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1. Johdanto 

Tarkastelen tutkielmassani Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniassa tehtävää 

kriminaalityötä. Tutkielman tarkoitus on kuvailla ja analysoida diakoniatyöntekijöiden 

kokemuksia ja näkemyksiä työnsä sisällöstä sekä kriminaalityön auttamisen muotoja ja työn 

teologisia tausta-ajatuksia. Tavoitteena on kriminaalityön erityispiirteiden esiin nostaminen 

diakoniatyössä. Tutkimustehtävä on ajankohtainen diakoniatyön vakiinnutettua paikkansa 

sekä suomalaisen yhteiskunnan auttamisjärjestelmässä että osana vankien kuntoutumista 

tukevaa toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää vangin sijoittumista yhteiskuntaan ja 

vahvistaa valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan. Tutkimusmenetelmä on laadullinen ja 

sen aineisto kerättiin kuuden diakoniatyöntekijän teemahaastatteluilla. 

Kirkkojärjestys määrittelee, että diakonia on kristilliseen ihmiskäsitykseen ja 

lähimmäisvastuuseen perustuvaa palvelua ja sen lähtökohdaksi on perinteisesti määritelty 

niiden auttaminen, joita kukaan muu ei auta. Diakoniatyön vastuuseen kuuluvat niin henkisen, 

hengellisen kuin taloudellisenkin tuen ulottuvuudet ja se on kirkkolaissa määrätty 

seurakunnan ja sen jäsenten tehtäväksi. Diakoniatyön syvin olemus on toivon ylläpitämisessä 

ja sen välittäminen vaikeissa elämäntilanteissa eläville ihmisille.1 

Kirkon kriminaalityön tavoitteena on paitsi tukea vankeja ja heidän läheisiään tuomion 

aikana myös auttaa vankeja sopeutumaan takaisin yhteiskuntaan rangaistuksen kärsimisen 

jälkeen. Kirkon kriminaalityö tekee työtä myös rikosten uhrien ja heidän läheistensä hyväksi. 

Seurakuntien kriminaalityön työmuotoja vankiloissa ovat hengelliset tilaisuudet 

(jumalanpalvelukset, hartaudet), ryhmätoiminta (esimerkiksi keskustelu- ja taideterapeuttiset 

ryhmät, toiminnalliset ryhmät, naisten ryhmät, raamattupiirit) ja yksilökeskustelut.2 

Kriminaalityö toteutuu myös seurakuntien perustyön, diakonian, sielunhoidon, perhetyön sekä 

nuoriso- ja kasvatustyön kautta.3 

Vapautumisen jälkeen kirkon tarjoama apu voi olla sekä käytännöllistä että henkistä. 

Apua voi saada esimerkiksi asunnon etsimisessä ja erityispalveluihin hakeutumisessa.4 

Vankiloiden ulkopuolella yleisempiä kirkon kriminaalityön muotoja ovat diakoniavastaanotot, 

taloudellinen apu, sielunhoito, palveluohjaus, hoitoonohjaus, avohuoltomuotoinen päihdetyö.5 

 

1 KL 4§ 1, KJ 4§ 3. 
2 Puumala 2013, 7-8. 
3 Kriminaalityö s.a. 
4 Kriminaalityö s.a.; Rikoksen tehneelle tukea s.a.  
5 Puumala 2013, 9. 
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Seurakuntien ja seurakuntayhtymien tukiasuntotoiminta ja päihdehoitokotityö ovat myös osa 

vapautuneiden vankien jälkihuoltoa.6  

Vangeilla on paljon mielenterveys- ja päihdeongelmia ja heidän koulutustaustansa, 

sosiaalinen asemansa ja ammatillinen uransa ovat selvästi huonompia kuin muulla väestöllä. 

Lisäksi suurimmalla osalla vangeista on jokin persoonallisuushäiriö ja psykiatrinen diagnoosi. 

Päihderiippuvuutta sairastaa yli 80% vangeista. Suurin osa vangeista kuuluu alimpiin 

sosiaaliryhmiin.7  

Vankien parissa tehty kuntoutustyö on mielenkiintoinen ja ajankohtainen lähtökohta 

tälle tutkimukselle. Rikosseuraamuslaitoksen tärkein tavoite on kuntouttaa ja valmentaa 

vankeja rikoksettomaan elämään sekä katkaista rikollisuutta ylläpitävä syrjäytymiskehitys. 

Vankien kuntouttavalla toiminnalla on merkittävä vaikutus näiden tavoitteiden 

toteutumisessa. Siitä huolimatta vankiloihin on kohdistettu säästötoimenpiteitä ja erityisesti 

päihde- ja sosiaalisen kuntoutuksen sekä laitosten ulkopuolisten kuntoutusohjelmien 

resursseja on vähennetty viimeisen 20 vuoden aikana.8 

Vankeus, rikoksen tuoma syyllisyys ja vankilan olosuhteet ovat psyykkisesti 

kuormittavia myös vangeille, mutta pakollinen pysähtyminen ja aika miettiä omaa elämäänsä 

voivat olla myös mahdollisuus ja uuden alku.9 Kirkon kriminaalityön kannalta keskeinen 

kysymys on, miten diakoniatyöntekijöiden rooli nähdään yhteiskunnassa vankien 

kuntoutuksen osana. Onko diakonia Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyökumppani vai 

paikkaako se Rikosseuraamuslaitoksen vastuulla olevia vankitoimintoja tai yhteiskunnan 

palveluita silloin, kun niiden omat resurssit eivät riitä? Millaista on kriminaalityön 

diakoniatyöntekijän arki? Onko diakonialla erityistä roolia kriminaalityössä?   

         

 

6 Hermannin diakoniatalo 2019. 
7 Joukamaa et al. 2010. 
8 Tyni 2015, 68, 113; Ks myös Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2019, 5. 
9 Päihteet, mielenterveys ja vankeus 2018. 
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2. Tutkimuksen tausta ja aiempi tutkimus 

2.1. Diakoniatyö 

Diakoniatyöntekijät ovat kirkon tehtäviin pätevöittävän koulutuksen saaneita sosiaali- ja 

terveysalan asiantuntijoita. Diakonia on kristillistä sosiaalityötä ja se pyrkii auttamaan ja 

tukemaan haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Diakonia määritellään 

lähimmäisen rakkauteen perustuvaksi palveluksi, joka toteutuu ihmisarvoisen elämän 

edistäjänä ja kirkon tuntomerkkinä. Diakoniatyössä toimitaan oikeudenmukaisuuden, 

yhdenvertaisuuden ja rauhan puolesta sekä tunnistetaan ja tiedotetaan yhteiskunnallisista 

epäkohdista. Diakonia tarkoittaa kirkon diakonian viranhaltijoiden tekemää työtä, mutta myös  

laajasti määriteltynä koko seurakunnan ja sen jäsenten kristilliseen rakkauteen perustuvaa 

palvelutyötä.10  

Kirkkojärjestys velvoittaa, että jokaisessa seurakunnassa tulee olla diakonian virka. 

Diakonian tarkoituksena on kohdistaa apu niille, ”joiden hätä on suurin ja joita ei muulla 

tavoin auteta”.11 Vuonna 2019 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa oli 1340 

diakoniatyöntekijää.12 Kirkon tilastollisen vuosikirjan mukaan vuonna 2015 asiakaskontakteja 

oli yhteensä 642 902 kpl. Kirkko antoi suoraa taloudellista apua 7 785 927 euroa. 

Asiakaskontaktien aihe oli 6 832 tapauksessa väkivalta ja rikos.13 

Diakoniatyöntekijän eettiset ohjeet perustuvat diakoniatyöntekijän perustehtävään ja 

kristillisiin arvoihin. Eettisten ohjeiden mukaan diakoniatyön tulisi ilmetä 

lähimmäisenrakkautena, ihmisen arvon kunnioittamisena, oikeudenmukaisuutena ja 

vastuullisuutena. Ensimmäinen ohje määrittelee diakoniatyön tavoitteet: ”Diakoniatyöntekijän 

työn tavoitteena on tuoda toivoa ja iloa sekä mahdollistaa ihmisarvo kaikille ihmisille.” 14 

Diakoniaa ja diakoniatyötä on tutkittu Suomessa laajasti. Tämän tutkielman teon apuna 

käytettävät diakoniatyön tutkimukset ovat kansallisia. Tämä johtuu Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon diakoniatyön erityislaatuisuudesta ja diakoniatyön vakiintumisesta kirkon 

käytännön toimintaan. Kotimaisia tutkimuksia on saatavilla paljon ja ne pystyvät kuvaamaan 

 

10 Diakonia s.a.; Jokela 2011, 23-24. 
11 KJ 4§ 3. 
12 Tilastot 2019. 
13 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2015, 84, 88, 89 
14 Diakoniatyöntekijän eettiset ohjeet 2016. 
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riittävästi tutkielmani aihealuetta. Tässä tutkielmassa kirkosta puhuttaessa tarkoitan Suomen 

evankelis-luterilaista kirkkoa.  

Diakoniatyöstä on tehty paljon tutkimusta, mutta diakoniatyöntekijän näkökulmasta 

tehtyä tutkimusta on vielä varsin vähän. Tutkimukseni nousee diakoniatyön viitekehyksestä ja 

perustan sen pohjan erityisesti diakoniatyön tutkimuksesta. Olen kiinnostunut siitä, mitä 

tarjottavaa diakoniatyöntekijöiden tekemällä kriminaalityöllä on rikostaustaisille ihmisille. 

Seuraavaksi esittelen diakoniatyön relevantin, aiemman tutkimuksen kokonaisuuden. 

Aiempi diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia tarkasteleva tutkimus on 

painottunut diakoniatyöntekijöiden näkemyksiin huono-osaisuudesta ja diakoniatyön roolista 

osana auttamisjärjestelmää. Tietoa diakoniatyön kohdentumisesta on saatavilla Juntusen ja 

kollegojen tutkimuksesta. Tutkimuksen pääpaino on diakonian asiakkaiden aineellisessa 

avustamisessa ja diakoniatyöstä viimesijaisen sosiaaliturvan aukkojen paikkaajana.15 

Tutkimuksen mukaan ”diakonia pyrkii määrittämään itsensä suhteessa niihin tarpeisiin, jotka 

muut tahot jättävät täyttämättä.” Diakonia koetaan viimeisenä luukkuna, 

hyvinvointijärjestelmää paikkaavana ja täydentävänä, jonne hakeudutaan, kun muut 

turvaverkot ovat pettäneet. Kirkon diakoniatyöllä ja sen erittäin laajalla sosiaalityön 

toiminnalla ei ole virallista asemaa suomalaisessa hyvinvointivaltiomallissa. Tutkimustulokset 

kyseenalaistavat kuvaa suomalaisesta hyvinvointivaltiosta ja diakoniatyön voidaan todeta 

paikkaavaan julkisen avun jättämiä aukkoja.16  

Juntusen tutkimuksessa taloudellinen apu jakautuu kolmeen avustamisen muotoon: 

aineelliseen, henkiseen ja hengelliseen. Haastatellut diakoniatyöntekijät kertoivat käyttävänsä 

mahdollisuuksien mukaan eri auttamisen elementtejä riippuen asiakastilanteen luonteesta. 

Asiakkaissa on paljon niitä, jotka ovat pudonneet yhteiskunnan turvaverkkojen läpi. Useat 

asiakastapaamiset alkoivat asiakkaan taloudellisen tilanteen ja muun elämäntilanteen 

kartoittamisella. Työntekijöiden näkökulmasta taloudellinen auttaminen perustuu 

hengellisyyteen ja se oli merkittävin motiivi auttamistyölle.17 

Samankaltaisia tutkimustuloksia diakoniatyöntekijöiden näkökulmia taloudelliseen 

avustamiseen löysi myös Lea Rättyä tutkiessaan väitöskirjassaan diakoniatyöntekijöiden omia 

kokemuksia työstään. Diakoniatyöntekijät kokevat paikkaavansa sosiaaliturvan aukkoja 

eivätkä itse pidä avustamisen periaatteita toimivina, vaikka taloudellinen avustaminen on 

 

15 Grönlund et al. 2006. 
16 Grönlund & Hiilamo 2006, 32-33, 134, 176. 
17 Juntunen 2006, 79, 139, 171–172. 

 



5 

 

toisaalta tapa tavoittaa väliinputoajia. Rättyän mukaan diakoniatyön asema ja merkitys 

korostuu yhteiskunnan kriisiaikoina, kun julkinen sektori ei riittävässä määrin kykene 

hoitamaan sille kuuluvia tehtäviä. Kirkon ja diakoniatyön päämäärä, ”ihmisen 

kokonaisvaltainen auttaminen ja yhteisöllisen välittämisen vahvistaminen 

lähimmäisenrakkauden toteutumiseksi ja diakoniavastuun laajenemiseksi ”, vaihtelee 

yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. Diakoniatyö pyrkii nostamaan esille asiakkaiden 

voimavaroja, puolustamaan heitä yhteiskunnallisessa muutoksessa ja luomaan uusia 

auttamiskäytäntöjä.18 

Ulla Jokela tarkastelee väitöstutkimuksessaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

diakoniatyön paikkaa ihmisten arjessa asiakkaiden ja diakoniatyöntekijöiden näkökulmista. 

Jokelan mukaan ”diakoniatyö on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä toimijana muiden 

auttamistahojen rinnalla ja on entistä ajankohtaisempi suomalaisen yhteiskunnan 

auttamisjärjestelmässä”. Diakoniatyön vahvuus on asiakkaiden kunnioittavassa kohtelussa 

sekä yksittäisten ihmisten kohtaamisessa, ja se näyttäytyy erityisesti ihmisten elämänkriiseissä 

sekä tilanteissa, joissa ihmiset eivät saa tarvitsemaansa apua julkiselta sektorilta. Kyselyyn 

vastanneet diakoniatyöntekijät näkevät tärkeäksi toimia yhteiskunnan palvelujärjestelmien 

turvaverkkojen läpipudonneiden tai muulla tavalla yhteiskunnasta syrjäytyneiden kanssa. He 

ovat kuitenkin kiinnostuneempia henkisestä ja hengellisestä kuin sosiaalisesta auttamisesta. 

Jokela arvelee tämän johtuvan diakoniatyöntekijöiden joutumisesta paikkaajan ja täydentäjän 

rooleihin. Huoli julkisen järjestelmän heikentymisestä saattaa olla syynä siihen, että 

diakoniatyön rooli ja merkitys yhteiskunnassa on alkanut kiinnostaa laajemmin ja kirkon 

tarjoamille palveluille ja auttamistyölle on kysyntää.19 

Diakoniabarometri kartoittaa kirkon diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia 

suomalaisesta huono-osaisuudesta sekä seurakuntien diakoniatyöstä ja sen työntekijöistä. 

Vuoden 2019 Diakoniabarometria ei oltu vielä julkaistu tämän tutkielman valmistumiseen 

mennessä. Johanna Lehmusmies tarkastelee järjestyksessään kymmenennen, vuoden 2018 

Diakoniabarometrissa diakoniatyön haasteita muuttuvassa Suomessa. Artikkelissa selvitetään 

diakoniatyöntekijöiden kokemuksia taloudellisesta avustamisesta ja sosiaalisen avun 

riittävyydestä. Lehmusmiehen mukaan laaja-alainen ja monipuolisia taitoja vaativa 

diakoniatyö kohtaa kokonaisvaltaisen auttamistyön avulla paljon erilaisten vaikeuksien kanssa 

kamppailevia ihmisiä. Diakoniatyöntekijät ovat erityisen huolissaan sosiaaliturvan varassa 

 

18 Rättyä 2009, 51-52, 56. 
19 Jokela 2011, 17-18, 84, 101, 181, 191, 198. 



6 

 

elävien hyvinvoinnista sekä huono-osaisuuden ja ongelmien kasautumisesta. Diakoniatyö 

toimii yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa alati muuttuvissa ja vaikeutuvissa olosuhteissa. 

Diakoniatyöntekijöiden näkemysten mukaan diakoniatyön tärkein tehtävä on tuoda toivoa 

paremmasta tulevaisuudesta niille, joilla sitä toivoa ei ole.20 

Kirkon diakoniatyöllä on keskeinen paikka suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan 

auttamisjärjestelmässä. Aiemman tutkimuksen ja selvitysten perusteella näyttää siltä, että 

diakoniatyöntekijät tekevät epävirallista sosiaalityötä yhteiskunnan turvaverkkojen läpi 

pudonneiden hyväksi tai silloin, kun yhteiskunnan apu on riittämätöntä. Työntekijät kokevat 

paikkaavansa sosiaaliturvan aukkoja. Vaikka diakoniatyöstä on tehty paljon tutkimusta, on 

diakoniatyöntekijän näkökulmasta tehtyä tutkimusta vielä varsin vähän ja ne keskittyvät 

lähinnä taloudelliseen ja aineelliseen avustamiseen. Edellä mainitsemani aiemmat tutkimukset 

osoittavat, että diakoniatyön tutkimista kannattaa edelleen jatkaa. Lisää tutkimusta tarvitaan 

siitä, mitä annettavaa diakoniatyöllä on rikostaustaisille ihmisille ja heidän läheisilleen. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa lisää tietoa siitä, mitä on diakoniatyöntekijöiden 

tekemä kriminaalityö sekä tuoda esille diakoniatyöntekijöiden kokemukset ja näkemykset 

työstään rikostaustaisten ihmisten parissa.       

  

2.2. Kriminaalityö Suomessa 

Rikosseuraamuslaitoksella on 26 vankilaa, joista suljettuja laitoksia on 15 ja avovankiloita 

11.21  Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alainen laitos, jonka tehtävänä on 

seuraamusten täytäntöönpanojärjestelmän lisäksi valmentaa rangaistusta suorittavia 

rikoksettomaan elämään ja rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen. Se 

sitoutuu toiminnassaan ihmisarvon kunnioittamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja 

tasapuolisuuteen sekä uskoon ihmisen mahdollisuuksiin muuttua ja kasvaa.22   

Vangit osallistuvat kuntouttavaan vankitoimintaan, mikä tarkoittaa työtä, koulutusta, 

päihdeohjelmia sekä muuta sosiaalista kuntoutusta. Vangin sijoittumista yhteiskuntaan ja 

vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan vahvistetaan ylläpitämällä ja parantamalla 

työ- ja toimintakykyä, päihdekuntoutuksella, muulla sosiaalisella kuntoutuksella ja 

järjestämällä mahdollisuus osallistua vapaa-ajan toimintaan muun muassa liikuntaan, 

hengellisiin tilaisuuksiin ja harrastustoimintaan. Toiminta- ja kuntoutusohjelmilla pyritään 

 

20 Lehmusmies 2018, 26-47. 
21 Vankilat, Rikosseuraamuslaitos, tilanne 31.10.2019. 
22 Rikosseuraamuslaitoksen arvot ja strategia 2019. 
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antamaan vangeille valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan. Vankiloiden toimintaohjelmat 

toteutetaan pääasiassa ryhmämuotoisina. Vangilla on mahdollisuus osallistua 

vertaistukiryhmiin kuten AA- ja NA-ryhmiin. Kuntouttavaksi toiminnaksi lasketaan myös 

psykologien ja vankilapappien tekemä yksilötyö.23 

Moniammatillisesti suunniteltu kuntouttava toiminta nähdään pitkänä jatkumona myös 

vapautumisen jälkeen. Erityisen merkittävää on vankilassa toteutettavan päihdekuntoutus ja 

sen jatkuminen koevapaudessa ja vapautumisen jälkeen. Vanki voi päästä koevapauteen ja 

ehdolliseen vankeuteen, jos hän sitoutuu työntekoon, päihteettömyyteen ja 

kuntoutustoimiin.24 Tärkeänä tavoitteena on rikostaustaisten työllisyyden ja osallisuuden 

edistäminen. 25  

Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien 

uusintarikollisuutta. Vankien kuntouttavalla toiminnalla on siihen merkittävä vaikutus. 

Valtion taholta tulleet säästötoimenpiteet ovat leikanneet vankiloilta 2000-luvulla yli 500 

henkilövuotta. Rikosseuraamuslaitoksen toimintakertomuksen mukaan siihen kohdistuneet 

määrärahaleikkaukset vähensivät vangeille järjestettäviä uusintarikollisuuden ehkäisemiseen 

ja rangaistusten vaikuttavuuteen liittyviä ohjelmia. Vielä on aikaista arvioida 

sopeuttamistoimien vaikutusta uusintarikollisuuteen. Rikosseuraamuslaitokselle on varattu 

eduskunnan kehyspäätöksessä lisäresurssit muun muassa päihdekuntoutuksen ja muiden 

toimintaohjelmien käytön lisäämiseen. Laki tuli voimaan 1.10.2019.26 

Vuonna 2018 Suomessa oli vankeja päivittäin keskimäärin 2910.27 

Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työkyky ja hoidontarve -raportin mukaan vangit 

muodostavat muusta väestöstä poikkeavan marginaalisen huono-osaisten ihmisten ryhmän. 

Vangeilla on muuta väestöä huonompi koulutustausta, sosiaalinen asema ja ammatillinen ura. 

Vankiloissa toteutetun laajan terveystutkimuksen mukaan vangeilla on paljon mielenterveys- 

ja päihdeongelmia. Päihderiippuvuus on vähintään kymmenkertaista muuhun väestöön 

verrattuna. Kahdella kolmasosalla vangeista on persoonallisuushäiriö, yleisimpiä niistä olivat 

epäsosiaalinen persoonallisuus ja tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus. Psykiatrinen 

sairastavuus on suurta, kolmella neljäsosalla vangeista on psykiatrinen diagnoosi. Myös 

somaattiset sairaudet ovat yleisiä. Lääkäri arvioi puolet tutkittavista miesvangeista 

työkykyisiksi, naisista työkykyisiä oli vain kolmannes. Vankien lisääntyneet mielenterveys- ja 

 

23 Tyni 2015, 14, 16-17. 
24 Tyni 2015, 11, 17; Ks myös Polku rikoksettomaan elämään – kuntoutus vangin tukena 2019. 
25 Vankeusaika mahdollisuutena 2016-2019. 
26 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2019, 2, 5, 15. 
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päihdeongelmat lisäävät haastetta kuntoutumistoiminnassa onnistumiselle ja vaikuttavat 

psyykkisenä kuormituksena vankeinhoitohenkilöstön työturvallisuuteen.28 

Vankien kuntoutuksesta, rikollisuudesta irtaantumisesta ja uusintarikollisuudesta on 

tehty paljon sekä kansainvälistä että kotimaista tutkimusta.29 Myös vankien päihteidenkäyttöä 

ja päihderiippuvuutta on tutkittu laajasti.30 Valitsin tarkasteltavakseni kuntouttamiseen ja 

vankien tarpeisiin liittyvät tutkimukset, sillä olen kiinnostunut diakoniatyöntekijöiden 

tarjoamasta avusta ja tuesta vankien erilaisissa elämäntilanteissa sekä vankien kuntoutuksen 

rinnalla. 

Rikoksentekijöiden kuntoutusta voidaan tutkia eri näkökulmista. Minna Lindqvistin ja 

Teemu Rantasen artikkelissa kysytään, ”miten valvottu koevapaus ja siihen liittyvä 

päihdekuntoutus tukevat rikostaustaisen asiakkaan kuntoutumista?” Tutkijat ovat analysoineet 

haastatteluaineistojen kautta valvotun koevapauden aikaisen päihdekuntoutuksen vaikutusten 

rakentumista. Artikkeli tuo esiin myös rangaistuksellisuuden ja kuntoutuksen välisen 

jännitteen sekä kehittämiskohteet. Valtaosa rikoksentekijöistä on päihderiippuvaisia31, joten 

päihdekuntoutuksen kehittäminen nähdään merkittävänä yhteiskunnallisena haasteena. 

Tutkimusaineistosta nousi esille valvotun koevapauden ja siihen liittyvän päihdekuntoutuksen 

monet positiiviset vaikutukset – raitistuminen ja rikollisesta elämästä irrottautuminen 

mahdollistavat työn tai opiskelun aloittamisen sekä tuetun arjen ja perhe-elämän sujumisen. 

Keskeisessä asemassa ovat päihteettömyyden ja asumisen tuki. Rikollisuudesta 

irrottautuminen ja luopuminen, eli desistanssi, nähdään prosessina, jossa vanki pystyy 

tekemään oikeita valintoja sekä sosiaalisten suhteiden että toimijuuden osalta.32 

Riitta Granfelt on tutkinut vankien elämää päihde- ja psykososiaalisen kuntoutuksen, 

sosiaalityön, kriminologian sekä sosiaalipoliittisista näkökulmista useissa tutkimuksissa.33 

Vuonna 2007 valmistuneessa tutkimuksessa Granfelt tarkasteli naisvankien vapauteen 

valmentavaa päihdeohjelmaa Vanajan vankilassa. Tutkimus osoitti sekä naisvankien 

moninkertaisen marginaalisuuden ja moniongelmaisuuden että kuntoutusjatkumon 

 

27 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2019, 27. 
28 Joukamaa et al. 2010. 
29 Ks esim. Bottoms et al. 2004; Blokland & Nieuwbeerta 2006; Wikström & Treiber 2007; Kivivuori &   

Linderborg 2009. 
30 Ks esim. Dingwall 2005; Karsikas 2005; Seddon 2006; Joukamaa 2010; Lintonen et al. 2011, 2012; Kuussaari 

2017. 
31 Joukamaa et al 2010. 
32 Lindqvist & Rantanen 2018; Rikollisuudesta irrottautuminen ja luopuminen eli desistanssi. 

Rikosseuraamusalalla tehtävän työn keskeinen tehtävä on desistanssin tuottaminen ja siihen rohkaiseminen, ks 

esim. Granfelt 2016, 80. 
33 Granfelt 2004; 2007; 2010; 2014; 2016. 
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kehittämistarpeen. Vankeinhoidon kuntouttavan työn vaativimpia haasteita ovat sekä lyhyt 

rangaistusaika, jolloin päihdekuntoutus ei ehdi alkaa tai jää kesken vapautumisen takia, että 

sellaisen päihdehoidon tarjoaminen, johon myös psyykkisesti hyvin sairaat naiset pystyvät 

osallistumaan. Juuri lyhyttä tuomiota suorittavien joukossa on paljon päihderiippuvaisia 

naisia, jotka toistuvasti uusivat rikoksensa ja joita päihderiippuvuus pitää rikoskierteessä 34 

Granfelt näkee asunnottomuuden yhtenä köyhyyden ja laaja-alaisen syrjäytymisen 

muotona, joka kytkeytyy vaikeisiin päihde- ja mielenterveysongelmiin. Etenkin 

uusintarikoksia tehneillä ihmisillä asunnottomuus, psykososiaaliset ongelmat, 

mielenterveysongelmat ja päihderiippuvuus voivat olla kasautuneet.35 Kuntouttavan 

psykososiaalisen kuntoutuksen ja vapauteen valmentavan työn tavoitteena on tukea vankeja 

päihteettömyyteen sekä rikollisesta elämästä ja syrjäytymisestä irrottautumiseen. Kuntoutus 

nähdään jatkumona, joka aloitetaan vankilassaoloaikana ja sitä tulisi jatkaa vielä 

vapautumisen jälkeen.36 

Granfelt kuvaa desistanssia ”prosessina tai lopputilana, matkana tai päämääränä”, jossa 

vanki oppii tekemään oikeita valintoja niin asumisen, päihteettömyyden kuin rikoksettoman 

elämän osalta. Keskeisessä asemassa tässä prosessissa ovat asunnon löytyminen sekä 

päihteettömyyden ja asumisen tuki. Granfelt tarkastelee Vankilasta desistanssipolun kautta 

kotiin- tutkimuksessa vapautuvien vankien lähtökohdista toteutuvaa Asunto ensin -periaatetta 

soveltavaa asumissosiaalista työtä. Periaatteen mukaisesti pysyvä asunto on välttämätön 

toipumiselle ja rikoksettomalle elämälle. Asumissosiaalinen työ rakentuu jatkumona 

vankeudesta omaa asuntoon. Mielenterveyshäiriöiden tai rikollisen elämän aiheuttamien 

traumojen käsittelemisellä ja hoitamisella voi olla ratkaiseva merkitys asumisen 

onnistumiselle. Usein hyvin alkaneen kuntoutuksen suurimpana haasteena ovat päihteet, jotka 

voivat estää mahdollisuuksia tehdä asumista ja desistanssia tukevia valintoja.37 

Tutkimukseni edetessä huomioni kiinnittyi päihderiippuvuuden ja rikollisuuden väliseen 

yhteyteen. Päihdekuntoutus on yksi keskeinen painopistealue vankien kokonaisvaltaisessa 

kuntoutuksessa. Vankilan alakulttuurit, joihin liittyy rikollisuutta ja päihteiden ihannointia, 

tuhoaa kuntoutuksen edellytykset. Päihderiippuvuuttaan voi hoitaa vain päihteettömässä 

ympäristössä. Kuitenkin päihteidenkäyttö, huumebisnes, väkivalta ja muut 

päihderiippuvuuden seuraukset ovat suljettujen laitosten arkipäivää. Päihdekuntoutuspaikkoja 

 

34 Granfelt 2007, 148-149. 
35 Granfelt 2007, 42, 149; Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus – tieto muutostyön tukena 2018, 129; 

Uusintarikollisuuden vähentäminen rangaistusaikana ja sen jälkeen 2016.  
36 Granfelt 2010, 131-132. 
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vankilan sisällä ei ole kaikille sitä tarvitseville tarjolla. Hoitoonpääsy on hidasta ja 

kuntoutusjatkumo vankilan ja siviilin välillä ei toimi aina saumattomasti.38 Varsinkin lyhyitä 

tuomioita toistuvasti suorittavat, syrjäytymis- ja päihdekierteessä elävät vangit ovat vaikeassa 

tilanteessa, sillä he eivät ehdi osallistua vankeusaikana suunnitelmalliseen kuntoutukseen.39 

Onko vankiloiden päihdekuntoutus toimivaa ja vaikuttavaa? Miksi ei puhuta 

toipumiskeskeisestä päihdehoidosta? Miksi vankien huumeriippuvuutta ”hoidetaan” 

korvaushoidolla eikä resursoida lääkkeettömään, toipumiskeskeiseen hoitoon?40 Vangit ovat 

haavoittuvassa asemassa eikä yhteiskunta pysty täysin vastaamaan heidän tarpeisiinsa. 

Tarkastelen tutkielmassani diakoniatyön erityisroolia kriminaalityössä, jonka tavoitteena on 

auttaa vankeja kokonaisvaltaisesti kuntoutumisessa rikoksettomaan elämään. Seuraavassa 

luvussa esittelen yleisemmin kirkon kriminaalityötä ja sen tutkimusta. 

2.3. Kirkon kriminaalityö 

Kirkon kriminaalityöllä tarkoitan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työtä, 

jossa kohdataan vankeja, vapautuvia vankeja ja heidän läheisiään. Kriminaalityön tavoitteena 

on tukea vankeja ja heidän läheisiään paitsi tuomion aikana, myös auttaa sopeutumaan 

takaisin yhteiskuntaan rangaistuksen kärsimisen jälkeen.41 

Lähes kaikissa seurakunnissa vankilatyö on osa diakoniatyötä. Osassa seurakunnista 

vankien ja vapautuneiden vankien kanssa tehtävä työ on osoitettu jonkin diakonian viroista 

erityiseksi vastuualueeksi ja se on nimetty kriminaalityöksi. Muutamassa suurimmassa 

seurakuntayhtymässä on päätoimisesti kriminaali- ja päihdetyöhön osoitettuja diakonian 

virkoja. Kaikkiaan vankilatyötä tekeviä diakoniatyöntekijöitä on arviolta 50-70 (tilanne 

2015).42 

Seurakuntien vankilatyöhön kuuluu myös työtä vapautuneiden vankien parissa sekä 

vankien läheisten hyväksi. Kirkon kriminaalityön yksi pääalueista on työ rikosten uhrien ja 

heidän omaistensa hyväksi. Lisäksi kirkko toimii yhteistyössä ei-kirkollisten kriminaalityön 

toimijoiden kanssa. Työtä tehdään rangaistuslaitosten lisäksi seurakunnissa (sielunhoidossa, 

diakoniassa, perhetyössä, nuoriso- ja kasvatustyössä) kunnissa, perheissä sekä yhteistyössä 

 

37 Granfelt 2016, 60-84. 
38 Granfelt 2007, 34-35, 56. 
39 Granfelt 2014, 262-263. 
40 Päihdetyön linjaukset 2012-2016. 
41 Kriminaalityö s.a. 
42 Uskonnonharjoittaminen vankiloissa 2015a, 67. 
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viranomaisten ja monien järjestöjen kanssa.43 Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakonia 

tekee päihde-, kriminaali- ja katulähetystyötä helsinkiläisten asunnottomien, vankien, 

päihdeongelmaisten ja paperittomien parissa. Erityisdiakonian toiminnallinen keskus on ollut 

vuodesta 2004 lähtien Hermannin diakoniatalossa, jossa työskentelee pappi, viisi 

diakoniatyöntekijää, kolme suntiota, kaksi projektityöntekijää, kaksi asukasohjaajaa ja 

toimistosihteeri.44 

Vankiloissa on työskenneltävä vankien uskontokuntien edustajia, joita vangeilla on 

oikeus tavata ja jotka vastaavat vangeille järjestettävistä uskonnollisista ja hengellisistä 

tilaisuuksista, määrittelevät kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja vankeinhoitoa koskevat 

säädökset. Suomen kirkon pappisliitto toteaa lausunnossaan: ”Rikosseuraamuslaitoksen tulee 

järjestää vankilan olot niin, että vangeilla on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua 

jumalanpalveluksiin ja muihin uskonnollisiin tilaisuuksiin sekä tavata oman uskontokuntansa 

edustajaa.”45 Suomessa vankiloissa työskentelee 17 vankilapappia, 4 vankiladiakonia ja yksi 

erityisohjaaja.46 Nykyisin vain yhdestä vankilasta (Pyhäselkä) puuttuu päätoiminen 

vankilasielunhoitajan virka, muissa suljetuissa vankiloissa se on (Pelsolla päätoiminen 

diakoni, sivutoiminen pappi), Pyhäselässä osa-aikainen vankilapappi. Lisäksi kahdessa 

muussa vankilassa (Satakunta ja Naarajärvi) päätoiminen vankiladiakoni.47 

Lisäksi seurakuntien työntekijät käyvät pitämässä hartauksia, keskustelemassa ja 

tapaamassa vankeja. Vuonna 2011 lähes kaikissa vankiloissa (19/22) oli käynyt evankelis-

luterilaisten seurakuntien työntekijöitä – pappeja, diakoniatyöntekijöitä, kanttoreita ja 

seurakuntien vapaaehtoisia työntekijöitä. Seurakuntien vierailuille vankiloissa on katsottu 

olevan paljon kysyntää ja ne koetaan merkityksellisiksi.48 

Vankilasielunhoitoa tukee ja edistää kirkkohallituksen asettama asiantuntijaelin, Kirkon 

vankilasielunhoidon neuvottelukunta. Sen tehtävänä on ”seurata ja edistää 

uskonnonharjoittamista vankiloissa, tukea kirkon ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyötä sekä 

käsitellä Rikosseuraamuslaitoksen ja kirkon yhteisiä kysymyksiä”.49 Vankilasielunhoitajan, 

eli vankilapapin tai -diakonin, tehtäviin kuuluu kirkollisen työn koordinaatio eli diakoninen 

työ sekä hengellisten tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä seurakuntien ja kristillisten 

 

43 Kriminaalityö s.a.; Rikoksen tehneelle tukea s.a. 
44 Hermannin diakoniatalo 2019. 
45 Uskonnonharjoittaminen vankiloissa 2015a, 12-17; Uskonnonharjoittaminen vankiloissa 2015b. 
46 Puumala 2013, 28. 
47 Puumala 2020. 
48 Puumala 2013, 5, 7, 16. 
49 Uskonnonharjoittaminen vankiloissa 2015a, 9-10. 
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järjestöjen kanssa.50 Perustuslaki takaa kansalaisen perusoikeuksiin kuuluvan 

uskonnonvapauden toteutumisen: 

 

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus 

tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta 

uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti 

uskonnon harjoittamiseen.51                                                           

 

Tämä tarkoittaa uskonnonvapauden toteutumista myös vankeinhoidossa. Vankeuslain 

mukaan 

 

vankilassa on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä vankien tarpeiden mukaan jumalanpalveluksia, 

hartaushetkiä ja muita uskonnollisia tilaisuuksia. Vangeille on annettava mahdollisuus tavata oman 

uskontokuntansa sielunhoitajaa tai muuta edustajaa. Vankilassa on oltava uskonnonharjoitukseen 

soveltuvat tilat. Vangilla on oikeus osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin, jollei:          

1) vanki ole sijoitettu varmuusosastolle taikka suorita 15 luvun 4§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua 

yksinäisrangaistusta; taikka                

2) vanki ole 15 luvun 15§:n tai 18 luvun 1§:n 1 momentissa tarkoitetun toimenpiteen kohteena.   

Vangilta, joka on päihtynyt tai joka häiritsee 1 momentissa tarkoitettua tilaisuutta, taikka vaarantaa 

vankilan järjestystä tai turvallisuutta, voidaan evätä oikeus osallistua tilaisuuteen. Jos vanki ei saa 

osallistua yhteisiin tilaisuuksiin, hänen mahdollisuudestaan uskonnonharjoitukseen on huolehdittava 

muulla tavoin.”52       

 

Vankilapappien työnantaja on Rikosseuraamuslaitos ja heidän virkaansa kuuluu 

vankilan jumalanpalveluksista ja muusta hengellisestä toiminnasta sekä vankien 

sielunhoidosta vastaaminen, ja osallistuminen vankilan kuntouttavaan työhön ja yhteisiin 

tehtäviin. Vankiloissa vierailevien ja vankiloiden ulkopuolista kriminaalityötä tekevät 

diakoniatyöntekijät ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa.53 

Kriminaalityötä on tutkittu sekä Suomessa että kansainvälisesti paljon. Pääasiallisesti 

kriminaalityötä käsittelevät tutkimukset eivät liity uskontoon, mutta kirkon kriminaalityötä ja 

vankien uskonnollisuuttakin on käsitelty jonkin verran.54 Ottaen huomioon, että 

kriminaalityöhön pääasiallisesti keskittyvää kotimaista tai kansainvälistä teologista tutkimusta  

 

50 Puumala 2013, 15, 22, 28. 
51 PL 23§. 
52 VL 11 luku 3§. 
53 Uskonnonharjoittaminen vankiloissa 2015a, 12-17. 
54 Ks esim. Uhtakari 2006; Boddie & Funk 2012; Boman et al. 2016; Bützow 2019. 
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on selvitysteni mukaan tehty kohtalaisen vähän, on oma tutkimukseni varsin tarpeellinen ja 

ajankohtainen. Seuraavaksi tarkastelen niitä kirkon kriminaalityöhön liittyviä aiempia 

teologian alan tutkimuksia, jotka ovat tärkeimpiä oman tutkimukseni kannalta. 

Leila Lahtelan käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielman kohderyhmänä on 

tuomiotaan suorittavat ja jo vapautuneet suomalaiset miesvangit. Lahtela tarkastelee 

tutkimuksessaan vangeille tehtävää rangaistusajansuunnitelmaa, siihen sisältyvää 

kuntoutussuunnitelmaa ja vankilan tarjoamaa uskonnollista ja hengellistä tukea kuntoutuksen 

rinnalla. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että vangit hyötyvät 

rangaistusajansuunnitelmasta eniten, kun se laaditaan yhteistyössä vangin kanssa. 

Rangaistusajansuunnitelma tarjoaa vangille mahdollisuuden työstää muutosta itsessään ja 

elämässään, vaikka Lahtela toteaa aineiston pohjalta, että ”rangaistusajansuunnitelman 

tarkoitus ymmärrettiin vasta, kun tuomioita oli jo käyty läpi useampia ja halu muutokseen 

syntyi väsymyksen kautta”. Pitkittyneen taantuman takia myös Rikosseuraamuslaitoksen on 

karsittava toimintakulujaan, ja varsinkin kuntouttavia toimintoja on vähennetty ja lakkautettu, 

eikä päihdekuntoutuksen henkilökuntaresurssit ole riittävät. Uskonnolliset asiat eivät kuulu 

rangaistusajansuunnitelman sisältöön ja ne mainittiin ainoastaan päihteettömien osastojen 

kuntoutusohjelmiin valikoiduiksi tulleiden vankien kohdalla. Vapaaehtoiset tapaamiset 

pastorin kanssa nousivat tutkimuksessa merkittäviksi tekijöiksi muutoksessa.55 

Minna Kumpukallion teologian pro gradu -tutkielma käsittelee Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon vankilapappien ammatillista identiteettiä. Tutkimustehtävänä oli selvittää 

vankilapappien työnkuvaa, teologisia tausta-ajatuksia sekä millaisten tekijöiden varaan 

pappien ammatillinen identiteetti rakentuu. Kumpukallio kuvailee vankilapappeja 

moniosaajiksi. Vankilassa työskentelevien pappien työ pitää sisällään kokonaisvaltaisen 

hengellisen työn lisäksi myös esimerkiksi päihdekuntoutusta, perhetyötä ja kuntouttavaan 

työhön osallistumista sekä huolehtivat muiden uskontojen ja uskontokuntien edustajien 

uskonnollisista tarpeista. Keskeinen osa vankilapappien työtä on sielunhoito, jonka 

haastatellut papit määrittelevät kohtaamiseksi, rakastamiseksi ja auttamiseksi. Pappien 

haastatteluissa korostui luomisen ja rakkauden teologiasta nouseva ihmiskäsitys. Pappien 

työtä leimaa vahva ihmisarvon korostaminen sekä luomisen ja ristin teologia. Tutkimuksesta 

nousi esiin se, että vankilapapin työ on ensisijaisesti sielunhoitajana ja ammattirakastajana 

olemista sekä vankilan uskonnollisesta toiminnasta vastaamista.56 

 

55 Lahtela 2015. 
56 Kumpukallio 2015. 
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Diakoniatyöntekijöiden tekemästä kriminaalityöstä ei ole olemassa aikaisempaa 

teologista tutkimusta, mutta Heli Hiltusen ja Mirkku Tammisto-Kiiskin Diakonia-

ammattikorkeakoulun sosiaalialan opinnäytetyössä tarkastellaan Jyväskylän seurakunnan 

diakoniatyöntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä kriminaalityöstä ja rikostaustaisten tuen 

tarpeesta sekä seurakunnan roolista tuen antajana ja kriminaalityössä tehdystä yhteistyöstä. 

Tutkimus on omasta näkökulmastani sikäli mielenkiintoinen, että sen kohteena ovat 

diakoniatyöntekijöiden kokemukset ja kirkon kriminaalityön eri ulottuvuudet. Hiltusen ja 

Tammisto-Kiisken opinnäytetyö eroaa kuitenkin tästä tutkielmasta sikäli, että heidän 

tutkimuksensa on kvantitatiivisella menetelmällä toteutettu, aineisto on kerätty 

kyselylomakkeella ja se kohdistuu diakoniatyöntekijöihin, joiden työnkuvaan kriminaalityötä 

ei ole erityisesti kirjattu eivätkä kaikki kyselyyn vastanneet diakoniatyöntekijät olleet 

kohdanneet työssään rikostaustaisia ihmisiä. Tuloksista käy ilmi, että vastaajilla ei ole 

kriminaalityön erityiskoulutusta ja lisäkoulutusta kaivattiin. Tulosten perusteella 

diakoniatyöntekijöillä on vahva auttamisen ja huolenpidon halu, vaikka rikostaustaisten ja 

heidän läheistensä kohtaaminen oli herättänyt monenlaisia tunteita – myös pelkoa, vihaa ja 

halveksuntaa. Jotkut vastaajista olivat kokeneet, että tieto asiakkaan rikostaustasta vaikuttaisi 

ehkä siten, että he tarkastelisivat asiakkaan tilannetta hieman tavanomaista tarkemmin. 

Opinnäytetyön aineistosta ja tuloksista ei käy ilmi, miten tilannetta tarkasteltaisiin eri 

tavoin.57 

Sami Puumalan valmistama selvitys vankilasielunhoidosta ja kirkollisesta vankilatyöstä 

käsittelee muun muassa vankien uskonnollisuutta ja vankilassa tehtävää hengellistä työtä. 

Raportin mukaan diakoniatyöntekijöitä kävi lähes kaikissa vankiloissa (19/22). Keskimäärin 

yhdessä vankilassa vierailtiin seitsemän kertaa vuoden aikana. Seurakunnat kohdistavat 

vankilatyönsä jäseniinsä ja oman kuntansa vankeihin. Seurakuntien vankilatyön keskeiset 

toimintamuodot ovat yksilötapaamiset, ryhmätoiminta sekä jumalanpalvelusten ja muiden 

hengellisten tilaisuuksien järjestäminen. Yleisimpiä seurakuntien kriminaalityön muotoja 

vapautuneiden vankien parissa olivat diakoniavastaanotot, taloudellinen apu, sielunhoito sekä 

palveluneuvonta ja hoitoonohjaus. Lisäksi yleisiä toimintamuotoja olivat päihdetyö, asumisen 

tuki ja vankien läheisten kanssa tehtävä työ. Seurakunnat tarjoavat rikostaustaisille ihmisille 

myös yhdyskuntapalvelupaikkoja ja osallistuvat valvotun koevapauden sekä ehdonalaisen 

vankeuden järjestämiseen.58 

 

57 Hiltunen & Tammisto-Kiiski 2018. 
58 Puumala 2013. 
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Vankilasielunhoidon ja kirkollisen vankilatyön selvitys jatkuu laajemmin 

uskonnonharjoittamista vankiloissa selvittäneen työryhmän raportissa.59 Esittelen tässä kohtaa 

raportin aineistoa ja tuloksia vankiloiden ulkopuolisen uskonnollisen työn toimijoiden osalta, 

sillä tähän ryhmään kuuluvat myös tässä tutkimuksessa tarkastelemani kriminaalityötä tekevät 

evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyöntekijät. 

Kirkon vankilasielunhoidon neuvottelukunta asetti vuonna 2013 työryhmän laatimaan 

selvityksen vankiloissa järjestettävän uskonnollisen toiminnan kokonaisuudesta sekä vankien 

uskonnollisista ja sielunhoidollisista tarpeista.60 Työryhmä huomasi vankilasielunhoidon ja 

vankiloiden ulkopuolisten uskonnollisten toimijoiden välisen koordinoinnin tarpeen, jotta 

vankien perusoikeudet ja oikeus uskontoon toteutuvat tasavertaisesti. Ongelmallisiksi koettiin 

myös merkittävät alueelliset erot vankilatyön resursoinnissa.61 

Eri kirkkokuntien seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt ovat keskeisessä asemassa 

hengellisessä vankilatyössä rangaistujen parissa. Evankelis-luterilaisen kirkon lisäksi 

vankilatyötä tekevät eri herätysliikkeet ja vapaat suunnat – Helluntaiherätys, Vapaakirkko, 

Adventtikirkko ja Pelastusarmeija, ortodoksinen kirkko, vanhoillislestadiolaisuus, 

Kansanlähetys ja useat muut paikalliset toimijat. Määrällisesti suurin osa evankelis-

luterilaisen kirkon työstä vankien parissa tapahtuu diakonian virkojen kautta. Kaikkiaan 

vankilatyötä tekeviä diakoniatyöntekijöitä on arviolta 50-70.62 

Enemmistöllä vangeista uskonnollinen tausta on kristinusko ja suurin osa vangeista on 

evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Vangeilla on paljon sekä hengellisen toiminnan että 

henkilökohtaisen työn tarvetta, ja he osallistuvat huomattavasti muuta väestöä enemmän 

hengellisen toiminnan eri muotoihin uskonnollisten yhteisöjen edustajien kanssa. Vankien 

uskonnollisuus ja uskonnon harjoittaminen on runsasta, ja sitä arvostetaan vankien 

keskuudessa. Selvityksessä nousee esille vankien muuhun väestöön nähden poikkeuksellisen 

aktiivinen osallistuminen hengellisen toiminnan eri muotoihin, jumalanpalveluksiin, 

hartaustilaisuuksiin, ryhmätoimintaan ja yksilöllisiin tapaamisiin vankilan papin, diakonin, 

seurakunnan työntekijän tai uskonnollisten yhteisöjen edustajien kanssa. Suurin osa vangeista 

 

59 Uskonnon harjoittaminen vankiloissa 2015a. 
60 Kirkon ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyöelin Kirkon vankilasielunhoidon neuvottelukunta asetti 

työryhmän valmistamaan selvitystyötä varten selvitysraportti. Työryhmään nimettiin Katri Järvinen (Etelä-

Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskus), Riitta Kari (Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskus), 

Seppo Laukkanen (Mikkelin ja Kuopion hiippakunnat), Marko Meijer (Vantaan vankila), Sami Puumala 

(Kirkkohallitus), Kati Sunimento (Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö) ja Timo Simppula (Jokelan 

vankila.). Työryhmää on avustanut projektiavustaja Torsten Winter (Kirkkohallitus.). 
61 Uskonnonharjoittaminen vankiloissa 2015a, 9-11, 97, 101-104.  
62 Uskonnonharjoittaminen vankiloissa 2015a, 18, 67. 



16 

 

pitävät seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden vierailuja vankilassa 

tärkeinä. Yksilökeskusteluihin uskonnollisen yhteisön edustajan kanssa oli osallistunut 47% 

miehistä ja 48% naisista.63 He kokevat mahdollisuuden osallistua jumalanpalvelukseen tai 

muuhun hengelliseen tilaisuuteen hyvin tarpeellisena.64 

Diakoniatyö tukee vankeja ja heidän läheisiään ennen tuomiota, tuomion aikana ja sen 

jälkeen. Aiemmin tehdyt diakoniatyön tutkimukset valottavat pääosin diakoniatyöntekijöiden 

kokemuksia taloudellisesta avustamisesta. Kirkon kriminaalityön tutkimus on keskittynyt 

pääosin vankien uskonnollisuuden, vankilasielunhoitajien ja seurakuntadiakonian 

tarkastelemiseen.65 Kirkon kriminaalityön kannalta keskeistä on miettiä niitä suuntia ja 

tavoitteita, joita kriminaalityön tutkimus Suomessa ja kansainvälisesti osoittaa. Vankien 

desistanssi, yhteiskuntaan integroituminen ja kokonaisvaltainen psykososiaalinen tukeminen 

tulee nähdä myös kirkon kriminaalityön ensisijaisena tavoitteena. 

 

63 Uskonnon harjoittaminen vankiloissa 2015a, 18, 39-41, 67. 
64 Uskonnon harjoittaminen vankiloissa 2015, 32, 38-39. 
65 Esim. Bützow 2019; Kumpukallio 2015; Lahtela 2015; Puumala 2013; Uskonnonharjoittaminen vankiloissa 

2015a. 
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3. Diakoniatyön ulottuvuudet ja diakoninen sosiaalityö 

teoreettisina viitekehyksinä 

Tutkimuksen teoreettiset viitekehykset muodostuvat diakoniatyöhön pohjautuvista 

tutkimuksista. Diakoniatyön ulottuvuuksien ja diakonisen sosiaalityön teoreettiset 

viitekehykset auttavat analysoimaan ja tulkitsemaan sekä diakoniatyötä kriminaalityön 

kentällä että vankien konkreettisia, henkisiä ja hengellisiä tarpeita kriminaalityön 

kontekstissa. Käytän niitä tässä tutkimuksessa, sillä ne mahdollistavat tutkimusaineistoni eri 

ulottuvuuksien ja näkökulmien tarkastelun. 

Raili Gothónin ja Eila Jantusen diakonisen sosiaalityön tutkimuksen viitekehys nojaa 

sosiaalityöhön ja sen käsitteistöön. Diakonisen sosiaalityön käsitteen avulla he tarkastelevat 

sosiaalisia kysymyksiä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamistyön parissa. 

Diakonista sosiaalityötä toteutetaan kaikessa diakoniatyössä ja sen perusta on kristillisessä 

ihmiskäsityksessä, kirkkojärjestyksen diakonian määrittelyssä sekä diakonian teologiassa. 

Diakoniatyöntekijät kohtaavat ja huomioivat ihmisen kokonaisvaltaisesti ja kulkevat vierellä, 

selvittävät elämäntilanteita ja tukevat eteenpäin. Olennaisina piirteinä diakonisessa 

sosiaalityössä näkyvät sekä laaja-alainen auttaminen että sielunhoidollinen kohtaaminen. 

Auttamismenetelmistä nousee esille taloudellinen auttaminen, palveluohjaaminen sekä 

elämän- ja sosiaalisen tilanteen kartoittaminen.66 

Diakonisella sosiaalityöllä on tärkeä rooli yhteiskunnallisessa verkosto- ja 

vaikuttamistyössä ja yhteisöllisyyden tukemisessa. Myös yhteistyö yhteiskunnan muiden 

auttamistahojen kanssa korostuu välttämättömänä. Diakonisen sosiaalityön määrittelyssä 

korostetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnan vapautta, jolloin ihmisen hätä on 

riittävä ehto saada apua. Taloudellisen avustamisen rajat, jotka eivät perustu lakeihin tai 

ohjeisiin, ovat vapaammat kuin esimerkiksi sosiaalitoimessa tai Kelassa: ”Vaikea 

elämäntilanne, muualta saadun avun riittämättömyys tai se, että henkilö ei ymmärrä avun 

tarvetta tai ei osaa pyytää apua, edellyttävät diakonisen avun antamista.” Diakonisen 

sosiaalityön tavoitteina voidaan pitää asiakkaan kokonaisvaltaista huomioimista ja identiteetin 

eheyttämistä, perusoikeuksien tasavertaista toteutumista, monipuolista hyvinvoinnin 

lisäämistä, ihmisen voimavarojen ja jaksamisen vahvistamista sekä sosiaalisten kontaktien ja 

 

66 Gothóni & Jantunen 2010, 53-54; Gothóni & Jantunen 2011, 111. 
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tukiverkkojen edistämistä.67 Kuviossa 1. on tiivistetty diakonisen sosiaalityön ulottuvuudet 

Gothónin ja Jantusen mukaan: 

 

 

 

 

                             Kuvio 1. Diakoninen sosiaalityö Gothónin ja Jantusen mukaan.68 

 

Diakonian taloudellinen avustaminen ei ole pelkästään aineellista apua, vaan se on 

moniulotteista ja siihen liittyy usein muita avun muotoja. Elina Juntunen on tutkinut 

evankelisluterilaisissa kaupunkiseurakunnissa diakoniatyöntekijöiden toteuttamaa 

diakoniatyötä ja diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä sosiaaliturvajärjestelmän aukoista. 

Taloudellista apua annetaan harkitusti tilanteissa, joissa asiakkaan hätä on suurin eikä se 

perustu lainsäädäntöön. Hän vastaa tutkimuksessaan kysymyksiin: Mikä on diakonian 

 

67 Gothóni & Jantunen 2010, 54-56. 
68 Gothóni & Jantunen 2011, 111. 
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taloudellisen avun rooli suhteessa viimesijaiseen sosiaaliturvaan ja asiakkaan 

elämäntilanteeseen? Mitä diakoniatyön ulottuvuuksia seurakuntadiakonian taloudellinen 

auttaminen sisältää ja mitä auttamiskeinoja diakoniatyöntekijät käyttävät?69 

Diakoniatyöntekijät ovat erittäin haastavan työn moniosaajia ja Juntusen mukaan 

”vaikuttaa siltä, että heidän tulisi olla samanaikaisesti hengellisen, henkisen ja fyysisen 

hyvinvoinnin asiantuntijoita sekä sosiaalipolitiikan ja talousneuvonnan ammattilaisia”.70  

Tutkimuksessa haastatellut diakoniatyöntekijät kuvailivat omaa taloudellista auttamistaan, 

jonka perusteella Juntunen kokosi keskeiset auttamisen muodot eli taloudellisen avun 

elementit, jotka hän jakoi kolmeen ulottuvuuteen ‒ aineelliseen, henkiseen ja hengelliseen. 

Kokonaisuus muodostuu kuudesta erilaisesta auttamisen osa-alueesta. Haastateltavat käyttivät 

omien ja seurakunnan resurssien sekä asiakastapauksen perusteella parhaiksi arvioimiaan 

auttamisvalikon elementtejä. Henkinen ja hengellinen ulottuvuus limittyivät taloudelliseen 

avustamiseen eikä diakonian taloudellista avustamista koettu ainoastaan aineellisena apuna, 

vaan siihen sisältyi aina myös jokin muu auttamisen elementti.71 Seuraava taulukko kuvaa 

auttamisvalikon kokonaisuudessaan: 

 

 

 

 

 

 

69 Juntunen 2006, 53-55. 
70 Juntunen 2006, 62. 
71 Juntunen 2006, 78-94. 



20 

 

       

      AINEELLINEN                             HENKINEN                             HENGELLINEN 

 

 

                       Taulukko 1. Diakonian taloudellisen auttamisen elementit Juntusen mukaan.72 

 

Kuuden osa-alueen auttamisen muodot sijoittuvat nuolien suuntaisesti aineelliseen, 

henkiseen tai hengelliseen auttamiseen. Diakoniatyöntekijät käyttivät eri auttamisen 

elementtejä mahdollisuuksien ja asiakkaan tilanteen mukaan. Työntekijöiden näkökulmasta 

merkittävin motiivi taloudelliseen auttamiseen perustui hengellisyyteen, lähimmäisen 

rakkauteen ja Jeesuksen esimerkkiin. He kokivat aineellisen auttamisen olevan kristillisen 

rakkauden mukaista työtä. Taloudellisen apuun sisältyivät erilaiset rahallisen avustamisen 

muodot ja ruoka-apu. Diakoniatyöntekijöiden ammattitaitoa ovat yhteisö- ja verkosto-

osaaminen sekä yhteisöllisyyden luominen. Viranomaisyhteistyö oli laajaa ja monipuolista ja 

diakoniatyöntekijät ohjasivat asiakkaita eri auttajatahojen luokse, auttoivat taloudellisen 

tilanteen suunnittelussa sekä neuvoivat etuuksien hakemisessa.73 

Suurimman painoarvon diakoniatyöntekijät antoivat henkiselle ja hengelliselle 

auttamiselle, joita julkisen sektorin palvelut eivät pysty aina tarjoamaan ja joka koettiin 

 

72 Juntunen 2006, 79. 
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diakoniatyöntekijöiden erityisosaamisena, muusta yhteiskunnan avusta poikkeavana. 

Hengellisyydellä koettiin pystyvän tukemaan asiakasta vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. 

Monet asiakkaat olivat jääneet ilman keskusteluapua ja myötätuntoa julkisen sosiaaliturvan 

piirissä. Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen, keskustelu ja myötäeläminen korostuivat 

merkittävinä taloudellisen avun auttamiskeinoina, sillä diakoniatyöntekijät kokivat kaikkien 

elämänalueiden olevan yhteydessä toisiinsa ja näkivät keskusteluavun taloudellisen avun 

jatkumona. Diakoniatyöntekijät rohkaisivat ja kannustivat asiakkaitaan työntekoon ja 

koulutukseen, hakemaan apua sosiaaliviranomaisilta, ja loivat toivoa vaikeisiin 

elämäntilanteisiin sekä tukivat sosiaalista verkostoitumista. Haastatellut kokivat aineellisen 

avun  myös virallisen sosiaaliturvajärjestelmän paikkaajana ja matalan toimeentuloturvatason 

täydentäjänä.74 

Juntusen taloudellisen auttamisen elementeissä on paljon samankaltaisuutta kuin 

Gothónin ja Jantusen diakonisessa sosiaalityössä, jonka mukaan diakonista sosiaalityötä 

tehdään ihmisten tasavertaisten oikeuksien toteutumiseksi ja ottaen huomioon hengellisen 

ulottuvuuden ihmisen kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa.75 Vaikka Juntusen tutkimus 

käsittelee seurakuntadiakonian taloudellisen avustamisen kokonaisuutta ja sen pohjalta luotoja 

taloudellisen auttamisen elementtejä, on kokonaisuutta mahdollista käyttää myös tässä 

tutkielmassa hahmottamaan diakonian kriminaalityön ulottuvuuksia. Raili Gothónin ja Eila 

Jantusen diakonisen sosiaalityön käsitteen avulla pystyn tarkastelemaan sosiaalisia 

kysymyksiä rikostaustaisten ihmisten auttamistyön parissa. 

 

73 Juntunen 2006, 78-89. 
74 Juntunen 2006, 78-94. 
75 Gothóni & Jantunen 2011, 111, 118-119. 
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4. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä 

4.1. Tutkimustehtävä 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on tuoda esille kriminaalityötä tekevien diakoniatyöntekijöiden 

kokemukset ja näkemykset tekemästään kriminaalityöstä. Tutkimuskysymykseni jakautuu 

kahteen alakysymykseen:      

 

1) Millainen on kriminaalityötä tekevien diakoniatyöntekijöiden työnkuva?     

 2) Millaisia ovat vankien hengelliset, henkiset ja konkreettiset tarpeet 

    diakoniatyöntekijöiden kokemusten ja näkemysten mukaan?    

 

Aiemmat tutkimukset ovat painottuneet diakoniseen sosiaalityöhön ja diakoniatyön 

taloudelliseen avustamiseen erityisesti diakoniatyöntekijöiden näkökulmasta. Aiemman 

tutkimuksen valossa näyttää siltä, että kriminaalityön tutkimus diakoniatyöntekijöiden 

näkökulmasta katsottuna on jäänyt näkökulmaksi, joka ei ole vielä noussut tutkimuskohteeksi.

        

4.2. Tutkimusaineisto ja sen keruu 

Aloitin tutkimusaineiston keräämisen syksyllä 2019. Valitsin tutkimuskohteikseni 

tutkimusekonomisista syistä eteläsuomalaisten seurakuntayhtymien ja seurakuntien 

kriminaalityötä tekevät diakoniatyöntekijät. Hain tutkimuslupaa seurakuntayhtymien yhteisen 

seurakuntatyön diakonian esimiehiltä sekä yksittäisten seurakuntien diakoniatyöntekijöiden 

esimiehiltä. Saatuani tutkimusluvat lähetin haastattelupyynnön ja tutkimussuunnitelman 

kymmenelle kirkon kriminaalityöntekijälle sähköpostitse. 

Haastateltavien valinnassa minulla oli kaksi kriteeriä: diakonian virka ja työalana 

kriminaalityö. Lähetin haastattelupyynnön useille Etelä-Suomen alueen kirkon työntekijöille, 

joiden työalaa on kriminaalityö. Kuusi diakoniatyöntekijää lupautui haastateltavikseni, loput 

lähestymäni työntekijät eivät soveltuneet informanteikseni, sillä he eivät tehneet tutkimuksen 

hetkellä aktiivisesti kriminaalityötä tai he eivät tehneet työtään diakonian virkanimikkeen alla. 

Tein haastattelut marras-joulukuussa 2019. Olen pohtinut, olisivatko suuremmat aineistot 

tuoneet erilaisia tuloksia. Käydessäni aineistoa läpi huomasin kuitenkin, että tämän 

tutkimuksen aineisto on riittävän laaja vastaamaan esittämiini tutkimuskysymyksiin, sillä jo 

viidennessä haastattelussa aineisto alkoi toistaa itseään, eikä se tuonut enää uutta tietoa 
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asetetun tutkimustehtävän kannalta. Tällöin puhutaan aineiston kyllääntymisestä eli 

saturaatiosta.76 

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen lähestymistavan 

valintaa ohjasi kiinnostukseni tutkia diakoniatyön käytäntöä työntekijöiden näkökulmasta 

käsin. Laadullinen lähestymistapa mahdollistaa parhaiten diakoniatyöntekijöiden kokemusten 

ja näkemysten kuvailemisen, koska laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen 

elämän kuvaaminen ja kohdetta pyritään myös kuvaamaan mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen pyrkimys on myös löytää tai paljastaa 

tosiasioita ennemmin kuin todentaa olemassa olevia väittämiä.77 

Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi puolistrukturoidut teemahaastattelut. 

Haastatteluiden avulla pyritään keräämään sellainen aineisto, jonka pohjalta voidaan tehdä 

luotettavia päätelmiä.78 Teemahaastattelussa on kyse eräänlaisesta keskustelusta, joka 

tapahtuu tutkijan aloitteesta ja usein tutkijan ehdoilla, mutta jossa tutkija pyrkii 

vuorovaikutuksessa saamaan selville haastateltavilta häntä kiinnostavat asiat, jotka kuuluvat 

tutkimuksen aihepiiriin. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit on etukäteen määrätty. 

Menetelmästä puuttuu kuitenkin strukturoidulle haastattelulle tyypillinen tarkka muoto ja 

järjestys.79 

Haastattelu on aina vuorovaikutusta ja haastattelutilanteessa myös haastateltava 

tulkitsee ja havainnoi keskustelukumppaniaan. Teemahaastattelu kohdennetaan tiettyihin 

teemoihin, joista keskustellaan. Se lähtee oletuksesta, että kaikkia yksilön kokemuksia, 

ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan tutkia tällä menetelmällä. Yksityiskohtaisten 

kysymysten sijaan haastattelu etenee tiettyjenkeskeisten teemojen varassa. Teemahaastattelu 

on puolistrukturoitu menetelmä siksi, että haastattelun aihepiirit, teema-alueet, ovat kaikille 

samat.80 Puolistrukturoitu teemahaastattelu on avoimuudessaan lähellä syvähaastattelua. 

Laadullista haastattelua tehtäessä yhtenä haasteena on, että haastattelija ymmärtää 

haastateltavan sanottavan oikein.81 

Teemahaastattelussa pyritään löytämään tutkimustehtävän tai tutkimuksen tarkoituksen 

mukaisesti merkityksellisiä vastauksia. Etukäteen valitut teemat perustuvat periaatteessa 

 

76 Eskola & Suoranta 1998, 62-63. 
77 Hirsjärvi et al. 2010, 161. 
78 Hirsjärvi & Hurme 2008, 66. 
79 Eskola & Vastamäki 2010, 28. 
80 Hirsjärvi & Hurme, 2008, 47-48. 
81 Hirsijärvi & Hurme 2009, 184 ‒185. 
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tutkimuksen viitekehykseen.82 Määrittelin haastattelujen teemoiksi kriminaalityön sisällön eli 

diakoniatyöntekijän työnkuvan, diakoniatyöntekijän kokemukset ja näkemykset 

kriminaalityöstä, työn teologiset ja diakoniset tausta-ajatukset, diakoniatyön suhde muuhun 

vankien kuntouttavaan toimintaan sekä diakoniatyöntekijöiden näkemykset vankien 

kuntoutuksesta Suomessa. Kuntoutuksella tarkoitan tässä kuntouttavaa toimintaa ja ohjelmia, 

jotka pyrkivät parantamaan vankien valmiuksia rikoksettomaan ja päihteettömään elämään. 

Haastattelin tutkimukseen kuutta diakoniatyöntekijää, tutkimusaineisto kerättiin siis 

diakoniatyöntekijöiltä itseltään. Haastateltavat edustivat kumpaakin sukupuolta ja iältään he 

olivat työikäisiä. Haastattelin jokaista kuutta tutkimukseen suostunutta ja soveltunutta yhden 

kerran heidän omissa työhuoneissaan tai työpaikan muussa tilassa. Lyhin haastattelu kesti 

noin 45 minuuttia ja pisin 1 h 45 minuuttia. Taltioin haastattelut tallentimelle, josta siirsin ne 

tietokoneelle erilliseen kansioon sekä varmuuskopioin muistitikulle. Tämän jälkeen poistin 

haastattelut tallentimelta.         

4.3. Aineiston analyysi 

Laadullisen aineiston käsittely käsittää monta vaihetta. Laadullisen tutkimuksen idea on 

löytää uusia, ennen havaitsemattomia ja kuvailemattomia tapoja ymmärtää ympäröivää 

inhimillistä todellisuutta.83 Aineistoon tutustuminen, sen järjestely ja luokittelu luovat 

perustan aineiston kanssa keskustelemiselle eli analyyttisten teemojen keskinäiselle vertailulle 

sekä aineistoon perustuvien kokonaisuuksien ja teoreettisten mallien muodostamiselle, mikä 

mahdollistaa tulosten suhteuttamisen aiempiin tutkimustuloksiin ja teoreettisiin 

keskusteluihin.84 

Tutkimukseni on aineistolähtöistä, jossa teoria liittyy aineistoon, ja siinä 

tutkimusaineistosta pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus. Aineistolähtöisessä 

tutkimuksessa ei rajauduta tai tukeuduta ennalta asetettuun teoriakehykseen, mutta 

teoreettinen tieto on vuoropuhelussa tutkimuksen tulosten kanssa ja tutkimuksen tuottama 

käsitteistö suhteutetaan jälkikäteen aiheen kannalta tarkoituksenmukaisiin teorioihin.85 

Aineistolähtöinen lähestymistapa mahdollisti avoimuuden aineistosta nouseville teemoille ja 

näkökulmille. Tutkimukseni teoreettiset viitekehykset – diakonisen sosiaalityön piirteet ja 

 

82 Tuomi & Sarajärvi 2018, 87-88. 
83 Hyvärinen et al. 2010, 12. 
84 Hyvärinen et al. 2010, 8. 
85 Tuomi & Sarajärvi 2018, 108. 
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diakonian ulottuvuudet – alkoivat hahmottua ja nousta esille haastatteluaineistoon 

tutustumisen myötä. 

Aineiston ensimmäisiä käsittelyvaiheita on aineiston litterointi, joka on keskeinen osa 

laadullista analyysia. Litteroidessaan tutkija miettii tutkimusaihettaan ja -ongelmaansa, 

aineistolle tarkoitettuja analyyttisia kysymyksiä sekä tulkitsee aineistoa. Tutkimuskysymys ja 

analyysitapa määräävät litteroinnin tarkkuustason.86 Aloitin aineiston analyysin litteroimalla 

haastattelujen puheenvuorot mahdollisimman tarkasti. Litteroin myös omat kysymykseni, 

jotta saatoin arvioida, miten omat kysymykseni vaikuttivat annettuihin vastauksiin. Litteroitua 

haastatteluaineistoa kertyi fontilla Times New Roman 12 ja rivivälillä 1,5 yhteensä 34 sivua. 

Haastatteluja litteroidessani annoin jokaiselle haastateltavalle oman koodin H ja 

järjestysnumeron 1-6. 

Tutkimuskysymys ja tutkijan lukemisen tulkinta ja valinnat ohjaavat ja jäsentävät 

aineiston käsittelyä.87  Kun aineisto oli litteroitu, luin aineistoa kokonaisuutena useaan 

kertaan. Luin litteroitua aineistoa etsien siitä tutkimuskysymyksiini vastaavia ilmaisuja. Tässä 

vaiheessa sieltä alkoi nousta ajatuksia, mielenkiintoisia kysymyksiä ja tutkimustehtävän 

kannalta olennaisia teemoja. Olin kiinnostunut haastateltavien asioille antamista 

merkityksistä, mahdollisista eroista ja sekä siitä, mitä ne kertovat tutkittavasta ilmiöstä.88 

Käsittelin aineiston aineistolähtöisellä temaattisella sisällönanalyysillä. Temaattisessa 

sisällönanalyysissä pyritään löytämään tutkimusongelman kannalta olennaisia aiheita. Nostin 

aineistosta esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja ja tarkastelin valittujen teemojen 

esiintymistä aineistossa. Tavoitteenani oli pelkistää aineistosta epäolennainen aineisto pois, 

jotta aineistosta saatiin nostettua esiin siihen olennaisesti vastauksia tuovat ilmaukset esiin. 

Teemoittelua ohjasi tutkimustehtävä.89 Tutkittavien näkökulma ohjasi analyysia kaikissa 

vaiheissa ja johtopäätöksissä pyrin ymmärtämään asioiden merkityksen tutkittaville. 

Sisällönanalyysi soveltuu käytettäväksi kaikissa laadullisen tutkimuksen traditioissa ja 

sen tarkoitus on luoda sanallinen ja tarkka kuvaus tutkittavasta ilmiöstä, jotta siitä voidaan 

tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Analyysin perustana on aineiston kuvaileminen.90 Harkitsin 

tutkimustehtävääni nojaten, miten yksityiskohtaisesti kuvausta on tehtävä ja mitä kaikkea 

tarvitsee kuvata. Tutkimustehtävän kannalta oleelliset aineistokohdat voidaan merkitä 

koodaamalla, jolla tarkoitetaan tekstikatkelmien valitsemista, merkitsemistä ja nimeämistä. 

 

86 Jolanki & Karhunen 2010, 357-358. 
87 Tuomi & Sarajärvi 2018, 108. 
88 Hyvärinen et al. 2010, 13. 
89 Eskola & Suoranta 1998, 174-176. 
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Koodaaminen on aineiston sisällön dokumentoimisen lisäksi aina myös tutkijan tekemä 

tulkinta siitä, mikä aineistossa on tutkimustehtävän kannalta olennaista ja mikä ei.91 Tulosten 

esittämisen ei pitäisi pysähtyä analyysin vaiheeseen, vaan se pitäisi saattaa synteesin tasolle, 

ilmiön syvällisempään ymmärtämiseen.92 

Aineistoa analysoidessani lähdin liikkeelle teemahaastattelua varten luomistani 

teemoista. Luettuani aineiston luokittelin sen näiden teema-alueiden mukaan. Etsin aineistosta 

sellaisia ilmauksia, joissa kuvattiin tai pohdittiin kriminaalityön sisältöä, merkityksiä ja 

menetelmiä. Pelkistin ja siirsin alkuperäiset ilmaukset alkuperäisestä aineistosta erilleen. 

Löysin aineistosta kolme pääteemaa – diakoniatyöntekijöiden tekemän kriminaalityön 

työnkuvan ja auttamisen menetelmät, työn teologiset tausta-ajatukset ja 

diakoniatyöntekijöiden kokemukset ja näkemykset vankien tarpeista. Järjestin teemojen 

mukaiset pelkistetyt ilmaukset Word-taulukkoihin ja niitä yhdistelemällä muodostin 

alaluokkia kyseisten teemojen alle. Osasta tuloksia oli mahdollista koota teoreettista 

jäsennystä haastateltujen diakoniatyöntekijöiden keskeisistä auttamisen muodoista, eli 

diakonisen kriminaalityön auttamisen menetelmät vankiloissa ja vapautumisen jälkeen.  

4.4. Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Kiinnostukseni diakoniatyöhön ja diakoniatyöntekijöihin nousee näkemyksestäni diakoniasta 

kirkon perustuntomerkkinä ja kristityn tehtävästä rakastaa lähimmäistä. Tutkijan aseman ja 

mahdollinen sidonnaisuutensa näkyväksi tekeminen lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

Sidonnaisuus tutkimuskohteeseen vaatii tutkijalta panostusta etäännyttää itseni kokemuksista, 

asenteista ja uskomuksista.93 Minulla ei ole aiempaa kokemusta tai erityistä tietämystä 

vangeista tai diakoniatyöntekijöiden tekemästä kriminaalityöstä, mutta huono-osaisuuden ja 

syrjäytymisen ilmiöt ovat kiinnostukseni ja kutsumukseni kohteita.94 

Aineistoa rajatessa on pohdittava tuottaako tutkimus luotettavaa tietoa ja voiko sen 

perusteella tehdä yleisiä päätelmiä tutkittavasta ilmiöstä sekä vastaako rajaamani aineiston osa 

tutkimuskysymyksiini riittävällä tavalla.95 Tutkimus edellyttää jatkuvaa tasapainoilua omien 

etukäteisoletusten tunnistamisen ja aineistolle avoimena pysymisen välillä.96 Aineiston 

 

90 Tuomi & Sarajärvi 2018, 117, 119, 122-127, 145-146. 
91 Jolanki & Karhunen 2010, 333-334. 
92 Hirsjärvi & Hurme 2009, 143-144. 
93 Sidonnaisuuksista ks esim. Eskola & Suoranta 1998, 17. 
94 Syrjäytymistä on mahdollista määritellä monella lailla. Vankilaan tuomitun henkilön voi sanoa olevan 

syrjäytynyt tai syrjäytetty, ks. Granfelt 2010, 134‒135. 
95 Hyvärinen et al. 2010, 13. 
96 Jolanki & Karhunen 2010, 334. 
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analysointi ja analyysia raportointi on aina tulkinnallista työtä ja on hyvän tieteellisen tavan 

mukaista tiedostaa tulkinnallisuus ja tehdä tulkinnoista mahdollisimman läpinäkyviä.97 

Analyyttinen läpinäkyvyys ja aineistosta nousevat tulkinnat parantavat laadullisen 

tutkimuksen validiteettia.98 

Tekemäni haastattelut olivat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Tutkittavien 

yksityisyyden suoja on yksi keskeisimmistä tutkimuseettisistä periaatteista. Tutkimustulokset 

kirjoitetaan niin, että tutkittavien ja heidän mainitsemiensa muiden henkilöiden anonymiteetti 

turvataan.99 Nauhoitin haastattelut tallentimella. Litteroinnit tein tietokoneelleni, eikä niitä 

käytetä muuhun tarkoitukseen. Litteroinnin jälkeen poistin haastattelut tallentimelta. 

Aineistoa ei jatkokäytetä tai arkistoida, vaan tuhoan tiedostot tietokoneesta pysyvästi sen 

jälkeen, kun tutkielmani on palautettu ja hyväksytty. Aineistosta on poistettu tunnistetiedot, 

toisin sanoen aineisto on anonymisoitu välittömästi litteroinnin jälkeen. 

 

97 Jolanki & Karhunen 2010, 358. 
98 Nikander 2010, 363-364. 
99 Vastuullinen tiede, 2018. 



28 

 

5. Diakonian ulottuvuudet kriminaalityössä 

5.1. Työnkuva ja auttamisen keinot vankiloissa 

Kriminaalityö on haastattelemieni diakoniatyöntekijöiden mukaan vankilassa olevien, 

vapautuneiden sekä heidän perheidensä ja läheistensä parissa tehtävää ”tukevaa”, 

”voimaannuttavaa” ja ”etsivää” työtä. Kaikkien haastateltujen työnkuvaan sisältyy 

vankilavierailuja. Haastatellut diakoniatyöntekijät kokevat vierailut ja kohtaamiset tärkeinä 

vangin ja diakoniatyöntekijän välisen yhteyden syntymisen takia.  

 

Mä aattelen, et se tavottaminen on myös toisenlaista niinku menee sinne pantapaita päällä niin se on 

tavallaan sitä kohtaamista ja voi olla viesti siitä, et kirkon työntekijät on käytettävissä, jos tulee sellanen 

tilanne, et haluu keskustella jostain asioista. H1 

 

Diakoniassa pyritään etsimään ja huomaamaan ne ihmiset, jotka ovat erityisen 

haavoittuvassa elämäntilanteessa.100 Etsivä työ ja yksittäisten ihmisten kohtaaminen nähdään 

diakoniatyön vahvuutena.101 Diakoniatyön ominaisimmaksi tehtäväksi voidaan nähdä 

turvaverkkojen läpi pudonneiden ihmisten löytäminen ja heidän auttaminen julkisen 

sosiaaliturvan ja palveluiden piiriin. Ihmisten auttaminen ja kohtaaminen ovat konkreettisia 

tekoja lähimmäisenrakkauden ja välittämisen osoittamiseksi.102 

Haastateltujen diakoniatyöntekijöiden mukaan henkilökohtaiset keskustelut, 

kuunteleminen, kohtaaminen, kannustaminen ja rinnalla kulkeminen ovat tärkein osa 

vankiloissa tapahtuvaa työtä. Haastateltavat korostivat, että heidän kanssaan voi keskustella 

luottamuksellisesti, rehellisesti ja ”ihan mistä vaan”. Keskusteluapua tarjotaan myös tuomiota 

odotettaessa, ennen vankeusrangaistuksen alkamista.  

 

No ei siel vankilassa ainakaan muita välineitä ole kuin se keskustelu ja neuvonta ja ohjaus ja tämmöset. 

H5 

 

Mä oon tässä ja täs on aikaa, et haluutko jutella ja aika usein ihmiset sit haluu jutella. H3 

 

 

100 Kuusimäki 2012, 48. 
101 Jokela 2011, 181. 
102 Juntunen 2006, 160-162. 
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Toisaalta luottamuksen rakentuminen vangin ja diakoniatyöntekijän välillä voi kestää 

kauan. 

 

Ihmiset tietenkin testaa, ethän sä nyt vieraalle ihmiselle rupee heti avautumaan. Että voi mennä monta 

kertaa, että joku alkaa puhua oikeesti niistä asioista, mistä on tarve. H5 

 

Kaikki haastateltavat käyttivät antamastaan avusta nimitystä ”keskustelu” tai ”juttelu” 

(joko kahdenkeskinen tai henkilökohtainen), vain kaksi diakoniatyöntekijää puhui lisäksi 

sielunhoidosta tai sielunhoidollisesta keskustelusta. Sama käy ilmi Ulla Jokelan 

tutkimuksesta, jonka mukaan osa diakoniatyöntekijöistä käytti antamastaan avusta nimitystä 

(terapeuttinen) keskusteluapu sielunhoidon sijaan. Jokelan mukaan sielunhoito sen laajassa 

merkityksessä on sama kuin keskusteluapu.103  

Vierailut pitävät sisällään yksilötapaamisten lisäksi keskusteluryhmien ohjaamista. 

Ryhmät ovat usein avoimia, joihin voivat osallistua kaikki saman osaston vangit. 

Haastateltavat kuvailivat, miten ryhmätoiminta liittyy myös yksilökeskusteluihin. Kaikki 

vangit eivät halua puhua muiden kuullen omia asioitaan ja pyytävät ryhmän jälkeen 

diakoniatyöntekijää kahdenkeskiseen keskusteluun.  

 

Moni ei saata sanoa mitään siinä ryhmässä, koska siinä on aina tietty sosiaalinen rakenne siinä osastolla. 

Et kuka siihen ylipäänsä tulee, kuka siinä sanoo jotakin. Voi olla, ettei siinä sanokaan mitään, mut sit 

saattaa ryhmän jälkeen vinkata, että voisinks mä saada keskusteluapua, et se voi siellä vasta. H5 

 

Haastateltujen diakoniatyöntekijöiden ryhmät ovat suomenkielisiä, mutta myös 

ulkomaalaistaustaiset vangit, jotka eivät puhu suomea, voivat osallistua. Silloin tulkataan ja 

keskustelua voidaan käydä englanniksi. Eräs haastateltu kertoo, että kaikille ”levottomille” 

osastoille ei voi mennä turvallisuusriskin takia: ” Mutta se on kyllä aina katottu, missä 

osastoilla me ollaan. Mehän ei voida mennä liian levottomille osastoille, se on 

turvallisuuskysymys.”104 Ryhmätoiminnan lisäksi aloitteellista kontaktin ottamista tapahtuu 

haastateltavien mukaan diakoniatyöntekijöiden  tekemän etsivän ja jalkautuvan työn piirissä 

ryhmätilan ulkopuolella, kuten seuraavasta lainauksesta ilmenee: ”Sit me mennään sinne 

käytäville juttelemaan ihan kenen tahansa kanssa. Vähän jalkaudutaan, kun se on semmonen 

lasikoppi, missä me ollaan.”105 

 

103 Jokela 2011, 87. 
104 H5. 
105 H5. 
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Mä oon kolkyt vuotta tehny tätä työtä, se on vaihdellu tosi paljon, mutta aina siihen on liittynyt joku 

vankilakäynti, säännöllinen ryhmä tai joku keskusteluporukka.H1 

 

Yksi diakoniatyöntekijä kertoi ohjaavansa hengellisiä ryhmiä106, yksi haastateltavista 

kertoi keskusteluryhmistä, jotka alkavat hartaudella ja se alustetaan esimerkiksi kertomalla 

kirkkovuoden kyseisen viikon teemasta tai Raamatun luvulla.107 Muut diakoniatyöntekijät 

käyttivät nimitystä keskusteluryhmä tai toiminnallinen ryhmä. Keskusteluaiheet ovat vapaat, 

usein puhutaan arkisista asioista tai muista mieleen nousevista aiheista, mutta joskus ajatuksia 

voi nousta myös hengellisistä asioista tai Raamatusta.  

 

Siel on sellanen ryhmä, jossa on aina pieni hartaus alussa ja sit keskustellaan siitä, mistä vangit haluu 

keskustella. H3 

 

Ryhmiin voivat osallistua myös muihin uskontokuntiin kuuluvat vangit. 

Diakoniatyöntekijät eivät näe mitään ongelmaa siinä, että he kohtaavat evankelis-luterilaisen 

kirkon työntekijöinä muiden uskontojen, kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen jäseniä.   

 

[…] se ei oo mulle mikään ongelma myöskään, jos mun ryhmään tai mun luokse tulee joku muuhun 

uskontokuntaan kuuluva, jos hän itse haluaa ja kokee voivansa tulla. Se ei oo ongelma missään 

ryhmässäkään. H3     

 

Aineistosta nousi esiin keskusteluryhmien lisäksi myös muita ryhmätoiminnan muotoja. 

Kaksi diakoniatyöntekijää kertoi toiminnallisista ja luovien menetelmien ryhmistä, joissa 

kirjoitettiin, piirrettiin ja maalattiin.108 Nämä ryhmät olivat naisvangeille. Haastateltavat 

katsoivat yleisesti ottaen ryhmätoiminnan tärkeäksi oman työnsä kannalta. 

  

Toki meil on ryhmissä luovia menetelmiä, ihan kirjoittamista, kun meil oli vapautuvien osastolla ryhmä, 

missä voitiin piirtää, maalata tai sitten he paneutuivat kirjoittamiseen. Sit ku meil on Vanajalla tämmönen 

kesällä kakspäivänen naistenryhmä, niin siellä on sitten nimenomaan nää luovat menetelmät käytössä. 

Kirjoitetaan, maalataan, käydään luonnossa. H4  

 

Vankiloiden ryhmätoiminta on samankaltaista kuin muukin evankelis-luterilaisten 

seurakuntien järjestämä diakoninen ryhmätoiminta. Useimmat seurakuntien toteuttamista 

 

106 H1. 
107 H3. 



31 

 

ryhmistä ovat avoimia, temaattisia tai ohjelmallisia ryhmiä, kun taas vankilapapit- ja diakonit 

ohjaavat eniten hengellisiä ryhmiä.109 

Vankilavierailuilla käydään tilanteen ja tarpeen mukaan. Diakoniatyöntekijöiden 

ohjaamat ryhmät kokoontuvat joko säännöllisesti joka viikko, joka toinen viikko tai kerran 

kuukaudessa tai pelkästään tarpeen mukaan. Joissakin vankiloissa käydään tapaamassa 

vankeja pyydettäessä tai sopimuksen mukaan.  

 

Vuosien ajan, jos laskee, kun mä oon aina tehny tätä työtä, niin meillä on ollut toiminnallinen ryhmä kerran 

viikossa, että tiivis putki. Sen lisäksi ollut joku keskusteluasiakas. Et jos mä nää niinku jaan, niin kyl mä 

silleen aika usein oon siellä käynyt keskimäärin. H5 

 

Vankien tapaamispyynnöt tulevat vankilapappien kautta. Papeilla on vastuu 

uskonnonharjoittamisen oikeuden toteutumisesta vankiloissa. Pappien tehtäviin kuuluvat 

uskonnollisen toiminnan koordinaatio ja diakoninen työ yhdessä seurakuntien kanssa.110 

 

Nykyisin me tehdään silleen, et me mennään Hämeenlinnaan, tavataan siel ne yksilöt, joilta pappi on 

saanut viestin, jotka tarvii, kokee tarvitsevansa tapaamista. H4 

 

Suomi on jaettu kolmeen täytäntöönpanoalueeseen: Etelä-Suomen, Länsi-Suomen sekä 

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueeseen. Vangit suorittavat tuomionsa 

asuinpaikkakunnan mukaisen rikosseuraamusalueen vankilassa.111 Vangit voivat myös 

suorittaa tuomionsa jossain muussa kuin oman kotikuntansa mukaisessa 

rikosseuraamusalueen vankilassa.112 Yhden diakoniatyöntekijän mukaan syynä voi olla 

vankilan tarjoama koulutus tai sosiaaliset suhteet. Joskus diakoniatyöntekijä voi olla vangin 

ainoa kontakti omalle kotipaikkakunnalle ja tapaamispyyntö tulee muualta Suomesta. 

 

Mä oon sinne [‒] mennessä monta kertaa miettiny, et onks täs mitään tolkkuu, et mä ajan nää kilsat sinne 

ja sit mä tapaan hyvin sairaita ihmisiä niinku sen päivän aikana niinku puol tuntia, et onks täl mitään 

merkitystä. Mut kyl siis kun tämä soitto tuli, niin se kyl kuittas ne kaikki, et epäili kuka tahansa, niin mä 

oon kuitenki vakuuttunu siitä, et on ollu järkevää, et mä oon käyny siellä.H3   

 

 

 

108 H2, H4. 
109 Uskonnon harjoittaminen vankiloissa 2015, 70. 
110 Puumala 2013, 15, 59. 
111 Rikosseuraamusalueet 2019. 
112 Vankeusrangaistuksen aloitus 2019. 
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Vain yksi diakoniatyöntekijä kertoi haastattelussa jumalanpalvelusten toteuttamisesta.113 

Hartauksia tai muita hengellisiä tilaisuuksia omaan työnkuvaan sisältyväksi ei mainitse 

kukaan.      

Kaksi haastatelluista diakoniatyöntekijöistä tekevät työtä erityisesti naisvankien 

parissa.114 He käyvät tapaamassa naisvankeja säännöllisesti eri vankiloissa. He pitävät 

tärkeänä yhteiskunnallista vaikuttamista ja kokevat työn merkitykselliseksi naisvankien 

erityisyyden ja moninkertaisen huono-osaisuuden vuoksi. Naisvankityötä tekevien 

diakoniatyöntekijöiden mukaan naiset ovat huonossa asemassa jo lähtökohdiltaan, taustalla on 

paljon hyväksikäyttöä ja väkivaltaa.115 

Naisvankeja on huomattavasti vähemmän kuin miesvankeja, ja heidän erityistarpeensa 

unohtuvat usein yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.116 Vuonna 2018 naisvankeja oli 

päivittäin keskimäärin 218.117  

Vangit eivät voi saada aineellista tai rahallista avustusta. Haastateltavat kertoivat 

kuitenkin yksittäistapauksista, jolloin vangeille on lahjoitettu talvivaatteita. 

 

Mut et ku seinällä lukee, et diakoni on tavattavissa keskiviikkoisin, niin on niitä vankeja, jotka ajattelee, 

et kun se on diakoni niin häneltä voi saada jotakin avustusta tai jotakin tämmöstä. On ehkä tiedossa 

siviilistä se, et ku diakonin luokse mennään ja saadaan se osto-osotus johonki tai jotain. Me ei juurikaan 

tai vankilaanki voidaan avustaa, jossain tietyssä tapauksessa, jos on niin perusteet, et sosiaalitoimi ei 

avusta niin voidaan johonki. Jos esimerkiks pitäis saada talvitakki ja sä oot jääny kiinni jo kesällä ja 

jostain syystä sosiaalitoimi ei suostu niin tämmösessä tilanteessa voi niitä avustuksiiki tehdä, mut 

pääsääntösesti emme avusta. H3 

 

Diakoniatyöntekijät ottavat vangit huomioon hengellisenä, sielullisena, ruumiillisena ja 

sosiaalisena kokonaisuutena. Vankilassa konkreettisia auttamisen ”superkeinoja”118 ei ole, 

mutta hengellisessä työssä heillä on välineinään sielunhoito, rukous, laulu ja Raamattu. 

Hengellinen työ on haastateltavien mukaan myös toivon tuomista, rinnalla kulkemista, 

tukemista ja kannustamista. 

 

Siellä vankilassa se auttamismenetelmä on lähinnä se keskustelu, et se voi olla ihan kuuntelemista, toivon 

tuomista, rukousta, siinä korostuu hengellisiä elementtejä siitä. H1 

 

113 H2. 
114 H2, H4. 
115 H4. 
116 Rikoksista rangaistujen tuen tarve 2006, 23. 
117 Vangit 2019. 
118 H5. 
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Tietysti hengellisyys, rukous. Monet haluu rukoilla, kun kysyy. Mä oon kirkon työntekijä ja mä kysyn, et 

haluutsä, sä voit ihan vapaasti valita ite. Vankeusaika ja varsinkin tutkintavankeusaika herättää ihmisen 

pohtimaan sitä omaa elämäntilannetta ja ylipäänsä merkityksiä. H4 

 

Vaikka diakoniatyöntekijöiden ohjaamat ryhmät ovat vapaamuotoisia, eivätkä 

keskusteluaiheet ole välttämättä uskonnollisia tai hengellisiä, haluavat diakoniatyöntekijät 

pitää kuitenkin kiinni siitä, että he ovat kirkon ja seurakunnan työntekijöitä. 

Diakoniatyöntekijät kokevat, että huolimatta konkreettisista, ei-hengellisistä työtehtävistään, 

he ovat ensisijaisesti hengellisen työn ammattilaisia. 

 

Toisaalta mä en oo koskaan halunnu luopua siitä, että jos joku kysyis, et voisit sä vetää tällasen kurssin, 

mut älä sit puhu mitään hengellistä siinä tai näin. Mä en haluis sellaseen lähteä, mä oon kuitenkin kirkon 

työntekijä, en mä kuitenkaan haluu tehdä siellä mitään lähetystyötä, mut mä haluun tuoda esille sen, että 

tota mä oon seurakunnan, luterilaisen kirkon lähettämä. H3 

 

Diakoniatyöntekijät käyttävät erilaisia auttamismenetelmiä, joiden he katsovat parhaiten 

vastaavan asiakkaan tarpeisiin ja tilanteisiin. Juntusen tutkimuksessa haastatellut 

diakoniatyöntekijät saattoivat perustaa koko taloudellisen auttamisen hengellisyydelle ja 

pitivät sitä tärkeimpänä perusteena auttamistyölleen. Hengellisyys, esimerkiksi rukous, 

rohkaiseminen ja kannustaminen, koettiin myös taloudellisen auttamisen välineenä.119

 Haastattelemani diakoniatyöntekijät pyrkivät luomaan tukiverkostoja ja yhteyden 

vankeihin jo tuomion aikana sekä neuvomaan ja ohjaamaan vankeja heille kuuluvien 

palveluiden pariin. 

 

Kyl mä luulen, et silläkin on merkitystä, et jos siel vankeusaikana syntyy kontakti ja se jatkuu koko sen 

vankeuden ajan ja jatkuu sen vankeuden jälkeen. Niin on se aina parempi tilanne, et sul on joku tuttu 

ihminen, johon ottaa yhteyttä, jos siihen on jo luottamus syntynyt. H3 

 

Juntusen henkisen auttamisen elementtien avulla asiakkaalle rakennettiin toimivaa 

sosiaalista ja taloudellista tukiverkostoa. Diakoniatyöntekijän viranomaisyhteistyö, 

ohjaaminen ja neuvonta ovat henkisen auttamisen elementtejä ja hengellisyys tulee esille 

ihmisen kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa hänen vaikeassa elämäntilanteessaan.120 

 

119 Juntunen 2006, 79-80. 
120 Grönlund & Juntunen 2006, 184. 
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5.2. Työnkuva ja auttamisen keinot vankiloiden ulkopuolella 

Kriminaalityö ei ole pelkästään vankilassa tapahtuvaa, vaan paljon tapahtuu myös vankilan 

ulkopuolella. Diakoninen apu on samanlaista kuin muillekin vapaudessa eläville ihmisille.  

 

Et eihän se diakoninen auttaminen oo yhtään sen erilaisempaa kuin jollekin muulle, joka tulee diakoniasta 

apua hakemaan. Et käytännössä se voi olla sitä aineellista auttamista, mut sitten myös sitä rinnalla 

kulkemista. H3 

 

Diakoniatyöntekijöiden kriminaalityön tavoitteena voidaan tutkimusaineistoni 

perusteella pitää rikostaustaisten ihmisten voimavarojen lisäämistä, yhteiskunnan palveluihin 

ohjaamista ja uudenlaisten sosiaalisten verkostojen edistämistä. Käytännön avun rinnalla 

kaikki haastattelemani diakoniatyöntekijät pitävät tärkeänä henkistä ja hengellistä tukea: 

keskustelua, kuuntelemista, kannustamista ja rinnalla kulkemista.  

 

Joidenkin kohdalla se voi olla ihan keskustelutukea, jotka on tänne päässy ja sinnittelee sen kanssa, että 

nyt on vapaana, mutta joku toinen tuomio odottaa taas, ne tippuu niin hitaasti. Ne tietää, että vielä tulee 

joku pätkä istuttavaksi. H5 

 

Jokainen haastatelluista kertoi konkreettisen avun ja tuen, käytännön auttamisen sekä 

ohjaamisen palveluiden pariin kuuluvan työnsä sisältöön merkittävissä määrin. Konkreettisen 

avun taustalla erottuvat diakoninen palvelutehtävä ja lähimmäisenrakkaus. 

Diakoniatyöntekijät tukevat, kannustavat, ohjaavat, rohkaisevat ja neuvovat kriminaalityön 

asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti sekä tekevät yhteistyötä laajassa verkostossa. Konkreettinen 

apu tulee esille siten, että diakoniatyöntekijät auttavat vapautuvia vankeja asunnon 

etsimisessä, sosiaali- ja terveyspalveluihin hakeutumisessa, neuvovat toimeentuloon 

liittyvissä asioissa ja arkeen kiinni pääsemisessä sekä toimivat välikätenä vangin ja 

yhteiskunnan palveluiden, esimerkiksi Kela ja sosiaalitoimi, välillä. Diakoniatyöntekijät 

osallistuvat siis monin tavoin vankeinhoidon jälkihuoltoon121 (mm. asuminen, päihdehoito, 

työkokeilu). Kysyessäni haastateltavien työnkuvasta ja auttamisen menetelmistä kukaan ei 

maininnut rahallista avustamista. Vain yksi haastattelemistani diakoniatyöntekijöistä kertoi 

tilanteista, joissa diakonia avustaa vapautuneita vankeja taloudellisesti, esimerkiksi osto-

osoituksilla.122 

 

121 Rikoksesta rangaistujen tuen tarve 2006. 
122 H6. 
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Sit se yhteys, kun ollaan vapautumassa, miten se arki lähtee käyntiin, se käytännön ohjaaminen on siinä 

osa sitä työtä sitte. Mistä hakea apua sen jälkeen, kun vapautuu ja toisaalta mitä asioita on tärkee 

huomioida. Vahvin ajatus on se, että kulkee siinä rinnalla ja ohjaa niitten palveluitten piiriin, mitä on ja 

voi auttaa siinä, et ne löytyy. H1 

 

Kriminaalityö on myös sitä, kun tietenkin täällä vapautuu ihmisiä, ja jos he tietää, että minä teen tätä 

työtä, niin he tulee ehkä tänne vastaanotolle kertomaan, että on juuri vapautunut ja asiat on nyt tälleen ja 

tälleen ja tarviis siihen ja siihen asiaan apua. Sit me tietenkin autetaan ja ohjataan eteenpäin. Sellasta 

käytännön auttamista tai sosiaalityötä, hehe, mikä on ehkä jäänyt tekemättä tai ei oo ite ehkä hakenut 

ajoissa. H5 

 

Myös Jokelan tutkimuksessa osa kyselyyn vastanneista diakoniatyöntekijöistä toi esille, 

että asiakkaan muiden avunlähteiden kartoitus ja hänelle kuuluviin palveluihin ohjaus on 

tärkeä osa asiakastyötä.123 Ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen voidaan määritellä 

diakoniseksi sielunhoidoksi, jossa aineellista auttamista ei luokitella sielunhoidosta erilliseksi 

palvelutehtäväksi, vaan ihmisen henkiset, hengelliset, sosiaaliset ja aineelliset tarpeet nähdään 

sielunhoidollisena kokonaisuutena.124 Diakoniatyöntekijöiden asiantuntijuus ja sosiaalinen 

osaaminen ilmenevät monipuolisena sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien ja etuuksien 

tuntemisena sekä tietona siitä, millaisia sosiaalipalveluja on, minne ohjata asiakas ja taitona 

kohdata ja keskustella asiakkaan kanssa.125      

 Vankeuden suorittaminen koskettaa kaikkia perheenjäseniä ja perheen läheisiä. Tärkeä 

osa kriminaalityötä on läheisten ja perheiden kanssa tehtävä työ. Yksi haastateltujen 

diakoniatyöntekijöiden työmuoto on vankien omaisten tapaamiset vankilan portilla.126 Kaksi 

diakoniatyöntekijää toi esille Naiset näkyviksi -hankkeen perhetyön ja he kertoivat 

ohjaavansa vankilassa olevia ja vapautuvia naisia hankkeen pariin varsinkin läheis- ja 

perhesuhteisiin liittyvien asioiden selvittelyä varten.127 

 

Vaikuttamista jotenkin naisvankien erityisyyteen. Et sitä tiedottamista, miten huonossa asemassa ne 

ihmiset on jo lähtökohdiltaan. Siel on niin paljon hyväksikäyttöä. Siel on nyt esimerkiks Naiset 

näkyviksi- projektin perhetyö. Et osaa ohjata sit vapautuvia tai vankilassa olevia ottamaan yhteyttä sinne, 

kun on perheeseen liittyvää tarvetta tai sitten vapautuessa. H4 

 

123 Jokela 2011, 88. 
124 Kiiski 2009, 42. 
125 Gothóni & Jantunen 2011, 79. 
126 Lapsi- ja perhetyön linjaukset 2019. 
127 H2, H4. 



36 

 

 

Vangin mahdollisuuksia pitää yllä suhteita perheeseensä tulee tukea ja varmistaa lasten 

oikeus turvalliseen lapsuuteen vanhemman rangaistuksen aikana.128 Perheen kokonaisuus 

koostuu yksilöistä, jolloin koko perhe kärsii, kun sen yksi jäsen kärsii. Diakoniatyöntekijä on 

perhetyötä tehdessään rinnalla kulkija, joka ottaa huomioon tasapuolisesti kaikki 

perheenjäsenet ja auttaa kokonaisvaltaisesti elämän eri osa-alueilla.129 Vankien läheiset, 

joiden elämä on kriisiytynyt vankilatuomion takia ja jotka tarvitsisivat erityistä tukea 

yhteiskunnalta tai kirkolta, jäävät usein sitä paitsi. Diakonian kriminaalityö on yhteistyötä 

vankien perheiden kanssa ja haastavissa sosiaalisissa ja taloudellisissa tilanteissa tukemista 

sekä tukiryhmien ja perheille suunnattujen tapahtumien järjestämistä.130 

Vankien sielunhoidossa korostuvat läheisiin ihmissuhteisiin liittyvät tuen tarpeet. Ihmis- 

ja perhesuhteisiin liittyvät aiheet nousevat esiin lähes kaikissa sielunhoidollisissa 

keskusteluissa.  Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyön tavoitteena on tämän tarpeen 

huomioiminen koko vankilan henkilökunnan työssä.131  

Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiset näkyviksi -kehittämishankkeen (2018-2020) 

tavoitteena on rakentaa tukijatkumoita vankilasta pääkaupunkiseudulle vapautuville ja 

vapautuneille naisille. Naisvankien ongelmat ja tarpeet ovat laaja-alaisia, joihin he tarvitsevat 

moniammatillista tukea. Rikostaustaisilla naisilla traumaattiset elämäntapahtumat ja 

kaltoinkohtelun kokemukset ovat yleisiä ja somaattinen että psyykkinen terveys usein heikko. 

Lisäksi koulutus- ja työllistymisaste on matalampi kuin miesvangeilla. Hanke tarjoaa 

moniammatillista konkreettista ja henkistä tukea.132 

Naisvankityöryhmän selvityksen mukaan naiset tarvitsisivat erityistä apua asunnon, 

työn ja koulutuksen hankkimiseen sekä monimuotoista kuntoutusta. Rangaistusajan 

suunnittelussa tulisi ottaa huomioon naisvankien erityiset tarpeet. Naisvangeille tarkoitettuja 

toimintoja leimaa kuitenkin vähäisyys ja kuntoutuksen järjestämisen satunnaisuus. 133 

Osa haastatelluista kokee yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja tiedottamisen sekä oman 

kouluttautumisen ja ammattitaidon kehittämisen merkittäväksi osaksi työtään. Lisäksi he 

suunnittelevat muille työntekijöille kriminaalityön koulutusta ja vaikuttavat asiantuntijatiedon 

lisäämiseen. Myös Grönlundin ja Juntusen tutkimuksessa vahvistui diakoniatyöntekijän rooli 

 

128 Rikoksista rangaistujen tuen tarve 2006, 18. 
129 Rättyä 2012, 103-106. 
130 Puumala 2010, 32-33. 
131 Uskonnon harjoittaminen vankiloissa 2015a, 96. 
132 Naiset näkyviksi 2008; Naiset näkyviksi s.a. 
133 Naiset näkyviksi 2008, 4. 
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yhteiskunnallisena vaikuttajana. Diakoniatyöntekijä tukee asiakkaan oikeuksien toteutumista, 

osallisuutta ja integroitumista yhteiskunnan palveluiden pariin sekä vaikuttaa työllään 

yhteiskunnan arvoihin ja asenteisiin.134 

Yksi haastateltava kertoi, mitä digitekniikkaan siirtyminen Hämeenlinnan uudessa 

vankilassa voisi tarkoittaa: 

 

Raamattu on siellä kaikissa vankeuden vaiheissa saatavilla. Ollaan mietitty, mitä muuta se voisi olla, kun 

siitä [Hämeenlinna] tulee digivankila, heillä on omat päätteet. Et voisko sinne tulla rukouksia, hengellisiä 

harjoituksia, jotka tukis sitä vankia. Et heillä vois olla jotain hengellistä materiaalia. H4 

 

Haastatteluaineistosta nousee esille rikostaustaisen ihmisen asunnon saamisen ja 

diakoniatyöntekijöiden onnistumisen kokemusten välinen yhteys. Diakoniatyöntekijät 

iloitsevat rikostaustaisten ihmisten asumisen onnistumisesta, koska asunto tukee ja 

mahdollistaa rikollisesta elämästä irrottautumista. Onnistumisen kokemuksia tulee myös siitä, 

kun ihminen suorittaa koevapauden aikaisen työnsä seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä 

hyvin ja pääsee kiinni normaaliin, rikoksettomaan elämään. Yhden diakoniatyöntekijän135 

mukaan varsinkin ensikertaa vankeusrangaistuksen suorittaneet naiset palaavat helpommin 

normaaliin, rikoksettomaan elämään. Lisäksi osa diakoniatyöntekijöistä kertoi onnistuneista 

päihdekuntoutuksista ja raitistumisista, kun vanki on ollut motivoitunut hoitamaan 

päihderiippuvuuttaan jo vankeusaikana ja pääsee jatkamaan hoitoaan suoraan vankilasta 

laitoskuntoutukseen. Onnistumiset ”antaa voimaa itelleki tehdä tätä työtä.”136 

 

Se, mitä mä nään, jos vaikka tulee koevapauteen ja saa meiltä asunnon, niin siellä on onnistumisen 

kokemuksia. Ja sit, kun on tullu tänne koevapauteen ja jää sitten tänne töihin. H4    

 

Haastatellut diakoniatyöntekijät kertoivat monipuolisista verkostostoistaan ja 

yhteistyökumppaneistaan. Verkostot tarkoittavat diakoniatyöntekijöiden yhteistyötä erityisesti 

eri viranomaistahojen, esimerkiksi työvoimatoimiston, sosiaalitoimen, 

asumispalveluyksiköiden, vuokranantajien ja päihdepalvelujen sekä järjestöjen, 

Kriminaalihuollon tukisäätiön eli Kritsin, Vankien Omaiset VAO ry:n ja Kris Suomi ry:n, 

kanssa. Yhteistyötä on myös vankilan henkilökunnan, vankilapappien, paikallisseurakuntien, 

 

134 Grönlund & Juntunen 2006, 184. 
135 H4. 
136 H2. 



38 

 

seurakuntayhtymien ja hiippakuntien tasolla. Vankilatyötä tehdään suurimmaksi osaksi 

työparin tai -tiimin kanssa.137  

 

Ne [verkostot] tulee mun työssä silloin esiin, kun ihminen on esim. vapautunut vankilasta, sosiaalityö, 

semmosta vankeinhoitoon liittyvää jälkityötä. Sit siel on asumispalveluyksiköt, erilaiset päihdepalvelut, 

mitä kaupunki tuottaa. Sit voi olla ihan vuokranantajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Ne voi olla 

esimerkiks joku työkokeilupaikka tai jotain muuta. Niitä verkostoja on laajasti. Ja sitten myös ne 

työntekijät, jotka on tehnyt sitä työtä pidempään, on tosi kullanarvoisia siinä. H1 

 

Samanlaisia tutkimustuloksia tulee esille Ulla Jokelan tutkimuksessa, jonka mukaan 

diakoniatyöntekijät tekevät työtään laajassa yhteistyöverkostossa ja etsivät asiakkailleen 

oikeat palvelut. Diakoniatyöntekijöiden rooli voidaan nähdä muitten auttajatahojen kanssa 

toimivana yhteistyökumppanina, toisaalta asiakkaiden rinnalla kulkijana ja oikeuksien 

puolestapuhujana.138 Myös Lea Rättyän mukaan auttaminen edellyttää verkostoitumista 

muiden auttajatahojen kanssa.139 

Vankilat ottavat avoimesti vastaan palveluja, joita diakoniatyöllä on tarjota. Yhden 

diakoniatyöntekijän mukaan ”diakoniatyölle on ovet auki vankilaan.”140 Kaikki haastateltavat 

kokevat, että sekä vangit että henkilökunta arvostavat ja luottavat diakoniatyöhön. 

Diakoniatyötä ja luterilaisia seurakuntia pidetään luotettavina yhteistyökumppaneina ja 

kolmen haastatellun diakoniatyöntekijän mukaan diakoniatyöntekijöiden tekemä 

kriminaalityö on osa vankiloiden auttamisverkostoa ja kuntoutusta.141 Erityisesti 

naisvankityötä tekevät diakoniatyöntekijät korostavat sitä, että vankilat ovat avoimia ottamaan 

vastaan diakoniatyön tarjoamia palveluja. 

Diakoniatyöntekijät tiedostavat diakoniatyön epävirallisen aseman vankien 

kuntoutuksessa, mutta uskovat, että diakoniatyö pystyy vaikuttamaan arvojen ja asenteiden 

muutokseen sekä tukemaan paluuta yhteiskuntaan ja rikoksettomaan elämään. Heidän 

mukaansa diakoniatyö on yksi lisä vankilan hengellisessä tarjonnassa. Haastateltavat kokevat, 

että muiden kirkkokuntien ja herätysliikkeiden tarjoamat palvelut lisäävät vankien 

valinnanvapautta osallistua toimintaan, jonka kokee itselleen tärkeäksi. Myös vankilan 

 

137 H1, H2, H4, H5. 
138 Jokela 2011, 87, 175 
139 Rättyä 2012, 103-106. 
140 H2. 
141 H1, H4, H6. 
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virallisten toimintaohjelmien tavoitteena on vähentää rikollista käyttäytymistä ja ajattelua 

tukemalla arvojen ja asenteiden muutosta.142 

 

Seurakuntien diakoniatyö on luonteva osa vankien kuntoutusta ja tukena olemista. Kokemukseni on 

vahvasti sellanen, että vankilat suhtautuvat luottamuksella ja se työ, mitä seurakunnat tekee, niin 

arvostetaan. H1 

 

Tälleen yksittäisen ihmisen elämään voin tuoda tukea ja jotain semmosta auttaa selviimään. Ei se meidän 

työ varmaan ulospäin näy eikä voida kauheesti puhuukaan, kun nää on luottamuksellisesti kerrottuja 

asioita kahden kesken. Ei voi kauheesti alkaa huutamaankaan, että täällä tehdään mieletöntä työtä, 

huomatkaa kaikki heheee. Sehän siinä vähän harmittaakin, että tämmösistä ois hyvä puhua. H5 

5.3. Teologiset tausta-ajatukset ja erityisrooli 

Haastatteluaineistosta välittyi laaja-alainen käsitys siitä, millaisia teologisia tausta-ajatuksia 

diakoniatyöntekijöillä on. Monen haastatellun mielestä ”suuria” tai ”yleviä” teologisia sanoja 

tai Raamatun lauseita ei tarvita käytännön kriminaalityössä. Tausta-ajatusten perustelu 

näyttäytyy haastatelluille toisen tärkeysluokan kysymyksenä välittömän, konkreettisen avun 

jälkeen. Hengellisyyden merkitys nousi esille useissa diakoniatyöntekijöiden vastauksissa 

vain erikseen kysyttäessä. Heidän mielestään tärkeintä on mennä sinne, missä apua tarvitaan, 

kuunnella ja välittää ihmisistä. Sen kautta kristillinenkin sanoma välittyy. 

 

Tähän vois tietysti jonku ylevämmänkin vastauksen niinku vaikka kaivaa Raamatun lehdiltä, et vaikka 

menkää tapaamaan vankeja, mut en mä sitä koskaan oo näin niinku ajatellu. Enemmän tällasesta arkisesta 

näkökulmasta. Must se on silti ihan teologinen vastaus silti tai diakoninen tai mikä tahansa. H3 

 

Me ollaan kiinnostuneita heistä ihmisinä ja mitä heille oikeesti kuuluu. Sitä kautta varmasti välittyy 

meidän sanoma, et me ollaan läsnä ja aidosti kiinnostuneita heistä, keitä siinä sattuu nyt olemaan. Et se on 

tärkeämpää kuin et meil on hienoja sanoja tai hieno hartaus siinä tai jotain. Mun mielestä tää meidän 

kirkko on liikaa puheen kirkko, aivan liikaa. Me puhutaan aivan järjettömästi. Mut sitten, kun pitäisi 

tehdä näitä tekoja, mennä sinne, missä se ihminen on, joka ei pääse minnekään. H5 

 

Aineistosta välittyi kuva siitä, että Jumalan sana on kuitenkin jokaisen 

diakoniatyöntekijän työn taustalla, vaikka kaikki haastattelemani eivät teologisia tulkintoja 

työstään löydäkään. Lähes kaikki haastatelluista kokee työnsä arvojen nousevan suoraan 

 

142 Rikoksista rangaistujen tuen tarve 2006, 28. 
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Raamatusta, Jeesuksen esimerkistä. Myös Jeesus kohtasi usein marginaalissa eläviä ihmisiä ja 

kehotti pitämään huolta vähempiosaisista.143  

 

Mut sit se teologinen puoli – kyllä se Jeesuksen antama esimerkki on hyvin merkittävä siinä, että keitä 

hän kohtasi. Hän kohtasi useinkin niitä, jotka ovat jotenkin marginaalissa. Löytyyhän sieltä Matteuksesta, 

että kun minä olin vankilassa, te kävitte minua katsomassa. Se on itelle merkittävä teologinen lähtökohta. 

H2 

 

Ulla Jokelan tutkimustulokset tulevat lähelle omia tuloksiani. Jokelan mukaan 

diakoniatyössä ei ole mahdollista irrottautua hengellisestä orientaatiosta, sillä Jumalan 

rakkaus tulee todeksi ihmisen arjessa diakoniatyön kokonaisvaltaisen auttamisen 

yhteydessä.144 

Aineistosta nousi esiin tärkeimpänä ajatuksena ja työn motiivina diakoninen tehtävä: 

Etsitään, kohdataan ja autetaan niitä, joiden hätä on suurin, joita kukaan muu ei auta tai muu 

apu ei riitä. Haastateltavat korostivat ihmisarvon luovuttamattomuutta ja että jokainen 

ihminen on arvokas ”sen oman tarinansa kanssa”145 ja Jumalan luoma. Työn ytimessä on 

lähimmäisen rakkaus ja diakoniatyöntekijöiden tehtävänä on kulkea ihmisten rinnalla. 

Haastateltavat kertoivat käyvänsä vankilassa tapaamassa ihmisiä, ei vankeja. Kukaan 

diakoniatyöntekijöistä ei kysele vangeilta, mitä rikoksia hän on tehnyt eikä vangin leima 

määritä kaikkea ihmisessä. Heidän mielestään vankikin on seurakuntalainen ja vangeilla on 

oikeus saada samat palvelut kuin muillakin siviilissä.  

 

Onhan sit esimerkiks sellasta pahuutta, et tuntuu, et tää on todella pahaa. Mut kyl useimmilla on niin 

karut ne elämänkohtalot, et niinku miettii että… Kaikesta huolimatta Jumalan luoma enkä tiedä, miksi 

elämä on menny niinku on menny. Mut mun tehtävä on kristittynä ja tässä työtehtävässä on käydä 

katsomassa ja auttaa sikäli, kun voin. H4 

 

Teologisestikin ajateltuna, me niinku päädytään erilaisiin tilanteisiin elämässämme joko omista 

valinnoistamme tai sitten muista tekijöistä johtuen, niin mä ajattelen, et mun tehtävä diakonina on kulkea 

ihmisten rinnalla. H1 

 

 

 

143 H1, H2, H4, H5, H6; Matteuksen evankeliumi 25: 35-36. 
144 Jokela 2011, 137. 
145 H4, H6. 
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Kristillinen ajatus lähimmäisenrakkaudesta työn perustana nousee esille myös 

Kumpukallion tutkimuksessa vankilapappien teologisista tausta-ajatuksista. Ajatuksissa 

korostui asenne, jolla papit kohtaavat ja arvostavat vankeja sekä näkemys kaikkien 

samanlaisesta ihmisarvosta. Pappien tehtävä on vankilassa kohdata vangit ihmisinä eikä 

rikollisina.146 

Suurin osa haastattelemistani diakoniatyöntekijöistä koki tärkeäksi toivon luomisen ja 

mahdollisuuden uuteen elämään. Haastatteluaineistosta nousivat esiin ilmaisut armo, 

armeliaisuus, ihmisyys ja anteeksianto, joilla diakoniatyöntekijät kuvailivat rikostaustaisten 

ihmisten mahdollisuuksia uuteen elämään.  

 

Ja tietysti, jos itse kokee hengellisen heräämisen, löytää sen oman vapahtajansa, mikä on tietysti meille 

kaikille, mutta kun sä istut siellä jostain rikoksesta ja syyllisyys on musertava, niin on olemassa armo. Se 

on sitä ominta, mitä meillä on, jota muilla ei sitten tavallaan oo. Armeliaisuutta toisillemme. Mut että 

armo kantaa meitä kaikkia. H4 

 

Myös Jokelan tutkimuksessa diakoniatyöntekijät kokivat toivon välittämisen ja 

uudelleen aloittamisen mahdollisuuden olleen merkityksellisen osa heidän työtään.147 ”Vaikka 

asiakas tulisi kerta toisensa jälkeen diakoniatyöntekijän luokse samoine ongelmineen, on hän 

silti yhtä arvokas ja hänellä on aina mahdollisuus aloittaa alusta.”148 Toivon ylläpitäminen, 

lisääminen ja sen välittäminen ahdingossa eläville ihmisille on diakoniatyön syvintä 

olemusta.149            

 

146 Kumpukallio 2015, 44-45, 66-67. 
147 Jokela 2011, 92. 
148 Jokela 2011, 140. 
149 KL 4§ 1; KJ 4§ 3; Gothóni & Jantunen 2011, 119. 
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6. Diakoniatyöntekijöiden kokemukset ja näkemykset 

vankien tarpeista 

6.1. Vankien henkiset ja hengelliset tarpeet 

Kysyessäni haastatteluissa, ketkä vangit osallistuvat diakoniatyöntekijöiden tekemään 

kriminaalityöhön vankiloissa, diakoniatyöntekijät vastasivat: uusintarikolliset, vanhat tutut, 

ulkomaalaistaustaiset, huumekuriirit, päihteettömien osastojen vangit, kriisin kokeneet vangit, 

tutkintavangit, naisvangit, yli 30-vuotiaat vangit, erityisnuorisotyön nuoret vangit. Selkeää 

ryhmää diakoniatyön kriminaalityön asiakkaista ei siis erotu.  

 

Ulkomaalaistaustaiset vangit. On ollut heitäkin, oletan et huumetuomioita, et voi olla pitkäkin aika, et 

joutuu oottaa täällä, et saa siirron johonkin toiseen maahan, niin heitä olen tavannut. Koska se kuriirin 

hätä on aika iso eikä oo ketään, kenen kanssa jutella.H4  

 

Useimmat haastateltavat toivat esille vankien henkiseen hyvinvointiin liittyviä asioita. 

He katsoivat, että vangit tarvitsisivat vankeudesta selviytymiseen enemmän keskusteluapua ja 

kokonaisvaltaista tukea. Kahden haastatellun diakoniatyöntekijän näkemysten mukaan 

vankitoimintoja on liian vähän.150 

 

Se on tehty tosi vaikeeks nää toiminnot. Et enemmän aktiviteettia vankilan sisälle pitäis saada. 

Vankiloissa, joissa istutaan sitä tuomiota, niin tota kaikki tämmönen aktiviteetti on hyväksi, koska jos 

ihminen vaan kököttää, niin ei se ole kellekään hyväksi, semmonen passiivinen, että ruoka tulee, ovet 

aukee. H5 

 

Vankien kannalta on merkittävää, että diakoniatyöntekijät ovat vankilan ulkopuolisia 

henkilöitä ja heillä on vaitiolovelvollisuus. Yksi haastateltava kuvailee vankilakäyntejään 

vankien näkökulmasta ”tuulahduksiksi siviilistä”.151 Vangit kokevat diakoniatyöntekijät 

neutraaliksi tahoksi, joiden kanssa on mahdollista keskustella ja kertoa luottamuksellisista ja 

vaikeista asioista kahden kesken. Vankilassa ei voi paljastaa muille heikkouttaan tai todellisia 

tunteitaan. Diakoniatyöntekijän kanssa voi näyttää sen, mikä oikea tilanne on. 

 

 

150 H5, H6. 
151 H2. 
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Ja sitten on semmosia asioita, joista vanki ei välttämättä halua keskustella vankilan henkilökunnan 

kanssa, meillähän on vaitiolovelvollisuus, niin semmosista aremmista asioista haluaakin puhua jonkun 

ulkopuolisen kanssa. Ajatuksena, että se ei mee sitten henkilökunnan tietoon. H2 

 

Myös Kirkon vankilasielunhoidon neuvottelukunnan asettama työryhmä totesi vankien 

erottavan hengellisen työntekijöiden avun vankilan muiden työntekijöiden tarjoamasta avusta. 

Vangit näkevät sielunhoidon luottamuksellisena sekä viranomaistoiminnasta erillisinä ja 

itsenäisenä. Vangit kokevat sielunhoidon tärkeänä heille merkittävien ongelmien 

käsittelyssä.152  

Syyt osallistua diakoniatyöntekijöiden järjestämään toimintaan voivat olla moninaiset. 

Ryhmissä ja kahdenkeskisissä keskusteluissa vangit saavat miettiä hetken ajan muutakin kuin 

rikoksista puhumista, olla ihmisinä yhdessä ja miettiä jatkoa.  

 

Ja sit mä luulen, et se on osalle sitä, et siel on tylsää ja ahistaa. Tavallaan ne seurakunnan työntekijät, 

diakonityöntekijät, on niitä ihmisiä, jotka tulee ja juttelee ja se antaa siihen päivään jonkunlaista 

rakennetta. H1 

 

He saavat tunnin ajan miettiä ihan jotain muuta kuin sitä rikosasiaa ja ehkä rikoksista puhumista ja olla 

niinku ihmisinä yhdessä, naisina yhdessä. Sit kun he pikkuhiljaa saavat sitä tietoa, et mitä muuta meidän 

kans voi tehdä ja jatkoa suunnitella. H4 

 

Tuloksissani korostuvat siis vankien tarve keskustella hengellisistä asioista ja halu 

tavata nimenomaan kirkon työntekijää. Vastaavasti Uskonnon harjoittaminen vankiloissa -

raportissa suurin osa vangeista katsoo, että seurakuntien työntekijöiden vierailut vankilassa ja 

mahdollisuus osallistua uskonnolliseen ryhmätoimintaan, jumalanpalvelukseen tai muuhun 

hengelliseen tilaisuuteen ovat tärkeitä. Miehistä 16% ja naisista 27% tapasivat uskontokunnan 

edustajaa henkilökohtaisesti viikoittain tai useita kertoja kuukaudessa. Hengelliseen 

ryhmätoimintaan osallistumisessa vastaavat luvut olivat 18% ja 43%. Hengellisen annin 

lisäksi ryhmätoiminnalla voidaan tukea myös muita vankien merkityksellisinä pitämiä 

tavoitteita, ”mm. sosiaalisten taitojen kehittymistä, itsetunnon vahvistumista, elämänhallinnan 

lisäämistä”.153  

Haastattelemieni diakoniatyöntekijöiden mukaan kahdenkeskisissä keskusteluissa on 

usein luottamuksellinen, sielunhoidollinen luonne.  

 

152 Uskonnon harjoittaminen vankiloissa 2015a, 96. 
153 Uskonnon harjoittaminen vankiloissa 2015a, 39, 96, 127, 131, 134. 
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Että harvemmin tällasista sosiaalijutuista. Enemmän ne on kyllä semmosia henkisiä asioita. Tai sitte 

hengellisistä asioista. H5 

 

Toki siel on myös sellasia, joilla on valtava hengellinen kaipuu ja ne ettii kaiken hengellisen toiminnan, 

mitä vankilassa on tarjolla. H1 

 

Vangit ovat kertoneet diakoniatyöntekijöille, että vankilapappia ja muita auttajia – 

sosiaalityöntekijää tai psykologia – on vaikea saada kiinni. Varsinkin tutkintavankeudessa 

puhumisen tarve on suuri, sillä diakoniatyöntekijöiden mukaan lähes kaikki rikokset on tehty 

päihtyneenä ja kiinniotetut kokevat epävarmuutta tilanteestaan. Järkytys voi olla suuri, kun he 

alkavat tajuta, mitä on tapahtunut. Vankilassa on aikaa pysähtyä tutkiskelemaan omaa elämää. 

Yksi diakoniatyöntekijä kuvaili vankeusrangaistusta ”pisteenä, jossa pystyy kattoo vähän 

taaksepäin sitä elämää ja toisaalta eteenpäin sitä elämää.”154  

 

Jos se tilanne on tarpeeks ahdistava vaikka. Rikokset on tehty pöllyssä ja useimmiten ne tehdään pöllyssä 

tai ties missä aineissa ja sit pää alkaa selvitä ja sä alat tajuta, mitä sä oot tehnyt. Ja se järkytys, et mä en 

kestä tätä, mun pitää puhua tästä jonkun kanssa, et mitä täs on tapahtunu, miten mä oon voinu tehdä 

tälleen, et huhhuh, miten mun elämä on menny näin, mä oon tuhonnu kaiken. Siihenhän voi mennä vuosi 

tai enemmänkin ja oot sit tutkintavankilassa koko sen ajan. Se odottaminen on hirveen kuluttavaa, kun ei 

oikeesti tiedä, miten mulle käy. Vois olla enemmän tällasia ihmisiä tai ryhmiä siellä vankilan sisällä. 

Kuulostaa siltä, että on vaikea saada ketään kiinni. Vaikka sossua, laitoin taas lappua, mutta ei oo 

kuulunu. Pastorilla on kiire ja ei sitä oo näkyny täällä. Se ois varmaan kaikkien etu, että ne vangit saisivat 

tukea. Sillon ne varmaan pääsis nopeemmin itsensä kanssa tolkkuun, mitä on tapahtunut. H5 

 

Hengellisestä toiminnasta ei ole vankiloissa ylitarjontaa. Varsinkin henkilökohtaisen 

työn lisäämiseen olisi tarvetta.155 Vangeilla on runsaasti tarvetta uskonnollisten toimijoiden 

tapaamisiin. Yhteydenpito ja tiedonkulku vankien ja vankilan ulkopuolisten toimijoiden 

välillä on kuitenkin haastavaa.  Seurakunnat voivat olla toisinaan epävarmoja seurakuntien 

palvelujen tarpeesta vankiloissa, sillä ne eivät aina saa siitä tietoa vankilan henkilökunnalta.156 

Seurakuntien työntekijät ovat kokeneet haasteellisina esimerkiksi työajan käyttöön ja pitkiin 

matkoihin liittyvät suunnittelun ja järjestämisen kysymykset, kirkollista toimintaa koskevan 

tiedotuksen puutteen vankiloissa ja yhteydenpidon vankeihin.157 

 

154 H1. 
155 Uskonnonharjoittaminen vankiloissa 2015a, 9-11, 97, 101-104. 
156 Uskonnon harjoittaminen vankiloissa 2015a, 14, 76. 
157 Puumala 2013 7-10, 16,  
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Ihmiset voivat joutua henkilökohtaiseen kriisiin myös vankilassaoloaikanaan. 

Haastateltujen diakoniatyöntekijöiden mukaan kriisit liittyvät usein perhesuhteisiin, omaan 

sairastumiseen tai läheisen kuolemaan. Myös vankeus itsessään voi aiheuttaa kriisin.158 

Haastatteluaineistosta nousi esille puhumisen tarvetta synnyttävät epävarmuus ja hätä 

tulevaisuudesta, ahdistus, ikävä läheisiin, yksinäisyys, syyllisyys, epävarmuus ja yleinen 

”huono fiilis”.159 

 

Ja sitten ulkomaalaisissa vangeissa on paljon niitä, joille on tehty mahdolliseen karkotukseen liittyvä 

haastattelu. He tulee suuressa hädässä, että voiko kirkko auttaa jotenkin, oli sitten mihin uskontokuntaan 

kuuluva tahansa. H2 

 

Aika paljon on ihan sielunhoidollisia keskusteluja. Voi olla niin, että omainen on kuollut. Henkilö on 

voinut saada tiedon just ennenku me mennään, et läheinen on kuollut. Siel on pappi ja on psykologi, mut 

kun ollaan suljetussa tilassa, niin se on aika kauheeta olla siellä sen tiedon kanssa. H4 

 

Ollaan tässä ja nyt, ja mietitään tästä eteenpäin. H6 

 

Diakoniatyön vahvuus on asiakkaiden kunnioittavassa kohtelussa sekä yksittäisten 

ihmisten kohtaamisessa, mikä ”näyttäytyy erityisesti tilanteissa, joissa julkisen sektorin 

toimijat vetäytyvät vastuusta tai joissa ihmiset ovat joutuneet henkilökohtaiseen 

elämänkriisiin.”160 

Haastattelemani diakoniatyöntekijät saavat työstään vangeilta suoraa ja välitöntä 

palautetta. Vangit odottavat diakoniatyöntekijöiden vierailuja ja ovat niistä kiitollisia. 

Palautteen mukaan vierailut tuovat vankien arkeen virkistystä ja iloa. Useassa haastattelussa 

nousi esiin diakoniatyöntekijöiden kokemus siitä, että vangit ovat hämmästyneitä vierailuista 

ja ihmettelevät, miten diakoniatyöntekijät jaksavat ja vaivautuvat tulemaan tapaamaan heitä.  

 

Ainakin palautteen perusteella ne kovasti odottaa ja ilahtuu ja joku saattaa sanoa, että nyt taas jaksaa, jos 

on ollut vaikka huono päivä, huono viikko, et mä oon ollut tosi masentunut ja sairas ja on kurjaa että 

mitenhän tää elämä tässä menee. Mut ihana, et tulitte, mä virkistyin tässä. Se palaute on aika suoraa ja 

välitöntä. Sen perusteella vois sanoa, että semmosia pieniä välähdyksiä, pientä tukea ja iloa on voitu 

tuoda. H5 

 

 

158 Wallin 2015, 5-9. 
159 H6. 
160 Jokela 2011. 
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Kyl vangit arvostaa sitä. Kyl mua itteeni on vähän hävettäny, kun vangit on sanonu, että miten sä jaksat 

käydä täällä. Ne ei oo ehkä mieltäny sitä, että mä saan ihan palkkaa tästä, että tää kuuluu mun työhön. 

Mut pääsääntösesti hyvin positiivisesti. Varmasti on ihmisiä, jotka ei tuu esim. mihinkään ryhmiin joiltain 

osastoilta eivätkä halua olla missään tekemisissä. Tää mun kokemus koskee tietysti vaan niitä ihmisiä, 

jotka haluu tavata ja tulee tapaamaan ja ovat aktiivisia. H3 

 

Vierailut voivat herättää myös vastareaktioita ja turhautumista siihen, ettei kirkko 

pystykään auttamaan kaikessa, esimerkiksi asuntoasioissa. 

 

Joissakin se herättää samanlaisia tunteita kuin muuallakin – tosi vahvoja vastareaktioita. Kyl siel 

käydessä välittyy se fiilis, et jaaha, tuol on taas toi rukouspiirijuttu, jonne ei haluta mennä, vaikka 

todellisuudessa se ois keskustelua niiden vankien elämästä ja kokemuksista. H1 

6.2. Vankien konkreettiset tarpeet 

Diakoniatyöntekijät tukevat kriminaalityön asiakkaitaan monin tavoin rikollisuudesta 

irrottautumisessa, päihteettömyydessä ja yhteiskuntaan integroitumisessa. Diakoniatyö pystyy 

tarjoamaan vapautuneille seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä uudenlaisen verkoston, johon 

liittyä. Monet rikostaustaiset ihmiset tarvitsevat vapautumisen jälkeen päihteetöntä yhteisöä, 

jossa on mahdollista irtautua rikollisesta elämästä ja joka tarjoaa mielekästä tekemistä ja luo 

merkitystä elämään. Diakoniatyöntekijät pitävät tärkeänä kontaktin syntymistä vankeusaikana 

ja sen jatkumista vapautumisen jälkeen. Vapautuneen ihmisen on helpompi ottaa yhteyttä 

tuttuun työntekijään, johon luottamus on jo syntynyt. 

 

Seurakunta on monella paikalla se yhteisö, mihin ihminen liittyy. Myös ne verkostot voi puuttua 

kokonaan. Ja jos ne ihmiset on tehny niitä rikoksia päihteiden alaisena, niin se halu etsiä uudenlaista 

verkostoa, jossa ne päihteet ei enää täytä kokonaan. Siinä tilanteessa seurakunta on luonteva 

yhteistyökumppani ja pystyy tukee niitä. H1 

 

Granfeltin mukaan itsestään ja asioistaan huolehtiminen saattaa olla vaikeaa ja oma 

päivittäinen rutiini puuttua vankilan tarkasti määrätyn päivärytmin jälkeen. Uudet sosiaaliset 

suhteet ja oman paikan löytäminen yhteiskunnan sosiaalisessa rakenteessa ovat tärkeitä 

vankilasta vapautuvalle. Ne vahvistavat fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja uskoa omiin 

mahdollisuuksiin. Läheiset sosiaaliset suhteet tukevat desistanssia ja toisaalta desistanssi 
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vahvistaa niitä.161 Diakoniatyön mahdollistama yhteisöllinen toiminta tukee ajatusta 

asiakkaan voimaantumisesta, kun hän tulee kohdatuksi monella tasolla.162  

Kaikkien haastateltujen diakoniatyöntekijöiden näkemysten mukaan vangille pitäisi 

luoda tukiverkosto siviiliin jo vankeusaikana. Se vaatisi saumatonta yhteistyötä kaikkien 

yhteiskunnan verkostojen kanssa, mutta viranomaiset voivat vedota vaitiolovelvollisuuteen eri 

toimijoiden välillä, vaikka vanki itse antaisi luvan tietojen luovuttamiseen. Asioiden järjestely 

ja tukiverkostojen luominen jää yhden haastatellun mukaan pitkälti vapautuvan vastuulle.163
 

 

Mun mielestä jo vankilassa pitäis lähtee miettii sitä, että ois sitä tukiverkostoa vangille siellä siviilissä ja 

kyl mä jokaiselle vapautuvalla sanon, että mieti, mitä sä ite tarviit sinne siviiliin, ettei käy niin, että sitten 

kun sä tuut sinne siviiliin ja hups vaan, ei ookaan ketään. Ei oo sovittu mitään ketä tapais, mihin menis, 

työntekijää tapais, vaan että jo vankilassa voitais luoda se tukiverkosto sinne siviiliin, joka sit ottais 

vastaan sen vangin ja se verkosto yhteisesti tapais sitä vankia. Koska helposti on niin että yhdessä 

paikassa on yhtä ja toisessa paikassa toista. Että saatais saumaton yhteistyö eri verkostojen kanssa sen 

vapautuvan vangin hyväksi. H2 

   

Seurakunnat ja seurakuntayhtymät vuokraavat diakonisin perustein tuki- ja vankiloma-

asuntoja rikostaustaisille, tuen tarpeessa oleville ihmisille. Diakoniatyöntekijät tukevat 

vankilasta vapautuvia myös ”tavallisen”164 asunnon etsimisessä ja arkeen kiinnipääsemisessä. 

 

Kun vangit vapautuvat, vaikka pääsee ehdolliseen niin sitten voi asunnon etsimiseen ja tavallaan siihen 

arkeen pääsemisessä. H1 

 

Mut sitte, kun muuttaa siviiliin, niin voi saada huonekaluihin ja muuhun. On varmaan paljonkin, et saa 

sosiaalityön kautta, mut diakoniatyö voi olla myös tukena, kun vapautuu. H6 

 

Vangit, jotka vapautuvat asunnottomina, ovat yleensä köyhiä ja elävät perusturvan 

varassa. Asunto ensin -mallin mukaisesti asunnon hankkiminen on etusijalla muihin 

tukitoimiin nähden ja pysyvä asunto on välttämätön toipumiselle ja rikoksettomalle 

elämälle.165 Asuntojen, erityisesti tuettujen asuntojen, puute ovat usein esteenä rikoksen 

tehneiden normaaliin elämään kiinnittymisessä.166 Asunnottomuus lisää uusintarikollisuutta ja 

 

161 Granfelt 2014, 257, 261-263. 
162 Jokela 2011, 153. 
163 H2. 
164 H1. 
165 Granfelt 2016, 60-84. 
166 Rikoksista rangaistujen tuen tarve 2006, 6, 17. 
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toisaalta rikos- ja päihdekeskeinen elämä vaikeuttaa asumisen onnistumista. Vangeista noin 

kolmannes vapautuu Suomessa asunnottomana. Heikoimmassa asemassa olevat asunnottomat 

ovat usein pudonneet kaikkien yhteiskunnan palvelun ja tukiverkkojen ulkopuolelle.167 

Varsinkin rikos-, syrjäytymis- ja päihdekierteessä elävillä nuorilla vangeilla on suurin riski 

asunnottomuuteen sekä muihin sosiaalisiin ongelmiin ja rikoksen uusimiseen.168 

Diakoniatyöntekijät auttavat monin tavoin vapautuneita vankeja sosiaali- ja 

terveyspalveluihin, sosiaaliturvaetuuksiin, toimeentuloon, Kelan etuuksiin, terveydenhuoltoon 

ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Joissain tapauksissa rikostaustainen ihminen ei ole 

saanut tai osannut hakea hänelle kuuluvia yhteiskunnan palveluja, tukia tai etuuksia. 

Haastatteluaineistossa auttamismenetelminä korostuivat tukeminen, neuvonta ja ohjaaminen 

sopivien palveluiden pariin. 

 

Aina on ollut niitä, joita kukaan muu ei auta tai sanotaan niin, että se apu ei oo riittävää. Et onhan 

auttajatahoja, mut sinne jää niitä ihmeen reikiä, joista ihmiset sit tippuu. H4 

 

Sellasta on, että kun sosiaalityö ei oo pystyny auttamaan, niin se tulee ennen vankilaan menoa, vankilassa 

tai vapautumisen jälkeen, kun ihminen ei oo saanu jotain palvelua, johon hänellä on oikeus tai hän kokee, 

et hänellä on oikeus. Siinä kirkon kriminaalityö toimii niinku välikätenä ja voi välittää sitä viestiä 

suuntaan ja toiseen ja avata niitä tilanteita ehkä vangille ja sitte toisaalta auttaa siinä, että jokaisen 

perusoikeudet toteutuu ja ihminen saa ne palvelut, mihin hän on oikeutettu. H1   

 

Asiakkaan oma toiminta esimerkiksi toimeentulotuen saamiseksi ei aina riitä. ”Silloin 

diakoniatyöntekijä toimii ikään kuin asianajajana asiakkaan asiassa.”169 Juntunen toteaa, että 

taloudellinen apu on kokonaisuus, johon sisältyy aineellinen, henkinen ja hengellinen 

avustaminen. Diakoniatyö voidaan nähdä avunhakemisen viimeisenä luukkuna ja olevan 

hyvinvointijärjestelmää paikkaavaa ja täydentävää sekä valvovan asiakkaiden 

perusoikeuksien toteutumista.170 Yhtenä diakoniatyön ulottuvuutena voidaan nähdä 

yhteiskunnallinen ulottuvuus ja vaikuttavuus. Juntunen havaitsi tutkimuksessaan, että osalla 

diakoniatyön asiakkaista oli haasteita sosiaaliturvaetuuksiin liittyen. Diakoniatyöntekijät 

nähtiin asiakkaidensa ”taloudellis-sosiaalisten perusoikeuksien puolustajina” ja 

perustehtäväksi muodostui asiakkaan auttaminen sosiaaliturvan piiriin.171 

 

167 Suomessa vapautuu vuosittain satoja vankeja asunnottomaksi 2019. 
168 Granfelt 2014, 262-264. 
169 Jokela 2011, 178. 
170 Juntunen 2006, 176; Grönlund & Juntunen 2006, 180. 
171 Juntunen 2006, 154-155; Ks. Suomen laki: perusoikeudet 31.7.2006. 
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Yhden haastattelemani diakoniatyöntekijän mukaan julkinen palvelujärjestelmä 

muuttuu nopeasti ja ”maailma on sekava”172 varsinkin, jos on istunut pitkään suorittamassa 

tuomiota. Joskus asiakasta autetaan ja ohjataan kädestä pitäen. 

 

Joissakin tapauksissa voidaan lähteä mukaankin, esim. sosiaalitoimeen tai jos ihminen tunnistaa itsessään, 

että on kauhean lyhytpinnainen eikä tahdo ymmärtää tollasta virallista kieltä. Oon ollut mukana 

lääkärissä, sosiaalitoimessa. Ihan siinä vieressä, että älä hermostu. H2 

 

Myös Ulla Jokela huomasi tutkimuksessaan, että diakoniatyön asiakkaat olivat 

hämmentyneitä julkisten palveluiden monisäikeisyydestä ja tarvitsivat apua itselleen oikeiden 

palveluiden löytämisessä.173
 

Vapautuvien vankien on mahdollista saada seurakunnasta tai seurakuntayhtymästä 

yhdyskuntapalvelus- tai koevapauspaikka. Koevapauden toimintaohjelmaan tai 

yhdyskuntapalveluun voi kuulua diakoniatyöntekijän säännöllinen tapaaminen. 

Koevapaudessa olevat vangit osallistuvat seurakuntien kuntouttavaan työntoimintaan usein 

vapaaehtoistyöntekijän nimikkeellä.  

 

Se unohtui sanoa, että sitten on näitä koevapaudessa olevia, joiden koevapausohjelmaan kuuluu 

diakoniatyöntekijän säännöllinen tapaaminen. Joillekin se on kerran viikossa yksi tunti, toisille joka 

toinen viikko yksi tunti ja sitten jonkun verran asiakkaina on muita yhdyskuntapalvelussa olevia. 

Esimerkiksi, jos on päihderiippuvuus, niin voi käydä täällä keskustelemassa siihen liittyen. H2 

 

Sitten meillä saattaa olla koevapaudessa täällä henkilöitä, niistähän me ei tietenkään kerrota muille. Ne on 

tällasen vapaaehtoisen nimikkeellä. Ovat päässeet koevapauteen, kun ovat saaneet seurakunnasta jonkun 

tehtävän, vaikka kerran viikossa, tietyn määrän tunteja. Että tällasta tukea annetaan. H5 

 

Koevapauteen sijoitettu sitoutuu noudattamaan sovittua päiväohjelmaa. Siihen kuuluvaa 

yksilöllisesti sovittua toimintaa kutsutaan toimintavelvoitteeksi. Toiminta on työtä, 

koulutusta, kuntoutusta tai esimerkiksi diakoniatyöntekijän tapaamisia.174 

Syy osallistua uskonnolliseen toimintaan vankilassa voi olla haastateltujen 

diakoniatyöntekijöiden mukaan myös hyvin arkinen ja käytännöllinen. Varsinkin 

tutkintavankiloissa on vähän toimintoja ja sellissä voi käydä aika pitkäksi. Osa vangeista tulee 

ryhmään, jotta pääsee sellistä hetkeksi pois. 

 

172 H5. 
173 Jokela 2011, 179. 
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Kolmas liittyy noihin ryhmätoimintoihin, että ku on toi tutkintavankila ja siel on aika vähän toimintoja 

vangeille. Aika paljon on sitä päivät sellissä olemista, niin ryhmään tullaan ihan vaan yksinkertasesti siitä 

syystä, et päästään sellistä pois. H3 

 

Tuulimaria Bützow tutki pro gradu -tutkielmassaan naisvankien osallistumista 

uskonnollisiin tilaisuuksiin. Sen mukaan osa tutkimukseen haastatelluista vangeista osallistui 

mihin tahansa keskustelutilaisuuteen päästäkseen sellistä pois. He tahtoivat päästä 

keskustelemaan kenen tahansa kanssa eikä perusteena ollut aina tilaisuuden hengellisyys.175 

Osa diakoniatyöntekijöistä selvittää silloin tällöin jo vankeusaikana vankien talouteen 

liittyviä ongelmia. Joissain tapauksissa on kyse siitä, että sosiaalitoimi tai vankila eivät pysty 

jostain syystä avustamaan. Raha-avustuksia ei kuitenkaan myönnetä vankilaan. 

Diakoniatyöntekijät voidaan nähdä ”tukihenkilöinä asiakkaiden itsensä epäonnistuttua 

palveluiden saamisessa.”176 

 

Ku seinällä lukee, et diakoni on tavattavissa keskiviikkoisin, niin on niitä vankeja, jotka ajattelee, et kun 

se on diakoni niin häneltä voi saada jotakin avustusta tai jotakin tämmöstä. On ehkä tiedossa siviilistä se, 

et ku diakonin luokse mennään ja saadaan se osto-osotus johonki tai jotain. Me ei juurikaan tai 

vankilaanki voidaan avustaa, jossain tietyssä tapauksessa, jos on niin perusteet, et sosiaalitoimi ei avusta 

niin voidaan johonki. Usein tämmöset tapaamiset sit kariutuu siihen, että ku mä sanon, että mä en 

valitettavasti pysty vastaamaan tohon sun pyyntöös, mut että mä oon tässä ja täs on aikaa, et haluutko 

jutella ja aika usein ihmiset sit haluu jutella. H3 

 

Haastateltujen diakoniatyöntekijöiden näkemysten mukaan vankiloissa on hyviä ja 

toimivia kuntoutusmuotoja, jos vanki haluaa itse ottaa niitä vastaan ja motivoituu 

muutokseen. Yksi diakoniatyöntekijä177 toteaa kuitenkin, että ”vankila ei ole ihan paras 

hoitopaikka” esimerkiksi taparikollisten parantamiseen.  

 

Sit ihan tommonen ammatillinen kuntoutus, ku monella on opinnot kesken tai ei oo ollenkaan. Jopa 

lukutaidottomia on. Niin tämmöseen yhteiskuntaan, jossa pitäis olla digitaidot. Ainakin se lukutaito. Se 

oli mullekin aikamoinen yllätys, et on nuoria, joilla ei oo lukutaitoa.H4 

 

 

174 Valvottu koevapaus 2013. 
175 Bützow 2019, 28. 
176 Jokela 2011, 178-179. 
177 H3. 
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Kaikkien haastateltujen diakoniatyöntekijöiden kokemusten ja näkemysten mukaan 

vankilassa liikkuu huumeita ja muita päihteitä, ja ne ovat helposti saatavilla. 

Diakoniatyöntekijät ovat samaa mieltä siitä, että päihdekuntoutukseen pääseminen varsinkin 

suoraan vapautumisen jälkeen on hankalaa ja vaatii suurta motivaatiota vangilta sitoutua 

siihen. Yksi diakoniatyöntekijä kertoo, että ”joillekin on vaikeaa ajatella, että siirtyy 

vankilasta toiseen laitokseen, vaikka se ei yhtä suljettu olekaan.” Hänen mukaansa vankeuden 

jälkeen hoitoon pääsyyn vaikuttavat kunnan linjaukset ja maksusitoumuksen saaminen.178 

Jatkumo vankilan kuntoutuksen ja siviilin kuntoutuksen välillä ei ole aina saumaton. 

Muutama haastateltava toi ilmi, että päihdehoito voi alkaa vankilassa hyvin, mutta katkeaa 

vapautumisen jälkeen pitkien jonojen, laitospaikkojen vähentymisen, hoitoonpääsyn 

kriteerien tiukentumisen tai vangin retkahtamisen takia. Lisäksi asuinkunta voi ratkaista 

pääsyn hoitoon koevapauden ajaksi. He korostavat katkeamattoman hoitojatkumon tärkeyttä 

vankilasta laitoskuntoutukseen.  

 

Vankilasta vapautumisen jälkeiset muutamat päivät ovat hyvin ratkaisevia sen suhteen, miten elämä 

siviilissä alkaa sujua. Jos entinen kaveriporukka on vastaanottamassa  ja oikein muuta tukea ei ole, niin 

kyllä usein unohtuu mennä hoitopaikkaan tai olla yhteydessä sinne. Vapautumisen alkumetreillä tulisi 

olla aika vahva tuki, jotta päihteet ei tulisi kuvioihin heti.H2 

 

Koska se [päihderiippuvuus] on niin hirveen hallitseva osa, että jos henkilöllä on motivaatio ja hän on 

halunnut ja osannut hyödyntää sen vankeusajan päihteettömänä. On ollut mukana ohjelmissa, 

kuntoutuksessa. On halunnut antaa kaikki seulat. Niin sitten kun hän vapautuu, niin sitten ei ookaan 

hoitoa. Joutuu oottaa liian pitkiä aikoja. Jää sellasia gäppejä, et ne ihmiset ei vaan pysty. Sinne on hirveen 

vaikee päästä. Et päihdekuntoutukseen ei tahdo päästä.H4 

 

Myös Kirkon vankilasielunhoidon neuvottelukunnan asettama työryhmä nostaa vankien 

tarpeista esille mm. sosiaaliset kysymykset, vapautumisen ja päihdeongelmat, joiden 

hoitamiseen vangit eivät ole kokeneet saaneensa riittävästi apua vankeudessa ja vapautumisen 

jälkeen. Työryhmä esittää sielunhoidon kehittämistä vahvemmaksi osaksi kuntouttavaa 

toimintaa sekä yhteistyötä eri tukiverkostojen kanssa vangin vapautuessa.179 

Vankilassa raitistuminen tai huumeista puhtaana pysyminen on lähes kaikkien 

diakoniatyöntekijöiden näkemysten mukaan hyvin hankalaa.180 ”Vankilassa ei ole helppo 

 

178 H2. 
179 Uskonnon harjoittaminen vankiloissa 2015a, 96-97. 
180 H1, H3-H6. 
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raitistua tai pysyä puhtaana. Kaikkea on saatavilla.”181 Kahden diakoniatyöntekijän mukaan 

vankilassa voi kuitenkin raitistua ja kaikki on kiinni vangin omasta motivaatiosta sekä 

ohjaajien aktiivisesta kannustuksesta ja tuesta.182 

 

Se nyt ei oo varmaan kellekään mikään salaisuus, et vankilat ei oo raittiita paikkoja. Et onhan sekin, et 

vankilassa pitää olla tämmösiä päihteettömiä osastoja, et kyl siel päihteitä liikkuu. H3 

 

Vangeilla päihderiippuvuus on kymmenkertaista tavalliseen väestöön verrattuna, yli 

80%:lla vangeista on diagnosoitu päihderiippuvuus. Alkoholiriippuvuuden lisäksi yleistä on 

myös huumeriippuvuus ja sekakäyttö.183 Päihdekuntoutus on yksi osa vankiloiden 

ohjelmatyötä. Ohjelmilla pyritään ensisijaisesti antamaan vangeille valmiuksia 

rikoksettomaan elämäntapaan. Jos vanki haluaa sitoutua päihteettömyyteen, hän voi päästä 

ohjelmamuotoisen päihdekuntoutuksen toteuttamiseen varatulle osastolle.184 

 

181 H3. 
182 H2, H4. 
183 Tyni 2015, 47-48. 
184 Tyni 2015, 17. 
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7. Diakonisen kriminaalityön auttamisen menetelmät 

Tämä luku on yhteenveto haastatteluaineistosta ja sen analyysista saaduista 

tutkimustuloksista, jotka muodostivat selkeän kuvan diakonisen kriminaalityön sisällöstä ja 

diakoniatyöntekijöiden käyttämistä auttamismenetelmistä. Aineiston perusteella oli 

mahdollista koota haastateltujen diakoniatyöntekijöiden keskeiset auttamisen muodot eli 

diakonisen kriminaalityön auttamisen menetelmät. Haastateltavat käyttivät niitä menetelmiä, 

joita asiakas kulloinkin tarvitsi ja joita he eri konteksteissa, vankilassa tai vankilan 

ulkopuolella, pystyivät soveltamaan. Merkittävänä tutkimustuloksena voidaan todeta, että 

auttamisen menetelmät vastaavat edellisissä luvuissa esitettyihin vankien henkisiin, 

hengellisiin ja konkreettisiin tarpeisiin. 

Haastateltujen kokemuksista ja näkemyksistä kriminaalityöstä vankiloissa ja 

vapautumisen jälkeen voidaan löytää lähes kaikki sekä Juntusen diakoniatyön taloudellisen 

auttamisen että Gothónin ja Jantusen sosiaalityön ulottuvuudet. Merkittävimpänä erona 

Juntusen tutkimuksen tuloksiin nousevat taloudellisen avun menetelmät, jotka Juntusella ovat 

osto-osoitukset, laskujen maksaminen, ruoka-apu ja diakonia- rahastot. Nämä eivät tulleet 

tämän tutkimuksen aineistossa esille. Ainoastaan yksi haastattelemani diakoniatyöntekijä 

kertoi rikostaustaisten ihmisten osallistumisesta seurakunnan yhteisruokailuihin.185 Gothónin 

ja Jantusen diakonisen sosiaalityön ulottuvuudet voimaantuminen, oikeudenmukaisuus ja 

asiakaskeskeisyys eivät nousseet esille tässä tutkimuksessa. Muut ulottuvuudet löytyvät myös 

diakonisen kriminaalityön auttamisen menetelmistä. 

Alla olevissa kuvioissa esitetään, mitä diakoninen kriminaalityö kokonaisuudessaan 

sisältää. Ensimmäisen kuvion keskellä oleva ympyrä kuvaa auttamisen menetelmiä 

vankilassa, ympyrän ulkoreunalla olevat pienemmät ympyrät tilanteita ja paikkoja, joissa 

auttamista tapahtuu.  

 

 

 

185 H1. 
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              Kuvio 2. Diakonisen kriminaalityön auttamisen menetelmät vankiloissa. 

 

Haastatellut diakoniatyöntekijät kertoivat käyttävänsä vankilatyössään eri auttamisen 

menetelmiä mahdollisuuksien ja tilanteen mukaan. Pääpaino on erilaisten ryhmien 

ohjaamisessa ja kahdenkeskisissä keskusteluissa. Henkiseen tukeen liittyy kuuntelemista, 

rinnalla kulkemista, kriisityötä, toivon tuomista ja armon välittämistä. Hengellisyys tarkoittaa 

diakonisessa kriminaalityössä ryhmien alustuksen hartaudellista osuutta, Raamatun lukua, 

kirkkovuoden mukaisesta teemasta kertomista, rukousta ja laulamista.  

Diakonisen kriminaalityön auttamisen menetelmät vankiloiden ulkopuolella, 

vapautumisen jälkeen, on esitelty kuviossa 3. Vapautumisen jälkeisellä ajalla tarkoitan tässä 

tutkimuksessa ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun päästämistä suorittamaan 

loppuosa rangaistuksesta joko ehdonalaisessa vapaudessa, valvotussa koevapaudessa tai koko 

rangaistuksen suorittamisesta vapauttamista.  
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     Kuvio 3. Diakonisen kriminaalityön auttamisen menetelmät vapautumisen jälkeen. 

 

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän kriminaalityötä toteutetaan erityisesti 

vapautumisen jälkeen sosiaalisten kysymysten – taloudellisen neuvonnan ja ohjauksen, 

koevapauden ja yhdyskuntapalvelun aikaisen toiminnan järjestelyiden, yhteiskunnallisen 

vaikuttamisen ja tiedottamisen, palveluohjauksen, taloudellisen neuvonnan ja ohjauksen, 

uuden yhteisön ja verkoston luomisen, läheisten ja perheiden kanssa tehtävän työn sekä ennen 

kaikkea asunnon järjestämisen ja asumisen onnistumisen osalta. Erityispiirteenä on henkisten 

ja hengellisten ulouttuvuuksien huomioon ottaminen ihmisen kokonaisvaltaisessa 
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kohtaamisessa. Lisäksi diakoniatyöntekijöiden verkosto- ja viranomaisyhteistyö on laajaa ja 

monipuolista. 

Diakonisen kriminaalityön ominaispiirteiden erona vankilassa ja vankiloiden 

ulkopuolella tehtävän työn välillä näkyy konkreettinen ja käytännöllinen apu. Vankiloissa 

auttaminen painottuu keskusteluun, henkiseen ja hengelliseen tukemiseen sekä 

ryhmätoimintaan. Vapautumisen jälkeisessä auttamisessa korostuvat konkreettinen apu ja 

käytännön ohjaaminen yhteiskunnan palveluiden pariin sekä uudenlaisen tukiverkoston ja 

yhteisön löytäminen ja siihen liittyminen. Yhteistä on kokonaisvaltainen kohtaaminen, 

henkinen ja hengellinen tuki sekä keskusteluapu. Nämä ominaispiirteet tulevat esille myös 

muussa seurakuntatyön diakoniassa.186 Vaikka sekä vankilan että vapautumisen jälkeisissä 

auttamismenetelmissä on neuvontaa ja ohjausta, ne ovat vapautumisen jälkeen 

konkreettisempia ja esimerkiksi diakoniatyöntekijän tapaamisissa pystytään tarjoamaan 

käytännön apua paremmin kuin vankilassa. Käytännön apu näkyy erityisesti asumisen 

järjestelyissä.    

 

186 Juntunen 2006, 78-89; Gothóni & Jantunen 2011, 110-111. 



57 

 

8. Johtopäätökset ja pohdinta 

Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää diakoniatyöntekijöiden työnkuvaa kriminaalityön 

kentällä sekä tarkastella diakoniatyöntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä vankien 

hengellisistä, henkisistä ja konkreettisista tarpeista. Tutkimus suoritettiin laadullisena ja 

aineistolähtöisenä haastatteluaineiston analysoinnin avulla. 

Diakoniatyöntekijöiden näkökulmasta kriminaalityö sisältää useita tekijöitä, jotka 

auttavat ja mahdollistavat rikostaustaisten ihmisten rikollisesta elämästä irrottautumista ja 

sosiaalista kuntoutumista. Kriminaalityö mahdollistaa avun antamisen ja saamisen. 

Diakoniatyössä kohdataan vangit ja vankilasta vapautuneet kokonaisvaltaisesti ja heitä 

autetaan konkreettisesti uuden elämän alkuun kristillisistä lähtökohdista käsin. 

Diakoniatyöntekijöiden tekemän kriminaalityön erityispiirteiden esiin nostamisen vuoksi on 

tärkeää alkaa käyttää diakonisen kriminaalityön käsitettä. Käsite kuvaa työn sisältöä ja 

periaatteita sekä korostaa sen laaja-alaisuutta. Aiemmista tutkimuksista, opinnäytetöistä tai 

kirjallisuudesta ei löydy diakoninen kriminaalityö -käsitettä. 

Raili Gothónin ja Eila Jantusen diakonisen sosiaalityön käsiteen187 sekä Elina Juntusen 

diakoniatyön ulottuvuuksien (taloudellisen avun elementit)188 tarkastelu auttoi minua 

jäsentämään kokonaiskuvaa diakonisesta kriminaalityöstä, joka on koko tutkimustani kokoava 

teema. Haastatteluaineistoni kertoo paitsi diakoniatyöntekijöiden kriminaalityön osatekijöistä 

ja työn teologisista tausta-ajatuksista, myös kokemuksista ja näkemyksistä vankien ja 

vankilasta vapautuneiden, rikostaustaisten ihmisten henkisistä, hengellisistä ja konkreettisista 

tarpeista. Lähtökohtani tähän pohdintaan on ollut ajatus siitä, että diakoniatyön katsotaan 

olevan kirkon tunnusmerkki ja seurakuntayhteisön toiminnan kulmakivi. 

Elina Juntusen diakonian taloudellisten auttamisen elementtien sekä Raili Gothónin ja 

Eila Jantusen diakonisen sosiaalityön käsitteen avulla ja vertailemalla niitä omiin 

tutkimustuloksiini pystyin tarkastelemaan diakonisen kriminaalityön auttamisen menetelmiä 

kokonaisuudessaan. Haastateltujen kokemuksissa ja näkemyksissä diakonisen kriminaalityön 

ulottuvuuksista voitiin löytää lähes kaikki Juntusen sekä Gothónin ja Jantusen esittelemät 

diakoniatyön ulottuvuudet. Olennaisena piirteenä edellä mainituissa tutkimuksissa ja omissa 

tutkimustuloksissani nähdään asiakkaan tilanteen edellyttämä laaja-alainen auttaminen. 

 

187 Gothóni & Jantunen 2010, 53-56; 2011, 105-120. 
188 Juntunen 2006, 78-94; 2011, 88-90. 
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Diakonisessa kriminaalityössä henkinen ja hengellinen ulottuvuus limittyvät sekä 

käytännön apuun vapaudessa että vankiloissa käytäviin kahdenkeskisiin keskusteluihin ja 

ryhmätoimintaan. Juntusen tutkimuksessa henkinen ja hengellinen ulottuvuus limittyivät 

taloudelliseen avustamiseen.189 Keskustelu auttamismenetelmänä osoittautui merkittäväksi 

vankilatyössä. Se koettiin tärkeänä myös Juntusen diakoniatyöntekijöiden taloudellisen 

auttamisen työmetodina.190 Perinteisestä seurakunnissa toteutettavasta diakonisesta 

sosiaalityöstä ja Juntusen diakoniatyön auttamisen elementeistä diakoninen kriminaalityö 

eroaa siinä, että erittäin keskeisenä osana diakonista kriminaalityötä korostuu keskusteluavun 

lisäksi auttaminen asuntoasioissa. 

Haastattelemani diakoniatyöntekijät korostivat konkreettisen avun menetelmiä ja 

kokivat ne erittäin tärkeinä rikollisesta elämästä irrottautumisessa. Juntusen taloudellisen avun 

elementeistä diakoniatyöntekijät antoivat suurimman painoarvon henkisille ja hengellisille 

elementeille.191 Omassa tutkimuksessani ei vertailtu auttamisen menetelmien tärkeyttä 

suhteessa toisiinsa, mutta aineistossa korostuvat henkinen tuki ja keskusteluapu vankiloissa 

sekä konkreettinen apu vapautumisen jälkeen. Suoran hengellisen työn, esimerkiksi 

sielunhoito ja rukous, menetelmät eivät nousseet aineistossani merkittävästi esille.  

Diakonisen kriminaalityön diakoniatyöntekijöiden verkostot ja viranomaisyhteistyö 

osoittautuivat laajoiksi ja monipuolisiksi kuten Juntusenkin tutkimuksessa.192 

Merkillepantavaa on samankaltaisuus kriminaalityön asiakkaiden ja taloudellisissa 

vaikeuksissa olevien seurakuntadiakonian asiakkaiden auttamisessa. Molemmissa tapauksissa 

viranomaisyhteistyö tarkoittaa diakoniatyöntekijöiden yhteistyötä esimerkiksi sosiaali- ja 

terveydenhuollon viranomaisten ja vuokranantajien kanssa. Erona voidaan nähdä 

kriminaalityössä korostuva päihdepalvelujen ja Rikosseuraamuslaitoksen (koevapauden ja 

yhdyskuntapalvelun aikaisen toiminnan järjestelyt) kanssa tehtävä yhteistyö sekä 

tukiasuntotoiminta. Lisäksi diakoniatyöntekijöillä on laaja verkostoyhteistyö muiden 

kriminaalityön parissa toimivien tahojen ja työntekijöiden kanssa. Neuvonta ja ohjaus sekä 

auttajatahojen etsiminen rikostaustaisille asiakkaille limittyvät tämän tutkimuksen aineiston 

perusteella viranomais- ja verkostoyhteistyöhön. Juntunen nostaa neuvonnan ja ohjauksen 

omiksi elementeikseen.193 

 

189 Juntunen 2006, 78-89. 
190 Juntunen 2006, 86. 
191 Juntunen 2006, 172. 
192 Juntunen 2006, 82-83. 
193 Juntunen 2006, 83-85. 
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Aineistosta välittyi laaja-alainen käsitys siitä, millaisia teologisia tausta-ajatuksia 

diakoniatyöntekijöillä on. Tulkitsin analyysin perusteella diakoniatyöntekijöiden korostavan 

työssään niin vahvasti konkreettista apua ja rikostaustaisten ihmisten kohtaamista apua 

tarvitsevina seurakuntalaisina, että työ itsessään kuvaa kristillistä ja diakonista lähimmäisen 

rakkautta ja saa teologisen tausta-ajatuksen sekä merkityksen käytännön tekemisen kautta. 

Haastateltujen diakoniatyöntekijöiden näkemyksen mukaan tärkeintä on mennä sinne, missä 

apua tarvitaan, kuunnella ja välittää ihmisistä. Suuri teologisia sanoja tai sanomaa ei tarvita. 

Osa haastateltavista kertoi kuitenkin kristillisen sanoman nousevan esille työn arvopohjasta – 

Raamatusta ja Jeesuksen esimerkistä: ”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun 

oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä 

olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin 

vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.”194 

Diakoniatyöntekijät korostavat luovuttamatonta ihmisarvoa ja armon merkitystä myös 

vakaviin rikoksiin syyllistyneiden vankien kohdalla. He pitävät tärkeänä sitä, että vangin 

leima ei määritä kaikkea ihmisessä. Vangit ovat seurakuntalaisia ja kirkon on palveltava heitä 

kuten muitakin ihmisiä. Diakonisen kriminaalityön hengellisinä ominaispiirteinä voidaan 

pitää kristillistä ihmiskäsitystä ja arvoperustaa, kristillisen rakkauden mukaista työtä sekä 

kokonaisvaltaista kohtaamista kuten taloudellisen auttamisen elementeissä ja diakonisen 

sosiaalityön määritelmässä.195 

Tutkimuksessa nousee vahvasti esille vankien moninaiset henkiset, hengelliset ja 

konkreettiset tarpeet. Diakoniatyön erityisrooli nähdään vankien kannalta merkittävänä. 

Diakoniatyöntekijöiden vaitiolovelvollisuus ja kokemus diakoniatyöntekijöistä neutraalina 

tahona korostuvat vankeudessa, jolloin diakoniatyöntekijöille voi näyttää todelliset tunteet ja 

hädän sekä kertoa luottamuksellisia asioita. Puhumisen sekä henkisen ja hengellisen tuen 

tarve on suuri. Vangit kokevat, että vankilan henkilökunnan ammattiauttajia on vaikea saada 

kiinni ja keskusteluapua ei ole riittävästi. Vapautumisen jälkeen korostuvat vankien 

konkreettiset tarpeet: asunto, työ, sosiaaliset verkostot ja yhteisöt, palveluohjaus ja -neuvonta. 

Haastatteluaineistossa näistä tarpeista tärkeimpänä näyttäytyy asumiseen liittyvä apu ja tuki. 

Asunto ensin -mallin mukaisesti tukiasuminen vahvistaa elämänhallintaa päihteettömässä 

ympäristössä ja ohjaa uudenlaisen yhteisön ja verkostojen pariin. Asunnottomuustyössä oma 

 

194 Matteuksen evankeliumi 25: 35-36; H2, H4, H5, H6. 
195 Juntunen 2006, 88; Gothóni & Jantunen 2011, 110-111. 
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asunto nähdään ensisijaisena muihin tukitoimiin nähden. Asumisen onnistuminen 

mahdollistaa muiden sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ratkaisemista.196 

Haastatteluaineistossa näyttäytyi selkeästi diakoniatyöntekijöiden onnistumisen 

kokemukset, kun rikostaustainen ihminen kuntoutuu ja pääsee kiinni rikoksettomaan elämään. 

Varsinkin asumisen onnistuminen ja raitistuminen nähdään merkittävinä tekijöinä 

muutoksessa. Haastateltavat nostavat esille myös ongelmakohtia vankien kuntoutuksessa. 

Erityisesti päihteiden helppo saatavuus vankiloissa sekä päihdekuntoutukseen pääseminen ja 

hoitojatkumo vankilan ja siviilin välillä koetaan ongelmallisina. Lisäksi 

diakoniatyöntekijöiden kokemusten ja näkemysten mukaan vangit tarvitsisivat enemmän 

keskusteluapua selvitäkseen vankeuden tuomista haasteista ja kriiseistä sekä kokonaisvaltaista 

henkistä, hengellistä ja konkreettista tukea vapautumisen jälkeen. Keskusteluapu ja muut 

henkisen ja hengellisen avun menetelmät limittyvät konkreettiseen auttamiseen ja ovat osa 

ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista. Tulokset ovat hyvin samankaltaisia määriteltäessä 

diakonista sosiaalityötä, jonka tavoitteina voidaan pitää ihmisen koko persoonan 

huomioimista ja voimavarojen vahvistamista.197 

Tärkeimpänä erona aiempaan diakoniatyön tutkimukseen, joka korostaa hengellisistä 

auttamisen elementeistä sielunhoitoa ja rukousta osana taloudellista apua, näyttäytyvät 

diakonisen kriminaalityön hengelliset auttamismenetelmät keskusteluapuna ja rinnalla 

kulkemisena. Tämän tutkimuksen haastatteluaineistosta välittyi käsitys siitä, että keskustelut 

voivat pitää sisällään sielunhoidollisia elementtejä, mutta diakoniatyöntekijät käyttävät 

tarjoamastaan avusta useimmiten nimitystä keskustelu. Lisäksi diakonisen kriminaalityön 

auttamismenetelmien erona seurakuntadiakonian taloudellisen avun elementteihin voidaan 

nähdä se, ettei ainakaan tämän tutkimuksen haastatteluaineistosta noussut esille taloudellisen 

avun tai rahallisen avustamisen menetelmiä.198 

Tutkimus suoritettiin diakoniatyöntekijöiden näkökulmasta. Kriminaalityötä ajatellen 

valitsemani näkökulma toi esiin ne menetelmät, joita diakoniatyöntekijät työssään jatkuvasti 

käyttävät. Tutkimuskysymyksiin vastaamisessa aikaisemmat tukemisen tutkimukset auttoivat 

vertailemaan ja analysoimaan niitä diakonisen kriminaalityön osatekijöitä sekä 

diakoniatyöntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä, joita aineistosta hahmottui. 

Tutkimuksen avulla saadun tiedon yleistettävyys rajoittuu tutkimuskohteeseen, eli 

kriminaalityötä tekeviin diakoniatyöntekijöihin. Tutkimuksen tulokset eivät kerro 

 

196 Asunto ensin -malli s.a. 
197 Gothóni & Jantunen 2011, 118. 
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seurakuntadiakonian tekemästä työstä rikostaustaisten ihmisten parissa, sillä tutkimuksen 

kohteena olivat diakoniatyöntekijät, joiden erityisenä työalana on kriminaalityö, tai siitä, 

millainen tosiasiallinen vaikutus diakonisella kriminaalityöllä on uusintarikollisuuteen ja 

rikostaustaisten ihmisten desistanssiin, koska sitä on tässä tutkimuksessa tarkasteltu vain 

rajatusta –diakoniatyöntekijöiden kokemusten ja näkemysten – näkökulmasta. Tutkimuksesta 

saatua tietoa voidaan kuitenkin käyttää hyödyksi seurakuntien ja seurakuntayhtymien 

diakonian auttamistyössä rikostaustaisten ihmisten parissa. 

Lopuksi on todettava, että diakoniatyöntekijät tekevät laajaa ja merkittävää työtä 

rikostaustaisten ihmisten parissa. Diakoniatyöntekijät auttavat ja tukevat sekä tuomiotaan 

suorittavia että vapautuneita vankeja kokonaisvaltaisesti. Siksi aiheen tutkimusta tarvitaan 

jatkossakin teologian alalla. Mielekäs jatkotutkimusaihe voisi olla diakonisen kriminaalityön 

tutkiminen vangin näkökulmasta, sillä diakonisen kriminaalityön asiakkaiden oma näkemys 

henkisistä, hengellisistä ja konkreettisista tarpeista jää tämän tutkimuksen jälkeen vielä 

avoimeksi. Myös diakonisen kriminaalityön vaikuttavuutta rikostaustaisten ihmisten 

kuntoutumisen, yhteiskuntaan integroitumisen ja uusintarikollisuuden näkökulmista olisi 

tärkeää tutkia, ja siinä tämän tutkimuksen tuloksia ja teemoja voidaan ainakin 

tutkimustehtävää valmisteltaessa käyttää ja soveltaa. 

 

 

198 Juntunen 2006, 79, 89. 
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liite 1 

Teemahaastattelun runko 

 

1. Diakoniatyöntekijän työnkuva: 

• Mitä on kriminaalityö, mitä se sisältää? 

• Kenen/keiden kanssa teet töitä? 

• Kuinka usein vierailet vankilassa? 

 

2. Diakoniatyöntekijöiden kokemukset ja näkemykset: 

• Millaisilla teologisilla tausta-ajatuksilla teet työtä? 

• Ketkä vangit haluavat tavata diakoniatyöntekijän? Miksi? 

• Millaisia haasteita ja tarpeita vangeilla on? 

• Mitä auttamismenetelmiä käytät? 

• Onko aineellista/taloudellista auttamista? 

 

3. Suhde muuhun kuntoutukseen: 

• Millainen asema diakoniatyöntekijän tekemällä kriminaalityöllä on suhteessa         

muuhun kuntoutukseen? 

           • Miten RISE ja yksittäiset vankilat suhtautuvat diakoniatyöhön? 

                   • Miten diakonia auttaa rikollisesta elämästä irrottautumisessa? 

 

4. Näkemykset vankeinhoidosta Suomessa: 

• Minkälaista kuntoutusta vangit tarvitsevat? 

               • Tämänhetkisen kuntoutuksen ongelmakohdat? 

               • Millaisia haasteita ja hyviä puolia näkee vankeinhoidossa? 

               • Miten päihdekuntoutus toimii?    

• Mitä mieltä vangit ovat kriminaalityöstä? 

 

5. Haluaisitko vielä lisätä/kertoa jotain? 

 

 

 

 


