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1 JOHDANTO 

”Joskus olen miettinyt, että hakisin oikeustieteelliseen, mutta on se vähän vaikea asia, jos 

olisin vankilataustainen lakimies. Ei se ehkä herättäisi luottamusta.” Näin kommentoi 

omaa vankilassa opiskeluaan Helsingin Sanomien 6.10.2018 julkaistun artikkelin haas-

tattelussa 26-vuotias elinkautisvanki, joka suoritti haastatteluhetkellä ylioppilaskirjoituk-

siaan vankilasta käsin.  

Vangin toteamus kuvastaa hänen tulevaisuuden odotuksiaan. Puheesta välittyy epäilys 

ihmisten myönteisestä suhtautumisesta häneen vankeusrangaistuksen jälkeen. Kutsu-

malla itseään vankilataustaiseksi, tuottaa hän vankilan osaksi identiteettiään. Fyysinen 

vankilasta vapautuminen ei välttämättä poista vangin leimaa. Rikoksista tuomittujen odo-

tukset vastaanotostaan siviilielämässä voivat tosiasiallisesti vaikuttaa heidän vapautumi-

sen jälkeiseen elämäänsä ja arkeensa (Benson ym. 2011; Russell ym. 2013). Sosiaalisen 

hyväksynnän sekä koetun tai oletetun leimaantumisen on nähty olevan merkityksellisiä 

tekijöitä rikoksista rangaistujen itsetunnon muovaajina (esim. Keene ym. 2018; Salovaara 

2019). Ymmärrys omasta identiteetistä rakentuu sosiaalisessa todellisuudessa.  

Ihmisten asenteet rikoksista tuomittuja ja heidän vapautumistaan kohtaan saatetaan tuot-

taa itsestään selvinä. Kivivuori ja kumppanit (2018, 259) ovat todenneet rikollisuuteen 

kohdistuvien tuomitsevien reaktioiden olevan jopa niin arkipäiväisiä, että ne määrittyvät 

harvoin tutkimuksen kohteiksi, vaikka yleisellä suhtautumisella on nähty olevan vaiku-

tusta esimerkiksi aiemmin rikoksista tuomittujen rikosten uusimisen todennäköisyyteen. 

Sosiaalista todellisuutta ylläpitävät tekijät motivoivat minua tutkimaan, miten ihmiset pu-

huvat vankilasta vapautumisesta, vapautujista sekä heidän yhteiskuntaan paluustaan. 

Tässä tutkielmassa tarkastelen vankilasta vapautumista koskevaa puhetta Helsingin Sa-

nomien verkkokeskusteluissa vuosina 2015–2018. Tutkielmani paikantuu sosiaalisen to-

dellisuuden tutkimiseen, eli tarkemmin oletukseen kielenkäytön sosiaalista todellisuutta 

rakentavasta sekä samalla seurauksia tuottavasta luonteesta (Jokinen ym. 2016). Lähestyn 

aihetta myös sosiaalitieteiden ja kriminologian näkökulmista hyödyntäen kyseisillä tie-

teenaloilla tuotettua aiempaa tutkimusta ja käsitteistöä. 

Asioiden määrittelytavat ja niiden kautta rakentuvat ”totuudet” voivat olla pitkälti kiin-

nittyneitä aikaan ja yhteiskunnalliseen liikehdintään. Sekä kansalaisten että vankien ih-

misoikeuksiin vetoavaa keskustelua ovat viime aikoina herättäneet esimerkiksi Tanskan 
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suunnitelmat lähettää eristetylle saarelle rikoksestaan karkotuspäätöksen saaneita, jo van-

keusrangaistuksen suorittaneita maahanmuuttajia, joita ei voida karkottaa kotimaahansa 

kuolemanvaaran tai kidutusuhan vuoksi (Helsingin Sanomat 23.2.2019).  Kyse ei ole mer-

kityksettömästä keskustelusta, sillä tiettyyn joukkoon luokiteltujen ihmisten eristäminen 

yhteiskunnasta rikkoo ihmisoikeuksia. Lisäksi toimet, joita sallimme tapahtuvan tietyssä 

ajassa voivat olla lailla kiellettyjä tulevaisuudessa.  

Tulevana sosiaalityöntekijänä näen tärkeäksi oppia tunnistamaan mekanismeja, jotka 

mahdollisesti vaikuttavat ihmisten arkitodellisuuden rakentumiseen. Kiinnostukseni ana-

lysoida verkkokeskusteluja kiinnittyy oletukseen, että julkisesti tuotetulla puheella on 

merkitystä vankilasta vapautujien identiteetin, arjen ja tulevaisuuden rakentumisen kan-

nalta. Sosiaalityöntekijänä on oltava valmis herkistymään asiakkaan elämäntilanteen ää-

relle ja tutkittava mistä kaikista tekijöistä se muodostuu. Juhila (2018, 216–217) on to-

dennut sosiaalityössä olevan keskeistä kuulla ihmisen oma tulkinta tilanteestaan sen si-

jaan, että kohtaisi ennalta tietynlaisiksi kategorisoituja ihmisiä. Yksilötason sosiaali-

työssä on syytä asettua tutkimaan myös yhteiskunnallista eriarvoistumista, jolla voi olla 

sosiaalipoliittisia seurauksia. Sosiaalityö on ihmisten elämäntilanteiden kokonaisvaltaista 

tarkastelua myös suhteessa heidän elinympäristöön. 

Kutsun vankilasta vapautuvia henkilöitä tutkielmassa käsitteillä vanki, vapautuja tai ri-

koksesta tuomittu. Olen valinnut termit, jotka olisivat lukijalle selkeitä sekä kuvaisivat 

henkilöitä tilanteissa, joissa he kulloinkin ovat. Kuten Timonen (2009) on väitöskirjas-

saan vankilasta vapautuneiden miesten nimeämistä pohtiessaan todennut, voivat kiertoil-

maisut peitellä liiaksi vankeuden aiheuttamia haasteellisia elämäntilanteita. Tässä merki-

tyksessä käsite vanki kuvastaa sitä, missä tilanteessa henkilö on. Lisäksi Salovaara (2019) 

on tarkastellessaan rikostaustaisten naisten kertomuksia elämänkulustaan perustellut kä-

sitteen rikoksesta tuomittu käyttöä sillä, että se kuvaa ennemmin henkilön menneisyyttä 

kuin nykyisyyttä. Kutsumalla henkilöitä vapautujiksi tarkoitukseni on kuvata heitä van-

kilasta ja vankeusrangaistuksesta irtautujina. 

Tutkielmalla tuotan yhdenlaisen käsityksen siitä, miten vankeusrangaistuksen suoritta-

neisiin henkilöihin ja heidän yhteiskuntaan liittymiseensä suhtaudutaan sekä millaiseksi 

vankien mahdollinen tuen tarve ja sen ansaitseminen puheissa määrittyvät. Tutkielmalla 

avaan myös näkökulmia ihmisten käsityksiin ja puheissa syntyviin merkityksiin yksilöi-

den ja yhteiskunnan rooleista vankilasta vapautumista koskevissa prosesseissa.  
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2 VANKILASTA VAPAUTUMINEN JA YHTEISKUNTAAN PALUU: TUTKI-

MUSTA ASENTEISTA JA KOKEMUKSISTA 

Lähestyn vankilasta vapautumista ja yhteiskuntaan liittymistä alkuun yleisemmällä ta-

solla. Kuvaan lyhyesti vankien asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa tilastojen ja heidän 

elämänkulkua tarkastelleen aiemman tutkimuksen valossa. Pohjustan tutkielmani aihetta 

tarkastelemalla, millä tavalla vapautta ja vapautumista on aiemmin määritelty ja miten 

yhteiskuntaan liittyminen voidaan vapautumisen yhteydessä käsittää. 

Tutkimustehtävän perustelemiseksi on olennaista esittää, millaisia asenteita ihmisillä on 

yleisesti tutkittu vankilasta vapautumista ja vapautuneita vankeja kohtaan olevan sekä 

miten vankilasta vapautuneet ovat itse kokeneet yhteiskuntaan paluun. Vankien koke-

mukset ja odotukset yhteiskuntaan paluusta tuottavat aiheellista vertailupohjaa tutkiel-

massa myöhemmin esitettäville tuloksille. 

2.1 Vangit yhteiskunnassa 

Vangit ovat Suomen koko väkilukuun suhteutettuna varsin pieni väestöryhmä. Vuonna 

2017 Suomen vankiloissa oli päivittäin keskimäärin 3035 henkilöä. Vankien kokonais-

määrä on ollut laskussa viimeisen kymmenen vuoden ajan. Ulkomaalaisten vankien 

määrä on sen sijaan noussut kymmenen vuoden aikana yli puolitoistakertaiseksi. Heidän 

osuutensa kaikista vangeista on 18 prosenttia. Suomessa elinkautista vankeustuomiota 

suoritti vuoden 2018 alussa 195 henkilöä. (Rikosseuraamuslaitos 2018a.) Suomen väes-

tömäärään nähden kyseessä on tilastollisesti tarkasteltaessa jokseenkin marginaalinen osa 

väestöä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vapautuu vuosittain reilusti yli puoli miljoonaa van-

kia (Statista 2019) kun taas Suomessa vastaava vuoden aikana vapautuvien vankien 

määrä oli 5576 vuonna 2017 (Rikosseuraamuslaitos 2018a).  

Suomessa yleisiä käytössä olevia rangaistuksia ovat Rikoslain (39/1889) 6 luvun 1§:n 

mukaan lievimmästä ankarimpaan lueteltuina rikesakko, sakko, ehdollinen vankeus, yh-

dyskuntapalvelu, valvontarangaistus sekä ehdoton vankeus. Suurin osa vankeuteen joh-

tavista rikoksista ovat Suomessa huumausaine-, väkivalta- tai henkirikoksia. Vuoden 

2018 mittauksessa vankeusvankien päärikoksista henkirikoksia oli 20,3 prosenttia, muita 

väkivaltarikoksia 16,8 prosenttia ja huumausainerikoksia 20,6 prosenttia. Seksuaalirikok-

sia oli 6,8 prosenttia. Samassa mittauksessa ensimmäistä vankeusrangaistustaan suoritta-

via oli 38,7 prosenttia, mutta jo kymmenettä tai useampaa rangaistusta suorittavia oli 
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vastaavasti 10,8 prosenttia vangeista. Yleisin vankeustuomion pituus oli yhdestä neljään 

vuotta. (Rikosseuraamuslaitos 2018b.)  

Oikeuspsykiatrian potilaiden elämänkulkua tutkittaessa on todettu, että rikostausta korre-

loi vahvasti mielenterveyden ongelmiin, matalaan koulutustasoon ja työttömyyteen. 

Myös lapsuuden heikolla sosioekonomisella asemalla on todettu olevan selvä yhteys lai-

tosuran mahdollisuuteen, etenkin lapsena koettuja huostaanottoja tarkasteltaessa. (Törölä 

& Töttö 2017.) Vankien elämänmittainen päihderiippuvuus on lisääntynyt huomattavasti 

viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ja päihderiippuvuus on vangeilla yli kym-

menkertainen tavalliseen väestöön verrattuna (Pitkänen ym. 2016, 23–24). Päihteiden 

käytöllä ja varsinkin huumausaineiden hankkimisen keinoilla on nähty olevan myös 

vahva yhteys rikollisiin tekoihin (Kivivuori & Linderborg 2009, 49).  

Rikostaustaisen ja kouluttamattoman henkilön on hyvin haastavaa tai jopa mahdotonta 

työllistyä. Ilman työpaikkaa ja ansiotuloja asunnon saaminen on vaikeaa. Myös byrokra-

tian jäykkyys ja taloudellisen tilanteen haasteellisuus ovat ohjaamassa takaisin pimeille 

työmarkkinoille. (Timonen 2009, 180.) Vankien elämää voi selittää usein elämän eri osa-

alueilla epäonnistuminen ja niistä koostuva huono-osaisuus. Saari (2015) nimeää tilan-

netta, jossa puutteita on useammalla elämän osa-alueella yhtä aikaa, kasautuvaksi huono-

osaisuudeksi tai huono-osaisuuden notkelmaksi. Yhteen linkittyvät tällöin niin heikko it-

setunto, heikot taloudelliset resurssit, niukat sosiaaliset verkostot kuin vähäinen tyytyväi-

syys omaan elämään. Huono-osaisuutta vahvistavat lisäksi toistuvat torjunnan ja epäon-

nistumisen kokemukset. 

Epäonnistumiset voivat ajaa takaisin rikosten pariin. Uusintarikollisuuden syinä voidaan 

nähdä vankilasta vapautuvien kyvyttömyys hallita arkeaan, kiinnittyä onnistuneesti takai-

sin yhteiskuntaan tai saavuttaa toimeentulonsa laillisin keinoin, kun puolestaan turvattu 

toimeentulo ja asuminen sekä normikansalaisuuteen tukevat ihmissuhteet edesauttavat ri-

koksetonta elämää (esim. Kivivuori & Linderborg 2009; Timonen 2009). Tynin (2015, 

74–75, 167) mukaan uusintarikollisuuden mahdollisuuksien tiedostaminen voi saada kan-

salaiset toivomaan rikosalttiuteen kohdistuvaa riskien arviointia ja ajaa enenevissä määrin 

yhteiskunnan tarvetta kontrolloida vankeja. Kuitenkin tilastollisesti mitattuna vankien pa-

luuta vankilaan tapahtuu harvemmin kuin oletetaan. Ensikertaa vapautuvista vangeista 

noin puolet palaavat vankilaan viiden vuoden kuluessa. 
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Vankiloissa järjestetään vankeja tukevia toimia kuten koulutusta, kuntoutusta ja tervey-

denhoitoa, esimerkiksi päihteidenkäyttöön liittyen (esim. Tyni 2015, 14; Pitkänen ym. 

2016). Kuntoutuksen jatkumo vapautumisvaiheessa on saanut kuitenkin osakseen myös 

kritiikkiä, eikä vankien vapautumisvaiheen tukitoimia ole nähty riittävinä. Esimerkiksi 

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ohjelmaan 2016–2019 on kirjattu tarve kehittää van-

kilan ja kunnallisen sosiaalityön yhteistyötä sekä vapauttamissuunnitelmien tehokkaam-

paa laatimista ja hyödyntämistä yhdessä sidosryhmien kanssa (Ympäristöministeriö 

2016). Vuosina 2008 ja uudestaan 2015 tutkittujen vapauttamissuunnitelmien perusteella 

on todettu, että vähintään kolmasosa vangeista on vapautuessaan asunnottomia. Asumi-

sen on nähty olevan keskeinen tekijä henkilön yhteiskuntaan integroitumisessa. (Kaurala 

& Iivari 2017, 316.) 

2.2 Vapaus ja vapautuminen 

Tutkielmani kontekstissa vapautumisen voi suppeammassa merkityksessä käsittää aino-

astaan vankeusrangaistuksen loppuun suorittamisena ja tätä toimeenpanevasta instituuti-

osta irtaantumisena. Näkökulma olisi kuitenkin liian rajattu tarkastelemaan vapautumista 

siinä merkityksessä, mitä se on vankilasta poistumisen jälkeen. Vaikka henkilö suorittaa 

vankeusrangaistuksen ja vapautuu siitä fyysisesti, voi henkisen vapautumisen ja sosiaali-

sen hyväksynnän saavuttamisen raja olla fyysistä vapautumista häilyvämpi. Vapautumi-

sen käsitettä avattaessa onkin merkityksellistä kysyä mitä vapaus lopulta on ja mitkä ovat 

sen rajat? Lähestyn vapautumisen käsitettä tarkastelemalla, miten vapautta on määritelty.  

Hobbes (2018) on kuvannut vapauden merkityksen riippuvan aina sen kontekstista, eli 

missä ja milloin sitä määritellään. Hän kuvaa vapautta vastustuksen puuttumiseksi eli ti-

lanteeksi, jossa vapaata ei estetä tekemästä mitä hän haluaa. Merkityksellistä on se, 

kuinka paljon ihmiset saavat tehdä tai olla tekemättä oman mielensä mukaan ja kenelle 

sääntöjä on määritetty. Ryan ja Whelan (2018, 19) täydentävät sääntöjen näkökulmaa 

puhumalla vapautta rajoittavasta näkyvästä ja näkymättömästä vallasta. Näkyvää valtaa 

ilmentävät esimerkiksi lait ja kirjatut säännöt, kun taas näkymätön valta voi olla kulttuu-

risesti rakentunutta ja ilmetä yhteisöjen normeissa. Yhdestä näkökulmasta täydellistä va-

pautta ei ole olemassakaan. Hill Green (2018) on todennut, että aina on olemassa voima, 

jolla vapautta voidaan vastustaa, eikä vapaana pidetty villi-ihminenkään elä täydellisessä 

vapaudessa, koska häntä rajoittaa ihmisten sijaan luonto.  
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Berlin (2018) käsittelee vapautta sen sijaan tietynlaisena kompromissina. Hänen mukaan 

ihminen voi joskus joutua uhraamaan omaa henkilökohtaista vapauttaan, jotta muunlai-

nen vapaus, kuten yhteiskunnallinen tai taloudellinen vapaus lisääntyisivät. Yhteiskun-

nallisen edun nimissä tämä tarkoittaa myös, että joidenkin vapautta joudutaan rajoitta-

maan toisten vapauden turvaamiseksi. Vapaus määrittyy tällöin muuttuvana ilmiönä, 

jonka puolesta on tehtävä kompromisseja ja joustettava. Vapauden rajoittaminen komp-

romissina mukaileekin vankeusrangaistuksen funktioita. Laine (2014, 233, 281) on ku-

vannut rangaistusfilosofian klassikkoajattelijoita Jeremy Benthamia ja John Rawlsia mu-

kaillen rangaistuksen tehtävänä olevan karkeasti ilmaistuna rajoittaa rangaistavan va-

pautta ja samalla turvata sivullisten oikeus turvalliseen elämään ja vapauteen. Lisäksi ran-

gaistuksen on nähty toimivan varoittavana esimerkkinä rikollisen teon seurauksesta, joka 

niin ikään palvelee yhteistä hyötyä.  

Vankeusrangaistuksen loppumiseen liittyvää vapautta kuvaa osuvasti jako negatiiviseen 

ja positiiviseen vapauden käsitteeseen. Berlin (2018) on kuvannut negatiivisen vapauden 

merkitsevän vapautta jostakin ja positiivisen puolestaan vapautta johonkin. Negatiivisen 

vapauden merkitys toteutuu, kun vanki vapautuu ulkoisesta pakotteesta eli vankeusran-

gaistuksestaan ja yhteiskunnasta eristämisestä. Vankilasta vapautumisen kannalta mie-

lenkiintoista on tarkastella, kuinka positiivinen vapaus toteutuu, eli kuinka hyvin henkilö 

pystyy vapauduttuaan toteuttamana itseään ja omia tavoitteitaan. Timonen (2009, 176) 

on todennut, ettei vankeusrangaistuksen loppuminen merkitse ainoastaan vapautta sen 

positiivisessa merkityksessä, vaan tuo samaan aikaan huolta esimerkiksi pysyvän asumi-

sen ja toimeentulon järjestymisestä sekä rikollisen historian ulospäin näkymisestä. 

Vapautumiseen liittyy myös erilaisista rooleista luopumista ja uusien tai vanhojen uudel-

leen omaksumista. Vaikka vapautuminen voidaan positiivisessa merkityksessä nähdä ir-

taantumiseksi rikollisen tai vangin roolista, saattaa irtaantuminen saada myös muunlaisia 

merkityksiä. Goffman (1968, 50) on todennut vankilan riisuvan tiukalla kontrollillaan 

henkilöltä minuuden ja samalla mahdollisuuden tehdä omia arkisia valintoja. Vapautumi-

nen vankilasta voi merkitä annetusta passiivisesta roolista luopumista ja pyrkimistä yh-

teiskunnan taholta ehkä vaadittuunkin aktiivisen kansalaisen rooliin (Kivivuori & Linder-

borg 2009, 136). Vapautuminen merkityksellistyy siis useilla eri tavoilla riippuen sen tar-

kastelijasta, kokijasta, yhteiskunnallisesta ajasta ja paikasta.  
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2.3 Liittyminen ja liittymättömyys 

Vankilasta vapautuminen voi merkitä henkilölle myös liittymistä tai liittymättömyyttä 

johonkin, kuten yhteiskuntaan tai muihin hänelle itselleen merkityksellisiin instituutioi-

hin. Vapautuminen saattaa merkitä myös pelkoa ja epävarmuutta tulevasta (Russell 

ym.2013), jonkinlaisessa välitilassa olemista (Salovaara 2019). Sosiaalinen hyväksyntä 

linkittyy vapautumiskeskustelussa siihen, nähdäänkö vankilasta vapautuva henkilö te-

konsa sovittaneena ja oikeutettuna olemaan osa yhteisöä. Ihminen ei voi liittyä sellaiseen 

yhteiskuntaan, yhteisöön tai instituutioon, josta hänet suljetaan ulkopuolelle. Salovaaran 

(2019, 225) mukaan yhteiskuntaan liittymisessä merkityksellistä on se, kuinka henkilö 

kokee tulevansa hyväksytyksi erilaisiin yhteisöihin. Mikäli vankilassa koettu hyväksyntä 

on suurempaa kuin siviilielämässä, voi yhteiskuntaan liittyminen vaikeutua ja puolestaan 

laitostuminen vahvistua. Tällöin vapaus määrittyy vieraammaksi kuin vankeus. 

Liittyminen takaisin osaksi yhteiskuntaa voi vankilasta vapautumisen yhteydessä olla tar-

peena joko omaehtoista tai ulkopuolelta pakotettua. Liittymistä kuvaava integraation kä-

site nousee esiin erityisesti maahanmuuttoa käsittelevässä keskustelussa sekä yhä useam-

min myös vankien yhteiskuntaan paluusta puhuttaessa. Ager ja Strang (2008) esittävät 

maahanmuuton yhteydessä onnistuneessa integraatiossa keskeistä olevan kansalaisase-

man saavuttamisen. Uggen ja kumppaneiden (2004) mukaan perusoikeuksiin kuuluvan 

kansalaisaseman säilyttäminen on sen sosiaalisessa merkityksessä vankeusrangaistuksen 

suorittaneilla henkilöillä usein uhattuna. Mahdollisen stigman tuottama vaikeus työllistyä 

tai saada asuntoa heikentävät rikoksesta tuomitun mahdollisuuksia tuntea itsensä aktii-

viseksi kansalaiseksi. 

Vankeusrangaistuksen jälkeinen integraatio ei ole ainoastaan sen positiivisessa merkityk-

sessä omaehtoista halua liittyä johonkin. Timonen (2009, 205) esittää, että marginaalissa 

elävien ryhmien kohdalla voidaan integraatio nähdä myös ylhäältä päin annettuna pak-

kona, jolloin liittymisestä tulee liittämistä. Kun ihmiset halutaan asettaa heille ajateltuihin 

rooleihin tai paikkoihin, jotka eivät palvele heidän omia tavoitteitaan, voidaan puhua pak-

kointegraatiosta. Helne (2002, 91–92) puhuu liittämisestä yhteiskunnan homogeeniseen 

segmenttiin, jossa kaikilla toivottaisiin olevan normatiivisesti hyväksytyt roolit. Emcke 

(2017, 108–109) liittää homogeenisyyden vaateen julkisessa puheessa paljon hyödynnet-

tyyn kansan käsitteeseen. Kun puhutaan kansasta, siihen yhdistetään osallistavia ja eman-

sipoivia tarkoitusperiä ja toiveita.  
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Kaikki vankilasta vapatuvat eivät kuitenkaan tosiasiassa liity takaisin yhteiskuntaan, vaan 

jäävät yhteisöjen ja normikansalaisuuden ulkopuolelle. Juhila (2018, 213) esittää kuulu-

mattomuuden kokemuksen vahvistuvan, kun sosiaalinen etäisyys normaalina pidettyyn 

väestöön esimerkiksi köyhyyden, työttömyyden tai päihteiden käytön vuoksi kasvaa. Li-

säksi hyväosaisina pidetyt voivat toiminnallaan ja asenteillaan vahvistaa huono-osasina 

pidettyjen kuulumattomuutta.  

2.4 Vankien vapautumiseen ja yhteiskuntaan liittymiseen kohdistuvat asenteet 

Suhtautuminen vankien auttamiseen ja vankeusrangaistuksen jälkeiseen yhteiskuntaan 

integroitumiseen on yleisesti nähty jännitteisenä. Rikoksista tuomitut määrittyvät usein 

tekojensa kautta ja heidän syrjittyä yhteiskunnallista asemaansa saatetaan tästä näkökul-

masta pitää jopa oikeutettuna tai ainakin itseaiheutettuna. (Valokivi 2004.) Raden ja 

kumppaneiden (2018) mukaan yleiset asenteet ovat tutkitusti sidoksissa siihen, millaista 

tukea vapautuville vangeille halutaan yhteiskunnassa antaa, mutta asenteiden taustalla 

vaikuttavien tekijöiden tutkiminen on ollut kuitenkin vähäistä. Länsimaisessa tutkimuk-

sessa kiinnostus on ollut ennemmin yleisissä asenteissa vankeusrangaistuksien oikeuden-

mukaisuutta kohtaan (Hirschfield & Piquero 2010). Asenneilmapiirin tutkiminen on tun-

nustettu kuitenkin hyödylliseksi, jotta saataisiin käsitystä, kuinka vankeusrangaistuksen 

suorittaneet henkilöt kohdataan arjessa ja esimerkiksi työmarkkinoilla (esim. Pager 

2007).  

Kansainvälisessä tutkimuksessa ihmisillä on todettu olevan yleisesti negatiivisia asenteita 

entisiä vankeja kohtaan (esim. Hirschfield & Piquero, 2010; Leverentz, 2011). Raden ja 

kumppaneiden (2016) mukaan ihmisten ajattelutavat ovat melko samankaltaisia ja eroa-

vaisuudet ajattelutavoissa ilmenevät lähinnä poliittisten ideologioiden tai rikollisten hen-

kilöiden tuntemisen seurauksena. Myös itse rikoksella on merkitystä asenteisiin ja ajatte-

lutavat seksuaalirikoksista tuomittuja kohtaan ovat selkeimmin kaikista ankarimpia. Van-

kien vapautumista ja yhteiskuntaan paluuta koskevassa tutkimuksessa on havaittu, että 

ihmiset suhtautuvat vangeille annettavaan tukeen kuitenkin positiivisemmin, mikäli se ei 

kosketa heidän omaa henkilökohtaista elämäänsä, kuten entisen vangin naapurustoon 

muuttamista tai korotusta verotukseen (Garland ym. 2016; Ouellette ym. 2017).  

Yhdysvalloissa, jossa vapautuvien vankien määrä on suhteellisen suuri, tutkimusta on 

alettu kohdentamaan entistä enemmän vapautumisen prosesseihin. Huomiota on alettu 
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kiinnittää eritysesti siihen, kuinka yhteisöt ja yksittäiset kansalaiset suhtautuvat rikoksista 

tuomittuihin, ottavat heidät vastaan ja osallistuvat osaltaan integroitumisprosesseihin 

(Taxman ym. 2004; Garland ym. 2016). Suomessa vankeusrangaistuksen jälkeiseen ai-

kaan kohdistuva tutkimus on ollut puolestaan hyvin vähäistä ja mielenkiinto on ollut 

enimmäkseen laitosrangaistuksissa sekä niiden toiminnassa (Smolej 2005, 30). Suomessa 

toteutettu asenteisiin kohdistuva tutkimus on rajautunut käsittelemään ensi sijassa asen-

teita rangaistusten oikeudenmukaisuutta kohtaan (esim. Kääriäinen 2016; 2017), eli sitä 

kuinka oikeudenmukaisina kansalaiset tietyistä rikoksista annettuja rangaistuksia pitävät. 

Kääriäisen (2016; 2017) mukaan Suomessa ihmiset luottavat oikeuslaitokseen ja sen ran-

gaistuksiin enemmän kuin keskimäärin muissa Euroopan maissa. Kansalaiset pitävät tuo-

mareiden antamia rangaistuksia oikeudenmukaisina ja rangaistusten koventamisen ja 

vankilapaikkojen lisäämisen sijaan he toivovat panostusta rikosten ennaltaehkäisyyn esi-

merkiksi panostuksella nuoriso- ja perhetyöhön. Myös rangaistukseen liittyvät kuntout-

tavat toimet, kuten päihdekuntoutus ja vankien kouluttautuminen saavat kansalaisilta kan-

natusta ja ennaltaehkäisevään toimintaan oltaisiin valmiita panostamaan valtion varoja.  

Yhdysvalloissa on tarkasteltu rikosrekisterin vaikutusta työllistymiseen sekä työnhakuun 

ja todettu, että rikostaustaan liittyy paljon ennakkoasenteita. Denver ja kumppanit (2018) 

esittävät, että jopa 70 prosentille työnhakijoista esitetään kysymys rikostaustasta usein jo 

työhakemuksessa. Pager (2007) on todennut henkilön rikostaustan vaikeuttavan työllis-

tymistä huomattavasti. Rikosrekisterin omaavalla henkilöllä on yli 50 prosenttia pie-

nempi mahdollisuus edetä rekrytointiprosessissa edes haastatteluun kuin vastaavalla il-

man rikosrekisteriä olevalla henkilöllä. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että rikosrekis-

terin aiheuttama negatiivinen leima vahvistui entisestään, mikäli kyseessä oli etnisen 

taustan omaava työnhakija.  

Tutkimuksessa on nostettu esiin myös positiivisempaa ajattelua vankien yhteiskuntaan 

integroitumisen mahdollisuuksista. O’Sullivan ja kumppanit (2017) tarkastelivat Austra-

liassa kansalaisten ajatuksia entisten vankien mahdollisuuksista luoda itselleen hyvä 

elämä vankilatuomion jälkeen. Vastaajista neljä viidestä näki onnistuneen integraation 

mahdollisena ja kokivat sen tukemisen olennaisena. Myös Kääriäisen (2017) tutkimuk-

sessa vastaajat näkivät vankien kuntoutumismahdollisuudet hyvinä ja varsinkin nuorille 

suunnattuun kuntouttavaan toimintaan suhtauduttiin myönteisesti. Maruna ja King (2009) 

esittävät, että lempeämpiä rangaistusasenteita omaavat yleensä henkilöt, jotka ajattelevat 
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ihmisten ajautuvan rikollisuuden pariin yhteiskunnallisten olojen aiheuttamana. Toisessa 

ääripäässä ovat henkilöt, jotka ajattelevat rikosten tekemisen tai lopettamisen olevan ih-

misen oma valinta. Silloin kun ihmiset eivät usko muutoksen mahdollisuuteen, he saatta-

vat jopa toivoa, että vankeusrangaistuksen saaneet henkilöt eristettäisiin entistä vahvem-

min yhteiskunnasta. Useimmat sijoittuvat ajattelutavoissaan kahden edellä mainitun ryh-

män väliin.  

Vankilasta vapautumista kohtaan vallitseva suhtautuminen ja asenteet voivat olla riippu-

vaisia siitä, kuinka oikeudenmukaisina kansalaiset pitävät rikoksista annettuja rangais-

tuksia. Silloin kun kansan oikeustaju poikkeaa voimakkaasti ammattituomareiden mää-

rittämistä tuomioista, voidaan puhua punitiivisestä kuiluista (punitive gap). Hollannissa 

toteutetussa tutkimuksessa havaittiin rikostapauksista tarjotun tiedon pienentävän puni-

tiivista kuilua. Sen sijaan rikostapauksia kuvaavat lyhyet, uutismedioiden tarjoamat ker-

tomukset edesauttoivat vastaajia vaatimaan kovempia rangaistuksia teoista. (de Keijser 

ym. 2007.)  

Myös arvojen on tutkittu vaikuttavan rangaistusasenteisiin. Kääriäisen (2016) mukaan 

erityisesti rankaisevia asenteita selittävät kansan keskuudessa perinteisiin, turvallisuuteen 

sekä yhdenmukaisuuteen liittyvät arvot. Tällöin pahoiksi luokiteltuja tekoja tehneitä ha-

lutaan rangaista yhteiskunnan vakauden ja turvallisuuden säilyttämisen nimissä. Puoles-

taan rankaisemisen vastustamiseen liittyvät itseohjautuvuuteen ja universalismiin liittyvät 

arvot. Itseohjautuvuuden arvo merkitsee esimerkiksi sitä, että ihmiset uskovat muutoksen 

mahdollisuuteen. 

Median ja varsinkin rikosuutisten seuraamisen on tutkittu koventavan ihmisten rangais-

tusasenteita ja lisäävän rasistisia ajatuksia. Toisaalta taas tiedolla ja korkeammalla kou-

lutuksella voi olla merkitystä myös asenteiden pehmentäjinä. (Hirschfield & Piquero 

2010.) Myös asuinalueella on nähty olevan vaikutusta asenteisiin vankeja ja heidän yh-

teiskuntaan paluutaan kohtaan. Yhdysvalloissa havaittiin, että asuinalueilla, joissa ihmi-

set olivat enemmän kosketuksissa rikollisuuden kanssa ja joissa he yrittivät kollektiivi-

sesti löytää keinoja rikollisuuden ehkäisyyn sekä vankien sopeutumiseen, asenteet olivat 

vähemmän ankaria. Vastaavasti asuinalueilla, joissa rikollisuus esiintyi abstraktimpana 

ongelmana, olivat myös ihmisten rangaistusasenteet ankarampia. (Leverentz 2011.)  

Ilmiön tunnettavuus ja tiedon saaminen edistävät tutkitusti sen hyväksyttävyyttä. Esimer-

kiksi alkoholismin luokittelu sairaudeksi tai mielenterveyden oireiden tunnetuksi 
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tuleminen ovat lisänneet niiden yleistä hyväksyttävyyttä. (Saari 2015, 103.) Lisäksi yksi-

tyiskohtaisemmat tiedot ihmisten elämästä voivat auttaa sosiaalisen hyväksynnän vahvis-

tamisessa. Tiedonannon nähtiin vaikuttavan asenteisiin myös tutkimuksessa, jossa tarkas-

teltiin, vaikuttaako vangin ikä siihen, kuinka hänen rangaistukseen tai kuntoutusmahdol-

lisuuksiinsa suhtaudutaan. Kanadalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että mitä nuorempi 

rikoksesta rangaistava henkilö oli kyseessä, sitä myötämielisempiä vastaajat olivat lie-

vemmille rangaistusmuodoille ja kuntouttavammalle toiminnalle. (Varma 2006.)  

Hirschfield ja Piquero (2010) havaitsivat tuttuuden olevan suurin selittävä tekijä lisää-

mään positiivista asenneilmapiiriä entisiä vankeja ja heidän yhteiskuntaan paluutaan koh-

taan. Henkilöt, jotka tunsivat rikoksesta rangaistun henkilökohtaisesti tai olivat kartutta-

neet tietoa muutoin, omasivat vähiten stereotyyppisiä näkemyksiä heitä kohtaan. Berger 

ja Luckmann (1994, 43–44) ovatkin esittäneet, että ihmisten elämismaailmassa ihmisten 

kategorisointi ja tyypittely ovat riippuvaisia siitä, kuinka läheisessä suhteessa he ovat. 

Ihmiset ovat alttiita kategorisoimaan persoonattomammin henkilöitä, joista heillä on vä-

hiten suorassa vuorovaikutuksessa hankittua tietoa. Saaren (2015, 99–100) mukaan täl-

lainen ilmiö on esimerkiksi asunnottomuus. Suomalaiset, jotka eivät ole kohdanneet tai 

eivät tunne lähipiirissään asunnotonta henkilöä, omaavat suurimman empatiakuilun asun-

nottomia kohtaan. Kun jokin asia ei yllä omaan elämänkokemukseen, sitä tarkastellaan 

sosiaalisen etäisyyden päästä. 

2.5 Vankien odotukset ja kokemukset vapautumisestaan 

Tutkimusta vankien vapautumisen kokemuksista sekä odotuksista vapautumiseen liittyen 

on toteutettu jonkin verran niin Suomessa (esim. Kivivuori ja Linderborg 2009; Timonen 

2009; Salovaara 2019) kuin muissa länsimaissa (esim. Harding 2003; Winnick & Bodkin 

2009; Benson ym. 2011; Russell ym. 2013; Ray ym. 2016; Keen ym. 2018). Vankien 

odotuksiin ja kokemuksiin vapautumisesta ja yhteiskuntaan paluusta linkittyy tutkimus-

ten perusteella odotettu leimaantuminen sekä pelko tulevasta. Rikoksia tekeviin kohdis-

tuu usein paheksuntaa, joka vaikeuttaa heidän mahdollisuuksiaan toimia laillisissa insti-

tuutioissa ja muovaa heidän identiteettiään (Kivivuori ym. 2018, 188). Vankilasta vapau-

tuneet päätyvätkin helposti salailemaan rikostaustaansa (Winnick & Bodkin 2009). Ri-

kostaustan salailu ja kieltäminen liittyvät oman identiteetin toivottuun muutokseen ja so-

siaalisen aseman parantamiseen (Harding 2003).  
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Kriminologiassa sosiaalisten toimintojen ei-toivottuja tai tahattomia seurauksia tarkaste-

levaa suuntausta nimetään leimaamisteoriaksi. Burke (2005, 147) esittää, että Howard 

Beckerin, Kai Eriksonin ja John Kitsusen aikanaan kehittelemä leimaamisteoria teki nä-

kyväksi stigman aiheuttamat seuraukset yksilön identiteetille. Teorian mukaan yksilö 

omaksuu hänelle annetun poikkeavan roolin ja tätä kautta esimerkiksi oletus henkilön 

rikollisesta käyttäytymisestä alkaa toteuttaa itseään.  

Leimaamisesta puhuttaessa tulee erottaa yhteiskunnan taholta tapahtuva todellinen pa-

heksunta ja syrjintä sekä vankien itsensä kokema leimautuminen ja siihen kiinnittyvä 

identiteetin muutos. Kivivuoren ja kumppaneiden (2018, 182–183) mukaan leimaami-

sessa tarkastellaan kahden mekanismin, sosiaalisen torjunnan ja identiteettimuutoksen il-

menemistä. Kun ihmiset eivät halua olla tekemisissä rikollisen kanssa, voidaan ilmiöllä 

viitata sosiaaliseen torjuntaan. Identiteettimuutoksella puolestaan tarkoitetaan minäkuvan 

muovaantumista sosiaalisten reaktioiden seurauksena.  

Sosiaalisesta torjunnasta yhtenä konkreettisena esimerkkinä ovat henkilön rikostaustaan 

liittyvät epäilyt. Nämä voivat näkyä niin viranomaisten kuin normikansalaisten kanssa 

toteutuvassa vuorovaikutuksessa (Burke 2005, 145). Ihminen määrittyy tilanteissa histo-

riansa kautta ja tietynlainen kohtelu vahvistaa tuolloin leimaantumisen kokemusta. Esi-

merkiksi Salovaaran (2019) tutkimuksessa ilmeni, että terveydenhuollon käynnillä hen-

kilön vankilatausta saattoi tuottaa aiheettomia epäilyjä hänen päihteiden käytöstään. Vi-

ranomaiset saattoivat näin tiedostamattaan ylläpitää entisen vangin leimautunutta identi-

teettiä. 

Vankeusajan on itsessään nähty muovaavan vankien identiteettiä sekä aiheuttavan epä-

varmuutta tulevaisuudesta ja yhteiskuntaan integroitumisen onnistumisesta (Dellaportas 

2014). Toisilla vangeista voi olla ennakkoon leimautumisen odotuksia ja siten he kokevat 

yhteiskuntaan paluun jo ennen vapautumistaan haastavana. Mikäli vapautunut henkilö 

epäilee omia kykyjään työllistyä tai saavuttaa muutoin hyväksytty yhteiskunnallinen 

asema, heijastuu se myös hänen todelliseen sopeutumiseensa. Sekä vapautujien itsensä 

kokema että muiden ihmisten todellinen epäusko vapautuneiden kykyihin integroitua vai-

kuttavat tosiasiassa heikentävästi heidän mahdollisuuksiinsa onnistua yhteiskuntaan pa-

luussa (Russell ym. 2013).  

Rikollisten tekojen luonteen on nähty enteilevän vapautuvien vankien odotuksia kohte-

lustaan yhteiskunnassa. Uudessa-Seelannissa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista 
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tuomitut ovat yleisesti kertoneet kokevansa pelkoa vapautumisestaan ja yhteiskunnan 

vastaanotosta. Heidän mukaansa viranomaisten tarjoama tuki on ennemmin riskien kar-

toitukseen ja poistoon kuin yhteiskuntaan integroitumiseen tähtäävää. He pelkäävät ih-

misten reaktioita ja kaipaavat eniten tukea asumiseen ja työllistymiseen. Lisäksi entiset 

vangit toivovat uskoa muilta ihmisiltä heidän mahdollisuuksiinsa muuttua. (Russell ym. 

2013.)  

Marginaalissa elävien henkilöiden tavoite tavallisesta elämästä on noussut keskiöön myös 

huumausaineiden käytön lopettaneiden henkilöiden haastattelututkimuksessa (Knuuti 

2007). Yhteisön silmissä paheksuttavat teot aiheuttavat niiden tekijöissä pelkoa ihmisten 

reagoinnista ja samalla myös edistävät vapautujien tarvetta saada rohkaisua ja tukea elä-

mänmuutokseen. Salovaaran (2019, 191) mukaan vankilasta vapautuvissa naisissa pelkoa 

aiheuttivat aivan arkiselta tuntuvat asiat, kuten kaupassa käyminen ja siellä tapahtuva so-

siaalinen vuorovaikutus. Kokemukset kuvastavat alttiutta ympäristön antamille signaa-

leille. 

Rayn ja kumppaneiden (2016) mukaan vapautuneet vangit tarvitsevat useimmiten työn 

haun tueksi viranomaisapua tai vankkoja sosiaalisia suhteita. Työllistymisen lisäksi asun-

non saamisessa koetaan erityisiä haasteita. Keen ja kumppanit (2018) esittävät, että asun-

non haussa jo rikosrekisterillä on negatiivista vaikutusta. Lisäksi tietynlaisten asumis-

muotojen, kuten asunnottomien hätämajoituksen tai asuntolassa asumisen koettiin aiheut-

tavan tai lisäävän leimaa. Asunnon saamista pidettiin vapautuneiden vankien kokemuk-

sissa merkityksellisenä tekijänä muidenkin asioiden, kuten työllistymisen saavuttami-

selle. 

Vangit kokevat kuitenkin myös positiivisia odotuksia tulevaisuutensa suhteen. Vangit 

saattoivat ennen vapautumistaan suhtautua omiin mahdollisuuksiinsa kiinnittyä yhteisöi-

hin ja päästä irti rikollisesta elämästä melko optimistisesti, vaikka kokivatkin ahdistusta 

ja pelkoa tulevasta. (Kivivuori & Linderborg 2009, 156.) Bensonin ja kumppaneiden 

(2011) mukaan tulevaisuutensa suhteen optimistisemmat vangit luottivat useimmiten 

oman perheensä ja ystäviensä tuen järkkymättömyyteen. Vankien koettu leimautuminen 

oli sidoksissa myös heidän aiemmin saamaansa kohteluun ihmissuhteissa. Vankilasta va-

pautuvia kohtaan osoitetun luottamuksen ja hyväksyvän ilmapiirin on todettu auttavan 

yhteiskuntaan paluussa ja eheämmän identiteetin rakentamisessa. (Dellaportas 2014.)  
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3 TUTKIMUKSELLISET VALINNAT 

Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten Helsingin Sanomien artikkeleihin pohjautu-

vissa verkkokeskustelussa vankien vapautumisesta puhutaan sekä miten näkemyksiä pe-

rustellaan. Tarkastelen erityisesti, miten vapautumista vastustetaan, miten sitä puoluste-

taan sekä millaisista asioita puheissa vapautumiseen liittyen ehdollistetaan. Pyrin teke-

mään näkyväksi, millaisia vankien vapautumiseen liittyviä käsityksiä pidetään yllä ja mil-

laista sosiaalista todellisuutta niillä samalla rakennetaan. 

Käsittelen keskusteluja aineistolähtöisesti diskurssianalyyttisella otteella hyödyntäen 

myös sisällönanalyysille ominaista työskentelyä. Aineistoni koostuu Helsingin Sanomien 

verkkokeskusteluista. Aineistoon valikoidut keskustelut koskivat vankilasta vapautu-

mista niin henkilökuvien, mielipidekirjoitusten kuin uutisartikkeleiden muodossa. 

3.1 Verkkokeskustelut aineistona  

Keräsin aineistoksi vuosina 2015–2018 käytyjä Helsingin Sanomien verkkokeskusteluja. 

Helsingin Sanomien valinta aineiston lähteeksi perustui sen yleiseen suosioon ja näky-

vyyteen melko kattavasti koko Suomessa. Lokakuussa 2018 Helsingin Sanomat oli Suo-

men kolmanneksi seuratuin uutisia tuottava verkkosivusto. Edellä olivat Iltasanomat ja 

Iltalehti. (Finnish Internet Audience Measurement.) Alkuperäiset artikkelit käsittelivät 

vankilasta vapautumista joko suoraan tai välillisesti. Artikkeleiden näkökulmat vaihteli-

vat sosiaalisesta lainsäädännölliseen. Vankilasta vapautumista käsiteltiin esimerkiksi 

henkilökuvien avulla. Uutisarvoa saivat myös tiettyjen väkivaltaisiin tekoihin syyllisty-

neiden vankien yhteiskuntaan paluun hetket. Vapautumista käsiteltiin uutisoinneissa 

myös yleisemmällä tasolla. Niissä esimerkiksi esiteltiin Rikoslakiin tulevan yhdistelmä-

rangaistuksen voimaantuloa tai kerrottiin vapautuville vangeille suunnatuista palveluista. 

Henkilökuvat ja elämänkerralliset artikkelit tuottivat monipuolisinta ja -näkökulmaisinta 

keskustelua, kun taas julmista teoista rangaistujen vapautumisen uutisoinnit lisäsivät kes-

kusteluun provokaatiota. Monessa artikkelissa käsiteltiin elinkautisvankeja, joten henki-

rikosten käsittely ja niistä annettava rangaistuksen oikeellisuus ottivat keskusteluissa 

usein vallan. Mukana oli kuitenkin myös artikkeleita, jotka käsittelivät vapautumista ylei-

semmin, kuvaamalla esimerkiksi vapautuvien vankien asunnottomuuteen johtavia syitä 

sekä asunnottomuudesta aiheutuvia haasteita. Arjen haasteiden kuvaaminen nostatti 
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keskusteluun enemmän inhimillisyyteen ja tuen tarpeeseen vetoavia kommentteja. Alku-

peräiset artikkelit ohjasivat siis paljon sitä, millaisia keskusteluja vapautumisesta käytiin.  

Artikkeleita yhdistävä tekijä oli vankilasta vapautuminen, sen suunnittelu tai sen jälkei-

nen elämä yhteiskunnassa. Aineistoksi olisi määrällisesti voinut riittää ainoastaan esimer-

kiksi henkilökuvien herättämä keskustelu. Koin kuitenkin erilaisten uutisointien pohjalta 

käytävien keskustelujen yhdistämisen palvelevan tutkimuksen tarkoitusta paremmin, 

koska ne tuottivat ilmiöstä monella eri tasolla rakentuvaa puhetta. Suoritin aineiston va-

linnan Helsingin Sanomien digilehden hakutoiminnolla, jossa hakusanana toimi vankila. 

Tarkempien hakusanojen kuten vankilasta vapautuminen, vankilasta, vapaut, vangin tai 

entisen vangin käyttö ei tuottanut lisää hakutuloksia. Hakusana vankila tuotti tulokseksi 

suuren määrän artikkeleita, joiden joukosta tein valinnat aineistoksi manuaalisesti luke-

malla kommenttiketjuja.  

Alkuperäinen aineisto koostui 20 artikkeliin pohjautuvasta keskustelusta. Artikkelit oli 

julkaistu Helsingin Sanomien Kotimaa-, Kaupunki-, Politiikka-, Pääkirjoitus-, Mielipide-

sekä Tiede- ja Ulkomaat -osioissa. Alustavaa aineistoa kertyi haun tuloksena 536 kom-

mentin verran. Keskustelukommenttien pituus vaihteli yhdestä lauseesta puolen sivun 

kirjoitukseen. Siirrettyäni kommentit Word-tiedostoon, aineistoa kertyi 145 sivua. Kes-

kustelut rakentuivat eri tavoin. Niissä reagoitiin joko suoraan uutisartikkeliin tai toisten 

keskustelijoiden puheenvuoroihin. Valitsin aineistoon kommentit, jotka vastasivat tutki-

muskysymykseen, eli joissa tuotettiin puhetta vankilasta vapautumisesta joko suoraan tai 

vahvasti siihen liittyen ja lisäksi, joissa perusteltiin näkemyksiä.  

Rajasin aineistosta pois uutisoinnit ja keskustelut, jotka koskettivat vahvasti julkisuu-

dessa esillä olleita henkilöitä. Esimerkiksi poliisipäällikkö Jari Aarnion tapauksessa kes-

kustelut saattoivat siirtyä pois vapautumisen käsittelystä ja kuvata poliisin korruptoitu-

neisuutta tai parempiosaisten rikollisten erityiskohtelua. Rajasin pois myös keskustelut, 

jotka koin sisällöltään epäasiallisiksi. Epäasiallisuus ilmeni esimerkiksi vankeihin tai 

maahanmuuttajiin kohdistuvina ilkeämielisinä nimityksinä tai suorina ihmisryhmiä alen-

tavina solvauksina. Epäasiallista tekojen julmuudella mässäilevää keskustelua herättivät 

esimerkiksi uutisoinnit tietynlaisen tekijän, kuten paloittelijamurhaajan vapautumisesta. 

Lopullisen rajauksen jälkeen aineiston muodostivat 11:een artikkeliin pohjautuvat kes-

kustelut (Liite 1), jotka käsittivät yhteensä 289 kommenttia. Myös aineistoon valikoitu-

neissa keskusteluissa oli muutamia epäasiallisia kommentteja, jotka jätin lopullisen 
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analyysin ulkopuolelle. Ulkopuolelle rajaaminen perustui eettiseen pohdintaan siitä, etten 

tuloksilla tuottaisi lisää negatiivista leimaa. Aineistoa edustaviksi katkelmiksi valikoitui 

lopulta 21 kommenttia. 

Tutkimusaineistoni voidaan luokitella luonnolliseksi aineistoksi, koska kommenttiketjut 

ovat olemassa tutkimuksesta tai tutkijasta riippumatta (esim. Antaki 2008, 432). Aineis-

ton rikkautena voidaan diskurssianalyysin näkökulmasta pitää sen vuorovaikutukselli-

suutta (Suoninen 2016a, 52). Yhteiskuntatieteellisinä tutkimuskohteina verkkokeskuste-

lut ovat merkityksellisiä, koska niiden sisältö on suurelle yleisölle esillä. Verkkokeskus-

teluja tutkimalla voidaan muodostaa käsityksiä asenneilmastoista tai muutoin ihmisten 

käyttäytymisestä verkossa (Laaksonen ym. 2013, 11). Verkkokeskusteluissa ihmiset nos-

tavat helpommin itse esille tärkeäksi kokemiaan aiheita ja ne ovat luonteeltaan erilaisia 

kuin esimerkiksi haastatteluaineistot (Hakala & Vesa 2013, 223). Verkkokeskusteluja tut-

kittaessa on kuitenkin otettava huomioon niiden syntyyn vaikuttavia lainalaisuuksia.  

Aineistoni perustuu uutismedian lukijoilleen tuottamalle mahdollisuudelle kommentoida 

sen julkaisemia artikkeleita. Lange (2007) on todennut, ettei median seuraaminen ole 

enää passiivista toimintaa. Median seuraamiseen ja jakamiseen liittyy vuorovaikutusta, 

jonka yhtenä tavoitteena voi olla käyttäjien omien ajatusten ja tuotosten esittely sekä mer-

kityksellisten sosiaalisten suhteiden rakentaminen. Näen verkossa, etenkin uutismedioi-

den yhteydessä tapahtuvan keskustelun ja kommentoinnin antavan ihmisille mahdollisuu-

den tuoda omia näkemyksiään ja kokemuksiaan esille helpommin, kuin perinteisillä mie-

lipidekirjoituksilla. Henkilöt, jotka eivät ole valmiita kertomaan julkisesti omia ajatuksi-

aan kasvojen menetyksen pelossa, voivat tehdä sen halutessaan anonyymisti verkossa.  

Laaksonen ja Matikainen (2013, 201) painottavat, että verkkokeskusteluja tutkiessa on 

niitä koskevat käytännöt ja keskustelukulttuuri ymmärrettävä osana tutkimusasetelmaa ja 

keskustelujen konteksti on huomioitava vahvasti osana analyysia. Diskurssianalyysille 

ominaisesti on kyettävä tunnistamaan aineiston ja tulkintojen vahva kontekstisidonnai-

suus, sillä sosiaalinen todellisuus ei ole staattisesti rakentunut (Suoninen 2016a, 64). Kes-

kustelun rakentuminen tapahtuu erilaisessa kontekstissa kuin esimerkiksi kasvokkain ta-

pahtuva vuorovaikutus, jossa käyttäytymistä ja vastavuoroisuutta reunustavat erilaiset so-

siaaliset säännöt ja oletukset. 

Ryhmädynamiikalla on vaikutusta ihmisten valmiuteen ilmaista mielipiteitään. Noelle-

Neumann (1984) esittää, että julkisessa keskustelussa vain suurinta kannatusta saavat 
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mielipiteet uskalletaan nostaa esille ja vähiten kannatusta saavat vaiennetaan. Henkilöt 

saattavat pelätä oman sosiaalisen asemansa puolesta esittäessään mielipiteitä. Mielipitei-

den ilmaisuun annetut välineet voivat kuitenkin vaikuttaa käyttäytymiseen. Omien mieli-

piteiden ilmaiseminen on kasvokkain vaikeampaa kuin verkkovälitteisellä kommunikaa-

tiolla, joka mahdollistaa ilmaisulle turvallisemman ympäristön (Ho & McLeod 2008). 

Myös tunteiden sanoittamisen on nähty tehostuvan verkkovälitteisessä viestinnässä, vaik-

kakin se on myös enemmän tarpeen kommunikoinnissa, jossa osapuolet eivät pysty nä-

kemään toistensa eleitä (Antheunis ym. 2012).  

Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat nykyaikana tuntemusten ja kannatuksen ilmaisun 

verkossa myös sanattomasti. Verkkokeskustelualustat voivat sisältää erilasia klikattavia 

painikkeita, joilla lukija voi ilmaista oman reaktionsa alustalle kirjoitettua kommenttia 

kohtaan. Esimerkiksi Helsingin Sanomien keskustelualustalla voi ”peukuttaa” komment-

tia, jonka lukija kokee hyvin argumentoiduksi. Vaikka kommentin tykkäyksien keräämi-

nen kertoo osaltaan sen suosiosta keskustelualustalla, en ole itse aineistoa rajatessani kiin-

nittänyt kommenttien suosioon huomiota. 

Verkossa esiintymisen julkisuus ja yksityisyys ovat usein käyttäjien itsensä määritettä-

vissä. Käyttäjät voivat itse päättää missä yhteydessä sekä missä määrin he haluavat jakaa 

tietoa itsestään. Käyttäjä voi toimia hyvin julkisella keskustelualustalla, mutta suojata ni-

mimerkillä häntä itseään koskevia tietoja. (Lange 2007.) Helsingin Sanomien verkkokes-

kustelualustalla käyttäjät kirjoittavat keskusteluun kommentteja itse valitsemallaan nimi-

merkillä. Nimimerkki voi kuitenkin kertoa käyttäjästään jotain. Sillä voidaan esimerkiksi 

ilmentää käyttäjän ikää, sukupuolta tai poliittista kantaa.  

Nimimerkin käyttö vaikuttaa vahvasti myös keskustelukulttuuriin ja pahimmillaan nimi-

merkin takana voidaan sortua hyvin äärimmäiseen tai jopa aggressiiviseen kommunikoin-

tityyliin (Laaksonen & Matikainen 2013, 19). Keskustelukommentit voivat olla verkossa 

tapahtuvalle keskustelulle ominaisesti vahvoja väittämiä tai jopa kiusantekoa. Henkilö 

tietää kirjoittaessaan, ettei häntä kyetä tunnistamaan kommentin takaa. Toisaalta nimet-

tömänä kirjoittaminen voi tuottaa keskusteluun myös kiinnostavalla tavalla erilaista tietoa 

ja näkökulmia kuin esimerkiksi kasvokkainen vuorovaikutus (Hakala & Vesa 2013, 224). 

Anonyymina kertomisen on nähty edesauttavan henkilön oman aidon näkemyksen esit-

tämistä huolimatta vallitsevasta keskustelukulttuurista ja siinä mahdollisesti tuotetusta 

yhteisestä konsensuksesta (Ryan & Whelan 2018, 58). 
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Verkkokeskustelualustat toimivat eri tavoin ja alustojen ylläpitäjät voivat esimerkiksi ra-

joittaa keskustelua. Helsingin Sanomat julkaisi syksyllä 2018 kommentointia varten oh-

jeistuksen, jonka tarkoituksena oli parantaa keskustelun kulkua ja rajoittaa epäasiallista 

keskustelua. (Helsingin Sanomat 28.9.2018). Säännöissä todetaan, että kaikki keskuste-

lukommentit luetaan ja mahdolliset lähteet tarkastetaan ennen niiden julkaisua. Julkaista-

viksi kelpuutetaan asialliset kommentit, jotka vievät keskustelua eteenpäin. (Helsingin 

Sanomat 2018.) Sensuroinnin voi käsittää kaksiteräisenä miekkana. Sen tarkoitus on eh-

käistä asiattoman puheen leviämistä, mutta toisaalta se voi ajaa sanomalehtimedian pyr-

kimystä esiintyä haluamassaan valossa tai tuottaa tietynlaista keskustelua. Aineistoni 

koostui suurimmalta osin ajalta ennen uusien verkkokeskustelun sääntöjen käyttöönottoa. 

On kuitenkin mahdollista, että aineistossa oli keskusteluja, joita Helsingin Sanomat oli 

sensuroinut ennen niiden julkaisua. 

3.2 Diskurssianalyyttinen lähestymistapa 

Tutkielmani paikantuu sosiaalisen konstruktionismin tutkimusperinteeseen, jossa tiedon 

ja ymmärryksen rakentuminen nousee tarkastelun keskiöön. Tietoa ei oteta itsestään sel-

vänä vaan itsestäänselvyyksien rakentumista pyritään tutkimaan (Berger & Luckmann 

1994, 13). Siihen, kuinka ihmiset ymmärtävät asioita tai kategorisoivat niitä, liittyy aina 

kulttuurinen, ajallinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Ymmärryksemme rakentuu kerroksittain 

ja muovautuu uudestaan jokapäiväisessä sosiaalisessa kanssakäymisessä. (Burr 2015, 2–

4.)  

Verkkokeskusteluissa kieli voidaan ymmärtää sosiaalisena toimintana. Kielellä mahdol-

listetaan asioita, sidotaan yhteen erilaisia todellisuuden vyöhykkeitä ja tehdään läsnäole-

vaksi asioita, jotka eivät ole konkreettisesti havaittavissa (Berg & Luckmann 1994, 50–

51). Keskustelijat muovaavat omaa ymmärrystään jatkuvassa vuorovaikutuksessa mui-

den osallistujien kanssa. Tietynlainen uutisointi ohjaa keskustelua omaan suuntaansa. 

Shaw ja Holland (2014, 196) tähdentävät, että keskustelut voivat kummuta tietystä ajan-

jaksosta ja sen tapahtumista. Aineiston keräämisen ajankohta vaikuttaa siihen, millaiseksi 

keskustelu on muodostunut. Lisäksi internet antaa erilaisen pohjan keskustelulle kuin sa-

masta uutisoinnista keskustelu kasvokkain julkisella paikalla.  

Lähestyin tutkielmassa verkkokeskusteluja diskurssianalyyttisesti. Diskurssilla voidaan 

viitata merkityskokonaisuuksiin, kuten esimerkiksi metaforiin, kuviin, tarinoihin tai 
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väitteisiin, jotka tuottavat tietynlaista kuvaa jostakin asiantilasta tai ilmiöstä. Yhdestä asi-

asta tai ilmiöstä voidaan muodostaa lukematon määrä eri diskursseja. (Burr 2015, 74–75.) 

Diskurssianalyysilla voidaan tutkia miten toimijat tekevät kielenkäytöllään asioita ym-

märrettäväksi ja millaista todellisuutta kielenkäyttö tällöin rakentaa (Suoninen 2016b, 

231). Diskurssianalyysille on tyypillistä tarkastella asioita systemaattisesti eri kulmista 

(Johnstone 2008, 30) ja analysoidessa pyrkiä tunnistamaan myös sanojen ja ilmaisujen 

ei-kirjaimelliset merkitykset (Antaki 2008, 432).  

Lähdin toteuttamaan analyysia ensin aineistoa useaan otteeseen lukien ja siihen rauhassa 

tutustuen. En hyödyntänyt analyysissa tietotekniikka-avusteisia ohjelmia, mikä oli tietoi-

nen valinta: halusin tutustua aineistoon sitä lukemalla ja siihen huomioita kirjoittamalla. 

Toteutus tuntui minulle luontevalta tavalta. Pyrkimykseni oli alkuun aineistoa lukiessani 

selvittää, millainen kokonaisvaikutelma siitä minulle muodostuu. Vaikka minulla oli läh-

tökohtainen ajatus lähestyä aineistoa diskurssianalyyttisesti, en alkuun vielä tiennyt, mil-

laisilla painotuksilla analyysissa etenen. Merkityssisältöjen tunnistaminen ja rajaaminen 

(Suoninen 2016a, 62) noudattikin alkuun sisällönanalyyttista työskentelyä.   

Sisällönanalyysin avulla muodostin kokonaiskuvan keskustelujen yleisimmistä sisällöistä 

ja teemoista (Laaksonen & Matikainen 2013, 208), minkä jälkeen lähdin pilkkomaan ja 

luokittelemaan aineistoa mielekkäisiin merkityskokonaisuuksiin sopivien analyysiyksi-

köiden avulla (esim. Ruusuvuori ym. 2010, 18–20). Sisällönanalyyttinen vaihe oli välttä-

mätön analyysin alkujaottelun kannalta. Aineiston teemoittelu ei edennyt suoraviivai-

sesti, vaan ylä- ja alaluokat vaihtelivat alkuun paljon. Lopulta pyrin valitsemaan luokitel-

lusta aineistosta varsinaiseen analyysiin sitä mahdollisimman hyvin kuvaavat kommentit. 

Analyysin syventäminen diskurssianalyyttiseen suuntaan vei aikaa ja vaati useita luku-

kertoja aineiston parissa. Prosessi havainnollisti minulle aineistolähtöisyyden merkityk-

sen. Ruusuvuori ja kumppanit (2010, 9) ovatkin verranneet analyysin alkuvaiheita tilan-

teeseen, jossa kohtaa uuden entuudestaan tuntemattoman henkilön, johon haluaa tutustua. 

Tutustuminen vaatii aikaa ja mielenkiintoa sekä erilaisia kysymyksiä. En voinut myös-

kään hakea kysymyksiin suoria vastauksia, vaan minun oli Jokista ja kumppaneita (2016, 

26–27) mukaillen tarkasteltava ennemmin sitä, miten puheessa kohteita merkitykselliste-

tään kuin mitä keskusteluissa kirjaimellisesti sanotaan.  

Kommentteja lukiessani huomasin jo varhain, että keskusteluista nousi esiin kahtiajakoa, 

joka ilmeni sekä vankien vapautumista ja yhteiskuntaan liittymistä vastustavana että 
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puoltavana puheena. Kommentteihin syventyessäni aloin hiljalleen huomioida toistuvia 

keinoja, joilla esimerkiksi vankien yhteiskunnasta eristämistä pyrittiin perustelemaan. 

Analyysin edetessä huomasin, että näiden kahden puheen väliin jäi paljon myös vanki-

lasta vapautumista ehdollistavaa puhetta, jossa vapautumista tarkasteltiin enemmin yh-

teiskuntaan paluun ehtojen sekä siitä koituvien haittojen tai hyötyjen näkökulmista.  

Jokinen ja kumppanit (2016, 47–48) ovat todenneet, että merkitykset voivat syntyä kom-

menteissa tiedostaen tai tahattomasti, mutta niiden tarkastelu on olennaista, kun arvioi-

daan, mitä kielellä tuotetaan ja tehdään mahdolliseksi. Mielenkiintoni kohdistui siihen, 

miten vapautujista, vapautumisesta ja heidän yhteiskuntaan liittymisestään puhutaan. 

Analyysilla pyrin esittämään, miten keskusteluissa perusteltiin näkemyksiä ilmiöstä ja 

kuinka samalla muihin lukijoihin pyrittiin vaikuttamaan. Kun asioita esitetään tietyssä 

valossa, voidaan se ymmärtää vallankäyttönä. Tällaista vallankäyttöä on perinteisesti liit-

tynyt eri ihmisryhmien määrittelyyn. (Burr 2015, 80.)  

Tarkastelin myös, millaiset näkökulmat dominoivat tai saivat totuuden aseman aineis-

tossa, mitä ei kyseenalaistettu tai miten asioita pyrittiin faktuaalistamaan. Esimerkiksi 

vastustavassa puheessa esiintyi paljon Juhilan (2016, 157) kuvaamaan faktuaalista-

misstrategiaan liittyvää vaihtoehdottomuuden esittämistä, jossa rationaaliseksi vaihtoeh-

doksi esitettiin esimerkiksi vangin yhteiskunnasta eristäminen. Puolustavassa puheessa 

puolestaan kiinnitin huomion siihen, millaisilla keinoilla vankien vapautumisprosessia ja 

heidän asemaansa yhteiskunnassa haluttiin tuoda inhimilliseen valoon ja kuinka heille 

tarjottavaa tukea pyrittiin näissä puheissa perustelemaan. Puolustavassa puheessa keinot 

painottuivat ennemmin tunteisiin vetoamiseen. Erilaiset keinot alkoivat hahmottua ana-

lyysin edetessä asteittain ja niiden toistuvuus auttoi minua lopulta erottamaan aineistossa 

esiintyviä diskursseja. 

3.3 Tutkimuseettiset lähtökohdat 

Tutkimuseettiset periaatteet voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, joita ovat tutkittavan 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen sekä yksityisyys 

ja tietosuoja (Tutkimuseettinen neuvottelukunta). Tutkielmani eettisesti kestävä toteutta-

minen edellytti, etten esitä aineistoa väärennetyssä valossa, loukkaa verkossa keskusteli-

joita tai heidän yksityisyyttään tai ole vahvistamassa heikossa yhteiskunnallisessa ase-

massa olevien eriarvoisuutta ja kuulumattomuuden kokemusta.  
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Sanavalintani nousivat tutkielmaa kirjoittaessa eettisen harkinnan kohteiksi. Jokinen ja 

kumppanit (2016, 50) tähdentävät, että tutkijan tulkinnat ja pohdinnat ovat yhtä lailla dis-

kurssien käyttöä, minkä vuoksi tutkimuksen tekemisessä on arvioitava omaa suhdettaan 

valtaan sekä pohdittava, mitä tutkimuksessa tulosten esittämisellä tuottaa ja mahdollistaa. 

Pohdin vankilasta vapautuvien henkilöiden nimeämistä tutkielmassani tarkoin ja pyrin 

kutsumaan heitä käsitteillä, jotka eivät lisäisi tai ylläpitäisi leimaa. Kuitenkin henkilöiden 

kutsuminen muilla käsitteillä kuin esimerkiksi vanki tai rikoksesta tuomittu osoittautui 

hyvin haasteelliseksi ja olisi vaatinut todella pitkiä kiertoilmaisuja. Timonen (2009, 51) 

on todennut entisiä vankeja väitöskirjaan haastatellessaan käsitteiden vanki, rikollinen tai 

vankila olevan lähtökohtaisesti hyvin leimaavia, mutta perustellut niiden käytön olevan 

olennaista, jotta asioista voidaan puhua niiden oikeilla nimillä, eikä todellisuus pakenisi 

kauniiden kiertoilmausten taakse.  

Tutkimustoiminta on myös sosiaalista toimintaa, joka sisältää vallankäytön elementtejä. 

Tutkimuksellisilla valinnoilla voidaan joko sulkea pois tai ottaa asioita mukaan. (Rauhala 

& Virokannas 2011, 249.) Valintojen tekeminen ja asioiden poissulkeminen ovat saatta-

neet johtaa siihen, että esitän tuloksia tietynlaisessa valossa. Tutkielmasta poissuljettavat 

asiat on kyettävä Ruusuvuoren ja kumppaneiden (2010, 14) mukaan perustelemaan luki-

joille tarpeeksi läpinäkyvästi. Lisätäkseni tutkimuksen läpinäkyvyyttä kuvasin valintani 

aineiston rajaamiseksi mahdollisimman tarkasti.  

Aineiston kerääminen ei tuottanut minulle kovin suurta eettistä hankaluutta. Helsingin 

Sanomien kommenttiketjuja koskevassa ohjeistuksessa mainitaan, että keskustelukom-

menttien kerääminen on sallittua tutkimustarkoitukseen (Helsingin Sanomat 2018). Lu-

van pyytäminen kommenttien käyttöön nimimerkkien takana esiintyviltä henkilöiltä olisi 

todennäköisesti ollut mahdoton tehtävä. Vaikka tutkielmani ei vaatinutkaan tutkimuslu-

paa, oli minun kuitenkin pohdittava aineiston käyttöä eettisesti monelta kannalta. 

Verkkokeskusteluun osallistuneet henkilöt eivät olleet tietoisia kommenttiensa päätymi-

sestä tutkimukseen. Vaikka keskustelijoiden kommentit eivät pääosin kuvanneet heidän 

omaa elämäänsä tai sisältäneet muitakaan arkaluonteisiksi katsottuja tietoja, päädyin jät-

tämään tutkielman aineistokatkelmista nimimerkit pois. Otin huomioon yksityishenkilöi-

den tietosuojaan liittyvän ohjeistuksen, jonka mukaan muutkin kuin viralliset henkilötie-

dot nimen ja yhteystietojen lisäksi voivat johtaa henkilön tunnistamiseen (Tietosuojaval-

tuutetun toimisto). Lisäksi huomioin, että osa käyttäjistä saattoi hyödyntää 
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verkkokeskustelussa omaa kokonaista nimeään nimimerkkinä. Tutkielmani on julkisesti 

luettavissa, joten on mahdollista, että henkilöt kommenttien takana tunnistetaan tai aina-

kin he voivat tunnistaa itse itsensä. Toisaalta Shaw ja Holland (2014, 117) tuovat esiin, 

että internetistä poimitut lausumat ovat helposti lukijoiden uudestaan jäljitettävissä, eikä 

anonyymisoinnista ole sinällään merkittävää hyötyä. Koin kuitenkin tärkeäksi noudattaa 

erityistä sensitiivisyyttä keskustelukommenttien merkitysten tulkitsemisessa, etten pää-

tyisi loukkaamaan tulkinnoillani keskustelijoita.  

Koin eettistä vastuuta siitä, millä tavalla esittelen aineistoa tutkielmassa. Shaw ja Holland 

(2014, 102, 170) esittävät hyvään eettiseen tutkimukseen liittyvän velvoitteen siitä, etten 

johda tutkielman lukijoita harhaan aineiston epärehellisellä käytöllä tai vääristeltyjen tu-

losten esittämisellä. Valikoinnin ollessa välttämätön osa analyysia voidaan sillä tehdä va-

hinkoa myös aineiston edustavuudelle. Lisäksi minun oli niin aineiston lukijana kuin tut-

kielman kirjoittajanakin muistettava, että tekstin lukeminen ja siitä tulkintojen tekeminen 

sisältävät aina väärinymmärryksen riskin (Kääriäinen, A. 2016, 193). Pyrin käsittelemään 

aineistoani kokonaisuutena ja valitsemaan analyysiin sitä edustavia aineistokatkelmia. 

Myöskään sensaatiohakuisuus ei kuulu eettisesti kestävään tutkimukseen, jonka keski-

össä ovat jo ennestään heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevat henkilöt. 

Sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa usein juuri sensitiiviset aiheet ja niiden tutkimuksen 

tarve nousevat keskiöön (Shaw & Holland 2014, 104). Olennaista voi olla löytää margi-

naalissa elävien ihmisten tarinoita ja kokemuksia tai esittää herkkiä, jopa tabuina pidettyjä 

aiheita uudessa valossa. Kun minulla tutkijana herää mielenkiinto aihetta kohtaan, on sa-

malla pysähdyttävä pohtimaan, mitä mahdollista laajempaa hyötyä tai haittaa tutkimuk-

sestani voi olla. Tiedostin kirjoittaessani riskin siitä, että tutkielmani voi loukata sen lu-

kijoita tai luoda yhteiskunnallisesti vääristynyttä kuvaa tutkittavasta ilmiöstä. Riskin tie-

dostaminen auttoi minua pohtimaan tulosten esittämistä tarpeeksi sensitiivisellä tavalla. 

Tutkielman hyötynä näin kuitenkin tuovani keskusteluun aiheen, jota ei ole vielä suoma-

laisessa tutkimuksessa tarkasteltu tarpeeksi. Parhaimmillaan tutkielmalla voidaan synnyt-

tää lisää keskustelua aiheesta ja avata siihen myös uusia näkökulmia. 
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4 VANKILASTA VAPAUTUMINEN KESKUSTELUISSA 

Aineistosta rakentuvien merkitysten havaitseminen vaati hyvin analyyttista otetta. Ana-

lyyttisyys on merkinnyt sitä, ette ole pelännyt esittää, millaisia merkityksiä ja todellisuus-

kuvia kommenttien lukijana niistä luon ja omaksun. Helne (2002, 49) on todennut tutki-

muksen olevan vain yhdenlainen konstruktio, joka tuottaa ainutkertaisen version sosiaa-

lisesta todellisuudesta.  

Analyysissa erittelen keskustelusta sekä vankien vapautumista vastustavaa että heidän 

inhimillistä kohtelua puolustavaa puhetta. Olen nostanut mukaan myös näiden väliin jää-

vää, mutta keskusteluissa vahvasti esillä ollutta ehdollistavaa puhetta, jossa vankilasta 

vapautumista käsiteltiin erityisesti yhteiskuntaan paluun ehtojen sekä integroitumiseen 

tarjottavan tuen hyötyjen näkökulmista. Nämä kolme puhetapaa muodostavat analyy-

sirungon. Analyysiin on poimittu puhetta mahdollisimman hyvin kuvaavia katkelmia, 

jotka ovat joko kokonaisia keskustelukommentteja tai niiden osia. Kommentit esitetään 

alkuperäisessä kirjoitusasussaan.  

4.1 Vastustava puhe 

Vankien määrittely oli keskusteluissa vahvasti sidoksissa siihen, miten vapautumisesta 

puhuttiin. Kertomukset nykyisen tai entisen vangin elämästä tuottivat keskusteluun 

enemmän vankeja inhimillistäviä puheenvuoroja, kun taas vankeusrangaistukseen johta-

neiden tekojen kuten murhan, tapon tai seksuaalirikoksen esittely provosoivat keskuste-

lijoita kuvaamaan vankeja parantumattomiksi ja vaarallisiksi henkilöiksi. Tekojen kautta 

vaarallisuuden määrittely sai keskusteluissa aikaan vankilasta vapautumisen vastusta-

mista. 

Vangit kategorisoituivat vastustavassa puheessa parantumattomiksi, vaarallisiksi tai ky-

vyttömiksi. Keskiöön vapautumista vastustavassa puheessa nousivat yhteisön suojaami-

nen sekä vankien vapautumisvaiheen tuen ansaitsemattomuus. Vankien pahat teot saivat 

keskusteluissa suuren painoarvon ja teoilla pyrittiin esittämään vankien vapautumisvai-

heen haasteet oikeutettuina. Vaikka vangeilta odotettiin aktiivisuutta yhteiskuntaan liitty-

misessä, kuitenkin vapautumisprosessin toteuttamisen ja valvonnan, eli tietynasteisen 

vankiin kohdistuvan kontrollin ja holhouksen toivottiin tapahtuvan valtion ja viranomais-

ten toimesta.  
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4.1.1 Vapauden vastustaminen 

Vankien vapautumisen vastustamista perusteltiin keskusteluissa muiden kansalaisten 

yleisen turvallisuuden heikkenemisen uhalla. Etenkin raakoihin tekoihin syyllistyneitä 

vankeja kategorisoitiin toivottomina tapauksina, jotka eivät kykene parantumaan tai ko-

kemaan syyllisyyttä teoistaan. Aineistossa esiintyi toistuvasti kysymyksiä siitä, voiko 

henkirikokseen syyllistynyt koskaan täysin sovittaa tekoaan. Kysymys sovituksesta ei 

kuitenkaan kiinnity ainoastaan rikoksen tehneeseen henkilöön ja hänen henkilökohtai-

seen muutokseensa, vaan myös vankilan tehtävään sovituksen mahdollistajana. Ratkai-

suiksi vankilasta vapautumista vastustavissa puheenvuoroissa esitettiin myös tuomioiden 

pidentämistä tai vankien muunlaista eristämistä yhteiskunnasta vapautumisen jälkeen.  

Seuraava puheenvuoro on kirjoitettu vastineeksi uutisartikkelille, joka kertoo elinkautista 

vankeusrangaistusta sekä lukio-opintoja suorittavan henkilön elämästä ja tulevaisuuden 

suunnitelmista. Otteessa elinkautiseen tuomitut henkilöt määrittyvät tekojensa kautta vaa-

rallisiksi ja samalla yhteiskunnan muille jäsenille uhkaksi. 

Artikkelin luettuani olen edelleen sitä mieltä, että elinkautisesta vankeu-

desta vapautumisen ei pitäisi olla automaatio. Elinkautisen rangaistuksen 

Suomessa saadakseen teon täytyy olla todella törkeä ja julma. Joissain poik-

keustapauksissa, joissa katsotaan uusimisen riski pieneksi ja muita puolta-

via seikkoja löytyy, voisi vapautuminen olla mahdollista. Nykyäänhän am-

mattilaisten arvioilla vangin vaarallisuudesta ja uusimisriskistä ei loppujen 

lopuksi ole merkitystä. Muiden ihmisten hengelle ja terveydelle vaaralli-

siksi todettujen toistuviin väkivaltarikoksiin syyllistyneiden ei pitäisi va-

pautua koskaan. Aivan sama mitä jotkut ymmärtäjät sanovat asiasta. (HS 

6.10.2018) 1 

Ilmaisulla edelleen sitä mieltä pyritään tekemään selväksi, ettei artikkelissa esitelty van-

gin tarina vaikuta lukija näkemykseen vangeista ja heidän vankilasta vapautumisestaan. 

Kommentilla vastustetaan artikkelin tulkittua pyrkimystä tuottaa vangeista inhimillisem-

pää kuvaa. Otteessa elinkautisen tuomion saaneet kategorisoituvat yhtenäiseksi ryhmäksi, 

jonka teot ovat poikkeuksetta törkeitä ja julmia. Kommentin pääväittämä on, ettei vaaral-

liseksi luokiteltujen vankien tulisi vapautua koskaan. 

Vaarallisuus näyttäytyi vankien vapautumista vastustavissa kommenteissa eniten hyö-

dynnettynä argumenttina. Se on voimakas sana, joka herättää sen tulkitsijassa mielikuvan 

hallitsemattomasta uhkasta. Otteessa vaarallisuus liitetään ominaisuutena henkilöihin, 

                                            
1 Aineistokatkelmien päivämäärät viittaavat alkuperäiseen Helsingin Sanomien artikkeliin. 
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jotka ovat toistuvasti toteuttaneet erityisen julmia ja törkeitä väkivaltaisia tekoja. Toistu-

vuuden painottaminen määrittyy vankien taipumukseksi uusia tekonsa ja olla aina vapau-

tuessaan vaaraksi muille. Kuvailtaessa vankeja muiden ihmisten hengelle ja terveydelle 

vaarallisiksi, pyritään esittämään heidän yhteiskunnasta eristämiselleen perusteita mukai-

lemalla esimerkiksi Mielenterveyslain (1116/1990) 8 § 2 momenttiin kirjattuja tahdosta 

riippumattoman hoidon edellytyksiä. Tunnetun lainkohdan mukailu luo väitteelle hyväk-

syttävyyttä ja antaa sille painoarvoa. 

Kirjoituksessa korostetaan, että vaikka ammattilaiset arvioisivat henkilöt muille vaaralli-

siksi ja alttiiksi uusimaan rikoksia, ei sillä ole merkitystä vapautumisen kannalta. Näin 

henkilöiden vaarallisuus esitetään asiantilana, jolle ei ole mitään tehtävissä. Uhkan esit-

täminen toimii katkelmassa vahvana retorisena keinona, koska sitä vastaan on pyrittävä 

puolustautumaan. Kommentilla pyritään vakuuttamaan lukijat vankien eristämisen tar-

peellisuudesta, koska yhteiskunnalla ei ole keinoja hallita vapautuvia elinkautisvankeja 

ja heidän mahdollisia tulevia tekojaan. Laine (2014, 306) on esittänyt tällaisen ajattelu-

mallin olevan tyypillistä valikoivaa inkapasitaatiota kannattaville. He toivovat, että sel-

laiset rikolliset, joilla voidaan arvioida olevan suuri riski uusia rikoksensa, eristetään yh-

teiskunnasta mahdollisimman pitkäksi aikaa.  

Lopulta asioista toista mieltä olevat leimataan kirjoituksessa ymmärtäjiksi. Ymmärtämi-

nen rakentuu negatiivisena ilmiönä, koska sillä ei tueta kansalaisten oikeutta turvallisuu-

teen. Myös seuraava kommentti kyseenalaistaa liiallista ymmärtämistä yksilöiden ja yh-

teiskunnan taholta. Kommentti on osoitettu vastineeksi artikkelille, joka kuvaa yhdysval-

talaisen miehen elämää 20 vuoden vankeusrangaistuksen jälkeen. 

(--) 2 Siinä missä Yhdysvalloissa lain soveltamista ja tuomioiden pituutta 

pitäisi keventää ja lyhentää, Suomessa olisi tarve koventaa ja pidentää van-

kilatuomion uskottavuuden säilyttämiseksi. Kukkahattusedillä ja -tädeillä 

on ollut aikaa 1970-luvun rikoslain ja vankilauudistuksesta alkaen osoittaa 

kuinka sosiaalisempi ote muka vähentää rikollisuutta. Onkin käynyt päin-

vastoin. Väkivaltarikollisuus ja väkivallan käyttö osana rikosta, on vain kas-

vanut ja lisääntynyt, teot raaistuneet. Miksi on niin vaikeata myöntää, että 

joukossamme on ihmisiä, joihin hoidot ja puhe eivät tehoa, vaan jotka us-

kovat vain voimakeinoihin ja synnytettyyn ennakkopelkoon pidäkkeiksi ri-

koksen tekemiselle? Niin naiivi en ole, että uskoisin vankilan parantavan 

ketään. Mutta, kansalaisena ja veronmaksajana minulla tulee olla oikeus 

saada elää ilman vaaraa siitä, että joudun rikoksen uhriksi. -Ja jos 

                                            
2 (--) -merkintä tarkoittaa, että osa alkuperäisestä kommentista on rajattu pois.  
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pahantekijä on vankilassa, ainakin sen aikaa saamme olla ainakin häneltä ja 

hänen teoiltaan rauhassa. (HS 9.11.2015)  

Uskominen vankilan parantavaan vaikutukseen liitetään katkelmassa naiiviuteen. Kirjoi-

tuksessa liiallisesta ymmärtämisestä moititaan erityisesti kukkahattusetiä – ja tätejä. Il-

maisulla voidaan viitata joko kansalaisiin tai viranomaisiin, jotka ovat liian hyväntahtoi-

sia kannattaakseen kovempien keinojen käyttöön ottoa rikollisuuden ehkäisyssä. Keino-

jen tehottomuus on tiedossa, mutta niiden koventamiseksi ei löydy tarpeeksi tahtotilaa. 

Viranomaiset esiintyvät liiallisesti vankeja puolustavina ja kollektiivisista riskeistä piit-

taamattomina toimijoina. Kirjoituksessa rikollisuuden kasvu ja tekojen raaistuminen esi-

tetään faktana, millä edesautetaan pyrkimystä kyseenalaistaa viranomaisten nykyiset kei-

not. 

Vankilasta vapautumista koskevissa verkkokeskusteluissa nousi toistuvasti esiin kritiikki 

tuomioiden pituutta ja oikeudenmukaisuutta kohtaan. Suomen vertailu Yhdysvaltoihin oli 

puheenvuoroissa yleistä, koska Yhdysvalloissa on tunnetusti ankarammat rangaistuskäy-

tännöt muihin länsimaihin verrattuna. Rangaistuksen koventamista perustellaan edellä 

olevassa otteessa sillä, että se ennaltaehkäisisi pelotevaikutuksen myötä rikosten teke-

mistä. Rikollisiin tekoihin kykenevät henkilöt esitetään katkelmassa täysin parantumatto-

mina ja tätä mielikuvaa tukee myös ilmaus puheen sekä hoitojen tehottomuudesta. Paran-

tumattomuus ja muiden keinojen tehottomuus pyritään esittämään oikeutuksena voima-

keinojen käytölle.  

Kirjoittajan asemoidessaan itsensä kunnolliseksi kansalaiseksi ja veronmaksajaksi, van-

git pahantekijöiksi ja muut kansalaiset rikosten mahdollisesti tuleviksi uhreiksi, muodos-

tuu asetelma hyvistä ja pahoista. Rinnastaminen tuottaa toiseutta, jota hyödynnetään use-

assa kohtaa keskusteluja. Toiseuden tuottamisella pyritään tekemään eroja ja se voi hah-

mottua joko lievänä hierarkian rakentamisena tai äärimmäisenä poissulkemisena (Jokinen 

ym. 2004, 16). Asetelmalla kirjoittaja hakee itselleen ja muille kansalaisille oikeutusta 

elää normaalia ja turvallista elämää ja puolestaan vangeille heidän vapautensa rajoitta-

mista. Ilmaisu pahantekijältä rauhassa olemiselta pyrkii oikeuttamaan meidän muiden 

olemisen keskiössä ja puolestaan vangin ulkokehällä, poissuljettuna.  

Vaikka keskustelut pitivät sisällään paljon vaatimuksia erityisesti henkirikoksista tuomit-

tujen vankeusrangaistusten pidentämiseksi, puheissa esiintyi myös vaihtoehtoisia keinoja 

eristämiselle. Seuraavissa katkelmissa vankien eristäminen omalle asuinalueelleen 
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pyritään esittämään vaihtoehtona ja samalla humaanimpana ratkaisuna vankeusrangais-

tuksen jatkamiselle. Kirjoituksessa vedotaan rationaalisesti siihen, ettei henkilö voi istua 

vankilassa loppuelämäänsä, joten hänen kontrolloimiseensa tulisi olla tarjolla muunlaisia 

keinoja. 

Ratkaisu voisi olla vankilarangaistuksen jälkeen siirtäminen eristysalueille, 

jossa eristetyllä olisi kodinomainen asuintila pihoineen ja mukavuuksineen. 

Siellä voisi tavata tarvittaessa läheisiä ja elämä olisi muutenkin lähempänä 

siviilielämää sillä erolla, että alueen ulkopuolelle ei enää koskaan olisi mi-

tään asiaa. (HS 8.5.2018)  

Vangit vapautuvat joka tapauksessa joskus. Pidemmät tuomiot eivät siis 

poista vaarallisista ihmisistä aiheutuvaa riskiä muille ihmisille, vaan lykkää 

sitä muutamalla vuodella eteenpäin. (--) Ajatus oli siis että, ensin istuttaisiin 

rangaistus ja sitten siirryttäisiin eristysalueella loppu elämäksi. Nykyään is-

tutaan rangaistus ja siirrytään vapauteen. Näin tapahtuisi vaikka rangaistuk-

set olisivat pidempiä. Ihminen ei voi istua loppu elämäänsä vankilassa ikään 

kuin ennakkoon mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvista rikoksista, 

koska vaarallisuus ei ole rikos. (HS 8.5.2018) 

Kyseessä on saman kirjoittajan kaksi kommenttia. Toisessa kommenteista kirjoittaja aset-

tuu puolustamaan edellistä kommenttiaan, koska se saa aikaan paljon keskustelua ja vas-

taväitteitäkin. Vastaväitteissä toiset keskustelijat esimerkiksi kritisoivat sitä, miksi vapau-

tuville vangeille tulisi järjestää omia luksusalueitaan. Viittaamalla kodinomaisuuteen, 

mukavuuksiin ja läheisten tapaamiseen luodaan kuva eristämisestä huolimatta mahdolli-

suudesta hyvään elämään. Katkelmissa inhimillistä ulottuvuutta luovat sanavalinnat. Kir-

joittaja ei leimaa vankilasta vapautujia negatiivisesti ymmärrettävillä nimillä tai adjektii-

veilla, vaan kuvaa heitä ihmisinä. Koska ihmisyyttä voidaan pitää yhteisesti jaettuna, toi-

mii se otteessa keinona hakea väitteelle moraalista hyväksyntää. 

Vaikka kirjoituksissa eristysalueille siirtäminen pyritään esittämään vankien kannalta hu-

maanimpana ratkaisuna, toimii otteiden pääväitteenä kuitenkin heidän asettaminen elin-

ikäiseen rangaistukseen. Puheenvuorot haastavat pidempien tuomioiden puolestapuhujat 

esittämällä, että vaarallisuudesta kumpuavat riskit eivät katoa, vaikka vankeustuomioita 

pidennettäisiin. Tilannetta kuvataan riskien lykkääntymiseksi. Eristämisen esitetään tur-

vaavan muiden kansalaisten hyvän elämän. Vankien täydellisen vapautumisen vastusta-

minen perustuu siis riskien minimoimiseen ja kollektiivisen edun tavoitteluun.  

Eristämisen tarve kiinnittyy luottamuksen puutteeseen, joka kohdistuu sekä vaaralliseksi 

luokiteltuihin vankeihin että vankeusrangaistukseen. Kirjoitus ilmentää ajatusta, ettei 
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vankeusrangaistuksella ole mahdollisuutta vaikuttaa positiivisesti henkilön tulevaan käyt-

täytymiseen. Vankila määrittyy katkelmissa ainoastaan paikaksi, jossa henkilö on rajalli-

sen ajan säilössä. Valinta puhua vankilassa istumisesta ilmentää vankilaa passiivisuutta 

tukevana instituutiona. Istuminen ja muusta yhteiskunnasta eristäminen eivät poista uh-

kaa, vaan pitävät sen ainoastaan piilossa määrätyn ajan. Kerran tekojensa vuoksi vaaral-

lisiksi luokiteltuihin ihmisiin tai heidän muuttumiseensa ei kyetä luottamaan, eikä luotta-

muksen rakentamiselle olla valmiita antamaan mahdollisuutta.  

Sovituksen mahdollisuus ja mahdottomuus linkittyvät keskusteluissa vahvasti vankien te-

koihin, joista vaikeimmin hyvitettäväksi teoksi määrittyvät henkirikokset. Esillä on di-

lemma siitä, kuinka toisen hengen vievää tekoa voisi koskaan konkreettisesti korvata.  

Eikö henkirikoksen uusiminen todista että henkilö on kykenemätön elä-

mään vapaassa yhteiskunnassa vaarantamatta muiden henkeä? Henkirikok-

sissa pitäisi olla todella ankara asteikko, koska rikosta ei voi millään tavalla 

koskaan korvata uhrille. Kaikki muut teot voidaan tavalla tai toisella yrittää 

hyvittää mutta kuolema on lopullinen. (HS 11.10.2017)  

Ote vastaa uutisointiin, joka kertoo uudesta yhdistelmärangaistuksesta ja sen määräämi-

sestä jatkossa vakavien rikosten uusijoille. Yhdistelmärangaistus tarkoittaa, että yli kol-

men vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun henkilön vankeusrangaistusta 

jatketaan vuoden valvonta-ajalla, joka alkaa välittömästi suoritetun vankeuden jälkeen 

(Rikoslaki 39/1889, 2c 11§). Yhdistelmärangaistukseen voidaan tuomita vakavan rikok-

sen uusija, jota pidetään erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle 

(Rikosseuraamuslaitos 2018c). Puheenvuorossa henkirikoksen uusiminen liitetään henki-

lön kykenemättömyyteen elää vapaasti yhteiskunnassa vaarantamatta sivullisten henkeä. 

Kuoleman lopullisuus ja sen korvaamattomuus saavat otteessa suurimman painoarvon. 

Ote ilmentää ristiriitaa rangaistuksen oikeellisuudesta, joka on esillä toistuvasti vankilasta 

vapautumista koskevassa keskustelussa – mikä tuomio sovittaa yhteiskunnan normistoa 

rikkovan teon? Kuolema ei ole suoraviivaisesti korvattavissa, kuten esimerkiksi omaisuu-

teen kohdistuvat rikokset. Henkirikokseen syyllistyneen vapautumisesta tunnetaan katke-

ruutta, koska teosta annettu rangaistus viimein loppuu. Puheenvuoro vaikuttaa vahvasti 

lukijan tunteisiin. Vaikka otteessa ei suoraan vastusteta vankilasta vapautumista, sen an-

tama viesti ihmishengen korvaamattomasta menetyksestä saa lukijan kuitenkin kyseen-

alaistamaan rangaistusjärjestelmän ja henkirikokseen syyllistyneen oikeuden palata yh-

teiskuntaan.  



 
 
 

29 

4.1.2 Tuen ansaitsemattomuus 

Vankien auttamista ja tukemista vastustavat puheet rakentavat kuvaa vangeista omista 

valinnoistaan vastuullisina yksilöinä. Puheissa oli vahvasti esillä ”sitä saa mitä tilaa” -

ajattelu. Vankien syyllisyys omaan tilanteeseensa nähtiin oikeutuksena yhteiskunnallisen 

tuen ansaitsemattomuudelle. Vankilasta vapautujat määrittyivät keskusteluissa tekojensa 

kautta huonoiksi ihmisiksi ja heidän sijaansa tukea haluttiin ennemmin tarjota sellaisille 

syrjäytymisvaarassa oleville, jotka eivät olleet aiheuttaneet omaa tilannettaan itse. 

Seuraava kommentti on vastine artikkeliin, joka kuvaa Antin elämää kolme kuukautta 

tämän ehdonalaiseen vapautumisen jälkeen. Antti on suorittanut vankeusrangaistuksia lä-

hes koko aikuiselämänsä ajan, käyttänyt huumeita ja uusinut rikoksiaan. Kirjoituksen mu-

kaan tämä on hänen yhdestoista vankilasta vapautumisensa. Artikkeli kertoo Antin elä-

mäntarinaa ja rinnalla kuljetetaan hänen tämänkertaisen vapautumisensa jälkeistä arkea, 

joka pitää sisällään myös retkahduksia ja epäonnistumisia. 

Antti ymmärtää huonosti, miksi on vankilaan joutunut. Tämä ymmärrys pi-

täisi hankkia, jotta siviilissä selviää. Antti on yksin ja vain yksin vastuussa 

omista teoistaan. Antti voi edelleen joka aamu päättää, miten sen päivän 

elää. Toiseksi asunto ei ole kenellekään noin vain tarjolla, vaan sen hankki-

minen on kaikille työn ja vaivan takana. Asumistuki ja toimeentulotuki ovat 

ylellisyyksiä, joista tulisi olla syvästi kiitollinen. (HS 13.5.2017) 3 

Antista luodaan kuvaa omat tekonsa ja niiden seuraukset ymmärtämättömänä henkilönä. 

Ymmärtämättömyys merkityksellistyy katkelmassa myös katumuksen puutteena ja oi-

kean ja väärän erottamisen vaikeutena. Ymmärtämättömyys ei esiinny tekstissä kuiten-

kaan henkilön toiminnan vajeena vaan ennemmin tilana, jota hän voi itse pyrkiä korjaa-

maan. Antin haasteiden esitetään olevan seurausta hänen omasta aktiivisuuden puuttees-

taan. Otteessa kyseenalaistetaan asunnon ja muiden etuuksien tarjoaminen ilman henki-

lön omia ponnisteluja asioiden eteen. Kyseenalaistamista perustellaan sillä, että kaikille 

muille asunnon hankkiminen on kovan uurastuksen takana. Kirjoitus ilmentää tietynlaista 

katkeruutta siitä, että henkilö, joka tekee huonoja valintoja sekä elää passiivisesti, saa 

yhteiskunnalta enemmän kuin asioidensa eteen vaivaa näkevä yksilö.  

                                            
3 Osassa otteita esiintyy henkilöiden nimiä. Keskustelukommenttien kirjoittajat ovat poimineet nimet suo-

raan Helsingin Sanomien artikkeleista ja ne voivat olla joko vankien oikeita tai artikkelia varten muutettuja 

nimiä. Nimet ovat otteissa alkuperäisessä muodossaan, sillä ne ovat edelleen julkisesti esillä ja löydettävissä 

sekä keskusteluista että artikkeleista. 
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Ilmaus yksin vastuussa omista teoistaan tuottaa vapautumisvaiheen haasteet oikeutet-

tuina. Haasteet arjessa vapautumisen jälkeen määrittyvät osaksi rangaistusta, jonka jatku-

minen on moraalisyistä jopa suotavaa vielä vapautumisenkin jälkeen. Katkelmassa ei pa-

neuduta muihin elämänhallintaan vaikuttaviin tekijöihin, vaan henkilön valintoja sekä 

niiden mukaisia seurauksia käsitellään suoraviivaisesti. Henkilön elämäntilanne määrit-

tyy hänen valintojensa kautta ja yksilöllinen vastuu omasta tilanteesta saa suuren paino-

arvon. Kirjoituksessa viranomaisten tuki määrittyy puolestaan ylimääräisenä hyvänteke-

väisyytenä, joka muodostaa yksilölle kiitollisuudenvelkaa. 

Useimmissa kirjoituksissa puheet vankien tukemisen vastustamisesta ja sen ansaitsemat-

tomuudesta kiinnittyvät pahoihin tekoihin. Vankien heikko yhteiskunnallinen asema tuo-

tetaan itsestään selvänä seurauksena heidän teoistaan ja asetelmalla kyseenalaistetaan hei-

dän oikeutensa saada ollenkaan yhteiskunnallista tukea. Keskusteluissa vertaillaan, kuka 

tuen ansaitsee ja keneen yhteiskunnan varoja on syytä käyttää. Seuraavassa kommentissa 

esiintyy hiearkiaan asettamista. Ansaitsemattomuutta vahvistetaan vastakkainasettelulla, 

eli esittämällä kenellä on vankien sijaan ensisijaisesti oikeus tukeen ja millaisiin asioihin 

resursseja tulisi käyttää.  

Onko sekään toisaalta oikein, jos rikoksen tehnyt pääsee asuntojen jaossa 

ohituskaistalle muiden jonottajien, siis (toistaiseksi) rikoksettomien esim. 

maksuhäiriön takia asunnottomien ohitse? (HS 17.10.2018)  

Kommentti on kirjoitettu vastineeksi artikkeliin, joka ilmaisee asunnottomuuden ajavan 

takaisin rikollisuuden pariin. Rikoksen tekijät ja rikoksettomat asetetaan vastakkain, 

mutta heitä yhdistävä tekijä on asunnottomuus. Kommentissa maksuhäiriöt muodostuvat 

hyväksyttävämmäksi syyksi asunnottomuudelle kuin vankilasta vapautuminen ilman 

asuntoa. Taustalla hahmottuu olettamus, että vankilasta vapautunut henkilö saisi asunnon 

helpommin kuin muusta syystä asunnoton henkilö. 

Oikeellisuuskysymystä pyritään perustelemaan ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Otteessa 

muut asunnon jonottajat esitetään toistaiseksi rikoksettomina, eli henkilöinä ketkä eivät 

ole vielä ansaitsemattomia. Henkilöt, jotka eivät ole vielä syyllistyneet pahoihin tekoihin 

asetetaan etusijalle asunnon saamisjärjestyksessä. Asunnottomuus rakentuu rikollisuuden 

pariin ajavaksi tekijäksi, kuten kommenttia ohjaava uutisartikkeli painottaa. Vaikka asun-

nottomuuden tuottama problematiikka tunnustetaan, määrittyy ennaltaehkäisy tärkeäm-

mäksi kuin korjaavat toimenpiteet. 
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Vankien asettaminen hierarkiaan muiden kansalaisten kanssa tapahtuu pitkälti heidän te-

kojensa tai tekemättömyytensä kautta. Kirjoituksissa otetaan myös kantaa siihen, mihin 

veronmaksajat haluavat rahansa käyttää. Seuraava keskusteluote on vastaus artikkeliin, 

joka kertoo vapautuneille vangeille järjestettävästä kolmannen sektorin tuesta ja toimin-

nasta. 

Saisipa ja tukisi yhteiskunta myös asioitaan hoitaneita nuoria, jotka ovat 

asunnon tarpeessa voidakseen opiskella tai käydä työssä. Veronmaksajana 

on käsitys, että veroeuromme hassataan näihin vankilakundeihin ja tietysti 

maahanmuuuttajiin. (HS 1.9.2017)  

Puheenvuorossa vangit määrittyvät asioitaan hoitavien, opiskelevien ja työssäkäyvien 

nuorten vastakohdaksi. Vastakkainasettelulla tuotetaan ominaisuuksia, joita vapautuvilla 

vangeilla ei uskota olevan. Vastuullisuus ja aktiivisuus tuotetaan resursoinnin kannalta 

tärkeinä asioina, joihin kansalainen on veronmaksajana valmis sijoittamaan. Myös ikä 

esiintyy merkityksellisenä tekijänä. Nuoruus on kulttuurissamme arvostettua: se symbo-

loi puhtautta ja viattomuutta. Yhteiskunnallisten velvoitteiden näkökulmasta nuori työs-

säkäyvä henkilö on potentiaalinen veronmaksaja, jonka tukemiseen ollaan valmiita, 

koska sen voidaan ajatella hyödyttävän veronmaksajaa itseään. 

Tuen antaminen vangeille tuotetaan hukkaan heitettynä resursointina. Vankilasta vapau-

tujien nimeäminen vankilakundeiksi ei ole poikkeavaa. Vankila-etuliite rakentaa kuvaa 

henkilöstä mahdollisena vankilatuomionsa uusijana tai siellä muutoinkin aikaa paljon 

viettävänä henkilönä. Vankilassa olleiden nimeäminen kundeiksi on kulttuurissamme so-

siaalisesti rakentunutta. Miehet ovat kautta historian edustaneet enemmistöä vankilassa 

naisiin nähden (Laine 2014, 208; Kivivuori ym. 2018, 116) ja olettamus vangin sukupuo-

lesta kytkeytyy siten ennemmin mieheen kuin naiseen.  

Ilmauksella tietysti maahanmuuttajiin korostetaan heidän kuulumistaan samaan ryhmään 

vankikundien kanssa. Tässä yhteydessä molemmat ryhmät esitetään yhteiskunnassa pas-

siivisina ja tuottamattomina. Vankilakundien ja maahanmuuttajien vertaaminen asioitaan 

hoitaviin nuoriin tuottaa kategorisointia hyviin ja huonoihin ihmisiin. Hyvien ihmisten 

tukeminen esiintyy otteessa perustellumpana toimena kuin huonojen. Käsitteitä ei pyritä 

avaamaan, vaan tietynlaisten ihmisryhmien hyvyys ja huonous oletetaan olevan kulttuu-

risesti jaettua. 
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4.2 Ehdollistava puhe 

Ehdollistavaa puhetta ilmentävät kommentit asettuivat vastustavan ja puolustavan pu-

heen väliin. Kommentit eivät esittäneet vankilasta vapautumista selkeästi positiivisena 

tai negatiivisena tapahtumana, vaan niissä ennemmin pohdittiin millaisilla ehdoilla va-

pautuminen ja yhteiskuntaan takaisin kiinnittyminen voisivat tapahtua. Yhteiskuntaan 

kiinnittymisen salliminen linkittyi sekä vapautujan yksilöllisiin ominaisuuksiin että yh-

teiskunnan keinoihin vaikuttaa tulevien rikosten ehkäisyyn. 

Vapautumisprosessiin kiinnittyvää yhteiskunnallista tukea myös ehdollistettiin. Vanki-

lasta vapautuvien henkilöiden tukeminen herätti keskustelua siitä, millaista yhteiskun-

nallista hyötyä auttamistyö voisi niin vapautujalle kuin muille kansalaisille tuottaa. 

Kommenteissa vertailtiin vankeuden ja vapauden kustannuksia sekä esitettiin rationaali-

sia keinoja uusintarikollisuuden vähentämiseksi.  

4.2.1 Yhteiskuntaan liittyminen 

Yhteiskunnan jäsenyys esiintyi kirjoituksissa kaikille synnynnäisenä oikeutena, joka saa-

tetaan menettää tekojen seurauksena, ja jota vankilasta vapautuminen ei palauta auto-

maattisesti. Keskusteluista välittyi vaatimus, että vankilasta vapautuvan on ansaittava jä-

senyytensä yhteiskuntaan. Keskusteluissa käytiin rajanvetoa siitä, kenellä on oikeus saada 

tukea vankeustuomion jälkeen sekä siitä, miltä taholta tuota tukea tulisi saada. Jokisen ja 

kumppaneiden (2004, 15) mukaan rajojen vetäminen hyväksyttyjen ja paheksuttujen elä-

mäntyylien välille on väistämätöntä sosiaalista toimintaa, joka tapahtuu arjen käytän-

nöissä ja sosiaalisissa tilanteissa. Rajojen vetämisellä tullaan samaan aikaan tuottaneeksi 

paheksuttavia asioita edustavia marginaaleja ja tavoiteltavien asioiden keskuksia, joihin 

valtaosa ihmisistä haluaa kuulua. Määrittely sisältää valtaa, joka kuuluu yleensä heille, 

ketkä rajoja vetävät.  

Yhteiskuntakelpoisuudesta neuvoteltaessa puheenvuoroissa pyrittiin tuottamaan erilaisia 

ehtoja, joilla vanki voisi ansaita kansalaisasemansa takaisin. Ehtojen asettaminen liittyi 

esimerkiksi siihen, kuinka henkilön tulisi jatkossa käyttäytyä tai toimia yhteiskunnan jä-

senenä. Seuraava keskusteluote on kirjoitettu vastineeksi uutisointiin, jossa käsitellään 

psykiatrien arvion mukaan vaarallisen, paloittelumurhaajaksi nimetyn elinkautisvangin 

vapautumista. Otteessa kulkevat rinnan yksilöä ja viranomaisten toimintaa koskevat eh-

dot. 
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(--) Toinen asia on rikoksen tekijä. Terve ihminen ei toista tapa tai vahin-

goita (esim. raiskaajat). Itse vangitseminen ei mitään muuta. On naivia, suo-

rastaan käsittämätöntä, että kuvitellaan ajan hoitavan ongelmat. Emmehän 

missään muussakaan yhteydessä kuvittele, että aika hoitaa tehtävän. Tai että 

vankila itsessään synnyttäisi ihmeparantumisia. (--) Vapautua voisi vain, jos 

voidaan arvioida henkilön parantuneen, omaavan peruselämäntaidot ja että 

henkilön ei arvioida olevan uhka yhteiskunnan jäsenille. Parantuneilla olisi 

siten oikeasti mahdollisuus sopeutua yhteiskuntaan uusin eväin, mutta esim. 

psykopaatit pysyisivät siellä, missä heistä on vähiten vaaraa. Emme voi eli-

minoida täysin riskiä sairaiden ihmisten sairailta teoilta, mutta voisimme 

oikeasti pyrkiä siihen, että tunnistettuun riskiin suhtaudutaan asianmukai-

sesti. (--) (HS 11.9.2017)  

Otteessa tappamiseen tai toisen ihmisen vahingoittamiseen kykenevät henkilöt esitetään 

terveiden vastakohtina. Parantuminen esitetään kirjoituksessa yhteiskuntakelpoisuuden 

ehdoksi. Kaikkia vankeja ei pidetä automaattisesti parantumattomina, vaan vankeusran-

gaistukseen johtaneita tekoja pidetään merkityksellisinä henkilöiden yhteiskuntakelpoi-

suutta arvioitaessa. Kuitenkin samaan aikaan kun viranomaisilta vaaditaan parantumisen 

arviointia, esitetään vankilan kykyä toimia sen edistämiseksi heikkona. 

Vankien kuntoutuminen esitetään yhteiskunnasta irralliseksi toiminnaksi, jonka toivo-

taan tapahtuvan ennen vapautumista. Vankien kuntoutuminen nähdään kuitenkin poten-

tiaalisena ja parantuneille halutaan suoda mahdollisuus yrittää uudestaan. Neuvottelua 

käydään siitä, kuinka parantuneiksi katsotuille tulisi antaa yhtäläinen mahdollisuus yrit-

tää uudestaan, mutta toisaalta kuinka yhteiskunnan tulisi myös pyrkiä pitämään selkeästi 

parantumattomat yksilöt poissuljettuina. Kokonaisuudessaan otteessa erottuu kaksi eh-

toa, jotka ovat viranomaisten kyky arvioida parantumista sekä vangin oma aktiivisuus 

kuntoutumisensa eteen, koska vankilan mahdollisuus kuntouttaa esitetään heikkona. 

Koska vankien kuntoutumisen mahdollisuudet esitetään monissa kirjoituksissa heik-

koina tai kyseenalaisina, palautuu keskustelu usein siihen mitä tapahtuu, kun parantu-

maton henkilö vapautuu. Seuraavassa otteessa asetetaan vapautumisen ehdoiksi viran-

omaiskontrollin mukaisia toimia.  

(--) En näe ratkaisuksi mitään muuta kuin jalkapannan, tiiviin valvonnan 

ja viikoittaiset huumetestit. Mikäli ehdollisen vapauden ehtoja rikkoo ker-

rankin, pitäisi vapautunut vanki passittaa välittömästi takaisin kärsimään 

rangaistustaan esim. avolaitokseen. (HS 13.5.2017) 

Kommentissa vapautumisen ehdoiksi rakentuvat yhteiskunnan ja erityisesti viranomais-

ten velvollisuudet valvoa vapautunutta vankia vielä siviilielämässäkin. Jalkapanta ja 
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huumausainetestaukset ovat äärimmäistä kontrollia ja holhousta edustavia keinoja, jotka 

haastavat ihmisen yksityisyyden suojaa. Niiden vaatiminen kuvaa luottamuksen puu-

tetta. Vankilasta vapautuvalle halutaan, ikään kuin uudessa työsuhteessa, määrittää koe-

aika vapautumisen jälkeen. Koeaikamaista asetelmaa kuvastaa myös kirjoituksessa ra-

kentuva ehto mahdollisuuksien rajallisuudesta. Vangille halutaan antaa mahdollisuus 

sopeutua yhteiskuntaan, mutta mahdollisuus määrittyy ainutkertaiseksi. Otteessa tode-

taan, että mikäli vapautunut rikkoo ehtoja kerrankin, tulee häntä rangaista välittömästi. 

Mahdollisuus yrittää rajautuu näin ollen yhteen kertaan. 

Toive saada vapautuville vangeille sekä tukea että valvontaa kuvaa ihmisten ajatusten 

ristiriitaisuutta. Vankilasta vapautuneisiin henkilöihin ei luoteta siinä määrin, että hei-

dän sallittaisiin olla vapaita sanan kaikessa merkityksessä. Tällainen ajattelu voi tuottaa 

keskusteluun toiveen viranomaisille suunnatusta prosessien hallinnasta, jossa vangit 

voisivat tulla sekä inhimillisesti kohdatuiksi että valvotuiksi. 

Keskusteluissa oletettua luottamusta vankeihin indikoi myös se, millaisista teoista he 

ovat tuomionsa saaneet. Seuraavassa katkelmassa rikollisten tekojen luonne mahdollis-

taa neuvottelun yhteiskuntaan hyväksymisen ehdoista. Ote vastaa artikkeliin, joka käsit-

telee kahdesta murhasta tuomittua Jannea. Jannen teot ovat kohdistuneet henkilöihin, 

jotka ovat toimineet järjestäytyneen rikollisuuden parissa. Artikkelissa Jannen kerrotaan 

suorittavan elinkautista tuomiota ja suorittavan hallinto-oikeuden päätöksellä arkipäivi-

sin ammattikorkeakouluopintoja siviilissä. 

 (--) Nyt Jannella on toivoa vapautumisesta ensivuosikymmenen alussa, 

koska teot kytkeytyivät järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja siinä toimi-

seen. Jos Janne pystyy siirtymään normaaliin siviilielämään, ja katkaise-

maan siteensä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, niin ennuste hänen teke-

miensä rikosten uusiutumattomuudesta on todella hyvä, toisin kuin asian 

laita olisi, jos murhien uhrit olisivat olleet satunnaisia ja nuhteettomia kan-

salaisia. Inkapasitaation kannalta Jannen tuomion jatkamiselle ei näyttäisi 

olevan merkittävää tarvetta, jos kerran hän on nyt osoittanut selkeää halua 

ja kykyä sopeutua yhteiskuntaan, ja halua jättää taakseen elämän järjestäy-

tyneen rikollisuuden parissa. (--) (HS 2.9.2018)  

Otteessa merkitykselliseen rooliin yhteiskuntaan hyväksymiselle nousee tuomitun rikol-

listen tekojen luonne. Tekojen kohdistuminen henkilöihin, jotka ovat itsekin syyllisty-

neet rikoksiin, esitetään rankaisemista lieventävänä tekijänä. Mikäli teon kohteena olisi 

satunnainen viaton ja nuhteeton uhri, olisivat teot otteen mukaan paljon tuomittavampia. 
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Katkelmassa hengen riistämistä ei käsitetä mustavalkoisesti täysin yhteiskunnasta pois-

sulkemiseen johtavana seurauksena, vaan se ehdollistuu teon kohteen ja mahdollisen 

motiivin myötä. Toiset teot määrittyvät toisia hyväksyttävimmiksi, mikä on yhteydessä 

myös sosiaaliseen hyväksyntään. 

Muita ehdollistavia tekijöitä ovat halun eli motivaation esittäminen. Motivaatiota tulisi 

olla sekä rikollisuudesta irtaantumiseen että yhteiskuntaan sopeutumiseen. Vangin opis-

kelu esiintyy tässä katkelmassa positiivisessa merkityksessä, koska se tuottaa hänestä ak-

tiivisen ja sopeutumiseen motivoituneen kuvan. Yhteiskunnasta eristämiselle ei nähdä 

tarvetta, mikäli henkilö kykenee osoittamaan tarpeeksi motivaatiota muuttua ja toimia 

jatkossa nuhteettomasti ja aktiivisesti yhteiskunnassa.  

Ehdot yhteiskunnan jäsenyydelle esiintyivät kirjoituksissa lähtökohtaisesti kovina tai ra-

jallisina, mutta niitä pyrittiin myös pehmentämään. Seuraavassa katkelmassa lähtökoh-

tana on, ettei tappamiseen syyllistyneen henkilön tulisi enää olla oikeutettu yhteiskunnan 

jäsenyyteen, mutta suoraviivaiselle ajatukselle esitetään myös sitä lieventäviä tai kumoa-

via ehtoja. 

Olen vahvasti sitä mieltä, että henkilö, joka on syyllistynyt niin vakavaan 

rikokseen, kuin toisen elämän (suunnitelmallisen) päättämiseen, ei pitäisi 

voida enää olla yhteiskunnan jäsen. Jos kykenee murhaamaan, niin ihmi-

sen syvään juurtuneissa identiteetin rakenteissa on lähtökohtaisesti jotakin 

pahasti vialla. Eri asia tietysti on, pystyykö henkilö katumaan ja osallistu-

maan yhteiskuntaan "normaalina" kansalaisena. Enemmän oikeustajua 

koskettaa kuitenkin kysymys: pitäisikö näin olla? (HS 2.9.2018)  

Kirjoituksessa yhteiskunnan jäsenyyden ehdoista käydään lyhyttä monologimaista poh-

dintaa. Kyvyllä osallistua yhteiskuntaan normaalina kansalaisena voidaan yhdessä ka-

tumuksen kanssa perustella yhteiskunnan jäsenyyden takaisin ansaitsemista, vaikka tap-

paminen nähtäisiinkin lähtökohtaisesti oikeutuksena sysätä henkilö yhteiskunnan ulko-

puolelle.  

Osallistuminen kansalaisena ilmentää vaadetta toimia aktiivisena sekä yhteiskunnalle 

tuottavana yksilönä. Taustalla hahmottuu oletus siitä, että pitkiä vankeusrangaistuksia 

istuvat henkilöt eivät tuota yhteiskunnalle mitään, vaan ennemmin kuluttavat sen resurs-

seja. Mäkinen (2016) toteaa kahtiajaon ihannekansalaisuuteen ja ylijäämäihmisiin il-

mentävän nyky-yhteiskunnassa nousevaa uusliberalistista luokka-ajattelua. Normaalina 

kansalaisena osallistuminen ilmentää aktiivisuutta ja kansalaisvelvollisuuksien 
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täyttämistä, kuten työskentelyä sekä verojen maksamista, jolloin kyse on yhteisen hyvän 

edistämisestä.  

Toiseksi ehdoksi määrittyy katumus, jonka vaade toistuu useammissa keskusteluissa. 

Katumuksen osoittaminen rinnastuu katkelmassa myös parantumiseen ja vastuunottami-

seen. Katuvan henkilön voidaan ajatella ymmärtäneen tehneensä väärin ja mahdollisesti 

ajattelevan, ettei hän enää uudestaan toimi samalla tavalla. Katumus tuottaa henkilölle 

myös niin sanottuja tunnon tuskia, jotka voidaan rinnastaa kärsimykseen. Näin katumus 

voi merkitä samaan aikaan myös rangaistusta, jota pahan teon tehneelle erityisesti mo-

raalisyistä toivotaan. Monissa uskonnoissa, kuten myös luterilaisuudessa, katumuksen 

osoittamisella voi saada syntinsä anteeksi. Kyse on siitä, että henkilö tunnustaa toimi-

neensa väärin ja ottaa vastuun teoistaan. 

Katumuksen ja osallistumisen ehdot eivät toimi itsenäisinä, vaan niiden molempien tu-

lisi täyttyä. Yhteiskuntaan liittymisen ehdoiksi määrittyvät yhteiseen hyvään tähtäävä 

aktiivinen osallistuminen sekä moraalisen parannuksen tekeminen. Pohdinnan omai-

suutta katkelmaan tuo kuitenkin viimeinen lause, jossa kirjoittaja kysyy, pitäisikö näin 

olla? Tällä kirjoituksessa viitataan jälleen rangaistusten oikeudenmukaisuuteen, eli sii-

hen tulisiko pahoja tehneillä vangeilla olla mahdollisuutta osoittaa katumustaan tai yli-

päätään tehdä parannusta.  

4.2.2 Yksilön ja yhteisön hyödyt 

Vaikka vankilasta vapautumista etenkin henkirikoksesta tuomitun kohdalla ilmennetään 

keskusteluissa moraalisesti kyseenalaisena, samaan aikaan vapautumisprosessiin ja van-

kien tukemiseen resursointi tunnustetaan järkevänä toimintana. Keskusteluissa neuvo-

tellaan erilaisten vapautumiseen liittyvien toimien inhimillisistä sekä rationaalisista 

merkityksistä. Seuraava kommentti kuvaa tällaista inhimillisyyden ja järkiperäisyyden 

vastakkainasettelua.  

Valitan, jokaisen elinkautisvangin taustalla on uhri, joka ei jatka elämäänsä 

missään muodossa. En ole ihan varma, onko automaatio-vapautumista kan-

nattava erittäin inhimillinen, vai erittäin kyyninen. Taloudellisessa mielessä 

vangit kannattaa tietenkin kouluttaa ja vapauttaa mahdollisimman nopeasti. 

Se on taloudellinen ja samalla myös kyyninen ratkaisu. Sitä voi kutsua myös 

inhimilliseksi, jos katsoo vangin näkökulmasta. Uhrin näkökulmasta tilanne 

on sitten täysin päinvastainen. Jos vedotaan siihen, että uhri on kuollut joka 

tapauksessa ja tehtyä ei saa tekemättömäksi, sorrutaan kyllä mitä 
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suurimpaan kyynisyyteen. Vielä härskimpää on tuossa kohden vedota yh-

teiskunnan taloudelliseen etuun. Kai meillä kuitenkin on vielä arvoja, joita 

ei mitata rahassa? (HS 6.10.2018) 

Puheenvuoron pääväittämä on, että se mikä on taloudellisesti kannattavaa, ei ole välttä-

mättä moraalisesti oikein. Vankien yhteiskuntaan sopeutumista tukeva toiminta rakentuu 

kommentissa ainoastaan taloudellisen ja tämän myötä myös yhteiskunnallisen hyödyn 

näkökulmasta tarpeelliseksi. Oletuksena tällaisessa ajattelussa on pidemmän vankeustuo-

mion epäedulliset vaikutukset niin yhteiskunnalle kuin vangille itselleen. Lisäksi otteessa 

peräänkuulutetaan arvoja, joita ei mitata rahassa. Vankien nopea vapautuminen ja uu-

delleenkouluttaminen esitetään automaattisesti tapahtuvana ja itsestään selvänä toimin-

tana, jota tulisi pyrkiä vastustamaan arvojen näkökulmasta. Taloudellisuuden ajattelu rin-

nastetaan lopulta kyynisyyteen ja tuotetaan kyseenalaisena arvovalintana.  

Kirjoittaja ei suoraan asetu vastustamaan vankien vapautumista, mutta pohtii sitä inhimil-

lisestä näkökulmasta. Otteessa uhrin ja vapautuvan vangin edut asetetaan vastakkain. 

Vangin tukeminen näyttäytyy moraalisesti vääränä, kun sitä verrataan uhrin ja tämän 

mahdollisten omaisten kokemaan kärsimykseen. Puheenvuorossa pohditaan tätä vastak-

kainasettelua ja tullaan lopulta siihen tulokseen, että inhimillisiä arvoja tulisi kunnioittaa 

yhteiskunnallisen ja taloudellisen edun edelle.  

Kuten edellä, myös seuraavassa kommentissa irtisanoudutaan siitä, että vapautuvia van-

keja haluttaisiin tukea inhimillisistä syistä. Tukemisen rationaalista puolta pyritään pe-

rustelemaan omalla ja yhteisellä edulla. Kommentilla vastataan artikkeliin, joka kuvaa 

asunnottomuuden lisäävän riskiä ajautua uudestaan rikollisuuden pariin. Puheenvuorossa 

on sovitteleva sävy ja siinä rakentuu pyrkimys kutsua muut lukijat ymmärtämään vankien 

yhteiskuntaan tukemisen merkitystä. 

Tokkopa tässä kannattaa ajatella, kenen syy rikollisuus on. Jutussa esitetyt 

tilastot vain tukevat sitä, että hiukan jeesaamalla jätkät todennäköisemmin 

tekevät tulevaisuudessa jotain muuta kuin rikoksia. En minäkään rikollisista 

"pidä", mutta ihan omissa intresseissämne tarjota jotain apuja normaaliin 

yhteiskuntaan kiinnittäytymiseen. (HS 6.8.2016)  

Otteessa hyödynnetään rentoa kielenkäyttöä ja vangeille annettava tuki esitetään pienenä 

avunantona, joka ei vaadi yhteiskunnalta suuria ponnistuksia tai resursseja. Näkemystä 

vankien tukemisesta pyritään oikeuttamaan omilla intresseillä. Kirjoittaja ilmaisee vah-

vasti, ettei pidä rikollisista, vaan haluaa tarkastella vapautuneiden vankien tukemista 
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ennemmin kokonaisvaltaisen hyödyn näkökulmasta kuin empatiasyistä. Irtisanoutuminen 

liittyy käsitykseen empatiasta, jota Aaltolan (2018, 117–118) mukaan ajatellaan yleisesti 

koettavan sellaisia henkilöitä kohtaan, joista pidetään tai joihin pystytään samaistumaan. 

Avunanto esitetään omana ja muiden yhteiskunnan jäsenten etuna. Otteessa tällaiseksi 

eduksi rakentuu rikollisuuden väheneminen. Yhdeksi uusintarikollisuutta lisääväksi teki-

jäksi merkityksellistyy vankilasta vapautuneiden toimettomuus. Ajatusta pyritään perus-

telemaan sillä, että mikäli vankeja auetaan pienellä panostuksella takaisin kiinni yhteis-

kuntaan, voi se tuottaa sitä suuremman määrän kollektiivista hyvää. Tätä vastoin tuke-

matta jättäminen määrittyy rikollisuuden lisääntyessä kaikkien kannalta huonona vaihto-

ehtona. 

Myös seuraavassa katkelmassa vankien tukeminen yhteiskuntaan esitetään taloudellisesti 

järkevänä toimintana. Rajanvetoa rakennetaan kuitenkin siihen, millaista tukea on välttä-

mätöntä antaa. Puheenvuoro on kirjoitettu vastineeksi samalle vapautuvien vankien asun-

nottomuutta käsittelevälle artikkelille, kuin edeltävä kommentti.  

"Asunnottomuus tulee yhteiskunnalle paljon kalliimmaksi kuin asunnon ja 

tarvittavan tuen tarjoaminen". Tässä olen kirjoittajien kanssa samaa 

mieltä. Jotta ihminen (päihderiippuvainen tai ei) voisi ylipäätään saada 

elämänsä jonkinlaiseen järjestykseen, hänellä pitäisi olla oma koti, tai ai-

nakin oma huone kimppakämpässä. Pitää olla paikka, jossa voi nukkua ja 

säilyttää omat tavaransa ja johon on oma avain. Muuten olen ehkä jo kyl-

lästynyt ainaisiin vaatimuksiin, että kaikille pitäisi olla kaikenlaista am-

mattihenkilöiden tukea, koululaisille, ammattiopiskelijoille, työttömille, 

yksinhuoltajielle, lapsiperheille, päihderiippuvaisille jne. Onko osa kai-

kista ikäluokista ja ryhmistä yhtä avuttomia kuin dementoituneet ja liikun-

takyvyttömät vanhukset? Eikö näillä nuorilla, terveillä ja työkykyisillä ih-

misillä pitäisi olla vastuu omasta elämästään ja lapsistaan? (HS 

17.10.2018)  

Tuki rajautuu otteessa elämän perusehtojen täyttämiseen, missä asuminen määrittyy en-

sisijaiseksi ja elämänhallinnan kannalta kaikkein merkityksellisimmäksi. Kirjoituksessa 

päihderiippuvaisille tarjottava tuki ja asunnon saaminen annetaan ikään kuin myönny-

tyksenä. Ilmaisu liittyy todennäköisesti olettamukseen siitä, että päihteiden säännöllisen 

käytön ajatellaan yleisesti aiheuttavan usein asuinympäristöön muita lieveilmiöitä. Kir-

joituksessa päihderiippuvaisten asuminen esitetään siitä mahdollisesti koituvia haittoja-

kin tärkeämpänä. Oma avain sekä paikka, jossa nukkua, kuvastavat otteessa ihmisoi-

keuksia. Ihmisoikeuksien mukaan jokaisella on oikeus riittävään elintasoon, joka 
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käsittää esimerkiksi asumisen sekä oikeuden lepoon ja yksityiselämään (YK:n Ihmisoi-

keuksien yleismaailmallinen julistus 1948). Välttämättömän asumisen järjestäminen 

määrittyy otteessa parhaiten myös yhteiskunnallista hyötyä tuottavaksi, koska asunnot-

tomuus esitetään kalliina. 

Puheenvuorossa muunlainen tuki kuin elämän välttämättömyyksien turvaaminen raken-

tuu ylimääräisenä tai väärin kohdennettuna. Kirjoittajan ilmaistessa kyllästymistään ai-

naisiin vaatimuksiin rakentuu vangeista kuva henkilöinä, jotka vaativat enemmän kuin 

tarvitsevat tai ansaitsevat. Ote merkityksellistää vapautuvien vankien kuuluvan ryh-

mään, joka pärjää ilman ammattihenkilöiden tukea. Erityisen tuen tarvitsijoiksi määrit-

tyvät puolestaan henkilöt, jotka eivät kykene huolehtimaan itsestään ja tarpeistaan, ku-

ten muistisairaat vanhukset heidän ilmeisen avuttomuutensa vuoksi. Vanhuksiin vertaa-

minen on tehokas keino saada lukija kyseenalaistamaan vapautuville vangeille tarjotta-

vaa muunlaista apua tai tukea. Vangit kategorisoituvat otteessa nuoriksi ja työkykyi-

siksi, eli aktiivisiksi kansalaisiksi, joiden pitäisi kyetä vastaamaan omasta elämästään. 

4.3 Puolustava puhe  

Nimeän vankien vapautumista humaanisti tarkastelevia puheenvuoroja puolustavaksi pu-

heeksi. Vankien vapautumisen tukea ja heidän yhteiskunnallista asemaansa puolustavaa 

puhetta ei esiintynyt keskusteluissa määrällisesti yhtä paljon kuin vastustavaa. Inhimilli-

sempää asennoitumista ajavat kommentit asettuivat jo lähtökohtaisesti puolustuskannalle 

ja niiden esittäjiltä vaadittiin enemmän perusteluita, miksi vankien vapautumisen tukemi-

nen ja uuden mahdollisuuden antaminen on hyvä asia.   

Puolustavissa kommenteissa pyrittiin vetoamaan tunteisiin ja muut keinot vaihtelivat sar-

kasmista jopa syyllistämiseen. Vankilasta vapautumiseen liittyviä tekijöitä, kuten arjen 

haasteita pyrittiin avaamaan enemmän kuin vastustavassa puheessa. Yhteiskunnalta ja vi-

ranomaisilta vaadittiin paljon vankien onnistuvan integroitumisen mahdollistamisessa. 

Auttaminen rakentui keskusteluissa myös itsestään selväksi velvollisuudeksi sekä ihmis-

arvoa tunnustavaksi toiminnaksi. Lisäksi puolustavassa puheessa vaadittiin muilta luki-

joilta muutosta asenteisiin vapautuvia vankeja kohtaan.  
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4.3.1 Inhimillisyyteen vetoaminen 

Vankilasta vapautuneen tilannetta pyrittiin esittämään keskusteluissa inhimillisessä va-

lossa. Kommenteissa vedottiin lukijoiden tunteisiin ja arvomaailmaan. Vankien elämän-

tilanteita haluttiin avata ja tuoda lähelle, sekä painottaa heidän heikkoja lähtökohtiaan 

niin aiemmassa elämässä kuin heti vapautumisen jälkeen. Puheessa vedottiin myös an-

teeksiantoon ja mahdollisuuden antamiseen, mikä kuuluu etenkin kristilliseen kasvatuk-

seen. Kommenteissa korostui sekä vankilasta vapautujien puolustaminen että toisaalta 

heidän solvaamisensa tuomitseminen. Puheenvuoroissa hyödynnettiin keinoina niin ver-

tauskuvia kuin heikossa asemassa olevan henkilön tilanteen lähelle tuomista.  

Kun rikolliset teot esitettiin inhimillisinä virheinä, eivät ne enää määrittäneet rikoksen 

tekijöitä yhtä vahvasti pahoiksi henkilöiksi. Seuraavassa puheenvuorossa on pyritty he-

rättämään empatian tunteita symbolisen runon keinoin. Kommentti on kirjoitettu vasti-

neeksi vankilasta käsin opiskelevasta Jannesta kertovaan artikkeliin. Puheenvuoro esiin-

tyy kuitenkin vasta verkkokeskustelun loppupuolella, joten tulkitsen sen vastaavan en-

nemmin artikkelin pohjalta jo käytyyn verkkokeskusteluun. 

Eino Leinon sanoin "Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi 

toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaikk' ei aina esille loista." Mikä 

minä olen tuomitsemaan paljon elämässään kolhuja saaneita. (HS 2.9.2018)  

Vangit kategorisoituvat otteessa ennen kaikkea ihmisinä, samanlaisina kuin kuka tahansa 

ja heidän tekemänsä rikokset esitetään virheinä. Puheenvuoro vetoaa inhimillisyyteen ja 

samanarvoisuuteen. Ihmisen hyvyys esitetään vakiona, joka ei kuitenkaan aina pääse esiin 

tai sitä ei huomata. Ote toimii vastaväitteenä keskustelukommenteille, joissa vangit loke-

roidaan tekojensa kautta pahoiksi ihmisiksi. Ihmisyys, mahdollisuus erehtyä sekä anteek-

sianto määrittyvät kaikille kuuluvina ja yhteisesti jaettuina oikeuksina riippumatta yksi-

lön teoista. Rosenbergin (2014, 111) mukaan yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet ovat 

suomalaisessa yhteiskunnassa muodostuneet jo poliittisiksi normeiksi. Katkelmassa sa-

manarvoisuuteen vetoaminen nojautuu tällaiseen yhteisesti jaettuun normiajatteluun. 

Vangeista rakennetaan kuvaa heikkoina olosuhteiden uhreina, joita elämä ei ole kohdellut 

hyvin ja joiden tuomitsemista pyritään näin kyseenalaistamaan. Ilmaisulla mikä minä olen 

tuomitsemaan paljon elämässään kolhuja saaneita kirjoittaja irtisanoutuu paremmin tie-

tävän tai toimivan asemastaan. Ote kuvaa ihmiselämän epätäydellisyyttä ja kaikkien jos-

kus tekemiä virheitä. Samaan aikaan siinä kritisoidaan oikeutusta tuomita ketään heidän 
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tekojensa perusteella. Kommentti vetoaa voimakkaasti lukijan tunteisiin ja kutsuu tarkas-

telemaan omaa elämää ja sen epätäydellisyyttä. Tunnetun runon katkelma herättää lyhyy-

destään huolimatta symboliikallaan lukijan ajattelemaan ihmisyyttä ja samanarvoisuutta.  

Myös seuraavassa kommentissa kuvataan ihmisen lähtökohtien vaikutusta tämän elä-

mään. Ote vastaa vankilasta vapautuneen Antin elämää ja arkea koskevaan uutisartikke-

liin ja siinä pyritään vetoamaan lukijoiden moraalikäsitykseen ja empatian tunteisiin.  

Antti sai huonot kortit elämään syntyessään. Onneksi minä sain paremmat 

kortit ja samoin muutkin jotka ovat tähän ketjuun kommentoineet. Eivät 

vaan osaa arvostaa saatuja korttejaan. Olkaas kiitollisia niistä pelikorteis-

tanne. Aina löytyy niitä joille jaetaan huonommat kortit ja peliä on vaan 

pelattava vaikkei tahtoisi. (HS 13.5.2017) 

Elämää verrataan korttipeliin, jossa pelkästään taidoilla ei ole merkitystä, vaan kyse on 

tuurista eli siitä, millaiset kortit on saanut pelattavakseen. Otteessa Antin ajautumista ri-

kollisiin tekoihin ja lopulta vankilaan pyritään selittämään hänen huonoilla lähtökohdil-

laan. Elämän kulkua tuotetaan otteessa sattumanvaraisena jatkumona. Syyllisyyden tun-

netta tuotetaan vertailulla eli esittämällä, ettei Antilla tule koskaan olemaan samanlaisia 

mahdollisuuksia elämään kuin muilla, esimerkiksi artikkeliin kommentoineilla. Moraali-

nen saarnaaminen kohdentuu otteessa heille, jotka elävät yltäkylläisyydessä.  

Artikkelin päähenkilöstä negatiivisesti puhuneet määrittyvät henkilöinä, jotka ovat saa-

neet kaiken valmiina, mutta eivät silti osaa arvostaa tai olla kiitollisia asemastaan, eivätkä 

kykene myöskään näkemään muiden ahdinkoa. Puheenvuorolla kritisoidaan parempi-

osaisiksi määriteltyjen tapaa puhua ”toisista” omalla paremmuuttaan ilmentävällä taval-

laan. Samalla siinä nostetaan esiin sosioekonomista luokkajakoa, josta pyritään yhteis-

kunnassamme usein vaikenemaan (Kauranen & Ojajärvi 2016).  

Puheenvuorossa haetaan empatiaa Anttia kohtaan. Antti hahmottuu otteessa vaikeaan ti-

lanteeseen huonon tuurin vuoksi ajautuneena. Syyllistäminen ja moralisointi ovat keinoja, 

joilla lukijat saadaan ensin kyseenalaistamaan omaa ajatteluaan ja sitten pohtimaan il-

miön inhimillisempiä puolia. Kommentin lopussa todetaan, että peliä on vaan pelattava 

vaikkei tahtoisi. Lukijaa kutsutaan vertauskuvan avulla kuvittelemaan tilannetta, jossa 

hän tietää olevansa häviämässä korttipelin, mutta joka on jaksettava pelata loppuun 

saakka. Lause ilmentää heikkoon asemaan ajautuneen valintojen rajallisuutta ja siitä syn-

tyvää ahdinkoa.  
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Myös seuraava ote kutsuu tarkastelemaan vankilasta vapautuvan asemaa mahdollisim-

man läheltä. Ote on kirjoitettu vastineeksi samaan artikkeliin kuin edellä oleva kom-

mentti. Kommentissa lukijoita houkutellaan samaistumaan vapautuvan vangin asemaan 

ja miettimään hetken, miltä oma elämä näyttäisi samassa tilanteessa. 

Mietin vain omasta näkökulmastani: miltä tuntuisi vapautua tarkoin ru-

tiinein toimivasta laitoksesta "ei minnekään" - ei tietoa työstä, asunnosta tai 

koulutuksesta. Eikö vankilassa tosiaan ole vangeille ohjausta, jossa keskus-

teltaisiin mahdollisuuksista kouluttautua kiinnostuksen/taitojen mukaan jo 

vankila-aikana, että elämä saisi jonkinlaista suuntaa? Ymmärrän kyllä täy-

sin että tietynlaista toivottomuutta voi olla ilmassa jos 36-vuotiaana vapau-

tuu ilman työkokemusta tai taitoja, voi olla että vankilaa tulee suorastaan 

ikävä ja huumeidenkäyttö on jotakin tuttua, jota haluaa jatkaa kun ei ole 

syytä olla jatkamattakaan. (--) Kaikilla kun ei vain ole sellaista uskoa itseen 

ja taitoihinsa, että ponnistaisivat yksin tasapainoiseen elämään. Ei kai ih-

mistä pidä loputtomasti rangaista, koska vapautuessa lähtökohdat ovat jo 

huonot. Jos halutaan kuntouttaa osaksi yhteiskuntaa, pitää myös välillä 

ojentaa kättä. (HS 13.5.2017) 

Kommentissa avataan vapaus ja vapautuminen sekä esitetään niiden kääntöpuolet. Va-

pautumisvaihe määrittyy otteessa tyhjäksi välitilaksi, jossa tulevaisuudesta ei ole var-

muutta ja jota reunustaa huonot lähtökohdat. Vapautumisvaihe esiintyy herkkänä koh-

tana, josta henkilön tie voi viedä joko hyvään tai huonoon suuntaan. Vapaus tuotetaan 

vieraana ja pelottavana tilana, jonka kurjuutta lisää se, ettei yhteisö ole valmis hyväksy-

mään henkilöä sellaisenaan takaisin yhteiskuntaan. Vankilaan uudestaan päätyminen ja 

päihteiden käyttö tuotetaan puolestaan todennäköisinä tulevaisuuden näkyminä, joihin 

ajautumisen ajatellaan johtuvan näiden tuttuudesta ja turvallisuudesta.  

Otteessa vuorottelevat empatiaan ja realiteetteihin vetoaminen. Ilmaisulla ymmärrän 

kyllä täysin että tietynlaista toivottomuutta voi olla ilmassa, kirjoituksessa asetutaan puo-

lustamaan ja ymmärtämään Anttia. Tilanteen ymmärtäminen kiinnittyy ajatteluun, jonka 

mukaan yhteiskunta vaatii jäseniltään paljon, mutta antaa vähän. Käden ojennus määrit-

tyy otteessa sekä yhteisöltä että viranomaisilta vaadittavaksi toiminnaksi. Käden ojen-

nuksen voi ajatella kuvaavan pientä elettä, joka ei vaadi tekijältään paljoa, mutta merkit-

see sitäkin enemmän sen saajalle. Henkilön tukematta tai auttamatta jättäminen puoles-

taan rakentuu otteessa vankeusrangaistuksen jatkumoksi, jonka myötä henkilö ajautuu 

entistä huonompaan tilanteeseen. 
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Vapautuvien vankien elämäntilanteiden toivottomuus korostuu myös seuraavassa katkel-

massa. Otteessa arvostelun kohteeksi asetetaan vankeihin oletetusti kohdistuvat negatii-

viset asenteet. Inhimillisyys esiintyy katkelmassa kahdesta näkökulmasta: vankien vai-

keita tilanteita tuodaan inhimilliseen valoon, mutta toisaalta otteessa irtisanoudutaan lii-

allisesta ymmärtämisestä ja hyysäämisestä. 

(--) Sörkasta vapautuneet kaverit ovat perinteisesti jääneet pyörimään ja 

pörräämään Kurvin kulmille, kun ei elämässä paljon muutakaan ole. Krimi-

naalihuoltoyhdistyksen asuntola yrittää auttaa uuteen alkuun niitä, jotka 

huom. ovat rangaistuksensa kärsineet. Vaikka lynkkaushalu onkin vallitse-

via yhteiskunnallisia piirteitä nykyään maahanmuuttajista työttömiin niin 

tällaisilla toimilla voidaan säästää huomattavasti, jos edes jotkut välttyvät 

uusilta vankilakeikoilta, elämäntaparötöstelyn jatkamiselta ja pitkäaikaisten 

lisäkulujen aiheuttamiselta yhteiskunnalle terveydenhoidon sosiaalitoimen 

kautta. Joo, olen varmaan hyysäri kun en toivota heitä Putinin maaorjiksi 

Siperiaan. (HS 1.9.2017) 

Otteessa puhutaan kavereista, jotka jäävät pyörimään ja pörräämään, koska heidän elä-

mässään ei ole erityistä päämäärää. Vapautujien nimeäminen kavereiksi tuottaa heistä 

tuttavallisempaa ja helposti lähestyttävämpää kuvaa. He voivat olla ketä tahansa, joita 

tapaamme päivittäin bussipysäkillä tai lähikaupassa. Pyöriminen ja pörrääminen kuvas-

tavat niin toimettomuutta kuin juurettomuutta. Otteessa vankilasta vapautujat ovat tyhjän 

päällä, eikä heillä nähdä olevan elämässään minkäänlaista kiintopistettä.  

Rangaistuksen kärsineet kuvaa katkelmassa vapautujia tekonsa sovittaneina henkilöinä, 

joiden yleinen tuomitseminen vapaaksi pääsemisen jälkeen voidaan tulkita moraalisesti 

paheksuttavana toimintana. Lynkkaushalu ilmentää ajattelua, jossa suurimman osan us-

kotaan haluavan hyökätä pahasta teosta tuomittua henkilöä vastaan ja edistää tämän ran-

gaistusta. Vapautuvien vankien rinnastamisella maahanmuuttajiin ja työttömiin tuotetaan 

kuvaa epäoikeudenmukaisesti tuomittuun ja halveksittuun asemaan joutumisesta. Esi-

merkiksi työttömien heikko asema yhteiskunnassa voidaan tuottaa joko ansaitsemisen tai 

tilanteeseen joutumisen näkökulmista. Näkökulman tuottavat usein muut henkilöt kuin 

työttömät itse. Kuvaus tuo esiin valtasuhdetta, joka yhteiskunnalla ja muilla kansalaisilla 

on marginaalisessa asemassa olevia vankeja kohtaan. 

Itsensä kirjoittaja nimeää hyysäriksi olettaen etukäteen muiden lukijoiden tuomitsevan 

hänen liian ymmärtävän asenteensa. Inhimillistä suhtautumista ja vankilasta vapautuvien 

tilanteen edistämistä tukevaa puhetta tuottaessaan kirjoittaja asettuu jo valmiiksi 
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puolustusasemaan. Uhka syytetyksi tulemisesta ja siinä puolustautuminen ovat kiinteä 

osa selontekovelvollisuutta (Juhila 2009). Kirjoituksesta heijastuu pelko siitä, että nega-

tiivisempia asenteita kannattavat tulevat mahdollisesti hyökkäämään inhimillisempiä aja-

tuksia ilmaisevia kommentoijia vastaan.  

4.3.2 Velvollisuus auttaa ja tukea  

Puolustavassa puheessa korostui myös vangeille vaadittava tuki ja apu heidän vapautu-

misvaiheessaan. Vaikka vankien yksilölliset motiivit nähtiin merkityksellisinä yhteiskun-

taan takaisin kiinnittymisessä, ei niiden ajateltu yksin riittävän. Integraation onnistumisen 

mahdollisuudet esitettiin riippuvaisiksi sekä kollektiivisesta että viranomaisten tuesta ja 

avusta, ja tukeminen rakentui puolustavissa puheenvuoroissa velvollisuudeksi.  

Käsite yhteiskunta merkityksellistyi puolustavassa puheessa eri tavoin kuin vastusta-

vassa. Keskusteluissa yhteiskunnalla kuvattiin esimerkiksi kansalaisia, jotka arjessaan 

kohtaavat vankeusrangaistuksen suorittaneita henkilöitä tai viranomaisia, joiden velvol-

lisuudeksi nähdään työskennellä vankilasta vapautuneiden kanssa heidän elämänhallin-

taansa tukien. Puolustavassa puheessa yhteiskunta määrittyi vastaanottavaksi paikaksi, 

kun puolestaan vastustavassa puheessa se merkityksellistyi paikkana, jonne ainoastaan 

tietyin ehdoin toimivilla on oikeus päästä.  

Seuraava keskustelukommentti on kirjoitettu vastineeksi yhdistelmärangaistuksen voi-

maantuloa koskevaan artikkeliin. Pääsanoma uutisoinnissa on, että henkilöille, joilla ar-

vioidaan olevan korkea rikoksen uusimisriski, määritellään valvonta-aika vankilan jäl-

keen. 

Varmaan ihan tervetullut uudistus, mutta järkevä yhteiskunta säätäisi tämän 

lain koskemaan kaikkia tai ainakin kaikkia vähintään vuoden ehdotonta ran-

gaistusta suorittaneet. Suomessahan suurin osa vangeista vapautuu siviiliin 

muovikassi kädessä ja bussiyhtiön littera toisessa kädessä. Ketään ei ole 

vastassa, eikä ole todellisuudessa paikkaa mihin mennä, Vankilan "sosiaa-

lityöntekijän" (jolla siis ei todellisuudessa ole sosiaalityöntekijän koulutsta) 

avittama kunnan vuokrakolhoosi jostain syrjäkyliltä ei ole paikka, jossa 

voisi "aloittaa alusta", vaikka haluaisikin. Valtion tulisi huolehtia siitä, että 

vapautuva vanki vapautuu olosuhteisiin, jotka mahdollistavat päihteettö-

män elämän ja jossa elämän perusedellytykset on kunnossa (asunto, ruoka, 

vaatteet, perustoimeentulo, tuettu työ- tai koulutuspaikka). Muovikassi-va-

pauttaminen vie vangin nopeasti takaisin entiseen elämään ja elämänpiiriin, 

eli yleensä juoppokämpille, ja siitä ei mitään hyvää seuraa. Ei ex-vangille 

eikä yhteiskunnalle. Itse asiassa juuri tämä valtion järjenvastainen ja 
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vastuuton toimintatapa on omiaan ylläpitämään vankilakierrettä. Järjes-

telmä ruokkii itse itseään. Ilmeisesti näin on tarkoituskin? Sosiologiset tut-

kimuksen vahvistavat edellä kerrotun. On kallista ja vastuutonta vapauttaa 

ihmisiä muovikasseineen pakkaseen. (HS 7.2.2017) 

Kommentissa valvonta-aika rinnastetaan viranomaisten puolelta annettavaan tukeen. Yh-

distelmärangaistuksen myötä suoritettava valvonta-aika tuotetaan otteessa merkitykselli-

senä välivaiheena vankilasta vapautujan arkeen paluussa. Yhdistelmärangaistukseen liit-

tyvä valvonta-aika rakentuu kommentissa vangin elämänhallinnan näkökulmasta tarpeel-

liseksi jaksoksi, jota voitaisiin hyödyntää vapautujan elämän perusasioiden järjestämi-

seen. Viranomaisten, kuten sosiaalityöntekijöiden työpanos määrittyy otteessa riittämät-

tömäksi.  

Muovikassi-vapautuminen kuvaa vangin tilannetta ja tämän käytössä olevia resursseja. 

Muovikassi merkitsee varattomuutta ja sitä, ettei henkilöillä ei ole muuta paikkaa missä 

säilyttää omaisuuttaan. Ilmaisu rakentaa kuvaa henkilöstä, jolle ei ole vankilasta poistu-

essa kertynyt muuta pääomaa kuin se, mikä hänellä oli mukanaan sinne mennessään. Näin 

ollen hän palaa vanhoine resursseineen elämään, jonka hän entuudestaan tuntee, eikä van-

keusaika ole antanut hänelle keinoja tai voimavaroja muuttaa sitä. Muovikassi-vapautu-

minen vahvistaa otteessa vankilan ja muiden viranomaisten kyvyttömyyttä tukea vankia 

uuteen alkuun.  

Toinen vapatuvan tilannetta kuvaava ilmaisu on takaisin juoppokämpille. Juoppokämppä 

esiintyy tilana ja tilanteena, josta henkilö on saanut huonot vaikutteensa. Juoppokämppä 

kuvastaa vastakohtaa kommentin alussa vaadittaville päihteettömille olosuhteille. Henki-

lön mahdollisuudet aloittaa alusta tuotetaan heikkoina, vaikka hänellä olisi halua muut-

tua. Muutoksen ei nähdä olevan riippuvainen henkilön omasta motivaatiosta vaan mah-

dollisuuksien puutteesta. Yhdessä kuvaukset muovikassi-vapautumisesta ja juoppokäm-

pille palaamisesta esittävät vangin mahdollisuuksien rakentuvan tiettyjen reunaehtojen 

sisällä.  

Perusteeksi yhteiskunnallisen vastuun ottamiselle tuotetaan inhimillisen kärsimyksen li-

säksi myös taloudellinen näkökulma. Viimeinen lause on kallista ja vastuutonta vapaut-

taa ihmisiä muovikasseineen pakkaseen yhdistää sekä taloudellisen että inhimillisen me-

netyksen vaatimukseksi saada yhteiskunnalliset toimijat vastuuseen. Viranomaisille ra-

kentuva rooli yhteiskunnan heikompien tukemisessa ei kuitenkaan tuo ainoastaan vanki-

lasta vapautujia esiin mahdottomien tilanteiden uhreina, vaan se esittää heidät myös 
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kykenemättöminä toimimaan itsenäisesti. Näin ollen hyvääkin tarkoittavat tukea ja kun-

toutusta puolustavat puheenvuorot esiintyvät kontrollia ja holhoamista vaativana puheena 

ja vankilasta vapautujista tehdään kirjoituksessa toiminnan kohteita. 

Seuraavassa kommentissa yhteiskunta määrittyy kuvaamaan yhteisöä ja kansalaisia. Van-

keusrangaistuksen suorittaneita arjessa kohtaavia ihmisiä vaaditaan punnitsemaan ajatte-

lutapojaan sekä tarkastelemaan asennoitumistaan. Kommentilla vastataan niin elinkautis-

vangin opiskelusta kertovaan artikkeliin kuin sen pohjalta käytyyn keskusteluun.  

Minua harmittaa näissä vankilajutuissa usein se, että puhutaan vankien kou-

luttamisesta ja vankilan integroivista toimista, mutta unohdetaan itse yhteis-

kunta kokonaan. Mitä luultavimmin vankien suurin yhteiskuntaan integroi-

tumisen ongelma ei nimittäin ole kouluttautuminen, vaan työllistyminen. 

Kuinka moni tämän jutun lukija ottaisi omaan yritykseensä ex-vangin töi-

hin, varsinkaan jos kyse on väkivalta- tai seksuaalirikoksesta? Niinpä, ei 

kovinkaan moni. Vaikka itse ei välittäisikään ja luottaisi palkkaamaansa 

henkilöön, ympäristön mielipiteet ja oman yrityksen maineesta huolehtimi-

nen viimeistään ohjaisivat valinnan muualle. Ja vaikka ex-vanki pystyisikin 

keksimään hyvän selityksen aukolle CV:ssä, aina löytyy joku joka ennem-

min tai myöhemmin vinkkaa totuuden uusille ystäville ja työtovereille. 

Vaikka konkreettinen tuomio on päättynyt, sosiaalinen tuomio usein on ja 

pysyy. Sitä vahvemmin, mitä näkyvämpi rikos. Sama pätee uusiin ystävyys-

suhteisiin ja verkostoitumiseen - ihmiset lähtökohtaisesti välttävät rikolli-

sia, ja se leima ei poistu vaikka tuomio olisikin kärsitty. Tähän yhteiskun-

nallisilla instituutioilla ja vankilalla on aika vähän vaikuttamisen mahdolli-

suuksia. (HS 6.10.2018) 

Vapautuvan vangin elämä ja sen haasteet tuodaan otteessa mahdollisimman lähelle luki-

jaa. Henkilökohtaistaminen ja ilmiön lähelle tuominen toimivat keinoina vedota lukijaan. 

Kysymyksellä, kuinka moni tämän jutun lukija ottaisi omaan yritykseensä ex-vangin töi-

hin, kutsutaan lukijaa tarkastelemaan omaa ajatteluaan sekä mahdollisia asenteitaan. 

Kommentin pääväittämä on, että vaikka vangille tarjottaisiin kuntouttavia ja yhteiskun-

taan paluuta tukevia toimia, ovat itse yhteisö, sosiaalinen tuomitseminen ja hyljeksintä 

lopulta suurimpia haasteita hänen elämässään.  

Kommentissa hyödynnetään rationaalisia keinoja. Siinä painottuvat työllistymisen vai-

keus ja sitä haastava entisten vankien yhteisön ulkopuolelle sysääminen. Sosiaalinen tuo-

mitseminen rakentuu kommentissa vankien yhteiskuntaan paluuta kaikista eniten haasta-

vaksi tekijäksi, jota vastaan on lähes mahdotonta taistella. Kommentilla pyritään herätte-

lemään ajatusta kollektiivisesta vastuusta vankien yhteiskuntaan takaisin sopeutumisen 
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edistämiseksi. Vangin mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä tunnustetaan, mutta 

vapautujan oman motivaation ei nähdä kuitenkaan riittävän. Puheessa yhteisön asennoi-

tuminen entiseen vankiin tuotetaan merkityksellisenä tekijänä tämän tulevaisuuden kan-

nalta ja samalla tullaan kritisoineeksi kaiken vastuun sälyttämistä ainoastaan viranomai-

sille.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Internetissä käytävä keskustelu vangeista ja heidän vapautumisprosessistaan on sen raja-

tusta tarkastelunäkökulmasta huolimatta olennainen tutkimuskohde. Tutkielma tuotti tie-

toa siitä, miten vankilasta vapautuminen merkityksellistyy verkkokeskusteluissa vangin, 

yhteiskunnan sekä keskustelukommenttien kirjoittajien ja heidän läheistensä kannalta. 

Arkiseksi koetuissa keskusteluissa rakennetut kulttuuriset merkitykset voivat kiinnittyä 

ajatusmaailmaamme ja asenteisiimme. Yleisellä asenneilmapiirillä on lisäksi taipumusta 

heijastua suoraan politiikkaan ja päättäjiin (Garland ym. 2016) ja tämän myötä lopulta 

myös yhteiskunnan toimintaan ja toimijoihin. 

Keskusteluissa vankilasta vapautumisesta esiintyi kolmenlaista puhetta: vastustavaa, eh-

dollistavaa ja puolustavaa. Vankien yhteiskuntaan paluun vastustaminen kiinnittyi luot-

tamuksen puutteeseen niin vankeja kuin heidän valvonnastaan ja kuntoutuksestaan vas-

taavia viranomaisia kohtaan. Rikoksesta tuomittujen pahat teot tuottivat vapauden, yh-

teiskunnallisen tuen ja avun ansaitsemattomuutta. Vankien takaisin liittymisen ehdoiksi 

rakentuivat sen sijaan kyky toimia aktiivisena kansalaisena, muutokseen motivoitunei-

suus sekä sovitus ja katumuksen osoittaminen. Puheessa käytiin neuvottelua siitä, mil-

laista tukea yhteiskunnan tulisi vankilasta vapautuvalle tarjota ja millä ehdoilla. Puolus-

tavassa puheessa keskeistä oli vankilasta vapautujien inhimilliseen kohteluun vetoaminen 

sekä heidän tukemisensa esittäminen yhtenäisenä velvollisuutena. Puheessa rakentui 

vahva olettamus vankeihin kohdistuvasta negatiivisesta suhtautumisesta. 

Vastustava puhe sai aikaan enemmän sitä myötäileviä kommentteja, kun taas vankilasta 

vapautujien asemaa ja vapautumisen tukemista puolustavat kommentit toivat keskuste-

luun enemmän kritiikkiä ja vastaväitteitä. Vastustavan puheen tukeminen voi liittyä val-

taan, erilaisten äänten vaientamiseen sekä ihmisten olettamukseen siitä, millaista puhetta 

ilmiön ympärillä pidetään soveliaana. Ihmisillä on tapana suojata omaa asemaansa yh-

teiskunnassa mukailemalla muita (Noelle-Neumann 1984, 62). Yleisesti hyväksytty mo-

raalikäsitys ja normiajattelu kannustavat ihmisiä tuomitsemaan rikollisia tekoja ja samalla 

oikeuttavat kyseenalaistamaan tekoja tehneiden oikeuksia. (Valokivi 2004). 

Vangeille vapautumisvaiheessa annettavaa tukea perusteltiin rationaalisesti. Verovaroja 

toivottiin hyysäämisen sijaan kohdennettavan vankien koulutukseen sekä asumisen jär-

jestämiseen, jotta vapautujat saisivat luotua elämälleen perustan ja kykenisivät lopulta 

vastaamaan tuottavan kansalaisen rooliin. Saaren (2015, 95) mukaan ihmiset haluavat 
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rahoittaa sellaisia palveluja ja etuuksia, jotka hyödyttävät heitä itseään. Kyse on solidaa-

risuusvajeesta, jota ilmentää haluttomuus osallistua heikompien tulosiirtojen rahoittami-

seen. Etenkin ehdollistavassa puheessa avunanto rakentui vastikkeelliseksi. Rosenberg 

(2014, 36) toteaa ihmisten rationaalisuuteen pyrkivän hyötyajattelun voivan pahimmil-

laan lietsoa vihaa heikommin pärjääviä, kuten työttömiä ja sairaita kohtaan. Hän pitää 

suunnan kehittymistä erityisesti demokratian kannalta huolestuttavana.  

Vapautujille tarjottavaa tukea ja avunantoa myös vastustettiin. Vastustaminen kiinnittyi 

vankien pahoihin tekoihin ja erityisesti sovituksen mahdottomuuteen silloin kun kyseessä 

oli henkirikos. Rikoksesta tuomitun yhteiskuntaan paluun epäoikeudenmukaisuutta tuo-

tettiin vertaamalla sitä uhrin lopulliseen kohtaloon. Kääriäinen (2017) on esittänyt suo-

malaisten vierastavan ajatusta kostosta vankeuden funktiona, mutta kannattavan kuiten-

kin uhrien taloudellisten ja terveydellisten menetysten korvaamista. Tutkielmani aineis-

tossa henkirikos määrittyi kuitenkin kaikin tavoin korvaamattomaksi teoksi, jonka sovit-

tamiseksi vankeusrangaistuksen ei nähty riittävän. Sovituksen mahdottomuus vahvisti ri-

koksesta tuomittujen ansaitsemattomuutta. 

Luottamuksen rakentamista rikoksesta tuomittuihin haastaa heidän menneisyytensä. Kes-

kusteluissa rakentuvat epäilyt entisiä vankeja kohtaan mukailevat myös vapautujien omia 

kokemuksia. Timosen (2009, 239) mukaan vankilasta vapautuneet kokivat ”tavallisten 

ihmisten” luottamuksen saavuttamisen vaikeana. He kohtasivat paljon epäilyjä ja kokivat, 

että heidän oli saavutettava luottamus vakuuttamalla ihmiset uudesta elämäntyylistään 

tietynlaisella käyttäytymisellä. Myös tutkielman tulosten perusteella ihmiset kaipaavat 

todisteita rikoksista tuomitun muutoksesta sekä siihen motivoituneisuudesta. 

Keskusteluja yhdisti niissä tuotettu kyvyttömyys. Vankilasta vapautujat esitettiin joko ky-

vyttöminä liittymään yhteiskuntaan, toimimaan siellä toivotulla tavalla tai selviämään il-

man valvontaa, kontrollia sekä heille tarjottavaa erityistä tukea. Puheet kontrollin ja hol-

houksen tarpeesta vahvistivat kuvaa vangeista objekteina, jotka tulisi liittää hallitusti yh-

teiskuntaan. Vapautujien toivottiin omaksuvan heille annetut yhteiskunnalliset roolit, 

mutta vapautujia haluttiin myös tarkkailla heidän menneisyytensä vuoksi. Helne (2002, 

89) on kuvannut ilmiötä pois ajettujen yhteiskunnan helmoihin palauttamisena. Liittämi-

sessä kyse ei ole yksilön aseman, vaan yhteiskunnan yhtenäisyyden vahvistamisesta.  

Kyvyttömyyttä esiintyi myös viranomaisille sekä kansalaisille rakennetuissa rooleissa. 

Viranomaiset esitettiin kyvyttöminä joko kontrolloimaan tai tukemaan vapautuvia 
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vankeja ja puolestaan kansalaiset vastaamaan turvallisuudestaan vaaralliseksi leimattujen 

ihmisten vapautuessa. Kyvyttömyyttä ruokittiin keskusteluissa riskien esittämisellä, joka 

Beckin (1992) mukaan tuottaa yleisesti hallitsemattomuuden tunnetta. Riskeistä tiedotta-

minen esimerkiksi median välityksellä saa ihmiset varautumaan ja varmistelemaan tule-

vaisuuttaan. Hallitsemattomista riskeistä kumpuavat keskustelut voivat puolestaan avata 

yhteiskunnassa ovia populismille (Rosenberg 2014, 26). Garland (2001) liittää populis-

miin ja riskikeskusteluun uuden kontrolliyhteiskunnan tulemisen, jossa rikollisuuteen liit-

tyvä huoliajattelu, väestön suojaaminen ja rankaisuhakuisuus korostuvat.  

Puhe vankilasta vapautumisesta heijasteli samanlaisia teemoja kuin vankien vapautumi-

sen kokemukset, mutta myös ristiriitoja esiintyi. Tutkielmani tuloksien mukaisissa ja va-

pautujien kokemissa yhteiskuntaan liittymisen ehdoissa (esim. Salovaara 2019; Timonen 

2009) yhteisesti jaettuja olivat motivoituneisuus, asunnon saaminen sekä päihteistä irti 

pääseminen. Keskusteluissa vapautujilta vaadittiin kuitenkin enemmän pyrkimystä työl-

listymiseen ja yhteiskunnalliseen tuottavuuteen, kun kokemuksissa kuvattiin sen sijaan 

ennemmin tarvetta oppia viranomaisasiointia, joka hahmottui vapautuville haasteelliseksi 

mutta myös välttämättömäksi ehdoksi arjessa pärjäämiselle (Salovaara 2019).  

Inhimillisyyteen vetoavassa puheessa hahmottui pyrkimys asettua vankilasta vapautujan 

asemaan ja tarkastella tilannetta heidän näkökulmastaan. Toisen asemaan asettuminen 

määrittyi tulosten perusteella väyläksi ymmärrykseen. Puheessa vapautuminen esitettiin 

tyhjänä tilana, jossa ei ollut tarttumapintoja ja jossa elämä merkityksellistyi turvatto-

maksi ja päämäärättömäksi. Inhimillisyyteen vetoava puhe mukaili vankien kokemuksia 

vapautumisestaan (esim. Harding ym. 2014; Keene ym. 2018), jossa tyhjyyden tilaa tuotti 

eniten asunnottomuus. Aaltola (2018, 126) esittää, että kokeakseen empatiaa ihmiset tar-

vitsevat yhtymäkohtia. Keskusteluissa vapautujien asunnottomuus määrittyi yhdeksi vah-

vimmista keinoista hakea empatiaa ja ymmärrystä heidän haasteellisia tilanteitaan koh-

taan.  

Puolustavaa puhetta lukuun ottamatta yhteisöjen ja kansalaisten rooli vapautujien sopeu-

tumisessa yhteiskuntaan määrittyi vähäiseksi. Vastustavaa ja ehdollistavaa puhetta hal-

litsi ajattelu yksilön, eli vangin vastuusta ponnistella oman hyvinvointinsa eteen. Beckin 

(1992, 93–94) mukaan uusliberalismin vaikutus näkyy ajassamme kilpailun ja pärjäämi-

sen kulttuurin lisääntymisenä. Aineistossa velvollisuus auttaa ja tukea määrittyi ainoas-

taan valtion ja viranomaisten vastuulle ja silloinkin tukea tuli tarjota vain kaikista 
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heikoimmassa asemassa oleville. Ajattelu yksilön vastuusta ja ulkoistetusta avusta kuvaa 

aikaa, jossa elämme. Oma hyvinvointi ja sen turvaaminen asetetaan kaiken muun edelle. 

Tutkielmani aineistossa vangit olivat keskusteluissa toistuvasti miehiä: linnakundeja ja 

jätkiä. Miehet olivat vankilasta vapautumisesta kertovissa uutisoinneissa paremmin edus-

tettuina, joten se selittää osaltaan puheen suuntautumisen miehiin. Puhumattomuus nais-

vangeista herättää kuitenkin pohtimaan hiljaisuuden syitä. Vaikka naisten osuus kaikista 

rikokseen tuomituista on Suomessa miehiä vähäisempi, tosiasiassa naisten rikostuomiot 

ovat viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kasvaneet huimasti (Kääriäinen & Da-

nielson 2017). Naiseus voi tuottaa erityisiä tarpeita ja haasteita vapautumisessa (Salo-

vaara 2019), joten jatkossa olisi syytä tarkastella, millaisia odotuksia, yhteiskunnallisia 

rooleja ja paikkoja rikoksista tuomituille naisille aineistoni kaltaisissa keskusteluissa ra-

kentuu ja kuinka ne vertautuvat heidän omiin kokemuksiin. 

Tutkielmani osoittaa, että vangeilta vaaditaan sopeutumista ja aktiivista kansalaisuutta 

mahdollisimman pian vapautumisen jälkeen. Keskusteluissa rakentuva vaatimus nopealle 

sopeutumiselle asettuu vastakkain vankien kokemuksiin nähden, joissa vapautumisen ja 

paluun nivelvaiheen haasteiksi nousevat esimerkiksi asumisen sekä riittävän toimeentu-

lon saavuttaminen (Kivivuori & Linderborg 2009; Timonen 2009; Russell ym. 2013; Har-

ding ym. 2014). Vapautuessa haasteelliseksi koetaan ylipäätään välivaiheessa oleminen, 

joka oli Salovaaran (2019) haastattelemien naisten mukaan väistämätön osa vapautumis-

prosessia. Tulosten mukaan vangeille ei kuitenkaan sallita edellä kuvattua välivaiheessa 

olemista tai vaiheen pitkittymistä. 

Tutkielmani luotettavuutta on olennaista lähestyä sekä aineiston että sen analysoinnin nä-

kökulmista. Vankilasta vapautuminen herätti runsaasti keskustelua, mikä oli aineiston ke-

ruun näkökulmasta positiivinen asia. Keskustelu herätti kuitenkin myös voimakkaita tun-

teita ja siinä lähestyttiin paikoin jopa vihapuheelle tyypillistä ilmaisua, jossa huomio kes-

kittyi ”toisiin”. Emcken (2017, 77) mukaan toisista tehdään vihapuheessa samaan aikaan 

sekä näkymättömiä että hirviömäisiä, jolloin heitä vastaan on helpompi asettua. Edellä 

kuvattua tapahtui paljon etenkin vastustavassa puheessa. Pohdin kirjoittaessani eettisesti 

sitä, millaista puhetta voin tutkielmassa tuoda esille, etten tuottaisi leimaa tai pahimmil-

laan lietsoisi lisää vastustusta ja vihaa, ja toisaalta, etten päätyisi puheen piilottamisella 

vääristämään tuloksia. 
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Verkkokeskustelut ovat nykyaikana varsin yleisiä ja laajasti käytettyjä. Ne mahdollistavat 

anonyymin keskustelun, jolla on merkitystä mielipiteiden muodostamisessa ja esittämi-

sessä. Kun ihmiset eivät anna kasvoja äänelleen, voi puhe liukua äärirajoille. Tästä syystä 

tuloksia on tarkasteltava kriittisesti. Ihmiset eivät välttämättä tuota samanlaista puhetta 

vangeista ja heidän vapautumisestaan kasvokkain edes lähipiirinsä kanssa, eivätkä koh-

tele rikoksesta tuomittua naapuriaan tai työkaveriaan puheen tavoin. 

Tutkielma oli ennen kaikkea oppimisprosessi. Suurimman työmäärän vaati diskurssiana-

lyysi, jonka merkityksiä tarkastelevan luonteen omaksuminen vaati aikaa ja paneutu-

mista. Minun oli tutkittava, millaisia asioita puhe mahdollistaa ja ylläpitää sen sijaan, että 

olisin tarkastellut, mitä kommenteissa sanotaan. Analysoiminen vaati useita lukukertoja, 

teemojen uudelleen järjestelyjä ja pitkäkestoista syventymistä kirjoittamiseen. Kun lo-

pulta erilaiset puheet ja niitä ylläpitävät mekanismit alkoivat hahmottua, analysoiminen 

oli erittäin mielenkiintoista. Onnistuin nähdäkseni vastaamaan hyvin tutkimustehtävääni, 

eli vankilasta vapautumista koskevan puheen ja sen perustelujen esittämiseen. 

Vaikka keskustelujen dirskurssianalyyttinen lähestyminen ei mahdollista tulosten laajaa 

yleistettävyyttä, voi tutkielma toimia kuitenkin keskustelun avaajana vankien vapautu-

mista koskevan asenneilmapiirin tarkastelulle. Tarkastelu muodostuu tärkeäksi, mikäli 

puheilla nähdään olevan myös laaja-alaisempaa merkitystä. Vankilasta vapautujat luovat 

vapautumiselleen odotuksia (esim. Russell ym. 2013; Dellaportas 2014; Keene ym. 

2018), joita yhteiskunnassamme julkisesti tuotettu keskustelu voi joko ylläpitää tai ku-

mota. Puheissa luodut kategoriat voivat vaikuttaa rikoksesta tuomitun kohtaamiseen ja 

identiteetin rakentumiseen. Tutkielmani tuloksia voivat hyödyntää erityisesti vapautujien 

kanssa työskentelevät sosiaalityöntekijät palvelutarpeen arvioita ja suunnitelmia laaties-

saan. Vapautumisesta tuotettu puhe olisi olennaista huomioida osana sitä arkitodelli-

suutta, jonka henkilöt vankeustuomionsa jälkeen kohtaavat.  

Sosiaalityön näkökulmasta on lisäksi merkille pantavaa, että puheissa sosiaalityön rooli 

vangin kuntoutumisessa ja yhteiskuntaan paluussa tuotettiin merkittävänä. Jatkossa olisi 

hyödyllistä tutkia, millaista puhetta sosiaalialan ammattilaiset yksilön ja yhteiskunnan 

rooleista vankilasta vapautumisen prosesseissa tuottaisivat. Esimerkiksi tutkittaessa sosi-

aalityöntekijöiden mielipiteitä köyhyyden syistä Pohjoismaissa (Blomberg ym. 2010) on 

havaittu, että vaikka suurin osa työntekijöistä näkee köyhyyden olevan selitystä yhteis-

kunnallisista ja sosiaalisista tekijöistä, niin Suomessa sosiaalityöntekijät näkevät 
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yksilökohtaiset tekijät vahvempina selittäjinä muihin maihin verrattuna. Sillä, kuinka 

työntekijät huono-osaisuuteen johtavat syyt näkevät, voi olla vaikutusta asiakkaiden 

kanssa työskentelyyn ja heidän kohtaamiseen. 

Tutkielmani käytettävyys tutkimuskentällä perustuu puheeseen, joka avaa ihmisten suh-

tautumista vankilasta vapautumiseen sekä vapautujiin. Vapautumista koskevia näkemyk-

siä ja niiden perusteita on varsinkin suomalaisessa tutkimuksessa tarkasteltu vielä rajalli-

sesti. Huomion arvoista on, ettei puhe vankilasta vapautumisesta määrittynyt ainoastaan 

vankeja tuomitsevaksi tai leimaavaksi, vaan keskusteluissa vedottiin myös inhimillisyy-

teen ja taisteltiin vankien oikeuksien puolesta sekä heidän tuomitsemistaan vastaan.  

Puheessa oli esillä vahvemmin tekojen kuin ihmisten tuomitseminen. Teoista tuomitse-

minen voi kuitenkin pahimmillaan edistää vankien syrjäyttämistä yhteiskunnasta. Emcke 

(2017) kehottaa tarkastelemaan inkluusion ja ekskluusion mekanismeja kertomusten va-

lossa: kuka saa liittyä joukkoon ja kenen ulosjääminen oikeutetaan? Ajassamme vallit-

seva aktivointiin pyrkivä sosiaalipolitiikka ja uusliberalistinen ajattelu saattavat sysätä 

ihmiset entistä vahvemmin oman onnensa nojaan, mikäli he määrittyvät ainoastaan teko-

jen tai tekemättömyyden kautta.   
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LIITTEET 

 
Liite 1: Analyysiin valikoituja keskusteltuja taustoittavat sanomalehtiartikkelit il-

mestymispäivineen ja osioineen vuosina 2015–2018 

 

2015 

Entinen elinkautisvanki kaipaa takaisin telkien taakse – USA vapauttaa vankeja ennen 

aikojaan. (9.11.2015 Ulkomaat) 

 

2016 

Asunnottomuus lisää rikoksen uusimisen riskiä. (6.8.2016 Pääkirjoitus)  

 

2017 

Vaarallisille rikoksen uusijoille valvonta-aika vankilan jälkeen. (7.2.2017 Politiikka) 

Miltä tuntuu vapaus, kun on istunut liki 20 vuotta vankilassa? Antti, 36, päätti jättää 

huumeet ja rikollisen elämän – sitten hän katosi viikoksi. (13.5.2017 Kaupunki) 

Harva tietää, että Kurvin kupeessa on talo täynnä vapautuneita vankeja – Juhani, 22, 

oppi tekemään palvelukeskuksessa musiikkia. (1.9.2017 Kaupunki) 

Oikeus vapautti paloittelumurhaajan, joka on psykiatrien mukaan vaarallinen – Näistä 

syistä moni vaaralliseksi tiedetty elinkautisvanki pääsee vapaaksi. (11.9.2017 Tiede) 

Vakavan rikoksen uusijoille tulossa rangaistuksen lopuksi valvonta-aika. (11.10.2017 

Politiikka) 

 

2018 

Vankiloista vapautuu vuosittain muutamia erittäin vaarallisiksi luokiteltuja vankeja – 

tästä syystä lukuisista rikoksista tuomittu sarjakuristaja oli vapaana. (8.5.2018 Kau-

punki) 

Janne Raninen on opiskelija, isä ja räppärin poikaystävä – Mutta hän on myös ”Sol-

valla-Janne”, joka murhasi parhaan ystävänsä. (2.9.2018 Sunnuntai) 

Elinkautisvanki Jere saa lukiosta ysejä ja kymppejä. (6.10.2018 Kotimaa) 

Asunnottomuus voi viedä takaisin rikosten pariin. (17.10.2018 Mielipide) 

 

 

 


