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Tiivistelmä Referat
Vankilatuomiota suorittavat vangit ovat tutkimusten mukaan uskonnollisempia kuin 
valtaväestö. Vankien uskonnollisuutta selitetään sillä, että vankilaan joutuminen 
aiheuttaa kriisitilanteen. Vankien uskonnollisuudessa tapahtuu usein vankila-aikana 
jokin muutos, mikä ei välttämättä ilmene radikaalina uskoontulona vaan hiljalleen 
tapahtuvana uskon vahvistumisena. Vapautuneiden vankien uskonnollisuutta on 
kuitenkin tutkittu hyvin vähän.

Tutkielman tavoite on selvittää minkälainen merkistys kristillisellä uskolla ja 
uskonnollisuudella on entisille naisvangeille. Tutkimuskysymyksiäni ovat: 1. Mikä 
uskonnollisuuden merkitys on vankilassa? 2. Mikä uskonnollisuuden merkitys on 
vankila-ajan jälkeisessä siviilielämässä? 3. Minkälaisia voimavaroja usko antaa?

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla viittä vankilatuomion suorittanutta naista, 
jotka olivat jollakin tavalla harjoittaneet kristillistä uskoaan vankilassa ollessaan. 
Haastateltavat löydettiin pääasiassa erilaisten uskonnollisten tahojen avulla. 

Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä ja tuloksia peilattiin valittuun teoriaan. Valmis 
analyysi jakautui kahteen eri osaan: uskonnollisuuden merkitys vankilassa ja 
uskonnollisuuden merkitys siviilielämässä. Uskonnollisuuden merkistys vankilassa 
koostuu sisällönanalyysissä muodostuneista pääluokista: 1. Sosiaaliset suhteet ja 
kontaktit, 2. Uskonnollisuuden muuttuminen ja 3. Usko hyvinvoinnin edistäjänä. 
Uskonnollisuuden merkitys siviilielämässä muodostui seuraavista analyysin avulla 
saaduista pääluokista: 1. Seurakunta on välinpitämätön, 2. Vastuu ja velvollisuudet ja 
3. Henkilöhtainen usko voimavarana.

Saamieni tutkimustulosten mukaan uskolla ja uskonnollisuudella on positiivinen 
merkitys sekä vankilassa että sen jälkeisessä siviilielämässä. Usko toi haastateltavien 
elämään uudenlaista toivoa ja keinoja selviytyä haastavista elämäntilanteista. Usko 
auttoi myös solmimaan sosiaalisia kontakteja muiden uskossa olevien ihmisten kanssa. 
Sosiaaliset kontaktit ja osallistuminen hengelliseen toimintaan oli tärkeämpää 
vankilassa kuin myöhemmin siviilielämässä. Kristilliset seurakunnat tukivat vankeja 
vankeusaikana merkittävästi, mutta haastateltujen kontakti uskonnollisiin yhteisöihin 
katkesi siviilielämään palatessa ja he joutuivat itse hakeutumaan takaisin seurakunnan 
pariin. Haastatteluhetkellä naiset eivät olleet aktiivisesti mukana seurakuntien 
toiminnassa. Haastateltavat kokivat kuitenkin heidän uskonsa säilyvän vahvana, vaikka
seurakuntayhteys oli katkennut.
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1. Johdanto
Pohtiessani tutkielmani aihetta olin juuri lukenut Jussi Kylätaskun näytelmän 

Haapoja. Näytelmä perustuu historiallisiin tapahtumiin: vapaaherratar Matilda 

Wrede vierailee vuonna 1895 useita kertoja vankilassa, murhamiehenä tuomitun 

Matti Haapojan sellissä julistamassa Jumalan sanaa. Wrede teki elämässään 

runsaasti vankilatyötä kiertäen vankien luona evankelioimassa.1 Minua alkoi 

kiinnostaa minkälainen merkitys uskolla voi olla vankien elämässä. Erityisesti 

minua kiinnostaa onko kristillisestä uskosta apua vankila-ajasta selviytymisessä ja

sopeutumisessa takaisin siviilielämään. 

Vankien uskonnollisuudessa tapahtuu vankila-aikana usein suuri muutos. 

He osallistuvat vankilassa muuta väestöä useammin esimerkiksi 

jumalanpalveluksiin ja muuhun hengelliseen toimintaan. Tämä on yleistä 

erityisesti naisvangeilla.2 Tutkija Sami Puumalan mukaan muutokset eivät 

kuitenkaan ole yleensä voimakkaita kääntymiskokemuksia vaan ne kypsyvät 

hiljalleen. Suurin osa vangeista harjoittaa uskoaan ainakin jollakin tapaa, 

vähintään rukoilee joskus.3

Puumalan mukaan vankien uskonnollisuus selittyy sillä, että he ovat 

kriisitilanteessa. Uskonto saattaa helpottaa omien arvojen tarkastelua ja 

uudenlaisen tasapainon löytymistä vankilaolosuhteissa. Vangit pitävät kirkkojen 

ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien työtä vankilassa tärkeänä.4

Naisvankeja on tutkittu Suomessa hyvin vähän eikä heidän 

uskonnollisuudestaan ole tehty tutkimusta juuri lainkaan. Siksi halusin tutkia 

nimenomaan vankilatuomion suorittaneiden naisvankien uskonnollisuutta. 

Vankeustuomion suorittaminen voi olla hyvää aikaa pohtia elämän suuria 

kysymyksiä ja omaa uskonnollisuutta. Vankilassa on verrattain vähän 

aktiiviteetteja tarjolla, eikä toisaalta samanlaisia velvollisuuksia hoidettavana kuin

siviilielämässä. Aloittaessani tutkielman tekemistä pohdin myös, mitä vankilassa 

koetulle uskolle tapahtuu siviilielämään palatessa. Välttämättä siviilielämässä ei 

ole enää aikaa eikä halua harjoittaa uskontoa samalla tavalla kuin vankilassa. 

Tosin uskonnollinen vakaumus voi siitä huolimatta jäädä osaksi elämää, vaikka 

kiinnostusta käydä esimerkiksi uskonnollisissa tilaisuuksissa ei enää olisi. Vaikka 
1 Kylätasku, Jussi 1989.
2 SEKJ 2015, 33.
3 Kylätasku 2015.
4 Kylätasku 2015.
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elämäntapa muuttuisi täysin, oma henkilökohtainen usko voi olla pysyvä osa 

ihmisen identiteettiä tavalla tai toisella. Kuten eräs haastattelemistani naisista 

totesi, kun kysyin, ajatteleeko hän uskon pysyvän elämässään myös jatkossa: ”Ei 

se oo asia joka revitään itestä pois. Mut kun on tietoo asioista nii...ei siinä paljon 

muuta voi. Muuta kun yrittää kurkottaa Jumalansa puoleen.”5

5 N1 2017.
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2. Aikaisempi tutkimus ja teoreettinen viitekehys

2.1 Aikaisempi tutkimus
Vankeja on tutkittu sekä Suomessa että kansainvälisesti paljon. Pääasiallisesti 

vankeja käsittelevät tutkimukset eivät liity uskontoon, mutta vankien 

uskonnollisuuttakin on käsitelty jonkin verran. Sen sijaan naisvankeja tai heidän 

uskonnollisuuttaan Suomessa on tutkittu verrattain vähän, jos ollenkaan. 

Vankeja ja entisiä vankeja on tutkittu muun muassa erilaisissa 

ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä.6 Lähimpänä omaa aihettani lienevät 

Eeva-Maija Lamminen ja Ayda Asiye Meskanen Diakonia-

ammattikorkeakoululle vuonna 2000 tekemällään opinnäytetyöllä Kristillisen 

uskon merkitys vangin sopeutumisessa yhteiskuntaan. Lähtökohtana heidän 

työlleen on oletus, että (kristillinen) usko auttaa sopeutumaan takaisin 

yhteiskuntaan. He haastattelevat opinnäytetyössään kolmea entistä miesvankia. 

Lamminen ja Meskanen toteavatkin, että tutkimustulokset eivät ole yleistettäviä 

haastateltavien vähäisen lukumäärän vuoksi.7

Helsingin yliopistossa on tehty eri laitoksille jonkin verran vankeja 

käsitteleviä pro gradu- tutkielmia, mutta tuoreita vankien uskonnollisuutta 

käsitteleviä opinnäytetöitä en ole löytänyt. Raisa Lehtomäki tutki vuonna 1984 

vankilasta vapautuneiden uskonnollisuutta. Hän haastatteli tutkielmaa varten 

40:ntä entistä vankia, joista kaikki olivat miehiä.8 Kati Eloranta teki vuonna 1999 

käytännöllisen teologian pro gradu- tutkielman Vanki ja jumala: 

haastattelututkimus uskonelämän merkityksestä, hoitamisesta sekä tukemiseen 

liittyvistä odotuksista vangittujen ja vankilasta vapautuneiden elämässä. 

Tutkielmassaan Eloranta haastatteli kahdeksaa vankilassa olevaa ja seitsemää 

vankilasta vapautunutta miestä. Tutkimustehtävänä oli selvittää haastattelujen 

avulla uskonelämän merkitystä, miten omaa uskoa hoidetaan, ja minkälaiseksi 

elämänpiiri on muodostunut vankilan jälkeen siviilielämässä. Eloranta kirjoittaa, 

että naisten mukaan ottaminen olisi saattanut tuoda tutkimukseen mielenkiintoisen

näkökulman, mutta että silloin tutkimuksesta olisi saattanut tulla liian laaja. Hänen

mukaansa naisia olisi saattanut olla myös vaikea löytää haastateltaviksi, koska 

suurin osa suomalaisista vangeista on miehiä. Hän toteaa, että tutkielmasta on 
6 KRIS 2016.
7 Lamminen & Meskanen 2000, 2.
8 Lehtomäki 1984.
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todennäköisesti enemmän hyötyä, kun siinä tutkitaan nimenomaan vankiloiden 

enemmistösukupuolta.9 Karoliina Ahola tutki vuonna 2006 vankilasta 

vapautuneiden naisten selviytymiskeinoja sosiaalipyskologian pro gradu-työssään 

Merkillinen vapaus. Narratiivinen näkökulma vankilasta vapautuneiden naisten 

selviytymiseen. Työssä ei kuitenkaan käsitelty uskonnollisuuteen liittyviä 

tekijöitä.10

Päivi Viitanen teki vuonna 2013 Tampereen yliopistossa väitöskirjan The 

Health, Work Ability and Healthcare Needs of Finnsh Female Prisoners, jossa 

otsikon mukaisesti tutkii naisvankien terveydentilaa.11 Sami Puumalalla on 

Helsingin yliopistossa tekeillä väitöskirja, jossa hän omien sanojensa mukaan 

hyödyntää laajaa vankila-aineistoa. Väitöskirjan tutkimusnäkökulmasta saati 

valmistumisaikataulusta ei ole toistaiseksi mitään tietoa. 

2.2 Suomalaiset vangit
Suomessa rikosseuraamuslaitoksella on 26 vankilaa, joista 15 on suljettuja 

laitoksia. Mies- ja naisvangit ovat sijoitettuna samoihin vankiloihin, mutta eri 

osastoille. Suomen vankiloissa vankeja oli vuoden 2015 lopussa 3002. Lukumäärä

on jotakuinkin sama kuin muissa pohjoismaissa, ja siten pienimpiä koko 

Euroopassa.12 Naisten osuus kaikista vangeista oli noin 8 %, eli vuonna 2015 

keskimäärin 231. Ulkomaalaisten vankien määrä on kasvanut, ja heitä oli 

vangeista 16 %.13

Suurin osa kaikista vangeista vuonna 2015 (noin 40%) oli tuomittu 

vankilaan väkivaltarikoksesta, naisista yli puolet (51%) . Toiseksi yleinen syy oli 

joko huumausaine- tai omaisuusrikos. Kaikkien vankeusvankien keski-ikä oli 37,5

vuotta.14

Nais- ja miesvankien terveyteen liittyvät seikat poikkeavat toisistaan. 

Naisilla on enemmän terveysogelmia, ja he myös hakevat niihin enemmän apua 

kuin miehet. Naiset hakevat apua muun muassa mielenterveysongelmiin, erilaisiin

tulehduksiin ja loukkaantumisiin. Muutamassa vuosikymmenessä muun muassa 

naisten päihteidenkäyttö on muuttunut. Naisvankien huumeiden käyttö ja siihen 

liittyvät ongelmat ovat jopa suurempia kuin miesten. Naisilla on myös suurempi 
9 Eloranta 1999, 16-17.
10 Ahola 2006.
11 Viitanen 2013.
12 RISE 2016.
13 RITI 2016, 8.
14 RITI 2016, 7-8.
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riski sairastua erilaisiin suonensisäisten  huumeiden käyttöön liittyviin sairauksiin 

kuten esimerkiksi hepatiitti C:hen. Naisvangit ovat kokeneet lapsuudessaan 

enemmän seksuaalista  hyväksikäyttöä ja fyysistä pahoinpitelyä kuin miehet.15

Vapautuneista vangeista noin 60% syyllistyy uuteen rikokseen. Luku on 

pysynyt viimeiset vuodet lähes samana. Rikosten uusimista ennustavat ikä ja 

rikoshistoria. Vangit joilla on pidempi rikoshistoria syyllistyvät muita 

todennäköisemmin uusiin rikoksiin. Iältään nuoremmat uusivat rikoksen 

suuremmalla todennäköisyydellä kuin iältään vanhemmat.16 Naisten 

vankilatuomiot ovat pidentyneet ja heidän osuutensa vankien kokonaismäärästä 

on nousussa.17 

2.3 Vankien uskonnollisuus ja uskonto vankilassa
Kirkkohallitus teetti vuosien 2013 - 2015 aikana laajan tutkimuksen, jonka 

tehtävänä oli tutkia suomalaisissa vankiloissa tapahtuvaa uskonnonharjoittamista. 

Tutkimuksesta vuonna 2015 koostettu raportti on varsin kattava, ja siitä ilmenee 

monia tätä tutkielmaa ajatellen merkittäviä ilmiöitä.18 

 Raportista käy ilmi, että kyselyyn vastanneista naisista noin 70% (n 64)  ja 

miehistä noin 56% (n 140) ilmoittaa olevansa vähintään melko uskonnollisia. 90%

naisista (n 92) ja miehistä 78% (n 241) ilmoittaa uskonnolliseksi taustakseen 

kristinuskon. Suurin osa ilmoittaa kirkkokunnakseen evankelis-luterilaisen kirkon,

ja toiseksi suosituimmaksi kirkkokunnaksi nousee helluntalaisuus (naisista 10% ja

miehistä 7%).19 Kaikista suomalaisista kuului vuonna 2018 noin 70% Suomen 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon.20 Vastanneista yli puolet haluaa olla 

vankeusaikanaan yhteydessä kristinuskoon, sen sijaan kirkkokunnalla tai 

liikkeellä ei ole suurta merkitystä. Raportissa todetaan, että vangit ovat muuta 

väestöä enemmän tekemisissä eri kirkkokuntien ja uskonnollisten liikkeiden 

kanssa. Toisaalta suomalaiset vangit eivät vankeuden aikana esimerkiksi vaihda 

kovin usein kirkkokuntaa tai eroa nykyisestä.21

Suomalaiset vangit kokevat vankeusaikanaan uskonnollisuudessaan usein 

jonkin muutoksen. Tutkimukseen vastanneista muutoksen koki noin kolmannes 

15 Viitanen 2013, 13-14.
16 RITI 2016, 12.
17 Viitanen 2013, 14. 
18 SEKJ 2015.
19 SEKJ 2015, 25-28.
20 KT 2019.
21 SEKJ 2015, 25-28.
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sekä miehistä että naisista. Useimmiten muutos koettiin positiiviseksi, ja sitä 

kuvattiin oman uskon vahvistumiseksi tai uskosta saatuna mielenrauhana. 

Vastaajat eivät määritelleet uskonnollisuuttaan ylipäätään erityisen tarkasti, eikä 

siinä tapahtunut muutos ollut välttämättä vahvasti tiedostettua tai yksittäinen 

tapahtuma. Suurimmalle osalle vastaajista uskonto oli vähintäänkin melko 

tärkeää.22 Vankeuden aikana uskonnolliseen toimintaan osallistumisessa tapahtui 

myös jonkinlainen muutos. Raportista käy ilmi, että naiset osallistuvat 

aktiivisemmin toimintaan kuin miehet.23 Koko Suomen väestöä tarkasteltaessa 

todetaan, että suomalaiset eivät harjoita julkisesti uskontoaan kovin aktiivisesti. 

Sen sijaan suomalaiset harjoittavat uskoaan yksityisesti, esimerkiksi rukoilevat 

verrattain usein.24

Muutokset omassa uskonnollisuudessa ovat tutkimuksen mukaan 

yhteydessä moniin henkilökohtaisella tasolla koettuihin ongelmiin liittyen 

esimerkiksi mielenterveyteen ja päihteisiin. Ongelmia kohdanneet olivat siis 

kokeneet myös muutoksia uskonnollisuudessaan. Uskonnon kautta pyrittiin 

käsittelemään vaikeuksia ja saamaan sitä kautta apua, yleensä kyse ei ollut 

kuitenkaan esimerkiksi varsinaisesta uskoon tulemisesta. Uskonto ja usko 

nivoutuivat siis osaksi kaikkia elämänalueita, eivät vain koskettaneet esimerkiksi 

uskonnollisia kysymyksiä.25 

Vangit arvostavat vilpitöntä uskonnollisuutta, joka ilmenee jonkinlaisena 

ihmisen sisäisenä rauhana ja hyvyytenä. He kokevat uskon olevan tavoittelemisen 

arvoista, ja tuovan mukanaan uudenlaisen, paremman elämän. Uskon ajatellaan 

myös auttavan elämään itseä ja muita kunnioittaen ja auttavan esimerkiksi 

erilaisten riippuvuuksien ehkäisyssä.26

Kristillisten kirkkojen tehtäviin on perinteisesti kuulunut sosiaalityö ja

hyvinvoinnin edistäminen. Ilmeisin syy siihen on kristinuskon sanomassa, jossa 

kehotetaan rakastamaan lähimmäistä.27 Hengellinen vankilatyö on alkanut 

Suomessa jo 1800-luvulla. Kristillisten kirkkokuntien seurakunnat ja eri 

herätysliikkeet tekevät työtä yhteistyönä. Työ muodostuu erilaisista hengellisistä 

tilaisuuksista, kuten esimerkiksi ryhmämuotoisista kokoontumisista, mutta myös 

22 SEKJ 2015, 28-29.
23 SEKJ 2015, 33.
24 Ketola 2016, 73, 78.
25 SEKJ 2015, 29-32.
26 SEKJ 2015, 32.
27 Ekstrand, Thomas 2011, 107.
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henkilökohtaisista keskusteluista. Evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöistä 

erityisesti diakonit tekevät vankilatyötä, mutta vapaiden suuntien edustajat ovat 

useimmiten vapaaehtoistyöntekijöitä, joita kutsutaan vankilaläheteiksi. Osassa 

vankiloista toimii myös vankilasielunhoidon viranhaltijana vankilapappi tai 

vankiladiakoni. Seurakunnat tekevät työtä myös entisten vankien parissa. 

Kirkkokuntien vankilatyö-sivustolla todetaan, että vankien kannalta on tärkeää 

aloittaa hengellinen työ jo vankilassa, mutta kirkkojen olisi tärkeää olla tukena 

myös vapautumisvaiheessa.28 

James A. Beckford kuvailee vankiloiden olevan julkisia tiloja, joita 

kontrolloivat valtiot. Toisaalta niissä on yksityisiä tiloja, kuten vankien sellit. 

Vankilat tarjoavat siten vangeille mahdollisuuden itsetutkiskeluun ja erilaisten 

uskontojen ”kokeiluun” ja harjoittamiseen sekä hengellisistä asioista 

keskustelemiseen muiden kanssa. Toisaalta vankilassa on mahdollista myös 

suhtautua uskontoon täysin välinpitämättömästi.29 

Kansainvälisesti uskonnon roolia vankilassa on tutkittu verrattain paljon. 

Inger Furseth muun muassa toteaa, että vaikka Norjassa vankila on maallinen 

instituutio, niin siellä on vielä tilaa uskonnolle ja sen harjoittamiselle. 

Monikulttuurisuuden lisääntymisen myötä kristillisten toimijoiden rinnalle saattaa

tulevaisuudessa nousta myös muiden uskontojen edustajia, mutta toisaalta tilanne 

voi myös mennä päinvastaiseen suuntaan ja uskonnollisten tahojen edustajat 

pyritään saamaan vankilasta kokonaan pois.30 Beckford on tutkinut vankien 

mahdollisuutta harjoittaa uskoaan muun muassa Iso-Britannian vankiloissa. 

Englannissa ja Walesissa vankiloiden henkilökunta pitää kirjaa vankien 

uskonnollisesta identiteetistä. Heillä on siis vankien uskonnollisuuteen liittyvää 

informaatiota, joka pitää sisällään muuan muassa tietoa erikoisruokavalioista ja 

uskonnollisesta vaatetuksesta ja pyhistä kirjoista. He ovat myös tietoisia 

uskonnollisista käytännöistä joita tulee noudattaa, jos vanki esimerkiksi sairastuu 

vakavasti tai kuolee. Iso-Britannialla on pitkät perinteet uskonnollisten yhteisöjen 

ja vankilan yhteistyöstä. Beckfordin mukaan muista maista esimerkiksi Tanska, 

Irlanti ja Norja eivät ole sulkemassa uskontoa pois vankiloista tai eivät ole 

neutraaleja suhteessa uskontoon julkisessa tilassa.31 

28 KV 2019.
29 Beckford 2010, 382.
30 Furseth 2014, 166.
31 Beckford 2010, 390.
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2.4 Uskonnollisuus ja uskonnollinen kokemus
Ihmisen uskonnollisuus ja maailmankuva eivät synny tyhjästä, vaan niihin 

vaikuttavat muun muassa erilaiset sosiaaliset kokemukset.32 Ihmisen 

uskonnollisuutta on selitetty useiden teorioiden valossa. Tässä uskonnollisuutta 

tarkastellaan merkityksen etsimisen ja yhteisöön kuulumisen näkökulmasta.33 

Merkitystä ja kuulumista ei voi tässä yhteydessä erottaa toisistaan vaan niitä

täytyy tarkastella samanarvoisina käsitteinä.34 Useimmiten ihmiset etsivät sekä 

merkitystä elämälleen että jotakin yhteisöä johon kuulua. Tässä on yksilökohtaisia

eroja: toiset haluavat harjoittaa uskoaan yksin, ja toisille yhteisö on tärkeämpi 

kuin sen edustama hengellinen sisältö. Usein kuitenkin ihmisten jakaessa 

samanlaisen uskon he haluavat kuulua myös samanmielisistä koostuvaan 

yhteisöön.35

Perehtymällä siihen millä perusteella ihminen antaa merkityksiä asioille, 

voidaan tutkia miten uskonto liittää ihmisen isompaan sosiaaliseen joukkoon. 

Ihminen antaa tapahtumille merkityksiä luontaisesti. Hän saattaa pohtia erilaisia 

vaihtoehtoja ja päätyä parhaaksi katsomaansa merkitykseen. Mikään tapahtuma ei 

ole itsessään jollakin tietyllä tapaa merkityksellinen, vaan jokainen ihminen antaa 

merkityksen tapahtumalle itse.36 Ihmisen henkilökohtainen merkitysjärjestelmä on

opittua ja koostuu todennäköisesti asioista, jotka ovat merkityksellisiä läheisille 

ihmisille ja johon ovat vaikuttaneet muun muassa koulutus ja muu sosiaalinen 

ympäristö. Ihminen muodostaa merkistysjärjestelmänsä itse mutta suhteessa 

muihin. Merkitys ja ihmisen identiteetti ovat kietoutuneet toisiinsa ja 

merkitysjärjestelmä viestii siitä minkälaiseksi hän mieltää itsensä.37 

Ihminen antaa merkityksen tapahtumille hyvin monella tapaa. Muun muassa

erilaiset uskomukset vaikuttavat erityisesti tapahtumien merkityksellisyyteen. 

Rituaaleihin osallistuminen vaikuttaa myös siihen minkälaisen merkityksen jokin 

tilanne saa. Yhteisten uskonnollisten rituaalien kautta henkilö voi kokea myös 

sosiaalisten tilanteiden yhteisiä merkityksiä. Hän voi myös antaa itse erityisen 

merkityksen jollekin tilanteelle tulkitsemalla sitä esimerkiksi maagiseksi tai 

hengelliseksi.38

32 Furseth & Repstad 2006, 124.
33 Furseth & Repstad 2006, 111.
34 McGuire 1997, 92.
35 Furseth & Repstad 2006, 122.
36 Berger 1967, 19-20.
37 McGuire 1997, 29-30.
38 McGuire 1997, 30.
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Sosiaaliset suhteet muokkaavat ihmisen uskonnollisuutta siis  jo hyvin 

varhaisessa vaiheessa. Jo lapsena ihminen omaksuu maailmankuvan yhteisöltä 

johon kuuluu. Läheisillä ihmisillä ja muulla sosiaalisella ympäristöllä on suuri 

merkitys yksilön muodostamaan arvomaailmaan, uskomuksiin ja identiteettiin.

Ihmisen identiteetti vastaa yleensä kysymykseen siitä, kuka hän on ja mihin hän 

kuuluu. Identiteetti määritellään siis suhteessa sosiaaliseen ympäristöön ja se 

muuttuu läpi elämän. Uskonto on osa ihmisen identiteettiä, ja näin myös 

uskonnollisuus muuttuu identiteetin myötä. Nykypäivänä länsimaisella ihmisellä 

on myös mahdollisuus tehdä valintoja oman sosiaalisen ympäristönsä ja 

esimerkiksi uskonnon suhteen. Uskonnollinen identiteetti ei pysy samanlaisena 

lapsuudesta vanhuuteen, vaan siinä voi olla hyvin erilaisia vaiheita.39

Charles Y. Glock ja Rodney Stark ovat kuvailleet uskonnollisuutta viiden 

eri ulottuvuuden kautta. Ulottuvuudet ovat kokemusperäinen, rituaalinen, 

ideologinen, älyllinen ja seuraamuksellinen. Kokemusperäinen ulottuvuus viittaa 

kaikenlaisiin tunteisiin ja emootioihin, joita ihminen kokee uskontoon liittyen. 

Emootiot vaihtelevat uskonnosta ja kokijasta riippuen, ja ne voivat olla 

esimerkiksi kauhun, nöyryyden tai rauhan kokemuksia. Uskonnollisuuden 

rituaalinen ulottuvuus käsittää erilaiset rituaalit, joihin uskovien odotetaan 

osallistuvan. Tällaisia rituaaleja ovat esimerkiksi jumalanpalvelus ja 

rukoileminen. Ideologisella ulottuvuudella tarkoitetaan uskomuksia joihin 

uskonnollinen ihminen uskoo. Kaikilla uskonnoilla on joitakin uskomuksia, joihin

uskontoon kuuluvien odotetaan uskovan. Älyllisellä ulottuvuudella tarkoitetaan 

uskovan tietoa uskontonsa opinkappaleista ja pyhistä teksteistä. Älyllinen ja 

ideologinen ulottuvuus liittyvät olennaisesti yhteen. Uskonnollisuuteen tarvitaan 

sekä tietoa kyseisestä uskonnosta, mutta myös usko kyseisen tiedon paikkansa 

pitävyyteen. Viimeistä ulottuvuutta kutsutaan seuraamukselliseksi ulottuvuudeksi.

Se sisältää kaikkien edellä lueteltujen muiden ulottuvuuksien vaikutukset. 

Seuraamuksellisuus tarkoittaa sitä mitä ihminen odottaa saavansa, koska on 

uskossa ja toisaalta mitä häneltä uskovana odotetaan. Uskova voi siis uskonsa 

kautta saada esimerkiksi tukea selvitä vastoinkäymisistä ja muuta henkistä 

hyvinvointia. Toisaalta häneltä odotetaan sitoutumista esimerkiksi joihinkin 

uskontoon liittyviin sääntöihin. Glock ja Stark käyttävät esimerkkinä kristittyjen 

39 McGuire 1997, 52-54.
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kymmentä käskyä, jossa on lueteltu sekä tekoja joita tulee välttää että käskyjä 

joita tulee noudattaa.40

Tutkimusten mukaan naisten on todettu olevan yleisesti ottaen 

uskonnollisempia kuin miesten.41 Uskontoa ja sukupuolta käsittelevät tutkimukset 

johtavat kuitenkin usein yleistyksiin.42 Antti Räsäsen mukaan naisten 

uskonnollisuutta selitetään uskonnollisella aktiivisuudella. He osallistuvat 

aktiivisemmin seurakunnan toimintaan ja harjoittavat uskontoa enemmän myös 

yksityisesti.43 Kirkoissa tämä saatetaan nähdä jopa ongelmana, ja pohditaan sitä 

kuinka myös miehet saataisiin käymään kirkossa.44

Nils G. Holmin mukaan uskonnollisen kokemuksen kolme tärkeintä muotoa 

ovat käsitykset, käyttäytyminen ja elämykset. Käsitykset nousevat tarpeesta 

ymmärtää ja etsiä tarkoitusta. Käsitykset voivat uskonnoissa muotoutua 

esimerkiksi teologisiksi systeemeiksi, joita käsitellään kirjallisissa lähteissä. 

Käyttäytymisellä tarkoitetaan yksilöllisiä ja yhteisöllisiä riittejä kuten 

rukoilemista ja yhteisiä kokoontumisia. Elämykset ovat omakohtaisia 

kokemuksia, joita voi voimakkaina ilmetessään kutsua mystisiksi. Holmin 

mukaan uskonto kuuluu aina sosiaaliseen viitekehykseen. Hänen mukaansa on 

tärkeää tutkia sosiaaliset suhteet ja yhteisö vaikuttavat ihmiseen.45 

Glockin ja Starkin määritelmä uskonnollisesta kokemuksesta poikkeaa 

Holmin näkemyksestä. Heidän määritelmänsä mukaan uskonnollinen kokemus 

tarkoittaa yksilön tai ryhmän kokemia tunteita ja tekemiä havaintoja, jotka ovat 

jollain tavoin yhteydessä Jumalaan, jumaluuteen tai transsendenttiin. He 

korostavat, että kokemus on uskonnollinen ainoastaan silloin, kun joku 

määrittelee sen sellaiseksi. Uskonnollinen kokemus määritellään jumaluuden ja 

ihmisen kohtaamiseksi, joka voidaan luokitella neljään eri voimakkuuden 

asteeseen. Yleisintä uskonnollista kokemusta kutsutaan  vahvistavaksi 

kokemukseksi. Sillä tarkoitetaan yhtäkkistä tunnetta tai intuitiota, joka vahvistaa, 

että jokin uskomus on totta. Ihminen tuntee tai ymmärtää, että jumaluus todella on

läsnä. Toiseksi tyypillisin kokemus on vastavuoroinen. Tällaisessa kokemuksessa 

ihminen aistii yliluonnollisen läsnäolon, mutta tuntee samalla, että yliluonnollinen

40 Glock & Stark 1965, 19-38.
41 Räsänen 1991, 124.
42 Furseth & Repstad 179, 2006.
43 Räsänen 1991, 124.
44 Niemelä, Kati 2003, 189.
45 Holm 2004, 43.
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taho tulee myös tietoiseksi ihmisestä. Kolmas uskonnollinen kokemus on 

luonteeltaan ekstaattinen. Ihmisen ja jumaluuden tai muun yliluonnollisen suhde 

syvenee pelkästä toisen läsnäolon merkillepanosta jonkinlaiseksi ystävyydeksi tai 

jopa rakkaudeksi. Esimerkkinä ekstaattisesta kokemuksesta voidaan mainita 

esimerkiksi helluntailaisuuden piirissä ilmenevä Pyhän Hengen kosketus, joka voi

näyttäytyä esimerkiksi huutamisena tai kielilläpuhumisena.  Neljäs kokemuksista 

on voimakkain ja myös harvinaisin: sitä kutsutaan ilmoituskokemukseksi. Ihminen 

kokee, että hän on jumaluuden luotettu kumppani, joka voi vastaanottaa 

jumalallisia ilmoituksia ja viestejä. Viestit voivat tulla esimerkiksi merkkeinä, 

mutta usein miten ne ovat verbaalisia. Kaikki edellä mainitut uskonnollisen 

kokemuksen asteet voivat pitää sisällään näkyjä, mutta äänien kuuleminen liittyy 

ainoastaan kolmeen vahvimpaan uskonnolliseen kokemukseen. Yleensä ihmisen 

kuulema jumalallisen tahon puhe sisältää jonkin viestin ihmiselle. Tämä 

tarkoittaa, että jumaluuden täytyy olla myös tietoinen ihmisen olemassaolosta.46

2.5 Uskonnollinen kääntymys

Tässä tutkielmassa käytetään uskonnollista kääntymystä ja uskoontuloa toistensa 

synonyymeinä. Uskonnollisen kääntymyksen määritelmät vaihtelevat. 

Kristinuskon mukaan uskoontulo tarkoittaa pahan hylkäämistä ja suhteen luomista

Jumalaan uskon kautta. Joidenkin tutkijoiden mukaan uskoontulo on yhtäkkinen 

radikaali muutos ihmisen uskomuksessa ja tavoissa. Lewis R. Rambo kuitenkin 

muistuttaa, että kääntymyksen tyypittely sopii lähinnä akateemiseen 

kielenkäyttöön, mutta ei välttämättä sovi oikeiden ihmisten kokeman uskoontulon 

määrittelemiseen.47

Rambon mukaan kääntymys tai uskoontulo mahdollistaa ihmiselle 

juurtumisen yhteisöön, jolla on monipuolinen historia, mutta myös nykyhetki ja 

tulevaisuus. Kuuluminen johonkin uskonnolliseen  yhteisöön saattaa tarjota turvaa

ja neuvoja ja eräänlaisen viitekehyksen toiminnalle. Rituaalit ja symbolit tuovat 

järjestystä ja tarkoitusta elämään. Jakamalla nänä uskomukset ja kokemukset 

ihminen voi kohdata toisen ihmisen syvemmällä tasolla. Rambo määrittelee 

termin kääntymys tarkoittamaan siirtymistä uskon puuttumisesta uskoon 

46 Glock & Stark 1969, 41-55.
47 Rambo 1993, 5-6.
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sitoutumiseksi, kääntymistä johonkin uuteen uskoon, tai saman uskonnon sisällä 

siirtymistä toisenlaiseen uskonnolliseen orientoitumiseen.48

McGuiren mukaan uskonnollisen kääntymys tarkoittaa muutosta ihmisessä 

itsessään samanaikaisesti ihmisen merkitysjärjestelmän kanssa. McGuire 

tarkoittaa ihmisen merkistyssysteemillä laajempaa kokonaisuutta, joka koostuu 

muistakin kuin uskontoon liittyvistä merkistyksistä. Hänen mukaansa 

uskonnolliseen kääntymykseen liittyy merkistysten muuttumista myös muilla kuin

uskonnollisilla elämänosa-alueilla. Uskonnollinen kääntymys muuttaa ihmisen 

maailmankuvaa, hänen paikkaansa maailmassa ja suhteessa muihin ihmisiin.49 

Kääntymistä tutkittaessa tulisi ottaa huomioon sen neljä ulottuvuutta: 

sosiaalinen, kulttuurinen, henkilökohtainen ja uskonnollinen. Jotta kääntymystä 

pystyisi ymmärtämään mahdollisimman monipuolisesti, tutkimukseen tulisi 

soveltaa monia eri tieteenaloja aina atropologiasta uskontotieteeseen.50

McGuire kuvailee kolmea erilaista kääntymyksen tapaa: 1) Radikaali 

muutos ihmisessä itsessään ja tämän merkitysjärjestelmässä, kun ihminen kääntyy 

esimerkiksi hyvin radikaaleista uskonnollisista liikkeistä toisiin 2) 

Uskonnollisuuden lujittuminen. Ihminen on saattanut harjoittaa jotakin uskoa jo 

aiemmin, mutta uskonnollisuuden lujittumisessa heidän käsityksensä itsestään ja 

merkitysjärjestelmänsä poikkeaa suuresti vanhasta 3) Uudelleen vakuuttumisessa 

tapahtuu jonkinlainen muutos omassa itsessä ja jo aiemmassa 

merkitysjärjestelmässä. Muutos saattaa tapahtua esimerkiksi ihmisen omassa 

identiteessä. Tällainen uskonnollinen kääntymys on tyypillistä esimerkiksi 

nuorille ihmisille, jotka löytävät uudenlaista merkitystä uskosta johon ovat 

kasvaneet lapsesta asti.51

Jorma Niemelä on tutkinut uskonnollista kääntymistä ja sen suhdetta 

kristilliseen päihdehoitoon. Niemelän mukaan kääntymyksen perustaa voidaan 

kutsua hengelliseksi oivallukseksi tai niiden sarjaksi.52 Niemelän mukaan ihmisen 

löytäessä suhteen Jumalaan myös hänen suhteensa itseensä ja muuhun maailmaan 

muuttuu. Hänen tutkimuksessaan uskonnollisen kääntymyksen kokeneet olivat 

oivaltaneet armon, anteeksiantamuksen ja syyllisyydestä vapautumisen 

merkityksen. Tutkimukseen osallistuneet olivat kokeneet syyllisyyttä muun 
48 Rambo 1993, 2.
49 McGuire 1997, 71.
50 Rambo 1993, 7.
51 McGuire 1997, 71-73.
52 Niemelä 1999, 84.
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muassa koko entisestä elämäntavastaan sekä kärsimyksestä, jota olivat 

aiheuttaneet läheisilleen ja ympäristölleen. He kokivat, että heidän moraalinsa 

muuttui ”sisäisen uudistumisen” kautta, eikä sääntöjen tai määräysten myötä.  

Tutkimukseen osallistuneista osa koki välittömästi käännyttyään vapautuksen 

päihteidenkäytöstä, mutta se ei ratkaisut kaikkia heidän muita ongelmiaan.53 

Samaan jotopäätökseen tulivat myös Lamminen ja Meskanen opinnäytetyössään, 

jossa he haastattelivat kolmea uskossa olevaa entistä miesvankia.54 Päihteistä 

vapautuminen antoi kuitenkin tilaisuuden korjata myös muita ongelma-alueita.55 

Uskonnollisten suomalaisten moraalikäsityksiä voi kuitenkin olla hankala 

mitata, koska kirkko on toiminut vuosisatoja moraaliauktoriteettina. Kirkon 

alkuperäiset moraalikäsitykset ovat vaikuttaneet arvoihin ja asenteisiin, jotka 

mielletään ennemminkin kaikkia suomalaisia koskettaviksi yhteiskunnallisiksi 

arvoiksi. Ei voida siis suoraan tulkita, että esimerkiksi varastamisen vääränä 

pitäminen johtuisi henkilön kristillisestä maailmankatsomuksesta.56

2.6 Usko selviytymiskeinona

Vankilaan joutumisen voidaan katsoa olevan kriisitilanne. Sillä selitetäänkin 

vankien aktiivista uskonnollisuutta.57Johan Cullberg on esittänyt, että ihmisen 

joutuessa uudenlaiseen elämäntilanteeseen, jossa hänellä ei ole opittuja keinoja 

reagoida tarvittavalla tavalla ja hallita tilannetta, voi hänelle aiheutua psyykkinen 

kriisi. Kriisit jaotellaan yleensä kahteen eri luokkaan: traumaattiseen ja 

kehityskriisiin. Traumaattisessa kriisissä ihminen kohtaa ulkoisen tapahtuman, 

jonka kokee uhkaavan fyysistä olemassaoloaan, sosiaalista identiteettiään tai 

muuta päämäärää. Kehityskriisiksi luokitellaan elämään kuuluvat tavalliset 

tapahtumat, kuten esimerkiksi lasten saaminen ja vanheneminen.58  Mirjam Wallin

toteaa opinnäytteensä johtopäätöksissä, että vankilaan joutuminen ei näyttäydy 

ainoastaan yhtenä kriisinä, vaan se sisältää useampia kriisejä, joista kaikista on 

selviydyttävä. Erityisesti pitkäaikaiseen vankeuteen joutuminen on hänen 

mukaansa niin vahva kriisikokemus, että sen seuraukset näkyvät vielä 

53 Niemelä 1999, 294-295.
54 Lamminen & Meskanen 2000, 38.
55 Niemelä 1999, 294-295.
56 Ketola, Kääriäinen & Niemelä 2007, 63-67, 83.
57 Kylätasku 2015.
58 Geels & Wikström 2009, 328.
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vapauteenkin päästessä.59 Myös Ahola tuo tutkielmassaan esiin sen, että myös 

entiset vangit tarvitsevat tukea selviytymiseen myös vapautumisen jälkeen.60

 Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan naisvangit käyttävät muun muassa 

uskontoa  selviytyäkseen vankeusajasta. Muita yleisesti selviytymistä edistäviä 

tekijöitä olivat äitiys ja ihmissuhteet. Uskonnon asema on vahva amerikkalaisessa 

vankilakulttuurissa ja kristillisiä palveluita on vankilassa runsaasti tarjolla. 

Vankilassa järjestetään säännöllisesti rukousryhmiä ja jumalanpalveluksia, ja 

tutkimuksessa haastatellut vangit kertoivat rukoilevansa myös vapaa-ajallaan 

yksin ja yhdessä. Suurin osa naisista turvautui kristinuskoon selviytyäkseen 

vankila-olosuhteissa. Haastatteluissa tuli esiin, että naiset pyrkivät 

rationalisoimaan vankilaan joutumistaan ajattelemalla, että he olivat joutuneet 

sinne Jumalan tahdosta. Hengellisyys ja usko auttoivat heitä kestämään vankeutta 

ja valoivat heihin uskoa paremmasta tulevaisuudesta. Jotkut haastatelluista 

sanoivat, että olivat antaneet elämänsä Jumalan käsiin. Naiset kokivat 

kristillisyyden vahvistavan heitä, mutta samaan aikaan sen harjoittaminen vei 

heidän huomionsa pois heitä kohdanneesta epäoikeudenmukaisuudesta sekä 

vankilassa ja ympyröivässä yhteiskunnassa. Naisten uskonnollisuus on siis 

mieluisaa sekä vankilan henkilökunnalle että yhteiskunnalle laajemmin. Naisten 

osallistuminen Raamatun opiskeluun ja rukousryhmiin auttaa naisia osoittamaan, 

että he ovat hyviä vankeja ja potentiaalisesti hyviä äitejä, jotka ansaitsevat sen, 

että voivat tavata lapsensa.61 

Eloranta selvitti pro gradu-tutkielmassaan muun muassa uskon merkitystä 

nykyisille ja entisille miesvangeille. Tuloksissa hän tuo esiin, että usko on 

muuttanut haastateltavia ihmisinä ja toiminut voimana vaikeuksissa. Usko muutti 

miesten luonnetta rauhallisemmaksi ja auttoi heitä pysymään poissa vaikeuksista, 

muun muassa päihteiden käytöstä.62 Haastatellut harjoittivat uskoaan muun 

muassa rukoilemalla ja lukemalla Raamattua ja käymällä hengellisissä 

tilaisuuksissa. Vankilassa olleet miehet kävivät useammin tilaisuuksissa, kuin 

vapaudessa olevat.63 

59 Wallin 2015, 93-96.
60 Ahola 2006, 78.
61 Thomas & Zaitzow 2003, 83-85.
62 Eloranta 1999, 126
63 Eloranta 1999, 127.
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Niemelän tutkimukseen osallistuneet kehittivät hengellisyyteen liittyviä 

keinoja, joilla välttää päihteisiin sortuminen.64 Keinot olivat hyvin samantyyppisiä

kuin mitä Eloranta luettelee yllä.65 Niemelän haastatelemat miehet saivat apua 

rukoilemisesta, Raamatun lukemisesta, muiden uskovien tuesta ja hengelliseen 

toimintaan osallistumisesta He saattoivat käyttää apukeinona myös eräänlaista 

”uskovaisen roolisuojan” taakse menemistä.66

64 Niemelä 1999, 294-295.
65 Eloranta 1999, 127.
66 Niemelä 1999, 294-295.
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3. Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteuttaminen

3.1 Tutkimustehtävä  
Tutkimustehtäväni on haastatteluiden avulla tutkia mikälainen merkitys  

uskonnollisuudella on  ollut naisvangeille vankilassa ja vapautumisen jälkeen 

siviilielämässä. Olen kiinnostunut siitä, antaako kristillinen usko erityisiä 

voimavaroja sopeutua uudenlaisiin elämäntilanteisiin. 

Tutkimuskysymykset: 

1. Mikä uskonnollisuuden merkitys on vankilassa?

2. Mikä uskonnollisuuden merkitys on vankila-ajan jälkeisessä    

siviilielämässä?

           3. Minkälaisia voimavaroja usko antaa?

Haastateltavien tulee olla vapautuneita vankeustuomion suorittaneita naisia, jotka 

ovat osallistuneet kristillisen seurakunnan tai muun yhteisön järjestämään 

toimintaan tai harjoittaneet itsenäisesti uskoaan vankeusaikanaan.

3.2 Tutkimusaineisto ja sen keruu
Tutkielmani on luonteeltaan kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. 

Aineistonkeruu ajoittuu vuosien 2017-2019 ajalle. Aktiivista 

aineistonkeruuta oli kuitenkin vain muutamia jaksoja tuona aikana. 

Sopivien henkilöiden löytäminen osoittautui erittäin haastavaksi. Olen

ollut yhteydessä lukemattomiin järjestöihin, seurakuntiin ja vapaisiin 

uskonnollisiin yhteisöihin löytääkseni haastateltavia. Olen myös pyytänyt apua 

tutkijoilta ja vankien ja entisten vankien kanssa työskenteleviltä tahoilta. Olen 

saanut paljon myönteistä palautetta graduni aiheesta ja työtäni on pidetty 

arvokkaana ja tärkeänä. Tästä huolimatta entisiä naisvankeja on hyvin vaikea 

tavoittaa. Alla olevassa kaaviossa olen havainnollistanut tahoja joihin olen ollut 

yhteydessä hankkiessani tutkimusaineistoani.
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KAAVIO 1. Tutkimusaineiston hankkiminen

Haastatellut löytyivät lopulta erään järjestön, seurakunnan työntekijöiden ja 

tuttavan kautta. Haastattelujen ajankohtien sopiminen oli usein hyvin työlästä ja 

haastateltavat pyrkivät siirtämään ajankohtaa hyvin lyhyellä varoitusajalla. 

Ainoastaan yksi haastateltava ei lopulta tullut paikalle sovittuna ajankohtana eikä 

vastannut enää soittoihini tai viesteihini. 

 Lopulliseen työhön päätyi viisi naista, jotka kaikki asuvat Etelä-Suomessa. 

Haastateltavat ovat iältään 37-63-vuotiaita perheellisiä naisia, jotka ovat 

suorittaneet yhden tai useamman vankilatuomion. Haastatteluhetkellä vankilasta 

vapautumisesta oli 1-12 vuotta. En halunnut kysyä heiltä suoraan vankilaan 

joutumisen syitä, koska se ei ollut tutkimukseni kannalta oleellista. Tästä 

huolimatta kaikki haastateltavat kertoivat sen jossakin vaiheessa haastattelua. 

Haastateltavista  kolme on saanut vankilatuomion erilaisista väkivalta- tai 

henkirikoksista ja kaksi omaisuusrikoksista. Kaikki haastateltavat ovat 

suorittaneet tuomionsa useassa eri vankilassa ympäri Suomea.

Aineistonkeruumenetelmänä käytän haastatteluita. Haastattelu on yksi 

yleisimmistä laadullisen tutkimuksen menetelmistä. Haastattelun avulla on 

yksinkertaisinta selvittää mitä ihminen ajattelee, ja menetelmän etuna on se, että 
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haastattelija voi tarvittessa esittää esimerkiksi tarkentavia kysymyksiä. 

Haastattelukysymykset tai vähintään tutkimuksen aihe on suositeltavaa antaa 

haastateltavalle tutustuttavaksi etukäteen. Tämä on sekä eettisesti perusteltua että 

lähes välttämätöntä, jotta saadaan henkilö ylipäätään suostumaan 

haastateltavaksi.67 Olen esitellyt lyhyesti tutkielmani aiheen yhteyshenkilöilleni, 

jotka ovat puolestaan kertoneet tutkimuksestani haluamallaan tavalla mahdollisille

haastateltaville. Olen myös antanut mahdollisuuden tutustua kysymysten 

teemoihin etukäteen ja antanut esimerkkejä kysymyksistä. Kukaan haastateltavasti

ei pyytänyt saada nähdä tarkempia teemoja tai haastattelurunkoa etukäteen. 

Kaikki haastateltavat ovat kuitenkin olleet tietosia tutkielman aihepiiristä ennen 

haastattelua. 

Olen tehnyt sekä puhelinhaastatteluja että tavannut henkilökohtaisesti 

haastateltavan, mutta en ole kummassakaan tapauksessa kirjannut ylös 

yksityiskohtaisesti sitä kuinka haastateltava esimerkiksi reagoi kysymyksiin.  

Puhelinhaastatteluissa havainnointi olisi huomattavasti haastavampaa kuin 

kasvokkain tavattaessa, joten tein päätöksen, että en kirjaa havaintoja ylös, vaan 

keskityn vuorovaikutustilanteeseen.

Käytän haastattelumuotona teemahaastattelua eli puolistrukturoitua 

haastattelua. Olen laatinut etukäteen neljä teemaa: tausta, usko vankilassa, usko 

siviilielämässä ja tulevaisuus. Näiden teemojen alle olen listannut tarkentavia 

kysymyksiä. Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltavan tulkinta asioista 

korostuu, samoin se minkälaisia merkityksiä he antavat erilaisille asioille. Tässä 

haastattelumuodossa voidaan myös itse päättää esitetäänkö kaikki samat 

kysymykset kaikille haastateltaville ja onko kysymysten asettelu oltava täsmälleen

samanlainen. Joka tapauksessa teemahaastattelussa pyritään etsimän vastauksia 

ennalta asetettuun tutkimustehtävään ja se on lähellä syvähaastattelua.68 

Haastattelutilanne on vuorovaikutustilanne, jossa olen saattanut esittää 

yksilökohtaisia lisäkysymyksiä, mikäli olen katsonut sen tarpeelliseksi. En ole 

välttämättä esittänyt kaikkia laatimiani kysymyksiä kaikille, vaan haastateltavat 

ovat saaneet puhua melko vapaasti antamani aiheen ympäriltä. 

Haastatteluita ohjasi siis valitsemani teema ja laatimani kysymykset. Siitä 

huolimatta haastatteluista syntyi syvempiä keskusteluita, joissa haastateltavat 

67 Tuomi & Sarajärvi 2018, 84-86.
68 Tuomi & Sarajärvi 2018, 87-88.
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avasivat laajasti elämäänsä. He kertoivat hyvin avoimesti elämästään ja 

perheestään sekä kohtaamistaan vaikeuksista. Kaikki haastateltavat kertoivat 

hyvin henkilökohtaisia asioita muun muassa terveydentilastaan. Haastattelujen 

kaikki sisältö ei välttämättä liittynyt suoraan kysymyksiini, mutta auttoi 

hahmottamaan paremmin esimerkiksi vankilaan joutumisen syitä ja uskonnon 

merkitystä haastateltavien elämässä ylipäätään. 

Pyysin lupaa saada nauhoittaa haastattelut ja kaikki haastateltavat suostuivat

tähän. Varasin haastatteluja varten aikaa noin 1,5h. Puhelinhaastattelut tein 

kotonani ja kasvokkain tehdyt haastattelut tehtiin erilaisissa julkisissa tiloissa, 

joissa oli mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti. Haastattelut kestivät ½ – 

1,5 tuntia. 

3.3 Analyysimenetelmän kuvaus

Analysointitapana käytän aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin 

tarkoitus on saada kuva tutkittavasta asiasta tiivistetyssä muodossa, ja sen jälkeen 

siitä tulee tehdä johtopäätöksiä.69

Aineistolähtöinen sisällönanalyysissä on kolme vaihetta: aineiston 

redusointi eli pelkistäminen, klusterointi eli ryhmittey ja abstrahointi eli 

teoreettisten käsitteiden luominen. Ennen varsinaista analyysiä haastattelut 

kuunnellaan ja litteroidaan, jonka jälkeen niiden sisältöön perehdytään 

tarkemmin.70  Aivan aluksi litteroin eli puhtaaksikirjoitin kaikki haastattelut. 

Litteroinnin yhteydessä merkitsin tekstiin tähdellä ne kohdat, jotka vaativat 

anonymisointia. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 83 sivua. Haastatteluiden 

kestoissa oli eroja, mutta kesto ei suoraan korreloinut litteroidun tekstin määrään. 

Myöskään sillä oliko haastattelu tehty puhelimitse vai kasvokkain ei välttämättä 

ollut yhteyttä siihen, kuinka paljon litteroitua tekstiä syntyi. Valmiin litteroidun 

tekstin määrään vaikutti eniten kysymyksessä olleen henkilön avoimuus ja 

puhenopeus. Litteroinnin jälkeen luin tekstit useaan kertaan huolellisesti läpi. 

Nimesin jokaisen haastattelun numerolla ja kirjaimella, joista muodostuu siis 

koodi, jonka perusteella voidaan päätellä esimerkiksi mitä lainaukset kuuluvat 

kullekin haastateltavalle. Litteraatit on nimetty juoksevalla numerolla, jossa 

numero 1 viittaa ensimmäisenä tehtyyn haastatteluun, numero 2 toisena tehtyyn 

69 Tuomi & Sarajärvi 2018, 117.
70 Tuomi & Sarajärvi 2018, 122-127.
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haastatteluun ja niin edelleen. Kaikki litteraatit saivat myös kirjaimen N, joka 

viittaa haastateltavaan sukupuoleen. Numeroiden lisäksi käytin kirjainta, jotta 

esimerkiksi alaviitettä on helpompi lukea. Koodi N1 viittaa siis ensimmäisenä 

tehtyyn haastatteluun. Sen lisäksi kirjoitin koodin perään vuosiluvun jolloin 

haastattelu on tehty.

Tämän jälkeen määritetään analyysiyksikkö. Analyysiyksikkö voi olla 

esimerkiksi yksi sana tai lause.71  Valitsin analyysiyksiköksi yhden 

ajatuskokonaisuuden. Analyysiyksikköni saattaa siis koostua useista virkkeistä. 

Ennen pelkistämistä merkitsin litteraatteihin eri väreillä analyysiyksiköitä, jotka 

sopivat muodostamieni teemojen alle. Tämän jälkeen poimin analyysiyksiköt 

teemojen alle: Perustiedot, uskonnollisuus ennen vankilaa, uskonnollisuus 

vankilassa, uskonnollisuus siviilielämässä ja uskon merkitys tulevaisuudessa. 

Teemat olin merkinnyt eri väreillä, jolloin ne on helpompi erottaa toisistaan. 

Lisäksi muodostin muutamia muita kategorioita, jotka eivät suoraan liity 

tutkimustehtävääni, mutta joista olen kiinnostunut. Näitä kategorioita ovat muun 

muassa: miksi vankilassa olleita naisia on niin vaikea tavoittaa ja perhesuhteet. 

Kokosin litteraateista myös tekstin, joka ei ollut lainkaan relevantti tutkimukseni 

kannalta. Tämä teksti koostuu pääasiallisesti haastateltavien omasta elämästään 

kertovasta puheesta, joka käsittelee nykyistä työtä, perhesuhteita ja mielialaa. Tätä

tekstiä en analysoi lainkaan. 

 Varsinainen analyysi aloitetaan pelkistämisellä, jossa aineistosta tiivistetään

ja karsitaan epäolennainen pois. Tutkimustehtävä ohjaa pelkistämistä, ja siinä 

etsitään tehtävälle olennaisia ilmauksia.72 Pelkistin valitsemani analyysiyksiköt 

yksinkertaistamalla alkuperäisilmauksia. Tässä vaiheessa huomasin, että 

analyysiyksiköissä saattoi olla useita pelkistettyjä ilmauksia. Merkitsin nämä 

erikseen, jotta osaisin ottaa sen huomioon seuravaassa analyysin vaiheessa. 

Tämän jälkeen listasin kaikki pelkistetyt ilmaisut allekkain.

Seuraavaksi klusteroin eli ryhmittelin aineistosta poimitut 

alkuperäisilmaukset etsien niistä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. 

Ryhmittelyssä samaa asiaa tarkoittavat asiat kootaan luokaksi, ja nimetään sisältöä

vastaavalla termillä. Ryhmittely aloitetaan alaluokasta, josta edetään yläluokkaan, 

pääluokkaan ja lopulta yhdistävään luokkaan.73 Aloitin ryhmittelyn ensimmäisestä

71 Tuomi & Sarajärvi 2018, 122.
72 Tuomi & Sarajärvi 2018, 123.
73 Tuomi & Sarajärvi 2018, 124
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analyysini osasta, jota ohjaa tutkimusteemani uskonnollisuuden merkityksestä 

vankilassa. Leikkasin pelkistetyt ilmaukset paperista erikseen, jotta niistä on 

helpompi muodostaa alaluokkia. Alaluokiksi muodostui muun muassa 

osallistuminen uskonnollisiin tilaisuuksiin, usko tuo turvaa, uskoontulo. Jatkoin 

ryhmittelyä yhdistelemällä alaluokista yläluokkia. Yläluokat yhdistin vielä 

pääluokiksi. 

Ryhmittelyn jälkeen seuraa abstrahointi, jossa muodostetaan teoreettisia 

käsitteitä. Ryhmittely on oikeastaan osa abstrahointia, jossa alkuperäisilmauksista 

edetään teoreettisiin käsitteisiin ja lopulta johtopäätöksiin.74 Jouduin palaamaan 

useaan otteeseen alkuperäisilmauksiin, jotta saatoin varmistua siitä, että koko 

analyysissä säilyy yhteys haastateltuun aineistoon. Lopulta yläluokat muodostivat 

kaksi yhdistää luokkaa, jotka olivat Uskonnollisuuden merkitys vankilassa ja 

Uskonnollisuuden merkitys siviilielämässä. Näin sain vastaukset 

tutkimustehtävääni ja kuvauksen tutkimuskohteestani. 

3.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
Tutkimuksen eettisyys kuuluu erottomattomasti yhteen luotettavuuden ja 

tutkimuksen uskottavuuden kanssa.75 Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta 

on kuitenkin vaikeaa määritellä, koska siitä on hyvin erilaisia käsityksiä ja 

perinteitä.76 Luotettavuuden arvioinnissa tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, 

jossa kaikkien osien tulee olla suhteessa toisiinsa.77 

Tuomi ja Hirsjärvi ovat listanneet tutkimuksen kokonaisuudesta asioita, 

jotka helpottavat luottettavuuden tarkastelua.78 Ensin on selvitettävä mitä tutkitaan

ja miksi. Olen tutkinut uskonnollisuuden merkitystä vankilassa ja sen jälkeisessä 

siviilielämässä sekä uskosta saatavia voimavaroja. Valitsin aiheen, koska minua 

kiinnostaa, mitä uskonnollisiksi itsensä mieltävät ihmiset kokevat uskosta 

saavansa haastavissa elämäntilanteissa. Halusin haastatella tutkimustani varten 

nimenomaan entisiä naisvankeja, koska heidän uskonnollisuuttaan on tutkittu 

hyvin vähän. Mielestäni aihe on tärkeä, koska siten voidaan tarkastella 

esimerkiksi sitä, mitä kristilliset kirkot ja seurakunnat voivat tehdä auttaakseen 

vankeja ja entisiä vankeja. Tutkimusta aloittaessani ajattelin, että uskosta on ollut 

74 Tuomi & Sarajärvi 2018, 125-126.
75 Tuomi & Sarajärvi 2018, 149-151.
76 Tuomi & Sarajärvi 2018, 158.
77 Tuomi & Sarajärvi 2018, 163.
78 Tuomi & Sarajärvi 2018, 163-164.
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apua selviytymisessä vankila-ajasta ja toisaalta myös myöhemmin siviilielämässä.

Toisaalta ajattelin myös, että kenties uskonnollinen vakaumus on jollakin tavalla 

jäänyt vankilaan, kun pääsy takaisin siviilielämään on koittanut. Arvelin, että tämä

voisi toteutua erityisesti siinä tapauksessa, että vanki on kokenut hyvin 

voimakkaan ja äkillisen uskoontulon vankilassa. Ajatukseni sen suhteen on 

muuttunut. Ymmärrän, että tässä on yksilökohtaisia eroja. En kuitenkaan enää 

pidä todennäköisenä sitä, että henkilökohtainen usko unohtuisi siviilielämässä. 

Välttämättä elämäntapa vapaudessa ei vastaa tavallista käsitystä kristillisten 

hyveiden mukaisesta, mutta se ei tarkoita, että ihmisen oma usko katoaisi 

mihinkään. 

Myös tutkimuksen eettisyys tulee ottaa huomioon jo tutkimusaihetta 

valittaessa. Tässä tulee huomioida aiheen valintakriteeri ja kenen ehdoilla 

kyseinen valinta tehdään. Tutkimuksen kohdistuessa ihmisiin tulee kiinnittää 

erityisesti huomioita siihen, miten heitä informoidaan tutkimuksen aiheesta ja 

miten heiltä saadaan suostumus tutkimukseen. Tutkimushenkilön tulee saada 

riittävästi tietoa tutkimuksen kulusta ja hänen tulee ymmärtää hänelle annettu 

tieto. Henkilön tulee myös antaa suostumus tutkimukseen vapaaehtoisesti.79 

Valitsin tutkielmani aiheen oman kiinnostukseni pohjalta, valintaa ohjasi siis 

ainoastaan henkilökohtainen kiinnostukseni. Löysin haastateltavani 

yhteyshenkilöiden kautta, mutta olin yhtä lukuunottamatta kaikkien 

haastateltavien kanssa yhteydessä ennen varsinaista haastattelutilannetta. Kerroin 

kaikille jo etukäteen tutkimusaiheeni ja esimerkkejä kysymyksistä. Haastattelun 

aluksi kerroin vielä kertaalleen mitä aihetta tutkin ja mitä tarkoitusta varten. 

Kaikki haastateltavani antoivat suostumuksen haastatteluun vielä suullisesti ennen

varsinaisen haastattelun aloitusta.

Nils G. Holm tuo uskontopsykologian kautta tutkimuksen eettisyyteen oman

näkökulmansa. Hänen mukaansa uskontoa tutkittaessa tulee olla tietoinen siitä, 

että uskonto kuuluu ihmisen henkilökohtaisimpaan alueeseen. Henkilökohtaiseen 

uskoon liittyviä asioita ei välttämättä kerrota helposti muille, Holm kirjoittaa. 

Hänen mukaansa aineistonhankinta voi tästä syystä aiheuttaa haasteita.80 

Haastatteluja tehdessäni olen pyrkinyt painottamaan haastateltaville sitä, että 

keskustelut ovat luottamuksellisia ja että haastattelunauhat ja niistä tehdyt 

79 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1998, 27-28.
80 Holm 2004, 43.
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litteroinnit tuhotaan, kun tutkielma on palautettu. Olen kiinnittänyt myös erityistä 

huomiota tutkielmassani käytettyjen haastateltavien lainauksien anonymisointiin, 

jotta haastateltavat eivät ole sitä kautta tunnistettavissa. Kasvokkain tehdyt 

haastattelut on tehty eri järjestöjen tiloissa ja haastateltavat ovat saaneet olla 

vaikuttamassa paikkavalintaan. Puhelinhaastattelut tein yksin kotonani, joten 

kenelläkään ei ole ollut mahdollisuutta kuulla käytyjä keskusteluja.

Olen myös pyrkinyt suhtautumaan haastateltaviin avoimesti ja ystävällisesti,

jotta he ovat voineet kokea puhuvansa luottamuksellisesti henkilökohtaisista 

asioistaan. Haastattelutilanteissa olen pyrkinyt neutraaliin ilmaisuun ja välttämään

voimakasta reagointia kuulemiini asioihin. Olen pyrkinyt pysymään objektiivisena

enkä ole ottanut kantaa haastateltavien kuvailemiin tekoihin tai mielipiteisiin. 

Ennen ja jälkeen haastattelun on myös kiittänyt heitä osallistumisesta.  

Tutkimustyössä tulee pyrkiä välttämään kaikenlaista epärehellisyyttä. 

Huomiota tulee kiinnittää erityisesti toisten tutkijoiden tekstien käyttämiseen ja 

tarvittavaan viittaustekniikkaan. Tutkimustuloksia ei tule myöskään yleistää eikä 

kaunistella. Raportoinnissa on kiinnitettävä huomiota huolellisuuteen ja myös 

tutkimuksen puutteet on tuotava selkeästi esille.81 Olen pyrkinyt erityiseen 

huolellisuuteen viitatessani toisten tutkijoiden tutkimuksiin ja tutkimustuloksiin. 

Selostan tarkasti käyttämäni analyysimenetelmän miten olen soveltanut sitä tähän 

tutkimukseen. Omassa pohdinnassani ja johtopäätöksissäni arvioin  realistisesti 

tutkielmani puutteita ja ansioita.

Tutkimuksen kesto on ollut verrattain pitkä, vähän yli kaksi vuotta. Tämä 

johtuu henkilökohtaisessa elämässäni tapahtuneista muutoksista. En ole tehnyt 

tutkimusta aktiivisesti koko tuota aikaa, vaan vuosien aikana on ollut muutamia 

aktiivisia jaksoja. Tutkimuksen tekemisen kesto ei ole ollut ideaali, mutta toisaalta

mielestäni omat ajatukseni ovat jäsentyneet, ja olen pystynyt ottamaan huomioon 

asioita, joita en ehkä lyhyessä ajassa olisi tullut ajatelleeksi. 

81 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1998, 29.
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4. Haastateltavien uskonnollinen tausta
Haastateltavien lapsuusperheiden uskonnollisuus poikkesi jonkin verran 

toisistaan. Kaksi haastatelluista naisista kertoo, että heidän lapsuudenperheensä 

eivät kuuluneet evankelis-luterilaiseen kirkkoon eivätkä muuhun uskonnolliseen 

yhteisöön. He eivät siis omien sanojensa mukaan olleet lainkaan uskonnollisia 

ennen aikuisikää.82 Toinen naisista tuli uskoon aikuisuuden kynnyksellä 18-

vuotiaana.83 

Kolme naisista kertoo tulevansa perheistä, jotka kuuluivat evankelis-

luterilaiseen kirkkoon.84 Yksi naisista kertoo käyneensä lapsena seurakunnan 

kokouksissa ja pyhäkoulussa. Lapsuudenperheessä myös puhuttiin uskonnollisista

asioista ja kannustettiin uskoon.85 Kaksi naisista kertoo rukoilleensa iltarukouksen

isovanhempansa kanssa, mutta omat vanhemmat eivät esimerkiksi käyneet 

kirkossa tai harjoittaneet uskoaan muuten. Molemmat naisista kuvailevat 

lapsuudenperheen kirkkoon kuulumisen olleen lähinnä kulttuurinen tapa, mutta 

uskonnosta ei esimerkiksi keskusteltu kotona.86

joo, kuulutaan sillee että jotenki et se kuuluu meillä tavallaan kulttuuriin tai 
koetaan niinku meiän mielestä se on niinku suomalaista kuulua kirkkoon ja 
sillai että, mut sit ei ne [vanhemmat] niinku enempää  sillai välitä87

Haastatteluhetkellä kaikki naisista määrittelevät itsensä uskoviksi.88 Heistä 

neljä kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon.89 Kaksi kirkkoon kuuluvista pitää 

kuitenkin kirkon uskonnollisuutta kyseenalaisena. Molemmat heistä puhuvat 

henkilökohtaisesta uskosta Jumalaan, joka on tärkeämpää kuin mikään 

uskonnollinen intanssi.90 

mutta mä en oo oikeestaan niin välttämättä pitäny aina kirkon uskovaisuutta 
niin kovin tota kovinkaan pätevänä, ketään arvostelematta sen enempää, kyl 
se usko tulee ihan oikeesti sieltä uudestisyntymisestä91

82 N2 2017; N4 2019. 
83 N2 2017.
84 N1 2017; N3 2017; N5 2019.
85 N1 2017.
86 N3 2017; N5 2019. 
87 N3 2017.
88 N1 2017; N2 2017; N3 2017; N4 2019; N5 2019.
89 N1 2017; N2 2017; N3 2017; N5.
90 N1 2017; N2 2017.
91 N1 2017.

25



Ainoastaan yksi naisista ei kuulu mihinkään kirkkokuntaan, mutta on 

aiemmin toiminut aktiviisena kristillisen seurakunnan jäsenenä.92

Suomalaisista kuului vuonna 2018 noin 70% evankelis-luterilaiseen 

kirkkoon.93 Suomalaiset käyvät hyvin vähän jumalanpalveluksissa, mutta 

harjoittavat uskoaan yksityisesti melko paljon. Vuonna 2015 teetetyn tutkimuksen

mukaan jopa 25% suomalaisista rukoili päivittäin.94 Uskonnollisen 

kotikasvatuksen on saanut noin puolet suomalaisista, ja noin puolet on myös 

käynyt lapsena esimerkiksi joulukirkossa tai heidän kotonaan on puhuttu 

uskonnosta. Yli puolet lapsista on oppinut kotona myös iltarukouksen. Lähes 

puolet suomalaisista oli kuitenkin sitä mieltä, että he eivät ole saaneet 

uskonnollista kotikasvatusta, vaan esimerkiksi iltarukous tai kirkon kerhossa 

käynti katsottiin kuuluvaksi suomalaiseen kulttuuriin.95

Sosiaalisella ympäristöllä on suuri merkistys siihen minkälaiseksi lapsen 

maailmankuva muodostuu.96 Todennäköisesti lapsi omaksuu arvoja, joita lähipiiri 

pitää ominaan. Ihmisen kasvaessa sosiaalinen ympäristö laajenee ja myös muilla 

kuin oman perheen arvoilla on enemmän merkitystä. Ihmisen uskonnollisuus on 

siis alati muutoksessa, ja ihminen peilaa sille antamaansa merkitystä myös muihin

ihmisiin ja maailmaan. 

Verratessa naisten lapsuusperheiden uskonnollisuutta koko Suomen 

tilastoihin käy ilmi, että kaksi naisista on kasvanut perheissä, jotka edustavat 

saman tyyppistä uskonnollisuuden tasoa kuin valtaosa väestöstä. Tätä voitaneen 

kutsua niin sanotuksi tapaluterilaisuudeksi, jossa kuulutaan kirkkoon lähinnä 

kulttuurillisista syistä, mutta uskontoa ei harjoiteta aktiivisesti ainakaan julkisesti.

92 N4 2019.
93 KT 2019.
94 Ketola 2016, 73, 78.
95 Hytönen 2016, 118.
96 McGuire 1997, 52-53.
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5. Uskonnollisuuden merkitys vankilassa

5.1 Sosiaaliset suhteet ja kontaktit
Yksi ihmisen uskonnollisuutta selittävä teoria tarkastelee uskonnollisuutta 

merkityksen ja kuulumisen näkökulmasta.97 Ihminen etsii merkitystä elämälleen, 

mutta myös yhteisöä johon kuulua.98 Toisaalta jotkut harjoittavat uskoaan 

mieluummin yksin ja toisille itse yhteisö on tärkeämpi, kuin esimerkiksi yhteisön 

tilaisuuksien uskonnollinen sisältö.99 Ihmisellä on myös mahdollisuus tehdä 

valintoja sosiaalisen ympäristönsä ja uskontonsa suhteen.100 Vankilassa ei voi 

valita sosiaalista ympäristöään, mutta siellä on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi

siihen, osallistuuko hengellisiin tilaisuuksiin vai ei. 

Kaikki haastatetellut kertovat, että vankiloissa oli tarjolla uskonnollisia 

tilaisuuksia ja mahdollisuus keskustella seurakunnan henkilökunnan kanssa.

Haastatellut myös osallistuivat vähintään johonkin uskonnolliseen toimintaan 

vankilassa.101 Alla olevassa kuviossa on esitetty hengelliset tilaisuudet, joihin 

haastatellut naiset osallistuivat vankila-aikanaan. Oikeassa sarakkeessa on 

ilmaistu kuinka moni naisista osallistui kuhunkin tilaisuuteen.

Hengelliset tilaisuudet vankila-
aikana

Osallistujat

Keskusteluryhmät 3
Jumalanpalvelukset 2
Helluntaikokoukset 2
Alfa-kurssi 1
Raamattupiiri 1
Retriitti 1
Laulutilaisuus 1
Taulukko 1. Haastateltavien osallistuminen hengellisiin tilaisuuksiin vankila-

aikana

Kaksi haastatelluista kertoo osallistuneensa sunnuntaisin pidettyyn 

jumalanpalvelukseen.102 Kolme naisista osallistui evankelis-luterilaisten diakonien

tai muiden kristillisten yhteisöjen vankilatyöntekijöiden
97 Furseth & Repstad 2006, 111.
98 McGuire 1997, 29-30.
99 Furseth & Repstad 2006, 122.
100 McGuire 1997, 53-54.
101 N1 2017; N2 2017; N3 2017; N4 2019; N5 2019. 
102 N3 2017; N5 2019.
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 pitämiin keskusteluryhmiin.103

mä kävin kyl kaikissa ja ku monet muutki. Tosi monet naisvangit ne käy tosi 
paljon noissa, että kuka tahansa tulee pitämään jotain keskustelupiiriä niin ne 
kyllä menee, et sinnä jotenki vaan että just että mä en oo helluntailainen enkä
oo ikinä ees aatellu siihen suuntaan meneväni mutta se, että siitä mä otan irti 
niinku sen mitä mä tarviin, tai niinku mun ei tarvii kaikkee sitä ottaa vaan se 
mikä tukee mun uskoo.104

Kolme haastatelluista naisista kertoo, että vangit osallistuvat erityisesti 

suljetuilla osastoilla mihin tahansa järjestettyyn keskustelutilaisuuteen, jotta 

pääsevät pois sellistä. Välttämättä motiivina ei ole tilaisuuden hengellinen luonne,

vaan halu päästä keskustelemaan kenen tahansa kanssa.105 Kaksi haastatelluista 

kertoo, kuinka ei kaivannut uskonnon harjoittamiseen lainkaan yhteistä toimintaa 

tai osallistui uskonnollisiin tilaisuuksiin vain sen takia, että pääsi sellistä pois.106 

Yksi haastatelluista osallistui keskustelupiireihin silloin tällöin, mutta oli toisinaan

vankilassa tehdystä työstä niin väsynyt, että halusi olla vain rauhassa omassa 

sellissään.107

Kaksi haastatelluista mainitsee osallistuneensa evankelisluterilaisen kirkon 

tilaisuuksien lisäksi helluntailaisten kokouksiin. Tämä oli mahdollista, kun vangit 

olivat päässeet avovankilaan. Kokoukset järjestettiin vankilan ulkopuolella, mutta 

vangit saivat osallistua niihin vartioiden saattamina.108 Kolme naisista mainitsee 

osallistuneensa ainoastaan jonkin tietyn kristillisen yhteisön järjestämään 

toimintaan tai vähintään suhtautui epäluuloisesti joihinkin vankilassa toimiviin 

uskonnollisiin tahoihin.109 Kirkkohallituksen raportin mukaan suurimmalle osalle 

vangeista ei ole merkitystä sillä, minkä kristillisen yhteisön toimintaan he 

osallistuvat.110 Haastatellut naiset ovat siis poikkeuksia tilastoihin nähden.

Vankilassa järjestettiin myös tilaisuuksia laulaa hengellisiä lauluja111, ja yksi

haastatelluista osallistui myös Alfa-kursseille ja Raamattupiiriin.112 Yksi  

haastatelluista naisista pääsi osallistumaan myös vankilan ulkopuolella 

103 N1 2017; N2 2017; N3 2017.
104 N3 2017.
105 N2 2017; N3 2017; N4 2019.
106 N4 2019; N5 2019.
107 N2 2017.
108 N1 2017; N3 2017.
109 N1 2017; N2 2017; N5 2019.
110 SEJK 2015, 25-28.
111 N2 2017.
112 N4 2019.
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järjestettyyn retriittiin. Hän kertoo, että kokemuksessa oli ”pyhyyttä” ja se 

osallistuminen oli ”ihanaa”, vaikka olosuhteet olivat askeettiset.113 Ainoastaan 

yksi haastatelluista naisista toivoi lisäksi muutakin uskonnollista toimintaa kuin 

mitä vankilassa tarjottiin. Hän toivoi, että vangeilla itsellään olisi mahdollisuus 

perustaa esimerkiksi Raamattupiiri tai osallistua vankilan ulkopuolella 

joulukirkkoon.114

Kaksi haastatelluista mainitsee erikseen papin vierailut vankilassa.115 He 

molemmat kertovat, että pappi oli tärkeä tukihenkilö monelle.116 Kolme 

haastatelluista naisista kertoo saaneensa tukea muilta uskossa olevilta ihmisiltä, 

kuten muilta vangeilta tai vankilalomilla tapaamiltaan ihmisiltä.117 Muiden 

vankien kanssa uskonaiheista keskustelleet naiset kokivat tärkeäksi sen, että oli 

joku jonka kanssa jakaa ajatuksia.118

se pastori oli niinku se jonka kaa juteltiin, sille niinku varattiin aika ja sit se 
tuli selliin juttelee tai sit mä menin sen huoneeseen ja tunti juteltiin niinku 
kaikee, ja että se oli niinku tosi iso tuki niinku alusta asti siellä ja niinku tosi 
monelle semmonen tärkee tukihenkilö119

sain mennä jouluaki viettämään heiän luo, et minut otettii sielläkii vastaan 
ihmisenä. Ja nyt mää oon sitte kuullu jälekeepäin, että tää rouva on niinku 
uskovainen, sillee tällee samalla lailla ku minäkii et ei kuuluta sitä120

Jakamalla yhteiset uskomukset ja mahdolliset uskonnolliset rituaalit voi 

kohdata toisen ihmisen syvällisemmällä tasolla.121Naiset ovat pääsääntöisesti 

kokeneet sosiaaliset kontaktit ja uskonnolliset tilaisuudet tärkeiksi vankila-aikana.

On mahdollista, että he ovat turvautuneet niihin ainoastaan siksi, että muunlaisia 

tilaisuuksia ei ole ollut tarjolla. Toisaalta heidän oman uskonnollisuutensa 

huomioon ottaen on todennäköistä, että he ovat hakeutuneet niihin juuri niiden 

sanoman vuoksi. Haastatellut ovat kertoneet saaneensa tukea muilta uskossa 

olevilta ihmisiltä, joten on todennäköistä, että he ovat myös halunneet jakaa 

yhteisiä kokemuksia heidän kanssaan. Osallistuminen erilaisiin hengellisiin 

113 N2 2017.
114 N3 2017.
115 N3 2017; N5 2019.
116 N3 2017; N5 2019.
117 N3 2017; N4 2019; N5 2019.
118 N3 2017; N4 2019.
119 N3 2017.
120 N5 2019.
121 Rambo 1993, 2.
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tilaisuuksiin on antanut ainakin mahdollisuuden tuntea olevansa osa jotakin 

muutakin kuin pelkkää vankiyhteisöä. Toisaalta osallistuminen tilaisuuksiin on 

myös mahdollisesti vahvistanut heidän uskoaan, sillä sosiaalisella ympäristöllä on 

suuri merkitys ihmisen uskonnollisuuden muovautumiseen. Yhteisten rituaalien 

kautta vankien on myös ollut mahdollista jakaa tilanteiden yhteisiä merkityksiä. 

5.2 Uskonnollisuuden muuttuminen
Kaikkien haastateltujen henkilökohtainen uskonelämä muuttui jollakin tavalla 

vankila-aikana.122 McGuiren mukaan uskonnollisuus muuttuu elämässä useasti 

ihmisen identiteetin muuttumisen myötä.123 

Haastatellut käyttivät muun muassa enemmän vapaa-aikaansa perehtymällä 

uskonnollisiin teksteihin kuin ennen vankilaan joutumistaan. Kolme 

haastatelluista kertoo lukeneensa yksin Raamattua tai muuta hengellistä 

kirjallisuutta.124  Kaksi heistä kuvailee, kuinka he lukivat vankilassa  hengellisiä 

tekstejä todella paljon ja se syrjäytti myös muun vapaa-ajan ohjelman, kuten 

television katsomisen.125

Neljä haastatelluista kertoi tiedostavansa, että heidän uskonsa vahvistui 

vankila-aikana.126 Kaksi haastatelluista kertoi tulleensa uskoon vankilassa. 

Kokemukset olivat voimakkaita, ja heidän mukaansa oli mahdollista jakaa aika 

ennen ja jälkeen uskoontulon.127 

Mä luin Raamattua, mä niinku tajuan, et yhtäkkiä mä vaan tajusin mistä tässä
puhutaan ja jotenki semmonen että joku semmonen jännä kirkkaus, sellanen 
että mieleen tuli semmonen ihan älyttömän kirkas olo ja sen jotenki huomas 
sellasena ihan erilaisena olona. Ja sillai että, että sitä vaan jotenki ymmärs 
että kaikessa tässä on järkee mun elämässä  ja sillai niinku se semmonen, 
niinku vahva ymmärrys siihen et tää kuuluu mun elämään nytte.128

Sit se toinen vanki pyys että jos mä tulisin hänen huoneeseensa tai sinne 
selliin että hän vois rukoilla mun puolesta ja sit mä menin sinne ja hän rukoili
ja ja sit tota sit Pyhä Henki tuli niin voimalla ja mulla lähti se psykoosi sit 
heti pois, et mä tulin niinku järkiin niinku saman tien.129 

122 N1 2017; N2 2017; N3 2017; N4 2019; N5 2019.
123 McGuire 1997, 53-54.
124 N2 2017; N3 2017; N4 2019.
125 N2 2017; N4 2019.
126 N2 2017; N3 2017; N4 2019; N5 2019.
127 N3 2017; N4 2019. 
128 N3 2017.
129 N4 2019.
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Naisten kokemukset olivat niin voimakkaita, että heidän kokemansa 

uskonnollinen kääntymys voidaan luokitella McGuiren luokittelun mukaan 

Radikaaliksi muutokseksi.130 Toinen naisista kuvailee lapsuudenperheensä 

kuuluneensa kirkkoon lähinnä kulttuurillisista syistä, eikä hän kokenut olleensa 

aiemmin uskossa.131 Toisen perhe ei ollut millään tavoin uskonnollinen, joten 

vankilassa tapahtunut uskoontulo oli todella voimakas muutos hänen 

maailmankuvassaan.132

Uskoontulo muutti haastateltujen elämää. Toinen haastatelluista arvelee, että

uskoontuloon vaikutti se, että hän oli saanut tuomion henkirikoksesta. Hän kertoo 

kuinka oli ennen uskoontuloaan ollut vankilassa kolme vuotta ja miettinyt 

elämäänsä ja mitä siltä haluaa. Hän koki rikoksensa niin raskaaksi, että se vaikutti 

voimakkaasti hänen uskoonsa. Haastateltu kuvailee kuinka arvosti sitä, että 

uskovat ihmiset tulivat vankilaan kertomaan kokemuksistaan, ja se kannusti häntä 

miettimään uskoon liittyviä asioita ja sen myötä hän tuli uskoon.133 Toinen 

vankilassa uskoontullut nainen kertoo, kuinka hänen tekemänsä väkivaltarikos 

tuntui niin ahdistavalta, että rukoili Jumalaa auttamaan. Päästyään 

vankilasairaalaan hän rukoili toisen vangin kanssa ja tuli silloin uskoon. 

Uskoontultuaan hän ei kertomansa mukaan tarvinnut enää lääkitystä psykoosiin ja

myös muut huomasivat hänen muuttuneen.134

Yksi haastateluista naisista kertoo tulleensa uskoon jo vuosia ennen 

vankilaan joutumistaan. Kokemus oli silloin ollut niin vahva, että hän pelkäsi sen 

vaikuttavan mielenterveyteensä. Vankilaan jouduttuaan hän koki, että hänen 

uskonsa uudistui. Uskon uudistumiseen vaikuttivat hengellisessä 

keskustelupiirissä vierailleet uskossa olevat ihmiset. Haastateltu kertoo, että siinä 

tilanteessa ”Jumala kosketti häntä”. Hän kertoo, että jos ei olisi jo ollut uskossa, 

niin olisi silloin tullut uskoon.135 

että ois vankilassahan mä sitte uudistuin niinkun. No se oli... 
reilu vuos sitte et sillon niinku Jumala kosketti mua vahvasti ja sillai niinku 
uudisti mua136

130 McGuire 1997, 71-73.
131 N3 2017.
132 N4 2019.
133 N3 2017.
134 N4 2019.
135 N2 2017.
136 N2 2017.
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Haastatellun uskonnollisuuden muutos viittaa uskonnollisuuden 

lujittumiseen, jota McGuire kuvaa yhdeksi kääntymisen muodoista. Toisaalta siinä

on merkkejä myös uudelleen vakuuttumisesta. Nainen kertoo olleensa jo aiemmin 

uskossa, mutta hänen uskonnollisuudessaan on vankilassa tapahtunut selkeä 

muutos. Hänen aiemmin kokema uskoontulonsa on ollut jo itsessään voimakas 

kokemus, mutta vankilassa tapahtunut uskon uudistuminen on muuttanut hänen 

uskonnollisuuttaan.

Tilastojen valossa vankien uskonnollisuudessa tapahtuu yleensä jokin 

muutos vankila-aikana, mutta voimakkaat uskoontulokokemukset on harvinaisia. 

Uskonnollisuuden muutos ei näyttäydy yleensä yksittäisenä tapahtumana.137 

Rambon mukaan uskonnollista kääntymystä tulisi tutkia eri tieteenaloja 

hyödyntäen, jotta siitä saataisiin mahdollsimman monipuolinen kuva.138 Se ei 

kuitenkaan ole ollut mahdollista tämän tutkielman puitteissa, vaikka varmasti 

antaisikin arvokasta lisätietoa.

Kun uskonnollisuudessa tapahtuu muutos esimerkiksi uskoontulon myötä, 

vaikuttaa se myös merkitysten muuttumiseen muilla elämänosa-alueilla. 

Uskoontulo vaikuttaa merkittävästi ihmisen käsitykseen itsestään ja muusta 

maailmasta.139 Haastatellut kokivat uskoontulon jälkeen ymmärtävänsä paremmin 

paikkaansa maailmassa ja elämän tarkoitusta. Uskoontulo paransi myös 

mielenterveydenongelmia. Haastatellut eivät yksilöineet kokemiaan muutoksia 

kovin tarkasti, mutta varsinaiset muutokset muilla elämänosa-alueilla tulivat esiin,

kun he kertoivat kuinka usko ja rukoilu oli auttanut heitä.  

5.3 Usko hyvinvoinnin edistäjänä
Vankilaan joutuminen voidaan nähdä kriisinä ja vankila-aikana vanki saattaa 

kokea useita psyykkisiä kriisejä.140 Vankilassa ei kuitenkaan haastatellun mukaan 

ole saatavilla terapiaa tai varsinaista keskusteluapua.141 Sosiaalisten kontaktien 

lisäksi haastatellut kokivatkin saaneensa vankilassa henkistä tukea omasta 

uskostaan ja uskonharjoituksesta yksin.142 

137 SEJK 2015, 28-29.
138 Rambo 1993, 7.
139 McGuire 1997, 71.
140 Wallin 2015, 93-96.
141 N3 2017.
142 N1 2017; N2 2017; N3 2017; N4 2019; N4 2019.
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Neljä haastatelluista kertoo harjoittaneensa uskoaan yksin sellissään.143 

Kaksi haastatelluista kuvailee, kuinka he kokivat saavansa rukoilemisesta apua.144 

Toinen heistä kertoo, kuinka hänen täytyi selvittää tekemänsä rikokset itsensä ja 

Jumalan kanssa, ja kuinka hän sai rukoilemisesta apua esimerkiksi 

nukahtamiseen.145 Toinen rukouksesta apua saanut kuvailee, kuinka Jumala esti 

häntä tekemästä itsemurhan vankilassa ja kuin hän sai rukouksen kautta myös 

apua pahaan oloonsa.146

Sinä päivänä kun mä rukoilin Jeesusta et auta Jeesus tai et niinku että 
jos oot Jeesus olemassa niin pelasta mut ja pyydän Jeesus että pääsisin 
niinku vankisairaalaan, nii sit meni siitä rukouksesta kaks vuorokautta 
niin mä pääsin sinne vankisairaalaan.147

Usko antoi voimavaroja selviytyä vankila-ajasta. Usko auttoi myös hyväksymään 

syyllistymisen rikokseen ja vankilatuomion suorittamisen.148

jos mää oisin entisen elämän aikaan sillon ku ryyppäsin ja tollee niin eihän 
silloin muistakkaa ku joskus kävi kirkossa ja tuota muistiko sitä 
iltarukkouksiakaan...mutta vankila-aikana mä turvauduin siihen et mä 
pysyin niinku järjissäni. ja sit se on kantanu tänne asti.149

Kaksi haastatelluista kertoo, että usko auttaa ihmistä toimimaan oikein tai 

muuttaa ihmistä paremmaksi.150 Toinen heistä kertoo kuinka muut vangit 

saattoivat pyytää häneltä apua esimerkiksi Raamatun lukemiseen liittyvissä 

asioissa, koska he kokivat, että häneltä tulee oikea vastaus. 151 Usko muutti siis 

häntä siten, että se oli muidenkin mahdollista havaita.

Usko tuo haastateltujen mukaan myös luottamusta tulevaisuuteen. Kaksi 

vangeista koki, että usko tuo turvaa ja tunteen, että he eivät ole yksin. He kertovat,

kuinka uskon kautta he saivat kokea, kuinka heistä pidetään huolta.152 Toinen 

heistä kuvaili, kuinka usko toi toivoa ja luottamusta elämään  ja helpotusta 

yksinäisyyteen.153 

143 N2 2017; N3 2017; N4 2019; N5 2019.
144 N4 2019; N5 2019.
145 N5 2019.
146 N4 2019.
147 N4 2019.
148 N3 2017; N5 2019.
149 N5 2019.
150 N1 2017; N3 2017.
151 N3 2017.
152 N3 2017; N5 2019.
153 N3 2017.
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Yhdysvaltaiset Thomas ja Zaitzow saivat samantyyppisiä tuloksia 

tutkimuksessaan. Hengellisyys ja usko auttoivat naisvankeja selviytymään 

vankeusajasta ja toivat luottamusta tulevaisuuteen. Uskonnollisiin tilaisuuksiin 

osallistuminen auttoi naisia myös osoittamaan henkilökunnalea, että he ovat 

rikoksistaan huolimatta kunnollisia äitejä ja luottamuksen arvoisia.154 Samaten 

Elorannan haastattelemat miesvangit kokivat uskon muuttaneen heitä, ja usko 

auttoi heitä myös pysymään poissa vaikeuksista.155

Ihmisen identiteetti vastaa siihen, kuka ihminen on ja mihin hän kuuluu. 

Identiteetti määritellään suhteessa sosiaaliseen ympäristöön.156 Vankilaan 

joutuessa ihmisen sosiaalinen ympäristö muuttuu täysin totutusta, ja samalla 

hänen voi olla vaikeaa määritellä itseään suhteessa muuhun maailmaan. 

Haastatellut ovat turvautuneet muun muassa rukoiluun saadakseen apua 

selviytymiseen uudenlaisesta elämäntilanteesta. Oma usko on ollut heille 

voimavara, joka on auttanut jäsentämään uudenlaista identiteettiä vankilatuomiota

suorittavana vankina ja toisaalta myös ihmisenä ylipäätään. Haastatellut naiset 

ovat uskonsa kautta voineet kokea saaneensa anteeksi tekemänsä rikokset. Tämä 

on voinut edesauttaa jatkamaan elämässä eteenpäin vankilatuomiosta huolimatta.

154 Thomas & Zaitzow 2003, 83-85.
155 Eloranta 1999, 126.
156 McGuire 1997, 53-54.
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6. Uskonnollisuuden merkitys siviilielämässä 

6.1 Seurakunta on välinpitämätön
Kaikki haastateltavat kertovat, että heidän yhteytensä seurakunnan työntekijöihin 

ja kirkkoon katkesi, kun he vapautuivat vankilasta. He kokivat, että seurakunnat 

eivät ole mitenkään tukemassa sopeutumisessa siviilielämään.157 Ainoastaan yksi 

haastatelluista naisista koki, että seurakunta on tukenut häntä vankilasta 

vapautumisen jälkeen. Hän hakeutui itse kirkkoon töihin koevapauspaikkaan. 

Työpaikan lisäksi hän sai tukea seurakunnan työntekijöiltä muun muassa 

keskuteluista diakoniatyöntekijän kanssa. Hän on sittemmin saanut tukea 

diakonilta myös muissa elämän kriiseissä.158

Kolme naisista kertoo, että seurakunnat voisivat olla aktiivisesti tukemassa 

ja auttamassa takaisin yhteiskuntaan sopeutumisessa.159

...ilman muuta ei siinä mitään, niinku sen tyylisiä ihmisiä jotka ihan oikeesti  
jaksaa vuodesta toiseen ja jopa vuosikymmenistä toiseen. Jaksavat muistaa ja
jaksavat olla ystävällisiä ja jaksavat olla kilttejä ja rakkaudellisia ja. Totta kai
se on puhuttelevaa.160

ja sit ku mä vapauduin niin kaukaaki...nii ei oo semmosta niinku omaa 
seurakuntaa tai mitää sellasta mikä ottas yhteyttä tai että niinku joku yhteys 
jatkuis tai jotain.161

Kristilliset seurakunnat tekevät melko aktiivisesti vankilatyötä monessa eri 

muodossa. Kirkkokuntien vankilatyö -nettisivustolta käy ilmi, että työtä olisi 

vankien kannalta mielekästä jatkaa myös vapautumisvaiheessa.162 Myös Ahola 

toteaa, että entiset vangit tarvitsevat tukea sopeutumisessa takaisin 

siviilielämään.163 Vankilasta vapautuminen voi potentiaalisesti aiheuttaa 

psyykkisen kriisin, varsinkin jos vankilatuomio on ollut pitkä.

Kaikki haastatellut olivat kuitenkin itse hakeutuneet jonkin seurakunnan 

pariin. He kertovat osallistuneensa evankelis-luterilaisen kirkon tilaisuuksiin, 

157 N1 2017; N2 2017; N3 2017; N4 2019; N4 2019.
158 N5 2019.
159 N1 2017; N3 2017; N5 2019.
160 N1 2017.
161 N3 2017.
162 KV 2019.
163 Ahola 2006, 78.
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mutta myös vapaiden suuntien järjestämään toimintaan.164 Furseth ja Repstad 

kuvailevat sitä, kuinka ihminen etsii sekä merkitystä elämälleen että 

samanmielisten yhteisöä, johon kuulua.165 Haastatellut naiset ovat etsineet 

vapautumisensa jälkeen jonkinlaista uskonnollista kontaktia, yhteisöä, jossa on 

muita samaan uskovia ihmisiä. Syitä tilaisuuksiin osallistumiseen voi olla monia, 

mutta jostakin syystä he ovat hakeutuneet juuri seurakunnan pariin.

Kaksi  naisista  on osallistunut  aiemmin evankelis-luterilaisen  seurakunnan

lapsille  suunnattuun  toimintaan.166 Toinen  heistä  ei  kuulu  kyseiseen  kirkkoon,

mutta on osallistunut seurakunnan leireille.167 Toinen kertoo osallistuneensa hyvin

aktiivisesti  lapsensa  kanssa  esimerkiksi  seurakunnan  lasten  kerhoihin  ja

perhemessuihin. Hänen mukaansa toiminnasta sai aikuinenkin paljon irti.168

Samat haastatellut kertovat, että osa seurakunnan muista jäsenistä suhtautui

heihin epäluuloisesti heidän vankilataustansa takia.169 Toinen heistä sai kuitenkin

apua tilanteeseen seurakunnan työntekijältä.170

Kolme naisista kertoo, että heidät on otettu seurakunnassa hyvin vastaan,

vaikka  heidän  vankilataustansa  on  tullut  esille.171 Kaksi  naisista  kertoo

seurakuntalaisten olleen ymmärtäväisiä.172

vuos sitte olin...seurakunnassa vapaaehtoistöissä, nii että oon mukana siinä  
hommassa.  Sillee  oon.  Onhan  se  semmonen  herttanen  ja  otetaan  niinku  
ihminen ihmisenä siellä eikä siellä niinku katota et  sinä oot ollu siellä ja  
siellä... 173

Kaksi haastatelluista naisista oli sitä mieltä, että evankelis-luterilainen 

kirkko ei tee tarpeeksi työtä uusien jäsenten hankkimiseksi tai saadakseen vanhoja

jäseniään osallistumaan toimintaan. Heidän mielestään diakoniatyötä ihmisten 

auttamiseksi pitäisi tehdä enemmän ja kirkon tulisi näkyä enemmän ihmisten 

arjessa, jotta kynnys osallistua toimintaan madaltuisi.174 

164 N1 2017; N2 2017; N3 2017; N4 2019; N5 2019.
165 Furseth & Repstad 2006, 122.
166 N3 2017; N4 2019.
167 N4 2019.
168 N3 2017.
169 N3 2017; N4 2019.
170 N3 2017.
171 N3 2017; N4 2019; N5 2019.
172 N4 2019; N5 2019.
173 N5 2019.
174 N3 2017; N5 2019.
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tuli joku semmonen kirje tuli...mut ei se sit. Ei siel oikeen näy sillee 
seurakunta sillai, että vois olla näkyvämpääki175

Kukaan naisista ei haastatteluhetkellä osallistunut minkään seurakunnan 

toimintaan.176 Ainoastaan yksi naisista sanoo suoraan, että ei edes kaipaa 

seurakuntayhteyttä. Hän kokee, että yksin harjoitettu usko riittää hänelle.177 Kaksi 

kertoo, että työelämä ja perhe vievät niin paljon aikaa, että seurakuntaelämälle ei 

jää tilaa arjessa.178 

mut tottakai muut asiat tietys mieles kun siirtyy vapauteen, mutta et  se arki 
sit vie eri tavalla, ku on muksut ja mies ja semmost täytyy eri lailla 
huomioida 179

nyt lähiaikoina on vähentyny tosi paljon, et ennen mä olin tosi aktiivinen  
niinku seurakunnassa, nytte on vaan jotenki vähentyny. Et en tiiä ehkä se ku 
on nytte on niinku työelämässä ollu puolisen vuotta, vuoden melkein180

Yksi naisista kuvailee kuinka hän ei jaksa enää käydä seurakunnassa, koska 

hän on ollut väsynyt ja mieliala on huono.181 Toinen kertoo, että haluaisi kyllä 

käydä, mutta on riitaantunut oman seurakunnan kanssa pahasti, eikä siksi voi 

käydä siellä. Hänen mukaansa lähellä ei ole mitään muutakaan seurakuntaa, jossa 

käydä.182

Haastatelluista kolme kaipasi takaisin seurakuntayhteyteen tai toivoi 

voivansa muuten harjoittavansa omaa uskoaan aktiivisemmin.183 Kolme naisista 

kaipasi nimenomaan seurakuntaan kuuluvia ihmisiä, heidän seuraansa ja 

mahdollisuutta keskusteluun.184 Yksi naisista kertoo kuinka Raamatun lukeminen 

on jäänyt ajanpuutteen vuoksi. Hän kuvailee kuitenkin kaipaavansa sitä.185

 

175 N3 2017.
176 N1 2017; N2 2017; N3 2017; N4 2019; N5 2019.
177 N5 2019.
178 N2 2017; N3 2017.
179 N2 2017.
180 N3 2017.
181 N1 2017.
182 N4 2019.
183 N2 2017; N3 2017; N4 2019.
184 N3 2017; N4 2019; N5 2019.
185 N2 2017.
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mul on vähän jääny toi Raamatuon luku ja tommonen mikä on sitte 
sitä uskon vahvistumista varmasti parantais ja haluaisinkin, mut se on 
taas sit ku se jää nii se jää...Mut niinku kaipaan kyl sitäkin, mut se on 
nyt varsinkin ku tuntuu et tota aikaa ei oo mihinkään, niin jotenkin 
jotenkin vaan sit täytyis vaan aina opettaa ittensä uudestaan että 
tekemään sitä, et sitä mä niinku pidän tosi tärkeenä186

Myös Eloranta toteaa tutkimustuloksissaan, että vankilassa olevat miehet 

osallistuivat useammin uskonnollisiin tilaisuuksiin kuin vapaudessa olevat.187 

Syitä tähän on varmasti monia. Vankilassa on rajallisesti tarjolla aktiviteettejä, 

joten vangit saattavat osallistua toimintaan enemmän vain sen takia, että se tarjoaa

vaihtelua päivärytmiin. Toisaalta vapaudessa on erilaisia sosiaalisia velvoitteita, 

eikä aikaa vapaa-ajan toimintaan yhtä paljon kuin vankilassa.

Haastatellut olivat osallistuneet uskonnollisten yhteisöjen toimintaan melko 

aktiivisesti vankilasta vapautumisen jälkeen, mutta osallistuminen oli hiipunut 

ajan myötä. He selittivät osallistumattomuuttaan monin eri tavoin. Vankilasta 

vapautuminen on ollut merkittävä käännekohta heidän elämässään ja samalla se 

on jälleen vaikuttanut heidän omaan identiteettiinsä. Pidän mahdollisena, että he 

ovat aluksi hakeutuneet seurakunnan pariin, koska ovat kokeneet sen tärkeäksi 

tueksi arkeen sopeutumisessa ja toisaalta he ovat vankilassa tottuneet 

osallistumaan hengelliseen toimintaan. Elämäntilanne siviilielämässä on 

vakiintunut aikanaan, ja muut asiat ovat muodostuneet tärkeämmäksi kuin 

seurakuntayhteys. Tämä ei välttämättä pidä paikkaansa kaikkien haastateltujen 

kohdalla, mutta sopii joidenkin haastateltujen kertomaan. 

6.2 Vastuu ja velvollisuudet
Uskonnollisuuden yhtenä ulottuvuutena on Glockin ja Starkin mukaan 

seuraamuksellinen ulottuvuus. Sillä tarkoitetaan asioita joita uskova odottaa 

uskosta saavansa ja toisaalta mitä häneltä uskovana odotetaan.188 

Kolme haastatelluista on aktiivisesti työelämässä mukana.189 Kaksi naisista 

tekee muiden auttamistyötä.190 Myös perheestä huolehtimen asettaa 

haastateltaville omat velvollisuutensa.191

186 N2 2017.
187 Eloranta 1999, 127.
188 Glock & Stark 1965, 19-38.
189 N2 2017; N3 2017; N5 2019.
190 N3 2017; N5 2019.
191 N1 2017; N2 2017; N3 2017; N4 2019; N5 2019.
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Yksi haastatelluista kuvailee, että pelkkä usko ja Jumalaan turvautuminen ei

elämässä riitä, vaan itse täytyy myös tehdä töitä selviytyäkseen elämässä ja kantaa

vastuuta arkisista asioista. Hän kokee myös tärkeäksi muiden auttamisen, koska 

on itse saanut niin paljon apua vankila-aikana muilta ihmisiltä ja omasta 

uskostaan.192

Mut mä koen, mä kuitenki koen että sillee positiivisena sen asian, että mä ite,
mua ite on kannettu sillai et mä oon saanu työpaikan ja oon saanu asunnon ja 
oon saanu tukkee joka puolelta, nii mä koen sen et nyt on miun vuoro kantaa 
toisillekki jottain193

Kahden haastateltavan mukaan usko aiheuttaa tietynlaisia vaatimuksia 

ihmiselle.194 Toinen naisista koki, että hänen pitää tehdä todella paljon töitä 

itsensä kanssa, jotta voisi toteuttaa Jumalan tahtoa. Hänen mukaansa ihmisen 

täytyy muuttua uskon edellyttämään suuntaan, ja hänen itsensä on vaikea päästä 

”syntielämästä”.195 

Se vaan, että ihmisen pitää, sen ihmisen pitää  itsensä kummiskin tehä 
itellensä tehdä selväks se et on asioita joiden pitäis kummiski muuttua 
siihen suuntaan mitä usko edellyttää. Niin kyllä tässä niinkun niin 
sanotusti siitä syntielämästä ja niistä syntitottumuksista ois aika 
aihetta päästä eroon196

Eloranta sai vastaavia tuloksia haastatellessaan vankilatuomiota suorittavia 

ja jo vapautuneita miehiä. Miehet kuvailivat asettavansa itselleen erittäin suuria 

vaatimuksia uskovaisina. He pitivät uskon mittana tekoja eivätkä niinkään uskoa 

itsessään.197

Kaikilla haastatelluilla on yksi tai useampi lapsi ja he kokevat kristillisten 

arvojen välittämisen heille tärkeäksi. Kaikki toivovat, että lapset kasvaisivat 

uskoon.198 

se on niinku mun päätehtävä tässä elämässä, että niinku 
mahdollistaa niinku lapselleni niinku parhaan mahdollisen lapsuuden 
ja että elämän ja sitte että just kasvattaa niinku just kristinuskoon ja se
voi sitte niinku aikuisena tai niinku tarpeeks isona ite päättää 

192 N5 2019.
193 N5 2019.
194 N1 2017; N5 2019.
195 N1 2017.
196 N1 2017.
197 Eloranta 1999, 132.
198 N1 2017; N2 2017; N3 2017; N4 2019; N5 2019.
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uskoasioistaan, mutta mun mielestä se mitä mä oon it löytäny uskosta 
nii se on niinku mun vastuullinen, niinku vanhempana vastuullinen 
tehtävä sitte niinku kasvattaa sitä kristilliseks199

Kolme naisista on aktiivisesti antanut uskontokasvatusta lapsilleen tai 

lapsenlapsilleen viemälle heitä seurakunnan tilaisuuksiin ja rukoilemalla heidän 

kanssaan.200 Yksi haastatelluista kokee, että uskontokasvatus on jo liian 

myöhäistä, eikä halua painostaa lapsiaan mukaan seurakuntaan. Hän kuitenkin

 rukoilee lastensa ja perheensä puolesta.201 Yksi naisista koki vastuuta lapsensa ja 

toisen läheisensä uskonnollisuudesta jopa heidän kuolemansa jälkeen. Hän koki 

velvollisuudekseen rukoilla heidän puolestaan, koska he eivät kuolessaan 

kuuluneet kirkkoon. Hän oli huolestunut heidän taivaaseen pääsystään ja koki, että

pystyi rukoilemalla auttamaan heitä.202 Toisaalta osa haastatelluista kertoi, että he 

eivät halua ”tuputtaa” uskoaan muille.203

Naiset kokivat vastuuta myös omasta uskonnon harjoittamisestaan ja 

katsoivat omaksi velvollisuudekseen löytää keinoja osallistua esimerkiksi 

seurakunnan toimintaan.204

Kristityn velvollisuudeksi voidaan katsoa kristinuskon sanoman jakaminen. 

Toisaalta on luonnollista, että vanhempi haluaa siirtää omaa maailmankuvaansa 

lapsilleen, oli se mikä tahansa. Vankilassa vangeilla ei ole juuri velvollisuuksia 

eikä vastuuta. Siviilielämässä he kohtaavat arjen, joka pakottaa kantamaan 

vastuuta. Vanhempina haastatellut ovat vastuussa itsensä lisäksi myös lapsistaan 

ja heidän kasvatuksestaan. Oma usko saattaa asettaa siihen omat vaatimuksensa. 

 Koska uskonnollisuus on osa ihmisen identiteettiä, on vaikeaa määritellä 

tarkasti mitkä asiat uskova kokee velvollisuudekseen uskonnollisten syiden takia 

ja toisaalta mitkä asiat juontavat esimerkiksi sosiaalisesta ympäristöstä, jossa 

ihminen elää.205 Suomalaisen yhteiskunnan yleiset moraalikäsitykset ovat 

esimerkiksi pohjautuneet vuosisatoja kirkon arvoihin, joten se aiheuttaa myös 

haasteita arvioida uskovan ihmisen arvojen varsinaista alkuperää.206

199 N3 2017.
200 N3 2017; N4 2019; N5 2019.
201 N2 2017.
202 N5 2019.
203 N2 2017: N3 2017.
204 N2 2017; N3 2017.
205 McGuire 1997, 52-53.
206 Ketola, Kääriäinen & Niemelä 2007, 63-67, 83.
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Haastatellut eivät omien sanojensa mukaan kuulu mihinkään sellaisiin 

uskonnollisiin yhteisöihin, jotka asettaisivat heille erityisiä vaatimuksia. He ovat 

itse tulkinneet kristillistä oppia ja sitä kautta asettaneet itselleen tietynlaisia 

velvollisuuksia toimia ja elää. Toisaalta nämä velvollisuudet ja vastuuntunto 

voivat tuoda heidän elämäänsä merkitystä. He ovat omaksuneet jonkinlaisen 

kristityn ihanteen, johon haluavat pyrkiä elämässä. Tässä kietoutuu mielestäni 

hyvin  yhteen uskonnollisuuden seuraamuksellisen ulottuvuuden kaksi eri osa-

aluetta: se mitä ihminen odottaa uskosta saavansa ja mitä häneltä odotetaan. 

Naiset kokevat, että heidän tulee toimia tietyllä tavalla, koska ovat uskossa ja siten

toimimalla he myös saavat paljon hyvää elämäänsä. He esimerkiksi tuntevat 

velvollisuudekseen kasvattaa lapsensa kristilliseen uskoon, ja samalla he voivat 

kokea onnistumisen tunnetta siitä, että saavat välittää itselleen tärkeitä arvoja 

lapsilleen. Velvollisuudet ja vastuu eivät siis ole ainoastaan omien odotusten 

kääntöpuoli, vaan ne tukevat toisiaan. 

6.3 Henkilökohtainen usko voimavarana
Glockin ja Starkin mukaan yksi uskonnollisuuden seuraamuksellinen ulottuvuus 

on se mitä uskova odottaa uskonnolta saavansa. Se voi olla esimerkiksi juuri 

henkistä hyvinvointia.207 

Usko Jumalaan on tuonut haastateltavien elämään tasapainoa ja keinoja 

selviytyä arjesta.208 Alla olevassa taulukossa on selvitetty minkälaista apua 

haastatellut naiset ovat kokeneet saaneensa omasta uskostaan vankilan jälkeisessä 

siviilielämässä. 

Kristillinen usko 

• auttaa surutyössä
• auttaa päihteiden käytön lopettamisessa
• auttaa hyväksymään elämän rajallisuuden
• tuo rauhaa
• antaa selviytymiskeinoja arkeen
• muuttaa paremmaksi lähimmäiseksi
• tuo keinoja tehdä oikeita valintoja elämässä 

Taulukko 2. Uskon tuoma apu haastateltaville

207 Glock & Stark 1965, 19-38.
208  N1 2017; N2 2017; N3 2017; N4 2019; N5 2019.
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Rukoilu on auttanut haastavissa elämäntilanteissa, kuten esimerkiksi 

surutyössä. Haastateltavien usko on pysynyt tärkeänä osana elämää ja vahvistunut 

kokoajan.209

Kaksi naisista kertoo, kuinka usko on tuonut rauhaa heidän elämäänsä.210 

Toinen sanoo, että esimerkiksi kuolema ei enää pelota häntä, vaan hän on 

”rauhassa itsensä kanssa”. Myös konkreettinen ristin kaulassa pito on tuonut 

rauhallisen olon.211 

mä oon niinku rauhassa ihteni kanssa, mulla ei ennää niinku sillee... ei
mua ennää pelota vaik jos mä yks päivä vaikka kuolen pois. Ei mua 
pelota. Mä tiiän et siellä oottaa joku212

Toinen naisista kertoo kuinka usko on rauhoittanut hänen käytöstään ja 

suhtautumistaan muihin ihmisiin. Myös hänen ulkonäkönäkönsä on muuttunut 

seesteisemmäksi ja pukeutumistyyliinsä muuttunut uskon ansiosta 

pelkistetymmäksi.213 

Usko tuo myös turvaa selviytyä uudenlaisesta arjessa siviilielämässä. Se on 

myös auttanut ymmärtämään mitä elämästä todella haluaa.214 Yksi naisista kertoo 

kuinka usko tuo tunteen siitä, että ”elämä kantaa” ja Jumala pitää huolen. Hänen 

mukaansa ihmisellä pitää olla jokin muukin turva kuin läheiset ihmissuhteet.215  

Osa haastateltavista kokee, että usko on muuttanut heitä paremmiksi 

ihmisiksi.216 Ne ovat saaneet uskosta lisää itsevarmuttaa sekä keinoja ja 

kärsivällisyyttä kohdata erilaisia ihmisiä.217 Yksi haastateltavista kertoo kuinka 

olisi ennen saattanut turvautua esimerkiksi rahan saamiseksi epärehellisiin 

keinoihin, mutta ei enää. Hänen mukaansa elämässä tulee nyt tehtyä enemmän 

oikeita ratkaisuja.218 Haastateltavat kuvailevat kuinka ”Herra korjaa” ja ”Jumala 

on muuttunut” heitä.219

209 N1 2017; N2 2017; N3 2017; N4 2019; N5 2019.
210 N2 2017; N5 2019.
211 N5 2019.
212 N5 2019.
213 N2 2017.
214 N3 2017.
215 N5 2019.
216 N2 2017; N3 2017; N4 2014.
217 N2 2017; N3 2017.
218 N2 2017.
219 N2 2017; N4 2019.
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sit semmoset tilanteet kun rupeaa ärsyttämään joku ihminen tänään just 
kassajonossa, voi vitsi toi tulee lähellä mä oisin mä oisin normaalitilanteessa  
sanonu, voiksä voiksä mennä pikkasen kauemmas, mut en mä sanonu noi on 
just niitä tilanteita mis huomaa niinku et Jumala on muuttanu mua220

Niemelän tutkimustulokset ovat hyvin vastaavia. Hänen tutkimukseensa 

osallistuneet miehet kuvailevat uskoontulon myötä heidän moraalinsa 

muuttuneen. He kuvailevat sen olevan nimenomaan uskon ansiota, eikä siihen 

vaikuttaneet esimerkiksi rangaistuksen pelko tai säännöt.221

 Kaksi haastatelluista kuvailee kuinka rukouksesta on ollut konkreettista 

apua. He ovat saaneet rukoilemalla apua muun muassa päihdeongelmiinsa.222 

Rukoileminen on auttanut myös surussa ja tuonut toivoa siitä, että kuollut 

läheinen on päässyt Jumalan luokse.223 Niemelä saamat tulokset ovat hyvin 

samanlaisia. Rukoilemisesta ja muun muassa Raamatun lukemisesta oli apua 

hänen tutkimukseensa osallistuneiden miesten päideongelmiin.224

Kaikki haastatellut naiset kertovat, että heidän uskonsa on vahvistunut ja 

vahvistuu koko ajan. He kertovat uskon pysyneen elämässään elämäntilanteiden 

muuttumisesta huolimatta.225 

mut kuitenkii ku mä tällä tavalla katon tätä polkua nii mulla se usko 
vaan niinku vahvistuu226

on [uskonvarmuus], ja varmistunu vaan kokoajan227

Kaksi heistä kertoo henkilökohtaisesta suhteestaan Jeesukseen ja kuinka 

juuri Jeesus on opettanut heitä ja puhunut heille.228 Yksi naisista kertoo, kuinka on

kokenut useita yliluonnollisia kokemuksia, jotka ovat vahvistaneet hänen uskoaan 

ja yhteyttään Jumalaan. Kokemukset ovat ilmenneet fyysisinä tuntemuksina ja 

ääninä. Hän kuvailee saaneensa muun muassa viestejä kuolleilta läheisiltään.229 

220 N2 2017.
221 Niemelö 1999, 294-295.
222 N2 2017; N5 2017.
223 N5 2019.
224 Niemelä 1999, 294-295.
225 N1 2017; N2 2017; N3 2017; N4 2019; N5 2019.
226 N5 2019.
227 N4 2019.
228 N2 2017; N4 2019.
229 N5 2019.
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Glock ja Stark luokittelevat uskonnolliset kokemukset erilaisiin luokkiin, 

jotka kuvaavat ihmisen ja Jumalan tai muun yliluonnollisen voiman suhdetta.230 

Tilanteet, joissa Jeesus on puhutellut naisia, viittaavat vastavuoroisiin 

uskonnollisiin kokemuksiin. Naiset ovat jollakin tapaa tunteneet, että Jeesus on 

totta ja toisaalta myös Jeesus on huomioinut heidät antamalla esimerkiksi neuvoja.

Kolmas naisista on kuullut omien sanojensa mukaan päässään kuolleiden 

läheistensä ääniä ja kokenut fyysisesti jonkin yliluonnollisen läsnäolon. Ajattelen, 

että nämäkin voidaan luokitella vastavuoroisiksi kokemuksiksi. Äänet ja fyysiset 

kokemukset ovat verrattain yleisiä uskonnollisissa kokemuksissa, eivätkä vielä 

riitä luokittelemaan kokemusta esimerkiksi ilmoituskokemukseksi. Fyysinen 

jumaluuden läsnäolon aistiminen voidaan luokitella jopa vahvistavaksi 

kokemukseksi, joka ainoastaan vahvistaa ihmisen käsitystä siitä, että usko 

jumaluuteen on totta.

Myös Holm on määritellyt uskonnollista kokemusta. Hän on määritellyt 

uskonnollisen kokemuksen muodoiksi käsitykset, käyttäytymisen ja elämykset.231

Mielestäni hänen määritelmänsä sopii kuitenkin paremmin luonnehtimaan 

ihmisen koko uskonnollisuutta. Holmin määritelmä elämyksestä sopii tähän 

yhteyteen, koska sillä hän kuvaa ihmisen omia sisäisiä kokemuksia. Elämyksiä 

voidaan kuvailla voimakkaina ilmetessään jopa mystisiksi. Haastateltavat ovat 

kokeneet juuri tällaisia sisäisiä mystisiä kokemuksia.

 Tulevaisuudelta haastatellut toivovat arkisia asioita, terveyttä ja 

onnellisuutta. Toiveisiin liittyy myös omaan uskoon liittyviä elementtejä.232 Neljä 

haastatelluista naisista toivoo myös, että usko pysyisi heidän ja heidän läheistensä 

elämässä. He toivovat, että usko kasvaa ja vahvistuu, ja että ne läheiset, jotka eivät

ole uskossa löytäisivät sen elämäänsä.233

No kyllä mä toivoisin, että mul ois, mulla on mun perheellä ois ja mun
läheisillä ois usko Jumalaan ja taivaan, tai kun aika jättää tämän maan,
niin taivaassa, taivaaseen ois pääsy. Ja se että tietysti täällä elämässä 
onnellisuutta ja ilosuutta ja hyviä ihmisiä ympärillä meille.234

230 Glock & Stark 1969, 41-55.
231 Holm 2004, 43.
232 N1 2017; N2 2017; N3 2017; N4 2019; N5 2019.
233 N1 2017; N2 2017; N3 2017; N4 2019.
234 N1 2017.
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Naiset ovat siis kokeneet uskon sellaisena voimavarana ja postiivisena 

asiana, jonka toivovat pysyvän myös tulevaisuudessa heidän ja heidän läheistensä 

elämässä. Naisten oma usko pysyi heidän elämässään kantavana voimana, eikä se 

ole riippuvainen esimerkiksi uskonnollisesta yhteisöstä tai sosiaalisista 

kontakteista kodin ulkopuolella.

Haastateltujen kertomuksissa uskosta voimavarana voidaan löytää lähes 

kaikki Glockin ja Strakin esittelemät uskonnollisuuden ulottuvuudet. Alla 

olevassa kaaviossa on esitetty haastateltujen naisten uskonnollisuuden 

ulottuvuudet siviilielämässä Glockin ja Starkin määrittelemien ulottuvuuksien 

kautta. 

KAAVIO 2. Haastateltujen uskonnollisuuden ulottuvuudet siviilielämässä 
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USKONNOLLISUUDEN 
ULOTTUVUUDET

RITUAALINEN

- rukoilu

KOKEMUSPERÄINEN
- turvallisuus

- rauha
-kärsivällisyys

- lempeys

ÄLYLLINEN

- Raamatun lukeminen
- kristillinen oppi  

SEURAAMUKSELLINEN
- henkinen tuki

- luottamus elämään
- muiden auttaminen

- Jumalan tahdon
mukaan eläminen

- kristillisten arvojen 
siirtäminen  

IDEOLOGINEN

- usko Jumalaan 
ja Jeesukseen



Naiset kertovat esimerkiksi tunteista, joita ovat uskonsa myötä kokeneet. 

Tunteet ovat pääosin myönteisiä. Rukoilu voidaan katsoa uskonnolliseksi 

rituaaliksi, ja he ovat saaneet siitä apua vaikeissa elämäntilanteissa ja esimerkiksi 

houkutuksissa sortua päihteisiin. He puhuvat uskonnollisuuden ideologisesta 

ulottuvuudesta kertoessaan uskostaan Jumalaan ja Jeesukseen, sekä uskostaan 

siihen, että Jumala auttaa heitä ja tekee heistä parempia ihmisiä. He ovat myös 

kokeneet Jeesuksen puhutelleen heitä suoraan. Kaikilla naisilla on myös selkeä 

käsitys kristinuskon opista ja he ovat aiemmin kertoneet lukeneensa Raamattua. 

Kaavioon on lisätty myös velvollisuudet ja odotukset, jotka on esitelty aiemmassa 

alaluvussa.
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7. Johtopäätökset ja pohdinta
Tämän tutkielman tehtävä on selvittää uskonnollisuuden merkistystä entisille 

naisvangeille vankilassa ja sen jälkeisessä siviilielämässä. Tutkin myös 

minkälaisia voimavaroja usko antaa. 

Keräsin tutkimusaineiston haastattelemalla viittä naista, jotka olivat 

suorittaneet vankeustuomion ja harjoittaneet kristillistä uskoaan jollakin tavalla

 vankeusaikana. Päämääräni oli saada enemmän haastateltavia, mutta entisten 

naisvankien tavoittaminen osoittautui erittäin haastavaksi. Keräämäni aineisto 

painottuu uskonnollisuuteen siviilielämässä. Selvä syy siihen on, että naisten 

vankilatuomioiden suorittamisesta oli haastatteluajankohtana kulunut 1-12 vuotta. 

Osa naisista toi selkeästi esille, että jotkut vankila-aikaan liittyvät muistot ovat 

unohtuneet. Siihen nähden he kertoivat vankila-ajan uskonnollisuudestaan 

runsaasti. Päätelmäni on, että uskolla oli niin suuri merkistys vankila-aikana, että 

he muistavat siihen liittyvät asiat melko hyvin, vaikka kokemuksista on jo aikaa.

Naisten uskonnolliset taustat ennen vankilaan joutumista vaihtelivat jonkin 

verran. Kolme naisista oli kasvanut perheissä, jotka kuuluivat kirkkoon ja yksi 

haastatelluista oli tullut uskoon nuorena aikuisena. Ainoastaan yhdellä naisista ei 

ollut ennen vankilaan joutumista minkäälaista uskonnollista taustaa satunnaista 

seurakunnassa käyntiä lukuunottamatta. Kaikkien uskonnollisuudessa tapahtui 

muutoksia vankilassa ja vankilasta vapautumisen jälkeen. 

Tekemäni sisällönanalyysin perusteella uskonnollisuuden merkitys 

vankilassa jakautui kolmeen pääluokkaan, joista muodostuivat alaluvut: 

Sosiaaliset suhteet ja kontaktit, Uskonnollisuuden muuttuminen ja Usko 

hyvinvoinnin edistäjänä. Haastattelemani naiset kokivat erilaiset uskoon liittyvät 

sosiaaliset kontaktit ja hengellisiin tilaisuuksiin osallistumisen erittäin tärkeäksi. 

Välttämättä alkuperäinen motiivi osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin ei ollut 

kristillinen sanoma, mutta osallistuminen vahvisti naisten omaa uskoa. 

Keskustelut esimerkiksi vankilapapin ja vankilalähettien ja muiden uskovien 

vankien kanssa auttoivat naisia selviytymään vankila-ajasta ja jäsentämään uutta 

elämäntilannettaan. 

McGuiren mukaan ihmisen uskonnollisuus muuttuu ihmisen identiteetin 

muutosten myötä läpi elämän.235 Naisten uskonnollisuus muuttui vankila-aikana ja

235 McGuire 1997, 53-54.
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he kaikki kokivat uskonsa vahvistuneen vankilassa. Kaksi heistä tuli uskoon mikä 

oli erityisen merkittävää, koska kokemukset itsessään olivat voimakkaita. 

Haastateltavat kuvailivat uskoontulon myötä tapahtunutta muutosta lähinnä 

ymmärryksen lisääntymisenä ja ulkoisena muutoksena, joka näkyi myös muille 

vangeille. Toinen naisista koki myös mielenterveytensä palautuneen uskoontulon 

seurauksena. Uskonnollisuuden muuttuminen oli kaikille merkittävää, koska he 

kokivat saavansa omasta uskosta voimaa selviytyä vankeusajasta. 

Rambon mukaan uskollista kääntymystä tulisi tutkia eri tieeteenaloista 

käsin, jotta siitä saataisiin tarpeeksi monipuolinen kuva.236 Se ei ollut mahdollista 

tämän tutkielman puitteissa, mutta voisi olla mielenkiitoinen jatkotutkimuksen 

kohde.

Usko ja sen harjoittaminen yksin lisäsivät naisten hyvinvointia vankilassa. 

He kokivat sen auttavan rikostensa sovittamisessa ja kokivat, että se auttoi 

toiveikkaaseen tulevaisuuskuvaan. Naisten mukaan usko auttoi heitä myös 

muuttumaan paremmiksi ihmisiksi ja toimimaan oikein. Myös tätä 

uskonnollisuuden osa-aluetta naiset pitivät merkittävänä vankila-aikanaan.

Toinen osa analyysiäni käsitteli uskonnollisuuden merkitystä vankilan 

jälkeisessä siviilielämässä. Sisällönanalyysin tuloksena syntyi kolme pääluokkaa, 

joista muodostui myös analyysin toisen osion alaotsikot: Seurakunta on 

välinpitämätön, Vastuu ja velvollisuudet ja Henkilökohtainen usko voimavarana.

Haastateltavien side seurakuntaan ja uskonnollisiin yhteisöihin katkesi, kun 

he vapautuivat vankilasta. Heillä ei ollut minkäälaista kontaktia seurakuntaan, 

vaan seurakuntayhteyden etsiminen oli heidän oman aktiivisuutensa varassa. 

Suurin osa haastatelluista naisista oli kuitenkin sitä mieltä, että seurakunta voisi 

tukea vankilasta vapautuvia vankeja enemmän. Ainoastaan yksi naisista kertoo, 

että seurakunta tarjosi tukea heti vankilasta vapautumisen jälkeen. Kaikki naiset 

kuitenkin hakeutuivat itse seurakunnan toimintaan, joten seurakuntayhteydellä ja 

sosiaalisilla kontakteilla oli heille jonkinlainen merkitys. Suuri osa myös koki, että

heidät otettiin hyvin vastaan. Haastatteluhetkellä kukaan naisista ei kuitenkaan 

ollut minkään seurakunnan toiminnassa mukana. Syitä siihen oli monia, muun 

muassa perhe ja muuttuneet elämäntilanteet veivät paljon aikaa. Oma päätelmäni 

on, että kun elämä siviilissä on vakiintunut, tarvetta uskonnolliselle yhteisölle ei 

ole enää samalla tavalla kuin ennen. 

236 Rambo 1993, 7.
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Analyysin alaluku Vastuu ja velvollisuudet tarkastelee niitä velvollisuuksia 

ja vastuuta, jota haastatellut kokivat joutuvansa kantamaan siviilielämässään. 

Velvollisuudet liittyivät työntekoon ja muiden auttamiseen. Toisaalta naiset 

kokivat oman uskonsa vaativan heiltä tietynlaista elämäntapaa ja pyrkimystä 

”Jumalan tahdon mukaiseen elämään”. He tunsivat, että heillä oli vastuu etsiä 

seurakuntayhteyttä uudestaan ja siihen liittyvää sosiaalista elämää. Osa naisista 

koki, että heillä oli myös vastuu lastensa uskontokasvatuksesta ja muiden 

läheistensä uskonnollisuudesta. Tämä perustui siihen, että he olivat saaneet 

uskosta niin paljon hyvää, että toivoivat saman hyvän olevan osa myös läheistensä

elämää. Johtopäätökseni on, että vaikka uskonnollisuus asetti naisille 

velvollisuuksia, nämä velvollisuudet toivat naisille myös onnistumisen 

kokemuksia ja edistivät heidän hyvinvointiaan.

Viimeiseksi analyysini alaluvuksi muodostui Henkilökohtainen usko 

voimavarana. Luku käsittelee voimavaroja ja selviytymiskeinoja, joita naiset 

saivat omasta uskostaan. Naiset kokivat uskon rauhoittaneen heitä ja muutaneen 

heitä kärsivällisemmiksi. Rukoilu auttoi heitä vaikeissa elämäntilanteissa ja toi 

voimavaroja jatkaa elämää. Aiemmat tutkimukset ovat päätyneet samanlaisiin 

johtopäätöksiin, mikä vahvistaa saamieni tulosten paikkansa pitävyyttä. Naiset 

kokivat uskonsa vahvistuvan ja toivoivat sen olevan osa heidän elämäänsä myös 

jatkossa. Oma johtopäätökseni on, että naisten oma usko ja uskonnollinen 

identiteetti on jo niin vahva, että he eivät välttämättä tarvitse siihen tukea 

uskonnolliselta yhteisöltä. He tunsivat kaipuuta seurakuntaa ja muita uskovia 

kohtaan, mutta niiden puuttuminen ei horjuttanut heidän henkilökohtaista 

uskoaan.

Glock ja Stark ovat kuvailleet ihmisen uskonnollisuutta viiden eri 

ulottuvuuden kautta, jotka ovat: kokemusperäinen, rituaalinen, ideologinen, 

älyllinen ja seuraamuksellinen.237  Luokittelu uskonnollisuuden eri 

ulottuvuuksista toimi mielestäni hyvin haastattelemieni naisten uskonnollisuutta 

kuvailtaessa. Tosin sen puutteena voidaan pitää sitä, että siitä puuttuu 

uskonnollisuuden sosiaalinen aspekti. Se voidaan sisällyttää joihinkin Glockin ja 

Strakin määrittelemiin ulottuvuuksiin, mutta tässä tutkimuksessa sosiaaliset 

kontaktit nousivat niin tärkeiksi, että mielestäni ne voitaisiin nostaa omaksi 

ulottuvuudekseen. 

237 Glock & Stark 1965, 19-38.
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McGuire painottaa ihmisen uskonnollisuutta tarkastellessaan yhteisöä ja sen

merkitystä ihmiselle. Sosiaalinen ympäristö vaikuttaa siihen, minkälaisiksi 

ihmisiksi kasvamme ja minkälaisen maailmankuvan muodostamme. Ihmisen 

identiteetti ja maailmankuva, tässä tapauksessa kristillinen usko, muuttuvat läpi 

elämän ja sosiaalinen ympäristö vaikuttaa muutoksiin. McGuire puhuu ihmisen 

henkilökohtaisesta  merkitysjärjestelmästä ja sen muutoksista.238 Sosiaalisilla 

kontakteilla on siis valtava merkitys uskonnollisuuden muovautumisessa. Myös 

tässä tutkimuksessa on tullut esiin, että sosiaaliset kontaktit ovat todennäköisesti 

ainakin vahvistaneet haastateltujen naisten uskoa ja uskonnollisuutta. McGuiren 

määritelmä tukee mielestäni ajatusta, että sosiaalinen ympäristö voisi olla osa 

Glockin ja Starkin uskonnollisuuksien ulottuvuuksia.

Viimeinen tutkimuskysymykseni oli selvittää uskosta saatavia voimavaroja. 

Voimavarat nousivat analyysistä vahvasti esiin. Naiset eivät kertoneet mitään 

negatiivista liittyen omaan uskoonsa vankilassa tai siviilielämässä. Päinvastoin he 

kokivat sen muuttaneen heidän elämäänsä paremmaksi. 

Vankilaan joutuminen voi aiheuttaa vangitulle psyykkisen kriisin ja hän 

saattaa  vankila-aikanaan myös useita kriisejä, joiden seuraukset näkyvät vielä 

vankilasta vapautuessa.239 Oman päätelmäni mukaan myös vankilasta 

vapautuminen voi mahdollisesti laukaista kriisin. Kuten edellä on todettu, usko 

antoi vangeille voimavaroja selviytyä vankila-ajasta ja tekemistään rikoksista. He 

kokivat uskon parantavan mielenterveyttään ja lievittävän yksinäisyyttä. Usko 

myös vahvisti heidän ihmissuhteitaan ja toi heidät osaksi muiden uskovien 

yhteisöä. Siviilielämään palatessa usko auttoi päihdeongelmissa ja surutyössä. 

Usko toi lohdutusta ja toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen. Vaikka naiset kokivat,

että heidän täytyy itse selvittää arkeen liittyvät ongelmat ja tehdä itse työtä 

turvatakseen toimeentulonsa, niin usko tasapainotti heidän elämäänsä niin, että 

tämä oli mahdollista. Kristillinen usko auttoi heitä tekemään enemmän oikeita 

valintoja elämässä, mikä näkyi rauhana ja parempana elämänlaatuna. 

Uskonnollisen vakaumuksen myötä heillä oli mahdollisuus myös vapautumisen 

jälkeen kiinnittyä uusiin sosiaalisiin yhteisöihin, tässä tapauksessa kristillisiin 

seurakuntiin ja niiden toimintaan. Naiset kokivat saavansa näistä kontakteista 

238 McGuire 1997, 29-30; 92.
239 Wallin 2015, 93-96.
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mielekästä tekemistä itselleen, vaikka aktiivisuus osallistua on sittemmin 

vähentynyt.

Analyysini perusteella uskonnollisuuden merkitys poikkeaa vankilassa ja 

siviilielämässä. Suurin ero on sosiaalisten kontaktien merkityksessä. Vankilassa 

uskonnolliset sosiaaliset suhteet ja tilaisuudet ovat hyvin merkittävässä roolissa, 

mutta siviilielämässä sen sijaan oma henkilökohtainen usko nousee tärkeämpään 

asemaan. Haastatteluhetkellä kukaan naisista ei osallistunut minkään seurakunnan 

toimintaan, kun taas vankilassa heistä kaikki osallistuivat ainakin satunnaisesti 

uskonnollisiin tilaisuuksiin tai saivat tukea muilta uskovilta. Naiset kokevat 

kuitenkin uskonsa olevan nyt siviilielämässä hyvin vahva ja vahvistuvan 

kokoajan. Tämä selittynee monilla asioilla, kuten sillä, että vankilassa ei ole 

tarjolla kovinkaan paljon aktiviteettejä ja toisaalta siviielämässä omat läheiset 

toimivat tukena ja voimavarana. Silti on kiinnostavaa, että naiset kokevat uskonsa 

olevan hyvin vahva, vaikka eivät pääsääntöisesti harjoita sitä siviilielämässä 

muuten kuin yksin rukoilemalla.

Kristillisten kirkkojen perustehtäviin kuuluu hyvinvoinnin edistäminen ja 

ihmisten auttaminen.240 Haastatteluista käy ilmi, että erilaiset kristilliset tahot 

tekevät paljon auttamistyötä vankilassa. Vangit kokevat saavansa sitä kautta 

mielekästä tekemistä ja myös henkistä apua. Vapautumisvaiheeessa kontakti 

seurakuntiin kuitenkin katkeaa, ja ihmisen itsensä tehtäväksi jää hakeutua takaisin 

kirkon pariin. Ne jotka ovat niin tehneet, ovat saaneet apua, tukea ja myös uusia 

sosiaalisia kontakteja. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että seurakunnilla voi olla 

haasteita pitää kiinni jäsenistään. Seurakunnat eivät myöskään tavoittele uusia 

jäseniä tarpeeksi aktiivisesti. Pelkkä kotiin lähetetty kirje ei ehkä riitä  

houkuttelemaan ihmistä seurakunnan toimintaan. 

Tämän tutkielman tulosten perusteella uskonnollisuuden merkitys on 

haastatelluille suuri ja moniulotteinen. On todettava, että tähän tutkiemaan on 

todennäköisesti päätynyt ainoastaan sellaisia naisia, joiden elämässä uskonnolla 

on ollut positiivinen rooli, ja jotka elävät tasapainoista ja tavallista arkea. Joka 

tapauksessa erilaisilla kristillisillä tahoilla on ollut merkitystä siinä, että naiset 

ovat kokeneet voineensa paremmin haastavissa elämäntilanteissa. Vankiloissa ei 

ole tarjolla ainakaan tarpeeksi muunlaista henkistä tukea, joten kristillisten 

toimijoiden työn merkitys korostuu. Uskon  myös, että vankilassa harjoitettu usko 

240 Ekstrand, Thomas 2011, 107.
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ja uskon vahvistuminen ovat vaikuttaneet pitkälle siviilielämään, ainakaan siitä ei 

ole ollut mitään haittaa, kuten eräs haastateltavani asian ilmaisi.

Vaikka haastateltavien määrä on pieni, tulokset naisten uskonnollisuudesta 

vastaavat hyvin esimerkiksi Kirkkohallituksen raportoimia tuloksia vankien 

uskonnollisuudesta sekä muiden tutkijoiden tekemiä johtopäätöksiä esimerkiksi 

uskosta selviytymiskeinona ja voimavarana. Ainoa poikkeama Kirkkohallituksen 

raporttiin on kahden naisen uskoontulokokemuksissa. Voimakkaat 

uskoontulokokemukset ovat vankilassa hyvin harvinaisia, mutta näillä naisilla 

kokemus oli ollut poikkeuksellinen yksittäinen tapahtuma, jonka hetken he 

pystyvät nimeämään. Toisaalta tutkielmani aihe on varmasti vaikuttanut siihen, 

että haastateltaviksi on päätynyt myös voimakkaan uskoontulon kokeneita 

henkilöitä. 

Tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä, koska aineisto on pieni. Siitä 

huolimatta pidän tutkielmaa arvokkaana. Se antaa äänen viidelle naiselle, jotka 

saattaisivat muuten jäädä yhteiskunnassamme näkymättömiksi. Tuloksiin 

vaikuttaa varmasti myös se, että haastateltavat tavoitettiin pääsääntöisesti 

erilaisten uskonnollisten tahojen tai kontaktien kautta. Tämä on vaikuttanut siihen,

että haastateltavat ovat edelleen uskossa olevia naisia, joille uskonnolla on 

vähintäänkin jonkinlainen merkitys elämässä. Henkilöitä, jotka olisivat syystä tai 

toisesta luopuneet täysin uskonnonharjoittamisesta vankilan jälkeen tai eivät 

kokisi itseään enää uskonnollisiksi, olisi huomattavasti vaikempaa tavoittaa. 

Haasteltaviksi on myös valikoitunut henkilöitä, joiden elämä on jollakin tapaa 

hallinnassa. Entisiä naisvankeja, jotka olisivat esimerkiksi päätyneet takaisin 

rikosten pariin tai päihteiden väärinkäyttäjiksi olisi myös huomattavan vaikeaa 

tavoittaa haastateltaviksi näillä keinoilla, joita olen käyttänyt.

Tutkielmaa tehdessäni olen todennut, että haastateltavien löytämistä on 

vaikeuttanut myös se, että kysymyksessä on hyvin marginaalinen joukko. 

Vankilatuomiota tällä hetkellä suorittavia naisia on vankien kokonaismäärästä 

ainoastaan 8 % naisia eli hieman yli 200 naista. Vapautuneita vankeja on toki 

enemmän mutta silti verrattain vähän. Halusin nimeen omaan haastatella naisia 

jotka ovat kokeneet olleensa uskonnollisia vankila-aikana, joten tämä rajaa 

joukkoa entisestään.

Tämän tutkielman tekeminen on ollut minulle tärkeää. Sen lisäksi, että 

tämän tutkielman myötä nämä viisi naista saivat kertoa kokemuksistaan, tuloksilla
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voi olla merkistystä tulevaisuuden tutkimustyössä. Nykyisiä ja entisiä naisvankeja

on tutkittu hyvin vähän, mutta jos tutkimusta ei tehdä edes pienellä otannalla, 

silloin tutkimusta ei synny lainkaan. Kun naisvangit noteerataan ja heidän 

annetaan kertoa omista kokemuksistaan, kenties se rohkaisee ja vahvistaa heidän 

asemaansa tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Tulokset auttavat myös 

pohtimaan sitä mitä esimerkiksi seurakunnat voivat tehdä vankien ja vankilasta 

vapautuvien auttamiseksi, jotta entiset vangit voivat jälleen integroitua 

yhteiskuntaan.

Mielekäs jatkotutkimusaihe voisi olla muuan muassa kristillisten yhteisöjen 

vankilalähettien työ. Useat haastateltavistani mainitsivat heidät tärkeiksi 

tukihenkilöiksi. Pidän tärkeänä tutkia myös muun muassa sitä, kuinka evankelis-

luterilainen kirkko voisi tulevaisuudessa toimia aktiivisemmin entisten vankien 

tukena myös siviilielämässä.
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Liite 1: Haastattelurunko

1. TAUSTA

– Ikä, koulutus, perhetausta, oman uskonnollisuuden määritteleminen ennen 

vankilaan joutumista

– milloin on vapautunut vankilasta

- lapsuudenperheen uskonnollisuus

2. USKO VANKILASSA

- Osallistuitko vankilassa jonkin seurakunnan tai uskonnollisen yhteisön 

järjestämään toimintaan?

- miksi juuri siihen toimintaan?

- mitä se antoi sinulle? 

- olisitko toivonut muunlaista toimintaa?

- Muuttuiko uskosi vankila-aikana?

3. USKO SIVIILIELÄMÄSSÄ

- Miten kuvailet omaa suhdettasi uskontoon nyt? Onko se muuttunut 

vapautumisen jälkeen?

          - mikä on uskon merkitys elämässäsi nykyään

- Osallistutko nykyään jonkin seurakunnan tai uskonnollisen yhteisön 

järjestämään toimintaan?

-kuinka usein

-minkälaiseen toimintaan

- Mitä hyvää usko on tuonut elämääsi siviilissä? Entä onko se tuonut jotakin 

huonoa?

- Olisiko elämäsi erilaista ilman uskoa/ uskonnollista yhteisöä?

4. TULEVAISUUS

- Mitä toivot tulevaisuudelta?

– Minkälainen rooli uskonnolla on elämässäsi tulevaisuudessa?
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– Miksi vankilassa olleita naisia on niin vaikea tavoittaa? Miksi eivät halua 

osallistua haastatteluun?

– Mitä seurakunta tai jokin uskonnollinen yhteisö voisi tehdä hyväksesi? 

Minkälaisia toimia toivoisit heiltä, kun ihminen vapautuu vankilasta?
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