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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten vankien arkielämää. Tavoitteena oli ymmärtää 

ehdottoman vankeusrangaistuksen kasvattavia ulottuvuuksia sekä oppimista vanki-

lassa. Pääkysymystä ”Miten vankila kasvattaa?” lähestyttiin tarkastelemalla van-

keinhoidon tavoitteiden toteutumista ja muita kasvatuksellisia piirteitä vankilan 

arjessa.  

 

Tutkimuksellinen lähestymistapa oli laadullinen ja tutkimusote lähinnä hermeneut-

tis-etnografinen. Päättely oli abduktiivista. Pääasiallinen tutkimusaineisto kerättiin 

teemahaastatteluilla. Neljässä vankilassa haastateltiin yhteensä kahtatoista nuorta. 

Haastatteluteemat käsittelivät vankilaan tulemista, vankilan arkea, vapautumista ja 

vankeinhoidon virallisten tavoitteiden toteutumista. 

 

Nuorten vankilaelämässä vankeinhoidon ensimmäinen tavoite eli rangaistuksen 

täytäntöönpanon turvaaminen korostui. Vapaudenmenetyksen ylimääräisten haitto-

jen vähentäminen ja suoriutumismahdollisuuksien lisääminen siviilissä jäivät vä-

hemmällä. Nuorten tavoitteena oli vapautumisen jälkeen aloittaa uusi elämä, mutta 

he olivat epävarmoja selviytymismahdollisuuksistaan siviiliarjessa. Nuorten koke-

musten perusteella vankila kasvattaa kahteen suuntaan, valtakulttuurin eli siviili-

kulttuurin ja toisaalta alakulttuurin eli vankilakulttuurin suuntaan. 

 

Avainsanat: nuori vanki, vankila, sosialisaatio, prisonaatio. 
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Omar Khaijam: ”Niin lausui muuan ruukku muodoton. Vinoksi mua ilkutaan… siis 

– ilmi: Valajan käsi vavissutko on?” 

Persialainen sanalasku: ”Olin tavallista savea, kunnes minuun istutettiin ruusuja.” 

 

 

 

 

ESIPUHE 

 

Samaan aikaan kun suunnittelin opiskelua yliopistossa, joutui moni ystävä ja tutta-

va ensikertaa vankilaan. Opiskelu merkitsi minulle itsenäistymistä ja aikuistumista. 

Pohdin, miten tähän ikäkauteen kuuluvia kehitystehtäviä toteutettiin vankilassa. 

Kiinnostus vankilalaitosta kohtaan kasvu- ja oppimisympäristönä säilyi, ja erityis-

pedagogiikan proseminaarissa aloin opiskella suomalaista vankeinhoitoa ja vankila-

tutkimusta. Aluksi motiivini nuorten vankien tutkimiseen olivat hyvin puolueellisia 

ja epätieteellisiä. Tavoitteenani oli nuorten vankien aseman parantaminen. Pereh-

dyttyäni vankeinhoitoon ja aihepiirin tutkimuksiin kiinnostukseni muuttui tieteelli-

seksi, haluksi ymmärtää. 

 

Haluan kiittää Suomen Kulttuurirahastoa tähän tutkimukseen saamastani apura-

hasta. Ilman sitä tutkimuksen toteuttaminen tässä muodossa olisi ollut vaikeaa, ellei 

jopa mahdotonta. Rikosseuraamusvirastoa ja vankiloiden henkilökuntaa kiitän hy-

vin sujuneesta yhteistyöstä, joka mahdollisti aineiston keräämisen suunnitelman 

mukaisesti. 

 

Korvaamattoman panoksen tutkimukselle ovat antaneet ne kaksitoista nuorta, jotka 

osallistuivat haastatteluihin. Kiitos myönteisestä ja innostavasta suhtautumisestan-

ne ja siitä hienosta tavasta, jolla olitte valmiit jakamaan kokemuksianne. Ilman teitä 

tätä tutkimusta ei olisi. 
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1 JOHDANTO 

Vankilan tehtävä on kaksijakoinen, rangaista ja hoitaa. Sekä rankaisemalla että hoi-

tamalla pyritään vähentämään rikollisuutta. Vaikka vankilan toiminnan tulokselli-

suutta on kyseenalaistettu kautta aikojen, on sen asema rangaistusjärjestelmän mer-

kittävänä osana säilynyt vahvana. (Foucault 1980, 262–264, 300.) 

 

Rangaistusten vaikutustavat voi jakaa kahteen osaan, yleisestävään ja erityisestä-

vään (Anttila & Törnudd 1983, 159; Lappi-Seppälä 2000, 39–40, 45–46). Yleisestä-

vyydellä tarkoitetaan ennalta ehkäisevää vaikutusta kansalaisiin yleensä. Se syntyy 

pelotevaikutuksesta sekä moraalia ja tapaa luovasta vaikutuksesta (Anttila & Tör-

nudd 1983, 159; Lappi-Seppälä 2000, 49). Vankilan rankaisemistehtävässä korostuu 

yleisestävyys. Vankilan ja ehdottoman vankeusrangaistuksen on tarkoitus olla pe-

lottavia asioita. Erityisestävyys puolestaan tarkoittaa vaikutusta rangaistuun yksi-

löön, vaikuttaen varoittavasti, sopeuttavasti ja vaarattomaksi tehden (Anttila & Tör-

nudd 1983, 159; Lappi-Seppälä 2000, 49). Vankila tekee yksilön vaarattomaksi eris-

tämällä hänet määräajaksi. Hoitotehtävän kautta pyritään sopeuttavaan erityisestä-

vään vaikutukseen yksilöä kuntouttamalla ja sosiaalistamalla (ks. Lappi-Seppälä 

2000, 70). Vankilassa yksilöä pyritään muuttamaan yhteiskunnan kannalta myöntei-

seen suuntaan, ”kunnon kansalaiseksi”, sopeuttamaan eli sosiaalistamaan valtakult-

tuuriin. 

 

Vapaudenriisto on aikamme tyypillinen rangaistus, sillä vaikka sakko on seuraa-

muksista yleisin, uhkaa taustalla muuntorangaistuksena vankeus ja törkeimmistä 

rikoksista tuomitaan vankilaan. Rangaistusjärjestelmän kehittymisen keskiajalta 

tähän päivään voi jakaa neljään vaiheeseen, joista ensimmäinen on sukuvainojen 

aika verikostoineen ja sovintosakkoineen. Valtion synnyn myötä seurasi sakon val-

takausi, kun keskusvalta virallisti jo aiemmin sukujen välisissä sovinnoissa vakiin-

tuneet oikeudenloukkausten hinnat. Vähitellen 1200-luvulta lähtien sakon valtakau-

si mureni ruumiin ja häpeärangaistusten tieltä. Järjestelmän huippua edusti kuole-
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manrangaistus, kunnes se toimeenpanojen raaistuessa ylitettiin erilaisin kovennuk-

sin, kuten silpomalla ruumista ennen ja jälkeen teloituksen. Rangaistusten 1200-

luvulla alkanut ankaroituminen saavutti huipun 1400-luvulla ja 1500-luvun alku-

puolella, Pohjois-Euroopassa myöhemmin. Kuolemanrangaistukset alkoivat vähen-

tyä 1500-luvulta lähtien, kun rikollisia alettiin tuomita pakkotyöhön. Yleensä van-

keutta sovellettiin ensin aatelisiin ja se oli alussa seuraamus lievistä rikoksista. Lake-

ja alettiin muuttaa vapausrangaistuksia suosiviksi 1700-luvun lopulla, ja 1800-

luvulla yleistyi vankeus ilman työtä. Ruumiilliset rangaistukset väistyivät ja tilalle 

tulivat vanhat, mutta vähän käytetyt vapauteen kohdistuvat rangaistusmuodot. 

(Kekkonen & Ylikangas 1982, 4−5, 10–11; ks. myös Foucault 1980; Pajuoja 1986; Lap-

pi-Seppälä 2000, 89–96.)  

 

Moderni vankila kehittyi työrangaistuksista sekä työ- ja ojennuslaitoksista 1800-

luvun lopun organisoiduksi vankilalaitokseksi (Lappi-Seppälä 2000, 95). Vankeus 

tuli kuolemanrangaistuksen tilalle (Kekkonen & Ylikangas 1982, 5) ja rangaistusvä-

lineistön tärkeimmän osan, vankilan, synty muutti rikosoikeuden ”inhimilliseksi” 

(Foucaul 1980, 261). Vankila saavutti hyvin nopeasti vahvan aseman yhteiskunnalli-

sena instituutiona ja vankeus itsestään selvän luonteen rangaistusmuotona syrjäyt-

täen muut 1700-luvulla kehitetyt uudet rangaistukset. Itsestäänselvyyden ilmapiiri 

on vuosien saatossa muuttunut, mutta ei suinkaan kadonnut. Vankilan ylivertai-

suus muiden rangaistusmuotojen rinnalla perustuu ensinnäkin yksinkertaisuuteen 

tasa-arvoisena rangaistuksena yhteiskunnassa, jossa vapaus kuuluu samalla tavoin 

kaikille. Toisekseen rangaistusmuoto mahdollistaa rangaistuksen tarkan määrittelyn 

ajan avulla. Kolmanneksi itsestäänselvyys perustuu vankilan tehtävään yksilön 

muuttajana. (Foucault 1980 262–263.) Niin sanottu parannusperiaate otettiin käyt-

töön 1500-luvun lopulta lähtien perustetuissa ojennuslaitoksissa, joihin alun perin 

sijoitettiin irtolaisia, myöhemmin myös rikollisia (Kekkonen & Ylikangas 1982, 11). 

Jo 1800-luvulta lähtien rangaistusvankeus käsitti sekä vapaudenmenetyksen että 

pyrkimyksen yksilön muuttamiseen. Tämä kaksijakoisuus on taannut vankilan yli-

voimaisen aseman, joka on säilynyt edelleen, vaikka vankilan haittapuolet tunne-

taan ja laitoksen vaarallisuus tai jopa tarpeettomuus tiedostetaan. (Foucault 1980, 
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263−264.) Kontrollijärjestelmää ja etenkin sen perinteisiä osia pidetään sellaisina 

itsestään selvyyksinä, että jopa kustannuksista tai vaihtoehdoista keskusteleminen 

on voitu ymmärtää yhteiskunnan perusarvoja loukkaavaksi (Anttila & Törnudd 

1983, 127). 

 

Vankilan arvostelu alkoi varhaisessa vaiheessa 1820−1845 ja jähmettyi muotoon, 

jonka teesit ovat edelleen käytössä: vankila ei vähennä rikosten määrää, vankeus 

aiheuttaa rikosten uusimista, vankila ei voi olla tuottamatta lainrikkojia, vankila 

suosii tietynlaisen lainrikkojien maailman syntymistä, vapautettujen vankien elin-

olot johtavat rikosten uusintaan ja saattaessaan vangin perheen kurjuuteen vankila 

tuottaa epäsuorasti uusia rikollisia (Foucault 1980, 300−303). Ongelman voi tiivistää 

vankien yhteenliittymiseen ja vankikulttuurin syntyyn, mikä havaittiin heti vanki-

lan historian alkuvaiheessa. Tätä ongelmaa ja ristiriitaa on yritetty ratkaista koko 

vankeinhoidon historian ajan. (Laine 1991, 155.) 

 

Kaikista uudistusaalloista huolimatta tietyt vankeinhoidolliset periaatteet ovat säi-

lyneet samoina 1800-luvulta lähtien. Kunnollisten vankilaolosuhteiden seitsemän 

yleistä perusohjetta ovat alusta asti olleet parannuksen periaate, vankien sijoittelu 

yksilöllisten piirteiden mukaan eli luokittelun periaate, rangaistuksen toimeenpa-

non muuntelu yksilöllisesti eli rangaistusten muuntelun periaate, velvollisuutena ja 

oikeutena olevan työn periaate, vankilakasvatuksen periaate, asiantuntijoiden työ-

panos eli vankeuden teknisen valvonnan periaate sekä sivuinstituutioiden periaate, 

joka käsittää vankeusajan jälkeisen tuen ja avun. Itse asiassa kautta historian samat 

perusehdotukset ovat toistuneet, vankilaa ja vankeinhoidon periaatteita on esitetty 

itsensä parannuskeinona. (Foucault 1980, 304−306.) Vankeinhoidollisissa periaatteis-

sa voi ajatella olevan jotain vankilan perusluonteeseen kuuluvaa, koska ne säilyvät 

vuosikymmenestä toiseen, tuloksista riippumatta (Laine 1991, 161). 

 

Foucaultin (1980) mukaan vankila on ”yleiskurinpidollinen” ja aukoton laitos, jonka 

toimintapa on alistaa yksilö totaaliseen kasvatukseen. Vankila täydellisenä laitokse-

na ”koodaa olemassaolon uudelleen”, joten rangaistus on välttämättä aivan jotain 
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muuta kuin pelkkä vapaudenmenetys. (Foucault 1980, 266−267.) Goffman 

(1961/1980) analysoi totaalisia instituutioita ja toteaa tämänkaltaisten laitosten riis-

tävän ihmiseltä minuuden. Totaalisten laitosten joukossa on ryhmä laitoksia – van-

kila, kuritushuone, aivopesuleiri, keskitysleiri – joihin eristetään sellaisia henkilöitä, 

joiden katsotaan tahallisesti vaarantavan yhteiskuntaa. Vankila ei tavoittele sinne 

eristettyjen henkilöiden välitöntä hyvinvointia. Ennen laitokseen joutumista yksilöl-

lä on tietty elämäntapa ja persoonallisuus, joka on osa siviiliympäristöä. Laitoksessa 

yksilöltä viedään mahdollisuudet toteuttaa itseään, omia roolejaan. Yksilöltä riiste-

tään siviilielämään perustuva käsitys itsestään ja hän kohtaa sarjan nöyryytyksiä, 

halventamisia ja minuuden alennustiloja. (Goffman 1961/1980, 16, 23−24.) Foucaul-

tin (1980, 308) mielestä vankila on näennäisestä epäonnistumisestaan huolimatta 

säilytetty siksi, että sillä on piilossa olevia tarkoituksia. Vankila tuottaa ”varsinaista 

rikollisuutta”, jota voidaan hallita ja joka on laittomuuden erityinen, vähemmän 

vaarallinen muoto. Vankila tuottaa myös lainrikkojia, jotka ovat näennäisesti yh-

teiskunnan ulkopuolella ja muodostavat keskitetysti valvotun ryhmän. (Foucault 

1980, 313.) 

 

Vankilaa ja vankeinhoitoa on aikojen saatossa pohdiskeltu erilaisista näkökulmista 

ja uudistusideoita sekä vaihtoehtoja on esitetty (ks. esim. Palo 1972; Iivari 1982; Pa-

juoja 1995, 1997; Bondeson 2002). Perusongelma on kuitenkin säilynyt. Vankilaan ja 

sen kaksijakoiseen tehtävään liittyy sisäinen ristiriita, jonka seurauksena vankila ei 

onnistu tehokkaasti vähentämään rikollisuutta erityisestävän vaikutuksen kautta, 

kuntouttamalla ja sosiaalistamalla. Pikemminkin rikollisuus lisääntyy (ks. Foucault 

1980, 300−303; Laine 1991, 144–145, 155). Vankilan epävirallisia tuloksia ovat vanki-

laan sosiaalistuminen eli prisonaatio, rikolliset arvot ja normit, alakulttuuristumi-

nen, leimautuminen ja rikollinen ura (Laine 1991, 173). 

 

Eräs tutkimusta varten haastatelluista nuorista osallistui vankilassa kokonaisvaltai-

seen kuntoutusohjelmaan. Hän tiivisti haastattelussa jotain olennaista vankilan 
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luonteesta: ”No kuntoutumista toi on että. Lusiminen1 on sit taas se, vastakohta.” Tässä 

tutkimuksessa lähdetään siitä, että vankilassa on jotain vialla, koska sen tulokset 

eivät vastaa tavoitteita. Vankilan tehtävää ja tuloksia tarkastellaan kasvun ja oppi-

misen näkökulmasta. 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella nuorten vankien arkielämää ja ymmärtää 

ehdottoman vankeusrangaistuksen kasvattavia ulottuvuuksia sekä oppimista vanki-

lassa. Tarkastelun taustana ovat suomalaisen vankeinhoidon tavoitteet. 

 

Tutkimusprosessin alun suunnitelmissa tutkimuskysymyksiä kuvattiin suuntaa-

antavasti. Aihepiiri rajattiin kuitenkin alusta alkaen tarkasti. Aineiston keräämisen 

aikana ja analyysivaiheessa tutkimuskysymykset tarkentuivat. Oppiminen painottui 

formaalisesta oppimisesta informaaliin suuntaan ja sosiaaliset suhteet niin vankilan 

sisällä kuin siviilissä korostuivat. Oppimisen ohella vankilan kasvattavat piirteet 

tuotiin keskiöön. Vankeinhoidon tavoitteiden kasvatuksellisuus ja toisaalta kontrol-

loiva luonne selkiytyi. Tutkimuskysymysten lopullinen muoto täsmentyi aineistoa 

analysoidessa. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on löytää vastaus pääkysymykseen 

Miten vankila kasvattaa? 

Tätä kysymystä lähestytään alakysymysten kautta tarkastelemalla vankeinhoidon 

tavoitteita ja vankilan kasvatuksellisia piirteitä seuraavasti: 

1) Miten vankeinhoidon tavoitteet näyttäytyvät vankilan arjessa nuorten ko-

kemina? 

• Rangaistuksen täytäntöönpanon turvaamisen, 

• haittojen vähentämisen tai minimoimisen ja 

                                                      

1 lusia: suorittaa vankeusrangaistusta, alun perin tarkoittaa edestakaisin kävelemistä, myös esim. istua, 

olla kiven sisällä, nokkia, haukata (Lipsonen 1990, 15, 150, 328) 
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• suoriutumismahdollisuuksien lisäämisen osalta. 

2) Millaisia kasvatuksellisia tekijöitä vankilan arjessa ilmenee? 

 

Johdantoluvussa esitellään tutkimuksen lähtökohdat. Toisessa luvussa kuvataan 

tutkimusprosessin etenemistä ja käytettyjä menetelmiä. Kolmas luku taustoittaa 

tutkimusta vankeinhoidon tavoitteiden ja nuoren lainrikkojan oikeudellisen aseman 

osalta. Luvun lopussa esitellään tutkimukseen osallistuneet nuoret vangit. Luvuissa 

neljä, viisi ja kuusi esitellään löydöksiä ja vastataan tutkimuksen alakysymyksiin. 

Luvussa seitsemän syvennytään vastaamaan pääkysymykseen ja luvussa kahdek-

san arvioidaan tutkimusta kokonaisuutena sekä esitetään jatkotutkimusaiheita. 

 

Uudet vankeuslait tulivat voimaan lokakuun alussa 2006. Raportissa viitataan kui-

tenkin tutkimuksen kannalta olennaiseen aineistoa syksyllä 2005 kerättäessä voi-

massa olleeseen lainsäädäntöön. 

1.2 Tutkimusote 

Tutkimuksen tarkoituksen ja kysymyksenasettelun sekä etsityn tiedon lajin perus-

teella luonnolliseksi lähestymistavaksi valittiin laadullinen tutkimus. Tarkemmin 

määritellen tutkimus on lähinnä hermeneuttis-etnografinen. Yleisen määritelmän 

mukaan laadullinen tutkimus on systemaattinen lähestymistapa, jolla pyritään ym-

märtämään ilmiön laatua tai oleellista luonnetta tietyssä kontekstissa (Brantlinger, 

Jimenez, Klingner, Pugach & Richardson 2005). Usein laadullista tutkimusta kuva-

taan tyypillisten piirteiden kautta, joita ovat Bogdanin ja Biklenin (1998, 4–7) mu-

kaan aineiston kerääminen luonnollisissa tilanteista tutkijan ollessa tiedon keruun 

väline, kuvaileva aineisto, prosessin korostaminen, induktiivinen päättely ja tutkit-

tavien näkökulma (ks. myös Eskola & Suoranta 1998, 15; Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2001, 155). Tietämisen tapaan perustuen laadullista tutkimusta voidaan kut-

sua myös ymmärtäväksi tutkimukseksi (Tuomi & Sarajärvi 2002, 27). 
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Tieteenfilosofisessa perinteessä tutkimus nojaa ihmistieteelliseen tutkimukseen ja 

hermeneutiikkaan. Hermeneutiikalla tarkoitetaan tässä erityisesti tapaa ymmärtää ja 

tulkita. Tulkinta lähtee liikkeelle esiymmärryksestä ja etenee niin sanottuna her-

meneuttisena kehänä aineiston ja tukinnan välillä, ymmärryksen jatkuvasti korjau-

tuessa ja syventyessä. (Ks. Laine 2001; Moilanen & Räihä 2001, 42–51; Tuomi & Sara-

järvi 2002, 31–36.) Etnografisuudella puolestaan viitataan tutkimuksessa korostuviin 

piirteisiin tutkijan taustasitoumuksissa, tutkimuksen tarkoituksessa ja tutkimuspro-

sessin etenemisessä, jotka määrittelevät tutkimusta tarkemmin kuin pelkkä sateen-

kaarikäsite ”laadullinen tutkimus” (ks. Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1994, 

67–112). Etnografia tarkoittaa ihmisistä kirjoittamista (Patton 2002, 81; Metsämuu-

ronen 2005, 207). Atkinson ja Hammersley (1994, 248) määrittelevät etnografisen 

tutkimuksen ominaisuuksiksi halun tutkia tietyn sosiaalisen ilmiön luonnetta, työs-

kentelyn ”ei-strukturoidun” aineiston kanssa, pienen tapausmäärän yksityiskohtai-

sen tutkimisen sekä aineiston analyysin, joka sisältää tulkinnan inhimillisen käyttäy-

tymisen merkityksistä ja tarkoituksista. Etnografiselle tutkimukselle tyypillisesti 

tämän tutkimuksen tavoitteena on inhimillisen ymmärryksen lisääminen. Tutkimus 

lähtee tutkittavan ilmiön sisällöstä pitäen tutkittavien omat kokemukset ja konteks-

tin tutkimuksen selkärankana. Tutkijan tehtävä on ymmärtää tapahtumien merki-

tyksiä tutkittavien näkökulmasta. (Ks. Syrjälä ym. 1994, 68, 77–78.) 

 

Tutkimuksen aineistonkeruuvaihe ei edennyt perinteisen etnografisen tutkimusot-

teen mukaisesti. Etnografiselle tutkimukselle on tyypillistä pitkä kenttätyövaihe ja 

monipuolisten aineistonkeruumenetelmien käyttäminen, yhtenä tärkeimmistä osal-

listuva havainnointi (ks. Syrjälä ym. 1994, 68, 79–85). Tutkimuksen pääasiallinen 

aineisto kerättiin käyttäen menetelmänä teemahaastattelua (ks. Hirsjärvi & Hurme 

2000). Osallistuva havainnointi ei sopinut aineistonkeruumenetelmäksi tutkijan su-

kupuolen, tutkimuskohteen ja rajallisen aikaresurssin vuoksi. Teemahaastattelun 

valinta aineistonkeruumenetelmäksi ei kuitenkaan ollut vain käytännöllinen valinta, 

vaan menetelmä on sopiva kerättäessä monipuolista aineistoa haastateltavien elä-

mästä tietyssä ympäristössä. Menetelmän keskustelunomaisuus ja eteneminen tee-

mojen varassa ilman yksityiskohtaisia kysymyksiä antavat tilaa haastateltavan nä-
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kökulmalle. Syrjälä ym. (1994, 83, 86) toteavat haastattelun olevan osallistuvan ha-

vainnoinnin ja kenttämuistiinpanojen ohella hyvin tyypillinen ja sopiva aineistonke-

ruumenetelmä etnografisessa tutkimuksessa. Menetelmänä he kuvailevat juuri tee-

mahaastattelua (Syrjälä ym. 1994, 86). Kuitenkaan Syrjälän ym. (1994, 88) mukaan 

haastattelu ei yksistään ole riittävä tapa koota aineistoa, vaan etnografiseen tutki-

mukseen kuuluu keskeisesti monipuolinen ja pitkäaikainen aineistonkeruu. 

 

Hermeneutiikassa oletetaan, ettei tutkija voi vapautua ennakkoluuloistaan. Ymmär-

täminen ei koskaan ala tyhjästä, vaan pohjana on aiemmin ymmärretty eli esiym-

märrys. (Laine 2001; Moilanen & Räihä 2001 42–51.) Esiymmärrystä hyödynnettiin 

tutkimusta suunniteltaessa ja teemahaastattelurungon muodostuksessa. Esiymmär-

ryksestä ammennettiin ideoita ja näkökulmia analyysivaiheessa. Sen sijaan aineistoa 

ei tarkasteltu tietyn, ennalta valitun teorian kehyksessä tai hypoteesia testaten. Tut-

kijan esiymmärryksen merkitys tutkimuksessa oli keskeinen, mutta ei rajoittavana, 

vaan tutkimusprosessia rikastuttavana tekijänä. Tällä perusteella päättelyä ei tutki-

muksessa voi pitää induktiivisena, mitä yleensä pidetään laadulliselle tutkimukselle 

tyypillisenä (Bogdan & Biklen 1998, 6–7; Eskola & Suoranta 1998, 19–20; Hirsjärvi 

ym. 2001, 155), mutta ei myöskään deduktiivisena. Grönfors (1982, 33) toteaa puh-

taan induktiivisen päättelyn mahdollisuuden tulleen kyseenalaistetuksi tieteellises-

sä keskustelussa ja esittelee Peircen (1958) kehittämän abduktiivisen päättelyn ide-

an. Abduktiivinen päättely perustuu siihen, että tieteelliset löydöt ovat mahdollisia 

vain, kun havaintojen tekoon liittyy jokin johtoajatus. Uutta teoriaa ei synny pelkäs-

tään havaintojen pohjalta, vaan johtoajatukseen perustuen keskitytään tiettyihin 

seikkoihin. (Grönfors 1982, 33.) Tässä tutkimuksessa päättelyn etenemistä kuvaa 

abduktiivisuus. Kun induktiivisen päättelyn rinnastaa aineistolähtöiseen analyysiin 

ja deduktiivisen päättelyn teorialähtöiseen analyysiin, voi abduktiivisen päättelyn 

kytkeä teoriasidonnaiseen analyysiin (ks. Eskola 2001, 135–140). 

 

Etnografisessa tutkimuksessa rakennetaan tulkintaa, jossa tutkija yhdistää teoreetti-

sen tiedon, oman ja tutkittavien näkökulmat (Syrjälä ym. 1994, 68). Etnografisessa 

analyysissa tulee välttää aineiston luokittelua ulkopuolelta käsin. Analyysi on kult-
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tuurin osien ja niiden suhteiden etsintää ja tuomista esiin niin kuin tutkittavat ne 

käsittävät. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 160.) Aineistoa analysoidessa pyrittiin aineisto 

teemoittelemaan haastateltavien näkökulman mukaisesti, rikkomatta ”luonnollisia” 

yhteyksiä. Tulokset on raportissa esitelty kolmessa luvussa, joissa kussakin käsitel-

lään yhtä vankeinhoidon tavoitetta. Nämä tavoitteet käsiteltiin haastatteluissa yhte-

nä erillisenä teemana. Tavoitteista käydyt keskustelut olivat apuna analyysivaihees-

sa, kun kokonaisuutta hahmotettiin haastateltavien näkökulmasta. Pyrkimyksenä 

oli ymmärtää miten vankilan arjen ilmiöt heidän kokeminaan liittyvät vankeinhoi-

don tavoitteisiin. 

1.3 Katsaus vanki- ja vankilatutkimukseen 

Keskeinen teema vankilatutkimuksessa on viime vuosina ollut vaarallisten tautien 

ja erityisesti HIV:n leviämisen ennalta ehkäisy, johon on ottanut kantaa muun mu-

assa Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization 1993) suositellen 

yleisesti käytössä olevien menetelmien käyttöä vankiloissa. Keskustelun ja tutki-

muksen kohteena ovat olleet erityisesti päihteiden käyttö, huumausaineiden suo-

nensisäiseen käyttöön ja tatuointien tekemiseen tarvittavien neulojen vaihto sekä 

kondomit (ks. Bauserman, Ward, Eldred & Swetz 2001; Este’banez, Zunzunegui, 

Aquilar, Cifuentes & Hankins 2002; Calzavara ym. 2003; Dolan, Rutter & Wodak 

2003; Klitzman ym. 2004; MacDonald 2005; Sarang ym. 2006; Inciardi ym. 2007). 

 

Myös vankien mielenterveyteen liittyviä teemoja on tutkittu paljon (ks. Andersen 

ym. 2000; Fazel & Danesh 2002; Nurse, Woodcock & Ormsby 2003; O’Brien, Morti-

mer, Singleton & Meltzer 2003; Howerton ym. 2007). Nuorten vankien kohdalla tut-

kimuksessa näkyvät samat linjat kuin muissakin vankiryhmissä, mielenterveys (ks. 

Gosden, Kramp, Gabrielsen & Sestoft 2003; Lader, Singleton & Meltzer 2003; Ire-

land, Boustead & Ireland 2005; Sailas, Feodoroff, Virkkunen & Wahlbeck 2005) sekä 

päihteidenkäyttö ja tarttuvat taudit (ks. Cope 2000; Schlapman & Penny 2000). 
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Vankilan erilaisten käytänteiden, projektien ja interventioiden tutkimus on runsasta 

sekä kuntoutuksellisuuden (ks. Greve, Enzmann & Hosser 2001; Rohde, Jorgensen, 

Seeley & Mace 2004; Lazzari, Amundson & Jackson 2005; Forrester-Jones 2006; Lane 

& Lanza-Kaduce 2007) että koulutuksellisuuden osalta (ks. Foley 2001; Leone, 

Krezmien, Mason & Meisel 2005; Torre & Fine 2005). Myös oppimista ja oppimisen 

ongelmia on tutkittu (ks. Snowling, Adams, Bowyer-Crane & Tobin 2000; Samuels-

son, Herkner & Lundberg 2003). 

 

Mainittavan arvoinen nuorten vankien tutkimusprojekti toteutettiin viiden vuoden 

pitkittäistutkimuksena Oregonissa Yhdysvalloissa (ks. Bullis, Yovanoff, Mueller & 

Havel 2002; Bullis & Yovanoff 2002, 2004, 2005; Unruh, Bullis & Yovanoff 2003, 2004; 

Bullis, Yovanoff & Havel 2004; Alltucker, Bullis, Close & Yovanoff 2006). Monipuo-

lisessa projektissa tutkittavina olivat 531 nuorta ja siinä keskityttiin erityisesti pa-

luuseen vankilasta takaisin yhteiskuntaan. Erityispedagogiikan osuus tutkimuspro-

jektissa oli merkittävä. 

 

Rikollisuuden syiden löytäminen on aina kiinnostanut tutkijoita (ks. Laine 1991 36–

49). Mahdollisesti vankilaan johtavaa kehitystä tai rikollisuutta tuottavia tekijöitä 

tutkitaan edelleen (ks. Sprague & Walker 2000; Murray & Farrington 2005; Zhang, 

Barret & Katsiyannis 2005; Tam, Heng & Bullock 2007). Perheeseen liittyvät seikat 

ovat olleet esillä tässä ”syy-tutkimuksessa”, mutta nykyään perhettä tutkitaan myös 

tarkastellen mitä vankeus merkitsee vangin perheelle (ks. Nurse 2001; Hames & 

Pedeira 2003; Cooke 2007; Christian, Mellow & Thomas 2006). Lisäksi perhe on otet-

tu mukaan vankilassa toteutettaviin interventioihin (ks. Perkins-Dock 2001; Keiley 

2002; Keiley 2007). 

 

Suomalaisessa vanki- ja vankilatutkimuksessa ”syy-tutkimusta” on tehty muun 

muassa yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Kääriäinen (1994) syventyi tutkimukses-

saan vankilakierteessä olevien moninkertaisten rikoksenuusijoiden elämäntapaan ja 

uran eri vaiheisiin, tarkastellen poikkeavuutta tuottavia yhteiskunnallisia mekanis-



 

 

17  

 

 

meja. Myös Järvi (1989) tarkasteli yhteiskunnallisia mekanismeja tutkiessaan pro 

gradu -työssä vankien syrjäytymiskehitystä lapsuudesta alkaen. 

 

Suomalaisessa vanki- ja vankilatutkimuksessa tieteenala on usein juuri yhteiskunta-

tieteellinen, esimerkiksi sosiologia tai sosiaalipolitiikka. Kasvatustieteellisessä tut-

kimuksessa vankilaa ja vankeja ei ole tutkittu kovin paljon. Ulvinen (1996b) syven-

tyi väitöskirjassaan vankeinhoidon tavoitteisiin ja kasvatuksellisuuteen vankilassa. 

Tutkimuksen tuloksena oli teoreettinen malli vankilaelämän kasvatuksellisista alu-

eista (Ulvinen 1996b, 248–254). Lahti (2004) tarkasteli pro gradu -työssään vankilan 

arkea vangin näkökulmasta, keskittyen koulutukseen vangin selviytymisstrategia-

na. Myös vankien opiskelukokemuksia vankilassa (Autio & Hautamäki 1991) ja pe-

ruskouluaikana (Rajala 2004) on tutkittu. Samoin on tarkasteltu nuorisovankien elä-

mäntarkoitusta ja arvoja (Turunen & Tuure 1988). 

 

Suomessa nuoria vankeja ovat haastatelleet Kyngäs (2000) ja Iivari (1996) 1990-

luvun alussa sekä Järvinen (1988) 1980-luvun lopussa. Kyngäs (1994) tarkasteli pro 

gradu -työssä nuorten miesvankien elämänvaiheita, vankeusajan kokemuksia ja 

vankeustuomion aikaisia tulevaisuudensuunnitelmia. Väitöstutkimuksessa Kyngäs 

(2000) jatkoi tästä ja selvitti, miten tutkittavien elämä oli jatkunut vankilasta vapau-

tumisen jälkeen. Iivari (1996) tarkasteli nuorisorikollisuutta ja siihen liittyviä yhteis-

kunnallisia ja sosiaalisia instituutioita. Järvinen (1988) puolestaan selvitti pro gradu 

-työssä nuorisovankien selviytymisstrategioita. Vankilaelämän tutkimuksessa tyy-

pillistä on ollut hahmottaa arkea Järvisen (1988) tapaan selviytymis- eli lusimisstra-

tegioina tai -tyyleinä (esim. Lehmikoski 1988; Kääriäinen 1994; Salin 1996; ks. myös 

Kyngäs 2000). 

 

Vankilaa ja vankeuden kokemista on kuvattu myös elämäkertatyyppisissä teoksissa. 

Esimerkiksi Lehmikoski (1992) on koonnut kirjaksi nimimerkki Pertti Kettusen van-

kilasta kirjoittamia kirjeitä. Vangin omaisen näkökulmasta kirjoitti nimimerkki Nik-

ki Pitkäsilta (Pitkäsilta 1991, 1993). Vankikulttuuria kuvaa monipuolisesti Lipsonen 

(1997). 
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Tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään vankilaelämää laadullisella tutkimus-

otteella, keskittyen kasvatuksellisiin piirteisiin. Tarkastelun kohteena on alue, josta 

tutkimustietoa on vähän. Tutkimuksen aihe liittyy Ulvisen (1996b) tutkimusaihee-

seen ja etenkin tutkimuksen suunnitteluvaiheessa sekä vankeinhoidon tavoitteiden 

määrittelyssä nojauduttiin kyseiseen väitöskirjaan. Tutkimuksellinen lähestymista-

pa on kuitenkin erilainen, minkä lisäksi Ulvinen (1996b) käytti vankeinhoidon ta-

voitteiden ilmenemismuotoja tarkastellessaan aineistona vankien, henkilöstön ja 

ulkopuolelta vankilassa työssä käyvien teemahaastatteluja. Tässä tutkimuksessa 

keskitytään nimenomaan nuorten vankien arjen ymmärtämiseen. 
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2 TUTKIMUSPROSESSIN ETENEMINEN 

Tutkimuksen tekeminen oli kuin liikkumista uudella paikkakunnalla, kartan kans-

sa, mutta silti välillä haparoiden, eksyen tai poiketen tarkoituksellisesti suunnitellul-

ta reitiltä. Välillä eksyminen tai tarkoituksellinen utelias irtiotto johtivat uusiin, mie-

lenkiintoisiin näkökulmiin, välillä taas paluuseen harhateiltä häntä koipien välissä 

takaisin edelliseen tutkimusvaiheeseen. (Vrt. Eskola 2001, 135.) Tutkimus – laadulli-

nen tutkimus etenkään – ei etene ennalta määrätyn kaavion mukaisesti, vaan on 

joustava prosessi (ks. Alasuutari 1999, 277; Hirsjärvi ym. 2001, 14–15; Brantlinger 

ym. 2005, 198). Tutkimuksen eri osat lomittuvat toisiinsa monin tavoin (Hirsjärvi 

ym. 2001, 113). Alkuperäiset tutkimuskysymykset voivat aineiston valossa osoittau-

tua itsestäänselvyyksiksi, vääriksi tai mahdottomiksi tutkia. Tutkimuksen lähtökoh-

tia on tarkastettava kesken matkaa ehkä moneenkin kertaan. (Alasuutari 1999, 277.) 

Tutkimuksen uskottavuuden kannalta on oleellista, että tämä harhailu johtaa tieteel-

lisesti pätevään lopputulokseen. Tutkimusprosessin edetessä pidettiin tarkkaa päi-

väkirjaa. Lisäksi eri vaiheet tallennettiin tietokoneelle, jotta peruuttaminen ja uuden 

reitin etsiminen onnistuisi tarvittaessa systemaattisesti. Näillä toimenpiteillä pyrit-

tiin estämään epätieteellistä sekaannusta. Tutkimusprosessin kuvaaminenkaan ei 

näin ollen tapahdu muistinvaraisesti, vaan järjestelmälliseen kirjaamiseen perustu-

en. 

 

Tutkimus sai alkunsa proseminaarista, jossa perehdyttiin vankila- ja vankitutki-

mukseen sekä vankeinhoitoon. Aiheen valinnan myötä alkoi tutkimuskysymyksen 

kehittely, joka jatkui analyysivaiheen loppumetreille. Etnografinen tutkimus käyn-

nistyy usein väljän suunnitelman pohjalta tutkimustehtävän ollessa vain karkeasti 

määritelty (Syrjälä ym. 1994, 81). Tutkimuskysymys rajattiin aluksi jättäen tilaa ai-

neistolähtöiselle tarkentamiselle. Tutkimussuunnitelma sen sijaan oli hyvin tarkka, 

mikä oli tarpeen tutkimuslupaa hakiessa. Tarkka suunnittelu myös auttoi aloittele-

vaa tutkijaa tutkimustyön edetessä, vaikka suunnitelma muuttuikin tutkimuspro-

sessin edetessä. 
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2.1 Kentälle pääseminen 

Ennen aineiston keräämistä haettiin tutkimuslupaa Rikosseuraamusvirastolta ai-

neiston keräämiseen teemahaastattelumenetelmällä neljässä suljetussa vankilassa 

sekä haastateltaviksi valittujen nuorten vankila-asiakirjoihin tutustumiseen (liitteet 

1 ja 2). Vankilat valittiin nuorten vankien lukumäärän perusteella (ks. Muiluvuori 

2005a; 2005b, 5). Tarkoituksena oli saada tietoa nuorten vankien elämästä yleisellä 

tasolla, joten ei ollut tarpeellista tehdä haastatteluja samassa vankilassa. Myös haas-

tateltavien tunnistamisen estäminen olisi ollut vaikeaa, jos haastattelupaikkoja olisi 

ollut vain yksi. Nuoria vankeja on vähän ja ulkopuolisten lisäksi täytyi huomioida 

muut vangit ja vankilan henkilökunta. 

 

Luvan saamisen jälkeen otettiin yhteyttä vankiloiden johtajiin. Varsinaisina yhteys-

henkilöinä toimivat opinto-ohjaaja, sosiaalityöntekijä, suunnittelija tai apulaisjohta-

ja, vankilasta riippuen. Joissain vankiloissa asioitiin usean henkilön kanssa. Yhteys-

henkilölle selvitettiin haastateltavien valintaperusteet ja he etsivät sopivia ehdokkai-

ta. Kullekin vankilalle oli määritelty haastateltavien ihannemäärä vankilukujen ja 

arvioidun tarpeen perusteella. Haastattelumatkojen työteliäisyyden vuoksi haasta-

teltavia etsittiin ensisijaisesti vain kolmesta vankilasta neljännen ollessa varalla. 

Myöhemmin haastatteluja päätettiin tehdä myös neljännessä vankilassa. Syynä oli 

vaikeus löytää sopivia haastateltavia. 

 

Yhteyshenkilöille lähetettiin postitse materiaalipaketti, joka sisälsi saatekirjeen (liite 

3), valmiiksi kopioidut kirjeet nuorille (liite 4), valmiiksi kopioidut esitietolomak-

keet (liite 5), palautuskuoren sekä kopion tutkimusluvasta. Yhteyshenkilöille toimi-

tettiin myös tutkimussuunnitelma, jonka perusteella tutkimuslupa oli myönnetty. 

Yhteyshenkilöt antoivat sopiviksi haastateltaviksi arvioimilleen nuorille kirjeen, 

jossa lyhyesti esiteltiin tutkija ja kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta, haastattelus-

sa käsiteltävistä teemoista sekä haastattelutilanteesta, esimerkiksi että keskustelu on 

ehdottoman luottamuksellinen ja haastattelu nauhoitetaan. Kirjeen perusteella nuo-
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ret joko suostuivat tai kieltäytyivät haastattelusta. Haastateltaviksi suostuneet saivat 

täytettäväkseen esitietolomakkeen, joka osaltaan orientoi ja sitoutti heitä tutkimuk-

seen. Esitietolomakkeista saatiin etukäteistietoa haastateltavista. Lomakkeessa ky-

syttiin muun muassa rangaistuksiin ja koulutustaustaan liittyviä asioita. Yhteys-

henkilö palautti esitietolomakkeet postitse. Sopivien haastateltavien löytymisen 

jälkeen yhteyshenkilön kanssa sovittiin haastatteluajankohdista ja muista tarvitta-

vista käytännön järjestelyistä. Haastattelut toteutettiin kahden viikon aikana loka-

marraskuussa vuonna 2005. 

2.2 Teemahaastattelu 

Bogdanin ja Biklenin (1998, 94) mukaan haastattelu aineistonkeruumenetelmänä – 

laadullisessa tutkimuksessa – on kuvailevan aineiston keräämistä tutkittavien omin 

sanoin, jolloin tutkija voi ymmärtää miten tutkittavat tulkitsevat maailmaa. Pääasi-

allinen tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelu-menetelmää käyttäen (ks. Hirs-

järvi & Hurme 2000). Menetelmän lähtöoletus on, että sillä voi tutkia kaikkia yksilön 

kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita. Haastattelu kohdennetaan tiettyihin 

teemoihin, yksityiskohtaisia kysymyksiä ei ole. Tämä vapauttaa haastattelua ja tuo 

haastateltavien äänen kuuluviin. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastatte-

lumenetelmä. Struktuurin taso viittaa siihen, miten tarkasti kysymykset on muotoil-

tu etukäteen ja toisaalta missä määrin haastattelija jäsentää tilannetta. Teemahaastat-

telu sijoittuu puolistrukturoituna menetelmänä strukturoidun eli lomakehaastatte-

lun ja strukturoimattoman eli avoimen tai syvähaastattelun väliin teemahaastattelun 

ollessa lähempänä strukturoimatonta haastattelua. Puolistrukturoidulla viitataan 

haastattelun aihepiireihin eli teemoihin, jotka ovat kaikille haastateltaville samat. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 43–48.) 

 

Teemarunko (liite 6) suunniteltiin Ulvisen (1996b, liitteet 3 ja 4) tutkimuksessaan 

käyttämien teemojen pohjalta tutkijan esiymmärrystä hyödyntäen. Teemarunko 

laadittiin siten, että se toimi haastattelutilanteessa tutkijan muistilistana. Pääteemo-

jen alle kirjattiin luettelot asioista, joita teemat muun muassa voisivat pitää sisällään. 
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Teemarunkoon tehtiin joitakin lisäyksiä ja tarkennuksia ensimmäisten haastattelu-

jen jälkeen, perustuen haastatteluissa ilmi tulleisiin seikkoihin ja haastateltavien 

olennaisina pitämiin asioihin (liite 7). 

 

Haastattelijan toimiminen vaatii valmistautumista ja roolin pohtimista ennakkoon.  

Kouluttautuminen tapahtui lukemalla menetelmäkirjallisuutta ja aiempien tutki-

musprosessien kuvauksia. Luonnollisesti huomattavaa kehitystä tapahtui varsinai-

sia haastatteluja tehtäessä. Ennen varsinaisia haastatteluja tehtiin yksi esihaastattelu 

(ks. Syrjälä ym. 1994, 87; Hirsjärvi & Hurme 2000, 72–73). Esihaastateltava oli varsi-

naisia haastateltavia hieman vanhempi, muutamia kertoja vankeusrangaistuksen 

suorittanut nuori mies. Esihaastateltava ja tutkija tunsivat toisensa etukäteen. Esi-

haastattelun tavoitteena oli harjoitella haastattelutekniikkaa, testata teemarunkoa ja 

saada selville haastattelun kesto. Lisäksi varsinaisen esihaastattelun jälkeen keskus-

teltiin tutkimussuunnitelmasta ja haastatteluteemoista. 

2.3 Haastateltavien valinta 

Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan yleensä harkinnanvaraisesta näytteestä tai 

otannasta. Pientä määrää tapauksia analysoidaan yksityiskohtaisesti. Tilastollisen 

yleistettävissä olevan tiedon sijaan pyritään ymmärtämään syvällisesti tiettyä ilmiö-

tä. (Eskola & Suoranta 1998, 18, 61; Hirsjärvi & Hurme 2000, 58–59). Kvalen (1996, 

102) mukaan haastateltavien määrä laadullisissa tutkimuksissa on yleensä viisitois-

ta. Haastattelujen toteuttaminen kohtuullisessa ajassa vaati tarkkaa suunnittelua ja 

haastateltavien etsimistä yhtä aikaa eri vankiloista. Haastateltavien tavoittamisessa 

turvauduttiin yhteyshenkilöihin, joille haluttiin antaa tarkat ohjeet sisältäen etsitty-

jen ihanteellisen lukumäärän. Aiempien tutkimusten perusteella (esim. Järvinen 

1988, Lehmikoski 1988, Järvi 1989) ja tähän tutkimukseen käytettävissä olevat re-

surssit huomioiden teemahaastatteluja suunniteltiin tehtäväksi noin kymmenen. 

Aluksi haastateltavien etsiminen eteni hitaasti. Ensimmäiselle haastattelumatkalle 

lähdettäessä oli haastateltavia löytynyt kahdeksan. Määrä lisääntyi kahteentoista. 
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Esitietolomakkeen täytti kolmetoista nuorta, mutta yksi heistä oli siirrettynä eri lai-

tokseen ajankohtana, jolloin haastattelut tehtiin.  

 

Harkinnanvaraisen näytteen edustavuus asetetaan usein kyseenalaiseksi, sillä näyte 

voi sisältää systemaattisen harhan (Hirsjärvi & Hurme 2000, 60). Yhteyshenkilön 

käyttäminen haastateltavien valinnassa oli arveluttava, mutta käytännön syistä pa-

kollinen ratkaisu. Vankilan henkilöstöä ei voi pitää puolueettomana. Haastateltavi-

en valitseminen tietyssä vankilassa oli yhden henkilön vastuulla, joten hänen mieli-

piteillään ja mahdollisilla tarkoitusperillään oli merkittävä vaikutus lopputuloksen 

kannalta. Yhteydenotoissa selitettiin tutkimuksen tarkoitus ja valintakriteerit, minkä 

lisäksi lähetetyllä materiaalilla pyrittiin ohjaamaan valintaprosessia. Vaikka suunni-

telmassa korostettiin, että vankiloita ei käsitellä tutkimuksessa erikseen, oli joillain 

vankilahenkilöstön jäsenillä epärealistisia odotuksia esimerkiksi joidenkin tiettyjen 

toimintamallien arvioinnista tutkimuksessa. Valintakriteerien mukaisten nuorten 

vankien pienen lukumäärän takia yhteyshenkilöiden valikoimismahdollisuudet 

olivat lopulta pienet, joten yhteyshenkilömenettelyn ei voi ajatella vinouttaneen 

näytettä. 

 

Kyngäksen (2000, 103, 122) mukaan vankeuden kokemiseen vaikuttavat muun mu-

assa tuomion pituus, vankeuskokemusten määrä eli kertaisuus, vankilaan joutumis-

ta edeltänyt elämäntapa sekä vangin ikä. Kääriäinen (1994, 66–67) jaottelee rikos-

kierteessä olevat vangit ryhmiin iän ja rikollisen teon suunnitelmallisuuden perus-

teella. Vankilaelämän arkikokemuksiin keskittynyt Ulvinen (1996b, 54) käyttää 

ryhmittelyperusteina ikää ja kertaisuutta. Nuori rikoksentekijä on 15−20-vuotiaana 

rikoksen tehnyt henkilö (NuorRikL 1 §). Virallisissa yhteyksissä (ks. esim. Rikosseu-

raamusvirasto 2006a) nuori vanki tarkoittaa alle 21-vuotiasta. Tämä ikäraja arvioi-

tiin luontevaksi myös tässä tutkimuksessa. Myöhemmin ikärajaa tarkennettiin siten, 

että haastateltavaksi otettiin alle 21-vuotiaiden lisäksi kyseisenä vuotta 21 vuotta 

täyttäneitä. 

 



 

 

24  

 

 

Haastateltaviksi haluttiin rangaistusvankeja, sekä nuoriso- että vankeusvankeja (ks. 

NuorRikL 14–16 §). Tutkintavangit rajattiin pois, koska heidän lähtökohtansa vanki-

lassa ovat erityyppiset kuin muilla (ks. TVA, TVL). Haastateltavia etsittäessä kävi 

kuitenkin ilmi, että suuri osa muuten sopivista nuorista oli vankilassa tutkintavan-

kina, odottaen että tuomio ”tulee alas” hovista. He olivat jo saaneet tuomion käräjä-

oikeudessa, mutta valitusprosessin seurauksena käsittely jatkui ja tutkintavangin 

status säilyi. Tämän seikan huomiotta jättäminen oli virhe. Tutkimusta suunnitelta-

essa ajateltiin tutkintavankeina tutkinnan ajaksi vangittuja. Tuomion saaneet tutkin-

tavangit olisivat sopineet haastateltaviksi. Ero rangaistusvankeihin ei tutkimuksen 

kannalta olisi ollut merkittävä. 

 

Vankilakertaisuudella on merkitystä vankeuden kokemisessa. Tutkimusten (esim. 

Ulvinen 1996b, 54; Kyngäs 2000, 103, 122) ja maalaisjärjen perusteella ensikertaisen 

vangin kokemukset ovat erilaisia kuin useampikertaisen. Haastateltaviksi valittiin 

sekä ensi- että useampikertaisia nuoria vankeja. Tuomion alku on erityisen pelotta-

va ja vaikea vaihe, ennen kuin vankilassa oloon jossain määrin sopeudutaan ja totu-

taan (esim. Järvinen 1988, 27–39; Kyngäs 2000, 103–104). Haastateltavaksi valittavan 

tuli olla suorittanut tuomiostaan vähintään kaksi kuukautta, jotta hän oli selvinnyt 

”alkushokista”. Tuomion pituutta tai vaihetta ei rajattu sen tarkemmin. Edellä mai-

nittujen seikkojen lisäksi haastateltavilta edellytettiin verbaalista ilmaisukykyä. Suu-

rin osa suomalaisista vangeista on miehiä, mutta sukupuolella ei sinänsä ollut mer-

kitystä haastateltavien valinnassa. Sen sijaan haastateltavan tuli kuulua valtaväes-

töön, eli haastateltaviksi ei valittu esimerkiksi romaneja ja maahanmuuttajia. Kult-

tuurierojen arvioitiin vaikuttavan vankilakokemuksiin siinä määrin, että rajaus oli 

tarpeellinen (vrt. Lehmikoski 1988, 37). Romanien olosuhteita suomalaisissa vanki-

loissa on tutkinut muun muassa Lounela (2001). 

2.4 Haastattelujen kulku 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluna. Haastattelupaikka oli suljettu vankila. 

Haastattelutilaan ei voitu paljoakaan vaikuttaa, vaan se riippui vankilan henkilös-
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töstä. Haastatteluja tehtiin luokkahuoneissa, henkilökunnan sosiaalitilassa, toimis-

tossa ja lasiseinäisessä tilassa, jossa vangit muun muassa tapaavat asianajajiaan. 

Kaikissa haastatteluissa tutkija ja haastateltava olivat kahden, eikä keskeytyksiä 

juuri tapahtunut. 

 

Haastateltavat tavattiin ensimmäisen kerran haastattelutilanteessa. Haastattelussa 

vaatii työtä luoda suhde, tutustua ja vapauttaa tutkittava (Bogdan & Biklen 1998, 

94). Bogdan & Biklen (1998, 94) ohjaavat käymään ”small talkia” haastattelun alussa, 

jotta löytyisi jotain yhteistä haastateltavan ja haastattelijan välillä. Tätä vaihetta 

haastattelutilanteessa ei varsinaisesti ollut, vaan heti alussa keskityttiin tutkimuk-

seen liittyviin asioihin. Aluksi haastateltavalle selvitettiin osin jo kirjeessä mainittuja 

asioita: tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, tutkittava voi halutessaan 

jättää vastaamatta kysymyksiin ilman perusteluja ja keskustelu on luottamuksellis-

ta. Tutkimuksen tarkoitus, teemahaastattelun idea ja aineiston käyttö tutkimuksessa 

käytiin läpi, samoin kuin nauhurin käyttö. Haastateltavalle annettiin haastatteluti-

lanteen tueksi runko, johon oli kirjattu pääteemat ja vankeinhoidon tavoitteet (liite 

8). Haastateltavilla ei ollut erityisiä kysymyksiä ennen haastattelua ja kaikki hyväk-

syivät nauhurin käytön ilman muuta. 

 

Tavoitteena haastattelutilanteessa oli tasavertaisen aseman saavuttaminen ja niin 

luottamuksellisen suhteen rakentaminen, kuin lyhyessä ajassa oli mahdollista. Kyn-

gäksen (2000, 54) kokemuksen mukaan tutkijan naiseudesta ja samasta ikätasosta 

haastateltavien kanssa oli haastattelutilanteessa hyötyä. Tässä tapauksessa suku-

puolen osalta voi sanoa, että ei siitä ainakaan ollut haittaa. Haastateltavat ja tutkija 

kuuluivat myös suunnilleen samaan ikäryhmään, mikä auttoi tasavertaisen aseman 

saavuttamisessa. Haastattelun onnistumisen kannalta on tärkeää, että haastattelija ja 

haastateltava puhuvat "samaa kieltä". Kielen käyttö vaihtelee eri sosiaaliluokissa ja 

sivumerkitykset ovat eri ihmisillä erilaisia (Hirsjärvi & Hurme 2000, 53). Haastatte-

lutilanteissa ymmärtämistä helpotti se, että vankilaslangi oli tutkijalle jossain mää-

rin tuttua entuudestaan, vankeustuomioita suorittaneiden henkilöiden kanssa käy-

dyistä keskusteluista ja kirjallisuudesta (esim. Lipsonen 1990; Pitkäsilta 1991, 1993; 
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Lehmikoski 1992). Lisäksi haastateltavat nuoret mukauttivat kommunikaatiotaan 

tutkijan kannalta helpommin ymmärrettäväksi ja selittivät välillä kysymättäkin 

vankilailmaisujen merkityksiä. 

 

Haastattelutilanteessa pyrittiin keskustelunomaisuuteen. Kaikki haastattelut aloitet-

tiin samalla tavalla, eräänlaisella lämmittelyvaiheella, kysymällä nuoren arkipäivän 

ohjelmasta ja aikataulusta. Tämä oli aloituksena onnistunut ja nuoret pääsivät hyvin 

kerronnan vauhtiin. Haastatteluissa keskusteltiin vankilaan tulemisesta, vankilan 

arjesta ja vankilasta vapautumisesta, keskittyen siihen mitä nuoret vankilassa teke-

vät ja toisaalta siihen millaisena he vapausrangaistuksen kokevat. Haastattelujen 

lopuksi keskusteltiin vielä erikseen vankeinhoidon tavoitteista. Käsiteltävien asioi-

den järjestys vaihteli alkua ja loppua lukuun ottamatta haastattelusta toiseen. Kui-

tenkin jokaisen haastateltavan kanssa käytiin läpi jokainen teema. Haastateltavasta 

riippui, kuinka paljon ja kuinka tarkasti mistäkin aiheesta keskusteltiin. 

 

Haastateltavat olivat erilaisia ja osa jännitti paljon. Jännitys korostui usein alussa, 

mikä ei kuitenkaan haitannut haastattelua. Tilanne vapautui keskustelun edetessä. 

Joissain tapauksissa nuori toi itse esille olevansa jännittynyt ja asiasta puhuminen 

helpotti tilannetta. Haastattelujen struktuuritaso vaihteli. Osa haastatteluista oli ”oi-

keita” teemahaastatteluja ja joissain haastatteluissa edettiin kysymys-vastaus-

tyyppisesti. Bogdan ja Biklen (1998, 95–96) kuvaavat haastatteluista saatavaa infor-

maatiota kumulatiiviseksi; kokonaisuus rakentuu erilaisten haastattelujen kiinnitty-

essä toisiinsa ja vain kokonaisuudella on merkitystä. Joistain haastatteluista saa 

enemmän kuin toisista ja intensiteetin taso vaihtelee, mutta silti jokainen haastattelu 

auttaa kokonaisuuden rakentamisessa (Bogdan & Biklen 1998, 96). Syrjälä ym. (1994, 

86) ehdottavat säätelemään ajankäyttöä sen mukaan, ovatko haastateltavat tutki-

muksen kannalta huonoja vai hyviä ”informaattoreita”. Tässä tutkimuksessa haas-

tatteluihin käytetty aikaa ei rajoitettu. Suurin osa haastatteluista kesti tunnista puo-

leentoista tuntiin, mutta esimerkiksi yhteen haastatteluun käytettiin kaksi tuntia ja 

kaksikymmentä minuuttia, sisältäen lyhyen kahvitauon. 
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Kukin haastateltava haastateltiin vain kerran, koska käytettävissä olevat resurssit 

olivat rajalliset. Haastattelujen jälkeen kävi ilmeiseksi, että toinen haastattelu ei olisi 

ollut tarpeen. Kerätty aineisto oli rikasta, monipuolista ja tutkimuksen tarkoitusta 

vastaavaa. 

2.5 Analyysi 

Laadullisessa analyysissä pyritään pääsemään varsinaisten havaintojen eli teema-

haastatteluissa tuotetun puheen taakse (Alasuutari 1999, 149). Syrjälän ym. (1994, 

89) mukaan etnografinen analyysi perustuu usein haastattelurunkoon, mutta on 

ennen kaikkea tutkijan ajattelua ja pohdintaa. Tässä analyysilla tarkoitetaan proses-

sia, joka johtaa ymmärrystä ja tulkintaa korjaten lopulliseen tulkintaan. Hermeneut-

tiselle painotukselle tyypillisesti luokittelua, analyysia ja tulkintaa ei eroteta toisis-

taan (ks. esim. Hirsjärvi & Hurme 2000, 136; vrt. Eskola 2001, 134). Analyysin suorit-

tamisessa on otettu mallia ja ideoita erityisesti Eskolan (2001), Bogdanin ja Biklenin 

(1998, 157–186) sekä Syrjälän ym. (1994) teoksista. 

 

Pääasiallinen tutkimusaineisto koostui teemahaastatteluista. Muuta aineistoa olivat 

esitietolomakkeet sekä haastateltujen vankila-asiakirjoista nimilehden ensimmäinen 

sivu. Yhdentoista haastateltavan nimilehtien ensimmäinen sivu kopioitiin, yhdestä 

tehtiin muistiinpanot. Esitietolomakkeet olivat apuna ennen haastattelua ja haastat-

telutilanteessa. Niiden, samoin kuin nimilehden ensimmäisen sivun tietoja on hyö-

dynnetty haastateltuja nuoria kuvaavassa luvussa. Ensisijaisesti nimilehteä käytet-

tiin nuorten kertomien tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi 

esitietolomakkeen kohdassa ”tuomion pituus” osa nuorista ilmoitti rangaistuksen 

koko pituuden, osa kuinka kauan tuomiosta on vankilassa suoritettava (ks. RTL 2:13 

§; 5:9 §). 

 

Mahdollisimman pian jokaisen haastattelun jälkeen kirjoitettiin muutaman sivun 

mittainen kuvaus haastattelutilanteesta. Se sisälsi havaintoja vankilasta, tietoja tun-

temuksista ja haastattelun tunnelmasta sekä ideoita ja ajatuksia seuraavia haastatte-
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luja ja analyysiä silmällä pitäen. Näitä muistiinpanoja on hyödynnetty analyysivai-

heessa, jolloin ne auttoivat palauttamaan mieleen haastattelutilanteen ja osaltaan 

tukivat nuoren näkökulman pitämistä tulkinnan selkärankana. 

 

Aineiston litteroiminen aloitettiin heti haastattelujen tekemisen jälkeen. Litteroinnis-

sa käytettiin kirjasinlajia Times New Roman, fontin koko oli 12, riviväli puolitoista 

ja sivumarginaalit viisi ja yksi. Näillä asetuksilla puhtaaksikirjoitettua teemahaastat-

teluaineistoa kertyi yhteensä 298 sivua. Aineiston käsittelyn helpottamiseksi jokai-

seen litteroituun haastatteluun laitettiin rivinumerot. Lähinnä tutkijan kokematto-

muuden takia aineisto litteroitiin kokonaan sanasta sanaan. Lisäksi kirjattiin nau-

rahdukset, huokaukset, erityiset äänensävyt, tauot ja muut ymmärtämisen kannalta 

merkittävät seikat. Näin tarkka litterointi ei olisi ollut välttämätöntä, mutta sen 

avulla varmistettiin, ettei mitään olennaista jäänyt litterointivaiheessa aineiston ul-

kopuolelle. Analyysin edetessä tarkka litterointi osoittautui hyödylliseksi, kun haas-

tatteluja lukiessa tilanteet palasivat elävinä mieleen, haastateltavien äänet mukaan 

lukien. 

 

Aineistoa keräämisen aikana aiemmat haastattelut vaikuttivat seuraaviin ja analyy-

sin kannalta alustavaa ajattelutyötä tehtiin koko ajan. Litterointivaiheessa kirjattiin 

samalla ylös kirjoittaessa heränneitä ajatuksia, ideoita ja kysymyksiä. Kuitenkin var-

sinainen ”muodollinen” ja kurinalainen analyysivaihe alkoi vasta aineiston kerää-

misen ja litteroinnin jälkeen. Analyysin eteneminen on kuvattu kokonaisuudessaan 

liitteessä yhdeksän. Kokemuksena tutkimusaineiston analyysiä voi verrata moni-

mutkaisen palapelin rakentamiseen. Valmista mallikuvaa ei ollut, vain ajatuksia 

siitä mitä kuvassa voisi olla. Palapelin palasia oli noin kymmenkertainen määrä 

valmiin kuvan kokoon nähden ja yhdelle palaselle saattoi löytää monta oikeaa paik-

kaa. 
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2.6 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa perinteisten reliabiliteetin ja 

validiteetin käsitteiden sopivuus on herättänyt keskustelua ja niille on esitetty erilai-

sia vaihtoehtoja (ks. esim. Hirsjärvi & Hurme 2000, 185–190; Tuomi & Sarajärvi 2002, 

133–137). Tässä tutkimuksessa luotettavuutta käsitellään Lincolnin ja Guban (1985) 

kehittämien laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteerien pohjalta. Nämä kriteerit 

ovat vastaavuus, siirrettävyys, tutkimustilanteen arviointi ja vahvistettavuus. 

 

Vastaavuudella tarkoitetaan tutkimuksen tekemistä siten, että löydösten luotetta-

vuus ja uskottavuus ovat mahdollisimman hyvät. Tutkijan tuottamien rekonstrukti-

oiden tulee vastata tutkimukseen osallistuneiden konstruktioita (Lincoln & Guba 

1985, 294–316). Tässä tutkimuksessa vastaavuuteen on pyritty tarkkuudella ja sys-

temaattisuudella niin aineistonkeruu- kuin analyysivaiheessa. Haastattelutilantee-

seen valmistauduttiin huolellisesti. Tutkija teki kenttätyön itse, minkä voi arvioida 

lisäävän vastaavuutta. Analyysivaiheessa teemaluokituksia ja tulkintoja tarkastettiin 

ja kyseenalaistettiin etsimällä ristiriitaisuuksia. Raportointivaiheessa löydöksiä ver-

rattiin alkuperäiseen aineistoon. Ylitulkintaa on pyritty välttämään ja raportissa 

tulkintoja pyritään tukemaan runsaalla kuvailulla. Ulkopuolista lukijaa ei käytetty 

löydösten tarkastamisessa, koska alkuperäistä aineistoa ei luottamuksellisuussyistä 

haluttu antaa kenenkään luettavaksi. Vastaavuutta heikentäväksi tekijäksi voi arvi-

oida sen, että tuloksia ei annettu haastateltujen nuorten luettavaksi. Tämä valinta 

perustuu siihen, että nuoret tavattiin erikoisessa ympäristössä, eikä jatkoyhteyden-

otoista keskusteltu. Nuorten jäljittäminen ei olisi ollut hyvän tutkimusetiikan mu-

kaista. (Vrt. Lincoln & Guba 1985, 294–316.) 

 

Siirrettävyys merkitsee mahdollisuutta soveltaa löytöjä toiseen ympäristöön. Tut-

kimuksen tehnyt tutkija ei voi yksin arvioida siirrettävyyttä, vaan sitä arvioi tutki-

muksen löytöjä hyödyntävä henkilö. (Lincoln & Guba 1985, 294–316.) Siirrettävyy-

den rinnalla voidaan puhua yleistettävyydestä. Laadullisessa tutkimuksessa yleis-
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tettävyyden voi jakaa analyyttiseen yleistämiseen ja luonnolliseen yleistämiseen. 

(Syrjälä ym. 1994, 102–103.) Jotta tutkimuksen hyödyntäminen olisi mahdollista tie-

deyhteisön sisällä ja jotta tuloksia voisi siirtää toiseen ympäristöön tai luonnollisen 

yleistämisen periaatteen mukaisesti lukijan omaan kokemusmaailmaan, on tutki-

muksen lähtökohtia ja tutkimusprosessin etenemistä pyritty kuvaamaan selkeästi ja 

yksityiskohtaisesti. Raportin tulososioissa on tavoiteltu aineiston rikasta kuvailua, 

jonka osana raportoinnissa on käytetty runsaasti suoria aineistolainauksia. Analyyt-

tinen yleistäminen toteutuu tutkimuksen tulososioissa, kun havaintojen tasolta 

noustaan teoreettisten käsitteiden tasolle ja löydöksiä yhdistellään dialogimaisesti 

kirjallisuuteen. (Vrt. Lincoln & Guba 1985, 294–316; Syrjälä ym. 1994, 102–103.) 

 

Tutkimustilanteen arviointiin käyvät samat kriteerit kuin vastaavuuden arvioin-

tiin. Lisäksi voi käyttää ulkopuolista aineiston ja analyysin tarkastajaa kattavan ar-

vioin saamiseksi tutkimustilanteesta. (Lincoln & Guba 1985, 294–318.) Vastaavuu-

den arvioinnin yhteydessä käsiteltyjen luotettavuustekijöiden lisäksi oleellista tut-

kimustilanteen luotettavuusarvioinnissa tässä tutkimuksessa on haastattelujen luo-

tettavuus. Se arvioitiin hyväksi. Vaikka haastatteluympäristö oli outo ja monin ta-

voin latautunut, se ei tutkijan kokemuksen mukaan vaikuttanut haastattelutilantei-

siin, molemminpuolista alkujännitystä lukuun ottamatta. Haastateltavat suhtautui-

vat tutkimukseen myönteisesti ja osallistuivat täysin vapaaehtoisesti. Vaarana haas-

tattelussa on suotavien vastausten antaminen, mutta haastateltavien avoimuuden ja 

kerronnan henkilökohtaisuuden perusteella tällaisia piirteitä ei esiintynyt. 

 

Vahvistettavuuden tarkastelussa huomioidaan laadulliselle tutkimukselle tyypilli-

nen subjektiivisuus, jonka vuoksi on tärkeää tiedostaa tutkijan viitekehyksen merki-

tys tutkimukselle (Lincoln & Guba 1985, 294–327). Tutkija oli tutkimuksessa keskei-

nen tutkimusväline, roolin vaihdellessa haastattelijasta tulkitsijaan. Oletuksena on, 

että tämäntyyppisen tutkimuksen tekeminen ja inhimillisen ymmärryksen lisäämi-

sen tavoittelu ei ylipäätään ole mahdollista puhtaan objektiivisesti. Subjektiivisuu-

den avoin myöntäminen ja riittävään objektiivisuuteen pyrkiminen on tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta oleellista. Eskolan ja Suorannan (1998, 17) mukaan objek-
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tiivisuus voi laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaa, että tutkija ei sekoita tutkimus-

kohteeseen omia uskomuksiaan, asenteitaan, arvostuksiaan ja niin edelleen, vaikka 

lopulta tämäkään ei liene mahdollista. Objektiivisuus syntyy oman subjektiivisuu-

tensa tai subjektiivisuuksiensa tunnistamisesta (Eskola & Suoranta 1998, 17). Tutkija 

on jo ennen tutkimusprosessiin ryhtymistä ja tutkimusmatkan aikana pyrkinyt tun-

nistamaan esioletuksiaan ja arvostuksiaan reflektoimalla. Analyysivaiheessa luotet-

tavuutta pyrittiin parantamaan ”intuition ulkoistamisella”, jossa tavoitteena oli teh-

dä intuitiivisesta päättelystä järkeä auttava, ei ohjaava tutkimusväline (ks. Ehrn-

rooth 1990, 33–35). Vahvistettavuuden parantamiseksi on raportointi pyritty teke-

mään tarkasti, selkeästi ja rehellisesti. Tutkijan asemaa, esiymmärryksen merkitystä 

ja tutkimuksen lähtöoletuksia ei ole piiloteltu, vaan niitä on selvitetty raportissa 

avoimesti. Aineiston analyysi on kuvattu huolellisesti raportin liitteenä, jotta lukija 

voi arvioida tutkijan työn laatua ja tutkimuksen luotettavuutta. (Vrt. Lincoln & Gu-

ba 1985, 294–327.) 

2.7 Tutkimuksen eettisyys 

Laadulliseen tutkimukseen yleensä ja haastattelututkimukseen erityisesti liittyy 

erityisiä eettisiä näkökulmia (ks. esim. Kvale 1996, 109–120; Tuomi & Sarajärvi 2002, 

122–130). Tässä tutkimuksen eettisiä kysymyksiä arvioidaan Lipsonin (1994) esittä-

män jaottelun mukaan. Laadullisen tutkimuksen eettiset ongelmat liittyvät infor-

moituun lupaan, petokseen ja piilotutkimukseen, tutkijan velvollisuuksiin tutki-

mukseen osallistuvia kohtaan ja vastavuoroisuuteen (Lipsonin 1994). 

 

Haastateltavien valinnan yhteydessä nuorille kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta, 

aineistonkeruumenetelmästä ja käsiteltävistä teemoista. Tutkimukseen osallistumi-

sen vapaaehtoisuutta korostettiin. Haastattelutilanteen alussa keskusteltiin samoista 

asioista ja korostettiin, että vapaaehtoisuus koskee myös vankilaelämän eri alueista 

kertomista ja yksittäisiin kysymyksiin vastaamista. Haastateltavat olivat tietoisia 

myös tutkimuksen luonteesta opinnäytteenä. 
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Tutkimus ei ollut piilotutkimus, vaan haastateltavat tiesivät osallistuvansa tutki-

mukseen. Vaikka tutkimuskysymykset muotoutuivat tutkimusprosessin aikana ja 

tutkimussuunnitelma tarkentui, voi tutkimuksen arvioida vastaavan alkuperäistä 

tarkoitustaan ja tutkimuksessa on pysytty haastateltavien kanssa läpikäytyjen tut-

kimusehtojen puitteissa. 

 

Tutkijan keskeiset velvollisuudet haastateltavia kohtaan olivat tässä tutkimuksessa 

haastattelujen luottamuksellisuuden säilyttäminen ja henkilökohtaisen loukkaamat-

tomuuden varmistaminen. Haastatteluaineistoa ei ole annettu tutkijan ohella ke-

nenkään toisen kuunneltavaksi tai luettavaksi. Haastattelunauhoitteet ja kaikki 

mahdollisesti haastateltavien henkilöllisyyden paljastava aineisto hävitetään tutki-

musraportin valmistuttua. Raportoinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota nuorten 

anonymiteetin suojaamiseen, mikä oli alusta asti ensisijainen periaate. Raportista on 

häivytetty anonymiteettiä heikentäviä yksityiskohtia. Näin on toimittu myös suori-

en aineistolainauksien kohdalla. Raporttiin ei myöskään ole laitettu sellaisia seikko-

ja, jotka voisivat olla vahingollisia haastateltaville. 

 

Vastavuoroisuuteen liittyy ajatus, että koska tutkija saa osallistujilta arvokkaan ai-

neiston, tulisi hänen puolestaan antaa jotain haastateltaville. Tutkimuksesta ei voi 

arvioida olevan suoranaista etua haastatelluille nuorille. Tärkeänä periaatteena tut-

kimuksen kuluessa oli, että siitä ei myöskään ole heille mitään haittaa. Vastavuoroi-

suusperiaatteen voi ajatella toimivan niiden nuorten kohdalla, jotka olivat erityisen 

myönteisiä tutkimusaiheelle ja kokivat, että sitä tulee tutkia. Tällöin paras asia min-

kä tutkija voi antaa, on hyvä tutkimus. 
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3 VANKEINHOITO JA NUORET VANGIT 

Lait ovat osa yhteiskunnan normijärjestelmää. Normit vaihtelevat ajasta ja paikasta 

sekä monista eri tekijöistä riippuen, eikä normin rikkominen aina ole ehdottomasti 

väärin. Esimerkiksi tappaminen on yleensä rikos, mutta sodassa ei. Rikos syntyy, 

kun normin rikkominen kriminalisoidaan, eli siitä tehdään rikos. (Palo 1972, 12.) 

Kaikkein tärkeimpiä arvoja ja etuuksia loukkaavat rikkeet on koottu rikoslakiin ja 

normeja tehostamaan on määrätty rangaistukset. Rikoksella on muitakin, virallisia 

ja epävirallisia seuraamuksia. Rangaistuksen voi erottaa niistä muun muassa seu-

raavien erityispiirteiden avulla. Rangaistus on viranomaisten lain nojalla määräämä 

oikeudellinen seuraamus. Se tuomitaan tekijälle lain rikkomisen seurauksena, jo 

tehdystä rikoksesta. Rangaistus sisältää aina tekijään kohdistuvan moitteen. Teko 

todetaan vääräksi ja paheksuttavaksi. Siten rangaistus merkitsee kielteisen koke-

muksen tai kärsimyksen aiheuttamista. Rangaistus on epämiellyttävä. (Lappi-

Seppälä 2000, 1–3.) 

  

Yleiset päärangaistuslajit ovat vankeus, sakko, ehdollinen rangaistus ja yhdyskun-

tapalvelu (ks. Lappi-Seppälä 2000, 105–210). Vankeusrangaistus tuomitaan joko 

määräajaksi tai elinkautiseksi. Määräaikainen vankeusrangaistus on vähintään nel-

jätoista päivää ja enintään kaksitoista vuotta tai yhteistä rangaistusta määrättäessä 

viisitoista vuotta. (RL 2:2 §.) Alle kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan tuomi-

ta ehdollisena, ellei yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen edellytä ehdotonta tuo-

miota (EhdL 1 §). 

 

Suomessa keskivankiluku eli vankien päivittäinen keskimäärä vuonna 2005 oli 3888, 

kun se vuonna 2004 oli 3577 (Tilastokeskus 2006). Vankiloiden käyttöaste eli keski-

vankiluvun suhde vankipaikkamäärään vuonna 2005 oli 123,8 prosenttia (Rikosseu-

raamusvirasto 2006a, 45). Vankien lukumäärä laski koko 1990-luvun, mutta kääntyi 

sitten nousuun. Kaikkiaan keskivankiluku on vuodesta 1999 kasvanut 41, 7 prosent-

tia. Sekä ehdottomien vankeusrangaistusten keskipituus että tuomioiden lukumäärä 
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ovat kasvaneet. Läntisen Euroopan maiden vankilukuvertailussa Suomi on hieman 

puolenvälin alapuolella. (Lappi-Seppälä 2006, 337, 343–345.)  

 

Nuoria alle 21-vuotiaita vankeja oli vuonna 2005 päivittäin keskimäärin 99. Heistä 

runsas neljännes oli tuomittu henkirikoksesta tai sen yrityksestä ja vajaa neljännes 

varkausrikoksista. (Rikosseuraamusvirasto 2006a, 36.) Nuorisovankeja oli vuoden 

2005 lopussa yhteensä 66 (Rikosseuraamusvirasto 2006b, 12). Pääsuuntauksena 

nuorten vankien määrästä voi todeta, että se laski 1990-luvulla, eikä ole kääntynyt 

nousuun 2000-luvulla huolimatta yleisen vankiluvun kasvusta (Marttunen 2006, 

358–360). 

3.1 Rangaista vai hoitaa – ideologiat vankeinhoidon taustalla 

Vankeinhoito syntyi vapausrangaistuksen käytön yleistymisen myötä opiksi siitä, 

miten rangaistus tulee panna täytäntöön vankiloissa (Matinpuro 1981, 1). Sana ”cor-

rection” liitetään anglosaksisissa maissa vankiloiden toimintaan. Rankaisemisen 

ohella se merkitsee korjaamista. Suomessa virallinen nimitys on vankeinhoito. Yh-

teiskunnassamme ainoastaan vankiloissa tapahtuu laajassa mittakaavassa pakollista 

aikuisten asennemuutokseen tähtäävää toimintaa. (Palo 1972, 13.) Palon (1972, 13) 

mukaan voimmekin vankiloiden toimintaa tarkastelemalla nähdä, ”mitä keinoja 

ihmiskunta on keksinyt sellaisten jäsentensä kasvattamiseksi, jotka eivät pysty käyt-

täytymään yhteisön laatimien normien mukaisesti.” 

 

Vankeinhoidon historiassa on tasapainoteltu vankilan kahden tehtävän, rankaisemi-

sen ja hoitamisen välillä. Taustalla ovat vaikuttaneet kolme suuntausta, jotka ovat 

löydettävissä niin kriminologiasta, kriminaalipolitiikasta kuin rikosoikeudestakin, ja 

joita kriminaalipoliittisin termein voidaan kutsua nimityksillä klassinen koulukunta, 

hoitoideologia ja uusklassinen koulukunta (Laine 1991, 115; vrt. Lappi–Seppälä 

2000, 102–104). Klassinen koulukunta syntyi 1700-luvun Euroopassa. Valistusfiloso-

fian ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä on vapaa tahto, jonka perusteella hän on 

täysin vastuussa mahdollisista rikollisista teoistaan. Klassinen ajattelu kiinnitti kai-
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ken huomion rikokseen, sivuuttaen rikollisen henkilön yksilönä. Tavoitteena oli 

yksinkertainen ja selkeä järjestelmä, jossa painopiste oli rankaisemisessa. Tätä kautta 

pyrittiin yleisestävyyteen eli pelottamaan ihmisiä olemaan tekemättä rikoksia. (Lai-

ne 1991, 116–117.) 

 

Klassisen ajattelun kritiikki alkoi pian ja kohdistui etenkin äärisovelluksiin, kun 

vapaan tahdon ajattelun mukaisesti muun muassa pikkulapsia ja kehitysvammaisia 

henkilöitä tuomittiin ankarasti vakavista rikoksista. Uudella vuosisadalla kritiikki 

laajeni ja synnytti niin sanotun hoitoideologian. Tämän ajattelun taustalla oli ihmis-

tieteiden voimakas kehitys 1800- ja 1900-luvulla. Huomio siirtyi rikollisesta teosta 

rikolliseen yksilöön. Ajatuksena oli, että yksittäistä rikollista tutkimalla saadaan 

selville hänen rikollisuutensa syy, joka voidaan parantaa. Monia rikollisuuden muo-

toja määriteltiin sairauksiksi. Rangaistuksen tuli määräytyä pikemminkin ihmisen 

taustan kuin rikollisen teon mukaan. Käytännön toiminnassa korostettiin rikollisen 

käyttäytymisen muuttamista eli rangaistuksen erityisestävää vaikutusta. (Anttila & 

Törnudd 1983, 18−19; Laine 1991, 117–119.) 

 

Hoitoideologia oli 1800-luvun lopulla kehittynyt voimakkaaksi suuntaukseksi, mut-

ta sen ajatukset eivät ehtineet vaikuttaa Suomessa vuonna 1889 säädettyyn rikosla-

kiin, joka perustui klassiseen ajatteluun. Sen sijaan jo kaksi vuosikymmentä aikai-

semmin rangaistusjärjestelmän kannalta keskeisissä osittaisuudistuksissa paran-

nusajattelu painottui. Silloin otettiin käyttöön vapausrangaistukselle rakentuva ran-

gaistusjärjestelmä, ja vankeinhoitoon omaksuttiin rikollisen parantamiseen tähtäävä 

progressiivinen järjestelmä. Perusajatus oli, että vangin oikeudet olivat alimmillaan 

vankeuden alussa. Edistyksen eli ahkeruuden ja hyvän käytöksen myötä vangin 

asema vähitellen parani. Vanki eteni luokissa – pakkoluokka, kaksi oppiluokkaa, 

koeluokka – joihin kuuluvilla vangeilla oli erilaisia oikeuksia muun muassa kirjeen-

vaihtoon, tapaamisiin, ostoksien tekoon ja tavaroiden hallussapitoon, luettavan va-

litsemiseen, palkan saamiseen ja rahan käyttöön. Vankilakasvatuksen keinoja olivat 

sielunhoito, opetus, neuvot, yksinäisyys ja työ. (Palo 1972, 30; Matinpuro 1981, 8–10; 

Lappi–Seppälä 2000, 98, 102.) Progressiivisen järjestelmän ohella parannusajattelu 
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näkyi köyhässä Suomessa hoidollisten lähtökohtien sijaan eristämisenä ja pidennet-

tyinä laitosaikoina. Hoidollisuutta edusti lähinnä vain vuoden 1940 parannustavoi-

tetta korostanut laki nuorista rikoksentekijöistä. (Lappi-Seppälä 2000, 102–103.) 

 

Hoitoideologian seurauksena hoidosta tuli usein pakkohoitoa, tuomiot eivät vält-

tämättä olleet määräaikaisia ja rikollisten hoitamiseen käytettiin muun muassa säh-

köshokkeja, aivoleikkauksia ja pakkokastraatiota. Ideologiaan alettiin kohdistaa 

voimakasta kritiikkiä muun muassa oikeusturvaongelmien, mielivaltaisuuden ja 

eettisten kysymysten takia. Menetelmien tehokkuuteen ei uskottu. Kritiikin seura-

uksena oli paluu vanhaan, kun hoitoideologian jälkeen keskeisiksi nostettiin eräitä 

klassisen ajattelun periaatteita. Syntyi uusklassinen koulukunta, jonka aikaa eletään 

yhä. (Anttila & Törnudd 1983, 172−179; Laine 1991, 119–120; Lappi-Seppälä 2000, 

103.) 

 

Uusklassista ajattelua voi pitää kompromissina hoitoideologian ja klassisen koulu-

kunnan välillä. Yksilön vastuu pyrittiin palauttamaan kiinnittämällä huomio jälleen 

rikolliseen tekoon, ei tekijän taustaan. Rangaistus määräytyi vain teon moitittavuu-

den ja tekijän syyllisyyden mukaan. Klassisen ajattelun ääri-ilmiöistä haluttiin pääs-

tä eroon, joten lieventävät asianhaarat ja syyntakeettomuus huomioitiin. Selkeällä 

järjestelmällä pyrittiin takaamaan rikollisten oikeusturva. Rangaistukseen saattoi 

sisältyä hoitavia ja kuntouttavia osioita, kunhan ne perustuivat vapaaehtoisuuteen. 

Rangaistuksen erityisestävyyden painottamisesta palattiin yleisestävyyteen ja järjes-

telmän arvoiksi nostettiin ennustettavuus, yhdenvertaisuus ja seuraamusten suh-

teellisuus. (Laine 1991, 120–121; Lappi-Seppälä 2000, 103; Marttunen & Takala 2002, 

8−9.) Suomessa uusklassisen koulukunnan nousu liittyy vahvasti pakkohoidon vas-

taiseen keskusteluun erityisesti 1960-luvulla (ks. esim. Eriksson 1967). Hoitoideolo-

gian kritiikin myötä vankeinhoidon piirissä suhtautuminen laitosrangaistuksiin 

muuttui ja vankilan epäonnistumista todistavaa tutkimustietoon alettiin huomioida. 

Uusklassisen ajattelun innoittamana vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa koske-

vat säädökset uudistettiin perusteellisesti. Progressiivinen järjestelmä lakkautettiin, 
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ruumiillisista kurinpitorangaistuksista luovuttiin ja siirryttiin yksilajiseen vapaus-

rangaistukseen. (Matinpuro 1981, 11; Lappi-Seppälä 2000, 104–106.) 

 

Uusklassista ajattelua on kritisoitu muun muassa siitä, että yleisestävyyden koros-

taminen tekee rikollisista sijaiskärsijöitä, joiden avulla pelotellaan muita. Vankilan 

kohdalla pelotevaikutusta korostettaessa sivuutetaan se tosiseikka, että vankila tuot-

taa lisää rikollisuutta. (Laine 1991, 121; ks. myös Cohen 1985, 150–152.) Hoitoideolo-

giaa kritisoitiin aikanaan tehottomaksi, mutta viimeaikaiset meta-analyysit ovat 

vahvistaneet, että tiukkojen ehtojen vallitessa uusintarikollisuuteen olisi sittenkin 

jossain määrin mahdollista vaikuttaa vankeusrangaistuksen puitteissa. Onnistuneis-

sa kokeiluissa menetelmät on yleensä sovitettu hyvin tarkasti ohjelmassa mukana 

olleiden henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaan. Parhaiten toimivat kognitiivis-

behavioristiset ohjelmat, jotka tähtäävät rationaaliseen ajatteluun, työssäkäynnin 

tukemiseen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen yhdistellen erilaisia kuntoutuksel-

lisia elementtejä. (Lappi-Seppälä 2000, 76; Marttunen & Takala 2002, 9−10). 

3.2 Vankeinhoidon tavoitteet 

Rangaistuksen tehtävien painottaminen on vaihdellut kriminaalipoliittisten suunta-

usten mukaisesti. Kuitenkin pääperiaatteet ovat säilyneet. Bondesonin (1974, 27) 

mukaan tavoitteet voi ainakin sadan vuoden ajalta tiivistää neljään kohtaan: 

1) sovitus – rikollisen tulee sovittaa rikoksensa, 

2) pelotus – rangaistuksen tulee vaikuttaa pelottavasti sekä rikolliseen it-

seensä että muihin mahdollisiin rikollisiin, 

3) yhteiskunnan suojelu – eristämällä rikollinen yhteiskunnasta voidaan 

yhteiskuntaa suojata jonkin aikaa ja 

4) hoito – rikollinen tulee sopeuttaa uudelleen yhteiskuntaan niin, ettei hän 

enää syyllisty uusiin rikoksiin. 

 

Suomessa vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon kokonaisuudistuksessa vuonna 

1975 johtoajatus vaihtui parantamisesta vapaudenmenetykseen. Käyttöön otettiin 
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niin sanottu normaalisuusperiaate, jonka perusteella vangin tuli muun muassa saa-

da yleistä koulutusta vastaavaa opetusta sekä normaalit terveydenhoito- ja muut 

palvelut. Rangaistusten tehokkuutta ei haluttu painottaa ankarilla oloilla. Säännök-

sissä pyrittiin niin suureen väljyyteen, kuin vankilassa pitämisen varmuus ja laitok-

sen yleinen järjestys huomioiden oli mahdollista. Alun perin asetustasolla tehdyt 

uudistukset tuotiin lain tasolle 1990-luvulla, kun haluttiin korostaa niiden periaat-

teellista luonnetta. Samoihin aikoihin otettiin askel takaisin hoitoajattelun suuntaan, 

kun esimerkiksi vankilassa järjestettävissä toiminnoissa alettiin korostaa vankien 

valmiuksia selviytyä siviilielämässä. (Lappi-Seppälä 2000, 106–109; Oikeusministe-

riö 2006, 24–26.) 

 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain (RTL 1:3 §) mukaan ”rangaistuksen 

täytäntöönpano on järjestettävä siten, että rangaistuksena on pelkästään vapauden-

menetys” ja laitosolot ”on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä vastaamaan yh-

teiskunnassa yleensä vallitsevia elinoloja”. Rajoitusten käyttö sallitaan vain ”siinä 

määrin kuin laitoksessa pitämisen varmuus ja laitoksen järjestys vaativat” (RTL 1:3 

§). Rangaistuksen tavoitteeksi on asetettu mahdollisuuksien mukaan edistää vangin 

sijoittumista yhteiskuntaan ja ehkäistä vapaudenmenetyksestä aiheutuvia haittoja 

(RTL 1:4 §). Toimintaa ohjaavia yleisiä säädöksiä on myös vaatimus vankien oikeu-

denmukaisesta kohtelusta ja ihmisarvon kunnioittamisesta (RTL 1:5 §). 

 

Säädöksiin perustuen Ulvinen (1996b, 14) määrittelee vankilalle kolme perustehtä-

vää, jotka samalla muodostavat vankeinhoidon toiminnalliset tavoitteet: 

1) Rangaistuksen täytäntöönpanon turvaaminen: säilytysvarmuuden ja laitostoi-

mintojen turvaaminen sekä järjestyshäiriöiden ennaltaehkäisy. 

2) Vapaudenmenetyksen haittojen vähentäminen tai minimoiminen: laitoselämän 

normalisointi, yhteyksien säilyttäminen laitoksen ulkopuolelle sekä vankien fyysi-

sen, psyykkisen ja sosiaalisen kunnon ylläpitäminen. 

3) Suoriutumismahdollisuuksien lisääminen siviilissä vankeuden jälkeen: koulu-

tus, työvalmennus, vapauteen valmentaminen sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaa-

linen kuntoutus.  
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Tutkimuksessa tarkastelun kehyksenä toimivat vankeinhoidon tavoitteet näin mää-

riteltyinä. Nuoren vankilaelämää lähestytään erityisesti kasvun ja oppimisen näkö-

kulmasta. Keskeinen on sosialisaation käsite. Sosialisaatiolla tarkoitetaan tässä vuo-

rovaikutuksellista prosessia, jossa yksilö sopeutuu vallitsevaan kulttuuriin ja sosiaa-

liseen ympäristöön, ja jossa samalla tuotetaan kulttuurisia rakenteita (vrt. Durkheim 

1969, 1979; Giddens 1989, 87; Antikainen 1998). Kasvun voi käsittää ihmisen sosiaa-

listumiseksi ja kasvatuksen puolestaan sosiaalistamiseksi (vrt. Antikainen, Rinne & 

Koski 2006, 35). Vankeinhoidon tavoitteet, etenkin toinen ja kolmas, käsitetään 

myönteisiksi kasvatustavoitteiksi, joiden mukaisesti vankia pyritään sosiaalista-

maan yhteiskunnan suuntaan (vrt. Ulvinen 1996b, 15). Vankilalaitoksen luonteen ja 

aiemman kritiikin perusteella oletetaan Ulvisen (1996b, 15) tavoin, että mahdollisesti 

jotkut vankilaelämän piirteet toimivat näiden virallisten tavoitteiden vastaisesti. 

Arjen tarkastelussa pyritään erittelemään tavoitteiden mukaisia ja tavoitteiden vas-

taisia vankilassa vaikuttavia kasvatuksellisia tekijöitä. 

3.3 Nuorten lainrikkojien erityisasema oikeusjärjestelmässä 

Nuoret rikolliset huomioitiin ensimmäisen kerran erillisenä ryhmänä vuonna 1866, 

jolloin täytäntöönpanoasetuksessa määrättiin alle 18-vuotiaat rikolliset sijoitettavak-

si mahdollisuuksien mukaan kasvatuslaitokseen (Tuunainen & Nevalainen 1989, 

38−41). Grönforsin, Lounelan ja Vanhalan (1982, 4–5) mukaan nuorten erityisasemaa 

on perusteltu kolmella pääasiallisella seikalla. Ensimmäinen on olettamus nuoren 

vähäisemmästä syyntakeisuudesta verrattuna aikuiseen. Nuoruus on etsivää ja ko-

keilevaa aikaa, johon normien rikkominen kuuluu. Toiseksi nuoriin ajatellaan voita-

van vaikuttaa kasvatuksellisin ja hoidollisin keinoin tehokkaammin kuin aikuisiin. 

Nuoret halutaan sosiaalistaa yhteiskunnan normeihin. Kolmanneksi nuoren lei-

maamista rikolliseksi pyritään välttämään. Tämä perustuu ajatukseen oikeudellisten 

toimenpiteiden leimaavuudesta ja kielteisistä seurauksista. Vaikutus on sitä suu-

rempi, mitä nuorempana henkilö leimataan. Leimaamisen ajatellaan lisäävän muun 

muassa rikoksen uusimisriskiä. (Grönfors ym. 1982, 4–5 .) Etenkin nuorten tuomit-

semista vankilaan on arvosteltu ja alaikäisten kohdalla sitä on pidetty jopa tarpeet-
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tomana (esim. Grönfors ym. 1982, 10; Tuunainen & Nevala 1987, 62−63; Iivari 1996, 

142−143; Marttunen & Takala 2002, 15). 

 

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa, kun henkilö täyttää 15 vuotta (RL 3:4 §). Nuorella 

rikoksentekijällä tarkoitetaan 15−20-vuotiaana rikoksen tehnyttä henkilöä (Nuor-

RikL 1 §). Nuoren rikoksentekijän asiaa käsiteltäessä on syyttäjän, yleisen oikeuden 

ja vankilaoikeuden perehdyttävä rikoksentekijän henkilöllisyyteen, aiempiin elä-

mänvaiheisiin ja elinoloihin (NuorRikL 23 §). Ehdollisen vankeustuomion tehos-

teeksi nuori rikoksentekijä voidaan tuomita koeajaksi valvontaan. Valvonnan tar-

koituksena on estää uudet rikokset ja tukea tuomittua nuhteettomassa elämässä. 

(NuorRikL 8 §; RL 6:10 §.) 

 

Nuorista rikoksentekijöistä alle 18-vuotiaana rikoksen tehneet ovat nuoria henkilöi-

tä, joita ei saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen muuta kuin painavien 

syiden vaatiessa ja joiden kohdalla noudatetaan lievennettyä rangaistusasteikkoa. 

Nuorelle henkilölle ei voi tuomita elinkautista vankeusrangaistusta. (RL 6:8–9 §.) 

Nuorena henkilönä tehdystä rikoksesta voidaan tuomita nuorisorangaistus, joka 

sisältää valvontaa, sosiaalista toimintakykyä edistävää toimintaa ja työelämään pe-

rehtymistä (NRL 1–2§; RL 6:10a §). Rangaistus voidaan jättää kokonaan tuomitse-

matta, jos ”teon katsotaan johtuneen ymmärtämättömyydestä tai harkitsematto-

muudesta” (RL 6:12 §). Samoin perustein lievissä rikoksissa syyte voidaan jättää 

nostamatta (ROL 1:7 §). Lastensuojelulaissa alle 18-vuotiaat määritellään lapsiksi, 

joiden tekemien rikosten esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä sosiaalilauta-

kunnan tulee pääsääntöisesti olla edustettuna (Lastensuojelulaki 3 §, 15 §). 

 

Nuorille rikoksentekijöille tuomitaan lievempiä rangaistuksia kuin muille. Sekä ran-

gaistuslajit että rangaistusten pituudet tai määrät ovat lievempiä. Nuorille oikeu-

denkäynneissä tuomituista rangaistuksista noin kolme neljäsosaa on sakkoja ja noin 

viidennes ehdollisia vankeusrangaistuksia. Ehdotonta vankeusrangaistusta ja yh-

dyskuntapalvelua käytetään nuorten kohdalla vain vakavimmissa rikoksissa. (Mart-

tunen 2006, 360.) Selvin ero eri-ikäisten rikoksentekijöiden kohtelussa on ehdotto-
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man vankeusrangaistuksen käytössä. Vuonna 2004 alle 18-vuotiaista tuomittiin 

vankilaan yksi prosentti, 18–21-vuotiaista kahdeksan prosenttia ja yli 21-vuotiaista 

14 prosenttia. (Marttunen 2006, 351.) 

 

Nuoren rikoksentekijän joutuessa vankilaan, on vangin iästä ja kehitysvaiheesta 

johtuviin erityistarpeisiin kiinnitettävä erityistä huomiota (RTL 1:5 §). Lapsen oike-

uksien sopimuksen (YK 1989, artikla 37c) mukaan vangitun lapsen eli nuoren henki-

lön kohtelussa on huomioitava hänen ikäistensä tarpeet, ja lapsi on erityisesti pidet-

tävä erillään aikuisista, ellei ole lapsen edun mukaista menetellä toisin.  

 

Kun nuoren rikoksentekijän kuudesta kuukaudesta neljään vuoteen kestävä ehdo-

ton vankeustuomio pannaan täytäntöön, suoritetaan vankilaoikeuden tutkinta. Sen 

perusteella päätetään, suorittaako nuori tuomion nuorisovankilassa vai tavallisessa 

vankilassa. Nuorisovankeuteen määrätään, jos nuori rikoksentekijä on alle 23-

vuotias, ”kehityskykyinen” sekä nuorisovankilassa annettavan kasvatuksen ja ope-

tuksen tarpeessa. (NuorRikL 14−16 §.) Nuorisovankila on erillinen laitos tai laitok-

sen osa, jossa vankityöhön pyritään yhdistämään koulutus ”vangin kykyjä ja tai-

pumuksia vastaavaan ammattiin”. Vapautumisen jälkeen nuorta ohjataan kiinnittä-

en erityisesti huomiota opiskeluun, ammatinvalintaan, kansalaiskasvatukseen, työl-

lisyyteen, asuntoon ja ”muihin vapautumisen jälkeen ilmaantuviin ongelmiin”. 

(RTL 5:2−3, 6, 9 §.) Jos nuori rikoksentekijä määrätään tavalliseen vankilaan, on hä-

net mahdollisuuksien mukaan pidettävä erossa vanhemmista vangeista, ”joiden 

voidaan katsoa vaikuttavan häneen vahingollisesti” (NuorRikL 26 §). 

 

Ensikertaisista vangeista palaa vankilaan noin 40 prosenttia. Heistä neljännes joutuu 

takaisin vankilaan ilman uutta rikosta, suorittamaan tuomiota joka edellistä rangais-

tusta suoritettaessa ei vielä ollut lainvoimainen. Yleinen käsitys vankilakierteeseen 

joutumisen suuresta todennäköisyydestä on väärä ja perustuu siihen, että tietyllä 

hetkellä vankilassa olevista suurin osa on monta kertaa vankilaan palanneita. Ensi-

kertaisista vankilakierteeseen joutuu vain muutama henkilö sadasta. Nuorten koh-

dalla rikosten uusimisriski on kuitenkin suurempi kuin muilla. Useimmat nuoret 



 

 

42  

 

 

palaavat vankilaan ainakin kerran. Seurantatutkimuksen perusteella viiden vuoden 

sisällä vapautumisesta ensikertaista 15–18-vuotiaista takaisin vankilaan palasi yli 90 

prosenttia ja 18–20-vuotiaista lähes 80 prosenttia. (Hypen 2004.)  

3.4 Haastateltavien kuvaus 

Haastatellut nuoret olivat haastatteluhetkellä 18–22-vuotiaita eli syntyneet vuonna 

1984 tai sen jälkeen. Nuorten kotikunnat vaihtelivat sitten, että kaikki läänit Ahve-

nanmaan maakuntaa lukuun ottamatta olivat edustettuina. Eniten haastateltavia oli 

Etelä-Suomen ja Oulun lääneistä. Kaikkien siviilisäädyksi mainittiin nimilehdessä 

”naimaton”. Haastattelussa kaksi nuorista kuitenkin puhui vaimosta. Kaksi muuta 

mainitsi avopuolison ja yksi kertoi lapsestaan. Kahdentoista haastatellun joukossa 

oli yksi nainen. Naisia oli Suomen vankiloissa toukokuun ensimmäisenä päivänä 

vuonna 2005 rangaistusvankeina 169, heistä 15–24-vuotiaita 28. Anonymiteetin suo-

jaamiseksi tulosten tarkastelun yhteydessä ei tehdä erotteluja sukupuolen perusteel-

la. Se ei olisi tarpeen myöskään tutkimuksen tarkoituksen kannalta. 

 

Taulukosta yksi ilmenee nuorten koulutustausta sekä tieto siitä, onko kyseinen nuo-

ri otettu huostaan tai onko hän ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle lastensuojelulli-

sena toimenpiteenä, tai onko hän ollut muuten jossain laitoksessa ennen vankilaan 

joutumista. 

 

TAULUKKO 1 Nuorten (1–12) koulutustausta sekä laitos-, sijoitus- ja huos-

taanottokokemukset 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

peruskoulu  
suoritettu 

● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● 

erityisopetus  ● ● ● ● ●  ●   ● ● 

ammatilliset  
opinnot 

●      ●  ● ● ●  

työvoimakoulutus ●            

muu laitos, sijoi-
tus, huostaanotto 

● ●  ● ● ●  ●    ● 
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Peruskouluaikana erityisopetukseen osallistuneilla nuorilla oli kokemusta erityis-

luokista, erityiskoulusta, osa-aikaisesta erityisopetuksesta, toiminnallisesta projek-

tista ja perhekodissa annettavasta erityisopetuksesta. Ammatilliset opinnot huomi-

oitiin vain niiltä nuorilta, jotka olivat opiskelleet toisella asteella vähintään vuoden. 

Kukaan nuorista ei ollut suorittanut toisen asteen opintoja loppuun. Nuorten koke-

muksissa muista laitoksista, sijoituksista ja huostaanotoista tulivat esiin lastenkoti, 

päihdehoitolaitos, päihdepsykiatrinen osasto, koulukoti, perhekoti ja vastaanottoko-

ti. 

 

Nuorten elämänhistoriat eivät olleet teemahaastattelussa varsinaisesti aiheena, mut-

ta haastattelun aikana moni nuori kertoi elämästään ennen vankilaan joutumista. 

Seuraavassa on ote yhdestä tarinasta. 

”Tausta on että pikkupojast asti tuolla kaduilla norkoillu ja tehny kaikennäköst 

tyhmää. Sit päihdeongelma siinä. Jostai kakstoistvuotiaast asti. Sit siit poliisin 

kaa paljo tekemisis, lastensuojelut ja nää. Päihteist pääsin sitte eroon joskus, no 

nyt ollu kolme vuotta ihan täysin, ennen vankilaan tuloo jo niinku. Pääsi eroo 

niistä ja, mut sitte jotenki ei niinku kuitenkaa päässy takas raiteille. Kaiken nä-

köst rikollist toimintaa siin sit. Ja jonku verra, jotai tuomioit sit koko ajan tuli 

ja. Sit tuli toi tapaus tossa mist mä nyt istun.” 

Haastateltavat olivat nuoria vankeja. Raportissa kirjoitetaan nuorista. Tarkoituksena 

ei ole häivyttää sitä tosiasiaa, että haastatellut henkilöt olivat vankilassa. Sen sijaan 

halutaan korostaa, että he eivät ole ”vain” vankeja. Haastatteluhetkellä vankilalaitos 

määritteli laajasti nuorten elämää ja teki heistä vankeja. Raportissa haluttiin nuori-

termin valinnalla pitää esillä, että haastatellut henkilöt ovat kokonaisia ihmisiä. 

Vankeja he ovat hetkellisesti. 

3.4.1 Kokemuksia muista rangaistuslajeista 

Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta muista rangaistuslajeista ennen ehdotonta 

vankeusrangaistusta. Yleisin rangaistus Suomessa on sakko, toiseksi yleisin ehdolli-
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nen vankeus (ks. Lappi-Seppälä 2006, 289–291). Sakkorangaistuksia nuoret eivät 

maininneet esitietolomakkeessa, eikä niistä myöskään puhuttu haastatteluissa. 

Mahdollisesti sakkoa ei koettu varsinaisesti rangaistukseksi tai sitä pidettiin hyvin 

vähäpätöisenä seuraamuksena. 

 

Ehdollista vankeusrangaistusta nuoret eivät kokeneet rangaistuksena. Pikemminkin 

ehdollisen tuomion saaminen oli ollut helpotus. Ehdollista tuomiota ei mietitty sen 

enempää, eikä se nuorten mukaan ollut juuri hidastanut heidän rikollista toimin-

taansa. ”No ehdolliset toimii pelkästää kannustimena, (…) ehdolliset antaa suoraa sellasen 

kuvan et joo, et tääl saa tehdä ihan mitä tahansa.” Samansuuntaisia olivat nuorten ko-

kemukset yhdyskuntapalvelusta, jota kuitenkin pidettiin opettavana ja parempana 

rangaistuksena kuin sakkoa tai ehdollista vankeutta. Ehdolliseen tuomioon liittyvät 

valvontatapaamiset olivat jääneet monilta nuorilta käymättä ja yhdyskuntapalvelu 

suorittamatta. ”Sehän oli vaa hyvä asia et sai jotain ehdollista tai yhdyskuntapalvelua. Et ei 

niit oo paljon tullu mietittyä sillon. Tekisin asiat toisin nytte jos ois siviilissä mutta siihen ei 

oo mahollisuutta.” Vankilassa yhdyskuntapalveluun suhtauduttiin eri tavoin kuin 

siviilissä. Yksimielisesti kaikki rangaistuksen suorittamisen kesken jättäneet olisivat 

nyt suorittaneet yhdyskuntapalvelun mielellään, kun rangaistusta vertasi vankilassa 

olemiseen. 

 

Rikoksesta todennäköisin syin epäilty henkilö voidaan määrätä pidättämisen tai 

vangitsemisen sijasta matkustuskieltoon, kun ankarin rikoksesta säädetty rangaistus 

on enemmän kuin vuosi vankeutta ja on todennäköistä, että epäilty lähtee pakoon 

tai jatkaa rikollista toimintaa. Matkustuskiellossa oleva ei saa poistua määrätyltä 

paikkakunnalta tai alueelta, paitsi saadessaan erityisestä syystä luvan. Lisäksi mat-

kustuskiellossa olevan voi velvoittaa olemaan tiettyinä aikoina tavattavissa tai il-

moittautumaan poliisille tai oleskelemaan sairaalassa tai laitoksessa. (Pakkokeinola-

ki 2:1–2 §.) Eräälle nuorelle matkustuskielto – joka ei edes ole rangaistusmuoto – oli 

merkinnyt todellista, erityisestävästi vaikuttavaa rangaistusta. 
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”Matkustuskielto se sit oli et, sitä kautta se oma ymmärrys löyty. Siin rajotettii 

jo sit elämää niin paljo. (…)Sitä sit, seurataa sen verran tarkasti et ei sellasest 

voi lipsua eikä kyl kannatakaa, et se rangaistus on sit yleensä tänne tulo suo-

raan siitä. (…) Se oli, mun mielest se on kaikkein kovin rangaistus ollu mikä 

mul oli et. Ku on tuol siviilielämässä, ni on kaikki huokuttimet mut mihinkää ei 

itte pääse mukaa. Se siin niinku toimii opettavaisena. Kaverit aina lähti, lähti 

sit minne lähtiki ni itte joutu jäämää kotii. Kyllä siinä sit tuli paljo mietitty, et 

voi helvetti et ku tällanenki on, tällase rangaistuksen on ittellee hankkinu.” 

3.4.2 Tämänhetkiset vankeusrangaistukset 

Puolet nuorista oli saanut meneillään olleen tuomionsa pääasiallisesti väkivaltari-

koksista ja puolet omaisuusrikoksista. Moni omaisuusrikoksista pääosan tuomiosta 

saaneista mainitsi syyllistyneensä myös muun tyyppisiin rikoksiin. Kuviosta yksi 

ilmenee nuoren vankistatus (NV nuorisovanki tai VV vankeusvanki), vankilakertai-

suus sekä rangaistuksen pituuteen liittyvät tiedot kuukausina ilmoitettuna. 
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Kuviosta ilmenevä suoritettavan rangaistuksen pituus perustuu siihen, että nuori-

sovanki pääsee yleensä ehdonalaiseen suoritettuaan rangaistuksesta yhden kolmas-

osan. Muuten ehdonalaiseen vapauteen voi päästä, kun tuomiosta on suoritettu 

kaksi kolmasosaa. Jos vanki ei kolmeen vuoteen ennen rikosta ole ollut vankilassa 

eikä ole ollut vankilassa eristettynä pakkolaitokseen, hän voi päästä ehdonalaiseen 

suoritettuaan tuomiostaan puolet. (Ks. RTL 2:13 §; 5:9 §.) Ensikertaisiksi ilmoitetuis-

ta nuorista kahdella oli esimakua vankilasta tutkintavankeusajalta ja yksi oli ollut 

aiemmin sakkovankina. Kolmesta uusijasta yksi oli vankilassa toista ja kaksi kol-

matta kertaa. Yhteensä nuorilla oli kokemuksia kymmenestä eri vankilasta, joten 

tutkimusaineisto ei rajoitu pelkästään niihin neljään vankilaan, joissa haastattelut 

suoritettiin. 

 

Yksi kuviossa vankeusvangiksi ilmoitetuista nuorista oli vankilassa tutkintavanki-

na. Tutkintavankiasema johtui siitä, että käräjäoikeuden tuomio oli valituksen jäl-

keen hovioikeudessa käsittelyssä. Haastateltavia etsittäessä tutkintavangit rajattiin 

pois. Kyseinen nuori oli kuitenkin täyttänyt esitietolomakkeen ja valmis haastatte-

luun. Vankistatusta lukuun ottamatta hän täytti valintakriteerit. Tässä tilanteessa 

arvioitiin, ettei nuoren tutkintavankistatus ollut este osallistumiselle. Raportissa 

tutkintavankia ei erotella mitenkään rangaistusvangeista. Kuviossa ilmoitetut tiedot 

perustuvat käräjäoikeuden tuomioon, kuten haastateltava itsekin ne haastattelussa 

toi esiin. 

 

Nuorista yksi oli tullut suorittamaan meneillään olevaa rangaistusta määräaikana. 

Pääasiallisesti vankilaan oli tultu kahta väylää. Tyypillisesti vakavista väkivaltari-

koksista nuoret olivat jääneet kiinni heti tekopaikalta tai pian teon jälkeen. Poliisi-

kuulustelujen ja muutaman sellissä vietetyn yön jälkeen nuoret oli vangittu. He oli-

vat olleet tutkintavankeudessa ja jääneet oikeuskäsittelyn jälkeen suoraan suoritta-

maan vankeusrangaistusta. Toinen perusmalli oli, että nuorilla oli ollut niin sano-

tusti haku päällä2. He olivat odottaneet siviilissä tuomion täytäntöönpanoa. Ilmoite-

                                                      

2 haku, haut = etsintäkuulutus (Lipsonen 1990, 75) 
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tun ajan tullen he eivät olleet menneet vankilaan, vaan pakoilivat poliisia ja jäivät 

sitten jossain vaiheessa kiinni. 

 

Teon ja tuomion täytäntöönpanon välinen aika voi nuorten kokemusten perusteella 

olla pitkä, esimerkiksi puolitoista vuotta. Nuoret kritisoivat pitkiä käsittelyaikoja 

voimakkaasti. Täytäntöönpanoa odottaessa oli koettu, ettei millään ole mitään väliä, 

eikä mihinkään kannata ryhtyä. Välinpitämätön asenne ja eläminen ”kuin viimeistä 

päivää” johtivat helposti lisääntyviin ongelmiin ja uusiin rangaistuksiin. Vaikka 

rangaistuksen toimeenpanoa pitäisi nuorten mielestä nopeuttaa, ei silti ollut tyypil-

listä hakeutua vapaaehtoisesti vankilaan, kun aika lopulta koitti. Vankilaan ei men-

nä, sinne joudutaan. 
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4 RANGAISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANON TURVAAMINEN 

Vankilassa pannaan täytäntöön ehdoton vankeusrangaistus. Vankeinhoidon en-

simmäinen tavoite juontuu tästä perustehtävästä. Rangaistuksen täytäntöönpano 

tulee turvata. Tämä tarkoittaa vankilan toiminnan kannalta sitä, että vangit saadaan 

pysymään laitoksessa, toiminta etenee suunnitellusti ja järjestyshäiriöitä ennaltaeh-

käistään (vrt. Ulvinen 1996b, 14). Tavoitteen toteuttaminen merkitsi nuorille varsi-

naista rangaistusta eli vapaudenmenetystä, ja lisäksi erilaisia kielteisiksi koettuja 

piirteitä vankilan arkielämässä. Näitä olivat muun muassa eristäminen, säännöt, 

rajoitukset, rangaistukset, valvonta ja kuri. 

 

Vankila on totaalinen laitos, jossa vangin persoonallisuus muuttuu ja hän kasvaa 

ymmärtämään sosiaalisesti vankilan elämää (Ulvinen 1996b, 15). Goffmanin 

(1961/1980) mukaan totaalisille laitoksille tyypillisiä piirteitä ovat eristyneisyys ul-

komaailmasta, kaikkien toimintojen - nukkuminen, työ ja vapaa-aika – tapahtumi-

nen samassa paikassa, asukkien ja henkilökunnan välillä vallitseva kahtiajako, päi-

västä toiseen samanlaisena toistuva ohjelma, yksilön pienet valinnanmahdollisuu-

det sekä se, ettei perhe-elämälle ole sijaa (Goffman 1969, 7–12). Tässä luvussa keski-

tytään totaalisen laitoksen luonteeseen ja pyritään hahmottamaan mitä sen rajoitta-

vat piirteet merkitsevät nuoren vankilaelämässä. 

4.1 Alkushokki ja sopeutumisjakso 

”Sellane tilanne et tuntu et elämä loppuu just siihen paikkaan.” Kun ihminen joutuu 

vankilaan, hänen elämässään tapahtuu suuri muutos. Vapaudenriiston merkitys on 

kiistatta kielteinen. Nuorten kokemusten mukaan vankilaan tuleminen usein jännit-

tää ja pelottaa. Vankilaan joutuminen ei varmasti ole kenellekään helppoa, mutta 

aikaisempi vankilakokemus auttaa. Ensikertalaisen kuva vankilasta voi olla epäto-

dellinen, perustuen elokuviin tai siviilissä kuultuihin kauhujuttuihin. Tutuilta saatu 

realistinen etukäteistieto lievittää pelkoja. 
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Etenkin ensikertalaisille tuomion alku oli ollut shokki. ”Sittehä siin tottakai oma pää 

alkaa kehittelee kaikennäköstä. Sitä alkaa luulemaan kaikkee pahaa, ku jokaisellahan on se 

oma kuva vankilasta. (…) Kyl se pelotti tulla sillai, jännitti ja, mut kyl se silti kiinnostiki 

nähdä. Nähdä et millane paikka oikein on.” Vankilan pelotevaikutuksen heikkeneminen 

tapahtui kuitenkin nopeasti nuorten huomattua, ettei vankila niin kovin pelottava 

paikka olekaan. 

 

Vankilaan tuloon kuuluvat alkumuodollisuudet, kuten haastattelut, lääkärintarkas-

tus, omaisuuden tarkastaminen ja listaaminen, sekä valokuvien ja tietojen ottami-

nen. Niiden jälkeen nuori sijoitetaan osastolla. ”Kait sitä sitten niinku tajuaa viimestää 

että, on niinku linnassa.” Goffmanin (1969) mukaan yksilön elämässä aiemmin itses-

tään selvät kulttuuriset piirteet häviävät, kun hän joutuu totaaliseen laitokseen. Ai-

emmin hänen persoonansa oli osa siviilimaailma, jossa kokemuspiiri vahvisti käsi-

tystä itsestä, ja jossa hän hallitsi keinoja, joilla puolustaa minuuttaan. Laitokseen 

saapuessa aiemmin itsestään selvä käsitys itsestä tuhotaan, kun yksilö kohtaa sarjan 

”minuuden alennustiloja, halvennuksia, nöyryytyksiä ja häväistyksiä.” Minuutta 

systemaattisesti loukkaavat prosessit ovat totaalisissa laitoksissa melko vakiot. Nii-

hin kuuluu muun muassa eristämisen myötä tapahtuva aiempien roolien särkymi-

nen sekä ”sisäänkirjautumismenot”, joilla Goffman (1969, 14) tarkoittaa nuorten 

kuvaamia alkumuodollisuuksia. (Goffman 1969, 12–19.) Näin yksilön muuttaminen 

vangiksi alkaa heti porttien sulkeuduttua. 

 

Vankeusajan vaikein vaihe on nuorten mukaan tuomion alku. Luonnollisesti en-

simmäinen kerta koettiin pahimmaksi, toisella kerralla tilanne oli ennestään tuttu. 

Ensimmäisiä kuukausia kuvattiin rauhoittumisen ja tottumisen ajaksi, jolloin sivii-

lielämä pyörii vielä elävänä mielessä ja uusi ympäristö on vieras. ”Se on aluks aika 

rankkaa. Sanosko näin että ensimmäinen kuukausi on semmonen just hankalin, että siinä 

kerkee niinku tottua talon tavoille. Tietysti ku ei aluks tunne juuri ketään. Ja ohan se tietysti 

eristyksissä oleminenki aluks pieni shokki. Siihen nyt tietysti ajan kanssa tottuu.” Hiljalleen 

nuoret mukautuivat ohjelmaan, pääsivät mukaan rytmiin ja tutustuivat vankitove-

reihin. He oppivat talon tavoille: aikataulun, säännöt, vankila-alueen ja eri toiminto-
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jen tapahtumapaikat sekä tuntemaan henkilökuntaa, mutta myös, missä pöydässä 

kannattaan istua ja missä ei. Arki lähti sujumaan, kokemusta kertyi ja vankilaelämä 

alkoi edetä rutiinilla. Alkuaikaan kuuluu nuorten mukaan myös niin sanottu hy-

väksyminen. Vankilassa ollaan tietty aika ja se johtuu omasta toiminnasta. Vankilas-

sa oleminen on tilanne, jossa häviötä ei voi enää kieltää (Järvinen 1988, 29). 

 

Alkushokkia ja tottumis- tai sopeutumisjaksoa on kuvattu samansuuntaisesti muis-

sa tutkimuksissa (ks. esim. Järvinen 1988, 27–39; Kyngäs 2000, 103–104). Lusiminen 

helpottuu, kun vankilaelämään oppii (Järvinen 1988, 32; Kyngäs 2000, 104). Ulvisen 

(1996b) määrittelemistä vankilan kasvatuksellisista alueista ensimmäinen osuu tä-

hän ajanjaksoon. Vanki kohtaa käytännössä ensimmäisen vankeinhoidon tavoitteen, 

rangaistuksen täytäntöönpanon turvaamisen. Hän pyrkii laatimaan elämissuunni-

telman, joka sopii muuttuneeseen elinympäristöön. (Ulvinen 1996b, 249–250.) 

 

Heti vangin saavuttua rangaistuslaitokseen on hänelle annettava tietoja vankien 

oikeuksista ja velvollisuuksista, samoin kuin laitoksen oloista (VHA 4 §). Nuoret 

korostivat tottumisjaksossa erityisesti muihin vankeihin tutustumista ja talon tavoil-

le oppimista, mikä tapahtui ilmeisen nopeasti. Jos vankilassa oli nuorelle jollakin 

tapaa tuttuja henkilöitä, he auttoivat alkuun. Usein tutustuminen muihin oli tapah-

tunut juuri kysymis- ja neuvontatilanteissa. Nuorten kokemusten mukaan ko-

keneemmat vangit alkavat opastaa ensikertalaista heti vankilaan tullessa, joissain 

tapauksissa jo vankilaan kuljetuksen aikana. Vankilaan tullessa tietoa saa myös ”vi-

rallisia” kanavia pitkin, infotilaisuuksista ja kirjallisista ohjeista, joita joissakin van-

kiloissa jaetaan, tai ainakin on tarkoitus jakaa. Paljon joutuu kyselemään, sekä hen-

kilökunnalta – erityisesti vartijoilta – että muilta vangeilta. Henkilökunnalta saatu 

tieto on tässä yhteydessä ”virallista”, he edustavat laitoksen tavoitteiden suuntaista 

toimintaa ja tieto on tässä mielessä ”oikeaa”. Ulvisen (1996a, 53) mukaan vankilan 

henkilökunta pyrkii varmistamaan ainakin laitoksen toimintasääntöjä koskevan 

tiedon oikeellisuuden. Toisaalta tiedon jakaminen on epäjohdonmukaista, opasvih-

koa ei aina muisteta antaa, useampikertaisen kohdalla oletetaan, että vanki ei tarvit-
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se ohjausta eikä ensikertalaisellekaan välttämättä muisteta painottaa kaikkia asioita. 

(Ulvinen 1996a, 53.) 

”Ja eikä siel niinku, ei siel niinku vartijat. Vartijat ku mä tulin sinne ne sano et, 

tai eka katto papereit et aha, ensimmäist kertaa et tää on aika kova pudotus sit 

tähä yhteisöö. Sit ne sano vaa, et tääl kannattaa sit pitää huoli omista asiois-

taan. Ei niinku kertonu sit mitää muuta.” 

Vartijoilta kysyttiin etenkin käytännön asioihin liittyviä kysymyksiä ja myös saatiin 

niihin liittyvää tietoa. Kuitenkin yleinen kokemus oli, että vartijat eivät opasta tar-

peeksi tuomion alussa. Joissain tapauksissa oli koettu tämän olevan tarkoituksellis-

ta: ”Ne haluaa vaan että oppii ajan kanssa.” Oppiminen itse merkitsee muiden vankien 

opastuksella tapahtuvaa oppimista. Tietoa vankilassa saadaan siis sekä ”virallisia” 

(infot, oppaat, henkilökunta) että ”epävirallisia” (muut vangit) reittejä. Nuoret ko-

kivat epävirallisen tiedon tärkeämmäksi ja siihen luotettiin enemmän. ”Ei noilla var-

tijoilla nyt sillee oo aikaa alkaa ohjailemaan tuolla käytävillä että mihinkä pitäis mennä ja 

neuvomaan että. Ja muilla vangeilla nyt on sellasta käytännönläheistä kokemusta tietysti 

kaikista asioista. Mitenkä asiat sitte hoietaan.” Nuorten saaman ”virallisen” tiedon voi 

ajatella edustavan vankilan virallisten tavoitteiden mukaista toimintaa ja tätä kautta 

yhteiskunnassa vallitsevaa valtakulttuuria. ”Epävirallinen tieto” – se missä pöydäs-

sä kannattaa istua ja miten asiat oikeasti vankilassa hoidetaan – puolestaan edustaa 

vankien kulttuuria eli vankilan sisällä vallitsevaa alakulttuuria. 

 

Rikollisuuden kontrollointiin tarkoitetut laitokset ovat keskeisessä roolissa rikollis-

ten alakulttuurien synnyssä ja uusiutumisessa (Laine 1991, 70). Brake (1980, vii) on 

määritellyt alakulttuurin synnyn yritykseksi ratkaista yhteiskunnallisten rakentei-

den ristiriidoista syntyviä, kollektiivisesti koettuja ongelmia. Alakulttuurit luovat 

kollektiivisen identiteetin muodon, jonka avulla yksilö voi saada identiteetin, kun 

sitä ei saada yhteiskuntaluokan, koulutuksen tai ammatin avulla (Brake 1980, vii). 

Alakulttuurin tehtävänä yksilötasolla voidaan siis pitää identiteetin luomista, vah-

vistamista ja koossa pysymistä vaikeassa tilanteessa (Laine 1991, 70–71). Totaalinen 
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laitos pakottaa ihmisen määrittelemään itsensä uudelleen, jolloin alakulttuuristumi-

sesta muodostuu väistämätön selviytymiskeino. (Vrt. Goffman 1961/1980, 24–40; 

Brake 1980, Laine 1991, 70–71). 

 

Nuorten sosiaalistuminen vankikulttuuriin oli alusta asti voimakasta. Sitä voi pitää 

myös tarkoituksenmukaisena. Lusimisen tekeminen helpommaksi edellyttää vanki-

laelämään oppimista, mikä tapahtuu kokeneempien vankien opastuksella. Alakult-

tuuriin sosiaalistumista edesauttaa epävirallisen tiedon valta-asema vankilaan tulta-

essa. Nuoren sosiaalistuessa alakulttuuriin se samalla säilyy ja uusiutuu (vrt. Durk-

heim 1969, 1979; Iivari 1996, 32; Antikainen 1998; Giddens 1989, 87). 

4.2 Mitä lusiminen on? 

”Arkihan alkaa sillä että herätys on seittemältä, tarkastus siinä, sit mennään 

syömään. Siin on puol tuntia aikaa syyä sitte, vetää työkamppeet päälle, puolen 

aikaan kävellään tänne. Täällä sit alkaa tää ohjelma. (…) Nii ja sit on tietysti 

ruokailu (…), puolelta päivin käyään syömäs, tullaan takas tänne. Ja neljän 

maissa, neljän jälkeen loppuu tää ja mennää taas syömään vankilalle. Siel on sit 

avo-osastolle tai puoliavo-osastolle ovet auki iltaseittemään asti et sit pelaillaan 

pleikkaria ja tällee. Siin voi meijän kerroksella pyöriä kavereitten kanssa. Seit-

temältä sitte, ovet lätkästään kiinni ja siinä on sitte omaa aikaa katella telkkarii 

ja näin poispäin.” 

Vankilaelämälle on tyypillistä tarkka aikataulu ja toistuva päiväohjelma. Vangin 

päivän sisältöön vaikuttaa mahdollinen osallistuminen vankilassa järjestettävään 

toimintaan eli työhön, koulutukseen tai muuhun toimintaan, mikä käytännössä tar-

koittaa kuntoutusta. Viikonloppuna päiväohjelma on hieman erilainen, toimintaa ei 

järjestetä ja ruokailuja on vain kaksi, aamulla ja päivällä. Tapaamiset ovat viikon-

loppuna. ”Kyllähän se aika vähän hitaammin menee viikonloppusin. Kyllähän se nyt, aika 

menee siinäkin että kavereitten kans tekemistä. Pleissteissonia lähinnä. Käytännössä.” 
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Ovien aukioloajat riippuvat osastotyypistä. Suljetulla osastolla sellin ovi on kiinni 

yli 20 tuntia vuorokaudessa, avo-osastolla ovet ovat auki aina tai ainakin koko päi-

vän. Väliin mahtuu puoliavo-osasto, jossa ovet ovat auki esimerkiksi toisesta ruo-

kailusta iltaseitsemään. Vankilassa voi olla erityisiä osastoja vangeille, jotka osastol-

ta poiston uhalla sitoutuvat päihteettömyyteen ja virtsa- tai sylkinäytteen antami-

seen tai puhalluskokeen tekemiseen pyydettäessä (RTL 2:9 §). Puoliavo-osastoihin ja 

avo-osastoihin liittyy nuorten kokemusten mukaan yleensä päihteettömyyteen si-

toutuminen. Päihteetön osasto voi olla myös niin sanotusti kuntouttava osasto, jol-

loin osaston toiminta rakentuu kokonaisvaltaisen kuntoutusohjelman ympärille. 

Vanki voidaan tietyin perustein tai vangin omasta pyynnöstä – jos siihen on perus-

teltu syy – pitää erillään muista (ks. RTL 3:9, 9a §). Erillisosasto eli lisko3-osasto on 

pelkääjävangeille tarkoitettu muusta vankilan toiminnasta erillään oleva osasto. 

Myös kuntouttava osasto voi olla erillinen. Vangit eivät ole tekemisissä muiden 

kuin oman osaston vankien kanssa. Nuorilla oli kokemusta kaikista mainituista 

osastotyypeistä. 

 

”Sitä saattaa joskus ku on vaikka päiväunilla, ni yhtäkkiä herätä sillee et tajuu et ei helevetti, 

mä oon linnassa.” Vankilassa eristettynä oleminen masentaa, vituttaa4 ja ahdistaa. 

Hermot ovat kireällä. Alkuun pääsyn jälkeen rangaistuksen suorittaminen kuitenkin 

helpottuu. Vanki oppii lusimaan. Kääriäisen (1994, 139) mukaan lusiminen viittaa 

ajan kuluttamiseen vankilassa mahdollisimman helposti, mutta myös vankilaelä-

män tuottamiin paineisiin, joihin jokaisen vangin on sopeuduttava parhaaksi kat-

somallaan tavalla (ks. myös Kyngäs 2000, 121–122). Tässä lusimisella tarkoitetaan 

vankeusrangaistuksen suorittamista kokonaisuutena, jossa aika toki on merkittävä 

tekijä jo siitä syystä, että rangaistus määritetään nimenomaan ajallisesti. Lusiminen 

on ajan kuluttamista, minkä lisäksi vankilan luonne äärimmäisen kahlehtivana ym-

päristönä tuo lusimiseen selviytymisaspektin. 

                                                      

3 lisko = toisia pelkäävä ja pakoilemaan joutuva vanki, myös ”sisilisko”, voidaan asuttaa vankilassa 

omalle osastolleen (Lipsonen 1990, 13, 147) 

4 vituttaa = ilmentää huonoa oloa, vangin vitutus erikseen vrt. siviilit, mahd. pohjimmiltaan kyse ma-

sennuksesta (Lipsonen 1990, 19) 
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Vankien selviytymisstrategioita ja lusimistyylejä on kartoitettu useissa tutkimuksis-

sa (ks. esim. Cohen & Taylor 1972/1986; Järvinen 1988; Lehmikoski 1988; Kääriäinen 

1994; Salin 1996; Kyngäs 2000; Lahti 2004). Tässä haastateltuja nuoria ei tyypitellä 

tyylin tai strategian mukaan, eikä myöskään luoda nuoren vangin ideaalityyppejä. 

Sen sijaan kuvataan nuorten kokemuksissa ilmeneviä, onnistuneen lusimisen kan-

nalta merkittäviä tekijöitä, joita voi kutsua selviytymiskeinoiksi. Keskeistä on mah-

dollisimman tehokas ajan kuluttaminen, ajattelematta oleminen ja oikea asennoitu-

minen rangaistuksen suorittamiseen. 

 

Vankilan arki on tylsää. ”Samanlaista täällä on joka puolella, vaihtelua kaipaisi, ei jaksa 

enää olla.” Pahimmiksi puoliksi mainittiin vapauden menetyksen lisäksi muun mu-

assa elämän sisällöttömyys ja toimettomuus. Päivät seuraavat toisiaan samanlaisina. 

Ajankuluksi katsotaan televisiota ja pelataan pelikoneilla. Viikon kohokohta voi olla 

kanttiinissa käynti. Ääriesimerkki on suljetulla osastolla makaaminen, mikä tuomi-

on alkuajoilta oli tuttua lähes jokaiselle. ”Siin vaipuu semmoseen jonkunlaiseen koomaa. 

Et ku menee niinku kaikki rytmit iha sekasin. Nukku varmaa päiväst joku, ei nyt niinku 

hyvää unta mut et oli jonkunlaises horrokses vittu viistoist tuntii siinä ja sit katto telkkarii. 

Et se on ihan.” 

 

Lusiminen on pääasiassa ajan kuluttamista ja vangin päivän voi katsoa rakentuvan 

erilaisista ajan kuluttamiseksi tapahtuvista toiminnoista (vrt. Järvinen 1988, 77–83; 

Kääriäinen 1994, 136–139). Vangille aika ei ole resurssi vaan ongelma, josta halutaan 

päästä eroon mahdollisimman nopeasti (Kyngäs 2000. 121). Mitä helpommin ja 

huomaamattomammin ajan saa kulumaan, sen parempi. Vaikeinta on suljetulla 

osastolla. Ovien ollessa auki voi vaikka poiketa vankitoverin sellissä kahvilla ja jut-

telemassa. Kahvi ja tupakka ovat nuorten mukaan vankilassa merkittäviä ajankulu-

tushyödykkeitä, joihin kahvia juovat tai tupakkaa polttavat käyttävät suuren osan 

rahoistaan. 

 

Vankilassa järjestettävään toimintaan osallistumisen yleinen syy oli saada jotain 

tekemistä. ”Mä kuukauen olin, makoilin sellissä, päivät oli niin pitkiä ja ei mittään tekemis-
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tä ollu. (…) Että ajankuluksi tuota teen sillai että kuluu aika.” Jotkut nuorista olivat on-

nistuneet järjestämään itselleen jopa niin paljon tekemistä, että päivät kuluivat van-

kilassa nopeammin kuin siviilissä. Ajankuluttamisen merkitys näkyi myös nuorten 

hallussa olleissa tavaroissa. Vangit saavat tietyin edellytyksin pitää hallussa henki-

lökohtaisia käyttöesineitä (ks. RTL 2:6 §; VHA 35 §; Määräys 13/011/99). Haastatellut 

luettelivat useimmiten sellissään olleesta omaisuudesta ensimmäisenä viihde-

elektroniikan. Televisioita ja elokuvia katseltiin vankilassa paljon, niin yksin sellissä 

kuin yhdessä muiden kanssa. Toinen suursuosikki oli pelikone. Lukeminen, musii-

kin kuuntelu ja kirjeiden kirjoittaminen olivat yleisiä ajankulutusmuotoja etenkin 

ovien ollessa suljettuina. 

 

Vankilaelämälle tyypillinen tarkka – ja tylsä – päiväohjelma voi olla ajankulkua no-

peuttava tekijä, ainakin kun siihen liittyy ajattelematta oleminen. ”Paljon helpompaa 

on, jos jättää niinku aivot narikkaa. Et ei ota niin raskaasti tätä lusimista et tää on paljon 

keposammin menee tää aika.” Toistuva rytmi sai nuorten mukaan päivät kulumaan 

nopeammin, menemään ohi ikään kuin huomaamatta (vrt. Järvinen 1988, 88). Ajat-

telematta oleminen liittyi lusimiseen myös toisella, hyvin merkittävällä tavalla. Van-

kilassa ei nuorten kokemusten mukaan ole hyvä ajatella siviilielämää. ”No kyllä sitä 

alussa niinku funtsii mutta kyllä se sitte unohtuu. Tai ei nyt unohu mut sillee, on niinku 

että ei ajattele ollenkaa, tai koettaa olla ajattelematta liikaa.” Ajan kuluessa siviilielämää 

ajattelematta oleminen tuli osin itsestään, etenkin jos nuori oli onnistunut täyttä-

mään päivänsä tekemisellä. Ajattelematta oleminen ei kuitenkaan ollut helppoa. 

Etenkin yksin ollessa ajatukset karkasivat siviilielämään, läheisiin ihmisiin ja vapau-

tumiseen. Nuorten pyrkimyksenä oli kuitenkin ajatella siviilielämää mahdollisim-

man vähän. Vankilassa on hyvä elää päivä kerrallaan itseään toistavaa vankilaelä-

mää, ajattelematta sen enempää mennyttä kuin tulevaakaan. 

 

Oikea asenne merkitsee myönteistä suhtautumista. Vankilaelämästäkin voi yrittää 

löytää hyviä puolia. Nuorille tyypillinen ajattelutapa oli vankeusrangaistuksen 

mieltäminen mahdollisuudeksi aloittaa uusi elämä. ”En tiiä missä sitä ois jos ei ois, ois 

siviilissä ja ois jatkunu se elämä mikä oli.” Pitkän tuomion voi ajatella olevan parempi 
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kuin lyhyt, koska sen kuluessa ehtii miettiä elämäänsä ja tulevaisuutta. Vankilajak-

son voi mieltää kuntoutusjaksoksi. Vaikka täydellinen vapauden puute ja laitoksen 

totaalisuus olivat raskaita koettelemuksia, ajatteli moni nuori oman vankilan olevan 

muita vankiloita jollakin tavalla parempi. ”Kyllähän siis Suomen vankilas on tosi hyvät 

oltavat niinku siinä mielessä että täällä saa ruokaa, oikeestaan ihan tarpeeks, ja kumminki 

jotain harrastusmahdollisuuksia aika paljo että. (…) Ihan hyväs asemassa ollaan niinku 

Suomessa sillä mallilla.” Ylipäätään vankilaan sopeutumista pidettiin asennekysy-

myksenä, ja asennoituminen on ”itsestä kiinni”. Vaikka valinnanmahdollisuuksien 

voi totaalisessa laitoksessa ajatella olevan olemattomia, korostui nuorten kokemuk-

sissa mahdollisuus vaikuttaa itse omaan hyvinvointiin ja lusimisesta selviytymi-

seen. Sellissä ei ole pakko maata, vaan voi käydä ulkona ja harrastaa. Oikein asen-

noituva vanki keskittyy hyviin puoliin ja tekee olostaan olosuhteisiin nähden par-

haan mahdollisen (vrt. Järvinen 1988, 51–53). 

 

Järvisen (1988, 74–98) mukaan kapinoinnilla on merkittävä osa nuorisovangin sel-

viytymisstrategiassa (ks. myös Lehmikoski 1988, 56–58). Tässä tutkimuksessa avoi-

mesta kapinasta ei ollut merkkejä. Useimmat haastatellut nuoret eivät olleet tuomi-

onsa aikana syyllistyneet rikkeisiin, tai ainakaan he eivät olleet jääneet kiinni. Varsi-

naisista kurinpitotoimista oli kokemusta vain yhdellä nuorella. Rikkeen syy liittyi 

ajankuluttamiseen, ei aktiiviseen vastarintaan. ”Ehkä se on ku tääl on niin tylsää ni, saa 

vähän jotain toimintaa. (…) Tietenki se jännitys mitä siin tulee, jääkö kii vai ei. Se se var-

maan se syy on.” Kuitenkaan oikean asennoitumisen ei voi ajatella tarkoittavan 

myönteistä suhtautumista itse vankilaan tai vankeusrangaistukseen. Kyse on vanki-

lassa vietetyn ajan merkityksellistämisestä omassa elämässä ja sellaisesta suhtautu-

misesta, ettei tiili niin sanotusti pääse puremaan5 ja laitos alistamaan liiaksi. 

                                                      

5 tiili puree = pitkäaikaisen vankilassaolon vaikutus psyykeen (Lipsonen 1990, 257) 
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4.3 Totaalinen laitos 

Vankeinhoidon ensimmäinen tavoite toteutuu nuorten mukaan hyvin. ”No vartijoita 

ja kameroita ja kaikkee on joka paikassa että. Kaltereita riittää ja sillee.” Nuorten kokemus-

ten mukaan vangit pysyvät vankilassa suhteellisen hyvin, vaikka vankilapakoja 

joskus onkin. Laitoksen toiminnan suunniteltu eteneminen puolestaan on kyseen-

alaista. Nuorilla ei yleensä ollut tietoa suunnitelmista tai toiminnan perusteista. ”No, 

kylhä se sinänsä suunnitellusti et, vangit on niitte, siel minkä ne haluu ni sellissä ja suun-

nillee käy vessaski sillon ku ne haluu ja. Kyl se kutakuinki noin menee.” Goffmanin (1969, 

9–10) mukaan tiedonkulun rajoittaminen etenkin asukkeja koskevien suunnitelmien 

osalta on tyypillistä totaalisissa laitoksissa ja se luo pohjaa asukkien ja henkilökun-

nan väliselle etäisyydelle ja asukkien valvonnalle. Nuoret kokivat olevansa vanki-

lassa muiden ihmisten armoilla. Vessassa käyminenkin on muiden päätäntävallassa. 

 

”Noi järjestyshäiriöt ennaltehkästää sillee et, jos tulee jotai hämminkii ni ne pistää sut val-

miiks jo rundii. Ne niinku ennaltehkäsee sen sillee ettei tuu mitää. Korotat ääntä vartijoille 

ni voi olla et sä lennät toisee taloon jo.” Järjestyshäiriöiden ennaltaehkäisystä nuorilla 

oli paljon käytännön kokemusta, samoin kuin mielipiteitä sen toimivuudesta. Ylei-

senä ennaltaehkäisyn keinona mainittiin vankien sijoittelu. ”Että, sillä tavalla että on 

nuo eristyssellit jos tulee jotain, vasikoita, raiskareita, tämmösiä.” 

4.3.1 Oikeudettomuus 

Vankilan arkeen kuuluu paljon erilaisia tarkastuksia ja kontrollitoimia, joiden koh-

teena nuoret olivat kerta toisensa jälkeen. Näitä ovat muun muassa laissa määritel-

lyt erityistarkastus, henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus (ks. RTL 2:9b §; VHA 7, 

7a, 7c §). Jos vangilla epäillään olevan luvattomia aineita tai esineitä kehossaan, hä-

net voidaan eristää, kunnes luvattomat aineet tai esineet ovat poistuneet elimistöstä 

(RTL 9d §; VHA 7b §). Vangin saa kahlehtia karkaamisen estämiseksi kuljetuksen 

aikana tai vakavan väkivallan hillitsemiseksi. Kahlehtimisen sijaan väkivaltaisuutta 

voidaan hillitä sijoittamalla vanki yksinäishuoneeseen. (RTL 2:11 §.) 
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”Kyllähän täällä tietysti ni, ihmisarvo on aika heikko että. Kaiken maailman 

ratsioita ja virtsanäytteitä saa antaa ja, että ei niinku ihmistä pidetä juuri mi-

nään tuolla että. Ei hirveesti oikeuksia oo. (…) Tietysti jos jotain rikkeitä on ta-

pahtunu ni välttämättä ei tutkita ihan loppuun asti kaikkia, pelkkä epäilys riit-

tää aina sitte johonki rangaistustoimenpiteisiin. Että ei niinku pääse itteesä 

puolustamaan aina. Et välttämättä ihan loppuun asti.” 

Vankilan arkielämää määrittävät monet säännöt ja rajoitukset. Sääntöjen perusteista 

nuorilla ei välttämättä ollut tietoa. Kuri koettiin tiukaksi. Selittäminen ei auta, vaan 

rike on rike. Tarkoittamatta tehdyistä rikkeistä rankaiseminen koettiin erittäin epä-

oikeudenmukaiseksi. 

 

Jos vangin epäillään olevan päihteiden vaikutuksen alaisena, voidaan ottaa virtsa- 

tai sylkinäyte tai tehdä puhalluskoe. Jos vanki kieltäytyy, häneltä voidaan ottaa ve-

rinäyte. Virtsa- tai sylkinäyte tai puhalluskoe voidaan määrätä ehdoksi valvomat-

tomalle tapaamiselle, poistumis-, opinto- ja siviilityöluvalle sekä osallistumiselle 

laitoksen ulkopuoliseen tilaisuuteen. (RTL 2:9 b §.) Positiivisen näytteen antaneelle 

vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus, ja edut voidaan evätä. Kieltäytymi-

nen ei ole peruste kurinpitorangaistukselle, mutta kieltäytymisenkin perusteella 

edut voi peruuttaa. (Määräys 6/011/99.) Nuorilla oli kokemuksia tilanteista, joissa he 

eivät olleet pystyneet antamaan virtsanäytettä. Tämä oli tulkittu testistä kieltäyty-

miseksi. ”Mä olisin päässy (eri paikkaan), tai mut määrättii sinne, mut sit siin on se kusi-

testi ennen sitä. No mul ois kyl negatiivinen näyte ollut, mut se on et, ku siin on kaks kolme 

pamppuu eessä kattomassa ku pitää kusta. Jännitin siinä sit liikaa enkä kyenny oikei siihen. 

Se on nii vastenmielinen tilaisuus. Et sit se ei.” 

 

Nuoret kokivat menettäneensä vankilassa kaikki oikeutensa. Oikeusturvaa pidettiin 

heikkona. Yksityisyyttä ei koettu olevan oikeastaan lainkaan. Rankaisemisessa, val-

vonnassa ja kontrollissa ei koettu olevan rajoja, vaikka virallisesti kaikesta on ole-

massa tarkat säädökset. ”(Pahinta on) jatkuva valvominen ilman vapautta. (…) Vaikka 
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mihin päin pään kääntää ni kamera tulee vastaan. (…) No vessassa on (yksin). Ja sellissä on 

mutta ku sitäkään ei koskaan tiiä kuunteleeko ne keskusradion kautta.”  

4.3.2 Rangaistukset 

Kurinpitorangaistus voidaan määrätä, jos vanki rikkoo vankilan järjestystä, poistu-

mis-, siviilityö- tai opintoluvan ehtoja tai tekee vankilassa rikoksen, josta yleisen lain 

mukainen seuraamus on sakko. Kurinpitorangaistukset ovat 1) varoitus, 2) oikeuk-

sien menetys, 3) yksinäisyys ja 4) suoritetun ajan menetys, kun vankia rangaistaan 

yksinäisyydellä. Vähäisestä rikkomuksesta voidaan antaa muistutus. (RTL 2:10 §.) 

Oikeuksien menetys voidaan määrätä enintään 30 vuorokaudeksi ja yksinäisyys 

enintään 20 vuorokaudeksi (RTL 2:10a §). Oikeuksien menetys voi koskea tavaran 

ostoa ja hallussapitoa, rahavarojen käyttöä tai osallistumista vapaa-ajan toimintaan 

(RTL 10 §). 

 

Kurinpitorangaistuksista rundissa6 suoritettavasta yksinäisyydestä oli omakohtaista 

kokemusta yhdellä nuorista. ”Se on aika masentavaa. Se on semmoi selli, siin on, tulee 

ovest sisää, sit siin on semmoi tosi pieni tila, sit on kalterit, ja sit siit kalteriovest tullaa sisää, 

sit siel on niinku palju, siel kulmas ja sit on betonisänky mis on semmoi kuminen patja. Et 

mitää muut siel ei oo.” Hänen kokemuksensa mukaan yksinäisyyteen eristäminen ei 

ole tehokas rangaistus. Kun nuori joka tapauksessa oli vankilassa, ei ollut merkitys-

tä oliko rundissa vai muualla. Määräajan kuluttua sieltä pääsi kuitenkin pois, eikä 

enimmäisrangaistus – nuoren mukaan viikko kulumatonta7 – ollut kovin paljon. 

 

Kaikkein tehokkaimpana rangaistuksena nuorten kokemuksissa ilmeni saavutettu-

jen etujen menettäminen. Esimerkiksi tappelun seurauksena saattoi olla siirto eri 

paikkaan, minkä koettiin ehkäisevän järjestyshäiriöitä. Uhkana oli rangaistukseksi 

koettu siirto aiempaa huonompiin olosuhteisiin. Kuntouttavalta osastolta joutui 

                                                      

6 rundi = eristysselli, grundi, kivijalka, pohja vrt. ruots. grund = pohja, alusta (Lipsonen 1990, 225) 

7 kulumaton = eristyssellirangaistus, jota ei lasketa rangaistusajaksi (Lipsonen 1990, 128) 
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nuorten mukaan pois jos mokasi8, millä ei välttämättä tarkoitettu päihteisiin retkah-

tamista. ”Tost oli yks sälli lentäny just pois, puhelun takii kun oli jotain siinä säheltäny.” 

Etuihin puuttumalla voitiin toteuttaa myös kollektiivirangaistus: 

”Yks kaveri vaan yks kaunis päivä tossa oli silmä mustana, eikä itekkään suos-

tunu kertoo kellekään et kuka sitä on lyöny. Se sitte sen osasto sulettiin, se oli 

kans puoliavo-osasto. Siitä meni sitte pariks viikoks sillee ovet kiinni ettei enää 

pietty ovia auki muuta ku ruokailun aikana. Siihen sitte närkästyy muutkin 

vangit, varmasti puuttuu siihen, tollaseen riitelyyn sitte. Sillä sitte kaikille tu-

lee, harmia siitä.” 

Saavutettujen etujen menettäminen eri muodoissaan ei ole varsinainen kurinpito-

toimi, mutta nuoret kokivat sen tehokkaaksi rangaistukseksi. Kuitenkaan epäviralli-

sia rangaistuskeinoja ei kyseenalaistettu, mikä kertoo nuorten kokemasta oikeudet-

tomasta asemasta vankilaympäristössä. Etujen menettäminen liittyy vankilaelämän 

progressiiviseen luonteeseen, johon paneudutaan seuraavassa. 

4.3.3 Ehdollisuus 

Vankilassa ei voi itse päättää omista asioistaan. Nuoret eivät kokeneet voivansa vai-

kuttaa arkielämään liittyviin päätöksiin. Asioita voi tuoda esiin, esimerkiksi il-

maisemalla halukkuutensa osallistua vankilassa järjestettävään toimintaan, mutta 

muut päättivät asian etenemisestä. Nuoret kokivat voivansa tehdä vain yhden pää-

töksen: ”En mää kyllä koe, mitenkää sillee että mulla ois henkilökohtasesti mahollisuuksia 

vaikuttaa omaan elämään. Muuten ku sillä että on, on kunnolla eikä tee virheitä. Jättää niin-

ku pamput sillee rauhaan. Ne vittumaiset.” 

 

Nuorten valinta- ja vaikutusmahdollisuudet vankilassa kaventuivat siihen, että he 

voivat itse päättää olivatko ”kunnolla” vai eivät. Vankilaelämän ehdollisen luonteen 

vuoksi omaa tilannetta oli mahdollista parantaa tätä kautta. Virallinen progressiivi-

                                                      

8 mokata = pilata, tehdä virhe (Lipsonen 1990, 163) 
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nen järjestelmä eli vankeuden ehdollinen eteneminen poistettiin vankeinhoidosta 

vuonna 1975. Kuitenkin vankilassa on nuorten kuvausten perusteella edelleen käy-

täntönä ehdollisuus, kun henkilöstön määrittelemä ”hyvä käytös” palkitaan erilai-

silla eduilla. 

”No sitä ennen mä en oikeestaan tehny mitään et tuolla sellissä olin vaan. Vielä, 

suljetulla osastolla sillee että oli ovet kiinni just niinku kakskytkaks tuntia päi-

vässä että ruokailun ajaks vaan sitte ovet auki et syömässä pääs käymään. Sen 

kaks kuukautta olin sellasella osastolla. Mutta mutta, luottamuksen arvonen ol-

lu, sit tulee näitä etuuksia pääsee, avoimille osastoille ja, kursseille ja lomille ja 

noin poispäin että. Ihan omalla käytöksellä on mahollisuus vaikuttaa. Täällä 

elämisen laatuun.” 

Nuorten mukaan vankilassa on suotavaa olla aktiivinen ja ilmoittaa halukkuutensa 

työhön tai koulutukseen. Päihteettömyyteen sitoutumalla voi päästä avoimempaan 

ympäristöön. Hyvin käyttäytyvä vanki voi päästä mukaan erityisiin toimintoihin, 

kuten kuntoutusohjelmiin. Hän saa lomia ja muita etuisuuksia paremmin kuin 

muut. ”Ja sit jos ei oo töissä ni ei oikein mitkää asiatkaa vedä tai sillee. (…) Nii noi ei kato 

oikein hyväl noi ylivartijat ja noi, jos sä vaik paat lomalapun ja sä et oo töissä, ei tuu var-

maan puoltoa.” Selvin merkki vankilaelämän ehdollisuudesta on vangin eteneminen 

osastolta toiselle. Vankilaan tullessa vanki sijoitetaan suljetulle osastolle, josta ”hy-

väkäytöksinen” vanki voi edetä aina avovankilaan saakka. 

 

”Huonon käytöksen” seurauksena vanki puolestaan menettää saavuttamiaan etu-

ja.”(Työpaikalla) ei oo ikin ollu mitään hämminkii. Siellähän jos vähän jotain hämminkii 

tulee ni sit saa potkut.” Vanki voi suojella saavuttamaansa asemaa ”olemalla kunnol-

la”. Päihteidenkäytöstä kiinnijääminen voi johtaa vaikkapa lomaoikeuden ja perhe-

tapaamisten menettämiseen. Rikkeiden vaikutus yksilön vankilaelämään on laaja. 

Esimerkiksi aiempien tuomioiden käytös voi ratkaista loma-anomuksen kohtalon. 
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Nuorten vankilaelämää säätelivät heille asetetut ehdot. Heidän näkökulmastaan 

kaikki valta mielivaltaan saakka oli vankilan henkilöstöllä, joka valvoo, kontrolloi, 

rajoittaa, palkitsee ja rankaisee. 

4.4 Vartijat ja muu henkilöstö 

Vankiloiden henkilöstöä käsittelevä osio on sijoitettu vankeinhoidon ensimmäisen 

tavoitteen alle, sillä nuorten kokemuksien mukaan henkilöstö ja etenkin vartijat kes-

kittyvät työssään nimenomaan tämän tavoitteen toteuttamiseen. Kuviosta kaksi 

ilmenee vankeinhoitolaitoksen henkilöstön rakenne. 

 

Vankeinhoitolaitoksen henkilöstö 31.12.2005 (N=2823)
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KUVIO 2 Vankeinhoitolaitoksen henkilöstö (Rikosseuraamusvirasto 2006a, 21) 

 

Yksi totaalisen laitoksen tunnuspiirteistä on Goffmanin (1969, 8) mukaan asukkien 

ja henkilöstön välillä vallitseva kuilu. Laitoksen luonteesta johtuen valvovan henki-

lökunnan päätehtävä on asukkien jatkuva silmälläpito. Sosiaalinen välimatka asuk-

kien ja henkilökunnan välillä on suuri. Usein sitä on vielä vahvistettu säännöillä. 

(Goffman 1969, 8–9.) Nuorten kokemuksissa merkityksellisin henkilöstöryhmä oli 

ehdottomasti vartijat. Myös vangin ja henkilöstön välinen kuilu oli syvimmillään 

juuri vangin ja vartijan välillä. ”(Pahinta) on oikeestaan täällä vittumaiset vartijat. Vitut-

taa eniten kaikessa. Ne pystyy heti aamusta pilaamaan koko päivän.” Vartijalla on paljon 

valtaa suhteessa vankiin. Nuoret kokivat vartijan epäoikeudenmukaisen käyttäyty-
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misen, vallan väärinkäytön, erittäin pahana asiana. Joidenkin vartijoiden koettiin 

tahallaan kiusaavan ja uhkailevan vankeja, erityisesti nuoria. 

”Mä en, itte en ainakaa henkilökohtasesti, ni en tykkää niist yhtää. Et on tos 

muutama sellanen vartija minkä kaa tulee niinku toimeen että, ne osaa ottaa 

niinku sen sillee huumorilla eikä ota vakavasti tota omaa työtä ku jokku taas on 

taas sellaisia tiukkapipoja, mistä näkee oikeen tonne käytävän päähän et, niitä 

ahdistaa tää työ tosi paljo että. Ottaa turhaa stressiä. Sellasia tiukkapipoja. 

Semmosten kaa mä en tuu yhtään toimeen.” 

Goffmanin (1969, 8) mukaan laitoksen asukit ja henkilökunta näkevät toisensa ”ka-

pea-alaisina, vihamielisinä stereotyyppeinä”; henkilökunta pitää vankeja muun mu-

assa epäluotettavina ja asukit henkilökuntaa alentuvana ja epäoikeudenmukaisena. 

Peräkylän (1997, 23) mukaan vankien olennaiset piirteet voi vartijoiden näkökul-

massa tiivistää neljään ulottuvuuteen: 1) hankala – yhteistyöhaluinen, 2) viekas – 

luotettava, 3) poikkeava – normaali ja 4) hillitön – järjestykseen suostuva. Samalla 

periaatteella voi nuorten kokemuksia vartijoista eli ”pampuista” jakaa ulottuvuuk-

siin, joista ilmenee nuorten kannalta olennaisia piirteitä vartijoissa. Nuoret kertoivat 

kahdenlaisista vartijoista, mukavista ja nipottajista. Usein vanhoja vartijoita kuvat-

tiin mukaviksi ja nuoria virkaintoisiksi, turhantärkeiksi nipottajiksi. Kuvailuissa 

käytetyt ulottuvuudet voi tiivistää seuraavasti: 1) reilu – epäoikeudenmukainen, 2) 

rento – tiukkapipo, 3) jämäkästi joustava – totaalisen joustamaton, 4) välittävä - vä-

linpitämätön ja 5) kohtelee ihmisenä – ei kunnioita vankia. 

4.4.1 Asioiden hoitaminen 

Nuorten mukaan oleellinen väline asioiden hoidossa vankilassa on rutinalappu9, 

joka jätetään osastolla postilaatikkoon tai vartijalle. Usein vankilassa kuvattiin ole-

van eräänlainen päivystysaika, ainakin osalla työntekijöistä. ”Ruokatunnilla on tunti 

                                                      

9 rutinalappu, rutina = asialomake, lomake jolla vanki anoo pääsyä virkailijoitten puheille (Lipsonen 

1990, 226) 
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aikaa että saa mennä ihan oven taakse ja siellä kertoa huolensa ja jos ei siinä kerkeä hoita-

maan asioita niin ne antavat sitten ihan ajan.” Vanki voi asioida vankilassa muun mu-

assa sosiaalityöntekijän, opinto-ohjaajan, päihdetyöntekijän, papin, sairaanhoitajan 

ja lääkärin kanssa. Lisäksi tarpeen mukaan ollaan yhteydessä kotipaikkakunnan 

tahojen kanssa. 

 

Lähes kaikkien asioiden hoidossa vangin tulee ensin kääntyä vartijan puoleen. Nuo-

ret kokivat, että vartijoilta ei välttämättä saa kunnollisia vastauksia, tai että vartijat 

välttelevät heille kuuluvien tehtävien hoitoa. ”No ei, välillä nyt saattaa, riippuu aika 

paljo vartijasta että mitenkä ne hoitaa. Osa on sillee että ne koettaa niinku hoitaa ja hoitavat-

ki että mahollisimman nopeesti. Mut sitte osa on sillee että joutaahan tuo seuraava joka töi-

hin tulee ni hoitamaan.” Goffmanin (1969, 9) mukaan vartijan tehtäviin kuuluu sää-

dellä asukin ja muun henkilökunnan välistä kommunikaatiota. Vartija toimii erään-

laisena suodattimena vankien ja muun henkilökunnan välissä. Joidenkin nuorten 

kokemuksien mukaan vartijan rooli välittäjänä oli hyvin vahva. ”Ne kaikki täällä nii, 

sitä mieltä että jos ongelmia tulee nii käänny pampun puoleen. Ku se tiietään jo että se ei 

oikein toimi se pampun puoleen kääntyminen.” Toisilla taas oli kokemuksia asioinnista 

suoraan muiden työntekijöiden kanssa, sääntöjen vastaisestikin. Jos mahdollista, 

nuoret asioivat mielellään suoraan jonkun muun kuin vartijan kanssa. Yleisesti 

muiden henkilökunnan jäsenten toimintaa kuvailtiin joustavammaksi ja nuoret ko-

kivat saavansa heiltä parempaa kohtelua kuin vartijoilta. 

 

Nuorten kielteiset kokemukset asioiden hoidosta eivät kuitenkaan rajoittuneet pel-

kästään vartijoihin. "Ei nuo, niinku, tunnu oikein tietävän mistään mitää että pitää ite 

selvittää aika pitkälle niinku. Selvittää asiat ku pääsee soittamaa soskuu tai tällee, et saa 

selvitettyä.” Kielteiset kommentit keskittyivät samantyyppisiin asioihin kuin varti-

joidenkin kohdalla; henkilökunta ei tiedä asioita, eikä suorita työtään kunnolla. 

Nuori saattoi esimerkiksi kokea, että häntä juoksutettiin turhaan paikasta toiseen, 

kun kukaan ei selkeästi sanonut miten asia on. ”Silleehä se on vähä joka paikassaki et 

täälläki on aika paljo semmosta henkilökuntaa mikä ei niinku välttämättä sitte haluu ottaa 

kantaa mihkää asioihin. Sanoo et en tiedä, joo katotaan, kysy siltä.” 
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Ulvinen (1996a) kuvasi tiedon määrittelemistä laitoksen arjessa henkilökunnan työ-

orientaatioiden kautta ja päätyi siihen, että vankilayhteisössä on kaksi rinnakkaista 

toimintatapaa, byrokraattisen jäykkä ja avoimen keskusteleva. Ensimmäisessä ko-

rostuu oikea, henkilökuntalähtöinen tieto, toisessa yhteistyö ja epävarma tieto. (Ul-

vinen 1996a, 51–55.) Tämä kahden erilaisen mallin olemassaolo tuli esiin nuorten 

kokemuksissa. Nuorista oli miellyttävää asioida joustavien ja keskustelevien työn-

tekijöiden kanssa. Toisaalta selkeyttä ja jämäkkää asioiden hoitoa, sekä etenkin var-

maa ja oikeaa tietoa pidettiin vielä suuremmassa arvossa. Kaikkein kielteisimmät 

kommentit asioiden hoitamisesta liittyivät siihen, ettei nuori saanut vartijoilta tai 

muilta henkilökunnan jäseniltä varmaa tietoa. 

4.4.2 Vanki ja vartija 

”No, tietysti monenlaisia vartijoita. Kyllähän jotkut on ihan tosi ystävällisiä ja 

sillee tuttavallisia et on ihan niinku, tosi mukaviaki vartijoita että just keneltä 

mielellään sitte aina ku jotain asiaa on valitsee jonkun tietyn sitte keltä käy ky-

syy jotain asiaa kysyttävää ja. Todennäkösemmin tietysti saa vastauksiaki ku 

tietää kysyy. Mut niinku pääsääntösesti ni mahollisimman vähän tekemisissä 

vartijoitten kanssa. Se on niinku käytäntö.” 

Vartijan rooli vangin vastaparina tuli nuorten kokemuksissa selväpiirteisenä esiin, 

ja oli merkittävä tekijä vankilaelämän arjen rakentumisessa. Vaikka osa vartijoista 

koettiin mukaviksi, oli vankien ja vartijoiden välissä selkeä raja. Jos vangin ja varti-

jan välit olivat hyvät, suhdetta kuvattiin asialliseksi. Nuorten mukaan yleinen normi 

on, että vartijoitten kanssa ollaan mahdollisimman vähän tekemisissä. Vain pakolli-

set asiat hoidetaan. Jonkun mukavan, tavallista vartijaa ylemmässä asemassa olevan 

kanssa vanki voi joskus vaihtaa muutaman sanan ihan muuten vaan, mutta yleensä 

mukavillekaan vartijoille ei mennä juttelemaan. ”No, ne on vähän niinku huonekaluja 

tuolla seassa sillee että. Niin, et siellä ne seassa pyörii että eipä niitä tuu noteerattua juuri-

kaan. Joskus nyt jotain pientä kysyttävää ehkä, joltain. Mutta eipä sen kummemmin. Kum-

memmin oo tullu tutustuttua keneenkään.” 
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Goffmanin (1969, 8, 10) mukaan vankilalaitoksen luonteesta seuraa henkilökunnan 

ja asukkien välisen kuilun muodostuminen. Vartijoiden ja vankien välinen keskus-

telu on yleensä vähäistä, tai ainakin rajoittuu tiettyihin, pakollisiin aiheisiin. Vartijan 

todettiin säätelevän kommunikaatiota vangin ja muun henkilökunnan välissä. Tie-

donkulku vankilassa on rajoitettua, kuten ilmeni nuorten kokemuksissa vankilan 

toiminnan suunnitelmallisuudesta. Kaikki nämä kontaktien rajoittamiset tukevat 

vankien ja vartijoiden vastakkainasettelua, joka johtaa kahden erillisen maailman 

rinnakkaiseloon (vrt. Goffman 1969, 10). 

 

Nuorten suhde muuhun henkilökuntaan ei välttämättä ollut sen läheisempi kuin 

vartijoihinkaan. Suhde kuitenkin voi olla läheisempi. Vartija–vanki-normi ei ole 

yhtä vahva muun henkilöstön kohdalla. ”On, ne on ihan kivoja. Kyl niitten kaa tulee 

paremmin toimeen ku vartijoitten.(…) Vartijat on vartijoit et, niin paljon sillee, tai määrää 

niinku säännöt et eihän niist, voiskaa tykätä niin paljon ku näist muist henkilökunnan (jä-

senistä).” Nuoret kokivat vartijoitten ja muiden työntekijöiden olevan erilaisia. Eroja 

löydettiin työtehtävistä, tavasta hoitaa työtä ja suhtautumisesta työhön. Keskeistä 

tässä oli, että muiden henkilökunnan jäsenten koettiin haluavan auttaa, toisin kuin 

vartijoiden. Vaikka muuhun henkilökuntaan voi suhtautua eri tavalla kuin vartijoi-

hin, ovat he silti ikään kuin vastapuolella vankiin verrattuna. ”Mut kyllähän neki sit 

taas, kumminki, mun mielestä liittyy siihen samaan kastiin et ku ne on, ne on vartijoita että. 

Katotaan se kumminki siltä kantilta että, niiden kaa ei, ei keskustella tietyistä asioista ja se 

on piste että. Mut on sit taas, sillee vähän erilaisii kumminki ku pamput että.” 

 

Vangin kanssakäyminen vartijan kanssa on nuorten kokemusten perusteella erittäin 

rajoitettua ja vankikulttuurin normein säädeltyä. Suhde voi olla asiallinen, mutta ei 

missään tapauksessa toverillinen. Vahvalle normille vangin ja vartijan suhteesta 

löytyi kuitenkin poikkeuksia. Tietyissä olosuhteissa saattoi vartijan rooli – ja tätä 

kautta nuoren ja vartijan suhde – olla erilainen. Kokemusten perusteella ero syntyi 

erityisesti ulottuvuuksilla ”välittävä – välinpitämätön” ja ”kohtelee ihmisenä – ei 

kunnioita vankia”. Nuoret kokivat vartijan asenteen välittyvän pienissä arjen koh-

taamisissa, kuten äänensävyssä hyvää yötä toivotettaessa. ”Että ne vaan, että vartijat 
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ei yritä auttaa mutta nii sitte toi, niinkö siviilihenkilökunta auttaa. (…) No kyllä niitten 

(vartijoitten) pitäs. Ymmärtää että meki ollaa ihmisii eikä vaan vankeja.” Toisaalta vangin 

ja vartijan suhdetta määritti aina tietty vastakkainasettelu, vartijan työtehtävän ta-

kia. ”Että et, se on jotenki et vartija on aina vartija kuitenki. Ja viimeseks aina vartijalle 

mennään, asioit selvittämään että.”  

 

Vankien ja vartijoiden keskinäistä suhdetta ovat käsitelleet muun muassa Peräkylä 

(1997) ja Ulvinen (1996a, 43–61; 1996b, 139–163). Peräkylä (1997, 7–13) suhtautuu 

kielteisesti ajatukseen, että vartija olisi vangin ”kaveri”. Tällä hän viittaa ihmistyös-

sä tavoitteeksi otettuun epämuodollisuuteen ja keskustelunomaisuuteen, joka voi 

johtaa epävarmuuteen ammatillisissa kohtaamisissa (Peräkylä 1997, 7–13). Ulvisen 

(1996a 51–57) mukaan henkilökunnan avoin, keskusteleva ja joustava ote vankilassa 

on mahdollinen ja myös toivottava. Hän toteaa myös, että hiljaisuuden kulttuuri on 

vankiloissa muuttumassa keskustelun kulttuuriksi, mikä antaa mahdollisuuden 

uusien merkitysten löytymiselle, ja tätä kautta vankien ja henkilökunnan vastak-

kainasettelun murtumiselle (Ulvinen 1996a, 56). (Ks. myös Numminen 2004.) 
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5 VAPAUDENMENETYKSEN HAITTOJEN VÄHENTÄMINEN 

Ehdottoman vankeusrangaistuksen tulee olla vain vapausrangaistus (RTL 1:3 §). 

Tuomion myötä yksilön ei pidä menettää muuta kuin vapautensa, tarkasti rajatuksi 

ajaksi. Nuoret kokivat vapaudenmenetyksen vankilassa totaalisena. ”Varmaa se (on 

pahinta) ku joutuu olee tääl. Eihän siin ois, jos pääsis niinku lähtee aina käymään. Ei kaikki 

varmaa tulis takasin ni ei pääse.” Rangaistuksen toimeenpanosta aiheutuu yksilölle 

muitakin haittoja. Yksi selkeä nuorten kokemuksissa esiin tullut haitta oli siviili-

ihmissuhteiden ylläpidon vaikeus. Eräs nuori koki yksiselitteisesti, että vankila oli 

tuhonnut hänen mielenterveytensä. Vankeuden kokeminen riippuu henkilöstä, 

mutta kiistatta vankeus aiheuttaa erilaisia lisäkärsimyksiä (ks. Ulvinen 1996b, 91–

92). Tämä on tunnustettu myös lainsäädössä, kun vankeinhoidon toiseksi tavoit-

teeksi on määritelty näiden haittojen vähentäminen (ks. RTL 1:3–4 §; Ulvinen 1996b, 

14–16). 

 

Vankeinhoidon toinen tavoite on vähentää tai minimoida vapaudenmenetyksen 

muita haittoja siten, että elämä vankilassa on mahdollisimman tavallista, yhteydet 

siviiliin säilyvät ja vankien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kuntoa pidetään yllä 

(vrt. Ulvinen 1996b, 14). Nuorten kokemusten mukaan vankilan arjessa ensimmäi-

nen tavoite korostuu, eikä toiseen tavoitteeseen pyrkimistä juuri huomaa. Tavoit-

teen toteutumisen eli haittojen vähentämisen koettiin olevan enemmän omasta itses-

tä kiinni oleva asia. Vankilan toiminta ei nuorten kokemusten perusteella haittoja 

juuri pysty vähentämään. 

”Kai ne sen verran toimii et niist voi just kirjottaa tollee noin, paperiin. Se on 

vähän, toi on vähän vaikee juttu sillee et ku, kuitenki niinku on vankila et se on 

vankilaelämää et, mitä se sit vois niinku. Totta kai siin on noita haittoja. Ja 

emmä kyl usko niinku et on mitään hyötyy, et ei tätä voi sanoo. Et nii, no van-

kei- niinku hoito-sanan tietenki voi monel taval käsittää mut, vankeinhoitolai-

tos, ni ei tää pyri kyl niinku mitään ennaltaehkäsemään. Et ehkä nimenomaan 
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niinku sitä ylläpitoo. Et suurimmal osal. Tilanteet pahenee vaa. Moni kaveri 

huonommas kunnos tullu takas. Tajuttomii ongelmii sitte, aiheutunu täällä, 

saanu aikaan (…) heti sitte, heti sitte takasi.” 

Tässä luvussa tarkastellaan vankeinhoidon toisen tavoitteen toteumista ja vankila-

elämää tavallisena arkena. Aluksi keskitytään eräiden jokapäiväisten asioiden mer-

kityksiin vankilaelämässä. Sen jälkeen tarkastellaan mahdollisuuksia siviiliyhteyk-

sien säilyttämiseen sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kunnon ylläpitoon. Sa-

massa yhteydessä käsitellään lääkkeiden ja päihteiden käyttöä. Luvun lopussa sy-

vennytään vankien keskinäisiin sosiaalisiin suhteisiin. 

5.1 Tavallista arkielämää? 

Vankilaelämän tavallisuus tai ”normaalius” on nuorten mukaan epätodellinen aja-

tus. Vankila on laitos, joten elämä siellä ei voi – tai jonka ei edes pitäisi – muistuttaa 

siviilielämää. Kaikkein erilaisimmaksi siviiliin verrattuna koettiin yleisesti vapau-

den puute. Vapautta ei nuorten kokemusten mukaan menetä vain vankilaan joutu-

essa. Vankilassa elämän kaikkia alueita rajoitetaan voimakkaasti. Liikkuminen on 

mahdollista vain pienellä alueella. Kaikki ovet ovat lukossa, eikä lukkoihin saa kos-

kea. Rahaa saa käyttää tietyn määrän kuukaudessa. Ulkoilu on tunnin päivässä val-

votulla ja pienellä alueella. ”Elämä vankilassa mahdollisimman tavallista. No ei se voi 

olla, tämä on kummiski laitos. Esimerkiksi jo pelkästään ruokailu on tiettyyn aikaan, tietyssä 

paikassa. Ni eihän se ole. Mahollisimman tavallista.” Seuraavassa kuvataan joitakin 

vankilaelämän käytäntöjä. Perin tavanomaiset asiat – raha, ruoka, oma tila, vaatteet 

– saavat vankilassa totutusta poikkeavia merkityksiä. 

5.1.1 Raha 

Työhön, koulutukseen tai muuhun toimintaan osallistuvalle vangille maksetaan 

työrahaa. Työt ja toiminnot on luokiteltu kolmeen eri työrahaluokkaan. Työrahan 

suuruus ensimmäisessä luokassa on 0,40 euroa, toisessa 0,57 euroa ja kolmannessa 

0,67 euroa tunnilta. Osallistumisvelvollisuudesta vapautetulle vangille maksetaan 
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käyttörahaa 0,20 euroa tunnilta. Vangin suorituksen perusteella työrahaa voidaan 

maksaa enintään 30 prosenttia korotettuna tai 10 prosenttia vähennettynä. (RTL 3:10 

§; Ohje 7/011/2003.) Vaikka saatavissa oleva rahasumma on pieni, oli rahan saami-

nen nuorille yleensä ainakin osasyy vankilan toimintoihin osallistumiseen. Usein 

rahaa pyydettiin myös siviilistä, esimerkiksi vanhemmilta. Muuta kuin työ- tai käyt-

törahaa eli niin sanottua omaa rahaa rangaistusvanki saa käyttää enintään 85 euroa 

kuukaudessa (Määräys 2/011/97). Tutkintavankien rahankäytölle ei ole rajoituksia 

(TVA 10 §). 

 

Rahat ovat tilillä ja vangilla on oikeus seurata rahavarojen tilinpitoa (VHA 34 §). 

Vangeille on järjestettävä mahdollisuus ostaa elintarvikkeita ja muuta henkilökoh-

taiseen käyttöön sopivaa tavaraa (RTL 2:6 §). Nuoret eivät vankilassa käsitelleet 

rahaa missään tilanteessa. Rahaa kului lähinnä kahviin, tupakkaan ja ruokaan sekä 

puhelinkortteihin. Kanttiiniostoksia10 tehtiin joka viikko tiettyyn aikaan, saatavilla 

olivat aina samat tuotteet. Kaupunkiostot11 suoritettiin määrätyllä tavalla. Rahan-

käyttö on vankilassa tiukasti rajoitettua, sekä määrän että ostettavissa olevien hyö-

dykkeiden osalta. 

 

Rahan arvo on vankilassa erilainen kuin siviilissä. Ansaittavissa ja käytettävissä 

oleva rahasumma on pieni, mutta sen merkitys vankilan arjessa koettiin suureksi. 

Toisaalta rahaa ei vankilassa tarvitse pakolliseen toimeentuloon. Rahankäytöstä ei 

tarvitse kantaa huolta. Monia nuoria pelotti vapautumisessa juuri vastuunotto omis-

ta raha-asioista. Siviilielämää ajatellessa laskut tuntuivat kaatuvan päälle jo vanki-

lassa. ”Et mitenkä sitä sit pärjää. Et riittääkö rahat ja kaikkee tällasta. Tääl on niin helppoo, 

ei tarvii miettiä kuhan nyt tupakit saa ni loput voi sit rahat käyttää miten miellyttää. Ei tuu 

sitte mitään ongelmia vaikka. No tietysti jos tupakatki loppuu ni voi kaverilt lainata. Ei mi-

hinkää ahdinkoon joudu vaikka.” 

                                                      

10 kanttiini = vangeille tarkoitettu myymälä, laitosmyymälä (Lipsonen 1990, 108) 

11 kaupunkiostot = kerran viikossa tai kuussa siviilikaupoista haettavat tavarat, vankien kanttiinin 

kautta tilaamat tavarat (Lipsonen 1990, 111) 
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Ulvisen (1996b, 112) mukaan vangin tulisi mieltää vankila ja siviilimaailma koko-

naan erillisiksi rahankäytön toimintaympäristöiksi. Vankilassa jäljitellään siviilimaa-

ilman rahankäyttöä – rahaa tarvitaan, työstä saa palkkaa, rahalla ostetaan hyödyk-

keitä – mutta laitosympäristö vääristää tilannetta. Vankilaelämä vieraannuttaa sivii-

lielämän rahankäytöstä. ”Ensimmäisenäki ku pankkiautomaatille meni ni piti kauan aikaa 

miettiä että miten sitä käytetään. Kaikkee tuommosta pientä että. Rahankäyttö ja nuo.” 

5.1.2 Ruoka 

Ruoka, sen valmistaminen ja syöminen omaavat vankilassa erityismerkityksiä. 

”Ruokalaa mennää jonossa ja sit sielt saa määräty annoksen mitä saa ja sit jos sattuu jäämää 

yli ni saa lisää.” Varsinaisesta vankilan ruuasta ei haastatteluissa juuri puhuttu, mut-

ta ruokailua käytettiin esimerkkinä laitoselämän luonteesta. Vankilassa syödään 

tietyssä paikassa tiettyyn aikaan, ei silloin kun on nälkä, vaan silloin kun on ruokai-

lun aika. Vaikka pakkosyöttöä ei tapahdukaan, voi laitosruoan ja ruokailun määri-

tellä ”fyysisen saastutuksen” lajiksi (ks. Goffman 1969, 22–23), kun henkilön itse-

määräämisoikeutta omaan ruumiiseen ja sen ravitsemiseen rajoitetaan. 

 

Ruoka-ajoilla oli nuorten kuvauksissa oma merkityksensä. Ne rytmittivät päiväoh-

jelmaa. Viikonlopun ja arkipäivän ohjelman merkittävä ero oli lauantain ja sunnun-

tain yhden ruokailun puuttuminen arkipäiviin verrattuna. Koulutukseen tai kun-

toutukseen sisältyi joskus ruoanlaittoa tai yhteisiä aterioita. Pelkkä ruoka sinänsä 

voi vankilassa olla etu. 

”Täällä sit alkaa tää ohjelma sillä et syyään aamupala tossa vielä, tääl on vähän 

paremmat eväät ku tuolla vankilalla (yleensä). On jugurttia ja, kananmunia voi 

paistella ja, mitä nyt millonki. Joo että, on sitte, on niinku leivän päälle jo sit 

muutakin ku voita. Mitä nyt millonki, vähän kaiken näköstä, ruokaa meillä.” 

Iltaisin saa valmistaa ruokaa itse. Osastoilla on keittiöt perusvälineineen, joten eten-

kin avo-osastoilla ja puoliavo-osastoilla ruoan valmistus onnistuu nuorten mukaan 

helposti, niistä aineista mitä kanttiinissa ja kaupunkiostoina on saatavilla. Suljetuilla 
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osastoilla ruoan valmistaminen on vaikeampaa kuin muualla. ”Sit ei ruokaa pääse 

tekee muuta ku just jos sä puol tuntii haluut käyttää mitä ovet o auki ruuan laittoo ni voi 

käyttää. Mut sitteki jos sä et oo ehtiny laittaa siin ni sul jää sinne kattilaa kaikki ruuat jos ne 

tulee sulkee. Ne ei jousta siinä.” 

 

Ruoan valmistaminen ei nuorten kokemuksissa ollut ensisijaisesti ajankäyttömuoto. 

Ruoanlaitto tuli usein esiin keskusteltaessa vapautumisesta, siviiliarjesta ja vapau-

tumiseen valmentautumisesta. Vankilan ruokailut edustivat tyypillistä laitoselämää. 

Ruoan valmistaminen itse koettiin siviilimaailmaan kuuluvana asiana. Ruoanlaiton 

merkitys vankilassa oli arkea ”normalisoiva”. 

5.1.3 Selli 

Vankiloiden asuintilat on korjattaessa ja rakennettaessa varustettava yleisessä ra-

kennuslainsäädännössä asuintiloille asetettujen vaatimusten mukaisesti (VHA 12 §). 

Haastatteluhetkellä kaikilla nuorilla oli oma selli. ”No eihän siel oo ko, kirjotuspöytä ja 

pieni hylly ja sänky. Ja vaatekaappi että. Peruskalusteet, semmonen kymmenen neliön, mitä 

se on vajaa.” Kenenkään nuoren sellissä ei ollut vessaa eikä suihkua. Ulostaminen, 

virtsaaminen ja hygieniasta huolehtiminen on näin totaalisen laitoksen luonteen 

mukaisesti muiden ihmisten päätäntävallassa (vrt. Goffman 1969, 22–23). 

 

”Sellikaveri oli muuten ihan kiva, mutta veti huumeita siellä, itse ei enää käytä, joten vähän 

ärsyttävää kun joku narkkaa siinä vieressä.” Osalla nuorista oli kokemuksia sellikave-

reista. Joku arvosti toisen vangin seuraa, joku toinen taas koki toisen jatkuvan läs-

näolon stressaavana. Sellikaverin saa erään nuoren mukaan käytännössä itse valita, 

järjestyshäiriöiden ehkäisemiseksi. Sitä ei kuitenkaan saa valita, onko sellissä yksin 

vai toisen vangin kanssa. 

 

Selli koettiin omaksi alueeksi, joka totaalisessa laitosympäristössä merkitsi ainoata 

paikkaa olla yksin ja pyrkiä säilyttämään yksityisyytensä. Siellä vanki voi viettää 

aikaa omassa rauhassa ja siellä ovat hänen omat tavaransa. Omilla siviilitavaroilla ja 

vankilassa myös omalla sellillä on merkitystä yksilön minuuden määrittelyssä (vrt. 
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Goffman 1969, 17–18). Tähänkin vankilassa puututaan. Omien tavaroiden hallussa-

pitoon liittyy nuorten mukaan erittäin tarkkoja sääntöjä ja rajoituksia. Lisäksi sellin 

rauha ja yksityisyys on näennäistä. ”(Vartijat) valittaa ihan turhanpäiväsistä asioista ja 

häiritsee meijän omaa rauhaa. Tulee kattoo mitä sellissä tehää, mikä on mun mielestä tosi 

loukkaavaa semmosta että. Koko ajan kytätään mitä tehdään että. Joku oma rauha meilläki 

pitäs kumminki olla.” 

5.1.4 Vaatteet 

Vangille on laitoksessa annettava asianmukainen vaatetus. Hyväkuntoisia omia 

vaatteita saa käyttää, mikäli tästä ei aiheudu ilmeistä karkaamisvaaraa. (RTL 2:7 §.) 

Vankivaatteet huolletaan Hämeenlinnan vankilan keskuspesulassa, omat vaatteensa 

vanki huoltaa itse. (Rikosseuraamusvirasto 2006a, 45.) Kaikilla nuorilla oli vankilas-

sa omia vaatteita. Niiden hallussapitoon ja käyttöön liittyi nuorten mukaan erilaisia 

rajoituksia. Yleensä omia vaatteita sai käyttää muuten, mutta työssä käytettiin van-

kilan vaatteita. Vankivaatteiden käyttämisestä oli lisäksi vankilakohtaisia sääntöjä. 

 

Nuoret kertoivat erilaisista vaatteidenkäyttötavoista. Ensimmäinen tapa on, että 

vankivaatteita käytetään vain kun on pakko. Toinen tapa on käyttää vankilan vaat-

teita silloin tällöin, esimerkiksi varavaatteina kun muut vaatteet ovat pyykissä. 

Kolmas tapa on vankivaatteiden käyttäminen eräänlaisina kulutusvaatteina; omia 

vaatteita säästetään siviiliin. Neljäs tyyli on pitää vankilan vaatteita omien vaattei-

den joukossa, samanlaisina vaatteina kuin muutkin. Vankivaatteiden käyttötapa 

kertonee jotain vankilaan sopeutumisesta, sillä niiden käyttäminen tekee yksilöstä 

näkyvästi vangin. ”No kyllähän nyt tietysti käyttää, tai pistää välillä omat vaatteet päälle 

että. Tulee vähän sitä siviililäheisyyttä kuitenki. Ja tietysti tapaajien varalta et jos sattuu 

tapaajia tulemaan. Ei käytännössä kukaan mee tapaamiseen vankilan vaatteissa että. Et senki 

takia oikeestaan. Pietään sitte omia vaatteita.” 

 

Omien vaatteiden käyttäminen koettiin myönteiseksi asiaksi, niitä ”saa pitää”, mut-

ta vankilan vaatteita ”joutuu käyttämään.” Syyksi omien vaatteiden käyttöön mai-

nittiin muun muassa siviililäheisyys. ”Se, tulee nii laitosmainen olo jos koko ajan pitää. 
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(…) Tuntuu likaselta ja tollee että ku kolmesataa vankia käyttäny samoja vaatteita.” Vanki-

vaatteet edustavat nuorten kokemuksissa hyvin voimakkaasti laitoselämää. Goff-

man (1969, 18–19) määrittelee yksilön omat vaatteet osaksi identiteettikalustoa, jon-

ka riistäminen johtaa ”kasvojen menetykseen”. Muiden vankien kanssa samojen 

laitosvaatteiden käyttöä voi pitää ruumiillisena saastuttamisena, vaikka ne eivät 

olisikaan ”aikaisempien käyttäjien hien kyllästämiä” (vrt. Goffman 1969, 22–23). 

5.2 Yhteydet siviiliin 

Nuorten kokemusten mukaan ehdoton vankeusrangaistus asettaa ihmissuhteet koe-

tukselle. Ihmissuhteissa tapahtuu muutoksia, sekä myönteisiä että kielteisiä. Eten-

kin perhesuhteiden koettiin muuttuneen erilaisiksi. Ehdottoman vankeusrangais-

tuksen myötä suhde esimerkiksi vanhempiin oli voinut lähentyä. Usein nuoret kui-

tenkin kokivat vankilassaolon kielteisenä ihmissuhteille; ihmissuhteiden kärsiminen 

nimettiin jopa pahimmaksi piirteeksi vankeudessa. Syyksi tähän koettiin vaikeudet 

yhteydenpidossa, joka on tiukasti rajoitettua. Vankilassa voidaan erilaisin keinoin 

säädellä jopa sitä, keneen vanki pitää yhteyttä. ”Ainoastaan tuota, lähiomaiset. Tai sit-

te, kavereita saa tulla, mutta pitää vasta torstaina varata aika niille. Ne on kaikki ajat sillon 

jo menny.” Eräältä osastolta nuoret saivat soittaa muutaman ilmaisen puhelun vii-

kossa, kunhan ne soitettiin perheenjäsenelle. Yhteydenpitoon tarvitaan myös rahaa, 

mikä nuorten kokemusten mukaan aiheuttaa epätasa-arvoa yhteydenpitomahdolli-

suuksissa. 

”Osa on semmosii just, jos ei ne saa tuolt siviilist rahaa, ne ei välttämät pääse 

töihinkää täälä. Sit ku niil ei oo rahaa ne joutuu hakee pastorilt sen, mitä se on 

joku kaheksan euroo viikos rahaa. Sillon ne ei pysty mitenkää ottaa yhteyttä 

niitte omaisiin eikä mihinkää. Koska ei oo varaa ostaa postimerkkejä. Ja sit ei 

pääse soittaa jos ei oo varaa puhelinkorttii. Eikä täält sit oikein mitenkää. No 

sossus saat joskus soittaa. Mut seki on aika nihkee nykyää. Et ei noi kyl, sillee, 

pidä mahdollist et kaikil ois niinku yhteyttä siviilii. Et on monii tääl kenel ei oo 

yhteyksii siviilii.” 
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Mahdollisuuksia vankilan ulkopuolisten ihmissuhteiden ylläpitoon ovat tapaamiset, 

kirjeet ja puhelut. Tässä yhteydessä tarkastellaan lisäksi poistumislupia eli lomia, 

jotka nuorille merkitsivät erityisesti ystävien ja perheen tapaamista. 

5.2.1 Tapaamiset 

Vangilla on oikeus tapaamisiin valvonnan alaisena siihen varattuina aikoina niin 

usein, kuin se vankilan toimintaa haittaamatta on mahdollista. Erityisistä syistä ta-

paamisia voidaan sallia muulloinkin. Vankilassa on oltava tapaamisiin sopivat tilat. 

Tapaamisia voidaan sallia ilman valvontaa. (RTL 2:9a §; VHA 51–52 §.) Tapaamis-

ajat ovat viikonloppuisin ja suurin osa tapaamisista on valvottuja (Rikosseuraamus-

virasto 2006a, 43). Nuorten kuvauksissa tapaamistilanne oli samantyyppinen, vaik-

ka vankiloiden käytännöissä oli eroja. ”No normaalisti ne on tossa, ku on toi ruokala. 

Siin on se pleksi välis. Tapaajat toisel puolel, vangit toisel puolel, sit vartijat pöydän päissä, 

vahtii siinä.” Tapaamisissa vangit ja tapaajat eivät saa koskettaa toisiaan. Valvonta 

on tarkkaa. Yhtä aikaa on läsnä paljon ihmisiä: vankeja, tapaajia ja vartijoita. Tästä 

johtuu kaksi tapaamistilanteelle tyypillistä piirrettä. Ensinnäkin tapaamisessa on 

usein kova meteli. Toiseksi yksityisyyttä ei ole. Osa nuorista koki henkilökohtaisten 

asioiden puhumisen mahdottomaksi. 

 

Tapaamiset olivat nuorille vankilan arjessa pääasiassa merkittävä ja myönteinen 

asia. Tapaajia odotettiin ja toivottiin. Tapaamiset saatettiin kuitenkin kokea myös 

vaikeina tilanteina. Erään nuoren mukaan oli parempi, jos tapaajia ei käynyt kovin 

usein, eikä nuori näin joutunut miettimään siviiliasioita vankilassa. Tapaaminen voi 

olla raskas kokemus myös tapaajalle. ”Mut on sit joitai, tapaajii, joitai kavereit niinku 

ahdistanu tosissaan se. Tosissaan se et sitä valvotaan nii tiukasti.” Kaikilla nuorilla ei ta-

paajia käynyt, tai heitä kävi harvoin. Syyksi esitettiin välimatkat. Alle tunnin ta-

paamisen takia ei ajeta satoja kilometrejä, ainakaan usein. Kaukana läheisistään lu-

sivien nuorten mukaan sijainti lähempänä kotia olisi lisännyt sekä tapaamiskertojen 

että tapaajien määrää. 
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Ilman valvontaa tavataan yleensä lähiomaisia. Vankiloissa on kodinomaisia perhe-

tapaamishuoneita muutaman tunnin valvomattomiin tapaamisiin. (Rikosseu-

raamusvirasto 2006a, 43.) Valvomattomia tapaamisia kutsutaan perhetapaamisiksi. 

”Se on tuol alakerrassa. Siel on semmonen toinen tila. Siin saa koskee.” Perhetapaamista 

anotaan ja sen saamiseen liittyy nuorten mukaan erilaisia ehtoja. Esimerkiksi tyttö- 

tai poikaystävän kanssa perhetapaamisoikeus ei ole automaattinen. ”On perhetapaa-

misii mut me ei saada niitä. Koska me ei olla asuttu puolta vuotta yhessä, me muutettii just 

vast yhtee ni se ei riitä. Sit tai sit pitäs olla naimisis tai lapsia et niit saa.” Perhetapaamis-

ten myöntämisessä nuoret kokivat vankilaelämän ehdollisuuden. Ne ovat etu, jonka 

saamiseksi on ”oltava kunnolla” ja jonka myös voi menettää. Valvomattomuudesta 

puolestaan esitettiin vangin oikeudettomaan asemaan liittyviä epäilyksiä; mistä voi 

tietää, onko perhetapaamistilassa kamera vai ei? 

5.2.2 Puhelut ja kirjeet 

Vangille voidaan antaa lupa soittaa puhelimella vankilan ulkopuolelle. Hänen on 

kysyttäessä kerrottava kenelle hän aikoo soittaa. Vangille tuleva ja vangilta lähtevä 

posti voidaan tarkastaa. Puhelu voidaan kuunnella ja kirje lukea, jos se on tarpeen 

rikoksen estämiseksi tai on erityistä syytä epäillä oikeuksia käytettävän väärin. Pu-

helun kuuntelusta on ilmoitettava etukäteen. Puheluista peritään korkeintaan aiheu-

tuneita kuluja vastaava maksu. (RTL 2:9 §; VHA 47–49 §.) Useimmissa vankiloissa 

vangit soittavat tiettyinä puhelinaikoina itse ostamillaan puhelinkorteilla (Rikosseu-

raamusvirasto 2006a, 43). Vanki voi soittaa vankilasta, mutta vangille ei voi soittaa. 

Nuorten kuvailemat soittokäytännöt vaihtelivat eri vankiloissa, mutta aina ne olivat 

hyvin tarkasti rajoitettuja. Sääntöjä on puhelujen määrästä, kestosta ja soittoajoista. 

Kaikki nuoret pitivät soittamista erittäin kalliina. Moni kertoi hintojen takia soitta-

vansa harvoin tai vain muutamalle ihmiselle. 

 

”Joo et vartija istuu vieres. Vahtii puheluita. Emmä tiiä nauhotetaanks ne sitte vielä siinä. 

Mut ainaki niinku pitää, täysin vahtii sen et kenelle soittaa ja et kai ne siin vähän kuuntelee 

sit et mitä puhuu.” Puhelujen teknistä kuuntelua nuoret pitivät todennäköisenä. Osa 

mainitsi sen vaikuttavan selvästi puhelujen sisältöön. Myös kirjeenvaihtoa valvo-
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taan. Kirjeet jätetään vankilassa avoimina tarkastettaviksi ja ne tulevat vangille avat-

tuina. Osa nuorista oletti, että kaikki lähtevät ja tulevat kirjeet luetaan. Moni ei kir-

joittanut henkilökohtaisia asioita lainkaan. Vain yksi nuorista toi esiin kirjeenvaih-

don merkityksen vastaanottajan näkökulmasta: ”Mut on se ihan kiva saada kirjeitäki 

aina välillä. Ilahtuu pienistä asioista täällä.” Kaikki muut saapuviin kirjeisiin liittyvät 

kommentit käsittelivät kirjeiden tarkistusta. 

 

Toisaalta nuorten kokemuksissa kirjeellä oli yhteydenpidon lisäksi päiväkirja- tai 

mietiskelymerkitystä. Kirje saattoi olla väylä, johon nuori suuntasi muuten syrjään 

jätettävät siviiliajatukset. ”Että ei täällä niinku, talon ulkopuolisia asioita selvitetä juuri-

kaan. Ne on jokainen, ite illalla miettii ja kirjottelee kirjeisiin.” Osa nuorista ei kokenut-

kaan valvonnan vaikuttavan kirjeiden sisältöön. He eivät joko uskoneet että omia 

kirjeitä luetaan, tai eivät muutenkaan kirjoittaisi sellaista mikä muut eivät saisi lu-

kea. 

 

Nuorten kokemuksissa yhteydenpidosta tuli esiin vangin oikeudeton asema. Vaikka 

puheluiden ja kirjeiden valvonnan keinoista ja oikeutuksesta on olemassa tarkat 

säännökset, nuoret eivät välttämättä luottaneet niiden noudattamiseen vankilassa. 

He myös toimivat sen mukaisesti, miten laajaa arvelivat valvonnan ja kontrollin 

voivan olla. Mahdollisuus puheluiden kuunteluun ja kirjeiden lukemiseen saattoi 

näin vaikuttaa yhteydenpidon sisältöön, vaikka näitä toimenpiteitä ei suoritettaisi. 

”Kyllä ne varmaan kaikki kuunnellaan. On tuo tullu huomattua ku on soittanu kotiin. (…) 

Sieltä, kyllä ne näkkee kaikki numerot ja tämmöset. Ja kyllähän se pitäs olla hyvä syy siihen 

kuunteluun mutta, kukapa sen tietää sen kuunteleeko ne.” 

5.2.3 Lomat 

Vangille voidaan myöntää poistumislupa tärkeän syyn takia, tai yli kahden kuu-

kauden tuomiota suorittavalle rangaistusajan pituuden perusteella. Tarvittaessa 

poistumislupa voidaan myöntää saatettuna. Poistumisluvan ehtojen rikkominen 

voidaan huomioida poistumisluvan myöntämistä harkittaessa ja ehtoja määrättäes-
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sä. (RTL 2:3b §; VHA 56 §.) ”Et jos tulee lomarike ni se on neljän kuukauden tyssit12 sit-

te.” Poistumislupaa saa enintään kuusi vuorokautta neljän kuukauden aikana ja 

ilman erityistä syytä enintään kolme vuorokautta kerrallaan. Poistumislupa voidaan 

myöntää, kun rangaistusajasta on kulunut puolet tai jo aiemmin erittäin tärkeästä 

syystä. (Rikosseuraamusvirasto 2006a, 43.) 

 

”Lomapää” aukeaa, kun suoritettavasta rangaistuksesta – esimerkiksi 1/3 koko tuo-

miosta – on lusittu puolet. Sen jälkeen poistumislupaa voi hakea ilman erityistä syy-

tä. Lomapään aukeaminen ja lomille pääsy olivat nuorille merkittäviä asioita, joita 

vankilassa odotettiin. Taulukosta kaksi ilmenee nuorten lomatilanne haastatteluhet-

kellä. 

 

TAULUKKO 2 Nuorten (1–12) lomatilanne  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ollut lomalla ● ●         ● ● 

lomapää auki     ● ● ●   ●   

ei voi vielä hakea   ● ●    ● ●    

 

Yksi lomalla olleista nuorista oli saanut saatetun poistumisluvan henkilökohtaisen 

syyn takia, ennen lomapään aukeamista. Kolme niistä neljästä nuoresta, joiden lo-

mapää oli auennut, oli parhaillaan hakemassa ensimmäistä lomaansa. ”Se on, tässä 

talossa tapa että annetaan ensimmäisillä lomilla tyssit. Että ei minnekkää. Mullakin siin ol 

niinkö että, mikä on syy että ei pääse ni mul oli että ei aiempaa lomakokemusta.” Yhdeltä 

nuorelta oli hänen oman kokemuksensa mukaan rangaistukseksi evätty mahdolli-

suus poistumislupaan tietyksi ajaksi. 

 

Lomakokemuksissa näkyi vankilaelämän ehdollinen luonne. Päätökseen poistumis-

luvan myöntämisestä vaikuttivat nuorten mukaan muun muassa vangin käyttäy-

tyminen, toimintoihin osallistuminen sekä päihteidenkäyttö ja muut rikkeet, niin 

                                                      

12 tyssit = siviilin pääsyn lykkääminen, loma-anomuksen evääminen; lomatyssit = kielteinen vastaus 

loma-anomukseen (Lipsonen 1990, 266, 148) 
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meneillään olevalta kuin aiemmiltakin tuomioilta. Ehtona saattoi olla puhtaan virt-

sanäytteen antaminen sekä lomalle lähtiessä että vankilaan palatessa. Ensimmäinen 

loma merkitsi eräänlaista koelomaa, jonka rikkeetön suorittaminen osoitti vangin 

luottamuksen arvoiseksi. Nuorten lomasuunnitelmana oli yleensä käydä kotona ja 

viettää aikaa läheisten ihmisten kanssa. Loma onkin ainoa yhteydenpidon tapa, jos-

sa vankila ei valvo ja kontrolloi yhteydenpidon sisältöä tai ympäristöä. Tosin lo-

maankin pyritään vaikuttamaan. Etenkin ensimmäistä lomaa hakiessa nuorten piti 

tehdä tarkka lomasuunnitelma. 

 

Lomalle lähtemistä myös jännitettiin ja siihen liittyi epävarmuuden tunteita. Etenkin 

ensimmäinen kerta vankilan ulkopuolella oli nuorten mukaan omituinen kokemus. 

”No se meni nii et ku oli se, edelline ilta, ovet suljettii sillo illalla ja, sit mä 

niinku tajusin sen et, vittu et seuraavan kerran ku toi aukee ni mä niinku pää-

sen täst sitte. Ulos. Mä en pystyny nukkuu, pyörin sängys kahtee asti yöllä ja 

kaheksalt aukes ovi, (eräs perheenjäsen) tuli hakee tossa ja. Mä olin ihan tajut-

toman jännittyny. Tuntu ihan hullulta et, pääsee vähä kävelee. Ja istu tos autos 

niinku et, sen vois vaa pysäyttää siihe ja lähtee juoksee tonne vittu metsää. 

Niinku et vois tehä ihan mitä vaa. Tota, oli se tosi outoo. Se nyt meni vähän se 

loma sillee et, mä en oikee pystyny, et ei ollu niinku vapaa oikeestaa täysin mis-

sää välissä. Et oli nii jännittyny ja sit, ku piti saman päivän tulla takas ni vil-

kuili kelloo koko ajan. Mut kyl siin jonku aikaa, aikaa menee et pystys olee sillee 

vähä. Et oli niinku vankilas kuitenki.” 

5.3 Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kunnon ylläpito 

Nuoret yhdistivät kunnon ylläpitoon vankilan toiminnassa lähinnä liikuntamahdol-

lisuudet. Vangilla on oltava joka päivä mahdollisuus ulkoilla ja harjoittaa sopivaa 

liikuntaa vähintään tunnin ajan (RTL 2:8 §; VHA 16 §). Vankilassa on mahdollista 

harrastaa säännöllistä liikuntaa, vaikkakin kuntosali ja ulkoilu sekä mahdolliset 
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muut liikuntavuorot rajoittuvat tiettyihin aikoihin. Usein niitä toivottiin lisää. Haas-

tateltavista lähes jokainen kertoi ainakin jonkinlaisesta liikuntaharrastuksesta, 

useimmiten punttien nostosta. Liikunnan lisäksi painojen nosto merkitsee vaaraton-

ta keinoa, jolla vangit ”purkavat itseään”, paineita ja aggressioita, joita vankilaelämä 

väistämättä aiheuttaa (vrt. Järvinen 1988, 77–79). Liikunnan ohella vankilaelämä on 

nuorten mukaan muutenkin fyysisesti terveellistä. Tavoitteena on päihteettömyys, 

ja ainakin haastateltujen nuorten kohdalla päihteitä käytettiin vankilassa huomatta-

vasti vähemmän kuin siviilissä. Terveelliseen vankilaelämään kuuluivat myös sään-

nölliset ruokailut ja nukkuminen öisin. 

 

Moni nuori huolehti fyysisestä kunnosta vankilassa paremmin kuin siviilissä. Toi-

saalta siviilissä fyysiseen kuntoon panostaneella ei vankilassa ollut samanlaisia 

mahdollisuuksia. Ylipäätään kokemukset fyysisen kunnon ylläpidosta riippuivat 

siitä, millaisessa kunnossa nuori oli vankilaan tullut. ”Fyysinen kunto ni se voi olla 

joillekki jotka on tuota, voi olla että, parempikin. Vetäny, pirikuurin siinä ja tulee tänne ni 

fyysinen kunto paranee.” Muutama nuori kertoi painonsa nousseen vankilassa useita 

kymmeniä kiloja. 

 

Nuorten vankien psyykkisiä ongelmia ja vankilan vaikutusta mielenterveyteen on 

tutkittu paljon (esim. Nurse ym. 2003; Ireland ym. 2005; Sailas ym. 2005). Usein 

vankien selviytymisstrategioilla viitataan juuri mielenterveyden suojelemiseen 

(esim. Cohen & Taylor 1972/1986; Salin 1996). Kaikilla nuorilla oli kokemusta joko 

omista tai muiden vankien psyykkisistä ongelmista. Mielenterveydellisistä ongel-

mista haastatteluissa kertoneet nuoret kokivat voimakkaasti, että syynä niihin oli 

nimenomaan vankila; eristäminen ja ulkopuolisesta elämästä vieraantuminen. 

Nuorten mukaan hoitoa psyykkisiin ongelmiin ei ollut tarpeeksi saatavilla. ”Kylhän 

noi kenel on noit psyykkisii ja tommosii, niinku haittoi ni, eihän ne tajuu pyytää apua. Ku ei 

ne tajuu käydä suihkus eikä mitää (…)Ei niit tajuta auttaa mitenkää.”  

 

Sosiaalisen kunnon ylläpitoa nuoret eivät juuri kommentoineet. Heidän kokemuk-

sissaan sosiaalisen kunnon ja psyykkisen kunnon ylläpito limittyivät. Eräs nuori 
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jännitti haastattelussa niin, että sai paniikkikohtauksen. ”Se on se pudotus on niin ko-

va. Normaaleitte ihmisten kans tulee tekemisiin et ku välil saattaa olla kolme viikkooki ettei 

nää normaali-ihmist ollenkaa.” Vankilassa nuoren sosiaaliset suhteet ovat lähinnä van-

kien välisiä. 

”Sosiaalisen kunnon ylläpidosta ei kyllä menisi sanomaan yhtään mitään, tie-

tysti tällä kurssilla kun on, niin kyllä täällä ylläpidetään juuri nimenomaan so-

siaalista kuntoa, mutta tuolla muilla sitten kenellä ei ole mahdollisuutta tällai-

seen, ihan toisten vankien kanssa sitä pidetään sitten vaan yllä, lähinnä.” 

Lääkkeiden syönti on nuorten kokemusten perusteella luonnollinen ja yleinen tapa 

vankilassa. Nuoret eivät kuitenkaan keskusteluissa liittäneet lääkkeitä kunnon yllä-

pitoon, muuta kuin muutamissa kielteisessä kommentissa epätarkoituksenmukai-

sesta ja liiallisesta lääkkeidenkäytöstä. Kuitenkin lääkkeiden merkitys nuorten van-

kila-arjessa on helpottaa oloa, minkä voi yhdistää psyykkisen kunnon ylläpitoon. 

”Nii tai silleen, kyl varmaan sais unta mut ei nii sillee nopeesti ku normaalisti. (…) Et se on 

nopeemmin se päivä ohi ku nukahtaa.” Järvisen (1988, 81–83) tutkimuksessa sekä lääk-

keet että päihteet saivat tämän saman merkityksen (ks. myös Cope 2000). Sen sijaan 

haastateltujen nuorten selviytymiskeinoihin päihde-eskapismi ei kuulunut, vaikka 

se tunnistettiinkin. ”No kyl jotkut sitä tekee et. Kaikil on kumminki paha olla täällä ja jot-

kut sit pakenee maailmaa päihteillä.” Haastatelluille nuorille vankeus merkitsi enem-

mänkin päihdeongelman ratkaisua. 

 

Taulukosta kolme ilmenevät tiedot nuorten lääkkeidenkäytöstä haastatteluhetkellä 

sekä päihdehistoriasta. Päihteistä on merkitty alkoholi tai huumausaineet sen mu-

kaan, minkä nuori itse koki ongelmaksi. Sen lisäksi on merkitty ne nuoret, jotka ni-

menomaan kertoivat, että eivät ole käyttäneet huumausaineita. Lääkkeidenkäyttö 

tarkoittaa, että lääkäri on ne nuorelle määrännyt. Lääkkeiden väärinkäyttö on sisäl-

lytetty huumausaineisiin. 
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TAULUKKO 3 Nuorten (1–12) päihdehistoria ja lääkkeidenkäyttö 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

alkoholi siviilissä ●        ● – –  

huumausaineet siviilissä X ● ● ● ● ● ● ●  X X ● 

ei lääkkeitä vankilassa ●   ● ●     ●   

yksi lääke vankilassa  ● ●   ● ●    ●  

useita lääkkeitä vankilassa        ● ●   ● 

ei tietoa: – 
ei käytä: X 

 

Kahdella lääkkeitä käyttämättömistä nuorista syy oli periaatteellinen. ”Mää itte lope-

tin kaikki lääkkeet silloin jo tuol (eri vankilassa) että, en tarvii et terve nuori mies.” Mo-

lemmat olivat kuitenkin käyttäneet lääkkeitä ainakin tilapäisesti aiemmin. Kaksi 

muuta nuorta kertoi käyttäneensä lääkkeitä ennen vankilaan tuloa. He olivat lopet-

taneet, koska lääkäri vaihtoi lääkkeet vankilassa. 

5.3.1 Lääkkeet 

Lääkkeiden syönnin tarpeellisuudesta oltiin montaa mieltä. Yhtä mieltä oltiin siitä, 

että lääkkeitä käytetään vankilassa paljon. ”Mitähän mää veikkaisin? Päivässä, viien 

litran sankollinen.” Nuorten käsityksen mukaan melkein jokainen vanki käytti aina-

kin jotain rauhoittavaa tai unensaantia helpottavaa lääkettä. Nämä ”iltalääkkeet” 

koettiin vankilassa arkirutiiniksi (vrt. Järvinen 1988, 81–83). Vartijat jakavat lääkkeet 

illalla, samalla tavoin kuin hoitajat sairaalassa.  

”Oli mulla sillon ku mä tulin talloon ni, mulla oli sillon bentsot oli ja sitte ku 

tänne tulin ni ne otettii heti pois ja sitte laitettiin, mää kävin pyytämässä jota-

kin että sais unta, ni hullunlääkkeet laitettiin. Helevetin isoja annoksia ja vai-

hettiin koko ajan lääkkeitä. Sitten lopetin.” 

Nuorten kokemusten mukaan lääkkeitä sai halutessaan helposti. Välttämättä ei kui-

tenkaan saanut sitä lääkettä mitä olisi halunnut. Bentsodiatsepiinejä, joista monilla 

nuorilla oli aiempaa kokemusta, ei vankilassa usein määrätty. Yleisesti iltalääkkeenä 

käytettyjä lääkkeitä, kuten Remeron ja Surmontil, nuoret kutsuivat nimityksellä 
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”hullunlääke13”. "Et tääl ei kukaa saa semmost lääket mikä on määrätty unilääkkeeks, vaa 

kaikil on joku mielialalääke tai joku tommonen vastaava. Mut semmonen kumminki joka 

väsyttää kans.” Nuorten kuvauksien mukaan voimakasta riippuvuutta aiheuttavien 

lääkkeiden ja yleisesti väärinkäytettyjen ”huumaavien lääkkeiden” määräämistä 

vankilassa vältetään. ”No ei, no jotku käy (kauppaa lääkkeillä) sillai niinkö huumaavia 

lääkkeitä tai tommosia mutta, niitä annetaan, melekein, en oo kyllä kellään kuullu että ois 

edes semmosia.” 

 

Nuorten lääkekokemukset ja hullunlääke-käsite liittyvät oikeudettomuuteen. Niistä 

välittyy ajatus, että vankilassa lääkäri voi tehdä mitä haluaa. Nuoret kokivat, että 

heille voitin määrätä ”vääriä lääkkeitä.” Vangilla ei ole niin väliä. ”Se on se (…) lää-

käri joka on vähän niinkö että, hänen mielestään rohtoja, kokkeillaa ja kokkeillaa. Mä oon 

hyvä koekaniini.” 

5.3.2 Päihteet 

”Kaikil on yleensä päihdeongelma ketkä tulee tänne.” Kymmenellä nuorella kahdesta-

toista oli omien sanojensa mukaan ollut päihdeongelma. Nuoret tarkoittivat päih-

deongelmalla hyvin runsasta päihteidenkäyttöä. ”No tietysti, hassista ja amfetamiinia 

on tullu kokeiltua mutta. Ei siinä oo mitään sitte, tullu ongelmaks tai tavaks.” Alkoholin-

käytön mieltämiseen ongelmaksi liittyi vankeusrangaistuksen saaminen erittäin 

humalassa tehdystä rikoksesta. Tekoa ei välttämättä ollut muistettu seuraavana päi-

vänä, ja paluu todellisuuteen oli ollut ankara kokemus. Huumeidenkäyttö koettiin 

kokonaisvaltaiseksi ongelmaksi, joka vaikutti elämään monin tavoin. Tosin alkoho-

liinkin liittyi esimerkiksi ”rahojen juominen”. 

 

Nykypäivänä huumausaineet ovat yksi vankiloiden suurimmista ongelmista Eu-

roopan unionin alueella (EMCDDA 2001). Haastatelluista nuorista yksi ei halunnut 

                                                      

13 hullunlääkkeet = lääkkeet, jotka on tarkoitettu varsinaisten mielisairauksien hoitoon;  

varsinkin lääkkeitä käyttämättömät sanovat usein kaikkia psyykenlääkkeitä hullunlääkkeiksi (Lipso-

nen 1990, 86) 
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suoraan myöntää, että vankilassa oli huumeita. Pari muuta totesi huumeita olevan, 

mutta ei puhunut niistä sen enempää. Suurin osa kertoi yleisellä tasolla avoimesti 

huumeidenkäytöstä vankilassa. Nuorten mukaan käyttö oli ensinnäkin mahdollista. 

Helpoksi se arvioitiin suljetuilla osastoilla. Joillain osastoilla huumausaineita oli 

paljon, mutta ei vankiloissa silti päihteitä tulvinut. ”Tääl on kummiski aika vähän huu-

meit tääl talos, tosi vähän. (…) Nii et ei täält varmaan ees joka päivä jos haluis.” Haastatel-

luista nuorista kaikki kertoivat haastatteluhetkellä olevansa niin sanotusti kuivilla14. 

Yksi nuorista kertoi käyttäneensä huumausaineita vankilassa, mutta ei meneillään 

olleen tuomion aikana. Alkoholin pääasialliseksi päihteekseen nimenneet olivat lo-

pettaneet juomisen jouduttuaan vankilaan. Huumausaineiden osalta osa oli lopetta-

nut jo siviilissä. Kaikki tavoittelivat päihteetöntä tulevaisuutta. 

 

Päihteistä eroon pääsemistä jotkut pitivät vaikeana, mutta selvin päin vankilassa 

oleminen ei ollut ylivoimasta. Päihteettömyyden nuoret korostivat olleen henkilö-

kohtainen valinta, jossa oma päätös ja asenne olivat ratkaisevia. Päihteettömyyttä 

vankilan arjessa tukevia tekijöitä olivat päihteiden vähäinen saatavuus, ympärillä 

olevien vankien päihteettömyys, sekä säännöllinen ja usein toistuva testaaminen. 

Päihteettömyydestä oli myös huomattavaa hyötyä vankilan ehdollisessa järjestel-

mässä. Käytöstä kiinnijääminen puolestaan olisi merkinnyt saavutettujen etujen 

menettämistä. ”Sit menee kaikki asiat, tääl otetaan kummiski niit virtsanäytteit sillee, sa-

tunnaisesti, otetaan. Jos jää kiinni menee kaikki asiat, et ei pääse ainakaa lomille ja perheta-

paamiset menee.” 

5.4 Vankien sosiaalinen maailma 

”Mut normaalisti mitä se (vankilassa oleminen), on oikeestaa jokasella, suu-

rimmal osalla, no, voi niinku kelaa nii et eihän siit nyt voi seuraa hyvää jos sa-

                                                      

14 olla kuivilla = olla erossa viinasta tai huumeista; päästä kuiville = päästä eroon viinasta tai huumeis-

ta; myös = eroon rikoksista (Lipsonen 1990, 127) 
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maa koloon työnnetään ihmisii kenel on sama ongelma ja vittu, tosissaan paljo 

ongelmii. Ja on vaa pelkästää niiden kaa tekemisissä.” 

Vankien keskinäiset vuorovaikutussuhteet edustivat vankilassa suurta osaa nuorten 

sosiaalisesta kulttuuriympäristöstä. Vapauden menettäminen merkitsee eristämistä 

niistä ihmisistä, joiden kanssa yksilö aiemmin on ollut tekemisissä. Samalla vangittu 

menettää vapauden valita seuransa. ”On niitäki (joihin ei haluaisi tutustua). Yrittäny 

välttää sellasii sitte mut ei oo oikei pakopaikkaa. Nii pieni paikka. Mut väkisi, pakko se on 

kaikkien kans toimeen tulla.” 

 

Vankilassa yksin oleminen rajoittuu niihin tilanteisiin, joissa vanki on sellissä. Jos 

hänellä on sellikaveri, yksinolonhetkiä ei välttämättä ole lainkaan. Sosiaalisesta 

maailmasta voi kuitenkin nuorten mukaan jättäytyä syrjään. He kertoivat eristäyty-

vistä vangeista, jotka haluavat vain suorittaa oman tuomionsa rauhassa. ”Samal osas-

tol, mut kyl ne saa sit yleensä rauhas ollakki. Kaikki ymmärtää kumminki et, jos ei toine 

haluu, toine haluu osallistuu mihinkää ni ei sit osallistu. Mut ne on yleensä hiema vanhem-

pii, vanhempii ukkoja.” Eristäytymisen voi nuorten kuvausten perusteella määritellä 

yhdeksi lusimistyyliksi. Yksikään nuorista ei kuitenkaan tätä tyyliä ollut omaksu-

nut. 

 

Yleisesti ottaen sosiaalisuus koettiin vankilassa myönteiseksi asiaksi. Nuorten mu-

kaan muihin vankeihin tutustuminen oli ollut helppoa. Sama elämäntilanne yhdis-

tää, vanki ymmärtää vankia: ”On siin, kertoo kaikkii tarinoitansa ja. Sit jos vituttaa ni 

sen sanoo ihan suoraan, sit muut ymmärtää niinku antaa olla rauhas sillon.” Tyypillisesti 

uusi vanki haki tarkoituksellisesti kontaktia, ja ainakin oman osaston vangit opittiin 

tuntemaan hyvin. Pintapuolisesti moni nuori tunsi tai ”tiesi” lähes kaikki vankilan 

vangit. Kaikkien kanssa ei kuitenkaan oltu kavereita. Nuorilla oli vankilassa yhdes-

tä viiteen vankitoveria, joista puhuttiin kavereina ja joiden kanssa vietettiin aikaa. 

Kaveriporukoihin jakautuminen tapahtuu nuorten mukaan yhdistävien ja erottavi-

en tekijöiden perusteella. Merkitystä on esimerkiksi etnisellä taustalla, muilla kave-

reilla, iällä, harrastuksilla, kotipaikkakunnalla, tulevaisuudensuunnitelmilla tai 
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osastolla. Muutamia läheisiä ystäviä mainittiin haastatteluissa yksilöinä, kaveripo-

rukasta erillään. 

 

”No ne on niinku niin täyttä, täyttä sellast läppää. Noit tarinajuttuja ja ylpeilyy niinku. 

Paljo päihteitä, päihdejuttuja, semmost kuivanarkkaamista.” Vankien keskinäisessä kans-

sakäymisessä tyypillisiä keskustelunaiheita ovat nuorten mukaan rikokset ja päih-

teet. Sävy on usein kerskaileva. Tätä puhetyyliä nuoret pitivät tyhjänpäiväisenä ja 

ärsyttävänä, mutta hyvin yleisenä. Osa nuorista koki puheenaiheiden vankilassa 

eroavan siviilistä, joidenkin mukaan eroa ei juuri ollut. Puheenaiheiden tuttuus tai 

vieraus viittaa siihen, että vankilapuheella on yhteyttä rikollisten piirien tai niin 

kutsutun rikollisen alamaailman (ks. Aromaa 1983) puheeseen siviilimaailmassa. 

Siviilipuheen ja vankilapuheen eron kokeminen riippuisi tällöin siitä, millaista nuo-

ren elämä oli ollut ennen vankilaan joutumista ja kenen kanssa hän oli aikansa viet-

tänyt. 

 

”No, täällä pääasiassa nii, yleisimmät että niinkö mitä miehillä on että reenaaminen ja nai-

set. Siinäpä ne on yleisimmät. Että ei sitä niinku siviilissä tuu sillai ees puhuttuakkaan. Mut 

täällä on sitte niinku, pystyny joilleki vangeille omista perheasioista puhumaan ja niin pois-

päin.” Laitoksessa puheenaiheena ovat usein myös vankilan sisäiset asiat, kuten 

tuomiot, harrastukset – lähinnä painojen nosto –, päivärytmi, pelit, televisio-

ohjelmat ja vankilan sisäiset ihmissuhteet. Suljetun laitoksen elämä on sisäänpäin 

kääntynyttä. Siviiliasioista puhumattomuutta selittää myös ajattelematta oleminen. 

Yleiset puheenaiheet kertovat myös ihmissuhteiden pinnallisuudesta. Kaikki tunne-

taan, mutta läheisiä ihmisiä on vain muutama. Välillä vankilassa puhutaan nuorten 

mukaan siviiliasioista, esimerkiksi kavereista ja perheestä, mutta se tapahtuu pie-

nessä piirissä, ystävien kesken. Isossa joukossa siviiliaiheet keskittyvät tarinoihin, 

keskustelu ei ole vakavaa eikä se mene henkilökohtaiselle tasolle. 

 

Siviilissä nuoret aikoivat pitää yhteyttä vain hyvin harvoihin vankilassa tapaamiin-

sa ihmisiin. Syynä mainittiin elämänmuutos. Rikollisuuden ja päihteiden ei suunni-

teltu jatkossa kuuluvan omaan elämään. Vankilan ihmissuhteiden väliaikaisuus 
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kuvastaa myös vankilaelämän väliaikaisuutta nuorten elämässä. Vankilassa vietetty 

aika on omasta elämästä irrallista, eivätkä sen ihmissuhteetkaan kuulu omaan elä-

mään. Vankila ei nuorten kokemuksissa tullut esiin rikollisuuden korkeakouluna 

(ks. Laine 1991, 145–146; Iivari 1996, 89–92), jossa opitaan rikolliseksi ja luodaan tu-

levaa uraa ajatellen tärkeitä suhteita. Mahdollisuuksia toki oli: ”Sitte on joitaki vanke-

ja että ne suunnittellee uusia bisneksiä. (…) Kyllä täällä sillai niinku, ainaki kavereita löy-

tyy.” Nuorista kaksi mainitsi mahdollisesti pitävänsä siviilissä yhteyttä vankilassa 

tapaamiinsa henkilöihin rikollisissa merkeissä. Yksi mainitsi oppineensa rikoksia, 

mitä ei itse pitänyt hyödyllisenä asiana. Nuoret eivät käyttäneet vankilassaoloaikaa 

rikollisena kehittymiseen. 

5.4.1 Vankikulttuurin normit 

Vankien elämää säätelevät vallitsevan alakulttuurin eli vankikulttuurin normit (ks. 

esim. Clemmer 1958; Sykes & Messinger 1960; Laine 1991, 144–150; Lipsonen 1997). 

Ensimmäistä kertaa vankilassa ollut nuori kertoi seuraavanlaisen esimerkin: 

”Aluksi kai ne, en tiiä joillain, kai joillain vangeil on itsetunto-ongelmia ja ha-

lus kohentaa asemiansa ja uhkaili, mutta sanoin siitä yhelle kaverille joka on is-

tunu (todella kauan). Se kävi sen kopissa ja se, pisti toisin sanoen sen paskaksi 

sen jätkän. Sen jälkeen ei oo kukaan tullu.” 

Nuoren toiminta tapauksessa oli normien mukaista. Heti tuomion alussa hänellä oli 

selvä käsitys kulttuurin mukaisesta toiminnasta. Hän ei kertonut uhkailusta vartijal-

le, vaan sen sijaan eräälle vankitoverille, joka kertoi asian eteenpäin vankihierarkian 

huipulla olleelle vangille. ”Olisin varmaan saanu muuttaa liskolle saman tien jos mä 

oisin menny siitä vartijoille puhumaan.” Nuori ei vasikoinut15. Vasikointikielto on yksi 

vahvimmista vankilassa vaikuttavista normeista. Samaan aihepiiriin kuuluu erään 

nuoren antama ohje uudelle vangille: kukin pitää huolen (vain) omista asioistaan. 

                                                      

15 vasikoida = ilmiantaa, kavaltaa; vasikka = ilmiantaja, kalvi, lappu-ukko, laulaja, lehmä, nilkki, rotta, 

visertelijä, visertäjä (Lipsonen 1990, 279) 
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Viesti on sama kuin perinteisessä ohjeessa, jonka mukaan jokainen ”lusii omaa kak-

kuaan” eli on puuttumatta muiden asioihin (Lipsonen 1990, 150).  

 

Sykes ja Messinger (1960) ovat jakaneet vankikulttuurin normit viiteen ryhmään, 

jotka ovat: 1) älä sekaannu muiden vankien asioihin, 2) älä menetä hermojasi, 3) älä 

ole nuolija, 4) älä riistä toista vankia ja 5) älä ole heikko. Nuorten kokemuksissa il-

meiset vasikointikielto ja omista asioista huolehtiminen kuuluvat ensimmäiseen 

ryhmään. Toisaalta Kääriäisen (1994, 139) mukaan ”oman kakun lusiminen” viittaa 

perussääntöön, jonka mukaan jokaisen on sopeuduttava vankilan aiheuttamiin pai-

neisiin parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä vaatimus sisältyy toiseen normiryh-

mään, joka nuorten kokemuksissa ilmeni erityisesti siten, että vankilassa pitää olla 

rauhallinen ja kärsivällinen. Vankilaelämään liittyy aina odottamista; odotetaan 

vapautumista, lomapään aukeamista, tapaamista, lounastaukoa tai puhelimeen pää-

syä. Muutenkin laitoselämä ”ahdistaa” ja ”vituttaa”. Nuoret kertoivat oppineensa 

rauhoittumaan tai tulleensa rauhallisemmiksi. ”No en tiiä varmaan pitkäjänteisyyttä ja 

ei hötkyile niin paljoo näitte asioitten kanssa. Joutuu väkisinki oottamaan jonkun verran. 

(…) No en tiiä, rauhallisempi ainaki, tällee. Ei nyt muuta sillee.”  

 

Kolmannen ryhmän normit tulivat ensimmäisen ryhmän ohella kaikkein selvimmin 

esiin nuorten kokemuksissa. Vangit ovat henkilöstön kanssa eri puolella, eikä rajaa 

pidä ylittää, kuten ilmeni vartijoita ja henkilöstöä käsittelevästä osiosta. Neljäs nor-

miryhmä näkyy ensimmäisen ohella vasikoimattomuusesimerkissä. Nuoren vangin 

kiusaamiseen olivat muut vangit puuttuneet. Itseään heikomman alistamista ilman 

syytä ei hyväksytty. Toisaalta nuorten kuvauksista ilmeni myös hyväksyttyä val-

lankäyttöä itseä heikompiin: ”Ja sit tääl muut kattoo et toi on sekasin päästä niin ne alkaa 

kiusaa sitä.” Tämä liittyy viimeisen normiryhmän vaatimuksiin tietynlaisesta käyt-

täytymisestä ja ”kovuuden” arvostamiseen, jotka tulevat selkeästi ilmi vankien väli-

sessä hierarkiassa. Nuorten kokemusten perusteella kolmannen ja neljännen normi-

ryhmän ensisijaisuuden voi ajatella määräytyvän tilannekohtaisesti, erilaisista val-

tasuhteista riippuen. 
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5.4.2 Vankihierarkia 

”No siihen niinkö, aina että vanhempia pitää kunnioittaa. Sitte, eri rikoksente-

kijät, pitää enemmän kunnioittaa mitä toisia. (…) Sillai niinkö, joilla on yli 

kymmenen vuoen kakku nii ne on niinku enssijalla. Niinkö henkirikokset tai 

jotku tuommoset. Sitte sillai niinkö muutenki tuolta siviilin puolelta jotka vä-

hän, isompia kihoja on. Tai niitä pitää kunnioittaa ja sitte on niinkö, pikkurikol-

liset erikseen.” 

Nuorten kuvauksista ilmeni, että vankikulttuuriin kuuluu selkeä arvojärjestys van-

kien kesken (vrt. Ruckenstein & Teppo 2005). Vangin asema vankiyhteisössä mää-

räytyy erilaisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Tietyin perustein vangin tulee kun-

nioittaa toista vankia, joka on häntä korkeammassa asemassa. Nuorten kuvauksissa 

vangin asemaan vaikuttavia tekijöitä olivat ensinnäkin suoraan rikollisuuteen liitty-

vät seikat, kuten rikostausta ja rikoslaji, vankilakokemus, tuomion pituus sekä 

mahdollinen asema rikollisten piirissä siviilissä. Korkeassa asemassa olivat esimer-

kiksi ”murhamiehet” ja ”elinkautisäijät”. Rikoksista raiskaus oli selvästi halveksi-

tuin. Lisäksi vangin asemaan vaikuttivat henkilökohtaiset piirteet, kuten ikä, kyvyt, 

etninen tausta, sekä vangin ”kovuus” tai ”heikkous”. (Vrt. Ruckenstein & Teppo 

2005, 35–39.) 

”Semmone ehkä, et mä oon niinku normaalisti tosi rauhallinen ollu, ja niinku 

tosissaa kaikkee muuta ku väkivaltane. Mut tääl niinku oppinut sen et, sitä pi-

tää olla, porukka niinku tökkii, tökkii, koettaa kepil jäätä. Ja sitä, pitää olla heti 

tiukkana. Ja olla koko ajan niinku kovana. Et se nyt ehkä lähinnä negatiivinen 

puoli minkä mä nyt oon huomannu et must on. Ja tota, no on niinku tullu rai-

vokkaampi. Ihan huomaa jossain, vaik ei niinku kenenkää päälle välttämät käy 

vieläkää mut niinku et. Ehkä uhkaavampi. Niinku puolustuslinjalla joutunu 

oppii olee. Et paras puolustus o hyökkäys. 
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Kovuuden vaatimus sisältyy normiryhmään ”älä ole heikko”. Tähän liittyy myös 

nuorten kuvauksissa jatkuvasti esiin tullut ajatus siitä, että kaikki on lopulta ”itsestä 

kiinni”. Vankiyhteisössä pidetään arvossa itsevarmaa ja kaikesta selviytyvää perin-

teistä mieskuvaa (ks. esim. Järvinen 1988, 76, 89; Laine 1991, 148; Ruckenstein & 

Teppo 2005, 29). Yksi nuorten hyvin kielteisesti kuvailema piirre vangissa oli aihee-

ton itsensä kehuminen. ”Maailman kovin jätkä” värittää aiempia tekemisiään, ”lisää 

omiin juttuihinsa”, pyrkien näin antamaan itsestään kovemman kuvan kuin mihin 

rikolliset ansiot riittäisivät. Tällaista epärehellisyyttä halveksittiin. Kovuutta arvos-

tetaan, mutta kovan jätkän teeskenteleminen ei ole suotavaa. 

 

Kovuuden arvostamiseen liittyy väkivallan itsestäänselvyys osana vankilaelämää 

(ks. myös Palmer & Farmer 2002). Kaiken kaikkiaan vankilan arkea kuvattiin rau-

halliseksi ja nuoret kokivat olonsa turvalliseksi. ”Ei tarvitse suojata selustaa, voi olla 

ihan rennosti, ei tarvitse kuikuilla selän taakse.” Vaikka kaikki nuoret kertoivat vankila-

aikanaan olleen välikohtauksia, pitivät he tappeluiden määrää poikkeuksetta piene-

nä. Nuorten käsityksen mukaan siis tappelut ja muut järjestyshäiriöt ilman muuta 

kuuluvat vankilaan, ja vankilaelämän ajateltiin voivan olla huomattavasti väkival-

taisempaakin, kuin mitä he olivat kokeneet. 

 

Nuorten kuvauksissa vankilan arvoasteikossa alimpana olivat lisko-osaston pelkää-

jävangit. Tyypillisesti liskoilla tarkoitettiin ”raiskareita” ja ”vasikoita”, joita ei arvos-

tettu lainkaan. Toisaalta jo pelkkä ”liskon” eli pelkääjävangin status, on nuorten 

kuvausten perusteella alhainen. Pelkääjäosastolla asuvan asema vankiyhteisössä ei 

sijoittumisen syystä riippumatta ole korkea (ks. myös Ruckenstein & Teppo 2005). 

Pelkääminen tai ainakin pelon näyttäminen on vastakkainen piirre arvostetulle ko-

vuudelle. Vankilassa ei saisi olla heikko. 

 

Vaikka nuorilla oli huomattavan paljon kokemuksia päihteidenkäytöstä, koettiin 

huumausaineiden liiallinen käyttö vastenmieliseksi. ”Semmosii likasii tyyppei tai 

semmosii. Ne veti toisten värkeil samoi, niinku vetoja sielä. Vähä inhottavaa porukkaa. 

Semmosii ihan rapanistei.” Huumeiden käytön lisäksi mielenterveysongelmista kärsi-
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vät vangit olivat joidenkin mukaan vastenmielisiä. Nuorten kuvauksissa narkomaa-

nit ja mielisairaat käyttäytyivät ennalta arvaamattomasti, mikä herätti kielteisiä tun-

teita. Narkomaaneille kertyy vankilassa myös huumevelkoja, joista seuraa ongel-

mia. ”Ääliöitä. Hörhöjä. (…) Ei tuu kenenkään muun, kenenkään vankien kanssa oikein 

toimeen. (…) Mielenvikasia ja, velkaa kertyy, paskaa.” 

 

Hyvän aseman saavuttaminen vankihierarkiassa tekee luonnollisesti lusimisen ai-

empaa helpommaksi. Arvoasteikossa voi nuorten mukaan omien ominaisuuksien 

lisäksi nousta suhteilla, eli kuulumalla ”isojen äijien” kaveripiiriin. Osa nuorista 

koki vankilassa selviytyäkseen joutuneensa olemaan erilaisia kuin siviilissä, osa 

pärjäsi jo ennen vankilaa hallitsemiensa keinojen avulla. Nuorten kuvauksissa yksi 

vankilaelämässä selviytymistä selkeästi edesauttava tekijä olivat yksilön sosiaaliset 

taidot. Sosiaalisen kentän hyvän hahmottamisen ja muun muassa tilannetajun avul-

la voi parantaa omaa asemaansa. Nuorten kokemusten perusteella normit tiedosta-

malla ja ”sosiaalisen pelaamisen” hyvällä hallinnalla pärjää hyvin. Sosiaalisten taito-

jen merkitys näkyi myös siinä, että moni nuori koki oppineensa niitä vankilassa. 

Nuoret kertoivat muun muassa oppineensa tulemaan toimeen erilaisten ihmisten 

kanssa ja ymmärtämään ihmisiä paremmin kuin ennen. 

 

Normit ja hierarkia ilmentävät vankikulttuuria, jonka peruskurssin nuoret olivat 

käyneet heti alussa, opetellessaan ”talon tavoille”. Nuorten kokemusten mukaan 

itseä kokeneemmilla vangeilla oli merkittävä rooli nuorten vankien oppaina, erään-

laisina mentoreina. Vankien ikärakenne vaikutti lusimiseen. Vankilasta riippuen 

nuoret olivat vaihtelevasti tekemisissä itseään vanhempien vankien kanssa. Ran-

gaistustaan itseään vanhempien vankien seurassa suorittaneet toivat haastatteluissa 

esiin enemmän erilaisia vankikulttuurin normeihin ja vankihierarkiaan liittyviä 

seikkoja kuin ne, jotka olivat tekemisissä lähinnä nuorten vankien kanssa. 

5.4.3 Ei-vangit 

”Se vähän riippuu, ihmisestä. Että onhan se mulle esimerkiksi ni vähän enemmän ku, vapa-

usrangastus. Esimerkiks ku tänne tulin niin joutu justiinsa semmoseen porukkaan mihin ei, 
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ei ylipäätään ois edes halunnu. Että on siinäkin jo jonkun verran rangaistusta.” Haastatel-

tujen joukossa oli kaksi nuorta, jotka eivät kokeneet kuuluvansa joukkoon vankilas-

sa. He määrittelivät itsensä erilaisiksi kuin muut, eräänlaisiksi harvinaisuuksiksi 

vankien joukossa. He eivät mieltäneet itseään rikolliseksi, vaan korostivat olevansa 

”normaaleja”. He myös kokivat, että vankilassa oleminen on heille enemmän ran-

gaistus kuin muille. 

 

Ei-vangit eivät halunneet sopeutua vankilaelämään eivätkä sosiaalistua vankikult-

tuuriin. Toinen heistä koki itsensä ulkopuoliseksi tarkkailijaksi. Hän kuvaili vanki-

lan arjen edellyttävän häneltä sosiaalista pelaamista, keinoja joilla hän pelaa itsensä 

sisälle vankilan sosiaalisiin kuvioihin ja varmistaa selustansa. Nuori tunsi vankien 

normiston ja hyödynsi sitä, vaikka ei kokenutkaan vankikulttuuria omakseen. Hän 

ei avoimesti toiminut normien vastaisesti, mutta korosti olevansa ulkopuolinen. 

”Sillee että, pojatki kummiski tietää että, luultavimmin mä en oo tänne takasin tulossa ja. En 

tuu varmaan, isommin pitämään yhteyttä porukkaan enkä. En oo rikollinen en, en kuulu 

joukkoon.” 

 

Toinen ”ei-vanki” koki olevansa enemmän uhri kuin rikollinen. ”Et on niinku asiat 

menny et on vaa viinaa vedelly ja, ei oo mistään mitää apua saanu, ei oo ketää puuttunu 

siihen et mitä on itte tehny et. Sit on tänne joutunu ja pää o selvinny.” Hän koki, että 

vankilaan joutumisen olisi voinut välttää, jos joku olisi perehtynyt hänen elämänti-

lanteeseensa ja auttanut ajoissa. Omien sanojensa mukaan hän inhosi vankilaa ja 

kärsi koko ajan. Vankilaympäristössä nuori kertoi olevansa nörtti. ”Mä en itte saa olla 

yhtää rauhassa ku mä oon nuori ni kaikki kattoo et mun on pakko olla samallainen kun he 

on. Ja puhe ei mee perille. (…) Siinä pitää vaa yrittää pysytellä omana ittenää eikä ottaa 

mitää uutta oppia.” Nuoren kokemukset siitä, miten häntä oli yritetty ”ottaa oppipo-

jaksi” ja tehdä samanlaiseksi kuin muut, kertoivat itse asiassa samasta asiasta, jonka 

muut nuoret kuvasivat myönteisenä asiana. Kokeneet vangit opettivat heidät ”talon 

tavoille”, opettivat elämään vankilaelämää ja sosiaalistivat vankikulttuuriin. 
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Toinen ei-vanki ei noudattanut vankilan normeja toiminnassaan. ”Kukaa ei tuu piek-

sämää täällä. (…)  Se on järjestetty hyvin täällä et se on ittestä kiinni et pitää vaa uskaltaa 

kertoo.” Nuori oli kuitenkin onnellinen, kun eräs tapaus hoitui ilman ilmiantoa. 

Odotettavissa olisi ollut kosto. Nuori siis kyllä tunsi normiston, mutta toimi tarkoi-

tuksellisesti sen vastaisesti. 
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6 SUORIUTUMISMAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMINEN SIVIILISSÄ 

Vankeinhoidon kolmas tavoite suuntautuu tulevaan ja on tavoitteista selvästi kasva-

tuksellisin. Tavoitteeksi asetetaan suoriutumismahdollisuuksien lisääminen siviilis-

sä vankeuden jälkeen, mikä vankilan toiminnassa merkitsee erityisesti koulutusta, 

työvalmennusta, vapauteen valmentamista sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

kuntoutusta (Ulvinen 1996b, 14). 

 

”Aika niinku, heikoilla ollaan tossa kolmoskohassa niinku ylipäätäsä kaikissa noissa asiois-

sa.” Nuoret eivät kokeneet kolmannen tavoitteen toteutuvan erityisen hyvin. Vält-

tämättä arjessa ei edes huomannut, että siihen pyritään. Ne nuoret, joilla oli koulu-

tuksesta ja kuntoutuksesta myönteisiä kokemuksia, kokivat olevansa poikkeavia 

esimerkkejä. Erilaisten tuki- ja kuntoutusmahdollisuuksien olemassaolosta oltiin 

epävarmoja. Toisaalta avun ja tuen pyytäminen koettiin vaikeaksi. ”Ehkä jos vankila 

ottais itte semmosen ensiaskeleen et ne yrittäis auttaa. Ku tota, ei, ei näis mitää apuu saa 

ellei sit itte hae sitä. Ja aika harva ketä tulee ekaa kertaa tänne ni ei ne tajuu niinku pyytää 

sitä apua. (…) Et just jos vankila ottas itte sen alotteen et, yrittäs auttaa.” Kolmannen 

tavoitteen ajateltiin olevan laitoselämälle vieras pyrkimys, vaikkakin toista tavoitet-

ta arjen normalisointiajatuksineen pidettiin yleisesti epärealistisempana kuin kol-

matta tavoitetta. Lisäksi siviilissä selviämisen koettiin olevan vahvasti kiinni omasta 

itsestä: ”Kyllä kai tuo onnistuu. Emmä tiiä kaikkien osalta mutta kyllä mun osalta ihan 

hyvin että. Emmä oo koskaan, rikollisuuden pohjalle elämääni perustanu. Et ei mulla var-

maan mitään hankaluuksia sitte oo sopeutua vapauteen.” Vaikka suoriutumismahdolli-

suuksien parantamiseen olisi tarjoutunut tilaisuuksia, ei niitä välttämättä haluttu 

hyödyntää. 

 

Kokemus tavoitteen toteutumisesta liittyi luonnollisesti nuorten sijoittumiseen van-

kilassa. Tyytyväisellä kuntouttavan osaston vangilla ja sellissä istuvalla suljetun 

osaston vangilla voi olla hyvin erilaisia vankilakokemuksia. Tavoitteen osa-alueita 

erikseen arvioidessaan nuoret yleisesti löysivät yksityiskohtia, jotka puhuivat ta-
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voitteen toteutumisen puolesta. Esimerkiksi vankiloissa käydään työssä, ja jonkin-

laista koulutusta on mahdollista saada. Tässä luvussa keskitytään ensin vankilassa 

järjestettävään toimintaan, jolla tavoitellaan vangin selviytymismahdollisuuksien 

parantumista siviilissä. Toki vankilassa järjestettävällä toiminnalla on merkitystä 

myös arjen normalisoinnissa. Nuorten kommenttien perusteella etenkin työnteko 

vankilassa toteuttaa enemmän toista kuin kolmatta tavoitetta. Tämä käy ilmi muun 

muassa osallistumismotiiveja tarkasteltaessa. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 

kuntoutus käsitellään kuntouttavan toiminnan yhteydessä. Luvun loppuosassa sy-

vennytään vapautumiseen ja siviilielämään liittyviin asioihin. Vapauteen valmen-

tamista tarkastellaan tässä yhteydessä, samoin kuin nuorten näkemyksiä vankeus-

ajan merkityksestä heidän elämässään. 

6.1 Vankilassa järjestettävä toiminta 

Vangin on rangaistusaikana osallistuttava rangaistuslaitoksen työaikana järjestä-

mään tai hyväksymään toimintaan (RTL 3:5 §). Vangille on yksilöllisten taipumus-

ten mukaan yritettävä järjestää työtä tai muuta toimintaa, joka ylläpitää tai kehittää 

hänen ammattitaitoaan tai edistää muuten hänen mahdollisuuksiaan tulla toimeen 

yhteiskunnassa (RTL 3:7 §, VHA 17−18 §). Vangin saavuttua vankilaan on selvitet-

tävä tekijät, joiden perusteella hänet sijoitetaan toimintaan. Vangille on kerrottava 

eri vaihtoehdoista. (VHA 19 §.) Vangeille työaikana järjestettävän toiminnan tavoit-

teena on edistää vangin mahdollisuuksia selviytyä yhteiskunnassa vapautumisen 

jälkeen. Rikoksettoman elämäntavan vahvistamista korostetaan. Järjestettävää toi-

mintaa ovat työ, koulutus ja muu rangaistuslaitoksen järjestämä tai hyväksymä toi-

minta. Muu toiminta tarkoittaa käytännössä kuntoutusta. (Rikosseuraamusvirasto 

2006a, 50–51).  

 

Kaikista vangeista keskimäärin 54 prosenttia ja rangaistusvangeista 64 prosenttia 

osallistui toimintoihin päivittäin vuonna 2005. Työssä kävi noin 38 prosenttia ja 

koulutukseen osallistui kahdeksan prosenttia keskivankiluvusta. Vankien määrän 

lisääntyessä toimintakapasiteetin kasvattamiseen ei ole riittänyt resursseja, joten yhä 



 

 

96  

 

 

useampi vanki on toimettomana. (Rikosseuraamusvirasto 2006a, 50–51.) Taulukosta 

neljä ilmenee nuorten osallistuminen vankilan toimintoihin meneillään olleen van-

keustuomion aikana. 

 

TAULUKKO 4 Nuorten (1–12) osallistuminen vankilassa järjestettävään toi-

mintaan 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

työ / ammatillinen koulutus    ● ● ●   ●  ● ● 
muu koulutus      ●  ●  ●   
päihdekurssi ●           ● 

kokonaisvaltainen kuntoutus  ● ● ● ● ● ●      

 

Haastatteluhetkellä kahdestatoista nuoresta kymmenen osallistui vankilassa järjes-

tettyyn toimintaan. Nuorista neljä oli osallistumisen aloitettuaan pysynyt koko ajan 

samassa toiminnassa. Työhön ja työn ohessa tapahtuvaan ammatilliseen koulutuk-

seen osallistuneiden lisäksi nuorilla oli kokemusta työnteosta myös kuntouttavilta 

osastoilta, joiden viikko-ohjelmissa voi olla työpäivä. Ammatillisen koulutuksen 

lisäksi opiskelukokemuksia oli peruskoulusta ja atk-kurssilta. Lisäksi yksi nuorista 

osallistui ammatilliseen koulutukseen valmentavalle kurssille, mutta se on tässä 

tarkastelussa luokiteltu nuoren kuvausten perusteella kokonaisvaltaiseksi kuntou-

tukseksi. Kurssi valmensi koulutukseen ja itsenäiseen selviytymiseen arjessa. Muut 

kokemukset kuntouttavasta toiminnasta olivat niin sanotuilta kuntouttavilta osas-

toilta (kokonaisvaltainen kuntoutus) sekä lyhytkestoisilta päihdekursseilta. 

 

Nuorten kokemusten mukaan toimintaan pääseminen ei ole mikään itsestäänsel-

vyys. ”(Ennen) makasin kaikki päivät. Seinään tuijotin. (…) Ei se ollu oma valinta. Mä oon 

hakenu töihin ja joka paikkaan mut ei mihinkään pääse. Ja mä oon ny jo vuoden ollu täs ta-

lossa. (…) Tääl on liikaa vankeja.” Valinnanmahdollisuuksia esimerkiksi työalan suh-

teen ei juuri ollut. Usein nuoret kertoivat päätyneensä sille työpaikalle, missä sattui 

olemaan tilaa. Kuntouttavassa toiminnassa päihdekursseille oli nuorten mukaan 

helppo päästä. Varsinaisille kuntouttaville osastoille ja erikoisiin koulutuksiin haet-

tiin. Vain harvat mahtuivat mukaan. 
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”No ainaki tähä sosiaalista kuntoa et, esimerkiks käy ilmotustaululla aina luke-

massa kaikki et mitä siel on tarjottavana. Että siitä sitte ottaa, jos on joku kiin-

nostava, esimerkiks kurssi jossain toises vankilassa ni käy esimerkiks heti siirto-

paperit täyttämässä. Ja opon kanssa ja muitten virkailijoitten kans juttelemas 

siitä. Et jos sitä käy vaa ilmotustauluu kattomas mitä siel on ja menee sen jäl-

keen sellii odottamaan ni siel saa sit kyl odotellaki.” 

Nuorten mukaan toimintamahdollisuuksista tiedotetaan vankiloissa esimerkiksi 

infotilaisuuksilla ja seinäilmoituksilla. Oma-aloitteisuus koettiin tärkeäksi. Asioista 

oli otettava itse selvää, kysyttävä ja hakeuduttava mukaan. Tärkeiksi tietolähteiksi 

nuoret nimesivät henkilöstön – opinto-ohjaaja, sosiaalityöntekijä, päihdeohjaaja, 

vartijat – sekä muut vangit. Tilanteet, joissa joku henkilökunnan edustaja oli kerto-

nut nuorelle tietystä toiminnasta, koettiin yleensä myönteisinä, mikäli nuori piti 

toimintaa itselleen tarpeellisena ja sopivana. Usein suoraan henkilökunnalta saatu 

tieto oli ollut nuoren osallistumisen kannalta ratkaiseva tekijä. 

6.1.1 Työ 

Vankilassa järjestettävän työtoiminnan tavoitteena on vangin ammattitaidon ja työ-

kyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen sekä toimeentulomahdollisuuksien paranta-

minen. Lisäksi työ normalisoi vankilaelämää siviilielämän kaltaiseksi, vähentää syr-

jäytymisriskiä ja toimettomuutta. (Rikosseuraamusvirasto 2006a, 50.) Varsinaisena 

työaikana vanki tekee työtä valtion lukuun (RTL 3:6 §). Vankityön järjestelyissä on 

seurattava kyseessä olevan alan teknistä kehitystä ja noudatettava ajanmukaisia 

työtapoja (VHA 20 §). Vankilassa tehtävän työn sijaan vanki voi hakea lupaa siviili-

työhön vankilan ulkopuolella tai vanki voi työaikana tehdä niin sanottua omaa työ-

tä vankilassa (RTL 3:6 §; VHA 23–24 §). 

 

Vangit tekee melkeinpä kaikki niinku tällaset, siivous- ja ruuanjako- tämmöset perus ylläpi-

totyöt täällä taloissa. Ihan pihasta lähtien, kunnostusjutut.” Vankilassa järjestettävän 

työtoiminnan voi jakaa tuotannolliseen työtoimintaan, valmentavaan työtoimintaan, 
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taloushuoltotöihin, siivous-, kunnossapito- ja korjaustöihin, työsiirtolatöihin sekä 

siviilityöhön ja omaan työhön. Valmentavan työn tavoitteina ovat työelämän perus-

taitojen harjoittelu ja työssä oppiminen. Tuotannollisesta työstä pääosa tehdään 

avovankiloissa, joissa työstä saa veronalaista palkkaa. (Rikosseuraamusvirasto 

2006a, 51–52.) 

”No kyllähän se varmaan sen takia on että jos valmistuis jottai, siihen vapau-

tumiseen. Et kyllähän täällä ohjataan justiisa ihan noista herätyksistä asti yrite-

tää ohjata siihen että kunnon ihmiset herää silloin seittemältä ja. Kyllähän tääl-

lä varmaan vähän kaikki tahtoo siihen suuntaa (ohjata).”  

Erityisesti työssäkäynnin, mutta myös koko vankilaan toiminnan tavoitteeksi koet-

tiin ”normaalin” arkirytmin opettelu. Aamulla noustaan aikaisin ylös, mennään 

työhön ja illalla kotiin. Työn merkitys vankilassa liittyi nuorten kokemuksissa eri-

tyisesti ajankuluttamiseen. Tietyillä aloilla, kuten esimerkiksi puualalla, työ koettiin 

usein mielekkääksi, ja siitä kerrottiin ylpeään sävyyn. Näin oli erityisesti silloin, kun 

työssä tuotettiin jotain konkreettista ja hyvälaatuista. 

 

Työn, koulutuksen ja kuntoutuksen rajat olivat nuorten kokemuksissa häilyviä. Eri-

tyisesti työtoiminnan ohessa tapahtuva ammatillinen koulutus koettiin enemmän 

työksi kuin koulutukseksi. ”Se opiskelu siinä, millään tavalla eroa siitä työnteosta että se 

menee kato se menee siinä sivussa, että ei oo mitään teoriatunteja. Tekee vaan sen näyttö-

työn.” Nuorten kokemukset ammatillisesta koulutuksesta olivat myönteisiä. Kieltei-

senä asiana tuli esiin, että kaikki nuoret eivät olleet päässeet mukaan siihen työhön 

tai koulutukseen mihin olisivat halunneet. 

6.1.2 Koulutus 

Vankilassa on järjestettävä ammattikoulutusta ja muuta tarpeellista opetusta (RTL 

2:5 §). Vangille on annettava mahdollisuus yleisen oppivelvollisuuden suorittami-

seen ja mahdollisuuksien mukaan tilaisuus opiskella eri oppilaitoksissa. Vangille 

voidaan antaa lupa poistua vankilasta opintoja varten. Opiskelua on ohjattava ja 
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tuettava tarpeen mukaan ja vangin opiskelumenestystä on seurattava. Todistuksesta 

ei saa näkyä, että opinnot on suoritettu vankilassa. Yleisesti ottaen vankilassa on 

voimassa kaikki se, mitä koulutuksesta on yleensä säädetty. (VHA 26−29 §.) 

 

Vankiloissa järjestetään ammatillista ja yleissivistävää koulutusta yhteistyössä lähi-

seudun oppilaitosten kanssa. Vuonna 2005 valtaosa opinnoista kohdistui ammatti-

taidon hankkimiseen ja lisäämiseen. Peruskoulu- ja /tai lukio-opetusta järjestettiin 11 

vankilassa eri oppilaitosten toimesta. Myös muissa vankiloissa oli mahdollista opis-

kella peruskoulun tai lukion kursseja. Aikuislukioiden opettajien lisäksi opettajina 

toimivat vankilan palkkaamat tuntiopettajat ja vankiloiden opinto-ohjaajat. Amma-

tillista tai valmentavaa/kuntouttavaa koulutusta järjestettiin lähes kaikissa vanki-

loissa. Opettajina toimivat ammattioppilaitosten opettajat sekä vankilan henkilö-

kuntaan kuuluvat opettajat. Oppisopimuskoulutuksen työnopetuksesta vastasi 

vankiloiden työnjohto. (Rikosseuraamusvirasto 2006a, 54–55.) Koulutuksen merki-

tyksenä nuorten kokemuksissa korostui hyöty tulevaisuutta ajatellen. 

 

Perusopetus oli nuorten kuvausten perusteella puolipäiväistä, joko aamupäivällä tai 

iltapäivällä. Oppiaineita oli vain muutama kerralla. Luokassa oli alle kymmenen 

opiskelijaa. Lisäksi käytettiin videoyhteyttä, jolla saatiin mukaan opiskelijoita muis-

ta vankiloista. Nuoret kertoivat myös muunlaisista järjestelyistä, kuten opiskelusta 

itsenäisesti, tai opiskelusta opettajan ohjeiden mukaan yksin sellissä. Yksilöllisiä 

oppimissuunnitelmia tai muita sen tyyppisiä erityisjärjestelyjä ei tullut esiin. Erään 

nuoren mukaan meneillään olleen perusopetusjakson jälkeen kaikki alkaisivat käy-

dä lukiokursseja. 

 

Vankilan henkilöstössä vartijat ovat selkeästi oma ryhmänsä. Toisaalta myös muu 

henkilökunta jakaantuu ainakin kahteen osaan, vankilan sisäiseen ja vankilan ulkoi-

seen ryhmään (vrt. Ulvinen 1996b, 55). Nuoret kuvasivat ulkopuolisina henkilöinä 

etenkin opettajia. ”Kyllä se on melkein joka aineessa eri opettaja kumminkin, tulevat kai 

tuolta aikuislukiosta.” Heitä kuvattiin pääasiassa myönteisesti, mutta ei kovin henki-

lökohtaiseen sävyyn. Erään nuoren mukaan opettajaksi vankilaan sopisi tiukka 
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”tarkkiksen” opettaja, jollainen hänellä itsellään oli yläkoulun alussa. ”Nää on niinku 

lukio-opettajia että. Ne ei oo varmaan mitään erikoisopettajia. Tai erityisopettajia.” 

6.1.3 Kuntoutus 

Vanki voi täyttää osallistumisvelvollisuutensa myös muussa toimintakykyä ylläpi-

tävässä ja lisäävässä toiminnassa kuin työssä tai opiskelussa (VHA 30 §). Kuntou-

tuksella ja tavoitteellisilla toimintaohjelmilla pyritään parantamaan vangin val-

miuksia rikoksettomaan elämään. Suurin osa kuntouttavasta toiminnasta on päih-

dekuntoutusta, jota järjestettiin vuonna 2005 eri muodoissa lähes kaikissa laitoksis-

sa. Useimmissa suljetuissa laitoksissa oli sopimusosasto, jossa vanki sitoutuu päih-

teettömyyteen. Erilaisista päihdeohjelmista useimmat perustuivat kognitiiviseen 

käyttäytymisteoriaan. Myös yhteisöhoidollisia ohjelmia toteutettiin. AA- ja NA 

ryhmätoimintaa järjestettiin. Päihdekuntoutuksen lisäksi vankiloissa järjestettiin 

erilaista sosiaalista kuntoutusta, kuten Cognitive Skills -kurssit ja erilaiset arjen ja 

yhteiskunnallisia taitoja edistävät ryhmät. Tähän sisältyy myös vapautumista val-

mistava toiminta. (Rikosseuraamusvirasto 2006a, 55–58.) 

 

Nuorten kokemuksissa kuntoutuksessa ja kuntoutusmahdollisuuksissa korostuivat 

päihteisiin liittyvät asiat. Tämä on luonnollista sekä päihdeongelmien että päihde-

kuntoutuksen yleisyyttä ajatellen. Nuorten mukaan päihdekurssit ovat muun toi-

minnan ohella järjestettäviä, kaikille avoimia kursseja, joissa valistetaan päihteiden 

haitoista, tiedotetaan kuntoutusmahdollisuuksista ja keskustellaan. ”No, kyllä siinä 

ainaki nyt on sillai et, enemmän tietää, että mitä haittoja siinä on. (…) Valistustyötä.” Kun-

touttavilla osastoilla päihdekuntoutus on osa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Kun-

touttavilta osastoilta nuoret kokivat saaneensa ”eväitä” elämään. ”Kyl siitä, siel on 

oppinu ajattelee paljon niinkö et miten vois tehä toisin ja, mitä kannattais tehä, mitä pitäs 

ajatella ku tulee joku semmonen tilanne ettei sit mee mukaa siihen.” Kuntouttavien osasto-

jen ohjelman nuoret kertoivat sisältävän työpäiviä, erilaisia kursseja, liikuntaa, ruo-

anlaittoa ja joskus myös toimintaa vankilan ulkopuolella. Tyypillinen menetelmä oli 

ryhmäkeskustelu. Elämän- ja arjenhallintaan liittyvät sisällöt korostuivat kuvauksis-

sa. Toiminta suuntautui nuorten mukaan tulevaan ja auttoi elämänmuutoksessa 
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kohti ”tavallista elämää”. Osastoilla asetettiin tavoitteita ja tehtiin suunnitelmia sekä 

vankila-aikaa että siviiliä ajatellen. 

”Meijän osasto on ryhmässä ja sit käydään tommost eräänlaist, tuntuu niinku 

voi sanoa et aivopesuu oikeestaan. Sellane ohjelma et siin ajatuksii, tunteit, 

käyttäytymistä että. Sitä käydään läpi pala palalta. Että ne on ihan hyvält ju-

tult tuntunu et oppinu siin kaiken näköstä. Sit toho sisältyy melko vaihtelevii 

päivii viikko-ohjelmaan et sit on töitä ja kaikenlaist erillaist ryhmää, ryhmätoi-

mintaa paljo.” 

Kuntouttavien osastojen toiminnassa henkilöstön roolia pidettiin keskeisenä. Nuo-

ret arvioivat ohjelmien kaatuvan tai menestyvän työntekijöistä riippuen. Merkittä-

viksi asioiksi koettiin työntekijöiden luottamus nuoriin sekä erilaisuuden ymmär-

täminen, hyväksyminen ja kunnioittaminen. Tähän liittyvät myös erilaiset tarpeet. 

”Kyl jos ne ois enemmän niinku perehtyny siihe asiaan ja, tehny töitä enemmän semmosien 

nuorien kaa. Ettei ne vetäs aina sen saman kaavan mukaa, ja oleta et kaikki on samanlaisia.” 

 

Kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen osallistuneet löysivät toiminnasta fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjä. Muuten fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista kuntoutusta ei nuorten mukaan juuri järjestetty. Psyykkinen kuntoutus 

oli erään nuoren mukaan lähinnä pillereiden syömistä. ”Sosiaalinen kuntoutuminen, 

varmaan alkaa vasta sitten ku pääsee siviiliin. Niin erilainen paikka.” Toisaalta osalla nuo-

rista oli kokemuksia vapaamuotoisista juttuhetkistä henkilökunnan jäsenten kanssa, 

minkä he kokivat sosiaaliseksi kuntoutukseksi. 

6.1.4 Osallistumisen motiivit 

Työntekoon vankilassa nuoret määrittelivät kaksi selkeää syytä. Ensinnäkin töihin 

mennään, jotta olisi jotain tekemistä. Toiseksi työstä saa rahaa. Vankilan työtoimin-

nasta ei arveltu juuri olevan hyötyä siviilissä. ”No en tiiä onko tuosta työstä. Se nyt 

tietenki riippuu jos jostain kumman syystä satun rupeemaan samantyyppisiin hommiin.” 

Myös koulutukseen osallistumisen syynä oli usein saada jotain tekemistä. Tyypillis-
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tä ajankuluttamisen vuoksi käytävää koulutusta olivat erilaiset kurssit. Niistä arvel-

tiin kuitenkin samalla olevan hyötyä tulevaisuudessa. Ammatillisen peruskoulutuk-

sen ja toisen asteen koulutuksen hyödyiksi mainittiin jatkomahdollisuuksien au-

keaminen ja ammatin saaminen. Nämä hyödyt kuvailtiin lähinnä yleisellä tasolla. 

Työhön liittyvässä ammatillisessa koulutuksessa muun muassa puualan ja metalli-

alan kursseista arveltiin mahdollisesti olevan itselle hyötyä tulevaisuudessa. Ku-

kaan vankilassa työhön tai ammatilliseen koulutukseen osallistuneita nuorista ei 

suunnitellut työskentelevänsä samalla alalla siviilissä. 

”Pystyyhän täällä kouluttautumaan, eri laitoksissa erilaisiin. Jos mä sinne avo-

talloon tonne (…) pääsen niin, menisin siellä tuota atk-kurssille. Se ois var-

maan työvalmennukseen koskien sitte. (…) Että ku tämä on tosiaan sijotusvan-

kila nii, ei täällä oikein niinkö nuo mahollisuuet sillee mitenkää lopullisia oo et-

tä. No, ylleensä siinä, siinä talossa sitte mistä vappautuu ni katotaan sitte. Ei 

täällä mitenkää ylettömän mahottomasti noita koulutusmahollisuuksia oo.” 

Nuorista ainoa, joka ei ollut suorittanut peruskoulua, opiskeli vankilassa. Hän oli 

erittäin motivoitunut. Peruskoulua suorittavan nuoren kohdalla vankila tarjosi juuri 

sitä koulutusta, mitä hän muutenkin tarvitsi. Usein näin ei kuitenkaan ollut, vaan 

tarjolla ollut koulutus ei vastannut nuorten tarpeita. Nuorilla oli usein ammatilli-

seen koulutukseen liittyviä suunnitelmia, joita he eivät voineet toteuttaa vankilassa. 

Keskeneräistä toisen asteen koulutusta ei useinkaan voinut suorittaa loppuun, aina-

kaan siinä vankilassa missä nuori haastatteluhetkellä rangaistustaan suoritti. Koki-

essaan tarjolla olevan koulutuksen turhaksi nuoret joko eivät hakeutuneet koulu-

tukseen, tai koulutuksella oli heille merkitystä vain ajankuluttamiskeinona. Toimin-

tamahdollisuudet riippuivat nuorten mukaan vankilasta. Niiden rajallisuus korostui 

erityisesti koulutuksessa, jota ei koettu vankila-aikaan sijoittuvana erillisenä osiona, 

mikä oli usein vankityön ja kuntoutuksen merkitys. 

 

Nuoret eivät juuri arvostaneet koulutusta. Moni totesi että koulut oli käyty, kun 

peruskoulu oli suoritettu. Joillain nuorista oli myös hyvin kielteinen käsitys vanki-
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lassa annettavasta koulutuksesta, perustuen muiden vankien ja henkilökunnan ker-

tomaan.  

”Kyl mä sillo alussa ajattelin et kyl sit vois, löytää jotain. Mä aloin niinku sit 

miettii aika nopeella koulutuskuvioit. Mut sit ku mä nyt sit pääsin tän (henki-

löstön jäsenen) juttusille ni, emmä tiiä, kyl vähä muuttu kuva. Et mitä se on to-

sissaa. Vankilaopiskelu. Et ei enää nii napannukaa. (…) Semmone (kuva) ettei 

siit oo paljo hyötyy. Tai ainakaa nois mitkä, mitä mä olin niinku, mist mä olin 

kiinnostunu. Et ammattiopintoihi. Sit mitä muilt vangeilt kuuli ni, et eipä se 

oikee. Vaik ehkä paperit saa ni, et sä niit osaa silti. (…) Et ollaa vaa tuol hallil 

niinku ja ei tehä mitää.” 

Päihdekurssille oli hakeuduttu, jotta olisi jotain tekemistä, mutta myös oman päih-

deongelman takia. Kuntouttaville osastoille hakeutumisen syynä taas oli nimen-

omaan halu elämänmuutokseen. Kokonaisvaltaisen kuntoutuksen osana nuoret 

usein hyötyivät erilaisista lisäeduista, kuten ilmaiset puhelut, ylimääräiset liikunta-

vuorot tai ylimääräinen ruoka. Eräs nuori kertoi kuntoutukseen sisältyvästä ”piris-

tävästä toiminnasta”, joka motivoi entistä parempiin suorituksiin. Lisäksi nuorten 

kokemusten mukaan kokonaisvaltaisiin kuntoutusohjelmiin osallistuminen teki 

vangista henkilökunnan silmissä erittäin ”kunnollisen”. 

”Siel on niinku tosi paljon tekemist silleen. Vähän erilainen kun nää muut. Sil-

lee, mitenköhän sen nyt sanois, tuo on niinku vähän semmonen suklaakongi tai 

semmonen. Niin tai semmonen niinku et siel saa kaikkee. Pääsee saattolomille 

vaik ei lomapää oo auki ja sit siel on kaks semmost omaa työntekijää et niille ku 

puhuu ni ne menee sit puhuu noille ylivartijoille, ni melkein saa aina läpi mitä 

haluaa.” 

Kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen osallistuneet kokivat sen tavallaan ehdollisen 

vankilaelämän huipuksi suljetussa vankilassa. Seuraava askel olisi jo avovankila. 

Vaikka nuoret usein toivat esiin saavuttamiaan etuja, ei niitä mainittu syynä toimin-

taan hakeutumiselle. Etujen merkitys korostui siinä, että niitä ei haluttu menettää. 
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Käytäntö kuvattiin tiukaksi. Jos esimerkiksi kuntouttavalla osastolla ”mokaa”, sieltä 

lentää heti ulos. Nuorilla oli muita syitä hakeutua kuntoutukseen, mutta erilaiset 

edut motivoivat heitä jatkamaan ja olemaan ”kunnolla”. 

 

Nuorten näkemykset vankilan toimintojen järjestämisen tavoitteista liittyivät enem-

män tavoitteeseen kaksi, haittojen vähentäminen, kuin tavoitteeseen kolme, suori-

tusmahdollisuuksien lisääminen. Vangit arvelivat työtoimintaa järjestettävän, jotta 

vangeilla olisi jotain tekemistä, eivätkä he vain makaisi selleissä. Joitain kasvatta-

viakin tavoitteita työtoiminnan taustalta löydettiin. ”No varmaan se, kai sillä koetetaan 

jotain totuttaa niinku tai opettaa niitä jos on esimerkiks semmosii jotka ei oo tehny mitään 

töitä ja totuttaa siihen, työntekoon. Ja sitte, jos ei oo ammattia, nii sen saa.” Nuorten käsi-

tyksen mukaan vankilassa opetetaan normaalia elämää aikatauluineen ja säännöl-

lisine ruoka-aikoineen. Sen sijaan esimerkiksi työn tai koulutuksen sisällöllistä antia 

ei pidetty hyödyllisenä, paitsi jos se vastasi nimenomaan nuoren omiin tarpeisiin. 

Kuntoutuksesta koettiin olevan hyötyä, olihan kaikilla nuorilla suunnitelmana uusi 

elämä. 

6.2 Vapautuminen 

Kaikki nuoret puhuivat paluusta normaalielämään, päihteettömyydestä ja elämän-

muutoksesta. Rikollinen tai päihteiden kyllästämä elämäntyyli ei heidän mielestään 

ollut hyvä tai tavoittelemisen arvoinen asia. Meneillään olleen vankeusrangaistuk-

sen oli määrä olla se viimeinen. Tavoitteena oli uusi alku puhtaalta pöydältä. Elä-

mänmuutos merkitsi ennen kaikkea päihteetöntä, mutta myös rikoksetonta tulevai-

suutta. Asioiden uskottiin ja toivottiin menevän hyvin vapautumisen jälkeen. Va-

pautumiseen liittyi myös epävarmuutta ja pelkoa. Vastuunotto omasta elämästä ja 

selviytyminen siviiliarjessa arvelutti monia. Elämänmuutoksen koettiin voimak-

kaasti olevan itsestä kiinni. Kun on valmis muutokseen ja tekemään työtä sen eteen, 

niin kaikki menee hyvin. Jos itsellä ei riitä halua ja tahtoa, ei muutos onnistu.  
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Nuoret, joilla oli vapautumisesta aiempaa kokemusta, kokivat tämän kerran erilai-

seksi. He kertoivat omaavansa nyt erilaisen asenteen. 

”Nii en mä tiiä ajattelinks mä sillon oikein mitään mut sillon oli vaan sillai, 

venttas sitä siviilipäivää. Nyt on kuukausi enää siviiliin, pääsee taas vetää ka-

maa. Se oli lähinnä semmost. Sit, pääsi siviiliin ni ei se ollu ku tunti ni mä olin 

taas jo ihan tillintallin. Sit ei menny ku puol vuotta ni oltiin taas kiinni.” 

Toisaalta nuoret kertoivat aiemmista suunnitelmista ja elämänmuutoksesta joka 

epäonnistui, kun asioita ei saatu järjestykseen. Myös menneiden epäonnistumisten 

koettiin olevan itsestä kiinni. Aiemmin muutosta ei suunniteltu, tai halua ja pyrki-

mystä tilanteen parantamiseen ja elämäntavan muuttamiseen ei ollut riittävästi. 

Tällä kertaa tilanteen koettiin olevan erilainen. Halua oli ja nuoret olivat asennoitu-

neet muutokseen. 

 

Niin ensimmäistä kertaa vankilassa olleiden kuin uusijoidenkin mielissä siinsi uusi 

alku niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Elämäntavan muuttamisessa merkitykselli-

seksi koettiin mahdolliset tulossa olleet vankeusrangaistukset. Nuoret toivoivat, että 

kaikki heidän tuomionsa ehtisivät ”tulla alas” ja ne voisi suorittaa samalla kertaa, 

jolloin vapautuessa ei olisi odottamassa yhtään uutta vankeustuomiota aiemmin 

tehdyistä rikoksista. He kokivat, että tällöin normaalielämän aloittaminen olisi 

mahdollista heti vapautumisen jälkeen. Nuorten mukaansa se, että vapautumisen 

jälkeen seuraava tuomio on valmiina, voi vaikuttaa omaan asenteeseen tuhoisasti. 

Jos tietää joka tapauksessa joutuvansa takaisin vankilaan, on vaikeaa edes yrittää 

muuttaa elämän suuntaa. Uutta vankeustuomiota odotellessa antaa helposti kaiken 

mennä vanhalla mallilla. Samasta tilanteesta nuorilla oli kokemusta vankeusran-

gaistusten täytäntöönpanon odottamisajalta, jolloin moni oli elänyt ”kuin viimeistä 

päivää”. 

 

Vankilan pelotevaikutuksen voi ajatella lakkaavan ensimmäiseen vankeusrangais-

tukseen, kun tuomion alun jälkeen vankila ei enää tunnukaan pelottavalta paikalta. 
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Toisaalta nuorten ajatuksissa tulevaisuudesta vankilan merkitys oli suuri. Jos vanki-

laan joutuu joka tapauksessa ei kannata edes yrittää, mutta toisaalta jos tuomioita ei 

ole tulossa, rikoksettoman elämän aloittaminen on mielekästä. Vankilaan joutumista 

haluttiin välttää. Voidaan ajatella, että vankila kuitenkin nuorten kohdalla säilytti 

pelotevaikutuksensa. Tosin se muuttui erilaiseksi; nuoret eivät pelänneet itse vanki-

laa, vaan enemmänkin sitä, mitä vankilaan joutuminen merkitsisi heille itselleen. 

”Tätä riittää kakskymmentä vuotta lusineitten kans samalle osastolle. (…) Siin oppii elämän 

perusarvot. Siinä oppii rauhottumaan. Näkee minkälainen lopputulos on tulossa jos jatkaa 

samallailla.” 

6.2.1 Suunnitelmat jotka onnistuvat 

”Aluks sitä (vapautumista) ajatteli aika paljon. Mut nyt tota, nyt se alkaa viel olla aika lä-

hellä et. Nyt tosissaa pitäs alkaa ajattelee sitä, enemmän ja enemmän. Se on jotenki aika, 

vähän vaikeeta. Se on helpompi mennä vaa niinku, päivä kerrallaan.” Vankeinhoidon kol-

mannen tavoitteen kannalta tulevaisuuden suunnittelu on erittäin merkityksellistä. 

Onhan tarkoituksena lisätä vangin suoriutumismahdollisuuksia siviilissä. Tulevai-

suuteen keskittyminen ei kuitenkaan välttämättä ole vankilassa helppoa. Vankeus-

rangaistuksen suorittamisen kannalta vapautumisen ja ylipäätään siviilin ajattelu ei 

nuorten mukaan ole suositeltavaa. Lusimisen ”keventäminen” edellyttää ajattele-

matta olemista. Osalla nuorista vapautumisen suunnitteleminen saattoi jäädä vähäl-

le. ”Ei sitä mieti että se on varmaan se viimeset pari kuukautta ku pitää hoitaa kiireessä si-

viilissä kaikki asiat mitä on sitte.” 

 

Iivarin (1996) tutkimuksessa suurimmalla osalla nuorista vangeista ei ollut lainkaan 

tulevaisuudensuunnitelmia. Monilla oli ollut, mutta ne olivat vankilassa haihtuneet. 

Tulevaisuus saatettiin kokea jopa toivottamana. (Iivari 1996, 127−130.) Tämä eroaa 

selvästi haastateltujen nuorten kokemuksista. Vaikka nuorten suunnitelmat eivät 

välttämättä olleet tarkkoja ja konkreettisia, niin ainakin suurpiirteiset suuntaviivat 

he olivat tulevaisuudelle asettaneet. Tavoite oli kaikilla selvillä: elämänmuutos ja 

uusi alku. Omat asiat haluttiin saada järjestykseen ja niitä voitiin yrittää järjestellä jo 

vankilassa ollessa. Nuorten toimenpiteet omien suunnitelmien toteuttamiseksi vaih-
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telivat kuntouttavan osaston järjestelmällisestä suunnittelusta siihen, että siviilielä-

mää ajattelematta oleva vanki arveli havahtuvansa viimeisinä vankilakuukausina 

asunnonetsintään. Suunnitelmien tarkkuus ja toimenpiteiden runsaus eivät haasta-

telluilla liittyneet yhteen. Nuori, jolla oli erittäin selkeä ja konkreettinen tulevaisuu-

densuunnitelma, ei välttämättä ollut tehnyt vankila-aikana mitään sen toteuttami-

seksi. 

 

Turusen ja Tuuren (1988) tutkimuksessa suurimmalla osalla nuorisovangeista ta-

voitteet ja päämäärät vapautumisen jälkeen suuntautuivat pysyvään, pitkäaikaiseen 

elämäntarkoitukseen, kuten uuteen elämään. Nuorisovankien elämän tarkoituksel-

lisuuden kokemisessa tärkeimpiä tekijöitä olivat läheiset ihmissuhteet, työ ja asunto. 

(Turunen & Tuure 1988, 72, 112.) Iivarin (1996, 126−127, 141) tutkimuksessa nuoret 

vangit pitivät rikoskierteen katkaisijoina asuntoa ja työpaikkaa sekä sosiaalista tu-

kea, positiivisia ihmissuhteita negatiivisten vertaisryhmäsiteiden tilalle ja irrottau-

tumista entisestä ”hengailevasta” elämäntyylistä. 

 

Tässä tutkimuksessa löydökset olivat samansuuntaisia. Nuorten tavoitteena oli elä-

mänmuutos, ja tyypillisesti suunnitelmaan kuului asunnon hankkiminen ja töitä tai 

opiskelua. Vapautumiselta nuoret odottivat erityisesti läheisten ihmisten tapaamista 

ja mahdollisuutta viettää aikaa heidän kanssaan. Päihteiden haitallinen vaikutus 

tiedostettiin ja päihteistä aiottiin pysyä erossa. ”No en, ainakaan en mee sitä yhtä kaljaa 

juomaa vapautumisen kunniaks minkä viimeks join.” Päihteettömyyden tueksi oli usein 

jo vankilassa suunniteltu täydellistä tai osittaista eroa entisestä kaveripiiristä. Päih-

teitä käyttävien ihmisten seurassa selvän elämän ei uskottu onnistuvan. Jotkut nuo-

ret olivat rajoittaneet yhteydenpitoa kavereihin jo vankilassa. Perheeltä odotettiin 

tukea vapautuessa, käytännön asioiden hoidosta alkaen. Jos päihteettömiä ystäviä 

löytyi, heistä uskottiin voivan muodostua turvaverkko. Elämänmuutosta vankilassa 

suunnitellut nuori usein keskusteli ja sai tukea läheisiltään jo vankilassaoloaikana. 

Monella erityisesti suhde vanhempiin oli vankeusaikana lähentynyt, toisaalta suh-

teen katkeamisestakin löytyi esimerkki. Mahdollisten vaimojen ja tyttöystävien 

merkitys oli suuri. Heiltä saatiin tukea ja tulevaisuutta rakennettiin yhdessä. 
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6.2.2 Vapautumisen pelko 

”Nii oottaa ja sitte pelkää samaan aikaan.” Vapautumista ja siviilielämää ei vankilassa 

odotettu pelkästään myönteisin ajatuksin ja tuntein. Vapautuminen on helpotus, 

mutta myös vaikea tilanne, joka herättää kielteisiä tunteita, epävarmuutta ja jopa 

pelkoa. Eräs nuori kertoi pelkäävänsä mennä kauppaan. Toinen kertoi tuttavasta, 

joka pitkän tuomion jälkeen vapauduttuaan ei uskaltanut astua ulos asunnosta. Lai-

toselämään sopeutuneet nuoret kokivat vieraantuneensa tavallisesta elämästä. Van-

kilaelämä saatettiin kokea omalla tavallaan helpoksi. Ruoka tuli valmiina, eikä raha-

asioista tarvinnut huolehtia. Kaverit olivat lähellä. Nuori oli voinut päästä mukaan 

mieleiseen ja mielekkääseen toimintaan. Vankilasta ja tutusta elämästä yhtäkkiä 

lähteminen voitiin kokea haikeaksi. 

”Täältä vaan heitetään pihalle sillee että yks aamu pistetään portilta kävele-

mään. Se on tosi hankala niinku lähtee yhtäkkiä ettimään kämpät ja, hoitaa 

kaikki asiat sille mallille et taas jotenki pärjää. (…) Kyllähän sit jännittää ihan 

älyttömästi et siin on oma paine et niinku että kaikki asiat pitäs saada kuntoon 

just, ettiä asunnot ja käyä, soskuissa ja Kelalla ja mitä nyt ikinä niitä on viras-

toja. Ja ja, et mitenkä sitä sit pärjää ja, sillee että. Et riittääkö rahat ja kaikkee 

tällasta.” 

Erityisesti nuorten vapautumispelot ja epävarmuus liittyivät vastuunottamiseen 

omasta itsestä. Kun vankilasta yhtäkkiä ”heitetään pihalle”, on edessä suuri muutos, 

jossa tarvitaan erilaisia taitoja. Nuoren täytyy ottaa vastuu omasta elämästä, ruoan-

valmistuksineen ja raha-asioineen. Omista asioista huolehtiminen pelotti, tuntui 

vaikealta ja jännitti, eivätkä nuoret tienneet miten tulisivat selviytymään. He eivät 

kokeneet omaavansa asioiden hoitamisessa ja siviilielämässä selviytymisessä tarvit-

tavia taitoja. 

”Kyl ne on aika hankala sillee ite lähtee yhtäkkiä, vapautua vankilasta niinku ja 

lähtee yhtäkkiä hoitaa tämmöi, nivaska asioita nii. Siviilissä nää asiat hoietaan 
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kuitenki vähän eri tavalla ku täällä. Niin ni, on se nyt vähän omituista lähtee 

sitte. Sitä niinku, tavallaan luovuttaa hyvin helposti. Antaa sitte olla että jos 

näin hankalaks menee ja. Menee sitte vaikka kaverin luokse ja siellä sitte hyvin 

helposti, löytää ittesä taas, täältä tai jostain just vastaavasta paikasta.” 

Erityisen merkitykselliseksi tulevaisuuden kannalta koettiin alkuaika heti vapautu-

misen jälkeen, missä erilaisten asioiden hoitamisella koettiin olevan keskeinen osa. 

Jo etukäteen nuoret saattoivat pelätä tuskastumista, kun asioiden järjestäminen ei 

onnistuisikaan helposti ja kaikki tuntuisi menevän pieleen. Siinä vaiheessa nuorten 

mukaan moni retkahtaa takaisin päihteisiin ja siihen elämään, jota vietti ennen van-

kilaan joutumista ja joka johtaa uudelleen vankilaan. Nuoret kokivat, että jos en-

simmäinen virastokierros epäonnistuu, elämänmuutos saattaa jäädä siihen. Myös 

Turusen ja Tuuren (1988, 75) tutkimuksessa nuorisovangit pelkäsivät tulevaisuutta 

ja pohtivat mahdollisuutta, että vankilakierre ei katkeakaan. 

 

Haastateltujen nuorten vapautumiseen liittyvien tunteiden ja odotusten kannalta 

suuri merkitys oli sillä, mitä siviilissä odotti. ”Ei mulla ainakaa (ole ollut vaikeaa) ku 

mul on ollu oma asunto ja, tyttöystävä ja, perhe ketä välittää kumminki ni. On se ollu sillee 

ihan helppoo mennä. Mut sit taas niille joil ei oo mitää siel ni voihan se niil olla aika vaikee-

ta.” Myös nuorten arviot tuen tarpeesta olivat yhteydessä erityisesti siihen, oliko 

heillä siviilissä läheisten ihmisten muodostama tukiverkko. Toinen suuri kysymys 

oli asuminen. 

6.2.3 Vapauteen valmentaminen ja vapautumisen tuki 

”Vangin vapauttamista varten on rangaistusaikana ryhdyttävä tarpeellisiin toimen-

piteisiin hänen vapauttamiseensa liittyvien asioiden järjestämiseksi.” Asunnon, työ-

paikan ja muiden sosiaalisten asioiden järjestämisessä vankia on neuvottava ja au-

tettava asianomaisten viranomaisten yhteistyönä. (VHA 59 §.) Vapautuvaa nuoriso-

vankia tulee erityisesti opastaa ja neuvoa (ks. RTL 5:6 §). Vapautumista valmistel-

laan yhteistyössä muun muassa sosiaali- ja työvoimaviranomaisten sekä Kriminaa-

lihuoltolaitoksen kanssa. Vankilassa alkaneen kuntoutusjatkumon turvaaminen 
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vapautumisen jälkeen verkostotyöllä on tärkeä osa suunnitelmallista toimintaa. Eri-

tyisesti pitkää tuomiota suorittaville laaditaan vapauttamissuunnitelma. (Rikosseu-

raamusvirasto 2006a, 58.) Osa nuorista kertoi vapautumista tukevista projekteista, 

joihin he olivat päässeet mukaan, tai joista olivat muuten tietoisia. Osalla oli koke-

muksia esimerkiksi työhön tai koulutukseen valmentavista koulutuksista. Usein 

vapauteen valmentamisesta puhuttaessa mainittiin erilaisten asioiden järjestäminen, 

kuten koulutuspaikka, työ tai asunto. Näiden asioiden järjestämistä etukäteen pidet-

tiin tarkoituksenmukaisena vapautumisen tukemisena. 

 

Kuntouttavilla osastoilla yleensä koko toiminnan koettiin olevan vapauteen valmen-

tavaa. ”Me niinku täällä, täällä nyt täl hetkel koko ajan luodaa jonkunlaist tulevaisuude-

suunnitelmaa et, suunnitelmaa miten me lähetää toimii sit ku vapaudutaa.” Nuoret koki-

vat tulevaan suuntautuvan kuntouttavan toiminnan mielekkääksi ja saatujen ”eväi-

den” koettiin olevan hyödyllisiä ja auttavan eteenpäin. Kuntouttavien osastojen 

ohjattuun tulevaisuudensuunnitteluun kuului esimerkiksi koulutuksen ja asunnon 

järjesteleminen jo vankilasta käsin, henkilökunnan avustuksella. Samantyyppistä 

apua odottivat ne nuoret, jotka toivoivat pääsevänsä valmentavalle kurssille ennen 

vapautumista. Valmentavilta kursseilta odotettiin myös arkielämäntaitoja, kuten 

ruoanlaiton harjoittelua. Nuorten käsityksen mukaan tällaisia ryhmiä oli, mutta 

välttämättä sen tarkempaa tietoa niistä ei ollut. Jollain nuorilla oli kuulopuheen ta-

soista tietoa projekteista, joissa vanki oli voinut päästä käymään uudessa kodissa ja 

harjoittelemaan siviilielämää jo ennen vapautumista. Ideaa pidettiin erittäin hyvänä. 

Ohjelmien ja projektien lisäksi opinto-ohjaajat ja sosiaalityöntekijät auttoivat nuoria 

vapautumiseen liittyvissä asioissa. Toivottu tukimuoto oli tukihenkilö, johon mah-

dollisesti tutustuttaisiin jo vankilassa, ja joka auttaisi vapautumisen jälkeisessä tilan-

teessa, erityisesti asioiden selvittelyssä ja asunnon hankkimisessa. 

”No ei tässä vankilassa oikee voi mitää tehdä et. Et avotalossa se pitäis, sit vii-

meistää jo muutama kuukauden aikasemmin päästä niinku tavallaa harjottele-

maa. (…) Et siin pystyy sit aika helpost totuttautumaa ja sit niinku, avotalos-

sahan näkee niin paljon muita mahdollisuuksii et miten sit itteki viettää aikaa 
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ku pääsee siviiliin et. Se pudotus ei oo niin korkee. Ja sielt on paljo helpompi pi-

tää yhteyttä ja kaikki tapamiset. Kaikki sen sellaset. Sit siellä jos, esimerkiks jos 

vaikka johonki työalalle menee töihin ni siellä, ni siel on ihan kohtuullinen palk-

kaki siinä. Ja sieltä sit jo pääsee lomilleki tosi helposti. (…) Melkein ku kotona 

olis.” 

Vapauteen valmentaminen liitettiin voimakkaasti avovankilaan. Avovankila ja sin-

ne pääseminen koettiin erittäin myönteisinä asioina. Avovankilassa ei olisi aitoja 

eikä kaltereita. Kouluttautumis- ja työmahdollisuudet olisivat hyvät. Usein avovan-

kila sijaitsi lähempänä kotipaikkakuntaa kuin suljettu vankila. Osa nuorista oli avo-

vankilaan jo hakenut ja loput sitä ainakin suunnittelivat. 

 

Vapautumisen jälkeisen uuden elämän alun ei odotettu olevan helppo. Koettu tuen 

tarve vaihteli yksilöllisesti. Nuori saattoi uskoa omaan selviytymiseensä ja etenkin 

itseensä niin, että ei kokenut tarvitsevansa minkäänlaisia tukitoimia. Toinen ei edes 

voinut kuvitella selviytyvänsä yksin. Joku koki saavansa tarvittavan tuen läheisiltä. 

Joku toinen toivoi tukea vain vankilassa; siviilissä odotti puhtaan pöydän alku, ja 

nuori halusi vankilan olevan taakse jäänyttä elämää myös tukimuotojen osalta. Joku 

halusi tukea vain siviilissä. Hän koki vankila-ajan erillisenä, omaan elämään kuu-

lumattomana aikana, eikä halunnut ajatella siviiliä vankilassa edes valmentautu-

mismielessä. 

 

Kuten aiemmin todettu, itsestä kiinni -ajattelu oli nuorten keskuudessa hyvin voi-

makasta. Nuorten erilainen suhtautuminen tukitoimiin liittyi siihen, kokiko nuori 

omasta valinnasta kiinni olevan tukitoimien hyödyntämisen olevan osa itse selviy-

tymistä, vai merkitsikö itsestä kiinni -ajattelu selviytymistä täysin yksin ja tukitoi-

mista kieltäytymistä. Tukitoimia pidettiin joka tapauksessa tarpeellisina, jos ei itselle 

niin jollekin muulle. Tarkoituksenmukaista vapauteen valmentamista ja mahdolli-

suuksia asioiden järjestämiseen etukäteen koettiin usein olevan liian vähän tai ei 

lainkaan. Poikkeuksen tästä muodostivat kokonaisvaltaiseen kuntouttavaan toimin-

taan osallistuneet. Monilla nuorilla ei myöskään ollut konkreettista tietoa mahdolli-
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suuksista. ”Pitäs niinku alkaa hoitamaan sitä vapautumisasiaa jo paljon aikasemmin että. 

Ois vähän asioita järjestelty jo valmiiks, mahollisesti jo kämppä oottamassa ja. Sillee, että 

jaksas paremmin yrittää eteenpäin. Monella ei oo varmasti paikkaa just että mihin mennä.” 

 

Haastateltujen nuorten ensisijainen toive oli saada apua asunnon järjestämisessä jo 

vankilassaoloaikana. Asunnottomuus vankilasta vapautumisen jälkeen on merkit-

tävä ongelma Suomessa (ks. Granfelt 2003). Asumista voi pitää edellytyksenä muul-

le elämiselle. Se mahdollistaa työssäkäyntiä, päihteidenkäytön hallintaa ja ihmissuh-

teiden solmimista. (Granfelt 2003, 30.) Haastatellut nuoret kokivat oman asunnon 

niin oleelliseksi asiaksi – mitä se tietenkin onkin – että myös kaikista muista tuki-

toimista kieltäytyvät nuoret ottaisivat apua vastaan asunnon järjestämisessä. 

 

Nuorten tulevaisuudenpeloista ja toisaalta koetusta tuen tarpeesta välittyy sama 

kuva vapautumisesta ongelmallisena tilanteena, mistä muutkin tutkimukset kerto-

vat (ks. esim. Cooke 2005; Kenemore & Roldan 2006). Järvisen (1988) määrittelemä 

nuorisovangin selviytymisstrategia ja Ulvisen (1996b) kasvatukselliset alueet ku-

vaavat yhtäläisesti vankeuden etenemisen prosessia. Vankilaan tullessa arkielämän 

toimintamallit eivät enää päde. Aluksi on vaikeinta, mutta kriisivaiheen jälkeen 

vankilaan jääminen hyväksytään ja vankilaan mukaudutaan omaksumalla viralliset 

ja epäviralliset normit. Vanki sosiaalistuu vankilakulttuuriin. Vapautumisen jälkeen 

on edessä uusi ongelma, kun nuoren täytyy vaikean vankeusprosessin jälkeen so-

peutua siviilielämään. (Ulvinen 1996b.) Iivari (1996, 90) kuvaa vapautuvaa vankia 

odottavia olosuhteita: ”Pysyvää asuntoa ei usein ole, kysyntä työmarkkinoilla on 

lähes olematon, ihmissuhteita ei ole ja henkilökohtainen omaisuus mahtuu toiseen 

taskuun.”  

 

Haastateltujen nuorten kokemat tuentarpeet siviilissä selviytymisessä keskittyivät 

erityisesti arjen hallintaan. Koulutus- tai työpaikan saamisella nopeasti vapautumi-

sen jälkeen on selkeä yhteys siihen, pysyykö nuori siviilissä, vai palaako hän vanki-

laan (Bullis & Yovanoff 2002; Bullis ym. 2004). Yksilöllisiä ja monipuolisia tukitoi-

mia tarvitaan niin työllistämiseen ja koulutuspaikan saamiseen, kuin elämänhallin-
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taan ylipäätään, sekä vankilassa että välittömästi vapautumisen jälkeen (ks. Briscoe 

& Doyle 1996; Bullis ym. 2002; Bullis & Yovanoff 2004). 

6.3 Vankeusajan merkitys nuoren elämässä 

”Et kyllähän tämä paikka kummiski ihmistä aika lailla muuttaa.(…) Emmä luule että tämä 

musta parempaa ihmistä on tehny. Ei välttämättä huonompaakaan. Erilaisen.” Vankilaan 

joutuminen merkitsi nuorelle totaalista elämänmuutosta. Nuoret kokivat myös itse 

muuttuneensa vankilassa. Seuraavassa tarkastellaan vankilaelämän merkitystä nuo-

relle. Miten he itse kokivat sen vaikuttaneen elämäänsä? 

 

Vankeuden hyödyistä puhuttaessa eräs nuori huomautti, että on saanut vankeudes-

ta irti paljon hyvää, nimenomaan kun ottaa huomioon että puhutaan rangaistukses-

ta. Toinen kertoi itse hyötyneensä, mutta olevansa ehdottomasti poikkeus. Enem-

mistölle vangeista vankilassa olo merkitsi hänen mukaansa kurjistuvaa tilannetta ja 

yhä uusia ongelmia. Nuorille vankeuden merkitys oli lähtökohtaisesti kielteinen. 

Kaikki myönteinen koettiin yllättäväksi ja hiukan asiaankuulumattomaksi. Osa 

nuorista kyseenalaisti koko ajatuksen vankeuden hyödyistä. Vankeus on rangaistus, 

eikä laitokseen lukitsemisesta voi ajatella olevan hyötyä. Siitä ei edes pitäisi olla 

hyötyä. 

 

Kuitenkin vankeusajalla on monille nuorille selvästi myönteinen merkitys omassa 

elämässä. Monelle nuorelle vankilan tarkka rytmi ja aikataulu merkitsivät säännöl-

listä elämää. ”No tota, kyllähän täällä pää selviää ainakin että jos on vähän, sekoillu aika-

semmin ja. Tulee tää päivärytmi. Siinä kai ne hyvät puolet.” Vankilan merkitys säännöl-

lisen elämän opettajana kuvaa sen merkitystä nuorille laajemminkin. Moni mielsi 

vankilassa vietetyn ajan myönteisenä käänteenä. Vankilatuomio oli katkaissut kiel-

teisen ja vahingollisen kierteen siviilielämässä. Selkeimmin tämä näkyi päihteettö-

myytenä. ”No, on kai siitä sen verran että mä oon päättäny pidätyspäivänä lopettaa alkoho-

lin käytön kokonaan. Niinku kuus vuotta käytännössä kaikki rahani juonu.” Vankeusaika 

merkitsi monelle nuorista entisen, kielteiseksi koetun elämäntavan pysähtymistä, 
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katkaisuhoitoa ja aikaa ajatella tulevaisuutta. Ajattelumallina tämä palveli myös 

lusimista helpottavaa oikeaa asennoitumista; vankilassa vietetty aika ei mene huk-

kaan, ja loppujen lopuksi vankeuden merkitys elämässä on myönteinen. 

”No vankilassa, rangaistuksen saaneena ni oppinu sen että, et teoistaan joutuu 

maksaa ja. Oppinu vähän miettimää ja katsomaan pidemmälle ku seuraavaa as-

keleeseen. Tää on, mulle ehkä, saa nyt nähä, viel o aikaist sanoo mut, voi olla et 

tosissaa niinku hyötyykii. (Läheinen) sano mulle ku mä, tais olla ekas tapaami-

sessa, just sillon ku mä olin joutunu vankilaa ni, niinku sano et, tää voi olla 

nimenomaan sitä, mitä mä just kaipaan. Tarviin siihe et pääsis kunnol takas 

raiteillee. Ja, kyl nyt silt vaikuttaa että tota, nimenomaan ollu sitä. Että, muut-

tunu kyllä täällä aika paljon ihmisenä. Ja hyvää suuntaan. Että, hyvä näin. 

Mut monella se on sit toisin päin.” 

Moni nuorista kertoi alkaneensa vankilassa ajatella asioita eri tavalla ja tietävänsä 

nyt mitä elämältä haluaa; se ei ole vankila. Ajattelutavan muutos tai ajattelemaan 

alkaminen oli keskeinen asia, jonka nuoret kokivat oppineensa, tai joka heissä itses-

sään oli muuttunut vankilassa ollessa. Eräs nuori kertoi oppineensa arvostamaan 

elämän pieniä asioita, jotka vapaudessa tuntuivat itsestään selviltä. Toinen oli oppi-

nut kuuntelemaan itseään. Aiemmin elämä eteni suunnittelemattomasti, nuori eli 

päivä kerrallaan -elämää. Nuoret kokivat tulleensa vankilassa viisaammiksi ja har-

kitsevammiksi kuin ennen. Vankilakokemusten jälkeen maailmaa katseltiin uusin 

silmin. 

 

Vankilassa oli opittu elämään laitoselämää, syömään laitosruokaa, kirjoittamaan 

pitkiä kirjeitä ja pelaamaan pelikoneita. ”Nii tosissaa tottuu. Tottunu olee ja. (…) No kai 

se aika paha juttu on. Mut sinänsä hyvä, et aika menee nopeemmin.” Laitoselämään op-

pimisella on kielteinen puolensa. Tähän nuoret viittasivat laitostumisella, joka mer-

kitsi lähinnä liiallista sopeutumista vankilaelämään. Vankilassa selviämisen ja lusi-

misen helpottumisen kannalta on olennaista tottua tai sopeutua riittävästi, mutta ei 

liikaa. Sopiva sopeutumisen aste vaihteli nuorten kokemuksissa, mutta laitostumis-
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ta pidettiin kuitenkin aina kielteisenä ilmiönä. Nuorten kuvausten perusteella laitos-

tuessa vankilaelämä muuttuu normaaliksi ja yksilö vieraantuu siviilimaailmasta. 

”Kylläkin sitte menny vähän sellasekski että sitä sitte tuskastuu jos vaikka ruokailu alkaaki 

muutaman minuutin myöhässä. Sellastaki ilmenny välillä.” Laitoselämään sopeutumi-

nen merkitsi nuorille myös tottumista siihen, että päätäntävalta omista asioista on 

muilla kuin itsellä. Tämä tarkoitti samalla tottumista olemaan ottamatta vastuuta 

itsestä ja omasta arkielämästä. Vankilassa asiat etenivät nuorista riippumatta. Va-

pautumisessa heitä pelotti nimenomaan vastuunottaminen omasta arjesta. ”No tie-

tysti kaikki tullu ruoka ja kaikki nenän eteen valmiina täällä ni just alkaa tekee ja niinku, 

ruuat itelle ja ottamaan vastuu kaikesta niinku yhtäkkiä. Se on varmasti tosi hankalaa sitte.” 

Nuorten kuvaukset aiemmasta päivä kerrallaan -elämäntyylistä viittasivat siihen, 

etteivät he välttämättä olleet ottaneet vastuuta aiemminkaan. Nyt kuitenkin vankila 

oli avannut silmät ja tavoitteena oli elämänmuutos. Tarvittavia taitoja nuoret eivät 

kuitenkaan kokeneet omaksuneensa. Päämäärä oli selvillä, keinot puuttuivat. 

Sirénin (1967, 105) kuvauksessa nuoren paluusta koulukodista normaaliin yhteis-

kuntaan on selviä yhtymäkohtia haastateltujen nuorten kokemuksiin. Koulukodista 

palaava nuori koki olonsa turvattomaksi, koska ei ollut saanut harjoitella toimeen 

tulemista tavallisissa oloissa, ei päättää omista asioistaan, eikä käyttää oma-

aloitteisuuttaan. ”Hän on laitostunut.” (Sirén 1967, 105.) 

 

Nuorten kokemuksissa vankeuden haitat painottuivat pääasiassa aikaan, jonka he 

vankilassa joutuivat viettämään. Niillä ei yleisesti ajateltu olevan merkitystä tulevai-

suuden kannalta. Vankeuden ajateltiin olevan taakse jäänyttä elämää, kun vankilan 

portit sulkeutuisivat. Ainoana konkreettisena haittana tulevaisuudelle nuoret mai-

nitsivat vankilan leimaavuuden, joka voisi aiheuttaa ongelmia työhön tai koulutuk-

seen hakiessa. 

”No se on se leimautuminen et, ottas lukee tota vanki et se sitte kantautuu aika 

pitkälle. Tulee kumminki esiin ennemmin tai myöhemmin. (…) No jossai työ-

paikallaki esimerkiks. Tai sit jos näilläki, seuduilla ku on nii tottakai jotkut ih-

miset voi tunnistaaki. Sillee siitä on sit haittaa.” 
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Kokemuksia vankilan haitoista työelämässä tai koulutuksessa nuorilla ei ollut. 

Usein vankilan merkitys työmarkkinoilla ja koulutuksessa tuli esiin yleisenä mai-

nintana, eikä sitä liitetty omaan elämään. Henkilökohtaisella tasolla leimautuminen 

liittyi sosiaaliseen ympäristöön yleensä. Nuorten vapautumissuunnitelmiin saattoi 

kuulua muutto uudelle paikkakunnalle tai ulkomaille. Muuton uskottiin rauhoitta-

van omaa elämää, mutta se merkitsisi myös uutta sosiaalista ympäristöä. Toive puh-

taan pöydän aloituksesta sai näin laajemman merkityksen. 

”No lomillaki ku kävin nii, porukka katto vähän pitkään sillai että. Semmonen 

rauhallinen asuinympäristö meillä ja jokainen nyt tietää että, mä oon linnassa 

nii. Kattoo yhtäkkiä että jaa sekö on siviilissä. Et sillai niinkö itestä tuntu että 

kaikki niinkö kyttää että mitä teet ja. Millon se seuraavan kerran lähtee kyttäau-

tolla. (…) No, itellä, ku muuttaa kokonaan niinkö eri paikkakunnalle niin. Saa 

alottaa kokonaan puhtaalta pöydältä.” 

Ihmisten kielteisen suhtautumisen mahdollisuus tiedostettiin, vaikka nuoret eivät 

siitä juuri puhuneet. Vankilan koettiin leimaavan. Nuorten odotusten perusteella 

leimautuminen ja sen pelko liittyivät erityisesti törkeisiin väkivaltarikoksiin. Jotkut 

olivat varmoja, että ”jotain kauheeta ne ajattelee. Et tuoki tuossa, ja toi on se ja toi on se.” 

Toisaalta kokemuksia oli myös aiemmilta vapautumiskerroilta, jolloin ihmisten suh-

tautuminen ei ollut muuttunut. Tässä lienee merkitystä sillä, minkälaisista lähtö-

kohdista nuori oli vankilaan tullut ja oliko hän esimerkiksi kuulunut rikollisiin pii-

reihin jo aiemmin. Myös kavereiden suhtautuminen saattoi mietityttää. Joku arveli 

heidän pitävän itseään huumeidenkäyttäjänä vankilassaolon jälkeen, toinen pohti 

kavereiden unohtaneen hänet. Läheisimmilleen nuori koki joka tapauksessa olevan-

sa sama ihminen kuin lähtiessäänkin. 

 

Leimautuminen on yksi selitysteoria rikollisuuden ja ylipäätään poikkeavuuden 

syntymiselle. Leima eli stigma on merkki, joka yksilöön lyödään ja jolla hänet määri-

tellään poikkeavaksi. Tämän ulkoisen leiman saa aikaan sosiaalinen kontrolli. Van-

kila ei tämän ajattelun mukaan vähennä rikollisuutta, vaan tuottaa sitä leimaamalla 
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vangit rikollisiksi. Ulkoisen leimautumisen jälkeen yksilö alkaa nähdä itsensä poik-

keavana ja rikollisena, jolloin syntyy sisäinen leima. Tällöin hän alkaa käyttäytyä 

leiman edellyttämällä tavalla. Puhutaan ”itseään toteuttavasta ennusteesta”. (Ks. 

esim. Goffman 1963/1986; Lemert 1967; Laine 1991, 64–67). Leimautumisteoreettisen 

ajattelun ydin vankilaan liittyen on se, että kun joku kerran määritellään rikolliseksi, 

hänet leimataan rikolliseksi ja kerran leimattu ”pakotetaan” käyttäytymään rikolli-

sesti (Iivari 1996, 33). 

 

Leimautuminen on nuorten kokemuksissa epävarmuustekijä. Moni ei oikein tiennyt 

mitä odottaisi muilta ihmisiltä. Leimautuminen oli myös selvästi yksi niitä seikoista, 

joihin vankilassa ei ollut valmistauduttu. Vaikka moni nuorista nimesi sen haitaksi 

työelämässä ja opiskelussa, yhteyttä omaan elämään ei arvioitu. Muiden ihmisten 

ajatukset koettiin mahdollisesti kielteiseksi asiaksi, josta kuitenkaan ei juuri tarvitsi-

si välittää tai jota pääsisi pakoon toiselle paikkakunnalle. Leimautumisen pelko nä-

kyi odotuksina, että ulkoinen leima lyötäisiin siviilimaailman sosiaalisessa ympäris-

tössä uudelleen ja uudelleen. Tämän merkitystä omalle tulevaisuudelleen nuoret 

eivät pohtineet. 

 

Nuorten kokemusta vankeuden myönteisestä merkityksestä elämänmuutoksen 

mahdollistajana varjosti siviilissä selviytymisen epäonnistumisen pelko. Tutkimus-

tiedon valossa nuorten huoli oli varsin aiheellinen, sillä vankilan merkitystä yksilön 

elämässä ei yleensä arvioida myönteiseksi (ks. esim. Kääriäinen 1994; Iivari 1996). 

”Suoritetut vankeusrangaistukset jäävät varjostamaan ihmisen koko loppuelämää” 

(Kyngäs 2000, 240). Kyngäs selvitti nuorten miesvankien aiempia elämänvaiheita, 

vankeusajan kokemuksia ja vankeustuomion aikaisia tulevaisuudensuunnitelmia. 

Ensimmäisen vankeustuomion jälkeen rikosten teon lopettaminen ja elämäntavan 

muuttaminen yhteiskunnan normien mukaiseksi oli vaikeaa. Useimpien huono-

osaistuminen vahvistui ja syventyi jokaisen vankeustuomion jälkeen. (Kyngäs 2000.) 
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7 MITEN VANKILA KASVATTAA? 

Vankeusrangaistuksen kaksijakoisuus näkyy vankilan tehtävissä eli vankeinhoidon 

toiminnallisissa tavoitteissa. Ensimmäinen tavoite, rangaistuksen täytäntöönpanon 

turvaaminen, keskittyy rankaisemiseen. Tämä tapahtuu totaalisessa laitoksessa, 

mistä seuraa tarve toiseen tavoitteeseen. Kaikki muut haitat kuin vapaudenmenetys 

ovat ylimääräisiä rangaistukseen kuulumattomia haittoja, joista pitäisi päästä eroon. 

Vankeinhoidon kolmas tavoite keskittyy vankeusrangaistuksen hoitotehtävään eli 

muuttamaan yksilöä. 

 

Kolmatta tavoitetta voi kutsua sosiaalistamistavoitteeksi. Yksilöä pyritään muutta-

maan siten, että hän selviäisi paremmin siviiliyhteiskunnassa. Vankeja sosiaaliste-

taan yhteiskunnan kannalta myönteiseen suuntaan, kunnon kansalaisiksi. Samaan 

aikaan vankilassa tapahtuu sosiaalistumista myös toiseen kulttuuriin, jota yhteis-

kunnan valtakulttuuriin verrattuna voidaan nimittää alakulttuuriksi. Vankilassa 

vallitsevaa alakulttuuria kutsutaan tässä vankilakulttuuriksi. Vankikulttuurilla vii-

tataan rajatumpaan mutta erityisen merkitykselliseen, vankien sosiaalista maailmaa 

määrittävään osaan vankilakulttuurista. Virallisesta sosiaalistamistavoitteesta poik-

keava suunta perustuu vankilan luonteeseen totaalisena laitoksena, mikä poikkeaa 

ratkaisevasti tavallisesta tai ”normaalista” ympäristöstä. Totaalisessa laitosympäris-

tössä selviytyäkseen yksilön on omaksuttava erilaisia keinoja verrattuna siviiliyh-

teiskunnassa selviytymiseen. 

 

Clemmer (1958, 299) esitteli käsitteen prisonaatio, jolla hän tarkoitti prosessia, jossa 

vanki liittyy vankiyhteisöön ja omaksuu asteittain sen kulttuurin. Tässä käsitteen 

merkitys on laajempi. Prisonaatiolla tarkoitetaan vankilakulttuuriin sosiaalistumis-

ta, jonka voi käsittää yhteiskuntaan ja valtakulttuurin sosiaalistumisen vastavoi-

maksi. Iivarin (1996, 1412) mukaan vankilassa on jotain sellaista, mikä saa nuoret 

vasten tahtoaan muuttumaan rikollisiksi. Prisonaatiosta kertovat myös Järvisen 

(1988) ja Ulvisen (1996b) tutkimusten löydökset. Järvisen (1988, 110) mukaan nuori-
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sovangille vankilassa välttämätön selviytymisstrategia voi siirtyä siviiliin kielteisin 

seurauksin. Vangin rooli, joka nuoren on ollut pakko ottaa, muuttuu vapaudessa 

rasitteeksi alakulttuurin kääntyessä nuorta vastaan. Vankilassa oppii vastustamaan 

virallisia sääntöjä ja käyttämään siviiliin sopimattomia keinoja, kuten todellisuuden 

pakoilua. (Järvinen 1988, 105–106.) Ulvisen (1996b) määrittelemistä vankilaelämän 

kasvatuksellisista haasteista neljäs liittyy vankilasta vapautumiseen. Entisen vangin 

pitäisi muuttaa omaa käyttäytymistään vähintään lähiyhteisönsä sääntöjen ja kult-

tuuristen piirteiden mukaiseksi, samaan tapaan kuin tullessaan vankilaan. Ihmisen 

kasvukokemukset vankilassa jäsentävät toimintaa vankeudessa, mutta siviilielämä 

on eri asia. (Ulvinen 1996b.) 

 

Vankilassa nuori sosiaalistuu kahteen suuntaan. Totaalinen laitosympäristö edellyt-

tää sopeutumista ja sosiaalistumista vankilakulttuuriin. Tätä sosiaalistumisen suun-

taa – prisonaatiota – voi pitää ensisijaisena, koska nuori on eristettynä vankilassa. 

Nuoren välittömän tilanteen kannalta toissijainen, mutta yhteiskunnan kannalta 

ensisijainen on sosialisaatio valtakulttuurin suuntaan, jota vankilakulttuuriin verra-

ten nimitetään siviilikulttuuriksi. Tämä sosiaalistumisen suunta on myös nuoren 

elämänmuutostavoitteen kannalla ensisijainen. Kuviosta kolme ilmenee tiivistetysti, 

miten vankila kasvattaa. 

 

TAVOITE 1   TAVOITE 3 

 

 

  PRISONAATIO SOSIALISAATIO 
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KUVIO 3 Miten vankila kasvattaa? 
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Vankeinhoidon ensimmäinen tavoite vie nuoren vankilaympäristöön tuottaen pri-

sonaatiota. Toisen tavoitteen mukaisesti pyritään estämään haittoja eli vastusta-

maan tai torjumaan prisonaatiota. Kolmannen tavoitteen toteuttamisessa suuntau-

dutaan vankilan ulkopuolelle ja tavoitellaan valtakulttuuriin sosiaalistumista. Nuo-

ren identiteettityö ja persoonallisuuden rakentuminen eivät voi tapahtua sosiaali-

sessa tyhjiössä, vaan nuoren täytyy olla tavalla tai toisella osallinen vähintään siinä 

sosiaalisessa maailmassa, joka häntä ympäröi (Ulvinen 1998, 1). Nuoren kehitysvai-

heesta johtuen voidaan olettaa, että sosiaalistamisvoimilla on otollinen maaperä. 

 

Clemmer (1958, 301) kartoitti prisonaatiota heikentäviä tekijöitä. Niitä ovat tasapai-

noinen persoonallisuus, lyhyt tuomio, vankilan ulkopuoliset ihmiskontaktit, kieltäy-

tyminen tai kyvyttömyys liittyä vankilan sisäisiin pienryhmiin säilyttäen kuitenkin 

suhteita muihin vankeihin, kieltäytyminen sokeasti hyväksymästä vankien oppeja ja 

normistoja ja halukkuus (tietyissä olosuhteissa) avustaa henkilökuntaa, selli- ja työ-

kaverit, joilla ei ole voimakkaita johtajaominaisuuksia ja jotka eivät täydellisesti ole 

vankien alakulttuurin jäseniä, pidättäytyminen epänormaalista seksuaalikäyttäyty-

misestä ja uhkapelistä, sekä halukkuus suhtautua vakavasti työntekoon ja kuntout-

taviin toimiin. (Clemmer 1958, 301.) 

 

Tässä tarkastelussa ei kiinnitetä huomiota seksuaalikäyttäytymiseen tai uhkapeliin, 

koska ne eivät tulleet esiin nuorten kokemuksissa vankilan arjesta. Tasapainoinen 

persoonallisuus vankilaan tullessa ja tuomion pituus ovat asioita, jotka ovat määrit-

tyneet jo ennen vankilaan joutumista. Persoonallisuuden tasapainoisuuden arviointi 

ei tämän tutkimuksen puitteissa onnistu. Voidaan kuitenkin todeta, että monen 

nuoren elämäntapahtumat ennen vankilaan joutumista ja esimerkiksi paha päihde-

ongelma eivät ainakaan ole tukeneet tasapainoista kehitystä. 

 

Lainsäädännössä nuoruus on alle 18-vuotiaana tehtyjä rikoksia tuomittaessa lieven-

tävä peruste. Tässä näkyy pyrkimys nuorten tuomioiden pitämiseen lyhyenä. Nuo-

ret itse kokivat tuomionsa pitkiksi; suoritettavaa heillä oli alimmillaan vajaa yhdek-

sän kuukautta ja enimmillään alle kaksi ja puoli vuotta. Voidaan ajatella, että nuo-
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ren elämässä esimerkiksi vuosi on pitempi aika kun vanhan ihmisen elämässä. Pisin 

nuoren kokema aika on hänen elinikänsä, esimerkiksi 20 vuotta. Vuoden koettu 

pituus suhteessa 20 vuoteen on paljon pitempi, kuin vuoden koettu pituus suhtees-

sa vaikkapa 50 vuoteen. 

 

Vankilan toimintaan liittyvistä prisonaatiota heikentävistä tekijöistä vankilan ulko-

puoliset ihmiskontaktit on tuotu esiin myös lainsäädännössä, kun vankeuden hait-

toja pyritään torjumaan mahdollistamalla yhteydenpito siviiliin. Vaikka yhteyden-

pito vankilasta siviiliin onnistuu, kokivat nuoret siinä erilaisia vaikeuksia. Hyvin 

yleisesti vankeuden todettiin koettelevan ihmissuhteita. 

 

Vankilakulttuurissa merkittävä osa on vankikulttuurilla. Prisonaatiota heikentää 

kieltäytyminen tai kyvyttömyys liittyä vankilan sisäisiin pienryhmiin. Vankilassa 

selviytymisen kannalta tämä on epätarkoituksenmukaista, ellei sitten valitse lusi-

mistyyliksi passiivista eristäytymistä. Nuorille sosiaaliset suhteet olivat vankilan 

arjessa yleensä tärkeitä. Samoin ”vankien oppien” eli vankikulttuurin normiston 

hyväksyminen osana ”talon tapoja” oli osa selviytymistä, kaikilla muilla paitsi toi-

sella ei-vangeista. Onhan alakulttuurin merkitys nimenomaan auttaa yksilöä vaike-

assa tilanteessa (vrt. Laine 1991, 70–71). Vankikulttuurin omaksuminen merkitsee 

sitä, ettei henkilökunnan avustaminen voi tulla kysymykseen. Se on ehdottomasti 

vankien normien vastaista. Vankikulttuurin merkitys korostuu myös siksi, että van-

kilassa ei yleensä olla yksin, eikä yksityisyyttä ole. Nuoret eivät voineet luopua 

omaksumastaan vangin roolista hetkeksikään. Se ei ollut mahdollista edes tapaami-

sissa, joissa paikalla on tapaajien lisäksi muita vankeja ja vartijoita. Nuorten koke-

muksissa ja kuvauksissa vankilan arjesta ja esimerkiksi vankilan normiston tunte-

muksessa näkyi eroja sen mukaan, viettivätkö he aikaa itseään vanhempien ja ko-

keneempien vankien seurassa. Tämä tukee Clemmerin (1958, 301) näkemystä siitä, 

että prisonaatiota heikentävät selli- ja työkaverit, joilla ei ole voimakkaita johtaja-

ominaisuuksia ja jotka eivät täydellisesti ole vankien alakulttuurin jäseniä. 
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Suuntautumista vankilassa järjestettävään toimintaan, eli työntekoon, koulutukseen 

ja kuntoutukseen, voi pitää nuorten kohdalla usein toteutuneena prisonaatiota hei-

kentävänä tekijänä. Samoin lusimisen kannalta oikea myönteinen asenne ja voima-

kas suuntautuminen tulevaisuuteen vahvistavat sosialisaatiota yhteiskunnan suun-

taan. Toisaalta ajattelematta oleminen ohjaa vankilan suuntaan. Kaiken kaikkiaan 

prisonaation vastustaminen vankilassa ei vangin näkökulmasta ole tarkoituksen-

mukaista, koska se vaikeuttaa lusimista. 

 

Toinen ei-vangeista taisteli kuitenkin selvästi prisonaatiota vastaan. Hän itsekin 

totesi, että ei missään tapauksessa aio sopeutua vankilaan. Hän pysytteli erossa so-

siaalisista verkostoista, mutta säilytti kuitenkin joitain suhteita muihin vankeihin. 

Vankilassa oli kaksi tuttua omalta paikkakunnalta joiden kanssa nuori saattoi viet-

tää aikaa. Ei-vanki ei myöskään hyväksynyt vankikulttuurin normistoa, suhtautui 

äärimmäisen myönteisesti henkilöstöön ja pysytteli erossa itseään kokeneemmista 

vangeista, jotka halusivat ”ottaa hänet oppipojaksi”. Tämä nuori vastusti prisonaa-

tiota tarkoituksellisesti ja systemaattisesti. Hänen vankila-arjessaan se merkitsi 

muun muassa tilannetta, jossa hän ei voinut hyödyntää vankilan toimintoja, joiden 

merkitys muiden nuorten kohdalla korostui siviilissä selviytymisen edistämisessä. 

 

Vapautumisen ja nuorten tulevaisuuden kannalta vankilan kasvattavuuden kak-

sisuuntaisuus on merkittävää. Prisonaatio opettaa vankilakulttuuriin ja vaikeuttaa 

selviytymistä siviilissä. Mitä paremmin vanki selviytyy vankilassa, sitä vaikeampaa 

hänellä on vapauduttuaan siviilissä (Järvinen 1988, 106). Sosialisaatio yhteiskunnan 

suuntaan virallisten tavoitteiden mukaisesti puolestaan helpottaa vapautumisen 

jälkeistä sopeutumista yhteiskuntaan. Monen nuoren kohdalla kaksisuuntainen so-

sialisaatio näkyi vapautumisen pelkona. Samalla tavoin kuin vankilaan tullessa, he 

eivät siviiliin vapatuessaan tunteneet omaavansa selviytymiskeinoja. Vankilaan 

tullessa ”taloin tavoille” oppimista ei koettu vaikeaksi, aikataulu oli muuttumaton, 

rytmi sama ja säännöt tiukat. Vankilassa arki etenee tiukan, vangin ulkopuolelta 

ohjatun struktuurin mukaisesti. Toiset vangit opettivat nuoret nopeasti vankilaelä-
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mään. Mutta kuka vapautumisen jälkeen opettaa ”talon tavoille”, niille tavoille joilla 

siviilielämässä selviää? Kuka herättää, kertoo mihin mennä, mitä tehdä ja miksi? 
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8 POHDINTA 

Kasvatustieteellistä tutkimusta ei vankiloista ja vangeista ole juuri tehty. Nuorten 

vankien tutkiminen ei ylipäätään ole ollut yleistä. Kasvatustieteellisellä ja erityisesti 

erityispedagogisella kentällä tutkimusaiheen valinnan merkityksenä voi pitää kes-

kustelun herättämistä nuorten vankien elämästä, sekä sen mieltämisestä entistä vah-

vemmin myös kasvatuksen alueeseen kuuluvaksi tutkimuskohteeksi. 

 

Laadullisella lähestymistavalla ja hermeneuttis-etnografisella tutkimusotteella ta-

voiteltiin nuorten vankien arjen ymmärtämistä. Tutkimuksessa lähdettiin etsimään 

vastausta kysymykseen: ”Miten vankila kasvattaa?” Pääkysymystä lähestyttiin ala-

kysymysten kautta, tarkastelemalla vankeinhoidon tavoitteita ja kasvatuksellisia 

tekijöitä vankilan arjessa. Tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymysten kannal-

ta valittua lähestymistapaa voidaan pitää sopivana. Määrälliseen tutkimukseen ver-

rattuna laadullisen tutkimuksen vahvuutena voidaan tässä pitää nimenomaan ym-

märtävää otetta. 

 

Monipuolisella aineistonkeruulla, sisältäen pitkäaikaisen havainnointijakson vanki-

lassa, olisi ehkä saavutettu syvällisempää tietoa. Lisäksi luotettavuutta olisi tällöin 

voitu lisätä aineistotriangulaation avulla. Aineiston keräämisessä pelkän teemahaas-

tattelun käyttäminen oli jo alussa tietoinen valinta. Tähän tutkimukseen käytettävis-

sä olleet resurssit eivät riittäneet muunlaiseen toteutukseen. 

 

Tutkimuksen aihe osoittautui vielä laajemmaksi ja monipuolisemmaksi, kuin mitä 

tutkimusprosessin alussa arvioitiin. Monista vankilan arjen osa-alueista olisi voinut 

tehdä oman tutkimuksen, joistain jo tämän tutkimuksen aineiston perusteella ja 

etenkin, jos etnografisen perinteen mukaisesti aineistoa olisi kerätty monin eri me-

netelmin. Tarkempaa tietoa nuorten kokemuksista jäätiin kaipaamaan esimerkiksi 

päihteidenkäytön, vanki- ja vankilakulttuurin sekä vankilassa järjestettävien toimin-

tojen arvioinnin osalta. Tutkimuksen tarkoituksen kannalta oli kuitenkin tarkoituk-
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senmukaista lähestyä arkea kokonaisvaltaisena kokemuksena, vaikka tämä merkit-

sikin joidenkin osioiden jäämistä pinnallisiksi. 

 

Aaltolan (2001, 23–24) mukaan keskeisenä muutoksen suuntana tieteessä voidaan 

pitää siirtymää tosiasioiden kuvaamisesta todellisuuden muuttamiseen, erityisesti 

ihmis- ja yhteiskuntatieteissä. Tämän tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli in-

himillisen ymmärryksen lisääminen. Mahdollisena lisäetuna, mutta ei suinkaan 

välttämättä, tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää käytännössä. Tutkimus ei edes 

pyrkinyt olemaan tässä mielessä kehittämissuuntautunut. Tavoitteena ei ollut ”to-

dellisuuden muuttaminen”. 

 

Perinteinen tulosten yleistäminen ei kuulu laadullisen tutkimuksen tavoitteisiin. Sen 

sijaan tutkimustiedon hyödyntäminen voi olla mahdollista siirrettävyyden kautta, 

mitä ei kuitenkaan tutkimuksen tekijä yksin voi arvioida (vrt. Lincoln & Guba 1985, 

294–316.) Tämän tutkimuksen löydöksiä voisi olla mahdollista siirtää esimerkiksi 

vankilasta muihin totaalisiin laitoksiin (ks. Goffman 1969, 6). 

 

Vastatessaan johonkin kysymykseen tutkimus yleensä herättää uusia kysymyksiä. 

Tämän tutkimuksen voi jopa ajatella jäävän kesken, sillä raportin lopussa lukija voi 

jäädä miettimään: Mitä sitten tapahtui? Miten nuorille kävi siviilissä? Onnistuiko 

elämänmuutos, vai palasivatko he takaisin entiseen elämäntapaansa? Joutuivatko 

he uudelleen vankilaan? Seuraavassa on esitetty joitain tutkimuksen pohjalta he-

ränneitä jatkotutkimusaiheita. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin vankilan arkea nuorten kokemana. Vankilassa heidän 

tavoitteenaan oli aloittaa uusi elämä siviilissä, mutta samalla nuoret pelkäsivät epä-

onnistumista. Pitkittäistutkimuksena, samantyyppisellä tutkimusotteella ja nuorten 

kokemuksiin painottuen olisi aiheellista selvittää, mitä siviiliin palatessa tapahtuu. 

 

Laajan etnografisen tutkimuksen toteuttaminen vankilan arjesta olisi mielenkiintois-

ta. Vankilakulttuuria tarkastellessa vankien näkökulman lisäksi olisi mukaan otet-
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tava myös henkilöstö. Siviiliyhteyksien ylläpito on merkittävä seikka sekä vankeu-

den haittojen torjumisessa että vangin tulevaisuutta ajatellen. Vangin perhe-elämän 

tutkiminen laadullisella tutkimusotteella, nimenomaan perheenjäsenten kokemuk-

sia tarkastellen, olisi mielenkiintoinen lähestymistapa. 

 

Laadullinen tutkimus antaa mahdollisuuden merkitysten tutkimiseen. Nuorten 

vankien tilannetta olisi tärkeää tarkastella myös määrällisen tutkimuksen keinoin. 

Mitkä tekijät vankeusajassa ovat yhteydessä siviilissä selviytymiseen, mitkä puoles-

taan edistävät vankilaan palaamista? 

 

Vankilassa järjestettävän toiminnan tehostamisen kannalta oleellista olisi tutkia tar-

kemmin toimintojen toteutusta ja vankien kokemuksia. Tähän liittyy myös vankien 

erityistarpeiden huomioiminen. Tämänkin tutkimuksen perusteella muun muassa 

vankilassa nuorille tarjottavaa koulutusta kehittämällä voitaisiin luoda uusia, yksi-

löllisiä mahdollisuuksia, ja näin lisätä heidän suoriutumismahdollisuuksiaan sivii-

lissä. Vankilan kaksijakoinen tehtävä johtaa kaksisuuntaiseen kasvatukseen. Tutki-

muksessa ilmenevien kasvatuksellisten tekijöiden yksityiskohtainen tutkiminen, 

esimerkiksi totaalisessa laitoksessa vallitsevana systeeminä, mahdollistaisi syvem-

män ymmärryksen vankilassa vallitsevasta ristiriitaisesta tilanteesta. Tätä kautta 

vankeusrangaistusta voisi kehittää sekä nuoren vangin että yhteiskunnan kannalta 

aiempaa mielekkäämpään suuntaan. 
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Liite 8: Haastateltavan teemarunko 
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Liite 9: Analyysin eteneminen 

Litteroinnin jälkeen koko aineisto tulostettiin ja luettiin ensimmäisen kerran läpi 

tehden samalla pieniä muistiinpanoja marginaaleihin. Kunkin haastattelun lukemi-

sen jälkeen tarralapuilla kirjattiin mieleen nousseita ajatuksia. Kun koko aineisto oli 

luettu, kirjoitettiin ulos intuitiivisia oletuksia ja jäsennyksiä, miettien samalla mihin 

ne perustuvat. Tämä auttoi erottelemaan aineistoon perustuvaa tietoa tutkijan mie-

lessä aiemmista tutkimuksista olevasta tiedosta. (Vrt. Ehrnrooth 1990, 33–35.) Ana-

lyysissa edettiin tekemällä testikoodaus yhdestä haastattelusta. Se tulostettiin uudel-

leen ja papereihin merkittiin eri väreillä yhteen kuuluvia osia. Apuna tässä toimi 

haastattelurunko. Testikoodauksen perusteella kehitettiin ensimmäinen, hyvin alus-

tava teemamalli. 

 

Aineisto luettiin läpi toiseen kertaan, merkiten samalla koodisanoja marginaaleihin; 

mistä aiheesta haastattelussa puhuttiin, mihin laajempaan kokonaisuuteen kohta 

liittyi. Apuna tässä olivat haastattelurungon lisäksi aiemmasta tutkimustiedosta 

kertyneet esiymmärrykseen perustuneet ideat. Haastattelujen lukemisen ja koodisa-

nojen kirjaamisen jälkeen koodisanat kerättiin yhteen, yhden haastattelun sanat aina 

yhdelle paperille. Sanapaperit luettiin läpi järjestelmällisesti ja moneen kertaan. Yh-

teenkuuluvia sanoja alettiin merkitä samalla värillä. Tuloksena olivat seuraavat tee-

mat: 

• violetti – alku 

• punainen – lusiminen 

• tummanvihreä – tuki 

• sininen – sosiaaliset suhteet 

• vaaleanvihreä – vapautuminen 

• harmaa – vaihtoehtoiset rangaistukset 

 

Eri väreillä merkityt sanat koottiin omille sivuilleen analyysivihkoon. Tässä vai-

heessa osa sanoista ei vielä kuulunut minkään värin alle. Sanoja käytiin läpi ja tee-
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mojen sisältö selkiytyi vähitellen. Värikarttaan lisättiin teema ”musta – arjen piir-

teet” ja kaikki sanat löysivät paikkansa. Seuraavaksi teemoiteltiin yksi haastattelu 

eri väreillä. Teemat toimivat muuten hyvin, mutta punaisen ja mustan rajaamisessa 

oli ongelmia. Väriteemoja hiottiin ja tarkennettiin käyttäen apuna koodisanoja ja 

yhtä jo teemoiteltua haastattelua. Sen jälkeen edettiin seuraavaan haastatteluun. 

Kahden haastattelun teemoittelun jälkeen ne paloiteltiin tietokoneella ”väritiedos-

toiksi”. Tässä vaiheessa teemojen sisällössä tehtiin vielä hienosäätöä. Analyysi eteni 

haastattelu kerrallaan teemoitellen väreillä papereihin ja paloitellen tietokoneella 

haastattelupätkiä erillisiksi väritiedostoiksi. Kun tekstiä kertyi yhden teeman alle 

enemmän, siitä muodostettiin ”väritiedoston” sisälle alateemoja. Sama tekstinpätkä 

saatettiin sijoittaa useaan teemaan tai alateemaan. 

 

Kun kaikki haastattelut oli paloiteltu teemoihin ja niiden sisällä alateemoihin, luet-

tiin koko aineisto läpi kolmannen kerran. Ajatus raportoinnista ajallisen etenemisen 

mukaisesti tuntui teemojen valossa luontevalta. Tässä vaiheessa otettiin mukaan 

vankeinhoidon tavoitteet, jotka oli tarkoituksella jätetty sivuun analyysin alkuvai-

heessa. Näin pyrittiin ehkäisemään aineiston kovakourainen pakottaminen tavoit-

teiden alle.  

 

Työskentely jatkui helpon oloisesta vaaleanvihreästä teemasta. Väri kerrallaan kir-

joitettiin listat kaikista teemoihin kuuluvista tekstipätkistä, tiivistäen, päällekkäi-

syyksiä poistaen ja alateemoja tarkentaen, rajaten ja lisäten. Ajatuksena oli jo muo-

dostaa tekstikappaleiden runkoa. Joistain aiheista, kuten vankilan arkiohjelmasta, 

kirjoitettiin vankikohtaisia kertomuksia. Tässä vaiheessa aineiston muoto oli seu-

raava: 

• harmaa – vankilan ulkopuoliset asiat, aiemmat rangaistukset 

• violetti – vankilaan tuleminen 

• punainen – vankila totaalisena laitoksena (sis. tavoite 1) 

• musta – arjen käytäntöjä 

• sininen – sosiaaliset suhteet (vankila ja siviili) 

• vihreä - työ, koulutus ja kuntoutus, päihteet vankilassa (sis. tavoite 2 ja 3) 
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• vaaleanvihreä – vapautuminen 

 

Aineistoa alettiin kirjoittaa auki, kuvaillen ja jättäen tekstiin erittäin runsaasti laina-

uksia aineistosta. Kesken kirjoitusprosessin aineistoa jaoteltiin uudelleen pitäen sil-

mällä raportin rakennetta: 1) vankilaan tulo, 2) arkielämää – tavoitteet käsitellään 

tässä ja niiden alle luokitellaan eri alueet ja 3) vapautuminen. Aineiston kuvailun 

jälkeen syvennyttiin taustatietoihin, lakeihin, säädöksiin ja niin edelleen. Näin saa-

tiin hieman etäisyyttä aineistoon. 

 

Seuraavaksi aineiston kuvailun tasolla ollutta tekstiä tiivistettiin lisää palauttaen 

alkuperäinen idea kolmesta vankeinhoidon tavoitteesta. Vankilaan tulo sisällytettiin 

tavoitteeseen yksi ja vapautuminen tavoitteeseen kolme. Tässä vaiheessa palattiin 

alkuperäiseen aineistoon ja tarkastettiin, että tekstin jaottelu ja lukujen sisältämät 

aiheet vastasivat nuorten kokemuksia. Lukujen jaottelu tarkennettiin sen perusteel-

la, mikä asia nuorten näkökulmasta liittyi mihinkin tavoitteeseen. 

 

Tulkinnan tasossa edettiin käsitteiden tasolle ja aineistoa muokattiin ikään kuin 

kristallisoiden, samalla kuvaillen mitä aineistossa on ja siirtäen asioita käsitteellisel-

le tasolle. Samalla alettiin käydä aktiivista vuoropuhelua ja vertailua toisaalta aineis-

ton ja toisaalta vankeinhoidon tavoitteiden, säädösten ja tutkimuskirjallisuuden 

kanssa. Löydösten teoretisoinnin apuna hyödynnettiin erilaisten kuvioiden piirtä-

mistä. 

 

Pääpiirteissään analyysin eteneminen vaikuttaa aineiston järjestelyltä. Kuitenkin 

koko ajan tehtiin tulkintoja ja edettiin ymmärtämisessä syvemmälle. Analyysissä 

hyödynnettiin eri tavoin kirjoittamista, koska se on tutkijalle luonteva tapa oppia, 

jäsentää ajatuksia ja tukea ajatteluprosessia. Näin edettiin riittävän oikeaan tulkin-

taan – toisen ihmisen täydellinen ymmärtäminen ei ole mahdollista – eli saavutettiin 

tulkinnan taso, jossa tutkimuskysymyksiin kyettiin vastaamaan. Teksti oli lähellä 

raportoitavaa muotoa. 


