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1 JOHDANTO
Vankien elämänhallinnan ja yhteiskuntaan sijoittumisen edistäminen on määritelty
vankeusrangaistuksen tavoitteiksi rikosten tekemisen estämisen ohella uudessa vankeuslaissa (767/2005). Rikollisuus aiheuttaa haittoja – rahallisia, henkisiä ja fyysisiä –
niin rikosten uhreille, rikosten tekijöille kuten myös laajemmin yhteiskunnalle. Uhreille koituu rikoksista monenlaisia negatiivisia välittömiä seurauksia esimerkiksi
henkisistä -ja/tai fyysisistä vammoista omaisuuden menetyksiin, minkä lisäksi rikoksen vaikutukset voivat ulottua myös uhrin läheisten elämiin. Rikoksen tekijä puolestaan voi saada osakseen muiden paheksuntaa ja tuomitsevia tai torjuvia sosiaalisia
reaktioita. Rikoksesta määrätty rangaistus voi heikentää rikoksen tekijän siteitä sosiaalisiin instituutioihin, esimerkiksi perheeseen tai työpaikkaan. Rikoksen tekijän
saama rangaistus vaikuttaa myös muihin henkilöihin, esimerkiksi hänen perheeseensä. Yrityksille rikollisuudesta aiheutuu välittömiä seurauksia esimerkiksi varastetun omaisuuden myötä. Kotitalouksien ja yritysten lisäksi myös julkistaloudelle aiheutuu rikollisuudesta merkittäviä kustannuksia, ja vuoden 2013 kohdalla rikollisuudesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten on arvioitu olleen 12,7 miljardia euroa.
(Kivivuori, Aaltonen, Näsi, Suonpää & Danielsson 2018, 23–24.) Rikostaustaisen yksilön rikollisuudesta irrottautumisen prosessia kutsutaan desistanssiksi. Desistanssin
tutkimuksen on nähty olevan yhteiskunnan turvallisuuden, talouden sekä niin yhteisen kuin yksilönkin hyvinvoinnin kannalta ensisijaisen tärkeää (Viikki-Ripatti 2011,
197).
Tässä tutkielmassa tarkastellaan desistanssin prosessia sekä kotimaista desistanssin edistämiseen pyrkivää tukemistyötä Rikosseuraamuslaitoksella. Rikoksista
voidaan tuomita erilaisia seuraamuksia yhdyskuntapalvelusta ja ehdollisesta vankeusrangaistuksesta aina ehdottomaan vankeusrangaistukseen saakka. Lähtökohtaisesti tutkielmassa kaikkia rikostaustaisia lähestytään näkökulmasta, jossa he eivät
eroa muista suomen kansalaisista rikoksiin johtaneiden tekojen sekä siitä saadun rangaistuksen lisäksi. Erilaiset elämänkulut sekä elämäntyylit voivat kuitenkin vaikuttaa
yksilön elämänhallintaan sekä minäkäsitykseen, jonka vuoksi tutkielmassa tarkastellaan myös identiteetin käsitettä desistanssin yhteydessä.

Aluksi tutkielman luvussa 2 tarkastellaan yleisesti rikollisuuden määrittelyä, kotimaista rikos- ja vankitilannetta sekä huono-osaisuuden ja rikollisuuden kasautumista. Lisäksi luvussa luodaan katsaus sosiaaliseen kuntoutukseen ja sosiaaliseen tukeen, joihin liittyviä tarpeita rikostaustaisilla on nähty (ks. esim. Saari & Grönlund
2021; Hautala & Kaarakka 2018). Tutkielman luvussa kolme luodaan lyhyt katsaus
joihinkin yleisimpiin rikollisuuden selittämisen teoreettisiin malleihin. Tutkielman
näkökulman pääpaino on kuitenkin desistanssin prosessissa ja tilanteessa, jolloin rikos on jo tapahtunut ja yksilö on saanut siitä seuraamuksen. Desistanssin prosessia
tarkastellaan luvussa toimijuuden ja identiteetin näkökulmasta, ja toimijuutta tarkastellaan muun muassa Anthony Giddensin (1984) toimijateorian näkökulmasta. Toimijuus on desistanssin prosessissa tärkeää, sillä yksilön tulee kyetä elämäntapojen muutokseen ja muutoksen ylläpitämiseen. Toimijuudessa keskeiseksi voidaan katsoa yksilön identiteetti, jota tarkastellaan luvussa kolme etenkin desistanssin identiteettiteorian näkökulmasta. Toimijuutta desistanssin prosessissa tarkastellaan myös toimijuudelle aiheutuvien haasteiden kautta, sillä esimerkiksi tunne-elämän haasteet tai päihteidenkäyttö voivat vaikuttaa desistanssin kannalta yksilön toimijuuteen negatiivisesti, ja altistaa yksilöä rikoksille.
Luvussa 4 luodaan yleiskuvaus Rikosseuraamuslaitoksella toteutettavaan, uusintarikollisuuden ehkäisyyn kuntouttavien toimenpiteiden kautta tähtäävään työhön. Tutkielman empiirisessä osiossa, joka kattaa luvut 5–7, tarkastellaan keväällä
2021 Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöille (n=7) toteutettuja haastatteluita rikostaustaisten elämäntapamuutoksen edistämiseen tehtävässä työssä kohdattavista
haasteista ja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tukemistyön onnistumiseen. Aineisto
on analysoitu aineistolähtöisesti, ja desistanssin teorioiden ja toimijuuden tarkastelu
antaa teoreettista taustaa sille, mihin Rikosseuraamuslaitoksen uusintarikollisuuden
vähentämiseen tähtäävä kuntouttava työ pyrkii, sekä millaisesta prosessista desistanssissa on kyse. Aineistosta saatavat empiiriset tutkimustulokset pyritään kytkemään osaksi laajempaa desistanssin viitekehystä.
Tutkielman taustoittava osio, luvut 2–4, pyrkivät taustoittamaan kattavasti rikollisuuden ilmiötä sekä uusintarikollisuuden vähentämisen toimijuutta korostavaa desistanssi- ja kuntoutusnäkökulmaa. Tutkielman laajempina tutkimustavoitteina onkin
ensiksi luoda ymmärrys aiemman kirjallisuuden pohjalta Rikosseuraamuslaitoksella
tehtävästä uusintarikollisuuden vähentämiseen tähtäävästä kuntouttavasta työstä
sekä rikollisuudesta irrottautumisen eli desistanssin prosessista. Nämä näkökulmat
pyritään yhdistämään empiirisen aineiston kanssa luvussa 8. Empiirisen aineiston
analyysin avulla pyritään ensisijaisesti täyttämään tutkimuksen toinen tutkimustavoite, joka on Rikosseuraamuslaitoksella desistanssia edistämään pyrkivään tukemistyöhön liittyvien haasteiden sekä onnistumista tukevien tekijöiden löytäminen. Taustoittavat luvut toisaalta kertovat lukijalle relevanttia tietoa tutkimusaihepiiristä, mutta
2

lisäksi ne muodostavat sen teoreettisen viitekehyksen, jonka lävitse tutkija on aineistoa tarkastellut ja pyrkinyt vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Tutkimustavoitteiden
pohjalta tutkielman tutkimuskysymyksiksi sekä apukysymykseksi on muodostettu:
1. Millaiselta yksilön toimijuus näyttäytyy desistanssin prosessissa?
o

millainen merkitys identiteetillä ja tunteilla on toimijuudelle desistanssin prosessissa?

2. Mitkä tekijät vaikuttavat desistanssia tukemaan pyrkivän tukemistyön onnistumiseen?
3. Millaisia haasteita Rikosseuraamuslaitoksella desistanssia tukevassa tukemistyössä
kohdataan?
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2 RIKOLLISUUDESTA JA VANKIEN HAASTEISTA
Rikollisuutta on kuvattu monimuotoiseksi yhteiskunnalliseksi ilmiöksi, johon liittyy
monenlaisia mielikuvia ja erilaisia stereotypioita. Sitä voidaan lähestyä erilaisista näkökulmista riippuen tieteenalasta tai toimialasta: sosiologiassa rikollisuutta on lähestytty muun muassa poikkeavana käytöksenä, oikeustieteen saralla rikollisuutta on
tarkasteltu lain näkökulmasta ja poliisi-instituutio pyrkii selvittämään ja ehkäisemään
rikoksia. Lisäksi rikollisuutta tarkastellaan myös politiikassa esimerkiksi rikoksen torjunnan ongelman sekä turvallisuuskysymysten kautta. (Laitinen & Aromaa 2005, 7;20)
Rikoskäyttäytymistä, sen herättämiä yhteiskunnallisia reaktioita ja rikosoikeudellisia
rangaistuksia tutkitaan kriminologian alalla (Kivivuori 2008, 18). Janne Kivivuori on
esittänyt teoksessaan Rikollisuuden syyt (2008) kriminologian määrittyvän sen tutkimuskohteen eikä perinteisen tieteenalajaottelun kautta. Tämän vuoksi kriminologia
on moni- ja poikkitieteellinen ala, jossa rikollisuutta tutkitaan muun muassa sosiologian, psykologian, psykiatrian ja taloustieteen näkökulmista, mutta se sisältää kuitenkin teorioita myös muilta tieteenaloilta. Kivivuoren mukaan kriminologiaa määrittää
uskollisuus sen omaa aihepiiriä kohtaan, ei sitoutuminen erikseen määriteltyihin tieteenaloihin tai teorioihin. (Kivivuori 2008, 15; 18–19).
Sosiologit ja kriminologit ovat pohtineet rikollisen käytöksen määrittelyitä ja rikollisuuden substanssia. Yleinen tapa määritellä rikollisuus on niin kutsuttu legaalinen
eli oikeudellinen määrittely (Aromaa & Laitinen 2005, 11; Kivivuori 2008, 21; Laine
2014, 34). Rikollisuuden oikeudellisella määrittelyllä tarkoitetaan rikoslaissa rikoksiksi määriteltyjen tekojen luokittelemista rikoksiksi. Tällöin ainoa rikoksia yhdistävä
tekijä on se, että ne ovat lailla rikoksiksi määritelty (Kivivuori 2008, 21). Rikoslakiin
pohjautuvasta määrittelystä käsin yhteiskuntien kirjaamat rikoslait ovat syy sekä
edellytys rikosten olemassaololle. Rikollisuuden määrittelyä viedään kuitenkin kriminologiassa pidemmälle kuin vain kirjattuihin oikeusnormeihin. Rikollisten tekojen
yhdeksi määrittäväksi tekijäksi on esitetty muun muassa näiden tekojen herättämiä
sosiaalisia reaktioita ja kielteisiä tunteita, jotka ovat riippumattomia siitä, onko teot
4

kriminalisoitu lailla. Ihmisten on havaittu suhtautuvan tietynlaisiin rikoksiin vastaavilla reaktioilla ajasta ja kulttuurista riippumatta. Taustalla on katsottu tällöin olevan
ihmiselle ominaispiirteinen moraalitaju sekä yhteistajunta, josta myöhemmin myös
rikoslaki on johdettu. (ks. esim. Kivivuori 2008, 22–26; Durkheim 1990, 70–85.).
Perinteisiksi rikoksiksi miellettyjä tekoja ovat tahallinen väkivalta sekä erilaiset
omaisuusrikokset vahingonteosta varkauksiin. Nämä teot ovat kirjattu suurimmassa
osassa yhteiskuntia rikoslaissa rikoksiksi, minkä lisäksi ne herättävät tuomitsevia moraalitunteita rikoslain olemassaolosta riippumatta. Modernien yhteiskuntien rikoksina voidaan pitää muun muassa liikennerikoksia, informaatiorikoksia ja talousrikoksia. (Kivivuori 2008, 21–22.) Rikoslakiin kirjattuihin tekoihin liittyy vaihtelua eri aikakausien mukaan, mutta rikollisuuden nähdään kuitenkin sisältävän muuttumattoman ytimen: tietyt teot tuomitaan luontaisesti ja ne säilyvät rikoslaissa aikakaudesta
riippumatta. Jotta teko katsottaisiin rikolliseksi luonteeltaan, kuuluu siihen jonkinasteinen intentionaalisuus: puhdasta onnettomuutta, vaikka seuraukset olisivatkin hirveät, ei rinnasteta tarkoitukselliseen rikokseen. Teon tarkoitukselliseksi katsominen ei
kuitenkaan edellytä sitä, että rikoksentekijä olisi ennalta tekojensa kaikista seurauksista tietoinen. (Laine 2014, 34–39.) Rikollisia tekoja on lähestytty myös näkökulmasta,
jossa osa teoista nähdään itsessään tuomittavina (mala in) ja osa vain sen vuoksi, että
ne ovat rikoslaissa rikoksi määriteltyjä (mala prohibita) (Laitinen & Aromaa 2005, 15;
Laine 2014, 23).

2.1 Suomen rikostilanteen tarkastelua
Suomessa suurin osa vuosittain poliisin tietoon tulevista rikoksista on liikennerikkomuksia ja omaisuusrikoksia (liikennerikkomukset eivät ole välttämättä siis rikoslakirikoksia, kuten esimerkiksi omaisuusrikokset). Päärikoskategorioiksi on määritelty
omaisuus-, väkivalta- ja seksuaalirikokset sekä huumausainerikokset. (Kivivuori ym.
2018, 113; 127.) Rikollisuustilanteen ja rangaistusten seuranta kuuluu lakisääteisenä
tehtävänä Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo)
tehtäviin. Viimeisimmän vuosittain ilmestyvän Rikollisuustilanne-katsauksen mukaan vuonna 2020 viranomaisten tietoon tuli 543 429 rikoslakirikosta ja 129 549 liikennerikkomusta. Liikennerikokset olivat noin neljännes kaikista rikoksista, ja omaisuussekä liikennerikokset muodostavat yhdessä jo 70 % kaikista Suomessa kirjatuista rikoslakirikoksista. Huumausainerikoksia oli 37 077 (7 %), henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia 35 912 (6 %), seksuaalirikoksia 4 392 (1 %) ja muita rikoksia ja rikkomuksia 90 129 kappaletta. (Kolttola 2021, 6.) Poliisin tietoon tulleiden rikosten
määrä ei kuitenkaan kuvaa rikollisuuden kokonaismäärää, sillä piilorikollisuuden
osuuden kokonaisrikollisuudesta on arvioitu olevan huomattava, ja rikosten
5

ilmoitusalttius sekä toisaalta rikoksesta kiinnijäämisen riski voivat vaihdella merkittävästi rikoslajien välillä. (ks. Kivivuori ym. 2018, 113–127.)
Rikollisuuden selittämisessä huomiota on kiinnitetty myös rikoksentekijöiden
demograafisiin faktoreihin. Näitä ovat muun muassa ikä, sukupuoli ja kansalaisuus.
Ikä on kriminologiassa yleinen ja vakaana pidetty rikollisuuden luonnetta kuvaileva
faktori, joka näyttäytyy pitkälti samankaltaisena aikaan ja paikkaan sitoutumattomana. Nuoret (etenkin miehet) syyllistyvät eniten rikoksiin, ja esimerkiksi Suomessa
henkirikoksissa ikähuippu sijoittuu 21–24 vuotiaisiin. Toisaalta Suomessa myös keskiikäiset syyllistyvät henkirikoksiin suhteellisen paljon. Rikollisuus näyttäytyy kuitenkin laskevan iän myötä. Sukupuoli on iän lisäksi toinen merkittävä faktori, joka kuvaa
rikollisuuden luonnetta. Esimerkiksi vuosien 2011–2015 aikana poliisin tietoon tulleista rikoslakirikoksista naisten osuus epäillyistä oli vain noin 18 %. Miehet ovat useammin rikoksentekijöitä, minkä lisäksi esimerkiksi vakavissa pahoinpitelyissä ja henkirikoksissa miehet ovat myös naisia useammin uhreja. Naiset joutuvat useammin väkivallan uhriksi kotona ja työpaikalla, kun taas miehet ravintoloissa ja muissa julkisissa paikoissa. (Kivivuori ym. 2018, 114–118.)
Demograafisten tekijöiden lisäksi rikollisuutta kuvastaa myös sen alueellinen
vaihtelu, jota tapahtuu sekä laajemmalla tasolla valtioiden välillä, että myös valtion
sisällä kaupunkien ja kaupunkien osien välillä. Suomen osalta alueellista vaihtelua on
selitetty toisaalta kaupungistumisen asteella, mutta se ei kuitenkaan yksin selitä alueellista vaihtelua. Esimerkiksi muun väkivaltarikollisuuden määrä alueella on ollut
yhteydessä suurempaan henkirikosten määrään. Kivivuori ym. (2018) mukaan rikollisuuden alueellista vaihtelua selittää esimerkiksi sosiaalisen disorganisaation teoria,
jonka mukaan huono-osainen väestö keskittyy tietylle alueelle valikoivan muuttoliikkeen seurauksena. Kotimaisessakin tutkimuksessa on havaittu yhteyksiä alueellisen
huono-osaisuuden ja väkivaltarikollisuuden esiintymisen välillä. Lisäksi alueelliset
erot rikolliselle toiminnalle otollisten paikkojen, kuten anniskeluravintoloiden sekä
liiketilojen ja kauppojen keskittymisessä voivat selittää rikollisuuden alueellista vaihtelua. (Kivivuori ym. 2018, 114–118.)

2.2 Aiempi vankitutkimus ja vankipopulaation kuvailua
Ensikertaa vankeusrangaistuksen saavista henkilöistä 89 % on esitetty sijoittuvan suljettuun vankilaan (Tyni 2015, 23). Rikosseuraamuslaitoksen vuoden 2020 tilastojen
mukaan vuonna 2020 vankien päivittäinen keskimäärä Suomessa oli 2 800. Vankien
määrä on ollut laskussa koko 2000-luvun lukuun ottamatta vuosia 2006 ja 2019. Vuoden 2020 vankilukuihin vaikutti kuitenkin jossain määrin koronapandemia, sillä sakon muuntorangaistusten ja alle 6 kuukauden mittaisten vankeusrangaistusten
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täytäntöönpanoja lykättiin epidemiatilanteen vuoksi. Vuonna 2020 vapaudesta vankilaan astui 5 278 vankia ja vapautui 5 402 vankia. Ulkomaalaistaustaisten osuus vankipopulaatiosta oli 17 %, naisvankien osuuden ollessa noin 8 % kokonaisvankimäärästä. Vankeusrangaistuksen keskipituus oli 12,2 kuukautta. Vapautuneista vankeusvangeista, joita oli yhteensä 2 757, 47 % vapautui avovankilasta. Koevapauksia, joiden
päiväkohtainen keskimäärä on kaksinkertaistunut 2010-luvulla, aloitettiin 828 kappaletta ja keskimäärin koevapauden päivittäinen vankimäärä oli 227. Koevapauksista
18 % päättyi koevapauden perumiseen. Väkivaltarikoksista tuomitut muodostivat
suurimman ryhmän, joita oli 39 % vangeista, omaisuus- ja huumausainerikkomuksista tuomittuja oli molempia noin neljännes ja seksuaalirikoksista sekä liikennejuopumuksista tuomittuja kutakin alle 10 %. (Rikosseuraamuslaitos 2020, 13–17.) Rikosseuraamuslaitoksen tilastojen mukaan pitkäaikaisvankien määrä on kasvanut 2010-luvulla ja alle vuoden mittaisten vankeusrangaistusten määrä on pienentynyt (Rikosseuraamuslaitos 2020, 15). Aiempien tutkimusten perusteella vankiväestön keskuudessa on moninaisia ja eriasteisia haasteita, jotka vaihtelevat neurokognitiivisista vaikeuksista päihde-, mielenterveys- ja elämänhallinnan haasteisiin, sekä näkyvät esimerkiksi haasteina työmarkkinoille kiinnittymiseen. Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan aiempia tutkimuksia rikostaustaisten tilanteesta ja haasteista. Rikostaustaisia
koskevia tutkimuksia on kuitenkin runsaasti, eikä niitä kaikkia olisi mahdollista käsitellä tässä tutkimuksessa. Sen sijaan tarkoituksena on tuoda esiin tutkielman kannalta
keskeisiä kohderyhmän haasteita.
2.2.1 Neurokognitiiviset haasteet
Tuominen (2018) on tutkinut väitöskirjassaan miesvankien neurokogniitivista suoriutumista ja sen yhteyttä mielenterveyden häiriöihin. Tutkimuksen otantaan kuului 72
satunnaisotannalla valittua suomalaista vankia Turun vankilasta ja heidän neurokognitiivista suoriutumista arvioitiin matemaattisten taitojen, lukemisen ja kirjoittamisen
osalta. Tuomisen tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ongelmaprofiileja, joiden pohjalta olisi mahdollista kehittää kohdennetumpia kuntoutusohjelmia vangeille sekä
tunnistaa näiden profiilien yhteyksiä uusintarikollisuuteen ja urarikollisuuteen. Tutkimuksen aineisto, joka liittyi myös laajempaan vankien terveystutkimukseen, kerättiin vuosina 2005–2007. Tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin sakonmuuntorangaistusta
suorittavat vangit sekä tutkintavangit. Osallistujien mediaani-ikä oli 32,2 vaihteluvälillä 19–61. Heistä 91,8 % oli suorittanut peruskoulun, ja 49,3 % oli suorittanut lisäksi
jonkin asteisen ammatillisen tutkinnon. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena todettiin
laajan kirjon neurokognitiivisia haasteita olevan yleisiä suomalaisten miesvankien
keskuudessa. Nämä neurokognitiiviset haasteet liittyvät muun muassa motoriikkaan
(motor dexterity), verbaaliseen ymmärrykseen, verbaaliseen ja visuaaliseen muistiin
sekä tarkkaavaisuuteen. Rikosten uusimisella nähtiin olevan yhteys yksilön
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impulsiivisuuteen. Vangeilla todettiin myös olevan suurempia haasteita lukemisessa
ja oikeinkirjoituksessa, kuin valtaväestöllä. Vakavat mielenterveyden häiriöt ja päihderiippuvuus olivat yhteydessä neurokognitiivisiin ja akateemisiin vaikeuksiin. Ensikertaa vankeusrangaistusta suorittamassa olleilla todettiin vähemmän neurokognition sekä mielenterveyden haasteita, minkä lisäksi ensikertalaisuus yhdistettiin myös
vähäisempiin päihderiippuvuuksiin ja persoonallisuushäiriöihin useita vankeusrangaistuksia suorittaneisiin verrattuna. Tuomisen mukaan pohjoismaisissa vankiloissa
laajasti käytössä oleva kognitiivisten taitojen ohjelma ei tarjoa riittävästi työkaluja
neurokognitiivisten haasteiden kanssa pärjäämiseen, vaikka kehittääkin vankien vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä opettaa heille käytöksensä ja tunteidensa
reflektion vaikutuksista. Yleisten interventio-ohjelmien vaikuttavuuden kannalta olisi
tarpeellista harjoittaa ennen varsinaista interventio-ohjelmaa osallistujien perustavaa
laatua olevia neuropsykologisia ja akateemisia toimintoja, esimerkiksi spatiaalisia kykyjä. (Tuominen 2018, 7–21.)
2.2.2 Velkaongelmat ja yhteiskuntaan integroitumisen haasteet
Pirjo Näkki (2006) on tutkinut vankilasta vapautuvien vankien velkaantumista, ja velkojen vaikutusta yhteiskuntaan integroitumiseen. Näkin tutkimus toteutettiin sekä
kyselytutkimuksen (n = 470) että haastatteluotoksen (n = 9) kautta. Kohderyhmänä
olivat kaikki tiettynä aikana vapautuvat vangit, ja vastaajista 6 % oli naisia, mikä vastasi naisten osuutta keskivankiluvusta. Tutkimuksessa havaittiin vangeilla ongelmia
muun muassa asunnottomuuteen, raha-asioiden hoitoon sekä toimeentuloon liittyen.
Noin kolmannes (36 %) vangeista ilmoitti olevansa joko suhteellisesti tai absoluuttisesti asunnoton vankeuden jälkeen. Suhteellisesti asunnottomiksi määriteltiin asuntoloissa, kriisiasunnoissa, turvakodeissa, laitoksissa tai tuttavien luona asuvat ja absoluuttisesti asunnottomiksi rappukäytävissä, yökahviloissa, tilapäismajoituksissa, taivasalla tai itse rakentamissaan majoissa yöpyvät. Suhteellisesti asunnottomia vankilasta vapautumisen jälkeen oli 6,2 % ja absoluuttisesti asunnottomia 29,8 %. Asunnottomuuden lisäksi vankien sosiaaliseen taustaan liittyväksi haasteeksi nousi esiin koulutusvaje. Ainoastaan peruskoulun suorittaneita oli 72 % vastaajista, peruskoulun keskeyttäneitä 6 %, kansakoulun pohjalta 15 %, ylioppilastutkinnon suorittaneita 7 % ja
koulutasoisen ammatillisen tutkinnon omaavia 15 %. Ennen vankeusrangaistusta 28,3 %
vastaajista ilmoitti toimeentulonsa lähteeksi palkkatulot, kun suurimmat tulonlähteet
olivat työttömyyspäiväraha 47,2 % ja toimeentulotuki 56 %. 39,1 % vastaajista ilmoitti
tulonlähteeksi rikokset. Vastaajista 46,4 % arvioi vankeusrangaistuksen jälkeiselle
ajalle tulonlähteeksensä palkkatulot, toimeentulotuen ja/tai työttömyyspäivärahan
~50 % vastaajista ja rikokset 13,4 %. Reilu kymmenes vangeista siis tiedosti jo vankeusaikana jatkavansa rikosten tekoa vankeuden jälkeen. (Näkki 2006, 53–73.)
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Myös runsas päihteiden käyttö olivat yleisiä vastaajilla, Vastaajista 62,1 % ilmoitti kärsineensä ongelmista päihteidenkäyttöön liittyen ja 30,2 % ilmoitti olleensa
päihdehoidossa ennen vankeutta. (Näkki 2006, 75–77.) Kyselyn vastaajista 81 % ilmoitti omaavansa melko paljon, paljon tai erittäin paljon velkaa ja 17 % ei omaa merkittävästi tai lainkaan velkaa. Suurimman yksittäisen velkalajin muodostivat rikosperustaiset korvaukset, joita oli vastaajista 62 %:lla ja velan mediaani oli 18 409 euroa.
49,4 % vastaajista koki velkaongelman haittaavan elämää paljon, 39,4 % koki haittaavan jonkun verran ja vain 11,1 % koki, ettei velkaongelma haittaa elämää lainkaan.
Epärealistisia ratkaisuja velkaongelmaansa, kuten lottovoittoa tai perintöä, odotti 30 %
vastaajista, 40 % arvioi velkaongelman ratkeavan suunnitellulla taloudenpidolla ja 25 %
ei nähnyt ratkaisua velkaongelmaan. (Näkki 2006, 79–80; 100.)
2.2.3 Elämänhallinnan haasteet
Vankilan psykologina toiminut Liisa Riittinen on tutkinut psykologian alan lisensiaatin työssään Vankien elämänhallinta (1998) vankien elämänhallintaa selviytymisstrategioiden, oman kehityksen säätelyn ja yksilöllä käytössä olevien resurssitekijöiden
osalta. Resurssikomponentti koostui ”elämän voimavaroiksi” nähdyistä kodista,
työstä ja terveydestä. Elämänhallinnan käsitteellä kuvattiin Riittisen tutkimuksessa
ihmisen suhdetta omaan elämäänsä, ja se sisältää käsityksen yksilöstä toimivana subjektina. Riittisen mukaan eri tutkimuksissa on painotettu elämänhallinnan käsitteessä
erilaisia komponentteja, jotka kuvaavat muun muassa yksilön elämänkulkua, sosiaalista selviytymistä, elämänhallinnan kokemuksellista puolta sekä yksilön tavoitteita ja
toimintaa. Riittisen tutkimukseen osallistui 30 miesvankia ikähaitarilla 20–53, ja osallistujien mediaani-ikä oli 26,5 vuotta. Riittisen tutkimuksen tuloksina huomattiin elämänhallintaan liittyviä ongelmia muun muassa henkilökohtaiseen talouteen, asumiseen, läheisiin ihmissuhteisiin, harrastusten passiivisuuteen ja päihteiden käyttöön
liittyen. Myös työhön ja koulutukseen kiinnittymisessä havaittiin haasteita. Elämänhallinnan ongelmien määrä ja laatu kuitenkin vaihtelivat, eikä kaikilla tutkimukseen
osallistuneilla vangeilla havaittu samoja ongelmia samoissa määrin. (Riittinen 1998,
5–25)
Vankien elämänhallintaa on tutkinut myös Mari Luomala Oman elämänsä vangit
– elämäntaitojen sisällöt vankilaopetuksessa (2009) -kehittämishankeraporttia varten. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli saada vankilassa järjestettävän ammattistarttikoulutuksen sisältö vastaamaan vankiopiskelijoiden tarvetta, joten hyödyntäen vuoden aikana kerättyjä tietoja vankien tekemistä itsearvioinneista ja haastatteluista Luomala pyrki löytämään keskeisimpiä siviilissä arjen hallintaa vaikeuttavia elämänhallinnan puutteita vangeilta. Kehittämishankeraportissa elämänhallintataidot määriteltiin monen yksittäisen taidon muodostamaksi kokonaisuudeksi, joille yhteistä on
mahdollisuus niitä hyödyntämällä tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyyn itselle
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ja muille ihmisille suotuisalla tavalla. Elämänhallinnan taidot eivät kuitenkaan ole kaikilla ihmisillä samalla tavalla kehittyneitä ja niiden merkitys on riippuvainen yksilön
henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä ympäristöstä. Yksilön oman elämän hallinnan ja muiden ihmisten kanssa toimeen tulemisen kyky voi kuitenkin merkittävästi
heikentyä, mikäli elämänhallinnan taitojen osa-alueella tai osa-alueilla on vakavia
puutteita. Kehittämishankkeessa huomattuja elämänhallinnan taitojen puutteita vangeilla havaittiin muun muassa opiskelutaitoihin ja -valmiuksiin, henkilökohtaiseen taloudenhoitoon, medianlukutaitoon, digitaitoihin, minäkäsitykseen, sosiaalisiin taitoihin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyen. (Luomala 2009, 20–27)
2.2.4 Haasteet työmarkkinoilla
Petri Danielsson ja Mikko Aaltonen (2018) ovat käsitelleet rikostaustaisten työmarkkina-asemaa artikkelissaan Vankeusrangaistukseen tuomittujen työmarkkinoille osallistuminen seuraamuksen jälkeen (2018). He suorittivat tutkimuksensa Helsingin yliopiston
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutilta saadun aineiston perusteella, joka kattoi 15 637 aikavälillä 1.1.2004 – 31.12.2005 sellaisen tuomion saanutta henkilöä, joiden
rangaistuksena oli joko ehdoton vankeus, yhdyskuntapalvelu tai ehdollinen vankeusrangaistus. Lopullisten rajausten jälkeen Danielssonin ja Aaltosen tutkimuksen otos
koostui 13 571 henkilöstä, joista ehdotonta vankeusrangaistusta suorittivat 6 076 henkilöä. Tutkimuksen seuranta-aika oli 12 vuotta vuosien 1999–2010 välillä, ja seuranta
toteutettiin siten, että henkilöitä seurattiin 5 vuoden ajan ennen ja jälkeen rangaistuksen toimeenpanon aloittamista. Tutkimusjoukosta naisia oli yhteensä 9,6 %. (Danielsson & Aaltonen 2018, 541–542.)
Tutkimuksessa tarkasteltiin seuranta-ajan puitteissa työmarkkinoille kiinnittymistä sen perusteella, kuinka moni rikostaustainen saavuttaisi vähintään 15 000 euron
rahapalkkaa päätoimesta, sivutoimesta tai tilapäisestä työstä. Tutkimuksessa tarkasteltiin työmarkkinoille kiinnittymisen lisäksi toimettomuutta, joka määriteltiin sen perusteella, ettei henkilö ollut vuoden aikana saanut palkkatuloja, osallistunut työvoimapoliittisiin aktivointitoimenpiteisiin, ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi tai
saanut opintoja varten rahallista tukea. Tutkimuksen tuloksina todettiin rikoksista
tuomittujen työmarkkinasidoksen olevan heikko jo ennen rikosseuraamusta, sekä sen
jälkeen. Eritoten uusijoiden ryhmän sidos työmarkkinoille oli erityisen huono ennen
uutta vankeusrangaistusta. Yli 25-vuotiaiden kohdalla huomattiin toimettomuuden
kasvaneen seurannan ajan, ja toimettomuus oli yleisintä uusijoiden ryhmässä. Ensikertalaisten kohdalla toimettomuus oli koko seurannan ajan pienempää uusijoihin
verrattuna, mutta myös heidän kohdalla toimettomuus kasvoi voimakkaasti seurantaaikana. Seurannan lopussa yhdyskuntapalveluun ja ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomittujen joukosta 25–28 % luokiteltiin toimettomiksi, ja myös heidän osaltaan
toimettomuus oli kasvanut seurannan ajan. Ehdollisen vankeusrangaistuksen saaneet
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nostivat seuranta-aikana selvästi tulojaan, ja 3 vuotta tuomiosta lähes 40 % tienasi rahapalkkaa vähintään 15 000 euroa vuodessa. Yhdyskuntapalvelua suorittaneista yli
20 % tienasi vähintään 15 000 euroa seuranta-ajan loppuun mennessä, kun taas ensikertalaisten kohdalla luku oli reilu 10 % ja uusijoiden kohdalla alle 5 %. Danielssonin
ja Aaltosen mukaan tutkimus vahvistaa näkemystä rikostaustaisten ryhmästä moniongelmaisena, ja heikko työmarkkinaintegraatio on vain yksi ongelmien ulottuvuuksista. (Danielsson & Aaltonen 2018, 541–547.) Danielsson ja Aaltonen nostivat tutkimuksen pohdinnassa esille rekisteriaineistotutkimusten heikkouden siinä, ettei laadullisia tekijöitä esimerkiksi yksilön rikoshistorian tai rangaistukseen johtaneiden tekijöiden osalta tiedetä. Toisaalta tutkimuksen valossa näyttää selkeältä yhteys ehdottoman vankeusrangaistuksen (etenkin useiden vankeusrangaistusten) ja pienituloisuuden välillä. Esimerkiksi Kivivuori ym. (2018, 23) ovat nostaneet esille rikollisuuden mahdollisesti aiheutuvan matalasta sosioekonomisesta asemasta, mutta heidän
mukaansa tilanne voi olla myös päinvastainen, ja rikosaktiivisuus voi johtaa matalaan
sosioekonomiseen asemaan.
Teemu Rantanen ja Janika Lindström ovat tarkastelleet rikostaustaisten työllistymistä ja työhön kuntoutusta artikkelissaan Näkökulmia rikostaustaisten henkilöiden
työhön kuntoutukseen (2018). Heidän mukaansa rikostaustaisten heikko työmarkkinatilanne voi olla seurausta erilaisista psykososiaalisista ja terveydellisistä ongelmista,
joista monet rikosseuraamusasiakkaat kärsivät. Rikostaustaisten työkyvyssä on havaittu erilaisia haasteita. Päihdeongelmat ovat yleisiä vankien keskuudessa, ja etenkin
päihdeongelmista kärsivät rikostaustaiset ovat heikossa työmarkkinatilanteessa. Täysin työkykyisiksi on arvioitu vain noin puolet miespuolisista vangeista ja kolmasosa
naispuolisista vangeista. (Rantanen & Lindström 2018, 35.) Rikostaustaisten osalta
työllisyyden edistäminen sekä siihen liittyvä kuntoutus on monialaista, monitasoista
sekä useiden eri tahojen toteuttamaa. Rikosseuraamuslaitoksen kohdalla vankien
työllisyyden edistämiseen tähtäävissä toimissa keskiössä ovat niin vankeuteen kuin
yhdyskuntapalveluun liittyvä työtoiminta sekä koulutukselliset, kuntoutukselliset ja
vapautumisen valmisteluun liittyvät toimet. Vankityön suorituspaikkoja voivat olla
esimerkiksi vankilan taloushuolto, kiinteistön hoito tai avovankilassa toteuttava avolaitostyö. Vankeusaikana on mahdollista suorittaa yleissivistäviä tai ammatillisia
opintoja. Vapautumisen valmistelua on kuvattu kokonaisuutena, joka sisältää moniammatillista palvelutarpeen arviointia ja verkostoyhteistyötä, sekä vapauttamissuunnitelman tekemisen. Vankilassa järjestettävän työtoiminnan ja opiskelumahdollisuuksien taustalla vaikuttaa kuntouttavien näkökulmien lisäksi normaaliusperiaate,
jonka mukaisesti pyritään työn vastaavuuteen yhteiskunnassa yleisesti tehtävien töiden osalta sekä yhtäläisten opiskeluoikeuksien mahdollistaminen, mitä muut kansalaiset omaavat. Vankeustuomion jälkeen vankilasta vapautunut yksilö kuuluu
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yhteisten kunnallisten ja kansallisen tason palveluiden piiriin. (Rantanen & Lindström
2018, 35.)
Rantasen ja Lindströmin mukaan rikostaustaisten työelämävalmiuksia on pyritty edistämään muun muassa Ajattelutaitoa työpaikalle -ohjelmatoiminnon sekä Oppimisvaikeuksista vapaaksi -käytännön kautta. Ajattelutaitoa työpaikalle ohjelmatoiminto on kognitiivis-behavioraalinen ajattelutaitojen edistämiseen tähtäävä ohjelma,
joka toteutetaan 6-10 henkilön ryhmätoteutuksena sisältäen tehtävien lisäksi kahdeksan istuntoa. Ohjelmatoiminnan lisäksi rikosseuraamusasiakkaiden työllisyyden edistämiseksi on toteutettu runsaasti hankkeita 2010-luvulla. Erilaiset järjestöt ja tukisäätiöt, kuten KRITS, KRIS:n jäsenyhdistykset, Silta-Valmennusyhdistys ry sekä ViaDia
ry ovat osallistuneet aktiivisesti rikostaustaisten työllisyyden edistämistä koskeviin
kehittämis- ja hanketoimintaan. Rahoitusta on saatu muun muassa STEA/RAY:ltä ja
ESR:ltä. Keskeiset näkökulmat hankkeissa ovat liittyneet muun muassa osallisuuden
ja arjentaitojen tukemiseen, verkostoyhteistyöhön esimerkiksi TE-toimistojen ja TYPpalvelun kanssa, työhön valmentamiseen sekä yksilön työelämään valmiuksien lisäämiseen. Sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen piirteitä on sisällytetty vaihtelevasti
hankkeisiin. Rikosseuraamuslaitoksen oman toiminnan lisäksi hanketoiminta ja vaihtelevat paikalliset käytänteet nähdään työhön kuntoutuksen keskiössä. Tutkimustietoa työhön kuntouttavien toimintojen vaikuttavuudesta on kuitenkin vähän, huolimatta siitä, että sitä toteutetaan verrattain laajasti. Rantasen ja Lindströmin tutkimuksen keskeisinä tuloksina he totesivat rikostaustaisten henkilöiden heikon työmarkkinatilanteen taustalla vaikuttavan erilaisia yksilötason haasteita koskien muun muassa
päihteiden ongelmakäyttöä, elämänhallintaa sekä oppimisen haasteita ja koulutuksen
puutetta. (Rantanen & Lindström 2018, 36–37.)

2.3 Huono-osaisuus ja rikollisuuden kasautuminen
Suurimman osan ihmisistä on esitetty syyllistyvän elämänsä aikana jonkinnäköiseen
pienimuotoiseen rikokseen tai rikkeeseen (Kivivuori ym. 2018, 118). Tässä mielessä
rikollisuus ei näyttäydy poikkeavana käytöksenä. Kun tarkastellaan taas vakavaa,
toistuvaa ja/tai laaja-alaista rikoskäyttäytymistä, kasautuvat nämä kuitenkin pienelle
vähemmistölle. (Kivivuori ym. 2018, 118–119.) Vankeusrangaistusta ei tyypillisesti
määrätä kevyin perustein ilman vakavaa tai toistuvia rikoksia, joten rikosaktiivisuuden kasautumisen voi ajatella kohdistuvan pitkälti siihen väestönosaan, jota vangit
edustavat. Uusintarikollisuutta tutkineen Sasu Tynin (2015, 20–21) mukaan vuoden
2014 vankirakennekartoituksessa ainoastaan 37 % ehdotonta vankeusrangaistusta
suorittavista oli ensikertalaisia, eli he eivät omanneet aiempaa ehdotonta vankeusrangaistusta. Kääntäen 63 % vankilassa olleista oli siis ollut siellä jo aiemmin.
12

Rikosseuraamuslaitoksen tilastojen mukaan vuonna 2015 vapautuneista vangeista viiden vuoden seurantajakson aikana 58 % syyllistyi uuteen rikokseen, josta tuomittiin
rangaistukseksi ehdoton vankeusrangaistus tai yhdyskuntapalvelu (Rikosseuraamuslaitos 2020, 19.) Vankilakertaisuuksien kasautuminen on tullut esiin myös Danielsson
ja Aaltosen (2018) tutkimuksessa, jossa eri seuraamuksiin tuomittujen välillä rikostaustassa oli selkeitä eroja. Ehdollisen vankeusrangaistuksen ryhmässä yksilöiden
taustalla oli keskimäärin 2 käräjä- tai hovioikeudessa tuomioon johtanutta rikosta, yhdyskuntapalveluun tuomittujen kohdalla 7, ehdottoman vankeusrangaistuksen saaneiden ensikertalaisten kohdalla luku oli jo 15 ja vähintään toista kertaa viiden vuoden
sisällä vankeusrangaistuksen saaneiden kohdalla takana oli jo keskimäärin 31 tuomioon johtanutta rikosta. (Danielsson & Aaltonen 2018, 541–542.)
Yhdysvaltalaisen kriminologian professori Matt DeLisin mukaan yli vuosisadan
tieteellinen tutkimus on osoittanut suurimman osan kansakunnan rikoksista, etenkin
vakavista rikosmuodoista, toteutuvan pienen vähemmistön, alle 10 % koko populaatiosta, toimesta. Tätä ryhmää usein nimitetään urarikollisiksi. (DeLisi 2005, 5–6.) Helsingin yliopiston Kriminologian ja Oikeuspolitiikan Instituutin tutkimuksen mukaan
miesten osalta rikoksentekijöiden ryhmän aktiivisin prosentti teki kuuden vuoden
seurantajakson aikana 32 % kaikista rikoksista ja aktiivisin 3 % teki lähes puolet kaikista rikoksista. Naisten osalta kasaantuminen oli vielä selvempää yhden prosentin
tehdessä 56 % kaikista rikoksista. (Kivivuori ym. 2018, 119–120.)
Mikko Niemelän ja Juho Saaren (2013) mukaan suurinta osaa suomalaisista kuvaa halu hyvän elämän edellytyksien rakentamiseen, jossa keskeistä on hankkia itselle
koti, jossa yksilö kokee voivansa hyvin. Mahdollisuudet kodin ja hyvän elämän hankkimiseen eivät kuitenkaan ole olleet tasaväkisesti mahdollisia kaikille suomalaisille,
eivätkä kaikki suomalaiset ole hyväosaisia tai pystyneet rakentaman kotiaan haluamaansa paikkaansa. Niemelän ja Saaren mukaan huono-osainen Suomi kätkeytyy yhteiskunnan ”notkelmiin”, jotka eivät näy hyväosaisten ”saarekkeista” ja ”niemistä” –
eivätkä myöskään kiinnity suomalaisten kollektiiviseen muistiin. Huono-osaisuuden
notkelmiin kasautuvaa huono-osaisuutta ja sosiaalisia ongelmia on niiden sisällä eri
muodoissa. Niemelän ja Saaren mukaan huono-osaisuuden ytimessä ovat niin fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvät tekijät, kuin myös elämänkohtalot, jotka pohjautuvat valikoitumiselle tai valinnoille. Näitä huono-osaisuuden elämänkohtaloita ilmenee muun muassa vankiloissa, asuntoloissa ja ruokajonoissa. (Niemelä & Saari
2013, 7.) Saaren asunnottomia koskeneessa tutkimuksessa (n=219) 75 % asumisyksikön asunnottomista oli taustalla vankeustuomio, ja vastaajista miehiä oli 76 %. (Saari
2015, 191–193.)
Juho Saaren (2015) mukaan suomalaisten hyvinvointi on ollut 2010-luvun alkupuolella paremmalla tasolla kuin koskaan aiemmin. 1990-luvun puolivälin jälkeen on
alkanut myönteinen kehitys, joka on johtanut suurimmalle osalle suomalaisista
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korkeampaan elintasoon, käytössä olevien tulojen tai tulonsiirtojen nousuun, parantuneeseen asemaan työ- ja koulutusmarkkinoilla, laadukkaisiin käytössä oleviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja pidentyneeseen elinikään. Enemmistö suomalaisista kokee suomalaisuuden etuoikeudeksi ja onneksi, ja ovat elämisen laatuunsa tyytyväisiä.
Saaren mukaan 1990-luvun laman jälkeen alkanut vuosien 1995–2010 välinen nousukausi nosti kansalaisten elintasoa, mutta ei tasapuolisesti. Esimerkiksi vauraimman
väestönosan tulotaso kasvoi voimakkaasti, kun taas vastavuoroisesti köyhien määrä
lisääntyi. Vuoden 2008 finanssikriisin myötä alkoi uusi taantuma, jonka myötä sosiaalisten ongelmien määrä kasvoi, joka näkyi muun muassa pitkittyneellä toimeentulotuen käytöllä sekä velkahäiriömerkintöjen ja ulosottovelallisten kasvaneessa määrässä. Julkistalouden tasapainottamisen mekanismit, kuten menojen leikkaukset, kohdentuvat palveluita ja tulonsiirtojen eniten käyttäviin ryhmiin, joten sen vakauttamispyrkimyksillä on negatiivinen vaikutus huono-osaisimpien asemaan. Heillä ei myöskään ole organisoituja intressiryhmiä suojaamassa heidän oikeuksiaan. (Saari 2015,
11–14.)
Suomalaisen yhteiskunnan huono-osaisimmista ryhmistä oikeuspsykiatriset potilaat sekä vangit ovat yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia sosioekonomisen
taustan, fyysisen ja psyykkisen terveyden, ylisukupolvisen huono-osaisuuden sekä
elämänhallinnan mittareilla mitattuna. Saaren mukaan huono-osaisuus kasautuu pikemminkin yhteiskunnan erilaisiin notkelmiin, kuin hierarkkisesti sen ’pohjalle’.
(Saari 2015, 24–25.) Huono-osaisten yksilöiden identiteettiä on määritelty muun muassa epäonnistumisten kokemuksien, haavoittuneisuuden, kehonkuvan ja elämänhallinnan kautta. Saaren mukaan huono-osaisen identiteetti vahvistuu sitä mukaan, mitä
enemmän edellä mainittuja kielteisiä kokemuksia yksilö omaa. Näistä elementeistä
subjektiivinen kokemus haavoittuvuudesta sekä epäonnistumisista ovat yhteydessä
toisiinsa: ne vahvistavat toisiaan heikentäen yksilön elämänlaatua. Myös tyytymättömyys omaan kehoon voi lisätä yksilön epäonnistumisen ja haavoittuneisuuden tuntemuksia. Elämänhallinta poikkeaa kuitenkin muista edellä mainituista identiteetin
piirteistä, sillä yksilö voi kyetä elämänsä hallintaan riippumatta epäonnistumisten ja
haavoittuneisuuden kokemuksista. Huono-osaisuuden identiteetissä voidaankin siis
nähdä olevan kaksi erillistä ulottuvuutta, jotka ovat yhteiskunnan eriarvoisuuteen,
omaan kehoon tyytymättömyyteen sekä toistuviin epäonnistumisiin perustuva ”kolhittu minuus” sekä minuus, joka liittyy yksilön kykyyn pärjätä riippuvuuksien – etenkin huume- ja alkoholiriippuvuuksien – kanssa. (Saari 2015, 197.)
Huono-osaisuuden tutkimukset ovat osoittaneet suomalaisessa yhteiskunnassa
huono-osaisuuden olevan elintasoa, elämänlaatua ja elämäntapoja koskevasta hyväosaisuudesta ulkopuolelle jäämistä. Huono-osaisten ryhmä ei ole sisäisesti yhdenmukainen, vaan ryhmää yhdistää myönteisistä siirtymistä ulkopuolelle jääminen.
Huono-osaiset ovat takamatkalla muuhun yhteiskuntaan nähden hyvinvoinnin
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kasautuessa. Merkityksellistä on myös kiinnittää huomio julkiseen valtaan ja sitä käyttäviin viranomaisiin, sillä he omaavat kategorioita tuottavaa määrittelyvaltaa. Heterogeenisistä ryhmistä muotoutuu näennäisesti homogeenisiä lakien ja palveluiden
kautta, joita tuotetaan sosiaalisten riskien ja ongelmien hallitsemiseksi määriteltyjen
tarpeiden tyydyttämiseksi. Toisaalta määriteltyjen tarpeiden ja niiden perusteella tuotettujen etuuksien ja palveluiden kautta yksilö saa tiettyjä oikeuksia näihin, mutta samalla julkinen valta erittelee yksilöitä muusta väestöstä näiden tarpeiden perusteella,
luo tarpeisiin perustuvia ryhmien määrittelyitä ja muodostaa oletuksia siitä, millaisia
“palvelutarpeita” heillä on. Pahimmassa tapauksessa viranomaisten tuottamat määrittelyt voivat luoda virheellisen, stereotyyppisen ja sosiaalisia etäisyyksiä lisäävän
kuvan tietyssä asemassa olevista yksilöistä. (Saari & Kainulainen 2021, 18–20, ks. myös
Saari 2020, 237–244.)
Toisaalta parhaassa tapauksessa yksilöiden samankaltaistamisen avulla yksilöille kyetään tarjoamaan heidän toimintakykyänsä, voimavaroja, elämänlaatua ja
elintapoja edistäviä palveluita ja tulonsiirtoja. Tätä kautta myönteisistä siirtymistä
vaille jääneille yksilöille on mahdollista tuottaa niitä myöhemmin elämässä, mikäli
onnistutaan esimerkiksi lisäämään yksilön kykyä ylläpitää asuntoa, huolehtia velkaantumatta taloudenpidosta, kiinnittyä koulutukseen ja työhön, elää rikoksettomasti,
pitää yllä sosiaalisia suhteita sekä pärjätä riippuvuuksien kanssa. Huono-osaisten ryhmien sisällä on lukuisia erilaisia alaryhmiä, jotka eroavat toisistaan niin elämäntilanteen kuin elämänlaadun, arjen rakenteiden ja elämässä pärjäämisen kuin tulevaisuuden näkymien osalta. Tietyt elämäntilanteet voivat kuitenkin ennustaa todennäköisiä
elämänlaadun tasoja. (Saari & Kainulainen 2021, 20–24.) Keskimääräisesti vangit ovat
huono-osaista väestöä, jotka ovat omanneet erilaisia elämänhallintaa ja elämänlaatua
heikentäviä riippuvuuksia ja ongelmia ennen vankilaa ja vankeuden jälkeen. Toisaalta
kaikki vangit eivät sovi edellä olevaan kuvaukseen, sillä vankien ryhmä on kirjava
monelta osin, ja toiset käyttävät vankeusajan hyödyksi esimerkiksi opiskelemalla ja
omaa näin vapautumisen jälkeen yhteiskuntaan sijoittumisen kannalta positiivisemmat lähtökohdat. Saaren ja Kainulaisen mukaan valtaosa vangeista kuitenkin “tulee
vankilaan heikosta asemasta ja päätyy vankilasta heikkoon asemaan”. (Saari & Kainulainen 2021, 26.)
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2.4 Sosiaalinen kuntoutus ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusasiakkaiden kohdalla
2.4.1 Sosiaalinen kuntoutus
Kuntoutus-käsitteen saamia merkityksiä on kuvattu moninaisiksi ja kuntoutuksen
kenttää laajaksi ja epäyhtenäiseksi. Kuntoutukseksi voidaan katsoa mikä tahansa kuntoutettavan kasvua, oppimista, elämänhallintaa, sisäisen maailman tai ajattelutapojen
jäsentymistä edistävä toiminta. Kuntoutusta voi olla esimerkiksi puheterapia, taideterapia tai päihdekuntoutus. Keskeisenä ajatuksena kuntoutumisessa on kuntoutusinterventiolla saavutettava positiivinen muutos yksilössä. (Menard 2018, 15–16.)
Järvikosken ja Härkäpään (2011) mukaan kuntoutuksen tavoite yleisesti on muutos yksilön ja ympäristön välisessä suhteessa, jonka myötä yksilön toimintakyky, toimintamahdollisuudet ja työkyky edistyvät; hän kykenee selviytymään paremmin arkielämässä, opinnoissa ja työelämässä sekä hänen hyvinvointinsa, elämänhallintansa
ja sosiaalinen osallisuus vahvistuvat. Kuntoutusprosessissa määritellään ja arvioidaan
aluksi asiakkaan kuntoutustarpeet, eikä kaikkia kuntoutuksen asiakkaita tarvitse kuntouttaa kaikilta osa-alueilta. Yksilön omaa osallisuutta kuntoutuksen tavoitteiden ja
keinojen päättämisessä on pidetty kuntoutuksen onnistumisen kannalta tärkeänä,
sillä yksilön osallisuus prosessin laatimisessa lisää yksilön sitoutumista toimintaan.
Kaikkia rajoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi sairauteen tai vammaan, ei välttämättä
pystytä kokonaan poistamaan kuntoutuksen keinoin, mutta siitä huolimatta kuntoutuksen edellä mainitut tavoitteet voivat toteutua – tällaisessa tapauksessa pyritään
täysipainoisen elämän mahdollistamiseen löytämällä yksilöstä voimavaroja sekä luomalla soveltuva toimintaympäristö yksilölle. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 14–15.)
Kuntoutukset neljä perinteistä luokitusta ovat lääkinnällinen, ammatillinen, kasvatuksellinen ja sosiaalinen kuntoutus. Osa-alueilla voi esiintyä päällekkäisyyksiä, ja
jako on ensisijaisesti tarkoitettu ammatillisen työnjaon pohjaksi – nykypäivän monialaisen kuntoutuksen osalta tällaisen jaon soveltuvuutta onkin toisinaan kyseenalaistettu. Lääkinnällistä kuntoutusta kutsutaan toisinaan myös toimintakykykuntoutukseksi, ja kyseinen kuntoutuksen muoto perustuu lääketieteellisiin tutkimuksiin ja
näiden tutkimusten perusteella käynnistettäviin yksilön fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on lisätä asiakkaan työllisyysmahdollisuuksia edistämällä hänen ammatillisia valmiuksiansa ja työkykyänsä. Kyseessä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa pyritään
palauttamaan asiakkaan sairauden vuoksi heikentynyt työkyky tai järjestää hänelle
uusi soveltuva työ. Ammatillisella kuntoutuksella voidaankin tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla yksilölle pyritään löytämään hänelle soveltuva työ ja auttaa
häntä ylläpitämään tämä työ. Sosiaalinen kuntoutus puolestaan on määritelty yksilön
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sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseen tähtäävänä prosessina, jonka tavoitteena on
yhteiskuntaan osallisuuden edistäminen sekä sosiaalisista tilanteista selviämisen
kyky. Järvikosken ja Härkäpään mukaan se voi olla toimintaa, jotka edistävät asiakkaan ”mahdollisuuksia selviytyä arkipäivän toimista, vuorovaikutussuhteista ja
oman toimintaympäristön edellyttämistä rooleista”. Nämä toimet voivat olla esimerkiksi asiakkaan asumisen ja liikkumisen helpommaksi tekeminen, tuki hänen sosiaalisiin verkostoihinsa liittyen ja osallistumisen mahdollisuuksille sekä taloudellisen
varmuuden edistäminen. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 20–22.)
Ari Niemisen (2018) mukaan sosiaalisen kuntoutuksen tarjoamiseen vaikuttavat
yhteiskunnan yleiset tulkinnat, määritelmät ja päätöksenteko sosioekonomisia ongelmia koskien. Keskeisenä tässä ovat tarpeet, tavoitteet, toimenpiteet sekä resurssit. Sosiaalisen kuntoutuksen tarpeen taustalla vaikuttavat muutokset yhteiskunnassa, taloudessa, työmarkkinoilla, kulttuurissa ja maahanmuutossa. Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat puolestaan ovat sellaisia yksilöitä, joilla on ongelmia toimintakyvyssä
tai vaihtoehtoisesti riski toimintakyvyn ongelmiin. Näitä voivat olla esimerkiksi ongelmat arkipäivässä, syrjäytyminen työmarkkinoilta tai syrjäytyminen päihteiden
käytön vuoksi, mielenterveysongelmat tai köyhyys. Sosiaalisena kuntoutus voidaan
tässä yhteydessä nähdä myös ennalta ehkäisevänä ja tukevana työnä. Sosiaalisen kuntoutuksen toteutus tapahtuu paikallisella tulkinnalla yksilön ongelmien ja voimavarojen määrittelyn myötä. Tämän jälkeen on vuorossa korjaavan työn toimenpiteet: lähestymistavat, työprosessit, menetelmät, paikallisuus, palvelujärjestelmä. Korjaavan
työn tavoitelluita vaikutuksia ovat toimintakyvyn paraneminen, sosiaalisen vuorovaikutuksen edistyminen, uusien taitojen oppiminen sekä uusien resurssien saaminen.
Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden loppusijoituksen osalta tavoitteena on asiakkaan ansiotyöhön, eläkkeelle, koulutukseen tai muihin aktiviteettien päätyminen.
(Nieminen 2018, 14.)
2.4.2 Sosiaalinen tuki
Vankilasta vapautuvien kuntoutuksessa sosiaalisella tuella on merkittävä rooli (Hautala & Kaarakka 2018, 321–322.) Juho Saaren ja Henrietta Grönlundin (2021) mukaan
sosiaalinen tuki voidaan määritellä haastavissa elämäntilanteissa oleville yksilöille
tarjottavaksi ”toimintakykyjä lisäävään ja elämänhallintaa vahvistavaan kohtaamiseen ja kiinnittymiseen, joihin liittyvää tukea ihmiset saavat toisilta ihmisiltä.” Sosiaalista tukea voi tarjota vapaaehtoiset toimijat tai palveluntuottajat. Sosiaalisen tuen erilaisia muotoja voivat olla muun muassa tiedolla, rahalla ja vapaaehtois- tai palkkatyöllä auttaminen. Sosiaalisen tuen laajin määritelmä kattaa kaikki kohtaamisiin perustuvat ihmisten ja palveluntuottajien sosiaaliset käytännöt, jotka pyrkivät asiakkaiden toimintakyvyn ja elämän edellytysten parantamiseen. Palvelujen osalta tämän
määritelmän ulkopuolelle jäävät terveydenhuollossa potilaiden kanssa tehtävä työ
17

sekä sosiaalihuollon tai työvoimapalvelujen asiakkaiden valvontaan ja sanktiointiin
liittyvät kontrollitoimenpiteet. Keskeistä sosiaalisessa tuessa on yhteistyö ja yhteistoiminta tukea tarvitsevan henkilön ja tukea tarjoavan henkilön välillä pysyvien myönteisten siirtymien tukemisessa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tuki päihteettömyyden edistämisessä, asioiden hoitamisessa ja rikollisuuden välttämisessä. Tuki
voi olla muodoltaan muun muassa emotionaalista, tiedollista, hengellistä ja muodoltaan epävirallista tai virallista. Epävirallista tukea voivat tarjota esimerkiksi perhe, ystävät tai sukulaiset. Virallista tuen tarjoajina puolestaan voivat olla koulutetut vapaaehtoiset tai eri alojen ammattilaiset. (Saari & Grönlund 2021, 180–182.)
Yleisin sosiaalisen tuen lähde vangille on hänen perheensä. Toisen tärkeän tukiryhmän muodostavat ystävät vankilassa ja/tai vapaudessa. Vankilan työntekijät ovat
vankien saaman avun ja tuen kannalta keskeisimmät viranomaiset, eivätkä esimerkiksi sosiaalitoimen ja päihdehuollon työntekijät ole yleisiä avun ja tuen lähteitä vankien enemmistölle. Vähiten tukea ja apua vangit saivat vankeja auttavilta vapaaehtoisilta. On kuitenkin huomioitava, että vapaaehtoisten antamaa tuki vaihtelee eri vankiloiden välillä. (Saari & Grönlund 2021, 187–188.)
Yleisen tason johtopäätöksenä on esitetty epävirallisen sosiaalisen tuen olevan
vangeille yleisempää, kuin virallinen ammattilaisilta ja palvelujärjestelmältä saatava
sosiaalinen tuki. Vangeista noin joka kymmenes on kuitenkin täysin vailla perheen
apua ja tukea – tästä syystä viranomaisten tarjoama sosiaalinen tuki on tärkeä tutkimuskohde, sekä paremmin standardoitavissa kuin epävirallinen sosiaalinen tuki. Sukulaisilta (ydinperhe pois lukien) vapaudessa olevilta ystäviltä ja vankilassa olevilta
ystäviltä saatavassa tuessa on kuitenkin esitetty olevan polarisaatiota. Toisilla vangeilla sukulaisilta ja ystäviltä saatava apu ja tuki ovat keskeisessä asemassa, mutta
toisessa päässä jakaumaa on suurin piirtein sama määrä vankeja. Vangilla voi myös
olla omanlainen sekoitus eri tuen muotoja ja lähteitä. Viranomaisten tarjoamasta tuesta muodostavat vankiloiden työntekijät tärkeimmän tuen lähteen vankeusrangaistusta suorittaville. (Saari & Grönlund 2021, 187–188.)
Rikoksettoman elämän edistämisessä tukemisen kannalta Saari & Grönlund
(2021) ovat esittäneet tärkeäksi tarjota osallisuuden ja sosiaalisen tuen mahdollisuuksia etenkin juuri niille vangeille, joiden omissa verkostoissa ei tällaista tukea ole saatavilla. Saaren ja Grönlundin mukaan ammattilaisilta saatava apu ja tuki voivatkin
olla tällaisessa tilanteessa ainoa voimavara yksilölle, joka pyrkii rikoksettomaan elämään. Epävirallinen tuki on siis keskeinen rikostaustaisten saama tuki, mutta sen
kääntöpuolena voi olla siteiden rikolliseen elämäntapaan ylläpito, mikäli tukiverkoston jäsenien elämään kuuluu rikosten tekeminen. Tämän vuoksi myös heille, joilla
ovat jo perhe tai ystävät tukena, viranomaisilta saatava sosiaalinen tuki voi muodostua hyvin tärkeäksi. Saari ja Grönlund tuovat esiin etenkin rikolliskerhoihin tai -jengeihin liittyen olevan tärkeää, että tällaisesta elämäntyylistä pyrkivälle yksilölle olisi
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tarjolla sosiaalista tukea myös viranomaisten toimesta. He tuovat kuitenkin esiin, että
toisinaan vangeilla ei kuitenkaan välttämättä ole motivaatiota pitkäjänteiseen sitoutumiseen ”virallisiin osallisuuden tai sosiaalisen tuen tarjoamiin mahdollisuuksiin, mikäli aikaisemman yhteisön ’imu’ on vahva sen tarjotessa sekä fyysistä turvaa ja toimeentuloa että esimerkiksi arvostetun aseman, samanhenkistä seuraa ja kumppanin
yhteisössä. Näihin tarjouksiin verrattuna viranomaisten tarjoamat mahdollisuudet
ovat vähäisiä, rajoittuen lähinnä kohdennettuihin palveluihin.” (Saari & Grönlund
2021, 195–196)
2.4.3 Sosiaalinen kuntoutus osana vankilasta vapautumista
Sanna Hautala ja Olli Kaarakka (2018) ovat tutkineet sosiaalista kuntoutusta osana
vankilasta vapautuvien elämänkulkua. Heidän tutkimukseensa osallistui 6 valvotun
koevapauden kautta vankilasta vapautuvaa henkilöä, jotka kaikki olivat tuomittu vähintään kahden vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen. Osallistujista miehiä oli
neljä ja naisia kaksi. Valvottu koevapaus on otettu Suomessa käyttöön vuonna 2006
osana asteittaista vankilasta vapautumista, jonka tarkoituksena on mahdollistaa vankeusrangaistuksen viimeinen osa (korkeintaan 6 kuukautta) siviilissä suoritettavaksi
valvontatoimenpiteiden alaisena. Tämä mahdollistaa yksilölle hallitun siviiliin siirtymisen sekä tilaisuuden elämän järjestelyyn ja suunnan uudelleen pohtimiseen. Tämä
voi lievittää mahdollisia pelkoja, joita siviiliin siirtyminen voi yksilössä herättää, sekä
yksilö saa kokemusta arjen hallinnasta. (Hautala & Kaarakka 2018, 318–323.) Valvotusta koevapaudesta annetussa laissa (629/2013) on muun muassa määritelty koevapauden sisältävän toimintavelvoitteen sekä edellyttävän sitoutumista päihteettömyyteen. Koevapauteen sijoitetulla on velvollisuus pysyä asunnossaan, osallistua määrättyyn toimintaan ja noudattaa muita velvollisuuksia. (Laki valvotusta koevapaudesta
629/2013.)
Hautalan ja Kaarakan tutkimuksen tavoitteena oli tuoda näkyviin vankilasta vapautuvien elämää sekä niitä tarpeita ja haasteita, joita vankilasta vapautuvien tukeminen osoittaa sosiaaliselle kuntoutukselle. Tutkimuksessa yksilön elämää ja vankeusrangaistuksesta tarkasteltiin elämänkulullisesta ja kokemuksellisesta näkökulmasta, jossa yksilön eletty elämä tapahtumineen sekä vankeusrangaistus osana sitä
muodostavat kokonaisuuden. Tässä kokonaisuudessa voidaan erotella desistanssin
näkökulmasta elämä ennen vankeutta ja vankeusrangaistukseen kuuluvan koevapauden aika erityisenä jaksona elämässä, jossa yksilö voi reflektoida menneisyyttään ja
pohtia tulevaisuuttaan. Hautala ja Kaarakka näkivät tässä koevapauden tilanteessa
keskeisenä yksilölle tarjottavan riittävästi tukea, sillä heidän näkökulmastaan yksilö
ei kykene suorittamaan pelkästään omin sisäisin voimin elämäntapamuutosta. Heidän tutkimuksessa haastattelut henkilöt olivat moninaisen ja monialaisen tuen tarpeessa, ja he olivat olleet aiemmin osana tehostetun tuen projektia, jossa pyrittiin
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kehittämään tehostettua tukea kaikista heikoimmassa asemassa oleville asunnottomille vangeille. Koevapauden edellytyksenä on muun muassa asunto, sitoutuminen
päihteettömyyteen sekä henkilökunnan puoltava arvio. Koevapaus keskeytyy helposti, esimerkiksi pienestäkin alkoholiannoksesta. Hautalan ja Kaarakan tutkimuksessa kolmella henkilöllä koevapaus keskeytyi päihteiden vuoksi. Koevapaus nähtiin
kuitenkin tärkeänä juuri vaikeissa tilanteissa oleville, sillä se tarjoaa heille mahdollisuuden opetella esimerkiksi arjen hallintaa sekä asioiden kuntoon laittamiseen ennen
vankilasta vapautumista. Koevapauden käyttöä pyritään Suomessa lisäämään osana
asteittaista vankilasta vapautumista. (Hautala & Kaarakka 2018, 319–324.)
Osalla haastateltavista vaikeudet elämässä olivat alkaneet jo nuorella iällä, ja
juontuivat muun muassa vanhempien päihteiden käyttöön ja perheen köyhyyteen.
Ongelmat lapsen ja vanhemman välisessä suhteessa ja lapsen turvattomuuden kokemukset voivat vaikuttaa lapsen koko elämään. Se voi muun muassa estää turvallisten
ja kiinnipitävien läheissuhteiden kehityksen eikä olosuhteita, jotka tukisivat arkea
myönteisesti, pääse rakentumaan. Esimerkiksi yhden haastateltavan lapsuus oli sisältänyt useita eri lastensuojelun sijoituksia, eikä palvelujärjestelmän keinoin kyetty luomaan lapselle turvallisuutta ja sisällyttämään elämään sellaisia ihmissuhteita, jotka
olisivat olleet aidosti kiinnipitäviä. Katuelämä ja huumeidenkäyttöön liittyvät piirit
puolestaan olivat tarjonneet ystävyyssuhteita ja samankaltaisuuden kokemuksia sisältävän sosiaalisen ympäristön. (Hautala & Kaarakka 319; 325–330.)
Lapsuuteen liittyviä vaikeuksia ei kuitenkaan tullut esiin jokaisen haastattelun
yhteydessä, vaan osalla oli myös elämästään hyviä asioita kerrottavana, ja rikoksia
taas puolestaan vähäteltiin sekä liitettiin tietyn elämänvaiheen ominaispiirteeksi.
Hautalan ja Kaarakan mukaan rikollisen taustan tällainen narratiivinen kehystäminen
voi toisaalta kertoa rikollisesta elämäntavasta nuorena yksilönä tehtynä tietoisena valintana: jos yksilö kokee, että toisilla on paremmat lähtökohdat ja enemmän valintoja
elämässä, voi yksilö pyrkiä säilyttämään kasvonsa, ja valita rikollisuuden kautta tietoisesti näihin nuoriin nähden erilaisen elämäntavan. Taustalla on ihmisen tarve kokea yhteenkuuluvuutta, hyväksyntää ja arvojen yhteneväisyyttä, ja osalle rikollinen
elämäntapa voi tarjota väyliä osallisuuteen ja sosiaaliseen arvostukseen kasvuympäristössään. Rikollinen elämäntyyli taas johtaa usein elämän kriisiytymiseen ja psykososiaalisten ongelmien kasautumiseen, jonka seurauksena sosiaaliselle kuntoutukselle haasteeksi asettuu kokonaisen elämäntyylin uudelleen rakentaminen. Hautalan
ja Kaarakan mukaan rikostaustaisten mahdollisuudet desistanssia, eli rikollisuudesta
irtautumista, tukevien valintojen toteuttamiseksi ovat usein rajalliset, ja esimerkiksi
luottotietoihin, velkaantumiseen tai päihdeongelmiin liittyvät haasteet vaativat aikaa,
asiantuntemusta ja tukea. Myös asunnottomina vapautuvien vankien määrä on suuri,
vaikka lähtökohtaisesti kaikille kuuluisi oikeus omaan asuntoon. Asunto on tärkeä
yksilön elämän uudelleen rakentamisen kannalta, ja lisäksi haastateltavat korostivat
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myös sosiaalitoimelta ja vertaisilta saatua sosiaalista tukea. Vertaiset jakavat samoja
kokemuksia, joita harva muu yhteiskunnassa jakaa rikostaustaisen kanssa, heille ei
tarvitse selitellä taustaa ja he voivat tarjota yksilön elämään merkityksellisiä suhteita.
Vertaisten tarjoamaa tukea yksilö voi tarvita koko elämän ajan. Päihdeongelmat ovat
keskeinen asia rikostaustaisten keskuudessa, ja päihdeongelmat heijastuvat yksilön
elämän monelle sektorille läheissuhteista työelämään. Tämän vuoksi myös päihdekuntoutus on keskeinen kuntoutuksen tarve. Yksilölliset elämänkulut myös vaatisivat
enemmän yksilöllistä tukea, mutta palvelujärjestelmän näkökulmasta kuntoutustarpeiden nimeäminen on tarpeellista. Hautalan ja Kaarakan tutkimuksessa sosiaalisen
kuntoutuksen ulottuvuuksiksi rikollisuudesta irtautumisen näkökulmasta tunnistettiin: asumissosiaalinen työ, joka sisältää psykososiaalisen tuen sekä asumisneuvonnan;
palveluohjaus, joka kattaa päihde- tai mielenterveyskuntoutuksen sekä sosiaalipalvelut- ja etuudet; toiminnallinen kuntoutus, joka koskee työkokeiluja, vertaisryhmiä ja harrastuksia; sekä sosiaaliset suhteet, joiden sisällä ovat vertaissuhteet, läheissuhteet sekä
auttamissuhteet. Hautala ja Kaarakka toteavat, että nykyisellään vankiloihin pitäisi
saada enemmän oikeutusta sosiaalityölliselle otteelle sekä sosiaaliselle kuntoutukselle,
ja sosiaalisen kuntoutuksen prosessi tulisi aloittaa jo vankeusaikana. Vankeudessa
aloitettu sosiaalinen kuntoutus tarjoaisi mahdollisuuden tulevaisuuden systemaattiselle suunnittelulle ja sitä tukevien kuntoutumisjatkumoiden suunnittelulle. (Hautala
& Kaarakka 2018, 327–339.)
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3 RIKOLLISUUDESTA IRTAUTUMISEN ELI DESISTANSSIN PROSESSI
Laitisen ja Aromaan (2005) mukaan rikoksen peruselementeiksi voidaan katsoa kolme
tekijää: motivoitunut toimija, tilaisuus ja valvonta. Rikollisen motivaatioon toteuttaa
laittomia tekoja voi vaikuttaa muun muassa arvomaailma, moraalikäsitykset sekä yksilön fyysinen ja sosiaalinen ympäristö. Esimerkiksi sellainen arvomaailma, jossa yksilö arvostaa materiaalista omistusta sekä hyväksyy tämän materiaalisen omistuksen
haalimisen päämääräksi, jota voi tavoitella kielletyin keinoin, voi vaikuttaa yksilön
motivaatioon rikoksen taustalla. Heidän mukaansa etenkin nuorilla yksilöillä voi olla
tapana ajatella, että sellaiset rikokset, jotka eivät kohdistu suoraan muihin ihmisiin
vaan esimerkiksi yritykseen tai yhteisöön, voivat olla moraalisesti hyväksyttäviä. Yksilön välitön tapahtumaympäristö olosuhteineen ja vuorovaikutuksineen voi vaikuttaa rikoksen motivaatioon: esimerkiksi vuorovaikutus rikoksentekijän ja rikoksen uhrin kanssa voi olla rikoksentekijän tekemän rikoksen motivaation taustalla. Myös esimerkiksi huumeiden käytön vaatima rahan tarve voi olla rikoksen motivaationa, ja
huumausaineiden käytön lisääntymisen on nähty lisäävän omaisuusrikoksia. (Laitinen & Aromaa 2005, 31.)
Tilaisuudet rikolliselle toiminnalle ovat kasvaneet yhteiskuntien kaupungistuessa ja vaurastuessa. Lisääntyneet yritystoiminnat, kuten liikekeskukset tai vaikkapa
autokaupat, samalla lisäävät esimerkiksi omaisuusrikosten tilaisuuksia. Motivoitunutta rikoksentekijää voidaan kuitenkin ehkäistä rikoksentekoon heikentämällä tilaisuuksia esimerkiksi lisäämällä valvontaa. (Laitinen & Aromaa 2005, 31.)
Valvonta rikollisuutta ehkäisevänä toimintana voidaan jakaa viralliseen, julkisen
vallan suorittamaan valvontaan (kuten poliisi), sekä epäviralliseen, ihmisten päivittäisessä toiminnassa harjoittamaan toisiin yksilöihin kohdistuvaan valvontaan. Rikosten ehkäisyssä epävirallisen valvonnan ajatellaan olevan merkittävämmässä roolissa
kuin virallisen valvonnan, sillä usein poliisin rooli on saapua paikalle vasta, kun rikos
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on jo tapahtunut. Lisäksi esimerkiksi yritykset huolehtivat usein itse omasta valvonnastaan. (Laitinen & Aromaa 2005, 31–32.)
Robert Franzesen (2015) mukaan poikkeavalle käytökselle, johon sosiologiassa
luetaan myös rikollisuus, ei ole olemassa vain yhtä teoreettista selitysmallia. Poikkeavuutta selittävien teorioiden kirjo on laaja. Poikkeavuutta selittäviä teorioita Franzese on jaotellut rakenne- ja anomiateorioihin, paineteorioihin, kontrolliteorioihin, sosiaalisten reaktioiden ja sosiaalisten prosessien teorioihin sekä konflikti- ja feminismiteorioihin. (Franzese 2015, 36.)
Anomia- ja rakenneteorioiden on katsottu juontavan juurensa Émile Durkheimin
työhön, ja ne selittävät poikkeavaa käytöstä seurauksena yhteiskunnallisesta muutoksesta, rappeumasta tai ryhmien sosiaalisuuden kudoksen (fabric) kokemasta rasituksesta tai paineesta (strain). Poikkeavan käytöksen nähdään lisääntyvän, kun yhteiskunnan sosiaalinen koheesio tai solidaarisuus on heikentynyt tai uhattuna ja yksilöt
eivät kykene saavuttamaan yhteiskunnassa itselleen asettamia tavoitteita laillisin keinoin. Anomia- ja rakenneteorioita on kuvattu poikkeavan ja rikollisen käytöksen makroteorioina, sillä ne eivät keskity tarkastelussaan yksilöön vaan yhteiskunnan yksilölle
rasitusta luoviin rakenteellisiin tekijöihin. 1900-luvun taitteen ja alkupuolen anomiaja rakenneteorioiden pohjalta on kehitetty uudempia saman suuntauksen teorioita,
jotka selittävät poikkeavaa käytöstä yhteiskuntaan sopeutumisen ja useiden mahdollisesti rikollisuuteen johtavien rasituksen muotojen kautta. Uudemmissa teorioissa sosiaalisen koheesion merkitystä poikkeavan käytöksen aiheuttajana ei korosteta yhtä
paljon, vaan huomio kiinnittyy enemmän sosiaalipsykologisiin tekijöihin, kuten kyvyttömyyteen saavuttaa haluttuja tavoitteita elämässä tai läheisen kuoleman tai parisuhteen päättymisen aiheuttamiin reaktioihin yksilöissä. Näitä uuden aallon teorioita
on kuvattu myös enenevissä määrin mikrotason teorioiksi, niiden siirtyen kuvauksissaan lähemmäksi yksilötasoa. Franzesen mukaan paineteorioissa tunnetuimmat
kolme paineen muotoa ovat yksilön kykenemättömyys saavuttaa tavoitteita, positiivisesti arvostetun ärsykkeen (stimuli) (kuten läheinen henkilö) menettäminen sekä
epätoivotun ärsykkeen olemassaolo (esimerkiksi negatiivinen suhde vanhempien
kanssa). (Franzese 2015, 36–37; 55.)
Kontrolliteorioiden perusoletuksena on ihmisten tarvitsevan pidäkkeitä ja sosiaalista kontrollia. Yhteiskunnat omaavat runsaasti erilaisia kontrollin mekaniikkoja, joiden tarkoitus on ylläpitää sosiaalista järjestystä. Toisinaan nämä mekaniikat kuitenkin
pettävät, tai niiden sovellutus yksilöön toteutetaan virheellisesti, jonka seurauksena
yksilön käytös voi muuttua poikkeavaksi tai pahimmillaan rikolliseksi. Sosiaaliseen
järjestykseen kiinnittyminen (bonding) nähdään oleellisena osana sosiaalisen kontrollin teorioita. Sosiaalisen kontrollin teorioiden keskiössä on kuvattu olevan merkityksellisten sosiaalisten suhteiden puute muiden yksilöiden ja instituutioiden välillä, kun
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paineteoria keskittyy suhteisiin, joissa yksilöä ei kohdella kuten hän haluaisi tulevan
kohdelluksi. (Franzese 2015, 37; 71.)
Yhteiskunnallisten reaktioiden ja sosiaalisten prosessien teorioiden keskiössä ovat
muiden ihmisten suhtautuminen näennäisesti poikkeavasti käyttäytyvään yksilöön.
Menneisyyden hairahdukset ja virheet, näennäiset tai todelliset, saattavat jättää jälkensä yksilön imagoon ja leimata hänet paitsi muiden silmissä, myös hänen omassa
mielessään – mahdollisesti hänen loppuelämänsä ajaksi. Prosessia, jossa yksilö omaksuu ulkopuolelta annetun leiman osaksi identiteettiään ja alkaa toimimaan tämän annetun identiteetin mukaisesti, Franzese kutsuu itseään toteuttavaksi ennusteeksi (selffulfilling prophecy). Näitä stigmatisoivia prosesseja, ja niiden seurauksia yksilölle, kuvataan symbolisen interaktionismin koulukuntaan kuuluvilla leimaamisteorioilla (labeling theory). Leimaamisteorioiden merkitys sellaisenaan on kuitenkin nykyisin Franzesen mukaan pienentynyt, ja uusia sosiaalisia reaktioita käsitteleviä teorioita on tullut esiin esimerkiksi häpeän tunteen hyödyntämisessä restoratiivisen, joka suomenkielisenä adjektiivina kääntyy esimerkiksi sovittelevaksi tai korjaavaksi (Kääriäinen
2012, 3), oikeuden muodoissa: esimerkiksi Yhdysvalloissa on toisinaan määrätty vankeusrangaistuksen sijaan häpeän tunteeseen perustuvia rangaistuksia, joissa rikoksentekijä on joutunut esimerkiksi kantamaan julkisella paikalla kylttiä, jossa kerrotaan
tehdystä rikoksesta. Näkökulman taustalla nähdään sekä yksilölle tuotettavan, omien
tekojen uudelleenarviointia jouduttavan positiivisen häpeän tunteen, että rikoksen
kohteena olleen yhteisön kohtaamisen, toimivan uusintarikollisuutta vankilaa paremmin ehkäisevänä rangaistuksena. Vaikutus riippuu kuitenkin myös toteutuksesta ja
tilanteesta, eikä häpeärangaistusta pidetä jokaiseen tilanteeseen sopivana. (Franzese
2015, 37; 90–101.) Suomessa restoratiivisen oikeuden muotoja on pyritty edistämään
viimevuosikymmeninä, ja vaihtoehtoisten rankaisumuotojen kehittämisen seurauksina vankilukuja on pystytty pienentämään. Tärkeimpinä vaihtoehtoisina rankaisumuotoina on pidetty sovittelua ja yhdyskuntaseuraamuksia. (Kääriäinen 2012, 3.)
Konfliktiteorioiden juuret ovat Karl Marxin näkemyksissä tuotannontekijöiden järjestämisen tapojen vaikutuksesta ihmisten väliseen sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen, ja tästä aiheutuviin epäoikeudenmukaisuuden muotoihin, josta rikollisuus nähdään yhtenä ilmiönä. Kapitalismin nähdään hyödyttävän tuotannontekijät
omaavaa yhteiskuntaluokkaa, luoden riistoa ja epäinhimillisyyttä muille. Feministiset
teoriat ovat konfliktiteorioiden tapaan laajempi kirjo erilaisia teorioita. Feminismiteorioita yhdistää näkemys siitä, että sukupuoli on keskeisin sosiaalista järjestystä määrittelevä piirre yhteiskunnissa. (Franzese 2015, 37–38.) Feminismiteorioiden on myös
esitetty tuoneen kriminologian tutkimusalalle tutkimuskohteeksi elämän kokemuksellisuuden ja tunteet, jotka ovat nykyisin yksi tärkeä alan tutkimuksellinen näkökulma. (Gelsthorpe 2009, 183–193.)
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Rikollisuutta selittäviä teorioita, sekä yhteiskunnallisten kontrollijärjestelmien
lähestymistä rikollisuuteen on tutkittu ja käsitelty laajasti (ks. esim. Kivivuori ym.
2018; Laine 2014; Laitinen & Aromaa 2005). Tämän tutkielman osalta ei ole tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista käsitellä kaikkia rikollisuutta selittäviä teorioita.
Näitä on käsitelty laajasti niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä kirjallisuudessa.
Usein rikollisuutta selittävät teoriat pohjaavat selityksissään yksilön ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen, toisin sanoen tutkimuskohteena on tällöin rakenteiden ja
toimijan välinen vuorovaikutus. Tätä näkökulmaa tarkastellaan tässä tutkielmassa
laajemmin rikoksettomaan elämään pyrkimisen – siis desistanssin – kontekstissa, eli
yksilön elämäntilanteessa, jossa rikos on jo tapahtunut ja yksilö on saanut siitä rangaistuksen. Yksilön toimijuutta tarkastellaan yksilön identiteettiin ja laajemmin minuuteen pohjautuen, joita yksilö tuottaa ja ylläpitää sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
Rakenteita tarkastellaan desistanssin toimijuuden tukemisen näkökulmasta: rikollisuudesta irtautumista tukevat esimerkiksi uutta identiteettiä vahvistavat ihmissuhteet ja palvelut, joissa yksilöä ei kohdata hänen rikostaustansa perusteella. Tässä luvussa tarkastellaan seuraavaksi ensin yleisiä teorioita toimijuudesta, minkä jälkeen
käsitellään toimijuutta tarkemmin desistanssin kontekstissa ja lopuksi desistanssia tukevia rakenteita.

3.1 Toimijuus
Giddens (1984) kuvaili yksilön toimijuuden stratifikaatiomallissaan (stratification model of the acting self) yksilön minuuden sisältävän toimijuuden näkökulmasta refleksiivisen prosessoinnin, rationalisoinnin sekä toiminnan motiivit toisiinsa sulautettuina
(embedded) prosesseina. Toiminnan tarkoituksenmukaisuus on peräisin yksilön rutiininomaisesti suorittavasta rationalisoinnin prosessista. Giddensin teoriassa yksilön
toimijuudessa tärkeää on olosuhteiden merkitys: vaihtuvissa olosuhteissa yksilö monitoroi refleksiivisesti ympäristöään, olettaen muiden yksilöiden tekevän samaa, ja
yksilöiden kompetenssia arvioidaan rationalisoinnin kautta. Toiminnan syitä ei myöskään voida täysin määritellä normatiivisten sitoutumisten kautta: normit näyttäytyvät
sosiaalisen elämän faktuaalisina rajoina, joita yksilön on mahdollista lähestyä erilaisten manipuloivien asenteiden kautta. Yksilöt voivat diskursiivisesti kuvailla eri syitä
toiminnalleen, kuin miten heidän toiminnan rationalisoinnin prosessi todellisuudessa
eteni. Yksilön toiminnalle keskeisiä ovat toiminnan motiivit, rationalisointi ja jatkuva
toiminnan refleksiivinen monitorointi. Toiminnan taustalla vaikuttaa tiedostamattomia tiloja (conditions) ja toiminnasta seuraa tahattomia seurauksia. Yksilöiden refleksiivinen toiminnan monitorointi kattaa sekä yksilön oman toiminnan, että muiden
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toiminnan, minkä lisäksi yksilö tarkkailee myös olosuhteitaan: toiminnan sosiaalisia
ja fyysisiä konteksteja.
Toiminnan refleksiivinen monitorointi ja rationalisointi eroavat toiminnan motiiveista. Giddens esittää teoriassaan syiden viittaavan toiminnan perusteisiin ja motivaation niihin haluihin, jotka tuovat sen esiin. Refleksiivinen monitorointi ja rationalisointi ovat sidoksissa toiminnan jatkuvuuteen, mutta motivaatio viittaa enemmänkin potentiaaliin toiminnalle, kuin siihen jatkuvaan tilaan, jossa toimija toteuttaa
toiminnan. Motiivit eivät niinkään liity yksilön päivittäiseen toimintaan, joka on pitkälti rutiininmaista eikä suoraan motivoitunutta. Sen sijaan Giddens näki motivaation
vaikuttavan yksilön suurempiin suunnitelmiin tai projekteihin, joiden puitteissa kirjo
toimintoja suoritetaan. Motiiveilla on yleensä suora vaikutus toimintaan vain epätavallisissa, rutiineja rikkovissa tilanteissa.
Kompetenttitoimija kykenee Giddensin mukaan ilmaisemaan lähes aina toimintansa rationalisoinnin diskursiivisesti, mutta motivaatiota toiminnan taustalla ei välttämättä. Tiedostamattomat motiivit ovatkin yksi tärkeä ihmisen ominaispiirre. Yksilön tietoisuuden tasoja Giddensin teoria sisältää kolme: tiedostamaton taso (unconscious), praktikaalinen tietoisuus (practical consciousness) ja diskursiivinen tietoisuus
(discursive consciousness). Giddensille tietoisuus tarkoitti tilaa, jossa yksilö rekisteröi
ympäröiviä ärsykkeitä. Praktikaalisen tietouden taso viittaa yksilön ympäristön refleksiiviseen monitorointiin, ja se sisältää huomion keskittämisen ympäristöön (vrt.
Beck 1999 ”intercommunication system”). Diskursiivinen tietous puolestaan tarkoittaa kykyä muuntaa asioita sanoiksi, ja sen ytimessä sijaitsee yksilön ”minä” (I), jonka
Giddens näki pitkälti yksilön kielellisten kykyjen ilmentymänä ja oman sosiaalisen
tietouden kehityksenä: termiä ”minä” käyttäessä yksilö ilmaisee tietävänsä, että on
olemassa myös sinä, ja sinulle hän on sinä. Tiedostamaton tajunnan taso, jota Giddens
kutsui myös perusturvajärjestelmäksi (basic security system), sisältää ne kognition ja
impulssien (impulsion) muodot, jotka ovat kokonaan tietoisuudesta tukahdutettuja tai
esiintyvät ainoastaan vääristyneissä muodoissa. Se sisältää hierarkkisessa järjestyksessä tiedostamattomia toiminnan motivaation komponentteja. Kyseinen hierarkia
heijastaa yksilön elämän historiaa.
Toimijuuden luonteessa keskeistä Giddensin teoriassa on sen jatkuvuus: yksilön
päivittäinen elämä koostuu jatkuvasta tarkoituksenmukaisesta toiminnasta, mutta
tärkeää on myös huomata toiminnan tiedostamattomat tilat sekä tahattomat seuraukset, jotka voivat ruokkia tulevia tiedostamattomia tiloja. Yksilön toimijuus ei siis edellytä tarkoituksenmukaisuutta, vaan toimijuus viittaa yksilön kykyyn toteuttaa tekoja.
Toimijuus käsittää ne yksilön teot, joissa yksilö olisi voinut toimia toisella tavoin. Jotta
yksilö voisi toimia toisella tavalla, tämä edellyttää puolestaan yksilöltä kapasiteettia
vaikuttaa asioihin. Toimijana oleminen on siis erilaisten kausaalisia vaikutuksia
omaavien voimien liikkeelle laittamista, jotka voivat vaikuttaa myös muiden
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yksilöiden liikkeelle laittamiin voimiin. Yksilö lakkaa olemasta toimija, mikäli menettää kyvyn vaikuttaa asioiden tilaan eli käyttää valtaa – siinä mielessä, kun valta ymmärretään voimien alkuperänä. (Giddens 1984, 1–15; 41–46.)
Giddensin toimijateoria välittää keskeisiä ja tärkeitä konsepteja yksilön toimijuudesta. Esimerkiksi yksilön sisäisen maailman toiminta refleksiivisine prosessointeineen ja eri tajunnan tasot sekä tilat ovat tärkeitä elementtejä yksilön toimintaa tarkastellessa. Lisäksi toimijuudessa tärkeitä ovat myös identiteetin ja tunteiden konseptit. Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin yksilön toimijuuden kannalta keskeisten konseptien, tunteiden ja identiteetin, roolia.
3.1.1 Identiteetti
Toimijuutta tarkastellessa yksilön minuuden konseptiot ovat nostettu tärkeiksi tekijöiksi. Esimerkiksi Jonathan Turner (2012) on esittänyt yksilöiden käytöstä vuorovaikutustilanteissa hallitsevan heidän konseptiot minuudestaan. Yksilöt ovat motivoituneita vahvistamaan koetun minuuden muiden silmissä, ja minuus toimii eräänlaisena
gyroskooppina, joka huolehtii käytöksen jatkuvuudesta ja minuuden kanssa linjassa
pysymisestä. Turnerin mukaan identiteetin käsitteestä on tullut merkittävä tapa minuuden käsitteellistämiseksi viimeisten vuosikymmenien aikana, ja yleisesti ottaen
minuuden voidaan nykyään katsoa merkitsevän sellaista kirjoa erilaisia identiteettejä,
joita yksilö kutsuu esiin yhtäaikaisesti tai erikseen eri tilanteissa. Kun identiteetti on
“herätetty” tai “kutsuttu esiin”, yksilön toiminta on suunnattu muita yksilöitä kohden
ja tavoite on saada muilta vahvistus identiteetille tai identiteeteille. Identiteetit voivat
toimia samanaikaisesti valikoivan perseption ja tulkinnan suodattimina, kun yksilöt
vastavuoroisesti neuvottelevat roolejaan. Identiteettiprosessien uudemmissa tutkimussuuntauksissa on myös korostettu tunteiden merkitystä, sillä identiteetin neuvotteluprosesseissa ihminen altistaa itsensä tunteita herättäville onnistumisen tai epäonnistumisen kokemuksille, jotka sekä muokkaavat interaktiota että ajan myötä ihmisen
identiteettijärjestelmän rakennetta. (Turner 2012, 331–332.) Athanasia Chalarin (2016)
mukaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa on kyse toiminnan (action) välittämisestä (exchange), ja ne sisältävät kasvokkain tapahtuvia suhteita tai tapoja, joilla ihmiset kytkeytyvät (connect) toisiinsa. Ihmisten välinen vuorovaikutus (interaction) ei kuitenkaan olisi mahdollista ilman yksilön sisäistä sisäisvaikutusta (intra-action). Sisäisvaikutuksella viitataan saman yksilön sisällä tapahtuvaan verbaaliseen tai non-verbaaliseen toiminnan muotojen välitykseen, ja se kattaa ajatukset, huolet, murheet, dialogit,
toivot, odotukset tarpeet, tunteet, suunnitelmat sekä aikomukset, joita yksilö kokee
sisällään riippumatta siitä, ilmaiseeko hän niitä muille ihmisille. (Chalari 2016, 1–3.)
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3.1.2 Tunteet osana toimijuutta
Hitlin ja Elder (2007) erottelevat toimijateoriassaan yksilöllisen konseption minuudesta
(me), joka on sosiaalisesti tuotettu ja ylläpidetty, minästä (I). Giddensiä (1984) mukaillen myös Hitlinille ja Elderille toimijuudessa lähtökohtana tulee olla vaihtoehtojen
olemassaolo, tai ainakin yksi vaihtoehtoinen tapa toimia. He näkevät yksilöiden toimijuuden olevan luonteeltaan sosiaalista, ja yksilön toiminta on heidän mukaansa
suuntautunut sosiaalisen elämän ehtojen täyttämiseen – yksilöiden toiminta ei tapahdu tyhjiössä. Heidän teoriassaan yksilöiden toimintaa tarkastellaan temporaalisesta eli ajallisesta näkökulmasta. Toiminta voi olla automaattista, kuten pallon heittäminen; huolellisesti harkittua, kuten matemaattisen ongelman ratkaiseminen tai pitkän tähtäimen, esimerkiksi tietyn jatkokoulutuspaikan valitseminen. Hitlinille ja Elderille yksilön ”minä” (I) on ankkuroitu emootioihin ja kokemuksiin itsestä (sense of
self), ja emootiot voivat ohjata yksilön toimintaa emotionaalisen palautteen muodossa.
Yksilön emootiot toimivat mittarina erotukselle yksilön sisäisten odotusten ja ulkoisten tulosten välillä, ja kokiessaan ristiriitaisuutta tilannekohtaisten tunnereaktioiden
erotessa kulttuurisesti jaetuista sentimenteistä (merkityksenannoista) yksilöt kokevat
emotionaalisia seurauksia, joiden myötä he pyrkivät muokkaamaan käytöstään siten,
että käytös on yhdenmukaista kulttuuristen standardien kanssa tai vaihtoehtoisesti
näitä standardeja itsejään pyritään muokkaamaan. (Hitlin & Elder 2007, 179.)

3.2 Desistanssi
Hautalan ja Kaarakan (2018) mukaan vankila on rangaistus yksilön toiminnasta,
mutta samalla se on myös elämisympäristö, joka muokkaa ihmisen käsitystä hänen
elämänkulustaan sekä hänestä itsestään. Vankeusrangaistuksen saaminen ”ravistelee”
yksilön identiteettiä ja kyseenalaistaa aiemman minäkuvan, ja yksilölle tarjotaan viranomaisten turvaluokitteluiden ja analyysien kautta uusi identiteetti, joka saattaa
tuntua yksilölle täysin vieraalta. Ero tarjotun identiteetin ja sisäisen minäkuvan välillä
voi olla niin suuri, että se herättää turvattomuuden ja toivottomuuden tunteita yksilössä. Vankilassa oleminen jättää jäljen yksilöön lähes poikkeuksetta, riippumatta
aiempien vankeustuomioiden määrästä. Vankila leimaa yksilön erilaiseksi, ja yksilötason leimaa voi pahentaa ne teot, jotka johtivat vankeusrangaistukseen. Lisäksi tyypilliset elämisen ongelmat, joita ovat esimerkiksi mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyvät haasteet, velat, asunnottomuus ja toimeentuloon liittyvät vaikeudet voivat syventää tätä leimaa. (Hautala & Kaarakka 2018, 319–339.)
Toisaalta vankeusaika tai muu rikosseuraamus voi toimia parhaassa tapauksessa yksilön elämänkulussa tilanteena, joka mahdollistaa menneisyyden tarkastelun
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kriittisesti ja katseen suuntauksen tulevaisuuden mahdollisuuksiin, jotka sisältävät
mahdollisuuden uusien rikoksettomien minuuksien luomiseen (ks. Paternoser &
Bushway 2009). Desistanssia voidaan kuvailla prosessina, jonka aikana yksilö irrottautuu aiemmasta, rikoksia sisältäneestä elämäntavasta ja niistä ihmissuhteista, käytösmalleista ja olosuhteista, jotka johtivat rikolliseen toimintaan (ks. esim. Viikki-Ripatti 2011; Bushway & Paternoster 2013; Hautala & Kaarakka 2018; Albertson ym.
2020). Desistanssissa yksilön oma toimijuus, identiteetti ja merkityksenannot ovat keskeisessä asemassa. Esimerkiksi Matti Laine on kuvannut desistanssia luonteeltaan yksilölliseksi, ihmissuhdekontekstissa ymmärrettäväksi prosessiksi. Sen keskiössä on
identiteetin rakentaminen, jossa tarvitaan motivaatiota ja toivon ylläpitoa. Merkityksellistä ei ole ainoastaan suhde kuntouttajan ja kuntouttavan välillä, vaan myös desistanssiin pyrkivän henkilön läheiset suhteet hänen elämänsä tärkeiden henkilöiden
kanssa. Yksilön vahvuudet ja resurssit, joita omaavat kaikki yksilöt rikoksentekijät
mukaan lukien, tulee tunnistaa ja niitä hyödyntää desistanssin edistämisessä. Toisaalta pelkkä inhimillisen pääoman lisääminen ei ole itsessään riittävää, vaan tulee
kehittää myös yksilön sosiaalista pääomaa. (Laine 2012, 42–43.)
Søren Walther Nielsen ja Anu Kajamaa esittelevät artikkelissaan Mirrors of Prison
Life (2021) norjalaisissa vankiloissa toteutettua tutkimusta, jonka yhtenä osana heidän
tutkimusryhmänsä yksi jäsen vastaanotti vankilasta väliaikaisen työpaikan. Hän työskenteli varastossa vankiesimiehen alaisena, ja tätä kautta he keräsivät sekä tietoa haastateltavista vangeista että vankilaelämästä, ja saivat rakennettua luottamusta tutkijaa
kohtaan vankien keskuudessa. Heidän tutkimukseensa osallistuneista vangeista valittiin yhden haastattelu syvällisempään narratiiviseen analyysiin. Haastatellun vangin sosiaalisen uudelleen integraation kannalta merkittäväksi nousi ammatillinen mekaanikon koulutus, jonka hän oli aloittanut vankilassa. Vankilan työpajassa tehty mekaanikon työ vaati häneltä huomattavia kognitiivisia ponnisteluita, joita tuettiin tekemällä erilaisia kognitiivisia harjoitteita kokeiluista mallintamiseen ja ongelman ratkaisuun. Moottoreiden erilaisten järjestelmien teoreettinen tunteminen sekä esimerkiksi
hitsauksessa vaadittava tarkkuus muodostivat haasteita, joissa onnistuminen rakensi
osaltaan hänen uutta taitavan mekaanikon identiteettiä. Saatu ammattitaito ja ammatillinen identiteetti puolestaan loivat edellytyksiä onnistuneelle yhteiskuntaan integroitumiselle: hän oli saanut jo vankeusaikana valmiiksi sovittua työn autopajalle vapautumisen jälkeistä aikaa varten. Nielsenin ja Kajamaan mukaan yhteiskuntaan integroitumisen näkökulmasta merkittävää on se, että vangin sosiaalinen ja ammatillinen identiteetti olivat sitoutuneet toisiinsa. Hänen uudelleen sosiaalisoiminen merkitsi uusien ammatillisten taitojen oppimista, joiden kautta hän omaksui normeja, arvoja ja asenteita, jotka helpottavat hänen uudelleen integroitumista työmarkkinoille
ja yksityiseen sfääriin. Nielsenin ja Kajamaan mukaan osallisuus vankilan työpajaan
kannusti vankia aloittamaan uusia vangittuna olemisen ja yhteiskuntaan
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integroitumiseen välistä etäisyyttä siltaavia uudelleen sosiaalisoitumisen kehiä. (Nielsen & Kajamaa 2021, 66–69.)
Nielsenin ja Kajamaan tutkimuksessa haastatellun vangin kertomus kuvastaa
desistanssin prosessin näkökulmasta tavoiteltavaa vuorovaikutusta yksilön ja hänen
toimintaympäristönsä sosiaalisten rakenteiden kanssa. Desistanssin prosessissa on
siis pohjimmiltaan kyse yksilön uusien, yhteiskunnan valtaväestön ja lakinormien hyväksymien, sosiaalisten roolien omaksumisesta sekä niistä tarpeellisista muutoksista,
joita yksilön minuudessa ja identiteeteissä täytyy tapahtua. Esimerkiksi vankilassa
opeteltu uusi ammatti toi mukanaan muutoksia yksilön identiteettiin, jotka tukivat
hänen ei rikoksetonta minuuttaan.
Kysymykset yksilön toimijuudesta sekä desistanssia tukevista rakenteista ovat
tärkeitä sekä yksilöllisten elämänkohtaloiden, että myös yhteiskunnallisen turvallisuuden ja kustannusten näkökulmasta. Desistanssin prosessin onnistumisen on nähty
riippuvan pitkälti yksilön kapasiteetistä luoda uusia resursseja tai kehittää aiempia,
mutta yhtenäistä selitysmallia liittyen näkemyksiin sekä yksilöiden henkilökohtaisten
resurssien jäsentämiseen desistanssin prosessin yhteydessä, että niistä rakenteista,
jotka tukevat desistanssin prosessia, ei ole (Albertson ym. 2020, 158). Albertson ym.
(2020) mukaan desistanssia koskevissa tutkimuksissa on tyypillisesti keskitytty yksilön toimijuuteen desistanssin prosessissa, ja jätetty rakenteellisten tekijöiden vaikutus
yksilön toimintaan vähäisemmälle huomiolle. Sekä rakenteet että yksilön toimijuus
molemmat kuitenkin nähdään tärkeänä prosessin onnistumisen kannalta. (Albertson
ym. 2020, 156–159.)
3.2.1 Desistanssin identiteettiteoria
Bushwayn ja Paternosterin (2009) desistanssin identiteettiteoria pohjautuu muun muassa Markuksen ja Nuriuksen (1986) mahdollisten minuuksien teorialle. Markuksen
ja Nuriuksen mahdollisten minuuksien teorian mukaan yksilön mahdolliset minuudet kuvastavat sitä, miten yksilöt näkevät heidän oman potentiaalinsa ja tulevaisuutensa. Mahdolliset minuudet ovat yksilön ideaalisia omakuvia, jollaisiksi hän haluaisi
tulla sekä sellaisia, joiden realisoitumista yksilö pelkää. Ne sisältävät erilaisen kirjon
esimerkiksi menestyneestä minuudesta luovaan minuuteen ja rakastettuun tai ihailtuun minään. Vastavuoroisesti toisessa ääripäässä ovat kammotusta herättävät minuudet, joita voivat olla vaikkapa yksinäinen minä, mielenterveyshäiriöistä kärsivä
minä tai osaamaton minä. Markuksen ja Nuriuksen teorian mukaan yksilön mahdollisten minuuksien kirjo voidaan nähdä pysyvien tavoitteiden, haaveiden, motiivien,
pelkojen ja uhkien kognitiivisena manifestaationa. Ne luovat myös keskeisen kytköksen minäkuvan ja motivaation välillä tarjoamalla yksilölle tarkan, minuuden kannalta
relevantin (self-relevant), muodon, tarkoituksen, organisaation ja suunnan. Mahdollisten minuuksien juuret ovat yksilön minuuden menneisyyden representaatioista, ja ne
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sisältävät representaatioita minuudesta tulevaisuudessa. Tulevaisuuden mahdolliset
minuudet eivät ole sattumanvaraisesti muodostettuja rooleja tai olemisen tiloja, vaan
ne kuvastat yksilölle merkityksellisiä toiveita, pelkoja sekä fantasioita. Ne ovat yksilökohtaisuudesta huolimatta kuitenkin Markuksen ja Nuriuksen mukaan sosiaalisia,
ja ovat usein tulosta menneistä sosiaalisista vertailuista, joissa yksilön omat ajatukset,
tuntemukset, ominaisuudet ja käyttäytyminen ovat erottuneet sosiaalisissa tilanteissa.
Markuksen ja Nuriuksen mukaan yksilön sosiokulttuurinen ja historiallinen konteksti
yhdistettynä median tarjoamiin malleihin, kuviin ja symboleihin sekä yksilön välittömiin sosiaalisiin kokemuksiin luovat sen säiliön, jonka sisältä nämä mahdolliset minuudet ovat johdettuja. (Markus & Nurius 1986, 954.)
Bushwayn ja Paternosterin desistanssin identiteettiteorian mukaan yksilöt toimivat intentionaalisesti koetun minuuden mukaan, ja yksilöiden toimintaa voidaan
tarkastella identiteetin ilmentymänä. Vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa
yksilö projisoi ensisijaisesti käytöksellään häntä kuvaavaan identiteetin. Identiteetti ja
minuus vaihtelevat ajan suhteen sen perusteella, onko kyse orientoitumisesta nykyiseen hetkeen vai esimerkiksi tulevaisuuteen. (Bushway & Paternoster 2013, 222.)
Desistanssin identiteettiteorian keskiössä on erottelu henkilön nykyisen ”työidentiteetin” (working identitety) ja niiden mahdollisten tulevaisuuden minuuksien, jollainen henkilö haluaisi tai ei haluaisi olla, välillä. Heidän mukaansa lainrikkojien työidentiteetti koostuu minuudesta, joka on tehnyt rikoksia ja tulee niitä jatkossakin tekemään. Niin kauan, kun yksilö kokee tämän työidentiteetin olevan menestyksekäs tai tuottavan enemmän hyötyjä kuin haittoja, se pysyy sitoutumisen ”keskittymänä” (locus). Paternosterin ja Bushwayn mukaan tästä ’lainrikkojan’ työidentiteetistä tulee kuitenkin ajan kuluessa asteittain vähemmän ja vähemmän tyydyttävä
prosessissa, joka ilmenee näennäisten epäonnistumisten ja tyytymättömyyksien yhdistämisessä elämän eri osa-alueisiin ja nykyiset epäonnistumiset yhdistyvät odotukseen tulevaisuuden epäonnistumisista. Nämä epäonnistumiset voivat sisältää näkemyksiä esimerkiksi siitä, ettei rikosten tekeminen ole enää taloudellisesti kannattavaa,
se on liian vaarallista tai odotettavissa olevan vankeusrangaistuksen hinnat ovat liian
kovia ja merkitykselliset sosiaaliset suhteet ovat vaarassa. (Paternoster & Bushway
2009, 1105.)
Elämän tyytymättömyyksien yhdistäminen rikolliseen identiteettiin lisää todennäköisyyttä sille, että nämä tyytymättömyydet myös heijastuvat tulevaisuuteen ja erilainen tulevaisuuden minä alkaa näyttäytyä halutummalta. Tämä näkemys tulevaisuudesta tai minuudesta, johon ei kuulu rikolliset teot, muodostavat yhdessä pelätyn
tulevaisuuden minuuden kanssa Paternosterin ja Bushwayn identiteettiteorian keskeisen kaksinaisuuden, joka tarjoaa alkusysäyksen muutosmotivaatiolle pois rikollisesta elämästä. Tälle desistanssin muutosmotivaatiolle olennaista on halutun rikoksia
tekemättömän tulevaisuuden minän lisäksi siis negatiivinen tulevaisuuden minä, ja
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tässä oleellista on nähdä rikosten jatkamisen johtaminen synkkään ja erittäin epähoukuttelevaan tulevaisuuteen. Yksilön liikkuminen desistanssia tukeviin instituutioihin, kuten ansiotyöhön tai muihin toimintoihin lakinormatiivisten kansalaisten
kanssa, on Paternosterin ja Bushwayn mukaan epätodennäköistä ennen kuin yksilö
on muodostanut mahdollisen minän ilman rikollisuuksia ja tehnyt sen eteen aloitteen.
Tämä identiteetin muutos tuo myös mukanaan muutoksia yksilön mieltymyksissä
esimerkiksi rikosten, päihteiden ja sosiaalisten piirien suhteen. Lisäksi tulevaisuusorientaatio muuttuu siten, ettei kausaalifaktoreilla ole niin merkittävää vaikutusta yksilöön kuin aiemmin. Desistanssi voidaan tässä mielessä ymmärtää ’välirikkona menneisyyden kanssa’: muutokset yksilössä, kuten identiteetin tai mieltymysten
osalta, aiheuttavat sen, että käytöstä ohjaavat kausaaliset prosessit johtavat erilaiseen
käytökseen eri aikana. (Bushway & Paternoster 2009, 1105–1106.)
Bushwayn ja Paternosterin näkökulma desistanssin etenemisestä sisäisenä prosessina, joka alkaa tyytymättömyydestä koettuun työminään, vastaa myös entisen
vangin ja nykyisen Tampereen Kris Ry:n toiminnanjohtajan ja vertaistukihenkilön Jari
Ihalaisen (2011) näkemyksiin rikostaustaisten elämänmuutoksesta. Ihalaisen mukaan
lainrikkojien halukkuutta toimia normien vastaisesti vähätellään ja yksilö usein tietoisesti myötävaikuttaa erkaantumiseensa yhteiskunnasta. Rikostaustaiset eivät usein
kykene näkemään syy-seuraussuhdetta oman toiminnan ja huonon tilanteensa välillä,
sen sijaan usein tarvitaan elämäntapamuutoksen jo suorittanut entinen vanki, ”edelläkävijä”, joka on jo suorittanut muutosprosessin. Ihalaisen mukaan normien mukaisen elämän mahdollisuuteen rikostaustainen havahtuu usein ”riittävän tuskan ja ahdistuksen” kautta. Ihalaisen mukaan muutoksen olennaisin osa on lainrikkojan oma
halu muutokselle, mutta myös tarpeisiin vastaava palvelujärjestelmä voisi auttaa
desistanssissa, sillä usein rikostaustainen kokee haasteet liian kovina, jonka seurauksena hän tuskastuu ja palaa takaisin ”vanhaan maailmaansa”. Yleisellä yhteiskunnallisella ilmapiirillä voi myös olla vaikutus rikostaustaisen elämäntapamuutoksen onnistumisessa, sillä vapautuneen vangin syrjäytymistä ja yksinäisyyttä voi ruokkia ympäristön suhtautuminen rikos- ja päihdetaustaiseen: heitä saatetaan pelätä ja hyljeksiä,
ja vangilla saattaa olla yksinäinen ja joukon ulkopuolinen olo. (Ihalainen 2011, 229–
231.)
”Muutoksen oleellisin osa lienee jonkinlainen oma sisäinen halu muutokseen: paskaa
on satanut riittävästi niskaan, usein siitä itse taivaalla vinssatusta lehmästä. Toisaalta
ympäristön paine, perhe, vaimo, lapset ja vanhemmat ’painostavat’ muutokseen,
tietysti myös yhteiskunnan normit uhkauksineen ym.” (Ihalainen 2011, 230–231)

3.2.2 Tunteet desistanssin tutkimuksissa
Kriminologiseen tutkimukseen tunteet tulivat mukaan ainakin Carol Smartin (1976)
Women, Crime and Criminology teoksen myötä ja feministisellä kriminologialla onkin
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ollut Gelsthorpen mukaan merkittävä rooli elämän kokemuksellisen puolen ja tunteiden huomioimisessa kriminologian alalla, mutta suuremman huomion tunteet kriminologian tutkimuksessa ovat saaneet vasta 1990-luvun jälkeen myöhäismodernien yhteiskuntien aikana. (Gelsthorpe 2009, 183–193.) Myös Susanne Karstedt on esittänyt
tunteiden olevan kriminologeille epäilyttäviä, ja kriminologinen lähestyminen tunteisiin on ollut varovaista ja harkitsevaista. Rikosoikeusjärjestelmä on kuitenkin juuri sijoittunut järjen ja rikoksiin liittyvien tunteiden risteyskohtaan. Rikollisuus aiheuttaa
voimakkaita reaktioita niin rikoksentekijässä, rikosten uhreissa, kuin kollektiivisessa
tajunnassa. Myös vankeuslain on nähty perustuvan vahvoihin tunteisiin: rangaistusten pelon tulisi synnyttää tottelevaisuutta. Rikosoikeusjärjestelmä on paradoksisessa
tilanteessa, jossa se kohtaa yhteiskuntien kaikista vahvimmat tunteet, mutta samaan
aikaan pyrkii tunteiden “jäähdyttämiseen” ja niiden muuttamiseen enemmän sosiaalisesti toimivaan muotoon tai niiden kanavoimiseen takaisin enemmän järkeviin ja
standardoituihin toimintojen ja ajatusten kaavoihin. Nyky-yhteiskuntien rikosoikeusjärjestelmien on nähty olettavan rikoksentekijältä rationaalista suhtautumista hänelle
määrättyihin rangaistuksiin – tämän on puolestaan nähty olevan joidenkin tutkijoiden
mielestä irrationaalinen näkökulma, ja tällä vuosituhannella on esiintynyt kasvavissa
määrin näkökulmia tarpeelle emotionaalisesti älykkäästä oikeusjärjestelmästä. Eri rikostyyppeihin väkivaltarikoksista omaisuusvarkauksiin on myös kyetty yhdistämään
erilainen kirjo tunteita, joita rikoksentekijä kokee. (Karstedt 2011, 1–7.)
Ben Hunter ja Stephen Farrall (2017) ovat tutkineet rikostaustaisten tunteita tilanteissa, joissa he ovat tunnistaneet mahdollisuuksia rikoksille. Heidän tutkimuksensa tarkoitus oli selvittää, millä tavoin tulevaisuuden minuudet operoivat tilanteissa, joissa yksilöllä on mahdollisuus rikoksen tekemiselle, mutta hän pidättäytyy
rikoksesta. Aiempi oletus desistanssin tutkimuksessa on ollut rikoksesta pidättäytymisen tuntuvan hyvältä ja tarjoavan tärkeää emotionaalista palautetta ”oikealla polulla” olemisesta, jota Hunter ja Farrall halusivat testata. Hunterin ja Farralin mukaan
desistanssin prosessissa ovat tärkeitä sekä erilaiset ulkoiset prosessit ja transitiot elämässä, jotka tarjoavat tukea ja rakenteita muutosprosessille, mutta yhtä tärkeitä ovat
myös yksilön sisäiset ja narratiiviset tekijät, joiden avulla entinen rikoksentekijä pystyy artikuloimaan koherentin elämäntarinan muutoksesta lainrikkojasta entiseen lainrikkojaan. Menneisyyden kieltämisen sijaan keskeistä on menneisyyden tapahtumien
rekonstruktio siten, että se tukee nykyistä rikoksetonta identiteettiä ja desistanssin
prosessia. Desistanssin prosessissa menneisyyden lisäksi oleellisen tärkeää on myös
tulevaisuus ja yksilön mahdolliset tulevaisuuden minuudet, jotka osaltaan osallistuvat menneisyyden tulkintaan. Kysymys ei ole siitä, mitä teen tai en tee, vaan siitä,
kuka minä olen tai kuka minä tulen olemaan. Hunter ja Farrall tuovat kuitenkin esiin
rikostaustaisten tulevaisuuden toiveminuuksien olevan usein luonteeltaan viimeistelemättömiä, epävarmoja ja todennäköisesti niitä tullaan vielä työstämään. Vaikkei
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lainrikkojan esittämä toiveminuus varsinaisesti realisoituisikaan, tarjoaa se kuitenkin
hyödyllisen suunnitelman rikoksettomalle minuudelle, joka edistää desistanssia tarjoamalla tavoitteen, jota kohti työskennellä. Mielikuvat tulevaisuuden minuuksista
tarjoavat tietynlaisia malleja käytökselle ja ajattelulle, joiden mukaan yksilö pyrkii
omaa toimintaansa linjaamaan. (Hunter & Farrall 2017, 291–293.)
Hunterin ja Farrallin tutkimuksen aineisto koostui 105 ehdonalaisessa olleen
vangin haastattelusta, joita haastateltiin yhdestä neljään kertaan 15 vuoden seurannan
aikana, uusimpien haastatelluiden sijoittuessa vuosiin 2010–2012. Hunterin ja Farrallin keskeiset tutkimustulokset osaltaan vahvistivat Bushwayn ja Paternosterin näkemystä tulevaisuuden mahdollisten ei-toivottujen minuuksien vaikutuksesta rikoksista pidättäytymiseen. Keskeinen tulos heillä oli kuitenkin se, että mitä vahvemmin
yksilö oli kiinnittynyt desistanssin prosessiin ja saavuttanut ”jotain mitä menettää”,
sitä todennäköisemmin he eivät rekisteröineet rikostilaisuuksia tai tunteneet negatiivisa tunteita rikollisesta toiminnasta pidättäytyessä – osalle rikollisuudesta pidättäytyminen toi myös hyvää oloa itsestään. Kuitenkin osalle haastatelluista rikoksista pidättäytyminen herätti ristiriitaisia ja negatiivisa tunteita, ja tällöin rikollisuudesta pidättäytymisen takana oli oma ei-toivottu tulevaisuuden minä. Haastatellut kertoivat
puntaroineensa vaihtoehtoja ja todenneet, etteivät negatiiviset seuraukset, kuten mahdollisesti takaisin vankilaan joutuminen, ollut sen arvoista. Hunterin ja Farrallin mukaan selityksenä voi olla, ettei näiden yksilöiden työminä ollut vielä ehtinyt orientoitua positiivisten, rikoksettomien tulevaisuuden mahdollisten minuuksien kanssa.
Heidän mukaansa vaikuttaakin siltä, että ennen kuin desistanssin prosessi on vakiintunut, toimii ei-toivottu tulevaisuuden minä oleellisena rikoksettomassa elämässä.
Tämä prosessin alkuvaihe voi olla yksilölle hyvin haastava, ja rikoksista pidättäytyminen voi olla ambivalentti ja jopa negatiivinen kokemus myös tunteiden osalta, mikä
voi tehdä yksilölle vaikeaksi nähdä hyötyjä rikoksettomuudessa. Tämä korostaa yksilön toimijuuden merkitystä desistanssin prosessissa, sillä yksilö ei välttämättä tiedä
saavuttaako rikoksettomuutta ikinä, ja hänen tulisi sitoutua tähän elämäntapaan,
vaikkei se toisikaan ilmiselviä etuja. (Hunter & Farrall 2017, 296–306.)

3.3 Toimijuuden haasteet ja desistanssia edistävät rakenteet
Rationaaliseen ajatteluun pohjautuvat toimijanäkökulmat ovat olleet kriminologiassa
yleisiä (ks. esim. Gelsthorpe 2009, 183–193; Karstedt 2011, 1–7). Esimerkiksi edellä kuvattu Bushwayn ja Paternosterin identiteettiteoria pohjautuu rationaalisen valinnan
teoriaan, ja siinä desistanssiin pyrkivät yksilöt nähdään prosessin aktiivisina osallistujina harjoittaen tietoista vaihtoehtojen harkintaa päätöksessään irtautua rikollisuudesta (Paternoster ym. 2016, 1221). Rationaalinen ajattelu haavoittuvassa asemassa,
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vaikeita elämänkokemuksia kokeneiden ja mahdollisesti päihderiippuvaisten kohdalla, ei kuitenkaan välttämättä ole aina realistinen lähtökohta. Niin yksilön tunnejärjestelmällä ja sen häiriöillä, kuin esimerkiksi päihteillä voi olla vaikutusta ihmisen
ajatteluun.
Anna Sverdlik (2018) on tutkinut ihmisten aivoja ja sen toimintaa, ja hänen mukaansa evoluutiossa tunteiden säätelyssä merkittävässä roolissa oleva limbinen järjestelmä on kehittynyt ennen rationaalisesta, loogisesta ja kielellisestä ajattelusta vastaavaa isoaivokuorta (neocortex), ja täten ihmisen rationaalisella ajattelulla ovat juurensa
emootioissa. Sverdlikin mukaan ilman emootioita rationaalinen ajattelu olisi mahdotonta. Hänen mukaan emootioita, kuten rakkautta, kateutta tai pelkoa, on pidetty ihmisen elämän kokemuksen merkityksenantajina, haaveiden suuntaajana ja käytöstä
sekä henkilökohtaista muutosta ohjaavina jo kauan, mutta niiden rooli tieteellisen tutkimuksen kohteena on ollut vähäistä, sillä viime vuosikymmeniin saakka ei ole ollut
välineitä mitata tai objektiivisesti tarkastella niitä. Sverdlikin mukaan limbisen järjestelmän ensisijaisuuden vuoksi ovat tunteet yksilön toimijahierarkiassa kognitiota korkeammalla: sen sijaan, että kognition keinoin yksilö kykenisi hillitsemään tunteitaan,
on tilanne usein päinvastainen, ja tunteet saavat kognition kiihkoon. Esimerkiksi yleisetkin pelot vaikkapa sodasta, ikääntymisestä tai sairastumisesta pystyvät häiritsemään normaaleja aivotoimintoja ja jopa aiheuttamaan kliinisen masennuksen. (Sverdlik 2018, 95–108.) Väkivaltaista käyttäytymistä tutkinut ja kliinistä asiakastyötä tehnyt psykologi Aaron Beck (1999) on tunnistanut useita virheellisiä ajattelukaavoja väkivaltaisesti käyttäytyviltä yksilöiltä, joiden seurauksena yksilön ajattelussa voi alkaa
ilmentää ajatteluvirheitä, kuten vihollisajattelua. Vihollisajattelussa yksilö kokee tarvetta kostaa kohteena olevalle henkilölle, ja sen voi käynnistää niinkin näennäisesti
pieni asia, kuin toisen menestyminen tai puolison huomion kohdentuminen ystäviin
kumppanin sijasta – yksilö voi kokea tämän tiedostamattomassa tajunnantilassa uhkana tai oman arvon mitätöimisenä. (Beck 1999, 14–22.)
Lisäksi yksilön toimijuuteen voi myös merkittävästi vaikuttaa päihteet, ja koska
päihdeongelmat ovat vangeilla yleisiä, muodostavat nämä merkittävän haasteen.
Suomen vuoden 2020 henkirikoskatsauksen mukaan valtaosa sekä henkirikoksista
kiinniotetuista että uhreista oli alkoholin vaikutuksen alaisena rikoshetkellä niin miesten kuin naisten osalta. Katsaus sijoittuu vuosille 2010–2018, ja tämän ajan miesepäillyistä (n=658) 70 % oli humalassa. Näistä 67 % oli pelkästään alkoholin vaikutuksen
alaisena ja 33 % alkoholin sekä vähintään yhden jonkin muun päihteen. Naisten osalta
65 % epäillyistä (n=92) oli tekoaikaan humalassa, ja 69 % pelkästään alkoholin vaikutuksen alaisena ja 31 % alkoholin sekä jonkin muun/muiden päihteiden vaikutuksen
alaisena. (Lehti 2020, 23–24.) Farmakologian dosentti Markus Storvik on avannut biologista näkökulmaa väkivaltaisen käyttäytymisen taustalla toteamalla miessukupuolen ja nuoren iän vaikuttavan aggressioon päihtyneenä muun muassa korkean
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testosteronipitoisuuden sekä kypsymättömän etuaivokuoren kautta, mutta erilaiset
geeniperimät näyttelevät roolia myös testosteronin roolissa aggression ilmentymisessä. Suomalaisilla puolestaan on todettu väkivaltaisuuteen altistavia geenimuotoja.
Storvikin mukaan pieni vähemmistö alkoholin kuluttajista aiheuttaa valtaosan alkoholiin liittyvistä ongelmista. (Storvik 2015, 28–29.) Tietyssä mielessä harjoitettu alkoholipolitiikka on siis myös kriminaalipolitiikkaa alkoholinkäytön ja väkivallan välisen
yhteyden vuoksi.
Rikostaustaisten desistanssin toimijuuden tukemisessa tärkeää onkin siis monialainen yhteistyö eri ammattilaisten välillä esimerkiksi psykososiaalisen ja päihdekuntoutuksen osalta. Näin pystytään vastaamaan elämänkulun ja elämäntapojen tuomiin
toimijuuden haasteisiin. Lisäksi myös elämän kokemuksellinen ja tunteellinen puoli
tulee huomioida. Kansainvälisessä desistanssin tutkimuksessa onkin korostettu rikostaustaisen parissa työskentelevän työntekijän ja rikostaustaisen välistä suhdetta desistanssin edistämisessä (ks. esim. Burnett & McNeill 2005), sekä rikostaustaisen suhteiden ylläpitoa hänen elämässään tärkeiden ihmisten kanssa, ja tässä vertaistoiminta
voi olla tärkeää (ks. esim. Hautala & Kaarakka 2018).
Tärkeää olisi siis saada desistanssin prosessia tukevia rakenteita yksilön elämään.
Rakenteet voidaan ymmärtää esimerkiksi institutionaalisina rakenteina, joilla viitataan organisaatiotasolla asetettuihin kulttuurisiin tai normatiivisiin odotuksiin käytökselle, tai relationaalisina rakenteina, joilla viitataan toimijoiden välisten yhteistoimintojen ja yhteisriippuvuuksien luonteeseen, laatuun ja malleihin. Albertson ym.
(2020) tutkivat ehdonalaisessa olevien ja ehdonalaispalveluita käyttävien yksilöiden
toimijuuden aktualisointia institutionaalisten ja relatiivisten rakenteiden näkökulmasta, pyrkimyksenä selvittää, millaiset rakenteet vaikuttavat toimijuuden aktualisointiin desistanssin prosessissa ehdonalaispalveluita käyttävillä. Heidän tutkimuksensa kohdistui Iso-Britanniassa kuuteen yhteisökeskukseen, jossa eri yhteisölliset ja
kuntouttavat toimijat tuottavat eri palveluita ja resursseja saman katon alla. He paikansivat tutkimuksessaan kolme keskeistä rakenteellista tekijää, jotka vaikuttavat palvelun käytön yhteydessä toimijuuden aktualisointiin. Nämä ovat palvelun kyky tarjota: 1. pääsy kestäviin resursseihin, joita käyttäjät voivat halutessaan hyödyntää; 2.
ystävällinen ja tervetulleeksi toivottava ilmapiiri, jossa heidät kohdataan ensisijaisesti
yhteisön jäseninä ja heidän käytössään on laaja kirjo erilaisia aktiviteetteja; 3. resurssi,
joka on koko yhteisön käytettävissä. Toimijuutta aktualisoivaa desistanssin prosessia
Albertson ym. kuvasivat laajana prosessina, joka sisältää jossain muodossa irtautumista aiemmista stigmatisoiduista identiteeteistä ja osallistumista jossain muodossa
vaihtoehtoisiin prososiaalisiin relatiivisiin rakenteisiin. (Albertson ym. 2020, 154–159.)
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4 RIKOSSEURAAMUSLAITOS KUNTOUTTAVANA
TOIMIJANA

4.1 Rikostaustaisten kuntoutus uusintarikollisuuden vähentämisen
keinona
Uusintarikollisuuden vähentäminen on yksi Suomen keskeinen kriminaalipolitiikan
tavoite sekä Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan suora tavoite. Rikosseuraamuslaitoksen keskeinen tehtävä on uusintarikollisuuden vähentäminen, mutta tähän tavoitteeseen osallistuvat Rikosseuraamuslaitoksen lisäksi myös muita toimijoita, kuten Poliisi, ministeriöt, kunnat sekä järjestöjä ja säätiöitä. (Tyni 2015, 1–2.) Kriminaalipolitiikka kuuluu Oikeusministeriön toimialaan, ja oikeusministeriön tehtävänä on muun
muassa valmistella lainsäädäntöä, joka koskee rikoslakia ja rangaistusten täytäntöönpanoa, ohjata rangaistusten täytäntöönpanoa ja vastata rikoksentorjuntaan liittyvistä
tehtävistä.
Oikeusministeriön (2022) mukaan kriminaalipolitiikka voidaan ymmärtää laajimmillaan kaikkina niinä toimina, jotka vaikuttavat rikollisuuteen, ja kriminaalipolitiikkaa ovat esimerkiksi päätökset tekojen rangaistavuudesta ja rangaistusten sisällöstä. Oikeusministeriö on kuvaillut kriminaalipolitiikkaa yhteiskunnalliseksi päätöksenteoksi ja toiminnaksi, jonka tavoitteena ovat muun muassa rikosten ehkäiseminen,
rikollisuudesta aiheutuvien vahinkojen ja kustannusten minimoiminen sekä ennustettavan ja oikeudenmukaisen rikosoikeusjärjestelmän ylläpito. Rikosoikeudellisten
toimenpiteiden lisäksi myös alkoholi-, sosiaali- ja koulutuspoliittisten toimenpiteiden,
terveydenhuollon ja yhdyskuntasuunnittelun on katsottu vaikuttavan rikollisuuteen
ja Oikeusministeriön mukaan Suomessa kriminaalipolitiikka ulottuukin useiden toimijoiden ja ministeriöiden vastuulle. (Oikeusministeriö 2022) Valtion viranomaisten
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osalta uusintarikollisuuden vähentämisen on esitetty olevan lähinnä Rikosseuraamuslaitoksen tehtävä, ja sen toiminnan vaikuttavuustavoitteena on rangaistusta suorittavien rikosten uusintariskin pienentäminen (Tyni 2015, 2.) Kriminaalipolitiikalla
on suora yhteys rikollisten määrään: mitä enemmän tekoja on kriminalisoitu, sitä
enemmän on myös rikollisia. Matti Laineen mukaan kriminaalipolitiikalla voi olla
suurikin vaikutus rikollisten määrään ja hän mainitsee esimerkkinä julkisen juopumuksen dekriminalisoinnin Suomessa vuonna 1969, minkä seurauksena rikollisten
määrä väheni yhdessä yössä kymmenillä tuhansilla. (Laine 2014, 35)
Kriminaalipolitiikka on jaettu muun muassa teoreettisen ja tieteellisen sekä käytännöllisen kriminaalipolitiikan välille. Teoreettisen kriminaalipolitiikan tehtävänä on
tuottaa tutkimusta, joka palvelee yhteiskunnallista päätöksentekoa, lainsäädäntöä tai
lain soveltamista rikollisuuteen liittyen. Raimo Lahden mukaan Suomessa tieteellisellä kriminaalipolitiikalla ja tutkimuksella voidaan katsoa olleen huomattava vaikutus käytännön kriminaalipolitiikkaan. (Lahti 2013, 11–12.) Rikoksista säädetyt sanktiot
määräytyvät käytännön kriminaalipolitiikan kautta. Siispä esimerkiksi vankeusrangaistus on seurausta yhteiskunnan harjoittamasta kriminaalipolitiikasta. (Laitinen &
Aromaa 2005, 29).

4.2 Rikosseuraamuslaitos
Rikosseuraamuslaitoksen tarkoitus on toteuttaa oikeusministeriön linjauksen mukaista kriminaalipolitiikkaa vastaten vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta, hallinnasta ja ohjauksesta. (Rikosseuraamuslaitos 2022.)
”Rikosseuraamuslaitoksen tehtävänä on huolehtia osaltaan
yhteiskunnanturvallisuudesta pitämällä yllä laillista ja turvallista
seuraamustentäytäntöönpanojärjestelmää sekä myötävaikuttaa
uusintarikollisuudenvähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän
syrjäytymiskehityksenkatkaisemiseen. ” (Rikosseuraamuslaitos 2022)

Rikosseuraamuslaitoksen tehtävä koostuu yhteiskunnan turvallisuusnäkökulmasta
seuraamustentäytäntöönpanojärjestelmän kautta sekä uusintarikollisuuden ehkäisystä. Rikosseuraamuslaitoksen alaisuuteen kuuluvat kolme rikosseuraamusaluetta, täytäntöönpanoyksikkö ja keskushallintoyksikkö. Nämä kolme rikosseuraamusaluetta ovat Etelä-Suomen, Länsi-Suomen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueet. Etelä-Suomen rikosseuraamusalueeseen kuuluu kuusi vankilaa ja kaksi
yhdyskuntaseuraamustoimistoa; Länsi-Suomen rikosseuraamusalueeseen kahdeksan
vankilaa ja viisi yhdyskuntaseuraamustoimistoa; Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueeseen kuuluu 12 vankilaa ja seitsemän yhdyskuntaseuraamustoimistoa.
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Kaikki rikosseuraamusalueet sisältävät lisäksi arviointikeskuksen. (Rikosseuraamuslaitos 2022.)
Linderborg ym. (2011) mukaan rikosseuraamusalan tehtävät ovat muuttuneet
merkittävästi Suomessa 1990-luvulta lähtien ja rikosseuraamusjärjestelmät myös Euroopan tasolla ovat muuttuneet monimuotoisemmiksi. Ne ovat sisäistäneet erilaisia
sosiaalistavia ja kuntouttavia elementtejä, ja Suomessa turvallisuustehtävän lisäksi tavoitteeksi on tullut myös uusintarikollisuuden vähentäminen. Täten alan odotetaan
vaikuttavan myös rikollisuuden taustalla oleviin sosiaalisiin ja yksilöllisiin tekijöihin.
Suomessa kehityksen on kuvattu alkaneen myöhemmin, mutta se on ollut suhteellisen nopeaa. Suomeen on tuotu elementtejä eri ajattelusuunnista, muun muassa
kognitiivis-behavioraalisesta suuntauksesta. Linderborg ym. (2011) mukaan vaikutukset näkyvät nopeasti myös seuraamusten kehittämisessä, sillä seuraamusvalikoimaa on laajennettu muualla toteutettavia seuraamusmuotoja ja niiden täytäntöönpanoja omaksumalla ja muovaamalla. (Linderborg, ym. 2014, 11.) Vankeuden täytäntöönpanon laajan kokonaisuudistuksen yhdeksi keskeiseksi pääteemaksi on esitetty
korostusta vangin kanssa toimimiseen siten, että vangin valmiudet rikoksettoman elämän elämiseen parantuvat (Luomala 2009, 3), mikä on nähtävillä myös uudistetussa
vankeuslaissa. Tähän päätavoitteeseen pääsemiseen pyritään vangin elämänhallintaa
ja yhteiskuntaan sijoittumista edistämällä.
Elämänhallinnan ja yhteiskuntaan sijoittumisen edistämisen keinoina vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aikana käytetään vangille järjestettäviä työtoimintoja,
koulutusta, muuta toimintaa ja tukemalla yhteyksiä vangin läheisiin. (Danielsson &
Aaltonen 2018, 538.) Vankeinhoidolliseksi päätehtäväksi on siis muodostunut Suomessa rikoksettoman elämän valmiuksien parantaminen vankeusaikana. Tämä tavoite edellyttää vankeusaikana työtä, jolla pyritään vaikuttamaan vangin rikollisuutta
ylläpitäviin kriminogeenisiin tekijöihin. Kriminogeenisiksi tekijöiksi on eritelty ”rikollista käyttäytymistä tukevat arvot, asenteet, uskomukset ja ajattelumallit; epäsosiaalinen ja rikosmyönteinen lähipiiri; impulsiivisuus, huonot ongelmanratkaisutaidot,
heikko itsekontrolli; hallitsematon päihteidenkäyttö sekä ongelmat perhe-elämässä,
talouden hallinnassa, opinnoissa, työelämässä sekä vapaa-ajan käytössä”. (Luomala
2009, 3.)
4.2.1 Rikosseuraamuslaitoksen toimintaan liittyviä lakeja ja asetuksia
Julkisorganisaationa ja lakisääteistä tehtävää suorittavan Rikosseuraamuslaitoksen
toimintaa koskee usea laki ja asetus, jotka säätelevät paitsi toiminnan tavoitteita ja toimenpiteitä, myös asettavat tiettyjä rajoituksia toiminnalle ja sen toteuttamiselle. Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivuilla seuraamusjärjestelmän toimintaa koskeviksi
laeiksi ja asetuksiksi on määritelty 26 lakia tai asetusta, minkä lisäksi vankien siirtoa
Suomen ja ulkomaiden välillä koskee 6 erillistä lakia. (Rikosseuraamuslaitos 2022.)
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Oikeusministeriön kriminaalipoliittisella osastolla työskennelleet ja työssään yhdyskuntaseuraamuksiin ja vankeuteen liittyvien lakien, asetusten ja hallituksen esitysten valmistelusta vastanneet Anne Hartoneva, Ulla Mohell, Jussi Pajuoja ja Matti
Vartia ovat julkaisseet teoksen Yhdyskuntaseuraamukset ja Vankeus (2015), jossa he käyvät läpi vuosina 2005–2015 tehdyt merkittävät muutokset kotimaiseen rikosseuraamusalaan ja sitä koskevaan lainsäädäntöön. Heidän mukaansa se on tuona aikavälinä
uusittu täysin. Merkittävimmät muutokset liittyvät vuonna 2006 voimaan astuneeseen vankeuslainsäädännön kokonaisuudistukseen, jonka keskeisimmät lait ovat vankeuslaki (767/2005) ja tutkintavankeuslaki (768/2005). Lisäksi uudistettiin vankeutta
koskeva rikoslain 2 c luku. Perustuslain asettamien vaatimusten ja ihmissoikeussopimusten velvoitteiden mukaisesti nyt säädettiin uudistusten myötä ensimmäistä kertaa vankien ja tutkintavankien oikeuksista, velvollisuuksista ja perusoikeuksien rajoituksista lain tasolla. Vankeuslakiin sisältyviä merkittäviä muutoksia olivat muun muassa vankeuden täytäntöönpanon tavoitteiden uudelleen määritteleminen sekä rangaistusajan suunnitelmaa koskeva säätely. Myös vankilasta vapautumisen vaihetta
kehitettiin tuomalla osaksi asteittaista vapautumista mahdollisuus sijoittaa vanki valvottuun koevapauteen vankilan ulkopuolelle. Valvotun koevapauden edellytyksiä
ovat koevapauden valvonta teknisin laittein sekä vangin sitoutuminen niihin ehtoihin,
joita hänelle on asetettu. (Hartoneva ym. 2015, 9–12)
Vankeuslainsäädännön kokonaisuudistuksen lisäksi merkittävää on ollut myös
rikosseuraamusjärjestelmän kokonaisuudistus. Vuonna 2010 säädettiin laki Rikosseuraamuslaitoksesta ja muodostettiin Rikosseuraamuslaitos aiemmista Rikosseuraamusvirastosta, Kriminaalihuoltolaitoksesta ja Vankeinhoitolaitoksesta. Rikosseuraamuslaitoksen toimialana on koko Suomi ja se toimii oikeusministeriön hallinnonalalla.
Hartoneva ym. mukaan organisatoriset muutokset ovat edistäneet rikosseuraamusjärjestelmän sisällön kehittämistä, mistä esimerkkinä vankeusrangaistuksen ja aikaisempien yhdyskuntaseuraamusten väliin tullut 1.11.2011 käyttöön otettu valvontarangaistus. Valvontarangaistuksen aikana tuomittua valvotaan muun muassa teknisin välinein ja rangaistus suoritetaan vapaudessa. Valvontarangaistukseen kuuluu
velvollisuus noudattaa päiväohjelmaa, joka on suunniteltu yksilöllisesti ja se sisältää
toimintavelvollisuuden. Lisäksi on määritelty liikkumisvapauden rajoituksia: rangaistuksen suorittamiseen hyväksytystä asunnosta saa poistua vain rangaistusajan
suunnitelmassa määrätyn perusteen vuoksi. Valvontarangaistus edellyttää tuomitulta
ehdotonta päihteettömyyttä. Toistuvista tai vakavasta ehtojen rikkomisesta seuraa
rangaistuksen muuntuminen ehdottomaksi vankeudeksi. Sen katsotaan sijoittuvan
ankaruudeltaan yhdyskuntapalvelun ja ehdottoman vankeuden väliin. (Hartoneva
ym. 2015, 10.)
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4.2.2 Kuntoutusajattelun kehitys Rikosseuraamusalalla
Laineen (2011) mukaan Suomen rikoslain lähtökohtana voidaan pitää yleispreventiota.
Sillä tarkoitetaan näkemystä, jonka mukaan rangaistuksen määräämisestä aiheutuvat
reaktiot kehittävät yhteiskunnan yleistä moraalista ilmapiiriä pitkän aikavälin kuluessa (välillinen yleispreventaatio) sekä luovat välittömästi pelotevaikutuksen, joka ehkäisee rikollisuutta (välitön yleispreventio). Suomessa on kuitenkin siirrytty sisällyttämään rankaisuihin myös erityisprevention elementtejä, joissa huomio keskittyy
enemmän rikoksen tekijään: rikoksen tekijä pyritään tekemään vaarattomaksi tai kuntouttamaan yksilö siten, ettei hän enää tekisi rikoksia. Laineen mukaan vankien ja rikostaustaisten kuntouttamisajattelu nousi kansainvälisesti vahvasti esiin 1900-luvulla
ja eräänlainen kuntoutusideaali vallitsi ainakin 1960-luvulle saakka. Tämän kuntoutusideaalin keskiöön kuuluivat Laineen mukaan muun muassa näkemykset tieteen
mahdollisuuksista löytää rikoksentekijän elämänkulusta tiedot ongelmakäyttäytymisen syistä, ja hoidollisilla toimenpiteillä eliminoida näiden syiden vaikutukset yksilön
käytöksessä. Tätä näkemystä on kritisoitu myöhemmin muun muassa 1900-luvun loppupuoliskolla. Laineen mukaan vielä nykyisinkin on tarpeellista pohtia kuntoutukseen liittyvää ihmiskuvaa.
On myös merkityksellistä pohtia vankilan vaikutusta rikollisuuteen, sillä vankeusrangaistuksella on myös haittapuolia yksilölle, ja se voi lisätä yksilön kiintymistä
rikollisuuteen. Toisaalta vaarallisten yksilöiden sulkeminen vankilaan suojelee yhteiskuntaa, mutta suurin osa vangeista vapautuu jossain vaiheessa. (Laine 2011, 19–33.)
Vankeinhoidossa kuntoutuksella ja yhteiskuntaan integroitumisella voidaan nähdä
olevan yhteys toisiinsa, ja vaikka ne voidaan katsoa erillisiksi prosesseiksi, ovat ne
kuitenkin usein käytännössä päällekkäisiä. Yhteiskuntaan integroituminen on määritelty muun muassa työn, sosiaalisten suhteiden, asumisen ja arkirutiinien onnistuneen rakentumisen kautta tapahtuneena jokapäiväisten toimintojen sujuvoitumisena
ja siinä korostuu yhteiseen projektiin osallistumisen ajatus. Yhteiskuntaan integroitumista on pidetty kuntoutumisen yleistavoitteena. (Menard 2018, 15–16.)
Luomalan (2009) mukaan vankien kuntoutustarpeiksi on nostettu muun muassa
päihdekuntoutus, työelämävalmiuksien lisääminen, elämänhallinnan taitojen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen ja rikoksiin mahdollisesti altistavat ajattelu- ja
käyttäytymismallit sekä asenteet. Kuntoutuksen luonteeseen ja intensiteettiin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa asiakkaan arvioitu muutosvalmius sekä arvioitu uusintarikollisuusriski ja rikosuran kehittymisen ennaltaehkäisy. Ryhmäkohtaisesti
huomiota tulisi kiinnittää erityisesti nuoriin, päihdeongelmaisiin, rikoskierteessä oleviin sekä syrjäytyneisiin tai syrjäytymisvaarassa oleviin, minkä lisäksi pitkäaikaisvankien osalta pitkä vankeusaika on mahdollisesti heikentänyt sosiaalisia taitoja ja sosiaalista tilannetta, minkä johdosta yhteiskuntaan sijoittuminen voi olla erityisen haasteellista. On myös esitetty, että erityistä huomiota tulisi kiinnittää ensikertalaisten
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vankien ongelmiin vankilakertaisuuksien lisääntymisen välttämiseksi, minkä lisäksi
erilaisia työmuotoja rikoksettomaan elämään valmiuksien lisäämiseen saattavat vaatia naisten ja ulkomaalaisten ryhmä. Keskeistä rikosseuraamusasiakkaiden parissa
työskennellessä vankeudessa on huomioida uusintarikollisuutta ehkäisevät toimet,
yksilökohtaisesti suunniteltu yhteiskuntaan kiinnittymistä edistävä työ sekä elämänmuutokseen motivointi eri tilanteissa. (Luomala 2009, 9.)
Rantasen ja Lindströmin (2018) mukaan rangaistuksen aikaiseen kuntoutukseen
on kiinnitetty huomiota kasvaneessa määrin 2000-luvulla, sillä sen on nähty pienentävän uusintarikollisuuden riskiä olennaisesti. Kuntouttavassa toiminnassa on viime
aikoina korostettu enenevissä määrin asteittaista ja suunnitelmallista vapauttamista ja
desistanssin prosessia. Tämän myötä kuntouttavassa toiminnassa olennaiseksi ovat
tulleet myös arjenhallinnan, asumisen, palvelujatkumoiden sekä toimeentulon ja työn
kysymykset. (Rantanen & Lindström 2018, 34).

4.3 Toimintaohjelmat, RNR-periaate ja Hyvät Elämät -malli
4.3.1 What Works -suuntaus pohjana nykyisille toimintamalleille
What Works -suuntaus saapui Suomeen 1990-luvun loppupuolella Iso-Britanniasta ja
Kanadasta, ja kyseessä on tapa nähdä kuntoutuksen ydin rikosseuraamusalalla. Rikoksettoman elämän valmiuksien lisääminen on keskeinen tavoite rikosseuraamusten
täytäntöönpanossa, ja rikosseuraamusasiakkaiden osalta kuntoutumiseksi voidaan
mieltää toiminta, joka vähentää yksilön uusintarikollisuutta, lisää valmiuksia sekä
auttaa rikoksettomaan elämään. Kansainvälisesti rikollisuuteen vaikuttamisen kysymykseen liittyen oli ollut 1970- ja 1980-luvuilla esillä näkemyksiä siitä, ettei mikään
toimi uusintarikollisuuteen vaikuttamisessa. Tämä suuntaus oli saanut poliittista huomiota, mutta sitä kuitenkin kyseenalaistettiin ja 1990-luvulla What Works -suuntaus
kehittyi vastauksena ”nothing works” -suuntaukselle Iso-Britanniassa. (Lavikkala
2011, 93–95.)
Lavikkalan (2011) mukaan What Works -suuntausta kehittäneiden McGuiren &
Priestleyn ääriviivat vaikuttavalle kuntouttavalle rikosseuraamustyölle olivat ensimmäiseksi riskiperiaate, jonka mukaan rikoksen tekijälle kohdennetun interventiotoimen intensiteetin tulee vastata riskiä: mitä korkeampi riskitaso, sitä intensiivisempi
interventio. Toisena oli tarveperiaate, jonka mukaan tulee erotella ja puuttua rikolliseen toimintaan suoraan yhteyksissä oleviin kriminogeenisiin tekijöihin ja keskittyä
ohjelmatoiminnassa niihin. Kolmantena oli vastaavuusperiaate, jonka mukaan tulee
pyrkiä työntekijöiden ja asiakkaiden yhteensopiviin oppimistyyleihin. Neljäntenä periaatteena vaikuttaville ohjelmille nähtiin yksilöiden oppiminen paremmin normaalia
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elinympäristöään vastaavissa oloissa, mutta siitä huolimatta laitoksissa tehty työ voi
olla vaikuttavaa. Lisäksi vaikuttavat ohjelmat ovat multimodaalisuuden periaatteen
mukaisesti tyypillisesti kognitiivis- ja/tai behavioraalisiin menetelmiin perustuvia,
jotka vastaavat useisiin ongelmiin ja ovat taitosuuntautuneita – esimerkiksi ongelmanratkaisutaitoja tai sosiaalista vuorovaikutusta edistäviä. Viimeisenä integriteettiperiaatteessa korostettiin osaavaa henkilöstöä, toiminnan seuraamista ja arviointia,
riittäviä resursseja sekä sitä, että käytetyt menetelmät vastaavat toiminnan tavoitteita.
Suomalaiseen rikosseuraamustyöhön nämä periaatteet levisivät kansainvälisten seminaarien, kirjallisuuden sekä koulutusohjelman kautta 2000-luvun taitteessa. Myöhemmin What Works -suuntauksen vaikuttavuutta tutkittaessa on korostettu etenkin ohjelmatoiminnassa henkilöstön riittävää osaamista ja ohjelmien kohdentamista oikealle
kohderyhmälle. Asiakkaiden motivaatiota tulee lisäksi pyrkiä rakentaa, tukea heitä
läpi ohjelman, auttaa elämän ongelmissa sekä hyödyntää jatkoseurantaa opittujen taitojen käytön tukemiseksi ja tilaisuuksien rakentamiseksi. Toimintaohjelmat eivät
myöskään yksinään riitä, vaan ne ovat osa vaikuttavaa toimintaa. What Works -suuntausta on kritisoitu siitä, ettei se oikealla tavalla huomioi muutoksen prosessia ja dynaamisuutta, sillä sen edistämät toimintaohjelmat perustuvat tilastollisesti vaikuttaviksi todettuihin toimintaohjelmiin, jotka eivät kuitenkaan kerro niistä mekanismeista,
joiden vuoksi ohjelma vaikuttaa toisten kohdalla ja toisten kohdalla ei. Tämä pettymys
ohjelmatoiminnan tuloksiin sekä mielenkiinto muutosprosessin toimintaan on luonut
tilaa uusille rikollisuudesta irrottautumisen suuntauksille, kuten desistanssin suuntaukselle. (Lavikkala 2011, 96; 98–99.)
What Works -suuntauksessa kuntoutus näyttäytyy lähinnä rikoksentekijöiden
asenteiden, ajattelun sekä problemaattisen käyttäytymisen muutospyrkimyksinä,
jonka voidaan ajatella edustavan kuntoutuksen korjaavaa mallia, jolle on tyypillistä
nähdä rikollisuuden syitä yksilön sisäisissä tekijöissä kuten persoonallisuudessa tai
luonteessa, ja rikoskäyttäytymiseen pyritään vaikuttamaan näitä yksilön sisäisiä rikollisuudelle altistavia elementtejä tunnistamalla ja poistamalla. (Lavikkala 2011, 99–
100.)
4.3.2 Riski-tarve-vastaavuus
Riskien hallinta ja kriminogeenisiin tekijöihin vaikuttaminen on ollut keskeinen elementti vankeinhoidossa. Tähän liittyy keskeisesti RNR- eli Risk-Need-Responsivity malli (Riski-tarve-vastaavuus), joka on kehitetty terapeuttisten periaatteiden pohjalta.
Riski periaatteen mukaan pyritään tunnistamaan uusintarikollisuudelle altistavia tekijöitä, jotka ovat yleensä luonteeltaan staattisia, ja suuntaamaan kuntoutustoimia rikoksentekijän arvioidun uusintariskin pohjalta. Tarve-periaatteen mukaisesti kuntoutustoimen tulisi kohdentua vain niihin tekijöihin, jotka ovat empiirisesti liitetty rikosten tekemiseen, toisin sanoen kriminogeenisiin tekijöihin. Vastaavuus-periaate
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korostaa suunnattujen kuntoutustoimien vastaavuutta rikoksentekijän piirteisiin, kuten motivaatioon, oppimistyyliin ja kulttuurisen identiteettiin. (Purvis, Ward & Willis
2011, 5–6.)
RNR-malli on tuottanut positiivisia, mutta usein vaatimattomia tuloksia uusintarikollisuuden vähentämisessä. Riskitekijöihin puuttumisella nähdään siis olevan
vaikutusta uusintarikollisuuden vähentämiseen, mutta se ei kuitenkaan pysty täysin
vaikuttamaan yksilön rikoksen uusimiseen. RNR-mallia on kritisoitu sen kapeasta näkökulmasta, jossa yksilön omien vahvuuksien, kykyjen ja hyvinvoinnin lisääminen
pitkälti sivuutetaan. Yksilön vahvuuksien lisäämiseen tähtäävät näkökulmat ovat lisääntyneet rikosseuraamusalalla 2000-luvulla. (Purvis, Ward & Willis 2011, 6.) Yksi
Suomessa käytössä oleva on niin kutsuttu Good Lives Model eli Hyvät elämät -malli.

4.3.3 Hyvät Elämät -malli
Hyvät elämät -mallin on esitetty (Purvis ym. 2011) olevan kuntoutuksen viitekehys,
joka korostaa yksilön vahvuuksia. Siinä huomioidaan yksilön omat intressit, kyvyt ja
haaveet. Sen avulla pyritään luomaan interventiosuunnitelmia rikoksentekijöille,
jotka auttaisivat heitä saavuttamaan niitä kykyjä, joita he tarvitsevat henkilökohtaisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Hyvät elämät -mallin taustalla nähdään vaikuttavan muun muassa näkemys rikollisuudesta seurauksena siitä, ettei yksilöllä ole tavoitteidensa saavuttamiseksi käytettävissä sellaisia sisäisiä tai ulkoisia resursseja, joita
hän tarvitsisi. Tämän myötä mallissa nähdään kuntoutustoiminnan keskeiseksi tavoitteeksi yksilölle sellaisten tietojen, taitojen, mahdollisuuksien ja resurssien tarjoamisen,
joiden avulla yksilö voisi saavuttaa mielekkään ja arvojensa mukaisen elämän vahingoittamatta muita yksilöitä. Mallissa yhdistyy sekä yksilön sisäinen maailma arvoineen ja elämän prioriteetteineen, että ulkopuoliset rakenteelliset tekijät resurssien ja
mahdollisuuksien kautta. Yksilön toimijuutta korostetaan, ja yksilöiden nähdään siis
pyrkivän aktiivisesti arvojensa tyydyttämiseen hänen käytössä olevien keinojen
avulla. (Purvis ym. 2011, 6–7.)

4.3.4 Toimintaohjelmat
Osana vankeinhoidollista kuntoutusparadigmaa vankiloihin on omaksuttu erilaisia
vangin kriminogeenisiin tekijöihin vaikuttamaan pyrkiviä toimintaohjelmia, joihin
vangeilla on velvollisuus osallistua. Toimintojen tavoitteena on vankien uusintarikollisuuden vähentäminen, mutta esimerkiksi sakkovankien lyhyet vankeustuomiot johtavat usein heidän jäämiseensä toimintojen ulkopuolelle (Tyni 2015, 6–7). Sakkovankien lisäksi vankeja luokitellaan Rikosseuraamuslaitoksella vankeusvankeihin sekä
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tutkintavankeihin. Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivuilla on kerrottu uusintarikollisuuteen vaikuttavia toimintaohjelmia olevan seksuaalirikoksista tuomituille suunnattu STEP-ohjelma, joka on akkreditoitu suomalaiseen käyttöön syksyllä 2018, ja se
korvasi aiemmin toiminnassa olleen STOP-ohjelman. STEP-ohjelmaa toteutetaan ryhmämuotoisena ainoastaan Riihimäen vankilan seksuaalirikollisten kuntoutukseen erikoistuneella osastolla. Mikäli asiakas on suorittanut kyseisen ryhmämuotoisen ohjelman, voidaan yksilötyössä kuitenkin toteuttaa opitun kertaamista ja vahvistamista.
Ohjelma kestää 7–8 kuukautta ja sisältää 87 istuntoa, joiden sisältöön kuuluu ryhmäkeskusteluita, psykoedukaatiota, rooliharjoituksia, käyttäytymisharjoituksia sekä yhdessä ryhmän kanssa työstettäviä kotitehtäviä. Ryhmä kattaa 6–8 osallistujaa ja kaksi
ohjaajaa. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja seksuaalirikoksesta tuomittu
voi hakea siihen ympäri Suomea. Lisäksi matalan riskin seksuaalirikollisille on suunnattu yksilömuotoisesti toteutettu Uusi Suunta -ohjelma. Keskikorkean tai korkean
uusimisriskin omaavat seksuaalirikolliset ohjataan ensisijaisesti STEP-ohjelmaan. (Rikosseuraamuslaitos 2022.)
Rikosseuraamuslaitoksen mukaan väkivaltarikollisille suunnattuja ohjelmia
Suomessa on käytössä Suuttumuksen hallinta -ohjelma sekä Omaehtoisen muutoksen
-ohjelma (OMA). Suuttumuksen hallinta -ohjelma on tarkoitettu sellaisille henkilöille,
jotka eivät kykene hallitsemaan suuttumuksen ja/tai vihan tunteita, ja joilla hallinnan
menettämisen seurauksena ilmenee aggressiivista käyttäytymistä. Ohjelma kestää 18
tuntia 3–4 viikon aikana, ja ohjelmasta on myös lyhyempi, yksilötyöhön soveltuva
versio. Se on käytössä etenkin yhdyskuntaseuraamustyössä. OMA-ohjelma kestää 120
tuntia noin seitsemän kuukauden aikana, ja se toteutetaan ryhmäistuntoina 2–4 kertaa
75 minuuttia viikossa. Ohjelma on tarkoitettu vaikean väkivaltaisen käyttäytymisen
historian omaaville vangeille, jotka ovat olleet vähintään kaksi kertaa vankilassa. Ohjelma pyrkii vaikuttamaan yksilön kyvyttömyyteen hahmottaa hänen omaa väkivaltaista käytöstä, sekä sellaisiin ajattelumalleihin, jotka ovat väkivaltaisia ja yhteiskunnan vastaisia. (Rikosseuraamuslaitos 2022.)
Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksella on käytössä Move! puheeksiotto-ohjelma,
joka toteutetaan yksilötyössä. Ohjelma on tarkoitettu parisuhteessa väkivaltaisesti
käyttäytyville yksilöille, jotka haluavat käsitellä ongelmaa monimuotoisessa ja räätälöidyssä ohjelmassa. Ohjelman avulla pyritään auttamaan yksilöä tunnistamaan omaa
väkivaltaista käyttäytymistä parisuhteessa ja sen seurauksia, minkä lisäksi häntä kannustetaan keskustelemaan ja problematisoimaan käytöstään sekä hakemaan apua.
(Rikosseuraamuslaitos 2022.)
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4.4 Työskentelytavat kuntoutuksen edistäjänä
4.4.1 Aktivoiva lähityö
Sekä Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteiden, että vankipopulaation muutosten vuoksi
on kehittynyt Ylisassi ym. (2016) mukaan tarve uudenlaiselle lähityöskentelylle sekä
asiakasymmärrykselle vankiloissa tapahtuvaan valvonta- ja ohjaustyöhön asiakkaiden rikoksettoman elämän edistämiseksi. Rikoksettoman elämän tukemiseksi on katsottu tarvittavan uudenlaista asiakasymmärrystä valvonta- ja ohjaustyöhön. Osana
muuttuneita toimintatapoja ja vankien yhteiskuntaan integroitumisen edistämiseksi
vankiloissa on lisätty kuntoutukseen ja arjessa selviytymisen edistämiseen tähtäävää
lähityöskentelyä. Vankilassa on kuitenkin kuntouttavien näkemysten lisäksi oleellista
myös turvallisuusnäkökulmasta huolehtiminen lähityössä, minkä lisäksi julkisen sektorin kustannustehokkuus- ja säästöpaineet tuovat myös omat haasteet Rikosseuraamuslaitoksen toimintaan. Ylisassi ym. (2016) mukaan vankiloissa tehtävä lähityö korostaa työntekijöiden ja vankien välistä vuorovaikutusta, ja sen avulla pyritään arkielämän taitojen sekä päihteettömyyden edistämiseen. Keinoja tähän ovat muun muassa motivointi, neuvonta sekä toiminnalliset aktiviteetit. Tarkkaa määrittelyä Rikosseuraamuslaitoksella ei ole kuntouttavalle ja vuorovaikutteiselle lähityölle, mutta
työn tavoitteet kattavat kirjon yhteiskuntaan integroitumisen edistämisestä erilaisin
vuorovaikutuksellisin ja ohjauksellisin keinoin, jotka pyrkivät muun muassa huolenpitoon ja motivointiin sekä kattavat monialaisen työn eri ammattilaisten välillä vankilan sisällä. Aktivoiva, kuntouttavia elementtejä sisältävä lähityö, kietoutuu Ylisassi
ym. mukaan tiiviisti vankilassa tapahtuvaan valvontaan, ja vankilan valvontahenkilöstölle on ollut haasteellista hahmottaa lähityön kuntoutuksellista puolta ja ensisijaisesti lähityö nähdään turvallisuusnäkökulmasta. Lähityöhön sisältyy myös kuntoutuksen ja valvonnan välinen jännite, jonka taustalla vaikuttaa osin työnjaolliset asemat
kuntoutussektorin sekä valvontahenkilöstön välillä. Tämän vallitsevan jännitteisyyden seurauksena työntekijöiden on nähty tarvitsevan oikeutusta aktivoivalle lähityölle. (Ylisassi ym. 2016 17–21.)
Lähityössä ilmenee erilaisia painotuksia vankeusaikana. Kun vanki saapuu vankilaan, aluksi työn prioriteetti on saada vanki kotiutettua vankilaan ”talon tavoille”
totuttamalla, saada tuomion suorittaminen aloitettua sekä turvata sen toteutuminen.
Vankilan toiminnan ja turvallisuuden kannalta päiväohjelman noudattaminen nähdään tärkeänä toimintatapana. Kun tuomion suorittaminen on saatu alulle ja vanki
toteltua talon tavoille, itse vankeusaikana toimitaan yksilökohtaisesti vangille laaditun rangaistusajan suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena tulovaiheen jälkeen on selviytyä vangin senhetkisistä ongelmista, kuten päihdeongelmista sekä työnjohdon
avulla arvioida vangin mahdollisuudet osallistua vankilan toimintoihin.
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Vankilatuomion lähestyessä loppuaan käännetään katseet kohti siviiliä. Tässä vaiheessa pyritään aktivoimaan vankia asioidensa hoitamiseen. Poistumisluvat sekä koevapaus nähdään siviiliä varten valmentavina tekijöinä. (Ylisassi ym. 2016, 28.)
4.4.2 Yhteistyö
Suomessa eri toimijat järjestävät vapautuville vangeille ja muille rikostaustaisille yhteisöllisiä ja kuntouttavia toimintoja. Vuonna 2006 tullut uusi vankeuslaki, joka asetti
vankeuden tavoitteeksi vangin elämänhallinnan ja yhteiskuntaan sijoittumisen edistämisen, on omalta osaltaan lisännyt yhteistyötä nykyisen Rikosseuraamuslaitoksen
ja kolmannen sektorin sekä kunnallisten toimijoiden kanssa. (Vankeuslaki 767/2005;
Karsikas 2014, 31.) Lakimuutoksen myötä vangin vapautumista tulee valmistella vangin kotikunnan toimijoiden kanssa yhteistyössä, ja uusintarikollisuuden ehkäisyssä
sekä rikostaustaisten yhteiskuntaan integroinnissa tärkeänä on nähty yhteisön toimijoiden mukaan ottamista kotoutumisprosessiin. Rikostaustaisille ja ehdonalaisessa
oleville erilaisia kotouttavia palveluita tuottavat lukuisat eri kolmannen sektorin toimijat. Näitä ovat muun muassa Kriminaalihuollon tukisäätiö (KRITS) ja Silta-Valmennusyhdistys ry, joiden tausta on vuonna 2001 valtiollistetussa Kriminaalihuoltoyhdistyksessä. Uskonnollista työtä vankiloissa tekevät muun maussa Sininauhaliitto, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry (KAN) ja Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry.
Vertaistoimintaa tarjoaa muun muassa Kris-järjestöt sekä KRITS. Lisäksi vertaistukea
tarjotaan niin alkoholiongelmiin (AA-toiminta) kuin huumeongelmiin (NA-toiminta)
vankiloissa sekä vankeuden jälkeen, joskin Karsikkaan (2014) mukaan NA-toiminta
on jäänyt vähäisemmäksi vankiloissa. Lisäksi asiantuntijapalveluita sekä vangeille,
että esimerkiksi koulutuksen muodossa vankiloiden henkilökunnalle, tarjoaa muun
muassa Takuu-Säätiö. Järjestöjen ja viranomaisten välillä on ollut myös runsasta yhteistyötä, ja erilaisia projekteja muun massa rikostaustaisten yhteiskuntaan sijoittamisen edistämiseksi on toteutettu yhteistoiminnassa. (Karsikas 2014, 17–31.) Hanketoimintaa Rikosseuraamuslaitoksen ja yhteistyökumppaneiden välillä on kuitenkin kritisoitu hajanaisesta kokonaisuudesta, eivätkä Rantasen ja Lindströmin (2018) mukaan
useimmiten hankkeiden käytännöt juurru osaksi Rikosseuraamuslaitoksen, kuntien
tai työvoimahallinnon toimintaa. Paikallisten ja määräaikaisten kokeilujen sijaan he
ovat esittäneet tarkoituksenmukaisemmaksi kehityskuluksi keskittyä hyödyntämään
paremmin Rikosseuraamuslaitoksella jo olemassa olevia resursseja koskien vankiloiden työtoimintaa, vankiloiden työntekijöiden työotteita, valvottua koevapautta, ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä sosiaalista kuntoutusta. (Rantanen &
Lindström 2018, 36–37.)
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Tämä tutkielma on luonteeltaan laadullinen tutkimus, ja tutkielman empiirisenä aineistona toimii keväällä 2021 kerätty haastatteluaineisto (n=7). Haastatteluaineisto kerättiin yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttaman Ammatilliseen kuntoutukseen ohjauksen kehittämishankkeen (AKO) kanssa, ja suurkiitokset yhteistyöstä
haastattelurungon laatimisessa, haastatteluiden järjestämisessä sekä ohjauksesta dosentti Mia Tammelinille. Luvussa 1 esiteltyjen tutkimustavoitteiden pohjalta empiiriselle aineistolle muodostetut tutkimuskysymykset ovat:
1. Mitkä tekijät vaikuttavat desistanssia tukemaan pyrkivän tukemistyön onnistumiseen?
2. Millaisia haasteita Rikosseuraamuslaitoksella desistanssia tukevassa tukemistyössä
kohdataan?

Tutkielman haastatteluaineisto on kerätty teemahaastatteluun menetelmällä, ja aineisto on analysoitu sisällönanalyysin menetelmällä systemaattisesti aineistoa jäsentämällä ja luokittelemalla. Seuraavissa alaluvuissa esitellään tarkemmin tutkielman
metodologinen viitekehys, haastatteluaineisto sekä aineiston analyysin eteneminen.

5.1 Metodologinen viitekehys
Käsitteenä laadullinen tutkimus voidaan nähdä sateenvarjona, jonka alle mahtuu lukuisia erilaisia laadullisia tutkimuksia. Siitä voidaan puhua monissa erilaisissa kapeissa merkityksissä sekä laajassa merkityksessä. (Sarajärvi & Tuomi 2018, 10.) Laadullista tutkimusta voidaan luonnehtia prosessiksi, jossa tutkimustoiminta ymmärretään eräänlaisena oppimistapahtumana ja tutkimusprosessin edetessä tutkijan tietoisuudessa kehittyvät aineistoon liittyvät näkökulmat ja tulkinnat. Laadullinen tutkimus
voidaan
hahmottaa
jatkuvana
päätöksentekotilanteena
sekä
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ongelmanratkaisusarjana, jossa tutkija rinnastuu tutkittavaa ilmiötä kirkastavia ja selkeyttäviä johtolankoja ratkovaan salapolisiin. Tutkimukseen liittyviä ratkaisuja tehdään muun muassa erilaisten johtoajatusten, johtolankojen ja työhypoteesien varassa.
(Kiviniemi 2018, 62–63.) Laadullista tutkimuksista onkin kuvattu ihmistieteiden tutkimuksen tekemisen tulkitsevissa ideaalimalleissa arvoituksen ratkaisemisen malliksi,
kun kvantitatiivista menetelmää on pidetty luonnontieteelliseen koeasetelmaan verrattavissa olevana ihmistieteellisen sovellutuksen tulkintamallina (Alasuutari 2012,
26–27). Laadullisessa tutkimuksessa aineistonkeruuseen ja kerääntyvän aineiston
luonteeseen vaikuttavat tutkijan omat intressit ja tarkastelunäkökulmat. Laadullinen
aineisto ei sellaisenaan kuvaa todellisuutta, vaan todellisuus välittyy tutkijan omien
tulkinnallisten prismojen ja tarkasteluperspektiivien kautta. Aineiston keruussa tutkija rajaa tutkittavaa kenttää oman tulkinnallisen perspektiivinsä välityksellä, ja täten
rajaamisessa on myös kyse tutkimuksen tulkinnallisen ytimen hahmottamista. Tutkimustehtävän rajauksessa voidaan nähdä tutkijan ottavan kantaa siihen, mikä on se
ydinsanoma, joka nousee aineistosta ja jonka tutkija haluaa nostaa tarkastelun keskipisteeksi tulkintansa kautta. (Kiviniemi 2018, 63–64.) Laadulliselle tutkimukselle ei ole
olemassa yhdenlaista kaiken kattavaa määritelmää tai tiettyä ennalta määrättyä sapluunaa, jota seuraamalla tutkija voi todeta tehneensä laadullisen tutkimuksen. Laadullisen tutkimuksen perinteitä on useita (ks. esim. Sarajärvi & Tuomi 2018, 10–13).
Tutkimuksen tieteenfilosofisena näkökulmana toimii fenomenologis-hermeneuttinen näkökulma, jossa keskiössä on näkökulma todellisuudesta mielen konstruoimana, ja tarkastelun kohteena ovat yksilöiden merkityksenannot. Oleellista on
myös pyrkimys ymmärryksen saamiseen haastateltavien sisäisestä maailmasta, eikä
toisen yksilön merkityksenantojen syvällistä ymmärrystä pidetä itsestään selvänä – ei
välttämättä edes koskaan täysin mahdollisena. Hermeneuttisen ymmärtämisen tavoite fenomenologis-hermeneuttisessa suuntauksessa on ilmiöiden merkitysten oivaltaminen, ja pyrkimyksenä on tulkinnalle sääntöjen löytäminen, joiden avulla pyritään
mahdollisimman oikeanlaisiin tulkintoihin. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 36–40.)

5.2 Haastatteluaineisto
Tutkimushaastattelutilannetta on luonnehdittu eräänlaiseksi keskusteluksi, jossa tutkijan tavoitteena on saada haastateltavalta selville aihepiiriin kuuluvat asiat. Se kuitenkin eroaa tasavertaisesta ja spontaanista keskustelusta siten, että se toteutuu tutkijan aloitteesta ja kyseessä on tavoitteellinen, usein nauhoitettava, tiedonkeruun tilanne. Raine Vallin mukaan näkemys haastattelijan ja haastateltavan välisestä suhteesta on vuosikymmenten aikana muuttunut: haastattelijan osallisuutta ei katsota
49

haitaksi ja aktiivinen rooli elein ja eläytymällä on jopa suositeltavaa – se tekee haastattelutilanteesta luontevampaa ja miellyttävämpää, joka taas kannustaa haastateltavaa vapaammin kertomaan omista kokemuksistaan. Kaiken kattavia ja valmiita ohjeita siihen kuinka tutkijan tulisi kohdata haastateltava ja kuinka paljon itsestään antaa
haastattelutilanteessa ei ole, vaan tutkija luo sen suhteen omat rajansa. Hänen on hyväksyttävä haastattelumenetelmän tilanteisuus ja vuorovaikutus, joita on myös pohdittava eri näkökulmista aineiston muodostumisen kannalta sekä tuotava niitä esiin
tutkimuksessa. (Valli 2018, 24–25)
Tutkielman haastatteluaineisto kerättiin teemahaastattelun menetelmällä. Teemahaastattelu eroaa strukturoiduista haastatteluista sillä, ettei siinä ole ennalta laadittua tarkkaa kysymysten järjestystä ja muotoilua. Sen sijaan aihepiirit, siis teema-alueet,
ovat ennalta määrätty ja haastattelijalla voi olla haastattelutilanteessa mukana tukilista käsiteltävistä asioista. (Valli 2018, 25.) Tässä tutkielmassa olin muodostanut teemahaastatteluille tyypillisen haastattelurungon kolmen teeman kautta: 1. Vankien
elämänhallinta ja elämäntapamuutoksessa tukeminen, 2. työllisyyden edistäminen ja
3. Vankilan institutionaalinen muutos ja vankien yhteiskuntaan integroitumisen edistäminen. Näistä jokainen teema sisälsi 2–6 ennakkoon mietittyä kysymystä, joita esitin
haastateltaville. Näiden kysymysten lisäksi olin muodostanut myös listan ”tukikysymyksistä”, joita pystyin esittämään tilanteissa, joissa haastateltava otti puheeksi tiettyjä asioita (esimerkiksi identiteetin kehityksen merkitys osana elämäntapamuutosta)
tai mikäli joidenkin teemojen vastaukset olisivat jääneet muuten varsin suppeasti.
Haastattelurunko on tutkimuksen liitteenä. Haastateltavat kuitenkin puhuivat pääsääntöisesti hyvin avoimesti ja laajasti useasta eri näkökulmista, eikä haastattelurunkoon tai tukilistaan palaaminen olisi ollut välttämätöntä – esitin siitä huolimatta usein
vielä tarkentavasti ennalta suunniteltuja kysymyksiä, vaikka niitä olisikin sivuttu toiseen kysymykseen liittyvässä vastauksessa, antaakseni haastateltavalle mahdollisuuden vielä miettiä asiaa irrallaan kyseisen aiemman kysymyksen kontekstista.
Tutkielman haastatteluaineisto koostuu yhteensä seitsemän vankilassa toimivan
työntekijän haastattelusta. Haastattelujen kestot vaihtelivat noin 40 minuutin mittaisesta yli kahden tunnin mittaisiin haastatteluihin. Haastattelut olivat luonteeltaan teemahaastatteluita. Haastateltavia tavoiteltiin rikosseuraamusalan työntekijöille sähköpostitse lähetetyn osallistumispyynnön kautta. Sähköposti ei kuitenkaan tavoittanut
kaikkia alan työntekijöitä, ja toivomuksena oli tietoisuuden leviäminen käynnissä olevan tutkimuksen ja mahdollisuuden haastatteluihin osallistumisesta työntekijöiden
kesken. Osa haastateltavista ottikin itse yhteyttä saatuaan kuulla meneillään olevasta
tutkimuksesta. Haastattelupyyntö on lisätty tutkimuksen liitteeksi. Haastateltavat
kattoivat kaikki kolme rikosseuraamusaluetta, ja heidän työtehtävänsä vaihtelivat asiantuntija-/johtotehtävistä erikoisohjaajan ja rikosseuraamustyöntekijän nimikkeisiin.
Haastateltavien
anonymiteetin
suojaamiseksi
tarkempia
tunnistetietoja
50

haastateltavista ei kerrota. Haastateltavien määrä jäi verrattain suppeaksi, jonka
vuoksi aineiston saturaatio- eli kyllääntymispisteen ei voida katsoa täyttyneen ja tämä
asettaa tiettyjä rajoituksia yleistettävyyteen. Haastattelut toteutettiin etäyhteyden välityksellä, ja haastateltaville informoitiin haastatteluiden alussa aineiston käyttötarkoitus sekä pyydettiin suostumus haastattelun nauhoittamiseen. Kaikki haastateltavat suostuivat nauhoitukseen. Nauhoitusten litteroinnista vastasi AKO-hanke. Videokuvan käyttö oli haastateltaville vapaaehtoista, ja suurin osa piti videokuvaa päällä.
Haastattelija piti jokaisessa haastattelussa itse videokuvaa päällä. Litteroitua haastatteluaineistoa kertyi lopulta 200 sivua fontin kooksi 12 ja riviväliksi 1,5 asetettuna, sanoja 70 530. Lopullinen haastatteluaineisto jäi AKO-hankkeen hyödynnettäväksi.

5.3 Analyysin toteutus
5.3.1 Sisällönanalyysi
Tutkielman aineisto on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin menetelmällä. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan laadullista sisällönanalyysiä voidaan käyttää joko
väljänä teoreettisena kehyksenä, tai yksittäisenä analyysimenetelmänä. Väljänä teoreettisena kehyksenä sillä voidaan tarkoittaa kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysia. Tällöin analyysi voi olla tiettyyn teoreettiseen tai epistemologiseen
asemointiin pohjautuvaa, kuten grounded theory tai fenomenologis-hermeneuttinen analyysi. Vaihtoehtoisesti analyysi voi olla myös aineistolähtöistä, jolloin siihen voidaan
soveltaa suhteellisen vapaasti erilaisia teoreettisia tai epistemologisia näkökulmia. Yksittäisenä analyysimenetelmänä sisällönanalyysi soveltuu erilaisten dokumenttiaineistojen, kuten artikkeleiden, kirjeiden, puheiden tai haastatteluiden systemaattiseen
ja objektiivisuuteen pyrkivään analyysiin. Sisällönanalyysin avulla järjestellään aineisto johtopäätösten tekoa varten systemaattisesti, ja tutkimuksen kohteena ovat sisällön inhimilliset merkitykset. Vaikka sisällönanalyysillä on tietyssä mielessä yhtäläisyyksiä esimerkiksi diskurssianalyysin kanssa analyysin kohteena olevien aineistojen muodossa, ja siinä että molemmat tarkastelevat inhimillisiä merkityksiä, on näiden
välillä tutkimuskohteessa kriittisiä eroja. Sisällönanalyysissä tutkimuskohteena ei ole
se, miten nämä inhimilliset merkitykset ovat tuotettu, vaan tutkimuskohde on ennen
kaikkea se, mitä nämä merkitykset ovat – diskurssianalyysissä toisin päin. Sisällönanalyysi ei myöskään tarkoita samaa sisällön erittelyn kanssa. Sisällön erittelyllä
viitataan aineiston sisällön analyysiin, jossa sisältöä kuvataan kvantitatiivisesti, kun
sisällönanalyysissä viitataan sisällön kuvaamiseen sanallisesti. Toisaalta sisällön erittelyä voidaan käyttää sisällönanalyysin apuna. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 103; 117–119.)
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Tutkimuksen analyysin tarkoitus on luoda tutkimuskohteena olevaa ilmiötä kuvaavasta tutkimusaineistosta sanallinen ja selkeä kuvaus. Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena voidaan pitää aineiston informaatioarvon lisäämistä, ja analyysissa tutkittavaa ilmiötä kuvaavasta hajanaisesta aineistosta luodaan yhtenäistä, selkeää ja mielekästä tietoa sisältävä kuvaus. Sisällönanalyysin pyrkimyksenä on aineiston järjestäminen tiiviiseen ja selkeään muotoon, kuitenkaan informaatiota kadottamatta. Luotettavien ja selkeiden johtopäätöksien tekemiseksi aineiston analyysi on
olennainen tapa luoda selkeyttä aineistoon. Aineiston laadullisen analyysin pohjana
on looginen päättely ja tulkinta. Aineisto hajautetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan takaisin uudenlaiseksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Ominaispiirteenä laadullisessa tutkimuksessa on analyysin teko koko tutkimusprosessin läpi, jokaisen vaiheen
aikana. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 121–122.)
Sisällönanalyysiä on tyypillisesti jaoteltu deduktiiviseen (teorialähtöiseen) analyysiin sekä induktiiviseen (aineistolähtöinen) analyysiin. Lisäksi kolmantena on
myös esitelty abduktiivinen (teoriaohjaava) analyysi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–
123). Tässä tutkielmassa aineiston analyysissa on hyödynnetty aineistolähtöistä analyysiä, mutta myös tutkijan oma ymmärrys aihepiiristä esimerkiksi aihepiiriin kirjallisuuden kautta vaikuttaa analyysin toteutukseen – fenomenologis-hermeneuttisesta
näkökulmasta täysin aineistolähtöistä analyysia, jossa tutkija olisi täysin irrotettu hänen esiymmärryksestä aihepiiriin liittyen, ei olekaan mahdollista toteuttaa (Tuomi &
Sarajärvi 2018, 40).
5.3.2 Analyysin eteneminen
Tämän tutkielman aineiston analyysin vaiheita on ollut neljä. Analyysin toteutuksessa
on mukailtu Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven (2018) mallia aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä, joka sisältää analyysiyksikön määrittelyn, aineiston pelkistämisen, aineiston ryhmittelyn (klusterointi) ja aineiston käsitteellistämisen (abstrahointi) vaiheet,
joskin klusteroinnin voidaan katsoa olevan osa abstrahoinnin prosessia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–127.)
Analyysin aluksi on määritettävä aineiston analyysia varten analyysiyksikkö, ja
tässä tutkielmassa analyysiyksiköksi on määritelty ajatuskokonaisuus, joka voi sisältää yhden tai useamman lauseen. Varsinainen ensimmäinen virallinen analyysin
vaihe on aineiston pelkistäminen, jossa aineistosta karsitaan epäolennaiset asiat tiivistämällä tai osiin pilkkomisella. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–123.) Analyysi alkoi aineistoon huolellisesti tutustumalla. Tämä sisälsi aluksi litteroidun tekstiaineiston siirtämisen Excel-taulukointiohjelmaan, jossa jokainen haastateltavien vastaus tiivistettiin, ja siitä muodostettiin alustavia ala- ja yläluokkia. Tiivistämisen jälkeen aineisto
kokonaisuudessaan siirrettiin Atlas.ti-ohjelmaan, jonka avulla aineistosta
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muodostettiin pelkistettyjä ilmauksia, eli koodeja. Alla on esitetty esimerkki tästä prosessin vaiheesta haastateltavan 2 vastauksesta:
”Pitäisi käydä rikoskeskusteluja ja tyypillinen tämmönen asenne näkyy erityisesti
seksuaalirikollisilla, jossa he kieltävät sen rikoksen, niin se on kanssa sellainen kohta,
jossa siihen asiaan pääseminen on aika haasteellista, kun toinen sanoo että en minä ole
tehnyt mitään, ei voida edes keskustella.” H2

Haastateltavan vastauksesta muodostettiin koodi ”asiakas kiistää rikoksen”. Koko aineiston läpikäymisen ja pelkistettyjen ilmausten muodostamisen jälkeen siirryttiin
ryhmittelyn eli klusteroinnin vaiheessa. Klusteroinnissa tarkastellaan perinpohjaisesti
aineistosta muodostettuja koodeja ja etsitään käsitteitä, jotka kuvaavat samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Alaluokat muodostetaan tässä vaiheessa yhdistämällä samaan luokkaan samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet. Luokitteluyksiköitä voi olla erilaisia,
kuten tutkimuksen kohteena olevan ilmiön ominaisuus, piirre tai käsitys. (Tuomi &
Sarajärvi 2018, 124.) Alla on esitetty esimerkki aiemmin esitellyn haastateltavan 1 vastauksesta muodostettujen koodien sijoittamisesta samankaltaisuuksia kuvaavaan alaluokkaan.
•

Asiakkaan asennoituminen (alaluokka)
o Asiakas kiistää rikoksen (koodi)

Seuraavaa analyysin vaihetta kutsutaan abstrahoinniksi. Tässä analyysin vaiheessa
tutkija muodostaa tulkintoja ja päättelyitä edetessään empiirisestä aineistosta tutkimuksen kohteena olevan ilmiön käsitteellisempään näkemykseen. Muodostettujen
käsitteiden avulla tutkija pyrkii luomaan kuvauksen tutkimuskohteesta, ja tähän vaiheeseen sisältyy jatkuva vertailu alkuperäisen aineiston, johtopäätösten ja teorian välillä. Abstrahoinnin prosessissa on siis kyse empiirisen aineiston liittämisestä teoreettisiin käsitteisiin. Pää-, ylä- ja alaluokkien lisäksi aineistolähtöisessä analyysissa voi
muodostua tutkimusaineistosta riippuen myös erilaisia luokkia, eikä etukäteen voida
ennustaa millaisia luokkia aineistosta voidaan lopulta muodostaa. (Tuomi & Sarajärvi
2018, 127.) Analyysissa ylemmän abstraktiotason luokkien muodostus tapahtui vertailemalla koodeja, ja jokaisen koodin kohdalla pyrittiin löytämään sellainen ylemmän
tason luokka, joka tiivistäisi kyseisen ilmauksen merkityksen osaksi laajempaa luokkaa. Edellä kuvattu ”asiakkaan asennoituminen” alaluokka, joka sisältää ”asiakas kiistää rikoksen” -luokan, sisällytettiin tässä vaiheessa osaksi ”lähityön haasteet” -yläluokkaa. Analyysin aikana muodostettiin vastaavassa prosessissa aineistolähtöinen
kuvaus, joilla pyritään vastaamaan aineistolle esitettyihin tutkimuskysymyksiin.
Muodostetut yläluokat sijoitettiin lopulta aineistolle esitettävien tutkimuskysymysten
perusteella vastaaviin yhdistäviin luokkiin.
•

Tukemisprosessin onnistumiseen vaikuttavat tekijät (yhdistävä
luokka)
o Lähityön haasteet (yläluokka)
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▪

Asiakkaan asennoituminen (alaluokka)
• Asiakas kiistää rikoksen (koodi)

Luokkien muodostaminen oli jatkuvaa vuoropuhelua aineiston, siitä muodostettujen
koodien ja luokkien sekä tutkimuskysymysten ja johtopäätösten välillä. Keskeisenä
analyysin haasteena voidaan sanoa olleen riittävän ymmärryksen saaminen haastateltavien näkökulmista, sillä haastatteluiden aihepiiri on luonteeltaan hyvin laaja, eikä
kenelläkään haastateltavalla ollut täysin identtistä näkemystä kaikista käsiteltävistä
asioista. Tämän vuoksi juuri hermeneuttinen ymmärtäminen osoittautui tärkeäksi,
sillä yhtenäisen esityksen haastatteluaineistosta tuottamiseksi vaadittiin syvällistä, jokaisen haastattelun yksilökohtaista tarkastelua ja vertailua muihin haastateltaviin.
Pyrkimyksenä oli saavuttaa ymmärrys niistä tukemisprosessin kannalta keskeisistä
asioista, sekä ymmärrys siitä, minkä vuoksi toiset haastateltavat painottavat erilaisia
näkemyksiä, sekä mistä erilaiset painotukset kertovat. Esimerkiksi motivaation keskeisyydestä kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä, mutta toiset toivat enemmän
näkökulmia esiin liittyen siihen, missä määrin elämäntapamuutokseen liittyvää muutosmotivaatiota voidaan synnyttää. Toisaalta motivaation osalta yksikään haastateltavista ei tuonut esiin näkökulmaa, ettei siihen voitaisi vaikuttaa. Lopulliseen tulosten
esittelyyn paikannettiinkin ne näkökulmat, jotka tutkijan ymmärryksen perusteella
nousivat keskeisiksi, eikä erilaisten näkökulmien keskeiset teesit kumoa niitä. Tutkimuseettisestä näkökulmasta koettiin tärkeäksi, ettei sellaisia näkökulmia tuotu esiin
elämäntapamuutoksen onnistumiseen tai sen haasteisiin liittyen, joihin liittyi haastateltavien välillä selkeää ristiriitaisuutta. Myös aineiston laajuus teki mahdottomaksi
kaikkien aineistossa esiintyvien näkökulmien esiintuomisen.
Tulosten esittelyssä on hyödynnetty Atlas.ti 22-ohjelmalla tuotettuja kuvioita,
jotka kuvaavat muodostettujen luokkien välisiä suhteita. Kaikki esille tuotavat tulokset eivät sisällä yhtä paljon luokkia tai koodeja, jonka vuoksi osa tuloksista on esitetty
laajemmin ja monipuolisemmin kuin osa. Esimerkiksi yläluokka ”hallinnollisrakenteelliset haasteet” ja ”yhteistyöhön liittyvät haasteet” sisälsivät huomattavasti vähemmän luokkia ja koodeja, kuin vaikkapa lähityön haasteet tai ammattitaito -yläluokat.
Myös esimerkiksi yhteistyön merkityksestä tukemisprosessin onnistumiseen oltiin
hyvin yksimielisiä. Tulosten esittelyssä on pyritty tarkoituksenmukaisuuteen, eikä tämän vuoksi vain vähän koodeja sisältäviä luokkia ole tuotu esille. Joidenkin luokkien
välisiä yhteyksiä tuodaan myös kaavioissa esille, esimerkiksi ammattitaito -yläluokan
osalta. Yhteyksien esille tuomisen taustalla vaikuttaa se, kuinka selkeästi ja yhdenmukaisesti niitä esiintyi aineistossa, eikä yhteyksiä pyritty luomaan väkisin – tutkielman
ensisijaisena tavoitteena on tuoda työntekijöiden näkemyksiä esiin.
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6 TUKEMISEN ONNISTUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
Haastateltavat toivat aineistossa runsaasti esiin erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat tukemisprosessin onnistumiseen rikoksettoman elämän edistämiseksi. Näitä tekijöitä
luokiteltiin analyysissa ammattitaidon, yhteistyön ja asiakkaan voimavarojen ja muutokseen sitoutumisen -luokkiin. Työntekijöiden ammattitaito tuli haastattelussa esille
keskeisenä, ja muutoksen edistämiseen tähtäävä tukityö toteutuu keskeisesti keskustelu- ja palveluohjaustyön kautta. Oikea-aikaiset ja oikeisiin palveluihin kohdistetut
palveluohjaukset näyttäytyivät tärkeältä, jotka mahdollistavat tukitoimien jatkuvuutta ja ylläpitoa. Asiakkaan omat voimavarat ja sitoutuminen muutoksiin nähtiin
keskeisenä osana tukemisprosessin onnistumista, ja ammattitaidolla pystytään tietyissä määrin vaikuttamaan sekä asiakkaan voimavaroihin, että muutokseen sitoutumiseen.

KUVIO 1

Tukemisen onnistumiseen vaikuttavat tekijät

Yllä olevassa kuviossa on kuvattu tukemisprosessin onnistumista tukevat tekijät. Kuviosta selviää myös eri luokkien väliset yhteydet. Kuviossa kirjain ”N” kuvastaa yhdensuuntaista yhteyttä. Tämä on luettavissa esimerkiksi ammattitaidon kohdalla niin,
että ammattitaito vaikuttaa palveluohjaukseen, mutta palveluohjaus ei vaikuta ammattitaitoon. Sen sijaan onnistunut palveluohjaus on kytköksissä yhteistyöhön, sillä
yhteistyö määrittelee palveluohjauksien mahdollisuutta, mutta onnistunut palveluohjaus vaatii myös yhteistyön hyödyntämistä, jonka seurauksena näiden välillä on
kaksisuuntainen yhteys. Onnistunut palveluohjaus vaikuttaa sekä tukitoimien jatkumiseen ja ylläpitoon, että asiakkaan voimavaroihin ja muutokseen sitoutumiseen.
Ammattitaito voi vaikuttaa sekä asiakkaan voimavaroihin muutokseen sitoutumiseen,
yhteistyöhön että onnistuneeseen palveluohjaukseen. Ammattitaito nousikin siis
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keskeiseksi tukemistyön onnistumiseen vaikuttavaksi tekijäksi, mutta se ei yksinään
kuitenkaan riitä, vaan myös muut mainitut tekijät vaikuttavat tukemisen onnistumiseen.

6.1 Yhteistyö
Jokainen haastateltava korosti Rikosseuraamuslaitoksella toteutettavan yhteistyön
merkitystä asiakkaan asioiden edistämiseksi. Palvelujatkumoita pyritään luomaan
suunnittelemalla halukkaan vangin kanssa palveluita, esimerkiksi päihteettömyyteen
tai työllisyyteen liittyen, joihin hänellä olisi vapauduttuaan pääsy siviilissä. Asiakkaan tukemisessa yhteistyö eri vankilan ulkopuolisten toimijoiden, esimerkiksi kunnallisten palvelutuottajien sekä eri järjestöjen kanssa nähtiin erittäin tärkeäksi, ja tukitoimet pyritään löytämään vapautuvan vangin kotipaikkakunnalta. Yhteistyö nähtiin
keskeisenä tekijänä vapautuvan vangin tukemisen ja avun saamisen varmistamiseksi
siviilissä, ja asiakas pyritään kiinnittämään palveluverkostoon jo vankeusaikana. Vankeusaikaisen yhteistyön kautta asiakkaalle kyetään tarjoamaan kattavampi tarjonta
erilaisia rikoksettoman minuuden realisoitumista ja ylläpitäviä rakenteita. Esimerkiksi avovankilasta käsin voi olla mahdollista suorittaa opintoja vankeusaikana,
minkä lisäksi työllisyyspalveluiden kautta asiakkaan työllistymistä pyritään edistämään esimerkiksi työkokeilujen ja palkkatukitöiden kautta.
Haastateltava 6 toi esiin, etteivät vankilat pystyisi ilman yhteistyötä viemään asiakkaan asioita eteenpäin. Etenkin vapautumisvaihetta kuvattiin pelkkänä verkostoyhteistyönä ja palveluohjaamisena, ja yhteistyö- ja palveluverkostoja pyritään luomaan
jo vankeusaikana ennen kuin asiakas vapautuu. Ennen vapautumista järjestettävät
verkostot nähtiin tärkeänä, sillä ne madaltavat asiakkaan kynnystä sitoutua toimintoihin vapautumisen jälkeen.
”Me ei täällä yksin eristyksissä pystyttäisi paljon niitä [asiakkaan] asioita viemään
eteenpäin, että kyllähän tämä on varsinkin vapautumisvaiheessa…pelkkää sitä
verkostoyhteistyötä ja palveluohjaamista ja verkostojen luomista jo tuomion aikana,
jotta asiakkaan kynnys madaltuu sitten sitoutua niihin toimintoihin siellä siviilissä.”
H6

Asiakkaan palveluihin kiinnittymisen tavoitteena on toisaalta tukitoimien ylläpito
myös vankilasta vapautumisen jälkeistä aikaa ajatellen, mutta tärkeäksi näkökulmaksi muodostuu myös tuen tuottajan roolin siirto Rikosseuraamuslaitokselta toiselle
toimijalle. Avovankilassa työskennellyt haastateltava 4 kuvasi työntekijöiden pyrkivän kiinnittää vanki jo vankeusaikana kotipaikkakunnan palveluihin, jotta vangit eivät olisi liian riippuvaisia vankilan työntekijöistä.
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”Meidän pohja-ajatuksena on juurikin se, että me yritämme löytää vankia tukevia
palveluita sieltä, mihin hän on vapautumassa, jotta hän kiinnittyisi niihin palveluihin
jo täällä vankilassa ollessaan. Me emme halua, että he olisivat liian riippuvaisia meistä
vankilatyöntekijöistä. Totta kai me täällä autamme hyvin paljon, ja käydään hyvinkin
syvällisiä yksilökeskusteluja vankien kanssa, mutta se ei saisi olla se tilanne, että me
olemme tavallaan niitä ainoita tukevia henkilöitä” H4

Palvelujatkumot nähtiin tärkeänä asiakkaiden elämäntapamuutoksen mahdollistamiseksi sekä ylläpitämiseksi. Asiakkaan tulisi tietää kenen puoleen hän voi tarvittaessa kääntyä, ja mistä saa tarvitsevansa palvelut. Asiakkaan vapautumista suunnitellessa pyritään varmistamaan päihdehoitoon tai mielenterveysasioihin liittyvät palvelujatkumot. Lisäksi esimerkiksi koevapauden yhteydessä työkokeiluun päässeen asiakkaan kanssa pyritään siihen, että joku toinen viranomainen ottaisi ”kopin” hänestä
ja tarvittaessa jatkaisi hänen kanssaan työskentelyä työkokeilun päättymisen jälkeen.
”Kun vangin vapautumista aletaan suunnitella tulisi varmistaa esimerkiksi
päihdehoitoon tai mielenterveysasiaan liittyvät asiat, että siellä olis niitä jatkumoita,
hänellä olisi joku, että hän tietää että tuolla minä voin käydä, tai sitten sinne sovitaan
jo ne käynnit. Koevapaudessa kun vangeilla on se toimintavelvoite sen koevapauden
ajan, niin se että et ne jatkumot jatkuisi – siinä vaiheessa jo, kun sitä työpaikkaa
yhdessä etitään ja mietitään, niin on siinä sitten te-hallinto tai kuka tahansa mukana,
että sitten siinä katsottaisi, että okei tässä on tällainen pätkä sovittu tästä, että ottakaa
te sitten koppi, että jos tämä työllistämiskokeilu päättyy sitten kun koevapaus päättyy,
niin on joku, joka sitten jatkaa sen ihmisen kanssa eteenpäin – ettei tarvii aina aloittaa
alusta.” H2

Haastateltavat 1 ja 4 toivat esiin tukitoimeen vaikuttavina tekijöinä myös työntekijän
paikkakuntakohtaisen tuntemuksen. Haastateltavan 1 toi esiin oman kokemuksen kotipaikkakunnan hyödyttävän koevapauteen vapautuvan asiakkaan tukitoimien suunnittelussa, mikäli asiakas vapautuu hänen kotipaikkakunnalle, mutta vastaavasti toisen paikkakunnan palveluita ei tunneta yhtä hyvin.
”Siihen [tukitoimien järjestämiseen] vaikuttaa myös se oma tieto. Olen kotoisin
[paikkakunnalta 2], ja jos [paikkakuntaan 2] menee koevapausvanki, niin toki tiedän
[paikkakunnan 2] verkostot paremmin, kuin esimerkiksi [paikkakunnan 3].” H1

Haastateltava 4 toi esiin saman näkemyksen verkostojen tuntemisen vaikutuksesta,
sillä toisten paikkakuntien osalta ei tiedetä ennalta paikkoja, jotka ovat perinteisesti
ottaneet asiakkaita työkokeiluun tai kuntouttavaan työhön. Tämän kautta korostuu
myös yhteistyön merkitys, ja avun saaminen yhteistyökumppaneilta asiakkaalle tukitoimien järjestämiseksi.
”Vaikka meillä on laajat verkostot, niin silti saattaa olla jotain sellaisia paikkakuntia,
mistä me ei esimerkiksi tiedetä mitkä ovat perinteisesti paikkoja, jotka ottavat
työkokeiluun tai kuntouttavaan työhön. Tällaisissa asioissa tarvitaan apua.” H4

Tuen jatkuvuus ja ylläpito. Haastateltava 3 kertoi, että mikäli asiakkuuden päättymisen
jälkeen entinen asiakas ottaa yhteyttä ja pyytää neuvoja, ei hän kieltäydy tuen tarjoamisesta. Tämän taustalla näyttäytyy ajatus siitä, ettei asiakasta tulisi jättää tyhjän
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päälle ja ilman tietoa siitä, kenen luokse hän voi kääntyä. Tämän nähtiin myös toimivan mahdollisesti uusintarikollisuutta vähentävänä toimintatapana. Toisinaan tämä
siis edellyttää työntekijältä tuen ylläpitämistä myös oman viraston asiakkuuden päättymisen jälkeenkin, mutta onnistuneen palveluohjauksen tuloksena toisen viranomaisen olisi tullut jo ottaa ”koppi” asiakkaasta. Haastateltava 3 toi myös esiin yhteistyön
avulla saatavan myös tietoa muutoksista käytänteistä, sekä pysytään ajan tasalla palveluohjauksen näkökulmasta.
”Täällä on ehkä vähän sellaisia legendoja, että tämä ei toimi ja näin ollaan aina tehty,
niin sitten luullaan että se on oikeasti niin, eikä kukaan ota selvää että miten
yhteiskunta on vaikka muuttunut, että onkin olemassa joitain tiettyjä palveluita, mitä
me ei vaan edes tiedetä täällä, niin sillonhan me ei osata ohjatakaan meidän
asiakkaita, jos emme itse tiedä mitä tuolla yhteiskunnassa tapahtuu” H3

6.2 Ammattitaito
Haastateltavat toivat esiin runsaasti erilaisia tukemistyön onnistumiseen liittyviä ammattitaidollisia tekijöitä. Osana työntekijän ammattitaitoa näyttäytyy vastauksissa
paitsi monimuotoiset työtehtävät opinto-ohjauksesta verkostoyhteistyöhön, mutta
myös kyky tunnistaa oman osaamisen rajat. Henkilöstön osaaminen kokonaisuudessaan nähtiin laaja-alaisena sisältäen työntekijäkohtaisesti eri painopisteitä. Alla olevaan kuvioon on kuvattu ammattitaito -yläluokka alaluokkineen. Tukemisprosessin
onnistumiseen vaikuttaviksi ammattitaidon ominaisuuksiksi analyysissa luokiteltiin
asiakaslähtöisyys, kyky motivoida asiakasta, vuorovaikutustaidot, oman osaamisen
rajojen tunteminen sekä resilienssi.
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KUVIO 2

Ammattitaito

Kuviossa 2 kuvatut yhteydet luokkien välillä ovat yhdensuuntaisia lukuun ottamatta
”kyky motivoida asiakasta” ja ”vuorovaikutustaidot” -luokkia sekä ”resilienssi” ja
”ammattitaito” -luokkia, joiden välillä on kaksisuuntainen yhteys. Työntekijän vuorovaikutustaidot siis analyysin perusteella vaikuttavat työntekijän kykyyn motivoida
asiakasta. Vuorovaikutustaidot vaikuttavat kykyyn motivoida asiakasta, ja muodostavat näin tärkeän osan ammattitaitoa. Asiakaslähtöisyys näyttäytyy sekä osana kykyä motivoida asiakasta, että tärkeänä ammattitaidon tekijänä. Oman osaamisen rajojen tunteminen on myös tärkeää ja kyky ilmoittaa, mikäli ei omaa riittäviä tieto-taitoja asiakkaan tilanteen edistämiseksi. Työntekijän oman resilienssin, joka kuvaa yksilön kykyä sietää ja sopeutua odottamattomiin ja hyvinvoinnin vuoksi reagoimista
edellyttäviin tilanteisiin (ks. esim. Ylikahri ym. 2020, 129), näyttäytyi myös aineistossa
tärkeältä. Työ voi toisinaan olla psyykkisesti kuormittavaa työntekijälle, ja katkeroitumisen välttäminen, toivon ylläpitäminen sekä keinojen oman jaksamisen ylläpitämiseksi nähtiin tärkeänä.
Vuorovaikutus. Haastateltavat kuvailivat hyvin runsaasti elämäntapamuutoksen edistämiseen tähtäävän tukemistyön vuorovaikutuksellisia vaatimuksia. Vuorovaikutustaidot nähtiin tärkeänä osana asiakkaan kanssa tapahtuvaa muutokseen pyrkivää keskustelutyötä, ja tärkeänä osana motivoivaa työtä. Vuorovaikutuksessa tärkeänä nähtiin muun muassa aito kiinnostus asiakasta ja hänen elämäntilannettansa kohtaan,
herkällä korvalla kuunteleminen, havainnoinnin taito sekä läsnäolo.
”Ihan olennaisinta ja keskeisintä vangin motivoinnissa on vuorovaikutuksessa vangin
kanssa ollessa siinä hetkessä läsnäolo, aito kiinnostus vankia kohtaan ja hänen
elämäntilannetta kohtaan ja sellainen hyvin herkällä korvalla kuuntelemisen,
havainnoinnin taito. Että osattaisi ja pystyttäisi hyvinkin pienistä vangin sanomisista
tai tekemisistä, eleistä tarttumaan kiinni, ja oikealla tavalla kyseenalaistamaan tai
pysäyttämään – kokonaan peilaamaan niitä vangin omia ajatuksia ja puheita, ja sitä
kautta saada vanki pysähtymään ja miettimään todenteolla, ja saada vankia
kyseenalaistamaan sitä omaa ajattelua.” H5

Yllä esitetyssä haastateltavan 5 sitaatissa tulee myös esille motivoinnin ja vuorovaikutuksen välinen keskeinen yhteys. Myös haastateltava 2 toi esille aidon läsnäolon ja
kuuntelun merkityksen tukemistyössä. Vuorovaikutuksessa tärkeänä nähtiin myös
työntekijän osalta omista näkemyksistä pidättäytyminen, silloin kun asiakkaan toimintaa, kuten kannabiksen käyttöä, ei hyväksytä, mutta kyseessä on askel kohti muutosta parempaan.
”Jos esimerkiksi päihdeongelmainen [asiakas] sanoo, että hän yrittää luopua
suonensisäsistä [huumeista], mutta pilvi [kannabis] jää hänen elämäänsä, minä en
virkamiehenä voi sanoa että pilven jääminen sinun elämääsi kuulostaa hyvältä, mutta
hän itse varmasti tietää, kuinka suuresta muutoksesta on kyse – suonensisäisistä,
kovista huumeista luovuttaessa pilven polton jäädessä – silloinkin puhutaan jo todella
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valtavasta muutoksesta, joten kannustan sitten siihen. Voi olla, että hetken kuluttua
hän tavoitteleekin sitten jo sitä, että hän jättää huumausaineet kokonaan pois pilvi
mukaan luettuna.” H6

Luottamuksen rakentaminen ja väylien löytäminen keskusteluiden aloittamiseksi
nähtiin ammattitaitokysymyksenä.
”Siinä on myös vähän ammattitaitokysymystäkin, että miten osaa lähteä luomaan
luottamusta asiakkaan kanssa, ja löytää väyliä aloittaa keskusteluita.” H2

Haastateltava 3 koki hänen aiemman työhistoriansa kautta kertyneen tiedon yhteiskunnan palveluista lisäävän hänen valmiuksiaan ohjata ja neuvoa vankeja oikeiden
palveluiden piiriin. Rikoksettomassa elämässä tukemisen prosessin onnistumiseen
nähtiinkin keskeisesti vaikuttavan onnistunut palveluohjaus. Palveluohjaus, jossa asiakkaalle pyritään saamaan hänelle tarkoituksenmukaiset palvelut yhteistyöverkostoista vankilan ulkopuolella tai esimerkiksi vankiterveydenhuollosta, muodostuu
vuorovaikutuksessa asiakkaan, vankilan tai yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijän sekä ulkopuolisten palveluntuottajakumppanien kanssa. Osana palveluohjauksen onnistumista ammattitaidon vaatimuksena näyttäytyi myös palvelukentän ja
omien kykyjen tunteminen.
”Tässä täytyy vastuuvirkamiehen olla aika hereillä, että mitä kaikkea kentällä
tapahtuu ja mihin palveluihin vankeja ohjata… pitää itse virkamiehenä olla tietoinen
siitä mihin kykenee ja mihin ei. Meillä on henkilöstön kesken todella laaja osaaminen
ja meillä kaikilla on ehkä vähän eri painopisteet kullakin, niin sitten pitää vain reilusti
siinä kohtaa sanoa kun uutta asiakasta jaetaan, että jos tuntuu yhtään, että minä en
välttämättä pysty, en ehkä osaa näitä asioita. Että sitten se pitää myös rohkeasti
myöntää ja sanoa, että minulla ei riitä osaaminen tähän.” H4

Asiakaslähtöinen työ. Asiakkaan elämänmuutoksessa tukemisessa tärkeiksi tekijöiksi
nähtiin muun muassa tukemisen asiakaslähtöisyys ja tuen yksilökohtainen räätälöinti.
Haastateltava 3 toi esiin tärkeänä asiakkaan kohtaamisen yksilönä, riippumatta hänen
menneisyyden teoista. Asiakkaan nähdään itse olevan oman elämänsä asiantuntija,
eikä työntekijä.
”En pyri olemaan meidän asiakkaiden elämän asiantuntija, vaan he ovat itse oman
elämänsä. En esimerkiksi juuri lue, että minkä takia he ovat tulleet [vankilaan], koska
en halua että se teko on siinä kaiken keskiössä, vaan haluan nähdä sen ihmisen siellä
teon takana” H6

Työntekijän tulisi myös kuunnella asiakasta ja tiedostaa mihin hän on tai ei ole valmis.
Käytännössä tämä toteutuu muun muassa asiakkaan mukaan ottamisella palvelukokonaisuuksien suunnitteluun. Etenkin koevapauteen vapautuvien vankien kohdalla
nähtiin tärkeäksi, että asiakas saa itse ohjatusti miettiä, millainen tukitoimi olisi hänen
kohdallaan paras. Asiakkaalle tarjottujen tukitoimien tulisikin olla asiakaslähtöisiä ja
asiakkaannäköisiä.
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”…se että sitä vankiakin kuunnellaan siinä, että toki pitää täälläkin toimia
työntekijänä rangaistusajan suunnitelman tavoitteiden mukaisesti, mutta se että sille
vangillekin annetaan, varsinkin kun koevapaudesta on kyse, että saa itse vähän
tutustua ja miettiä ohjatusti toki, että mikä hänelle voisi olla se paras tuki. Sellaista
asiakaslähtöstä työtä, niin se olisi hyvä.” H1
”Tehdään hänen näköisiä, hänen elämänsä näkösiä päätöksiä ja palveluohjauksia, eikä
työntekijän näköisiä. Kuullaan oikeesti, mitä asiakas sanoo ja mihin hän on valmis, ja
mihin hän ei ole valmis” H6

Tarjottujen tukitoimien oikea-aikaisuus nostettiin myös tärkeäksi tekijäksi, sillä mikäli
asiakas ohjataan liian aikaisessa vaiheessa muutosprosessia esimerkiksi päihdekuntoutukseen, ei hän välttämättä ole vielä valmis sitoutumaan siihen. Tästä voi seurata
päihdekuntoutuksen keskeyttäminen, joka voi vaikeuttaa myöhemmin päihdekuntoutukseen pääsyä.
”Jos hän [asiakas] esimerkiksi kokee, ettei päihdekuntoutus ole tässä vaiheessa hyvä
ratkaisu, niin sitten on turha hakea sitä päihdekuntoutusta, jos hän ajattelee että hän
keskeyttää sen kuitenkin, ja sitten hän mahdollisesti vesittää tulevaisuuden
mahdollisuutensa päästä päihdekuntoutukseen” H6

Tukitoimien oikea-aikaisuuden tärkeys tulee esiin myös tilanteessa, jossa arvioidaan
vangin siirtoa avovankilasta suljettuun vankilaan. Haastateltavan 6 mukaan avovankilat sisältävät enemmän valintatilanteita esimerkiksi päihteidenkäytön mahdollisuuksien osalta, ja mikäli asiakas siirretään liian varhaisessa vaiheessa muutosprosessia avolaitokseen, voi siitä seurata epäonnistumisten kokemuksia sekä lopullinen vapautuminen suljetusta vankilasta.
”[Työntekijän] tulee olla hyvin realistinen siinä, että missä vaiheessa esimerkiksi
suosittelee asiakasta hakemaan avolaitokseen, koska siellä joutuu esimerkiksi
valintatilanteisiin paljon enemmän kuin suljetussa vankilassa. Ettei lähetetä liian
haavoittuvaisessa tilanteessa olevaa ihmistä sinne, ja taas tulee se epäonnistuminen, ja
hän palaakin suljettuun vankilaan. Ja sitten voikin olla, ettei hän enää tuomion aikana
pääsekään sinne avolaitokseen ja se vapautuminen on suljetusta vankilasta.” H6

Osaksi tukemistyön onnistumista tukevaa ammattitaitoa katsottiin myös resilienssi,
joka tuli esiin haastateltavan 3 tuodessa esiin, että toisinaan asiakaskohtaamiset voivat
kuormittaa työntekijän psyykettä. Työntekijä voi joutua miettimään, millä tavalla
muotoilee sanansa ja mitä sanoo. Tällöin muiden työntekijöiden tuki nousee tärkeäksi.
”Pyrin ottamaan jokaisen ihmisen sellaisena, kuin he siihen tulevat, ja sitten ehkä
muutan omaa käytöstä sillä tavalla, että me pystyttäisi mahdollisimman hyvin
toimimaan. Mutta on joskus haasteita – joskus on sellaisia henkilöitä, että täytyy
miettiä että mitä sanoo ja millä tavalla sanoo. Niin kyllähän siihen tarvii sitten toisten
työntekijöiden tukea.” H3

Lisäksi asiakkaan asioiden onnistumisen ja muutoksen toivominen voi aiheuttaa toisinaan pettymyksiä, ja jaksaminen oman toivon ja positiivisuuden ylläpidossa nähtiin
paikoin haasteellisena. ”Byrokratian syövereissä” asiakkaan asioiden edistäminen voi
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olla toisinaan kuormittavaa. Viranomaisasiointiin liittyvät asiat, kuten esimerkiksi
kuntoutukseen liittyvät asiat voivat olla hyvin haastavia jopa viranomaisille, eikä siis
ole yllättävää, mikäli asiakaskunnalla voi olla haasteita niihin liittyen. Toivon ja positiivisuuden ylläpitäminen nähtiin kuitenkin tärkeäksi oman kyynistymisen välttämiseksi, sekä työntekijän sanojen merkityksen asiakkaalle nähtiin olevan suuri.
”Joskus on raskasta yrittää antaa toivoa, kannustaa ja tukea. Haluaisi, että toisen asiat
menisivät hyvin. Samalla sitä pelkää niitä vaaranpaikkoja, että lähtevätkö ne
kuitenkaan menemään hyvin. Niin, onhan tämä myös henkisesti raskasta sitten niitä
täällä byrokratian syövereissä yrittää, kun itsekkään ei välillä ymmärrä niitä.
Ymmärtää hyvin, että se on asiakkaalle hankalaa edes ymmärtää miten ne asiat
menevät, ja sitten yrittää samalla kannustaa ja toivoa aina parasta. Sitten jos ne
menevät huonosti ne asiat, niin ei ole helppoa aina uudestaan ja uudestaan jaksaa
jotenkin uskoa ja toivoa itsekään sitten niihin asioihin, ettei kyynisty asiakkaiden
suhteen. Että jaksaisi kuitenkin kohdata jokaisen asiakkaan yksilönä, ja ymmärtää
sitten että se kaikki mitä sanoo itse, niin se on sille tosi suuri merkitys, ja ne jäävät sille
mieleen.” H3

Työn nähtiin kuitenkin osaltaan myös karaistavan työntekijää. Työntekijät joutuvat
väistämättään päivittäin työssään käsittelemään väkivaltaan ja muuhun rikolliseen
toimintaan liittyviä asioita, jotka voivat kuormittaa omaa psyykettä. Haastateltava 3
kuvasi oman jaksamisen kannalta tärkeäksi tuen omalta työyhteisöltä sekä tarvittaessa työterveydenhuollolta, joiden molempien nähtiin olevan hyvällä tasolla.
”Täällä varmaan toisaalta vähän karaistuukin…sinähän keskustelet sinun
työkavereiden kanssa mitä joku on tehnyt, tavalliset tällaiset rikoskeskustelut, nehän
ovat ihan hulluja asioita, kun niitä rupeaa oikeasti miettimään. Kenenkään ihmisen ei
pitäisi sellaisia pyöritellä kaikkia päiviä päässään, ja siihenkin tottuu. Se on
kummallinen asia, että jotenkin niistä tietyistä asioista tulee vaan… ei hätkähdä enää
niin kauhean helposti asioista”H3

6.3 Asiakkaan voimavarat ja sitoutuminen muutokseen
Jokainen haastateltava toi esiin asiakkaan oman asennoitumisen tarjottuun tukeen ja
muutosvalmiuteen keskeisenä tekijänä elämänmuutoksen onnistumiseksi. Asiakkaan
voimavarat ja sitoutuminen -muutokseen luokkaan liitettiin analyysissa alaluokat ”aidosti muutoksen tiellä”, ”päätös muutoksesta asiakkaalla” sekä ”valmius omien ajattelu- ja toimintamallien työstämiseen”. Mikäli asiakas on aidosti muutoksen tiellä, ollaan tällöin valmiita hyödyntämään kaikkia käytössä olevia keinoja asiakkaan asioiden edistämiseen. Päätös muutoksesta on kuitenkin lopulta asiakkaalla, ja muutokseen sitoutumisen nähtiin edellyttävän valmiuksia omien ajattelu- ja toimintamallien
työstämiseen. Alla olevassa kuviossa 3 on kuvattu asiakkaan voimavarat ja sitoutuminen muutokseen -yläluokka alaluokkineen.
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KUVIO 3

Asiakkaan voimavarat ja sitoutuminen muutokseen

Asiakkaan omat voimavarat ja sitoutuminen tarjottuihin tukitoimiin nähtiin keskeisenä tukemisprosessin onnistumiseen. Haastateltava 6 toi esille rikoksettoman elämän
ylläpitämisen edellyttävän asiakkaalta valmiuksia omien ajattelu- ja toimintamallien
muutokseen.
”[Vankilassa] pystyy käsittelemään niitä ajattelu- ja toimintamalleja, jotka ovat
johtaneet tänne. Jos jatkossa haluaisi säilyttää vapauden ja päihteettömyyden, niin
mitä on valmis tekemään niissä omissa ajattelu- ja toimintamalleissa, jotta se
mahdollistuisi” H6

Asiakkaan motivaatio muutokseen nähtiin tärkeäksi, ja motivointiin tähtäävä työ alkaa jo vangin sijoitusvaiheesta miettimällä vankila-aikaista toimintaa, sekä pyritään ”herättelemään” vankia muutokseen. Motivointi näyttäytyy koko vankeusajan
läsnä olevana toimintaa ohjaavana kehyksenä, joka esittäytyy esimerkiksi pitämällä
vangin innostusta yllä hänen tilannettaan edistävien toimintoihin, kuten koulutukseen, osallistumisen suhteen.
”[Motivointi] alkaa jo sijotteluvaiheesta, jolloin vankia haastatellaan, mietitään mikä se
vankila on ja mitä se vankila-aikainen toiminta voisi olla. Se on jo yksi tosi iso kohta,
missä aloitetaan se motivointi ja herätellään vankia, että olisitko valmis muutokseen,
ja näitä asioita voi sitten tehdä tuolla vankilassa ja näitä asioita sitten tuolla vankilassa.
Asiakas voi siinä sitten vähän miettiä, ja ajattelen että se on koko ajan siellä läsnä oleva
asia. Että jotenkin ylläpidetään vaikka sitten sitä innostusta, on se nyt sitä
päihteettömyyttä tai opiskeluissa olemista tai jotain tällaista.” H2

Vankilan työntekijöiden nähtiin toisaalta pystyvän vaikuttamaan asiakkaan motivaatioon, mutta siinä ei kuitenkaan aina välttämättä onnistuta. Motivointi voi näyttäytyä
hienovaraisena, arjessa kannustamisena ja positiivisena palautteena. Mikäli esimerkiksi asiakas, jolla on ollut aiemmin haasteita aikataulujen noudattamisessa, on onnistunut jo pidemmän aikaa heräämään ja saapumaan työtoimintaan ajallaan, voi hänen
kohdallaan motivointia näyttäytyä tämän esille nostamisena.
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T: Kuinka hyvin koet, että vankilassa vankilan työntekijöillä on mahdollisuus
vaikuttaa siihen vangin omaan motivaatioon tai voiko siihen vaikuttaa?
H (2): Ajattelen, että siihen voi vaikuttaa ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa, mutta se
kuinka hyvin me aina onnistumme on jo toinen kohta… Se on hyvin hienovaraista, ei
aina selkeää, vaan se tulee siinä arjessa ja kannustamisessa, että hei nyt teit tuon
hienosti ja nyt on hyvin hoidettu tätä asiaa ja huomasitko että nyt sinulla on mennyt
kaksi kuukautta, että olet tullut töihin ajallaan. Ajattelen, että se kaikkihan on sitä
motivointia vaikka sitten arjenhallintaan tai muuhun.

Haastateltava 5 toi esiin asiakkaan muutosmotivaatioon liittyen, ettei motivaatio ole
sellainen ominaisuus, jota vain toisilla on, mutta toisilla ei. Rikosseuraamuslaitoksen
työntekijöiden tehtäväksi nähtiinkin muutosmotivaation synnyttämiseen pyrkimisen.
”Motivaatio ei ole mikään tällainen, että sitä joko on tai ei ole, vaan meidän täytyy
pyrkiä se synnyttämään” H5

Haastateltava 6 kuvaili työntekijän pyrkivän motivoimaan asiakasta, mutta lopulta
asiakas tekee päätöksen siitä, millaisiin toimiin hän on itse valmis. Hän toi myös esiin
etenkin nuorten asiakkaiden kohdalla päihteidenkäytön positiivisten puolien näyttäytyvän heille suurilta, jonka vuoksi muutosmotivaatio esimerkiksi päihdeongelman
hoitoon voi olla ”ohuenlainen”. Rikoksiin liittyvä päihteidenkäyttö ei siis välttämättä
näyttäydy ongelmana kaikille päihteidenkäyttäjille, ja päihteidenkäytön positiivisiin
puoliin voi näyttäytyä esimerkiksi seura ja kaveripiirit.
”Minä en tee sitä [elämäntapamuutosta]. Yritän motivoida [asiakkaita] siihen, mutta
he tekevät päätöksen siitä, mitä he ovat valmiita tekemään” H6
”Nuorilla muutosmotivaatio voi vielä olla hyvinkin ohuenlainen. Jos puhutaan
esimerkiksi päihteidenkäytöstä, niin päihteidenkäytön plussat ovat niin valtavia
heidän mielestään, ja se seura ja kaveripiirit. Miksi he lähtisivät tekemään muutosta,
jos he löytävät siitä toiminnasta pelkkiä plussia… Mutta he, jotka uskaltautuvat jo
myöntämään, että oho, tulee tästä joitain haittojakin, alkavat tekemään sitä
haittalistaa. Sitten jo ollaan askelta pidemmällä, että haluaa jotain muuta. Ohjaajat
eivät kenenkään päihdeongelmaa esimerkiksi pysty poistamaan, joten asiakkaan pitää
löytää ne omat voimavarat siihen, että miten sitä lähtee viemään eteenpäin.” H6

Asiakkaan oman asenteen nähtiin toisaalta vaikuttavan elämäntapamuutoksen onnistumiseen, mutta sen lisäksi haastatteluissa tuli myös esiin tarjottuun tukeen vaikuttavan asiakkaan oma asennoituminen. Jos asiakkaan arvioitiin olevan aidosti muutoksen tiellä, tällöin hänen asioiden hoitamiseen, kuten asunnon järjestämiseen, ollaan
valmiita ”kääntämään jokainen kivi ja kanto”. Jos asiakas ei kuitenkaan ole kiinnostunut tuen vastaanotosta, niin asioita ei tehdä kenenkään puolesta.
”Jos [asiakas] on aidosti muutoksen tiellä, ja on valmis sitoutumaan monenlaisiin
asioihin, niin kyllä me silloin jokainen kivi ja kanto käännetään siellä [kotikunnassa],
että mistä me joku tuettu asumismuoto löydettäisi edes pieneksi pätkäksi – jotta hän
voisi näyttää, että hän kykenee elämään asiallisesti ja sääntöjen mukaan. Mutta jos
asiakas sanoo, että ei tämä minua kiinnosta, niin ei me sitten kenenkään puolestakaan
lähdetä asioita tekemään.” H2
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Asiakas ei välttämättä sen hetkisessä tilanteessa ole valmis täydelliseen elämänmuutokseen, mutta haastateltava 4 näki kaiken motivointiin tähtäävän työskentelyn vievän asiakasta hyvään suuntaan. Vaikka aika muutokselle ei ole juuri sillä hetkellä, niin
keskustelutyön avulla voidaan ”istuttaa jyviä”, jotka myöhemmin voivat johtaa muutokseen. Esimerkiksi lyhytaikaisvankien kohdalla voi olla vain lyhytaika työskennellä
asiakkaan kanssa, mikä myös tuo omat haasteet muutoksen aloittamiselle.
”Kaikki motivointi, mitä tässä voi tehdä, ja ne keskustelut mitä vangin kanssa voi
käydä, niin varmasti johonkin hyvään suuntaan tätä asiakasta vie. Mutta se ajankohta
ei välttämättä ole tässä ja nyt. Aika saattaa joskus olla aika lyhyt asiakkaan kanssa
työskennellä täällä, mutta siinä vaan pitää uskoa, että kyllä tästä varmaaan jotain
hyötyä silti olisi, vaikka nyt tämä ihminen ehkä täysin elämäänsä parantaisikaan vielä
tässä. Mutta koen, että jokainen tuollainen keskustelu ehkä jonkun jyväsen saattaa
sinne asiakkaan päähän istuttaa.” H4

Asiakkaiden minäkuvan nähtiin olevan toisinaan negatiivinen, eikä asiakas välttämättä pidä itseään ”juuri minään”, päihteetön minäkuva voi olla hyvin kielteinen tai
asiakkaan oma minäkuva voi olla hyvin kytköksissä esimerkiksi rikolliseen järjestöön.
Tällöin muutokseen tukeminen ilmenee asiakkaan itsetuntoa vahvistavana tukena,
joka voi olla esimerkiksi kehumista tai positiivisen palautteen antamista. Etenkin rikollisjärjestöissä osana olleiden asiakkaiden kohdalla uuden minäkuvan rakentaminen voi olla hyvin haastavaa. Asiakkaan minäkuvan ja itsetunnon vahvistamiseen
tähtäävässä työskentelyssä lähdetään liikkeelle hyvin perustavanlaatuisista tekijöistä,
ja mietitään millainen asiakkaan minäkuva on ilman osallisuutta rikolliseen järjestöön
ja millaiset asiat ovat hänelle elämässä tärkeitä.

”Sellaiset asiakkaat jotka eivät pidä itseään juuri minään, niin kiinnitän enemmän
huomiota siihen, että muistan kehua ja antaa hyvää palautetta toiselle. Ehkä sitä
kautta vahvistetaan toisen itsetuntoa… ne on aika tavallisiakin, ja monelle erityisesti
päihteitä käyttäneille tuntuu ettei tällainen päihteetön minäkuva ole kovin
myönteinen ja positiivinen ainakaan. Myös rikollisjärjestöistä irtautuneiden
henkilöiden minäkuva on aika vahvasti sitten tietysti siinä jengimaailmassa. Niin siinä
on kyllä aikamoinen työ että lähdetään miettimään, että kuka sinä olet ilman tätä
jengiä, mitä sinä haluat ja mitkä asiat ovat sinulle elämässä tärkeitä. Ja se homma on
kyllä, se on tosi iso työmaa.” H4

Haastateltava 1 toi esiin joidenkin asiakkaiden heittäneen ”hanskat tiskiin” elämänsä
suhteen, jolloin minäkuvan uudelleen rakentava työ nousee tärkeäksi. Tällöin pyritään myös selvittämään yksinkertaisia ja perustavanlaatuisia asioita asiakkaan elämästä, kuten millaiset asiat saavat hänet hyvälle tuulelle. On mentävä taaksepäin asioissa, ja aloitettava rakentamaan minäkuvaa tietystä kohdasta uudelleen.
”On sellaisiakin vankeja, jotka ovat heittäneet jo elämältään, niin sanotusti jo lyöneet
hanskat tiskiin. Niin sellaisia ei enään kiinnosta mikään… Sitten on otettava askelia
taaksepäin, ja lähdettävä sellaisista yksinkertaisemmista perus elämän [asioista]. Ihan
vaikka kysymyksillä siitä, mikä hänet saa hyvälle tuulelle. Mennään taaksepäin ja
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taaksepäin asioissa, että se on vaan sitten aloitettava tietystä kohdasta ja yritettävä
rakentaa sitten uudestaan.” H1

Asiakkaat voivat myös olla ankaria itseään kohtaan ja menneisyyden teot voivat vaikuttaa hänen nykyiseen työidentiteettiinsä, jonka seurauksena hän ei välttämättä näe
itseään muuna, kuin päihteidenkäyttäjänä tai rikollisena. Haastateltava 6 toi esille tällaisten asiakkaiden kanssa olevan tärkeää hänen itsetuntonsa kohottaminen ja muiden
roolien löytäminen elämässä.
”Monet ihmiset täällä ovat niin ankaria itsellensä. Ne teot, mitä he ovat tehneet ovat
väärin, mutta he ovat todella armottomia itseänsä kohtaan eikä välttämättä nähdä
itseään minään muuna kuin päihteidenkäyttäjänä tai rikollisena. Paljon [työ] on myös
sitä itsetunnon kohottamista ja sitä, että löydettäisi niitä muita rooleja elämässä. Aina
he ovat jonkun lapsia, joskus he ovat myös puolisoita, he ovat mahdollisesti myös
vanhempia itse” H6

Rikosseuraamuslaitoksella toteutettavat kriminogeenisiin tekijöihin vaikuttamaan
pyrkivät kuntoutusohjelmat nähtiin positiivisina. Etenkin ryhmämuotoiset ohjelmat
nähtiin hyvänä, sillä ne tarjoavat samalle asiakkaalle myös vertaistukea. Monesti asiakkaat saattavat ajatella, ettei kukaan muu voi tietää miltä heistä tuntuu, ja mitä he
joutuvat kokemaan. Ryhmämuotoiset ohjelmat tarjoavat heille yhteisen kokemuksen
siitä, että joku toinen ymmärtää häntä. Jo muutoksen tehneiden rooli vertaistukena
nähtiin tärkeänä, sillä sitä kautta muutoksen tekemisen mahdollisuus konkretisoituu.
”On ryhmämuotoisia pitkiä ohjelmia, jota kautta he saavat myös vertaistukea. Usein
he ajattelevat, ettei kukaan muu voi tietää miltä tuntuum ja mitä joutuu kokemaan.
Niin siinä he saavat sitten myös sen yhteisen kokemuksen siitä, että joku oikeasti
ymmärtää. Lisäksi myös näkevät sen, kun joku on jo ehkä toteuttanut muutosta
elämässänsä, niin se ei ole vain joku jossain tehnyt muutosta, vaan se konkretisoituu.
Ja saa niitä kokemuksia ja kannustusta siitä, että miten se muutos on mahdollista
toteuttaa.” H6
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7 TUKEMISTYÖN HAASTEET
Haastateltavat toivat aineistossa varsin runsaasti esiin erilaisia haasteita, joita liittyy
Rikosseuraamuslaitoksella toteutettavaan rikoksettoman elämän edistämiseen tähtäävään tukemistyöhön. Analyysissa haasteet luokiteltiin lähityön haasteisiin, yhteistyön
haasteisiin ja hallinnollisrakenteellisiin haasteisiin. Lähityön haasteet kattavat asiakkaan
asennoitumisesta aiheutuvat haasteet sekä tuentarpeiden tunnistamiseen ja palveluverkon tuntemiseen liittyvät haasteet. Yhteistyön haasteet sisältävät puolestaan sellaiset haasteet, joita kohdataan, kun pyritään edistämään asiakkaan asioita yhteistyössä
Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyökumppaneiden kanssa. Hallinnollisrakenteellisiin
haasteisiin luokiteltiin sellaiset haasteet, jotka kattavat Rikosseuraamuslaitoksen sisäiseen toimintaan liittyvät haasteet, kuten tukemistyön kannalta negatiivisesti vaikuttavat käytännöt, ja organisaation sisällä poikkeavuudet tarjotussa tuessa määrällisesti
ja laadullisesti tarkasteltuna. Lisäksi hallinnollisrakenteelliset haasteet kattavat myös
sellaiset Rikosseuraamuslaitoksen suoraan ulottumattomissa olevat toimintaan vaikuttavat tekijät, kuten käytössä olevat henkilöstöresurssit sekä oikeusjärjestelmän
asettamat rajoitteet. Alla olevassa kuviossa on esitetty tukemistyön haasteet -teemaan
liitetyt yläluokat.

KUVIO 4

Tukemistyön haasteet

7.1 Lähityön haasteet
Tutkielman haastateltavien joukossa ei ollut pelkästään valvontahenkilöstöön kuuluvia, vaan haastateltavat olivat joko erityisohjaajia, rikosseuraamustyöntekijöitä tai asiantuntija- tai johtotehtävissä työskenteleviä. Erityisohjaajien työ sisältää muun muassa rikos- ja muutoskeskusteluiden käymistä vankien kanssa, rangaistusajan
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suunnitelmaan merkittyjen tavoitteiden edistämistä sekä palvelutarpeen arviointia ja
palveluohjausta. Vankien elämänmuutoksessa tukemisen ja auttamisen sekä muutosmotivoinnin nähtiin olevan erityisohjaajien työn keskeisin tavoite. Rikosseuraamustyöntekijän työ sisältää muun muassa valvontarangaistuksessa olevien asiakkaiden
ohjaus- ja valvontatyötä, rikoskeskusteluiden käymistä sekä rangaistusajan suunnitelmien laatimista. Erityisohjaajien lisäksi myös asiantuntija-/johtotehtävissä työskentelevät ovat vaihtelevasti, tehtävästi ja tilanteesta riippuen asiakastyössä suoraan vankien tai yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden kanssa. Analyysissa lähityötä lähestyttiin
sisällyttämällä siihen myös asiantuntija-/johtotehtävissä työskentelevien vastaukset
liittyen asiakkaiden kanssa tehtävään keskustelu- ja ohjaustyöhön. Haastateltavat toivat esiin lähityöhön liittyviä haasteita sekä tukitarpeiden tunnistamiseen että asiakkaan asennoitumiseen liittyen. Lähityön haasteet liittyvät siis toisaalta sekä vuorovaikutukseen asiakkaan ja työntekijän välillä, että työntekijän, asiakkaan ja palveluverkoston rajapintoihin. Alla olevassa kuviossa 5 on esitetty lähityön haasteet yläluokka
alaluokkineen. Kuvioon on lisätty myös jo aiemmin luvussa 7.2 käsitelty näkemys palveluverkon tuntemisesta osana yhteistyötä. Palveluverkon tuntemisen voidaankin
katsoa sisältyvän myös lähityöhön sisältyvän palveluohjaustyön haasteisiin tilanteessa, jossa asiakkaan kotipaikkakunnan verkostoja ei tunneta.

KUVIO 5

Lähityön haasteet

7.1.1 Asiakkaan asennoituminen
Tukemistyön haasteeksi nähtiin muodostuvan myös toisinaan asiakkaan oma asennoituminen viranomaisvastaisuuden, rikoksen kiistämisen, valikoivan tai haluttomuuden tuen vastaanottoon, aitojen muutostavoitteiden puutteen sekä omien kykyjen yliarvioinnin kautta. Alla olevassa kuviossa 6 on esitetty alaluokkaan sijoitetut
koodit. Kuviossa on esitetty yhdensuuntaiset suhteet kaikkien koodien ja alaluokan
68

välillä. Asiakkaan tukemistyöhön haasteita tuovan asennoitumisen taustalla voidaan
nähdä vaikuttavan nykyinen lainrikkojan työidentiteetti, jossa yksilön nykyinen
työidentiteetti ja tulevaisuuden minuudet sisältävät vielä aiemman rikoksiin johtaneen lainrikkojan identiteetin ylläpitämisen. Muutoksen edellyttämää murrosta tähän
tai näihin identiteetteihin ei siis vielä ole tapahtunut. Esiin tulleet asiakkaan asennoitumiseen liittyvät haasteet myös luovat haasteita ulkopuoliselle tuen tarjoajalle, sillä
asiakkaan asennoitumisen, kuten viranomaisvastaisuuden ja aitojen muutostavoitteiden puutteen myötä, mahdollisuudet identiteetin rakenteelliseen murrokseen ulkopuolisen tuen fasilitoimana heikkenevät.

KUVIO 6

Asiakkaan asennoituminen

Joidenkin asiakkaiden kohdalla esiintyy viranomaisvastaisuutta, minkä lisäksi etenkin seksuaalirikollisten ryhmä nousi aineistossa esiin ryhmänä, jolle nähtiin tyypillisenä omien rikosten kiistäminen. Tämä puolestaan aiheuttaa haasteita rikoskeskusteluiden käymiselle.
”Tyypillinen tämmönen asenne näkyy erityisesti näil seksuaalirikollisilla, jossa he
kieltää niinkun sen rikoksen, niin tota se on kans sit semmonen kohta jossa niinkun
sen siihen asiaan pääseminen on aika, aika haasteellista kun toinen sanoo et en mä oo
tehny mitään, ei voida edes keskustella.” H2

Haastateltava 6 kertoi työntekijöiden pyrkivän tekemään läsnäoloaan ja tuen mahdollisuuksia tiedettäväksi asiakkaiden parissa. Tavoitteena on matalankynnyksen saavuttaminen tuen pyytämiseen, mutta joidenkin asiakkaiden kohdalla viranomaisvastaisuuden nähtiin kasvattavan kynnystä pyytää tukea ohjaajilta. Tähän nähtiin kuitenkin pystyttävän vaikuttamaan oman ammattitaidon ja persoonan kautta. Toisaalta
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ohjauksen keinoin annettava tuki voi kuitenkin jäädä saamatta niiden vankien osalta,
jotka ilmaisevat, etteivät halua mitään apua.
”Teemme myös itseämme vangeille tietoiseksi, että olemme täällä heitä varten – että
meihin voi matalalla kynnyksellä yhteyksissä. Tai sanotaan, ei saisi olla kynnystä
ollenkaan, mutta siinä myös se, koska olemme viranomaisia ja monella on aikamoista
viranomaisvastaisuutta. Mutta aika hyvin sellaisen pystyy murtamaan, sillä koen että
vaikka joutuu pitämään virkaliiviä tai virkavaatteita, niin omalla persoonalla
kuitenkin tehdään töitä. Ja se on sitten sitä ammatillisuutta, että saa sellaista jäätä
murrettua myös. Mutta on niitäkin, jotka sanovat etteivät he halua mitään apua, niin
sitten ei voi muuta kuin todeta että asia selvä, jos tulet toisiin ajatuksiin niin ole
yhteyksissä” H6

Myös asiakkaan valikoivuus tuen vastaanotossa tai asioissa, joita hän haluaa käsitellä
tai hoitaa, nostettiin tukemistyöhön liittyväksi haasteeksi.
”…haasteena on myös se, jos [asiakas] ei vastaanota sitä tukea, mitä täällä yritetään
antaa, tai on hirveän valikoiva sille tuelle tai niille asioille, mitä haluaa käsitellä tai
hoitaa” H4

Osan asiakkaista nähtiin suhtautuvan tukitoimiin epärehellisin tarkoitusperin. Haastateltava 6 viittasi asiakkaisiin, joilla on ”ketun häntä kainalossa” ja sanovat ohjaajalle
asioita, joita ohjaaja haluaisi kuulla. Taustalla voi olla tavoite esimerkiksi päästä avovankilaan suljetusta vankilasta, mutta aitoja muutostavoitteita kohti rikoksetonta elämää ei kuitenkaan ole.
”Tosiasia on että [suljetussa vankilassa] on ihmisiä, jotka ovat oikeasti oppineet ja
viimeistä kertaa tuomiota suorittamassa. Mutta on niitäkin, joilla on ketun häntä
kainalossa, jotka sanovat sen mitä ohjaaja haluaisi kuulla, mutta puhuvat itsensä tosi
helposti pussiin. …päästäkseen esimerkiksi [avovankilaan] – ettei ole sellaisia aitoja
muutostavotteita” H6

Asiakkaiden nähtiin myös usein arvioivan heidän omat kyvyt ja osaamisen paremmaksi, kuin mitä ne todellisuudessa ovat. Tämän seurauksena tukea ei välttämättä
pyydetä, ennen kuin asiat ovat jo ”menneet pahasti solmuun” ja puutokset omassa
osaamisessa tai asioiden hallinnassa ovat konkretisoituneet useamman kerran.
”Asiakkaiden oma käsitys siitä elämänhallinnasta ja kyvykkyydestään hoitaa asioita
hyvin usein on, on ehkä paljon positiivisempi ja ruusuisempi, kuin mitä sitten
todellisuudessa ne taidot ja osaaminen ja hallinta onkaan… saattaa olla että pitää sitä
osaamistaan parempana, kuin mitä se todellisuudessa onkaan ja liittyen moneen
muuhunkin asiaan. Ja ehkä sitä kautta ainakaan se että lähtisi pyytämään sitä tukea ja
apua, niin sitä ei kovin herkästi ehkä tapahdu… Monta kertaa on jo sitten tilanne siinä
pisteessä että sitten kun se konkretisoituu oikeasti että et nyt ei pystykään asioita
hoitamaan eikä osaakkaan jotakin eikä hallitse, niin sitten asiat voi olla pahastikkin
solmussa siinä vaiheessa.” H5

Haastateltavat 5 ja 6 toivat myös esiin näkökulman asiakaskunnan tilanteiden vaikeutumisesta vuosien mittaan. ”Perinteinen” kaksoisdiagnoosi, joka kattaa päihdeongelman ja mielenterveysongelman, on vuosien aikana vaihtunut yhä enenevissä määrin
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kolmoisdiagnoosiksi. Kolmoisdiagnoosin nähtiin kattavan päihdeongelman, mielenterveysongelman ja lisäksi epävakaan persoonallisuushäiriön, johon ei perinteisillä
mielenterveyspalveluilla pystytä suoraan vastaamaan. Etenkin tämän asiakasryhmän
nähtiin kärsivän kasautuneista elämänhallinnan ongelmista.
”Ei ole enää vuosiin riittänyt pelkästään tällainen kaksoisdiagnoosi, että on
päihdeongelma ja mielenterveysongelma. Tässä on koko ajan vuosien mittaan meidän
asiakaskunta vaikeentunut siten, että on päihdeongelma ja mielenterveysongelma, ja
siihen vielä tällainen epävakaa persoonallisuushäiriö tai muu vastaava, mihin ei
pystytä perinteisillä mielenterveyspalveluilla suoranaisesti vastaamaan. ” H5

7.1.2 Tukitarpeiden tunnistaminen
Tukitarpeiden tunnistamisen voidaan katsoa olevan tärkeä osa asiakkaiden tukemisprosessia. Haastateltavat toivat kuitenkin myös esiin asiakkaan oman aktiivisuuden
merkityksen, ja tukitarpeiden tunnistamisen katsottiinkin edellyttävän myös asiakkaan omaa aktiivisuutta. Asiakkaan oman aktiivisuuden taso voi kuitenkin toisinaan
aiheuttaa haasteita tukitarpeiden tunnistamiseen, mikäli asiakas ei ilmaise tukitarpeitaan. Lisäksi rahankäyttöön ja asumiseen liittyvät haasteet nousivat vaikeasti tunnistettaviksi, sillä työntekijät eivät aina osaa niistä kysyä eikä asiakas niitä välttämättä
ilmaise. Ulkopuoliseen kuntoutukseen ohjaamiseen liittyvä kuntoutustarpeen arviointi nostettiin esille etenkin Kelan ammatillisen kuntoutuksen osalta, ja tässä kuntoutustarpeen tunnistamisessa nähtiin merkittäviä haasteita. Tukitarpeiden tunnistamisen nähtiin myös vaihtelevan työntekijä- ja laitoskohtaisesti. Alla olevaan kuvioon 7
on kuvattu tukitarpeiden tunnistaminen -alaluokka, ja sen sisältämät koodit. Analyysissa asiakkaan oma aktiivisuus näyttäytyi sisältävän kaksisuuntaisen vaikutuksen tukitarpeiden tunnistamiseen, muiden yhteyksien ollessa yksisuuntaisia. Työntekijä- ja
laitoskohtaisesti vaihteleva tukitarpeiden tunnistaminen näyttäytyy oleellisesti tukitarpeiden tunnistamista määräävänä tekijänä.
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KUVIO 7

Tukitarpeiden tunnistaminen

Tukitarpeiden tunnistamisessa tärkeäksi nähtiin asiakkaan oma aktiivisuus tukitarpeiden esiin tuomisessa, eikä tukitarpeita välttämättä tunnisteta, mikäli asiakas ei itse
ota asioita puheeksi.
”Tunnistetaan, jos asiakas niistä puhuu, mutta moni ei halua puhua niistä omista
asioistaan ja silloin ne [tukitarpeet] jäävät tunnistamatta. Mutta väkisinkään ei voi
toisen asioita, että siinä vaiheessa tarvitaan sitä omaa aktiivisuutta kun aletaan
miettimään, että millaista palvelukokonaisuutta he esimerkiksi vapautuessaan
tarvitsevat” H6

Rahankäyttöön liittyvät ongelmat nähtiin haasteellisina vankeusaikana tuettavina ongelmina, sillä ne eivät välttämättä tue ilmi työntekijälle lainkaan: vanki ei välttämättä
sanoita niitä työntekijälle, eikä työntekijä osaa kysyä. Seuraukset voivat näkyä esimerkiksi koevapaudessa, kun vuokria ei makseta. Lisäksi haastateltava 4 arvioi, ettei
myöskään asiakkaan aiempaa kykyä asunnon ylläpitämiseen siviilissä osata aina kysyä.
”Rahankäytölliset asiat ovat aika hankalia, koska ne saattavat myös olla sellaisia,
mitkä eivät esimerkiksi virkamiehelle tule millään lailla ilmi koko vankeusaikana.
Vanki ei niitä välttämättä sanota, niistä ei lue missään, ei osaa välttämättä työntekijä
sellaista myöskään kysyä ja sitten ihmetellään, jos vanki pääsee vaikka valvottuun
koevapauteen, niin ihmetellään että mihin ne vuokrarahat sitten menevätkin siellä
valvotussa koevapaudessa – miten ollaan tässä tilanteessa, että vuokranmaksu ei
meinaa hoitua ja niin edelleen” H4
”…rahan käyttö ja se, että miten vaikka on saanut asunnon pidettyä siviilissä, niin
luulen että myöskään sitä ei välttämättä aina osata kysyä” H4

Tuen tarpeiden tunnistamisen nähtiin vaihtelevan työntekijä- ja laitoskohtaisesti. Lisäksi erilaisten tuen tarpeiden arvioitiin tunnistettavan eri tavoin: toimeentulotukeen
ja muihin ”perusasioihin” liittyvät asiat nähtiin helpommin tunnistettavina tuen tarpeina, kuin esimerkiksi kuntoutustarpeen tunnistaminen.
T: Kuinka hyvin vankilassa pystytään tunnistamaan niitä avun ja tuen tarpeita
vangeilla?
”…se tunnistaminen vaihtelee työntekijäkohtaisesti ja se vaihtelee myös
laitoskohtaisesti. Sellaisia perusasioita varmaan osataan, esimerkiksi
toimeentulotukiasiat tunnistetaan hyvinkin, ja [henkilöstö] tekee todella hyvää työtä ja
paljon. Mutta jotkut asiat voivat silti jäädä tunnistamatta, ja tuo kuntoutustarpeen
tunnistaminen on esimerkiksi sellainen, mikä on ihan alkutekijöissä vasta – se ei ole
kyllä varmaan missään erityisen hyvää vielä.” H3

Haastateltava 3 kuvaili Kelan kuntoutuspalveluihin ohjaamiseen liittyviä haasteita
monimutkaisena kuntoutusviidakkona. Kuntoutusetuus ei näyttäydy yksinkertaisena
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Kelan omillekaan työntekijöille, ja Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöille ulkopuolisen kuntoutustarpeen arvioiminen on vaikeaa.
”Toiset asiat ovat vain niin monimutkaisia, ja usein nämä Kela-asiat ovat sellaisia.
Tämä Kelan kuntoutusviidakko esimerkiksi on niin monimutkainen, että Kelan
omillakin työntekijöillä on siinä tekemistä, että millon tämä on oikea-aikaista ja mitä
pitäisi millonkin tehdä, niin saati sitten vaikka meidän [Rikosseuraamuslaitoksen]
työntekijöiden pitäisi osata arvioida tai tietää kaikista niistä palveluista. Niin se on, se
on vaikeaa.” H3

Haastateltava 3 kertoi Kelan kanssa tehtävän yhteistyön parantuneen viime vuosien
aikana, ja Kelassa on nykyisin oma yhdyshenkilö Rikosseuraamusasiakkaita varten,
mutta haasteeksi muodostuu vastaavan yhdyshenkilön puuttuminen vankiloista, joka
tunnistaisi asiakkaan kuntoutustarpeen ja pystyisi ohjaamaan hänen asiaa eteenpäin.
”Kelalla on yhdyshenkilö kuntoutuspuolella, mutta se onkin juuri se ongelma, että
vankiloissa ei ole sitä vastapuolta ehkä siihen. Tavallaan kenen tahansa vankilan
henkilökunnan pitäisi sitten havaita että hei nyt tämä [asiakas] voikin hyötyä
kuntoutuksesta, ja sen jälkeen hän kyllä löytää sen yhdyshenkilön kuka hänen
kanssaan lähtee [edistämään asiaa]. Mutta se, että siinä ei ole sellaista kuka tunnistaa
sen, että nyt tämä [asiakas] ohjataan kuntoutukseen.” H3

Rikosseuraamuslaitokselle koulutettuja työkykykoordinaattoreita ja työkykykoordinaattorien verkostojen laajentamista pidettiin positiivisena asiana, sillä heidän nähtiin
tuovan ammatillista osaamista palvelutarpeen arviointiin ja palvelujärjestelmän tuntemista.
”Rikosseuraamuslaitokselle on koulutettu työkykykoordinaattoreita ja heitä on
hyödynnetty hyvin tässä [Rikosseuraamuslaitoksella] nyt. Ja sitä on laajennettu
kokoajan sitä työkykykoordinaattoriverkostoa, niin jos vankiloissa ja
yhdyskuntaseuraamustoimistolla on työkykykoordinaattori, niin hän voi olla siinä
[palveluohjauksessa] apuna ja onkin. He tuovat sellaista ammatillista osaamista siihen
arviointiin ja tuntevat palvelujärjestelmän myöskin hyvin.” H7

Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamiseen liittyviä haasteita toi esiin myös
haastateltava 6, joka kuvaili kuntoutukseen ohjauksen Rikosseuraamuslaitoksen
omien motivointiin tai kriminogeenisiin tekijöihin vaikuttamaan pyrkivien ohjelmien
osalta sujuvan ”aika hyvin”. Sen sijaan ulkopuoliseen, Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamiseen nähtiin liittyvän suuria haasteita. Toisaalta myös haastateltava 6
koki työkykykoordinaattorit positiivisena resurssina heidän palvelujärjestelmäosaamisen kautta. Haastateltava 6 toivoi tulevaisuudessa jo rangaistusajan suunnitelman
laatimisen yhteydessä huomioitavan systemaattisemmin tarvetta työkyvyn arvioinnille sekä mahdolliseen ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamista.
”Niihin Rikosseuraamuslaitoksen omiin tuomion aikana toteuttaviin [kuntouttaviin
ohjelmiin], aika hyvin pystyy ohjaamaan… Mutta taas ulkopuoliseen, Kelan
ammatilliseen kuntoutukseen, niin siinä on kyllä suuria haasteita, ja se on täällä vasta
aika uusi mahdollisuus. Toivottavasti, kun mennään vaikka viisi vuotta eteenpäin,
niin toivottavasti silloin on systemaattisempaa ja siihen tartutaan paremmin kuin tänä
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päivänä. Ja jo siinä rangaistusajan suunnitelman laatimisessa otettaisi kantaa siihen,
että [asiakas] tulisi ohjata työkykyarviointiin tai Kelan ammatilliseen kuntoutukseen,
koska siihen olisi mahollisuuksia [työkykykoordinaattorien myötä]. ”

7.2 Yhteistyöhön liittyvät haasteet
Aineistossa nousi esiin kirjo erilaisia haasteita liittyen vankilan ulkopuolisten toimijoiden kanssa toteutettavaan asiakkaan asioiden edistämiseen tähtäävään työhön.
Haasteita liittyy muun muassa asiakaskunnan ja viranomaisverkoston työntekijöiden
väliseen etäisyyteen, joka tulee esiin siinä, ettei puhuta samaa kieltä, tai asiakasta esimerkiksi pelätään verkostossa. Yhteistyön nähtiin henkilöityvän yhteistyökumppanuuksissa, ja kun työntekijät vaihtuvat, niin kestää taas aikaa rakentaa uudelleen toimiva yhteistyösuhde. Kunnilta ja yrityksiltä toivottiin lisää vastuunottoa, etenkin
asuntoasioihin liittyen. Lisäksi aikuissosiaalityön rooli nähtiin epäselvänä. Ammatillisen kuntoutuksen tarpeen tunnistamisessa nähtiin haasteita myös vankiterveydenhuollossa ja ulkopuolisten terveyskeskuslääkäreiden osaaminen työkykyarviointeihin liittyen koettiin riittämättömäksi. Lisäksi tietojen vaihto liittyi myös haasteita Rikosseuraamuslaitoksen ja yhteistyökumppaneiden välillä. Alla olevassa kuviossa 8 on
kuvattu yhteistyön haasteisiin liittyvät alaluokat.

KUVIO 8

Yhteistyön haasteet

Aineistossa tuli esiin rikosseuraamusasiakkailla olevan haasteita viranomaisasiointiin
liittyen, jotka liittyvät osittain verkoston viranomaisten ja asiakaskunnan väliseen
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etäisyyteen. Viranomaisten nähdään puhuvan eri kieltä, jota asiakas ei aina ymmärrä.
Asiakaskunnalla voi olla pelkoja viranomaisasiointiin liittyen, ja monen asiakkaan
nähdään jännittävän paljon esimerkiksi Kelan tai työvoimapalveluiden kanssa asiointia.
”…sellainen pelko myös hoitaa niitä asioita, koska he monta kertaava esimerkiksi
jännittävät paljon Kelan tai [työvoimapalveluiden] kanssa asiointia, kun he sanovat
etteivät he eivä ymmärrä mitä siellä sanotaan” H6

Toisaalta myös viranomaisilla voi olla pelkoja rikostaustaisia asiakkaita kohtaan, ja
haastateltava 3 toi esille huomattuaan joskus verkoston työntekijän pelättyä asiakasta,
kun hän oli asioinut yhdessä asiakkaan kanssa verkoston viranomaisen luona. Tässä
tilanteessa Rikosseuraamuslaitoksen työntekijä joutui tukemaan myös verkoston
työntekijää.
”Välillä tuntuu että, joskus näihin meiän asiakkaihin, voi olla pelkoo – siis mä oon ollu
joskus jollain vastaanotolla mis mä nyt nään ihan suoraan, et se työntekijä pelkäsi sitä
asiakasta ja oon joutunu tavallaan tukemaan myös sitä työntekijää.” H3

Sekä viranomaisyhteistyökumppaneiden, että yritys- ja kolmannen sektorin yhteistyökumppaneiden on nähty toisinaan asennoituvan syrjivästi rikosseuraamusasiakkaita kohtaan, ja taustalla voi vaikuttaa pelko tai epäluulo rikosseuraamusasiakasta
kohtaan. Haastateltava koki joutuneensa puolustamaan asiakkaitaan ja toimimaan välikätenä, jotta palvelujen saatavuus olisi taattu.
”Vaikka päihdepalveluihin tai mielenterveyspalveluihin [liittyen], niin joskus siinä
joutuu itse olemaan vähän välikätenä, ja auttaa että [asiakas] sais sitä mikä hälle
kuuluu.” H3

Haastateltava 3 kuvasi myös saaneen asiakkailtaan toisinaan viestiä siitä, ettei heidän
saamansa palvelu ole yhtä hyvää ilman mukana olevaa Rikosseuraamuslaitoksen
työntekijää. Tämän on kuitenkin nähty paranevan viime vuosien aikana, ja taustalla
arvellaan vaikuttavan Rikosseuraamuslaitoksen lisääntynyt yhteistyö vankilan ulkopuolisiin toimijoihin. Yhteydenpidon lisäämisen Rikosseuraamuslaitoksen ulkopuolelle, ja luottamuksen rakentaminen näihin ulkoisiin yhteistyötoimijoihin nähtiin edistysaskeleena tähän haasteeseen. Mikäli rikosseuraamusasiakkaan kanssa syntyisi jonkinlainen ongelma ulkopuolisessa palvelussa, osaisi tällöin ulkopuolinen yhteistyökumppani pyytää tarvittaessa apua Rikosseuraamuslaitokselta.
”Mutta sekin on mun mielest muuttunu kokoajan enemmän ja enemmän, ja se lähtee
varmaan meistä [Rikosseuraamuslaitoksesta] itsestäkin. Jos me olemme ulospäin ja
meidän kanssa on helppoa toimii, niin [yhteistyökumppanit] tottuvat ja tietävät, että
meistäkin saa apua jos tulee jotain ongelmia asiakkaiden kanssa.” H3
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Verkostoyhteistyössä haasteiksi tunnistettiin myös verkostoyhteistyön henkilöityminen. Tämä muodostuu haasteiksi tilanteissa, joissa yhteistyökumppaniverkostoissa
aiemmin Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön kanssa työskennellyt henkilö poistuu
tehtävästä, eikä hänen tilalle tulleen työntekijän kanssa välttämättä yhteys säily.
”… monesti se [yhteistyö] hyvin äkkiä henkilöityy, kun vaihtuu henkilöt verkostoissa.
Jos ajatellaan vaikka työllisyyspalveluita, TYPpiä tai TE-toimistoa, niin siellä on
kuitenkin sitä henkilövaihtuvuutta. Niin näen siinä kyllä ongelman, että kuinka se
sitten se henkilön vaihtuessa se yhteys säilyy.” H7

Kuntien ja yritysten vastuunotto. Rikostaustaisten elämänhallinnan ja yhteiskuntaan sijoittumisen edistämisen nähtiin olevan suurempi asia, kuin mitä vain vankilan tulisi
pyrkiä hoitamaan. Niin vuokra-asuntoja tarjoavien yritysten, kuin kuntien toivottiin
kuitenkin olevan enemmän kiinnostuneita rikosseuraamusasiakkaiden tarpeista.
”Toivoisin, että vuokra-asuntoja tarjoavat yritykset, firmat, mitä ne sitten ovatkin,
olisivat kiinnostuneempia meidän asiakaskunnan tarpeista. Ihmisen elämässä
muutoksen toteuttaminen kaverin sohvalta on todella haastavaa, ellei jopa
mahdotonta” H6
”Nykyisessä asunnottomuustilanteessa yritysten tulisi kantaa enemmän vastuuta siitä
ja myös kotikuntien aikuissosiaalityön. Aikuissosiaalityön kuuluisi ottaa vastuuta
asunnottomasta ihmisestä, nämä meidän asiakkaat ovat asunnottomia monestikkin,
niin välillä tuntuu että sitä apua sieltä ei tule.” H4

Haastateltava 6 toi esiin haasteeksi asiakkaalle asuntoasioiden järjestämisessä, hänen
soittopyyntöihin aina vastata, kun hän ilmoittaa olevansa vankilan työntekijä.
”Paljon törmään myös valitettavasti edelleenkin siihen, että kun jättää soittopyyntöjä,
niin ei tule soittopyyntöjä takaisin, kun esittelen olevani [haastateltava]
[paikkakunnan] vankilasta, voisitteko soittaa. Niin eipä sieltä kauheasti tule välillä
niitä soittoja, kun yritetään esimerkiksi asuntoasioissa asiakkaan asioita edistää.” H6

Kunnat koettiin haluttomaksi vapautuvan pitkäaikaisvangin päihdekuntoutuksen
järjestämiseen, sillä ”niin ja niin kauan” vankeudessa vietetyn ajan nähdään toimivan
jo itsessään päihdeongelmista kuntouttavana. Haastateltava 6 toi kuitenkin esille, että
olisi tärkeää, että asiakas pääsee soveltamaan vankeudessa opittuja ajattelu- ja toimintamalleja myös omassa arkielämässään – vasta tällöin niillä on mahdollisuus vakiintua, sillä vankila on ympäristönä erilainen verrattuna siviilielämään.
”Monta kertaa kotikunnalla saattaa olla se näkemys, että koska hän on ollut täällä jo
katkolla niin ja niin kauan, niin ei tarvita [päihdekuntoutusta]. Mutta onhan se ihan
eri; ei voida puhua että tämä on verrattavissa siihen päihdekuntoutukseen mitä on
[siviilissä], koska täällä sinä olet kuitenkin suljetussa tilassa ja niin edelleen. Vasta
siviilissä toteutettava päihdekuntoutus vie niitä [täällä käsiteltyjä] ajattelu- ja
toimintamalleja, jotka on johtanut tänne tuomiolle… siviilissä tapahtuvassa
päihdekuntoutuksessa pystyt soveltaman niitä uusia ajattelu- ja toimintamalleja
paremmin, kuin sitten näin suljetussa ympäristössä. Ja myös se vastuuttaa sitten sitä
asiakasta itseänsä siihen paremmin” H6
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Kuntien tarjoamat yhteistyömahdollisuudet Rikosseuraamuslaitoksen kanssa nähtiin
vaihtelevan kuntakohtaisesti. Pienempien kuntien kanssa yhteistyö nähtiin helpommaksi. Asiakas saa paremmin ja joustavammin palvelut, ja kunnan toimijoiden nähtiin tekevän tiiviimmin keskenäänkin yhteistyötä. Suuremman kunnan kohdalla etenkin mielenterveyspalveluiden saatavuus nähtiin heikoksi.
”Mitä pienempi kunta niin sen helpompaa se yhteistyö on, ja asiakas saa ne palvelut,
se on jouhevampaa, joustavampaa ja siellä toimijat tekee keskenäänkin mielestäni
todella tiiviisti yhteistyötä. Mutta sitten taas [suurempaan kuntaan] kun mennään,
niin se haaste kyllä näkyy varsinkin mielenterveyspalveluissa erityisesti.

Rikosseuraamusaikana tehtyjen suunnitelmien ei nähdä yksinään riittävän, vaan seuraamuksen päättymisen jälkeen edellytettäisiin kunnalta enemmän vastuunottoa.
Kuntien nähtiin kuitenkin välttelevän vastuutaan vapautuvasta vangista ja siirtävän
asioiden järjestämistä kolmannen sektorin toimijoille. Vankiloiden nähtiin jäävän yksin, ja etenkin asumisasioihin sekä aikuissosiaalityön epäselväksi nähty rooli nousivat
esiin.
”Kaipaisin, että vangin kotikunta ottaisi enemmän vastuuta tästä vapautuvasta
vangista. Joskus tuntuu että ollaan aika yksin, ja monet asiat jäävät sitten kolmannen
sektorin järjestettäväksi. Ehkä nimenomaan näissä asumisasioissa, ja
aikuissosiaalityön osuus on itselleni tällä hetkellä suoraan sanottuna vähän epäselvä,
että mitä siellä tapahtuu. Välillä tuntuu, että vastuuta ei ehkä oteta tarpeeksi sillä
paikkakunnalla mihin tämä vanki on vapautumassa näiden viranomaisten toimesta.”
H4

Jokaisella tulisi olla oikeus omaan asuntoon, ja sosiaalihuoltolain mukaan kotikunnan
tulisi pyrkiä edistämään asunnon saamista, mutta silti usein vankilasta vapaudutaan
vailla omaa asuntoa.
”Valitettavan usein täältä ihmiset vapautuvat vailla kotia, aivan liian usein. Ja kyllä
sen sillon melkein tietää, että millä tavalla se vaikuttaa ihmisen asenteeseen ja
muutoksen edistämiseen.” H6

Kuntoutusmahdollisuuksien tunnistaminen vankiterveydenhuollossa. Kela-yhteistyön nähtiin parantuneen huomattavasti Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeen myötä, mutta
haasteita oli edelleen etenkin vankilan päässä kuntoutusmahdollisuuksien tunnistamisessa. Vankiterveyden huollon resurssit koettiin riittämättömäksi työkykyarviointiin liittyen, sekä yhteistyö vankiterveydenhuollon ja Rikosseuraamuslaitoksen välillä
arveltiin riittämättömäksi. Lisäksi mikäli vanki esimerkiksi vaihtaa vankilaa kesken
kuntoutusprosessin, voi kuntoutus keskeytyä, sillä kukaan ei sitä koordinoi loppuun
asti. Haastateltava 3 toi myös esiin, etteivät ulkopuolisilla terveysasemilla toisinaan
lääkärit tiedä, mitä tietoja esimerkiksi työkykyarviointi vaatii. Tämä puolestaan aiheuttaa tilanteen, jossa työntekijän mukanaoloa asiakkaan työkykyarvioinnissa edellytetään.
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”…Ehkä [Rikosseuraamuslaitoksen] ja [Vankiterveydenhuollon] välillä ei ole tarpeeksi
siinä [palvelutarpeen arvioinnissa] yhteistyötä, eikä välttämättä
vankiterveydenhuolloskaan tunnisteta sitä [palvelutarvetta], ei tiedetä mitä ne Kelan
kuntoutusmahdollisuudet ovat ja se on vähän monimutkanen polku ja se on aika
pitkä – ne saattavat myös keskeytyä niin, että jos kuntoutussuunnitelma alkaa, mutta
sitten jos se vanki siirtyy vaikka toiseen vankilaan, niin sitten se saattaakin keskeytyä,
eli sitä ei enää kukaan koordinoi loppuun asti.” H3
”Jos tarvitaan vaikka työkykyarviota niin jos siellä ei kukaan olisi mukana, niin ei se
lääkäri osaisi välttämättä itse sanoa, mitä siellä tarvitaan ja miten se asia menee” H3

Tietojen vaihto. Yhteistyöhön liittyväksi ongelmaksi koettiin myös tietojenvaihtoon liittyvät asiat. Toisinaan verkostoissa saatetaan alkaa vapautumisen jälkeen asiakkaalle
tekemään samoja asioita uudelleen, joita on jo seuraamusaikana tehty.
”… [Rikosseuraamuslaitoksella] tehdään tosi paljon hyvää työtä, mutta se joskus ei
tule näkyviin. Se on harmillista, että se ei sitten näy vaikka siellä kun vapautuu, niin
sitten he [yhteistyöverkostoissa] alkavatkin tekemään samoja asioita siellä, kun ne
eivät tiedä. Se tieto ei ole jotenkin vaihtunut, että mitä täällä ollaan jo tehty ja edistetty,
ja et se on harmillista.” H3

Myös haastateltava 7 näki ongelmia liittyen tietojen vaihtoon liittyen. siihen, että asiakkaan asioita edistääkseen yhteistyökumppaneiden kanssa tarvitaan usein asiakkaalta kirjallinen suostumus.
”Tarvitaan aina asiakkaalta lupa moneen paikkaan, kirjallista suostumusta eri
toimijoille, ei riitä että, olisi yhdellä toimijalla. Kaikki tämä tuo siihen
[verkostoyhteistyöhön] paljon työtä, ja mitä ei ole ihan ehkä loppuun asti mietitty.”
H7

7.3 Hallinnollisrakenteelliset haasteet
Hallinnollisrakenteellisiksi haasteiksi tunnistettiin sellaiset tukemiseen vaikuttavat
haasteet, jotka eivät liity suoraan työntekijän tai asiakkaan toimintaan. Hallinnollisrakenteellisia haasteita ovat resurssien puutteista koituvat haasteet, oikeusjärjestelmään
liittyvät haasteet, tukemisen tason vaihtelu Rikosseuraamuslaitoksen sisällä sekä organisaatiotason käytännöt. Lisäksi myös palvelujärjestelmästä saatava tuki koettiin
riittämättömäksi intensiivistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. Alla olevassa
kuviossa 9 on esitetty hallinnollisrakenteellisiin haasteisiin sijoitetut luokat.
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KUVIO 9

Hallinnollisrakenteelliset haasteet

Oikeusjärjestelmä. Oikeusjärjestelmään liittyviksi haasteiksi nousi esiin vapaaehtoisuusvelvoite Rikosseuraamuslaitoksen kuntouttaviin ohjelmiin osallistumisessa.
Haastateltava 5 toi esiin vapaaehtoisuusvaatimuksen myötä seuraavan tilanteen, jossa
kaikkia ohjelmista mahdollisesti hyötyviä vankeja ei niihin saada sijoitettua asiakkaan
oman haluttomuuden vuoksi. Tämän seurauksena, ohjelmien toteuttamiseksi, ohjelmiin on täytynyt ottaa mukaan myös vankeja, joille kyseinen ohjelma ei olisi tarkoituksenmukaisin.
”Kaiken täytyy tällaisessa [ohjelmatoiminnassa] perustua vapaaehtosuuteen, niin se
on periaatteessa iso haaste. Olen paljon miettinyt niinkun sitäkin että yleensä meidän
tässä oikeusjärjestelmässä kuntouttavan toiminnan näkökulmasta sitä
vapaaehtosuuden merkitystä…että miksi, onko se niin ehdoton motivoitumisen
kannalta vapaaehtoisuus, koska eihän motivaatio ole sellainen, että sitä joko on tai ei
ole, vaan meidän täytyy pyrkiä se synnyttämään. Ja vaikka ehkä väkipakolla johonkin
toimintaohjelmaan osallistuisikin, en usko siihen etteikö se voisi mahdollistaa sen
motivaatio syntymistä sen toiminnan aikana.” H5

Oikeusjärjestelmän käytännöt tuomion täytäntöönpanoon liittyen nähtiin tuovan tukemiselle negatiivisia reunaehtoja myös tuomioiden täytäntöönpanon kautta: joillakin vangeilla on tiedossa uusi vankilatuomio lyhyen ajan sisään edellisen tuomion
päättymisestä. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti vangin omaan asenteeseen elämänmuutosta kohtaan, eikä vanki pääse vapautumaan ”puhtaalta pöydältä”.
”Sellainen kehittämisen kohde koko meidän oikeusjärjestelmässä [on], etteivät ihmiset
saisi vapautua täältä tietäen, että he tulevat uudestaan. Vaan että ne kaikki [tuomiot]
olisivat sitten saman tien istuttavissa, koska se vaikuttaa juuri siihen omaan
asenteeseen, ja että saataisi se oravanpyörä jossain vaiheessa pysähtymään.” H6
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Lyhytaikaisvankeihin liittyen tuotiin esille runsaasti erilaisia haasteita. Lyhytaikaisvangit tulevat usein vankilaan huonokuntoisena, eikä heidän kanssaan ehditä työskennellä riittävän pitkää aikaa, jotta tukitoimia ehdittäisiin implementoida. Lyhytaikaisvankien parissa työskentelyyn liittyy myös kiire ja ajanpuute, jonka yhteydessä olennaisia asioita saattaa jäädä selvittämättä.
”Joskus vankien tuomiot ovat sen verran lyhyitä, että meidän täytyy lähteä heti
hoitamaan kaikkia asioita, kun he saapuvat tänne. Lähdetään etsimään asuntoa ja
työtä, ja siinä kiireessä ja ajan puutteessa saattaa jäädä jotain olennaista kysymättä,
kuten vaikka että miten olet aiemmin pystynyt käymään töissä, tai oletko pystynyt
ylläpitämään asuntoa aiemmin. Varmasti on parannettavaa kyllä siinä [tukitarpeiden]
tunnistamisessa todella paljon” H4

Lyhytaikaisvankien osalta ohjelmatoiminta on myös usein heidän ulottumattomissaan, sillä vankeusajan ja ohjelmatoiminnan alkamisajat eivät välttämättä aina kohtaa
tai ohjelmat voivat olla liian pitkiä heidän vankilassaoloaikaan nähden.
”Monet ohjelmista ovat tosi pitkiä, puhutaan jopa 8 kuukauden ohjelmista, niin jos on
lyhyt tuomio, niin se on mahdoton yhtälö. Myös se, että millon asiakas tulee ja millon
ohjelmat alkavat, niin ne eivät välttämättä kohtaa” H6

Käytännöt. Haastateltavat toivat esiin organisaatiotason käytäntöjä Rikosseuraamuslaitoksella, joiden nähtiin vaikuttavan tukemistyöhön kielteisesti. Haastateltava 3 kuvaili käytänteisiin juurtuneen ”legendoja”, joiden taustalla voi vaikuttaa tietämättömyys muutoksista esimerkiksi yhteiskunnan palveluverkoissa, tai ei välttämättä osata
kyseenalaistaa juurtuneita käytäntöjä. Haasteet arviointikeskuksen kanssa toimimisessa ovat tulivat myös esiin käytänteinä, joiden kanssa koettiin haasteita. Rangaistusajan suunnitelman suhteen positiivisena seikkana nähtiin suunnitelmallisen työn tekeminen sekä suunnitelman sisältävän keskeiset asiat. Ongelmaksi nostettiin kuitenkin päätöksenteko sen edistymisen arviointiin liittyen, kun suljetusta vankilasta pyritään rangaistusajansuunnitelman mukaisesti siirtämään vankia avoimempaan laitokseen. Vaikka suljettu vankila, josta vankia pyritään siirtämään, ja siirron kohteena
oleva avovankila molemmat puoltaisivat vangin sijoittamista, voi arviointikeskus silti
tehdä eriävän päätöksen ja estää siirron. Tämän kerrottiin hankaloittavan erityisohjaajan työtä, sillä koettiin, ettei tiedetä milloin olisi hyvä aika ehdottaa vangille avolaitokseen hakeutumista. Hylkäävien sijoituspäätösten taas kerrottiin turhauttavan vankia, joka suunnitelmaansa on edistänyt. Kyseessä on myös allekirjoitettu sopimus, joten myös tältä kantilta ongelmallisena nähtiin sen edistymisen arviointiin liittyvät erimielisyydet. Toisaalta avolaitokseen sijoittamisen hylkäämisen nähtiin toimivan
myös mahdollisuutena ottaa vangin kanssa käsittelyyn niitä uusintarikollisuuden vähentämiseen liittyviä asioita, joita arviointikeskus oli nostanut esiin hylkäämisen perusteina.
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”…Voi olla että sekä vastaanottava laitos, johon hän [vanki] hakee ja lähettävä laitos
puoltavat [sijoitusta], mutta silti arviointikeskus tekee kielteisen päätöksen siitä
[vangin] sijottelusta, niin ne ovat vähän hankalia. Ja se turhauttaa monta kertaa
asiakasta, kun hän on työskennellyt asioiden äärellä kuitenkin sen
[rangaistusajan]suunnitelman mukaisesti. Mutta koen, että ne toimivat hyvin
puheeksioton välineenä kun näkee, että mitä siellä arviointikeskus on arvioinut niiksi
keskeisiksi uusintarikollisuutta vähentäviksi asioiksi, mitä pitäisi ottaa käsittelyyn.”
H6

Monella vangilla nähtiin olevan työllistymisen haasteita, jotka näyttäytyvät työmarkkinatuen pitkäaikaisasiakkuudella. Taustalla nähtiin mahdollisena tekijänä toisaalta
terveydentilan tuomat esteet työllistymiselle, mutta myös asiakkaan omien työelämään liittyvien tavoitteiden puute. Siviilissä heikko palveluihin sitoutuminen voi toimia heidän tilanteensa omatoimisen edistämisen esteenä, ja systemaattisempi työkykyarviointi ja kuntoutukseen ohjaaminen tuomion aikana nähtiin kehityskohteena,
jonka avulla olisi mahdollista ohittaa ongelma asiakkaan palveluihin sitoutumattomuudessa.
”Työkykyarvioinnin ja kuntoutukseen ohjaamisen pitäisi olla nykyistä
systemaattisempaa, että pystyttäisi hyödyntämään tämä tuomion aika. Koska
esimerkiksi sitten kun he ovat siviilissä, siellä monta kertaa unohtuu jonnekin
työkykyarvio. Heidät on esimerkiksi TE-toimiston kautta ohjattu sinne
työkykyarviointiin, he eivät ehkä sitoudu siihen, eivätkä mene niille sovituille ajoille ja
ne jäävät aina kesken – on se kyse eläkeselvittelyihin ohjaamisesta tai kuntoutukseen
ohjaamisesta niin ne sitten jäävät kesken” H6

Organisaation käytännöissä parantamisen varaa nähtiin muun muassa koulutukseen
liittyen. Siviiliopintoluvan avulla vankilan ulkopuolella opiskelu nähtiin positiivisena,
mutta toivottiin muutosta, joka mahdollistaisi opinnäytteiden antamisen osana työtoimintoja.
”Se on sellainen mikä voisi olla huomattavasti paremmalla tolalla, että ihmiset
voisivat samalla töitä tehdessään saada jonkun vaikka näytön tehtyä siinä.” H4

Resurssien puute. Haastateltava 6 koki työskentelemässään vankilassa olevan puutteelliset henkilöstöresurssit käytössä. Tällä hetkellä kaikkia virkoja ei ollut saatu täytettyä
ja etenkin kuntoutuksen sekä valvonnan puolen työntekijöille oli tarvetta. Henkilöstöpula muodostuu haitaksi muun muassa kuntouttavien toimintaohjelmien toteutukselle, ja yhdeksi haasteeksi henkilöstöresursseihin nostettiin työntekijöiden vaihtuvuus.
”…meillä on liian vähän kuntoutuksen väkeä, meillä on myös liian vähän valvonnan
puolen väkeä tällä hetkellä, mutta toivottavasti tähän tilanteeseen on tulossa
muutosta” H6

Resurssien puute heijastuu myös kolmoisdiagnoosista kärsivien asiakkaiden tukemiseen. He tarvitsisivat psykologista osaamista, ja muu kuin rangaistusajan suunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen liittyvä tai kriminogeenisiin tekijöihin vaikuttamaan
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pyrkivä psykologinen työ on vankiterveydenhuollon vastuulla. Vankiterveydenhuollolla on kuitenkin käytössään erittäin niukat resurssit, ja vankiterveydenhuollon kyky
vastata asiakaskunnan tuen tarpeisiin nähtiin tämän vuoksi paikoitellen puutteelliseksi.
T: Miten näet vankilan kyvyn sitten auttaa näissä [kolmoisdiagnoosiin liittyvissä]
ongelmissa?
”…mehän ei olla terapeutteja, eli tässä törmätään myös tähän myös tehtäväalue tai
vastuunjakoon rikosseuraamuslaitoksen ja vankiterveydenhuollon välillä…
Vankiloissa on psykologeja, jotka pyrkivät vastaamaan näihin mielenterveyden
kysymyksiin siltä osin, miten ne liittyvät tällaisiin kriminogeenisiin tekijöihin ja
rangaistusajan suunnitelman tavotteisiin. Mutta muu mielenterveystyö on
vankiterveydenhuollon vastuulla, ja heilläkin on erittäin niukat resurssit. ” H5

Tukemisen tason vaihtelu organisaation sisällä. Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiotason haasteena nähtiin myös vankiloiden välillä tarjotun tuen vaihtelu laadullisesti ja
määrällisesti. Laadullinen vaihtelu liittyy esimerkiksi siihen, ettei tukea aktiivisesti
tarjota vangille, vaan tuen saaminen on vangin oman aktiivisuuden vaarassa. Toisaalta haastateltavat yhdistävät tämän henkilöstöpulaan. Toisissa vankiloissa, jossa on
parempi työntekijöiden ja vankien määrän välinen suhde, tukea on tarjolla paremmin
kuin yleisesti yhteiskunnassa, mutta vankiloissa, joissa on liikaa vankeja per työntekijä, voi tuen saaminen jäädä vähiin.
”…monen sadan vangin laitoksessa saatat jäädä joskus vahingossa ilman mitään
palvelua, tai sitten saat jopa niin hyvää ja yksilöllistä palvelua usempien vuosien
ajan…joskus joku sanoikin, että pitääkö tehdä rikos, että saa näin paljon apua ja tukea
ja autetaan, niin sitten joku toinen jää tuolla yhteiskunnassa täysin [ilman]” H3
”…on paikkoja missä se [tukeminen] jää sen vangin [asiointilomakkeella asioimisen]
varaan. Että jos hän itse osaa ottaa ja tajuaa niin sitä voidaan alkaa selvittämään, mutta
jos ei mitään kuulu, niin silloin hän ei saa ehkä riittävästi sitä apua ja tukea mitä
tarvitsisi.” H3

Palvelujärjestelmän riittämätön tuki. Haastateltavat 3 ja 7 toivat esiin, että vaikka asiakas
olisi halukas muutokseen, ei hänelle välttämättä pystytä tarjoamaan riittävästi tukea,
sillä hänen tukitarpeensa voivat olla liian intensiiviset yleisesti yhteiskunnassa tarjolla
olevalle tuelle. Osalla asiakkaista olisi tarve hyvin intensiiviselle tuelle, jopa rinnallekulkijalle, jota ei nykyisin pystytä tarjoamaan.
”He tarvitsivat tukihenkilöitä, joka heidän rinnallaan kulkisi, kun he vapautuvat
vaikka vankilasta, ja joka opettaisi melkeen kädestä pitäen, että miten asioita
hoidetaan, miten asioidaan virastossa, ja kuinka laitetaan ruokaa ja huolehditaan
itsestä, ja löydetään mielekkäitä asioita elämään. Ne ovat niin mittavia ne ongelmat, ja
tahtoa on monilla, mutta sitten keinot puuttuvat ja ne taidot. Ja joskus tuntuu, että
miten he voivat yksin niistä selvitä, että vaikka olisi kuinka niitä palveluita järjestetty,
mutta kuitenkin ne palvelukäynnit ovat harvakseltaan. Jos siellä on jotakin
sosiaalityötä tai päihdetyöntekijän luona käyntiä ja näin, niin eihän ne jatkuvasti
heidän elämässään ole mukana, vaan jotenkin satunnaisesti kahden viikon välein yksi
tunti niin se on ihan tosi vähän.” H7
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tutkimuksen tulokset, kuten ainestokin, ovat hyvin rikkaita. Desistanssin prosessissa
tukemisen kannalta tutkielman keskeinen tulos voidaan kuvata yhteistyön, ammattitaidon ja sekä asiakkaan voimavarojen ja muutokseen sitoutumisen kolmiyhteytenä.
Muutokseen sitoutuminen nousee keskeisen tärkeäksi tekijäksi, ja se määrittää myös
tarjottua tukea. Toisaalta asiakas tarvitsee myös voimavaroja muutoksen toteuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi. Tämä tulos on osaltaan aiempien tutkimusten suuntainen, joissa on korostettu yksilön muutosprosessissa kohti desistanssia yksilön sisäisten resurssien, kuten päättäväisyyden, motivaation, asenteiden, uskomusten, arvojen
ja päätöksen teon mobilisointia (Burnett & McNeill 2005, 233). Voimavaroihin, mikäli
niihin mielletään esimerkiksi usko itseen ja omiin kykyihin, voidaan mahdollisesti
vaikuttaa työntekijän ammattitaidolla. Lisäksi optimaalisesti toteutunut palveluohjaus, joka hyödyntää yhteistyökumppaneita, kuten työllisyyspalveluita tai päihdekuntoutusta tarpeen mukaisesti ja oikea-aikaisesti, voi tarjota asiakkaalle desistanssia
tukevia rakenteita. Asiakkaan omaan muutokseen sitoutumiseen nähtiin myös pystyttävän vaikuttaa työntekijän ammattitaidolla. Asiakaslähtöinen työ ja yhteistyön
kautta saatavat desistanssia tukevat rakenteet esimerkiksi kuntoutuksen, opintojen tai
työn kautta, voivat vakiinnuttaa vankeusaikana mahdollisesti tehdyt muutokset yksilön työidentiteetissä. Tämä kuvaa kuitenkin optimaalista tilannetta, ja tukemiseen
liittyy lukuisia haasteita. Pyrin vastaamaan tässä luvussa tutkielmalle asetettuihin tutkimuskysymyksiin yhdistämällä keskeiset näkökulmat toimijuudesta ja identiteetistä
desistanssin prosessissa empiirisen osion havaintoihin.
Tutkielman yhtenä pyrkimyksenä oli muodostaa ymmärrys toimijuudesta rikollisuudesta irrottautumisen prosessissa. Peilaten Giddensin, Hitlinin & Elderin, Bushwayn & Paternosterin, Hawkin & Farrallin, Beckin, Chalarin, Turnerin ja Sverdlikin
näkemyksiin lopputulema toimijuudesta rikollisuudesta irtautumisessa sisältää ajallisesti suuntautuneita minuuksia, ja yksilön tulevaisuuteen suuntautuneet minuudet
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vaikuttavat tulkintaan myös menneistä. Refleksiivinen oman toiminnan monitorointi
on ihmiselle ominaista, eikä menneisyyden tekoja voi jättää käsittelemättä. Haastateltavat toivatkin esiin joidenkin vankien olevan hyvin armottomia itseään kohtaan, eikä
itseään välttämättä nähdä muuna kuin rikollisena tai päihteidenkäyttäjänä. Ne rakenteet ja tilat, joista yksilö löytää itsensä vankeuden jälkeen, luovatkin tiedostamattomia
toiminnan tiloja, oli se sitten tunteiden tai tiedostamattoman prosessoinnin kautta,
jotka vaikuttavat yksilön tulevaan toimintaan. Yksilön toimijuus desistanssin prosessissa näyttäytyy kokonaisuudelta, joka sisältää sekä toisaalta positiivisen tulevaisuuden mahdollisen minuuden, mutta myös etääntymisen lainrikkojan työidentiteettiin.
Identiteetti näyttäytyykin siis keskeiseltä osalta toimijuutta desistanssin prosessissa.
Rikostaustaisten elämäntapamuutoksessa kohti rikoksetonta elämää on desistanssin
identiteettiteorioiden näkökulmasta kyse yksilön sisäisen, mutta sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa tuotettujen ja niihin suunnattujen identiteettien muutoksesta –
eron tekemisestä aiemman, rikollisen minuuden välillä ja uuden rikoksettoman minuuden omaksumisesta. Kyky muodostaa yksilön elämään merkitystä tuovia suhteita,
jotka ylläpitävät prososiaalisia rooleja, ei edellytä vain rationaalista toimijuutta: sen
sijaan myös yksilön kapasiteetti emotionaaliseen toimijuuteen ja suhteiden rakentamiseen nousee merkitykselliseksi. Tämä voi osaltaan selittää myös työntekijän todettua vaikutusta asiakkaan muutokseen sitoutumiseen ja voimavaroihin.
Toimijuuden aktualisointi prosessissa rikoksettomaan elämään ei siis sisällä vain
uusien identiteettien itsenäistä tai työntekijän kanssa formalisointia, vaan identiteetit
tulee myös vakiinnuttaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Vankeusaikana tämän
mahdollistaa esimerkiksi vankilatyö tai koulutus, mutta vankilasta vapautumisen jälkeen olisi tärkeää löytää yksilölle omat prososiaaliset roolit. Esimerkiksi Nielsinin &
Andersonin (2021) tutkimuksen tuloksissa korostettiin, kuinka tärkeään rooliin esimerkiksi vankila-aikainen työtoiminta, joka mahdollistaa uuden ammatillisen identiteetin kehittymisen, voi nousta desistanssin prosessissa. Peilaten sosiaalisen kuntoutukseen (Järvikoski & Härkäpää 2011; Nieminen 2018) ja sosiaalisen tukeen (Saari &
Grönlund 2021), vapautumisvaiheessa tai muun siviilissä suoritettavan seuraamuksen aikana olisikin tärkeä saada riittämättömiä desistanssin kannalta myönteisiä omia
resursseja omaaville asiakkaalle riittävät rikoksetonta minuutta tukevat rakenteet,
jotka sisältävät riittävästi sosiaalista tukea sekä tilaisuuksia uuden rikoksettomien
identiteettien rakentamiseksi, esimerkiksi työn tai opintojen kautta, ja tukevat niiden
vakiintumista. Jos murrosta yksilön aiemman identiteetin ja nykyisen identiteetin välillä ei saada tehtyä, on tällöin oletuksena aiemman toiminnan jatkuminen (Albertson
ym. 2020, 155). Asiakkaan omat voimavarat ja sitoutuminen voivat kuitenkin keskeisesti olla yhteydessä hänen omaan identiteettiin ja käsityksiin omista tulevaisuuden
mahdollisuuksista. Rikosseuraamusasiakkaan ja hänen parissaan työskentelevän
työntekijän välistä suhdetta on korostettu myös aiemmissa tutkimuksissa (ks. esim.
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Burnett & McNeill 2005), ja tämän tutkimuksen valossa asiakkaan sitoutumisella
muutokseen voi olla yhteys työntekijän vuorovaikutustaitoihin. Toisaalta kuten Saari
& Grönlund (2021, 196) ovat tuoneet esiin, voi toisinaan ”imu” aiempiin rikoksia sisältävään, mutta sosiaalista tukea tarjoaviin, sosiaalisiin piireihin olla niin vahva, ettei
viranomaisten tarjoama tuki näyttäydy yhtä houkuttelevalta.
Tukemistyön näkökulmasta desistanssin prosessissa onkin keskeistä nähdä kaksisuuntainen jännite asiakkaan muutokseen sitoutumisen ja elämäntapamuutokseen
pyrkivän työntekijän välillä. Asiakkaiden kohdalla, jotka ovat muutokseen sitoutuneita, tukemistyö sisältää keskeisesti tukitarpeisiin vastaamista etenkin yhteistyön
kautta, mutta muutokseen sitoutumattomilla asiakkailla työn voidaan katsoa sisältävän myös pyrkimyksen muutokseen ”herättelemiseen”. Yksilön motivaatiota ja sisäistä halua muutokseen nähtiin pystyvän kultivoimaan vankeusaikana työntekijän
hyvillä vuorovaikutustaidoilla ja asiakkaan kohtaamisella yksilönä, riippumatta hänen menneisyyden teoistaan. Tutkimustulosten perusteella desistanssia tukeva ammattitaito sisältää asiakaslähtöistä työskentelyä, hyvät vuorovaikutustaidot sekä yhteistyökumppaneiden tarjoamien tukitoimien hyödyntämisen. Giddensiä (1984) mukaillen motivaatio voidaan mieltää taustalla vaikuttavaksi, yksilön suurempia projekteja ohjaavaksi haluksi, joka vaikuttaa yli pidemmän ajan yksilön toimintaan, mutta
ei varsinaisesti päivittäisiin rutiininmaisiin toimiin. Giddens esitti yksilön motiiveilla
olevan suora vaikutus toimintaan vain rutiineja rikkovissa ja epätavallisissa tilanteissa.
Koska vankilakertaisuudet ovat aiempien tutkimusten (ks. esim. Tyni 2015; Danielsson & Aaltonen 2018) perusteella varsin yleisiä, ei vankila välttämättä toimi enää kaikkien vankien kohdalla motivaatiota herättävänä, ja vankilalla voi olla myös yksilön
rikollisuuteen sitoutumisen kannalta syventäviä vaikutuksia (ks. esim. Laine 2011).
Vankilan vaikutukset yksilön minuudelle voivat muutenkin olla hyvin negatiivisia
(ks. esim. Hautala & Kaarakka 2018). Toisaalta muutosmotivaation taustalla voi myös
olla tarpeeksi koetut vastoinkäymiset ja niiden yhdistäminen rikolliseen minuuteen:
Bushwayn ja Paternosterin (2009; 2013; 2016) identiteettiteorian sekä Ihalaisen (2011)
mukaan yksilön muutosmotivaation taustalla vaikuttaa keskeisesti välirikko yksilön
nykyisen, ongelmiin ja epätoivottuihin lopputuloksiin johtaneen, työminän kanssa.
Hyvä itsetunto ja luottamus omiin kykyihin voikin vaikuttaa yksilön motivaatioon
aloittaa uusi ”projekti”, joka sisältää uusien prososiaalisten identiteettien kehittämisen ja omaksumisen. Muutokseen pyrkivän rikostaustaisen kohdalla olisikin tärkeää
desistanssin identiteettiteorian näkökulmasta kyetä vahvistamaan hänen uskoa omiin
kykyihinsä sekä mahdollistaa hänelle uusien taitojen oppiminen. Toisinaan asiakkaiden nykyinen työminä voi kärsiä huonosta itsetunnosta ja menneisyyden teot saattavat vaivata – asiakas voi nähdä itsensä pelkästään rikollisena ja päihteidenkäyttäjänä.
Tällöin desistanssia tukeva työ sisältää asiakkaan minäkuvan uudelleen rakentamista
ja itsetunnon vahvistamista.
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Asiakkaan oma asennoituminen tarjottuun tukee voi olla kielteistä, eikä asiakas
välttämättä ole halukas ottamaan tukea vastaan. Haluttomuus ottaa vastaan tarjottua
tukea voi kertoa siitä, että yksilön rikollinen ja viranomaisvastainen työidentiteetti on
vielä liian vahva, ja ”kolmoisdiagnoosista” kärsivien asiakkaiden kohdalla vankiterveydenhuollon niukat resurssit rajoittavat kykyä tukea heitä persoonallisuushäiriöihin liittyvissä haasteissa. Toisaalta kielteinen asennoituminen tarjottuun tukeen voi
myös kertoa siitä, että yksilö voi olla menettänyt uskon ja toivon elämänsä suhteen.
Tällöin hän tarvitsee voimaannuttavaa tukea, joka luo uskoa hänen omiin kykyihin ja
vahvistaa hänen minäkuvaansa. Toisaalta haastateltavien nostaessa luottamuksen rakentamisen osaksi ammattitaitoa, voi tuesta kieltäytyminen viitata myös siihen, ettei
työntekijä ei ole onnistunut rakentamaan luottamuksellista suhdetta asiakkaaseen,
joka voi olla seurausta esimerkiksi liian niukoista henkilöstöresursseista, joiden seurauksena vangin tukeminen voi jäädä hänen oman aktiivisuuden varaan. On kuitenkin tärkeä myös huomioida työtehtävän vaatimukset työntekijän henkilökohtaiselle
resilienssille, ja työntekijän näkökulmasta elämäntapamuutoksessa tukemiseen liittyväksi haasteeksi nousi keinojen löytäminen siihen, ettei muutu kyyniseksi ja jaksaa
ylläpitää toivoa sekä kannustaa asiakasta.
Toisaalta vaikka asiakkaalla olisi muutoshalukkuutta, niin voivat tutkielmassa
esiin tuodut haasteet tukemistyössä voivat heikentää asiakkaan mahdollisuuksia uuden identiteetin rakentamiseen ja vakiinnuttamiseen. Erilaiset terveydelliset ongelmat,
mielenterveyden haasteista fyysisiin haasteisiin, voivat heikentää uusien roolien
omaksumisen ja identiteettien rakentamista sekä ylläpitoa. Tämän vuoksi kuntoutustoiminta rikostaustaisten desistanssin prosessissa on tärkeää niin psykososiaalisen,
sosiaalisen kuin lääkinnällisen ja ammatillisenkin kuntoutuksen osalta. Myös vankilan ulkopuoliseen kuntoutukseen ohjaamisessa, erityisesti Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamisessa, koettiin haasteita sekä kuntoutustarpeen tunnistamisessa
vankilassa, että vankilaterveydenhuollossa tehtävässä kuntoutustarpeen arvioinnissa.
Lisäksi ulkopuolisen terveyskeskuslääkärin osaaminen toteuttaa työkykyarviointia
nähtiin toisinaan puutteellisena, minkä seurauksena työntekijän tulee olla mukana
varmistamassa työkykyarvioinnin toteutus. Haasteet kuntoutukseen ohjaamisessa ja
työkykyarvioinnissa voivat puolestaan heikentää alentuneesta työkyvystä kärsivän
asiakkaan mahdollisuuksia päästä ammatilliseen kuntoutukseen, ja sitä kautta työelämään, saada rahallinen kuntoutusetuus tai päästä työkyvyttömyyseläkkeelle. Myös
etenkin päihdekuntoutus voidaan nostaa tärkeäksi sen yleisyyden asiakaskunnan piirissä ja yhteyden rikollisuuteen vuoksi (ks. esim. Hautala & Kaarakka 2018; Lehti
2020). Kuntien nähtiin kuitenkin olevan haluttomia kustantamaan esimerkiksi pitkäaikaisvankien päihdekuntoutusta, sillä heidän koetaan olevan jo päihteettömiä – ovathan he olleet jo vankilassa. Vankeusaikainen ympäristö ei kuitenkaan vastaa siviiliä,
ja olisi tärkeää, että vankilassa työstettyjä ajatus- ja toimintamalleja voitaisiin soveltaa
87

ja vakiinnuttaa myös asiakkaan omassa, siviilielämän arjessa. Tämä olisi myös erittäin
tärkeää asiakkaan uusien rikoksettomien työidentiteettien vakiinnuttamisessa.
Kuntien vastuun välttely vapautuvasta vangista tuli esiin päihdekuntoutuksen
järjestämisen lisäksi myös aikuissosiaalityön roolin kautta. Aikuissosiaalityön rooli
nähtiin epäselvänä, ja kunnilta kaivattiin lisää vastuunottoa etenkin juuri aikuissosiaalityön ja asuntojen järjestämisen osalta. Kuntien vastuun välttelyn nähtiin johtavan
puolestaan vastuun siirtymiseen kolmannen sektorin järjestöille, joiden toiminta nähtiinkin tärkeänä osana desistanssin prosessia. He tarjoavat elämään merkityksellisiä
relationaalisia suhteita, ja jo muutoksen toteuttaneen henkilön vertaistuella elämänmuutos konkretisoituu. Toisaalta Saari ja Grönlund (2021) ovat todenneet vankiloissa
tarjolla olevan vertaistuen vaihtelevan vankilakohtaisesti, eikä sitä välttämättä ole kaikissa vankiloissa riittävästi saatavilla. Toisaalta tätä voidaan myös saada ryhmämuotoisissa kuntoutusohjelmissa, mutta henkilöstöresurssien puutteellisuus tuo niiden
toteutukseen rajoituksia. Myös asuntoja järjestäviltä yrityksiltä toivottiin lisää vastuunottoa ja kiinnostusta asiakasryhmästä. Tuloksissa tuli myös ilmi, että vankilasta
asunnontarjoajille jätettyihin soittopyyntöihin ei aina vastata. Huono-osaisuudesta
irti pääsemisessä yksilölle tulisi kyetä tuottamaan Juho Saarta (ks. esim. 2015) mukaillen myönteisiä siirtymiä. Nämä myönteiset siirtymät, joita pyritään tuottamaan esimerkiksi sosiaalityön tai muiden sosiaalipalveluiden kautta, eivät kuitenkaan haastateltavien perusteella aina tavoita sitä tarvitsevia yksilöitä, tai tarjottu tuki ei vastaa
heidän tarpeisiinsa. Samanlaisia tuloksia ovat esittäneet myös Saari, Meriluoto ja
Behm (2017, 317–318).
Lisäksi asiakaskunta voi kokea viranomaisasioinnin ja verkoston viranomaiset
etäisinä, eikä heidän kieltään välttämättä ymmärretä. Myös viranomaisverkostojen
työntekijät voivat pelätä asiakasta, eikä hän välttämättä aina saa hänelle kuuluvaa palvelua, ellei Rikosseuraamuslaitoksen työntekijä ole hänen mukanaan asioimassa. Yhteistyön lisääminen ja Rikosseuraamuslaitoksen saattaminen osaksi yhteiskunnan
normaalipalveluita kuitenkin nähtiin auttavan tässä. Toisaalta yhteistyön henkilöitymisen nähtiin kuitenkin tuovan tähän omat haasteensa, ja tärkeäksi tavoitteeksi nähtiin yhteistyön saaminen rakenteisiin. Kelan puolelle tuotu rikosseuraamusasiakkaiden asioista vastaavat yhteyshenkilöt nähtiin tärkeänä edistysaskeleena, mutta kuntoutustarpeiden tunnistamisessa etenkin vankilan päässä nähtiin vielä haasteita.
Myös tietojen vaihtoon liittyvät tekijät nostettiin haasteeksi. Tietojen vaihdon nähtiin
liittyvän lainsäädännöllisiin asioihin, jotka tuovat haasteita myös kuntoutusohjelmien
toteuttamiselle. Vapaaehtoisuusperiaatteen nähtiin johtavan haasteisiin RNR-mallin
tarveperiaatteen kannalta, sillä ohjelmien toteuttamiseksi joudutaan ohjelmiin ottamaan asiakkaita, joille ohjelma ei olisi tarkoituksenmukaisin. Vapaaehtoisuusperiaatteen tarpeellisuutta olisikin tämän tutkielman tulosten perusteella syytä pohtia.
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Riittämätön sosiaalinen tuki ja haasteet palveluiden saannissa asettavat desistanssin ja uusien mahdollisten, rikoksettomien minuuksien luomisen ja vakiinnuttamisen näkökulmasta, rikollisuudesta irtautumaan pyrkivät yksilöt vaikeaan asemaan.
Tämän tutkielman tuloksina etenkin kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja aikuissosiaalityön rooliin tulisi panostaa enemmän. Kuntien tulisi ottaa suurempi vastuu
kuntalaisistaan, esimerkiksi asuntoasioihin liittyen. Toisaalta vuoden 2023 alussa voimaan tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tuo omat muutokset sosiaalipalveluiden järjestämiseen, joka voi tuoda Rikosseuraamuslaitoksen ja esimerkiksi sosiaalihuollon väliseen yhteistyöhön muutoksia. Näitä on kuitenkin ennakkoon vielä
mahdoton ennustaa.
Elämäntapamuutos rikoksettomaan elämään edellyttää yksilöltä uudenlaisen
identiteetin muodostamista, mutta tämäkään ei yksin riitä, mikäli sen ympärillä ei ole
sitä tukevia rakenteita. Mikäli yksilöllä ei ole pohjaa normaalielämälle, ja kärsii esimerkiksi viranomaisasiointiin liittyvistä ennakkoluuloista ja peloista, viranomaisverkostossa häneen suhtaudutaan pelokkaasti eikä hän välttämättä ymmärrä viranomaiskieltä, voivat nämä muodostua suureksi esteeksi uuden rikoksettoman identiteetin ylläpitämiseksi, mikäli hän on sellaisen onnistunut rakentamaan. Toisaalta tutkimusten tuloksista tehtävien laajempien johtopäätösten osalta tulee kuitenkin olla
varovainen, sillä haastatteluaineisto jäi verrattain suppeaksi. Lisäksi tutkielman reliabiliteettia heikentää myös tietyissä määrin tutkimusasetelma, sillä työntekijät eivät
itse ole elämäntapamuutosta tekemässä – tästä näkökulmasta tutkielman elämäntapamuutoksen yksilöllisiä tekijöitä koskevat tulokset, esimerkiksi motivaatioon liittyen,
edellyttävät varovaista suhtautumista. Tutkielmassa ei myöskään käsitelty erikseen
desistanssin prosessia mies- tai naisvankien osalta, vaan haastateltavat kertoivat yleisesti rikostaustaisten elämäntapamuutoksen edistämiseen liittyvästä tukemisesta.
Työntekijöiden voidaan kuitenkin katsoa olevan näköalapaikalla rikostaustaisten elämäntapamuutokseen liittyen, sillä he ovat työssään tekemisissä runsaslukuisen kohderyhmän edustuston kanssa. On myös syytä tuoda esiin tutkijan ulkopuolinen rooli
sekä Rikosseuraamuslaitoksen toiminnasta, että kokemattomuus rikostaustaisten elämäntapamuutoksen edistämisestä. Näiden myötä virhetulkinnat ja johtopäätökset
ovat mahdollisia, vaikka tutkielmassa on pyritty mahdollisimman syvään ymmärrykseen niin alan käytänteistä, kuin työntekijöiden näkökulmista käsiteltävään ilmiöön.
Tutkielman tulosten luotettavuuden arviointi edellyttääkin tutkimusasetelman tiedostamista.
Tutkielman tulosten rikkaus tarjoaa runsaasti erilaisia jatkotutkimustarpeita.
Yhteiskuntapolitiikan näkökulmasta kysymykset sosiaalipalveluiden saatavuudesta
sekä sisällön laadullisesta vastaavuudesta asiakaskunnan tarpeisiin ovat keskeisiä, ja
rikostaustaisten desistanssin edistämiseksi tulisi sekä tutkimuksellisia että hallinnollisia voimavaroja siirtää desistanssia tukevien rakenteiden saamiseen desistanssiin
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pyrkivän yksilön elämään. Ehdotankin jatkotutkimusaiheiksi esimerkiksi vankilasta
vapautuvien sosiaalityöltä saamaa sosiaalista kuntoutusta: kuinka helposti sekä millaisella aikataululla sosiaalista kuntoutusta tarvitseva vapautuva vanki pääsee sosiaalisen kuntoutuksen piiriin, hänen mahdollinen asunnon tarve saadaan täytettyä, sekä
kuinka sujuvasti yhteistyö Rikosseuraamuslaitoksen sekä sosiaalitoimen välillä toimii.
Etenkin tulevan sote-uudistuksen myötä olisi syytä varmistaa, ettei sosiaalitoimelta
saatava tuki sitä tarvitseville desistanssin prosessiin pyrkiville ainakaan heikkene.
Myös kysymykset alueellisista eroista sosiaali- ja kuntoutuspalveluiden saatavuudessa ovat yksi tärkeä mahdollinen jatkotutkimusaihe.
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LIITTEET
LIITE 1

LIITE 2
TIEDOTE

Pyyntö osallistua kehittämishankkeeseen ja tutkimukseen ”Ammatilliseen kuntoutukseen
ohjausprosessin kehittäminen vankien työllistymisen edistämiseksi (AKO - hanke)”

Hyvä Rikosseuraamuslaitoksen työntekijä!
AKO - Ammatilliseen kuntoutukseen ohjausprosessin kehittäminen vankien työllistymisen
edistämiseksi kehittämis- ja tutkimushankkeessa kehitetään, pilotoidaan, arvioidaan ja
raportoidaan

työelämän

ja

koulutuksen

ulkopuolella

olevien

vankien/asiakkaiden

ammatilliseen kuntoutukseen ohjauksen malli. Hankkeessa saadaan uutta tietoa siitä, millaisilla
edellytyksillä rangaistustaan suorittaville vangeille mahdollistuu ammatilliseen kuntoutukseen
ohjaus vankiloissa. Hanke kartoittaa sekä ohjaukseen osallistuvien työntekijöiden että vankien
kokemuksia ja työskentelee yhdessä osallistuvien organisaatioiden kanssa.
Hankkeen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Hankkeen osatoteuttajana toimii
Rikosseuraamuslaitoksen Mikkelin ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimistot sekä
Laukaan, Sukevan ja Sulkavan vankilat. Hanketta rahoittaa Kansaneläkelaitos ja se toteutetaan
ajanjaksolla 1.2.2020 – 31.7.2022.
Tutkimushaastattelut

toteutetaan

yhteistyössä

yhteiskuntatieteiden

kandidaatti,

yhteiskuntapolitiikan maisteriopiskelija Simo Oikarisen kanssa (Jyväskylän yliopisto).
Oikarinen toteuttaa pro gradu -tutkielman haastatteluaineistosta. Hänen ohjaajanaan toimii
apulaisprofessori Sakari Taipale.
Sinua pyydetään tutkimukseen, koska osallistut ohjaustyöhön tai sen johtamiseen.
Haastattelemme yhteensä 10–15 rikosseuraamusalalla työskentelevää henkilöä. Tämän sivun
tiedote kuvaa tutkimusta ja siihen osallistumista. Jäljessä tulevassa tietosuojailmoituksessa
kuvaamme

henkilötietojen

käsittelyn

tässä

tutkimuksessa.

Haastattelut

toteutetaan

etäyhteyksin, esim. teams, ja niiden toteuttajana on Simo Oikarinen. Haastatteluajat ovat
joustavasti sovittavissa.
Vapaaehtoisuus
Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta
tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen milloin tahansa.

Tutkimuksen kulku
Haastattelut toteutetaan etähaastatteluina ja ne ovat kestoltaan noin 30–60 minuuttia.
Tutkimuksen kustannukset ja rahoitus
Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. AKO kehittämishanketta rahoittaa
Kansaneläkelaitos.

Tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimustulokset
Haastatteluja hyödynnetään ammatillisen kuntoutuksen ohjausprosessin mallinnuksessa ja
kehittämishankkeen toteutuksessa. Haastattelujen tavoitteena on selvittää ammatilliseen
kuntoutukseen liittyviä käytäntöjä rikosseuraamusalalla ja elämäntapamuutokseen pyrkivien
vankien tukemista vankiloissa. Yksittäistä työntekijää, eikä myöskään asiakas/vankia, ei voida
tunnistaa.
Hankkeen tulokset julkaistaan Simo Oikarisen pro gradu tutkielmassa ja muissa hankkeen
julkaisuissa, ja niistä tiedotetaan hankkeen päätösseminaarissa, julkaisuissa, blogissa,
kongressissa, sekä hankkeen toteuttajien omien viestintäkanavien kautta.
Lisätietojen antajan yhteystiedot
AKO-

hankkeen

projektipäällikkö,

JAMK

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

yliopettaja

Simo Oikarinen, JYU yhteiskuntapolitiikan maisteriopiskelija

Hankkeen verkkosivu: https://blogit.jamk.fi/ako/

Mia

Tammelin

LIITE 3
Taustoituskysymykset
1. Kuinka kauan ja minkälaisissa tehtävissä olet työskennellyt rikosseuraamusalalla? Entä
tässä vankilassa?
2. Kerrotko työstäsi? Mitä siihen kuuluu?

Teema 1: Elämänhallinta ja elämänmuutoksessa tukeminen
1. Onko sinun mielestäsi vangeilla elämänhallintaa liittyviä ongelmia tai haasteita?
2. Millaisia elämänhallintaan liittyviä ongelmia ja haasteita vangeilla on?
• Onko tiettyjä ryhmiä, jotka erottuvat elämänhallinnan ongelmien kasautumisen kautta?
• Tunnistavatko rikoksesta tuomitut itse ongelmia elämänhallinnassa?
3. Millaista apua tai tukea vangit tarvitsevat elämänmuutoksessa kohti rikoksetonta elämää?
4. Miten vankien tukeminen tai auttaminen näkyy työtehtävässäsi?
• Millaisia keinoja sinulla on tukea vankeja elämänmuutoksessa?
• Millaista vuorovaikutus on vankien kanssa?
5. Mikä on mielestäsi tärkeää vankien auttamisessa tai tukemisessa?
6. Onko mielestäsi vangeille tarjolla riittävästi tukea ja apua (vankilassa), ja vastaako se
heidän tarpeisiinsa?
• jos ei, niin millaista apua tai tukea he tarvitsisivat?
• Entä vapautumisen jälkeen, onko ns. siviilissä riittävästi palveluja?
7. Millaisia haasteita vankien auttamiseen ja tukemiseen liittyy?

Teema 2: Työllisyyden edistäminen
1.
2.
3.
4.

Millaisia työllistymiseen liittyviä ongelmia tai haasteita vangeilla on?
Millaisia haasteita vankien työllisyyden edistämisessä kohdataan?
Millaisena koet vankiloiden mahdollisuudet vaikuttaa vankien työkykyyn?
Onko joitain vankeja, ketkä eivät pääse osalliseksi työllisyyttä edistäviin toimiin tai jotka
eivät hyödy niistä?
• Erottuuko jokin ryhmä? Mikä? Mistä luulet, että tämä johtuu?

Teema 3: Vankilan Institutionaalinen muutos ja vangin yhteiskuntaan
integroitumisen edistäminen
1. Vankiloiden tehtäväksi on määrätty myös vangin elämänhallinnan ja yhteiskuntaan
sijoittumisen edistäminen. Miten suhtaudut vankilan kykyyn hoitaa näitä tehtäviä?
• Onnistuuko vankila tässä tehtävässään, jos ajattelet asiaa yleisellä tasolla?
• Jos ei – miten tätä voisi edistää? Mikä tätä hankaloittaa erityisesti
rikosseuraamusalalla?
2. Mitkä ovat suurimmat haasteet vankien yhteiskuntaan integroitumisessa?
3. Korostaisitko enemmän yhteiskunnan vai vangin omaa vastuuta yhteiskuntaan
integroitumisessa?

