin rangaistusajansuunnitelman sisältöön. 

Muutosesitys voi koskea esimerkiksi vangin siirtämisestä suljetulta osastolta avo-

osastolle. Mutta vaikka siirtoa puoltaisivat vankilan vartijat, psykologit, 

sosiaalityöntekijät ja pastori, päätös voi olla kielteinen.  

Rangaistusajansuunnitelman sisällöstä päättää aina Arviointikeskus.
47

  Vankien ja 

henkilökunnan puhekielessä rangaistusajansuunnitelmasta on vakiintunut 

käyttöön lyhenne Ransu. Sana esiintyy myöhemmässä tekstissäni, silloin kun 

viittaan aineistooni. 

Vankeusrangaistuksen tavoitteena on edistää vangitun elämänhallintaa, 

valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan ja sijoittautumista yhteiskuntaan. 

Rangaistusajansuunnitelma on yksi keino päästä tavoitteisiin
48

. Vankeusasetuksen 

18§:ssä määritellään rangaistusajan suunnitelman sisältö.  Suunnitelma pyritään 

valmistelemaan yhteistyössä vangin ja mahdollisesti hänen lähiomaistensa kanssa. 

                                                 
44

 C1 ja C2. 
45

 www.kris.fi. 
46

 www.rikosseuraamuslaitos.fi/toimipaikat ja yhteystiedot. 
47

 Niemi, tapaaminen, 10.2.2015. 
48

 Mohell & Pajunoja 2006, 66. 
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Suunnitelma tehdään Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalle lomakkeelle. 

Vangin osallistumista suunnitelman tekoon pidetään tärkeänä, mutta 

osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista. Suunnitelmaa laadittaessa vangin 

aikaisempi rikollisuustausta otetaan huomioon, eli rikosten laatu ja tuomioiden 

pituus sekä vangin rikoshistorian mukaan määrittyvä turvallisuusriski. 

Suunnitelman sisältöön vaikuttavat vangin sosiaaliset olosuhteet, yksilölliset 

tarpeet ja voimavarat esimerkiksi työn tekoon. Lyhyttä tuomiota suorittavien 

kohdalla suunnitelma ei ole niin laaja. Tilanne on erilainen silloin, kun tuomittu 

tulee vankilaan esimerkiksi jo kolmatta kertaa. Näissä tapauksissa suunnitelma on 

laadittava kattavammaksi ja sisällöltään sellaiseksi, että uusintarikollisuusriskiä 

voitaisiin alentaa. Rangaistusajansuunnitelmassa on mainittava ne tekijät, joiden 

arvioidaan lisäävän todennäköisyyttä uusintarikollisuuteen ja millä kuntouttavilla 

tekijöillä tätä voidaan vankila-ajan kuntouttamisessa alentaa. Suunnitelmassa 

luetellaan vankeusajan keskeisemmät tavoitteet ja määritellään vangin 

osallistumisvelvoitteet. Suunnitelmassa määritellään vaatimukset 

turvallisuusjärjestelyille. Rangaistussuunnitelmassa on myös alustava ajankohta, 

jolloin vanki voi saada poistumisluvan, eli luvan päästä lomalle ja mitkä ovat 

lomalle pääsyn edellytykset. Suunnitelmassa on myös mainittuna 

vapautussuunnitelman sisältö.
49

 

 Rangaistusajansuunnitelman toteutusta seuraa aina nimetty virkamies, joka 

pitää yhteyttä vangin sijoitusyksikköön. Vangille tehtävän  riski- ja tarvearvion 

mukaan vangin sijoituspaikka voi olla suljettu osasto. Vankilan on seurattava 

suunnitelman tavoitteiden toteutumista ja suunnitelmaa on tarkasteltava vähintään 

kolme kertaa vuodessa. 
50

 

2.4 KISKON Yhteisöhoito ®  

Kisko -ohjelma on tarkoitettu päihderiippuvaisille vangeille. Opetus keskittyy 

päihteettömän elämäntavan opettelemiseen ja siihen motivointiin. Kiskon 

yhteisöhoito® on hoitomalli, joka on ollut Keravan vankilassa käytössä jo 

vuodesta 1998 lähtien. Rikosseuraamusvirasto on virallisesti hyväksynyt Kiskon 

yhteisöhoidon ® I ja II-vaiheet kuuluvaksi osaksi vankiloiden päihdeohjelmia. 

Hoito-ohjelmaan hyväksyttävän vangin arviointi tehdään yhteistyössä vangin ja 

tiimin kanssa. Tiimissä on edustettuna monen ammattikunnan edustajia.  Myös 

vertaisryhmäläiset ja vangin oma verkosto osallistuvat arviointiin. Ohjelma 

                                                 
49

 Mohell & Pajunoja 2006, 68–69. 
50

 Mohell & Pajunosa 2006, 71. 
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koostuu kolmesta kuntouttamisosioista. Kaksi ensimmäistä toteutetaan vankila-

aikana ja vankilan tiloissa, mutta erillään muista vangeista. Ensimmäiseen osioon 

voi anoa pääsyä, kun rangaistusta on jäljellä noin kaksi vuotta. Kiskon III-vaihe 

toteutuu osittaisessa koevapaudessa ja pienemmissä ryhmissä. Kolmannen 

vaiheen voi toteuttaa myös omalla paikkakunnalla.
51

  

 Päihteettömyyttä tuetaan toipumisohjelmalla, joka on verrattavissa NA/AA 

(Nimettömät Narkomaanit/Narcotics Anonymous) toipumisohjelmaan. 

Henkilökohtaista kasvua tuetaan ryhmä -ja yksilöpsykoterapialla. Ryhmässä 

käsitellään omaa päihdesairautta, sen tunnistamista, myöntämistä ja hyväksymistä. 

Tunneryhmissä puretaan ja tunnistetaan tunteita.
52

 

 Asiakkaita kutsutaan oppilaiksi, jotka opiskelevat uutta elämäntapaa. 

Kolmivaiheinen malli etenee yleensä vaiheittain. Vaiheittain etenemisestä voidaan 

myös joustaa. Vangin aiemmasta elämäntyylistä johtuen tunnemaailma voi olla 

vierasta. Ohjelmaan kuuluu kaksi päivää viikossa puutarhatyöskentelyä ja 

eläintenhoitamista. Tunteet nousevat esiin puutarhassa ja eläimiä hoidettaessa. 

Vanki kokee onnistumisia ehkä ensimmäistä kertaa elämässään. Eläinten parissa 

työskentely kasvattaa myös vastuuseen ja toisesta huolenpitoon. Vankilapuutarhan 

työnjohtajan mukaan vangit ovat aina hoitaneet eläimet moitteettomasti.
53

 

Kisko- toimintamallista ei ole tehty vaikuttavuustutkimuksia. Vankilapastori 

Niemen mukaan ohjelman oikeudet omaava Kalliolan Klinikka ei ole antanut 

ulkopuolisille lupaa tehdä tutkimuksia.
54

 Ohjelman kehittäjä ja sen toiminnasta 

vastaava Kalliolan Klinikka on kuitenkin seurannut ohjelmansa läpikäyneiden 

elämäntilannetta sen jälkeen, kun ohjelma on käyty kokonaisuudessaan loppuun. 

Seurannan mukaan Kisko-ohjelman suorittaneista noin 70 % on onnistunut 

pysymään raittiina.
55

2.5 WOP – Work out Project -ohjelma 

WOP -ohjelma on suunnattu 17–29 -vuotiaille alun perin ensikertalaisille 

Uudeltamaalta kotoisin oleville miesvangeille. Ohjelmaan valitaan nykyään myös 

muita kuin ensikertalaisia. Ohjelmaan on mahdollista osallistua, kun tuomiota on 

jäljellä alle vuosi. Ohjelmalla pyritään rakentamaan vangille yksilöllinen ja 

realistinen tulevaisuudensuunnitelma. Suunnitelman laadintaan osallistuvat 
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mahdollisuuksien mukaan myös vangin läheiset ja muu tukiverkosto. Neuvontaa 

annetaan velka- ja talousongelmissa, perheasioissa ja kouluttautumisessa. 

Päihdetyö on ohjelman yksi keskeinen työmuoto. WOP -osastolaiset asuvat 

erillään muista vangeista ja osastolla ei ole mahdollista käyttää päihteitä. 

Vapautunutta vankia tuetaan edelleen ja hänelle osoitetaan ammatillinen 

tukihenkilö, asumisohjaaja, palveluohjaaja sekä päihde- ja 

mielenterveystyöntekijä tukiverkostokseen.
56

  

 Riitta Granfelt toteaa tekemässään WOP-tutkimuksessa, että 

vapautumisenhetki ja sitä seuraavat lähipäivät ovat kriittisemmät. Ilman tukea 

vapautunut vanki ajautuu helposti entiseen totuttuun elämäntyyliinsä. 

Toiminnalla, joka keskittyy vapauttamisen ajankohtaan, pyritään vahvistamaan 

vapautuneen vangin identiteettiä selviytyjänä eikä ongelmatapauksena. Yhteistyö 

nimetyn tukihenkilön kanssa alkaa jo vankilassa yksilö- ja perhetyön muodossa.. 

Tukihenkilötyöskentely on vapauden alussa hyvinkin intensiivistä ja jatkuu 

vuosittain, mutta tapaamisia on harvemmin.
57

 

 WOP -projekti on kiinnittynyt sosiaaliseen palvelujärjestelmään. 

Esimerkiksi yhteistyö Kriminaalihuollon tukisäätiön (Krits) kanssa auttaa vankia 

löytämään tuetun asumisen palvelu - ja siihen integroituja kuntoutuspolkuja. 

Espoon Diakoniasäätiö tarjoaa nuorille huumekuntoutujille 

asumismahdollisuuden ylläpitämässään Kivitasku -asumisyhteisössä. Kuntouttava 

asumisyhteisö on välivaihe siirryttäessä itsenäiseen asumiseen. Yhteisötoiminta 

on lisännyt avoimuutta vankiloiden suljettujen osastoiden ja yhteistyötahojen 

välisessä kanssakäymisessä. Ohjelman toteuttaminen edellyttää vankilassa 

kuntouttavan henkilökunnan päihde - ja sosiaalialan osaamista sekä 

mielenterveydenhoidon pätevyyttä.
58

 

 

2.6 Identiteetti 

Kiinnostukseni kohteeksi tutkimukseni edetessä nousi vangin identiteetti ja siinä 

tapahtuva muutos kuntoutuksen aikana. Kohdatessani vankeja, mietin, kuinka 

ymmärrän ihmisen olemuksen yleensä ja hänen suhteensa omaan sen hetkiseen 

todellisuuteensa ja edelleen kuinka tuo todellisuus muotoutuu juuri vangin 
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mieleen ja luo hänestä koko ajan uutta yksilöä. Elämä saa uusia ja erilaisia 

arvokäsityksiä. Todellisuus voi myös vahvistaa jo olevaa identiteettiä. 

Identiteetti voidaan käsittää monella lailla. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti 

Vilma Hänninen on väitöskirjassaan Sisäinen tarina, elämä ja muutos käsitellyt 

identiteettiä henkilönä, joka muokkaantuu tekojensa kautta yksilöksi. Erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa ja toimintatilanteissa ihminen voi luoda ja tuottaa 

itsestään monenlaisia identiteettejä. Ihminen voi myös rakentaa identiteettinsä 

moraalikäsitykset siitä ympäristöstä, jossa hän kulloinkin toimii. Ihminen 

rakentuu erilaisista tarinoista, joita hän kuulee ja kertoo edelleen. Identiteetti on 

näin tarkasteltuna monen erilaisten tasojen kokonaisuus. Mikään niistä Hännisen 

mukaan ei ole pysyvä tai muuttumaton, vaan on avoimena tulevaisuuden 

muutoksille.  Ihminen voi olla kuitenkin myös tiukasti yhden identiteettiaineksen 

muokkaama.
59

 Sisäinen tarina -käsitteellä viitataan tapaan, jolla ihmisen mieli 

hahmottaa omaa elämäänsä
60

. 

Logoterapian mukaan ihmisen identiteetti kehittyy sen situaation eli 

elämäntilanteen mukaan, jossa hän kasvaa ja elää. Ihmistä ympäröivät kaikki asiat 

kokonaisuudessaan rakentavat ihmisen identiteetin, joka pysyy aina samana.
61

 

Identiteetti on siis joko muokattavissa tai kerralla valmiiksi rakentuvaa. Franklin 

kuvaa elämää matkaksi. Matkan varrella on siltoja, jotka helpottavat ylittämään 

vaarapaikkoja, vesiä ja rotkoja.  Sillan osia ovat erilaiset tukipilarit ja kivijalat, 

joita on aika ajoin vahvistettava ja uusittava. 
62

 Haastattelujeni edetessä ja 

aineistoon tutustuessani, huomasin, että kumpikin teoria tulee sen myötä 

todistetuksi oikeaksi. 

 

2.7 Sielunhoito 

Sielunhoito terminä avautuu parhaiten, kun sen ymmärtää kokonaisvaltaisesti. 

Siihen kuuluu sielunhoidollinen keskustelu, kuunteleminen ja myös hiljaa 

oleminen. Sielunhoitoon voi sisällyttää rukoilemisen ja musiikin kuuntelemisen 

tai musiikin tekemisen. Sielunhoito on aina vuorovaikutuksellista ja keskeisintä 

siinä on läsnäolo. Sielun hoitaminen tarkoittaa, että sielunhoitaja näkee edessään 

koko ihmisen, kaikkine tarpeineen, jotka voivat olla keskenään ristiriitaisiakin.
63
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Toivon- eli logoterapiaan soveltuu hyvin teologiseksi tulokulmaksi 

sielunhoito. Tällöin painotetaan ihmisen sisältäpäin ohjautuvuutta, itsensä 

tutkimista ja itsetunnon vahvistamista yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. 

Ihmisenä oleminen on Viktor Franklinin mukaan yhtä kuin olla suhteissa, joissa 

sekä tekijä että kohde ovat merkityksellisiä.
64

 Ihminen on sidottu omaan 

perimäänsä sekä nykyhetkeensä heijastaviin, aikaisempiin kokemuksiinsa ja 

tunnetiloihin. Yksi logoterapian lohdullinenkin näkemys on, että ihmisellä on joka 

hetki mahdollisuus kasvaa ja muuttua, huolimatta siitä, minkälainen hänen 

menneisyytensä on. Ihminen muodostuu menneisyydestään, eikä voi menettää sitä 

toisin kuin jonkin hallussaan olevan konkreettisen asian tai tavaran.  Kerran 

tapahtunut pysyy ikuisesti, mutta logoterapia painottaa, että menneisyyden päälle 

voi pystyä rakentamaan toisenlaista tulevaisuutta.
65

 

Kristilliseen toivon käsitteeseen tutustuin Raili Gothonin ja Auli 

Vähäkankaan Diakonian Tutkimus-lehdessä olevan artikkelin kautta. Artikkelin 

taustalla ja sen viitekehyksenä toimii tunnetun saksalaisen systemaattisen 

teologian professorin Jurgen Moltmannin toivon teologia. Artikkelissa kuvataan 

osuvasti toivon kirkastumista epätoivon kautta hiv-tartunnan saaneiden ja 

ylivelkaantuneiden elämän syvässä kriisikohdassa. Kristillinen toivo herätti toivon 

elämisen arvoiseen ja uudenlaiseen elämään. Sen lisäksi elämään kannattelee 

muutkin tekijät, niistä tärkeimpinä perhe ja läheisten verkosto. Artikkelin mukaan 

juuri toivo tekee meistä ihmisen. Toivon herääminen edellyttää kohtaamisia. 

Muutosta tukee parhaiten kohdattu katse, kuuntelu ja se, että toisella on aikaa 

juuri minulle. Artikkelissa kuvataan osuvasti maailmaa, joka ei ole valmis.
66

 

 Dosentti Jouko Kiiski korostaa, että dialogisessa sielunhoidossa on tärkeää 

kuunnella myös asiakkaan tunteita. Aktiivisen kuuntelun avulla asiakas kokee 

olevansa tärkeä ja hänen elämäntilanteestaan ja ongelmistaan ollaan aidosti 

kiinnostuneita. Kertoessaan elämänsä tarinaa ja siinä raskaitakin kokemuksia, 

asiakas saa samalla helpotusta oloonsa.
67

 Sielunhoidollinen työ tässä 

tutkimuskontekstissa avautuu enemmän, kun seuraavaksi kuvaan 

vankilasielunhoitotyötä ja erityisesti vankilapastorin toimenkuvaa. 
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2.8 Vankilapastori 

Vankilapastorin varsinaiseen toimenkuvaan kuuluvat Jumalanpalvelukset, 

hartaudet, kirkolliset toimitukset, rippikoulut ja ryhmätoiminnat sekä yksilölliset 

sielunhoitotapaamiset. Vankilapastori osallistuu myös kokouksiin, joissa 

käsitellään vankien yksilöllisiä rangaistusajansuunnitelmia.
68

  

Vankilapappien, psykologien ja erityisohjaajien vastuualueeseen kuuluu 

vankilan sielunhoitotyö. Vankilasielunhoito on olennainen osa vankilan 

kuntouttavaa työtä. Vankia pyritään ymmärtämän kokonaisvaltaisesti. 

Vankilasielunhoitotyön lähtökohtana on holistinen ihmiskuva, jossa ihminen 

hahmotetaan fyysisenä, sosiaalisena, psyykkisenä ja hengellisenä kokonaisuutena. 

Sielunhoidon avulla tuetaan mahdollisuutta muutokseen. Vankilasielunhoitoa voi 

kutsua myös arvokuntoutukseksi. Se tarjoaa tulevaisuuden valinnoille kestävää 

arvopohjaa, joka tukee myös vankeinhoidon tavoitteita.
69

  

Suomessa uskonnonvapaus antaa oikeuden uskontoon ja myös vapauden 

uskonnosta. Vangin omaa uskonnollista vakaumusta kunnioitetaan. Vankilan 

hengellinen työ pitää sisällään mahdollisuuden osallistua säännöllisesti 

järjestettäviin Jumalanpalveluksiin. Suomessa kaikki vankilapapit edustavat 

evankelis-luterilaista kirkkoa.  Uskonnonharjoittamista varten vankiloissa on 

kirkko tai kappeli. Vankilapastoreiden toimi edellyttää sielunhoidon 

erityiskoulutusta. Vankilasielunhoitotyö, kuten sielunhoitotyö aina, on täysin 

luottamuksellista. Vankilan oman henkilökunnan lisäksi muut yhteistyötahot 

auttavat ja tukevat niin sosiaalisissa kuin hengellisissäkin asioissa ja motivoivat 

vankia elämäntapamuutokseen. Yhteistyötahoista esimerkkeinä mainittakoon 

KRITS Kriminaalihuollon tukisäätiö, Suomen Punainen Risti, seurakunnat ja 

uskonnolliset yhteisöt.
70

  

Vankilapastorin tärkein tehtävä on sieluhoidollinen eli kuunnella ja tukea 

vankia, aina yksilönä, ilman arvottamista. Uskonto ja uskonnollisista asioista 

keskusteleminen voi olla onnistunut terapiamuoto humaanin lähestymistapansa 

ansiosta.  Tapaamisissa vangille pyritään antamaan myös käytännön työkaluja 

arkensa ja elämän ongelmien ratkaisemiseen sekä rakentamaan tukiverkostoa 

myös vankilatuomion jälkeiselle ajalle.
71

   

                                                 
68

 Puumala 2013, 11‒12, 14. 
69

 www.rikosseuraamus.fi/julkaisujamonisteraportit/oikeus uskontoon.  
70

 www.rikosseuraamus.fi/julkaisujamonisteraportit/oikeus uskontoon. 
71

 Brault 2014, 1−3. 



19 

 Kriminaalityön asiantuntijan Sami Puumalan tekemän selvityksen mukaan 

selvä enemmistö kaikista Suomen vankilanjohtajista piti tärkeänä sitä, että 

vankiloissa on päätoiminen vankilasielunhoitajan virka. Varsinaisen papin työn
 

lisäksi tehtävään kuuluu perhetyötä ja kuntouttavaa toimintaa. Kuntouttavaa 

toimintaa ovat päihdetyö, koulutus ja vapautumiseen liittyvä työ.
72

  

 Vankilapastorin toimenkuva sielunhoitajana painottuu yksilölliseen 

sielunhoitoon. Kohtaamisien lukumäärä on useita satoja vuodessa. Luku on 

epämääräinen syystä, ettei kohtaamisia eikä niiden kestoa tallenneta eikä 

tilastoida. Pääpaino yksilökeskusteluissa on perheasioissa ja ihmissuhdeasioissa 

sekä vankeuteen liittyvissä kysymyksissä. Ryhmätoiminnoista yleisimpiä ovat 

raamattupiirit, joissa keskustellaan hengellisistä asioista. Kirkollisia toimituksia, 

kuten rippikouluja ja konfirmaatiota on harvoin. 
73

 

 

3. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä 

3.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, miten vangit itse suhtautuvat 

rangaistusajansuunnitelmaan ja sen antamaan tukeen vankila-aikana. Miten suuri 

merkitys rangaistusajansuunnitelman sisällöllä on silloin, kun vangin 

kuntoutuksessa onnistutaan ja minäkuva eli identiteetti alkaa muuttua? 

Tutkimukseni mielenkiinto on siinä, miten vankila erikoisena ja erityisenä 

laitoksena ympäristöineen ja henkilökuntineen onnistuu rakentamaan vangin 

itsetuntoa niin, että tämä uskoo itsekin muutoksen mahdollisuuteen. Kokevatko 

vangit vankilaoloaikansa passiivisena suorituksena vai osaavatko he hyödyntää 

vankeusajan aktiivisena terapiana? Vahvistaako vankeusrangaistus 

syrjäytymisprosessia edelleen ja sosiaalistaa rikolliseen elämäntapaan?  

Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin vankien omaa näkökulmaa siihen, 

kuinka he omakohtaisen kokemuksensa kautta muuttaisivat nuorelle 

ensikertalaiselle vangille laadittavaa rangaistusajansuunnitelmaa. Etsin 

tutkimuksessani tietoa kokemuksista, joita ei voi tutkia kokeellisesti. Tutkimus on 

toistettavissa samalla menetelmällä, mutta tulokset eivät välttämättä ole yhteneviä. 

Haastateltavien vaihtuvuudella on merkitystä ja myös tutkimustavat muuttuvat.   
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Varsinaiset tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1) Mikä merkitys rangaistusajansuunnitelmalla on vangin kuntoutumisessa ja 

minäkuvan muutosprosessissa? 

2) Miten vapautunut vanki kokemuksensa pohjalta muuttaisi ensikertalaisen 

rangaistusajansuunnitelmaa? 

3) Mikä merkitys on vankilapastorilla ja vankilan tarjoamalla 

hengellisyydellä kuntoutusprosessissa? 

Kolmas kysymys kietoutuu ensimmäisen kysymyksen ympärille ja se linkittyy 

osaltaan siihen vahvasti. Halusin pitää sen omana kysymyksenään, sillä 

rangaistusajansuunnitelman sisältöön ei kuulu uskonnolliset asiat. Olin tehnyt 

listan alakysymyksiä, joita valmistauduin käyttämään soveltaen, mikäli vanki ei 

olisi kerronnallisesti lahjakas tai olisi muuten haluton osallistumaan keskusteluun. 

Haastattelutilanteissa en käyttänyt alakysymyksiä, joten en ole liittänyt niitä 

tutkimukseni liitteeksi. Jokaiselle vankilassa olevalle esitin myös kysymykset 

heidän omasta käsityksestään, mikä oli hänen vahvuutensa tai heikkoutensa ja 

mikä hänen mielestään on elämän tarkoitus.  

3.2 Tutkimusaineisto ja sen keruu 

Opinnäytetyöni aloitin syksyllä 2014 tutustumisella kirjallisuuteen ja aiempiin 

tutkimuksiin. Hain lupaa Rikosseuraamuslaitokselta saada suorittaa haastattelu 

Keravan vankilassa. Lupa myönnettiin minulle marraskuussa 2014
74

.  Seuraavaksi 

lähestyin Keravan vankilan johtajaa sähköpostitse ja pyysin lupaa päästä 

haastattelemaan vankeja.  Pyysin myös, että minulle osoitettaisiin yhteyshenkilö 

vankilasta. Sain luvan ja yhteyshenkilökseni nimettiin vankilapastori Juha Niemi.  

 Toteutin aineiston keruun kvalitatiivisin eli laadullisin menetelmin. 

Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. 

Kohdetta pyritään myös kuvaamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen pyrkimys on löytää tai paljastaa tosiasioita ennemmin 

kuin todentaa olemassa olevia väittämiä.
75

  

Tutkimukseni voi mieltää osittain etnografiseksi tutkimukseksi. 

Etnografiselle tutkimukselle on ominaista ilmiön kuvaaminen siten, että 

haastatteluilla rakennetaan kuvausta. Tutkimukseen kuuluu myös analyysiä ja 
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tulkintaa, joten pelkkä kuvaus ei ole mahdollista. Etnografia mahdollistaa 

kuitenkin tuoda esiin kunkin kontekstin erityisyyden kerronnallisesti.
76

 

Etnografisessa tutkimuksessa korostetaan tutkittavien omaa osallisuutta oman 

todellisuutensa ja kokemuksensa luomisessa
77

. Etnografinen tutkimuksen voi 

toteuttaa hyödyntäen epämuodollista keskustelua yhdessä suunnitellun 

haastattelurungon kanssa. Haastattelut toteutetaan tuolloin tarkkuudeltaan 

vaihtelevina, mutta täysin käyttökelpoisina ja pitävät sisällään omia havaintoja. 

Havainnointi rikastuttaa haastatteluja. 
78

 

Toteutin haastatteluni vankien parissa Keravan vankilassa suljetulla 

osastolla. Valitsin vankilan useastakin syystä. Se on avovankila, jossa on myös 

suljettuosasto. Keravan vankilalla on myös pitkäaikaista historiaa 

kuntouttamisohjelmien toteuttamisesta. Vierailin tutkimukseni tekovaiheessa neljä 

kertaa vankilassa ja vietin aikaani paljon myös yhteyshenkilöni, vankilapastori 

Juha Niemen kanssa.  

Ennen haastattelujen suorittamista tapasin Niemen kaksi kertaa 

tammikuussa 2015. Ensimmäisessä tapaamisessa kävimme läpi tutkimukseni 

sisältöä ja esitin hänelle kysymysrunkoni sekä lomakkeen, jolla pyydän vankien 

suostumusta haastatteluun
79

. Juha Niemen ohjeen mukaan liitin 

suostumuslomakkeeseen iloisia, värikkäitä kuvia tekstin ympärille. Tein myös 

koehaastattelun Niemen kanssa. Tapaamisemme jälkeen Niemi, kohdatessaan 

vankeja eri tilanteissa vankilan arjessa, kertoi heille minusta ja 

haastattelutoiveestani sekä esitteli heille laatimaani lupalomaketta. Viiden vangin 

ryhmä saatiin Niemen mukaan kokoon ennätysajassa RISE:n historiassa eli noin 

tunnissa. Toukokuussa pyysin vielä lisää kaksi haastateltavaa. Täydensin näin 

aineistoani myös KISKO- ja WOP -ohjelmissa mukana olevilla vangeilla. 

Suljetun osaston vankien lisäksi aineistooni kuuluu neljä vapautunutta vankia, 

jotka ovat Kris ry:n toiminnassa mukana. Aineistoni koostuu yhdestätoista 

haastateltavasta. Vankilatuomiotaan suorittajien ikähaarukka oli 25 ‒ 29 vuotta ja 

krissiläisten 31 ‒ 59 vuotta. Kolme neljästä krissiläisestä oli alle 38 -vuotiaita.  

Toteutin tutkimustani osittaisella havainnoinnilla sekä vankilassa, että 

Kris ry:n tiloissa. Tapasin Juha Niemen toisen kerran ennen haastatteluja 

vankilajumalanpalveluksen yhteydessä. Sain mahdollisuuden 18.1.2015 
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osallistua pastori Niemen kanssa vankilajumalanpalveluksen toteuttamiseen. 

Ennen palveluksen alkua kerroimme Niemen johdolla kirkkosalissa vangeille, 

miksi olen mukana tilaisuudessa ja halustani saada haastatella jo sovittuna 

olevana ajankohtana muutamaa vankia. Havainnoinnin avulla on mahdollista 

saada välitöntä tietoa yksilöiden ja ryhmien toiminnasta. Se antaa 

mahdollisuuden päästä mukaan luonnollisiin ympäristöihin. Havainnointi 

sopii hyvin kvalitatiiviseen tutkimukseen myös täydentävänä menetelmänä.
80

  

 Yksittäisten kohtaamisten rinnalla osallistuminen Jumalanpalveluksen 

toteutukseen avasi näkemystäni hengellisyydestä vankilakontekstissa. Se, että sain 

osallistua tilaisuuteen, oli minulle ainutlaatuinen ja mieleenpainuva kokemus, eikä 

muistiinpanojen teko jälkeenpäin tuottanut vaikeuksia. Niemen mukaan olisi 

vankeja kohtaan loukkaavaa olla mukana jossain taustalla, ulkopuolisena ja tehdä 

muistiinpanoja. Se olisi voinut kärjistyneimmässä tapauksessa saada aikaan sen, 

että vangit poistuvat kirkkosalista heti, kun huomaavat toimintani. 

Kaiken sen ajan, minkä vietin pastori Niemen kanssa, sain ensiarvoisen 

tärkeää tietoa vankilan toiminnasta ja hänen työstään vankien parissa. 

Tutkimukseni kohdistuu ja käsittelee ihmisen vaikeaa elämäntilannetta ja kuuluu 

siten sensitiiviseen tutkimuksen alaan. Juha Niemen mukaan jokainen vanki on 

elämässään syvässä kriisikohdassa.  

Niemen lisäksi pääsin myös keskustelemaan portinvartijan kanssa. 

Kiinnostukseni kohdistui päihteisiin ja huumeisiin vankilakontekstissa. Aiheesta 

etukäteen lukemani perusteella päihteetönkään osasto ei ole täysin päihteetön.  

Vartija kertoi, että kaikki lomaltapalaajat tulevat testien kautta takaisin vankilaan. 

Yksittäisiä pistokokeita tehdään silloin tällöin ja varsinkin päihteettömällä 

osastolla. Huumeita onnistutaan tuomaan sisälle vankilaan lomaltapalaajan tai 

vierailijan omaan elimistöön kätkettyinä. Vankilassa on myös huumekoira, mutta 

mikään ei takaa sitä, ettei huumeita liiku ja käytetä vankilassa.
81

 

Krissiläiset kertoivat elämänsä tarinaa jopa niin avoimesti, että 

alkuvaiheessa haluni oli tehdä narratiivinen tutkimus. Mutta luovuin ajatuksesta, 

kun olin saanut vankilahaastattelut tehtyä, sillä kaikki vankilassa tehnyt 

haastattelut eivät olleet niin kerronnallisia. WOP ja KISKO -ohjelmissa mukana 

olleet haastattelin viimeisenä. Heitä molempia pyysin kertomaan vankilatarinansa. 

Ohjailin teemoihin, mutta halusin kuulla heidän sisäistä tarinaansa. Teemat avaan 

                                                 
80

 Hirsijärvi & Remes & Sajavaara 2010, 213 ‒214. 
81

 Vartija, tapaaminen 18.1.2015. 



23 

myöhemmin tekstissäni kohdassa, jossa kerron tuloksista. Haastattelutapani oli 

lähempänä avointa haastattelua, jota voidaan verrata tavalliseen keskusteluun. 

Avoimessa haastattelussa keskustelun aihealue on valittu tietyin kriteerein, mutta 

kaikkien kanssa ei keskustella jokaisesta aihealueesta.
82

 

 Krissiläisten haastattelut toteutin joulukuussa 2014 ja tammikuussa 2015.  

Suljetun osaston vankilahaastattelut tein kaikki samana päivänä 10. helmikuuta 

2015 ja päihteettömän osaston kaksi haastattelua 11.5.2015. Haastateltavien 

valinnassa minulla oli alun perin kaksi kriteeriä: ensimmäistä tuomiota 

suorittamassa oleva sekä se, että puolet heistä olisi jo onnistunut löytämään 

paikkansa yhteiskunnasta. Jouduin kuitenkin joustamaan kriteereissä. Aiemmin jo 

mainitsin, ettei Keravan vankilassa ollut haastatteluhetkillä yhtään ensikertalaista 

vankia. Niinpä sovelsin ja kysyin myös heidän tuntemuksiaan ensi kerrasta.  

Haastateltavat suostuivat haastatteluun ja sen nauhoittamiseen allekirjoittamalla 

laatimani lomakkeen
83

.   

Haastattelut olivat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Osallistumisella tai 

kieltäytymisellä ei ollut vaikutusta meneillään olevaan vankilatuomioon. 

Vankilapastori Juha Niemi tosin auttoi halukkuutta osallistua lupaamalla 

haastatteluun osallistuville palkkaa toimintarahan muodossa. Kyseessä oli hänen 

mukaansa hyvin pieni kertakorvaus, jonka suuruutta en tiedä. Olisin itse 

mielelläni maksanut heille haastatteluista, mutta Niemen mukaan se ei ollut 

mahdollista. Haastattelut suoritin ilman ennakkokäsityksiä ja objektiivisesti ja 

suurella kiinnostuksella itse ihmiseen ja hänen elämäänsä. Haastattelut kestivät 

puolesta tunnista yli tuntiin. Litteroinnit tein tietokoneelleni, eikä niitä ole käytetty 

muuhun tarkoitukseen.  

 Kerronnallinen haastattelu lähestyy menetelmänä dialogista haastattelua. 

Minulla oli erityisesti krissiläisiin hyvin suora, avoin ja persoonallinen yhteys. He 

olisivat sallineet omien nimiensä käyttämisen tutkimuksessa, pyysin kuitenkin 

myös heitä allekirjoittamaan luvan haastattelun suorittamiseen. Käytän 

yhtenäisesti kaikista kooditunnusta. Keravan suljetun osaston haastateltavat 

koodasin A1-A5, KISKO -ja WOP -osastolaiset B1 ja B2 ja krissiläiset tunnistaa 

tekstissäni koodeista C1-C4.  
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Dialogisen tutkimuksen ominaisuuksiin kuuluu, että haastateltava antaa 

tutkijalle mahdollisuuden kohdata hänet ihmisenä.
84

 Sain kuulla jokaisen 

vapautuneen elämäntarinaa ihan lapsuudesta asti. Heillä oli selkeästi halu kertoa 

omaa tarinaansa ja he olivat tottuneet puhumaan siitä. Minun oli helpompi 

ymmärtää heidän motivaationsa muuttumiseen, kun sain kuulla muutakin, kuin 

vain vastauksia kysymyksiini. Dialogin luonteen mukaan kohtaamista ei voi 

etukäteen suunnitella ja se pitää sisällään myös tutkijan mukaan ottamisen 

keskusteluun.
85

 Heidän tapaansa avata rehellisesti ja aidosti elämäänsä en voinut 

olla arvostamatta.  

 Suljetun osaston ja päihteettömien osastojen haastattelut tein kaikki 

vankilassa, pastori Niemen työhuoneessa ja hänen läsnä ollessaan, taustalla tehden 

omaa työtään. Niemen läsnäolo oli tarpeen siksikin, ettei vankia saa jättää ilman 

vankilan henkilökunnan valvontaa, mutta myös minun turvallisuuteni vuoksi. Juha 

Niemi ei ottanut osaa haastatteluun eikä myöskään niitä jälkeenpäin 

kommentoinut. 

Vankilassa ollessani hyödynsin muun kuin haastatteluihin käyttämäni ajan 

katsellen ja tarkkaillen sekä enimmäkseen kuunnellen keskusteluja vankilan 

henkilökunnan keskuudessa, esimerkiksi päihdetyöntekijöiden kanssa ruokalassa 

sekä portinvartijan luona odottaessani, että minut noudetaan. Eniten aikaani vietin 

kuitenkin vankilapastori Niemen kanssa. Huomasin vankilan työntekijöiden 

olevan yhteisönsä asiantuntijoita ja tietävän vankilan arjesta enemmän mitä 

tutkijalle voi muuten avautua. Kokonaisvaltainen kiinnostukseni vankilaa kohtaan 

motivoi minua oleilemaan tällaisissa tilanteissa mahdollisimman pitkään, 

kuitenkin niin, etten ollut häiriöksi vankilan arjen toiminnalle.  

Tehdessäni haastatteluja krissiläisten parissa, sain tilaisuuden 

havainnointiin. Ennen haastatteluja tapanani oli oleilla yhdistyksen 

kerhotiloissa ja jutella työntekijöiden kanssa. Sain myös mahdollisuuden ottaa 

osaa yhteiseen aamunavaukseen. Aamunavauksessa oli mukana ensimmäistä 

vuorokauttaan koevapaudessa oleva vanki, jolla oli seurannan varmistava 

panta nilkassaan. Hänen kohdallaan kyseessä oli niin sanottu 

valvontarangaistus eli vapaudessa suoritettava rangaistus. Sähköinen 

pantavalvonta on seurantalaite, jonka avulla pyritään turvaamaan kansalaisten 

turvallisuus ja samalla opettaa rikollista sijoittautumaan takaisin 
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yhteiskuntaan. Pantavalvonta on vaihtoehto vankilassa tapahtuvalle tuomion 

suorittamiselle. Koevapauteen liitetään ohjelmatyötä ja päihteettömyyteen 

opettelua.
86

 Olin tuona hetkenä keskellä aiemmin tekstissäni mainitsemaani 

liitoskohtaa, jossa vanki koki selkeästi ylpeyttä saamastaan luottamuksesta ja 

koevapauden ensimmäisen päivän huuma heijastui hänestä esimerkiksi 

yksityiskohtaisella kuvauksella, mitä hänen ensimmäiseen itsenäiseen 

aamuunsa omassa kodissaan oli kuulunut. Yhdistyksessä oli tieto hänen 

tulostaan eli vankilan, Krissin ja vangin kanssa oli sovittu ensimmäisen päivän 

mittaisesta tutustumiskäynnistä. Tunnelma aamunavauksessa oli välitön ja 

jokaiselle tilaa antava. Kukin vuorollamme kerroimme, millainen aamumme 

oli ollut ja minkälaiset juuri sillä hetkellä omat tuntemuksemme olivat.
87

  

3.3 Oma asemointini  

Minulla ei ole mitään aiempaa kokemusta eikä erityistä tietämystä vangeista eikä 

vankilamaailmasta. Nuoret vangit ovat kuitenkin olleet jo pitkään kiinnostukseni 

kohteena. Halusin päästä sisälle siihen maailmaan ja ympäristöön, johon nuori 

vanki ikään kuin ajautuu jatkamaan, tai vasta aloittamaan kehitystaivaltaan. 

Nuoret vangit ovat mielestäni kuin elämänsä ja kohtalonsa uhreja. Jotain hyvinkin 

paljon kasvavalle nuorelle tärkeää on voinut puuttua lapsuudessa ja 

varhaisnuoruudessa. Gradun aiheeksi se oli minulle itsestäänselvyys ja soveltui 

hyvin syksyllä 2014 alkavan seminaarin aihealueeseen.  

Lainaan Keravan vankilan entisen johtajan Kirsti Niemisen sanoja vuonna 

2001, kun hän osallistui pohdintaan, mikä ryhmä vangeista valitaan WOP- 

kuntoutusohjelmaan: ”Ilman muuta se on nuoret. Nuoret vankilassa. Koska se 

nuoruus on mun mielestä niin iso juttu. Toivo, jos se on vielä herätettävissä, se 

löytyy nuorten kohdalla paremmin”.  

Kiinnostukseni kohteena on myös tuo toivon herääminen ja elämän 

tarkoituksen haku eteenpäin vievinä voimavaroina kohden identiteetin muutosta. 

Vaikkakaan haastateltavani eivät kaikki olleet enää iältään nuoria, niin rikollisuus 

ja päihteet ovat kuuluneet heidän jokaisen nuoruuteen, jopa lapsuuteen eli 

liittyneet joidenkin kohdalla koko elämään. Mikäli haastateltavani halusi kertoa 

elämästään ennen vankeutta, rikoksestaan tai lapsuudestaan, kuuntelin mielelläni, 

vaikkei se ollutkaan varsinainen tutkimukseni kohde tässä opinnäytetyössäni.  
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3.4 Aineiston analyysi 

Aineiston analysoinnissa käytin metodina sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi 

voidaan ymmärtää yksittäisenä menetelmänä tai erilaisten 

analyysikokonaisuuksien teoreettisena kehyksenä. Sisällönanalyysillä voidaan 

myös tarkoittaa kuultujen, kirjoitettujen tai nähtyjen sisältöjen analyysiä.
88

 

Analyysin suhde teoriaan voi vaihdella ja olla aineistolähtöistä, teoriasidonnaista 

tai teorialähtöistä analyysiä. Aineistolähtöisessä analyysissä teoria liitetään 

aineistosta nouseviin asioihin, teorialähtöisessä taas teoria vaikuttaa aineiston 

keräämiseen. Teoriasidonnainen näiden kahden välimuotona antaa 

mahdollisuuden käyttää moniakin teorioita. Tutkimukseni on aineistolähtöistä, 

jossa teoria liittyy aineistoon. Tuomi & Sarajärven mukaan aineistolähtöisessä 

tutkimuksessa on haasteensa. Toteutuuko analyysin kirjoittaminen aineiston 

pohjalta ilman omia ennakkoluuloja, jää aina avoimeksi. Aikaisemmalla tiedolla 

tutkittavasta ilmiöstä ei pitäisi olla mitään tekemistä analyysin toteuttamisen tai 

lopputuloksen kanssa. Tätä ongelmaa voi lieventää teoriaohjaavassa analyysissä, 

jolloin teoria toimii apuna analyysin edetessä. Aikaisemmalla tiedolla pyritään 

avaamaan uusia ajatusuria eikä testaamaan teoriaa.
89

 

 Analyysissä pyrin hyödyntämään fenomenologista otetta, jolla tarkoitan 

pyrkimystäni ymmärtää vankien kokemuksia rikollisuusajastaan ja niiden 

merkitystä heidän muuttumistarinassaan. Viitekehyksenä aineistoa analysoitaessa 

sen käyttö onnistuu paremmin jo vapautuneiden vankien aineiston tulkinnassa, 

mutta on sovellettavissa myös kuntoutusohjelmissa mukana oleviin. Filosofian 

tohtori Timo Laineen mukaan fenomenologiassa tutkitaan nimenomaan 

kokemuksia. Kokemus käsitetään tuolloin laajasti ihmisen kokemuksellisena 

suhteena omaan todellisuuteensa. Todellisuus on se maailma, jossa ihminen 

kulloinkin elää.
90

 

Aloittaessani analysoimaan aineistoani, koin ongelmalliseksi kolmen niin 

erilaisen ryhmän sovittamisen analyysiin. Päädyin tarkastelemaan aineistoani 

janan muodossa. Aineistoni asettuu janan eri kohtiin sen mukaan, missä vaiheessa 

muutosta vangin identiteetti on. Janan alkupäähän asetin ne vangit, joiden 

suhtautuminen rangaistussuunnitelmaan ja sen sisältämään 

kuntoutussuunnitelmaan oli välinpitämätöntä tai suhtautuminen oli neutraalia. 

Janan keskivaiheilla sijoittuvilla motiivi muutokseen oli vahvistunut ja 
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muuttumisprosessi käynnissä. Janan loppupäähän asettui se osa haastateltavia, 

joilla vanki-identiteetti oli jo kuntoutuksen myötä siirtynyt henkilön omaan 

historiaan tarinaksi ja uusi identiteetti yhteiskuntaan osallistuvasta ihmisestä oli 

vahvistunut.   

Hirsijärven ja Hurmeen mukaan laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista 

erottaa monia pitkälti yhteneviä analyysitapoja ja esittämistapoja, joissa jokin 

piirre erottaa sen muista tutkimustyypeistä.
91

 Analyysiä tehtäessä voidaan käyttää 

apuna tulosten esittämisen tueksi tekstiä, numeroita ja kuvia.  Olen päätynyt 

analysoinnissani käyttämään ainoastaan tekstiä. Ennen haastatteluja olin valinnut 

teema-alueikseni erittäin väljät ja joustavat teemat sen perusteella, minkä 

käsityksen olin saanut vankilakuntoutuksesta tutustuessani kirjallisuuteen ja 

aiempiin tutkimuksiin. Tämän tein siksi, etten etukäteen rajaisi tutkittavaa 

kohdettani minkään ennakkoasenteen ja lukemani perusteella. Ilman tiukkaa 

rajausta uskoin saavani tutkittavasta kohteestani esiin sen moninaisuuden ja myös 

ainutlaatuisuuden haastateltavaani kuuntelemalla ja vankilaa ympäristönä 

havainnoimalla. Käytin myös avoimia kysymyksiä, jolloin vastaajilla oli 

mahdollisuus ilmaista itseään omin sanoin. Avoimilla kysymyksillä sain parhaiten 

esiin haastateltavien omia tärkeinä pitämiään ajatuksia ja tunteita, jotka liittyivät 

vankilaoloaikaan ja kuntoutukseen. Lopullisiksi teemoiksi valitsin 

päihdekuntoutuksen, sosiaaliset taidot ja opiskelu sekä vankilan hengellinen annin 

kuntoutuksen tukena. 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, joka soveltuu käytettäväksi 

kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä.
92

 Analysointini aluksi päätin, mikä 

aineistossa on kiinnostavaa ja vastaavat tutkimustehtävääni. Merkitsin ne ja muun 

osan jätin tutkimukseni ulkopuolelle. Järjestin merkityt osat teemoittain ja 

kirjoitin yhteenvedon. 

3.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys  

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida validius -käsitteen avulla, jolloin 

arvioidaan tutkimuksen kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoitettukin mitata. 
93

 

Luotettavuus pitää sisällään myös aineiston laadullisuuden, mikä 

teemahaastattelussa tarkoittaa haastattelurungon tekemistä ja haastattelutilanteessa 
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huolehtimisen, että kaikkia teemoja käsitellään. 
94

 Laadullista haastattelua 

tehtäessä haasteena on, että haastattelija ymmärtää haastateltavan sanottavan 

oikein. 

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy myös tallenteen onnistuminen. 

Tallensin kaikki haastattelut digitaalista sanelulaitetta käyttäen. Haastattelujen 

tallentamisessa enkä purkamisessa kokenut ongelmia. Onnistumiseen vaikutti 

myös rauhalliset tilat, joissa ulkopuoliset ihmiset eivätkä äänet olleet haitaksi. 

Haastattelun laatua nosti myös se, että jokainen haastateltavani oli aidosti mukana 

haastattelussa ja sain myös palautetta siitä, kuinka hyvältä tuntui, että joku 

kuunteli ja oli kiinnostunut heidän asioistaan. Litteroin haastattelut tietokoneelleni 

salasanan taakse omiksi tiedostoikseen, jonka jälkeen tuhosin äänitteen 

tallentimeltani. 

Tutkimuseettinen kysymys on turvata haastateltavien anonyymius. Heidän 

on oltava perillä siitä, mistä tutkimuksessa on kyse ja että osallistuminen on 

vapaaehtoista ja vastaukset luottamuksellisia.
95

 Tämä toteutui tutkimuksessani 

haastattelukutsussa ja ennen haastatteluja asiasta mainitsin myös sanallisesti. 

Tutkimuksessani haastateltavien joukko on pieni. Täysin ei ole mahdollista sulkea 

pois tunnistettavuutta. Uskon kuitenkin, että raportoinnissa esiintuotavat asiat ovat 

laadultaan sellaisia, etteivät ne ole haitaksi, vaikka kohde tunnistettaisiinkin. 

Aiemmin mainitsinkin jo, että krissiläiset olisivat sallineet oman nimensä 

käyttämisen. 

4. Päihdekuntoutus ja väkivaltaisuuden torjunta 
Haastattelemieni jo vapautuneiden vankien joukosta löytyi kokemusta jokaisesta 

kuudesta Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella toimivasta vankilasta. 

Huonoimman arvion heiltä sai Riihimäen vankila ja parhaimman Keravan sekä 

Suomenlinnan vankilat. Haastateltavani arviot perustuvat oletukseni mukaan 

omaan kuntoutusvaiheeseensa. Kuntoutumissa eteneminen mahdollistaa 

siirtymisen avo-osastolle, jossa vangilla on enemmän vapauksia, esimerkiksi 

mahdollisuus oman puhelimen käyttöön. 

Aineistoni perusteella vankilakuntoutuksen voi nähdä polkuna, jossa 

pidemmän ajallisesti ottaa päihteistä irti pääseminen. Alkuun pääseminen 

edellyttää, että on rehellinen itselleen. Rehellisyyteen sisältyy, että myöntää 
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ongelmien olemassaolon. Päihdekuntoutus jatkuu koko loppuelämän, niin kuin 

haastateltavani sanoi, hän on addikti, se asia on ja pysyy hänessä aina.
96

 

 

 
 
Kuvaan aineistoni tuloksia niiden kolmen osa-alueen kautta, jotka ovat auttaneet 

tähän tutkimukseen osallistuneita vankeja muuttamaan käsitystään omasta itsestä. 

Aloitan aiemmin mainitsemani janan alkupäästä eli Keravan vankilan suljetulta 

osastolta keräämieni haastattelujen analysoinnilla. Seuraavaksi tarkastelen janan 

keskiötä eli kuntoutusohjelmissa mukana olevia vankeja ja lopuksi krissiläisiä.  

Avaan haastatteluja teemoittain. Teemoiksi valitsin ne, jotka olivat 

mainittuina kohderyhmälläni jokaisen rangaistusajansuunnitelmassa eli irti 

päihteistä ja väkivaltaisuudesta, sosiaaliset taidot ja opinnot. Aloitan 

päihdekuntoutuksesta, jossa onnistuminen on alkuaskel kuntouttamisessa. Teemat, 

sosiaaliset taidot ja opiskelu analysoin seuraavaksi. Vankilan tarjoaman 

hengellisen annin otin yhdeksi teemaksi, koska se on tutkimukseni kivijalka ja 

liittyy sielunhoidollisella otteellaan taustateoriaani. Lisäksi vankilapastorin 

olemassa ololla vankilakontekstissa ja hänen roolillaan huomasin olevan ison 

merkityksen vangin identiteetin muutoksessa ja edelleen sen vahvistumisessa. 

Tutkimukseni alkuvaiheessa vierastin hengellisyyttä tässä kontekstissa, mutta 

yllätykseni yksikään haastateltavani ei ollut vaivaantunut eikä torjuva aiheesta 

puhuttaessa.  
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Jokaisella tutkimukseeni osallistuneilla oli vahva ja pitkä päihdetausta 

suhteutettuna ikävuosiinsa. Jokaisen elämään oli myös kuulunut 

väkivaltarikollisuutta, huumausainerikoksia ja varkauksia. Päihteiden käytön 

varhaisin aloitusikä oli 9 -vuotiaana ja vanhimman 18 -vuotiaana. Tutkimukseni 

kannalta ei ollut oleellista tietää, mitä päihteitä he olivat käyttäneet, mutta muun 

muassa kannabis ja heroiini mainittiin jo hyvin aikaisessa vaiheessa päihteiden 

käytön aloittamista. Runsas sekakäyttö oli ollut myös yleistä. Joidenkin kohdalla 

opiskelu rikosuran alkaessa oli jo edennyt peruskoulun viimeiselle luokalle asti, 

kun viikonloppuihin haettiin erilaista ja uutta sisältöä päihteistä ja koulun 

suorittaminen loppuun keskeytyi. Oletukseni on, ettei yksikään vanki ollut 

päihteiden vaikutuksen alaisena tapaamisessamme. 

4.1 Esteet ja haasteet kuntoutuksen alkuun pääsemisessä 

Kaikki kolme janan alkupäähän sijoittuneet vangit ilmaisivat tavalla tai toisella 

välinpitämätöntä, torjuvaa tai huoletonta otetta rangaistusajansuunnitelman 

sisältöön. Rangaistusajansuunnitelman antamaan kuvaan itsestä suhtauduttiin joko 

vain neutraalisti tai kyseenalaistamalla se. Heidän mukaansa suunnitelmassa oli 

suoranaisia virheitä esimerkiksi niissä kohdissa, joissa kuvattiin negatiivisesti 

asianomaisen luonteen piirteitä. Väkivaltaisuus kiellettiin. 

Rangaistusajansuunnitelma koettiin vain irralliseksi paperiksi, jonka olemassaolo 

tiedostettiin, mutta sen tarkoituksesta ei oltu kiinnostuneita.  

 

Itest se on kiinni, jos haluu noudattaa, ei sitä o pakko noudattaa. Ei o pakko päästä 

lomille. Ei se toimintaa muuta. Istun sellis, kattelen telkkarii ja pelaan pleikkarii ja 

ootan iltaa.
97

 

 

Kuntoutuksen alkuun pääsemisen tärkeys osittain ymmärrettiin, mutta koettiin 

myös vaikeaksi. Silloin kun lähtökohtana on rangaistusajansuunnitelman sisällön 

kieltäminen, suunnitelman voi mieltää turhaksi paperiksi.  

Ku mä en o väkivaltanen, ni ei sille voi tehdä tääl mitään. Kyll se lukee siinä. Oon 

mä käynny, niinku joudun käymään vihanhallintakurssii, koska se on siinä. 
Tai mä näkisin sen niinku niin, et vaik niitä rangaistusajansuunnitelmia on, ni niit 

on hirveen vaikee loppupeleissä toteuttaa. Ne laatii, se on helppo laatii. Taisit ehkä 

se on hyvä se ransutoiminta, mut käytännönasteella se ei toimi. On 

ransupalavereita, osaan niihin ottaa osaa esimies ja psykologi. En mä oo saannu 

mitään, ei o järkee asettaa sinne lisää kokoajan, niitä systeemeitä, ku en mä pysty 

edellisiäkä, eihän siin o yksinkertasesti mitään järkee. Ku mä en oo väkivaltanen, 

ni ei sille voi tehdä tääl mitään.
98 
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Tämä haastateltavani tiedosti, että pitkäaikaistuomittujen kohdalla 

päihdekuntoutus ajoitetaan viimeisen vankilavuoden ajankohtaan. Ainakin 

KISKO- ja WOP -ohjelmiin voi hakeutua vasta viimeisen vankilavuoden aikana. 

Haastateltavani piti sitä ”hulluna juttuna”. Motivaatio siirtyä päihteettömälle 

osastolle hänellä oli juuri nyt kohdallaan, mutta pelkäsi, onko hänellä sitä enää 

kolmen vuoden päästä, jolloin tuomiosta on jäljellä enää vuosi.
99

  

Päihdekuntoutuksesta on paljon tutkimuksia ja tulokset ovat osittain 

keskenään ristiriitaisia. Kuntoutuksesta saadut hyödyt voivat olla hyvinkin 

vähäisiä. Yhtä hoitomallia ei voi soveltaa kaikille asiakkaille. Tutkimukset 

osoittavat myös, että spontaani, luonnollinen toipuminen on jopa yleisempää kuin 

hoidon avulla saavutettu.
100

 Tästä spontaanista kuntoutujasta tutkimuksessani 

löytyy esimerkki, josta kerron aineiston analyysin kohdassa krissiläiset.  

Vaikea päihdeongelma ja siitä irrottautuminen synnyttää suuria muutoksia 

kuntoutujan identiteetissä. Kysymykseeni: Haluatko sä päästä päihteistä eroon? 

haastateltavani vastasi: 

 

Kyll mä haluun mä en vaan pääse. Jollaki on sairaus, syöpä tai joku, ni se on 

samanlaine. Vaik mä haluisin päästä eroon, vaik mä tekisin kaikki mun maailmas, 

ni mä en pääse eroon siit. Ärsyttää, mut sen kaa pitää oppii elään. No siis kyll mua 

kuunnellaan, mutta en mä tiiä kuullaaks mua. Kyll mä oon yrittäny hoitaa näit mun 

asioit. Niinku aika mielestäni hyvinki, mutta sitte, mun niin ku vanhat asiat painaa 

sillee. Menneisyydessä. Estää mua niinku –öö-  hoitamast tiettyi asioit tai sillee.
101

  

 

 

Ihminen pyrkii välttämään epämiellyttävää asiankäsittelyä monella lailla. Silloin 

kun tosiasiaa ei hyväksytä, se kielletään. Kyseessä on itsesuojelu.
102

 Arja 

Ruisniemi luokittelee päihdeongelman vakavaksi pitkäaikaissairaudeksi, jonka 

asianomainen voi mieltää parantumattomaksi.
103

 

 Vankila-aika koettiin turvalliseksi, mutta samaan aikaan mieltä painoi myös 

huoli tulevaisuudesta: mut se on niinku vähemmän silleen, et mitä täällä tapahtuu. 

Mut mitä tapahtuu sit, ku täält pääsee pois?
104

 

Tässä liitoskohdassa Kriss-yhteisö on yksi vaihtoehto tuen antajaksi 

siirryttäessä vapauteen. Janan alkupäähän sijoittuvilla oli jokaisella tietoa Kriss 

ry:n toiminnasta. Vähintäänkin he tunnistivat yhdistyksen nimen. Mainittuani 
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siitä, se ei herättänyt halua puhua aiheesta enempää. Krissiläisten onnistumisenen 

lopettaa päihteiden käyttö kuitattiin toteamalla ”niillä on parempaa tekemist ku 

käyttää päihteit.”
105

   

Suljetulla osastolla vangin mielessä kyti myös pelko, että laitostuu ennen 

vapautumista. Ei ollut vierasta, että ” joillekki se vapaus, et menee ihan kauhuks, 

mut en mä vielä.” Vahvuutena janan alkupäässä olevilla oli yrittäminen ja asioihin 

uskominen ja myös sosiaalisuus sekä kyky lukea tilanteita oikein.
106

   

Janan alkupäästä löytyi kokemusta esimerkiksi KISKO -ohjelmasta. 

Tulkitsin kuulemani niin, että haastattelemallani vangilla oli ollut suuret odotukset 

myös vapaammasta oleilusta hakeutuessaan ja päästessään KISKOn 

ensimmäiseen kuntoutusvaiheeseen. Kuntoutusosaston ilmapiiri osoittautui hänen 

mukaansa ahdistavaksi ja vankia väheksyväksi. ”Onneks mä älysin kirjoittautuu 

itseni ulos, mä en sinne enää haluu”
107

. KISKO on päihteetön osasto ja vaikeasta 

päihdeongelmasta irrottautuminen edellyttää suurta omaa motivaatiota. 

Haastateltavani kertoi käyttäneensä päihteitä tuomion aikana.  

 
Nii joo tota, noinni tota tota, onhan se vähä hankala pala. Ajatus on ollu niin, ku se, 

et pystys oleen päihteettömänä ja näin, mut se (pitkä tauko) ei o ihan niin. Että tota, 

välill on tullu vedettyy kamoja ja niinku ja. Kyll se siit ympäristöstäki niinku 

johtuu. Aika hyvin mä pystyn niin ku. Tietää, et kerroksell on huumeita. Mutta ku 

mä asuin tossa kuuden hengen sellis, ni ni niin se on vaikeet päihderiippuvaiselle. 

Välill on huonoi päivii.
108

   

 

 KISKO -ohjelmasta on mahdollista kirjautua pois, mutta tämä omavalinta johtaa 

myös siihen, ettei muihin kuntoutusohjelmiin enää pääse. Uloskirjautunut vanki 

koki sen jälkeen jymähtäneensä paikoilleen. Rangaistusajansuunnitelman sisältöä 

ja kuvausta itsestään hän ei kommentoinut. Viidettä tuomiota istuessaan hänen 

rangaistusajansuunnitelmansa oli pysynyt aina samana. Ongelmien hän ymmärsi 

olevan syvällä itsessään eikä kieltänyt tarvitsevansa apua. Apua hän ei kuitenkaan 

ollut mielestään saanut. Häneltä ei mielestään puuttunut motivaatiota, muttei 

ymmärtänyt, kuinka suuri sen pitäisi olla, että pääsee esimerkiksi avo-osastolle 

kuntoutumaan. Suurimmaksi syylliseksi ja esteeksi etenemiselleen hän mainitsi 

RISEn ja sen pitkävihaisuuden. Hän kertoi anoneensa pääsyä korvaushoitoon, 
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mutta kukaan ei kerro, miten hakemukselle on käynyt. Vahvuudekseen hän 

mainitsi yrittämisen ja asioihin uskomisen.
109

  

Arja Ruisniemi kuvaa väitöskirjassaan päihderiippuvaisuutta osana 

joidenkin ihmisten elämänkaarta. Päihderiippuvuus vaikuttaa minäkuvaan, 

identiteettiin ja itsetuntoon. Persoonallisuus on osa sosiaalista identiteettiä, jolla 

voidaan kuvata kehen ihminen samaistuu ja mitä ryhmiä vieroksuu. Ruisniemen 

mukaan päihteitä käyttävä hakee tukea toiminnalleen muista samankaltaisista, 

eikä kestä elämäntyyliään koskevaa kritiikkiä. Päihdekäyttäjä joko eristäytyy ja 

syrjäytyy tai hakeutuu sellaiseen sosiaaliseen verkostoon, jossa hänet 

hyväksytään.
110

 

 Aineistoni janan alkupäähän sijoittui yksi muista haastateltavista poikkeava 

vanki. Tämä oli iloinen ja huolettoman oloinen nuori mies. Ikää hänellä oli 25 

vuotta ja kymmenes tuomio menossa. Häntä voi kuvata sarjarikolliseksi, jonka 

ensimmäinen tuomio toteutettiin 15 vuoden ikäisenä. Haastatteluhetkellä hänen 

vapautumiseensa oli aikaa yksi viikko. Hovioikeudessa oli jo käsittelyn alla 

seuraava rikoksien sarja, joista hänen mukaansa on odotettavissa kaksi vuotta 

vankeutta. Kysymykseeni, onko rangaistusajansuunnitelma muuttunut 

uusintatuomioiden myötä, hän vastasi iloisesti, että sisältö on aina sama:” 

hmmmm, päihteettömyys, koulutus, jotaki tommosta, ja rikoksettomaan elämään - 

joku tommonen”. Hän oli mielestään noudattanut suunnitelmaansa aina 

täydellisesti. Kaikesta hän koki olevan hyötyä, eli päihdekuntoutuksesta, 

vihanhallinnasta, arkielämäntaitojen opettelemisesta ja ihan kaikesta muustakin.
111

  

Kysyessäni, tietääkö hän siviilissä, mistä saa apua ja vertaistukea, 

esimerkiksi Kris -yhteisöstä, sain nopean iloisen vastauksen: ”Pastori! Se on mun 

pelastaja!” Vahvuudekseen hän mainitsi sen, että on vaan niin hyvä. Myönsi 

kyllä, että jotain pientä oppimista asioiden suhteen aina on. Mutta kaikki oli 

hyvin. Päivät kuluivat sellissä mukavasti, eikä hän tuntenut vihaa eikä tylsyyttä.
112

  

Tämä haastateltavani tuntui hyväksyneen oman rikollisen identiteettinsä ja 

oli sinut sen kanssa. Rikollinen elämäntapa ja vankilaan kuuluva alakulttuuri 

määrittää vahvasti identiteetin silloin, kun muunlaiseen elämäntapaan ei ole 

kokemusta eikä kiinnityskohtia.
113

 Vankila-aika toimi hänen kohdallaan rikoksien 

tekemisen hetkellisenä pysäyttäjänä. Omien sanojensa mukaan vapaudessa ”vaan 
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ootetaan seuraavaa kakkuu”
114

. Rangaistusajansuunnitelmalla ei tuntunut olevan 

hänelle suurta merkitystä. ”Oon kuullu. Kyll mä oon jonkin verran kiinnostunu, en 

o saannu itestäni irti, et menisin” sain vastauksen, kun tarkensin kysymystäni, 

onko hänellä tietoa krissiläisten toiminnasta. Hänen kohdallaan tutkimuksessani 

tuli toteen aiemmin tekstissäni viittaamani tutkija Venla Salmen käyttämä vertaus, 

vieras kulttuuri. Haastattelin nuorta vankia, joka oli sinut vankilamaailman ja 

rikollisen elämäntavan kanssa.  

4.2 Kuntoutusohjelmien merkitys muutosprosessissa 

Tähän osioon valikoin aineistostani ne kolme, jotka olivat sisällä joko WOP-

ohjelmassa, KISKOssa tai muuten vahvasti aktivoituneet hyödyntämään vankila-

ajan mahdollisuutta kuntoutua ja ottaa osaa erilaisiin päihde- ja 

vihanhallintakursseihin.  Kuntouttamisen vaikutus näkyi jo vanki-identiteettiä 

murentavana ja tilalle oli rakentumassa uudenlaista kuvaa itsestä.  

Vankilassa kuntoutus-osastot ovat ehdottoman päihteettömiä ja tästä johtuen 

muusta vankilatoiminnasta erillään. Päihteettömyys varmistetaan haastateltavien 

mukaan lähes joka aamuisilla testeillä. Ainoastaan Jumalanpalvelus ja NA-

ryhmät, (Narcotics Anonymous ®) mahdollistavat samassa tilassa olemisen 

muiden vankien kanssa. WOP- ja KISKO -ohjelmaan on mahdollista valikoitua jo 

Arviointikeskuksen suosituksen kautta. Sitoutuminen päihteettömyyteen on oltava 

vahva. Rangaistusajansuunnitelmissa oli yhdellä haastateltavista suoraan maininta 

KISKO-ohjelmasta
115

.  

Rikosseuraamuslaitoksen alaisuudessa toimivissa vankiloissa ja vankiloista 

käsin toteutetaan monenlaisia vihanhallintakursseja. HelsinkiMission kehittämä 

Aggredi-projekti on vuodesta 2006 asti tehnyt hoidollista työtä muun muassa 

vankien parissa. Viranomaisten kautta kohderyhmään valikoituvat ne henkilöt, 

joiden motivaatio alussa on kaikkein heikoin. Aggredi® - HelsinkiMission 

toimitilat ovat Hämeentiellä Helsingissä
116

. Aggredin toiminnan ydin on 

pyrkimyksessä löytää asiakkaalle uusia näkökulmia ja niiden myötä onnistua 

rakentamaan itselle uutta identiteettiä. Väkivaltaisen minän sijaan alkaa 

muodostua itselle uusia ja monipuolisempia rooleja, esimerkiksi perheenisän 

roolia.
117
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Haastateltavistani yksi oli muun vankilan tarjoaman tuen lisäksi 

omatoimisesti hakeutunut Aggrediin saamaan kuntoutusta ja kertoi käyvänsä 

siellä edelleen, myös silloin, kun on lomalla vankilasta. Hänen 

rangaistusajansuunnitemassaan päätavoitteiksi oli asetettu juuri päihdeasioiden 

läpikäyminen ja itsehillinnän vahvistaminen.  

 

Ja niitä mä oon yrittäny kysyy mun esimieheltä, että mitä mä voin tehä niiden 

hyväks, että miten mä voin toteuttaa mun Ransuuni. Mä oon ite sitte monesti, vaikkei 

oo vaadittu, ni sanonu, et mä haluun toteuttaa sitä mun Ransuu ja mennä niinku 

eteenpäin. Mä en  haluu olla sellanen vanki, joka vaan makaa tossa sellissä ja 

suoritan tän tuomion. Ja lähen sit pois. Sithän täst ei ois mitään hyötyy. Ja mä oon 

itekki niihin hakeutunu. Varasin aikoja sinne Aggrediin. Laitoin sit lomahakemuksen 

ja pääsin sit sinne käymään.
118

 

 

Tämä viidettä tuomiotaan suorittava haastateltavani mainitsi vahvuuksikseen 

pitkäjänteisyyden niiden asioiden parissa, joita alkaa ja haluaa tehdä. 

Rangaistusajansuunnitelmassa häntä kuvattiin myös impulsiiviseksi ja 

konflikteihin elämyshakuisesti hakeutuvaksi henkilöksi. Oman käsityksensä 

mukaan suunnitelman luonnekuvaus oli totta. Hän kertoi useaan kertaan 

lukeneensa lausuntoa itsestään, ja tunteneensa selvin päin häpeää siitä, millaisen 

kuvan hänestä on aiemmin itsestään antanut.  Haastatteluhetkellä hän oli ollut 

vuoden ajan ilman päihteitä. Hän mainitsikin, että siviiliin pääsyssä hiukan 

pelottaa, että jollei kestäkään arkea, joka voi joskus olla myös tylsää.
119

  

 Krissiläisten toiminta oli hänelle tuttua. Edellisestä sijoituspaikastaan, 

Suomenlinnasta käsin, hän oli käynyt tutustumassa yhdistyksen toimintaan. 

Hänessä kyti myös halu jonain päivänä kyetä itse auttamaan syrjäytyneitä ja 

vankeja, niin kuin itseään oli autettu. Motivaatio muutokseen hänen mukaansa on 

noustava itsestä, ei ulkopuolelta annettuna. 

 

WOPpia ja  KISKOO löytyy, mut tuol osastolla ku kattoo nuorii kundei, ne on 

huonossa kunnossa, tutisee ja vapisee, et tota, ei ne ees haluu apuu, ne haaveilee vaan 

et loppuis tuomio ja pääsis jatkamaan. Mua on niinku herättäny noi asiat. Kavereita 

ku on kuollu rinnalta. Pitäis jo uskoa.
120

 

 

Haastateltavani ymmärsi vankila-aikojen merkityksen sille, että on onnistunut 

hyväksymään heikkouksiaan ja muuttamaan käyttäytymistään. Heikkoudekseen 

hän mainitsi innostuksen kaikkeen uuteen ja ettei kestä pienintäkään pettymystä 
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ilman aggressiivisuutta. Hän halusi päästä pois pakkomielteestään saada pilattua 

kaikki asiat silloin, kun ne ovat hyvin. 

Kysymykseeni: mistä tuollainen vahva halu muuttua syntyy? hän mainitsi 

poikansa ja halun olla kymmenen vuotta vanhalle pojalle oikea isä. 

Ajatusmaailman muuttumiseen auttoi väsyminen samanlaisena toistuvaan 

kuvioon. Vankila-aika katkaisi kierteen ja pysäytti miettimään, mitä elämältä voisi 

muuta haluta. Hänen kokemuksensa mukaan vaatii paljon rohkeutta myöntää, että 

tarvitsee tukea ja on erittäin helpottavaa saada sitä. Rangaistusajansuunnitelma oli 

yksi merkittävä tuen muoto ja sen asettamat tavoitteet hän halusi täyttää. 
121

  

Haastatteluissa en kysynyt mitään isyyteen liittyvää, vaan vanhemmuus ja 

vastuu lapsesta nousivat koko aineistoa tarkasteltaessa viiden kohdalla parhaiten 

motivaatiota muutokseen antavaksi tekijäksi. Haastateltavien lasten iät vaihtelivat 

ihan vauvasta aina murrosikäisiin asti.   

Janan keskikohtaan sijoittuvat WOP - ja KISKO -ohjelmissa olevat 

molemmat vangit. Ohjelmiin pääseminen ei ole itsestäänselvyys. Omalla 

päättäväisyydellä ohjelmaan voi päästä mukaan, kuten WOPissa oleva kertoi. 

 

 

Oli tosi vaikeeta päästä. Muilla se menee, et ne täyttää sen kaavakkeen ja käy siin 

haastattelussa ja ne hyväksytään woppiin. Mulla se ei menny niin. Mä täytin sen 

kaavakkeen ja menin haastatteluun ja odottelin jonkin aikaa. Mä sain paperin, ettei 

mua hyväksytä. Perusteluna oli, mut eihän siinä (painottaa sanaa) lapussa lukenu 

mitään, henkilökunta sano, et oon turvallisuusriski. Sua ei oteta sinne. Sit mä 

laitoin lapun vartijalle ja menin (mainitsee oletettavasti asioista päättävän henkilön 

nimen) kanssa jutteleen – sit mut hyväksyttiin tänne. Ne vartijat käveli vastaan tos 

käytävällä ja sano: tervetuloa Woppiin.122  
 

Haastattelujen perusteella muodostui kuva kahdesta erilaisesta ohjelmasta, joilla 

valmennetaan vankia vapauteen ja vastuuseen. Heillä oli myös toisistaan eriävä 

asennoituminen itse ohjelmaa kohtaan. Tämän tulkitsin johtuvan osittain 

haastateltavien erilaisesta asenteesta auktoriteettia kohtaan ja kuinka he käsittivät 

itsensä ja asemansa suhteessa siihen. Molemmat olivat aloittaneet ohjelmat 

avoimin mielin, olemalla välittämättä niiden mielipiteistä, joiden olivat kuulleet 

jättäneen ohjelman kesken.  
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Olin mä tienny ja kuullu siitä, ketkä sen oli käynny. Myös paljo huonoo, mut ne 

jotka oli sen hoitanu hyvin ja raitistunu, ni hyvää. Paljo sellasii kauhukuvii, et siitä, 

et siell manipuloidaan ja aivopestään ja niinku semmosta, mitä näis 

vankilaolosuhteis ihmiset on puhunu. Mä en luonnu sellast mielikuvaa niitten 

muitten puheiden perusteella, mä ajettelin, et tää on tosi rankka ja intensiivinen 

hoito, ja ne, jotka ei o kestäny tai on uloskirjaantuneet, niin ne on luonnu 

kauhutarinoita siitä. Jos oikeesti on valmis ja haluu sitä, ni on valmis tekeekki sen 

eteen. Ku jos jotain haluu saavuttaa, niin niiden eteen pitää tehdä työtä. Ja jostain 

pitää luopuu. 
123

 

 

Aineistostani parhaiten huomasin identiteetin muutosvaiheiden eron verratessani 

näitä kahta keskenään. Tulkitsin, että WOP -ohjelmassa osallistujia kasvatetaan 

kestämään myös vastoinkäymisiä. Tämä ei noussut esiin KISKO- ohjelmassa 

olevan kohdalla. Osastokuntoutukseen on liitetty mukaan projektityöskentely, 

jossa suunnitellaan vangin kanssa yhdessä tukiverkostoa vapautumisen jälkeiseen 

aikaan.  Vanki suunnittelee ja järjestää myös omatoimisesti omaa tulevaisuuttaan, 

esimerkiksi asunto-asioita ja terapiahoitoja tuomion jälkeen ja saa suunnitteluun 

kaiken mahdollisen tuen.
124

 Haastateltavani kertoi, että itsenäisyyden 

opettelemiseen kuuluu myös yhden päivän mittaisten ohjelmien suunnittelu 

vankilan ulkopuolelle. Päivän sisältö koostuu perheterapiatapaamisesta ja 

mahdollisuudesta saada olla perheen parissa sekä asuntoasioiden järjestelemistä. 

Haastateltavani koki haasteelliseksi sen, ettei voi luottaa. Järjestäessään monen 

ihmisen aikatauluja lomapäivän ajaksi, kaikki ei aina menekään niin kuin itse 

suunnittelee. Hänen kohdallaan ensin sovittu lomapäivä siirrettiin yllättäen kesken 

suunnitteluvaiheen seuraavan viikkoon. 

 

Tossa WOPissa on hyviä tollasia pikkujuttuja. Siin on aika paljo sellastaki, että ne 

vähän niinku kokeilee ihmistä ja hermoja. Ei se mun mielestä o kiva, että ku vanki 

tekee sitä, mitä sanotaan ja mitä pitää tehdä ja me kuunnellaan vartioita ja ohjaajia, 

niin ku me niin toimitaan, ni kyllhän me toivotaan, et meidän asiatki menee niin ku 

ne on sanonu. Eikä niin, et ne heittää yks kaks – oho, mitens täs ny näin kävi, eihän 

se mennykkä niin. Mun mielestä se on tosi vääryyttä. Aidan toisella puolella 

sanotaan aika pitkälti suoraan, tiiät miten asiat menee. Tääll linnassaki ne vois 

sanoo sen heti, miten asia menee. Sä oot täs nyt sen aikaa ja jos sä toimit käskyjen 

mukaan, sit sä pääset asioissa eteenpäin näin ja näin. Se on sillo ok. Eikä niin, et ku 

oot toiminu justiin niin ku sanotaan, sit vedetään se matto alta. Se on tosi väärin. 

Kyllä siinä hermo menee. Varsinki ku pitää hillitä ja unohtaa, eikä jäädä poteen 

sitä. Se on niin ku kerralla loppuun käsitelty täss ja uutta pettymystä kohden.
125

  

 

Haastattelemani oli mielestäni identiteetiltään vielä vahvasti vanki, joka otti 

vastaan käskyjä, joita noudattamalla odotti, että välttyy rankaisulta. 
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Tiedostaessaan, että oli vain vanki, ennakolta jo ajatteli, että tulee petetyksi 

”Mutta mä en nyt oota enää sitä, et mä pääsen. Niin mua ei haittaa sit yhtään.”
126

  

KISKO -ohjelmassa olevalta kysyin suoran kysymyksen: Koetko olevasi vanki? 

Kysymyksen esitin kuultuani, että KISKOssa asutaan omissa huoneissa, ei ole 

vartijoita vaan ohjaajia, eikä osastolla ole myöskään muuta vankilahierarkiaa. 

 

Noh, mä miettiny sitä lähiaikoina, mä en koe olevani vanki. Mä koen ehkä 

enemmän, et mä oon oppilas. Vähä niinku opiskelija tai oppilas. Opettelen tätä 

hommaa selvin päin, elämisen taitoja. Tottakai mä suoritan rangaistusta, rikoksista 

mitä oon tehny, mutta samalla yritän kehittää itteäni henkisesti, en pelkästään 

fyysisesti.
127

 

 

Toinen suorakysymykseni kohdistui rangaistusajansuunnitelmaan ja mikä oli sen 

antama hyöty hänelle? 

 

Nii, ehkä tietyll taval, et mikä mulle oli parasta, et yhessä ku se suunnitelma tehtiin, 

ja mietittiin ja se laitettiin paperille, ni sen mukaan mä oon lähteny tätä mallia 

rakentaa. Et ku mä selkeytin ittelleni, et mitä mä lähen tän tuomion aikana tekeen, 

ni että mä lähen tänne KISKOon ja mä hoidan tän KISKOn ykkös, kakkos ja 

kolmosvaiheen, et mulle se on ollu helpotusta, et mä en o ollu epätietonen, eikä sill 

taval, mull on ollu selkee suunnitelma, mitä mä lähen tekeen ja toteuttaan tän 

tuomion aikana.128 
 

Haastateltaviltani ymmärsin mallin olevan toimivan ja vankia muuttumiseen 

onnistuneesti auttavan. Kun tein haastatteluja Keravan vankilassa sain tietää, että 

hoitomallin käyttö Keravan vankilassa tullaan lopettamaan. Ohjelmaa on viime 

vuosina toteutettu ainoastaan enää Keravan vankilassa. Nyt ensimmäisessä 

vaiheessa olevat vangit viedään asteittain kolmanteen, mutta uusia vankeja ei 

ohjelmaan enää oteta. Työnsä päättäneillä päihdetyöntekijöillä ei myöskään ollut 

tiedossa, että jokin korvaavaa hoitomalli tulisi tilalle.
129

 

Kaikilla janan keskiöön sijoittuvilla haastattelemillani oli kokemusta Kris 

ry:n toiminnasta. He olivat osallistuneet muun muassa yhdistyksen järjestämiin 

retkipäiviin vankilan ulkopuolelle ja yhteistapaamisiin vankilan sisällä. 

KISKOlaisella oli tiedossa, että ohjelman kakkosvaiheessa suunnataan toimintaa 
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enemmän vankilan ulkopuolelle ja siinä vaiheessa Kris ry tulee mukaan. Kuinka 

sopivasti taustateoriaani osuvasti haastateltavani sanoi:  

No kyll siin voi olla siltaa uuteen. Vois käydä silloin tällöin heittämäss juttuu. Kyll 

ne on neuvonu ja juttelee kaikkee. Koevapauski voi sisältää, et sä käyt siell 

Krississä kolme kertaa viikossa, minimissään. Ei oo haittaa käydä. Ryhmässä 

jutellaan ja juodaan kahvii, ku ne on täällä.
130

 

 

 

Logoterapia määrittää ihmisen identiteetin mielenkiintoisesti sen situaation 

kautta, jossa ihminen elää ja kasvaa. Situaatiolla tarkoitetaan elämäntilanteisuutta 

eli sitä, että ihmisen situaatio, asema ja tilanne rakentuu asioista ja suhteista, jotka 

hän kohtaa maailmassaan.
131

  Toisin sanoen, mitkä elämän tekijät sen hetkisestä 

ympäristöstä nousten vaikuttavat kulloinkin häneen. Yksinkertaistettuna 

situaatiosta voidaan sanoa, että se on ihmisenä olemista, maailmassa ja suhteissa. 

Sen voi sanoa olevan yksi ihmisen olemassaolon muoto, kehollisuuden ja 

tajunnallisuuden lisäksi. Kohtaamalla krissiläisiä, viettäessään aikaansa heidän 

kanssaan, vangin voi uskoa samaistuvan muutoksen tehneisiin ihmisiin.  

 Logoterapian mukaan situaation kautta rakentuva identiteetti pohjimmiltaan 

pysyy aina samanlaisena. Se on samuutta eli pysyvää kokemustapaa eri tilanteissa 

ja rooleissa. Vastuuntunnon kehittymiselle tällainen jatkuvuus on välttämätöntä. 

Silloin kun persoonallinen identiteetti on vahva, niin myös tahto löytää elämälle 

tarkoitus on vahva. Vahvistuessaan ihminen kykenee myös muutokseen.
132

 

 Situaatio tässä vankilakontekstissa tarkoittaa kaikkia niitä tekijöitä, jotka 

tavalla tai toisella kuuluvat tarkasteluhetkenä vangin lähimaastoon eli ovat sen 

hetkisen elämän todellisuus. Niiden kautta määrittyvät ne reunaehdot, joiden 

alaisuudessa heidän olemassaolonsa toteutuu. Tämä sen hetkinen todellisuus 

näkyy niin hyvässä kuin pahassakin, niin eteenpäin vievänä tai paikoillaankin 

pysyttävänä voimana.  

 Muutosjanan keskiössä yhdellä haastateltavalla oli vahva urheilutausta. 

Urheileminen kilpailutasolla vaatii pitkäjänteisyyttä ja tavoitteiden asettamista, 

jotka saavutetaan harjoittelemalla ja parempiin tuloksiin asteittain pyrkimällä. 

Mikäli tavoitteita ei saavuteta, pysähdytään tarkastelemaan valmennusta ja 

harjoittelutapaa, etsitään, mitä korjattavaa niissä on. Tämän haastateltavan 

kohdalla päihteidenkäytön aloittaminen ajoittui 18 vuoden ikään. Logoterapian 
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mukainen pysyvä identiteetti näkyy myös hänen kohdallaan 

suunnitelmallisuudessa, kuinka suorittaa tuomio tällä kertaa toisin, että saavuttaisi 

parempia tuloksia.  

 

Täällä mä oon oppinu miettii, mitä muuta mä voisin tehä toisin. Mikä johtaa siihen, 

että mä joudun linnaan ja onks mun toimintatavas jotain vikaa, kuinka mä asiat 

käsittelen, koska jotain vikaa on, ku mä oon tääll viidettä kertaa. 

Ennen tänne vankilaan tuloo mä muutaman kuukauden hiljensin vauhtia 

(päihteidenkäyttö) ni ku mä tajusin, et mä joudun koht linnaan. Mun on vaikee 

siell, jos mä oon huumekoukussa. Ni mä vähensin ja niinku mä en enää halunu 

käyttää. Jos mä käytin, ni pakosta, etten mä tu kipeeks ja nyt on tosi hyvä. Oon ollu 

vuoden päivät kuivilla ja pystyn oleen lomilla, ei o tullu mitään semmosii 

retkahduksia.
133 

 

Haastateltavallani oli omien sanojensa mukaan tosi hyvä vaimo ja lapsi, jolle 

haluaa olla toisenlainen esimerkki. Situaalisuuden kautta ihminen kykenee 

hahmottamaan, että suhteessa oleminen on välttämätöntä olemassaololle. Tämä 

väistämätön toisiin kietoutuminen tuo myös eettisiä velvoitteita heitä kohtaan. 

Tarvitaan tekoja, joilla on merkitystä läheisille, mutta myös itselle. Elämälle 

löytyy tarkoitus ja päämäärä. Toisten hyväksi tehtävät valinnat ja teot muokkaavat 

tekijän henkisyyttä ja elämän arvoja. Ihminen on tekojensa myötä väistämättä 

myös onnellinen. Timo Purjo kuvaa osuvasti tätä onnellisuuden tunnetta elämän 

tarkoituksen löytämisen sivuvaikutukseksi. Samalla muokkaantuu uutta 

persoonallista identiteettiä.
134

 

  

4.3 Muutoksen kautta ylläpitovaiheeseen 

Muutosjanan loppupäähän sijoittuivat kaikki krissiläiset. Jokaisen 

haastattelemallani krissiläisen henkilökohtaiseen historiaan kuului erittäin rankka 

ja hyvinkin pitkä päihteiden käyttöjakso. Päihteiden käyttöä he kuvasivat osuvasti 

tukevaksi ja työntekoa haittaavaksi. Vanhimmalla haastateltavallani oli ikää 59 

vuotta. Hän sanoi olleensa lojaali amfetamiinille 36 vuotta elämästään.
135

 

Viimeisestä tuomiosta tällä ryhmällä oli aikaa kahdesta vuodesta yli kymmeneen 

vuoteen, päihteetöntä aikaa oli kertynyt keskimäärin hieman pidempi aika. 

Päihteettömyys ei kuitenkaan aina onnistunut välttämättä kerralla. Joskus 

avotalosta tuli jäätyä ylilomille ja retkahdettua oikein huolella.
136
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Tämä ryhmä osasi ymmärtää paremmin nykykäytännön mukaisen 

rangaistusajansuunnitelman tarkoituksen, koska heidän joukostaan löytyi 

kokemusta myös ajasta, jolloin sen sisältö yksinkertaisuudessaan oli: 

 

Siin oli paperilla päivämäärä, mistä sut on tuomittu, paperilla päivämäärä, millon 

sull on mahdollisuus olla lomilla, ei tietenkään tarkottanu sitä, että pääsee 

(naurahtaa) ja päivämäärä, millo pääset pois.
137

  

 

Heidän kokemuksensa perusteella Arviointikeskuksen mukaantulon jälkeen 

rangaistusajansuunnitelmassa vanki huomioitiin paremmin yksilönä. Heidän 

kohdallaan viimeisiksi jääneiden rangaistusajansuunnitelmien mukaan 

päihdekuntoutuksen lisäksi kahdella neljästä oli kuntoutustarvetta myös 

väkivaltaisuudesta. Vapautuneet vangit kykenivät kokemuksensa pohjalta hyvin 

analysoimaan rangaistusajansuunnitelman osuutta onnistumisessaan. Heillä oli 

kykyä kuvata kuntoutumistaan prosessina, joka jatkuu edelleen jokaisena viikkona 

yhteistyössä terapeutin kanssa. Vapauttamissuunnitelman mukaan heille oli 

osoitettu jatkuva mahdollisuus käydä terapiassa. Terapiatapaamiset ovat 

vapaaehtoisia, mutta jokainen heistä tunsi edelleen tarpeelliseksi jatkaa 

hoitomuotoa. Nimettömien Narkomaanien kokoukset ovat kaikille avoimia eikä 

jäsenyydestä peritä maksua
138

. 

 

 

No mä käyn edelleen niin ku vertaistukiryhmissä eli NA nimettömät 

narkomaanit. Niitä on tota ympäri Helsinkii, ympäri Suomee. Joka päivälle 

on monta eri ryhmää. Mä meen sinne ihan oman itseni takia, mä jotenkin 

näen asian silleen, et mä en haluu jäädä sieltäkään pois, ku mä en haluu 

ottaa sitä riskii, et mä en pärjäis ilman. Ja se on aika pieni, pari tuntii 

päivässä, muutaman kerran viikossa, niin ku antaa siitä, että mä saan olla 

niin ku raittiina ja ehkä antaa vähä eteenpäin nuoremmille jäsenille, jotka 

tulee sinne. Sinne eksyy välillä ketä vaan.
139

 
 

Kaksi neljästä mielsi rangaistusajansuunnitelman roolin kuntoutuksensa tukena 

tärkeäksi. Motivaatioon vaikutti oma vaikutusmahdollisuus suunnitelman 

sisältöön, suunnitelma koettiin näin omemmaksi. Ehdotusten oli kuitenkin oltava 

realistisia vangin taustaan ja kuntoon nähden, jotta ne voitiin sisällyttää 

suunnitelmaan.
140
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 Kun vertaan Keravan vankilassa haastateltavien tekemiä ehdotuksia 

muuttaa suunnitelmaa, olivat ne epärealistisia, eikä oman kuntouttamisen vaihetta 

vielä ymmärretty. Kuntouttamisen alkuun pääsyssä ollaan vielä kaukana, kun 

ulkopuolinen tuki ja avun antaminen koetaan häiriöksi ja vääränsisältöiseksi. 

Myös väkivaltaisuuspiirteiden kieltäminen silloin, kun se on tosiasia, on esteenä 

kuntoutumiselle. Alkuun päästään vasta, kun on kykyä myöntää itsessä olevan 

korjattavaa, eikä etsitä vikaa itsensä ulkopuolella olevista.  

 Krissiläisillä kahdella neljästä oli mielipide, että parhaimman hyödyn 

vankilassa rangaistusajansuunnitelmasta saa, kun alkaa toteuttaa sitä yhteistyössä 

vankilan henkilökunnan kanssa. Täytyy pystyä olemaan rehellinen itselleen ja 

muulle henkilökunnalle. Luopumistahto päihteistä kasvoi omakohtaisen vuosien 

kokemusten myötä: Yleinen väsymys monen vuoden putkeen, et ei enää niinku, ei 

mitään uutta. Siitä koskaan oo saannu mitään uutta.
141

  

Kun vertaan krissiläisten ajatuksia ja kokemuksia Keravan suljetun osaston 

aineistoon, niin tämä tahtotila oli ainoastaan yhdellä. Hän oli mielestäni jo samalla 

ajatustasolla kuntoutusprosessissaan kuin krissiläiset. Rangaistusajansuunnitelmaa 

hän kuvasikin kartaksi, joka avulla onnistuu siirtymään askel askeleelta eteenpäin, 

ensin päihteettömään elämään ja edelleen terapioiden ja muiden ohjelmia 

hyödyntäen eteenpäin kohden kokonaisvaltaista muutosta.
142

  

Krissiläisten ryhmässä ymmärrettiin vankila-ajan kuntoutuksen merkitys 

kokonaisvaltaisessa elämänmuutoksessa. Vertaistuen merkitystä arvostettiin. 

Vankilassa ollessaan vangilla on tilaisuus etsiä elämälleen uutta tarkoitusta ja 

suuntaa. Oikealla asennoitumisella voi oivaltaa, että vankeus on ainutlaatuinen 

mahdollisuus muuttua. Logoterapian mukaan näennäisesti negatiiviset ihmisen 

olemassaolon ilmentymät, eli vankilatuomio tässä yhteydessä, ovat muokattavissa 

oikealla asenteella positiiviseksi mahdollisuudeksi.
143

 Jokainen janan loppupäässä 

oleva vastasi kysymykseeni vankilan roolista elämässään: Ilman vankilatuomioita, 

olisin kuollut tai olisin jossain laitoksessa koko loppuelämäni. 
144

 

Krissiläisten joukosta löytyi esimerkki järkevästä tuomion suorittamisesta, 

joka osaltaan auttoi muuttamaan elämää. Huolimatta siitä, että hänellä oli 

kokemuksia seitsemästä erimittaisesta vankilatuomiosta, niin: 
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Vankila-ajat oon lusinu aina ilman päihteitä. Mä oon jotenki ottanu ne niin ku vähä 

sellasena kuntoutuslomana. En o päättäny siellä, että lopetan päihteiden käytön. 

Mut mä en o siellä. Sit mä aloin miettii sitä raitista pätkää. Mut mun oli vaikee 

luopuu rikollisesta ajattelusta. Ni mä vaan olin kyll raittiina, mut jatkoin rikoksii. 

Olin tottunu leveeseen elämäntyyliin.
145

 

 

 

Tämän ryhmän suurimmaksi saavutukseksi muutoksessa nousi nykyinen, 

rehellinen elämänmuoto ja päihteettömyys. Itsetuntoa nosti myös kunnioitus, jota 

saatiin vastaanottaa entisten rikoskavereiden taholta, kun heitä vääjäämättä 

kohdattiin ihmisten joukossa kuljettaessa
146

.  Toisten taholta saadun 

kunnioituksen lisäksi aineistosta nousevat itseen kohdistettavat sanat luottamus, 

entinen rosvo, rehellinen, kypsä, hyväkuntoinen ja itsekunnioitus. Sanat kuvaavat 

uutta, vuosien saatossa muokkaantunutta uutta identiteettiä, josta haastateltavani 

kaikki selkeästi olivat ylpeitä. 

Janan alkupäässä rangaistusajansuunnitelma koettiin esteeksi muun muassa 

lomille pääsyyn ja siirtymiselle avo-osastolle. Se miellettiin kontrollinvälineeksi, 

ei hyödyksi itselle. Krissiläisen mielestä taas: 

 

Aika pitkälle ite oot vastuussa, mä ainaki koen siitä, et sä oot vastuussa. Kyll sitä 

seurataan, mut sun pitää ite välillä tajuu mennä sinne jutteleen. Sit jos sä sanot, 

eiks sullo ois jo aika päästä lomille tai jotain, ni se kattoo (näyttää läppäriin) - 

ethän sä oo noudattanu tätä, et sua on kehotettu käymään päihdeohjaajan juttusill, 

psykologin juttusill, ni ethän sä kaveri oo menny puoleen vuoteen mihinkään 

(naurahtaa), et käyppäs nytte juttelemassa tuolla.
147

 

 

Päihdekuntouttamisen aloittajalla on oltava vahva tahto muutokseen. 

Ryhmäterapiat vaativat osallistujiltaan myös paljon rohkeutta. Keravalla 

tekemissäni haastatteluissa ilmeni, että on helpompi lopettaa kurssit, kuin aloittaa 

työnteko itsessä.  

Ryhmäterapioissa tarkastellaan siihenastista elettyä elämää ja kokemuksia 

myös ulkopuolisin eli ryhmäläisten silmin. Krissiliäisten mukaan kokoontumiset 

NN Nimettömät Narkomaanit  Na Narcotics Anonumous ®  ryhmissä ovat 

voimakkaasti tukeneet kokonaisvaltaisen muutoksen pysyvyyttä. Logoterapia 

puhuu itsestä etäännyttämisestä, mikä mahdollistaa ja kannustaa erilaisten 
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valintojen tekoon, silloin kun omat teot ja valinnat on tuotu niin sanotusti 

päivänvaloon tarkasteltaviksi
148

.  

 
Mä oon saannu sieltä paljo työkaluja ja paljo vertaistukea ja paljo sellasta 

peilaamista omaan elämään, ku kaikki repii oman elämän auki ja luetaan omat 

elämänkertomukset niinku ja ne videoidaan ja tulee palautetta terapeutilta, tulee 

palautetta kaikilta ja kaikki jakaa hyvin omia luonteen vajavaisuuksia, siell 

käydään ihan joka elämän osa-alue läpi. Mä oon sen käynny ja se ei o niin raskas, 

ku puhutaan. Sillo ku on motivaatio kohdallaan. Se on vähä miten rehellinen 

pystyy oleen itelleen. Miten sinut on ittensä kanssa. Sillo se on helpompi käydä 

jos oot nopeemmin ittes kans sinut. 
149

 

 

Kysymykseeni, miten suuri osuus vankila-ajan terapioilla ja päihdeneuvonnalla on 

oman tahdon lisäksi, sain vastauksen: 

 

Kiitokset sinne päin, kuntoutuspaikkaan. Siellä se alko tää koko kokonaisuus 

muokkaantuu. Tuli uudet ystävät ja sitä kautta pääsin tutustuu niihin 

vertaistukiryhmiin ja Krissiin ja niin ku näin. Enhän mä ois tienny näist mitään, 

eikä kukaan tiedä, joka on käyttäny, et mahdollisuuksii, ku meille kuitenkin 

tarjotaan suhteellisin hyvii, Suomessa, hyvii vaihtoehtoja, niin ei kukaan vaan ei 

osaa käyttää, ku ei tiedä.
150

 

 

Aineistossani esiintyy myös spontaania kuntoutumista. Tämä haastateltavani ei 

ollut osallistunut koskaan mihinkään kuntoutusohjelmaan ja oli löytänyt 

paikkansa elämässä omasta tahdostaan ja voimastaan. Rangaistusajansuunnitelma 

oli olemassa, mutta eteenpäin auttoi yksinkertaisesti kyllästyminen kaikkeen. 

Ilman omakohtaisia kokemuksia kuntoutussuunnitelmista, hänen mielestään ne 

olivat vedätystä, mutta myönsi kuitenkin, että mahdollisuus päihteettömälle 

osastolle pääsyyn pitäisi olla ihan kaikilla. Kysymykseeni; eikö kroppa huuda 

päihteitä, kun yks kaks lopettaa? sain vastauksen: 

 

Paskanmarjat. Kolme neljä päivää nukkuu tulo-osastolla, ni se on siinä.  Mähän 

läksin itte vankilaan, vapaaehtosesti viimisen tuomion ottamaan. Mull oli valmis 

tuomio. Et tuomiot oli valmiina, ni mä sanoin sen aikaselle muijalle, et mä lähen 

nyt lusiin. Mä en jaksa enää tämmöstä paskaa. Aina meni kaikki. Rahat, autot, 

muijat, koirat, kämpät. Kaikki meni ja vapaus. Mähän myin amfetamiinii. Mulla 

oli aina rahaa ja vaatteita ja oli kämpät. Mut aina ku tuli tuomio, kaikki meni 

Siihen se loppu. Mä olin siel (tulo-osastolla) kolme neljä päivää ja lähin 

heitteleen pyykkisäkkei. Töihin.
151
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Toinenkin poikkeus kuntoutuksensa puolesta löytyy janan loppupäästä. 

Ensikertalaisena ja kaksikymmentä vuotta vahvoja huumeita käyttäneenä hänen 

muistikuvansa rangaistusajansuunnitelmasta tuomion alussa oli hyvin hämärä. 

Turvallisuusriskiksi määriteltynä hänet sijoitettiin Riihimäen vankilaan, jossa 

omien sanojensa mukaan ei henkilökunnalla ollut resursseja paneutua yksittäisen 

vangin ongelmiin. 

 

No siis, muistaakseni, jotenki niin ku hirveen hämärä, et ennen vankilaa mull ei 

tehty mitään suunnitelmaa. Päihdeongelma ku oli, ni oliko joku viis kertaa 

keskustelua kuntoutuksesta, piti käydä. Mun mielestä se oli viis keskustelua 

muutoksesta, se sisälsi niin ku joitain käyntejä päihdetyöntekijän kanssa. Olisin 

ilman sitäkin tässä, joo, jotenkin mä pääsin Riihimäellä päihteettömälle osastolle, 

mikä oli, et se oli se kuntoutus, päihteettömälle osastolle. Mut olihan se aika 

suppee. Et jos sanotaan, et jos mä ite en olis alkanu oikeesti ajamaan sitä asiaa, niin 

tota en mä olis tässä tänään. Jos mull ei olis ollu omaa halua, niin mä oisin 

käyttämässä päihteitä hyvin vahvasti, päihteetön osasto tai ei, siit mä oon aika 

varma.
152

 

 

Yhteenvetona päihdekuntoutuksesta voidaan todeta, että jokaisen kohdalla 

suunnitelman olemassaolosta tiedettiin ja sen tarkoitus tuen antajana vähintäänkin 

tiedostettiin. Vankilassa haastateltavien kohdalla suunnitelman antama tuki 

ymmärrettiin ja hyödynnettiin kolmen kohdalla. Muiden kohdalla suhtautuminen 

oli joko neutraalia tai suunnitelma koettiin enemmän muodollisuudeksi ja myös 

turhaksi. Krissiläisten kohdalla kaksi hyödynsi suunnitelmaa kuntouttamisen 

tukena. Toiset kaksi lukeutuivat enemmän oma-aloitteellisiksi kuntoutujiksi. 

Päihdekuntoutus ja vihanhallinta ovat ensisijaisia ja niissä on onnistuttava, 

jotta kuntoutuksen polulla voi siirtyä eteenpäin. Seuraava askel on sosiaalisten 

taitojen kartuttaminen ja kouluttautuminen ammattiin.  

5. Opiskelu ja sosiaaliset taidot 

5.1 Vanki-identiteetin murtuminen 

Tässä osiossa analysoin aineistoani edelleen janan muodossa. Aloitan janan 

alkupäästä, vangeista, jotka olivat suorittamassa tuomiotaan. Janan loppuosaan 

sijoittuvat kaikki krissiläiset. He olivat jo sivuuttaneet opiskelun aloittamisen 

haasteet. Moni haastateltavani viittasi lapsuusaikaansa, johon yhden kohdalla oli 

kuulunut monien vuosien jaksoja koulukodeissa ja toisen kohdalla vanhemman 

taholta koettua väkivaltaa. Niin sanottua tavallista perhe-elämää oli myös ollut, 

sekä vanhempia ja sukulaisia, jotka vankilatuomion aikanakin edelleen olivat 
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rinnalla tukeaan antamassa. Neljä vankituomiota suorittavaa mainitsi peruskoulun 

päättötodistuksen puuttumisen, muut kolme sivuuttivat kysymykseni. 

Tanja Äärelä kuvaa väitöskirjassaan vaihe vaiheelta, kuinka rankka 

henkilökohtainen prosessi kouluvaikeudet kokonaisuudessaan on lapselle ja 

nuorelle ja jättää heihin elinikäisen jäljen. Oppivelvollisuus jää usein 

suorittamatta. Äärelä toteaa, että ilman koulutusta nuoren on vaikea integroitua 

yhteiskuntaan ja ulkopuolelle jääminen johtaa ongelmien kasaantumiseen
153

. 

Syrjäytymisen päätepiste voi olla vankila. Rikollisuutta voidaan kuvata 

sosiaalisena ilmiönä. Sosiaalisessa ilmiössä on tyypillistä, että tietylle ryhmälle 

muodostuu oma kulttuuri, joka ei välttämättä aukene ulkopuolisille. Koulujen 

luokkahuoneissa oppilaiden keskuudessa tapahtuu jakautumista suosittuihin ja 

syrjäänvetäytyviin
154

. Ryhmäläisten oma minäkuva muokkaantuu ympäristöstään 

eli ryhmästään, johon on ajautunut
155

.  

Syrjäytyessään ikäisistään nuori jää helposti sosiaalisilta taidoiltaan 

alisuoriutujan tasolle. Aineistoni perusteella sosiaalisten taitojen puute kasvatti 

epäluottamusta omiin kykyihin muuttua opiskelijaksi ja edelleen motivaatioon 

ottaa vastuuta omasta tulevaisuudesta. Koulu- tai opiskeluasiat eivät herättäneet 

aineistossani janan alkupään eli suljetun osaston vankien parissa kiinnostusta eikä 

juurikaan keskusteluhalukkuutta. Taustalla voi olettaa olevan aiemmat ikävät ja 

koulumaailmasta vieraannuttaneet kokemukset. Opiskelu yleensäkään ei ollut 

kuulunut heidän elämäänsä. Suljetun osaston haastatteluissa huomioitavaa oli, että 

mahdollisuuksia opiskeluun ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen oli tarjolla, 

mutta vuorovaikutustaitojen tai rohkeuden puute olivat esteenä aloittaa 

työskentely itselle niin outojen asioiden parissa.  Hukuttautuminen totuttuun 

tapaan eli päihteisiin oli helpompaa.  

Havaintoani opiskelun aloitusvaikeudesta tukee Annariikka Kettusen 

tekemä opinnäytetyö Keravan vankilan WOP -osastolla. Kettusen tutkimuksen 

mukaan lähes jokainen kokee osastolle hakeutumisen ja menemisen suureksi 

kynnykseksi ylittää. Toimiminen ryhmässä ja ohjaajien kanssa koettiin 

tutkimuksen mukaan alussa vaikeaksi. Tämä selittyi juuri vuorovaikutustaitojen 

puutteella. Alkuun pääsyssä esteeksi koettiin myös epätietoisuus osaston 

toimintatavoista ja kurssien sisällöstä.
156
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Mut en mä sinne enää haluu (koulutusohjelmiin). Se ei sopinu mulle. No siel oli 

sellane (miettii) siel ei ollu sellane toipumisen ilmapiiri, vaan sellane, miten sen ny 

sanois – saaks täs sanoo mitä vaan? (Nyökkään vastaukseksi). Mun mielest siel oli 

sellanen ahdistamisen ilmapiiri. Niin ku, ettei ihmisel ollu sellasta, omaa tahtoo. 

Tai sillee, et väheksyttiin hirveesti, niin ku ihmisenä. Kyll mä yritin, mut.
157

 

 

Kuntoutuksen tarkoituksena on auttaa löytämään omia henkilökohtaisia 

voimavaroja ja opetella niiden käyttöä. Käytetään termiä voimaantuminen eli 

empowerment
158

. Vanki kokee itsensä rikollisena ja päihdeongelmaisena. Muiden 

ihmisten näkemys heistä on samanlainen. Kuntouttamisen alussa kuntoutettavan 

identiteettiä hallitsee tämä negatiiviseen kategoriaan määrittyminen. Vankien 

parissa tehtävän kuntoutuksen alussa on tärkeää, että pienetkin poikkeamat vangin 

käyttäytymisessä tulevat huomioiduksi. Granfelt kutsuu tätä huomion arvoista 

poikkeamaa käytöksessä vastaidentiteetin merkiksi ja painottaa, että pienikin 

merkki siihen suuntaan on arvokas. On tärkeää, että muutoshalukuutta 

kasvamiseen aletaan yhteistyössä tukea.
159

 

 Rangaistusajansuunnitelmassaan kolme janani alkupään vankia mainitsi 

olevan jotain muuta kuin päihdekuntoutuksen tai vihanhallinnan. Heidän 

kohdallaan suunnitelmiin kuului muun muassa kouluun valmentavaa opiskelua. 

Yhden haastateltavan suunnitelmassa oli maininta yhdeksännen luokan 

suorittamisesta, muttei hakiessaan sinne tullut valituksi. Syytä hän ei osannut 

sanoa, eikä oikein kiinnostanut opiskelu eikä mikään ammatti.
160

  

Suljetun osaston haastateltavien joukossa oli koulutustarpeen ja 

kommunikointitaitojen puolesta muista poikkeava vanki. Vahvuudekseen hän 

nostikin juuri sosiaaliset taitonsa ja työelämässä pärjäämisen huolimatta 

sekoiluista. Rangaistusajansuunnitelman hän koki osallaan olevan vain 

suosituksia. Hän kuvaili normipäiväänsä:  

 

Työntäyteinen. Töitä töitä. Putsarina ja kanttiinis. Kahta työtä. Siivoilua ja pesen 

koko osaston pyykit. Jos halua istua ja ottaa 45 euroa makuurahaa, niin ok. 

Yleissiisteys on ollu aina hyvä. Loppuaika, töitä. Mä oon kaikki hoitanu siviiliin 

kuntoon ja kotiin vaan. Paljon hommia. Mutsia jeesaan, autoja piha täys, siin on 

mun kuntoutussuunnitelma. Ajokortti ollu seitsemän vuotta kuivumassa, puolisen 

vuotta näytteitä antamassa, se on hyvä motiivi. Autot ei lopu, työelämää on 

tehtävä. Aikamoinen suunnanmuutos tulee. Yritykselle (omisti oman yrityksen) on 

hommia ja on verokorttityökin odottamassa.161  
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WOP -ohjelmassa mukana oleva sivusi opiskelun aiheena ainoastaan kertoessaan 

AIT eli arkielämän taidot -kurssin sisällöstä.  

 

Joka keskiviikko harjoitellaan, me tehään ruokaa, me tehään ostoslista ja ne hakee 

kaupasta ruoat ja me valmistetaan ja sit syyvvään.  

 

Minä: Te suunnittelette?  

 

Joo, 40 euron budjetti joka keskiviikko. Kyl me ollaan aina hyviä uunilohia saatu, 

se aina vaihtuu kuukauden välein se ruokajuttu. Joskus kasvis, kala, vihannes tai 

kana. Neljä ruokalajia, mitä saa valikoida.  
 
Minä: Onko koulutusta ammattiin? Ei.  

 

Minä: Tuleeko missään vaiheessa opiskelua? Ei.  
 

Sosiaalisen kuntouttamisen hän kertoi tapahtuvan ryhmissä, jolloin vertaistuki on 

tärkeässä roolissa jaettaessa omia aiempia kokemuksia.   Hän mainitsi tehtävien 

olevan leikin omaisia ja ymmärsi, että niiden avulla pyrittiin omien mielipiteiden 

muodostamiseen ja esiin tuomiseen. Tärkeässä roolissa oli elämän hallinnan 

ajattelu. Hän koki ryhmätyöskentelyn aluksi vaikeaksi siksikin, että 

tehtäväkuvauksia oli vaikea ymmärtää. Oletin tämän johtuvan päihdetaustasta.  

 

Esimerkiks et kaverill on tuoll bileet ja sinut on kutsuttu sinne. Pitkällä tähtäimellä 

– lyhyellä tähtäimellä, seuraukset, et jos menisit? Lyhyellä tähtäimellähän sinne 

tulis mentyä ja vedettyä kamaa (nauraa). Pitkällä tähtäimellä, ei tulis mentyä. 

Tehtävien tarkotus on, et alkaa ajatteleen vähä laajemmin.
162

 

 

Riitta Granfeltin WOP -ohjelman toimivuudesta tekemän tutkimuksen mukaan 

ryhmien tarkoitus on tukea vankia irrottautumaan rikollis- ja narkomaani-

identiteetistä etsimällä aineksia uudelle identiteetille. Ryhmässä työskentelyn ja 

tehtävienannon tarkoitus on rakentaa vaihtoehtoista tarinaa niin sanottuna 

vastapuheena siihenastisen päihdetaustaisen rikollisen elämänkokemuksellisen 

tarinan tilalle. Samalla kun kasvetaan pois tarinoiden myötä aiemmasta 

identiteetistä, niin yksi ryhmätyöskentelyn tärkeä tavoite on antaa ja saada 

hyväksyntä omalle elämänhistorialle. Häpeän, surun ja syyllisyyden tunteet on 

työstettävä, jotta kasvussa onnistutaan. Ryhmän tarkoitus on itsearvostuksen ja -

tuntemuksen kasvattaminen ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.
163

 

Vilma Hänninen pitää tarinoiden kertomista eli tarinallisuutta tärkeässä 

roolissa silloin kun yksilökehityksessä luodaan uutta minäkuvaa itsestä. Hänninen 
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kiteyttää ihmisyksilön kehittymisen aikuisuuteen tapahtuvan vuorovaikutuksessa 

ihmisten kanssa, jotka ovat kehittymisessä pidemmällä. Tuottaessaan tarinaa 

omasta elämästään ja kokemuksistaan ihminen samalla vahvistaa käsitystään 

itsestään. Minätietoisuus muodostuu menneisyydestä, nykyisyydestä ja 

tulevaisuudesta. 
164

  Krissiläisten voi sanoa olevan kehittyneemmällä tasolla oman 

elämän hallinnassa ja vastuullisissa elämäntaidoissa, kuin suljetun osaston vangit. 

Vertaistukiryhmäksi vangille siis hyvin soveltuva. 

KISKO -ohjelmaan kuuluu myös menneen avaaminen ja kuvaaminen 

ryhmäläisten keskuudessa. 

 

Tehdään perusteellinen itsetutkiskelu, käydään omaa menneisyyttä ja omia pelkoja 

ja kaunoja ja käsitellään paljon sitä omaa menneisyyttä ja sitä kautta oppii 

rehellisesti tuleen esille niiden kans, et vähä niinku kaiveleen sitä omaa 

menneisyyttä. No siin on ne muut oppilaat ketä meit on, niille puretaan työt. Et ei 

jäis mitään salaisuuksia. Ite mietin niit salaisuuksii, mitä itellä on ollu, kokenu et 

oon niin paljo erilainen kuin muut ihmiset, sitä kautta ollu hirveen ankara itelleen. 

Kokenu ja pitäny itteens joko ylempänä tai alempana. Ja niist asioist ku puhuu ja 

muut ihmiset puhuu, ni huomaa sen, et kaikill muillaki on ollu niit ongelmii, et ei o 

ollu mitenkä erityinen niiden kanssa. Se on itelle ainaki ollu avuks.
165

 

 

 

KISKO -ohjelmassa niin sanottuun kakkosvaiheeseen kuuluu opiskelu, joko 

peruskoulu tai ammattikoulu. Peruskoulun voi myös suorittaa aikuisopistossa 

ammattiin opiskelun yhteydessä. Haastateltavani halusi keskittyä meneillään 

olevaan päihdekuntoutusjaksoon, eikä ajatella vielä seuraavaa vaihetta, ettei sen 

hetkinen harjoittelu häiriinny.
166

 

Keravan vankilassa on useita mahdollisuuksia kehittää sosiaalisia taitojaan. 

Yksi ryhmämuotoisen kuntoutuksen keskeinen osa on Kalterit taakse ® -kurssi. 

Tämän strukturoidun ohjelman ovat kehittäneet yhteistyössä Järvenpään 

sosiaalisairaala ja vankeinhoito. Ohjelmassa keskitytään päihde- ja rikoskierrettä 

ylläpitävien ajattelu- ja toimintamallien muuttamiseen.
167

 Janan keskiössä ja 

loppupäähän asettuvien haastateltavieni puheissa Kalterit taakse® -kurssi esiintyi 

useasti.  

 Ryhmäkokoontumisten alkuvaiheessa vangin on vaikea luottaa. 

Epäluottamus kohdistuu koko kokonaisuuteen eli omaan itseen, vankilan 
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työntekijöihin ja muihin ryhmäläisiin. Silloin kun ei voi luottaa, niin nekin 

vähäiset vuorovaikutustaidot, jotka vanki omaa, ovat varautuneita ja pinnallisia.  

Tätä asennetta tukee suljettujen osastojen kulttuuriin juurtunut periaate, ettei liian 

suurta avoimuutta ole hyvä osoittaa, kaikkein vähiten henkilökunnan kanssa. ”Yks 

vanha herra anto mulle hyvän vinkin: lusi vaan omaa kakkua, älä keskity muihin – 

lusi omaa kakkua, se on paljo helpompaa”.
168

 Tämä paljoilta vankilakulttuurissa 

esiintyviltä käytänteiltä suojaava ohje osoittautuu kuitenkin esteeksi muutokselle. 

 Luottamuksen rakentaminen vankilassa edellyttää pitkäjänteisyyttä ja 

kärsivällisyyttä henkilökunnalta, mutta varsinkin vangilta itseltä. Terapiaan 

osallistuvan yksi haaste on oppia pois näkemyksestä, että on vaarallista näyttää 

omaa heikkoutta ryhmän muille vangeille. Heikkouden peittäminen vankilassa on 

tarpeen turvakeinona suojella itseä, jotta muut vangit eivät käytä sitä hyväkseen. 

Luottamaan oppimisen haaste tulee ymmärretyksi vangin aikaisempaa 

elämänkokemusta vasten. Ihmisiin luottamisella on ollut huonot seuraamukset.
169

 

 Vankilan suljetulla osastolla haastateltavien joukossa oli yksi, joka oli 

aloittanut kesken jääneen peruskoulun yhdeksännen luokan suorittamisen. Hän 

kävi myös kurssia, jolla valmennettiin siviilielämään. Hänen mukaansa päivät 

vankilassa olivat hyvärytmisiä ja hän kertoi niiden menevän rutiinilla ja nopeasti. 

Hän mainitsi opiskelutahdin olevan rennompaa, eivätkä säännöt olleet niin 

hallitsevia, kuin normaalikouluissa. Mikäli opetusta ei aina jakseta seurata, niin 

silloin on hiukan pidemmän tauon aika. Sain kuvan, että opetus tyyliltään sopeutui 

oppilaisiin, eikä päinvastoin. Oppiminen koettiin helpommaksi. 
170

 Tämä 

haastattelemani kykeni analysoimaan ja ilmaisemaan tahtotilaansa ja 

kokonaistilaansa hyvin. Hänellä oli pyrkimys fiksujen miesten laisiksi eli 

kantamaan vastuunsa lapsesta ja olemaan perheensä parissa arjessa. Vuoden 

päivät jo päihteettömänä olleena hänen suunnitelmiinsa kuului tulevassa 

vapaudessa pyrkiä takaisin Diakonissalaitokselle jatkamaan opiskelua. Paikka oli 

tuttu, sillä hän on jo kerran ollut aloittamassa opintojaan siellä. Aiemmat opinnot 

keskeytyivät, kun motivaatio muutokseen ei ollut vielä tarpeeksi vahva ja 

rikollinen elämä johti uudelleen vankilaan. Ajokortista häneltä puuttuu enää 

insinööriajo ja haaveena oli kuljetusala tai vastaava.
171
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5.2 Vangista yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi 

Krissiläisten kohdalla aineistosta nousi selkeästi kolme aluetta, joilla oli 

vaikutusta kuntoutuksen etenemisessä. Ryhmäterapiat, yksilökeskustelut 

psykologin kanssa ja vankilapastoritapaamiset olivat suurimerkityksellisiä silloin, 

kun vahvistettiin ja rakennettiin uutta identiteettiä. Tämä ryhmä yksimielisesti 

myös myönsi, että psykologi, pastori ja päihdetyöntekijä - tapaamiset 

hyödynnettiin siksikin, että ne tarjosivat mahdollisuuden päästä pois sellin 

yksinäisyydestä ja toivat vaihtelua päiviin.  

Krissiläisten kohdalla huomasin, että asteittain tuomioiden uusiutuessa, kun 

ensin kasvoi halu päihteettömyyteen, niin vasta sen jälkeen kyettiin aloittamaan 

opiskeleminen. Terapioiden aikana kehittynyt kommunikointikyky oli tarpeen 

uusien asioiden edessä.  

 
Juttelin psykologin, pastorin ja päihdetyöntekijöiden kanssa siell vankilassa. Et et 

sieltä mä sit niinku, mä ajattelin, et tuleeks must enää mitään, ku mä oon puolet 

elämästäni niin sanotusti pyöriny rikollisten ja narkkareiden kaa ja sosiaaliset taidot 

ja ne keskusteluaiheet on pyöriny rikoksissa, naisissa, huumeissa. Ja muistan, et 

aina ku oltiin jossain sukutilaisuudessa, hautajaisissa tai häissä, ni tai jotain, joku 

sukulainen tuli kysyyn, miten on menny? No, ihan hyvin. No mitä sä oot tehny? 

Saman tien pumppu alko hakkaa tai hiki alko puskee, ku ei tienny, miten olla 

normaalien ihmisten kanssa. Et se mua niin ku oli isoin huoli, et pystynkö mä ikinä 

niin ku tuleen normaali-ihmisten kans toimeen. Olla työpaikoilla, olla kokouksissa, 

tuottaa normaalii keskusteluaiheita. Koska ne kaikki sosiaaliset taidot oli niin 

sanotusti jäännyt sinne 15 -vuotiaan tasolle ja tunteet. Eli kaikki piti niin sanotusti 

harjoitella alusta. Mä pelkäsin.
172

 

 

Krissiläiset mainitsivat useaan kertaan, että muun muassa vankilapastorin kanssa 

juteltiin paljon tai naurettiin vaan, juteltiin ihan mistä vaan. Myös Kalterit taakse 

® -kurssilla keskitytään jutteluun. Teemana voi olla mikä vaan arkipäiväinen asia. 

Juttelulla on kuitenkin syvempi merkitys kuin vain ajankulu. Sen tarkoitus on 

antaa vangille muuta ajateltavaa kuin ne, mitkä ovat aiemmin hallinneet ajatuksia, 

eli päihteet ja rikollinen elämäntapa.
173

 

Tutkimukseni tekee mielenkiintoiseksi kolme niin erilaista haastateltavien 

ryhmää. Krissiläisten kohdalla kyky kommunikoida ja analysoida omaa 

kehityskulkua antoi hyvää vertailukohtaa keravalaisten tilaan ja asemaan 

meneillään olevassa kuntoutuksen vaiheessaan. Esittäessäni krissiläisille 

kysymykseni, mikä voi muuttaa ihmistä, jokainen vastasi viivyttelemättä sen 

olevan oman tahtotilan. Tämän lisäksi yksi mainitsi myös pelon. Pelko, samoin 

kuin oma tahto kasvattaa motivaatiota. Eniten häntä oli ahdistanut 
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kuolemanpelko, mutta myös painajaismainen unimaailma, molemmat enemmän 

kuin kiinnijäämisen pelko. Myös läheisten menettäminen pelotti, eikä vähiten 

oman lapsen menettäminen. Vankila koettiin pysäyttävänä paikkana ja toi 

helpotusta pelkotilaan. Terapioiden aikana alkoi tuntua, että täähän saattaa 

toimia. Päihteiden jättäminen pelotti, kuinka voi kestää kaikki vieroitusoireet.
174

  

Tunteista ja kokemuksista puhuminen oli välttämätöntä, jotta itseä opittiin 

analysoimaan ja myös arvostamaan. Mieleenpainuva kuvaus outojen ja ihanien 

tunteiden kohtaamisesta oli haastateltavani kuvaus rakastumisesta. Miten hienolta 

tuntui huomata olevansa aidosti ihastunut ja rakastunut. 

 

Aina sivuuttanu murheet ja huolet ja hyvät fiilikset. Et enhän mä tienny, miltä 

normaali ihminen, et miltä niin ku tuntuu (sanoo hitaasti) ja ja se, että ku pikku 

hiljaa, mulla meni varmaan vuosi, et alko tuntee niin ku normaalisti. Mut ku mä 

en voinnu tietää, et onko tää aitoa, rakkautta vai mitä tää on.
175

 

 

Kris ry ja muut vankeja tukevat järjestöt olivat tulleet tutuksi vapautuneiden 

vankien ryhmälle jo vankilaoloaikana. Yhdistyksen toiminta avautui paremmin, 

kun samaan aikaan käytiin viikoittain vahvasti tukien -ohjelmassa. Siirtyminen 

Kris ry:n toimintaan antoi mahdollisuuden irtaantua muista terapiaryhmistä. 

Yhdistyksen henkilökunta eli entiset vangit tarjosivat parasta vertaistukea oman 

kokemushistoriansa kautta.  

Yksi haastattelemani kuvaili vapautumistaan ihanteelliseksi. Koevapauden 

päätyttyä ja palautettuaan seurantapannan Keravan vankilaan, mikään arjessa ei 

muuttunut. Hän jatkoi ja jatkaa edelleen työntekoaan tunnetilassa: 

 

Mull on poika, ajokortti, duunipaikka, valmistun nuoriso-ohjaajaks ja mitä 

enempää vois elämältä toivoa, ja oon terve. Työkenttää riittää, no näin niinku 

meidän kesken, mä teen kahta työtä, vaikka yhdestä maksetaan.
176

 

 

Jokainen haastattelemani krissiläinen käy vankiloissa puhumassa kokemuksistaan 

ja kertomassa selviytymistarinaansa. Omasta mielestäänkin puhumaan oppimisen 

kehittyminen omalla kohdallaan oli jotain sellaista, mitä ei voi helposti uskoa 

todeksi, kun muistelee alkuaikoja oppimisen polulla. Tutkimukseni ajankohtana 

oli meneillään neuvottelut krissiläisten ja Keravan vankilan henkilökunnan 
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kanssa, voitaisiinko kahdenkeskisiä vierailuja laajentaa koskemaan myös suljettua 

osastoa. Suljetulla osastolla vankeja oli mahdollista tavata vain ryhmissä. 

 
 Ni nyt ne siell vankilas pohtii, et voisko, ettei vaan päihteettömällä osastolla, et 

oisko mahdollista, ett alotetaan pitää suljetunki osaston jätkille tätä Kris toimintaa 

kertoo omaa selviytymistarinaa. Meill on hyvät välit sinne ja ne on ottanu Krissin 

toiminnan hyvin vastaan. Et me, entiset rosvot, ni aika hienosti ne antaa meidän 

kulkee. Ja on niin ku iso luotto sinne.
177

 

 

Myös koulut, lähinnä yläasteet, pyytävät krissiläisiä puhumaan ja kertomaan 

elämäntarinaansa
178

. Vierailut vahvistavat krissiläisten itsetuntoa ja kasvattavat 

uskoa omiin kykyihin, kun on mentävä oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja 

otettava haaste vastaan uuden ja erilaisen edessä.  

 
Et jos mä joka päivä oisin vaan aina siellä ryhmis ja omassa mielessä hokisin, 

mulla on tää ongelma, mulla on tää ongelma, et (mainitsee nimensä) mä oon 

addikti. Mähän tiesin sen jo, elämässä on mentävä eteenpäin.
179

 

 

Kaikki krissiläiset olivat kouluttautumassa yhdistyksen työntekijöiksi. 

Aikaisemman taustansa perusteella esimerkiksi vastuualueeksi määrittyi 

nuorisotyö
180

.  Kaksi neljästä oli parhaillaan opiskelemassa ammattiopistossa 

päihdetyöntekijöiksi. 

 

Mä oon niin ku työkokeilus täällä, ku mä oon opiskelijana, myös. Mä opiskelen 

päihdetyötä. Omniassa. Noo, kyllä joo (sanoo nimen eli haastateltavani C2) 

kanssa haettiin yhdessä ja molemmat päästiin.
181

 

 

Ku mull ei o mitään ammattii, eikä niin, ku oon koko elämäni käyttäny aineita ja 

eläny niin ku rosvoomalla. Niinku mä sit mietin, et tos vois mullekin ammatti ja 

sit mä aloin vankilas niinku haaveilee, et must tulis vankilatyöntekijä ja sit se on 

vähä mennykki silleen. Ja sit mä aloin niinku haavelee siitä jutusta ja nyt mä oon 

ollu täällä vuoden. Tammikuussa tulee vuosi, ku oon ollu täällä (Kriss ry). Nyt 

teen sitä työtä isolla kädellä, mitä mä ajattelin jo sillo tekeväni.
182

 

 

Päihderiippuvuutta toipumisprosessina tutkineen Satu Lahtinen-Antonakiksen 

mukaan siirryttäessä toipumisen ylläpitovaiheeseen, toipuja on jo paljon pohtinut 

itseään ja elämäänsä. On tapahtunut henkistä kasvua. On opittu luottamaan ja 
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tunnetaan tyytyväisyyttä omaan itseen ja myös kanssaihmisiin ja yhteiskuntaa 

kohtaan. Vahvan päihdetaustan jälkeen ja siitä toivuttua elämälle muodostuu 

syvyyttä, jota ilman päihdekokemusta ei olisi. Rankka menneisyys voi muodostua 

voimavaraksi myös herkkyyden ja hengellisyyden esiintulossa ja toteutuksessa.
183

  

6. Hengellisyys kuntoutuksen tukena 
Kolmas teema tutkimuksessani on hengellisyys ja kuinka se tukee vankia 

kokonaiskuntoutuksessa. Tutkimusta tehdessäni juuri tämä alue yllätti minut 

täysin. Tekstissäni aiemmin mainitsin, että vierastin uskonnollisuutta 

vankilakontekstissa. Tulin muurien ulkopuolelta sisäpuolelle vankien maailmaan 

kohdatakseni sellaista vahvaa rehellistä aitoutta ihmisessä, jollaista en koskaan 

aiemmin ole kohdannut. Kuntoutuessaan vanki luo uudelleen elämänsä 

perustuksia ja erilaisia ihmissuhteita, tutkiskelee itseään ja hyödyntää uskonnon 

antamia mahdollisuuksia siinä. Aineistoni oli tämän teeman suhteen niin 

yhtenevä, etten tulkitse sitä enää janana, vaan kokonaisuutena. Joukossa oli niitä, 

jotka sivuuttivat uskonnosta puhumisen muutamalla lauseella, mutta yhtään 

negatiivissävytteistä lausetta en kuullut. 

Rangaistusajansuunnitelmasta kuntoutuksen osalta on nykyään poistettu 

osallistumispakko Jumalanpalveluksiin ja muihin vankilassa toteutettaviin 

hengellisiin keskusteluryhmiin.
184

 Hengelliset asiat ovat kuitenkin mukana 

rangaistusajansuunnitelmassa sisällytettynä muuhun kuntoutukseen. KISKO -

ohjelma koostuu kahdestatoista kuntouttamisen askeleesta, joista viides askel on 

keskustelua pastorin kanssa. Oppilaalle nimetään ohjelman ajaksi myös oma 

kummi, joka usein on juuri vankilapastori.  

 

 

Viides askel, missä voi puhuu, et ei jäis mitään salaisuuksia, joo, pastorin kans tai 

kummin kanssa, joka on yleensä pastori ollu. Ite mietin niit salaisuuksii, mitä itellä 

on ollu. Juha (pastori) oli meidän kans joulujuhlas, se oli hyvä juttu kans. Hän saa 

osallistuu meidän kans tekemiseen, mut me ei muun vankilan kanssa. 
No tota, mä oon silleen oon vähä, uskon, et Jumala on olemassa. Joku meitä 

suurempi voima on. Uskon hyvään ja pahaan. Ja et jos palvelee hyviä voimia, ni 

voi odottaa, et elämäs tapahtuuki jotain hyvää. Sillon ku oon käyttäny, ni oon 

palvonu pahuutta, mut kuitenki toivonu, et jotain hyvää tapahtuis ja elämään tulis. 

En osaa sanoa, onks se Jumala, jota lähden seuraamaan, mut sellaisii hyviä arvoja 

kunnioitan. Kyll mä monesti rukoilen, ku mä meen nukkuun. Oon nähny, et 

ihminen voi kasvaa sen myötä, ku tekee työtä. Se ei riitä, et mä pidättäydyn 

päihteiden käytöstä, se pitää tapahtua täällä (näyttää päätään) se muutos.
185   
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Vankilassa esiintyy kirkon ja Rikosseuraamuslaitoksen tuoreen tutkimuksen 

mukaan hiljaista, mutta vahvaa uskoa. Tutkimuksesta on vasta ilmestynyt raportti, 

varsinainen tutkimus julkaistaan myöhemmin. Raportin laatija, kirkkohallituksen 

asiantuntija Sami Puumala sanoo yhteenvedossaan, että vangin kohdalla kyseessä 

on toisenlainen muutos, kuin voimakas uskonnollinen kääntymiskokemus. 

Raportin mukaan kaksi kolmesta vangista ottaa osaa Jumalanpalveluksiin ja tapaa 

henkilökohtaisissa keskusteluissa vankilapastoria tai diakonia. Puumalan mukaan 

vankilassa tapahtuu selvästi jotain erilaista kuin muualla yhteiskunnassa. Vankila 

on ikään kuin pakollinen retriitti, jonka aikana uskonnollisuus voi nousta 

pintaan.
186

 Puumalan raportin sisältö tukee omaa kokemaani vankeja 

kohdatessani.  

Sain mahdollisuuden osallistua Jumalanpalveluksen viettoon ja toteutukseen 

Keravan vankilassa tammikuussa 2015 lukemalla päivän tekstiin kuuluvan 

lukukappaleen ja jakamalla ehtoollisviinin. Keravan vankila-alueella on erillinen 

rakennus, jossa on iso kirkkosali ja siellä on istumapaikkoja 160:lle. Suuruus 

selittyy juuri entisajan osallistumispakolla kuntouttamisessa eli paikka on oltava 

varattuna jokaiselle vangille. Yleensä sunnuntain messuun osallistuu pastori 

Niemen kertoman mukaan noin kymmenen vankia.  

Sali on sisäseiniltään vaaleansininen. Alttaritaulu kuvaa Jeesuksen 

taivaaseen ottamista. Salin takaosan seinällä on jo vapautuneen vangin maalama 

taulu viimeisestä ehtoollisesta. Vankeja tuotiin vartijoiden saatossa saliin 

kahdeksan. Olin kirkon ovella heitä vastassa ja jakamassa virsikirjoja. He 

valitsivat paikkansa kirkkosalista hajallaan toisistaan keskirivinpenkeistä. Virsien 

veisuuseen ja yhteen ääneen rukouksiin vangit osallistuivat aktiivisesti ja 

ehtoollisen viettoon heistä otti osaa neljä. Rukoillessaan he ristivät kätensä ja 

painoivat päänsä alas. Tunnelma salissa oli yhteinen ja samalla hyvin intiimi. 

Vankilapastorin toteuttama messu oli pelkistetty, siitä oli hänen mukaansa riisuttu 

pois kaikki turha. Tilaisuus oli kohdistettu vangeille heidät ja vankila ympäristönä 

huomioiden. Saarnan sisällöstä jokainen kuulija pystyi poimimaan kohdan, joka 

oli osoitettu juuri hänelle. Sain olla osallisena yhteisöllisessä 

sielunhoitotapahtumassa.
187
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Moni vankilatuomiota suorittavista haastateltavistani kertoi osallistuneensa 

sunnuntaisin Jumalanpalveluksen viettoon. Pastorin kanssa viikoittaisilla 

kahdenkeskisillä tapaamisilla käytiin läpi omia asioita.  Raamattua luettiin myös 

yhdessä, ja pohdittiin sen sanomaa suhteutettuna omaan elämän. Jokainen heistä 

mainitsi, että pastorin kanssa on hyvät ja avoimet välit ja että hänen kanssaan voi 

luottamuksella puhua niin kuin kaverille puhutaan, ihan mistä vaan. ”Mä voin 

luottaa siihen ja hän haluu auttaa mua ja välittää niistä asioista”.
188

 Pastorin 

kanssa kohtaamiset ja keskustelut koettiin myös vahvistusta antavina ja erityisesti 

ne vahvistivat vankia luottamaan itseensä. Haastateltavani koki tarpeelliseksi 

saada viikoittain muistuttamista siitä, mikä hänen oma tavoitteensa vankila-ajalle 

on
189

. 

 

Joka viikonloppu oon kirkossa ja lisäks pastorin kaa on tavattu noin kerran 

viikossa. Joo, mut joskus ku me tavataan, me saatetaan puhuu kuulumisii vaik 

puolki tuntii. Välill heittää vitsii ja naureskella. Kuitenki ollaan sit pystytty 

miettimään Jumalan sanaa, ehkä yhdessä luettu Raamattuu ja pohdittu. Mull on 

pastorin kaa hyvät välit. Mä oon tääl ollu enneki ja oon sillonki pastorin kaa yhdes 

mietitty mun asioita ja miten niitä sais paremmiks. Mä oon pastorille suoraan 

voinnu kertoo sellasta, mitä en vartijoille voi. Mä voisin vaik sanoo pastorille, et 

mä retkahdin nyt.
190

  

 

Vankilan muun maailman pois sulkevalla ympäristöllä voi olla vaikutusta siihen, 

että hengelliset asiat ja vankilapastorivierailut koetaan niin suurimerkityksiksi. 

Tarve tulla kuulluksi ja saada puhua aroistakin asioista korostui tärkeänä jokaisen 

haastateltavani kohdalla. Joukossa oli myös lausahduksia, jotka paljastivat 

uskonnollisen tekstin olevan vierasta ja vaikeaakin. ”Periaattees uutta asiaa, vaik 

siit ois kuinka lukenu. Joskus tuntuu puurolta”. Kysyessäni, onko Raamatun 

tekstiin tutustuminen auttanut häntä, sain nopean vastauksen: ”On paljonki apuu. 

Usko ei oo hihhulia mulle eikä vaimolle”.
191

 

Myös se koettiin erilaisemmaksi kuin muissa vankiloissa, että pastorin oven 

taakse sai tulla koputtamaan milloin vain. Myös silloin, kun käytävällä kohdattiin, 

voitiin jutella vaikka aina kulloinkin meneillään olevasta kriisistä. Tehdessäni 

haastatteluja, pastorin ovikello soi useampaankin kertaan, vain yksi soittokerta, 

kuin kokeilumielessä eli soitto ei ollut häiriöksi meneillään olevalle haastattelulle. 

Kahdenkeskiset tapaamiset voivat Niemen mukaan olla irrallisia toisistaan tai 

niillä voi olla kytkös edelliseen ja viedä jo seuraavaan. Haastattelujeni perusteella 
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minulle muodostui kuva hyvästä, tärkeästä ja rennosta kaverisuhteesta, jossa 

kyettiin myös puhumaan aroistakin asioista luottamuksella. 

Yksi haastateltavistani oli suorittanut vankilassa oloaikanaan rippikoulun. 

Konfirmaatiotilaisuudessa oli läsnä vain pastori ja vanki itse. Konfirmaatiolla oli 

selkeästi suuri merkitys hänelle. Vangilla olisi ollut lupa kutsua tilaisuuteen myös 

vaimonsa ja poikansa, mutta hän halusi tulla konfirmoiduksi kahden kesken 

pastorin seurassa.
192

 

 Konfirmaatiossa rippilapsi saa siunauksen uuteen elämänvaiheeseensa. 

Rippikoulussa on mahdollista pohtia elämää ja pysähtyä miettimään, missä nyt 

mennään. Konfirmaatiossa on läsnä sama armo kuin kasteessa.
193

 Ehtoollinen 

myös vahvistaa kasteessa saatua lupausta iankaikkisesta elämästä. Moltmann 

käsittelee sanaa lupaus (promise) ilmoituksena tulevasta, joka koskettaa meitä 

kaikkia yksilöinä. Konfirmaatiohetkessä hetkessä on läsnä paljon toivoa 

mahdollisuudesta kasvaa ihmisenä ja löytää uusia arvoja elämälleen. Se on myös 

vangin itselleen antama lupaus halusta muuttua. Moltmannia soveltaakseni, 

konfirmoitava vanki oli hetkessä, jossa oli mahdollista alkaa luomaan omaa, 

erilaista historiakertomustaan.
194

  

 Haastatellessani krissiläisiä, huomasin heidän tuntevan ylpeyttäkin siitä, että 

olivat kyenneet pitämään itselleen ja läheisilleen antamansa lupauksen. He 

ymmärsivät myös aiemman elämäntyylinsä arvon: ”Päivääkään en vaihtaisi pois, 

se on muokannut nyt tällaisen ihmisen(hymyilee).
195

 Muutos on monitasoinen ja 

kokemuksellinen prosessi. Kokonaismuutoksen kannalta tarkasteltuna ymmärsin 

myös sen merkityksen tärkeyden, jonka haastateltavani antoivat erilaisille 

kokemuksilleen. 

 Totutuista tavoista irti pääseminen on helpompaa silloin, kun saadaan jotain 

uutta tilalle. Sielunhoidollisesti kyseessä on niiden asioiden ja tunteiden 

kasvotusten kohtaamisesta, jotka autettava helposti torjuu tai pyrkii välttämään. 

Professori, sielunhoidon tutkija ja pappi Paavo Kettunen puhuu konfrontaatiosta, 

jonka tavoitteena on saada asiakas ymmärtämään itseään ja selkeyttämään 

todellisuutta, jossa elää. Konfrontaatio kohdistuu asiakkaan sisäiseen maailmaan 

ja vuorovaikutukseen toisten kanssa. Mikäli ihminen on hyvin puolustuksellinen 
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ja torjuva, konfrontaatiossa ei onnistuta. Konfrontaatio merkitsee totuuden 

puhumista rakkaudella.
196

  

 Vankeusrangaistuksen jälkeen raamatulliset asiat valitettavasti usein 

unohtuu ja vapaus otetaan vastaan entisin totutuin ja odotetuin rituaalein.
197

 Mutta 

haastatellessani krissiläisiä, sain huomata, että pastoritapaamiset eivät olleet 

unohtuneet. Niille annettiin suuri arvo. Ne haastateltavani, jotka olivat tavanneet 

Juha Niemen ja kuulivat, että menen häntä tapaamaan, pyysivät, että vien heiltä 

terveisiä. Muistivat Niemeä älykkäänä miehenä, joka antoi paljon ajateltavaa ja 

pohdittavaa vankila-aikana ja jälkeenpäinkin.  

 

Joo, mä kävin paljo juttelemassa, omasta tahdosta. Sillo ku mä menin 

päihteettömälle osastolle, lähdin tälle raittiille tielle. Ni mä kävin pastorin kaa 

juttelee melke kerran viikossa. Tai mulla oliki kerran viikossa hänen luo aika. 

Juteltiin sellasii tunnin sessioita. Mä kerroin ihan omasta elämästä ja omasta 

mielestä. Siitä, mitä mun päässä liikkuu, hyvin niinku vapaasti, ei hän niin ku 

uskontoo eikä mitään tyrkyttäny, mitään seurakuntii. Hyvin älykäs mies. 

Ymmärsi tosi hyvin, et sillee, et mies ajattelee samalla lailla. Vaik hänell ei ollu 

sellast omaa taustaa, mutta huomas kyllä.
198

  

 

Television dokumentti, Tuomio-ilta, kiteytti hyvin ohjelman yhteenvedossa, että 

paras kuntoutus tapahtuu aina ihmisten välillä, ihmisten kohtaamisissa. 

Kuntoutusohjelman perustarkoitus on tuoda fokus kuntoutukseen. Vankilalta ei 

voi edellyttää kuntoutusta ongelmiin, jotka ovat syntyneet ja muokkaantuneet 

ajalla ennen tuomiota. 
199

  

Kolmella krissiläisellä oli samansuuntainen mielipide vankilapastorin 

roolista ja merkityksestä kuntoutuksessa. Muistikuvat eivät kaikilla kuitenkaan 

enää olleet aivan selkeitä. Pastoritapaamiset koettiin osittain vaihteluna päivissä ja 

keskustelujen aihealueet muistettiin melko yhteneviksi psykologin kanssa 

käytyihin. Pastorin kanssa keskustelut olivat vapaampia, luottamuksellisempia ja 

avoimempia.  

 

Sano terveisiä, se on mahtava, se anto mulle niin paljo semmoisii –ääh- oivalluksia. 

Tää pastori kysy, et mikä sun gameplan vankila-ajalle on ollu? Ni mä aloin iteki 

miettii, et erittäin hyvä kysymys. Pidin puoltoista vuotta päiväkirjaa vankilassa. 

Mull oli joko normipäivä tai ok päivä. Normi oli, et joku vitutti tai otti päähän. 

Normipäivii oli viis viikossa. Omall asenteella yritin luoda parempaa oloa siellä.
200

 

                                                 
196

 Kettunen 2013, 140‒141. 
197

 Niemi, tapaaminen 18.1.2015. 
198

 C1.  
199

 Dokumentti A2-ilta.  
200

 C2.  



59 

 

 

Pastoraalisessa sielunhoidossa toteutetaan terapeuttista mallia sen mukaan, mikä 

kulloinkin on sopivaa asiakkaan tarpeet ja kyvyt huomioiden. 

Tavoitesuuntautuneet tapaamiset aloitetaan usein small talkilla ja edetään sen 

mukaan, mitä keskustelussa nousee esiin. Päiväkirjan kirjoittamistehtävän 

tarkoituksena on myös synnyttää uusia keskustelunaiheita seuraavaan tapaamiseen 

sen lisäksi, että se selkiyttää todellisuutta ja synnyttää omaa motivaatiota ja halua 

muuttaa sitä eli omaa itseä.
201

  

 Pastorin kanssa jutellessa ajatukset saatiin keskitettyä tulevaisuuteen. Yksin 

ollessaankin vangin voi sanoa käyvän keskustelua jonkun kanssa, ajatuksissaan tai 

rukoilemalla.  

 

Mutta mä vieläkin satunnaisesti teen sen saman iltarukouksen millä mä aloitin 

silloin Kilon poliisissa: mä en oo mitään muuta pyytäny ku terveyttä ja voimaa 

mun lähimmille ystäville ja ittelleni. Mut kyll mä luulen, et joihinkin on vastattu 

ja jotain on.
202

  

 

Haastateltavani kuvasi hyvin rukouksen tuomaa mahdollisuutta päästä edes 

hetkeksi irti ja pakoon, pois siitä tilasta ja ahdistuksen tunteen synnyttämästä 

tilanteestaan. Rukous toi helpotusta yksinäisyydessä, jossa vanki koki myös 

pelkoa.203 Filosofi Martin Buberin antaa tälle toiseudelle eli Sinälle merkityksen. 

Hänen mukaansa Sinällä on transsendenttinen piirre, jossa jokin Jumalallisena 

pidetty inhimillistyy. Buberin tulkinnassa on myös mystisyyttä. Tällä hän 

tarkoittaa sisäänpäin katsomista eli minuutta ja sen roolin uudelleen arviointia.
204

 

Minäkeskeisyys sopii mielestäni hyvin vankilakontekstiin, jossa esimerkiksi 

eristyksessä ollessaan minästä tulee havainnoinnin keskipiste eli subjekti. On 

aikaa olla ja kuulla omaa sisintään. Miettiä muutosta. 

Krissiläisistä kukaan ei poissulkenut itsestään hengellisyyttä. Uskonnon 

harjoittaminen tai osallistuminen ei kuitenkaan jatkunut aktiivisesti kenelläkään 

enää vapaudessa. Vankila-aika ja sen myötä tulleet pelot olivat nostaneet 

ajatuksen Korkeimmasta Voimasta hetkittäin vahvastikin mieleen. 
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Jotenki ku mä siellä sellissä Riihimäellä vierotusoireissa olin, niin ainoo 

mahdollisuus oli iskee kädet ristiin, tälleen näin (näyttää), uskoin et jonkun 

näkönen voima oli läsnä, oli vahvat epäilyt, etten mä kestäis ees niit vierotusoireita, 

kumminki kestin, ja siellä se hengellisyys oli jotenkin läsnä, ja mut se kuitenkin oli 

katoavaa, mitä pidemmälle pääs, ja sitten oikeestaan uudelleen, kun esim näissä 

Nimettömissä Narkomaaneissa puhutaan Korkeemmasta Voimasta, niin kyll mä 

jotenkin kokoajan, niin usko Korkeempaan voimaan on.
205

 

 

Spontaanin kuntoutuksen kokeneellekin uskon asiat kuuluivat nyt vapaudessa 

omalla tavallaan päivittäisiin rutiineihin. Aikaiset aamulenkit koiran kanssa olivat 

päivän kohokohtia. Syrjään vetäytyminen ja halu olla ulkopuolella eivät 

välttämättä ole negatiivisia tunnetiloja. Vankila-ajan kokemusten kautta voi myös 

kasvaa tietoiseen ja omavalintaiseen ulkopuolisuuteen. Hiljaisuudessa on 

mahdollista päästä kaikkein lähemmäs omaa itseä ja Jumalaansa. Sanotaan, että 

kaikki merkityksellinen tapahtuu periferiassa. Periferia sanan alkuperäinen 

merkitys on sieluntila.
206

 Nykyään sanaa käytetään synonyymina ilmaistaessa 

mitä tahansa syrjäseutua. 

 

No mä uskon Jumalaan, mull on sellanen Toteemi tuoll metsässä, mä en tartte 

mitään isoo kulissii, muutaka, mä käyn siell, manaan ja potkasen sitä Toteemii, ku 

oikeen vituttaa, mut kyll mä sit kiitän ja niin poispäin. En mä sen enempää 

hallelujaa siihen tarvii.
207

 

 

Haasteellisesti määriteltävissä oleva spiritualiteetti toteutui hänen kohdallaan 

ymmärryksenä, että jotain suurempaa on minun itseni takana. Tutkija Kimmo 

Ketolan mukaan spiritualiteetin käsitettä voi käyttää myös kristillisen teologian 

ulkopuolella, ei-uskonnollisin sisällöin. Elämän tarkoitusta voi pohtia myös ilman 

yhteyttä mihinkään uskonnollisuuteen.
208

  

Tämä haastateltavani tuntui olevan tasapainossa myös oman uskonsa 

kanssa. Ihminen kaipaa dialogista yhteyttä Luojaansa. Professori Heikki Kotila 

viittaa Martin Buberin Minä-Sinä -yhteyteen. Kotilan mukaan ihminen toivoo, 

että Jumala puhuttelisi häntä. Ihmisen toiveena on, että kokisi tulevansa nähdyksi 

juuri sellaisena kuin mitä on ja millaiseksi itsensä tunnistaa. Tässä 

yksinkertaisessa ja aidossa kohtaamisessa voi sanoa olevan kyseessä elämää 

antavasta dialogista.
209
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Mielenkiintoinen näkökulma vapauteen paljastui yhden haastateltavani 

kohdalla hänen pohtiessaan vankila-aikojaan ja niiden vaikutuksia elämäänsä. 

Kun taustalla on lapsuus laitoksissa ja 16-vuotiaana ensimmäisen kerran saatu 

vankilatuomio, niin vankila koettiin vapautta parempana paikkana. Vankila-aika 

oli kuntoutuslomaa, joka lusittiin ilman päihteitä. Vankila-ajan lomalta siirryttiin 

vapauteen ja sen moninaisiin haasteisiin, joita oli vaikea kestää ilman päihteitä.  

 

Oon sen verran laitostunu kaveri, oli aikoja et otti päähän, ku oli vapaus viety. Jos 

oli siviiliasiat viel niin ku huonoll mallilla, et siviilis oli sellasta. Omalla kohdalla 

se on ollu mun pelastus, et mä oon näinki hyvässä kunnossa päästä, en mä ny sano 

et täysillä meen. Vankila on ollu mun pelastus. Ne on ollu mulle sellaisii 

pysähdysjutuja. Tottakai se välillä on syönny, ku vapaus on viety. Oon ollu niin 

paljo koulukodeissa nuorempana ja niin mä oon tottunu siihen, et mä en samalla 

tavalla osaa, rehellisesti sanottuna arvostaa vapautta ku esim sinä tai sellanen 

ihminen, joka ei o ollu vankilassa.
210

 

 

Vankila-ajan ymmärsin koettavan vapautta parempana paikkana ja aikana silloin, 

kun alettiin ymmärtää sen osuus ja antama mahdollisuus omakohtaisessa 

muutosprosessissa. 

 

7. Pohdintaa  

7.1 Ensikertalaisten rangaistusajansuunnitelma 

Alkuperäinen kiinnostukseni kohde tutkimuksen suunnitteluvaiheessa oli nuoret, 

ensikertalaiset vangit ja heidän kuntoutuksensa. Tutkimukseni tekoaikana 

Keravan vankilassa ei ollut ensikertalaisia, joten esitin jokaiselle krissiläiselle 

kysymyksen, kuinka he muuttaisivat omakohtaisen kokemuksensa pohjalta 

ensikertalaisen rangaistusajansuunnitelmaa ja tuomiokäytäntöä Suomessa. 

Krissiläisistä kaksi neljästä lukeutuivat ensikertalaisiksi eli heillä oli kokemusta 

ainoastaan yhdestä pitkästä vankilatuomiosta
211

. Jokaisen neljän mielestä vankila 

paikkana ei nykyisen käytännön mukaan ole kuntouttava paikka ensikertalaiselle. 

Edelleen pitäisi olla toiminnassa erilliset nuorisovankilat, joissa ei ole niin syvään 

juurtunutta vankilakulttuuria. 
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Se nyt on semmonen, ehkä vielä selvempi, et joku talo ihan ensikertalaisille. 

Nykyään se on viel niin, ettei mitään logiikkaa. Ehkä mieluummin tekisin niin, et 

yks talo ois ihan selvästi (sanoo hitaasti painottaen) niin ku ensikertalaisille ja 

ehkä jotenki, et niiden kaa tehtäis sitte alusta lähtien, en tiedä minkälaista työtä, 

mutta alusta lähtien tota, semmosta jotenkin tiiviimpää työtä. Ettei niit vaan 

laiteta vankilaan. Käy koulua, me päihteettömälle, oma talo. Nään jotenki, et se 

on sellanen, totta kai pitää panostaa niihinki, jotka on ollu 10 kertaa, sitä mä en 

tarkota, mut mä näen siin ois semmonen niinku mahdollisuus vaikuttaa 

vankilukuun, että ketä ensimmäistä kertaa, ni niitten kans tehtäis vielä lujemmin 

töitä.
212

 

 Syrjäytymisen ehkäisemisessä ja korjaamisessa suuri merkitys on, että 

vapauduttuaan vanki kuuluu ja sitoutuu johonkin yhteisöön. Päivittäinen 

vuorovaikutus, kohtaaminen ja yhteistoiminta vaikuttavat kokonaisvaltaiseen 

hyvinvointiin
213

. Haastattelemani krissiläiset omakohtaisten kokemuksiensa kautta 

ymmärsivät, että juuri Kris ry:n kaltaiset yhteisöt ovat yksi vaihtoehto etsittäessä 

oikeita toimintaympäristöjä nuoren ensikertalaisen kuntoutukselle.  

 
Mulhan on paljo ideoita, ettei ne joutuis vankilaan, vaan ne pääsis meidän hoiviin 

ja me pystyttäis muuttaa niitä. Oon suunnitellu KrissCamppii, et ois oma talo, mis 

on erilaisii työpajoja, erilaisii harrastemahdollisuuksii, on musiikkii on taidetta, 

asutaan, niin sanotusti. Tuomari sanoo, joudut vankilaan tai sit KrissCampille, mut 

jos mokaat, niin tuomio astuu käytäntöön. Et on niin ku koevapaus, tietyt vapaudet, 

mut tietyt ehdot. Ennen viel sit, et ne ois tullu meille (krissiläisille) tutuiksi ennen 

tuomion antamista. ja tietäis sen, et hänell on viel mahdollisuus pelastua 

ensituomiolt. Toi on aika hyvä kysymys, ei suoraan vankilaan lukkojen taa, vaan 

heti kun sut otetaan kiinni, ni aloiteaan jonkinnäköinen suunnitelma tai istutaan 

alas ja miettii tulevaisuutta, ettei se mee siihen, et oppivat koppihoitoo, et se ei 

lähtis niin ankaralla menetelmällä, et vähä mietittäis sitä, mitä vois olla, sitä 

suunnitelmaa alettais heti työstää, eikä sitte vasta puolentoista vuoden päästä, jos 

sull on pitkä tuomio.
214

 

 

 

Krissiläiset ymmärsivät myös ensikertalaisten kuntoutuksen haasteen. Nuori on 

vaikea kuntoutettava silloin, kun päihteiden kautta saatavat uudet kokemukset ja 

tuntemukset tuovat jännitystä elämään. Omasta kokemuksesta tiedettiin, ettei 

puhuminen auta silloin, kun tuo vaihe on elämässä hallitsevana, niin se on käytävä 

pohjan kautta loppuun
215

. Yksi heistä painotti peruskouluaikaa ja opettajan roolin 

tärkeyttä.  
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Opettajien pitäis olla sen verran koulutettuja, et ne puuttuu siihen. Niiden pitää 

tuntee omat oppilaansa ja et opettajien pitäis olla niinku ennen oli, yks opettaja oli 

monta vuotta. Se näki, mitä sen oppilaan kans tapahtu. Ekasta luokasta kolmanteen 

pitäis olla sama opettaja. Sit siirryttäis yläasteille ja siell ois taas eri, mut sama 

opettaja yhtä pitkän aikaa ja näkis, tuleeks siit lapsesta mitään ja mitä muutoksii. 

Osais puuttuu niihin asioihin. Esmes ennen ku mennään lastensuojeluun soittaa ja 

piipittää, ni pyytää mutsin tapaamiseen. Et on jotain ongelmii.
216

 

 

 

Varsinkin pääkaupunkiseudulla opettajien vaihtuvuus on tunnetusti suurta. 

Haastateltavani mielestä Suomessa pitäisi ottaa mallia Ruotsista, jossa 

ensikertalaiset sijoitetaan maaseudulle erillisiin laitoskokonaisuuksiin. Koulut 

käydään loppuun ja opiskellaan ammatti, sekä saadaan valmennusta ja tukea 

itsenäiseen elämään siviilissä. Ruotsissa uusintarikollisuus on pientä verrattuna 

Suomeen.
217

 

7.2 Käännekohta 

Minua kiinnosti myös se yksittäinen pieni hetki ajatuksissa ja ymmärryksessä, 

jolloin suunnan muutos alkoi. Osaisivatko vapautuneet vangit, ehkä myös 

vankilassa olevat vangit, määrittää elämänsä käännekohdan, jonka jälkeen myös 

halu tarttua rangaistusajansuunnitelmassa mainittuun kuntoutukseen vahvistui. 

          Kaikille jo vapautuneille haastattelemilleni oli heti helppo määrittää se 

yksittäinen hetki, jolloin oma tahto suunnan muutokseen syntyi. Hyvin lähelle 

määrittyminen tuli Viktor Franklinin logoterapiassaan käsittelemälle elämän 

tarkoituksen etsinnälle. Franklinin mukaan päämäärä löytyy oman itsensä 

ulkopuolelta. Syntyy halu toimia toisten hyväksi ja kasvetaan vastuuseen tästä 

toisesta. Elämälle ei anna tarkoitusta mikä tahansa asia, joka on mielenkiintoinen 

ja merkityksellinen. Elämäntarkoituksellisuuteen kietoutuu logoterapian mukaan 

aina myös kysymys, mikä tekee elämästä arvokasta.218  Valintojen sisällön 

merkitys määräytyy Franklinin teorian mukaan niiden arvosta toiselle ja toisille 

ihmisille. Krissiläisten ryhmässäni jokaisella oli oma käännekohtansa, jossa 

elämän tarkoitus ja arvokkuus määritti uuden suunnan.  

Oman lapsen syntymä oli yhden haastateltavani kohdalla käännekohta. 

Vanhemmuus toi vastuun, johon päihteet eivät sovi. Myös kokemuksen kautta oli 

kasvettu ymmärrykseen, että hyvänkin parisuhde päättyy eroon, mikäli päihteiden 

annetaan hallita elämää. Tietynlainen pohja elämässä oli saavutettu ja vastuu 
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lapsesta motivoi päihteettömään elämäntapaan. Hänen kohdallaan rikollisuus 

jatkui kuitenkin vielä viisi vuotta, mutta rikokset hän suunnitteli ja teki ilman 

päihteitä. Kuntoutuksessa ei voi kiirehtiä. Tyypillistä on myös, että takapakkia 

tulee. Ne vahvistavat ja lujittavat päämäärään pääsyä.
219

  

Toisen haastateltavani käännekohta oli elämänsä ensimmäisen tuomion lukuhetki.  

Silloin kun syytteennosto päivä tuli ja avustaja tuli ja kysy et haluunks mä itte 

lukee, mitä syyttäjä vaatii? Mä sanoin: anna tänne se paperi. Mä katoin sinne 

vikalle sivulle, et syyttäjä vaatii vähintään 10 vuotta vankeutta, niin siin vaihees 

aika pysähty. Onneks mä istuin siin penkil, ku siitäki meinasin niin ku pyörtyy, et 

se oli eka kerta, ku oikeesti rupes ahdistaa. Siin meni pari päivää, et ajattelin, et 

okei, ihan sama mitä sielt tulee. Se hoidetaan. Mä en voi syyttää ketään. Mä oon 

itte tänne itteni hoitanu. Tää on mun vika, näillä mennään. Otetaan kaikki 

voimavarat käyttöön ja lusitaan tää pois. Mä tiedän, et joku päivä mä pääsen täält 

pois.
220

 

Kahden muun haastateltavani oli vaikeampi nimetä tarkkaa käännekohdan hetkeä. 

Molemmilla se oli yleinen väsymys ja kyllästyminen monien vuosien 

päihdeputkeen. Päihteet eivät antaneet enää uusia vapauttavia tunnetiloja. Päässä 

vaan naksahti . 
221

 

 Timo Purjo puhuu logoterapian ”tietoisuustaidoista”, jotka liittyvät ihmisen 

henkisiin kykyihin. Ilman niitä ihmisen on vaikea löytää tarkoitusta elämälleen. 

Henkiset kyvyt altistavat tilanteiden merkityksellisyyden. Purjo puhuu hennoista, 

kuiskauksenomaisista viesteistä ja vihjeistä, jotka piilevät yksittäisissä hetkissä. 

Hetkien tiedostamisen Purjo sanoo olevan tajunnan fenomenologiseen analyysiin 

perustuvan tajunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti ilmaistuna sitä, että 

maailmankuvaan tulee uusi paikka uudelle merkitykselle. Arkikielellä kuvaus 

ilmaistaan ”ahaa-elämyksenä” tai oivalluksena ymmärtää paremmin jotain, jonka 

avulla pääsee eteenpäin.
222

 Krissisläisiä mukaillen: päässä vaan naksahtaa. 

 Keravan vankilassa haastattelemieni kohdalla käännekohdan määrittäminen 

hahmottui kahdelle seitsemästä. Toisen kohdalla se kypsyi menetysten ja 

saamisten kautta. Menetyksiin kuului niin oman veljen kuin muun sukulaisen 

menehtyminen päihteisiin. Myös oman lapsen syntymähetki herätti. Mutta 

muutokseen kasvettiin vasta, kun avioeron jälkeen sosiaaliviranomaisten puolelta 

alkoi kerääntyä paineita, että oman lapsen tapaamisoikeus vaarantuu, mikäli 

                                                 
219

 C1.  
220

 C2.  
221

 C3.  
222

 Purjo 2012, 94‒96. 



65 

rikollisuus ja päihteiden käyttö jatkuu. Uusi parisuhde ja omalle lapselle 

esimerkkinä oleminen lujittivat tahtotilaa muuttua.
223

 

 

 

8. Johtopäätökset 
Toteuttaessani haastatteluja avoimen teemahaastattelun avulla lähdin 

selvittämään, mikä merkitys vangin kuntoutuksen onnistumisessa on 

rangaistusajansuunnitelmalla ja siihen liitetyllä henkilökohtaisella 

kuntoutussuunnitelmalla. Tarkasteltavanani oli myös kuntoutuksen vaikutus 

vangin identiteetissä tapahtuvaan muutokseen. Mielenkiintoni kohteena olivat 

myös ensikertaa tuomiotaan suorittavat vangit ja heille tehtävät 

rangaistusajansuunnitelmat. Halusin tarkastella vankilan tarjoamaa uskonnollista 

ja hengellistä tukea kuntoutuksen rinnalla. Pidin tutkimuksessani kaikkein 

tärkeimpänä saada esiin erityisesti vankien omaa ääntä. Tanja Äärelän tutkimus 

nuorten vankien kokemuksista peruskouluajoilta oli minulle esimerkkinä 

tutkijasta, joka arvostaa kohdettaan ja saa vangin puhumaan ääneen asioista, joissa 

ainoastaan vanki itse on asiantuntija. 

 Laurean Ammattikorkeakoulun oppilaan Sari Pehkosen tekemä tutkimus 

Riihimäen vankilan suljetun osaston vankien parissa toi myös hyvin esiin vankien 

oman mielipiteen. Pehkonen etsi vastausta kysymyksiin, tietävätkö vangit, miksi 

rangaistusajansuunnitelma tehdään ja ymmärtävätkö he sen tärkeyden 

vankeusprosessissa. Pehkosen tutkimuksen tulos on yhtenevä omani kanssa, mutta 

vain osittain. Janani alkupään vangit, samoin kuin Pehkosen tutkimuksen vangit 

olivat vielä passiivisia tai kyvyttömiä hahmottamaan omaa tilannettaan ja 

kuntoutusmahdollisuuksiaan. Tuolloin vanki kokee saavansa joko katteettomia 

lupauksia tai suunnitelman sisältö ei tunnu henkilökohtaisesti oikealta, jolloin 

suunnitelmaan on vaikea sitoutua. Pehkosen tutkimuksen aineisto, Riihimäen 

suljetun osaston vangit, sijoittuisivat oman tutkimukseni janan alkupäähän 

mielipiteillään, että he eivät saaneet omaa ääntään esiin suunnitelman teossa. He 

kokivat sen tekemisen ajanhukaksi, eikä heillä ollut tarkoitustakaan muuttua ja 

muuttaa jo muodostunutta voimakasta tapaansa elää.
224

 

 Lähdin tutkimukseni tekoon avoimin mielin ja hyvinkin innostuneena 

varsinaisiin haastattelutapaamisiin. Litteroidessani jälkeenpäin nauhoituksia, aloin 
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tuntea epävarmuutta. Huomasin, että kiinnostukseni itse vankia ja hänen 

kokemuksiaan kohtaan oli niin suurta, etten ollut malttanut pysyä tiukasti 

teemoissani ja niihin liittyvissä kysymyksissä. Halusin, ja sainkin, kohtaamisista 

enemmän jotain sellaista, mitä en heti osannut sijoittaa tutkimukseeni. 

Haastateltavieni tarinallinen, avoin, aito ja rehellinen kerronta vei mukanaan. 

Kohtaamisemme oli hetkittäin enemmän keskustelua kuin haastattelua. Teemoja 

hyödyntäen sain kuitenkin esiin mielenkiintoisia asioita omakohtaisesta asenteesta 

rangaistusajansuunnitelmaa ja kuntoutusta kohtaan. Rangaistusajansuunnitelma 

tarjoaa vangille vangin oman aikaisemman historiansa pohjalta ainutlaatuisen 

mahdollisuuden lähteä työstämään itsessään muutosta. Tässä muutosprosessissa 

hän ei ole yksin, vaan tukenaan ovat vankila-ajan terapiat ja myös rangaistusajan 

jälkeen kaikki tuki terapiaan. Yleistäen voi aineistoni pohjalta sanoa, että 

rangaistusajansuunnitelman tarkoitus ymmärrettiin vasta, kun tuomioita oli jo 

käyty läpi useampia. Syntyi väsymyksen kautta halu muutokseen. 

Rangaistusajansuunnitelma otettiin osan kohdalla ikään kuin kartaksi, jonka 

merkki merkiltä uskottiin vievän ulos nykytilanteesta eli vankilakierteestä. 

Suunnitelmaa hyödynnettiin tuolloin systemaattisesti. Tutkimuksestani on 

löydettävissä mallitarina rangaistusajansuunnitelman hyödyntämisestä yhtä lailla 

kuin sille, ettei vielä ole kiinnostusta eikä rohkeutta tarttua muutoksen 

mahdollisuuteen. Osittain tulkitsin haluttomuuden taustalla olevan vastustamista 

viranomaisia kohtaan, mutta enimmäkseen se oli pelkoa uusien ja vieraiden 

asioiden edessä.  Vahvemmalla itsetunnolla varustettujen kohdalla suunnitelman 

antama tuki koettiin yhtäällä tarpeelliseksi ja toisaalla turhaksi. Siihen, 

muodostuiko muutos nopeaksi käännekohdaksi elämässä vai hitaaksi siirtymäksi, 

uskallan tulkita liittyneen siihen, missä vaiheessa identiteetin muutosta 

haastateltavani oli menossa. 

Tutkimukseni edetessä pääsin enemmän sisälle vankien nykykunnon tilaan 

eli päihdeongelmallisten määrän kasvuun. Aineistoni ja kaiken kuulemani sekä 

lukemani perusteella ymmärsin vankilatoiminnan ja varsinkin vankilassa 

tapahtuvan kuntoutuksen olevan murrosvaiheessa. Muutokseen tuo paineita 

Suomessakin parhaillaan vaikuttava pitkittynyt taloudellinen taantuma, jonka 

johdosta myös Rikosseuraamuslaitoksen on supistettava toimintakulujaan. 

Vankilatoiminta ja vankilakuntoutus ovat sen tarkastelun alaisia kohteita. KISKO 

-ohjelma on aineistossani esimerkkinä vankiloissa toteutettavien 

kuntoutusohjelmien lopettamisesta. Tutkimukseni perusteella ja myös 
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tilastotietojen mukaan ohjelman avulla on mahdollista saada aikaan hyviä 

tuloksia. Aineistoni vahvin esimerkki kuntoutukseen onnistuneesti osallistuvasta 

löytyi juuri KISKO -ohjelmassa mukana olevasta vangista. Samoin osa 

krissiläisistä olivat kuntoutuneet ohjelman antamalla tuella. Vankilakuntoutuksen 

kulujen karsiminen vie mielestäni vääjäämättä muutokseen. Vankiloilla ei ole 

riittävästi henkilökuntaa lisääntyvään tarpeeseen päihdekuntoutustyössä. 

Kuntoutusohjelmien toteuttaminen edellyttää erikoiskoulutettua 

terveydenhoitoalan henkilökuntaa. Vankeustuomiokäytäntö on samoin 

murroksessa. Rangaistustaan suorittavien vankien valvonta tulee mahdolliseksi 

tietotekniikan kehittymisen myötä. Ensiaskel on nykyisin jalkapantavalvonta sekä 

valvottu koevapaus.  

Lukuisten kansalaisjärjestöjen yhteiskunnallisesti merkittävä työpanos 

näkyy jo nyt vankiloissa. Erityisesti se näkyy vapautuneiden vankien parissa 

tehtävässä jälkihoitotyössä. Tulkitsen sen merkiksi suunnanmuutoksesta. 

Haastattelemani Kris -yhdistyksen entiset vangit toivat haastatteluissa esiin 

halunsa olla enemmän mukana ennaltaehkäisevässä toiminnassa syrjäytyneiden ja 

syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parissa. Krissiläisen ehdottama KrissCamp -

toiminta vaihtoehtona nuoren, ensikertalaisen vangin tuomion täytäntöönpanolle 

on ehdotus, johon toivon tartuttavan. Kris ry:n toiminnanjohtaja Timo Valkaman 

mukaan on kyse arvoista, asenteesta ja etiikasta, kun tehdään työtä vankien 

parissa. Yhdistyksen antama tuki ei ole sidottu virka-aikoihin, vaan on 

ympärivuorokautista.
225

 

 Rangaistusajansuunnitelman laadinta yhdessä vangin ja läheisten kanssa on 

hyvä mahdollisuus sitouttaa ja motivoida vanki kuntoutukseen. Pohdittavaksi jää, 

olisiko hyvä, että Arviointikeskuksessa suunnitelman laadintaan osallistuisi myös 

krissiläisiä. Tuomion ajaksi jokaiselle vangille nimettäisiin oma tukihenkilö 

yhdistyksestä. Samalla periaatteella, kuin mitä KISKO -ohjelmassa jokaisella 

oppilaalla on nimetty kummi, mutta krissiläisen mukana oleminen kuntoutuksessa 

olisi tiiviimpää. Perusteluna ehdotukselleni on Kris ry:n jäsenten kokemusten 

kautta nousevaa kykyä ymmärtää vankia ja vahvaa, aitoa halua auttaa.  

Vertaistuen merkityksen tärkeyttä ei voi sivuuttaa. Krissiläisten kyky toimia 

toisten hyväksi on empaattista ja tarkoituskeskeistä. Erityisesti ensikertalaisten 

kohdalla vertaistuki on tarpeen saada taholta, joille nuoren, rikollisuuteen johtanut 

kokemusmaailma ei ole dosentti Venla Salmen sanojen mukaista vierasta 
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kulttuuria. Krissiläisten toiminta suuntautuisi näin myös koko yhteiskuntamme 

hyväksi. 

Kris ry ei ole uskonnollinen yhdistys, mutta sen toiminnasta on erotettavissa 

vahvaa empaattisuutta ja omalla, arjessa tapahtuvalla toiminnalla hyvinkin 

sielunhoidollista otetta. Usko ja hengellisyys ovat intiimeintä ja 

henkilökohtaisinta, mitä ihmisessä on. Henkisyys mahdollistaa sellaisen 

liikkumisen ajatuksissa, joka ei ole paikkaan ja aikaan sidottu. Henkisyydellä 

tarkoitetaan taitoa olla osa toisen kertomusta ja lähellä toista huolimatta fyysisestä 

välimatkasta. Henkisyyttä voidaan kuvata empaattisuudella.
226

  Timo Purjo kuvaa 

empaattisuuden täydentyvän vasta, kun siihen liittyy toiminta, joka tekee tunteesta 

tarkoituskeskeistä. Empaattisuus on pohjana silloin, kun toiminnalla on tarkoitus 

auttaa toista ihmistä. Ei riitä, että ihminen toteuttaa halujaan vain omien 

kiinnostusten parissa. Elämälle tuo sisältöä toimet, jotka suuntautuvat itsensä 

ulkopuolelle.
227

 Krissiläiset ovat löytäneet elämälleen tarkoituksen 

vankilamaailmasta. Nuorelle vangille krissiläisestä voi nousta esikuva ja 

professori Helena Helveen peräänkuuluttama sankarimalli. 

Aineistoni perusteella minulle muodostui kuva kahdenlaisesta vankilasta. 

Ensinnäkin vankila on paikka, jossa kuntoutumista tuetaan. Vankila on myös 

paikka, jossa ikään kuin säilytetään päihdeongelmallisia tuomioiden ajan ja niiden 

välissä, kuntoutumassa. Kuntouttamisella tässä tarkoitan fyysistä kuntouttamista 

saatuna ravinnon, levon ja puhtauden myötä. Olin sattumalta paikalla näkemässä, 

kun päivittäinen vankikuljetus saapui vankilanportista sisään. Osa vangeista oli 

erittäin heikossa kunnossa. Mainitsin ajatukseni vankilapastori Juha Niemelle 

toteamalla ”tehän pitkitätte toiminnallanne kuolemaa”. Hänen vastauksensa: ”Ei, 

me pelastetaan elämään”, osoittautui aineistoni perusteella myös paikkansa 

pitäväksi ja kuvaa vankilapastorin laajaa sielunhoidollista ja rakastavaa vangin 

kohtaamista arvostettavana yksilönä. Pohdin pitkään sanaparia pelastetaan 

elämään. Ymmärsin sen lopulta erittäin syvälliseksi ja sielunhoidolliseksi, jossa 

on mukana myös toivon herääminen eli teoreettisen viitekehykseni ydinajatus. 

Rangaistusajansuunnitelmassa uskonnolliset asiat mainittiin ainoastaan 

niiden kohdalla, jotka olivat tulleet valikoiduiksi kuntoutusohjelmiin 

päihteettömälle osastolle. Vankilan hengellisten tilaisuuksien ja 

vankilapastoritapaamisten suosiota voi olettaa puoltavan myös sen, etteivät ne ole 
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viranomaisten antamaa, siis ylhäältä annettua käskyä, vaan vapaaehtoista ja koettu 

vahvaksi vierellä kulkemiseksi ja vangin koko historian hyväksyväksi 

välittämistä. Hyväksymisellä tarkoitan sitä, että menneisyyttä ei voi poistaa ja 

juuri sen pohjalta on rakentunut tämän hetkinen olotila ja identiteetti, itse vanki, 

yksilö. Kahdenkeskisissä kohtaamisissa välittyy lähimmäisenrakkautta ja aitoa, 

rehellistä välittämistä juuri vangin omista asioista. Haastateltavani antoivat kaikki 

suuren arvon vankilapastoritapaamisille. Mielenkiintoista on, että vapaaehtoisena 

juuri vankilapastorikohtaamiset nousivat tutkimuksessani merkittäviksi tekijöiksi 

muutoksessa. Pohdittavaksi jää, mikä merkitys oli sillä, että vankilapastori Niemi 

osoitettiin minulle yhteyshenkilöksi ja haastattelut toteutettiin hänen 

työhuoneessaan ja hänen läsnä ollessaan. Tämä voi osaltaan vaikuttaa tuloksiin, 

muttei mielestäni alenna vankilapastorin työn arvostusta vankilassa. Jos 

vankilapastorin virka lakkautettaisiin, on vaikea keksiä, miten ja millä sen 

positiivinen kokonaisvaikutus vangille voitaisiin korvata. Tutkimusta 

kirjoittaessani ymmärsin paremmin, mitä Riitta Granfelt tarkoittaa, kuvatessaan 

vankilaa arvostavana ja kuntoutusmyönteisenä tilana. Suhde vankeihin on 

monitasoisempaa, kun ollaan vuorovaikutustilanteissa vankien 

elämisympäristössä eikä virkamiesroolissa virastoissa. 

 Haastatteluja tehdessäni mietin myös, millä perusteella vangit valikoituvat 

ja pääsevät kuntoutusohjelmiin. Aineistossani esimerkiksi WOP -ohjelmaan 

pyrkijä koki ongelmallisena tulla hyväksytyksi ohjelmaan. Humanistisen 

ammattikorkeakoulun artikkelikokoelmasta löysin vastauksia. Vankilan 

virkamiesten toimintaa ohjaavat numeeriset tulostavoitteet eivätkä oikeat 

tukitoimet niitä tarvitseville. Päihdekuntoutukseen on lähetettävä tietty määrä 

vankeja vuosittain huolimatta vankien motivaatiosta. Myös vangin kotikunnalla 

on merkitystä siihen, mitkä tuet hänen kohdallaan ovat mahdolliset.
228

 Tästä 

tarkastelukulmasta katsottuna kuntouttaminen on numeropeliä ja vie poispäin 

tarkoituksesta osaltaan aidosti pyrkiä muuttamaan yhteiskunnassamme vallitsevaa 

ongelmaa.  

 Sosiaalihuoltolain uudistus on tutkimukseni ajankohtana työn alla. Säästöjä 

haetaan.  Kunnallista sosiaalityötä ei käytännössä tehdä vankilassa, vaikka 

sosiaalilaissa niin edellytetään. Laajamittaisinta työtä vankilassa ja vapautuneiden 

vankien parissa tehdään järjestöjen taholta. Tulosta mitataan tapaamisten määrillä. 

Sosiaalibarometrin (2012) mukaan sosiaalisen kuntoutuksen palveluja pitäisi 
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kehittää erityisesti vankilasta vapautuville, päihdeongelmaisille ja 

syrjäytymisuhan alla oleville henkilöille.
229

 

 Vankien päihde - ja muun kuntouttamistyön parissa tehtyjä tutkimuksia on 

valtava määrä. Tutkimukset tarkastelevat vankeja usein jonkin näkökulman 

avulla, ulkoapäin. Viktor Franklinin logoterapian mukaan elämä 

täydellisimmillään on tarkoituksenhakuista. Vangit, jotka tutkimuksessani olivat 

löytäneet elämälleen tarkoituksen, joko vanhemmuudessa tai työssä vankilassa 

vankien parissa, ovat edelleen rakentamassa minäkuvaansa erilaisessa 

ympäristössä, missä voivat elää ja vaikuttaa nyt uudella tavalla. Yksilö ikään kuin 

suodattaa ympäristöstään omaksumiaan näkemyksiä oman kokemusmaailmansa 

kautta. Tässä muutostyössään hän tiedostamattaankin käyttää muita ihmisiä 

hyväkseen. Tutkimusprosessin aikana huomasin yhteneviä piirteitä 

haastateltavieni kuntoutuksen prosesseissa, mutta myös selkeästi sen, että 

jokaisella oli oma polkunsa muutokseen. Päihderiippuvaisuudesta irtaantumisessa 

parhaiten oli nähtävissä yhtenäisiä elementtejä, mutta myös poikkeavuuksia 

niiden kohdalla, jotka olivat kuntoutuksessaan jo päihteettömyyden 

ylläpitovaiheessa. Yksilölliset tekijät muutoksen käynnistymisvaiheessa ovat 

merkityksellisessä asemassa. Tästä esimerkkinä tutkimuksessani ovat 

omatoimisesti kuntoutuneet sekä kilpaurheilijataustainen vanki. Tutkimukseni 

tulokset vahvistavat sekä hoidollisen että spontaanin kuntoutuksen olevan 

mahdollista. Rangaistusajansuunnitelman avulla päihde- ja muussa 

kuntoutuksessa pyritään vaikuttamaan tiettyihin asioihin, mutta viime kädessä 

vanki aina itse valitsee ne tekijät, jotka ovat hänelle merkittäviä ja ratkaisevia. 

Niiden perusteella vanki päättää myös sen hetken, jolloin on muutokseen valmis. 

Tuomitullakin säilyy päätösvalta omaan ajatusmaailmaan ja edustamiinsa arvoihin 

siinä. Logoterapia on kiinnostavaa filosofiaa senkin vuoksi, että se on niin 

käytännönläheistä, mikä ei ole ominaista yleensä filosofioille. Timo Purjo 

puhuukin logoteoriasta filosofian ja terapian sijaan
230

. 

 Tutustuessani artikkeleiden ja kirjallisuuden kautta siihen monimuotoiseen 

ja laajaan järjestökenttään, jotka tekevät työtä muun muassa syrjäytyneiden 

nuorten ja erityisesti vankien parissa, löysin Marttaliiton. Liitto on viime vuosina 

laajentanut kotitalouskurssejaan myös vankiloihin.
231

 Keravan vankilassa 

toteutettavan puutarhanhoidon ja eläintenparissa tehtävänkuntoutustyön vaikutus 
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vankien itsetuntoon ja vastuullisuuden kasvuun on kiistaton. Marttaliiton 

järjestämiltä kursseilta on saatu hyvää palautetta sekä kurssien pitäjiltä, 

kotitalousneuvojilta että myös vangeilta. Kiinnostava jatkotutkimuksen aihe 

vankien parissa olisi Marttaliiton toiminta tarkasteltuna vankien taholta. Aihe on 

positiivinen ja aito, siksikin, että kurssinpitäjät eivät ole ammattiauttajia vaan ihan 

tavallisia ja turvallisia marttoja. 
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