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Väitellessäni vuosi sitten vietettiin kan-
sainvälistä naistenpäivää. Naistenpäivän 
tausta-ajatuksena on paljon muutakin 
kuin ruusut ja suklaarasiat. Sen avulla 
on haluttu kiinnittää huomiota tasa-
arvoon ja etenkin sen puuttumiseen ja 
puutteellisuuksiin sukupuolten välillä. 
Myös väitöskirjassani on tasa-arvo ja 
sen puuttuminen merkittävässä ase-
massa. Monien tasa-arvokysymysten 
joukosta siinä on ollut kyse etenkin 
mahdollisuuksien tasa-arvon lisäämi-
sestä. Sen edistäminen tarkoittaa, että 
heikoimmista lähtökohdista tuleville 
naisille tarjotaan sellaisia tukitoimia, 
joilla heidän on mahdollista saavuttaa 
yhtäläisiä edellytyksiä yhteiskuntaan 
osallistumiseen. Mutta toki väitöskir-
jassani on kyse myös sukupuolten vä-
lisestä tasa-arvosta ja sen puuttumisesta. 
Siinä on kyse myös epätasa-arvoa tuot-
tavista risteämistä, kuten luokasta, iästä, 
taloudellisesta asemasta, seksuaalisuu-
desta ja etnisyydestä.     

Olen väitöskirjassani selvittänyt sitä, 
miten rikostaustaiset, ehdotonta van-
keusrangaistusta suorittavat tai sen 
suorittaneet naiset ovat kuvanneet elä-
mänkulkuaan. Väitöskirjani aineistona 
ovat olleet rikostaustaisten naisten 
kertomukset. Nämä kertomukset olen 
kerännyt haastattelemalla 18 naista van-
kiloissa, yhdyskuntaseuraamustoimis-
toissa, kodeissa ja työpaikoilla. Iältään 
naiset olivat 23–55-vuotiaita. Aineis-

toni oli hyvin heterogeeninen, ja naisia 
yhdistävinä tekijöinä olivat sukupuoli 
ja se, että heidät oli tuomittu ehdotto-
maan vankeusrangaistukseen. Naiset ja-
koivat samoja kokemuksia, mutta heillä 
ei kuitenkaan ollut yhteistä kokemusta. 
Osalla heistä oli lapsia, osa oli ollut las-
tensa lähivanhempi, kun toisen lapset 
olivat jo pitkään asuneet isällään tai oli-
vat sijoitettuna. Osa oli ensikertalaisia, 
kun taas kaikki eivät muistaneet kuinka 
monta tuomiota he kaiken kaikkiaan 
olivat istuneet. Väitöskirjani tavoitteena 
on ollut kuvata rikostaustaisten naisten 
omia käsityksiä koetusta ja eletystä elä-
mästä. Olen halunnut nostaa naiset ker-
rotun kohteesta kertojiksi sekä samalla 
oman tilanteensa asiantuntijoiksi.

Mutta miksi sitten tutkia rikostaustai-
sia naisia? Eikö olisi mielekkäämpää ja 
vaikuttavampaa tutkia miehiä, joita esi-
merkiksi vangeista on yli 90 prosenttia? 
Varmasti olisi, mutta sekä yhteiskun-
tatieteissä että kriminologiassa miehet 
ovat olleet tutkimuksen kohteena lähes 
itsestäänselvyyksiä. Vaikka tutkimus oli-
si ollut näennäisen sukupuolineutraa-
li, on se koskenut todennäköisemmin 
miehiä kuin naisia. Sukupuolisensitii-
vinen lähestymistapa myös mahdollis-
taa huomion kiinnittämistä naiserityi-
siin piirteisiin ja asioihin, joiden avulla 
naisten rikoskierre on mahdollista kat-
kaista. Se tarjoaa myös mahdollisuuden 
kiinnittää huomiota niihin seikkoihin, 
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jotka tyypillisemmin edistävät nais-
ten ajautumista käyttämään päihtei-
tä ja tekemään rikoksia. Marginaalin 
marginaalin tutkimisella on merkitys-
tä myös yhteiskunnan enemmistölle. 
Marginaaliin ajautuminen ei ole sin-
ne joutuneiden kohdalla vääjäämätön 
ja ennustettavissa ollut siirtymä, vaan 
kyse on yhteiskunnallisista prosesseista. 
Syyllistyminen rikoksiin ja ajautumi-
nen rikosmyönteisiin verkostoihin ei 
ole luokka-, sukupuoli- tai aatesidon-
naista, eikä se koske pelkästään pientä 
erityisryhmää. Lisäksi on niitä, joiden 
kohdalla yksi ainoa rikos on johtanut 
vankeustuomioon ja romahduttanut 
koko siihenastisen elämän. Näin on 
etenkin henkirikoksiin syyllistyneiden 
naisten kohdalla. (Tammi-Moilanen 
2002; Granfelt 2004b, 207.)   

Tutkimukseni on saanut alkunsa käy-
tännön työssä Kriminaalihuoltolaitok-
sen Jyväskylän aluetoimistossa vuonna 
2008. Toimin tuolloin ehdonalaisen va-
pauden valvojana nuorelle naiselle, jon-
ka olen nimennyt Ilonaksi. Työskentelin 
ja kuljin Ilonan rinnalla reilun vuoden 
verran. Kuukausittaisten tapaamisten 
lisäksi puhuimme puhelimessa ja vies-
tittelimme. Tuolla yhteisellä taipaleel-
la havaitsin usein Ilonan haasteiden 
poikkeavan minulle tutuiksi käyneistä 
yhdyskuntaseuraamuksia suorittanei-
den miesten haasteista. Huomasin, että 
avunsaamisen keinot ja mahdollisuudet 
poikkesivat miesten mahdollisuuksista. 
Havaitsin naisten olevan marginaalissa 
marginaalin sisällä sekä rikosseuraa-
muksissa että päihdekuntoutuksessa. 

Tämä huomio sai minut etsimään tie-
toa, jonka avulla olisin voinut paitsi 
paremmin ymmärtää Ilonaa ja hänen 
elämäntilannettaan, myös löytää kei-

noja hänen tukemisekseen. Aloin etsiä 
teosta, josta saisin vastauksia mieleeni 
nousseisiin kysymyksiin. Merkittäviksi 
teoksiksi nousivat vastaväittäjäni Sanna 
Hautalan väitöskirja Usvametsän nei-
dot (Väyrynen 2007) sekä Riitta Gran-
feltin (1998; 2004a & b; 2006; 2007a 
& b) tutkimukset. Ne toki olivat kes-
keisiä teoksia oman ymmärrykseni ke-
hittymiselle naiserityisen ja sensitiivisen 
tutkimusaiheen tutkijana ja käsittelivät 
pitkälti rikostaustaisia naisia sivuavaa 
problematiikkaa. En kuitenkaan löytä-
nyt niistä vastausta kaikille mielessäni 
olleille kysymyksille. Kaipasin tietoa 
syistä, jotka naisia vankilaan veivät ja 
kuljettivat. Toisaalta kaipasin tietoa kei-
noista, joilla paluuta vankilaan voitai-
siin estää. Koska kaikkiin kysymyksiini 
vastaavaa teosta ei tuntunut löytyvän, 
päädyin tutkimaan asiaa tarkemmin ja 
kirjoittamaan siitä itse.  

Aineiston analyysissa olen käyttänyt 
narratiivista lähestymistapaa (Riessman 
1994; Polkinghorne 1995), minkä li-
säksi olen käyttänyt Greimasin aktantti-
mallia nostaakseni esille haastattelupu-
heesta normi- ja arvo-orientaatioita ja 
naisten toimintaan vaikuttaneita teki-
jöitä sekä myös syventääkseni ymmär-
rystäni niistä (Greimas 1980; Sulkunen 
& Törrönen 1997).
 
Tutkimukseni näkökulmaksi olen va-
linnut kaksi kriminologista suuntausta. 
Feministinen kriminologia on auttanut 
minua paikantamaan väitöstutkimuk-
seni osaksi naisia rikoksentekijöinä ja 
rikoksista tuomittuina koskevaa tut-
kimusta. Se on myös antanut minulle 
keinoja tarkastella muutoin sukupuoli-
neutraaleja aiheita naiserityisestä näkö-
kulmasta. (Britton 2000; Chesney-Lind 
& Morash 2013; Silvestri & Crowther-
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Dowey 2016.) Kriittinen kriminologia 
puolestaan on auttanut minua tarkaste-
lemaan ja suhteuttamaan naisten ker-
tomaa osana laajempaa syrjäytymistä 
aiheuttavaa yhteiskunnallista kehitystä. 
Samalla se on antanut minulle keino-
ja hahmottaa niitä yhteiskunnallisia ja 
kulttuurisia rakenteita, jotka vaikuttavat 
yksilön rikoksiin ajautumisen taustalla. 
(Quinney 2000; Burge 2011.)

Teoreettisena viitekehyksenä olen 
käyttänyt hollantilaisen antropologi 
Arnold van Gennepin (1909/1960) 
siirtymäriittiteoriaa, jonka avulla ri-
kostaustaisten naisten kertomukset ja-
kautuivat: yhteisöstä erottamiseen eli 
aikaan ennen vankeusrangaistusta, li-
minaaliin eli vankeusrangaistukseen ja 
takaisin liittämiseen eli vapautumisen 
jälkeiseen aikaan. Siirtymäriittiteorian 
avulla naisten kertoma asettui krono-
logiseen järjestykseen. Teorian vaiheet 
sekä kuvailivat aineistoa että toimivat 
apuvälineinä naisten kertomuksia ana-
lysoidessani. Siirtymäriittiteorian avul-
la kykenin tavoittamaan haastatteluissa 
eritasoisia yhteisöstä erottamisen ja sii-
hen takaisin liittymisen paikkoja.  

Naisten kertomuksissa väkivalta nou-
si esiin sekä heidän kokemanaan että 
tekemänään. Havaitsin, että väkivalta, 
päihteet ja sosiaaliset suhteet toimivat 
naisia vahvasti yhteiskunnasta erotta-
vina tekijöinä. Aloin hahmottaa väki-
valtaa yleensä sekä suomalaisena että 
naisia erityisesti koskevana ilmiönä. Yl-
lätyin, kun havaitsin tilastoista väkival-
lan olevan yleistä, tai jopa tavanomaista 
Suomessa sukupuolesta riippumatta. 
Minusta oli hämmästyttävää havaita, 
että noin puolet Suomessa vankilatuo-
miotaan suorittavista naisista oli saanut 
rangaistuksensa väkivallasta. Tuolloin 

kyse oli yleensä joko pahoinpitelystä tai 
henkirikoksesta. Nämä tilastot näyttivät 
hyvin erilaisilta, kun niitä vertasi mui-
hin Pohjoismaihin, Baltian maihin tai 
muuhun Eurooppaan. (Brå 2016a & b; 
Rikosseuraamuslaitos 2019; KOS 2018; 
Kristoffersen 2019.) 

Tilastot konkretisoituivat havaites-
sani väkivallan yleisyyden koskevan 
myös oman tutkimukseni naisia. Liki 
jokainen aineistoni nainen oli ollut 
parisuhdeväkivallan kohteena. Osalla 
väkivallasta selviytymisen keinona oli 
ollut väkivallan käyttäminen itse, sil-
lä he eivät enää halunneet joutua ke-
nenkään pahoinpitelemäksi. Väkivallan 
käyttäminen näytti olevan ennakoivaa 
puolustautumista tulevaa väkivaltaa 
vastaan. Vahingoittavat lähisuhteet vai-
kuttivatkin merkittävästi heikentävän 
tutkimukseni naisten mahdollisuuksia 
tulla tasavertaiseksi osaksi yhteiskun-
taa. Mutta parisuhdeväkivalta ei koske 
vain rikostaustaisia naisia, sillä uhritut-
kimusten mukaan yli kolmannes suo-
malaisista 15 vuotta täyttäneistä naisista 
on kohdannut parisuhdeväkivaltaa elä-
mänsä aikana. Kyse on myös tyypillises-
tä piilorikollisuudesta, josta ainoastaan 
vakavimmat tulevat poliisin tietoon. 
(Schröttle ym. 2006; Näsi & Danielson 
2019; Tilastokeskus 2019.)  

Eniten minua kuitenkin hämmästyt-
ti se hiljaisuus, joka tuota merkittä-
vää löytöäni ympäröi. Miksi ihmeessä 
suomalainen väkivaltaisuus ei ole yksi 
kansanterveydellisistä riskeistä sydän- 
ja verisuonisairauksien ohella? Miksi 
sitä ympäröi hiljaisuus? Hiljaisuudella 
tarkoitan myös sitä, että kriminologi-
nen kvantitatiivinen tutkimus paikan-
taa väkivallan usein osaksi syrjäytyneen 
kansanosan keskinäistä välienselvittelyä. 
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Tuolloin kyseessä saattoi olla niin sa-
nottu ryyppyriitatappo tai jengien vä-
liset välien selvittelyt. Silloin huomiotta 
saattaa jäädä vaikkapa parisuhdeväki-
vallan seurauksena menehtyminen. Sa-
moin väkivalta paikantuu osaksi mar-
ginaalia, jolloin se ei kosketa suurinta 
osaa meistä. Kun väkivalta paikantuu 
ja paikannetaan jonnekin normaalin 
elämän ulkopuolelle, se ikään kuin lak-
kaa koskettamasta meitä muita. Näin ei 
kuitenkaan tulisi olla. Väkivalta on aina 
uhriaan traumatisoivaa ja tukahdutta-
vaa, ja se jättää jälkensä myös tekijään. 
Väkivalta vaikuttaakin olevan voimak-
kaasti yhteiskunnasta erottava tekijä. 
(Myös Ronkainen 2008.)  

Rikostaustaisten naisten vankeusran-
gaistukset sekä niihin liittyvä väkivalta 
ja päihteidenkäyttö eivät kosketa pel-
kästään heitä itseään. Haastattelemillani 
naisilla oli yhteensä 27 lasta, joista 21 
oli haastatteluhetkellä alaikäisiä. Äitinä 
oleminen ja lapset olivat naisille tär-
keitä, vaikkei heidän äitiytensä välttä-
mättä täyttänytkään perinteisiä vaati-
muksia. Lapsen lähivanhemmuudesta 
luopuminen oli saanut monen naisen 
päihteidenkäytön muuttumaan hol-
tittomaksi. Äitiys ei kuitenkaan lakkaa 
päihteidenkäytön tai vankeusrangais-
tuksen ajaksi. Toisaalta lasten kasvu 
ja kehitys ei ole tauolla odottamassa 
vanhemman kuntoutumista tai vapau-
tumista. Lasten merkitys näyttäytyy ai-
neistossani moninaisena. Lapset olivat 
monelle naiselle sekä mahdollisuus ja 
voimavara että sellainen kiinnipitävä 
voima, jonka avulla yhteiskuntaan ta-
kaisinliittyminen tuntuu merkityksel-
liseltä. Toisaalta tunteet lasten menet-
tämisestä ja koetuista olemattomista 
vaikuttamisen mahdollisuuksista hei-
dän takaisin saamisekseen aiheuttivat 

jatkuvaa hiljaista häpeää ja tuskaa. Äidin 
vankeus synnyttää heijastusvaikutuksen, 
sillä se vaikuttaa paitsi naisiin itseensä 
myös heidän lapsiinsa ja muihin lähi-
suhteisiinsa. 

Vankeusrangaistuksesta aiheutuva si-
joittuminen yhteisön ulkopuolelle, 
liminaaliin, nostaa äitiyteen liittyvät 
kysymykset näkyviksi ja läsnäoleviksi. 
Vaikka äidit eivät olisi kyenneet pi-
tämään päihteidenkäyttönsä vuok-
si yhteyttä lapsiinsa ennen vankilaan 
joutumistaan, kertoivat he haluavansa 
tulevaisuudessa lastensa vuoksi tehdä 
asioita oikein. Oikein tekemisellä he 
tarkoittivat läsnä olemista, huolehtimis-
ta sekä pyrkimystä menetetyn yhteisen 
ajan korvaamiseen. Vankeusrangaistus 
näyttäytyi siten merkittävänä mahdol-
lisuutena vanhempien ja lasten keski-
näisen yhteydenpidon lisäämiseen ja 
laajentamiseen. 

Poissaolon kierrettä lasten elämästä 
vahvistivat häpeän ja syyllisyyden tun-
teet, joihin puuttuminen vankeusran-
gaistuksen aikana olisi tärkeää ja mah-
dollista. Lapset myös olivat aineistoni 
naisille suurimpia motivaatiotekijöitä 
päihteettömyydelle. Siksi rangaistusai-
kaisen päihdekuntoutuksen lisääminen 
on myös ennaltaehkäisevää lastensuo-
jelua. Vankeusrangaistus myös koetaan 
sellaisena pysähtymisen paikkana, jossa 
naiset toivoivat saavansa muutosta elä-
määnsä. 

Päihteidenkäyttö, väkivalta ja niihin 
vahvasti kietoutuvat rikokset ja vahin-
goittavat lähisuhteet ovat myös niitä 
tekijöitä, joihin puuttuminen ja joissa 
tukeminen mahdollistaa rikostaustais-
ten naisten takaisinliittymisen osaksi 
yhteiskuntaa. Lisäksi naiset ovat margi-
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naalisia myös päihdeverkostoissa. Usein 
heidän toimintamahdollisuutensa ja 
toiminnan kulttuuriset kehykset jäävät 
kapean dikotomian väliin. Olen väitös-
kirjassani hahmotellut niitä syitä, jotka 
ovat vaikuttaneet siihen, että naiset ovat 
päätyneet vankilaan. Samoin olen ha-
vainnoinut seikkoja, jotka mahdollista-
vat takaisinliittymisen yhteiskuntaan.

Keräsin haastatteluaineiston vuosina 
2009 ja 2010, mistä on auttamatta kulu-
nut melko pitkä aika. Toivoisin voivani 
kertoa teille, että päihdekuntoutukseen 
pääseminen, päihteidenkäytön syihin 
puuttuminen ja haasteisiin vastaaminen 
olisi paremmin resurssoitua kuin kym-
menen vuotta sitten. Kuitenkin laaja-
syisten ongelmien parissa vankiloissa 
työskentelevien sosiaalityöntekijöiden 
määrä on vähentynyt puoleen kymme-
nessä vuodessa. Näin on siitäkin huoli-
matta, että juuri vankiloissa sosiaalityön 
akateemista asiantuntijakoulutusta ja 
erityisosaamista tarvittaisiin erityisesti 
asiakkaiden vaikeiden elämäntilantei-
den ja haasteiden vuoksi työskentelyssä 
sosionomien rinnalla. 

Toivoisin voivani todeta teille myös 
sen, ettei yhteiskunnallinen eriarvoi-
suus olisi enää ajankohtaista tai että 
siihen olisi tullut muutosta. Tuloerojen 
kasvaminen kuitenkin ylläpitää hei-
kompiosaisten tuuliajolle jättämistä. 
Kokonaisvaltaisen avun saaminen ei 
ole ainakaan muuttunut helpommaksi. 
Palveluiden pirstaleisuus ja kolmannen 
sektorin tarjoaman avun epätasainen 
jakautuminen asettavat apua tarvitsevat 
keskenään hyvinkin erilaisiin asemiin. 
Oireisiin reagoiminen vie aikaa siltä, 
että ehdittäisiin reagoimaan syihin. 

Toivoisin myös voivani kertoa, että 
vankeudenhoito tarkoittaa perusteel-
lista puuttumista vankeuden syihin. Se 
tarkoittaa sitä, että jokaisella olisi tuet-
tu tie vapauteen ja että riippuvuuksien 
hoitoon puututaan yhteiskunnassa sillä 
intensiteetillä kuin niiden yleisyys edel-
lyttäisi. Lisäksi toivoisin voivani kertoa 
teille, että vankeusrangaistus päättyy tu-
ettuun vapautumiseen. Sen jälkeen va-
pautuvalla olisivat tasa-arvoiset yhteis-
kuntaan osallistumisen mahdollisuudet. 
Näin ei vielä kuitenkaan ole, sillä van-
keusrangaistuksen yhteiskunnasta erot-
tavat vaikutukset ulottuvat pitkälle 
vapautumiseen ja hidastavat takaisinliit-
tymisen ja -liittämisen mahdollisuuksia.    
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1 Puheenvuoro on Jyväskylän yliopistossa 
8.3.2019 tarkastetun sosiaalityön väitöskir-
jan lectio praecursoria.
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