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1  JOHDANTO

Vankeinhoito elää muutoksien aikaa ja vankeinhoidon laatua pyritään parantamaan. Vankiloissa on
kiinnitetty huomiota erityisesti tutkinta- ja "pitkäaikaisvangeille" järjestettävän toiminnan
kehittämiseen. Opiskelu-, harrastus- ja työmahdollisuuksia on pyritty kehittämään myös
tutkintavangeille. Esimerkiksi Hämeen lääninvankilassa on järjestetty vankeusvangeille
keramiikka-alan ammatillista koulutusta. Tutkintavangeilla on ollut mahdollisuus osallistua
tekstiilityö, puu-, keramiikka- ja nahkatyökursseille. Kurssit ovat olleet joko harrastekursseja tai
ammattiin valmentavaa koulutusta. Hämeen lääninvankilassa on järjestetty Pirkanmaan käsi- ja
taideteollisuusoppilaitoksen kanssa yhteistyössä käsi- ja taideteollisuusalan perusopintoja. Näille
kursseille ovat voineet osallistua myös tutkintavangit. Riihimäen keskusvankilan uudessa
työkuntoutusosastossa aloitettiin toiminta 3.2.1998. Työkuntoutusosaston toimintaan sisältyy mm.
erilaisten käsityötekniikoiden harjoittelua. Työkuntoutusosasto on tarkoitettu vangeille, joilla ei ole
työkokemusta eikä ammattitaitoa.

Ensimmäinen kosketus tutkimusaiheeseeni oli keväällä 1995 työskennellessäni Hämeen
lääninvankilassa tekstiilityökurssin opettajana. Pirkanmaan Käsi- ja taideteollisuusoppilaitos järjesti
käsi- ja taideteollisuusalan perusteiden opetusta yhteistyössä Hämeen lääninvankilan kanssa. Kurssi
oli tarkoitettu lähinnä tutkintavangeille, mutta vankeusvangeille tarjottiin myös mahdollisuus
osallistua koulutukseen. Tekstiilityökurssin aikana keskustelin usein vankilan henkilökunnan kanssa
siitä, miksi vangit hakevat käsityökurssille, erityisesti tekstiilityökursseille. Pohdimme millaiset
asiat vaikuttavat päätökseen hakeutua kursseille ja mitkä ovat ne tekijät, jotka saavat vangin
jatkamaan opiskelua kurssin loppuun asti.  Tämän lisäksi minulla oli mahdollisuus seurata
tekstiilityökurssin opiskelijoiden edistymistä opinnoissa, kuunnella heidän kokemuksiaan ja
mielipiteitään käsityöstä, käsityötaitojen opiskelusta ja käsityön merkityksestä heille vankilassa
oloaikana.

Työkokemukseni lääninvankilassa herätti kiinnostuksen perehtyä tarkemmin käsityön
ilmenemismuotoihin vankilassa ja käsityön merkitykseen tutkinta- ja vankeusvangeille heidän
vankilassa oloaikana. Hämeen lääninvankilan henkilökunnan myönteinen asenne vankilassa
järjestettävää käsityötoimintaa kohtaan vaikutti myös tutkimusaiheen valintaan.
Vankeinhoidollisesta käsityötoiminnasta on tehty Suomessa vain muutamia tutkielmia. Hyyrynen on
tehnyt tutkielman Fredrika Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopistossa vuonna 1983 aiheesta
"Hämeenlinnan keskusvankilan naisten käsityötoiminta ajalla 1930-1980". Jortikka on laatinut
tutkielman  Köyliön varavankilan työtoiminnasta 1970-luvulta nykypäivään vuonna 1994.
Tutkielman "Työtoiminnan kehityksestä Sukevan keskusvankilassa" on laatinut Ihalainen vuonna
1952. Berttula on  kartoittanut vankiloiden työtoimintaa itsenäisyytemme aikana. Tutkielma on tehty
vuonna 1954. Kuivajärvi ja Kujala ovat tehneet vuonna 1993 tutkielman aiheesta "Vankien
toiminnat rangaistuslaitoksissa alueittain vuonna 1993". (liite 13)
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Tässä tutkielmassa tarkastellaan käsityön ilmenemismuotoja vankilassa ja käsityön osaa
vankeinhoidossa. Käsityötä vankilassa tullaan tarkastelemaan toiminnallisesta ja arvonäkökulmasta.
Tässä tutkielmassa käsityön merkitystä selvitetään vangin näkökulmasta. Keskityn käsittelemään
käsityötä vankeinhoidollisena toimintana Hämeen lääninvankilassa. Tavoitteena oli selvittää
vankilassa käsityötä opiskelevien, harrastavien ja vankityönä käsityötä tekevien vankien tähän
elämäntilanteeseen liittyviä käsityötoimintaan osallistumisen kokemuksia ja heidän käsityölle
antamia merkityksiä. Tutkimuksen päätehtävänä on selvittää millaisia merkityksiä Hämeen
lääninvankilassa käsityötoimintaan osallistuneet tutkinta- ja vankeusvangit antavat käsityölle
vankilassa oloaikana. Lisäksi tavoitteena oli selvittää mitä vankeinhoidollista käsityötoimintaa
Hämeen lääninvankilassa järjestetään. Tutkimusjoukon pienuudesta sekä tutkittavan ilmiön
ominaisuuksista johtuen tutkimusotteessa  painottuu laadullinen ote. Tutkimusaineiston hankintaa
varten haettiin haastattelulupa Oikeusministeriön Vankeinhoito-osastolta.

Haastattelin kahdeksaa Hämeen lääninvankilan vankia, jotka olivat osallistuneet lääninvankilassa
järjestettävään käsityötoimintaan. Neljä heistä oli tutkintavankeudessa ja neljä vankeusvankina.
Tutkimusaineiston keruumenetelmäksi valittiin haastattelu, koska tutkimuskysymyksiin  etsittiin
syvällisempää tietoa kuin mitä esimerkiksi kyselylomakkeilla olisi saatu.  Aineisto on koottu
puolistrukturoidun haastattelun avulla. Haastattelukysymykset olivat avoimia ja haastattelussa
edettiin vapaasti seuraten haastateltavan kerrontaa. Haastatteluaineiston analyysimenetelmänä on
käytetty Grounded Theory -menetelmää. Lääninvankila valittiin haastattelupaikaksi siksi, että tällöin
oli mahdollista kuulla sekä tutkinta- että vankeusvankien mielipiteitä  ja kokemuksia
käsityötoimintaan osallistumisesta.
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2  KÄSITYÖN TOIMINNALLINEN FUNKTIO, KÄSITYÖN ARVOJA JA
    MERKITYKSIÄ

2.1 Käsityön toiminnallinen funktio

Tässä tullaan esittelemään erilaisia käsityön määritelmiä ja tutkijoiden näkemyksiä käsityön
määrittelystä ja käsityön toiminnallisesta funktiosta. Käsityö tarkoittaa Anttilan (1983) mukaan
arkikielessä työskentelyä käsin tai käsin tehtyä tuotetta. Näin ollen käsityöllä tarkoitetaan joko
prosessia tai produktia. Käsityötä voidaan tehdä taideilmaisuna tai hyötytavoitteisena. Suojanen
(1993) selittää käsityötoimintaa luovana muotoilu- ja ongelmanratkaisuprosessina sekä työ- ja
oppimistoimintana. Käsityönopetuksen tulisi kehittää Suojasen mukaan luovaa, itsenäistä
suunnittelua ja rationaalista työskentelyä. Näin pyritään luomaan taitotietoa, jolle on käyttöä
jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Suojanen näkee käsityöllä olevan merkitystä ihmisen
kokonaispersoonallisuuden kehittymiselle. (Anttila 1983 a, 37; Suojanen 1993, 9, 12, 13.)

Kojonkoski-Rännäli (1995) tarkastelee tutkimuksessaan käsityön käsitteen merkityssisältöjä
luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan kannalta. Hän pyrkii määrittelemään ja rajaamaan ilmiötä. Hän on
pyrkinyt selvittämään tavalliseen puhekieleen kuuluvan käsitteen merkityssisältöjä. Tutkimuksen
tuloksena ovat selkiytyneet käsityön ja taiteen sekä käsityön ja modernin tekniikan rajat. Käsityöhön
sisältyy Kojonkoski-Rännälin mukaan tekemisen perusintentio. Henkisyyden ilmeneminen
konkreetissa on hänen mukaansa taiteen perusintentio ja moderniin tekniikkaan liittyy
välineintentio. Käsityön eri muodoiksi Kojonkoski-Rännäli määrittelee  kokonaisen käsityön,
käsityön ilman taiteellista suunnittelua ja käsityön, joka on vain tuotteen valmistamista.
(Kojonkoski-Rännäli 1995, 128 - 129.)

Kojonkoski-Rännäli lainaa Heideggeriä, jonka mukaan ihminen toteuttaa maailmassa olemistaan
tekemällä. Tekemisen tavasta muotoutuu tekijän elämäntapa. Kun tekeminen on sekä rakennelmien
pystyttämistä että viljelemistä ja hoivaamista, muodostaa se elämäntavan, joka sallii tyytyväisenä
rauhassa olemisen. Tällaiseen elämäntapaan liittyy käsin tekeminen. Aktiivinen läsnäolo
konkreetissa nykyhetkessä toteutuu luontevasti, kun ihminen tekee jotain käsillään. Silloin ihminen
on käsiensä välityksellä yhteydessä materiaan, jota hän muokkaa käyttäen fyysisiä ja motorisia
kykyjään. Tässä ihmistä ohjaavat hänen omat luovat ja henkiset kykynsä. Ihmisellä on
Kojonkoski-Rännälin mukaan tekemisen perusintentio, joka ohjaa häntä toteuttamaan ideoitaan
myös käsityötekniikoin. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 399.)
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Käsityöläinen tai taidekäsityöntekijä valmistaa koriste- ja hyötyesineitä käsityönä. Käsityöläisen
työssä korostuu erityisesti valmistusprosessi. Käsiteollisuudelle on tyypillistä työntekijän ratkaiseva
osuus tuotantoprosessissa ja ammattitaidon merkitys tuotteen valmistustapaan ja ulkonäköön.
Lisäksi tunnusmerkkeinä käsityössä voivat olla perinteisten työtapojen käyttö ja perinteiset mallit,
joita kehitetään edelleen tuotantoon ja asiakkaille sopiviksi. Tyypillistä käsityölle on lisäksi
luonnonmateriaalien käyttäminen valmistuksessa ja tuotteiden esteettisyyteen pyrkiminen.
Tuotteiden korjaaminen ja uusintaminen on myös käsityötoimintaa. Askartelua, johon sisältyy
luomisen iloa ja hyötynäkökohdista riippumatonta ilmaisua sekä esteettisten tarpeiden
tyydyttämistä, voidaan pitää myös käsityötoimintana. (Anttila 1983 a, 39 - 42, 47.)

Seuraavaksi esittelen Anttilan (1993) määritelmän käsityöstä. Käsityön suunnittelu- ja
valmistusprosessi on Anttilan mukaan yksittäisvalmisteen eli produktin aikaansaamista. Siinä
virittyvät työntekijän erilaiset persoonallisuuden osa-alueet, kognitiiviset, sensomotoriset,
emotionaaliset ja sosiaaliset tekijät. Ideoiden tuottamiseen käsityön tekijä käyttää aiemmin
hankkimaansa taitotietoa. Ideat voidaan Anttilan (1993) mukaan toteuttaa joko tunnettuja ratkaisuja
soveltavalla tai  uusia ratkaisuja etsivällä tavalla. Tällöin se edellyttää myös luovaa
ongelmanratkaisua. Käsityön valmistus etenee yleensä vain tuote kerrallaan tai pienissä sarjoissa.
Käsityöntekijä arvioi itse prosessia kaikissa vaiheissa ja lisäksi hän voi suunnata prosessin kulkua
haluamallaan tavalla. Käsityöprosessi on sidoksissa kaikilta osin vallitsevan kulttuurin arvoihin,
traditioon ja muotokieleen. Käsityötä voidaan  arvioida sekä ympäristön taloudellisten että
sosiokulttuuristen tekijöiden mukaan. Näiden arvokriteerien perusteella käsityöntekijä ja hänen
ympäristönsä arvioivat, tyydyttääkö käsityö häntä taloudellisesti, eettisesti, sosiaalisesti, teknisesti,
tarkoitukseltaan, muodoltaan ja ulkonäöltään tai vastaako se perinteen tai vallitsevan muodin
vaatimuksia. Käsityöntekijä arvioi itse tuottaako työ hänelle henkistä tai sensomotorista mielihyvää.
(Anttila, 1993, 32 - 33.)

Tässä tutkielmassa käsityöllä tarkoitetaan käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistustoimintaa
(käsityöprosessia) ja sen myötä saatua tuotetta (produktia). Käsityölle on tyypillistä työntekijän
ratkaiseva osuus tuotantoprosessissa. Lisäksi käsityötaidolla on merkitystä tuotteen valmistustapaan
ja ulkonäköön. Käsityöprosessille on tyypillistä se, että käsityöntekijä käyttää aiemmin
hankkimaansa taitotietoa ideoidensa toteuttamiseen. Käsityössä ideat voidaan toteuttaa käyttäen
tunnettuja ratkaisuja tai etsimällä uusia ratkaisuja. Käsityön eri muotoja ovat sekä kokonainen
käsityö, joka sisältää tuotesuunnittelun, valmistuksen suunnittelun ja tuotteen valmistuksen että
käsityö, joka rajoittuu vain tuotteen valmistukseen käsityömenetelmin. Käsityötoimintaan
kuuluviksi määritellään tässä tutkielmassa esimerkiksi puu-, metalli-, keramiikka, tekstiili- ja
nahkatyöt sekä ompelu. Tuotteiden korjaaminen, uusintaminen ja askartelu ovat käsityötoimintaa.
Usein askarteluun sisältyy hyötynäkökohdista riippumatonta ilmaisua sekä esteettisten tarpeiden
tyydyttämistä. Käsityöntekijä valmistaa yleensä koriste- tai käyttöesineitä käsityönä käyttäen joko
perinteisiä tai uusia työtapoja. Käsityöläinen voi käyttää joko uusia tai perinteisiä malleja
tuotteissaan. Käsityötuotteet valmistetaan usein luonnonmateriaaleista esimerkiksi kivestä, puusta,
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luusta, metallista, savesta, villasta, pellavasta, puuvillasta, silkkistä, turkiksista ja nahasta.
Käsityötuotteiden ulkonäössä pyritään yleensä esteettisyyteen. Käsityötuotteet valmistetaan joko
tuote kerrallaan tai pieninä tuotesarjoina.

Käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessi nähdään tässä tutkielmassa sellaisena yksittäisvalmisteen
eli produktin tekemisenä, jossa tulevat esiin sekä yksilön persoonallisuuden kognitiiviset,
sensomotoriset, emotionaaliset että sosiaaliset tekijät. Käsityötä voidaan tehdä joko taideilmaisuna
tai hyötytavoitteisena. Käsityöntekijä arvioi itse, kuinka paljon työ tuottaa hänelle henkistä tai
sensomotorista mielihyvää. Hän voi itse arvioida käsityötuotteen valmistusprosessia sen kaikissa
vaiheissa ja ohjata sen kulkua haluamallaan tavalla. Näin ollen käsityötä tehdessä toteutuu yksilön
aktiivinen läsnäolo konkreetissa nykyhetkessä, kun hän muokkaa eri materiaaleista tuotteita omia
fyysisiä,  motorisia, henkisiä ja luovia kykyjä käyttäen.

Erilaisen koulutuksen, työ- ja kokemustaustan mukaan, jokainen henkilö, tutkija, käsityöläinen tai
käsityönharrastaja määrittelee ja rajaa käsityön omalla tavallaan. Tutkijoiden käsityön määritelmistä
ja rajauksista voidaan kuitenkin löytää yhteisiä piirteitä, jotka kuvaavat käsityötä omasta
suunnastaan.  Näin ollen olen katsonut tarpeelliseksi selvittää kunkin haastateltavan oman
määritelmän ja rajauksen käsityölle. Haastateltavat ovat kertoneet käsityksiään siitä, mikä on
käsityötä ja mikä ei ole käsityötä. Näin he ovat luoneet omat määritelmänsä käsityölle. Tutkijalle on
tärkeää tuntea haastateltavansa määritelmä käsityöstä, jotta hän voi avoimesti ja
ennakkoluulottomasti kuunnella haastateltavaansa. Haastattelijan oma, mahdollisesti kapea
määritelmä käsityöstä voi rajata tutkimuksen kannalta tärkeää aineistoa pois. Liitteessä 3 esitellään
haastattelukutsua varten laadittu määritelmä ja rajaus käsityöstä.
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2.2  Käsityön arvoja

Anttilan (1994) mukaan käsityöllinen toiminta voidaan nähdä pyrkimyksenä toteuttaa tiettyjä arvoja.
Käsityötuotteen eräs arvo voi olla se, että käsityötuote on toisen ihmisen henkilökohtaisesti tekemä.
Käsityöläisyyttä voidaan pitää elämäntapana ja tunnetasapainon ylläpitäjänä. Käsityötoimintaan
liittyviä arvoja ovat esimerkiksi toimintatarpeen tyydyttäminen ja perheen hyvinvoinnista
huolehtiminen. Toimintatarpeen tyydyttämiseen sisältyy materiaalin muokkaamista, muodon
luomiseen liittyvää ideointia ja taiteellista  työskentelyä. (Anttila 1994, 40.)

Käsityöhön  voidaan liittää seuraavia arvoja: esteettinen kokeminen, taloudelliset, tekniset,
kulttuuriset ja moraaliset arvot. Esteettinen kokeminen arvona merkitsee sitä, että käsityön voi
kokea eri aistikanavien kautta, näkemällä, kuulemalla, haistamalla ja koskettamalla. Esteettinen
elämys voi syntyä esimerkiksi työhönsä uppoutuneen käsityöläisen pajassa, kun työssä ja
toiminnassa vallitsee osaamisen tietoisuus ja tasapaino. Taloudellisiin arvoihin vaikuttavat kysyntä
ja tarjonta. Teknisiä arvoja ovat tuotannon tehokkuus, materiaalin korkea jalostusaste,
tuotantotekniikan joustavuus, tarkkuus, turvallisuus ja tarkka työn tulos. Käsityön kulttuuriset arvot
liittyvät  perinteen ja historian arvostamiseen, tämän päivän kulttuurin arvostamiseen ja tämän
päivän suomalaisuuteen. Moraalisina arvoina voidaan käsityössä pitää inhimillisten tarpeiden
arviointia, pitkävaikutteisten ympäristötekijöiden arviointia, ekologiaa, luonnon  materiaalien
käyttöä, aitoutta ja rehellisyyttä. (Anttila 1994, 40.)

Erilaiset arvot muodostavat kokonaisuuden, jossa arvojen kukin osatekijä vaikuttaa toiseen ja osien
summa on eri kuin kukin osatekijä erikseen.  Arvoja voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen. Arvojen
suhde toisiinsa tulee esille, kun vastataan "miksi -kysymyksiin". Käsityötoiminnan tuloksena
syntyneiden käsityötuotteiden arvopäämääriä ovat kuluttajalle arvokkaiden tuotteiden
valmistaminen, terveydelliset ja ergonomiset tekijät, käsityön tekijän ja asiakkaan sosiaalisen
arvonannon kohoaminen, arvokkaan ympäristön vaaliminen ja luonnonympäristö. Arvopäämäärään,
joka liittyy kuluttajalle arvokkaiden tuotteiden valmistamiseen sisältyy esimerkiksi muodikkuus,
tyylikkyys, esteettisyys, taloudellisuus, kestävyys ja helppohoitoisuus. Terveydelliset ja ergonomiset
arvopäämäärät tulevat esiin esimerkiksi, kun suunnitellaan ja valmistetaan terveellinen istuin tai
lämpötaloudellisesti sopiva vaate. Perinteen säilyttäminen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
kohteiden säilyttäminen ovat arvoja, jotka sisältyvät arvokkaan ympäristön vaalimiseen. Arvot,
jotka liittyvät luonnonympäristön kysymyksiin näkyvät esimerkiksi kierrätyksen, materiaalin
uudelleenkäytön, energian säästämisen sekä muiden ympäristöön liittyvien tekijöiden
arvostamisena. Arvon tuottama hyöty voi realisoitua ihmisen elämässä välittömästi tai myöhemmin
kuten esimerkiksi ammattitaito. (Anttila 1994, 40.)
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Tässä tutkielmassa käsityön merkitystä tarkastellaan seuraavassa esitetyistä näkökulmista.
Käsityöhön voi liittyä esteettisiä, taloudellisia, teknisiä , kulttuurisia, ja moraalisia arvoja.
Käsityöhön liittyvät arvot voidaan jakaa käsityötuotteisiin ja käsityötoimintaan liittyviin arvoihin.
Käsityötuotteen arvo on esimerkiksi se, että tuote on toisen ihmisen henkilökohtaisesti tekemä.
Käsityötoimintaan liittyviä arvoja ovat esimerkiksi perheen hyvinvoinnista huolehtiminen ja
toimintatarpeen tyydyttäminen. Tässä tutkielmassa nähdään, että tehdessään käsityötä yksilö
toteuttaa tavallaan tiettyjä arvoja.  Toimintatarpeen tyydyttämiseen voi sisältyä materiaalin
muokkaamista, muodon luomiseen liittyvää ideointia ja taiteellista työskentelyä. Käsityötoimintaan
liittyviä arvoja ovat  myös käsityöläisyyden pitäminen elämäntapana ja käsityön tekemisen
pitäminen tunnetasapainon ylläpitäjänä. Erilaiset arvot muodostavat kokonaisuuden, jossa kukin
osatekijä vaikuttaa toiseen. Arvojen suhde toisiinsa voidaan tuoda esille "Miksi kysymysten" avulla.
Käsityön tekijälle käsityötoiminnan arvopäämäärät voivat olla erilaiset kuin toiminnan tuloksena
syntyneiden käsityötuotteiden arvopäämäärät.

Hämeen lääninvankilassa käsityötoimintaan osallistuvien vankien arvoja ja asenteita käsityötä
kohtaan selvitettiin esimerkiksi "miksi kysymysten" avulla ja kysymyksillä, joilla haettiin tietoa
siitä, mitä he pitivät tärkeänä käsityössä. Lisäksi haastateltavien käsityöhön kohdistuvia arvoja voi
nousta esiin keskustelun painotusten ja aihevalintojen kohdalla. Käsityötoimintaan osallistuneet
vangit voivat kertoa myös suoraan omista arvostuksen kohteistaan ja arvoistaan käsityöhön liittyen.
Kysymällä, mitä hyötyä käsityötoimintaan osallistumisella on ollut vangille vankilassa ollessaan
voidaan myös löytää käsityön arvoihin liittyvää tietoa. Näin selvitetään käsityöhön liitettävien
arvojen tuottaman hyödyn realisoitumista. Liitteessä 4 esitellään kysymykset, joiden avulla pyrittiin
saamaan tietoa vankien käsityöhön kohdistamista arvoista ja asenteista. Erilaiset käsityöhön
kohdistuvat arvot muodostavat kokonaisuuden, jossa kukin osa vaikuttaa toiseen niin, että  osien
summa on eri kuin kukin osa erikseen. Erilaisten kysymysten, keskustelun teemojen ja koko tekstin
analyysin perusteella pyritään löytämään vankilassa käsityötoimintaan osallistuneiden vankien
mielipiteistä, näkemyksistä ja kokemuksista heidän käsityöhön kohdistamien arvojen
kokonaisuudesta.
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2.3.  Käsityön merkityksiä

Käsityön merkitystä ja merkityssisältöjä ovat kuvanneet Anttila (1993) ja Kojonkoski-Rännäli
(1995). Ihmisen kannalta käsityön merkitys on Kojonkoski-Rännälin mukaan osoittautunut suureksi.
Käsityön käsitteen merkityssisällöt liittyvät kiinteästi ihmiseen. Käsityön tekeminen on ihmisen
perusintentio, koska ihminen toteuttaa käsityön tekemisen avulla maailmassa olemistaan. Käsityön
tekemiseen ihmistä, erityisesti lasta ei tarvitse erikseen motivoida, vaan hänellä on luonnostaan halu
tehdä käsillään. Käsityössä syntyy ihmisen ja materiaalin välille yhteys, koska tekniikkana on käsin
ja käsityövälinein tekeminen. Ihmisen kehollisen  tiedonhankinnan merkitystä ei korvaa kulttuurin
välityksellä ja abstraktin ajattelun avulla saatu tieto. Ihminen tarvitsee käsittämiselleen myös
konkreettia perustaa. Käsityön ulkoisena tuloksena syntyvää konkreettista esinettä voidaan pitää
tekijänsä persoonallisuuden toteutumana. Tämä perustuu siihen, että käsityön tekeminen on
luonteeltaan kokonaista. Käsityön tekemisen prosessin eri vaiheet kehittävät ihmisessä
monipuolisesti erilaisia sisäisiä kykyjä. Myös käsityön ulkoisen tuotoksen ominaisuudet edustavat
tekijänsä kykyä ja niiden laatua hänessä. Käsityön tekemisen yhteydessä kasvaa myös ihmisen ns.
käytännön järki, joka auttaa häntä näkemään asioiden yhteyksiä ja analysoimaan niiden taustalla
olevia syitä. Käsityöprosessi, johon kuuluu tuotteen ideointi, taiteellinen ja tekninen suunnittelu,
tuotteen valmistus ja valmiin tuotteen arviointi sisältää Kojonkoski-Rännälin mukaan
lahjakkuuskomponenttien harjoitteluun sopivia tehtäviä kaikissa vaiheissaan. Työelämä ja
menestyminen elämässä edellyttävät hänen mukaansa tätä käytännöllistä lahjakkuutta.
(Kojonkoski-Rännäli 1995, 122 - 123, 129, 400 - 401.)

Alasuutari (1995) näkee, että merkityksen käsite ymmärretään vaistomaisesti. Merkitys on se mitä
jokin asia tarkoittaa. Empiirisessä sosiologisessa tutkimuksessa merkityksen käsitteellä viitataan
symboliikkaan, jota joihinkin erityisiin objekteihin tai toimintoihin liitetään. Kulttuurintutkimuksen
edustaman teoreettiseen näkökulmaan kuuluu näkemys siitä, että todellisuus on sosiaalisesti
konstruoitunut, eli se on rakentunut merkitystulkinnoista ja tulkintasäännöistä, joiden pohjalta
ihmiset orientoituvat arkielämään.  Tätä voidaan Alasuutarin (1995) mukaan pitää merkityskäsitteen
tietoteoreettisena ulottuvuutena. Tältä kannalta nähdään, että todellisuus on olemassa ihmiselle
merkitysvälitteisesti.  Laajasti ottaen tämä näkemys merkitsee sitä, että ajatellaan ihmisten
kiinnittävän ympäristössään huomiota sellaisiin asioihin ja sellaisesta näkökulmasta, jolla on
merkitystä ihmisen käytännöllisen toiminnan ja toimeentulon kannalta. Tällöin voidaan nähdä
merkityksen käsitteen lähenevän funktion käsitettä. Todellisuuden realiteetit ovat olemassa
merkitysvälitteisesti, eivät sellaisenaan ihmisten tulkinnoista ja ymmärryksestä riippumatta.
(Alasuutari 1995, 50 - 51, 54.)

Käsityöllä on merkitystä ihmisen omakuvan muodostumisessa ja hänen itsetuntonsa kehittymisessä.
Kun ihminen tuntee voivansa säädellä joitakin asioita maailmassaan, tulee hän näin tietoiseksi
itsestään. Kojonkoski-Rännälin nnälin (1995) mukaan onnistuneen tuotteen tekeminen omin käsin
ja kokemus työn hallinnasta ovat itsetunnon kasvattajia, joka eivät kaipaa tuekseen ulkopuolista
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hyväksyntää tai kiitosta. Hän toteaa, että käsityön merkitys ihmiselle on sen mahdollisuuksissa
ihmisen kehittymisen ja kasvatuksen välineenä. Lisäksi käsityöllä voi olla tekijälleen myös
taloudellista merkitystä. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 123.)

Anttilan (1993) mukaan käsityöntekijä ja hänen ympäristönsä voivat arvioida käsityön merkitystä
useista näkökohdista,. Käsityön merkitystä voidaan arvioida sen perusteella tyydyttääkö käsityö
taloudellisesti, eettisesti, sosiaalisesti, teknisesti, tarkoitukseltaan, muodoltaan ja ulkonäöltään tai
vastaako se perinteen tai vallitsevan muodin vaatimuksia. Käsityöprosessin arvot liikkuvat
henkilökohtaisten mieltymysten, persoonallisuuden, sisäisen kasvun sekä ympäröivän yhteiskunnan
ja sosiaalisen ympäristön asettamien odotusten, normien ja vaatimusten välisellä alueella. Niihin
vaikuttavat taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Anttila (1983) näkee, että produktina eli
tuotteena käsityöllä voi olla taloudellisia, esteettisiä, käytännöllisiä, teknisiä, laadullisia ja
kodinhoidollisia merkityksiä. (Anttila 1993, 37, 39 - 42, 47; ks. Suojanen 1993,13.)

Anttila (1983) on tutkimuksessaan "Työ ja työhön kasvatettavuus" selvittänyt oppilaan
työskentelyintressien suuntautuneisuutta ja painottumista. Työskentelyintressit, joita hän
tutkimuksessaan havaitsi, ovat: oppilaan halu saada uusi esine, halu oppia uusi työtapa, halu
pelkästään työskennellä, halu kokeilla uutta ja halu saada vaihtelua työntekoon.
Työskentelyintressien tarkastelu osoitti, että eniten oppilaita motivoivat materiaaliset eli
tulospainotteiset tekijät, esimerkiksi uusi esine tai vaate, joka saadaan heti käyttöön. Tärkeälle
sijalle asetettiin uuden oppimisen tai uuden asian kokeilu, jotka funktioltaan liittyvät
hyötynäkökohtiin. Prosessipainotteiset tekijät, kuten halu käsillä työskentelyyn tai vaihtelun
saamiseen työnteossa jäivät motivaatiotekijöinä vähiten kiinnostaviksi. (Anttila 1983 b, 142, 149.)

Käsityönprosessin merkitys voi olla mielenterveydellistä, luovaan ideointiin suuntautuvaa,
yhteiskunnallista, taiteellista tai tuotannollista. Käsityötoimintaan sisältyy  käsityön terapeuttinen
merkitys. Käsityön kautta voidaan mahdollisesti lisätä mielenterveyttä ja elämän laatua.
Harrastajalle tekemisen prosessi on yleensä arvokkaampi kuin sen lopputulos. Ammattilainen arvioi
käsityötä lähtien eettisistä näkökohdista ja ammatillista arvoista. Eettisistä arvoista lähteviä käsityön
tavoitteita ovat  hyvien raaka-aineiden valinta, huolellinen työ, tarkoituksen mukainen muotoilu ja
tarkoituksen mukainen viimeistely. Ammatilliset arvot koostuvat ammattistatuksesta,
ammattiylpeydestä, osaamisen arvostamisesta, tekijän persoonallisuudesta ja tyylistä. (Anttila 1993,
32-33, 42 & 1994, 40.)

Käsityön merkitystä tarkastellaan tässä tutkielmassa seuraavista lähtökohdista. Sitä voidaan
tarkastella erikseen käsityöprosessin ja käsityötuotteen eli produktin merkityksistä käsin. Käsityön
merkitys liittyy kiinteästi yksilöön ja hänen persoonallisuuteensa sekä ympäristöön. Käsityöllä on
merkitystä yksilön sisäisten kykyjen kehittymiseen, omakuvan muodostumisessa ja itsetunnon
kehityksessä. Käsityön merkitys ihmiselle on sen mahdollisuuksissa yksilön kehityksen ja kasvun
välineenä. Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään käsityön merkitystä käsityön tekijän
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näkökulmasta. Käsityön merkitystä voivat arvioida käsityön tekijä itse tai hänen ympäristönsä.
Käsityön merkitystä voidaan arvioida eri näkökulmista, tyydyttääkö käsityö taloudellisesti, eettisesti,
sosiaalisesti, teknisesti, tarkoitukseltaan, muodoltaan ja ulkonäöltään tai vastaako se esimerkiksi
perinteen tai muodin vaatimuksia.

Tässä tutkielmassa käsityöprosessin arvoihin nähdään vaikuttavan sekä taloudelliset, sosiaaliset että
kulttuuriset tekijät. Käsityöprosessia koskevat arvot sijoittuvat henkilökohtaisten mieltymysten,
persoonallisuuden, sisäisen kasvun sekä ympäröivän yhteiskunnan ja sosiaalisen ympäristön
asettamien odotusten, normien ja vaatimusten väliselle alueelle. Prosessina käsityön merkitys voi
olla yksilölle esimerkiksi mielenterveydellistä, luovaan ideointiin suuntautuvaa, taiteellista,
tuotannollista tai elämän laatua lisäävää. Käsityöprosessin merkitys voi olla myös yhteiskunnallista.

Käsityön merkitystä Hämeen lääninvankilassa käsityötoimintaan osallistuville vangeille tullaan
tarkastelemaan tässä tutkielmassa sekä produktin että prosessin suunnasta. Tietoa käsityön
merkityksestä vangeille vankilassa oloaikana pyrittiin löytämään käsityön arvoja ja merkityksiä
käsittelevien kysymysten (liite 4) avulla sekä analysoimalla tarkkaan vangin niin sanottua vapaata
kerrontaa. Tässä tutkielmassa tarkastellaan vangin käsityössä tärkeänä pitämiä asioita. Niitä, jotka
ovat hänelle merkityksellisiä asioita käsityön tekemisessä tai tuotteessa. Käsityötoimintaan
osallistumisen vaikutuksia vangin elämään voidaan myös pitää käsityön merkityksiin liittyvinä
tekijöinä.
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3  VANKEINHOITO

3.1  Vankeinhoitolaitoksen organisaatio ja tehtävät

Vankeinhoitolaitos toimii oikeusministeriön alaisena, sen toimintaa johtaa oikeusministeriön
vankeinhoito-osasto. Vankeinhoitolaitokseen kuuluvat suljetut vankilat, avolaitokset,
vankimielisairaala ja Sulkavan kurssikeskus sekä Vankeinhoidon koulutuskeskus ja sen yhteyteen
kuuluva Vankeinhoitolaitoksen kirjasto. Vankeinhoitolaitoksen kanssa kiinteässä yhteistyössä
toimivia, mutta siihen hallinnollisesti kuulumattomia elimiä ovat vankeinhoitoasiain
neuvottelukunta ja vankilaoikeus. Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluu myös
kriminaalihuoltotyö. Kriminaalihuoltotehtäviä hoitaa kriminaalihuoltoyhdistys, jonka toimintaa
valvoo oikeusministeriön vankeinhoito-osasto. Lainsäädännön perusteella yhdistykselle on annettu
nuoria rikoksentekijöitä, vankilasta vapautuneita ja yhdyskuntapalvelua koskevia
kriminaalihuoltotehtäviä. (Oikeusministerin vankeinhoito-osasto 1996 b, 12.)

Vankeinhoidon tavoitteet laaditaan rangaistusten täytäntöönpanolainsäädännön tavoitteiden
suuntaisesti ja niiden mukaan pyritään kehittämään ja järjestämään toimintaa vankiloissa.
Vankeinhoitolainsäädäntöä on uudistettu 1970-luvulta lähtien. Viimeisin laaja uudistus tapahtui
1.5.1995 voimaan tulleilla laeilla rangaistuksen täytäntöön panosta annetun asetuksen ja
tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta (L 31.1.1995/128 ja 31.1.1995/129. Lisäksi
annettiin uusi vankeinhoitoasetus sekä muutettiin oikeusministeriön vankeinhoito-osastoa koskevia
määräyksiä. Laissa rangaistusten täytäntöön panosta ( 31.1.1995/128) määritellään rangaistuksen
täytäntöön panon tavoite ja  rangaistuslaitokset, annetaan ohjeet laitosoloista ja vankien kohtelusta
sekä vankien kuulemisesta. Rangaistus on pantava täytäntöön siten, ettei se tarpeettomasti vaikeuta
vaan mahdollisuuksien mukaan edistää vangin sijoittumista yhteiskuntaan. Vapaudenmenetyksestä
aiheutuvia haittoja on mahdollisuuksien mukaan ehkäistävä. (Myhrberg & Mohell 1996,  221.)

Vuonna 1986 voimaan tullut asetus vankeinhoitolaitoksesta (134/86) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen sisältää säännökset sekä oikeusministeriön vankeinhoito-osastosta
vankeinhoitolaitoksen keskushallintoviranomaisena että vankeinhoitolaitoksesta. Asetuksessa
säädetään mm. laitosten toimialasta ja tehtävistä, johtokunnan toiminnasta, virkamiesten yleisistä
velvollisuuksista sekä viroista ja niiden kelpoisuusvaatimuksista. Asetus vankeinhoidon
koulutuskeskuksesta (735/98) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sisältää säännökset
koulutuskeskuksen hallinnosta, koulutuskeskuksen antamasta opetuksesta sekä opiskelijoiden
asemasta. (Oikeusministerin vankeinhoito-osasto 1996 b, 13.)

Kansainväliset vankisäädökset luovat vankien kohtelun perustan. Vankeinhoitoon kuuluu korkea
ammattietiikka, johon sisältyy vankien kohteluun, salassapitoon, luottamukseen, hienotunteisuuteen
ja ihmiskäsitykseen perustuvia asioita. Vankeinhoidon tehtävänä on myös suojata vankia muun
yhteiskunnan kohtuuttomilta paineilta. Oikeusjärjestyksen kehitys perustuu siihen, että rangaistukset
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täytäntöön pannaan inhimillisesti ja oikeudenmukaisesti. Tasa-arvoinen kohtelu ja huolehtiminen
siitä, että rikoksentekijät suojataan välitöntä kostoa vastaa ovat perustana rangaistuksen täytäntöön
panossa. Vankilan muurit eivät ole aina muureja vangin karkaamisen estämiseksi, vaan ne voivat
olla myös vankia suojaavia muureja. Vangin kohtaamisessa pitäisi kaikkien toimintojen tähdätä
siihen, että vangin itseluottamus ja omanarvontunto vahvistuisi. Vankeinhoitolaitoksen tehtävänä on
ohjata vankeja suhtautumaan realistisemmin omiin kykyihinsä ja tuoda heidän kykynsä esille.
Tavoitteena on ohjata vankia toimimaan itsenäisenä sosiaalisena yksilönä, joka kykenee luomaan
itselleen sellaisen elämäntavan, että hänen itseluottamuksensa säilyisi. (Lång 1988, 24 - 26.)

Rangaistuslaitoksia ovat vankilat, avolaitokset ja nuorisovankilat. Avolaitoksina toimivat
avovankilat, työsiirtolat ja muut rangaistuslaitokset tai niiden osastot, jotka oikeusministeriö on
määrännyt toimimaan avolaitoksina.  Rangaistuslaitoksen olot on mahdollisuuksien mukaan
järjestettävä vastaamaan yhteiskunnassa muuten vallitsevia elinoloja. Rangaistuksen täytäntöönpano
on järjestettävä siten, että rangaistuksena on pelkästään vapaudenmenetys. Muita rajoituksia voidaan
käyttää siinä määrin kuin laitoksessa pitämisen varmuus ja laitoksen järjestys vaativat. (Myhrberg &
Mohell 1996,  221.)

Vankeja on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen, heitä ei saa
perusteettomasti asettaa keskenään eri asemaan rodun kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin,
kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka
uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muuhun näihin
rinnastettavan seikan perusteella. Nuorelle rikoksentekijälle tuomittua rangaistusta täytäntöön
pantaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota vangin iästä ja kehitysvaiheesta johtuviin
erityispiirteisiin. Vankia on kuultava asumista ja työhön tai muuhun toimintaan sijoittamista sekä
muuta hänen kohteluaan koskevaa tärkeää päätöstä tehtäessä. (Myhrberg & Mohell 1996,  221.)

Rikoksista tuomittavia yleisiä rangaistuksia ovat vankeus, sakko ja rikesakko. Yhdyskuntapalvelu,
jonka kokeilu jatkuu edelleen, on ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittava rangaistus.
Vankeustuomio on joko elinkautinen tai määräaikainen. Määräajaksi tuomittu vankeusrangaistus
voi olla vähintään 14 päivää ja enintään kaksitoista vuotta. Yhteistä rangaistusta määrättäessä
enimmäisaika on viisitoista vuotta. Rangaistuksia täytäntöön pantaessa vankeusrangaistusten
yhteenlaskettu enimmäisaika voi olla enintään kaksikymmentä vuotta. Yli puolet
vankeusrangaistuksista tuomitaan ehdollisina. Sakkorangaistus tuomitaan erittäin harvoin
ehdollisena. Vuonna 1991 alkaneen yhdyskuntapalvelukokeilun mukaan enintään kahdeksan
kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta voidaan tuomita rangaistukseksi
yhdyskuntapalvelua vähintään 20 tuntia ja enintään 200 tuntia. Yhdyskuntapalvelu on valvottua
palkatonta työtä. (Oikeusministerin vankeinhoito-osasto 1996 b, 10 - 11.)

Vankeinhoitolaitoksen tehtävänä on panna täytäntöön tuomioistuinten määräämät
vankeusrangaistukset ja sakon muuntorangaistukset sekä huolehtia tutkintavankeuden



13

toimeenpanosta ja muista sille kuuluvista täytäntöönpanotehtävistä. Vankeusrangaistus pannaan
täytäntöön vankilassa, avolaitoksessa tai nuorisovankilassa. Vankila oikeuden päätöksellä eristetyt
ns. vaaralliset rikoksenuusijat säilytetään vankilan yhteydessä toimivassa pakkolaitoksessa.
Rikoksesta epäilty voidaan pidättää ja vangita. Rikoksesta epäiltynä vangitut eli tutkintavangit on
toimitettava vankilaan.  Suljettaja laitoksia ovat keskusvankilat, nuorisovankila, lääninvankilat ja
pakkolaitos. Keskus- ja varavankiloihin sekä työsiirtoloihin sijoitetaan vankeusrangaistukseen
tuomittuja vankeja sekä sakon muuntorangaistusta suorittavia. Lääninvankiloihin sijoitetaan
ensisijaisesti tutkintavankeja, mutta myös rangaistus- ja sakkovankeja. Suljettuina laitoksina
toimivia vankiloita oli vuoden 1995 lopussa 7 keskusvankilaa, nuorisovankila ja 9 lääninvankilaa.
Avolaitoksia ovat kuusi varavankilaa, Sulkavan kurssikeskus ja yhdeksän työsiirtolaa. Avolaitoksiin
sijoitetaan joko työtoimintaan tai muuhun toimintaan osallistuvia henkilöitä, joiden katsotaan
sopeutuvan avolaitoksen oloihin ja joiden ei oleteta poistuvan sieltä luvatta. Avolaitoksiin sijoitetut
henkilöt käyttävät aina omia vaatteita ja saavat työstään käypää palkkaa, josta he maksavat veroa ja
oman ylläpitonsa, toisin kuin suljetuissa laitoksissa. (Oikeusministerin vankeinhoito-osasto 1996 b,
11, 12, 15.)

Lääninvankiloita ovat Helsingin lääninvankila, Uudenmaanläänin lääninvankila, Hämeen
lääninvankila, Turun lääninvankila, Mikkelin lääninvankila, Kuopion lääninvankila, Vaasan
lääninvankila, Oulun lääninvankila ja Pohjois-Karjalan lääninvankila. Rangaistuslaitoksissa oli
31.12.1995 vankipaikkoja yhteensä 4012. Vankipaikoista suljetuissa laitoksissa oli 2754 paikkaa eli
69% ja avolaitoksissa 1258 paikkaa eli 31 %. (Oikeusministerin vankeinhoito-osasto 1996 b, 16 -
17.)

Laki rangaistuksen täytäntöönpanosta (31.1.1995/128l) määrittelee myös vangin pukeutumista,
ulkoilua ja vangin hallussa pidettäviä varoja ja muuta omaisuutta. Vangeilla on oikeus pitää
hallussaan kohtuullinen määrä henkilökohtaisia käyttöesineitään. Muu omaisuus, joka vangilla on
mukanaan tullessaan rangaistuslaitokseen tai joka sinne on tullut rangaistusajan kuluessa on otettava
rangaistuslaitoksen toimesta säilytettäväksi vangin vapaaksi pääsyyn saakka. Rangaistuslaitoksen
toimesta on järjestettävä vangeille mahdollisuus ostaa elintarvikkeita ja muuta henkilökohtaiseen
käyttöön sopivaa tavaraa. Rangaistuslaitoksessa on vangille annettava asianmukainen vaatetus.
Vangin on annettava käyttää omia vaatteitaan, jos ne ovat hyvässä kunnossa ja jos siitä ei voida
olettaa olevan ilmeistä karkaamisvaaraa. Tuomioistuimessa vangilla on oikeus pukeutua muuhun
kuin vangin pukuun. Vangilla on oikeus olla ulkona päivittäin ja harjoittaa sopivaa liikuntaa.
Vangin terveydentilasta on muutenkin pidettävä huolta. Vankeja sijoitettaessa ja ryhmitettäessä on
otettava huomioon vangin kotipaikka, ikä, terveydentila, oletettava sopeutuminen laitoksen
olosuhteisiin, ammattitaito ja työkyky, ammattikoulutuksen ja muun opetuksen tarve sekä muut
yksilölliset ominaisuudet. Miehet ja naiset pidetään eri asunto-osastoissa ja mahdollisuuksien
mukaan eri laitoksissa. (Myhrberg & Mohell 1996, 226, 232.)
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Laki tutkintavankeudesta määrittelee seuraavalla tavalla tutkintavankeuteen liittyviä asioita ja
tutkintavankien oikeuksia. Tutkintavangin vapautta saa rajoittaa vain siinä määrin kuin
vangitsemisen tarkoitus sekä vankilassa pitämisen varmuus ja järjestyksen säilyminen edellyttävät.
Tutkintavanki on mahdollisuuksien mukaan pidettävä yksinäishuoneessa, eikä häntä saa ilman
hänen suostumustaan sijoittaa asumaan muun kuin toisen tutkintavangin kanssa. Tutkintavankia ei
saa sijoittaa asumaan yhteen toisen vangin kanssa, jos siitä voi aiheutua vaaraa säilytysvarmuudelle,
vankilan järjestykselle tai rikoksen selvittämiselle. Tutkinta vanki saa osallistua
jumalanpalveluksiin, hartaushetkiin ja muihin hengellisiin tilaisuuksiin samoin kuin muuhun
vapaa-ajan viettoon yhdessä muiden vankien kanssa, jollei vangitsemisen tarkoitus siitä vaarannu.
Tutkintavankien välinen yhteydenpito, joka voi vaarantaa rikoksen selvittämistä, on estettävä
mahdollisuuksien mukaan. Tutkintavanki saa pitää hallussaan mukanaan tuomansa ja myöhemmin
saamansa omaisuuden, ellei hallussapidosta aiheudu haittaa laitoksen järjestykselle. Tutkintavanki
saa käyttää omia vaatteitaan sekä, ellei laitoksen järjestys siitä häiriinny, hankkia ravintonsa
laitoksen ulkopuolelta. Hänellä on oikeus ostaa tavaraa laitoksessa olevasta myyntipaikasta.
(Myhrberg & Mohell 1996, 240 -  242, 245.)

Tutkintavanki ei ole velvollinen tekemään työtä eikä osallistumaan muuhun laitoksen järjestämään
tai hyväksymään toimintaan. Jos vanki haluaa tehdä työtä tai osallistua muuhun toimintaan on siihen
mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus. Jos vanki tekee omaa työtä, siitä saatavat tulot
kuuluvat hänelle. Vangin on kuitenkin itse kustannettava työssä tarvittavat aineet ja työkalut sekä
korvattava laitokselle työstä aiheutuvat erityiset kustannukset. Kustannusten korvaamisen
perusteista on sovittava ennen työn aloittamista. Tutkintavangille voidaan maksaa käyttörahaa
oikeusministeriön vahvistamien perusteiden mukaan. Tutkintavanki saa, jollei vangitsemisen
tarkoitus siitä vaarannu, ottaa vastaan ja omalla kustannuksellaan hankkia laitoksen ulkopuolelta
kohtuullisessa määrin kirjallisuutta, lehtiä, seurata mahdollisuuksien mukaan radio- ja
televisio-ohjelmia sekä johtajan luvalla hankkia laitoksen ulkopuolelta askartelussa ja
harrastustoiminnassa tarvittavia välineitä. (Myhrberg & Mohell 1996, 240 - 242, 245.)

Vankeinhoito on vankeja varten, ilman vankeja ei olisi vankiloita ja vankeinhoitajia.
Vankeinhoitotyötä voidaan kuvata joko asiakasominaisuuksien mukaan tai tarjottavien palvelujen
mukaan.  Hyvinvointipolitiikkaan perustuen laitoksia kuvataan palvelujen ominaisuuksien mukaan.
Esimerkiksi, jos jossakin laitoksessa annetaan  laadukasta ammattikoulutusta, tulee
ammattikoulutusta antaa asiakkaalle riippumatta siitä onko hän vaarallinen rikoksen uusija,
huumausainerikoksen tai seksuaalirikoksen tekijä vai onko hän omaisuusrikollinen. (Lång 1988, 24
-  25.)

Vankeinhoidossa tulisi Långin (1988) mukaan kehittää sosiaaliseen kuntoutukseen tähtäävää
toimintaa, joka korostaa ja vahvistaa vankien pyrkimyksiä luovaan toimintaan ja
vapaa-aikaopiskeluun, sekä liikuntaan ja askarteluun. Vankeinhoitolaitos on olemassa myös siksi,
että se puolustaisi heikkoja ja yrittäisi parantaa heidän olosuhteitaan. Koulutusmahdollisuuksien
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kehittäminen on eräs tähän suuntaava toiminta. Lång (1988) perustelee vankeinhoidon kehittämistä
kuntouttavaan ja puuttuvia kykyjä täydentävään suuntaan seuraavalla esimerkillä. Henkilöt, jotka
ovat pystyneet suorittamaan eräitä tavoitteellisia tehtäviä loppuun, esimerkiksi asevelvollisuuden,
peruskoulun, ammattitutkinnon tai lukion, ovat vapauduttuaan selvinneet yleensä paremmin kuin
henkilöt, joilla nämä suoritukset ovat jääneet kesken. (Lång 1988, 5 - 7.)

Laineen (1994) mukaan vankilan historiaan perehtyneet tutkijat ovat osoittaneet, miten modernin
vankilan syntyajatuksena oli parantaminen ja kuntouttaminen. Nykyaikainen vankila on syntynyt
1700- ja 1800-lukujen vaihteessa ja sen tehtäväksi määriteltiin rikollisiin vaikuttaminen erityisin
menetelmin. Vapausrangaistuksen päämääränä oli yksilön käyttäytymisen muuttaminen. Rikollisiin
on pyritty vaikuttamaan eri aikakausina erilaisin menetelmin. Esimerkiksi Brysselin
vankeinhoitokongressissa vuonna 1847 vapausrangaistuksen tärkeimmäksi päämääräksi asetettiin
yksilön muuttaminen. Amorin komitea toisti saman tavoitteen uudelleen toukokuussa 1945: "
Vapausrangaistuksen päätavoite on tuomitun parantuminen ja uudelleen sijoittuminen
yhteiskuntaan." Järvi (1990) esittelee 1900-luvun ”parantamisen” eli vankien yhteiskuntaan
sopeuttamisen tavoitetta esimerkein. 1920-luvulla vankeinhoidon tavoitteena oli sopeutumisen
mahdollisuuksien edistäminen, 70-luvulla puhuttiin "rangaistusajan hyväksikäytöstä" ja 80-luvulla
vankeinhoidon periaatteena oli kuntoutus. (Laine 1994, 7; Järvi 1990, 68.)

Vankilan tehtäviä kuvatessaan Järvi (1990) lainaa Helasvuota (1971). Vankilan tehtävät ovat Järven
mukaan seuraavat. Rangaistus toimii rikoksentekijään kohdistuvien aggressioiden kanavoijana. Sen
tehtävänä on lisätä ihmisten turvallisuuden tunnetta eli lievittää rikollisuutta ja rikoksentekijää
kohtaan tunnettavaa pelkoa.  Rangaistus on rikollisen paheksumisen ilmaus. Rangaistuksen
tarkoituksena on informoida yhteisöä normien rajoista. Rangaistuksen tavoitteena on myös muuttaa
lainrikkojaa lainkuuliaisemmaksi eli parantaa häntä. Helasvuon mukaan tieto rangaistuksen
mahdollisuudesta pitää yllä rangaistuksen uhkaa. Rangaistus kompensoi vahingonkorvausta ja sen
tehtävänä on tyydyttää hyvityksen eli koston tarvetta. (Järvi 1990, 69.)

Vaikka Suomen vankeinhoitolaitoksen tavoitteena on edistää vankien sijoittumista yhteiskuntaan,
eroaa Suomen vankeinhoidon tavoite muista Pohjoismaista siinä, että Suomessa ei erityisestävien
näkökohtien asema ole yhtä vahva. Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, että Tanskassa ja Ruotsissa
vankeuden sijasta määrätään psykiatriseen hoitoon huomattavasti suurempi määrä henkilöitä kuin
Suomessa. Painotusero Suomen ja läntisten naapurimaiden välillä johtuu mm. resursseista ja
tietoisesta linjavalinnasta. Suomen nykyiset vankeinhoidon tavoitteet on määritelty 1970-luvun alun
suuren vankeinhoitoreformin aikana. Tällöin hylättiin vanha vankeinhoidollinen järjestelmä, jonka
periaatteena oli, että vanki parannettaisiin yhteiskuntaan sopeutuvaksi kansalaiseksi. Uudistuksessa
lähdettiin liikkeelle siitä, että vankila ei paranna ketään ja yksilötasolla vankilan vaikutukset ovat
poikkeuksetta negatiivisia. (Pajuoja 1995, 10 - 11.)
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Pajuojan (1995) mukaan vankeinhoidollisena ideana olivat 1920- ja 1930 luvuilla uudisraivaus,
suon kuivatus ja pellon raivaaminen. Toisen maailmansodan jälkeen vankityö sai uutta sisältöä
työsiirtolajärjestelmän avulla. Työsiirtolat olivat osa sodanjälkeistä jälleenrakennusta. 1970-luvun
vankityön kehittämisen ajatuksena oli vankityön teollistaminen. Tämän seurauksena vankiloihin
rakennettiin teollisuushalleja. Tällöin vankeinhoidon työtoiminta muuttui massateollisuudeksi ja
vankeinhoidolliset tehtävät olivat epäselvät. Vasta 1990-luvulla työtoiminnan  korostamiseen
liittyvät riskit ja ongelmat ovat tulleet voimakkaammin esiin. Vankityön korostaminen on
vaikeuttanut muiden toimintamuotojen kuten koulutuksen laajentamista ja yksilöllisistä
kuntoutustarpeista lähtevän toiminnan kehittämistä. 1990-luvulla työkyvyttömien ja alentuneesti
työkykyisten vankien määrä on kasvanut selvästi. (Pajuoja 1995, 17 - 19.)

1970-luvun vankeinhoidon uudistuksen jälkeen työtoiminta sai keskeisen sijan suomalaisessa
vankeinhoidossa. Työtoimintaa korostettiin välineenä, jonka avulla vankien sopeutuminen
yhteiskuntaan tapahtuu parhaiten. Vankityöllä katsottiin olevan vangille suotuisaa ammatillista,
taloudellista ja psykologista vaikutusta. Vuonna 1995  voimaan tulleessa laissa rangaistuksen
täytäntöönpanosta vanki on rangaistusaikanaan velvollinen tekemään työtä tai osallistumaan
koulutukseen tai muuhun rangaistuslaitoksen järjestämään tai hyväksymään toimintaan. Vankien
työvelvollisuus on muuttunut 1990-luvulla aktiivitoimintoihin osallistumisvelvollisuudeksi. Lisäksi
avolaitoksiin liittyvistä työkykyisyyden vaatimuksista on luovuttu. Tämä tarkoittaa sitä, että
avolaitoksiin voidaan nyt sijoittaa myös työkyvyttömiä tai alentuneesti työkykyisiä vankeja. (Pajuoja
1995, 16, 20.)

Vankeinhoidon sisällöllistä kehittämistä ajatellen Suomen lähtökohdat poikkeavat muista
Pohjoismaista. Ruotsiin ja Tanskaan verrattuna psykofyysisen, sosiaalisen yms. hoidon ja
kuntoutuksen merkitys on ollut Suomessa vähäistä. Tähän vaikuttavat resurssikysymykset ja
erityisestävä näkökulma, joka on jäänyt Suomessa rangaistusjärjestelmää koskevassa
lainsäädännössä heikoksi. Vangin paluuta yhteiskuntaan on lain mukaan edistettävä psykofyysisen,
sosiaalisen yms. hoidon ja kuntoutuksen avulla. Kuitenkin tämä erityisestävä näkökulma on jäänyt
Suomessa yleisestävyyden ja inkapasitaation varjoon. Vankityön keskeisen aseman muuttuminen
vankeinhoidossa on kuitenkin lisännyt hoitavan ja kuntouttavan toiminnan merkitystä suomalaisessa
vankeinhoidossa. Vankityön merkityksen muutos on tavallaan tuonut vankeinhoitoon sisällöllisen
tyhjiön. (Pajuoja 1995, 1.)

Modernin vankeinhoidon edellytys on se, että vangin olisi pysyttävä kosketuksessa ulkopuoliseen
maailmaan, jotta vapauden menetyksen haittavaikutukset pysyisivät mahdollisimman vähäisinä.
Toimenpiteitä Suomen vankeinhoidon kehittämisessä Pajuojan (1995) mukaan ovat mm.
vankeinhoitolaitoksen päätösvallan delegointi, mahdollisuus vaikuttaa osastoautonomiaan,
henkilöstön nimityksiin, toimenkuviin ja palkkaukseen, vankeinhoidollisen ylikapasiteetin
purkaminen ja yhtenäisvirkamiesjärjestelmään siirtyminen. Suomen vankeinhoidon keskeisin haaste
on oivallus siitä, että vankeinhoidossa ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ei suinkaan
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edellytä suurta panosta vaan, vankeinhoidon ymmärtämistä osaksi yhteiskunnassa jo olevia
palvelujärjestelmiä. Tämä palvelisi vankeinhoidon perusperiaatteita mm. normaalisuutta ja
avoimuutta. (Pajuoja 1995, 58, 66.)

Sana "vankeinhoito" pitää sisällään oletuksen vankien hoitamisesta.  Moderni kriminaalipolitiikka
on vierastanut aktiivisia vankien hoitoon tähtääviä toimenpiteitä. Pitkään vankilassa olevien vankien
olisi tärkeää saada säilyttää kosketus vankilan ulkopuoliseen maailmaan, jotta siviilissä elämisen
taidot eivät unohtuisi. Tukemalla kunkin vangin yksilöllisiä vahvuustekijöitä ja lahjakkuutta
vankilalaitos voisi Salinin (1996) mukaan parhaiten ehkäistä uusintarikollisuutta. (Salin 1996, 147.)
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3.2  Sopeutuminen vankilaan

Vankien elämäntilanteeseen kuuluvat asuminen ja eläminen vankilassa. Vankilassa ihmisen elämä
poikkeaa huomattavasti normaalista. Vankina ollessaan ihminen kokee muutoksia niin fyysisesti
kuin psyykkisesti. Vapaudenmenetys vaatii sopeutumista suljettuun yhteisöön, jossa päivän kaikki
toiminnot tapahtuvat samojen "muurien" sisällä, lisäksi ajankäyttö on tarkoin säädeltyä.
Vankilaympäristö vaikuttaa voimakkaasti esimerkiksi opiskelevan vangin kokemuksiin. Vankilassa
opiskelijat joutuvat suoriutumaan opiskelutavoitteistaan ympäristössä, josta ulkomaailma ja sen
vaikutteet on rajattu. Vankeusvangit eroavat tutkintavangeista siinä, että vankeusvangit tietävät
melko tarkkaan tuomionsa pituuden ja vapautumisensa ajankohdan. Usein vangit kuuluvat alimpiin
sosiaaliryhmiin, he ovat yleensä perheettömiä, kouluttamattomia sekä vailla minkään alan pitkää
työkokemusta. Yksilön yhteiskunnasta syrjäytyminen liittyy usein rikollisen uran syntymiseen.
Yksilön kohdalla syrjäytymiseen liittyy eriarvoisuutta. Syrjäytymisestä seuraa usein sosiaalisia
ongelmia, köyhyyttä, avuttomuutta sekä painetta poikkeavaan käyttäytymiseen ja näin ollen myös
leimautumista poikkeavaksi. Sosiaalityön tehtävänä on auttaa sosiaalisissa ongelmissa, mutta
samalla se myös kontrolloi syrjäytyneitä. (Autio & Hautamäki 1991, 8, 42, 48, 78, 50; Uimonen
1993, 42; Järvi  1990, 65 - 66, 68.)

Vuonna 1995 vankien määrä oli pienempi kuin koskaan aikaisemmin itsenäisyyden aikana.
Vankiloihin tuli vuonna 1995 noin tuhat vankia vähemmän kuin vuonna 1994. Yhdyskuntapalvelun
lisääntyvää käyttöä ehdottoman vankeusrangaistuksen vaihtoehtona pidetään myönteisenä piirteenä.
Vuonna 1994 yhdyskuntapalvelukokeilu laajeni koko maata kattavaksi.  Nuorten vankien määrä on
pienentynyt vankiloissa. Nuoria alle 18-vuotiaita vankeja on ollut keskimäärin hieman yli
kymmenen. Vankeinhoitolaitoksen toiminnassa on asetettu tavoitteeksi, että mahdollisimman suuri
osa vangeista on päivittäin mukana työssä, koulutuksessa tai muussa toimintakykyä ylläpitävässä
toiminnassa. Vuonna 1995 kokopäiväisessä toiminnassa olleiden määrä oli noin kaksi prosenttia
edellistä vuotta suurempi. Tätä pidetään sekä merkittävänä että kannustavana tuloksena, koska
vankien yksilölliset edellytykset osallistua toimintaan on koettu aikaisempaa heikommiksi. Myös
eräissä suljetuissa laitoksissa, joissa vangit elävät normaalia eristetyimmissä olosuhteissa mm.
turvallisuussyistä, on pystytty järjestämään aiempaa enemmän toimintaa. Lyhyehköjä rangaistuksia
suorittavien vankien määrä on pienentynyt ja yhä useampi vanki on voitu sijoittaa avolaitoksiin,
joissa toimintaa pystyttiin laajentamaan ja monipuolistamaan uudistetun rangaistusten
täytäntöönpanolain tavoitteiden suuntaisesti. Osittain uudistettu laki rangaistusten täytäntöönpanosta
luo lainsäädännölliset puitteet vankien tarkoituksen mukaiselle sijoittelulle eri tyyppisiin laitoksiin
ja vankien tarpeita vastaavien toimintojen kehittämiselle. Lisäksi tarkastustoimintaa koskevat
täsmennetyt valtuudet parantavat laitosten mahdollisuuksia estää ennakolta järjestyshäiriöitä.
Rikollisuustilanteessa tapahtuneet muutokset ja pitkäaikaisvankien määrän kasvu aiheuttavat
turvallisuuteen ja toimintojen sisältöön liittyviä kehittämistarpeita. (Oikeusministerin
vankeinhoito-osasto 1996 a, 2 - 3.)
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Toiminnan teoreettisesta näkökulmasta tarkasteltuna ihminen nähdään toiminnassaan aktiivisena ja
aloitteellisena subjektina, eikä ympäristöönsä mekaanisesti reagoivana objektina. Persoonallisuuden
käsite tulee toiminnan teoriassa keskeiseksi ihmisen toimintaa ohjaavaksi ja välittäväksi
säätelyjärjestelmäksi. Persoonallisuutensa kautta ihminen pystyy määrittelemään suhteensa
ympäristöön ja tarvittaessa muuttamaan olosuhteita tai toimintaansa mieleiseensä suuntaan. Yksilö
nähdään vastuullisena omasta toiminnastaan ja omasta hyvinvoinnistaan. Näin ollen vanki nähdään
aktiivisena toimijana myös vankilaympäristössä. Vanki ei vain passiivisesti sopeudu vankilaan, vaan
hän aktiivisesti selviytyy vankeusajastaan. Pitkästä vankeusajasta selviytyminen edellyttää
jonkinasteista sopeutumista vankilan pakollisiin rutiineihin ja sääntöihin. Sen sijaan vanki voi
muuttaa asemaansa vankilassa haluamallaan tavalla vankilan mahdollistaminen rajojen puitteissa.
Esimerkiksi kyllästyttyään työntekoon hän voi hakea opiskeluoikeutta. Vankilassa yksilön
itsemääräämispyrkimyksen tukahduttaminen ilmenee vankilainstituution keskeisimmän sanktion
kautta. Vankila vaikuttaa ihmisen olemassaolon keskeisimpään alueeseen, oman elämän hallintaan,
riistämällä yksilöltä vapauden. Yksilön itsemääräämisoikeutta voidaan pitää eheän minäkuvan
edellytyksenä. Vaikka vanki joutuu fyysisesti elämään vankilan sääntöjen alaisena, hänen
toimintaansa ohjaa halu saada takaisin tunne oman elämän hallinnasta.  Tätä vangin toimintaa
kutsutaan vangin selviytymisstrategiaksi. (Salin 1996, 32 - 34.)

Jotta vanki tulisi hyväksytyksi muiden vankien keskuudessa, hänen on löydettävä oma paikkansa
joistakin vankien muodostamista ryhmistä. Hän voi kuulua esim. luottovankeihin, rähinöitsijöihin
tai vain rauhassa omaa tuomiotaan suorittaviin vankeihin. Tärkeää on, että jonkin ryhmän jäsenyys
tekee vangin käyttäytymisen ennustettavammaksi muille vangeille ja henkilökunnalle. Osa vangeista
integroituu voimakkaasti vankilakulttuuriin ja osa pyrkii kaikin keinoin käyttäytymään vankilan
ulkopuolella vallitsevien normien mukaan. Prosessia, jossa vanki vähitellen liittyy vankilayhteisöön
ja omaksuu sen kulttuurin, voidaan pitää eräänlaisena aikuisiän sosiaalistumisprosessina. Tämän
prosessin aikana vanki omaksuu uusia vankielämään soveltuvia asenteita ja käyttäytymismuotoja.
Jokainen vanki joutuu alttiiksi vankilan tavoille. Vankilakulttuurin sisäistäminen ja siihen
liittymisen syvyys on yksilöllistä. (Salin 1996, 24 - 26.)

Sosiaalipsykologisessa tutkimuksessaan Cohen ja Taylor  ovat pyrkineet selvittämään, kuinka
elinkautista tai pitkää tuomiota suorittavat vangit säilyttävät mielenterveytensä ja selviävät päivästä
toiseen. Tutkimus on tehty englantilaisen Durhamin vankilan osastolla, joka on erittäin tarkoin
vartioitu varmuusosasto. Tilanteesta selviytymisen ja vastarinnan strategioita ovat suojautuminen,
kampanjointi esimerkiksi valitusten teko, pakovalmistelut ja vastustaminen esimerkiksi lakkoilu ja
mielen rakentaminen.  Mielen rakentamisen eri muotoja ovat älyllisen ja taiteellisen puolen
korostuminen, henkisen puolen kehittäminen, minuuden etsiminen ja hyväksyttävän poikkeavan
identiteetin etsiminen. Vangit kehittävät eri sopeutumistapoja selviytyäkseen vankeuden
päivittäisistä ongelmista, jotka yleensä kasvavat ajan myötä. (Cohen & Taylor 1989, 133, 138, 211.)
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3.3  Toimintaan osallistuminen vankilassa

3.3.1 Vankityö, siviilityö ja vangin oma työ

Tuotannolliset tavoitteet eivät saisi Långin (1988) mukaan nousta ensisijaiseksi tehtäväksi vangeille
järjestettävässä työssä. Työtoiminnalla on merkitystä vain silloin, kun se on työnopetukseen ja
ammattikoulutukseen tähtäävää toimintaa. Kaikkien vankeinhoidon osa-alueiden, myös
työtoiminnan tulee osallistua toimintaan, joka lisää vangin henkisiä ja sosiaalisia valmiuksia
"normaaliin" elämään yhteiskunnan jäsenenä. (Lång 1988, 35 - 36.)

Laki rangaistuksen täytäntöönpanosta (31.1.1995/128) ja vankeinhoitoasetus, joka on annettu
Helsingissä 16.6.1995 antavat puitteet vangin työlle vankeusaikana. Vanki on velvollinen tekemään
varsinaisena työaikana työtä tai osallistumaan koulutukseen tai muuhun rangaistuslaitoksen
järjestämään tai hyväksymään toimintaan rangaistusaikanaan. Laitoksen johtaja päättää vangin
osallistumisesta työhön, koulutukseen tai muuhun toimintaan. Varsinaisena työaikana vangin on
tehtävä työtä valtion lukuun (vankityö) tai omaan lukuunsa sellaista hyväksyttävää työtä, joka
haitatta soveltuu rangaistuslaitoksessa vangin omilla tai hänen käyttöönsä annetuilla välineillä
tehtäväksi (oma työ). Luotettavaksi katsottava vanki saa oikeusministeriön tai sen antamien
ohjeiden mukaan rangaistuslaitoksen johtajan luvalla varsinaisena työaikana tehdä työtä vapaudessa
(siviilityö). Virkarikoksesta tuomittua vankeusrangaistusta suorittavalle ei kuitenkaan voida
myöntää lupaa siviilityönä hoitaa julkista virkaa tai tointa. Vangille on mahdollisuuksien mukaan
järjestettävä sellaista hänen taipumuksiaan vastaavaa työtä tai muuta toimintaa, joka on omiaan
ylläpitämään tai kehittämään ammattitaitoa tai muuten edistämään hänen mahdollisuuksiaan tulla
toimeen yhteiskunnassa. (Myhrberg & Mohell 1996, 232 - 233.)

Vankeinhoitoasetus (16.6.1995) antaa tarkempia ohjeita vankien työntekoon, koulutukseen ja
muuhun toimintaan. Kun vangeille järjestetään toimintoja, on silloin otettava huomioon vangin
työkyky, ammattitaito, koulutus, taipumukset ja muut yksilölliset seikat.
Osallistumisvelvollisuutensa täyttämiseksi vanki tulee sijoittaa toimintaan, joka ylläpitää ja kehittää
hänen ammattitaitoaan tai muutoin edistää hänen mahdollisuuksiaan tulla toimeen yhteiskunnassa.
Jos vanki sijoitetaan toimintaan, joka olennaisesti poikkeaa hänen esittämästään toiveesta, päätös on
perusteltava. Vankia ei saa vastoin hänen tahtoaan siirtää toiseen toimintaan ilman perusteltua syytä.
Vankityön järjestelyssä seurataan asianomaisen alan teknistä kehitystä sekä noudatetaan
ajanmukaisia työtapoja. Vankityötä voidaan suorittaa muun työnantajan kuin vankeinhoitolaitoksen
lukuun ainoastaan vankeinhoitoviranomaisten valvonnassa. Vankityön järjestelyssä ja valvonnassa
noudatetaan silloin vankeinhoitoviranomaisten määräyksiä ja ohjeita. (Myhrberg & Mohell 1996,
252.)
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Vangille voidaan antaa lupa tehdä omaa työtä, jos työ soveltuu rangaistuslaitoksessa tehtäväksi ja
työstä saatava tulo katsotaan riittäväksi.  Vangille voidaan antaa korvauksetta käyttöön laitoksen
työvälineitä omaa työtä tai vapaa-ajan työtä varten, jollei siitä aiheudu haittaa laitoksen
järjestykselle tai laitoksen omien toimintojen järjestämiselle. Vangille voidaan antaa lupa
siviilityöhön vain, jos työhön liittyvät ehdot eivät olennaisesti poikkea asianomaisella alalla yleisesti
noudatettavista ehdoista ja jos työajan tai työmatkojen järjestelyistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.
Rangaistus on pantava täytäntöön siten, ettei se tarpeettomasti vaikeuta, vaan mahdollisuuksien
mukaan edistää vangin sijoittumista yhteiskuntaan. Vankien siviilityö on eräs keskeinen tapa
pyrittäessä vankeinhoidolle määriteltyyn yhteiskunnalliseen tavoitteeseen. Kun vangilla on
mahdollisuus tehdä työtä vankilan ulkopuolella vapaudessa, kutsutaan tätä siviilityöksi. (Karvonen
1992, 46.)

Långin (1988) mukaan työtoiminnan tavoitteena on antaa työkokemusta sellaisille vangeille, joilta
työkokemus puuttuu. Työtoiminnan tavoitteena on  myös järjestää työhön liittyvää
ammattikoulutusta ja työnopastusta, jotta vangeilla olisi paremmat mahdollisuudet siirtyä
työelämään vapauduttuaan. Vankeinhoitolaitosta koskevissa säädöksissä sanotaan, että vankeja
tulisi sijoittaa sellaiseen työhön, josta heille on oletettavasti hyötyä vapauduttuaan. Tämä tarkoittaa
Långin mukaan suoranaista velvoitetta järjestää vangeille työtä, josta on heille hyötyä vapautuessa.
(Lång 1988, 35.)
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3.3.2  Opiskelu vankilassa

Euroopan neuvoston suositukset vankien koulutuksesta asettavat velvoitteita suomalaiselle
vankeinhoidolle ja ne näyttävät suuntaa vankeinhoidon tulevaisuudelle. Vankien koulutusta
koskevat suositukset sisältävät peruskoulu- ja lukio-opetuksen lisäksi ammatillista ja etäopetusta
sekä kirjastotoimintaa, liikunta- ja taidekasvatusta sekä muuta luovaa toimintaa koskevia asioita.
Näiden suosituksien noudattaminen merkitsee sitä, että vankien koulutus ja kulttuuritarjonta ovat
samaa tasoa kuin muualla yhteiskunnassamme. Mikäli normaalipalveluihin osallistuminen ei ole
mahdollista vankilan tulee järjestää vastaavaa toimintaa vankilassa. Euroopan neuvoston
ministerikomitea pitää oikeutta koulutukseen perustavan laatuisena. Se pitää koulutusta tärkeänä
yksilön ja yhteisön kehityksessä. Lisäksi se näkee, että suurella osalla vankeja on hyvin vähän
onnistuneita koulutuskokemuksia ja siksi heillä on myös monia koulutuksellisia tarpeita.
Ministerikomitea pitää vankilakoulutusta vankiloita inhimillistävänä ja vankeusoloja parantavana
toimintana. Lisäksi koulutus helpottaa vangin paluuta yhteiskuntaan. Euroopan neuvoston
ministerikomitea myöntää, että tiettyjen oikeuksien tai toimenpiteiden suositusten mukaisessa
käytännön soveltamisessa on perusteltua tehdä ero vankeusvankien ja tutkintavankien välillä.
Vankilakoulutuksen tavoitteiden tulisi olla periaatteessa samoja kuin yleensä aikuiskoulutuksen.
(Kempas 1992, 7 - 9, 13  - 14, 17.)

Aution ja Hautamäen (1991) mukaan koko- tai osapäiväinen opiskeleminen vankityön vaihtoehtona
tuli mahdolliseksi 1970-luvun puolessa välissä. Aikaisemmin kokopäiväistä kansakoulu-,
kansalaiskoulu tai muuta vastaavaa opetusta järjestettiin ainoastaan Keravan nuorisovankilassa.
Muissa vankiloissa opetus tapahtui iltaisin ja vapaa-aikana. Peruskouluopetukseen osallistuneiden
vankien määrä on 1970-luvun puolenvälin jälkeen kaksinkertaistunut. Myhrbergin ja Mohellin
(1996) mukaan rangaistuslaitoksessa annetussa koulutuksessa ovat voimassa samat asiat kuin, mitä
koulutuksesta yleensä laissa ja asetuksissa säädetään. Vangilla, joka ei ole suorittanut yleisen
oppivelvollisuuden edellyttämää oppimäärää, tulee olla mahdollisuus sen suorittamiseen. Vangille
tulee antaa mahdollisuuksien mukaan tilaisuus opiskella aikuisoppilaitoksissa ja muissa
oppilaitoksissa. Oikeusministeriö tai rangaistuslaitoksen johtaja voi antaa vangille luvan poistua
opiskelua varten rangaistuslaitoksesta, mikäli opiskelu vaatii henkilökohtaista läsnäoloa
ulkopuolisessa oppilaitoksessa. Vangin opiskelua ohjataan ja hänen opiskelumenestystä seurataan.
Opintotodistuksista ei saa ilmetä, että opintoja on suoritettu rangaistuslaitoksessa. (Autio &
Hautamäki 1991, 56; Myhrberg & Mohell 1996, 253, 233.)

Kempaksen (1992) mukaan vankila on perustehtävänsä vuoksi luonnoton ja tuhoisa paikka
ihmiselle monesta eri syystä. Koulutus voi muiden vankilajärjestelmässä olevien tekijöiden rinnalla
tehdä olosuhteista vähemmän luonnottomia ja näin se voi  vähentää vankeuden aiheuttamia
vahinkoja. Komitean mielestä vankilan koulutuksessa tulisi suosia niitä, joiden koulutukselliset
lähtökohdat ovat heikoimmat. Kuitenkin kaikki vangit tarvitsevat koulutuksen tuomaa vastapainoa
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vankeuden vahingoittaville vaikutuksille. Jatkuvan koulutuksen periaate merkitsee sitä, että
ihmisellä on mahdollisuus oppia ja kehittyä kaikissa elämänsä vaiheissa. (Kempas 1992, 15.)

Euroopan neuvoston vankien koulutusta koskevissa suosituksien mukaan luovaa toimintaa tulisi
lisätä vankiloissa.  Se näkee luovuuden synnynnäisenä jokaisessa yksilössä olevana piirteenä, jota
voidaan ilmaista monin eri tavoin. Usein luovuus jää vain piileväksi. Koulutusjärjestelmät voivat
joko edistää luovuutta tai estää luovuuden kehitystä. Joskus luovuus suuntautuu tuhoisaan ja
epäsosiaaliseen toimintaan, joka voi olla usein vankilaan joutumisen syynä. Kasvatuksella katsotaan
olevan mahdollisuus vaikuttaa luovuuden ilmenemiseen. Taiteen opetuksellisia mahdollisuuksia
antavat toiminnat, joissa edellytetään osallistujan aktiivista toimintaa (luovaa toimintaa) tai
passiivisemmat kulttuuritapahtumat kuten esimerkiksi elokuvien katselu ja musiikin kuuntelu
(kulttuuritoiminnat). Ministerikomitea korostaa erityisesti aktiivisten toimintojen merkitystä taiteen
opetuksessa.  Kun vanki osallistuu luovaan toimintaan kuntoutukselliset ja koulutukselliset
mahdollisuudet ovat suuremmat kuin passiivisemmassa toiminnassa. Kaikille vangeille tulisi tarjota
mahdollisuus luovaan toimintaan. Euroopan neuvoston suosituksissa muistutetaan, että vankilassa
työskentelevän henkilökunnan tulisi olla tietoinen kehittymättömän lahjakkuuden ja luovuuden
monimuotoisuudesta, jota vankilassa olevista löytyy. Ministerikomitea toteaa, että on perusteltua
pitää suurta osaa rikollisesta toiminnasta väärin suuntautuneena luovana energiana ja voimakkaana
yksilöllisyytenä, joka ei ole löytänyt rakentavaa ulospääsytietä. Vangit kokevat yleensä taiteen
hyväksyttävänä, koska se on luonteeltaan epämuodollista ja siihen liittyy valinnan vapaus. Luova ja
taiteellinen toiminta auttaa yksilön emotionaalista kehitystä ja mahdollistaa tunteiden ilmaisun
hyväksyttävällä tavalla. Taide on myös keino oppia itsekuria, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja
ryhmässä työskentelyä. Taiteellisen ja luovan toiminnan tulisi olla monikulttuurista ja erilaisuuden
hyväksyvää. (Kempas 1992, 13 - 14, 49 - 52.)

 Autio ja Hautamäki (1991) ovat tutkineet  vankilassa opiskelevien ihmisten opiskelu- ja
elämäntilanteisiin liittyviä asioita,. He ovat tutkineet sitä, missä rajoissa opiskelijoiden arkinen
elämä sekä opiskelu tapahtuvat ja sitä miten vankien mielekkyyden kokemukset rakentuvat.
Tutkimuskohteena olivat vankiloissa peruskoulun tai lukion oppimäärää opiskelevat vankeusvangit.
Tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista yli 80 % oli uusinut rikoksensa kerran tai useammin.
Heidän tuomionsa olivat myös selvästi pidempiä kuin vankien tuomiot keskimäärin.
Tutkimusaineisto koostui 60 peruskoulun ja/tai lukion oppimäärää suorittaneen opiskelevan vangin
kokemuksista huhti- ja toukokuussa 1988 eri vankiloissa. Opiskelevat vangit eivät poikenneet
taustaltaan suuresti ideaalityyppisistä vangeista, jotka ovat yleensä kasvaneet normaalin sosiaalisen
yhteisön ulkopuolella ja heillä on kielteisiä kokemuksia koulu- ja työelämästä. Eräs opintoluvan
saamisen kriteeri oli ollut tuomion pituus. Tuomion pituuden tuli riittää jonkin
opintokokonaisuuden loppuun suorittamiseen. Opiskelun mielekkyyden kokemiseen vaikuttavat
Hautamäen ja Aution mukaan opiskelijan elämäntilanne, opiskelutilanne, opiskelijan opiskelulleen
asettamat tavoitteet, opiskelun merkitys, aiemmat ja nykyiset opiskelussa saadut mielekkyys ja
epämielekkyyskokemukset. Opintojen etenemiseen vankilaoloissa vaikuttaa usein vangin mieliala.
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Vangin mielialaan vaikuttavat monet tekijät, joita hän ei voi itse säädellä. Nämä tekijät vangit
kokevat epämielekkäinä. Ihmiselle on tärkeää tunne siitä, että hän pystyy itse hallitsemaan
elämäänsä. Vankien mielialan vaihteluihin vaikuttavat esimerkiksi vankilan kireä tai painostava
ilmapiiri, vankilayhteisön jäsenten asennoituminen vankiin ja hänen opiskeluunsa. Näiden lisäksi
pienetkin siviilistä tulevat asiat korostuvat vankilassa. (Autio & Hautamäki  1991, 8, 42, 56, 66, 69,
74.)

Aution ja Hautamäen (1991) tutkimukseen osallistuneille opiskelijoille oli yhteistä myönteinen
suhtautuminen vankilassa opiskeluun, sillä sen hetkisessä elämäntilanteessa opiskeleminen näytti
olevan heille hyvä ratkaisu. Tutkimukseen osallistuneilla vangeilla  oli joko peruskoulu jäänyt
kesken tai he halusivat parantaa heikkoja päästötodistuksia. Vankien keskeisimpänä syynä opiskelun
aloittamispäätökseen oli ollut se, että  opiskelu koettiin hyödylliseksi ja heillä oli halu kehittää
itseään. Monet mainitsivat myös vankityön turhauttavuuden, kun kertoivat opiskeluun vaikuttaneista
syistä. Osa vangeista oli halunnut löytää opiskelemalla yhteisten vankilarutiinien rinnalle
omaehtoisia toimintamalleja. Tämän lisäksi he halusivat testata pitkäjännitteisyyttään tai ylläpitää
vankeuden aikana mielenterveyttään. Autio & Hautamäki (1991) jakavat vankiloissa opiskelevat
vangit seuraavasti opiskelun merkityksen perusteella. Intensiiviopiskelijalle opiskelu on tärkeintä
juuri siinä elämän tilanteessa. Hänellä on suhteellisen selvät tulevaisuuden suunnitelmat, joihin
liittyy myös siviilissä opiskelu. Intensiiviopiskelijan paneutuminen vankilassa opiskeluun näkyy
mm. rakentavana opiskeluolosuhteiden kritiikkinä. Kierteen katkaisija suuntautuu tulevaisuuteen,
hänen tulevaisuuden suunnitelmiinsa kuuluu muutakin kuin opiskelun jatkaminen. Näitä muita
suunnitelmia ovat esimerkiksi perhesuhteiden ylläpitäminen, asunnon ja työn  hankkiminen.
Vankilassa opiskellen "kierteen katkaisija" parantaa selviytymisen edellytyksiään siviilissä.
Opiskeleminen merkitsee hänelle sivistyksen lisäämistä sekä henkistä tukea, jonka avulla säilyy
mielenkiinto paremmasta tulevaisuudesta. Hän haluasi kehittää itseään ja koki, että opiskelu
ylläpitää hänen vireyttään ja aktiivisuuttaan vankilassa. Hyödyntäjälle opiskelu merkitsee hyvää
tapaa suorittaa vankeusrangaistus. Osa heistä koki määrätynlaista tyytyväisyyttä edistyessään
opinnoissa. Hyödyntäjä näkee vankilassa opiskelun hyödyllisempänä kuin vankityön. Opiskelusta
on hänelle hyötyä vankilassa ollessa, mutta ei välttämättä tulevaisuudessa. Oleilija opiskelee, koska
vankilassa on pakko tehdä jotain. Opiskelu on hänelle vain vankityön vaihtoehto. (Autio &
Hautamäki 1991, 66 - 69, 70 - 71.)

Aution ja Hautamäen (1991) tutkimuksen mukaan opiskelevien vankien motivoituminen opiskeluun
opiskelun alkuvaiheessa ei ollut kovin hyvä, yleensä opiskelun edetessä motivaatio kasvoi.
Intensiiviopiskelijat olivat opiskelleet vankilassa pitempään kuin muut. Näin ollen voidaan olettaa,
että mitä pitempään vanki opiskelee vankilassa, sitä merkittävämmän osuuden opiskelu hänen
elämässään saa. Vaikka kaikki opiskelevat vangit eivät asettaneet opiskelulleen selkeitä päämääriä
tai tavoitteita, he kokivat kuitenkin opiskelun tyydyttävän heidän  tarpeitaan. Opiskelu jo yksinään
oli heille palkitsevaa toimintaa. Tämän lisäksi vankilassa opiskeleminen näytti antavan heille uskoa
oman elämän hallintaan myös vapauduttuaan vankilasta. (Aution & Hautamäki 1991, 71 - 75.)
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3.3.3  Vapaa-ajan toiminta

Vanki saa lain (13.2.1987/128) mukaan viettää vapaa-aikansa yhdessä muiden vankien kanssa, ellei
vankilan johtaja päätä toisin järjestyksen säilymiseksi tai muun asetuksessa säädetyn syyn takia.
Vangille, joka haluaa viettää vapaa-aikansa yksin, tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää siihen
tilaisuus.  Vapaa-aikanaan vanki saa tehdä sellaista työtä, joka soveltuu rangaistuslaitoksessa vangin
omilla tai hänen käyttöönsä annetuilla välineillä tehtäväksi.  Työn ei saa kuitenkaan tuottaa haittaa
vankilan toiminnalle. (Myhrberg & Mohell 1996, 233.)

Laissa rangaistuksen täytäntöönpanosta annetaan ohjeita askartelun järjestämisestä vankiloissa.
Vangeille on lain mukaan on varattava tilaisuus harjoittaa vapaa-aikana opintoja, askartelua ja
harrastustoimintaa. Vangeilla on oikeus kohtuullisessa määrin ottaa vastaan ja omalla
kustannuksellaan hankkia kirjallisuutta ja lehtiä sekä johtajan suostumuksella askartelussa ja
harrastustoiminnassa tarvittavia välineitä. Vangeille on mahdollisuuksien mukaan varattava
tilaisuus radio- ja televisio-ohjelmien seuraamiseen. Johtaja voi antaa vangeille luvan osallistua
laitoksen ulkopuolella järjestettävään tilaisuuteen valvonnan alaisena. Laissa tutkintavankeudesta
annetaan tutkintavankien vapaa-ajan käyttöön koskevia ohjeita. (Myhrberg & Mohell 1996,  225 -
226, 242.)

Rangaistuslaitoksessa on järjestettävä kurssi- esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä muita
ohjelmallisia tilaisuuksia samoin kuin annettava vangeille mahdollisuuksia laitoksen oloihin
soveltuvaan harrastus- ja ajanviettotoimintaan. Vangeille tulee antaa tilaisuus liikuntaan ja laitoksen
oloihin soveltuvaan urheilutoimintaan. Harrastustoiminnassa vankeja tulisi ohjata ja neuvoa.
Rangaistuslaitoksen ulkopuolisille henkilöille tai yhteisöille voidaan antaa lupa järjestää laitoksessa
sopivaa vapaa-ajan toimintaa. Vangeille on annettava tilaisuus osallistua vapaa-ajan toiminnan
suunnitteluun ja järjestämiseen vankilassa. Lisäksi vangeille tulee järjestää mahdollisuus käyttää
yleisten kirjastojen palveluja ja heille on varattava riittävän usein pääsy vankilan kirjastoon.
Tarvittaessa vankeja ohjataan kirjaston käytössä. (Myhrberg & Mohell 1996, 233, 253.)

Uimonen (1993) on selvittänyt tutkimuksessaan kirjojen ja lukemisen merkitystä vangeille Suomen
keskusvankiloiden ja Keravan nuorisovankilan vangeille tehdyn kyselyn pohjalta. Kysely tehtiin
85:lle vangille, joista kuusi oli naisia ja viisi nuorisovankeja.  Tutkimuksessa on tarkasteltu
kirjallisuuden funktioita ja merkitystä lukijalle. Vapaa-ajan käytössä tärkeimmäksi tekemiseksi 19
vankia 58.sta kyselyyn vastanneista vangeista mainitsi lukemisen, 3 liikunnan ja 11 kirjoittamisen
sisältäen kirjeenvaihdon.  Aikaa käytettiin myös television katseluun, opiskeluun, musiikin
kuunteluun ja nukkumiseen. Näiden lisäksi mainittiin askartelu, veikkaaminen, jutustelu, syöminen
ja kahvittelu, kitaran soitto, kielitaidon ylläpitäminen, sanaristikoiden täyttäminen ja siivoaminen.
Lisäksi naiset tekivät käsitöitä ja neuloivat vapaa-aikanaan. Uimosen (1993) tutkimuksen mukaan
useimpien vankien lukemisen määrä ja laatu lisääntyi vankilassa. Osa vangeista on aloittanut
lukemisharrastuksen vasta vankilassa. Tutkimuksessa osoittautuivat tärkeimmiksi lukuharrastuksen
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syiksi lukea rentoutuminen ja tiedon hankinta sekä näkökulmien laajentaminen ja itsensä
kehittäminen. Seuraavaksi tulivat ajanviete, elämänkysymysten pohtiminen ja arkitodellisuuden
unohtaminen. Nuorisovankien vastauksissa erottui lukemisen erääksi tärkeäksi syyksi ajatusten
selkiyttäminen ja naisilla virikkeiden saaminen ja tunteiden purkaminen. Vankilassa kirjat
täydentävät puuttuvia elämänalueita. Poikkeusoloissa kuten vankilassa kirjan terapeuttinen merkitys
korostuu. (Uimonen 1993, 42.)
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4  TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS

Ihminen toteuttaa maailmassa olemistaan toiminnan kautta, tekemällä erilaisia asioita esimerkiksi
käsityötä. Tekemisen tavasta muotoutuu tavallaan tekijän elämäntapa. Ihmisen aktiivinen läsnäolo
konkreetissa nykyhetkessä toteutuu, kun hän tekee jotain käsillään. Käsiensä välityksellä ihminen on
yhteydessä materiaaliin, jota hän muokkaa käyttäen fyysisiä ja motorisia kykyjään. Tässä
toiminnassa häntä ohjaavat hänen omat luovat ja henkiset kykynsä. Käsityötä opiskellaan, tehdään
työtoimintana tai harrastetaan aina jossakin tietyssä elämäntilanteessa. Käsityötoimintaan
osallistuvan ihmisen elämäntilanne määrää rajat, joiden sisällä jokapäiväinen elämä ja
käsityötoiminta tapahtuu. Käsityön mielekkyyden kokemiseen vaikuttavat henkilön elämäntilanne,
toimintapaikka ja -ympäristö, yksilön itselleen asettamat tavoitteet, sekä sen hetkiset mielekkyyden-
ja epämielekkyyden kokemukset käsityöstä. Vangin elämäntilanteeseen liittyy olennaisesti rajoitettu
toimintaympäristö. Vankila on fyysisesti suljettu tila, jossa vangilla on rajattu liikkumisoikeus.
Vankila säätelee myös vangin sosiaalista ympäristöä. Vankina ollessaan ihminen kokee muutoksia
fyysisesti ja psyykkisesti. Vankilan sosiaalinen ja fyysinen ympäristö vaikuttavat monin tavoin
käsityötoimintaan osallistuvan vangin kokemuksiin ja mielipiteisiin käsityön merkityksestä. Käsityö
nähdään tässä tutkielmassa osana vankeinhoitoa. Vankeinhoitoon sisältyvät esimerkiksi vankityö,
vapaa-ajan toiminta ja koulutus. (kuvio 1.)

Käsityötoiminta nähdään tässä tutkimuksessa suunnittelu- ja valmistusprosessina, jossa saadaan
aikaan  yksittäistuote eli produkti. Käsityötoiminnassa virittyvät käsityöntyön tekijän erilaiset
persoonallisuuden osa-alueet, sen kognitiiviset, sensomotoriset, emotionaaliset ja sosiaaliset tekijät.
Käsityötä tehdessään ihminen  arvioi itse sitä, tuottaako työ hänelle henkistä tai sensomotorista
mielihyvää. Käsityön tekijällä on mahdollisuus arvioida prosessia sen kaikissa vaiheissa ja suunnata
prosessin kulkua haluamallaan tavalla. Lisäksi hän käyttää aiemmin hankkimaansa taitotietoa
ideoidensa toteuttamiseen. (kuvio 1)

Käsityöläinen tai taidekäsityöntekijä, käsityön harrastaja ja käsityön opiskelija valmistavat koriste-
tai hyötyesineitä käsityönä. Käsityötä määriteltäessä voidaan erottaa käsityöprosessi eli tekeminen ja
käsityöprodukti eli käsityötuote. Käsiteollisuudessa työntekijällä on ratkaiseva osuus
tuotantoprosessissa ja hänen ammattitaidollaan on merkitystä tuotteen valmistustapaan ja
ulkonäköön. Käsityötoimintaa ovat myös askartelu, tuotteiden korjaaminen ja uudistaminen.
Askarteluun sisältyy muusta käsityöstä poiketen hyötynäkökohdista riippumatonta ilmaisua ja
esteettisten tarpeiden tyydyttämistä. Käsityöntekijä voi arvioida käsityön merkitystä useista
näkökohdista: tyydyttääkö käsityö taloudellisesti, eettisesti, sosiaalisesti, teknisesti, tarkoitukseltaan,
muodoltaan ja ulkonäöltään tai vastaako se perinteen tai vallitsevan muodin vaatimuksia. Käsityö
prosessin arvot liikkuvat henkilökohtaisten mieltymysten, persoonallisuuden, sisäisen kasvun sekä
ympäröivän yhteiskunnan ja sosiaalisen ympäristön asettamien odotusten, normien ja vaatimusten
välisellä ulottuvuudella. Käsityötoiminnan tuloksena syntyneiden käsityötuotteiden arvopäämääriä
ovat tekijälle tai kuluttajalle esimerkiksi arvokkaiden tuotteiden valmistaminen, terveydelliset ja
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ergonomiset asiat, käsityön tekijän ja asiakkaan sosiaalisen arvonannon kohoaminen ja arvokkaan
ympäristön vaaliminen. Arvon tuottama hyöty voi realisoitua käsityötä tekevän henkilön elämässä
välittömästi tai vasta myöhemmin. (kuvio 1.)

täyttymien

Ihmisenä olemisen
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työ

vapaa-aika

- elämän sisältö
- elämän tilanne
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KUVIO 1. Tutkimusaiheen käsityö vankeinhoidollisena
toimintana näkökulman rajaus.

Käsityötä tehdään monissa erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi vankiloissa.
Vankeinhoidollinen käsityötoiminta tapahtuu erityisolosuhteissa, jotka poikkeavat muista
ympäristöistä monin tavoin.  Vankeinhoidollisesti käsityö voidaan nähdä vankityönä, vapaa-ajan
harrastuksena ja koulutus- tai kurssitoimintana. Erilaista käsityötoimintaa järjestetään monissa
Suomen vankiloissa sekä harrastuksiin että ammatilliseen koulutukseen liittyvänä. Tässä
tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan ainoastaan Hämeen lääninvankilassa järjestettävää
käsityötoimintaan, johon haastateltavat vangit ovat osallistuneet. Lääninvankiloissa, kuten
muissakin Suomen vankiloissa järjestetään käsityöalan ammatillista koulutusta, käsityön
harrastustoimintaa sekä käsityötä  vankityönä. Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan
Hämeen lääninvankilassa käsityötoimintaan osallistuneiden vankien kokemuksia. (kuvio 2)
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Lääninvankilat eroavat muista vankiloista lähinnä siltä osin, että niihin sijoitetaan tutkintavankeja.
Lääninvankiloihin sijoitetaan kuitenkin myös rangaistusvankeja. Rangaistusvanki voi olla joko
vankeusvanki, sakkovanki tai nuorisovanki. Tässä tutkielmassa keskitytään selvittämään tutkinta- ja
vankeusvankien mielipiteitä ja kokemuksia käsityötoimintaan osallistumisesta. Tutkintavankien ja
rangaistusvankien oikeudet, mahdollisuus ja velvollisuus osallistua vankilassa järjestettävään
toimintaan eroavat toisistaan. Heidän elämäntilanteensa on myös toisiinsa nähden erilainen.
Vankeusvangit tietävät kuinka kauan he tulevat olemaan vankilassa ja tietävät sijoituspaikkansa ja
voivat myös itse vaikuttaa siihen. Tutkintavangit eivät tiedä varmasti vankilassa oloaikansa pituutta,
koska oikeuskäsittelyt ovat yhä meneillään. Tutkintavankeus voi kestää yhtäjaksoisesti jopa puolesta
vuodesta vuoteen. (kuvio 2)

Käsityötoimintaan osallistuminen tapahtuu aina jossakin tietyssä ympäristössä ja elämäntilanteessa.
Vankilassa käsityötoimintaan osallistuvien vankien kokemuksiin ja mielipiteisiin vaikuttavat
erilaiset kulttuuriseen, sosiaaliseen, fyysiseen ja psyykkiseen ympäristöön liittyvät tekijät. Ne tulee
ottaa huomioon haastatteluaineistoa analysoitaessa ja tutkimusaineiston sekä tutkimuksen
luotettavuutta arvioitaessa. Vanki tekee käsityötä vankilassa, jonka fyysinen ja sosiaalinen sekä
psyykkinen ympäristö vaikuttavat vangin mielipiteisiin ja mielekkyyden kokemuksiin
käsityöharrastuksista, opiskelusta ja käsityöalojen vankityön teosta. Vangin mahdollisuuksiin
osallistua käsityötoimintaan vaikuttavat hänen omat toiveensa, tavoitteensa ja motivaationsa sekä
vankeinhoidon tavoitteet sekä resurssit. Vankilan omat toiminannalliset tavoitteet ja resurssit ovat
merkityksellisiä asioita myös yksilön kohdalla. Yhteiskunnan arvot, lainsäädäntö ja näkemys vangin
asemasta sekä käsityön arvostus vaikuttavat vankeinhoitoon ja vankiloiden toimintaan.  (kuvio 2)

Käsityötoiminnan järjestämiseen Hämeen lääninvankilassa vaikuttavat lainsäädäntö, vankeinhoidon
organisaation tavoitteet ja tehtävät, vankeinhoidon taloudelliset ja henkilöstölliset resurssit sekä
vangin taloudellinen ja sosiaalinen asema yhteiskunnassa. Käsityötoiminta vangin kokemana
heijastaa myös vankeinhoidon, vankilan ja yhteiskunnan arvoja ja asenteita. Vangin omalla
henkilökohtaisella psyykkisellä ympäristöllä on myös vaikutusta hänen kokemuksiinsa ja
mielipiteisiinsä käsityötoimintaan osallistumisesta. Vankilan sosiaalinen ympäristö vaikuttaa vangin
näkemyksiin toisten vankien, vartijoiden ja muun henkilökunnan mielipiteiden kautta. Vanki on
jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Vangin henkilökohtainen elämäntilanne,
asenteet, arvot, erilaiset kokemukset sekä tavoitteet vaikuttavat hänen mielipiteisiinsä ja
näkemyksiinsä käsityön merkityksestä hänelle vankilassa oloaikana. (kuvio 2)
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KUVIO 2. Tutkimuksen viitekehys.

5  TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää vankilassa käsityötä opiskelevien, harrastavien ja
vankityönä käsityötä tekevien vankien tähän elämäntilanteeseen liittyviä käsityötoimintaan
osallistumisen kokemuksia ja heidän käsityölle antamia merkityksiä. Tässä tutkielmassa  käsityön
merkitystä pyritään selvittämään vangin näkökulmasta. Tutkielmassa keskitytään käsittelemään
käsityötä ainoastaan vankeinhoidollisena toimintana  Hämeen lääninvankilassa.

Tutkimuksen päätehtävänä on selvittää millaisia merkityksiä Hämeen lääninvankilassa
käsityötoimintaan osallistuneet vangit antavat käsityölle vankeusaikana. Tässä tutkimuksessa
pyritään selvittämään millaisia kokemuksia Hämeen lääninvankilan tutkinta- ja vankeusvangeilla on
käsityötoimintaan osallistumisesta vankilassa. Lisäksi tehtävänä on selvittää miksi vanki osallistuu
käsityötoimintaan vankilassa oloaikana. Tutkimuksen avulla pyritään kartoittamaan niitä tekijöitä,
jotka ovat vaikuttaneet käsityötoimintaan osallistumiseen. Tutkielman tavoitteena on myös kuvata
Hämeen lääninvankilan tutkinta- ja vankeusvangeille järjestettävää käsityötoimintaa.
Tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla Hämeen lääninvankilan tutkinta- ja vankeusvankeja,
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jotka ovat osallistuneet vankilan järjestämään käsityötoimintaan. Tutkimuksen kohteena oleva
ryhmä kohtaa käsityön tarkasti normitetuissa erityisolosuhteissa.

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

1. Mitä käsityötoimintaa Hämeen lääninvankilassa järjestetään?

1.1  Mitä käsityön ammatillista koulutusta Hämeen lääninvankilassa
             järjestetään?

1.2  Mitä käsityöammatteihin liittyvää vankityötä
        Hämeen  lääninvankilassa järjestetään?

1.3  Mitä käsityöharrastustoimintaa Hämeen lääninvankilassa
             järjestetään?

2. Millaisia kokemuksia Hämeen lääninvankilan tutkinta- ja vankeusvangeilla on
    käsityötoiminaan osallistumisesta vankilassa oloaikana?

2.1  Mihin käsityötoimintaan haastatellut vangit ovat osallistuneet
       vankilassa oloaikana?
2.2  Miksi vanki osallistuu käsityötoimintaan vankeusaikana?
2.3  Mitä tavoitteita vangit ovat asettaneet itselleen osallistuessaan
       käsityötoimintaan?
2.4  Millaisia mielipiteitä ja kokemuksia käsityötoimintaan
       osallistuneilla tutkinta- ja vankeusvangeilla on käsityöstä?

3. Millaiseksi vanki kokee käsityön merkityksen itselleen vankilassa oloaikana?
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6  TUTKIMUSMENETELMÄ

6.1  Haastattelu

Tässä tutkielmassa tiedon hankinnan ja analysoinnin tehtävänä on selvittää tutkimuskohteena
olevien käsityötoimintaan osallistuvien Hämeen lääninvankilan tutkinta- ja vankeusvankien
mielipiteitä käsityön merkityksestä heille vankeusaikana. Tehtävänä on tunnistaa käsityötoimintaan
liittyviä arvoja ja merkityksiä. Tavoitteena on myös kuvata Hämeen lääninvankilassa
haastatteluaikana tapahtuvaa vankeinhoidollista käsityötoimintaa. Tutkimuskohteena ovat
lääninvankilan käsityötoimintaan osallistuvat tutkinta- ja vankeusvangit. Tutkimusjoukon
pienuudesta sekä tutkittavan ilmiön ominaisuuksista johtuen tutkimusotteessa  painottuu laadullinen
ote. Tutkimuskohteen erityisluonteen vuoksi tutkimusaineiston hankintaa varten haettiin tutkimus-
ja haastattelulupa Oikeusministeriön Vankeinhoito-osastolta (liite 1 - 2). Tutkimusaineiston
keruumenetelmäksi valittiin haastattelu, koska näin pyrittiin saaman syvällisempi ja luotettavampi
aineisto kuin esimerkiksi kyselylomakkeita käyttäen. Haastatteluaineiston analyysimenetelmänä on
käytetty Grounded Theory -menetelmää.

Avoin haastattelu katsotaan kuuluvaksi kvalitatiivisiin kenttätyömenetelmiin. Avoimesta
haastattelusta käytetään useita eri nimiä. Tällaisia ovat esimerkiksi teemahaastattelu, kohdistettu
haastattelu, ei-johdatteleva haastattelu ja strukturoimaton haastattelu. Tämän tyyppisessä
haastattelussa haastateltavan annetaan kertoa asiasta vapaasti ja tutkija pyrkii ainoastaan pitämään
huolta siitä, että häntä kiinnostavat teema-alueet tulevat käsitellyiksi. Kenttähaastattelut voivat
muodostaa tutkimuksen pääaineiston. (Grönfors 1985, 105 - 106.)

Syrjälän (1996) mukaan haastattelut voidaan aloittaa esimerkiksi riittävän pitkän havainnointijakson
jälkeen. Tämän jakson aikana haastattelija perehtyy kirjallisuuteen, jotta hän voi omien kokemusten,
havaintojen sekä kirjallisuuden perusteella laatia haastattelulle rungon. Haastattelun tulee rakentua
tutkimustehtävän kannalta oleellisista teemoista, joita haastateltavan kanssa käydään läpi
joustavasti, mutta kuitenkin kurinalaisesti. Haastattelurunko voi parhaimmillaan antaa kehyksen
tutkimuksen analyysille ja tulkinnalle. Haastattelijan ei tule kuitenkaan jäädä vain omiin
teemoihinsa, vaan hänen tulee hyväksyä se, että haastateltavat puhuvat eritavalla ja erilaisista
asioista, myös aiheen vierestä haastattelujen aikana. Haastattelun kulku on tällöin jokaisen
haastateltavan kohdalla yksilöllistä. Haastateltavien määrää on vaikea määritellä yksiselitteisesti.
Tutkimustehtävä vaikuttaa  haastateltavien määrään. Etnografisessa tutkimuksessa kriteerinä voi
olla se, että tutkija tavoittaa aineistollaan riittävän tuntemuksen tutkimuskohteestaan. Tietoa on
hankittava sen verran, että pystyy suorittamaan tutkimustehtävän niin, että se tekee oikeutta
tutkittaville ja tutkimuskohteelle. (Syrjälä 1996, 86 -  87.)
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Haastattelukysymyksiä tai -teemoja suunniteltaessa on lähdettävä liikkeelle tutkimuksen
teoreettisesta taustasta ja sen käytännöllistä tavoitteista. On perusteltava, miksi
haastattelumenetelmä on valittu aineiston saamiseksi vastaamaan tutkimuksen tarpeita.
Haastattelukysymykset tai -teemat perustuvat tarkasti määriteltyihin tutkimuskysymyksiin tai
tutkimusongelmiin. Tutkimuksen tavoitteiden pohjalta laaditaan haastattelusuunnitelma.
Haastattelukysymysten tulisi tuottaa sitä tietoa, mitä tutkija tarvitsee. Haastattelukysymykset
perustellaan sillä, mihin tutkimuskysymyksiin niillä haetaan vastausta. Haastattelutilannetta varten
laaditaan haastattelurunko, jonka tehtävänä on ohjata haastattelijan ja haastateltavan toimintaa.
Strukturoiduilla kysymyksillä voidaan ohjata haastattelun kulkua ja estää keskustelun siirtyminen
teeman ulkopuolelle. Täysin avoimilla kysymyksissä on myönteistä se, että niillä saadaan
vastauksia, jotka parhaiten vastaavat haastateltavan mielipiteitä. Lisäksi tulkinnalla voidaan saada
aikaan uusia näkökulmia asiaan. Haastattelijan tulee myös laatia suunnitelma siitä miten hän
tallentaa haastateltavien vastaukset. Haastatteluaineiston tallentaminen voidaan tehdä
nauhoittamalla ääninauhalle tai videonauhalle, täyttämällä kyselylomaketta tai tekemällä
muistiinpanoja. (Anttila 1996, 368 - 371.)

Haastattelun pituuden tulisi olla sellainen, että käsiteltävät asiat voidaan selostaa riittävän
perusteellisesti, ei kuitenkaan niin, että haastatteluun väsytään ja kyllästytään. Haastattelu paikaksi
sopii yleensä mikä tahansa rauhallinen paikka, jossa voidaan riittävästi rentoutua.
Haastatteluajankohdan tulisi, olla sellainen, että haastateltava voi mahdollisimman hyvin keskittyä
haastatteluun ilman häiriötekijöitä. Mikäli tutkijalla ei ole aikaisempaa suhdetta haastateltavaan tai
aikaisempi suhde on ollut satunnainen, tutkijan tehtävänä on luoda haastattelulle otollinen ilmapiiri.
Tällöin haastattelu voidaan aloittaa niin sanotuilla verryttelykysymyksillä, joiden tehtävänä on
myönteisen ilmapiirin luominen ja haastattelun mahdollisesti aiheuttaman jännityksen poistaminen.
Verryttelykysymysten muotoon vaikuttaa tutkimusryhmä eli tulevat haastateltavat. Kysymysten
tulisi olla haastateltaville läheisiä niin, että he voivat vastata niihin melko vaivattomasti. (Grönfors
1985, 107, 110 - 111.)

Grönfors (1985) antaa kirjassaan varsin perusteelliset ohjeet kriittisessä kerronnassaan nauhurien
käytöstä haastatteluaineiston taltioinnissa. Nauhuria käytettäessä on mahdollista taltioida
sanatarkasti se, mitä tukittavat sanovat aina äänensävyineen. Nauhoitettua tietoa voidaan säilyttää
pitkään ja muistin pettämisestä johtuvia virheitä voidaan välttää. Tutkija ei voi valikoida saadun
tiedon sisältöä nauhoituksen aikana. Nauhoilta voidaan tehdä  litteroinnit sanatarkasti eli muuttaa
aineisto kirjalliseen muotoon. Nauhurin esillä pitäminen voi vaikuttaa haastateltavan
käyttäytymiseen. Nauhurin käyttöön voi liittyä teknisiä ongelmia, niihin tulisi varautua jo ennakolta.
Nauhoitteisiin merkitään haastattelujen henkilöiden nimi tai henkilökoodi, haastattelupaikka ja aika
sekä nauhoitteen pituus. Grönfors (1985) suosittelee, että analyysin suorittava tutkija tekee itse
litteroinnin. Tällöin nauhoitteiden purkaminen kirjalliseen muotoon on jo osa analyysiä. (Grönfors
1985, 137 - 140.)
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Tässä tutkimuksessa haastattelukysymyksille oli suunniteltu erilaisia tehtäviä. Ensimmäisten
kysymysten tehtävänä oli orientoida haastateltava aiheeseen. Ensimmäisten kysymysten tavoitteena
oli saada tietoa siitä, miten haastateltava määrittelee käsityön. Mikä on hänen mielestään käsityötä ja
minkä hän rajaa käsityön ulkopuolelle. Seuraavien kysymysten tarkoituksena oli saada tietoa siitä
millaiseen käsityötoimintaan haastateltava oli osallistunut ennen vankilaan tuloa ja vankilassa
oloaikana. Tällöin haastattelija ja haastateltava saivat myös aikaa tutustua toisiinsa. Haastattelijan
tavoitteena oli myös saada haastateltava vakuuttumaan siitä, että hänen kokemuksensa ja
mielipiteensä käsityöstä ovat erittäin tärkeitä haastattelijalle. Vasta haastattelun loppupuolella
keskusteltiin käsityön merkityksiin ja mielekkyyden kokemuksiin liittyvistä asioista. Haastateltavat
saivat lisäksi kertoa vapaasti itselleen tärkeistä tai muista käsityöhön liittyvistä asioista haastattelun
päätteeksi.

Tätä tutkielmaa tehtäessä lähtökohtana on ollut yksilöä ja näin ollen myös haastateltavaa
kunnioittava ote. Tässä tutkimuksessa otetaan aineisto sellaisena kuin se on haastateltavalta saatu.
Haastateltavien taustatietojen tarkistamista kirjallisista dokumenteista ei katsota tarpeelliseksi tämän
aineiston kohdalla. Aineiston luotettavuuden kannalta voidaan pohtia miksi haastateltava olisi
antanut väärää tietoa. Mitä hyötyä hänelle olisi väärien tietojen antamisesta tässä haastattelussa.
Haastattelu oli luottamuksellinen ja haastateltaville ilmoitettiin sekä kirjallisesti että suullisesti siitä.
Heille kerrottiin, että Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto oli myöntänyt tutkimus- ja
haastatteluluvan. Luvan edellytyksenä oli, että haastatteluista saatua tietoa esitellään niin että
haastateltavia ei voida tunnistaa. Haastatteluun osallistuminen oli vapaaehtoista ja haastattelut oli
mahdollista keskeyttää vangin toivomuksesta.
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6.2 Grounded Theory -menetelmä

Haastatteluaineisto voidaan Anttilan (1996) mukaan analysoida sekä kvantitatiivisin menetelmin
että kvalitatiivisesti. Silloin kun haastatteluaineisto perustuu teema-aiheisiin tai avoimiin
kysymyksiin, se voidaan analysoida laadullisin menetelmin. Tällöin aineiston dataa käsitellään
tutkimuksen teoreettisten taustaoletusten ja tutkimuskysymysten tai tutkimusongelmien antaman
viitekehyksen mukaan. (Anttila 1996, 371.)

Grounded Theory on lähinnä sosiologisen tutkimuksen käyttöön kehitetty tutkimusmenetelmä, jossa
perusväittämät muotoillaan tutkimuksen omaan aineistoon perustuen. Grounded Theory nimen
suomenkielisiksi vastineiksi tarjotaan esimerkiksi nimiä "perusteltu teoria", "aineistoon pohjautuva
teoria", "aineistosta lähtevä teoria", "uutta luova teoria" tai "teoriaa tuottava tutkimus". Tässä
menetelmässä tutkija ei testaa muiden teorioita, vaan luo omaansa aineiston pohjalta. Kun aineiston
analyysissä pyritään uutta luovaan teoriaan, teoria syntyy vähitellen avoimessa vuorovaikutuksessa
aineistoon. Lisäksi aineisto toimii luokittelun pohjana. Tutkimusaineiston analyysin aikana tutkija
käy koko ajan "keskustelua" muiden tutkijoiden teorioiden kanssa, kun hän kehittää aineistosta
lähtevää teoriaansa.  Grounded Theory -menetelmää on sovellettu myös käsityötieteen
tutkimuksissa. (Anttila 1996, 308, 312.)

Grounded Theoryn eli aineistopohjaisen teorian perusajatuksena on, että ilmiöt ovat muuttuvia.
Menetelmän tarkoituksena on prosessoida tämä muutos teoriaksi. Periaatteena on myös se, että
tutkijan oletetaan voivan vaikuttaa omilla reaktioillaan lopputulokseen.  Aineisto voidaan kerätä
Grounded Theory -tutkimuksissa laadullisille tutkimuksille tyypillisillä tavoilla eri lähteistä. Näitä
lähteitä voivat olla esimerkiksi haastattelut, dokumentit ja kirjat  tai observoimalla koottu aineisto.
Tutkimuksen rakenne syntyy tutkimuksen edetessä, sitä ei voida tarkasti määritellä vielä
tutkimuksen alussa. Tämä menetelmä edellyttää tutkijalta erityisesti joustavuutta. Tutkimuksen
luotettavuustarkastelussa käytetään yleensä muita keinoja kuin perinteinen hypoteesien testaaminen.
(Anttila 1996, 308, 312.)

Grounded Theory -menetelmästä voidaan erottaa viisi erilaista vaihetta. Ensimmäiset vaiheet
muodostavat keskenään vuorottelevan prosessin. Vaiheet eivät erotu toisistaan selkeästi, vaan
kietoutuvat toisiinsa koko tutkimuksen ajan. Ensimmäisessä vaiheessa haastatteluaineisto tai muu
tekstiaineisto luetaan huolellisesti rivi riviltä ja sana sanalta. Tällöin pohditaan samanaikaisesti mitä
ymmärrettäviä ja helppotajuisia luokkia teksti sisältää. Pyritään luomaan tutkittavasta ilmiöstä
ensimmäinen karkea määritelmä. Tämä on aineiston keruuprosessi, jossa kerätään ja koodataan sekä
analysoidaan dataa koko ajan uudelleen arvioiden, mitä aineistoa tulee kerätä. Analyysi alkaa
ensimmäisen aineisto-osan koodauksesta. Analyysin tekeminen ohjaa seuraavia vaiheita. Kaikki
analyysissä esiin kohonneet olennaiset asiat seuraavat mukana aineiston käsittelyn jatkuessa.
Ensimmäisen vaiheen koodaus on "avointa koodausta", jossa pyritään tuottamaan käsitteitä ja
antamaan nimiä tapahtumille ja ilmiöille. Aineisto paloitellaan osiin ja pyritään tunnistamaan
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luokkia, ominaisuuksia ja dimensioita. Käsitteet ryhmitellään luokiksi, jotka ovat abstraktimpia kuin
ryhmiteltävät käsitteet itsessään. Jokaiselle kategorialle annetaan nimi. Kyseessä on tavallaan
hypoteesien laatiminen siitä, millaisia luokituksia aineisto tuottaa. Luokkia eli kategorioita
kehitetään niiden ominaisuuksien suhteessa. Ominaisuudet ovat ilmiön luokkien erityispiirteitä.
Käsityötuotteiden luokkia voivat olla esimerkiksi vaate tai maljakko. Niiden ominaisuuksia voivat
olla esimerkiksi  valmistustekniikka ja käyttöfunktio. Kukin ominaisuus voidaan muuttaa edelleen
dimensioiksi, joihin voidaan luoda asteikkoja. Dimensioita voivat olla käsityötuotteissa esimerkiksi
tarpeeton, tarpeellinen, suuret sarjat, pienet sarjat ja uniikkituote. Koodikriteerit voivat olla
esimerkiksi ehtoja, vaatimuksia, vuorovaikutussuhteita, strategioita, taktiikoita tai seurauksia.
(Anttila 1996, 309 - 310.)

Toisessa vaiheessa aineisto ryhmitellään luokkiin ja alaluokkiin niin sanotun aksiaalisen
koodauksen avulla. Aksiaalisella koodauksella kerätään aineisto uudelleen kokoon, etsimällä
yhteyksiä luokkien välillä. Tämä koodaus kulkee avoimen koodauksen rinnalla. Aksiaalisessa
koodauksessa tutkija tuo esiin tutkittavan ilmiön olemusta valottavia suhteita. Tavoitteena on
määritellä luokkien ja alaluokkien väliset suhteet ja selkiyttää syntymässä olevaa käsitejärjestelmää.
Tavoitteena on laajentaa dataa. Aineistoon palataan yhä uudelleen, kunnes saavutetaan ns.
teoreettinen saturaatio, eli aineistosta ei löydy uusia tuottavia kategorioita, ominaisuuksia tai
dimensioita. Abstraktimpi käsite on kehitettävä ilmiöiden ominaisuuksia ja dimensioita
synnyttävien suhteiden kautta, sen toiminnan ja vuorovaikutuksen kautta, jolla sitä ilmaistaan ja
niiden seurauksien kautta, joita siitä syntyy. Selvitetään käsitteeseen liittyviä piirteitä esimerkiksi
kysymällä: Missä määrin sitä esiintyy? Kenellä esiintyy? Mitä ilmenemismuotoja sillä on? Mitä
vaikutuksia sillä on? Näin luokat määrittyvät vähitellen ja saavat selittävää voimaa. Analyysin
edetessä syntyy teoriaa silloin, kun kaikkien kategorioiden suhteet selvitetään. (Anttila 1996,
310-311.)

Kolmannen vaiheen aikana tutkija testaa hypoteesejaan eli alussa luotuja luokituksia muuhun
aineistoon tai palaa "kentälle" kerätäkseen lisäaineistoksi myös negatiivista näyttöä testatakseen
olettamuksiaan. Koko analyysi tapahtuu jatkuvan vertailun menetelmällä. Kun jokin tapahtuma
havaitaan sitä verrataan toisiin tapahtumiin yhtäläisyyksien ja erojen löytämiseksi. Vertailujen
tekeminen auttaa tutkijaa välttämään vinoutumia ja hän voi testata käsitteistöään uuden aineiston
kanssa. Käsitteet, joita vertailtaessa syntyy, kirjataan sellaisenaan ja myöhemmin ryhmitellään.
Vertailu auttaa saavuttamaan paremman tarkkuusasteen ja yhtäpitävyyden. Luodessaan
deduktiivisesti (yleisestä yksityiseen) rakentamiaan hypoteeseja ilmiö tai sen ominaisuuksien
suhteista, hän pyrkii jatkossa todentamaan, mitä on ajatellut niistä suhteessa muuhun aineistoon.
Toisaalta jokaista yksityiskohtaa verrataan ja sijoitetaan kategoriatasoille eli päättely kulkee myös
yksittäisestä yleiseen. Oletusten ja hypoteesien tarkistamisen välillä on jatkuvaa vuoropuhelua.
(Anttila 1996, 311.)
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Neljäs vaihe on teorian tuottamisen vaihe. Valikoivan koodauksen avulla kategoriat integroidaan
muodostamaan "perusteltu teoria" eli kaikki luokat yhdistetään "avainkategorian" ympärille. Tämä
on verrattavissa aksiaaliseen koodaukseen, tässä tehdään koodaus vain abstraktimmilla käsitteillä.
Tässä vaiheessa tutkija tiivistää näkemyksensä siitä, mitä tutkimus itse asiassa koskee. Viidennessä
vaiheessa tutkija joko kirjoittaa raportin tai tutkii erilaisten muotojen välisiä yhteyksiä.
Tutkimusaineisto toimii lähinnä johtopäätösten teon todisteena kuvaillen kuinka tutkija saavutti
teorian aineiston perusteella. (Anttila 1996, 312.)

Tutkielmaraportin kappaleessa 6.4 esitellään tutkimusaineiston keruumenetelmä ja haastattelujen
toteutus. Raportin kappaleessa 6.5 kuvataan sitä, kuinka tutkielmaa varten kerättyä
haastatteluaineistoa on analysoitu. Tässä tutkielmassa haastatteluaineiston analyysimenetelmänä on
käytetty Grounded Theory -menetelmää.

6.3 Atk-ohjelmat tutkimuksen apuvälineenä

Haastatteluaineistoa kerättiin tässä tutkimuksessa puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Haastateltavia
vankeja oli yhteensä kahdeksan. Litteroitua haastatteluaineistoa syntyi noin 90 sivua. Tämän lisäksi
aineistoon liitettiin  haastatteluun osallistuneiden vankien itse täyttämät taustatietolomakkeet tai
haastattelijan täyttämät lomakkeet.

Tietokoneohjelmien hyöty tutkijalle on siinä, että ne auttavat tutkijaa tekstimassan sisällön
jäsentämisessä, tavoitteena on laajojen alkuperäistekstien luokittelu harvempiin sisältöluokkiin.
Tietokoneohjelma lähinnä järjestelee aineistoa annettujen luokituskriteerien perusteella.
Tekstikantaohjelmat ja tavalliset tekstinkäsittelyohjelmat soveltuvat tekstiaineistojen käsittelyyn.
Tavalliset tekstinkäsittelyohjelmat suorittavat yksittäisten sanojen ja sanaryhmien hakuja, joita
voidaan käyttää koodaukseen ja analyysiin. Atk-ohjelmien etuna on niiden suoritusnopeus ja
hakujen tulostaminen paperille suoraan painokelpoisena. Tulosteita voidaan lisäksi muokata
tekstinkäsittelyohjelmilla tutkimusraporttiin. Jos ohjelman käytön opiskelu ja käyttö vievät aineiston
laajuuteen nähden kohtuuttoman paljon aikaa, ei ohjelmasta saada välttämättä haluttua hyötyä.
(Syrjälä 1996, 162, 182.)

Syrjälä (1996) antaa kirjassaan lyhyet ohjeet tekstinkäsittelyohjelman käytöstä tutkimusaineiston
käsittelyn työvälineenä. Olen käyttänyt niitä oman työni analyysimenetelmän ideoinnin lähteenä
vaikka totesin tietokantaohjelman käytön soveltuvan paremmin omaan työskentelytapaani ja tälle
tutkimusaineistolle. Koska aineisto ei ollut kovin laaja päädyttiin käyttämään tavallista
tekstinkäsittelyohjelmaa ja tietokantaohjelmaa tämän aineiston litteroinnissa, koodauksessa ja
analyysin apuna. Nauhoitetun haastatteluaineiston litteroinnissa käytettiin Microsoft Windows
Works 2.0 - tekstinkäsittelyohjelmaa. Aineiston koodauksessa sekä analyysissä otettiin avuksi
Works tietokantaohjelma. Piirustusten luomisessa on käytetty Microsoft Draw- piirrosohjelmaa.



38

Mikrosoft Windows graafinen käyttöjärjestelmä on versio 3.1. Vaikka ohjelmat eivät ole aivan
uusia, ne ovat osoittautuneet varsin toimiviksi tämän tyyppisen haastatteluaineiston käsittelyssä.
Vanhemmissakin  tietokoneohjelmissa on yleensä paljon mahdollisuuksia, joilla voidaan
analyysivaihetta keventää. Tietokantaohjelman käyttö nopeutti huomattavasti raporttien kokoamista
ja tulostamista.

6.4  Haastatteluaineiston keruu ja tutkimuksen toteutus

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa Hämeen lääninvankilan tutkinta- ja
vankeusvankia 13 - 14.10.1997. Lääninvankilassa haastateltiin neljää tutkintavankia ja neljää
vankeusvankia. Kaikki haastateltavat ovat miehiä. Haastattelulla kerättiin tietoa vankien
mielipiteistä, siitä millainen merkitys käsityöllä on heille vankilassa ollessaan ja miksi he ovat
osallistuneet käsityötoimintaan vankilassa oloaikana. Vankien haastattelujen toteuttamista varten
tarvittiin haastattelulupa Oikeusministeriön Vankeinhoito-osastolta. Asiantuntija-apua
tutkimusluvan laadintaan ja hakemiseen saatiin Hämeen lääninvankilan apulaisjohtaja Nummelalta.
Nummelan ja opinto-ohjaaja Salinin kanssa neuvoteltiin lisäksi haastattelujen toteuttamisesta
vankilassa. Haastattelukysymysten suunnittelussa ja haastattelujen toteuttamiseen antoivat
asiantuntija-apua myös Hämeen lääninvankilan keramiikkapajan työnjohtaja Tervola ja askartelun
ohjaaja Rajala. Haastattelukysymysten suunnittelussa pyrittiin selkeään ja lyhyeen kyselyyn.
Taustatietojen kokoamisessa pyrittiin huomioimaan haastateltavien intimiteettisuojan säilyminen.
Myös yllättäviin vastauksiin pyrittiin varautumaan jo etukäteen.

Haastattelukutsut jaettiin Hämeen lääninvankilan käsityötoimintaan osallistuneille tutkinta- ja
vankeusvangeille opinto-ohjaaja Salinin kanssa 29.9.1997. Kutsut (liite 3) vietiin
henkilökohtaisesti tutkintavangeille, jotka olivat käsityökurssilla, vankeusvangeille
keramiikkapajaan, verkkopajaan ja metallipajaan sekä tutkintavangeille verkkopajaan. Vangeille
ilmoitettiin haastatteluajankohta viikon tarkkuudella. Haastatteluun ilmoittautuminen tapahtui
opinto-ohjaajalle vankilan omaa lomaketta käyttäen. Työpajoissa vierailuihin sisältyi
esittäytyminen, kutsut haastatteluun ja lyhyt kuvaus myös haastattelun tarkoituksesta. Lisäksi
korostettiin sitä, että haastattelija on kiinnostunut juuri heidän mielipiteistään sekä kokemuksistaan
käsityöstä. Työpajoilla vangit lukivat kutsut ja kysyivät yllättävän vähän aiheesta, vaikka kertoivat
melko pian olevansa kiinnostuneita haastattelusta. Tutkimusaihe ja haastattelut eivät herättäneet
vastustusta vangeissa.

Vierailupäivänä tutkintavangeille järjestelyllä nahkatyökurssilla tehtiin nahkajalkineita ja -tossuja.
Keramiikkapajalla vankeusvangit dreijasivat kulhoja, kuppeja ja maljakoita. Vankeus- ja
tutkintavankien verkkopajalla punottiin verkkoja alihankintatyönä. Metallipajalla tehtiin ravipyöriä
asiakkaalle. Vankeusvankien verkkopajalla oli paikalla kolme työntekijää, joista kaksi kertoi
olevansa kiinnostuneita haastatteluun osallistumisesta. Keramiikkapajalla oli paikalla viisi
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työntekijää ja työnjohtaja. Kaksi työntekijää kertoi ilmoittautuneensa jo haastatteluun
opinto-ohjaajalle. Tutkintavankien verkkopajalla oli paikalla kaksi vankia, joista toinen ilmoitti
olevansa kiinnostunut haastattelusta. Poissaolleelle työntekijälle jätettiin haastattelukutsu.
Tutkintavangeille järjestetyllä nahkatyökurssilla oli paikalla kolme kurssilaista ja ohjaaja.
Kurssilaisista yksi ilmoittautui heti haastatteluun ja toinen mietti voiko osallistua, koska oli juuri
aloittanut kurssin. Metallipajalla oli paikalla yksi työntekijä. Vierailun aikana tapasin neljätoista
vankia eri työpajoissa. Heistä kuusi kertoi olevansa kiinnostunut haastattelusta. Lisäksi
opinto-ohjaaja jakoi vierailun jälkeen muutamia haastattelukutsuja vangeille, joita emme tavanneet.
Haastattelukutsut jaettiin kaikille vankilassa paikalla olleille Hämeen lääninvankilan vangeille,
jotka osallistuivat tai olivat osallistuneet vankilassa järjestettävään käsityötoimintaan.

Opinto-ohjaaja varmisti 8.10.1997 haastatteluun ilmoittautuneiden määrän. Silloin sovittiin myös
tarkemmin haastattelujen ajankohdat. Haastatteluun ilmoittautui yhdeksän vankia, joista
haastateltiin kahdeksaa. Yksi haastattelu jäi suorittamatta, koska haastateltava oli vankisairaalassa.
Haastattelua suunniteltaessa otettiin huomioon, että haastateltavaksi ilmoittautunut vanki voi olla
kyseisenä ajankohtana sairaana, sairaalassa, lomalla  tai oikeudessa. Tarkka haastateltavien
lukumäärä varmistui vasta ensimmäisenä haastattelupäivänä.

Haastatteluun ilmoittautuneille annettiin haastattelukysymykset ka tässä tutkielmassa käytetty
käsityön määritelmä  jo etukäteen (liite 4). Haastattelut suoritettiin Hämeen lääninvankilassa,
Kylmäkoskella 13 - 14.10. 1997. Haastattelupaikka oli  kolmannen kerroksen työmestarin työtila,
jossa oli työpöytä kaksi tuolia, puhelin, keskusradio ja ikkuna. Oven ikkunasta oli näkymä
käytävään, jonka toisella puolella oli vartijan työtila. Haastateltava istui selin käytävään. Jokainen
vanki haastateltiin erikseen. Jokaista haastattelua varten oli varattu aikaa noin tunti. Yhden päivän
aikana haastateltavien henkilöiden määräksi arvioitiin neljä. Käytännössä ensimmäisen päivän
aikana haastateltiin kuitenkin kuutta vankia ja toisen päivän aikana kahta.

Kaikilta haastateltavilta kysyttiin samat asiat, mutta kullekin henkilölle sopivalla tavalla.
Haastattelun tempo ja haastattelijan puhetyyli sekä rytmi muuttuivat haastateltavien mukaan.
Lyhyitä vastauksia antaneille haastateltaville tehtiin tarvittaessa lisää kysymyksiä aiheesta. Osa
haastateltavista kertoi runsaasti aiheesta kysymättäkin. Tällöin haastattelija pyrki seuraamaan, että
teeman kaikki alueet tulevat käsiteltyä. Kaikissa haastatteluissa käytettiin samaa perusrunkoa ja
kysymyksiä (liite 4). Kysymysten esitysjärjestys vaihteli eri haastatteluissa. Haastattelujen pituudet
vaihtelivat kolmestakymmenestä minuutista viiteenkymmeneen minuuttiin. Haastattelun pituus
määräytyi haastateltavan kerronnan mukaan. Jokainen haastateltava sai puhua aiheesta niin kauan
kuin oli tarpeellista ja halua puhua aiheesta. Jokaista haastateltavaa varten oli varattu 90 minuuttia
haastatteluaikaa nauhalle. Tarvittaessa haastatteluaikaa olisi ollut käytettävissä enemmänkin.
Haastattelua ei pyritty pidentämään tarkoituksellisesti, mikäli teeman kaikki alueet oli käsitelty
haastateltavan ja haastattelijan mielestä, eikä haastateltavalla ollut muuta kerrottavaa tai lisättävää.
Vankilan päivärutiinit ruokailu ja ulkoilu keskeyttivät kaksi haastattelua, mutta niitä jatkettiin
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saman päivän aikana. Vankilan henkilökunta ei pyrkinyt millään tavoin vaikuttamaan haastattelujen
pituuteen.

Haastattelija sai käyttöönsä oman avaimen, jolla hän pääsi liikkumaan käytävillä ja
haastatteluhuoneeseen. Näin voitiin vartiopäällikön mukaan toimia, koska haastattelija oli
työskennellyt laitoksessa opettajana ja hänet tunnettiin. Vartiopäälliköltä haastattelija sai
apulaisjohtajan allekirjoittaman luettelon haastateltavista ja siitä annettiin kopiot myös osastojen
vartijoille. Osastojen vartijat hakivat haastateltavat tutkintavangit paikalle. Yhden vankeusvangin,
joka oli omalla osastollaan haastattelija haki vartijan pyynnöstä itse paikalle. Keramiikkapajalla
työskentelevän vangin haastattelija haki vastaanottohuoneesta. Muut vankeusvangit vartijat toivat
haastatteluun. Ilmapiiri oli rauhallinen ja myönteinen. Vartijat suhtautuivat haastatteluun
myönteisesti ja auttavaisesti. Vangit kertoivat tulleensa haastatteluun mielellään, vaikka haastattelu
saattoi keskeyttää heidän työnsä.

Haastattelujen käytännön toteuttamista varten oli laadittu haastattelusuunnitelma sekä periaatteet
kuinka haastattelut toteutetaan (liite 5). Haastateltavat olivat tutustuneet kysymyksiin ja
paneutuneet jo aiheeseen etukäteen. Eräät haastateltavat olivat niin motivoituneita haastatteluun,
että he aloittivat heti kättelyn ja esittelyn jälkeen kerronnan. Useimmat haastateltavat olivat
täyttäneet taustatietolomakkeen etukäteen. Yhtä vankia lukuun ottamatta muut täyttivät lomakkeen
itse haastattelun aikana. Osa haastateltavista oli vastannut kirjallisesti haastattelukysymyksiin.
Vaikka haastatteluun oli suunniteltu haastattelurunko, haastattelut toteutettiin kuitenkin
haastateltavan kerronnan mukaan, käsiteltävien teemojen järjestystä vaihdeltiin ja
haastattelukysymyksiä lisättiin tai vähennettiin. Haastattelu noudatteli enemmän haastateltavan
vapaata kerrontaa kuin haastattelijan laatimaa runkoa. Haastattelija kertoi haastateltaville ennen
nauhoitusta, että haastattelussa käydään läpi haastattelurungon mukaiset asiat, mutta teemojen
järjestystä voidaan muuttaa. Lisäksi kerrottiin tavoitteena olevan, että haastateltava kertoo vapaasti
omista kokemuksistaan ja käsityksistään käsityöstä ja käsityötoimintaan osallistumisesta
vankilassa. Haastattelija seurasi, että kaikkia tarvittavia teemoja käsiteltiin ja tarvittaessa hän esitti
tarkentavia tai uuteen teemaan ohjaavia kysymyksiä. Haastateltavilla oli myös mahdollisuus seurata
haastattelurunkoa omista papereistaan.

Haastattelutilanteesta pyrittiin luomaan vapautunut ja myönteinen. Haastattelija ja haastateltavat
esittäytyivät omilla nimillään. Haastateltaville kerrottiin, että haastatteluun oli saatu lupa
Oikeusministeriön Vankeinhoito-osastolta ja että haastattelu oli lupa nauhoittaa. Ainoastaan yksi
haastateltava suhtautui ensin hieman kielteisesti nauhoitukseen. Hän ei sanonut mitään, mutta hän
ilmaisi selkeästi olemuksellaan epäluuloisuutensa haastattelun nauhoittamisesta. Haastateltava
rentoutui, kun hänelle kerrottiin, että nauhoittamiseen on saatu lupa sillä ehdolla, että tietoja ei
anneta ulkopuolisille. Tämän jälkeen haastateltava ei huomioinut nauhoitusta. Ennen haastattelun
nauhoitusta yleensä keskusteltiin vapaasti ja samalla täytettiin tai tarkistettiin taustatietolomake.
Haastattelija kysyi aina ennen nauhoittamista haastateltavilta, voidaanko nauhoitus aloittaa.
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Nauhoitus päätettiin myös kysymällä haastateltavalta, voidaanko nauhoitus lopettaa, vai haluaako
hän vielä kertoa jotakin tärkeää aiheesta. Haastattelun jälkeen keskusteltiin vielä käsityöhön
liittyvistä asioista, haastattelusta ja haastateltavan tai haastattelijan opiskelusta. Haastattelija kertoi
missä tutkielma on luettavissa sen valmistuttua.

Haastateltavat pitivät yleensä ottaen tutkielmaa ja haastattelua tarpeellisena. Vankeja kiinnosti,
tuleeko tutkielmasta ja haastattelusta olemaan hyötyä kyseisen laitoksen käsityötoiminnan
järjestämiseen. Osa haastateltavista oli pukeutunut erityisesti haastattelua varten itse ommeltuihin
vaatteisiin tai asusteisiin. Eräillä haastateltavilla oli mukana myös itse tekemiään pieniä
käsityötuotteita esimerkiksi  kellonperiä ja koruja. Ainoastaan yksi haastateltava oli sitä mieltä, että
haastattelussa oli liian paljon samanlaisia kysymyksiä. Tämä on ymmärrettävää, koska hän oli
osallistunut monipuolisesti käsityötointaan, hänen kanssaan keskusteltiin sekä käsityön opiskeluun,
harrastamiseen että työhön liittyvistä asioita haastattelun aikana. Kertoessaan käsityön
merkityksestä itselleen vankilassa oloaikana ja kokemuksistaan käsityön tekemisestä vankilassa
haastateltavat puhuivat yleensä hiljaisemmalla äänellä kuin muuten haastattelun aikana. Käsityön
merkityksiin liittyviä asioita tuli esille usein muidenkin kysymysten yhteydessä kuin niiden jotka
haastattelija varsinaisesti esitti.

Viimeisenä haastattelu päivänä haastattelujen jälkeen vankilan henkilökunnalle esitettiin kiitokset
tutkielman kannalta erittäin merkittävästä avusta ja hyvin onnistuneista haastattelujärjestelyistä.
Lisäksi haastattelija keskusteli kolmannen kerroksen vartijan, siivous- ja käsityönohjaajan sekä
psykologin kanssa käsityötoiminnan järjestämisestä vankilassa. Vartiopäällikön ja apulaisjohtajan
kanssa keskusteltiin puhelimitse  haastattelujen toteutuksesta. Hämeen lääninvankilan
henkilökunnan myönteisellä suhtautumisella vankien haastatteluun on ollut tärkeä merkitys
vankilassa järjestettyjen haastattelujen käytännön järjestelyiden onnistumiselle ja tutkimusaineiston
keräämiselle.
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6.5  Haastatteluaineiston analyysi ja tulkinta

Aineisto on koottu puolistrukturoidun haastattelun avulla. Haastattelukysymykset olivat avoimia ja
haastattelussa edettiin vapaasti seuraten haastateltavan kerrontaa. Luokittelu nousi aineistosta ja
analyysin ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin "unohtamaan" aikaisemmat haastattelukysymysten
suunnitteluvaiheessa syntyneet luokittelut. Aineistoa käsiteltäessä on pyritty olemaan avoin
aineistolle ja on pyritty kuuntelemaan sitä, mitä haastateltavat haluavat sanoa.
Haastattelukysymyksiin ei ole haettu suoraan vastauksia, vaan haastattelukysymyksen aihepiiriin
kuuluvia asioita. Erityisesti mielipiteitä käsityöstä ja käsityön merkityksestä koottiin analyysin
ensimmäisessä vaiheessa laajemmin kuin vain  näihin teemoihin kohdistettujen kysymysten
vastaukset antoivat aihetta. Luokitteluun lisättiin sellaisia luokkia, kuin tärkeää, arvostaa, muuta,
lisäksi ja suunnitelmia. Näiden tehtävänä oli koota aineistosta mahdollisimman paljon käsityön
arvoihin, merkityksiin, tavoitteisiin ja mielipiteisiin liittyviä asioita.

Haastattelujen analyysi aloitettiin tavallaan jo litteroinnin yhteydessä. Aineistoon tutustuminen
tapahtui kuuntelemalla nauhoja ja litteroimalla nauhat. Lisäksi tehtiin lyhyet muistiinpanot jokaisen
haastattelun litteroinnin jälkeen siitä, millainen vaikutelma haastattelusta jäi, mitä ajatuksia
haastattelusta nousi esiin sekä mitä erityistä haastattelutilanteeseen liittyi. Muistiinpanoja tehtiin
myös niistä asioita, jotka mahdollisesti vaikuttavat aineiston luotettavuuden määrittelyyn.
Haastatteluaineisto tulostettiin erillisinä tiedostoina, joissa on haastattelukohtaiset sivunumeroinnit.
Jokaiseen haastatteluun liitettiin tiedot haastatteluajasta, paikasta, haastattelun pituus, haastateltavan
vankeusmuoto sekä haastattelijan ja litteroijan nimet. Haastattelija litteroi itse aineiston
tutustuakseen aineistoon perusteellisemmin ja varmistaakseen ettei vankeja koskevia tietoja anneta
ulkopuolisille. Litteroinnin jälkeen luettiin koko litteroitu haastatteluaineisto ja laadittiin karkea
aineiston jaottelu aineistosta nousevien teemojen perusteella. Samalla tarkistettiin löytyykö
aineistosta tukituksen viitekehyksessä ja tutkimuskysymyksissä esiintyviä aiheita ja käsitteitä.

Haastatteluaineiston analyysin ensimmäinen vaihe aloitettiin lukemalla yhden haastattelun litteroitu
aineisto. Siitä etsittiin aineistosta nousevia luokkia. Haastatteluaineistoon merkittiin väreillä
tutkimuksen teoreettiseen taustaan ja tutkimuskysymyksiin liittyvät alueet. Aineistosta luotiin
karkea määritelmä, jonka pohjalta laadittiin seuraavien aineistojen lukemista ja analyysin
aloittamista varten luokitus. Seuraavassa vaiheessa luettiin tarkasti kaikki litteroidut haastattelut ja
tehtiin luokitus koodaamalla värein. Tarvittaessa tehtiin lyijykynällä reunahuomautuksia. Samalla
testattiin haastattelukysymysten laadinnan aikana luotua hypoteesia aineistosta. Kategoriat, joita
käytettiin olivat: "taustatiedot vangista, käsityön määrittely, osallistuminen käsityötoimintaan, miksi
valitsi käsityön, miksi tekee käsityötä, mielipiteitä ja merkityksiä käsityöstä sekä harrastus, opiskelu
ja ammatti". Haastatteluaineisto oli jaettu siten, että jokainen haastattelu oli oma kokonaisuus.
Haastattelut koodattiin ensimmäisessä vaiheessa haastattelu kerrallaan. Toisin sanoen käsiteltiin
vain yhtä aineistoa kerrallaan. Luokituksen toimivuutta verrattiin jokaisen haastatteluaineiston
kohdalla erikseen. Toisen haastatteluaineiston käsittelyn aikana luokitusta muutettiin niin, että
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jätettiin pois luokka" harrastus, opiskelu ja ammatti". Tällöin otettiin käyttöön luokka
"käsityötoimintaan osallistuminen". Muilta osin luokat pysyivät samoina tämän koodausvaiheen
aikana silloin, kun käsiteltiin seuraavia haastatteluja. Aineisto jaettiin ensimmäisessä vaiheessa
kuuteen luokkaa. Tämän koko aineistoa koskevan ensimmäisen koodauksen jälkeen palattiin
muiden tutkijoiden teorioihin ja tarkistettiin omaa teoriataustaa sekä hypoteeseja, joita oli syntynyt
haastattelukysymysten teemojen suunnitteluvaiheessa.

Toista tarkempaa koodausta varten suunniteltiin uusi luokitus edellisen koodauksen ja
haastattelukysymysten perusteella. Tällöin aineisto paloiteltiin yhä pienempiin osiin. Luokkia
arvioitiin kriittisesti erityisesti ensimmäisen haastatteluaineiston käsittelyn aikana ja tarvittaessa
myöhemminkin. Tässä vaiheessa koodaus tapahtui luokkien mukaan eikä enää aineistoittain.
Aineiston luokittelua varten laadittiin pääluokat, joihin sisältyi runsaasti alaluokkia. Pääluokkia
olivat; "taustatiedot haastateltavista (tausta), käsityön määrittely (käsityö), osallistuminen
käsityötoimintaan (osallist.), käsityön harrastaminen (harrast.), ammattina käsityö (ammatti) ja
käsityön opiskelu (opiskelu)" (liite  6.)

Luokat laadittiin alakohtineen tietokoneohjelman Works tietokantaohjelmaan. Jokaiselle
pääluokalle tehtiin oma tietokanta. Näin koottiin tietokanta koko aineistosta. Nämä tietokannat
voitiin tulostaa omina kokonaisuuksina. Alaluokat saatiin tulostettua raporttien muodossa joko
yksin tai  sopivina yhdistelminä. Tietokanta koostui haastattelukohtaisista korteista, joihin merkittiin
jokaisen aineistosta poimitun tiedon jälkeen sivunumero. Jokainen haastattelu merkittiin omalla
koodilla, josta näkyy haastattelun koodinumero (1-8), vankeusmuoto (tutkintavanki tai
vankeusvanki), haastateltavan ikä vuosina, vankilassa olon pituus kuukausina ja onko haastateltava
ollut aikaisemmin vankilassa (ei tai kyllä). Koodin käyttö antoi hyvän mahdollisuuden tulostaa
erilaisia raportteja aineistosta (liite 7). Aineistosta kirjoitettiin tavallaan tiivistelmät
tietokantaohjelman korteille. Tällöin aineisto pelkistyi ja selkiytyi käsittämään vain tutkimuksen
kannalta keskeisiä asioita.

Haastatteluaineiston toisen vaiheen aksiaalista koodausta edustaa tässä tutkimuksessa
analyysivaiheessa aineistosta koottujen ja tulostettujen raporttien käsittely ja niistä laaditun
aineistolähtöisten käsitteiden joukon muodostaminen. Tietokantaohjelmaan kootusta
haastatteluaineiston tiivistelmästä tulostettiin raportteja alakategorioista tai niiden yhdistelmistä.
Niistä poimittiin käsitteitä ja muodostettiin käsitekarttoja. Aineisto luokiteltiin nyt uudelleen
aineistosta nousseiden käsitteiden mukaan. Aineiston pohjalta luodut käsitteet kuvaavat tutkittavaa
ilmiötä, käsityö vankilassa tarkemmin kuin aikaisemmin käytetyt käsitteet. Raporteissa, joista
laadittiin käsitekarttoja näkyi koko aineistoa koskeva tieto kyseisestä teemasta (liite 8). Näin ollen
käsiteltävä data tavallaan laajeni jokaisen teeman osalta. Nyt ei käsitelty vain yhden
haastatteluaineiston tuottamaa tietoa vaan kaikkien kahdeksan haastatteluaineiston tietoa teemasta.
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Käsitteitä ja alustavia käsitekarttoja muodostettaessa pohdittiin seuraavia kysymyksiä. Missä määrin
käsite esiintyy? Millaisin käsittein ilmiötä kuvataan? Kenellä käsite esiintyi? Miksi tämä käsite
esiintyi tietyllä henkilöllä tai miksi puolestaan ei esiintynyt? Mitä vaikutuksia ja ilmenemismuotoja
käsitteellä on aineistoon nähden. Kullekin ilmiölle, jotka olivat tutkimusaiheen, -kysymysten ja
-tavoitteen kannalta merkityksellisiä pyrittiin löytämään yhteinen nimittäjä eli yläkäsite, joka kattaisi
erilaiset esimerkit aiheesta. Koko aineistosta luotiin käsikartastot teemoittain (liite 8).

Analyysin kolmannessa vaiheessa testattiin ensimmäisten haastatteluaineistojen pohjalta luotuja
hypoteeseja luokittelusta. Tässä vaiheessa yleensä palataan niin sanotusti kentälle keräämään
lisäaineistoa analyysiin. Tässä tutkimuksessa jokainen haastattelu määriteltiin omaksi
kokonaisuudeksi ja näin tavallaan uudeksi aineistoksi.  Tässä tutkimuksessa ei palattu
konkreettisesti kentälle keräämään lisäaineistoa, vaan kaikki haastattelut suoritettiin tutkimuksen
kohderyhmän ja toimintaympäristön erityisluonteen vuoksi yhtenä ajanjaksona.
Haastatteluaineistoja oli tässä tutkimuksessa yhteensä kahdeksan. Aineistoa syntyi tavallaan koko
ajan lisää analyysin ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa, kun haastatteluaineistoja käsiteltiin
haastattelu kerrallaan kokonaisuutena sekä luokkiin jaettuina. Haastatteluista saatua tietoa verrattiin
aina käsitteillä olevaan aineistoon ja tarvittaessa luokituksiin lisättiin alakategorioita tai niitä
yhdistettiin. Käsitteistöä testattiin aina, kun uutta haastatteluaineistoa käsiteltiin. Tällöin kiinnitettiin
erityisesti huomiota käsitteiden ja aineistossa esiintyvien tietojen yhtäläisyyksiin ja eroihin.
Koodaus ja kirjoittamisvaiheessa käytettiin pääasiassa haastateltavien käyttämiä käsitteitä. Käsitteet
kirjattiin sellaisena, kun ne aineistoissa esiintyivät. Käsitteitä ryhmiteltäessä pyrittiin etsimään
aihetta kuvaavia abstraktimpia käsitteitä perehtymällä muiden tutkijoiden käsitteisiin ja
paneutumalla aineistosta nousseisiin käsitteisiin tarkemmin. Näin syntyivät uudet käsitekartat
tutkimusaineistosta. Käsitekarttoihin muodostui tässä vaiheessa hierarkkinen rakenne abstrakteista
käsitteistä konkreettisempiin käsitteisiin. Näin jokaisesta tulostetusta raportista laadittiin uusi
tarkennettu ja tarkistettu käsitekartta (liite 9).

Analyysin neljännessä vaiheessa paneuduttiin uudelleen muiden tutkijoiden käyttämiin käsitteisiin
ja teorioihin. Niiden pohjalta rakennettiin käsitekarttoja seuraavaa analyysivaihetta varten (liite 10 ).
Tutkimusaineisto luettiin uudelleen ja käsitekartat ryhmiteltiin laajempien otsikoiden alle. Nyt
koottiin yhteen tutkimustehtävien ja tutkimuskysymysten kannalta keskeisten käsitekarttojen sisällöt
ja luotiin uudet laajempia kokonaisuuksia kuvaavat käsitekartat. Nämä uudet valikoivaa koodausta
käyttäen laaditut käsitekartat yhdistettiin vielä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi. Tällöin pyrittiin
luomaan avainkategoria, jonka ympärille kaikki käsitekarttojen luokat yhdistettäisiin. Tässä
vaiheessa muodostui myös näkemys tutkimuksen sisällöstä sekä aineistosta nousevasta teoriasta.
Viidenneksi vaiheeksi haastatteluaineiston analyysissä muodostui tutkimusraportin kirjoittaminen.
Tutkimusaineistoa pyritään käyttämään pääasiassa johtopäätösten teon todisteena kuvaten sitä,
kuinka teoria muodostuu aineiston perusteella.
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7  KÄSITYÖ VANKEINHOIDOLLISENA TOIMINTANA HÄMEEN
    LÄÄNINVANKILASSA

7.1  Hämeen lääninvankilan tehtävät ja toimintasuunnitelmia

Hämeen lääninvankila Kylmäkoskella toimii Hämeen läänin alueen tutkintavankien ja sakkovankien
sijoituspaikkana (liite 11). Lääninvankilaan voidaan sijoittaa myös vankeusvankeja. Hämeen
lääninvankilan alaisuudessa toimivat myös Toijalan vankilaosasto ja Pirkkalan työsiirtola. Hämeen
lääninvankilassa on 102 vankipaikkaa, Toijalan osastolla on kaksikymmentä paikkaa ja Pirkkalan
työsiirtolassa neljäkymmentäkahdeksan majoituspaikkaa. Hämeen lääninvankilan keskimääräinen
vankiluku on ollut päälaitoksessa Kylmäkoskella vuonna 1996 yhdeksänkymmentä ja Toijalassa
kolmetoista. Lääninvankilassa oli ollut vuoden 1996 aikana 217 tukintavankia, 240
rangaistusvankia, joista kaksikymmentä kahdeksan oli vankeusvankeja ja sakkovankeja 212.
Nuorisovankeja ei ollut vuoden 1996 aikana. Vankilaan tulleista tutkintavangeista jää yleensä osa
vankeusvangeiksi laitokseen. Sakkovangit ovat vankilassa yleensä hyvin lyhyitä aikoja. Hämeen
lääninvankilaan sijoitettiin vuonna 1997 ainoastaan miesvankeja. (Hämeen lääninvankila 1994, 1;
Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1997, 71; Nummela 1997.)

Hämeen lääninvankilan tehtävänä on toimia Hämeen läänin tutkintavankilana sekä sakkovankien
sijoituslaitoksena. Hämeen lääninvankilaan sijoitetaan myös vankeusvankeja vankeinhoito-osaston
ja vankilan johtajan päätöksen mukaan sekä erityissijoitusta vaativia vankeja. Laitoksen
toimintaperiaatteena on tarjota vangeille turvalliset olosuhteet rangaistuksensa suorittamiseen ja
mahdollisuus itsensä kehittämiseen. Hämeen lääninvankila tarjoaa vangeille mahdollisuuden itsensä
kehittämiseen opiskelemalla ja kuntoutumisella vankilassa oloaikana. Tavoitteena on
yksilölähtöinen, kokonaisvaltainen ja tavoitteellinen laitoksen henkilökunnan yhteistyöhön
perustuva vangin kuntouttaminen, niin että helpotetaan vangin sijoittumista yhteiskuntaan
vapautumisen jälkeen sekä ehkäistään vankeudesta aiheutuvia haittoja. (Hämeen lääninvankila
1996, 1.)

Hämeen lääninvankilan kehittämistavoitteiksi on määritelty vuosien 1997 - 1999 toiminta- ja
taloussuunnitelmassa 22.4.1996 laitoksen toiminnan kehittäminen vastaamaan vankien tarpeita.
Tämä edellyttää toimintakulttuuria, joka pyrkii pitkäjännitteiseen, yksilölliseen, kokonaisvaltaiseen
ja tavoitteelliseen vankeinhoitotyöhön. Hämeen lääninvankilan vuonna 1995 aloitetun
kehittämistyön vaikutukset näkyvät esimerkiksi vangeille järjestettyinä tulohaastatteluina ja ns.
"lusimissuunnitelmina". Tavoitteena on ollut kuntouttavien päiväohjelmien laatiminen laitokseen
saapuville todennäköisesti pitkäaikaisille tutkintavangeille. Tavoitteena on motivoida tutkintavangit
suunnittelemaan lähiajan tulevaisuuttaan. Tavoitteena on lisäksi vapautuvien vankien valmentavien
ohjelmien järjestäminen ja toteuttaminen. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä muiden vankiloiden
kanssa vankeusvankien tarkoituksenmukaisesta sijoittamisesta laitoksiin huomioiden vankien
koulutus- ja toimintatarpeet. (Hämeen lääninvankila 1996, 1.)
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Hämeen lääninvankilassa järjestetään työtoimintaa vangeille seuraavilla tuotantoaloilla:
kokoonpano-, metalli-, kudonta- ja keramiikkatyöt. Lisäksi vankilan  järjestämää työtoimintaa ovat
kiinteistön ylläpito- ja huoltotyöt sekä ruokahuoltotyöt. Vuosien 1997 - 1999 tavoitteeksi on asetettu
sellityönä tehtävien kokoonpanotöiden järjestäminen erityisesti vangeille, jotka eivät halua olla
tekemisissä muiden vankien kanssa. Vankityötä järjestetään Hämeen lääninvankilassa sekä
markkinaorientoituneena, valmentavana että terapialuonteisena työnä. Hämeen lääninvankilassa on
järjestetty yleissivistävää koulutusta peruskoulun- ja lukion opinnoissa. Lääninvankiloissa, kuten
muissakin laitoksissa, joissa tuotantotoiminta on hyvin pientä tuotantotoiminnan päämääränä ei ole
tuottaa liiketaloudellista voittoa, vaan aktivoida vankia ja ylläpitää hänen fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista kuntoaan. Lääninvankilan tuottoarvo on laadullisilla vankeinhoidollisilla kriteereillä
mitattavissa. Tavoitteena on lisätä vankilassa opiskelua kannustamalla vankeja suorittamaan kesken
jääneet opinnot loppuun. Ammatillista koulutusta Hämeen lääninvankilassa on järjestetty
keramiikka- ja tekstiilialoilla. Ammatillinen koulutus on järjestetty yhteistyössä lääninhallituksen ja
alueen oppilaitosten kanssa. Lisäksi atk -opintojen mahdollisuutta lisätään vankilassa. Tavoitteena
on ollut myös lisätä työhön ja opiskeluun kykenemättömille vangeille järjestettävien
päivätoimintaohjelmien toteuttamista. Vankilasta vapautuville vangeille järjestetään lisäksi
vapauteen valmentavaa koulutusta. Vuosien 1997 - 1999 toiminnan tavoitteena on kehittää
terveysneuvontaan ja päihdehuoltoon liittyvien toimintaohjelmien suunnittelua ja liikuntatoiminnan
monipuolista järjestämistä sekä harrastustoiminnan kehittämistä.  (Hämeen lääninvankila 1996, 2,
7.)

Hämeen lääninvankilan tilat ovat uudet ja  vankeinhoitoon suunnitellut. Vankien asuintilat ovat
tarkoituksenmukaiset ja jokaisessa asuinhuoneessa on wc. Jokaisella osastoilla on kolme suihkua
vankien yhteiskäytössä. Kaikki vangit huolehtivat itse omasta huoneestaan ja sen siisteydestä.
Vankiasumisen tavoitteena on pitää sellit viihtyisinä ja siisteinä. Osaston yhteisistä tiloista vangit
huolehtivat yhteisvastuullisesti. (Hämeen lääninvankila 1996, 3.)

Vankeinhoitolaitoksen ja vankiloiden vuoden 1997 tulostavoitteissa Oikeusministeriön
Vankeinhoito-osasto on asettanut yleiset toimintaperiaatteet, jotka koskevat myös Hämeen
lääninvankilaa. Näitä yleisperiaatteita toiminnalle ovat: toimintamenojen vähentäminen ja
henkilöstön määrän vähentäminen ja huomion kiinnittäminen työtoiminnan henkilöstön käytön
tehostamiseen. Lisäksi periaatteena on, että vankien tulisi osallistua toimintaan niin, että
keskimäärin seitsemänkymmentä prosenttia vangeista olisi mukana työssä, koulutuksessa ja muissa
vankien tarpeita vastaavissa toiminnoissa. Lisäksi työtoiminnan keskeisimpänä kehittämiskohteena
ovat tavoitteen asettelun selkiyttäminen ja toiminnan laadun parantaminen laatujärjestelmien avulla.
Vankityö pyritään ryhmittelemään tavoitteiltaan tuotannolliseksi tai valmentavaksi työksi.
Vankilassa opiskelevien vankien tukea pyritään lisäämään opintojen keskeyttämisen
vähentämiseksi. Päihteiden käytön vähentämiseen tähtääviä toimintoja lisätään ja kehitetään.
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Toimintaperiaatteena on pitkäaikaisvankien rangaistusajan käytön suunnitelmallisuudesta ja
tavoitteellisuudesta huolehtiminen. (Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1997, 1-2.)

Vankeinhoidolle asetettuja tavoitteita ovat myös vangeille järjestettävän toiminnan vankityön
tuotannon taloudellisuuden nostaminen. Koulutuksen tavoitteeksi asetetaan se, että valvonta- ja muu
henkilöstö huolehtii vankilassa opiskelevien vankien riittävästä tukemisesta. Vankilassa
opiskelevien keskeyttämisprosentti ei saisi ylittää kymmentä prosenttia. Pitkää tuomiota suorittavien
vankien rangaistusajan toiminta suunnitellaan yhteistyössä vangin kanssa. Vangin rangaistusajan
toimintasuunnitelmat ovat olemassa vähintään viidelläkymmenellä prosentilla niistä vangeista,
joiden rangaistusaika on yli kaksi vuotta. Säännöllisesti kokopäiväiseen päivätoimintaan
osallistuvien määrää pyritään lisäämään. Laitoksen vankeusvangeille suunnitellaan heille soveltuvia
kokopäiväisiä toimintoja niin, että osallistumisprosentti on vähintään kuusikymmentäviisi
prosenttia. Toimintoihin halukkaat tutkintavangit, joita ei ole tutkinnallisista syistä pidettävä erillään
sijoitetaan vankilan järjestämiin toimintoihin. (Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1997, 73.)

Edellä kuvatut Hämeen lääninvankilan omat vankeinhoidolliset tavoitteet sekä Oikeusministeriön
Vankeinhoito-osaston asettamat tavoitteet vaikuttavat monin tavoin vangin elämään vankilassa sekä
tutkinta- ja rangaistusvangeille järjestettävään käsityötoimintaan.

7.2  Käsityö osana vankeinhoitoa Hämeen lääninvankilassa

Hämeen lääninvankilan toiminta- ja taloussuunnitelmissa vuosille 1995 - 1998 ja vuosille 1997 -
1999 on määritelty käsityötoimintaan liittyviä tavoitteita. Vankilan perustehtävän määrittelyssä
vuosille 1995 - 1998 asetetaan tavoitteeksi, että vangeille pyritään järjestämään mahdollisuus
työntekoon ja koulutukseen vankilassa erityisesti käsi- ja taideteollisuusalalla sekä
työllisyystilanteeseen sopivilla aloilla. Vankilan toimintoja kehitetään siten, että työtoiminta ja
koulutus painottuvat muille kuin perinteisille vankilan tuotannon aloille. Vuosien 1997 - 1999
toimintasuunnitelmaan sisältyy keramiikka- ja tekstiilialan ammatillisen koulutuksen jatkaminen
yhteistyössä lääninhallituksen ja oppilaitosten kanssa. Tuotantotoimintaa järjestetään
lääninvankilassa metallityössä, kokoonpanotöissä, keramiikkaverstaalla ja osastojen työhuoneilla
esimerkiksi mattojen kudonnassa. Metallialan koulutuksen käyneille vangeille pyritään järjestämään
koulutusta vastaavaa työtä metalliverstaalla. Keramiikka- ja tekstiilialan tuotantoon Hämeen
lääninvankila kouluttaa itse työntekijät. Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kanssa
yhteistyössä järjestetty keramiikka- ja tekstiilialan ammatillinen peruskoulutus on osa
artesaanitutkintoa. Opintosuorituksia voidaan hyödyntää mahdollisissa tulevissa käsi- ja
taideteollisuusalan opinnoissa. (Hämeen lääninvankila 1994 , 1, 2; Hämeen lääninvankila 1996, 1.)
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Hämeen lääninvankilassa vangit sijoittuivat toimintoihin seuraavalla tavalla vuonna 1996. Vankeja
oli  kokopäiväisessä toiminnassa keskimäärin yhdeksänkymmentäkolme. Päälaitoksessa
Kylmäkoskella tuotannolliseen toimintaan osallistui kaksikymmentä vankia, kunnossapitoon kaksi,
ruokatalouden tehtäviin kaksi, kiinteistöjen ylläpitoon yhdeksän ja opiskeluun viisi vankia. Muuhun
vankilan järjestämään toimintaan osallistui keskimäärin kuusi vankia. (Oikeusministeriön
vankeinhoito-osasto 1997, 71.)

Hämeen lääninvankilassa vangeille järjestettävään työtoimintaan osallistuvien vankien määrät
olivat Nummelan (1997) mukaan 24.3.1997 seuraavia. Työtoimintaan, joka oli pääasiassa käsityötä
osallistui kutomossa kaksi, keramiikkapajalla kolme, metallipajalla viisi ja kalastusverstaalla
kymmenen vankia. Muuhun työtoimintaan vangit osallistuivat seuraavasti: vaatevarastolla
työskenteli kaksi vankia, pihatöitä teki kaksi luottovankia, siivoustyötä teki kuusi ja keittiötöihin
osallistui yksi vanki. Käsityöksi luokiteltavaan vankityöhön osallistui Hämeen lääninvankilassa
tuolloin yhteensä kaksikymmentä vankia ja muihin tehtäviin yksitoista vankia.  (Nummela 1997.)

Kutomossa on työtilat ja työvälineet kahdelle vangille. Vangit ovat kutoneet esimerkiksi mattoja,
poppanaliinoja, seinätekstiilejä ja vankilan kappelin kirkkotekstiilien kankaat. Keramiikkapajan
työtilat ovat ajanmukaiset, siellä voidaan tehdä keramiikkaa dreijaamalla, käsin rakentamalla ja
jonkin verran myös valutöinä. Vankilan keramiikkapajan tuotantoon ovat kuuluneet esimerkiksi
kukkamaljakot, tarjoiluastiat ja koriste-esineet. Metallipajalla on tehty sekä vankilan omaan
mallistoon kuuluvia tuotteita että alihankintatöitä yrityksille esimerkiksi ravipyörien kokoamista.
Verkkopajoilla punotaan verkkoja käsin ja tehdään myös perhoja.

Hämeen lääninvankilassa vangeille järjestettävään käsityöalojen koulutukseen osallistuvien määrä
oli lukuvuonna 1996 - 1997 Nummelan (1997) mukaan kaksitoista. Laitoksessa oli meneillään niin
sanottu Lohko-kurssi, joka vastasi käsi- ja taideteollisuusalan perusteiden opintoja. Käsi- ja
taideteollisuusalan perusteidenkurssin pituus oli kaksikymmentä opintoviikkoa. Näitä kursseja
järjestettiin kuluneen lukuvuoden aikana kaksi. Muuhun vankilassa järjestettyyn koulutukseen
osallistui yhteensä kaksikymmentä vankia. Atk -peruskurssi järjestettiin viiden opintoviikon
pituisena. Näitä kursseja oli järjestetty kuluneen lukuvuoden aikana neljä. (Nummela 1997)

Hämeen lääninvankilan vangeille tarkoitetussa opiskelumahdollisuuksia esitelevässä tiedotteessa
(liite 12) vuonna 1997 kerrotaan, että vangeilla on mahdollisuus opiskella Hämeen lääninvankilassa
selliopiskelijana tai osallistumalla vankilassa järjestettäville kursseille. Selliopiskeluun eli
yksityisopiskeluun voidaan hakea lupa vain silloin, kun opinnot ovat tavoitteellisia ja virallisesti
valvotun oppilaitoksen alaisuudessa tapahtuvaa. Opiskelijoille maksetaan opiskelusta työrahaa.
Harrastusluonteisista opinnoista ei makseta työrahaa, mutta niihin vanki voi saada ohjausta.
Selliopiskelu on yksityisopiskelua, joka tapahtuu opinto-ohjaajan valvonnassa ja ohjauksessa.
Selliopiskelijana voi tenttiä Hämeen lääninvankilassa peruskoulun ja lukion kursseja Tampereen
iltalukion alaisuudessa. Ammatillisissa oppilaitoksissa on myös mahdollista opiskella
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yksityisoppilaana niitä tutkintoja, joihin oppilaitoksessa annetaan opetusta. Tutkinnon osia voidaan
myös suorittaa yksityisoppilaana. Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto julkaisee myös
rangaistuslaitoksissa järjestettäviksi suunnitelluista aikuisten ammatillisesta koulutuksesta ja siihen
valmentavasta koulutuksesta tiedotetta, joka jaetaan jokaiselle vangille. Oikeusministeriön
vankeinhoito-osaston tiedotteen 1/1996, 28.11.1996 mukaan Hämeen lääninvankilaan oli
suunniteltu järjestettäväksi vuonna 1997 käsi- ja taideteollisuusalan ohjaavaa koulutusta keväällä ja
syksyllä. Käsi- ja taideteollisuusalan valmentavan koulutuksen pituus on 20 viikkoa. Lisäksi
vuodelle 1997 oli suunniteltu järjestettäväksi neljä atk-kurssia, josta osa järjestetään keväällä ja osa
syksyllä.

Käsityön  harrastustoimintaa vangeille järjestettiin Hämeen lääninvankilassa syksyllä 1996 ja
keväällä 1997  Nummelan (1997) mukaan seuraavasti. Lääninvankilan omien ohjaajien järjestämät
harrastuskurssit olivat olleet huovutus-, nahkatyö- ja joulukoristekurssi . Puuaskartelua järjestettiin
joka ilta ohjattuna.  Askarteluharrastuksiin oli vangeilla mahdollisuus osallistua yhtenä iltana
viikossa. Veistoharrastusta järjestettiin ohjattuna puutyöpajalla. Lisäksi vangit harrastivat
selliaskartelussa esimerkiksi piirustusta ja akryylimaalausta. (Nummela 1997)

Hämeen lääninvankilassa käsityö on ollut osana vankeinhoitoa sekä työtoimintaan, harrastuksiin,
ammatilliseen koulutukseen että erilaiseen kurssitoimintaan liittyvänä. Käsityötoimintaa järjestetään
Hämeen lääninvankilassa tutkintavangeille ja vankeusvangeille. Sakkovangit ovat vankilassa niin
lyhyitä aikoja, että he osallistuvat vähemmän vankeinhoidolliseen käsityötoimintaan.
Nuorisovankeja on yleensä hyvin vähän Hämeen lääninvankilassa. Vankityötä, joka on käsityötä
Hämeen lääninvankilassa järjestetään keramiikka-,  tekstiili- ja metallialalla. Kalustustarvikkeiden
valmistus on myös käsityömenetelmin tehtävää työtä.

Käsityöalojen ammatillista koulutusta on järjestetty Hämeen lääninvankilassa Pirkanmaan käsi- ja
taideteollisuusoppilaitoksen kanssa yhteistyössä. Keramiikka-alan artesaanitutkinnon (120 ov) on
suorittanut yksi vankeusvanki vuosina 1994  - 1996. Lisäksi useita vankeja on osallistunut
keramiikka-alan perusopintoihin vankilan työpajalla esimerkiksi lukuvuoden 1994 - 1995 aikana.
Käsi- ja taideteollisuusalan perusteiden kursseja järjestettiin lukuvuonna 1994 - 1995. Kurssit
sisälsivät mm. tekstiili- ja keramiikka-alan opintoja. Tekstiilityökurssilla opiskeltiin  esimerkiksi
kudontaa, ompelua, huovutusta, kankaanpainantaa, silkkimaalausta ja nauhojen punontaa. Keväällä
ja syksyllä 1996 järjestettiin Hämeen lääninvankilassa tekstiilityökurssi, jonka kusisisältöön kuului
esimerkiksi huovutusta, nahkatöitä ja kankaanpainantaa.  Vuoden 1996 aikana järjestettiin myös
paperikurssi.

Käsi- ja taideteollisuuden perusteiden koulutusta järjestettiin edelleen vuoden 1997 aikana. Kurssin
nimi muutettiin "Lohko -kurssiksi". Käsityötä Hämeen lääninvankilan vangeilla on ollut
mahdollisuus harrastaa esimerkiksi puuaskartelussa, askartelussa, selliaskartelussa ja erilaisilla
harrastus ja askartelukursseilla mm. jouluaskartelu- ja nahkatyökurssilla. Puuaskartelua järjestetään
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ohjattuna joka ilta. Askartelua, esimerkiksi veistoa voi harrastaa kerran viikossa. Selliaskartelua
ovat mm. piirustus ja akryylimaalaus. Kuviossa 3 esitellään eräitä esimerkkejä Hämeen
lääninvankilassa järjestettävästä vankeinhoidollisesta käsityötoiminnasta vuosien 1994 - 1997
aikana. Lisäksi kuviossa 4  luetellaan esimerkkejä vangeille järjestetystä muusta toiminnasta.
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KÄSITYÖ OSANA VANKEINHOITOA

HÄMEEN  LÄÄNINVANKILA

Tutkintavangit

Vankeusvangit

Mitä käsityöalojen
ammatillista koulutusta?

Mitä käsityöalan
harrastustoimintaa?

Mitä käsityöalojen
työtoimintaa?

Rangaistusvangit

Sakkovangit Nuorisovangit

- artesaani 120 ov

1994 -1996
- Käsi- ja taideteollisuus-
alan perusteet
1994 -1995

- Lohko 1997
käsi- ja taideteollisuus-
alan perusteet

- keramiikka
- kudonta
- metallityö
- kalastustarvikkeiden
valmistus

- puuaskartelu 
joka ilta ohjattuna
- askartelu, veisto
1 ilta/viikko

- Tekstiilikurssi  1996
kevät ja syksy
sis. huovutus, nahkatyö,
kankaanpainanta

-  Paperikurssi 1996

- Jouluaskartelu 1996

savenvalajan tutkinto

- "selliaskartelu"
piirrustus
akryylimaalaus

- muut käsityökurssit

KUVIO 3. Esimerkkejä Hämeen lääninvankilassa Kylmäkoskella vangeille järjestettävästä
käsityötoiminnasta vuosien 1994 - 1997 aikana.

 

- Peruskoulun- ja lukion
opinnot

Harrastustoiminta:

- liikunta ja urheilu
- musiikki
- kirjasto
- kokkikerho
- pitza-kerho

- "selliopiskelijat"
- Atk-opinnot

Koulutus:

- Oppisopimuskoulutus
- yksityisopiskelijat
- muiden vankiloiden 
kurssit, jonne vangit
voivat myös osallistua

Työtoiminta:
- vatevaraston työt
- pihatyöt
- siivoustyö
- keittyötyöt

Muuta kuin käsityöhön liittyvää toimintaa

HÄMEEN LÄÄNINVANKILA

KUVIO 4. Esimerkkejä Hämeen lääninvankilan vangeille järjestettävästä työ-, koulutus- ja
harrastustoiminnasta vuosien 1994 - 1997 aikana.
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8  KÄSITYÖTOIMINTAAN OSALLISTUNEIDEN VANKIEN MIELIPITEITÄ
    JA KOKEMUKSIA KÄSITYÖSTÄ

8.1  Taustatietoja haastateltavista

Hämeen lääninvankilassa  haastatteluun osallistui kahdeksan miesvankia. Heistä neljä oli
tutkintavankia ja neljä rangaistusvankia. Haastateltavista vangeista nuorin oli kaksikymmentäkolme
vuotta ja vanhin viisikymmentäyksi vuotta. Alle kolmekymmentävuotiaita haastateltavissa oli
kolme, alle neljäkymmentä vuotta  kaksi ja yli neljäkymmentä vuotta heistä oli kolme.

Tutkinta- ja rangaistusvangeista seitsemän oli ensimmäistä kertaa vankilassa. Yksi vankeusvanki oli
ollut aikaisemmin vankilassa. Vankilassa oloajat vaihtelivat neljästä kuukaudesta seitsemään
vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Tutkintavangit olivat olleet vankilassa neljästä kuukaudesta kuuteen
kuukauteen. Vankeusvankien vankilassa oloajat vaihtelivat kahdeksastatoista kuukaudesta
seitsemään vuoteen ja kuuteen kuukauteen .

Viidellä haastateltavalla on koulutuksena peruskoulun lisäksi ammattikoulu tai ammattikurssi.
Kahdella haastateltavista oli koulutuksena peruskoulu ja sen jälkeen he olivat olleet pitkään
työelämässä.  Yksi haastateltavista oli suorittanut ylioppilastutkinnon ja ylemmän
korkeakoulututkinnon. Haastatteluun osallistuneet tutkinta- ja vankeusvangit olivat suorittaneet
tutkinnon tai kurssin seuraavilla aloilla: metallialantutkinto, konepaja- ja aseseppäkoulu,
instrumenttiasentaja, autonasentaja, keramiikkakurssi, CNC-sorvaus, artesaanitutkinto
keramiikka-alalta, ajoneuvonosturin kuljettaja ja yrittäjä. Kaikilla haastatelluilla vangeilla oli
työkokemusta. Koulutus oli hankittu ammattikouluissa, ammattikursseilla tai
oppisopimuskoulutuksella.

Työkokemuksen määrä vaihteli kahdestakymmenestäkolmesta vuodesta kolmeen vuoteen.
Haastateltavat olivat toimineet työelämässä joko ennen vankilaan tuloa tai vankilassa ollessaan
seuraavilla ammattialoilla: metalliala, graafisenala, lvi-ala, kaupallinenala, puusepän-, keramiikka-
ja autoala sekä yrittäjänä.

Hämeen lääninvankilassa haastatellut tutkinta- ja rangaistusvangit olivat osallistuneet
käsityötoimintaan ennen vankeutta ja vankeusaikana monipuolisesti. Viisi haastateltavaa katsoi
työnsä olevan käsityötä, lisäksi he harrastivat käsityötä. Heistä kaksi oli osallistunut käsityöalojen
ammatilliseen koulutukseen. Kaksi haastateltavaa harrasti käsityötä. Yksi haastateltava oli
opiskellut käsityötä ja lisäksi hän harrasti käsityötä.
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8.2  Käsityön määritelmä

Haastatteluaineiston perusteella Hämeen lääninvankilan tutkinta- ja vankeusvangeille tuttuja
käsityöaloja olivat keramiikka-, puu-, metalli- ja tekstiilityöt, askartelu, hopea- ja kultasepäntyöt
sekä taide. Tekstiilialalta tunnettiin esimerkiksi mattojen ja poppanoiden kudonta, virkkaus, ompelu
ja nahkatyöt. Tekstiilialan erilaisia työmenetelmiä haastatteluissa kuvattiin eniten. Puutyöt tuotiin
esille myös useita kertoja, esimerkiksi puunveisto, kirvesmiestentyöt, hirsitalojen teko ja paanukatot
tunnettiin. Korualalta olivat tuttuja hopea- ja kultasepäntyöt. Taide määriteltiin myös käsityöksi ja
siitä tunnettiin maalaus, piirtäminen, taulujen kehystäminen ja koristelu. Askartelu katsottiin myös
käsityöksi.

Tutkinta- ja vankeusvangit, jotka ovat osallistuneet vankilassa oloaikana käsityötoimintaan ovat
määritelleet haastatteluissa sitä mikä on käsityötä ja mikä ei ole käsityötä. Haastatteluaineistoon
perustuen käsityötä määriteltäessä voidaan nähdä käsityötä määrittävinä asioina tuotteeseen eli
käsityöproduktiin liittyviä tekijöitä sekä käsityön tekemistä eli käsityöprosessia kuvaavia piirteitä.
Käsityöprosessiin liittyviä tekijöitä esiintyi aineistossa huomattavasti enemmän kuin produktia
kuvaavia. Kun vangit määrittelivät käsityötä, he käyttivät apuna tuotteeseen, käsityöprosessiin,
materiaaleihin, käsityötekniikoihin ja  koneiden käyttöön liittyviä käsitteitä. Haastateltavat toivat
esille haastatteluissa käsityötuotetta kuvaaviksi piirteiksi yksilöllisyyden, käsityöntekijän
persoonallisuuden ja tuotteiden valmistusmäärät. Käsityöntekijän persoonallisuus on haastateltavien
mukaan osa tuotetta ja se näkyy tuotteissa. Lisäksi käsityötuotteiden valmistus ei ole
massatuotantoa, vaan tuotteet ovat joko ainutkertaisia tai valmistettu pieninä sarjoina.
Haastateltavien mukaan käsityötuotteiden ominaispiirteitä ovat esimerkiksi seuraavat: käsityö ei ole
massatuotantoa, se on persoonallista, yksilöllistä, niin että käsityöntekijä laittaa itseään tuotteeseen
eli tuotteessa on tekijän persoonallinen ja yksilöllinen ilme (kuvio 5).

Käsityön tekemistä eli prosessia haastateltavat kuvasivat käsitteillä, jotka liittyvät käsin tekemiseen,
käden taitoihin, koneiden käyttöön ja käytettäviin materiaaleihin. Haastatteluaineistoon perustuen
käsityötä tehdään käsin, käsityö on taitoa vaativaa, pelkkä tietämys ei riitä, vain lukemalla ohjeita ei
käsityön teko onnistu ja kokemus vaikuttaa työn tulokseen. Käsityö on tekijälleen aina tietyllä
tavalla omaa. Käsityö ei ole koskaan pelkästään koneen tekemä, koska apuna käytetään
mahdollisimman vähän koneita. Vaikka koneita käytetään, työ tehdään manuaalisesti. Käsityön
tekeminen on aineiston mukaan toimintaa, jossa apuvälineitä käyttäen tehdään jostakin materiaalista
jokin esine. Mistä tahansa materiaalista "muovataan" toinen esine. Toisin sanoen " kun murikasta
tehdään toisen näköinen se vaatii käsityötaitoa".  Käsityötuotteita tehdään esimerkiksi tekstiilistä,
metallista, puusta, savesta, nahasta, kankaasta, paperista ja villasta. Vangit toivat esiin seuraavia
käsityöaloja ja menetelmiä: askartelu, metallityöt, keramiikka ja savityöt, suutarintyöt, nahkatyöt,
puutyö, tekstiilityö, huovutus, kankaanpainanta, ompelu, kudonta, maton kuteiden leikkuu,
graafisenalantyöt, autojen korjaaminen ja taide, maalaus sekä piirtäminen. (kuvio 5)
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Kun haastateltavat tekivät rajausta siitä mikä ei ole käsityötä he toivat esille sekä tuotteeseen että
prosessiin liittyviä asioita (kuvio 5). Voimakkaimmin käsityön ulkopuolelle rajaavana tekijänä
esiintyi koneiden käyttö valmistusprosessissa. Käsityötuotteita eivät ole haastateltavien mukaan
massatuotteet, eivätkä muilta kopioidut tuotteet. Käsityöprosessin ulkopuolelle haastateltavat
rajasivat tuotteiden valmistuksen, jossa työ ei vaadi käsityötä ja kone tekee työn. Koneen tekemää
työtä haastateltavat kuvasivat esimerkiksi seuraavilla tavoilla: "kone korvaa ihmisen, koneeseen
laitetaan kappale ja painetaan nappia, ihminen näppäilee koneelle ohjeet ja kone tekee, tarvitaan
apuvoimaa ja laitteita, työ on teollista". Haastateltavat toivat esille myös sen, että monissa
valmistusprosesseissa tehdään käsityötä ja osittain ei tehdä. Tästä esimerkkinä kerrottiin, että "
vähän joka homma voi olla käsityötä" tai "kädet pelissä, mutta kone tekee". Käsityössä on
työprosesseja, joissa koneita käytetään apuna, mutta työn lopputulokseen vaikuttaa työntekijän
kädentaito.

KÄSITYÖ

TUOTE
produkti

TEKEMINEN
prosessiyksilöl-

tekijä määrä

lisyys

Käden
taidot

käsin
tekeminen

koneetmateri-
aali

KUVIO 5. Esimerkkejä käsityötä määrittävistä piirteistä
 haastatteluaineistoon perustuen.
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8.3  Haastateltavien ammatit, koulutus ja käsityöharrastuneisuus
       ennen vankeutta

Hämeen lääninvankilassa haastatelluista tutkinta- ja vankeusvangeista oli heidän oman
määritelmänsä mukaan  työskennellyt käsityöosaamista vaativilla aloilla viisi. He olivat
työskennelleet graafisella-alalla, metalli- ja autoalalla, puusepäntöissä sekä omassa yrityksessä,
jossa tehtiin käsin maalattuja seinäkoristeita. Haastattelun aikana aineistoa kerättiin graafisenalan,
metallialan ja puusepänalan työkokemuksesta, koska ne olivat haastateltavan ja haastattelijan
mielestä käsityöammatteja, joissa valmistui lähes käsityönä tehtyjä tuotteita. Autoalan ja
maalausalan yrityksen työkokemuksesta ei kerätty tarkempaa aineistoa. Kaksi haastateltavaa katsoi
opiskelleensa ennen vankeutta käsityöammattiin. Nämä koulutukset olivat autonasentajan koulutus
ja metallialan koulutus. Näiltä koulutusaloilta saatua kokemusta ei käsitelty haastattelussa
tarkemmin, koska ne eivät haastattelijan mukaan olleet varsinaista käsityöalojen ammatillista
koulutusta, vaikka näillä koulutusaloilla tarvitaan kädentaitoja.

Tutkinta- ja vankeusvankien käsityöharrastukset ennen vankeutta liittyivät  askarteluun,
metallitöihin, puutöihin, kudontaan, kulta- ja hopeatöihin sekä piirtämiseen ja maalaamiseen. Tässä
ei ole pyritty rajaamaan haastateltavien omia määritelmiä käsityöharrastuksistaan. He ovat
määritelleet käsityöksi harrastukset, joissa he tekevät käsillään jotakin työtä. Haastateltavista kuusi
kertoi harrastaneensa käsitöitä ennen vankeutta "siviilissä". Haastateltavat olivat harrastaneet ennen
vankeutta askartelua, puutöitä ja veistelyä lasten kanssa, betonisten käsitöiden tekoa, matonkuteiden
leikkaamista, metallitöitä, asesepäntöitä, autojen korjaamista, muovailemista, vuolemista,
kultasepäntöitä, hopeatöitä, maalaamista ja piirtämistä. Kaksi tutkinta- ja vankeusvangeista ei ollut
harrastanut käsitöitä ennen vankilaan tuloa. Kaksi haastateltavista kertoi harrastaneensa käsitöitä
lapsesta lähtien ja yksi kolmetoistavuotiaasta lähtien. Yksi vanki kertoi harrastaneensa käsitöitä
kymmeniä vuosia ja toinen kertoi harrastavansa silloin tällöin käsitöitä.

8.4  Käsityötoimintaan osallistuminen vankilassa

Hämeen lääninvankilassa käsityötoimintaan osallistuneista tutkinta- ja vankeusvangeista neljä teki
vankityönä käsityöksi luokiteltavaa työtä. Haastateltavat määrittelivät itse tekemänsä työn
käsityöksi, koska kaikki työhön kuuluvat vaiheet tehtiin käsin. Vankityönä kaksi heistä teki
verkkotöitä, yksi kokosi käsin ravipyöriä ja kolmas työskenteli keraamikkona savipajalla.
Työkokemuksen pituus vankityöstä vaihteli neljästä kuukaudesta neljään vuoteen.



57

Haastattelun mukaan vangit olivat opiskelleet käsityötä vankeusaikana harrastuskursseilla,
ammatillisella kursseilla ja oppisopimuskoulutuksessa ammattiin. Kahdeksasta haastatellusta
vangista seitsemän oli opiskellut käsityötä vankilassa joko harrastus- tai ammattikurssilla.
Haastateltavat olivat opiskelleet vankilassa oloaikana esimerkiksi nahkatyökurssilla,
keramiikkakurssilla, tekstiilikurssilla, nahka- ja tekstiilityökurssilla sekä "Lohkokurssilla". Kolme
tutkintavankia oli osallistunut Hämeen lääninvankilassa järjestetylle nahkatyökurssille.
Haastateltavat määrittelivät tämän kurssin enemmän harrastukseksi kuin opiskeluksi. Yksi
vankeusvanki oli suorittanut vankilassa ollessaan keramiikka-alan kaksivuotisen artesaanitutkinnon.
Lisäksi toinen vankeusvanki oli opiskellut yhden kuukauden ajan keramiikka-alan perusopintoja.
Kaksi vankeusvankia oli osallistunut lääninvankilassa järjestetylle "Lohkokurssille". Toinen heistä
oli opiskellut kurssilla kolme kuukautta ja toinen kuusi kuukautta. "Lohkokurssilla opiskelijat
tutustuivat käsi- ja taideteollisuusalan perusopintoihin, alalle tyypillisiin materiaaleihin sekä
työmenetelmiin. "Lohkokurssilla" oli opiskeltu esimerkiksi keramiikkaa, tekstiilityötä, puutöitä,
metallitöitä, ja nahkatöitä. Tekstiilityöhön oli sisältynyt esimerkiksi kudontaa, ompelua,
silkkimaalausta ja kankaanpainantaa. Nahkatyö- ja "Lohkokurssi" on määritelty tässä tutkimuksia
opiskeluksi, vaikka haastateltavat pitivät kursseja enemmän harrastuksenaan kuin opiskeluna.
Kurssit ovat olleet luonteeltaan sekä ammattiin että harrastuksiin ohjaavia.

Seitsemän Hämeen lääninvankilassa haastateltua vankia oli harrastanut vankilassa oloaikanaan
käsityötä. He olivat harrastaneet puutöitä, askartelua, nahkatöitä, puuaskartelua, savitöitä,
tekstiilitöitä, kankaanpainantaa, ompelua, silkkimaalausta ja poppanoiden kudontaa. Neljä vankia
kertoi harrastavansa puutöitä, kolme nahkatöitä ja kaksi askartelua. Viisi vankia mainitsi enemmän
kuin yhden käsityöharrastuksen. Puutöitä kerrottiin harrastettavan kerran viikossa esimerkiksi kaksi
ja puoli tuntia kerrallaan. Puuaskartelua harrastava vanki oli osallistunut harrastustoimintaan noin
kuukauden ajan parina iltana viikossa ja noin kolme tuntia kerrallaan. Nahkatöitä kerrottiin
esimerkiksi harrastetun kurssilla joka päivä kahden viikon ajan. Neljä haastatelluista  harrasti lähes
säännöllisesti käsityötä vankilassa oloaikanaan.



58

8.5  Käsityötoimintaan osallistumisen syitä ja tavoitteita

Hämeen lääninvankilan tutkinta- ja vankeusvangeilla, jotka ovat osallistuneet käsityötoimintaan
vankilassa oloaikana käsityötoimintaan osallistumisen syitä ovat olleet  kiinnostus, vaihtelu,
mielenvirkistys ja tekeminen. Tavoitteita käsityö toimintaan osallistumiselle ovat olleet esimerkiksi
tuotteiden tekeminen itselle tai lahjaksi, oppiminen ja mahdollisuus jutteluun muiden vankien
kanssa.

Kaikki haastateltavien esiin tuomat asiat, jotka vaikuttivat päätökseen aloittaa käsityön
harrastaminen, opiskelu tai työnteko vankilassa liittyivät käsityöprosessiin. Päätökseen
käsityötoimintaan osallistumisesta vaikutti neljä yhteistä perustekijää, jotka ovat tekeminen,
kiinnostus, vaihtelu ja mielenvirkistys. Tekemiseen liittyvät asiat esiintyivät aineistossa esimerkiksi
seuraavilla tavoilla: " Olen aina tehnyt jotain", "olen tykännyt aina käsitöistä", "ei ollut tarjolla
työtä" ja "pitää olla aina jotakin näpräämistä". Lisäksi tuotiin  esille, että tekemättömyys on vaikeaa
ja tekeminen on mielekästä. Haastatteluissa tuli esille myös halu tehdä jotain. Taitavan käsityöläisen
työskentelyn näkeminen ja opinto-ohjaajan kannustus olivat myös asioita, jotka olivat vaikuttaneet
eräiden haastateltavien päätökseen osallistua käsityöalan ammatilliseen koulutukseen.
Käsityötoimintaan osallistumiseen vaikuttavana tekijänä tuotiin esille kiinnostus käsityötä kohtaan
esille esimerkiksi seuraavasti: kurssilla tarjottiin uusia aloja, joista haastateltava ei aikaisemmin
tiennyt, "ei tulisi lähdettyä siviilissä" ja toisaalta "siviilissä voi tarvita" kurssilla saatuja
käsityötaitoja. Käsityö kiinnosti, koska siinä ei tarvittu koneita (kuvio 6).

Mielenvirkistykseksi määriteltäviä syitä käsityötoiminnan aloittamiseksi vankilassa (kuvio 6)
haastatteluaineiston mukaan ovat esimerkiksi: "vaikeaa tekemättömyys", "erilaista hommaa","
mielekästä tekemistä", "ei ole toimintaa", "onkijuttu on yksitoikkoista", "on aina tehnyt jotain".
Lisäksi päätökseen aloittaa käsityön harrastaminen, opiskelu tai työnteko vankilassa vaikuttivat
seuraavat asiat: "saa vapautta enemmän", "voi liikkua enemmän" ja "opiskelu maistui puulta".
Näiden lisäksi käsityö koettiin hauskaksi ja rentouttavaksi.

Käsityötoiminnan aloittamisen syyksi tuotiin esille myös vaihtelu (kuvio 6). Tämä tuotiin esille
esimerkiksi seuraavilla tavoilla. Kerrottiin, että toivottiin muutakin toimintaa kuin yksin "kopissa"
oleminen. Lisäksi mainittiin, että "olisi muutoin koko ajan kopissa". Toisaalta taas tuotiin esille, että
”ei viitsitty maata vain sellissä" ja lisäksi haluttiin erilaista hommaa. Haluttiin esimerkiksi "pois
kopista" ja "vastapainoa koppiin". Vaihtelu määriteltiin käsityötoiminnan aloittamisen perusteeksi,
kun toivottiin pääsevän mihin vain toimintaan mukaan.
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Lisäksi tuotiin esille, että käsityötoimintaan osallistumalla saa enemmän vapautta, tällöin voi liikkua
enemmän ja keskustella esimerkiksi kavereiden kanssa. Haastatteluaineiston mukaan vangit
yleensäkin halusivat tehdä jotain. Halua vaihteluun tuotiin myös esille siten, että kerrottiin
opiskelun "kyllästyttävän" ja  "maistuvan puulta". Toisaalta vaihtelu tekemisessä toi
mielenvirkistystä.

KÄSITYÖTOIMINTAAN
OSALLISTUMISEN
SYITÄ 

PROSESSI PRODUKTI
tekeminen

kiinnostus
vaihtelumielen- 

virkistys

KUVIO 6 . Tutkinta- ja vankeusvankien esittämiä syitä
käsityötoimintaan osallistumiseen.

Käsityötoiminnan aloittamiseen liittyviä tavoitteita haastateltavilla tutkinta- ja vankeusvangeilla
olivat oppiminen, nopeus, mahdollisuus jutteluun muiden vankien kanssa ja se että ei keskeytä
kurssia (kuvio 7). Käsityötoimintaan hakeuduttiin mielenkiinnosta. Muista tavoitteiden asettelusta
poiketen tuotiin esiin myös, että haastateltavan käsityöksi luokittelemalle yksitoikkoiselle työlle ei
voi asettaa tavoitteita. Työssä oli haastateltavan mukaan "samaa hommaa koko ajan". Tämä
haastateltava kokosi työkseen vankilassa ravipyöriä. Valmistettavien tuotteiden kappale määriin
voitiin kuitenkin hänen mukaansa asettaa tavoitteita. Käsityön tekemisen tavoitteena oli aineiston
mukaan tuotteen tekeminen itselle tai lahjaksi. Tavoitteena oli tehdä lahjaksi esimerkiksi sellaisia
tuotteita, joita ei saa muualta. Tällöin tehdään esimerkiksi jotain " ekstraa lapsille ja vaimolle". Itse
tehdyn tuotteen antamista pidettiin myös tavoitteena käsityö toimintaan osallistumiseen.
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KÄSITYÖTOIMINTAAN
OSALLISTUMISEN

PROSESSI PRODUKTI

TAVOITTEITA

oppiminen

juttelu

nopeus

tuote
lahjaksi

tuote
itselle

KUVIO 7. Esimerkkejä käsityötoimintaan osallistumiselle asetetuista tavoitteita.

Kysyttäessä Hämeen lääninvankilassa haastatteluun osallistuneilta vangeilta heidän itselleen
asettamiensa käsityötoimintaan koskevien tavoitteiden saavuttamisesta kertoi moni heistä
saavuttaneensa tavoitteet. Yhden vangin mukaan käsityökurssi olisi saanut jatkua. Tavoitteiden
saavuttaminen tuotiin esille esimerkiksi seuraavilla tavoilla. Haastateltava kertoi ylittäneensä
tavoitteensa, toinen kertoi tehneensä kaikki mitä halusi, kolmas ei ollut luovuttanut, neljäs
haastateltava teki sen mitä oli päättänyt ja viides oli tyytyväinen. Käsityötoiminnalle asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät asiat koskivat pääasiassa käsityöprosessia.

8.6  Mielipiteitä ja kokemuksia käsityötoimintaan osallistumisesta
       vankeusaikana

Hämeen lääninvankilan vangit, jotka osallistuivat haastatteluun kuvasivat sitä, millaista
käsityötoimintaan osallistuminen on käsittein, jotka liittyivät oppimiseen, tekemiseen, mielialaan ja
aikaan (kuvio 8). Nämä kaikki tekijät kuvaavat käsityöprosessin piirteitä. Mielialaan vaikuttavia
tekijöitä tuotiin esille esimerkiksi kertoen, että käsityökurssille, harrastuksiin tai työhön
osallistuminen on hermolepoa, mukavaa, hyvää, mielenkiintoista ja ohjaaja oli mukava.
Positiivisten ilmausten lisäksi löytyi esimerkki muista poikkeavasta näkemyksestä
käsityötoimintaan osallistumisesta. Käsityötoimintaan osallistuminen vankilassa ei tyydyttänyt
erästä haastateltavaa. Hän oli työskennellyt vankilan verkkopajalla.

Käsityötoimintaan osallistumista kuvaavia oppimiseen liittyviä käsitteitä Hämeen lääninvankilassa
haastatellut vangit toivat esille esimerkiksi seuraavilla tavoilla:  " on mahdollisuus kehittyä" ja
"tutustuu käsi- ja taideteollisuusalaan" (kuvio 8). Lisäksi haastateltuaineistosta löytyy
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haastateltavien oman oppimisen arviointia odotuksiin nähden. Käsityön tekemistä ja oppimista
kuvattiin sekä helpommaksi kuin kuvitteli että vaikeammaksi kuin luuli. Aikaa kuvaavia asioita
haastatteluaineistossa olivat esimerkit, joissa vangit kertoivat saavansa ajan kulumaan tehdessään
käsityötä ja käsityökurssin kerrottiin olevan liian lyhyt.

Käsityötoimintaan osallistumista kuvaavia tekemiseen liittyviä käsitteitä ja ilmaisuja olivat
aineistossa esimerkiksi mielenkiintoista, muuttuvaa, käsityötä, ei konemaista, se ei ole koko ajan
samanlaista ja siinä on useita työvaiheita (kuvio 8). Lisäksi kerrottiin, että käsityössä voi tehdä
monenlaista. Muista poikkeavana esimerkkinä käsityötoimintaan osallistumisesta oli maininta siitä,
että käsityö on yksitoikkoista. Tämän mielipiteen esittänyt vanki oli tehnyt työtä vankilan
verkkopajalla.

KÄSITYÖTOIMINTAAN
OSALLISTUMISTA
KUVAAVIA ASIOITA

Mielialaan
vaikuttavat asiat

Oppiminen Aika Tekeminen

hermolepoa
hyvää
mukavaa
mielenkiintoista
mukava ohjaaja
ei tyydytä

voi kehittyä
tutustuu alaan
helpompaa
vaikeampaa

saa ajan kulumaan
liian lyhyt kurssi

käsityötä
ei konemaista
muuttuvaa
useita työvaiheita
voi tehdä monenlaista
yksitoikkoista

KUVIO 8. Esimerkkejä käsityötoimintaan osallistumista kuvaavista
asioista haastatteluaineistoon perustuen.
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Hämeen lääninvankilassa haastateltujen tutkinta- ja vankeusvankien mielipiteet käsityötoimintaan
osallistumisen kokemuksista jakautuvat käsittämään käsityöprosessiin, -produktiin, sosiaaliseen
vuorovaikutukseen ja motivaatioon liittyviä asioita (kuvio 9). Käsityöprosessia kuvaavia tekijöitä
olivat esimerkiksi tekemiseen liittyvät asiat. Näitä olivat esimerkiksi:" saa tehdä, on tekemistä, tekee
lahjoiksi, on näpräämistä, tykkää tehdä, on täyttä käsityötä, ei ole koneellista, tekee käsityötä
mielellään harrastuksena tai työnä". Tekemisen laatua kuvattiin esimerkiksi niin, että
käsityötuotteen tekeminen kesti pitempään kuin oletettiin. Käsityöprosessia kuvaavissa käsitteissä
aineistosta nousi esille suunnittelun merkitys. Itse suunnistellut käsityötuotteet tuotiin  esille.
Tuotteen valmistuksesta kerrottiin, että käsitöihin suunniteltiin jotain erikoista, poikkeavaa niin, että
ei ole toista samanlaista. Haastatteluaineistoon perustuen käsityötuotteen eli produktin nähdään
olevan itse suunniteltuja, erikoisia, poikkeavia, lahjoiksi tehtyjä ja sellaisia, että ei ole toista
samanlaista. (kuvio 9)

Haastateltujen vankien kokemuksissa käsityötoimintaan osallistumisesta nousivat esille tärkeinä
piirteinä sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat. Käsityötoimintaan osallistumisen
kokemuksista kerrottiin seuraavaa: " Nahkatyökurssin vetäjä oli mukava henkilö, hän "ei
harmistunut pikkuasioista". Lisäksi käsityökurssilla viihdyttiin (kuvio 9).  Opetusta pidettiin hyvänä
ja opettajan tai kurssin vetäjän asenteeseen kiinnitettiin huomiota. Opettajan asenteella kerrottiin
olevan vaikutusta kiinnostukseen. Työskentelyn itsenäisyyttä pidettiin  tärkeänä.

 Haastatteluaineistosta löytyy paljon esimerkkejä käsityötoimintaan osallistumisen kokemuksia
kuvaavista asioista, jotka liittyvät motivaatioon. Motivaatioon sisältyviä asioita kuvattiin mm.
seuraavilla käsitteillä ja ilmaisuilla: "olosuhteet vaikuttaa, odottaminen, oppiminen, terapiaa, säilyy
kiinnostus samoihin asioihin kuin siviilissä, on vain tekemistä, saa tehdä jotain, ei laitostu, vie
ajatukset muualle, lahjojen tekeminen" (kuvio 9). Käsityön tekemisen koettiin olevan terapiaa,
koska se vie ajatukset muualle. Haastateltavat kertoivat harrastavansa mielellään esimerkiksi
metallitöitä. Lisäksi kerrottiin, että iltaisin haluttiin harrastaa käsitöitä ja vangeilla olisi halua
osallistua askarteluun enemmän kuin on mahdollista. Vankilan käsityön harrastusmahdollisuudet
koettiin liian vähäisiksi. Eräiden haastateltujen mielestä vankilassa suoritetusta kurssista ei koettu
olevan hyötyä vankilassa oloaikana, mutta mahdollisesti siviilissä. Lisäksi haastatteluissa tuli esille,
että käsityökurssille osallistumisen tavoitteena voi olla se, että vankeusaikana pyritään saamaan
mahdollisimman paljon erilaisia todistuksia.
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KOKEMUKSIA
KÄSITYÖSTÄ
VANKILASSA

Prosessi

Motivaatio Sosiaalinen
vuorovai-

Produkti

kutus

tekeminen

suunnittelu

käsityötä
itse suunniteltu

lahja

erilainen

odottaminen

olohuhteet

todistukset

oppiminen

terapiaa

itsenäistä

hyötyä siviilissä

säilyy kiinostus samoihin
asioihin kuin siviilissä

Saa tehdä

opettajan asenne

hyvä opetus

viihdyttiin

KUVIO 9. Esimerkkejä haastatteluaineistosta poimituista käsityötoimintaan
osallistumisen kokemuksia kuvaavista asioista.

Koko haastatteluaineistosta kerättiin tietoja haastatteluun osallistuneiden vankien mielipiteistä
käsityö harrastuksiin, työtoimintaan ja käsityön opiskeluun osallistumisesta vankilassa oloaikana
(kuvio 10).  Aikaisemmin esitettyjen mielipiteiden ja kokemusten lisäksi tässä esitellään sellaista
haastatteluaineistosta saatua tietoa, jota ei ole tässä raportissa esitelty aikaisemmin. Haastateltavien
mielipiteet käsityötoimintaan osallistumisesta ja siihen liittyvistä Asoista voidaan jakaa aineiston
perusteella kolmeen luokkaa. Nämä kategoriat ovat psyykkinen, fyysinen ja taloudellinen ympäristö.
Psyykkiseen ympäristöön katsotaan sisältyvän aikaisemmin kuvatut mielialaan vaikuttavat tekijät.
Psyykkiseen ympäristöön kuuluvia asioita olivat aineistossa esimerkiksi maininnat:
"käsityökursseista suurin osa on puhumista", " mieluimmin tekee kuin on kopissa", "käsityö on
psykoterapiaa", "vastuuta pitää ottaa itse" ja "ei ole ollut aikaa tehdä aikaisemmin". Näiden lisäksi
aineistossa tuli esille psyykkiseen ympäristöön kuuluvina tekijöinä kiinnostus käsityöhön. Käsityön
tekeminen koettiin mielenkiintoisena ja siitä pidettiin. Psyykkiseen ympäristöön kuuluvia asioita,
jotka vaikuttavat vankien mielialaan ovat  lahjojen teko, kiire ja ohjaaja.
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Fyysiseen ympäristöön voidaan luokitella kuuluvaksi seuraavat käsityötoimintaan osallistumista
koskevat asiat, jotka esiintyivät aineistossa. Haastatteluissa tuli esille, että vaatteista ja
henkilökohtaisista tavaroista on kiintiöt. Vankilan pajoissa tulisi työskennellä erään haastateltavan
mukaan kuin omassa pajassa vastuuta ottaen. Taloudelliseen ympäristöön luokiteltavista tekijöistä
ovat esimerkkinä seuraavat asiat: "pienet palkat, tuotteiden huono laatu, toiminta ei ole
tuotannollista, vankilassakin pajojen työntekijöille vastuuta ja tuotteet tehdään lahjaksi" (kuvio 10).
Lisäksi haastatteluissa tuli esille, että vaatteita ommellaan itselle taloudellisista syistä.

MIELIPITEITÄ KÄSITÖTOIMINTAAN
OSALLISTUMISESTA JA SIIHEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA 

Psyykkinen
ympäristö ympäristöympäristö

Fyysinen Taloudellinen

- ohjaaja piristi
- puhumista

- kiinostunut
- vastuuta itselle

- psykoterapiaa

- lahojen teko
- kokeilee uutta
- kiire
- mielum. tekee, kun on kopissa

- työskenneltäisiin
kuin omassa
pajassa

- kiintiöt vaatteista ja
henkilökohtaisista
tavaroista

- vaatteita itselle

- vastuuta työntekijäille

- pienet palkat

- pajojen tuotannollisuus
- tuotteiden laatu
- tehdään lahjaksi

KUVIO 10.   Esimerkkejä käsityötoimintaan osallistumiseen vaikuttavista
 ja niiden liittyvistä asioista.



65

8.7  Käsityön arvoja ja käsityössä tärkeiksi koettuja asioita

Haastateltavien arvoja ja asenteita käsityöstä pyrittiin selvittämään esimerkiksi kysymyksin, jotka
käsittelivät sitä, miksi haastateltavat olivat valinneet käsityön harrastuksekseen, työkseen tai
koulutusalakseen. Tietoa saatiin myös kysymyksien avulla, joilla selvitettiin mitä haastateltavat
pitivät tärkeänä käsityössä ja mitä he ottivat huomioon, kun arvioivat käsityötuotteita. Merkittävää
tietoa saatiin suoraan haastateltavien vapaasta kerronnasta. Heiltä ei kysytty suoraan mitä he
arvostavat käsityössä, vaan he itse kertoivat oma-aloitteisesti mitä  he arvostavat käsityön
tekemisessä ja käsityötuotteissa. Vastatessaan muihin kysymyksiin vangit kertoivat myös käsityöhön
liittyvistä asenteistaan ja arvoistaan. Tässä esitellään ensin haastateltavien vapaan kerronnan
perusteella saatua aineistoa sekä käsityöhön liittyvistä arvoista ja asenteista.

Selvitettäessä haastatteluun osallistuneiden Hämeen lääninvankilan tutkinta- ja vankeusvankien
käsityöhön kohdistamia arvoja ja asenteita aineistosta nousi käsityötuotteen arvoihin liittyviä asioita
sekä piirteitä, jotka toivat esiin käsitysprosessiin sisältyviä arvoja. Haastatteluaineiston pohjalta
käsityöprosessiin kohdistuvia arvoja ovat käsin tekeminen ja käsityötaito (kuvio 11).
Käsityötuotteisiin liitettiin aineiston mukaan seuraavia arvoja: käsityö itsessään, työn jälki,
ulkonäkö ja tuotteen käyttöominaisuudet (kuvio 11).

KÄSITYÖHÖN
LIITTYVIÄ
ARVOJA

PROSESSIPRODUKTI

käsin
tekeminen

käsityö-
taito

käsityö

työn jälki

ulkonäkö käyttö
ominai-
suudet

KUVIO 11.    Haastatteluaineistosta esiin nousseita käsityöprosessin
ja produktin arvoja.
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Haastatteluun osallistuneet tutkinta- ja vankeusvangit arvostavat käsityötuotteissa yksilöllisyyttä,
perinteistä käsityötä, käsityötä sinänsä ja itse tehtyjen tuotteiden lahjaksi antamista.
Käsityöprosessiin kuuluvia asioita nousi aineistosta selvästi enemmänkuin tuotteisiin liittyviä
silloin, kun vangit kertoivat mitä arvostavat tai pitävät tärkeänä käsityössä. Käsityöprosessiin
liittyvät arvot voidaan jakaa kahteen pääluokkaan, jotka ovat käsin tekeminen ja käsityötaito.
Haastatteluun osallistuneet vangit arvostivat käsin tekemistä, itse tekemistä sekä yhdessä tekemistä.
Yhdessä tekemisen arvostus tuli esille mm. sosiaalisen kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen tai
kavereiden merkityksen korostamisena ja kertomalla arvostavansa erityisesti käsityön tekemistä
yhdessä lasten kanssa. Itse tehdyn tuotteen antaminen ja lahjat tulivat aineistossa monin tavoin esiin
käsityötuotteen valmistusprosessiin kuuluvanan osana. Tuotteen lahjaksi antaminen näytti olevan
osa käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessia. Lisäksi käsityöprosessissa haastateltavat
arvostivat käsityötaitoa. Tämä ilmeni esimerkiksi seuraavilla tavoilla: " arvostaa ammattitaitoa,
ammattimiestä ja käsityötaitoa. Lisäksi käsityön katsottiin olevan " taitolaji".  (kuvio 12)

Arvioidessaan käsityötuotteita haastateltavat vangit pitivät tärkeänä työn jälkeä. Tämä tuotiin esille
esimerkiksi edellyttämällä, että työ oli " tehty tosissaan" tai se oli " tehty hyvin". Käsin tekeminen
oli tärkeää ja käsityön jälkeä tuotteissa pidettiin tärkeänä. Tuotteen huolellisuuteen kiinnitettiin
myös huomiota. Lisäksi pidettiin tärkeänä miettiä omien tuotteiden kohdalla sitä oliko työstä tullut
sellainen kuin oli ajatellut. Käsityötuotteissa arvostettiin laatua painottaen sekä tuotteen ulkonäköä
että käyttöominaisuuksia. Tuottein tulisi haastateltavien mukaan olla mukavan näköisiä ja
yksilöllisiä. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että toista samanlaista ei ole. Haastateltavien mukaan väri,
materiaali ja työn lopputulos ovat tärkeitä asioita silloin, kun arvioidaan käsityötuotteita. Tuotteissa
arvostettiin toimivuutta käytössä, kestävyyttä ja materiaalia. Käsityötuotteiden
käyttöominaisuuksissa esimerkiksi keramiikkatuotteiden kohdalla kiinnitettiin huomiota
kestävyyteen, materiaaliin ja lasituksen laatuun, tuotteen painoon ja siihen pysyykö "kippo"
pystyssä. Tuotteen laatuun liittyen tuli esille myös se, että asiakas ja käsityöläinen voivat olla eri
mieltä tuotteen ulkonäöllisistä asioita. Esimerkiksi asiakas voi pitää kauniina maljakkoa, joka
työntekijän mukaan on epäonnistunut.

Aineistosta nouseva luokittelu käsityössä tärkeäksi koetuista asioista voidaan jakaa opiskeluun,
työhön ja harrastuksiin liittyviin luokkiin. Kaikissa näissä kategorioissa tulee esiin sekä
käsityöprosessia että -produktia kuvaavia asioita. Käsityöharrastuksissa haastateltavat kokevat
tärkeäksi prosessiin liittyen tekemisen, onnistumisen, käsin tekemisen, tekemisen itselle, ajan
kulumisen ja sen, että näkee työnsä jäljen  (kuvio 12). Käsityötuotteisiin liittyen tärkeänä pidettiin
antamista, yksilöllisyyttä, erilaisuutta, omaa työn jälkeä, laatua ja sitä, että ei ole toista samanlaista
tuotetta. Käsityön opiskelussa koettiin tärkeänä esimerkiksi seuraavia prosessiin liittyviä asioita.
Käsityön tekemisen koettiin olevan henkireikä. Tärkeänä onnistumisen kannalta pidettiin tuotteen
tekotapaa ja työvaiheita (kuvio 12). Tuotteisiin liittyen käsityön opiskelussa pidettiin tärkeänä
laatua, toteutusta, materiaalien käyttöä ja uutuutta. Haastatteluaineiston mukaan käsityön
ammattimaisessa tekemisessä tärkeäksi koettiin ammattitaito, tarkkuus, vastuu, vaihtelevuus,
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itsenäisyys ja omien käsien taito  (kuvio 12). Ammattimaiseen käsityötoimintaan liittyen
produktissa pidettiin tärkeänä yksilöllisyyttä ja koristelua.

Haastatteluaineiston perusteella tutkinta- ja vankeusvangit pitävät käsityöprosessissa tärkeänä
tekemistä, tekemistä käsin ja itselle, onnistumista, ajan kulumista, omien käsien taitoa,
ammattitaitoa ja käsityötekniikkaa  (kuvio 12 ). Tärkeänä käsityöprosessissa pidettiin myös
itsenäisyyttä, vaihtelevuutta, vastuuta ja tarkkuutta. Käsityötuotteissa haastateltavat pitivät tärkeänä
laatua, toteutusta, antamista, yksilöllisyyttä ja työnsä jäljen näkemistä  (kuvio 12 ).

KÄSITYÖSSÄ ON
TÄRKEÄÄ

Prosessi Produkti

onnistuminen

omien käsien taito

tekeminen

ammattitaito

antaminen

laatu

yksilöllisyys

toteutus

näkee työn jäljen
ajan kuluminen

henkireikä

näkee työn tuloksen

itsenäisyys

vaihtelevaa

tarkkaa

vastuu

tekotapa

KUVIO 12.   Esimerkkejä Hämeen lääninvankilassa haastateltujen
 vankien  näkemyksistä siitä, mikä on käsityössä tärkeää.
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Tässä tutkielmassa esiteltiin aikaisemmin Hämeen lääninvankilassa haastateltujen vankien
mielipiteitä siitä, mitä he pitävät tärkeänä käsityössä. Esittely tapahtui perustuen luokitteluun, jossa
jaettiin harrastukset, työ ja opiskelu erillisiksi kategorioiksi. Lisäksi käsityössä tärkeänä koettuja
asioita esiteltiin jakamalla aineistosta saadut käsitteet käsityöprosessiin ja -produktiin sisältyviin
asioihin. Tässä jaon perustana ovat olleet tämän tutkimuksen teoreettisessa taustassa muiden
tutkijoiden, lähinnä Anttilan (1983 & 1993) käyttämät käsitteet. Seuraavaksi esitellään käsityössä
tärkeäksi koettuja asioita aineistolähtöisillä käsitteillä. Käsityötoimintaan osallistuneet vangit
kokivat käsityössä tärkeäksi asioita, jotka voidaan jakaa neljään kategoriaan. Nämä ovat mielialaan
vaikuttavat asiat, sosiaalinen vuorovaikutus, tekeminen ja osaaminen (kuvio 13).

Mielialaan vaikuttavana asiana (kuvio 13), jota vangit pitivät tärkeinä oli se, että käsityön tekeminen
oli keino unohtaa. Tätä kuvaa esimerkiksi lause: "kun saa tehdä menee murheet". Osallistumalla
käsityötoimintaan vangit kokivat saavansa vapauden tunteen koska, silloin pääsee liikkumaan
vankilassa enemmän, eikä tarvitse olla "lukkojen takana". Käsityön tekemisen koettiin olevan myös
terapiaa.

Käsityön tekemistä sinänsä pidettiin mielekkäänä. Käsityössä tärkeäksi koettujen asioiden toisena
kuvaajana on sosiaalinen vuorovaikutus. Sitä kuvaavia asioita olivat esimerkiksi:  käsintehtyjen
tuotteiden lahjaksi antaminen, muistot ja käsityön tekeminen yhdessä. Lisäksi tuotiin esille, että on
tärkeää, kun näkee omia tuotteita myynnissä vankilan ulkopuolella. Haastatellut vangit pitivät
käsityössä tärkeänä itse tekemistä, laatua, hyviä työ välineitä ja sitä, että tietää osaavansa tehdä itse
(kuvio 13). Tärkeänä pidettiin myös sitä, että saa jotakin aikaiseksi. käsityön tekemistä pidettiin
mielekkäänä ja käsityökursseja toivottiin lisää. Käsityössä tärkeänä pidettiin myös osaamiseen
liittyviä asioita. Käsityötä tehdessä on tärkeää, että tietää osaavansa tehdä itse. Työvälineiden
laadulla katsottiin olevan merkitystä osaamiseen.
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KÄSITYÖSSÄ 
ON 

TÄRKEÄÄ

Mielialaan
vaikuttavat

asiat

Sosiaalinen
vuorovaikutus

Tekeminen

Osaaminen
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mukaan

tietää osaavansa

saa jotakin aikaiseksi

tekeminen on mielekästä

hyvät työvälineet

tietää osaavansa
tehdä itse

laatu

keino unohtaa

terapiaa

vapauden tunne

tärkeää on, että
saa tehdä

KUVIO 13.   Käsityötoimintaan osallistuneiden vankien näkemyksiä siitä,
mikä on käsityössä tärkeää aineistoon perustuvin käsittein kuvattuna.

8.8  Käsityötoimintaan osallistumisen hyötynäkökohtia

Haastatteluun osallistuneet Hämeen lääninvankilan tutkinta- ja vankeusvangit tekivät
käsityötuotteita itselle, lahjaksi perheelle tai ystäville sekä asiakkaille. Käsityötuotteita tehtiin ajan
kuluksi, tarpeeseen, osaamisen mukaan ja vaihtelun vuoksi (kuvio 14). Kysyttäessä haastateltavilta
miksi he tekivät tiettyjä tuotteita, voitiin  vastauksissa esiintyvät asiat jakaa neljään kategoriaan,
jotka ovat: tarve, osaamien, aika ja vaihtelu. Tarve tuotteen valmistamiseen tuli esimerkiksi
perheeltä, ystäviltä, asiakkailta tai työmestarilta. Käsityötuotteita tehtiin lahjoiksi ystäville tai
perheelle, tilauksesta asiakkaille, myyntiin työmestarin ohjeiden mukaan sekä itselle taloudellisista
syistä. Tiettyjen tuotteiden tekemisen perusteluna osaaminen tulee esille aineistossa esimerkiksi
seuraavilla tavoilla: "ei osaa muuta" ja "taito vaikuttaa vaihtoehtojen määrään". Aineiston
perusteella ajan kuluminen ja vaihtelun tarve ovat olleet perusteluna tiettyjen käsityötuotteiden
tekemiselle (kuvio 14).
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Selvitettäessä syitä miksi käsityön harrastajat tekivät tiettyjä tuotteita aineiston perusteella nousivat
esille seuraavat asiat. Tuotteita tehtiin ajan kuluksi, vaihtelun vuoksi, harjoitukseksi, lahjaksi,
muistoksi  ja taloudellisista syistä (kuvio 14). Käsityötä opiskelleet  vangit kertoivat tiettyjen
tuotteiden valmistamisen syyksi seuraavia esimerkkejä. Tuotteet tehdään tilauksesta, työmestarin
päätöksen mukaan, tarpeeseen, ei osaa muuta tai ei ole muuta vaihtoehtoa, koska taito vaikuttaa.
Käsityötuotteita ammatikseen vankilassa valmistavat haastatellut perustelivat tuotteiden
valmistamisen seuraavilla tavoilla: " asiakkaat tuovat rahaa" ja tuotteet tehdään "tilauksen mukaan
asiakkaille".

Haastatteluaineistosta kerättiin tietoa myös siitä mitä hyötyä haastatteluun osallistuneet Hämeen
lääninvankilan tutkinta- ja vankeusvangit kokivat käsityötoimintaan osallistumisesta olevan heille
vankeusaikana. Aineiston perusteella käsityötoimintaan osallistumisesta saatua hyötyä kuvattiin
käsitteillä, jotka voitiin jakaa viiteen pääryhmään. Nämä kategoriat olivat tekeminen, oppiminen ja
aikaan liittyvä hyöty sekä taloudellinen ja sosiaalinen hyöty (kuvio 14). Tekemiseen liittyviä
hyötynäkökohtia käsityötoimintaan osallistumisessa olivat esimerkiksi seuraavat asiat: "sai tehdä",
"oli näpräämistä", "osaa", toisin sanoen "ei ole taitamaton", "voi liikkua vapaammin" ja tekeminen
on mukavaa. Oppimiseen liittyviä käsityötoimintaan osallistumisen hyötyjä kuvaavia asioita olivat
esimerkiksi: " oppii, osaa, oppii paljon uutta” ja ”ei ole taitamaton".

Käsityötoimintaan osallistumisesta syntyvää aikaan liittyvää hyötyä kuvattiin aineistossa
esimerkiksi seuraavasti: "aika menee nopeasti", aika menee paremmin", "ajankulua", "aika kuluu" ja
" on näpräämistä" (kuvio 14). Taloudellista hyötyä kuvaavia tekijöitä ovat aineiston mukaan
maininnat siitä, että on ammatti ja oletukset siitä, että käsityökurssilla opituista asioista ei ole hyötyä
vankilassa ja toisaalta taas jos sitä tarvitaan siviilissä. Sosiaalista hyötyä kuvaavia asioita
haastatteluaineistossa ovat seuraavat esimerkit. "Tuo hyvää mieltä lahjoilla jollekin". "Tuotteissa on
tunnearvo". Itse tekemillä käsityötuotteilla voidaan ilahduttaa esimerkiksi perheen jäseniä tai
ystäviä. Kun osallistuu käsityötoimintaan, tapaa muita ja silloin voi liikkua vapaammin, koska
"kopin" ovi on auki.
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MITÄ HYÖTYÄ
KÄSITYÖTOIMINTAAN
OSALLISTUMISESTA ON
VANGILLE VANKEUSAIKANA ?

Taloudellista

SosiaalistaAikaan
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tapaa muita
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nopeasti paremmin

aika kuluu

ajan kulua

oppii osaa

uutta

saa tehdä

mukavaa

KUVIO 14.   Esimerkkejä siitä mitä hyötyä käsityötoimintaan osallistumisesta
 on ollut haastatelluille vangeille vankeusaikana.

Selvitettäessä syitä siihen miksi edellä kuvatuista asioista on ollut hyötyä haastatteluun
osallistuneille vangeille vankilassa oloaikana aineistosta nousi esille tekemiseen, oppimiseen,
aikaan, taloudelliseen ja sosiaaliseen hyötyyn liittyviä perusteluja. Tekemiseen liittyvistä asioista
koettiin olevan hyötyä esimerkiksi siksi, että voi tehdä itse, ei tarvitse makailla, käsityötä voi
harrastaa siviilissäkin ja tekeminen on itsenäistä. Oppimiseen liitettävää hyötyä käsityötoimintaan
osallistumisesta perusteltiin esimerkiksi sillä, että sekä huolellisuus että pitkäjänteisyys kehittyvät ja
oppii uusia tekniikoita. Ajan kulumiseen liittyvää hyötyä perusteltiin sillä, ettei tarvitse "makailla".
Käsityötoimintaan osallistumisesta koettiin saatavan taloudellista hyötyä, koska työ oli "talon paras
palkkaisin" ja oletettiin että käsityöammatilla pystyy elättämään itsensä siviilissä. Tälle
vastakkaisena mielipiteenä oli näkemys siitä, että alasta, jolla haastateltava oli opiskellut ei ole
hänelle ammatiksi siviilissä, koska alalta ei löydy töitä.  Käsityötoimintaan osallistumisen
sosiaalista hyötyä perusteltiin sillä, että itse tehdyillä käsityötuotteilla on tunnearvoa. Lisäksi käsityö
koettiin itsenäiseksi, koska ei tarvittu muiden apua. Tämä perustelu on mielenkiintoinen, koska se
poikkeaa aikaisemmista näkemyksistä. Siinä tulee esille se, että käsityön sosiaalinen hyöty voi olla
myös työn itsenäisyyteen liittyvää.
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8.9  Mielipiteitä käsityötoimintaan osallistumisen vaikutuksista

Hämeen lääninvankilassa haastatteluun osallistuneiden tutkinta- ja vankeusvankien mielipiteissä
käsityötoimintaan osallistumisen vaikutuksesta heidän elämäänsä vankilassa oloaikana tulevat esille
mielialaan vaikuttavat ja tekemiseen liittyvät asiat (kuvio 15). Haastatteluaineistossa
käsityötoimintaan osallistumisen vaikuttavuutta vangin elämään on kuvattu vain käsityöprosessiin
liittyvien käsitteiden avulla. Mielialaan vaikuttavia asioita on kuvattu haastatteluaineistossa
esimerkiksi siten, että käsityötoimintaan osallistuminen vaikuttaa "mielialaan" ja "psyykeen" (kuvio
15). Käsityötoimintaan osallistuminen vaikuttaa mielialaan, kun työ on sellaista, josta pitää. Lisäksi
todetaan, että on tärkeää pitää siitä mitä tekee. Näistä mielipiteistä poiketen nähtiin, että
käsityötoimintaan osallistuminen ei vaikuta vankilassa oloon, toisaalta se ei helpota, eikä vaikeuta
vangin oloa vankilassa.  Käsityötoimintaan osallistumisen todettiin olevan henkireikä ja sen nähtiin
tuovan vaihtelua. Käsityötoimintaan osallistumisen nähtiin vaikuttavan mielialaan myös niin, että
käsityötoimintaan osallistuminen pitää virkeämpänä, aika menee nopeammin tietyn päivärytmin
mukaan ja ajatukset siirtyvät kotiasioista muualle käsityötä tehdessä.

Käsityötoimintaan osallistumisen vaikutuksia vangin elämään vankilassa oloaikana, jotka voidaan
luokitella tekemiseen sisältyviksi asioiksi tuotiin esille seuraavasti. "On tekemistä, tekemällä säilyy
yhteys normaaliin elämään, ei tarvitse maata punkassa" (kuvio 15). Käsityötoiminnan vaikutuksia
vangin elämään kuvattiin kertomalla, että "ei tykkäisi, jos ei olisi mitään" ja että tekee käsillään mitä
tahansa, kuitenkin mieluiten käsityötä. Käsityökurssille osallistumisen jälkeen eräs haastateltavista
kertoi harrastaneensa aktiivisemmin käsityötä. Käsityötoimintaan osallistumisen katsottiin myös
parantavan nukkumista. Toisaalta taas "kun, ei ole kurssilla voi nukkua pitempään".

Käsityötoimintaan osallistumisen vaikutuksia voidaan myös tarkastella siitä näkökulmasta millaisia
suunnitelmia haastatellut tutkinta- ja vankeusvangeilla on käsityöharrastuksiin, opiskeluun tai
työhön liittyen. Viisi haastatelluista vangeista suunnittelee jatkavansa käsityön harrastamista. Kaksi
haastateltavaa käyttäisi oppimiaan taitoja, jos vain olisi mahdollista ja toinen kokeilisi ehkä uusia
käsityöharrastuksia. Viisi haastateltavista suunnitteli hakevansa käsityökursseille. Kaksi
haastateltavaa kertoi, että he eivät tule opiskelemaan jatkossa käsityötä. Yksi haastatelluista
vangeista kertoi jatkavansa siviilissä  käsityöammatissaan. Lisäksi yksi haastateltavista haluaisi
tehdä käsityötä ammattina vankilasta vapauduttuaan.
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KÄSITYÖTOIMINTAAN OSALLISTUMISEN
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paremmin

KUVIO 15.  Vankien mielipiteitä käsityötoimintaan osallistumisen vaikutuksista
heidän elämäänsä vankilassa oloaikana.

8.10  Kokemuksia ja mielipiteitä käsityön mielekkyydestä

Vankilassa käsityötoimintaan osallistuneiden tutkinta- ja vankeusvankien haastattelujen perusteella
käsityön tekemisessä  ovat mielekkäitä asiat jotka, liittyvät tekemiseen, oppimiseen ja sosiaaliseen
vuorovaikutukseen. Käsityön mielekkyyden kokemuksia kuvattiin tekemiseen liittyen esimerkiksi
seuraavilla tavoilla. Käsityötä tehdessä näkee työnsä tuloksen, näkee oman käden jäljen ja valmista
(kuvio 16). Käsityössä tekeminen koettiin jo sinänsä mielekkäänä. Tuotteiden tekeminen itselle
koettiin mielekkääksi. Itse tehdyn valmiin tuotteen kerrottiin  tuntuvan vankilassakin yhtä hyvältä
kuin siviilissä. Mielekkääksi käsityössä koettiin se, että valmistaa itse jotain. Käsityön
mielekkyyden kokemuksia tuotiin esille kuvaamalla käsityötä virkistäväksi, hauskaksi,
mielenkiintoiseksi, monipuoliseksi ja vaihtelevaksi (kuvio 16). Käsityön koettiin myös olevan kuin
taidetta. Mielekkääksi käsityön tekeminen koettiin siksi, että se poikkeaa vankilan arkirytmistä.

Haastatteluaineistossa käsityötoimintaan osallistumisen mielekkyyden kokemuksia kuvattiin
oppimiseen liittyvien käsitteiden avulla (kuvio 16). Tämä tuli esille aineistossa esimerkiksi
seuraavin ilmaisuin: "oppii uutta, oppii tajuamaan ja näkee edistymisen". Lisäksi oppimiseen ja
osaamiseen liittyvää ammatillista ylpeyttä tuotiin esille, kun kuvattiin käsityön mielekkyyden
kokemuksia. Haastatteluissa kerrottiin käsityön olevan mielekästä silloin, kun tekee sellaista, mitä
muut eivät pysty tekemään. Lisäksi haastatteluaineistosta nousi esille, että haastateltavat ovat ylpeitä
omasta edistymisestään.

Käsityön mielekkyyden kokemuksia kuvattiin lisäksi sosiaaliseen vuorovaikutukseen sisältyvillä
käsitteillä. Haastatteluaineiston perusteella käsityön mielekkyyden kokemuksiin vankilassa
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vaikuttavat yhdessä tekeminen, ilmapiiri, kaverit, mahdollisuus "jutteluun" ja kurssien
"siviiliopettajat" (kuvio 16). Lisäksi tuotiin esille, että käsityön mielekkyyden kokemuksiin
vaikuttavat myös  kahvitauot pajalla. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvistä käsitteistä
haastatteluaineistossa tulivat voimakkaimmin esille kavereihin ja keskusteluihin viittaavat asiat.
Käsityön mielekkyyden kokemuksia Hämeen lääninvankilassa haastatellut tutkinta- ja
vankeusvangit kuvasivat sekä käsityöprosessin että produktin kautta.

KÄSITYÖSSÄ ON
MIELEKÄSTÄTekeminen

Oppiminen

Sosiaalinen
vuorovaikutus

näkee työn tuloksen

tekeminen sisänsä

tekee itse

valmis tuote
tuntuu hyvältä

monipuolista

vaihtelevaavirkistävää

itselle tekeminen poikkeaa
arkirytmistä

näkee edistymisen

oppii uutta

ammattiylpeys
ylpeys edistymisestä

tekee sitä mitä
muut ei pysty

ilmapiiri

"siviilit" opettajina

kaverit

voi jutella

yhdessä tekeminen

kahvitauot

KUVIO 16.  Tutkinta- ja vankeusvankien käsityön
 mielekkyyden kokemuksia kuvaavia esimerkkejä.

Haastatteluun osallistuneet tutkinta- ja vankeusvangit määrittelivät käsityöhön liittyviä ei
mielekkäitä asioita ainoastaan käsityöprosessin kautta. Käsityön ei mielekkäitä asioita kuvaavat
käsitteet kohdistuvat oppimiseen, motivaatioon ja aikaan (kuvio 17). Haastatteluaineiston mukaan
tutkinta- ja vankeusvangit kokivat, että käsityön mielekkyyden kokemuksiin ovat vaikuttaneet
esimerkiksi kiire ja se, että ei ole tiedetty käsityökurssin tarkkaa pituutta. Lisäksi käsityön
mielekkyyden kokemuksiin on vaikuttanut se, että aikaa käsityön tekemiseen on nähty olevan liian
vähän. Näille esille  mielekkyyden kokemuksiin vaikuttaneille yhteisenä nimittäjänä on aika.
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KÄSITYÖSSÄ EI OLE
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KUVIO 17.   Asioista, joita vangit eivät kokeneet mielekkäänä käsityössä.

Käsityön mielekkyyden kokemuksiin on vaikuttanut esimerkiksi se, että ei ole riittävästi taitoa ja
taito kehittyy hitaasti.  Lisäksi käsityössä käytettävillä työteknikoilla katsottiin olevan merkitystä
käsityön mielekkyyden kokemuksiin. Näiden käsityön mielekkyyden kokemusten yhteisenä tekijänä
on oppiminen (kuvio 17) Kun haastatellut tutkinta- ja vankeusvangit kuvasivat niitä asioita, jotka
eivät ole käsityössä mielekkäitä he käyttivät paljon motivaatioon liitettäviä käsitteitä (kuvio 17).
Tämä tuli esille aineistosta esimerkiksi seuraavilla tavoilla: "tarvitaan oma motivaatio" ja
"tekemiseen pitää olla motiivi". Käsityön tekemisen motivaatioon katsottiin vaikuttavan sen, että ei
voi itse päättää milloin tekee käsityötä ja mitä tekee. Toisaalta taas kaikki käsityöhön liittyvä
koettiin mielekkäänä. Käsityön mielekkyyden kokemiseen vaikuttivat työn yksitoikkoisuus, liian
vähäiset ja huonot työvälineet, tulojen rajoittaminen sekä tarpeettoman tai turhan työn tekeminen.
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9  KÄSITYÖN MERKITYS JA MIELEKKYYS TUTKINTA- JA VANKEUSVANKIEN
    KOKEMANA

Käsityötoimintaan osallistumiselle asetettujen tavoitteiden voidaan katsoa myös kuvaavan
haastatteluun osallistuneiden tutkinta- ja vankeusvankien käsityön tekemisen intressejä.
Käsityötoiminaan osallistumisen tavoitteina ovat olleet sekä käsityöprosessiin että produktiin
liittyvät asiat. Näitä käsityötoimintaan osallistumisen tavoitteita ovat haastatteluaineiston perusteella
tuotteiden tekeminen itselle tai lahjaksi, oppiminen sekä mahdollisuus jutteluun eli sosiaaliseen
vuorovaikutukseen (kuvio 18).

Tutkimusaineiston mukaan vankien käsityötoimintaan osallistumisen syitä ovat olleet lisäksi  tarve
tekemiseen, vaihteluun ja mielen virkistykseen sekä kiinnostus käsityötä kohtaan (kuvio18 ). Kun
otetaan huomioon kaikki haastatteluaineistosta nousseet käsityön tekemisen intressejä kuvaavat
asiat, haastattelujen mukaan tutkinta- ja vankeusvankien käsityön tekemisen intressit kohdistuvat
tekemiseen, oppimiseen ja osaamiseen, taloudelliseen hyötyyn, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, ajan
käyttöön, vaihteluun ja tarpeeseen tehdä käsityötuotteita itselle tai lahjaksi (kuvio 18). Käsityön
tekemisen intressit kohdistuvat tarpeeseen saada mielen virkistystä. Tässä tutkimuksessa käsityön
tekemisen intressien katsotaan myös kuvaavan käsityötoimintaan osallistuneiden vankien
kokemuksia käsityön mielekkyydestä. Käsityössä mielekkäinä koetut asiat liittyvät kiinteästi
käsityön tekemisen intresseihin.

Vaihtelu

Esine itselle tai lahjaksi

Oppiminen

Tekeminen

KÄSITYÖN
TEKEMISEN
INTRESSEJÄ

Sosiaalinen vuorovaikutus

Ajan käyttö

Mielen virkistys

Taloudellinen hyöty

KUVIO 18. Tutkinta- ja vankeusvankien käsityön tekemisen intressejä.
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Antilla (1983, 142-194) tuo esille käsityöhön liittyviä työskentelyintressejä. Näitä työskentely
intressiä ovat hänen mukaansa materiaaliset eli tulospainotteiset tekijät. Tällainen intressi on
esimerkiksi halu saada uusi esine. Funktioltaan hyötynäkökohtiin liittyviä työskentelyintressejä ovat
esimerkiksi halu uuden oppimiseen ja uuden asian kokeilu. Prosessipainotteisia
työskentelyintressejä ovat esimerkiksi halu työskennellä ja halu saada vaihtelua. (Anttila 1983, 142
-149.)

 Käsityötoimintaan osallistuneiden tutkinta- ja vankeusvankien käsityön tekemisen intresseistä
löytyy yhteisiä piirteitä Anttilan määrittelemiin työskentelyintresseihin nähden. Prosessipainotteisiin
työskentelyintresseihin sisältyy myös tämän aineiston  mukaan tekeminen ja vaihtelu.
Hyötynäkökohtiin liittyvä käsityön tekemisen intressi on sekä Anttilan tutkimustulosten perusteella
että tässä tutkimuksessa oppiminen. Anttilan tutkimuksesta poiketen  hyötynäkökohtiin liittyviin
käsityön intresseihin voidaan katsoa kuuluvaksi sosiaalisen vuorovaikutuksen, mielen virkistyksen
ja ajan käyttöön liittyvät piirteet. Tulospainotteisina työskentelyintresseinä Anttila esittelee halun
saa esine. Tämä sama työskentelyintressi tulee esille tutkinta- ja vankeusvankien haastatteluissa
haluna saada esine. Tätä työskentelyintressiä on tarkennettu haastatteluaineistoon perustuen
seuraavalla tavalla. Käsityön tekemisen intressejä ovat halu saada esine itselle tai tehdä esine
lahjaksi sekä käsityön tekemisen tuottama taloudellinen hyöty.

Hämeen lääninvankilassa haastatteluun osallistuneiden tutkinta- ja vankeusvankien käsityön arvoja
on pyritty tässä tutkimuksessa selvittämään niin, että arvoja tarkastellaan käsityön määritelmän,
käsityön arvopäämäärien ja arvon tuottaman hyödyn kautta. Käsityön arvoja tarkasteltaessa tulee
ottaa huomioon haastateltavien käsityön määritelmät. Tässä tutkimuksessa haastatteluun
osallistuneet vangit määrittelivät käsityötä kuvaamalla käsityöprosessiin ja produktiin liittyviä
asioita (kuvio 5). Käsityötä määrittäviin asioihin kuuluivat oleellisesti käsin tekeminen ja käden
taidot. Käsityötä määrittävinä piirteinä tulivat esille käsityöprosessissa käytettävät koneet, niiden
määrä ja laatu sekä tekijän osuus käsityöprosessissa. Käsityötuotteita määrittävinä asioina olivat
lisäksi tuotteiden valmistusmäärät, yksilöllisyys ja materiaalit. Käsityön määritelmät antavat viitteitä
käsityön arvoista ja käsityön tekemisessä tärkeäksi koetuista  asioista.

Kun käsityön arvoja selvitetään arvojen tuottaman hyödyn kautta, tutkimusaineistoon perustuen
käsityön arvoja ovat käsityötoimintaan osallistuneille vangeille esimerkiksi oppiminen, osaaminen,
tekeminen, vaihtelu, ajan kuluminen, mielen virkistys sekä taloudellinen ja sosiaalinen hyöty (kuvio
19). Haastatteluaineiston perusteella arvoihin vaikuttavia tekijöitä ovat olleet sosiaalinen,
taloudellinen, fyysinen ja psyykkinen ympäristö sekä haastateltavien koulutus, ammatit ja
harrastukset. Taustalla ovat vaikuttaneet myös kiinnostus käsityöhön ja vaihtelun halu. Aineiston
mukaan käsityötoimintaan osallistuneiden vankien arvopäämäärinä voidaan pitää tekemistä,
oppimista, sosiaalista vuorovaikutusta, mielen virkistystä, vaihtelun halua, kiinnostusta sekä
tuotteiden tekemistä itselle tai lahjaksi (kuvio 19). Käsityön arvoja voidaan tarkastella erikseen sekä
käsityöproduktiin että prosessiin nähden. Aineistoon perustuen käsityöprosessin arvoja ovat käsin
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tekeminen ja käsityötaito. Käsityöproduktin arvot liittyvät tuotteiden ulkonäköön,
käyttöominaisuuksiin ja työn jälkeen. Käsityö sinänsä on eräs käsityöproduktiin kohdistuva arvo.

Käsityön 

PROSESSI PRODUKTI

KÄSITYÖN 
ARVOJA

Arvon 
tuottama 
hyöty

käsityön
arvopää-
määriä

oppiminen

osaaminen

tekeminen

vaihtelu

mielen virkistys

taloudellinen

sosiaalinen

oppiminen

sosiaalinen vuorovaikustus

mielen virkistys

vaihtelu

itselle

lahjaksi

tekeminen

käsin tekeminen

käsityötaito

käsityö

työn jälki

ulkonäkö

käyttöominaisuudet

määritelmä

KUVIO 19.   Käsityötoimintaan osallistuneiden tutkinta- ja vankeusvankien käsityöhön
kohdistamia arvoja.

Käsityön merkitystä tarkastellaan tässä sekä käsityöprosessin että produktin merkityssisältöjen
avulla. Kun aineistosta saatua tietoa tarkastellaan käsityöproduktiin  kohdistuvien merkitysten
kautta nähdään merkityssisältöjen muodostavan kolmesta teemasta. Ne ovat sosiaalinen
vuorovaikutus, tuotteen ulkonäkö sekä käyttöominaisuudet ja tekeminen (kuvio 20). Sosiaaliseen
vuorovaikutukseen liittyvissä merkityssisällöissä korostuu itse tehtyjen tuotteiden antaminen
lahjaksi esimerkiksi perheenjäsenille tai ystäville. Tuotteet tehdään yleensä lahjaksi tai itselle. Kun
käsityötuotteita tehdään lahjaksi ne tehdään tietylle henkilölle. Toisaalta tuotteiden tekeminen itselle
tai lahjaksi liittyy käsityöproduktin taloudelliseen merkitykseen. Haastatteluaineistossa korostui
kuitenkin enemmän sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys. Haastateltavat korostivat erityisesti sitä,
että he antavat itse tehdyt tuotteet lahjaksi ilahduttaakseen tai tuottaakseen hyvää mieltä lahjan
saajalle. Vaikka tuotteita tehtiin myös itselle, tulee tässäkin esille tuotteisiin liittyvä sosiaalisen
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vuorovaikutuksen merkitys. Esimerkiksi itse tehtyjä tuotteita esitellään mielellään muille ja itse
tehdyillä vaatteilla myös erotutaan muista.

Käsityötuotteissa koetaan merkityksellisinä tuotteen ulkonäkö ja käyttöominaisuudet (kuvio 20).
Aineiston mukaan käsityötuotteiden ulkonäössä on merkityksellistä esimerkiksi yksilöllisyys,
ainutkertaisuus, laatu, erilaisuus ja koristelu. Tuotteen merkityssisältöihin kuuluvat myös
tekemiseen kohdistuvat merkitykset (kuvio 20). Käsityötuotteessa pidetään merkityksellisenä oman
käden jälkeä, oman työnsä tuloksen näkemistä ja itse tehtyä tuotetta. Lisäksi merkityksellisenä
koettiin se, että osaa ja saa aikaiseksi  itse jotain.

KÄSITYÖPRODUKTIN
MERKITYSSISÄLTÖJÄ

TEKEMINEN

SOSIAALINEN
VUOROVAIKUTUS

TUOTTEEN
ULKONÄKO JA
KÄYTTÖ

antaminen
itselle

yksilöllisyys
uniikki

laatu koristelu

käden jälki

itse tehty

näkee työn tuloksen

osaaminen

KUVIO 20.  Tutkinta- ja vankeusvankien käsityöproduktiin
kohdistamia merkityssisältöjä.
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Käsityöprosessin merkityssisällöt muodostuvat esimerkiksi käsityötoimintaan osallistumisen
tavoitteiden, intressien ja kokemusten kautta. Aineiston perusteella haastatteluun osallistuneiden
tutkinta- ja vankeusvankien käsityöprosessin merkityssisällöt liittyvät tekemiseen, sosiaaliseen
vuorovaikutukseen, oppimiseen, aikaan, psyykkiseen ja taloudelliseen ympäristöön (kuvio 21).
Käsityöprosessin merkityssisällöt, jotka viittaavat psyykkiseen ympäristöön ovat esimerkiksi
käsityön tekemisen vaikutus mielialaan, vireyteen ja kiinnostukseen. Lisäksi käsityötoimintaan
osallistumisen katsottiin olevan terapiaa, keino unohtaa ja motivoivaa. Käsityöprosessin
merkityssisältöihin kuuluu myös vaihtelu. Käsityö koettiin esimerkiksi virkistävänä, monipuolisena
ja hauskana. Käsityön tekemisen koettiin edellisten lisäksi vievän ajatukset muualle.

Oppimiseen liittyvien käsityöprosessin merkityssisältöjen voidaan katsoa kuuluvan psyykkiseen
ympäristöön. Oppiminen on kuitenkin nostettu omaksi kokonaisuudekseen tutkimuksen
aineistolähtöisen otteen vuoksi. Hämeen lääninvankilan tutkinta- ja vankeusvangit, jotka
osallistuivat haastatteluun ovat tuoneet monin eri tavoin esille oppimiseen liittyviä käsityön
merkityksiä. Merkityksellisiä asioita käsityössä ovat esimerkiksi taidon kehittyminen, käsityötaito,
tavoitteellinen toiminta ja suunnittelu (kuvio 21).

Haastatteluaineiston mukaan vangit kokevat käsityöprosessissa merkityksellisinä käsityön
tekemiseen liittyviä asioita. Näitä ovat esimerkiksi käsin tekeminen, käden jäljen ja oman työn
jäljen näkemin, työmenetelmät ja käsityön monipuolisuus. Lisäksi merkityksellistä on se, että
tekeminen ei ole koneellista. Vankien käsityöprosessin merkityssisällöt, jotka kohdistuvat aikaan.
Tuodaan esille omana teemana, vaikka niiden voidaan katsoa kuuluvan otsikon ”tekeminen” sisälle.
Käsityön merkityksen suuntautuminen taloudelliseen ympäristöön ilmenee aineistossa esimerkiksi
lahjojen tekemisen ja omien tuotteiden myynnin kautta sekä käsityön tekemisenä ei tuotannollisin
tavoittein. Toisaalta lahjojen tekeminen tietylle henkilölle ja lahjojen antaminen voivat olla
esimerkkejä sosiaaliseen vuorovaikutukseen kohdistuvista käsityöprosessiin merkityssisällöistä.
Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys käsityöprosessissa tulee esille niin, että haastatellut vangit
korostivat kavereiden ja juttelun merkitystä sekä yhdessä tekemistä (kuvio 21).
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KÄSITYÖPROSESSIN
MERKITYSSISÄLTÖJÄ

TEKEMINEN

OPPIMINEN

AIKA

SOSIAALINEN
VUOROVAIKUTUS

TALOUDELLINEN
YMPÄRISTÖ

PSYYKKINEN
YMPÄRISTÖ

motivaatio

terapiaa

unohtaminen

vaihtelu

kaverit

juttelu

yhdessä tekeminen

käsityötaito

taidon kehittyminen

suunnittelutavoitteet

käsin tekeminen

ei koneellista

näkee tuloksen

KUVIO 21.  Tutkimusaineistossa esiintyneitä käsityöprosessin merkityssisältöjä.

Kun tarkastellaan käsityön merkityssisältöjä, jotka esiintyvät tämän tutkimuksen teoreettisessa
taustassa voidaan niissä nähdä yhtäläisyyksiä  tutkinta- ja vankeusvankien haastatteluissa esiin
nousseisiin käsityön merkityksiin. Anttilan ja Kojonkoski-Rännälin mukaan käsityön merkitys
liittyy tekemiseen, oman kuvan muodostumiseen, itsetunnon kehitykseen, sisäisten kykyjen
kehittymiseen, käytännön lahjakkuuteen, käytännöllisyyteen, esteettisiin, sosiaalisiin, laadullisiin,
eettisiin, teknisiin ja taloudellisiin tekijöihin. (Anttila 1993, 32, 33 & 1994, 40, Kojonkoski-Rännäli
1995, 123.)

Muiden tutkijoiden esittämät käsityön merkityksiä kuvaavat asiat voidaan sijoittaa tämän
tutkimuksen haastatteluaineiston perusteella rakennettuun malliin (kuvio 22), jossa käsityön
merkitys liittyy psyykkiseen, sosiaaliseen, taloudelliseen ja  fyysiseen ympäristöön. Lisäksi niissä
voidaan nähdä käsityön merkitystä kuvaavia yhteisiä piirteitä esimerkiksi tekeminen, oppiminen ja
sosiaalinen vuorovaikutus.

Käsityön merkityssisältöjä voidaan löytää haastatteluaineistosta kun, tarkastellaan haastatteluun
osallistuneiden tutkinta- ja vankeusvankien kokemuksia käsityötoimintaan osallistumisesta
vankilassa sekä kokemuksia käsityön mielekkyydestä, heidän mielipiteitään käsityötoiminaan
osallistumisen hyödyistä vankilassa oloaikana ja heidän kuvauksia siitä, mikä on käsityössä tärkeää.
Käsityön merkitykset kohdistuvat haastatteluaineiston perusteella tekemiseen, sosiaaliseen
vuorovaikutukseen, mielialaan vaikuttaviin asioihin, vaihtelun haluun, motivaatioon, oppimiseen,
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osaamiseen, ajan käyttöön, taloudelliseen hyötyyn ja muutoksiin fyysisessä ympäristössä (kuvio 22).
Näin ollen tutkinta- ja vankeusvankien käsityölle antamat merkitykset ilmenevät psyykkiseen,
sosiaaliseen, taloudelliseen ja fyysiseen ympäristöön sisältyvien tekijöiden kautta. Lisäksi tutkinta-
ja vankeusvankien käsityötoimintaan osallistumisen mielekkyyden kokemuksiin vaikuttavina
tekijöinä voidaan nähdä  ne asiat, jotka tekevät käsityöstä merkityksellisen vankilassa oloaikana.

KÄSITYÖN
MERKITYKSIÄ

Ajan käyttö

Tekeminen

Oppiminen

Mielialaan 
vaikuttavat asiat

Sosiaalinen
vuorovaikutus

Fyysisen ympäristön
muutokset

Taloudellinen hyöty

Osaaminen

Psyykkinen ympäristö

Sosiaalinen ympäristö

Fyysinen ympäristö

Taloudellinen ympäristö

Tuotteen ulkonäkö
ja käyttö

Vaihtelu
Motivaatio

KUVIO 22.  Tutkinta- ja vankeusvankien käsityölle antamia merkityksiä.
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10  TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS

Kvalitatiivisen tutkimuksen ongelmallisena piirteenä on pidetty validiteetin osoittamista.
Validiteetti voidaan jakaa Grönforsin (1985) mukaan sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäistä
validiteettia  on tutkimuksessa, silloin kun teoreettisten ja käsitteellisten määritteiden suhde toisiinsa
on looginen. Sisäinen validiteetti tarkoittaa teoreettisten johtopäätösten, käsitteiden ja hypoteesien
johdonmukaisuutta. Ulkoinen validiteetti ilmaisee puolestaan teoreettisten johtopäätösten ja
empiirisen aineiston välisen suhteen. Se on hypoteesien todentamista. Kvalitatiivisin menetelmin
kerätty tieto on yleensä tutkijakohtaista. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija itse on tärkein
tutkimusväline. Tällöin tutkimusaineistoa voidaan tarkastella vain subjektiivisista lähtökohdista.
Tutkijan arvomaailmaan ja käyttäytymiseen vaikuttavat esimerkiksi hänen koulutuksensa, arvonsa,
tieteellisten ja filosofisten viitekehysten omaksuminen, persoonallisuus sekä monet
henkilökohtaiset ja organisatoriset taustatekijät. (Grönforss1985, 173 - 173, 177 - 187.)

Mäkelän (1990) mukaan kvalitatiivisen analyysin arvioinnissa kiinnitetään huomiota aineiston
merkittävyyteen ja yhteiskunnalliseen tai kulttuuriseen paikkaan sekä aineiston riittävyyteen,
analyysin kattavuuteen, analyysin arvioitavuuteen ja toistettavuuteen. Analyysin arvioitavuus
merkitsee sitä, että lukija kykenee seuraamaan tutkimuksen päättelyä. Lukijalle tulee antaa riittävät
edellytykset hyväksyä tutkijan tulkinnat tai riitauttaa ne. Analyysin toistettavuus puolestaan
merkitsee sitä, että luokittelu- ja tulkintasäännöt on esittelyt niin selkeästi, että toinen tutkija voi
niitä soveltamalla päätyä samoihin tuloksiin. (Mäkelä 1990, 47, 53.)

Kysymys yleistettävyydestä sisältää Alasuutarin (1995) mukaan oletuksen, että tutkimuksessa ei
etsitä selitystä ainutkertaiselle tapahtumalle, vaan tutkimustulosten tulisi päteä muuhunkin kuin
tutkittuun tapaukseen. Tutkimusongelman ollessa arkielämässä usein toistuva ilmiö sitä kuvataan ja
selitetään abstraktiotasolla Tällöin selityksen voidaan olettaa pätevän muihinkin yksittäistapauksiin.
Näin tavallaan laadulliseen analyysiin sisältyy piirteitä, jotka osaltaan vähentävät yleistettävyyden
ongelmaa. Esimerkiksi havaintojen yhdistäminen kuvaa tutkijan pyrkimystä tarkastella aihettaan
yksittäistapausta yleisemmällä tasolla. Laadullisessa tutkimuksessa on keskeistä niin sanottu
paikallinen selittäminen, jossa selitysmallin tulee päteä mahdollisimman hyvin perustana olevaan
empiiriseen aineistoon. Tutkimustulosta voidaan tarkastella myös esimerkkinä jostakin muustakin
kuin kyseisestä yksittäistapauksesta. (Alasuutari 1995, 207, 209 215.)
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Laadullisen aineiston ja siitä löydettyjen merkitysten sekä merkityskategorioiden luotettavuuteen
vaikuttavat kaksi seuraavaa asiaa. Ensinäkin miten ne vastaavat tutkimushenkilöiden ilmaisussaan
tarkoittamia merkityksiä ja toiseksi missä määrin ne vastaavat teoreettisia lähtökohtia. Laadullisen
tiedon luotettavuudessa on Syrjälän (1996) mukaan kysymys tulkintojen validiteetista. Aineiston
validiteetti merkitsee lähinnä aitoutta. Aineisto on aitoa, kun tutkimushenkilöt puhuvat tai muuten
ilmaisevat itseään samasta asiasta kuin tutkija olettaa. Aineiston tulee olla relevanttia
ongelmanasettelun taustana olevien teoreettisten käsitteiden suhteen. Johtopäätökset eli tulkitut
merkitykset ja merkityskategoriat ovat valideja silloin kun, ne vastaavat sitä mitä tutkittavatkin
tarkoittivat. Toisin sanoen tutkija ei ole esimerkiksi ylitulkinnut aineiston ilmaisuja. Johtopäätösten
validiteetti riippuu tulkittujen merkitysten relevanssista tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien
suhteen. (Syrjälä 1996, 129.)

Tutkimusaiheen valinnan taustalla ovat olleet tutkijan ammatillinen koulutus käsi- ja
taideteollisuusalalta, työkokemus erityiskasvatuksen alueelta sekä erikoistuminen ammatilliseen
erityisopetukseen.  Tutkimusaineistoa on kerätty tässä tutkimuksessa haastattelemalla kahdeksaa
Hämeen lääninvankilan vankia, jotka ovat osallistuneet käsityötoimintaan vankilassa oloaikana.
Haastatteluun osallistuminen oli vangeille vapaaehtoista ja haastatteluun kutsuttiin kaikki Hämeen
lääninvankilan vangit, jotka olivat osallistuneet käsityötoimintaan vankilassa ollessaan.
Tutkimusaineiston keruumenetelmäksi valittiin haastattelu, koska tutkimuskysymyksiin  etsittiin
syvällisempää tietoa kuin mitä esimerkiksi kyselylomakkeilla olisi saatu. Yhteistyövankilan ja
haastattelupaikan valintaan vaikutti tutkijan työkokemus Hämeen lääninvankilassa sekä vankilan
henkilökunnan myönteinen suhtautuminen tutkimusaiheeseen. Lääninvankila valittiin
haastattelupaikaksi myös siksi, että tällöin oli mahdollista kuulla sekä tutkinta- että vankeusvankien
mielipiteitä  ja kokemuksia käsityötoimintaan osallistumisesta.

Tässä tutkimuksessa aineiston aitoutta on pyritty lisäämään esittelemällä haastateltaville ennen
haastattelua tutkijan määritelmä käsityöstä ja selvittämällä haastattelujen alkuvaiheessa tutkinta- ja
vankeusvankien käsityksiä siitä, mikä on käsityötä ja mikä ei ole käsityötä.  Näin on pyritty
varmistamaan, että haastateltava ja tutkija keskustelevat samoista asioista. Tavoitteena oli pyrkiä
välttämään näin tulkintavirheitä ja ylitulkintoja. Aineistoa on arvioitu analyysin erivaiheissa sen
sisällön kattavuuden ja aitouden suhteen. Aineistosta nousseita käsitekategorioita ja esimerkkejä on
verrattu tutkimuksen teoreettisen taustan käsitteisiin. Lisäksi on pyritty tarkistamaan
haastattelukysymysten ja tutkimuskysymysten yhteyttä toisiinsa. Tavoitteena oli laatia
haastattelukysymykset ja teemat mahdollisimman hyvin tutkimuskysymyksiä palveleviksi.
Kuitenkin aineiston keruuvaiheessa on pyritty lisäämään aineiston aitoutta tukemalla haastateltavien
vapaata kerrontaa.
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Tutkimusaineiston analyysin alkuvaiheessa pyrittiin aineistolähtöisten käsitekarttojen luomiseen ja
myöhemmässä vaiheessa saatuja käsitteitä peilattiin tämän tutkimuksen teoreettisessa taustassa
esiintyviin käsitteisiin. Johtopäätösten luotettavuuteen on pyritty kiinnittämään huomiota niin, että
liitteissä tuodaan lukijan käyttöön esimerkkejä litteroidusta aineistosta. Esimerkit annetaan lukijan
käyttöön teemoittain tulostettuina raportteina. Johtopäätösten luotettavuutta on pyritty lisäämään
myös tutkimusaineiston esittelyssä käytettävillä käsitekartoilla, joissa ovat mukana sekä esimerkit
aineistosta että tutkimuksen teoreettisessa taustassa käytetyistä käsitteistä. Tutkimuksen
luotettavuutta on pyritty lisäämään analyysivaiheiden ja tutkimusaineiston tarkalla esittelyllä.
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee myös ottaa huomioon, että tämä tutkielma on
tekijälleen ensimmäinen laadullisen tutkimuksen harjoitus.

Anttilan (1996) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen validiteettiin liittyy kysymys kohderyhmän
paikantamisesta ja tutkijan kyvystä rakentaa toimiva tutkimusasetelma. Tutkijan tulisi osoittaa, että
juuri tällä tutkimusasetelmalla ja tätä kohderyhmää tutkimalla voidaan löytää vastauksia
tutkimuksen kysymyksenasetteluun. Validiteettikysymys liittyy myös tutkimuksessa syntyvien
tulkintojen paikkansa pitävyyteen. Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetilla tarkoitetaan
aineiston käsittelyn ja analyysin luotettavuutta. Lisäksi tutkimuksen aineistotyypin ja käytettyjen
menetelmien tulisi soveltua tutkijan valitsemaan teoreettiseen ja metodologiseen traditioon. (Anttila
1996, 407, 409.)

Tutkielmaa varten haastateltiin kahdeksaa vankia, jotka olivat ilmoittautuneet haastatteluun
vapaaehtoisesti. Haastatteluun kutsuttiin kaikki Hämeen lääninvankilassa käsityötoimintaan
osallistuneet vangit. Haastateltavilla vangeilla oli kaikilla työkokemusta. Heistä viidellä oli
ammatillinen koulutus ja yhdellä korkeakoulututkinto sekä kahdella työssä hankittu ammattitaito.
Näin ollen he eivät edusta tyypillistä vankiryhmää. Tutkimusaineiston virhetekijänä voi olla se että,
haastateltava haluaa antaa haastattelussa ”paremman kuvan” itsestään. Toisaalta haastateltavan
asenne ja motivaatio haastattelua kohtaan voivat vaikuttaa virhetekijöinä aineistossa. Haastattelijan
myönteinen tai negatiivinen asenne haastateltavaan voi myös tuottaa virheitä aineistoon tai aineiston
käsittelyyn. Lisäksi haastateltavien suomenkielen taito voi aiheuttaa tulkintavirheitä sekä
haastattelukysymysten että vastausten tulkinnassa.

Tässä tutkimuksessa luotettavuutta on pyritty parantamaan nauhoittamalla haastattelut, jotta muistin
pettämisestä johtuvia virheitä voidaan välttää. Nauhoitetut haastattelut on voitu litteroida
sanatarkasti. Toisaalta nauhurin käyttö on voinut vaikuttaa haastateltavien käyttäytymiseen.
Haastattelujen luottamuksellisuus on varmistettu sillä, että haastattelija eli tämän tutkielman laatija
litteroi itse nauhoitetun aineiston. Tässä tutkimuksessa aineisto on otettu sellaisena, kuin se on saatu
haastateltavilta. Toisaalta on mietitty sitä, miksi haastateltavat olisivat antaneet väärää tietoa
haastatteluissa käsitellyistä aiheista.
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11  POHDINTA

Suomen vankeinhoidon kehitykseen vaikuttavat Euroopan neuvoston suositukset vankien
koulutuksesta, vankien siviilityön mahdollisuuksien laajeneminen ja yhtenäisvirkamiesjärjestelmän.
Euroopan neuvoston vankien koulutusta koskevissa suosituksissa on taustalla näkemys ihmisestä
aktiivisena toimijana. Ihminen nähdään aktiivisena ja aloitteellisena subjektina, joka vastaa omasta
toiminnastaan. Vanki ei vain passiivisesti sopeudu vankilaan, vaan hän pyrkii aktiivisesti
selviytymään vankeusajasta. Tätä näkemystä tukevat myös Hämeen lääninvankilan
käsityötoimintaan osallistuneiden tutkinta- ja vankeusvankien kokemukset käsityö
käsityötoimintaan osallistumisen mielekkyydestä vankilassa oloaikana.

Pajuojan (1995) mukaan vankeinhoidon vaikuttavuustutkimuksia on tutkittu hyvin vähän Suomessa.
Siksi ei tiedetä miten vangeille järjestetty työtoiminta on edistänyt heidän myöhempää
sijoittumistaan työelämään ja miten vankiloiden päihdeohjelmat ovat toimineet sekä miten
vankeinhoidolliset toimenpiteet ovat vaikuttaneet uusintarikollisuuteen. (Pajuoja 1995, 21.)

Vankeinhoidon alueelta on tehty tutkielmia koskien esimerkiksi vankityötä, harrastuksia ja vankien
suhdetta työhön (liite 13). Koivuneva (1990) on tutkinut vankityötä nuoren vangin näkökulmasta.
Mikkelin lääninvankilan rangaistusvankien suhdetta työhön siviilissä ja vankilassa on tutkinut
Tarima 1991. Tuhkanen on kartoittanut Keravan nuorisovankien työtoimintaa vuonna 1971.
Kirjallisuuden ja lukemisen harrastamista vankilassa on tutkinut  Uimonen 1993.

Kuopion lääninvankilassa aloitettiin kaksivaiheinen kokeilu yhtenäisvirkamies- järjestelmän
soveltamisesta. Yhtenäisvirkamiesjärjestelmä tarkoittaa ns. oma vartija- järjestelmää, jossa vartijalla
on "nimikkovanki". Yhtenäisvirkamiesjärjestelmän tavoitteena on vangin kuntouttamiseen tähtäävä
vankeinhoito.  Kehittämistoiminnan aloittamisen taustalla ovat olleet tanskalaisen
yhtenäisvirkamiesjärjestelmän soveltamisen mahdollisuudet Suomessa. Kaksivaiheinen kokeilu,
jonka tavoitteena on kehittää Kuopion lääninvankilasta kuntoutusvankila alkoi 1992. Suunnitelman
lähtökohtana olivat vankien tarpeet ja vankilan sisäinen turvallisuus. Sisäinen turvallisuus edellyttää
mm. epätietoisuuden vähentämistä asioiden selkeällä ja joustavalla hoitamisella, vankien
henkilökohtaisten yhteyksien säilyttämisellä vankilan ulkopuolelle ja myönteisten yhdessäolon
mahdollisuuksia lisäämällä. Käytännön toimenpiteitä ovat olleet esimerkiksi harrastustoiminnan
lisääminen, vankiryhmien pienentäminen, vankien ja henkilökunnan välisen vuorovaikutuksen
kehittäminen. (Uhinki 1996, 55 - 56.)

Euroopan neuvoston komitean suositukset vankien koulutuksesta korostavat kaikkien oikeutta
elinikäiseen oppimiseen, taiteelliseen ja luovaan toimintaan osallistumiseen. Koulutuksella,
kulttuurilla ja luovalla toiminnalla voidaan komitean mukaan vähentää vankeuden aiheuttamia
vahinkoja. Vankien siviilityön lisääminen edellyttää joustavampaa suhtautumista työpaikkoihin ja
yhteistyötä eri viranomaisten kesken, asuinyksiköiden hajauttamista ja pienentämistä.
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Yhtenäisvirkamiesjärjestelmän eli suomalaisittain oma vartijajärjestelmän avulla pyritään
kehittämään vankiloiden sisäistä turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on kehittää vuorovaikutusta
vankien ja henkilökunnan välillä sekä joustavampia toimenkuvia vankiloiden henkilökunnalle.

Hämeen lääninvankilassa järjestetty käsityötoiminta on Euroopan neuvoston ministerikomitean
suosittelemaa vankiloita inhimillistävää ja vankeusoloja parantavaa toimintaa. Jatkuvan koulutuksen
periaatetta voidaan Kempaksen mukaan noudattaa kaikissa elämän vaiheissa. Näin ollen myös
vankilassa tulisi olla mahdollisuus oppia ja kehittyä. (ks. Kempas 1992, 7 -17.)

Vankeinhoidon kehittämistarpeita aiheuttavat vangin yksilölliset tarpeet huomioon ottavan
toiminnan järjestäminen sekä vankirakenteen koostumuksen muutokset ja lainsäädännön (1.5.1995)
muutokset. Pitkäaikaisvangeille olisi pystyttävä järjestämään mielekästä, tavoitteellista ja ohjattua
toimintaa. Tämä on tärkeää myös järjestyshäiriöiden ehkäisemiseksi. Lisäksi pitkäaikaisvankien
vapautumistilanteeseen valmistautumiseen tulisi kiinnittää huomiota. Päihdeongelmaisten ja
mielenterveysongelmaisten vankien ongelmiin vaikuttamiseen vankeusrangaistuksen aikana olisi
kiinnitettävä huomiota. Tuotantotoiminnan, koulu- ja kurssimuotoisen koulutuksen rinnalle olisi
kehitettävä uusia tavoitteellisia kuntouttavan toiminnan muotoja myös avolaitoksiin. Työtoiminnan
ja muiden aktiviteettien sisältö ja laajuus on sopeutettava vankien määrään työkyvyn yms.
tekijöiden muutoksiin. Laitosten kehittämistarvetta aiheuttaa myös väkivalta- ja huumerikoksista
tuomittujen osuuden kasvusta johtuviin turvallisuusriskeihin varautuminen. Turvallisuusriskeihin
varautuminen tarkoittaa mm. asunto-osastojen koon pienentämisestä sekä, osastojen varustamista
niin, että laitoksen sisäinen kuljettaminen vähenee. Lisäksi ulkomaalaisten vankien määrän kasvun
huomioiminen on tärkeää vankeinhoidon kehittämistä suunniteltaessa. (Oikeusministeriön
vankeinhoito-osasto 1996, 8 - 9.)

Tänään vankien sijoittaminen eri laitoksiin tapahtuu vangin kotipaikan, kertaisuuden ja valvonnan
tarpeen perusteella. Vangin kotipaikan läheisyydellä on merkitystä vangin
yhteydenpitomahdollisuuksiin ja vankeinhoidollisen verkostotyön kehittämiseen.
Kotipaikkaperiaatteen noudattaminen niin, että kyetään huomioimaan vangin valvonnan, ja
toiminnan tarve edellyttää alueellisesti kattavaa laitosverkostoa ja eräänlaisten vankeinhoidollisten
yhteistoiminta-alueiden muodostamista. Jotta yhteistoiminta-alueen vangit voivat suorittaa
rangaistuksensa omalla alueellaan, edellyttää alueellisia vankipaikkoja tutkinta-, vankeus-, sakko-
ja nuorisovangeille, naisille ja alle 18-vuotiaille vangeille. Lisäksi yhteistoiminta-alueilla tulisi olla
toimintoja työkykyisille, työkyvyttömille ja korkean turvallisuusriskin omaaville vangeille.
(Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1996, 11 - 12.)

Anttilan (1983 b, 142, 149) tutkimuksessa ”Työ- ja työhön kasvatettavuus” osoittautui, että
peruskoulun oppilaiden käsityön työskentelyintresseistä eniten oppilaita motivoivat tulospainotteiset
työskentelyintressit, esimerkiksi uusi esine, joka saadaan heti käyttöön. Hyötynäkökohtiin liittyvät
käsityön työskentelyintressit nousivat hänen tutkimuksessaan myös tärkeiksi. Näitä olivat
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esimerkiksi uuden oppiminen ja uuden asian kokeilu. Peruskouluikäisten oppilaiden
motivaatiotekijöinä vähimmälle jäivät prosessipainotteiset käsityön työskentelyintressit, kuten halu
työskennellä käsillä tai tarve työn vaihtelevuuteen.

Peruskoulun oppilaiden käsityön työskentelyintressit eroavat tutkinta- ja vankeusvankien käsityön
tekemisen intresseistä. Tutkinta- ja vankeusvankien käsityön tekemisen intresseissä korostuvat
prosessipainotteiset työskentelyintressit toisin kuin peruskoulun oppilaiden työskentelyintresseissä.
Tulospainotteiset käsityön tekemisen intressit esiintyivät tutkinta- ja vankeusvangeilla haluna tehdä
esine itselle tai lahjaksi, niin että siitä on mahdollisesti taloudellista hyötyä. Hyötynäkökohtiin
liittyviä käsityön tekemisen intressejä olivat oppiminen ja sosiaalinen vuorovaikutus.

Aution ja Hautamäen ( 1991, 66 - 71) tutkimuksen mukaan vankilassa opiskelevat vangit ilmoittivat
opiskelun aloittamisen syiksi vankityön turhauttavuuden, halun kehittää itseään, mielenterveyden
ylläpidon, opiskelusta saatavan hyödyn, omaehtoisen toiminnan ja pitkäjänteisyyden testaamisen.
Hautamäen ja Aution tutkimukseen osallistuneista vangeista oli kahdeksankymmentä prosenttia
rikoksen uusijoita, toisin sanoen he olivat olleet jo aikaisemmin vankilassa. Uimonen (1993, 42) on
selvittänyt tutkielmassaan lukuharrastusta vankiloissa. Tärkeimmäksi syyksi vankien
lukuharrastukselle vankilassa oloaikana nousi hänen tutkimuksessaan rentoutuminen, tiedon
hankinta, itsensä kehittäminen ja ajanviete.

Hämeen lääninvankilassa haastateltujen tutkinta- ja vankeusvankien käsityötoimintaan
osallistumisen syyt kohdistuivat käsityöprosessiin. Heidän käsityötoimintaan osallistumisen syitä
olivat tekeminen eli halu tehdä käsillä, kiinnostus käsityötä kohtaan, vaihtelun halu ja tarve mielen
virkistykseen. Heidän käsityöharrastuksille, opiskelulle ja työtoimintaan osallistumiselle asettamia
tavoitteita olivat tuotteiden tekeminen itselle tai lahjaksi, oppiminen ja mahdollisuus jutteluun
muiden vankien kanssa sekä työskentelyn nopeuden kehittäminen. Kun verrataan tutkinta- ja
vankeusvankien käsityötoimintaan osallistumisen syitä esimerkiksi Aution ja Hautamäen (1991)
tutkimukseen osallistuneiden vankien opiskelunsa aloittamisen syihin, niistä löytyy yhteisiä piirteitä.
Näitä yhteisiä tekijöitä ovat tarve mielenterveyden ylläpitoon, halu oppia ja kehittää itseään sekä
toiminnan kautta saatu taloudellinen tai muu hyöty sekä vaihtelun halu.

Tehdessään käsityötä ihminen toteuttaa arvojaan, hän toteuttaa käsityötoiminnan arvopäämääriä ja
käsityötuotteiden arvopäämääriä. Käsityötuotteen eräs arvo on se, että tuote on toisen ihmisen
tekemä (Anttila 1994, 40). Käsityötä voidaan Anttilan (1994) mukaan pitää tunnetasapainon
ylläpitäjänä. Käsityön arvopäämäärinä hän mainitsee perheen hyvinvoinnista huolehtimisen ja
toimintatarpeen tyydyttämisen.

Käsityötoimintaan osallistuneiden tutkinta- ja vankeusvankien käsityöhön kohdistamia arvoja on
tarkasteltu käsityöprosessin, produktin, käsityön arvon tuottaman hyödyn ja käsityön
arvopäämäärien kautta. Käsityötuotteessa tutkinta- ja vankeusvangit arvostivat käsityötä sinänsä,
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työn jälkeä, tuotteen ulkonäköä ja esineen käyttöominaisuuksia. Anttila (1994) kuvaa käsityötä
tunnetasapainon ylläpitäjänä. Hämeen lääninvankilassa haastateltujen vankien käsityön
arvopäämäärät kohdistuvat myös tavallaan tunnetasapainon ylläpitämiseen. Heidän käsityölle
asettamia arvopäämääriä olivat tekeminen, mielen virkistys, sosiaalinen vuorovaikutus, vaihtelu,
tuotteiden tekeminen lahjaksi tai itselle. Muita Anttilan (1994) mainitsemia arvopäämääriä olivat
toimintatarpeen tyydyttäminen ja perheen hyvinvoinnista huolehtiminen. Nämä hänen kuvaamansa
arvopäämäärät nousivat esille tutkinta- ja vankeusvankien käsityöhön kohdistamissa arvoissa.
Erityisesti toimintatarpeen tyydyttäminen, tämän tutkielma haastatteluaineiston mukaan nimetty
”tekeminen”, on eräs keskeinen tutkinta- ja vankeusvankien käsityön arvopäämääristä.

Alasuutarin (1995, 50 - 54) mukaan merkityksen käsite lähenee funktion käsitettä, koska ihmisen
ajatellaan huomioivan ympäristöstä sellaisia asioita, joilla on hänelle merkitystä käytännöllisen
toiminnan tai taloudellisen toimeentulon kannalta. Hämeen lääninvankilassa haastateltujen vankien
käsityölle antamat merkitykset ovat sekä heidän käytännöllisen toimintansa että taloudellisen
hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä vankilassa oloaikana. Heidän käsityölle antamat merkitykset
suuntautuvat pääasiassa asioihin, joilla on merkitystä heidän käytännön toimintaansa vankilassa.
Näitä heidän käsityölle antamia merkityksiä ovat tekeminen, ajan käyttö, mielialaan vaikuttavat
asiat, sosiaalinen vuorovaikutus, fyysisen ympäristön muutokset, vaihtelu, oppiminen ja motivaatio.
Tutkinta- ja vankeusvankien käsityölle antamat merkitykset kohdistuivat jonkin verran myös
asioihin, joilla on merkitystä mahdollisesti heidän taloudellisen toimeentulon kannalta. Näitä
käsityöhön suunnattuja merkityksiä olivat käsityön tuottama taloudellinen hyöty, tuotteen ulkonäkö
ja käyttö, tekeminen ja osaaminen.

Tekeminen voi olla taloudellisen toimeentulon kannalta merkityksellistä, etenkin silloin kun vanki
opiskelee käsityötä tai hän tekee käsityötä ammatikseen vankilan käsityöpajassa.

Cohen ja Taylor (1989, 133, 138, 211) tutkineet elinkautista ja pitkää tuomiota suorittavien vankien
selviytymisstrategioita. He tutkivat, kuinka nämä vangit säilyttävät mielenterveytensä ja selviytyvät
vankeusajastaan. Tutkimuksessaan he löysivät selviytymisen ja vastarinnan strategioita, joita olivat
suojautuminen, kampanjointi, pakovalmistelut, vastustaminen ja mielen rakentaminen. Mielen
rakentamisen muotoja ovat esimerkiksi yksilön älyllisen ja taiteellisen puolen korostuminen,
henkisen puolen kehittäminen, minuuden etsiminen sekä hyväksyttävän poikkeavan identiteetin
etsiminen.

Oman tutkimusaiheeni kannalta on mielenkiintoista tarkastella Cohenin ja Taylorin (1989)
tutkimuksissa kuvattua mielen rakentamista vangin selviytymisstrategiana. Cohen ja Taylor pitävät
mielen rakentamiseen kuuluvina selviytymisstrategian piirteinä esimerkiksi taiteellisuuden
korostumista yksilön toiminnassa, hyväksyttävän poikkeavan identiteetin etsimistä ja minuuden
etsimistä. Nämä kaikki voidaan nähdä myös mahdollisuuksina, joita käsityötoimintaan
osallistuminen voi tarjota vangille selviytymisstrategioina. Hämeen lääninvankilan tutkinta- ja
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vankeusvankien haastatteluissa tuli esille monia piirteitä, joista voidaan nähdä käsityötoimintaan
osallistumisen mahdollisesti edustavan  vankien erilaisia selviytymisstrategioita.  Tässä tutkielmassa
ei ole paneuduttu näihin vankeusajan selviytymisstrategioihin. Niiden nähdäänkin antavan uusia
mahdollisuuksia  vankiloissa järjestettävän käsityötoiminnan tutkimukselle.

Tutkimusaineistosta nousee monia uusia kysymyksiä esimerkiksi käsityön ihmisen henkiseen
hyvinvointiin ja mielenterveyteen vaikuttavista asioista, joista haastateltavat itse käyttivät ilmaisua
”käsityön tekeminen on terapiaa”. Käsityön terapeuttisuudesta on keskusteltu käsi- ja
taideteollisuusalalla jonkin verran, kuitenkin tutkimus tältä alueelta on vähäistä. Myös käsityön
arvoista ja merkityksistä sekä niiden ilmenemisestä ihmisen toiminnassa tarvitaan uutta tukimusta.

Tässä tutkielmassa on esitelty tutkinta- ja vankeusvankien kokemuksia ja mielipiteitä
käsityötoimintaan osallistumisesta vankilassa oloaikana. Tätä tietoa voidaan käyttää kun
suunnitellaan ja kehitetään vangeille järjestettävää käsityötoimintaa vankiloissa. Käsityö on ollut
keskeinen osa vankeinhoitoa eikä sen merkitys näytä tulevaisuudessakaan vähenevän.

On ollut ilahduttavaa huomata Euroopan neuvoston ministerikomitean korostavan luovan toiminnan
merkitystä vankeinhoidossa. Erityisesti aktiivisten toimintojen merkitystä. Käsityö on eräs
mahdollisuus ohjata vankia voimakkaan yksilöllisyyden kohtaamiseen  ja luovan energian
kohdistamiseen rakentavaan toimintaan. Luovan toiminnan lisääminen vankiloissa on suositeltavaa
Euroopan neuvoston ministerikomiteankin mukaan. Luovan toiminnan monipuolistaminen käsityön
harrastusten, koulutuksen ja työpajatoiminnan kehittämisen avulla voisi tuoda merkittävän lisän
luovan toiminnan kehittämiseen vankiloissa. Kun käsityön tekemiseen sisältyy tuotteen suunnittelua
toisin sanoen käsityö on kokonaista käsityötä, se on luovaa ja yksilöä monipuolisesti kehittävää
toimintaa. Siirryttäessä 2000 luvulle näkisin psykofyysisen ja sosiaalisen hoidon sekä kuntoutuksen
merkityksen kasvavan, vankien koulutuksen, luovan toiminnan, kulttuuritoiminnan, siviilityön ja
muun työtoiminnan monipuolistuvan.
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