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Osana opinnäytetyötä järjestettiin Helsingin vankilan päihteettömillä osastoilla ensimmäistä 
kertaa kaksi tietoisuustaitokurssia. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mitä kursseille osal-
listuneet vangit kertovat kurssien aiheuttamista kokemuksista, ajatuksista ja tunteista. Ko-
kemuksia tarkasteltiin etenkin päihderiippuvuuden, tunteiden sekä mielenterveyshäiriöiden 
näkökulmasta. Tavoitteena oli kehittää vankilan ohjelmatyötä, tutkia mitä vangit kertovat 
kursseihin liittyvistä kokemuksista ja selvittää, miten tietoisuustaidot tukevat päihteetöntä 
elämää.  

Tietoperustan tarkoituksena on antaa tietoa tietoisuustaidoista osana päihderiippuvuuden 
hoitoa sekä yleisemmin sen vaikutuksista. Tietoperustassa käydään läpi mitä tietoisuustaidot 
eli mindfulness tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on. Tunteille ja tunnesäätelylle on oma lukun-
sa. Päihderiippuvuutta, siihen liittyviä muita psykiatrisia sairauksia sekä päihderiippuvuuden 
hoitoa tarkastellaan omissa luvuissa. Vankilanäkökulma huomioidaan kaikessa. 

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jossa on arviointitutkimuksen piirteitä. Tutkimusaineis-
ton hankkimisessa hyödynnettiin triangulaatiota, jolloin saatiin monia eri näkökulmia aihee-
seen. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kurssien lopuksi osaa vangeista teemahaas-
tattelulla. Kursseista pidettiin havainnointipäiväkirjaa. Kaikki vangit vastasivat kurssin loput-
tua nimettömästi kyselyyn. Haastattelu oli olennaisin tiedonkeruumenetelmä, jota havain-
nointi ja lomaketutkimus täydensivät. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysi menetelmällä.  

Opinnäytetyössä kävi ilmi, että tietoisuustaitojen koettiin sopivan osaksi vankilan päihdekun-
toutusta. Kurssien teemat koettiin tarpeellisina, vaikka harjoituksilla oli suurempi vaikutus. 
Erityisesti tunteisiin ja ajatuksiin liittyvät teemat koettiin tärkeänä. Monien vankien psyykki-
nen hyvinvointi parani kurssin myötä vähentyneen ahdistuksen ja stressin myötä. Harjoitukset 
aiheuttivat rentoutuneen olon. Kurssilla kävi ilmi, että vangeilla on paljon stressiä, jota he 
eivät tunnista. Joidenkin vankien reaktiivisuus väheni ja he alkoivat enemmän ajattelemaan 
oman toiminnan seurauksia. Kurssi oli joillekin haastava ja se nostatti esiin vaikeita kokemuk-
sia ja tilanteita. Päihderiippuvuuteen tietoisuustaidot vaikuttivat enemmänkin välillisesti. 
Suuremmat vaikutukset olisivat todennäköisesti vaatineet enemmän omatoimista harjoitte-
lua, johon vangit eivät juurikaan olleet valmiita. 

Tietoisuustaitokursseja tullaan jatkossakin järjestämään vankilassa. Kurssia tulee kuitenkin 
kehittää sisällöllisesti ja se tulee järjestää yhteistyössä Vankiterveydenhuollon, vankilan psy-
kologien ja muun henkilökunnan kanssa. Vankilassa järjestetään tunneryhmiä ja opinnäyte-
työn perusteella niille on suuri tarve edelleen. Jatkossa voisi tutkia tietoisuustaitokurssien 
vaikutuksia laajemmin ja selvittää, voisiko kursseja järjestää osana valvottuna koevapautta. 

Asiasanat: Tietoisuustaidot, mindfulness, päihdekuntoutus, päihderiippuvuus, vankilan ohjel-
matyö 

  



 

 

 
Laurea University of Applied Sciences 
Management and Development of Social Rehabilitation 
and Health Promotion 
Master’s Thesis 

ABSTRACT 
 

 

Marianne Hulbekkmo  

Mindfulness as Part of Prison Substance Abuse Rehabilitation 
 
Year 2019 Pages 79 
 
As part of the thesis, two mindfulness courses were organized for the first time in the sub-
stance rehabilitation ward of the Helsinki prison. The purpose of the thesis was to find out 
what the prisoners who participated in the courses told about the experiences, thoughts and 
feelings of the courses. The experiences were examined from the point of view of addiction, 
emotions and mental disorders. The aim was to develop the prison treatment program, to 
investigate what the prisoners are telling about their experiences about the courses and to 
find out how mindfulness supports life without substances.  

The purpose of the theory part is to provide information on mindfulness skills as part of ad-
diction treatment and more generally on its effects. The theory part goes through what mind-
fulness means and what benefits it has. Emotions and emotional regulation has its own chap-
ter. Substance addiction, related psychiatric illness and addiction treatment has also its own 
chapter. The prison perspective is noticed in each chapter. 

The thesis is a qualitative research with features of evaluation research. Triangulation was 
used to obtain the research material, and it gave many different perspectives on the subject.  
The research material was collected by interviewing some prisoners at the end of the course 
with a theme interview. Another method of data collection that was used was observation. At 
the end of the course, all prisoners responded anonymously to the feedback questionnaire. 
The interview was the most important data gathering method complemented by observation 
and survey research. The interview material was analysed using content analysing. 
 
The thesis revealed that awareness skills were considered part of the prison's rehabilitation. 
Course topics were considered necessary even though the exercises had a greater impact. 
Especially themes related to emotions and thoughts were considered important. The 
psychological well-being of many prisoners improved with the course of reduced anxiety and 
stress. Mindfulness exercises resulted in a relaxed feeling. The course showed that prisoners 
had a lot of stress that they did not recognize. 
 
The results show that the reactivity of some prisoners decreased and they began to think 
more about the consequences of their own actions. The course was challenging for some, and 
it raised difficult experiences and situations. Courses also had an indirect impact on 
substance addiction. More impact would probably have required more self-directed training, 
but the prisoners were hardly ready for it.  
 
Mindfulness courses will continue to be held in prison. However, the course content should be 
developed and organized in cooperation with Prison Health Care, prison psychologists and 
other prison staff. There seems to be a strong need for emotional groups organized in prison. 
In the future, the effects of mindfulness courses could be explored more widely. In the future 
consideration should be given to whether mindfulness courses could be organized as part of 
integration of probationary. 
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1 Johdanto 
 

Tietoisuustaidot eli mindfulness on nykyhetkeen keskittymistä, havainnoimista ja läsnäoloa 

ilman tuomitsemista. Sen juuret ovat itämaisissa uskonnollis-filosofisissa traditioissa, medi-

taatiossa. Tutkimuksissa tietoisuustaitojen on osoitettu lievittävän aikuisten kroonista kipua, 

ahdistus- ja masennusoireita sekä stressiä. Sen on myös huomattu parantavan immuniteettia. 

Tutkimusnäyttö hyödyistä aikuisten terveyteen on lupaavaa ja lisääntynyt nopeasti viime vuo-

sina. Osa vaikutuksista ovat havaittavissa jo muutaman viikon harjoittelun jälkeen. (Raevuori 

2016, 1890.) Mindfulness-harjoittelulla on pitkät perinteet vankiloissa etenkin ulkomailla ja 

voisi olettaa, että se sopisi myös suomalaiseen vankilaympäristöön (Auty, Cope & Liebling 

2017, 694). 

 

Tämänhetkisen tiedon mukaan mindfulness osana terveydenhuoltoa on tehokasta, edullista, 

haittavaikutuksiltaan vähäistä ja se soveltuu monenlaisille potilaille. Eniten näyttöä on hyö-

dyistä aikuisten masennus- ja ahdistusoireiden, toistuvan masennuksen sekä kivun hoidossa. 

(Raevuori 2016, 1896.) Vangeilla on muuhun väestöön nähden enemmän masennusta ja ahdis-

tusta, joten mindfulnessin käyttäminen osana päihdekuntoutusta vaikuttaa perustellulta. 

Mindfulness voi myös tukea tunnetaitojen kehittymistä. Vankiloissa olevien vankien määrä 

vastaa pienen kunnan väkimäärää, mutta sairastavuudeltaan ja ikärakenteeltaan vangit ovat 

muusta väestöstä erittäin poikkeava ryhmä. Sairastavuus on 6-7-kertainen muuhun väestöön 

nähden. (Suistomaa 2014, 39.) Suomalaisten vankien keskimääräinen elinikä on 47-vuotta, kun 

muuten se on miehillä 77,5-vuotta. Merkittävimmät kuolinsyyt ovat itsemurhat ja väkivalta. 

Vankien terveydentila on huomattavasti muuta väestöä heikompi. Päihdeongelmat, mielen-

terveyden häiriöt, tapaturmien jälkiseuraukset ja maksatulehdukset ovat vangeilla hyvin ylei-

siä. (Suistomaa 2014, 15-16.)  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, mitä päihteettömien osastojen vangit kertovat 

mindfulness-kurssin aiheuttamista kokemuksista, ajatuksista ja tunteista. Vankien kuvailemia 

kokemuksia tarkastellaan ennen kaikkea päihderiippuvuuden, tunteiden sekä mahdollisten 

mielenterveyshäiriöiden näkökulmasta. Työssä on kartoittava ote eli sillä etsitään uusia näkö-

kulmia, selvitetään vähän tunnettuja ilmiöitä ja kehitetään hypoteeseja (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 134-135.) Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää suljetun vankilan päihde-

osastojen ohjelmatyötä, tutkia mitä vangit kertovat mindfulness kurssiin liittyvistä kokemuk-

sista ja miten mindfulness tukee päihteetöntä elämää. Junnila (2018, 13) asetti vankitervey-

denhuollon toiminnan ja organisoinnin arvioinnissa yhdeksi tavoitteeksi vankiterveydenhuollon 

ja vankiloiden kuntouttavan toiminnan kehittämisen moniammatilliseksi vankien tarpeista 

lähteväksi kokonaisuudeksi yhdessä vankiloiden ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Opinnäy-

tetyöllä pyritään kehittämään kuntouttavaa toimintaa yhteistyössä muiden vankilan toimijoi-

den kanssa. Mindfulness kursseja on tarkoitus jatkossakin järjestää osana vankilan toimintaa.  



 8 
  

 

 

Tämä opinnäytetyö on laadullinen eli kvalitatiivinen kehittämistyö, jossa on arviointitutki-

muksen piirteitä. Osana opinnäytetyötä vankilassa järjestettiin ensimmäistä kertaa kaksi 

mindfulness-ryhmää osana päihteettömien osastojen toimintaa. Ryhmät pohjautuivat MBSR- 

menetelmään, mutta sisältö oli suurelta osin opinnäytetyön tekijän rakentama. Toinen ryhmä 

kesti kahdeksan viikkoa ja toinen ryhmä neljä viikkoa. Kahdeksan viikon ryhmässä tapaamisia 

oli kerran viikossa ja neljän viikon ryhmässä kaksi kertaa viikossa. Jokaisessa tapaamisessa oli 

tietty teema, jonka ympärille teoria ja harjoitukset pohjautuvat. Opinnäytetyön aineisto ke-

rättiin palautelomakkeella, teemahaastattelulla ja havainnointipäiväkirjan avulla. Aineiston 

analyysimenetelmänä on sisällönanalyysi. 

 

Opinnäytetyön keskeiset käsitteet ovat tietoisuustaidot, mindfulness, päihdekuntoutus, päih-

deriippuvuus ja vankilan ohjelmatyö. Mindfulnessia tarkastellaan osana päihderiippuvuuden 

hoitoa. Lisäksi pohditaan tunteita mindfulnessin näkökulmasta. Päihdekuntoutukselle vanki-

lassa on oma osionsa. Teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on antaa tietoa tietoisuustai-

doista osana päihderiippuvuuden hoitoa, sekä sen vaikutuksista tunteisiin myös muualla kuin 

vankilaympäristössä. 

2 Tietoisuustaidot 
 

Tietoisuustaidot käsite on käännös englanninkielisestä sanasta mindfulness, joka on vakiintu-

nut käyttöön myös suomalaisessa kirjallisuudessa ja tutkimuksessa. Sanalle mindfulness ei ole 

suomenkielessä täysin sopivaa määritelmää. Tässä opinnäytetyössä käytetään paikoitellen 

sanaa tietoisuustaidot, koska se on vakiintunut käyttöön esimerkiksi Käypä hoito- suosituksis-

sa. Tietoisuustaitojen lisäksi hyväksyvä tietoinen läsnäolo on myös tavallinen suomennos. 

Mindfulnessin juuret ovat 2500 vanhassa itämaisissa uskonnollis-filosofissa traditioissa, erityi-

sesti buddhalaisuudessa. Tietoinen läsnäolo on tärkeä käsite myös kristinuskossa, juutalaisuu-

dessa, taolaisuudessa, hindulaisuudessa ja islaminuskossa (Stahl & Goldstein 2011, 37.) Var-

haisessa theravada buddhalaisessa koulukunnassa käytettiin tietoisuustaidoista paalinkielistä 

sanaa sati, joka tarkoittaa muistamista, tarkkaavaisuutta ja tietoisuutta (Riikonen & Toikka, 

2009,65.) 1970-luvulla kehitettiin MSBR (mindfulness-based stress reduction) menetelmä ja 

siitä on sen jälkeen johdettu muun muassa laajasti käytössä oleva kognitiivinen terapia MBCT 

(mindfulness-based cognitive therapy) sekä päihderiippuvuuden hoidossa käytetty MBRP 

(mindfulness-based relapse prevention). (Raevuori 2016, 1890-1891.) 

Mindfulnessin harjoittaminen ei taustoistaan huolimatta ole sidoksissa kulttuuriin, uskomuk-

siin tai uskontoon. Länsimaalaisessa tieteessä ja buddhalaisuudessa tietoisuustaidot määritel-

lään erilailla. Buddhalaisuudessa tavoitteena on kärsimyksestä vapautuminen ja tietoisuustai-

dot ovat yksi osa harjoituksista. Länsimaissa tietoisuustaidot eivät ole osa uskontoa tai filoso-

fiaa. Buddhalaisuudessa tietoisuustaitoihin liitetään oleellisena osana Buddhan opetukset 
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jatkuvasta muutoksesta, minuuttomuudesta eli anattasta sekä kärsimyksestä. Näitä element-

tejä ei korosteta länsimaalaisessa tietoisuustaitoharjoituksissa. Joissakin perinteissä ja uskon-

noissa keskittymisen apuvälineenä käytetään erilaisia mantroja, jotka puolestaan eivät kuulu 

länsimaalaiseen harjoitukseen. (Keng, Smoski & Robins 2011, 1042.) Toisaalta erään näkökul-

man mukaan mindfulnessin irrottaminen buddhalaisuudesta poistaa harjoitukselta tarkoituk-

sen. Kabat-Zinn (1990, 32) kirjoittaa, että jonkinlainen henkilökohtainen visio eli intentio on 

tarpeellinen harjoituksen jatkumisen ja hyödyttämisen kannalta. Intention eli tarkoituksen 

lisäksi asenne ja tarkkaavaisuus ovat tietoisuustaitojen osatekijöitä. Tarkkaavaisuudella tar-

koitetaan nykyhetken jatkuvaa sisäistä ja ulkoista tarkkailua ilman arvostelua. Asenteella 

puolestaan tarkoitetaan avointa, hyväksyvää ja uteliasta suhtautumista kokemukseen. (Shapi-

ro ym. 2006, 375-377.) 

Tietoisuustaidoilla eli mindfulnessilla tarkoitetaan nykyhetkeen keskittymistä hyväksyvästi, 

ilman arvostelua, arvottamista tai suodattamista. Myötätuntoinen suhtautuminen itseen ja 

muihin on olennainen osa mindfulnessia. (Riikonen & Minna, 2009, 66.) Tarkoitus on tarkkailla 

ja huomioida tietoisuutta, ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia. Mindfulness-meditaation tarkoi-

tus ei ole tyhjentää mieltä, vaan tarkoitus on ainoastaan olla tietoinen siitä mitä tapahtuu. 

Mindfulnessia harjoittamalla on mahdollista saada yhteys omaan kehoon ja tulla tietoiseksi 

mielen toiminnasta. Harjoitusten avulla kehitetään hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Tyypilli-

sesti keskitytään hengityksen aiheuttamiin tuntemuksiin. Harjoittelu voi auttaa tunnistamaan 

erilaisia tunnetiloja ja ajatuksia ja hyväksymään ne sellaisina kun ovat. Tarkoituksena on hy-

väksyä kehon tuntemukset ja antaa niiden olla olemassa mahdollisista hankalista tunteista 

huolimatta. Tuntemuksia ei tarvitse tukahduttaa, torjua tai muuttaa. Hyväksyvässä tietoisessa 

läsnäolossa opetellaan olemaan tarrautumatta mihinkään ja hyväksytään, että mikään ei ole 

pysyvää. Hyväksyntä ei kuitenkaan tarkoita alistumista negatiivisille asioille, vaan se on aktii-

vista toimintaa. Jos harjoitus tuntuu hankalalta, voi ajatella, että ehkä se onnistuu paremmin 

huomenna. Tuntemusten avulla voi hyväksyä itsensä ja ajatella, että saa olla juuri se mitä on. 

(Pennanen 2014, 97-100.) 

Metakognitio liitetään usein tietoisuustaitoihin. Sillä tarkoitetaan tietoisuutta kognitiivisista 

toiminnoista kuten ajattelusta, oppimisesta tai tietämisestä. (Campridge Assesment 2017.) 

Toisinaan metakognition ymmärretään tarkoittavan ajatusten ajattelua, jota mindfulness 

puolestaan ei ole. Metakogniton avulla ihminen kykenee tarkastelemaan vaikeita tuntemuksia 

ja asioita, kuten ahdistusta, masennusta tai päihderiippuvuutta samaistumatta niihin ja mää-

rittelemättä itseään niiden kautta. (Shapiro ym. 2006, 378.) Toisaalta esimerkiksi Holmberg 

(2005, 81) näkee, että mindfulness on eri asia kuin metakognitio, koska tietoisuustaidoissa 

oleellinen osa on kokemuksen havainnointi ilman arviointia, sekä havainnointi ilman mielen 

sisältöön uppoamista ja analysointia.  
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Tavallisia harjoituksen aikana syntyviä metakognitiivisia oivalluksia voivat olla esimerkiksi 

ymmärrys siitä, että iso osa ajattelustamme on kokemusten kautta ehdollistunutta eikä vält-

tämättä totta. Henkilö saattaa myös ymmärtää, että miellyttäviä ja epämiellyttäviä ajatuksia 

ja tunteita tulee ja menee halusimme sitä tai emme. Ymmärrys ajatusten ja tunteiden väliai-

kaisuudesta, sekä samaistumattomuus ajatuksiin ovat myös tavallisia oivalluksia. Tulemalla 

tietoiseksi siirrytään pois automaattiohjauksesta eli totunnaisista reaktioista, jolloin ihminen 

voi valita reagointitapansa. Mindfulness on ikään kuin automaattiohjauksen vastakohta. 

(Holmberg 2005, 77-78.)  

Tutkimusten mukaan jo muutaman viikon säännöllisellä harjoittelulla näyttäisi olevan myön-

teisiä vaikutuksia aikuisten terveyteen. Mindfulness toimii erityisesti kroonisen kivun, masen-

nuksen ja ahdistuksen hoidossa. Esimerkiksi lievien ja keskivaikeiden masennusoireiden hoi-

dossa mindfulnessilla on saavutettu samanlaisia hoitotuloksia kuin masennuslääkkeillä.  Mind-

fulnessin on todettu myös lievittävän stressiä ja negatiivisia tunnetiloja sekä parantavan elä-

mänlaatua. Harjoittelun tuloksena sydän- ja verisuonitautipotilailla on havaittu kliinisesti 

merkittävää verenpaineen laskua ja syöpäpotilailla elämänlaadun paranemista. (Raevuori 

2016, 1893.) Vankien yleisin mielenterveyden häiriö on päihderiippuvuudet ja toiseksi yleisin 

persoonallisuushäiriö (Suistomaa 2014, 16.) Persoonallisuushäiriöitä on monenlaisia, mutta 

erityisesti epävakaan persoonallisuushäiriön yhtenä hoitomuotona suositellaan käytettäväksi 

mindfulnessia (Käypä hoito 2015; Huttunen 2017a.) Mindfulnessin harjoittamisen on tutkimuk-

sissa havaittu myös lievittävän psoriaksen oireita, kroonista tulehdusta ja pitkäaikaista unet-

tomuutta. Lisäksi sen on havaittu tukevan tavallista hoitoa paremmin tupakoinnin lopettamis-

ta. (Raevuori 2016, 1893.) 

Hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittaminen eroaa rentoutumisharjoittelusta. Mindfulness 

harjoittelu perustuu parantuneeseen kykyyn prosessoida tunteita, joka puolestaan vaikuttaa 

kykyyn hallita stressiä. Harjoittelun myötä kehittyy taito hyväksyä myös sairaudet ja muut 

elämän laatua heikentävät tekijät osaksi elämää. Rentoutusharjoittelulla on monia samoja 

terveyshyötyjä kuin mindfulnessilla: immuunipuolustusjärjestelmä vahvistuu, stressihor-

monitasot laskevat sekä positiivinen vaikutus krooniseen kipuun. Tutkimusten mukaan mind-

fulnessin harjoittaminen vähentää häiritseviä ajatuksia ja murehtimista ja samaa vaikutusta 

ei ole rentoutusharjoituksilla. (Lehto & Tolmunen 2008, 42-43.) Mindfulness-harjoitusten ai-

kana ei ole tavoitteena saavuttaa esimerkiksi rentoutunutta ja stressaamatonta mielentilaa, 

vaikka usein ihmiset kokevat harjoitusten jälkeen olonsa rentoutuneeksi. Harjoittelulle itses-

sään on hyvä olla tavoite, mutta harjoitusten aikana tavoitteen saavuttamisen tavoittelu voi 

häiritä harjoitusta. 
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2.1 Tunteet 
 

Kaiken käyttäytymisen perusta on  ihmisen biologinen tila, fyysinen toiminta, ajattelu sekä 

tunteet. Ne kaikki ovat yhteydessä toisiinsa ja muutos yhdessä saa aikaan muutoksen kaikissa 

muissakin. Tunteet ohjaavat osittain ihmisen toimintaa, vaikuttavat valintoihin ja ovat oleel-

linen osa psyykkistä toimintaa. Tunne muodostuu fysiologisen tilan perusteella, yksilön aja-

tuksista ja asennoitumisesta sekä fyysisestä toiminnasta ja sosiaalisista tapahtumista. Tunne 

syntyy aina ihmisen ja ympäristön yhteisvaikutuksesta, joko tietoisesti tai tiedostamatta. 

Tunteet ohjaavat ihmisen käytöstä säätelemällä keskus- ja ääreishermoston tilaa sekä käyt-

täytymistä. Tunteiden tavoitteena on tehostaa toimintaa automaattisesti tilanteissa, joihin 

liittyy uhkia tai mahdollisuuksia. Tunteiden voimakkuus vaihtelee ja ne ovat jatkuvasti muut-

tuvia. Niiden kesto on kuitenkin rajallinen ja se erottaa tunteet pidempiaikaisista mielialois-

ta. (Katajainen, Lipponen & Litovaara 2006; Nummenmaa 2016.) Tunteiden syntyminen kertoo 

asian tärkeydestä ja merkityksellisyydestä, jonka vuoksi tunteet liittyvät aina ihmisen moti-

vaatioon toimia (Myllyviita 2016, 19.) 

 

Tapa kokea tunteita on yksilöllinen ja siihen vaikuttaa henkilön kieli, kulttuuri, kasvu ja kehi-

tys. Yksilön elämänhistoria vaikuttaa siihen, miten ja minkälaisia tunteita kokee. Jokainen 

kokee esimerkiksi ilon tunteen omalla tavallaan, vaikka jokainen on varmasti joskus kokenut 

ilon tunnetta. Kaikki tunteet eivät tule tietoisuuteen, mutta silti ne voivat vaikuttaa käyttäy-

tymiseen. Ihminen ei aina osaa nimetä kokemaansa tunnetta tai ole tietoinen sen vaikutukses-

ta käyttäytymiseen. (Katajainen, Lipponen & Litovaara 2006.) Ihmisellä on tietyt perustun-

teet, joista jokaisella on omat tehtävänsä. Ilmeiden ja muun sanattoman viestinnän perus-

teella ihmiset tunnistavat perustunteet länsimaisissa ja ei-länsimaalaisissa kulttuureissa. Pe-

rustunteita ovat mielihyvä, pelko, viha, inho, suru ja hämmästys. Mielihyvä liikuttaa ihmistä 

kohti asioita ja auttaa tyydyttämään perustarpeet, kuten syömisen, juomisen, lisääntymisen, 

nukkumisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen. Pelko ohjaa poispäin ja auttaa välttämään fyysis-

tä tai psyykkistä hyvinvointia uhkaavista asioista. Viha laittaa ihmisen toimimaan ja sen teh-

tävänä on suojella ihmisen läheisiä ja itseä. Inho ohjaa välttämään haitallisia asioita. Suru 

hidastaa ihmisen toimintaa ja sen ilmaiseminen lisää muiden myötätuntoa. Hämmästys aihe-

uttaa toiminnan keskeyttämisen, silloin kun havainto ei vastaa odotuksia. Se myös auttaa 

meitä sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen. Perustunteiden lisäksi ihminen tuntee paljon 

muitakin tunteita, jotka ovat perustunteiden alatyyppejä tai niiden yhdistelmiä. (Myllyviita 

2016, 21-24.) 

 

Tunteet voidaan jakaa primaari ja sekundaaritunteisiin. Primaaritunteet ovat tarkoituksen-

mukaisia kussakin tilanteessa. Esimerkiksi viha voi olla primaaritunne, kun itselle tärkeää 

henkilöä tai itseä on loukattu. Sekundaariset tunteet syntyvät ihmisen pyrkiessä suojautu-

maan ensisijaisilta tunteilta. Ne syntyvät pyrkimyksestä hallita ja arvioida primaarisia tuntei-
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ta ja usein ne lisäävät tunteisiin liittyvää epämukavuutta. Tietoisuustaitojen avulla voi oppia 

tunnistamaan primaari ja sekundaaritunteet. (Myllyviita 2016, 21-24.) 

 

Tunteet ilmenevät samaan aikaan kehossa ja mielessä. Kehon tuntemukset näkyvät ilmeinä, 

eleinä ja käytöksenä. Keholliset tuntemukset, jotka liittyvät tunteisiin ovat automaattisia ja 

tapahtuvat yleensä tiedostamatta. Kehon reaktioiden tiedostaminen saa ihmisen ymmärtä-

mään, että nyt koen jotakin tunnetta, jonka jälkeen sille annetaan nimi. (Myllyviita 2016, 19-

20.) Mielessä tunteet ilmenevät nopeina välähdyksinä, elämyksinä, ajatuksina ja mielentiloi-

na. Tunteet ovat toiminnan yllykkeitä, motivaation yksi perusta ja ne vaikuttavat voimakkaas-

ti ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen. Tunteiden säätelytaito ja myönteiset tunteet lisäävät 

hyvinvointia, vaikuttavat positiivisesti terveyteen ja parantavat toimintakykyä. Toistuva kiel-

teisten tunteiden kokeminen on merkittävä riskitekijä psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle. 

Tunnistamalla tunteen, voi valita miten niiden perusteella toimii. Mindfulnessin harjoittami-

nen lisää tunnetaitoja. Se lisää tietoisuutta tunteista, kykyä säädellä tunteita ja auttaa käsit-

telemään niitä rakentavalla tavalla. Jotta voi ymmärtää toisen tunteita, tulee ensin tunnistaa 

omat tunteet. Mindfulnessin harjoittamisen on todettu kehittävän kykyä tunnistaa myös toi-

sen tunteita. (Klemola 2015, 154-158; Nummenmaa 2016.)  

2.2 Tunteiden säätely 

Tunnejärjestelmä pystyy säätelemään käyttäytymistä todella nopeasti. Tunteet ovat auto-

maattisia, mutta ne eivät ole refleksien tyyppisiä muuttumattomia toimintaohjelmia. Ihminen 

pystyy säätelemään omia tunteitaan. Tunnejärjestelmän häiriöt liittyvät usein vakaviin psyki-

atrisiin häiriöihin, kuten masennukseen ja skitsofreniaan. Tunnesäätely liittyy olennaisesti 

myös päihderiippuvuuteen. (Nummenmaa 2016.) 

Tunteet vaikuttavat myönteisesti yksilön ja yhteisöjen elämään. Ne auttavat selviytymään 

vaaratilanteista, ohjaavat tarkkaavaisuutta, tukevat muistia ja oppimista, tiedottavat tärkeis-

tä sosiaalisista suhteista sekä tapahtumista, edistävät auttamiskäyttäytymistä, vahvistavat 

ryhmään kuuluvuuden tunnetta ja selkiyttävät ryhmässä olevia rooleja. Tunteista ja niihin 

liittyvistä myönteisistä vaikutuksista hyötyminen edellyttää tunteiden säätelyä. Tulemalla 

tietoiseksi tunteista, voi niitä säädellä tahdonalaisesti. Tunnesäätelyjärjestelmän ansiosta 

ihmisen ei tarvitse reagoida tunteeseen automaattisesti. Esimerkiksi pelästyessään jännittä-

vää kohtausta elokuvassa, ihminen pystyy tietoisen tunnesäätelyn avulla järkeilemään ja 

päättelemään, että hän on turvassa ja näin pelon tunne vaimenee. Vastasyntyneen käyttäy-

tyminen perustuu tunteiden automatiikkaan ja kyky tunteidensäätelyyn opitaan yksilönkehi-

tyksen myötä lapsen ja vanhemman välissä vuorovaikutuksessa. Tunteiden säätelyllä on kui-

tenkin myös biologinen perusta. (Nummenmaa 2016; Kokkonen & Kinnunen 2008.) 

Tunteiden säätelyllä pyritään vähentämään tunteiden stressaavuutta, ehkäisemään ei toivot-

tua käyttäytymistä ja mahdollistamaan yksilön tunne-elämän joustavuus ja avoimuus. Tuntei-
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ta säätelemällä saadaan aikaan tunteisiin liittyviä fysiologisia prosesseja ja sisäisiä tunnetilo-

ja, ylläpidetään niitä sekä vaikutetaan niiden kestoon, voimakkuuteen ja mahdollisesti kes-

toon. Tietoinen ja tiedostamaton tunteidensäätely kohdistuu tunteiden aiheuttamiin fysiologi-

siin ilmiöihin, tunteisiin liittyvään käytökseen tai omakohtaiseen tunnekokemukseen. (Kokko-

nen & Kinnunen 2008.) 

Tunnesäätely voi olla ongelmallista silloin, kun yksilöllä on vaikea muokata tunnekokemusta 

ja ilmaisua tilanteen asettamiin vaatimuksiin. Emotionaalinen kiihtymys myös vaikuttaa ihmi-

sen ajatteluun ja toimintaa. Tällöin olemassa olevat tunteidenhallinta järjestelmät toimivat 

epätarkoituksenmukaisesti ja tunteet suuntautuvat kohti epätarkoituksenmukaista päämää-

rää. Tällöin tilanne voi johtaa epätoivottuun käytökseen ja lopputulokseen. Erään näkemyk-

sen mukaan tunnesäätely voidaan nähdä prosessina, jolloin yksilö vaikuttaa tunnekokemuk-

seen eri keinoin eri vaiheissa. (Nummenmaa 2016.) Sen mukaan ihminen voi ennakoivasti vai-

kuttaa tunteen syntyyn turvautumalla tilannesidonnaisiin strategioihin, kuten siirtämällä 

huomion muualle tai arvioimalla tilanteen uudelleen. Tunteen jo synnyttyä yksilöllä on käy-

tössä reaktiosidonnaisia strategioita, jotka liittyvät käyttäytymiseen ja ajatuksiin sekä tietoon 

ja mielikuviin. Tunteiden säätelystrategioita vaikuttaisi olevan enemmän niillä ihmisillä, jotka 

pystyvät erottelemaan kielteiset tunteet toisistaan. Määrää olennaisempaa on kuitenkin se, 

mitkä säätelystrategioista ovat terveyden näkökulmasta suotuista tai epäsuotuisia. Kielteisten 

tunnekokemusten märehtiminen ja tunteiden tukahduttaminen ovat terveyden kannalta uh-

kaavia. Päihteiden väärinkäyttö, ongelmasyöminen ja suojaamaton seksi ovat myös tunteiden 

säätelystrategioita, jotka ovat terveydelle haitallisia. (Kokkonen & Kinnunen 2008.) 

 

Tietoisuustaidoissa huomio suunnataan aistien tuottamiin aistimuksiin ja mieleen vain huomi-

oimalla ne, ei reagoimalla niihin tai arvioimalla niitä. Lisäksi huomion kohteeseen kuuluu ke-

hon aistimukset, mieliala ja tunteet. (Klemola 2015, 164-165.) Tunteiden säätelyn perusta on 

läsnäolo ja pysähtyminen, joita voidaan harjoittaa tietoisuustaitojen avulla. Mindfulnessin 

tarkoitus ei ole rentoutua tai tyhjentää mieltä, vaan se on ikään kuin asioiden tarkastelua 

etäämmältä, jotta ihminen voi nähdä missä on ja mitä itsessä tapahtuu kyseisellä hetkellä. 

Tietoisuustaitojen avulla voi tutustua itseensä pysähtymällä katsomaan omia mielen sisältöjä 

ja kehon tuntemuksia. Harjoittelun avulla voi oppia tunnistamaan myös tiedostamattomia 

tunteita ja ajatuksia. Käytöksen muuttamisen perusta on tietoisuus omista tunteista ja aja-

tuksista, jotka ohjaavat nykyistä käytöstä. Tietoisuustaitojen avulla voi oppia ymmärtämään, 

että tunteet muuttuvat kokoa ajan, ne syntyvät, kasvavat, saavuttavat huippunsa ja laskevat.  

(Myllyviita 2016, 30-32.) Eräässä tutkimuksessa tutkittiin mindfulnessin harjoittajia aivojen 

magneettitutkimuksella ennen ja jälkeen kurssia. Tutkimuksen mukaan kahdeksan viikon tie-

toisuusharjoittelu muutti tutkittavien reaktiota tunteita herättäviin ärsykkeisiin rauhallisem-

maksi ja levollisemmaksi. (Desbordes ym. 2012.) 
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2.3 MBSR eli Mindfulness Based Stress Reduction 

Lääketieteen emeritusprofessori Jon Kabat-Zinn perusti 1970-luvulla Massachusettsin yliopis-

ton lääketieteelliseen tiedekuntaan stressiklinikan ja tietoisuustaitokeskuksen, jossa harjoite-

taan mindfulnessia stressinhallintaan perustuvalla MBSR (mindfulness-based stress reduction) 

menetelmällä. Kabatt-Zinniä voidaan pitää tietoisuustaitojen tutkimuksen pioneerina länsi-

maalaisen lääketieteen piirissä. (Keng, Smoski & Robins 2011, 1042.) Hän harjoittaa itse zen-

meditaatiota. MSBR on länsimaisessa terveydenhuollossa eniten käytetty menetelmä ja siitä 

on johdettu erilaisia menetelmiä. Alun perin Kabat-Zinn perusti klinikan kroonisille kipupoti-

laille. Menetelmä toimi, jonka seurauksena sitä alettiin tutkimaan enemmän ja käyttämään 

muun terveydenhuollon tukena. MSBR-menetelmää käytetään etenkin erilaisten psyykkisten 

sairauksien ja tilojen, kuten masennuksen, ahdistuksen, paniikkihäiriöiden, stressin ja kivun 

hoitoon. (Pennanen 2014, 96-101.) 

Kabat-Zinnin luoma menetelmä on kahdeksan viikon mittainen. Ryhmä kokoontuu kerran vii-

kossa ja alkuperäisessä ohjelmassa osallistujat sitoutuvat harjoittelemaan 45 minuuttia päi-

vässä. MBSR-menetelmässä on kolme eri harjoitusta: kehomeditaatio, istumameditaatio ja 

tietoinen liike eli jooga. Jokaisessa harjoituksessa kehitetään hyväksyvää tietoista läsnäoloa 

tarkkailemalla nykyhetkeä. Harjoitukset ovat yksinkertaisia, mutta harjoittelu itsessään voi 

olla haastavaa. (Pennanen 2014, 96-101.) Tietoisuustaitoihin perustuvan stressinhallintaoh-

jelma pitää sisällään muodollista harjoittelua ja harjoittelua tavanomaisissa tilanteissa. Muo-

dollisessa harjoittelussa istutaan tai liikutaan tietoisesti havainnoiden hengitystä ja kehon 

tuottamia tuntemuksia. Harjoittelu tavanomaisissa tilanteissa pitää sisällään tavanomaisten 

arkipäivän tilanteet, jolloin havainnoidaan mielen sisältöjä, tunteita ja tuntemuksia suoritta-

essa tehtäviä, jotka ovat normaalisti luonteeltaan automaattisia. (Lehto & Tolmunen 2008, 

43.) 

Kabatt-Zinn (2013, 21-34) määrittelee tietoisen läsnäolon harjoittamisen peruspilareiksi ar-

vostelemattomuuden, kärsivällisyyden, aloittelijan mielentilan, luottamuksen, yrittämisestä 

luopumisen, hyväksymisen, irti päästämisen sekä sitoutuneisuuden, kurinalaisuuden ja päät-

täväisyyden. Arvostelemattomuudella tarkoitetaan puolueetonta suhtautumista omiin koke-

muksiin. Jotta arvostelemattomuus voidaan saavuttaa, tulee henkilön olla tietoinen jatkuvas-

ta arvostelemisesta ja hänen täytyy oppia olemaan jatkuvasti reagoimatta sisäisiin ja ulkoisiin 

tapahtumiin. Esimerkiksi päihderiippuvaisille reagoimattomuuden harjoittelu voi auttaa ole-

maan päihteidenkäytön halun kanssa. Kärsivällisyyden avulla opetellaan hyväksymään mielen-

vaeltelu, levottomuus, pelko ja muut mahdolliset haasteet. Aloittelijan mielentilalla tarkoite-

taan asennetta, joka näkee aivan kaiken kuin näkisi asiat ensimmäistä kertaa. Tietoisuushar-

joitusten oleellinen osa on myös luottamuksen kehittäminen omaan itseen ja omiin tuntemuk-

siin sen sijaan, että ohjausta etsitään aina itsensä ulkopuolelta. Yrittämisestä luopuminen ja 

hyväksyminen tarkoittaa sitä, että nähdään ja hyväksytään asiat sellaisina kuin ne hetkestä 
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toiseen ovat, eikä harjoituksessa pyritä saavuttamaan mitään. Irti päästämisellä irtaudutaan 

tarkoituksellisesti taipumuksesta korostaa kokemuksen tiettyjä osia tai suhtautua kieltävästi 

toisiin. Takertumisen kohteista päästetään irti. Ilman sitoutuneisuutta, kurinalaisuutta ja 

päättäväisyyttä  harjoituksen tuomia hyötyjä ei voi saavuttaa. Ne luovat pohjan motivaatiolla 

harjoittaa.  

MSBR menetelmässä opetellaan kohtaamaan stressi tietoisesti automaattisen reagoinnin si-

jaan. Stressireaktion voi aiheuttaa sisäiset tai ulkoiset stressitekijät, jotka puolestaan aiheut-

tavat tunteita ja toimintoja. Stressireaktio tapahtuu itsestään ja tiedostamattomasti, mutta 

on mahdollista opetella myös tietoinen stressireaktio, joka on terveellisempi vaihtoehto stres-

sireaktiolle. Tietoinen stressireaktio pitää sisällään sopeutuvia eli adaptiivisia selviytymiskei-

noja verrattuna virheellistä sopeutumista tarkoittaviin keinoihin. Virheellisellä sopeutumisella 

tarkoitetaan itselle haitallista käyttäytymistä, kuten liiallista työntekoa, yliaktiivisuutta, 

ylensyöntiä ja riippuvuuksien kehittämistä. Tietoisen läsnäolon avulla voi hallita ja muuttaa 

niitä hetkiä, joissa usein reagoi kiihtyneesti ja joihin sopeudutaan virheellisesti. Vaikeitakin 

asioita voi kokea ilman haitallisia seurauksia, jos tilanne tulkitaan asianmukaisesti. (Kabat-

Zinn 2007, 322-342; Korkeila 2008, 684.) 

2.4 MBCT eli Mindfulness Based Cognitive Therapy 

Segal, Williams ja Teasdale (2013) ovat kehittäneet tietoisuustaitoihin perustuvan kognitiivi-

sen terapian (mindfulness based cognitive therapy eli MBCT). Sillä pyritään vähentämään ma-

sennuksen uusiutumisriskiä potilailla, joilla on toistuvaa masennusta. Menetelmä on ryhmä-

muotoinen ja hoito-ohjelman kesto on kahdeksan viikkoa. Ohjelma muodostuu kerran viikossa 

tapahtuvista ryhmätapaamisista ja päivittäisestä itsenäisestä harjoittelusta. Keskeisintä on 

meditaatioon pohjautuvat harjoitukset. Siihen sisältyy myös neljä tukikäyntiä seuraavan vuo-

den aikana.  (Lindfors 2014.)  

Depressiorelapsi eli masennuksen uusiutuminen edellyttää, että mielialan laskiessa ja stressin 

yhteydessä, aiemmille masennusjaksoille tyypilliset ajattelumallit aktivoituvat uudelleen. 

Uudelleen aktivoituminen ei ole tietoinen päätös. Ajattelumallit ovat yleensäkin automatisoi-

tuneita, ennalta tuttuja ja vailla tietoista päätöstä ja valintaa. Ensimmäiset masennusjaksot 

liittyvät usein merkittäviin ja vaikeisiin tapahtumiin, jotka luovat stressiä. Masennuksen uu-

siutuessa stressitekijöillä on pienempi osuus, jolloin depressio-oireilu alkaa helpommin. Jois-

sakin tapauksissa negatiivinen ajattelu- ja kokemusmalli alkaa aktivoitua matalan mielialan 

yhteydessä automaattisesti ilman merkittäviä stressitekijöitä. (Tiainen & Tirri-Ollikainen 

2004, 26.) MBCT:n avulla pyritään tunnistamaan masennukselle altistavia mielensisältöjä ja 

prosessointitapoja. Tavoitteena on vähentää kielteisyyttä, opettaa potilas tunnistamaan mie-

lialaoireitaan ja motivoida toimimaan tavoilla, jotka tuottavat mielihyvää myös pitkällä aika-

välillä. (Lindfors 2014.) Tavoitteena on auttaa osallistujia kohtamaan kaikenlaiset tunteet ja 
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mielentilat ilman, että ne johtavat masennukseen. Tarkoitus ei kuitenkaan ole päästä kieltei-

siksi koetuista tunteista eroon. (Segal ym. 2013, 408.) 

 

MBCT:n tehoa on tutkittu ja sen on todettu olevan toimiva hoitomuoto masennuksen uusiutu-

misen ehkäisyssä. Erään tutkimuksen mukaan masennus uusiutui 38 prosentilla MBCT-

interventioon osallistuneista 60 viikon seurannassa. Interventioon osallistumattomista masen-

nus uusiutui 49 prosentilla. Depression Käypä hoito-suositusten (2016) mukaan keskivaikean ja 

vaikean masennuksen hoidossa tietoisuustaitoihin perustuva terapiamuoto on yksi keskeisim-

mistä hoitomuodoista. Tietoisuustaitojen harjoittaminen on hyödyllistä etenkin masennuksen 

uusiutumisen ehkäisyssä. Lievien ja keskivaikeiden masennusoireiden yhteydessä mindfulness-

harjoittelun vaikutus on suunnilleen sama kuin masennuslääkkeillä saatu hyöty (Raevuori 

2016, 1893.) Tutkimusten mukaan kahdeksan viikon kurssin aikana osallistujien masennus, 

ahdistus, ongelmien ”märehtiminen”, unettomuus ja jännittyneisyys vähenivät. Kyky elää 

hetkessä, myötätunto itseä ja muita kohtaan, keskittyminen, resilienssi ja optimismi lisään-

tyivät. (Segal ym. 2013, 410.)  

2.5 MBRP eli Mindfulness Based Relapse Prevention 
 

Tietoisuustaitoja käytetään myös relapsinehkäisymenetelmänä, jota kutsutaan nimellä MBRP 

(Mindfulness- Based Relapse Prevention). Se on tarkoitettu päihdekuntoutuksen aloittaneille 

henkilöille raittiina pysymisen tueksi. Menetelmä perustuu kognitiivis-behavioraalisiin relap-

sinehkäisytaitoihin sekä mindfulness-harjoituksiin. Kyseessä on kahdeksan viikon strukturoitu 

kurssi, jossa on tavallisesti 8-10 osallistujaa. Ryhmä tapaa kerran viikossa ja jokainen tapaa-

minen kestää noin kaksi tuntia. Tapaamisten alussa ja lopussa tehdään tietoisuustaitoharjoi-

tus. Osallistujat sitoutuvat tekemään harjoituksia päivittäin. Jokaisessa tapaamisessa on tee-

ma, jonka ympärille ohjelma muodostuu. Teemoina on muun muassa automatisoituneiden 

toiminta- ja ajattelumallien merkitys retkahduksessa, sekä  potilaiden päihteidenkäytön ha-

luun liittyvät tekijät ja niihin reagoiminen. Lisäksi teemoihin kuuluu esimerkiksi tietoisuustai-

dot retkahdusriskitilanteissa, omien vahvuuksien löytäminen ja vahvistaminen, päivittäinen 

harjoittelu osana arkea sekä päihteettömyyttä tukevan verkoston kokoaminen ja merkitys. 

Ajatusten merkitys retkahduksessa on myös oleellinen osa kurssia. Potilaita opetetaan suhtau-

tumaan ajatuksiin ”vain ajatuksina”. Ohjaajat ovat koulutettuja ja harjoittavat myös itse 

mindfulnessia. (Grant ym. 2017.) 

 

Kurssin tarkoituksena on auttaa tunnistamaan tunteita ja oppia sietämään epämukavuuksia 

tunne-elämässä ja fyysisessä olemuksessa sen sijaan, että ongelmiin reagoidaan automaatti-

sesti ja nopeaa helpotusta saadakseen. Tavoitteena on, että potilas oppii kullakin hetkellä 

addiktiokäyttäytymisen taustalla olevat ajattelumallit, pysähtymisen valintahetkellä sekä 

tietoiseksi tulemisen tekojen motiiveista ja seurauksista. (UCSD Center for Mindfulness.) Li-
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säksi tavoitteena on kannustaa potilasta rakentamaan elämäntapa, joka tukee päihteettö-

myyttä ja hyvinvointia pitkällä aikavälillä (Grant ym. 2017.)  

 

MBRP- menetelmän on osoitettu 12 kuukauden seurannassa vähentävän huumeiden käyttöä 

sekä runsasta alkoholinkäyttöä. Tietoisuusharjoitustaidot voivat tukea päihteettömyyttä pit-

källä aikavälillä vahvistamalla kykyä huomata päihteidenkäyttöön liittyviä ajatusmalleja ja 

selvitä epämukavista haluista. (Kuyken, Warren & Taylor 2016.) Alkoholi- ja huumeriippuvuuk-

sien hoidossa mindfulnessin on osoitettu kuuden kuukauden seurannassa olevan retkahduksen 

ehkäisyssä kognitiivisen käyttäytymisterapian veroista. 12 kuukauden seurannassa mindfulnes-

sin harjoittamisen todettiin olevan tehokkaampi, kuin kognitiivinen käyttäytymisterapia. 

MBRP-potilailla oli merkitsevästi vähemmän päihteiden käyttöpäiviä ja enemmän runsaan 

alkoholinkäytön vähentymistä. Mindfulness voi monipuolistaa päihdehoidon sisältöä kustan-

nustehokkaalla tavalla ja vahvistaa päihdehoidon vaikuttavuutta. (Bowen, Witkiewitz & Cli-

fasefi 2014.) 

2.6 Tietoisuustaidot vankilassa 
 

Vankien terveydenhuoltoon, hyvinvointiin ja ennalta ehkäisevään toimintaan kannattaa pa-

nostaa vankila-aikana, koska he joutuvat olosuhteiden vuoksi olemaan päihteettömiä tai aina-

kin päihteiden saaminen on haastavampaa kuin siviilissä. Vankeusaika on myös otollinen esi-

merkiksi terveyttä edistäville ryhmille ja omahoidon edistämiseen. (Junnila 2018, 43.) Toi-

saalta vankien alhainen koulutustaso, luki- ja kirjoitusvaikeudet, kommunikaatio-ongelmat ja 

sairaudet, kuten päihderiippuvuus ja persoonallisuushäiriöt heikentävät heidän mahdollisuuk-

sia ilmaista toiveita ja vaatimuksia terveyden hoitamiseen ja ylläpitämiseen liittyen. Vankien 

motivaation puuttuminen saattaa heikentää mahdollisuuksia toteuttaa pysyviä elämäntapa-

muutoksia, jotka voisivat johtaa pitkäkestoisempiin tuloksiin. Erityisesti toistuviin lyhyitä 

vankilajaksoja suorittaviin vankeihin on vaikea saada pysyvää otetta. (Suistomaa 2014, 17.) 

Vuoden 2018 tietojen mukaan vankilasta vapautuneiden uusintarikollisuus oli hieman nousus-

sa. Yhden vuoden perusteella ei tosin voida vielä sanoa, onko muutos nouseva vai onko kyse 

satunnaisvaihtelusta. Yhtenä mahdollisena syynä uusimisrikollisuuden nousulle on pidetty 

toiminnan ja henkilöstömäärien kiristyksiä. (Rikosseuraamuslaitos 2019a.) Ryhmämuotoiset 

tietoisuustaitoryhmät ovat kustannustehokkaita, joka puoltaa niiden käyttöä vankiloissa. 

 

Erilaisia mindfulness perusteisia ryhmiä ja meditaatiota toteutetaan vankiloissa ympäri maa-

ilmaa. Lisäksi mindfulnessia käytetään osana erilaisia yksilöterapioita. Mindfulnessin on todet-

tu parantavan ihmisten hyvinvointia ja olevan toimiva hoitomuoto monien sairauksien, kuten 

masennuksen, ahdistuksen ja päihderiippuvuuksien hoidossa. Lisäksi mindfulness on hyvä kei-

no ylläpitää terveyttä, lisätä ymmärrystä ja myötätuntoa sekä edistää henkilökohtaista kas-

vua. Vankilaympäristö on stressaava ja vaikea monella tapaa. Vankilassa ihminen menettää 

fyysisen vapauden, osiltaan kontrollin, perhesuhteet vaikeutuvat, yksityisyyden raja hälvenee 
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ja turvallisuus voi olla uhattuna. Tietoisuustaitoharjoituksilla voi oppia keinoja selviytyä van-

kilaympäristöstä paremmin. Vankilassa voi olla ainakin ajoittain jännittynyt ilmapiiri ja tietoi-

suustaitojen avulla vanki voi oppia toimimaan ja selviytyä paremmin haastavissa tilanteissa. 

Toisaalta vankilassa on usein myös poikkeuksellisen paljon aikaa, jolloin vangilla jää halutes-

saan aikaa tutkiskella itseään ja asioita. (Auty ym 2017, 691-694.) 

3 Päihderiippuvuus ja siihen liittyvät muut psykiatriset sairaudet 
 

Päihteillä tarkoitetaan aineita, jotka vaikuttavat aivojen rakenteisiin ja toimintaan. Suomessa 

yleisimpiä päihteitä ovat alkoholi, nikotiini, kofeiini, kannabis, hallusinogeenit, opiaatit, rau-

hoittavat lääkkeet sekä stimulantit kuten amfetamiini ja muuntohuumeet. Päihteiden seka-

käyttö on yleistä. (Kuoppasalmi ym. 2017, 491.) Eri päihteet vaikuttavat eri tavalla, mutta 

aivojen mielihyvää säätelevien alueiden toiminnoilla, kuten dopamiiniradan ja ”palkitsemis-

järjestelmän” aktivoitumisella on keskeinen merkitys riippuvuuden ja haitallisen käytön ke-

hittymiselle (Kiianmaa, Tiihonen & Hyytiä, 2003, 2494; (Kuoppasalmi, Heinälä, & Lönnqvist 

2017, 498.) Dopamiini valmistelee ihmistä toimintaan ja sen vapautuminen liittää ympäristön 

ärsykkeet toiminnan palkitsevuuteen. Palkitsemisjärjestelmää aktivoivat päihteiden lisäksi 

monet muutkin asiat, kuten syöminen ja seksi. Pitkäaikainen päihteen käyttö muuttaa aivojen 

toimintaa ja plastisuutta ja vaikutukset kestävät paljon pidempään kuin akuutit vaikutukset. 

Päihteiden käytön ja päihdeongelmien yksilöllistä vaihtelua selittää perinnölliset altistavat 

tekijät, sekä niiden aktivoituminen ympäristön vaikutuksesta. (Kuoppasalmi ym. 2017, 492-

500.) 

 

Päihderiippuvuuteen liittyy aina psyykkinen, biologinen ja sosiaalinen puoli. Päihdeongelmaan 

liittyy useita taustasyitä, mutta riippuvuus nähdään lääketieteellisenä ilmiönä. Lääketiede 

näkee päihderiippuvuuden uusiutuvana aivosairautena, joka perustuu biokemiallisiin muutok-

siin. (Kuoppasalmi ym. 2017, 492-500.) Päihderiippuvuus voidaan nähdä myös opittuna toimin-

tamallina, joka vaikuttaa psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Päihdeongelma painottuu eri 

ihmisillä eri osa-alueisiin ja ongelma voi ilmaantua ja painottua eri tavalla eri elämäntilan-

teissa. (Ruisniemi 2006, 19-20.) Psykologisesta näkökulmasta päihderiippuvuus voidaan nähdä 

myös automaattisena käyttäytymisenä, jolloin henkilö toimii ikään kuin tiedostamattaan. 

Tällä tarkoitetaan kognitiivista prosessia, josta henkilö itse ei ole tietoinen. Automaattista 

toimintaa ilmenee ihmisen käytöksessä sekä yksinkertaisissa, että vaikeissa asioissa. (Moss & 

Dyer 2010, 83-86.) 

 

Päihteitä käytetään pääasiassa siksi, että ne tuottavat mielihyvää, parantavat hetkellisesti 

toimintakykyä ja poistavat ahdistusta ja epämiellyttävää oloa. Myönteiset vaikutukset ovat 

usein haittoja helpommin havaittavissa. Haitat ilmaantuvat usein päihtymystä ja vieroi-

tusoireita lukuun ottamatta hiljalleen. Eri päihteisiin suhtaudutaan neutraalisti tai jopa salli-

vasti haittavaikutuksista huolimatta ja toisiin päihteisiin puolestaan suhtaudutaan negatiivi-
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semmin. (Kuoppasalmi ym. 2017, 498.) Suhtautuminen eri päihteisiin vaihtelee. Esimerkiksi 

suhtautuminen kannabikseen puhututtaa ympäri Eurooppaa ja Suomessakin käyttö on lisään-

tynyt etenkin nuorten keskuudessa. Huumeilla on nykyään myös vahvempi asema nuorten 

aikuisten viihdekäytössä. (Varjonen 2015, 34.) 

 

Päihdekäyttö alkaa yleensä kokeilun ja altistumisen kautta, josta se etenee vakiintuneeksi 

käytöksi. Käytön muuttuessa riskikäytöksi se voi johtaa riippuvuuteen. (Kuoppasalmi ym. 

2017, 492.) Päihderiippuvuus on riippuvuus päihteeseen, joka syntyy tavallisesti useiden ajal-

lisesti lähekkäin olevien käyttökertojen seurauksena. Sille on ominaista päihteen jatkuva, 

toistuva ja pakonomainen käyttö riippumatta käytön aiheuttamista haitoista. Usein huomatta-

va osa päihteidenkäyttäjän ajasta kuluu päihteen hankkimiseen, käyttöön tai käytöstä toipu-

miseen. Päihderiippuvuuteen liittyy usein fysiologisen riippuvuuden kehittyminen. Tällöin 

puhutaan toleranssista, jolloin kyky sietää ja käyttää päihteen vaikutuksia on kohonnut. Päih-

teen käytön lopettamisen jälkeisinä päivinä esiintyy usein eriasteisia vieroitusoireita, joka 

taas saa henkilön jatkamaan päihteiden käyttöä. Päihderiippuvuus voi ilmetä myös ilman 

merkittävää toleranssia ja vieroitusoireita, jolloin riippuvuus on psykologista ja perustuu ai-

neen aiheuttamaan hyvän olon tunteeseen, mieltä kiihottaviin aistiharhoihin tai muihin toi-

vottuihin psyykkisiin vaikutuksiin. (Huttunen 2017b.) Toisaalta vieroitusoireet ja toleranssi 

eivät aina tarkoita päihderiippuvuutta. Esimerkiksi opioideja kipuun saaneelle potilaalle voi 

kehittyä vieroitusoireita ja toleranssi, mutta ei pakonomaista aineenhimoa. (Kuoppasalmi ym. 

2017, 502.) 

 

Suomessa päihdekäyttöön liittyvät ongelmat ovat suurelta osin alkoholin aiheuttamia. Arviolta 

viidellä prosentilla miehistä ja kahdella prosentilla naisista esiintyy alkoholiriippuvuutta. Kol-

mella prosentilla suomalaisista 18-29-vuotiaista miehistä esiintyy huumeongelmaa. Huumeon-

gelma ilman alkoholin ongelmakäyttöä on harvinaista. (Niemelä 2017, 307.) Huumeiden on-

gelmakäyttäjien määrä on kasvussa Suomessa. Käyttäjien määrän arviointia vaikeuttaa se, 

että ongelmakäyttäjiä tavoitetaan huonosti väestökyselyillä (Ollgren ym. 2014, 498.) Arviolta 

puolet päihdeongelmista tunnistetaan terveydenhuollossa (Kuoppasalmi ym. 2017, 507.) Kyn-

nys hakeutua hoitoon huumeriippuvuuden takia on usein korkea, koska huumeiden käyttö on 

rangaistavaa. Huumeongelman toteamisessa oleellista on avoin ja luottamukseen perustuva 

hoitosuhde sekä erilaiset laboratoriokokeet. (Huumeongelmaisen hoito 2018.) 

3.1 Päihderiippuvuus vangeilla 
 

Vangeista 90 prosenttia kärsii päihderiippuvuudesta elinikänsä aikana. Päihdehäiriö on vanki-

en yleisin työkykyä alentava ongelma. Suomen vankiloissa on joka päivä noin 3120 vankia. 

Vankilassa voi olla suorittamassa lainvoimaista vankeustuomiota, tutkintavankeutta tai van-

keudeksi muunnettua sakkorangaistusta. Vangeille yhteistä on moniongelmaisuus, päihde- ja 

lääkeongelmat, elämänhallinnan ongelmat sekä asunnottomuus. (Suistomaa 2014, 16-17.) 
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Vankien päihderiippuvuus on kymmenkertainen muuhun väestöön verrattuna. Päihdeongelmi-

en määrä on edelleen kasvussa ja monipäihderiippuvuus on lisääntynyt. Vankilaan tullessa 

jokaiselle vangille tehdään tulohaastattelu, jossa selvitetään vangin päihteidenkäyttöä. Van-

git saattavat vähätellä ja kieltää päihteiden käyttöään ja sen yhteyttä muihin ongelmiin. 

Toimintakykyä heikentävät fyysiset ongelmat ja sairaudet ovat riskikäyttäytymisestä johtuen 

vangeilla tavallisia. Vangit ovat tottuneet hoitamaan näitä ongelmia PKV- lääkkeillä eli pää-

asiallisesti keskushermostoon vaikuttavilla lääkkeillä, jonka seurauksena monilla on monilää-

keriippuvuus, jota voi olla vaikea huomata. (Lamminen 2018, 299-300.) 

Huomattava osa rikoksista tehdään päihtyneenä. On tavallista, että päihteiden käyttöä pyri-

tään jatkamaan vankilassa. Vankeusaika koetaan usein ahdistavana ja se lisää alttiutta päih-

dekäyttöön. Erilaiset päihdekokeilut ovatkin tavallisia vankeusaikana. Vankiterveydenhuollon 

määräämiä lääkkeitä pyritään hankkimaan esimerkiksi simuloimalla sairauden oireita ja hank-

kimalla niitä vankilan ulkopuolelta tai vankilassa niitä käyttäviltä muilta vangeilta. Huumeita 

pyritään salakuljettamaan vankilaan erilaisilla tavoilla. Lomalla olevia vankeja saatetaan pai-

nostaa tuomaan huumeita tai lääkkeitä. Osa vangeista saattaa velkaantua vankeuden aikana, 

jolloin huumevelkojat saattavat vierailla esimerkiksi vangin läheisten luona, mikäli velkoja on 

jäänyt maksamatta. Arviolta 10 -30 prosenttia vangeista käyttää vankeuden aikana huumeita 

tai laittomia lääkkeitä. (Lamminen 2018, 300-301.) 

3.2 Päihderiippuvuus ja muut samanaikaiset psykiatriset häiriöt 
 

Päihderiippuvuudet, masennus, ahdistushäiriöt ja muut mielenterveyden häiriöt ilmenevät 

usein samaan aikaan ja niiden väliset yhteydet ovat monimutkaisia. Moniongelmaisuus, kuten 

terveydelliset ongelmat, taloudelliset vaikeudet, työttömyys, ihmissuhdeongelmat, yksinäi-

syys ja syrjäytyminen kasautuvat usein masennuksesta ja päihdeongelmasta kärsivälle. Päih-

dekäyttö altistaa väkivallalle ja onnettomuuksille. (Niemelä 2017, 306.) Vangeista 95 prosen-

tilla on elämänsä aikana jokin mielenterveyden häiriö. Päihderiippuvuus on yleisin ja toiseksi 

yleisin on persoonallisuushäiriö, jota on noin 70 prosentilla vangeista. Masennuksesta kärsii 

noin 11 prosenttia ja ahdistuneisuushäiriöstä noin 13 prosenttia miesvangeista. Kaksisuuntais-

ta mielialahäiriötä sairastavista 50 prosenttia kärsii jossakin vaiheessa elämää myös päihde-

häiriöstä. (Suistomaa 2014, 17.)  

 

Päihteidenkäytöstä saattaa seurata ongelmia mielenterveydessä ja molempien taustalla saat-

taa olla yhteisiä tekijöitä. Päihderiippuvuuksien hoitoon käytettävät lääkkeet saattavat myös 

aiheuttaa riippuvuuksia. Moniammatillinen yhteistyö päihdehuollon ja psykiatrisen hoidon 

välillä on tärkeää. Mielenterveyshäiriöiden luotettava toteaminen edellyttää useimmiten noin 

neljän viikon päihteetöntä jaksoa ohimenevien oireiden poissulkemiseksi, psyykkisten oireiden 

alkamista ennen päihteiden käyttöä, oireilua päihteettömien jaksojen aikana sekä oireiden 

pitkäkestoisuutta. (Huumeongelmaisen hoito, 2018.) 
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3.2.1 Masennus 
 

Sanalla masennus on monia merkityksiä, johtuen siitä, että masennuksen tunne on yksi perus-

tunteistamme. Ohimenevä alakuloinen tai masentunut mieliala ei edellytä mitään hoitoa, 

vaan se on normaalia elämään kuuluvaa mielialan vaihtelua. Pidempään jatkuva masentunut 

mieliala voi olla kuitenkin mielialahäiriöiden tai muiden sairauksien oire. Masennusoireyhty-

mät ovat mielenterveyden häiriöitä, joiden keskeisiä oireita ovat masentunut mieliala ja vai-

keus tuntea mielihyvää. Masennustila eli depressio on yleinen, herkästi uusiutuva, toisinaan 

pitkäaikainen ja taustaltaan monitekijäinen sairaus. Masennuksesta kärsivän toimintakyky on 

selvästi heikentynyt ja se on yleisimpiä työkyvyttömyyden syitä. Masennus voi lisätä riskiä 

käyttää päihteitä ja päihdekäyttö aiheuttaa masennusta. Häiriöiden päällekkäisyys aiheuttaa 

ihmiselle enemmän haittaa kuin jompikumpi häiriö yksinään. Masennuksesta toipuminen on 

hankalaa päihdeongelmaisella ja masennuksen uusiutumisriski on kohonnut. (Niemelä 2017, 

306.) Masennuksen vaikeusasteita ovat lievä, keskivaikea ja vaikea. Vaikeusaste arvioidaan 

oireiden lukumäärän mukaan. (Depressio 2016.) 

 

Masennuksesta kärsii vuosittain noin kuusi prosenttia suomalaisista (Smits ym. 2014.) Aikuisis-

ta noin 0,4 prosenttia eli noin 130 000 henkilöä kärsii samanaikaisesti masennuksesta ja alko-

holiriippuvuudesta. Noin 25-50 prosenttia masennusta sairastavista on elinaikanaan kärsinyt 

myös päihdeongelmista. 10-30 prosentilla masennuspotilaista on samanaikainen päihdeongel-

ma. Huumeriippuvaisilla ja sekapäihdekäyttäjillä masennus on vielä yleisempää kuin alkoho-

liongelmaisilla. (Niemelä 2017, 306.)  

 

Päihdeongelma kaksinkertaistaa masentuneen ihmisen itsemurhariskin, jonka vuoksi itsemur-

hasuunnitelmat ja uhkaukset tulee ottaa vakavasti. Alkoholiongelmasta on kärsinyt arviolta 

15-56 prosenttia itsemurhan tehneistä ja 20-40 prosenttia on ollut tekohetkellä humalassa. 

Itsemurhaa on yrittänyt arviolta 2-18 prosenttia alkoholin ongelmakäyttäjistä. (Niemelä 2017, 

307.) Vankien merkittävimmät kuolinsyyt ovat itsemurhat ja väkivalta. Itsemurhariskin on 

todettu olevan korkeimmillaan 1-2 viikkoa vankeuden alkamisesta sekä 1-2 viikkoa vapautumi-

sesta ja tutkintavankeusaikana. (Suistomaa 2014, 17.) 

 

Masennuksen hoito jaetaan akuutti-, jatko- ja ylläpitovaiheeseen. Akuuttivaiheessa tehok-

kainta on käyttää masennuslääkkeen ja terapian yhdistelmää. Jatkohoitovaiheessa lääkitys 

voidaan mahdollisesti lopettaa, mutta oireiden palaamisen riski on suuri, mikäli hoito lopete-

taan heti oireiden loputtua. Ylläpitohoito olisi hyvä aloittaa, mikäli masennus on toistuvaa. 

Siihen kuuluu lääkehoito sekä säännölliset tapaamiset, vaikka potilas olisi oireeton. Potilaan 

ollessa oireeton vuosien ajan, voidaan lääkitys lopettaa valvotusti. (Isometsä 2017, 280-283.) 
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Masennuksen ja päihdeongelman hoitamisen kannalta on tärkeää selvittää mielialaoireiston 

lisäksi mahdolliset muut samaan aikaan ilmenevät mielenterveydenongelmat. Usean psykiatri-

sen häiriön samanaikaisuus vaikuttaa hoidon ennusteeseen. Keskusteluterapiat ja lääkehoidot 

ovat päihdehäiriöiden ja masennuksen tärkeimpiä hoitokeinoja. Samanaikainen masennus ja 

päihderiippuvuus voi vaikeuttaa kummastakin häiriöstä toipumista ja hoitoon hakeutuminen ja 

avun saaminen voi viivästyä. Suositusten mukaan masennuksen ja päihdehäiriön hoito tulisi 

toteuttaa samassa hoitopaikassa, joten vankilassa on hyvä mahdollisuus saada ihminen hoidon 

piiriin. Samanaikainen hoito mahdollistaa potilaan kokonaisvaltaisen hoidon. Hoidon keskeisiä 

piirteitä ovat pitkäjänteisyys, kokonaisvaltaisuus, eri ongelmien samanaikainen huomioiminen 

sekä empatia ja vastakkainasettelun välttäminen. (Niemelä 2017, 320.)  

3.2.2 Ahdistuneisuushäiriöt 

Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä. Ahdistuneisuushäiriöihin kat-

sotaan kuuluvan esimerkiksi yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko, 

paniikkihäiriö ja julkisten paikkojen pelko. Ahdistuneisuudella tarkoitetaan sisäistä jännitystä, 

levottomuuden, kauhun tai paniikin tunnetta. Se muistuttaa paljon pelon kaltaista olotilaa. 

Toisin kuin pelko, johon yleensä liittyy todellisen ulkoisen vaaran havaitseminen, ahdistunei-

suudessa tällaista vaaraa ei ole. Usein henkilö myös itse ymmärtää pelon tunteen suhteetto-

maksi uhkaan ja tilanteeseen nähden. Pelko ja lievä ahdistuneisuus ovat normaaleja ja taval-

lisia tunnekokemuksia. Ahdistuneisuushäiriöstä puhutaan silloin, kun ahdistus on voimakasta, 

kestää pitkään ja psyykkistä sekä fyysistä toimintakykyä rajoittavaa. Keskeisiä oireita ovat 

tahdosta riippumattoman hermoston aktivoitumisen oireet, kuten esimerkiksi hengitysvaikeu-

det, hikoilu, vapina, suun kuivuminen, hengitysvaikeudet ja pyörryttävä olotila. Lisäksi oirei-

siin kuuluu välttämiskäyttäytyminen, jolloin henkilö enemmän tai vähemmän tietoisesti pyrkii 

välttämään tai hallitsemaan ahdistuksen tunnetta välttelemällä ahdistusta aiheuttavia tilan-

teita. (Isometsä 2017, 294-297.) 

Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisiä perusterveydenhuollon potilailla. Paniikkihäiriö, muu ahdis-

tuneisuus, negatiiviset elämäntapahtumat sekä elämän hallinnan tunteen puute lisäävät mer-

kittävästi terveydenhuollon palveluiden käyttöä. Usein potilaat eivät hae apua juuri ahdistuk-

seen. Tehokas interventio näissä tilanteissa vähentää terveydenhuollon kustannuksia ja saa 

potilaat hoidon piiriin nopeammin. (Smits ym. 2014.) Suomessa ahdistuneisuushäiriötä sairas-

taa arviolta 4,1% väestöstä. Paniikkihäiriötä sairastaa noin 1,9% väestöstä, julkisten paikkojen 

pelkoa noin 1,2% väestöstä, sosiaalisten tilanteiden pelkoa noin 1,0% väestöstä ja yleistynyttä 

ahdistuneisuushäiriötä 1,3% väestöstä. Vangeilla ahdistuneisuushäiriöt ovat huomattavasti 

muuta väestöä yleisempiä. (Pirkola ym. 2005.) Samanaikaissairastavuus ahdistuneisuushäiriöi-

den aikana on yleistä. Tavallisesti esiintyy masennusta ja päihteiden käyttöä. Ahdistunei-

suushäiriötä sairastavilla on usein myös päihdeongelma. Huumeongelma on tavallisempi kuin 
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alkoholiongelma. Päihteiden käyttö myös lisää ahdistuneisuushäiriöiden riskiä. (Ahdistunei-

suushäiriöt 2019.) 

Ahdistuneisuushäiriöiden syyt ovat moninaisia ja osin epäselviä. Eri muotojen taustalla on 

myös erilaisia syitä. Ahdistuneisuushäiriöt esiintyvät usein suvuittain ja ovat usein perinnölli-

siä. Yleistä ahdistuneisuushäiriöille on esimerkiksi vaaran skeemojen muodostumiset, jotka 

puolestaan johtuvat esimerkiksi varhaisista kokemuksista, elämänhistoriasta, biologisesta 

haavoittuvuudesta sekä sosiaaliseen tilanteeseen liittyvien skeemojen muodostuminen, jotka 

johtuvat varhaisista oppimiskokemuksista, kehityshistoriasta ja biologisesta alttiudesta. (Iso-

metsä 2017, 303, 315.)  

Ahdistuneisuushäiriöitä hoidetaan lääkehoidolla, psykososiaalisella hoidolla ja niiden yhdis-

telmällä. Ahdistuneisuushäiriöiden alihoitaminen on tavallista. Psykososiaaliseen hoitoon kuu-

luu psykoterapia ja erityisesti kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia, jossa tutkitaan poti-

laan mielen toimintamalleja ja pyritään vaikuttamaan ongelmaa ylläpitäviin tekijöihin. Poti-

laan itsehoito esimerkiksi liikunnalla ja päihteettömyydellä on tärkeää. Rentoutusharjoittelua 

voidaan myös käyttää osana itsehoitoa, mutta ongelma on, että se ei vaikuta taustalla oleviin 

ajattelumalleihin, vaan helpottaa pelkästään oireita. (Kajaste 2015; Ahdistuneisuushäiriöt 

2019.)  

Tietoisuustaitoja käytetään paljon osana ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa ja aihetta tutkitaan 

paljon. Usein tietoisuustaitoja käytetään osana kognitiivista terapiaa ahdistuneisuushäiriöiden 

hoidossa, mutta lupaavia tuloksia on myös ryhmämuotoisesta tietoisuustaitoharjoittelusta. 

Eräässä tutkimuksessa ryhmämuotoisella mindfulness harjoittelulla ja kognitiivis-

behavioraalisella terapialla oli samanlainen vaikutus. Myös Internetissä olevat mindfulness-

ryhmät ovat hyödyllisiä. Etenkin yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa mindfulnessin 

käytöstä on saatu hyviä tuloksia. Tämän hetkisen tiedon mukaan MBSR ja MBCT menetelmistä 

on molemmista hyötyä ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa, mutta mekanismit taustalla eivät 

ole kaikilta osin selvät. On kuitenkin havaittu, että yksi vaikuttavuuteen liittyvä syy on auto-

maattisista toimintatavoista luopuminen, jolloin henkilö pystyy olemaan tässä hetkessä eikä 

takerru ja samaistu jokaiseen ajatukseen. (Rodrigues, Nardi & Levitan 2017; Marchand 2012.) 

Suomalaisissa Käypä hoito-suosituksissa viitataan myös mindfulnessin käyttöön osana ahdistu-

neisuushäiriöiden hoitoa (Ahdistuneisuushäiriö 2019.) 

3.2.3 Persoonallisuushäiriöt 

Persoonallisuuden piirteet alkavat kehittyä lapsuudessa jatkuen varhaiseen aikuisuuteen. 

Pienillä lapsilla on jo nähtävissä pysyviä ja vakiintuneita luonteenpiirteitä. Normaalin ja poik-

keavan persoonallisuuden raja on aina sopimuksenvarainen ja liukuva. Persoonallisuushäiriöt 

ovat vakiintuneita, pitkäaikaisia ja joustamattomia käyttäytymismalleja, jotka poikkeavat 

kulttuurin sisäisistä normeista ja ovat usein haitallisia. Usein henkilö itse ei huomaa niiden 
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poikkeavuutta. Persoonallisuushäiriöihin liittyy usein henkilökohtaista kärsimystä ja sosiaali-

siin suhteisiin sekä toimintakykyyn liittyviä ongelmia. Lapsuuden kehitysympäristöllä on suuri 

vaikutus persoonallisuushäiriöiden syntyyn. Esimerkiksi väkivalta, seksuaalinen hyväksikäyttö 

ja vanhempien päihteidenkäyttö lapsuudessa lisäävät huomattavasti riskiä sairastua. (Marttu-

nen, Eronen & Henriksson 2017, 470-473.) Lisäksi sairastumiseen vaikuttaa perinnöllisyys sekä 

samaistumiset vanhempien käytökseen (Huttunen 2018a.) 

Persoonallisuushäiriöt luokitellaan hallitsevien käyttäytymismallien mukaan (Marttunen ym. 

2017, 473.) Ongelmana voi olla esimerkiksi tapa tulkita ja havainnoida muiden tai omia tun-

teita ja ajatuksia, tunneilmaisuun liittyvät ongelmat, impulsiivinen käytös sekä ongelmat vuo-

rovaikutuksessa. (Huttunen 2018a.) On tavallista, että persoonallisuushäiriö ilmenee samaan 

aikaan muun mielenterveyden häiriön kanssa. Eri persoonallisuushäiriöitä ovat esimerkiksi 

epäluuloinen persoonallisuus, eristäytyvä persoonallisuus, psykoosipiirteinen persoonallisuus, 

epäsosiaalinen persoonallisuus, tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus, huomionhakuinen 

persoonallisuus, narsistinen persoonallisuus, pakko-oireinen persoonallisuus, estynyt persoo-

nallisuus sekä riippuvainen persoonallisuus. Eri häiriötyypeissä esiintyy päällekkäisyyksiä, jol-

loin voidaan puhua sekamuotoisesta persoonallisuushäiriöstä. (Marttunen ym. 2017, 473- 488.) 

Arviolta 5-15 prosenttia aikuisista kärsii persoonallisuushäiriöistä (Huttunen 2018a.) Vankien 

persoonallisuushäiriöt ovat huomattavasti yleisempiä kuin muulla väestöllä. 67 prosentilla 

vangeista on jokin persoonallisuushäiriö. Asosiaalinen persoonallisuushäiriö eli psykopatia 

todetaan noin 60 prosentilla vangeista ja tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus noin 10 

prosentilla vangeista. (Joukamaa ym. 2010, 56.) Muulla väestöllä asosiaalinen persoonalli-

suushäiriö on lähteestä riippuen 1-3 prosentilla väestöstä ja tunne-elämältään epävakaa per-

soonallisuus 1-2 prosentilla väestöstä. Häiriö on yleisempi miehillä kuin naisilla. (Marttunen 

ym. 2017, 480.) 

Persoonallisuushäiriöitä pidetään yleisesti vaikeahoitoisina. Usein sairastavat näkevät sairau-

den piirteet osana itseään, eivätkä halua luopua niistä. Iän myötä monet piirteet saattavat 

lieventyä. Erilaiset psykoterapeuttiset menetelmät ovat keskeinen persoonallisuushäiriöiden 

hoitomuoto. Toisaalta esimerkiksi asosiaalisessa persoonallisuushäiriössä psykoterapeuttiset 

menetelmät saattavat lisätä epäsosiaalisia piirteitä ja heille suositellaankin ryhmämuotoisia 

kognitiivisia ja käyttäytymisterapeuttisia hoitomuotoja. (Marttunen ym. 2017, 476,480.) Epä-

sosiaaliseen persoonallisuushäiriöön kuuluu usein yhteistyökyvyn heikkous, jolloin systemaat-

tista arviointia hoidon vaikuttavuudesta on vaikea tehdä (Tiihonen & Hallikainen 2016.) Hoi-

don tulee olla pitkäjänteistä ja luottamukseen perustuvaa. Psykoterapian tavoitteena on op-

pia tunnistamaan sekä hallitsemaan toiminnan taustalla olevia tunnemuistoja. (Huttunen 

2018a.) Lääkehoitoa käytetään osana hoitoa oireiden mukaan, mutta se ei ole vakiintunutta 

(Marttunen ym. 2017, 476.) 



 25 
 

 

Tietoisuustaitoja käytetään osana persoonallisuushäiriöiden hoitoa. Erityisesti epävakaan per-

soonallisuushäiriön hoidossa se on todettu hyödylliseksi. Usein tietoisuustaidot ovat osa kogni-

tiivista psykoterapiaa. Esimerkiksi Yhdysvaltojen psykiatriayhdistys suosittelee, että tietoi-

suustaidot ovat toinen ensisijaisista hoitomuodoista. (Lehto & Tolmunen 2008.) Tietoisuustai-

doissa olennaista on arvostelematon ja hyväksyvä asenne ajatuksia, tunteita ja kokemusta 

kohtaa. Epävakaata persoonallisuushäiriötä sairastavalle tällainen asenne voi olla uutta, koska 

he ovat usein tottuneet määrittämään omat ajatukset ja tunteet kielteiseksi tai kielletyiksi. 

Usein epävakaaseen persoonallisuushäiriöön kuuluu myös vaikeus säädellä omaa tarkkaavai-

suutta ja tällöin läsnäolo voi parantaa sopeutumista. Omien tunteiden pelkääminen on myös 

tavallista epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsiville, koska usein heillä on ollut ongelmia 

pärjätä omien tunteiden kanssa. Tietoisuusharjoitusten myötä henkilö saattaa saada koke-

muksen vaikeiden tunteiden kanssa pärjäämisestä. Mindfulness antaa myös mahdollisuuden 

tarkastella omaa kokemusta, tunteita ja ajatuksia etäältä, ilman että niihin välttämättä tar-

vitsee reagoida. (Tietoinen läsnäolo epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa.) 

4 Päihderiippuvaisen hoito ja kuntoutus 
 

Päihdehuoltolain (41/1986) mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että päihdeongelmaiset ja 

heidän läheiset saavat tarpeen mukaista hoitoa ja tukea. Perusterveydenhuollon merkitys on 

suuri päihdeongelmien tunnistamisessa ja hoitamisessa. Avohuollossa hoitoa järjestetään esi-

merkiksi A-klinikoilla ja nuorisoasemilla. Katkaisuhoitoasemilla päihteidenkäyttäjät voivat 

nopeasti katkaista käyttökierteensä. Hoito kestää yleensä muutaman vuorokauden ja niiden 

jälkeen potilaan olisi hyvä jatkaa päihdekuntoutuksessa. Laitosmuotoisissa hoito- ja kuntou-

tusyksiköissä  voidaan hoitaa huonokuntoisia, pitkään päihteitä käyttäneitä potilaita. Taval-

lisesi hoitoajat ovat kahdesta kuuteen viikkoon. Palveluasumisyksiköissä apua saavat huono-

kuntoiset henkilöit, joiden toimintakyky on alentunut ja jotka tarvitsevat päivittäistä apua. 

AA-ryhmät eli nimettömät alkoholistit sekä NA-ryhmät eli nimettömät narkomaanit ovat ver-

taistuettuja, päihdeongelmaisten itsensä perustamia seuroja, joissa päihdeongelmaa käsitel-

lään vakiintuneen hoito-ohjelman mukaan. (Kuoppasalmi ym. 2017, 553-556.) 

 

Päihdepotilas on usein ristiriitainen pyytäessään apua. Toisaalta hän hakee apua päihdeon-

gelmaan, mutta toisaalta päihteiden käyttöön liittyvät kokemukset ja ihmissuhteet merkitse-

vät niin paljon, että hän ei halua raitistua. Suomen hoitojärjestelmä perustuu vapaaehtoisuu-

teen ja tahdosta riippumatonta hoitoa käytetään vain poikkeustapauksissa. (Kuoppasalmi ym. 

2017, 553.) Päihderiippuvuutta hoidetaan aluksi vieroitushoidolla. Opioidiriippuvaisille voi-

daan aloittaa korvaushoito. (Kuoppasalmi ym. 2017, 491.) Hoito yksilöidään sen mukaan, mitä 

ainetta tai aineita henkilö on käyttänyt. Vieroitusoireet vaihtelevat riippuen siitä, mitä ainet-

ta on käytetty. Hoidon tarkoituksena on vähentää vieroitusoireita ja niihin liittyviä haittoja. 

Vieroitusvaiheen hoito jaetaan kolmeen osaan, joita ovat fyysisten ja psyykkisten oireiden 

minimointi sekä jatkohoitoon motivointi. (Kuoppasalmi ym. 2017, 533.) Vieroitushoito on kui-
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tenkin vain pieni osa hoitoa ja pääasiassa hoito perustuu psyykkisen riippuvuuden hoitoon 

psykososiaalisella hoidolla, kuten keskusteluterapialla ja lääkehoidolla.  (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos.)  

 

Päihderiippuvuudella on aina psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen ulottuvuus, jonka vuoksi 

päihdekuntoutuksessa täytyy ottaa huomioon kaikki nämä näkökulmat. Nykyään päihderiippu-

vuus nähdään hyvin pitkälle sairautena, jonka vuoksi lääketiede on olennainen osa hoitoa. 

Sairausnäkökulman ongelma on, että useimmiten päihteestä irti pääseminen ei ole toipumisen 

kriittisin kohta, vaan päihteestä irti pysyminen. Toisaalta iso osa päihderiippuvaisista käyttää 

terveydenhuollon palveluita, jonka vuoksi siellä on mahdollisuus tehdä interventio päihteiden 

käyttöön. Lisäksi korvaushoidon on osoitettu olevan vaikuttavaa. Tällä hetkellä päihdeongel-

maisen hoito- ja kuntoutusmallit perustuvat fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaalisen näkökul-

maan. (Ruisniemi 2006, 18-20.) 

 

Päihderiippuvuudesta toipumisen kannalta on oleellista, miten riippuvainen itse ja esimerkiksi 

hänen läheisensä näkevät asian. Usein näkökulmat poikkeavat toisistaan. Päihdekuntoutukses-

sa tulee ottaa huomioon yksilön omat näkemykset ja kokemukset. Osa päihderiippuvaisista 

kuntoutuu ilman eri auttamistahoja, mutta on havaittu, että hoidosta on suuri hyöty. Päihde-

riippuvuus nähdään usein parantumattomana, pahenevana ja hoitoa vaativana sairautena, 

mutta tämä näkökulma ei ole kiistaton. Osa päihderiippuvaisista pystyy lopettamaan päihtei-

den käytön esimerkiksi elämäntilanteen muutoksen vuoksi tai ikääntymisen myötä. (Ruisniemi 

2006, 22.) Päihderiippuvuus aiheuttaa monenlaisia ongelmia ja tapoja toipua on monia. Väi-

töskirjassaan Ruisniemi (2006, 22-26) esittelee erilaisia toipumiseen johtavia reittejä. Ensim-

mäisenä teoriana on henkilön oma määritelmä päihderiippuvuudesta keskeisenä osana muu-

tosta. Päihderiippuvaisten omia määritelmiä ovat esimerkiksi sairausnäkökulma, terveydelli-

siin syihin pohjautuva tulkinta, läheisriippuvuuden ymmärtäminen, oman tilanteen tulkitsemi-

nen riippuvuudeksi sekä uskonnollinen näkökulma. Usein päihderiippuvuus tulkittiin riippu-

vuudeksi vasta päihteidenkäytön lopettamisen jälkeen. Toisena teoriana nähdään toipumisen 

edellytykseksi muutoksen mahdollistava tila, kuten esimerkiksi kriisitilanne. Kieli on keskei-

nen osa tätä teoriaa ja muutoksen onnistumiseksi yksilön täytyy oppia uusi teoria tai maail-

mankatsomus, jonka päälle muutosta voi alkaa rakentamaa. Riippuvaisen täytyy myös oivaltaa 

uusi havaitsemisen tapa. Tähän teoriaan kuuluu myös henkilön henkisen tason muutos. Kol-

mantena teoriana esitellään malli, joka sisältää eri vaiheita, jotka etenevät taantumien kaut-

ta. Vaiheita ovat esiharkinta, harkinta, valmistautuminen, toiminta, ylläpito ja päättymisvai-

he. Motivoiva haastattelu perustuu viimeiseksi mainittuun teoriaan. 

4.1 Psykososiaaliset menetelmät osana päihderiippuvaisen hoitoa 
 

Viimeistään katkaisuvaiheen ja vieroitushoidon jälkeen hoidossa käytetään erilaisia psykososi-

aalisia hoitomuotoja sekä lääkehoitoa (Huttunen 2018.) Viralliset Käypä hoito- suositukset 
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sisältävät erikseen suositukset alkoholiongelmaisen ja huumeriippuvaisen hoidosta. Psykososi-

aaliset menetelmät ovat kuitenkin samantyyppisiä. Psykososiaaliset menetelmät ovat jäsen-

neltyjä psykologisia ja sosiaalisia menetelmiä, joissa käytetään keskustelua, erilaisia tehtäviä 

tai muuta toimintaa. Tavallisimpia päihderiippuvuuksissa käytettyjä menetelmiä ovat moti-

voiva haastattelu, kognitiivinen käyttäytymisterapia, palkkiohoidot sekä yhteisöhoidot. Lisäksi 

käytetään erilaisia vertais- ja oma-apu ryhmiä. Muitakin menetelmiä on, mutta tässä opinnäy-

tetyössä keskitytään menetelmiin, jotka ovat käytössä myös vankiloissa. Hoitoja toteutetaan 

yleensä yhdistellen erilaisia menetelmiä, jotka ovat potilaan tilanteeseen sopivia. Päihteiden 

käyttöön liittyy usein mielenterveysongelmia ja sosiaalisia vaikeuksia, jotka on huomioitava 

hoidossa. Moniammatillinen yhteistyö on tärkeää  ja potilaan läheisten hyvinvointiin on kiinni-

tettävä huomiota. (Castren 2018, 152; Alkoholiongelmaisen hoito 2018; Huumeongelmaisen 

hoito 2018.)  

 

Kaiken hoidon perusta on aina luottamuksellinen, jatkuva hoitosuhde. Päihderiippuvaisen 

motivoiminen ja sitoutuminen hoitoon on tärkeää. Tilanteesta riippuen hoitona voi olla yksilö-

terapian lisäksi tai rinnalla ryhmä-, pari-, perhe- tai ryhmäterapiaa. Eri terapiat eroavat toi-

sistaan pituudeltaan, tiiviydeltään ja viitekehykseltään. Niin sanottu tavallinen, tukeva hoi-

tosuhde on yleisimmin käytetty ja eniten tutkittu hoitomenetelmä. Se pitää sisällään hoitoa 

ja tukea antavaa vuorovaikutusta, johon sovelletaan erilaisia terapeuttisia menetelmiä. (Cast-

ren 2018, 152.) 

 

Motivoiva haastattelu on yleisesti käytössä oleva menetelmä päihderiippuvaisten hoidossa. Se 

perustuu muutoshalukkuuden vaiheisiin. Huumeongelmaisen Käypä hoito- ohjeessa (2018) 

sanotaan, että muutosvaihemalli tulee huomioida hoitosuunnitelmassa.  Ristiriita päihteiden 

käytön ja muutoksen välillä vaikuttaa toipumiseen. Aineiden käyttöön liittyy vastakkaisia tun-

temuksia. Henkilö saattaa haluta lopettaa päihteiden käytön, mutta toisaalta myös haluta 

jatkaa käyttöä. Usein päihderiippuvaiset ovat tietoisia aineiden käyttöön liittyvistä haitoista 

ja riskeistä. Motivoiva haastattelu on keino, jossa ristiriitaa kasvattamalla ja muutoshalua 

vahvistamalla yritetään auttaa häntä toipumisessa eteenpäin. Päihderiippuvaista tuetaan 

ratkaisemaan ongelma itse ja ajatuksena on, että muutosvalmius vahvistuu, kun henkilö itse 

kokee muutoksen merkityksellisenä, tärkeänä ja mahdollisena. Työskentely on luonteeltaan 

hiljaista, kannattelevaa ja liikkeelle panevaa. Oleellista on hyvä yhteistyö, joka pohjautuu 

hyväksyntään, empatiaan ja rohkaisevaan sekä pystyvyyttä kannustavaan asenteeseen. Kiiste-

lyä ja tuomitsemista muutoksen tarpeesta vältetään. Yhteistyösuhteen rakentaminen on haas-

tavaa silloin, kun potilaalla on huume- sekä mielenterveysongelma. Erityisesti persoonalli-

suushäiriöisillä terapian vaatima itsereflektointi on haastavaa. (Castren 2018, 152-153; Ruis-

niemi 2006, 25.) 
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Prochaska ja Diclemente (1992) ovat luoneet mallin muutoshalukkuuden vaiheista. Ne ovat 

esiharkintavaihe, harkintavaihe, valmisteluvaihe, toimintavaihe ja ylläpitovaihe. Esiharkinta-

vaiheessa päihderiippuvainen ei tunnista ongelmaansa. Harkintavaiheessa henkilö on epävar-

ma muutoksen tarpeesta eikä aio muuttaa toimintaansa lähiaikoina. Valmisteluvaiheessa hen-

kilö aikoo muuttaa toimintaansa lähiaikoina, mutta keinot ovat epäselvät. Toimintavaiheessa 

päihderiippuvainen on sitoutunut muutokseen ja muuttaa käyttäytymistään omaksumalla uu-

sia taitoja ja ajattelumalleja. Ylläpitovaiheessa henkilö on sitoutunut ylläpitämään muutosta. 

(Castren 2018, 153.) Motivaatio vaihtelee eri vaiheissa. Ulkoinen pakko saattaa toisinaan olla 

motivaation lähde vaikkakin sillä saattaa olla myös päinvastaisia seurauksia. (Ruisniemi 

2006,25.) 

 

Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja erityisesti kognitiivis-behavioraalinen hoitomalli on to-

dettu hyväksi hoitomenetelmäksi päihderiippuvuuksien hoidossa. Sen lähtökohtana on koko-

naisvaltainen ymmärrys riippuvaisen tilanteesta sekä päihteidenkäyttöön johtavien ongelmal-

listen ajattelutapojen tunnistaminen ja niihin liittyviin  tunteisiin, kokemuksiin ja toimintata-

poihin perehtyminen. Tavoitteena on haitallisen toiminnan muuttaminen. Terapia on struktu-

roitua. Terapiassa tunnistetaan tilanteita ja taustoja, jotka ovat johtaneet päihteiden käyt-

töön, ylläpitänyt käyttöä ja päihteidenkäytön aiheuttamat seuraukset. Potilasta autetaan 

tunnistamaan arjen haitallisia käyttäytymismalleja ja etsitään niihin sopivampia vaihtoehtoja. 

Retkahtamisen ehkäisy on keskeinen tutkimisen ja oppimisen alue. (Castren 2018, 155-156.)  

 

Sekä alkoholi- että huumeongelmaisen Käypä hoito- suosituksissa viitataan psykososiaalisen 

hoidon ja kuntoutuksen osiossa tietoisuustaitoihin osana käyttäytymisterapiaa. Sen tavoittee-

na on parantaa potilaan itsehallintaa ja oppia omaksumaan uusia taitoja ja valmiuksia muut-

tamalla toiminta-, tunnesäätely- ja ajattelutapoja. Harjoitustehtävien avulla pyritään vahvis-

tamaan tietoista toimintaa. Psyykkisen riippuvuuden hoidolla pyritään vähentämään pa-

konomaisuutta ja käyttöhimoa. (Alkoholiongelmaisen hoito 2018; Huumeongelmaisen hoito 

2018; Niemelä 2017, 316-317.) 

 

Palkkiohoidossa päihderiippuvainen saa välittömän aineettoman palkinnon. Palkkiohoidon 

tausta on oppimiskäyttäytymisen teorioissa. Päihteenkäyttö aiheuttaa mielihyvää ja syntyy 

muistikuva, jonka seurauksen käytös ehdollistuu. Palkkiohoidon ajatus on, että mielihyvän 

tunne voidaan mieltää myös palkintona. Tavoitteena on vahvistaa toivottuja käyttäytymismal-

leja, kuten oheiskäytön vähenemistä tai toimitaan osallistumista. Palkinto voi olla konkreetti-

nen, kuten esimerkiksi ostoseteli tai arvontaan osallistuminen, saavutettu etu, kuten korvaus-

hoidossa kotiannosten saaminen. Usein on tapana, että palkkiomäärä kasvaa, mitä pitempään 

toivottu käyttäytyminen jatkuu. Korvaushoidossa palkitseminen ja rankaiseminen on ollut 

vallitseva käytäntö jo pitkään. (Niemelä 2018, 157-159.) Palkkiohoidon on todettu useissa 

tutkimuksissa vähentävän päihteiden käyttöä. Esimerkiksi kannabiksen käyttäjillä palkkiohoito 
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on vähentänyt käyttöä ja auttanut pidättäytymään käytöstä. Aikuisilla rahakuponkien antami-

nen on ollut tehokkain palkinto. (Tacke, Seppä & Winstock 2011.)  

 

Yhteisöhoito on yksi psykososiaalinen hoitomenetelmä, jolla on pitkät perinteet. Sitä kutsu-

taan myös terapeuttiseksi yhteisöksi. Yhteisöhoitoa on käytetty psykiatrisessa hoidossa, vam-

maistenhoidossa, erilaisten riippuvuuksien hoidossa sekä esimerkiksi lastensuojelulaitoksissa, 

päiväkodeissa ja kouluissa. Se on asiakaslähtöistä ja alun perin syntynyt ilman ammatillista 

järjestelmää tai suunnittelua. Yhteisöhoidossa yhteisö toimii yksilöä varten tietoisesti hoidol-

listen, kuntoutuksellisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden toteuttamiseen. (Kallio & Ylitalo 

2018, 160; Ruisniemi 2006, 35.) Huumeiden käyttö ei yhteisöhoidossa ole yksilön ensisijainen 

ongelma, vaan se johtuu laajemmista ongelmista. Huumeongelma nähdään laaja-alaisena 

ongelmana, joka vaikuttaa useisiin toiminnan osa-alueisiin. Huumeongelman ilmenemistapoja 

ovat esimerkiksi kognitiiviset ja käyttäytymiseen liittyvät häiriöt, mielialahäiriöt, ongelmat 

ajattelussa, arvomaailman sekavuus, sen puuttuminen tai antisosiaalisuus sekä moraalinen ja 

henkinen ”konkurssi”. Yhteisöhoidossa asiakkaat ovat hoidon keskeisiä toteuttajia eikä heitä 

pidetä potilaina. (Kallio & Ylitalo 2018, 160-161.) 

 

Demokraattinen ja hierarkkinen malli ovat yhteisöhoidon kaksi päämuotoa. Demokraattinen 

malli on keskittynyt persoonallisuushäiriöiden hoitoon ja demokraattinen malli on keskittynyt 

riippuvuuksien hoitoon. Erot näkyvät etenkin päätöksentekoon liittyvissä asioissa. Demokraat-

tisessa yhteisössä kaikki läsnä olevat henkilöt osallistuvat päätöksentekoon kaikissa yhteisöä 

koskevissa asioissa. Hierarkkisessa yhteisössä päätöksentekoon osallistutaan hoito- tai kuntou-

tusohjelmassa etenemisen perusteella. Hoidon kesto on usein melko pitkä, vaihdellen muuta-

masta kuukaudesta jopa kahteen vuoteen. (Kallio & Ylitalo 2018, 161.)  

 

Yhteisöhoidon tavoitteena on päihderiippuvaisen elämäntavan ja arvojen muutos, henkilökoh-

tainen kasvu sekä paluu osaksi yhteiskuntaa. Yhteisön arki ja toiminta on järjestetty niin, että 

se tukee jäsenten muutosta. Yhteisöllä on säännöt sekä moraaliset rajat. Erilaiset seuraamus-

ten tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia oppia uusia asioita ja tukea muutosta. Kokemuk-

sellisuus, yritys ja erehdys nähdään keskeisinä tekijöinä muutokseen pyrkiessä. Henkilökunnan 

tehtävä on kannatella yhteisöä. Päihteettömyys on olennainen osa hoitoa ja joissakin yhtei-

söissä päihteettömyys on niin tiukasti määritelty, että edes psyykenlääkkeitä ei sallita. Yhtei-

söhoidon vaiheita ovat kiinnittymisvaihe, työskentelyvaihe, irrottautumisvaihe sekä jatkohoi-

tovaihe, joka ei ole käytössä kaikissa yhteisöissä. Usein yhteisöissä käytetään esimerkiksi 12 

askeleen ohjelmia tai muita työskentelytapoja. (Kallio & Ylitalo 2018, 161-166.) 

 

Psykoedukatiivinen työskentelytapa on yksi osa päihderiippuvuuksien hoitoa. Se ei kuitenkaan 

ole yksittäinen menetelmä, vaan sen alaisuudessa voidaan soveltaa monia erilaisia terveyttä 

edistäviä ja kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä. (Griffiths 2006.) Se on alun perin kehitet-
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ty psykoosipotilaiden hoitoon, mutta nykyään sitä käytetään myös muissa psykiatrisissa häiri-

öissä. Sitä kutsutaan myös koulutukselliseksi terapiaksi. Sen tavoitteena on lisätä potilaiden ja 

heidän omaistensa tietoa sairaudesta ja siten lisätä ymmärrystä sairaudesta. Skitsofreniapoti-

laista tehdyn tutkimuksen mukaan psykoedukaation vaikuttavuus on huomattavasti parempi, 

jos omaiset ovat mukana interventiossa. (Oksanen 2013.) Psykoedukaatio on kustannusteho-

kasta, koska sitä voidaan tehdä myös ryhmässä.  

4.2 Repsahdus ja retkahtaminen osana toipumista 

Retkahduksen ja repsahduksen mahdollisuus päihderiippuvuuden hoidossa on suuri. Niiden 

ehkäisyn tulisi olla aina olennainen osa hoitoa, eikä se tarkoita hoidossa epäonnistumista. 

Usein retkahdus tai repsahdus on tärkeä ja hyödyllinen osa päihteettömyyteen pyrkiessä. Ret-

kahdus ja repsahdus voidaan nähdä osana siirtymävaihetta. (Castren 2018, 156; Holmberg & 

Kähkönen 2005.) Repsahdus ja retkahdus määritellään hieman eri tavalla tilanteesta riippuen, 

mutta yhden määritelmän mukaan repsahduksella tarkoitetaan yksittäistä päihteidenkäyttöä 

vieroitusvaiheessa tai vieroittautumisen jälkeen ja retkahduksella tarkoitetaan paluuta tois-

tuvaan tai jatkuvaan päihteiden käyttöön. (Aalto, Alho & Niemelä 2018, 14-16.) Selkeyden 

vuoksi tässä opinnäytetyössä käytetään jatkossa pelkästään sanaa retkahdus kuvaamaan sekä 

retkahdusta että repsahdusta. 

Vaikea päihderiippuvuus on usein krooninen ja se kestää vuosia. Hoidosta huolimatta suurin 

osa retkahtaa ensimmäisten vuosien aikana. Retkahdusriski on suurimmillaan ensimmäisten 12 

kuukauden aikana. On tavallista, että päihderiippuvaisella vaihtelee retkahdus ja oireeton 

jakso, kunnes ihmiselle selviää, että hallittu käyttö ei onnistu. Akuutissa kriisissä olevat ovat 

usein motivoituneita ja sitoutuneita hoitoon. Erilaisiin hoito-ohjelmiin osallistuminen on kai-

ken kaikkiaan tehokasta ja suurin osa niihin osallistujista kykenee lopettamaan päihteiden 

käytön pitkäaikaisesti tai retkahtaa pelkästään lyhyeksi ajaksi. Pitkään kestänyt päihteettö-

myys on tavallisempaa niillä, joilla ei ole mielenterveysongelmia, joiden sosiaalinen toiminta-

kyky on hyvä, jotka kykenevät solmimaan pitkäkestoisia sosiaalisia suhteita ja jotka kuuluvat 

itseapuryhmiin. (Kuoppasalmi, Heinälä & Lönnqvist 2017, 506-507.) 

4.2.1 Retkahduksen ehkäisy Martlattin mallin mukaan 

Yhdysvaltalainen G. Alan Marlattin malli päihdeongelmaisen retkahduksesta on paljon käytet-

ty. Mallia käytetään monenlaisten päihderiippuvuuksien hoidossa. Hän on myös kehittänyt 

kognitiivisia ja behavioraalisia menetelmiä retkahduksen ehkäisemiseksi. Marlattin mallin 

mukaan henkilö retkahtaa silloin, kun hän voi perustella käyttöään sekä välttää kipua. Ret-

kahdusprosessin nähdään alkavan jo ennen hoidon jälkeistä päihteiden käyttöä ja jatkuvan 

retkahduksen jälkeen. Mallissa on keskeistä kartoittaa tekijät ja tilanteet, jotka voivat johtaa 

retkahdukseen. Retkahdukseen vaikuttavat tekijät jaetaan välillisiin, kuten elämäntilanteen 
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aiheuttavat ongelmat sekä välittömiin, kuten riskitilanteet. (Nissinen & Holmberg 1999; 

Holmberg & Kähkönen 2005.) 

Stressille ja päihteeseen liittyville ärsykkeille altistuminen, ovat merkittäviä tekijöitä retkah-

tamisessa. Pitkäaikainen päihteenkäyttö voi aiheuttaa herkistymisen eli sensitisaation päih-

teen vaikutuksille. Sensitisaatio saattaa kestää viikoista jopa kuukausiin. Sitä vahvistavat ym-

päristön erilaiset ärsykkeet, kuten ihmiset, paikat, tunnelmat ja tuoksut. Herkistyminen ja 

ympäristön ärsykkeet yhdessä saattavat johtaa retkahdukseen. (Kuoppasalmi, Heinälä & 

Lönnqvist 2017, 501.) Marlattin mukaan välittömiä retkahdukseen johtuvia syitä ovat kieltei-

seksi koetut tunnetilat, kuten esimerkiksi viha, ahdistus ja masennus. Ne liittyvät kaikkein 

voimakkaimmin retkahduksiin. Henkilöistä johtuvat konfliktit ovat myös tavallinen retkahdus-

syy. Sosiaalinen paine sekä myönteiseksi koetut tunnetilat esimerkiksi juhlimisen yhteydessä, 

ovat myös toisinaan syitä retkahtamiselle. Välittömien syiden lisäksi retkahtamisprosessiiin 

kuuluu myös välittömiä syitä, kuten esimerkiksi elämän yleinen stressin taso. (Nissinen & 

Holmberg 2005, 3-5.) 

Marlattin mallissa riskitilannetta pidetään retkahduksen välittömänä syynä, mutta reaktio 

tilanteeseen määrittelee retkahtaako henkilö vai ei. Opittujen selviytysmisstrategioiden avul-

la henkilö voi estää retkahtamisen. Päihderiippuvaisen oma pystyvyyden tunne on tärkeää ja 

se vahvistuu aina, kun on voinut estää retkahtamisen. Teoriassa on erilaisia strategisia ja 

behavioraalisia strategioita retkahdusprosessin eri vaiheisiin. Erityisillä interventiostrategioil-

la pyritään vaikuttamaan välittömiin ja laaja-alaisilla itsehallintastrategioilla välillisiin ret-

kahduksen aiheuttajiin. Molemmat strategiat jakautuvat kolmeen pääryhmään, joita ovat 

taitojen harjoittelu, kognitiiviset muokkaukset ja elämäntapojen tasapainottaminen. (Holm-

berg & Kähkönen 2005.) 

Erityisillä interventiostrategioilla pyritään tunnistamaan ja selviämään riskitilanteista. Niillä 

pyritään lisäämään päihderiippuvaisen tietoisuutta kognitiivisista, emotionaalisista ja beha-

vioraalisista reaktioista. Strategioilla pyritään lisäämään luottamusta omaan pystyvyyteen, 

estämään plasebovaikutukset, hallitsemaan lipsumista päihteiden käyttöön sekä kognitiivinen 

muokkaus, jossa keskitytään esimerkiksi henkilön haitallisiin uskomuksiin. (Nissinen & Holm-

berg 1999, 8-10; Holmberg & Kähkönen 2005.)  

Laaja-alaisilla itsehallintastrategioilla pyritään lisäämään päihderiippuvaisen elämän tasapai-

noa, tunnistamaan välillisiä retkahdukseen vaikuttavia syitä ja selviämään niistä. Itsehallinta-

strategioita ovat tasapainoinen elämäntapa ja harrastukset, ärsykkeiden hallinta, mielihalu-

jen hallinnan tekniikat, retkahduksen riskitilanneanalyysi, tietoisuustaidot ja tunteiden sääte-

ly sekä vuorovaikutustaidot. Henkilöä kannustetaan palaamaan niiden asioiden pariin, jotka 

aiheuttivat mielihyvää ennen päihderiippuvuutta. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi harrastuk-

set ja sosiaaliset suhteet. Lisäksi kannustetaan säännölliseen elämään ja liikkumiseen. Ärsyk-
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keiden hallinnalla tarkoitetaan ympäristön muokkaamista sellaiseksi, että siellä olisi mahdolli-

simman vähän päihteiden käyttöön liittyviä asioita. Mielihalujen hallinnan tekniikoiden avulla 

päihderiippuvainen opetetaan hyväksymään päihteidenkäytön halun kokemus. Marlattin mal-

lissa  tietoisuustaidoilla pyritään lopettamaan asioiden vatvominen ja luopumaan haitallisista 

kognitiivisista prosesseista, jotka lisäävät retkahtamisen mahdollisuutta. Lisäksi tietoisuustai-

doilla pyritään havaitsemaan ennakkoon ne ajattelutavat, mielialat ja tilanteet, jotka voivat 

johtaa lipsahdukseen ja siitä retkahdukseen. Mindfulnessin avulla henkilö opettelee ikään kuin 

kuuntelemaan itseään. Tunteiden säätelyllä pyritään muun muassa tunteiden tunnistamiseen 

ja säätelyyn. (Holmberg & Kähkönen 2005.) 

4.3 Päihdekuntoutus vankiloissa 
 

Vangeille tarjotaan osana rangaistusajan suunnitelmaa päihdekuntoutusta. Sitä toteuttavat 

sekä Rikosseuraamuslaitoksen päihdetyöntekijät että Vankiterveydenhuolto. Päihdekuntou-

tuksella saavutetaan tuloksia, kun se kytketään muihin yhteiskunnassa selviytymistä tukeviin 

toimiin esimerkiksi sosiaaliviranomaisten kanssa ja varmistamalla päihdekuntoutuksen jatku-

minen vankeusajan jälkeen. Tällä hetkellä päihdekuntoutus on ennen kaikkea vankilan sosiaa-

lityöntekijöiden vastuulla, mutta terveydenhuollon ja sosiaalityön yhteistyö on välttämätöntä 

vankien kannalta. Vankiterveydenhuollon toiminnasta ja organisoinnista tehtiin arviointi 

vuonna 2018 ja siinä asetettiin tavoitteeksi vankiterveydenhuollon ja vankiloiden kuntoutta-

van toiminnan kehittäminen moniammatilliseksi, vankien tarpeista lähteväksi kokonaisuudek-

si. Terveyden ylläpitäminen, päihteettömyys ja pitkäaikaissairauksien onnistunut hoito on 

vahvasti riippuvainen sosiaalisista olosuhteista. (Junnila 2018, 13; Suistomaa 2015, 29.) Van-

keuden aikana on tärkeää saada elämän perusasiat kuntoon. Noin 30 prosenttia vapautuvista 

vangeista on asunnottomia. Elämän sujumiseen vaikuttavat myös ystävät ja omaiset tai niiden 

puute. Mielekäs tekeminen ja taito asioida helpottaa vapautumisen jälkeistä aikaa. Vankeu-

den aikana olisi tärkeää tehdä yhteistyötä vangin kotikunnan kanssa. (Lamminen 2018, 301.) 

 

Vankeuslaki (767/2005) asettaa vankeuden tavoitteeksi lisätä vangin valmiuksia rikoksetto-

maan elämäntapaan edistämällä elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä estää 

rikosten tekeminen rangaistusaikana. Suurin osa vangeista on päihdeongelmaisia. Erilaisilla 

päihdekuntoutusohjelmilla sekä muulla kuntouttavalla toiminnalla tuetaan vankien elämää 

kohti päihteetöntä ja rikoksetonta elämäntapaa. Vankiloiden päihdestrategia luo pohjan 

päihdetyölle. Tavoitteena on päihteiden tarjonnan ja päihderikollisuuden ehkäisy, päih-

teidenkäytön aiheuttaminen haittojen ehkäisy, päihteiden kysynnän ehkäisy, päihdeongelmai-

sen kuntoutusketjun varmistaminen vankeudesta vapauteen sekä toimintaympäristöön verkot-

tuminen. (Tyni 2015, 17-19.) 

 

Vankilan päihdetyö jakaantuu päihdehoitoon, päihdekuntoutukseen ja päihdevalvontaa. (Tyni 

2015, 17-18.) Päihdekuntoutus pitää sisällään yksilötyönä ja erilaisina päihdeohjelmina tapah-
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tuvan kuntouttavan toiminnan. Päihdevalvontaan kuuluu päihteettömyyden valvonta ja tar-

kastustoiminta. Vankilan terveydenhuollon toteuttama päihdehoito pitää sisällään päihdearvi-

on, vieroitus- ja katkaisuhoidon, tarvittaessa psykiatrisen hoidon sekä korvaushoidon. (Rikos-

seuraamuslaitos 2013.) Huumeongelmaisen Käypä hoito- suosituksissa (2018) sanotaan, että 

vangeille tulee tarjota vapaaehtoista huumehoitoa, sillä se saattaa vähentää huumeiden käyt-

töä vankilassa. Korvaushoito on yksi osa vankilan päihdekuntoutusta. Sen on todettu vähentä-

vän vankeusajan riskikäyttäytymistä sekä opiaattien käyttöä. (Kaskela 2013.) Monipäihderiip-

puvuus on tavallista vangeilla, jonka vuoksi korvaushoito on vain pieni osa hoitoa. Tällä het-

kellä vankiloissa ei aloiteta korvaushoitoa, mutta siviilissä aloitettua jatketaan vankeuden 

aikana. Eri vankiloissa on yhteensä 80-120 opioidikorvaushoitoa saavaa vankia. Määrä on vähi-

tellen kasvamassa. (Perälä 2018, 300.) 

 

Päihdekuntoutusta järjestetään lähes kaikissa vankiloissa. Käytössä on lyhyitä motivointioh-

jelmia sekä pidempiä ryhmämuotoisia ohjelmia, jotka usein perustuvat kognitiiviseen käyttäy-

tymisterapiaan. Lisäksi toteutetaan yhteisöhoidollisia ohjelmia. Yksilötyönä tehtävä päihde-

kuntoutus on myös erittäin merkityksellistä. Vertaisryhmätoimintaan on myös mahdollisuus 

päästä. Osastointi tukee päihdekuntoutusta, jolloin ohjelmatoiminnoissa mukana olevat van-

git asuvat samalla selliosastolla ja ovat sitoutuneet päihteettömyyteen. Uusia vankiloita onkin 

osastoitu pienempiin yksiköihin, jolloin vankien välistä kanssakäymistä pystytään säätelemään 

ja valvomaan tarkemmin. Vankilan päihdekuntoutuksessa olleilla on mahdollisuus osallistua 

myös vankilan ulkopuoliseen päihdehoito- tai kuntoutuslaitokseen. Päihderiippuvaiset vangit 

hyötyvät myös muusta toiminnallisesta ohjelmasta, kuin varsinaisesta päihdekuntoutuksesta. 

(Rikosseuraamuslaitos 2013; Tyni 2015, 16; Lamminen 2018, 301.)  

 

Tutkimusten mukaan yhteisöhoito vankilassa on tuloksellista. Se vähentää huumeiden käyttöä, 

rikollisuutta sekä psyykkistä oireilua. Lisäksi se lisää työllistymistä ja opintoihin suuntautumis-

ta. Hoitotulokset ovat sitä parempia, mitä pitempään hoidossa pysytään. Pitkä hoitoaika on 

nähty edellytykseksi riittävän muutoksen asteen ja pysyvien tulosten saavuttamiseksi. Kodit-

tomille kaksoisdiagnoosipotilaille yhteisöhoito on tavanomaista hoitoa tuloksellisempaa, kun 

tarkasteltiin tutkittavien henkilöiden huumeiden käyttöä, rikollisuutta, psyykkistä vointia sekä 

työllistymistä. Huumeriippuvaisille rikoksenuusijoille vankilarangaistuksen yhteydessä toteu-

tettu yhteisöhoito näyttäisi olevan tavanomaista hoitoa tehokkaampi. Huumeiden käytön ja 

rikollisuuden on osoitettu vähentyvän viiden vuoden seurannan aikana. Yhteisöhoidon on osoi-

tettu myös kustannusten näkökulmasta olevan tehokas hoitomenetelmä. Vankien käytöksen on 

todettu parantuneen yhteisöhoidossa. Yhteisön aiheuttama paine ja tuki antavat mahdolli-

suuksia kohdata myös vaikeuksia ja  turvallinen ympäristö mahdollistaa avoimen keskustelun. 

(Kallio & Ylitalo 2018, 166; Dietz, O’Connell & Scarpitti 2003, 215-221.) Toisaalta joidenkin 

tutkimusten mukaan huumeiden käytön on melko kiistatta todettu vähentävän tai loppuvan 
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yhteisöhoidon aikana, mutta relapsi on yleistä ja pitkäaikaisvaikutukset ovat osin epäselviä. 

(Malivert, Fatseas, Denis & Auriacombe 2011.) 

5 Opinnäytetyön toteuttaminen 

Tämän opinnäytetyön mindfulness–ryhmät järjestettiin Helsingin vankilan kahdella eri päih-

teettömällä osastolla keväällä 2019. Ryhmät pohjautuivat MBSR- menetelmään. Sörkka –

yhteisön toiminta perustuu yhteisöhoitoon ja päihdeosaston toiminta perustuu psykoedukaati-

oon. Kurssit olivat osa osastojen toimintaa, mutta osallistuminen oli vapaaehtoista. Lähes 

kaikki osastojen vangit osallistuivat kursseille, mutta uusia osallistujia ei otettu mukaan toi-

sen kurssikerran jälkeen. Sörkka yhteisöstä osallistui kahdeksan vankia, joista yksi lopetti 

saadessaan siirtopäätöksen toiseen vankilaan. Päihteettömältä osastolta osallistui seitsemän 

vankia. Osallistujia ei siis erityisesti valikoitu tai esihaastateltu. Ennen kurssien alkua osastoil-

le toimitettiin kurssiesite. (Liite 1) Ensimmäisellä kurssikerralla osallistujat allekirjoittivat 

”Tiedote osallistujille ja suostumus opinnäytetyöhön osallistumisesta” lomakkeen. (Liite 2) 

Molemmissa ryhmissä oli kahdeksan tapaamista ja osallistujia kannustettiin tekemään harjoi-

tuksia myös vapaa-ajalla kurssilla annettujen cd-levyjen avulla. Levykkeillä oli kurssin ohjaa-

jan tekemät ja puhumat harjoitukset. Sörkka- yhteisön kurssi kesti kahdeksan viikkoa ja ta-

paamisia oli kerran viikossa yhtä viikkoa lukuun ottamatta, jolloin tapaamisia oli kaksi. Päih-

teettömän osaston kurssi kesti neljä viikkoa ja tapaamisia oli kaksi kertaa viikossa. Jokainen 

tapaaminen kesti noin kaksi tuntia. Molempien kurssien sisältö (Liite 3) oli suunnilleen sama 

ja jokaisella tapaamisella oli oma teema. Sörkkayhteisön kurssin sisältöä muokattiin hieman 

kurssin edetessä ja siitä jätettiin pois tietoisuustaitoihin ja ihmissuhteisiin liittyvä teema. 

Kurssien loputtua yhteensä kahdeksaa vankia haastateltiin teemahaastattelun (Liite 4) avulla  

ja haastattelut nauhoitettiin. Jokainen osallistuja vastasi kurssin loputtua arviointikyselyyn 

(Liite 5) anonyymisti. Lisäksi ryhmistä pidettiin havainnointipäiväkirjaa. 

5.2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, mitä päihteettömien osastojen vangit kertovat 

mindfulness-kurssin aiheuttamista kokemuksista, ajatuksista ja tunteista. Vankien kuvailemia 

kokemuksia tarkastellaan ennen kaikkea päihderiippuvuuden, tunteiden sekä mahdollisten 

mielenterveyshäiriöiden näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää suljetun vanki-

lan päihdeosastojen ohjelmatyötä, tutkia mitä vangit kertovat mindfulness kurssiin liittyvistä 

kokemuksista ja miten mindfulness tukee päihteetöntä elämää. Opinnäytetyön tarkoituksen ja 

tavoitteiden pohjalta muodostuvat seuraavat tutkimuskysymykset:  

1. Miten vangit kuvailevat mindfulness-kurssin aiheuttamia kokemuksia, ajatuksia ja tun-
teita? 

2. Miten mindfulness tukee päihteetöntä elämää vankien omasta näkökulmasta? 

3. Miten mindfulness-kurssi sopii osaksi vankilan päihdekuntoutusta? 
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Kysymyksiin etsittiin vastauksia haastattelemalla osallistujia ryhmien jälkeen, keräämällä 

palautetta arviointikyselyllä sekä havainnoimalla ryhmien aikana. Mindfulness-kurssin sovel-

tuminen osaksi päihdekuntoutusta muodostuu siis kursseille osallistujien ja opinnäytetyön 

tekijän näkemyksistä. Opinnäytetyön tekijän näkemys pohjautuu hyvin pitkälle teoriaan yh-

distettynä kokemukseen, jonka ryhmien ohjaaminen antoi. 

5.3 Tutkimusmenetelmät 

Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jossa on arviointitutkimuksen piirteitä. Lähtökoh-

ta laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen mahdollisimman kokonaisval-

taisesti. Todellisuus nähdään moninaisena ja tapahtumat vaikuttavat toinen toisiinsa, jonka 

vuoksi on mahdollista löytää monenlaisia yhteyksiä näkökulmasta riippuen. Laadullisessa tut-

kimuksessa aineisto kootaan todellisissa, luonnollisissa tilanteissa ja tieto pyritään keräämään 

ihmisten avulla. Tutkijan havainnoilla ja tutkittavien kanssa käydyillä keskusteluilla on oleel-

linen merkitys. Pyrkimyksenä on tuoda esiin odottamattomia seikkoja, jonka vuoksi aineistoa 

tarkastellaan monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti. Tutkija ei määrää mikä on tärkeää. Kaikkia 

tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. Arvot vaikuttavat 

siihen, miten tutkittavaa ilmiötä ymmärretään. Laadullisessa tutkimuksessa objektiivisuus on 

mahdotonta, sillä tutkija ja se mitä jo tiedetään kietoutuvat toisiinsa. (Hirsjärvi ym. 2009, 

160-164.) 

Laadullisella tutkimusmenetelmällä toteutetussa opinnäytetyössä haastatteluihin osallistuvien 

lukumäärällä ei ole itsessään ratkaiseva, koska aineiston tavoitteena on, että se toimii asian 

tai ilmiön ymmärtämisen apuvälineenä. Opinnäytetyön kohdejoukko valitaan tarkoituksenmu-

kaisesti. Laadullisella tutkimuksella ei niinkään tavoitella yleistettävyyttä samassa merkityk-

sessä, kuin määrällisessä tutkimuksessa. (Vilkka 2015, 150.) Toisaalta tämän opinnäytetyön 

yhtenä tavoitteena on selvittää, voidaanko - ja millä tavoin mindfulnessia käyttää osana van-

kilan päihdekuntoutusta. Tällöin on mahdollista myös se, että tuloksia voidaan hyödyntää 

yleisemminkin erilaisissa vankilaympäristöissä. Tilastollisten yleistysten sijaan on laadullisessa 

tutkimuksessa tavoitteena vanhojen ajattelumaailmojen kyseenalaistaminen, sekä ilmiön 

selittäminen ymmärrettäväksi, jotta on mahdollisuus ajatella toisin. (Vilkka 2015, 150.) 

Opinnäytetyö on toteutettu joustavasti ja suunnitelmia muutettiin tarvittaessa. (Hirsjärvi ym. 

2009, 164.) Tämän opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa ei ollut täyttä varmuutta siitä, kuinka 

monta vankia voidaan saada haastateltavaksi. Laadullisessa tutkimuksessa on oleellista poh-

tia, millaisella aineistolla pystytään vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Aineiston kokoa ei sää-

tele määrä vaan laatu. Tässä opinnäytetyössä käytettiin haastatteluiden osalta harkinnanva-

raista näytettä, eli ennen aineiston keräämistä päätettiin tutkimuskysymysten ja tavoitteiden 

kannalta valintakriteerit, joihin perustuen aineisto kootaan. Tutkija itse siis päättää mikä on 

sopivaa ja mitä harkinnanvaraisuus ja sopivuus tarkoittavat. Harkinnanvaraisessa näytteessä 
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tutkijan on tuotava ilmi, että aineisto on edustava, eikä siihen liity systemaattista harhaa. 

(Vilkka 2015, 151-152.) 

Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruunmenetelmät ovat haastattelu, kysely, 

havainnointi sekä erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Tässä opinnäytetyössä aineistoa 

kerättiin haastatteluilla, havainnointipäiväkirjalla sekä lomaketutkimuksella, koska tutkitta-

van aiheen aineiston heterogeenisyys on hyödyksi, etenkin kun tutkimuksen tavoitteena on 

ymmärryksen rakentaminen tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71 & Vilkka 2015, 

150-151.) Haastattelu on kuitenkin tässä opinnäytetyössä olennaisin tiedonkeruumenetelmä, 

jota havainnointi ja lomaketutkimus täydentävät. Yhdistämällä monia eri menetelmiä eli 

triangulaatiolla saatiin monia eri näkökulmia aiheeseen. Se myös lisää tutkimuksen luotetta-

vuutta mikäli tutkimuskohde ei ole kovin yksiselitteinen ja siitä on vaikea saada tietoa. Mene-

telmätriangulaatio on perusteltua silloin, kun yksittäisellä menetelmällä ei saada riittävänä 

perusteellista kuvaa tutkittavasta ilmiöstä. Se soveltuu erityisesti ihmisen toimintaan ja sen 

vaikuttimista liittyvään tutkimukseen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006c.) Opinnäyte-

työn alkuvaiheessa oli epävarmaa, kuinka moni vanki suostuisi haastateltavaksi ja kuinka pal-

jon he haluaisivat puhua. Tietoisuustaitojen harjoittaminen voi olla haastavaa ja nostattaa 

harjoittajalla esiin vaikeita asioita. Kyselylomakkeella saatiin kerättyä laajempi aineisto, 

josta analysoituja tuloksia voitiin tulkita paremmin ja syventää haastattelemalla osaa vastaa-

jista (Hirsjärvi & Hurme 2014, 39.)  

5.3.1 Arviointitutkimus 

Arvioinnilla tarkoitetaan jonkin kohteen arvon, merkityksen tai ansion määrittämistä. Arvioin-

nissa kohdetta tarkastellaan suhteessa arviointikriteereihin ja tästä esitetään arvioiva pää-

telmä. Tässä opinnäytetyössä tutkimuskysymykset toimivat arviointikriteereinä, joiden avulla 

vankien esiintuomia kokemuksia voidaan analysoida. Arviointikriteerit ovat tekijöitä, joiden 

pohjalta varsinainen arviointi tehdään. (Aalto-Kallio ym. 2009, 48.) Tuloksellisuudesta kertoisi 

esimerkiksi se, että vangit huomaisivat muutoksia omassa ajattelussa päihteitä kohtaan. Mind-

fulness harjoittelun tuloksena vangit mahdollisesti oppivat tunnistamaan tunteita ja reaktioita 

päihderiippuvuuden taustalla, sekä oppivat sietämään epämukavuuden tunnetta. Lisäksi on 

mahdollista oppia toimimaan harkiten, eikä automaattisesti nopeaa helpotusta tavoitellen. 

Tuloksellisuudesta kertoisi myös masentuneen tai ahdistuneen mielialan lievittyminen, sekä 

pitkällä aikavälillä uusintarikollisuuden väheneminen. Muutokset fyysisessä voinnissa ovat 

myös onnistumisen mittareita. Esimerkiksi unettomuuden lievittyminen on yksi mahdollinen 

vaikutus. 

Ohjelmatyyppisessä arvioinnissa oleellista on interventiologiikan analysointi sekä vaikutusten 

arviointi. Tässä opinnäytetyössä keskitytään vaikutusten arviointiin. Arvioidessa vaikutuksia on 

aina pohdittava kausaalisuutta eli syy-seuraussuhdetta. Vaikutuksilla tarkoitetaan toiminnan 

seurauksia. Vaikutukset näkyvät palvelun käyttäjän elämässä muutoksina, jotka johtuvat pal-
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velujen käytöstä. Toiminnan vaikutuksia arvioitaessa on kuitenkin pidettävä mielessä se, että 

vaikutuksia voi syntyä myös väliin tulevista, toiminnan ulkopuolisista tekijöistä. Tämän vuoksi 

on luotettavampaa puhua oletetuista toiminnan vaikutuksista. (Arviointi sosiaalipalveluissa 

2001, 5-8.) Tässä opinnäytetyössä oletetut vaikutukset ovat siis mahdollisia seurauksia mind-

fulness-kurssista. Vaikuttavuuden arvioinnissa tarkoitus on selvittää, miten ohjelma eli tässä 

opinnäytetyössä mindfulness- kurssi, täyttää tavoitteensa. Lisäksi kiinnitetään huomiota sii-

hen onko tavoitteiden saavuttamisesta seurannut tarkoittamattomia seurauksia. Lisäksi on 

erotettava toisistaan pitkäaikaisvaikutukset, välittömät vaikutukset, kustannukset ja vaiku-

tukset sekä asiakkaan kokemat vaikutukset. (Mäntysaari, 22.) Tässä opinnäytetyössä keskity-

tään ennen kaikkea välittömiin seurauksiin, mindfulness-kurssille osallistuvan kokemiin vaiku-

tuksiin sekä mahdollisiin tarkoittamattomiin seurauksiin.  

Arvioinnissa voidaan tarkastella myös toiminnan toimivuutta tai soveltavuutta. Silloin arvioi-

daan miten toiminta vastaa olemassa oleviin tarpeisiin. Lisäksi voidaan tutkia toiminnan hyö-

tyä, jolloin toimintaa tarkastellaan etenkin suhteessa kohdejoukon tarpeisiin. Toiminnan kes-

tävyyttä voidaan myös tutkia. Toiminnan vaikutus on tärkeää taloudellisesta näkökulmasta, 

mutta hyötyä on tarkasteltava myös asiakkaan näkökulmasta. Toiminnan tulisi olla hyödyllistä 

myös palvelujen käyttäjille. (Arviointi sosiaalipalveluissa 2001, 7-8.) Mindfulness-kurssi on 

uusi toimintamuoto vankilassa, joten sen soveltuvuutta ja vaikutuksia on syytä tutkia.  

Arviointitutkimuksessa on neljä eri lähestymistapaa, kokeellinen lähestymistapa, kehittävä 

lähestymistapa, konstruktivistinen lähestymistapa ja kriittinen lähestymistapa. Kaikki lähes-

tymistavat hahmottavat todellisuutta eri tavoilla ja niillä on oma näkökulma arviointiin. Tässä 

opinnäytetyössä sovelletaan konstruktivistista eli osallistavan arvioinnin näkökulmaa, jossa ei 

uskota yhteen ainoaan objektiiviseen totuuteen, jonka arvioitsija voisi löytää. Tässä näkökul-

massa arvioitsijalla on välittäjän rooli ja tarkoitus on tehdä tulkintoja eri todellisuuksista. 

Arvioitsija osallistuu siihen, miten todellisuutta määritellään. (Aalto-Kallio, Saikkonen & Kos-

kinen-Ollonqvist 2009, 27.) 

Konstruktivistisessa arvioinnissa todellisuuden nähdään muodostuvan sosiaalisesti ja se on 

monikerroksinen. Erilaiset sosiaaliset todellisuudet rakentavat erilaisen todellisuuden ja to-

dellisuus on jatkuvassa muutoksessa, johon sosiaalinen ympäristö vaikuttaa. Konstruktivisti-

sessa näkökulmassa kyseenalaistetaan se, onko toisen ihmisen tai edes itsensä ymmärtäminen 

mahdollista. Arvioinnin tuottamat tulokset ovat asiayhteyteen sidonnaisia, eikä toimintatapo-

jen tai mallien siirtämistä muuhun yhteyteen pidetä mahdollisena. Samoilla interventioilla 

saattaa olla erilaisia vaikutuksia ajankohdasta ja ympäristöstä riippuen. (Aalto-Kallio, Saikko-

nen & Koskinen-Ollonqvist 2009, 32-33 & Hammersley 2013, 33.) 
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5.3.2 Teemahaastattelu 

Opinnäytetyössä käytetään haastattelua tiedonkeruumenetelmänä, koska sen avulla tietoa 

voidaan kerätä joustavasti, tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen. Haastat-

telu on suunniteltua, päämäärähakuista toimintaa, joka tähtää informaation keräämiseen. 

(Hirsjärvi & Hurme 2014, 42.) Vastauksia on mahdollista tulkita enemmän kuin esimerkiksi 

kyselyssä ja saatuja vastauksia on mahdollista selventää ja syventää. Haastattelu antaa vas-

taajalle kuvan, että hän on merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli. Haastattelu on hyvä ai-

neistonkeruumenetelmä silloin, kun tiedetään ennalta, että tutkimuksen aihe tuottaa vasta-

uksia monitahoisesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 205.) Haastattelulla pyritään keräämään aineisto, 

jonka pohjalta voidaan luotettavasti tehdä päätelmiä tutkittavasta ilmiöstä (Hirsjärvi & Hur-

me 2014, 66.)  

Haastattelu on sosiaalinen vuorovaikutustilanne, jossa vähintään kaksi henkilö tapaa toisensa. 

Haastattelussa saadaan epätäydellinen kuva tai väläys jostakin asiasta. Se on käsitteisiin, 

merkitykseen ja kieleen perustuvaa toimintaa. Tutkimusprosessi kokonaisuutena ja kieli liitty-

vät olennaisesti toisiinsa. Haastattelussa on tärkeää muistaa, että henkilöt tuovat tilantee-

seen aiemmat kokemuksensa, joihin suhteutettuna haastattelua tulkitaan. Haastattelijan 

tehtävänä on välittää kuvaa haastateltavan ajatuksista, käsityksistä, kokemuksista ja tunteis-

ta. Tutkijan käsitys todellisuuden luonteesta määrää näkökulman. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 

41-42.) 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin teemahaastattelua tiedonkeruumenetelmänä. Hirsjärven ja 

Hurmeen (2014, 47) mukaan kirjassa The Focused Interview, johon teemahaastattelu pohjau-

tuu, omaa tiettyjä ominaispiirteitä. Henkilöt joille teemahaastattelu tehdään, ovat kokeneet 

tietyn tilanteen. Tutkija puolestaan on selvittänyt tutkittavan asian tärkeitä osia, rakenteita, 

prosesseja ja kokonaisuutta. Näiden perusteella tehdyn sisällön- ja tilanneanalyysin avulla 

tutkija on päätynyt tiettyihin oletuksiin. Analyysin perusteella kehitetään haastattelurunko. 

Haastatteluvaiheessa haastattelu suunnataan tutkittavien henkilöiden subjektiivisiin koke-

muksiin.  

Teemahaastattelu on yksi keino varmistaa laadullisen tutkimuksen aineiston hankinnassa, että 

tutkittavien näkökulmat ja ääni pääsevät esille (Hirsjärvi ym. 2009, 164.) Teemahaastattelu 

on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto.  Tyypillistä on, että haastattelun aihepiirit 

ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuu. (Hirsjärvi ym. 2009, 208.) 

Se on hyvä haastattelumuoto, kun halutaan tietoa vähemmän tunnetuista ilmiöistä ja asioista 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Suomalaisissa vankiloissa ei ole tiettävästi aiemmin 

käytetty mindfulnessia ryhmämuotoisena osana päihdekuntoutusta, joten se on uusi ilmiö. 

Teemahaastattelu on lähellä syvähaastattelua, jossa korostuu tutkittavan ilmiön perusteelli-

nen avaaminen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87-88.) 
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Teemahaastattelu ei siis etene tarkkojen tai valmiiksi muotoiltujen kysymysten kautta, vaan 

kohdentuen tiettyihin teemoihin, jotka on suunniteltu aiempien tutkimusten ja aihepiiriin 

tutustumisen pohjalta. Haastateltavien tulkinnat sekä heidän antamat merkitykset huomioi-

daan ja vapaalle puheelle annetaan tilaa. Tilanne on keskustelunomainen ja teemojen puhu-

misjärjestys on vapaa. Kaikkien haastateltavien kanssa ei välttämättä puhuta kaikista samois-

ta asioista. Aihepiiriin perehtyminen ja haastateltavien tilanteen tunteminen on teemahaas-

tattelun edellytys. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.) Tämän opinnäytetyön teema-

haastatteluissa käytiin kaikkien kanssa läpi samat kysymykset, mutta tarkentavien kysymysten 

määrät olivat hyvin erilaisia haastattelusta riippuen. Haastatteluiden kestot vaihtelivat puo-

lesta tunnista kahteen tuntiin, josta käy hyvin ilmi haastattelutavan monipuolisuus. 

Haastatteluun osallistujat tulee valita sen mukaan, joilta oletetaan saavan parhaiten aineis-

toa kiinnostuksen kohteena olevista asioista. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.) Tä-

hän opinnäytetyöhön haastateltavat valittiin tavoitteena saada kuulla mahdollisimman mo-

nenlaisia kokemuksia. Kurssien aikana saattoi havainnoinnin avulla huomata, ketkä mahdolli-

sesti kokivat tietoisuustaitojen harjoittamisen miellyttävänä tai hyödyllisenä ja ketkä kokivat 

sen turhana, epämiellyttävänä tai neutraalina. Haastateltavaksi valittiin siis mahdollisimman 

monenlaisia kokemuksia omaavia vankeja. Kaikki osallistujat olivat suostuvaisia osallistumaan 

haastatteluun, mutta vain osaa haastateltiin. 

Teemahaastattelussa pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tavoitteiden 

ja tutkimuskysymysten mukaisesti. Tässäkin opinnäytetyössä valitut teemat perustuivat hyvin 

pitkälti tietoperustaan ja jo tiedettyyn tietoon. Etuna on, että teemahaastattelussa voidaan 

haastateltavien vastauksiin perustuen tarkentaa tai syventää kysymyksiä. Vastaajien koke-

muksia ja tulkintoja asioista korostetaan sekä merkitysten syntymistä vuorovaikutuksessa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 87-88.) 

Tässä opinnäytetyössä teemahaastattelurungon rakentaminen pohjautui opinnäytetyön tieto-

perustaan ja tutkimuskysymyksiin. Teemoja olivat muun muassa mindfulness ja päihderiippu-

vuus, mindfulnessin vaikutus psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä mindfulness ja tun-

teet. Teemahaastattelussa yksityiskohtaisen kysymysluettelon sijaan laaditaan teema-

alueluettelo. Teema-alueet edustavat teoreettisten pääkäsitteiden alakäsitteitä, johon kysy-

mykset perustuvat. Haastattelussa teema-alueita tarkennetaan kysymyksillä. Sekä tutkija että 

tutkittava toimii kysymysten tarkentajana. Teema-alueiden tulisi olla väljiä ja mahdollistaa 

ilmiön moninaisuuden esiin tuleminen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 66-67.) 

5.3.3 Havainnointi ja kyselylomake  

Havainnointi on laadullisessa tutkimuksessa yleisesti käytössä oleva menetelmä. Sen sijaan, 

että havainnointi keskittyisi siihen mitä ihmiset sanovat, se keskittyy siihen, mitä ihmiset 

tekevät ja miltä asiat näyttävät. (Vilkka 2015, 142-143.) Havainnointia voi tehdä osallistuvalla 
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havainnoinnilla, piilohavainnoinnilla, osallistavalla havainnoinnilla ja havainnoimalla ilman 

osallistumista. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 81.) Tässä opinnäytetyössä käytettiin osallistuvaa 

havainnointia, joka on tavanomainen tapa tehdä havainnointia. Se on hyvä tapa saada tietoa 

tutkittavasta yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä. Se antaa myös tietoa yhteisön sosiaalisista ja 

kulttuurisista piirteistä. Osallistuvassa havainnoinnissa tietoa hankitaan vuorovaikutuksessa 

tutkittavan kanssa. (Vilkka 2015, 143.)  

Havaintojen kirjaaminen on olennaista, jotta havainnointi olisi systemaattista. Etukäteen on 

päätettävä havainnoidaanko ympäristöä, toimintaa, suhteita vai episodeja. On myös hyödyllis-

tä pitää erillään havainnoijan omat tulkinnat ja kokemukset suorista havainnoista eli siitä 

mitä havainnointitilanteessa tehtiin ja sanottiin. Havainnoinnissa voidaan myös erottaa tutki-

jan omaan tuntemukseen ja kokemukseen liittyvät muistiinpanot. Havainnot on pyrittävä te-

kemään mahdollisimman tarkasti heti tilanteessa tai pian sen jälkeen. (Ronkainen ym. 

2013,115-116.) Tässä opinnäytetyössä havainnoissa korostettiin havainnoitsijan huomioita, 

tulkintoja, tuntemuksia ja kokemuksia, koska haastatteluissa osallistujat pääsivät suoraan 

kertomaan omasta kokemuksesta.  

Osallistuvan havainnoinnin käyttäminen vaatii useimmiten yhteisön sisään pääsemistä. On-

gelmaa ei ole, mikäli tutkija itse kuuluu tutkittavaan yhteisöön. Riippuen yhteisöstä, sen 

koosta ja tutkimusongelmasta, tutkittavat joko luottavat tai eivät luota tuttuun henkilöön, 

sekä hänen kykyynsä pysyä vaiti yksilöitä ja yhteisöä koskevista asioista. (Vilkka 2015, 145.) 

Vangit tiesivät ryhmien ohjaajan roolin vankilan sairaanhoitajana. Opinnäytetyön aikaan teh-

tävänkuvaan kuului opintovapaan vuoksi vain ryhmien ohjaaminen. Ryhmien ensimmäisellä 

kerralla laadittiin kaikkia koskevat säännöt. Yksi sääntö oli, että ryhmän asioista ei puhuta 

ryhmän ulkopuolella. Vankilan työntekijänä on kuitenkin mahdotonta päästä osaksi päihteet-

tömien osastojen yhteisöä.  

Havainnoitava henkilö saattaa muuttaa käyttäytymistään tietäessään olevansa havainnoitava-

na. Joidenkin lähteiden mukaan kyseessä voi olla virhelähde. Toisaalta voi ajatella, että tut-

kijan päästessä sisään yhteisöön ja oppiessa tuntemaan sen ajattelu- ja toimintatavat, on hän 

herkkä tutkittavien käytökselle. Tällöin hän osaa kysyä miksi ihminen muuttaa käytöstään ja 

saa näin merkityksellistä tietoa. (Vilkka 2015, 145.) 

Havainnoinnin ja haastattelun yhdistäminen on usein tuloksekasta. Havainnointi on perusteltu 

tiedonkeruumenetelmä, jos tutkittavasta aiheesta tiedetään vähän tai ei laisinkaan. Tietoi-

suustaitoryhmiä ei ole järjestetty vankilan päihteettömillä osastoilla aiemmin, jonka vuoksi 

siitä ei tiedetä vielä paljoa. Kansainvälisiä tutkimuksia on tehty, mutta ne eivät suoraan ole 

sovellettavissa suomalaiseen vankilamaailmaan, johtuen erilaisista vankilakulttuureista ja 

sosiaalisesta ympäristöstä. Havainnoinnin avulla asiat voidaan nähdä oikeissa yhteyksissä. On 

osoitettu, että haastatteluissa tulee voimakkaammin esille asioihin liittyvät normit, kuin nor-
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miin varsinaisesti liittyvän käyttäytymisen ja havainnointi saattaa esimerkiksi selventää käyt-

täytymistä. Edellä mainittujen lisäksi havainnoimalla voidaan myös monipuolistaa haluttua 

tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 81.) 

Tässä opinnäytetyössä kurssille osallistujat täyttivät lopuksi lyhyen palautekyselyn. Kyselylo-

maketta käytetään tavallisesti määrällisessä tutkimusmenetelmässä aineiston keräämisen 

tapana. Siitä voidaan käyttää myös nimitystä postikysely, informoitu kysely tai joukkokysely. 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin survey-tutkimusta, jolla tarkoitetaan sitä, että kysely on 

standardoitu eli vakioitu. Vakiointi tarkoittaa sitä, että kaikilta vastaajilta kysytään samat 

asiat samalla tavalla.  (Vilkka 2015, 94.) 

Kyselylomaketutkimuksessa vastaaja lukee itse kirjallisesti esitetyn kysymyksen ja vastaa 

siihen kirjallisesti. Menetelmä on hyvä silloin, kun kerätään tietoa laajalta joukolta ihmisiä tai 

jos käsitellään arkaluontoisia kysymyksiä. Etuna on, että vastaaja jää tuntemattomaksi. Tyy-

pillisenä haittana on, että vastausprosentti jää alhaiseksi ja vastauslomakkeiden palautumisen 

viipyminen. Tässä opinnäytetyössä osallistujat vastasivat kyselyyn kurssin viimeisellä kerralla, 

jolloin kaikki vastasivat kyselyyn. Tämä menetelmä sopii tilanteissa, joissa tutkittava joukko 

on rajattu. (Vilkka 2015, 95-96.) Kursseille osallistui yhteensä 16 vankia, joten perusjoukko oli 

pieni ja otantamenetelmän käytölle ei ollut tarvetta. Kyseessä on siis kokonaistutkimus ja 

kaikki vastaukset huomioitiin. (Vilkka 2015, 98-99.) Kyselyn kysymykset olivat strukturoituja, 

eli ne sisälsivät valmiit vastausvaihtoehdot. (Ronkainen ym. 2013,114.) Vastaajia pyydettiin 

arvioimaan kurssin hyötyjä, mahdollisia fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia, eri teemojen hyö-

dyllisyyttä ja kurssin mahdollista vaikutusta päihteettömyyteen.  

5.3.4 Aineiston analyysi 

Aineisto on analysoitu sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysillä haastatteluita voidaan analysoida 

systemaattisesti ja mahdollisimman objektiivisesti. Ilmiöstä pyritään saamaan kuvaus tiiviste-

tyssä ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyysillä tarkastellaan tekstimuotoista tai sellaiseksi 

muutettuja aineistoja. Oleellista on ymmärtää, että sisällönanalyysillä voidaan vain järjestää 

kerätty aineisto johtopäätöksiä varten. Aineisto ei siis ole tulos, vaan tulokset muodostuvat 

aineistosta tehdyistä johtopäätöksistä, jotka puolestaan sidotaan laajempaan kontekstiin ja 

aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117-118.) 

Laadulliseen tutkimukseen liittyy kolme erilaista analyysimuotoa: aineistolähtöinen analyysi, 

teoriaohjaava analyysi ja teorialähtöinen analyysi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 112). Tässä tutki-

muksessa käytetään aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, jolloin tavoitteena on löytää aineistos-

ta esimerkiksi jonkinlainen toiminnan logiikka tai tyyppikertomus. Liikkeelle lähdetään siitä, 

että aineiston keräämisen jälkeen, mutta kuitenkin ennen analyysin tekemistä, päätetään 

mistä toiminnan logiikkaa tai tyyppikertomusta lähdetään etsimään. Seuraavaksi pelkistetään 

aineisto karsimalla tutkimuskysymysten kannalta epäolennainen tieto pois. Tämä edellyttää 
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aineiston tiivistämistä ja pilkkomista osiin. Seuraavaksi aineisto ryhmitellään uudeksi kokonai-

suudeksi sen mukaan, mitä aineistoa ollaan etsimässä. Ryhmät nimetään yläkäsitteellä jolloin 

tutkimuksen tuloksena ryhmittelyistä muodostuu käsitteitä, luokitteluja tai teoreettinen mal-

li. Tuloksen avulla pyritään ymmärtämään osallistujien kuvaamaa merkityskokonaisuutta. 

Analyysi jatkuu tarkastelemalla tulkintaa tutkimuksen tietoperustan avulla ja vertailemalla 

sitä aiempaan tutkimus- ja teoriatietoon. (Vilkka 2015, 163-170.)  

Tässä opinnäytetyössä haastatteluiden analysointi aloitettiin puhtaaksikirjoittamalla eli litte-

roimalla haastattelut valikoiden, keskittymällä teema-alueisiin ja haastateltavan puheeseen 

(Hirsjärvi & Hurme 2014, 139.) Täysin asiaan liittymätön materiaali, kuten vanhojen tuomioi-

den muistelu ja perheeseen liittyvät asiat jätettiin litteroimatta. Haastateltavien puhetta ei 

muutettu tai muokattu. Litteroitu materiaali luettiin useaan kertaan läpi ja se redusoitiin eli 

pelkisteltiin karsimalla tutkimukselle epäolennainen pois. Aineistossa keskityttiin tutkimusky-

symysten kannalta olennaiseen. Käytännössä tekstikäsittelyohjelmalla tehtiin taulukko, jossa 

oli jokaiselle haastatteluteemalle oma taulukko. Ensin taulukkoon kerättiin alkuperäisilmauk-

set kyseisestä teemasta ja sen jälkeen niitä kuvaavat pelkistetyt ilmaukset listattiin allekkain. 

Pelkistämisvaiheessa eli redusoinnissa huomioitiin se, että yhdestä lausumasta voi löytyä use-

ampia pelkistettyjä ilmauksia.  

Pelkistämisen jälkeen aineisto ryhmiteltiin eli klusteroitiin, jolloin alkuperäisilmaukset käytiin 

läpi ja niistä muodostettiin samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Alaluo-

kat muodostettiin ryhmittelemällä samaa asiaa kuvaavat käsitteet ja yhdistämällä ne. Luokit-

telulla aineisto tiivistyy, koska yksittäisistä tekijöistä muodostetaan yleisempiä käsitteitä. 

Ryhmittelyssä luodaan myös pohja opinnäytetyön perusrakenteelle, sekä luodaan alustavia 

kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. Luokittelu jatkui yhdistelemällä alaluokkia ja muodostamalla 

niistä yläluokkia. Yläluokista muodostettiin lopulta yhdistävät luokat, jotka nimettiin aineis-

tosta nousevan aiheen mukaan ja joka on yhteydessä tutkimuskysymyksiin. Ryhmittelyn eli 

klusteroinnin jälkeen seuraa abstrahointi eli käsitteellistäminen, jolloin erotettiin opinnäyte-

työn kannalta olennainen tieto ja tämän tiedon perusteella muodostetaan teoreettisia käsit-

teitä. Käsitteitä yhdisteltiin, kunnes saatiin vastaus tutkimuskysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 122-127.) Alla on esimerkki sisällönanalyysistä (Kuvio 1). 

 

1. Odotukset kurssille ja tämän hetkinen näkemys kurssista ja tietoisuustaidoista 
- Millaisia ennakko-odotuksia sinulla oli siitä, miten mindfulness-kurssi saattaisi vaikut-

taa? 
- Miten koet mindfulnessin nyt? 
- Millainen merkitys oli sillä, että sait osallistua kurssille? 

 
ALKUPERÄISILMAUKSET PELKISTETTY ILMAUS 
Mä en tienny yhtään mitä tää tarkottaa tää 
mindfulness, että mä odotin vähän enemmän 
sellasta joogamaista hommelia tai jotain 

Mielikuva joogasta. 
 
Avoimin mielin, ilman odotuksia. 
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semmosta. Että ei mulla ollu oikeastaan odo-
tuksia oikeen mitään että mielenkiinnolla läh-
din mukaan ja kattoon että mitä se niinku on. 
No kyllä mä sen koen sillai että kyllä siitä apua 
oli. Mutta sillai että mä en heti niinku tajunnu 
aina niinku sillai sitä.  

Kurssista oli apua. 
 
Vaikeus ymmärtää mitä mindfulness on. 

 
 
ALALUOKKA YLÄLUOKKA 
Mielikuva joogasta. Mielikuva joogasta 
Avoimin mielin. Avoin suhtautuminen.  
Kurssista oli apua Kurssi oli hyödyllinen 
Yhdistävä luokka: - Avoin ja positiivinen suhtautuminen 
  - Ajatus, että on joogaa ja ”hörhöilyä” 
  - Kurssi oli hyödyllinen 

Kuvio 1: Esimerkki sisällönanalyysistä 

6 Opinnäytetyön tulokset 

Kurssien loputtua opinnäytetyötä varten haastateltiin yhteensä yhdeksää kursseille osallistu-

nutta vankia. Neljä heistä oli Sörkka-yhteisön vankia ja viisi Päihteettömän osaston vankia. 

Yhden vangin haastattelu jouduttiin keskeyttämään vangin henkilökohtaisten ongelmien vuok-

si, eikä käytyä keskustelua huomioitu aineistossa. Haastattelussa esitetyt kysymykset toivat 

osallistujalle mieleen liian vaikeita asioita. Eri osastojen vastauksia ei erotella, vaan tuloksia 

tarkastellaan kokonaisuutena. Haastatteluissa ei kysytty tuomioiden pituuksia, vankikertai-

suutta, perhesuhteita tai terveystietoja, mutta lähes kaikkien kohdalla ne nousivat puheessa 

esiin. Etenkin psyykkinen hyvinvointi herätti keskustelua. 

Kaikki kyselylomakevastaukset otettiin huomioon ja niiden vastauksia käydään läpi omassa 

osiossa. Havainnointipäiväkirjan ajatuksia tarkastellaan omassa osiossa. 

6.1 Haastatteluiden tulokset 

Osallistujien ennakkokäsitys mindfulnessista oli pääsääntöisesti positiivinen ja he suhtautuivat 

avoimin mieli kurssiin. Joillakin oli ennakkokäsityksiä, jotka pohjautuivat esimerkiksi tietoon, 

että tietoisuustaitokursseja järjestetään muiden maiden vankiloissa. Osalla oli käsitys, että 

mindfulness on joogaa ja että se liittyisi vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin ja olisi siten ”hörhöi-

lyä” tai turhaa.  

Mä en tienny yhtään mitä tää tarkottaa tää mindfulness, että mä odotin vähän 

enemmän sellasta joogamaista hommelia tai jotain semmosta. Että ei mulla 

ollu oikeastaan odotuksia oikeen mitään että mielenkiinnolla lähdin mukaan ja 

kattoon että mitä se niinku on. Ei oo mitään sellasta asiaa mitä mä oon jättäny 

tekemättä että jos mulla on ollu mahollisuus osallistua johonki niin mä oon 

osallistunut jos se auttais tulevaisuuessa mua jollain tavalla ettei mun tarvis 

enää vankilaan tulla. (Vanki 2) 
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Kyllähän se aika laajasti on tiedetty että tollanen jonkun tyyppinen meditaatio 

ja hiljentyminen on jollainlailla niinku hyödyllistä et kai mul sen kautta jotain 

pienii odotuksii oli. Ja ne pienet odotukset niinku toteutuki. (Vanki 6) 

Osalla vangeista oli mielenterveydenhäiriöitä tai kokemusta niistä ja he pelkäsivät, että itsen-

sä tarkkailu voisi vahvistaa ja pahentaa oireita. Kaksi osallistujaa toivoi, että kurssista olisi 

apua masennukseen, ahdistukseen ja unettomuuteen. Lähes kaikkien suhtautuminen muuttui 

positiiviseksi kurssin aikana. Osa myös huomasi, että kurssin edetessä harjoitukset alkoivat 

vaikuttamaan positiivisesti ja ennakkokäsitykset muuttuivat positiivisiksi. Yhden haastatelta-

van mielestä kurssi oli melko turha, koska se ei täyttänyt odotuksia ahdistusoireiden helpot-

tumisen suhteen. Monien mielestä kurssit olivat liian lyhyitä. 

Kurssin teemoja olivat muun muassa mindfulness ja päihderiippuvuus, mindfulnessin vaikutus 

masennukseen, ahdistukseen ja stressiin, tunteet, tunteiden tunnistaminen ja tunnesäätely, 

ajatukset ja niiden tunnistaminen, itsemyötätunto ja myötätunto sekä mindfulness ja vuoro-

vaikutus (Liite 3). Tunteisiin ja ajatuksiin liittyvät teemat olivat osallistujien mielestä tär-

keimmät. Erityisesti tunnetyöskentely oli kaikkien mielestä tärkeää ja hyödyllistä. Kaikki van-

git kokivat tunteiden tunnistamisen, niiden ilmaisemisen ja hyväksymisen vaikeana. Tunteita 

myös välteltiin tietoisesti, koska niiden kohtaaminen olisi liian vaikeaa. Monet toivat esiin, 

että erityisesti vankilassa tunteita oli vaikea näyttää ja kohdata. Tunteisiin liittyvät harjoituk-

set koettiin hyödyllisenä ja vaikeana. Eräs osallistuja kertoi ymmärtäneensä tunnistamaan 

kurssilla, että on muitakin tunteita kuin viha ja ilo.  

Täällä vankilassa se on aika eriasia. Täällä kaikki kattoo että mitä itket sä. 

Täällähän ei voi itkeä täällä vankilassa. Et jos tuolla on jotain ja oot surulli-

nen. Et se on täällä vähän vaikeempaa mutta siviilissä se on eri sitte. Tunteita 

ei voi näyttää. (Vanki 1) 

Monet osallistujista olivat syyllistyneet väkivaltarikoksiin ja kokivat, että heikko tunnesäätely 

yhdistettynä päihteiden käyttöön oli tähän syynä. 

Se tunneteema on tärkee. Jos tunteita ei käsittele saattaa käyttäytyä väkival-

taisesti. (Vanki 7) 

Osa osallistujista toi esiin myös, että positiiviseksi miellettyjä tunteitakin on vaikea hyväksyä 

ja kohdata, koska taustalla on pelko, että kohta asiat muuttuvat taas huonoksi. Asioita ei 

uskalleta edes yrittää, koska pelko epäonnistumisesta on niin voimakas. Mindfulness harjoi-

tuksen aikana pystyttiin ikään kuin vahvistamaan ja hyväksymään positiivinen tunne ja koke-

mus. Yksi osallistuja toi esiin, että ei uskalla edes kokeilla uusia menetelmiä päihteettömyy-

den tukena, koska on retkahtanut useamman kerran. Usko epäonnistumiseen oli voimakas. 
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Mut kyl sitä hyviikin tunteita vastustaa. Et niinku sen mä huomasin et siinä ku 

hengitti ja keskitty niin pysty niinku tavallaan mitenhän sen sanois niinku 

suomenkielellä.. tavallaan antaa sen niinku vuotaa yli sen hyvän tunteen sil-

leen. (Vanki 6) 

Itsemyötätunto ja myötätunto on olennainen osa mindfulnessta ja ne aiheuttivat eniten vai-

keita tunteita ja ristiriitaa. Teema koettiin vaikeana ja osittain turhana, koska se ei osallistu-

jien mielestä sopinut vankilaan. Monet vangit toivat esiin, että he ovat jollakin tavalla huo-

nompia kuin muut ihmiset ja syyllisyys tehdyistä rikoksista oli niin voimakasta, että he kokivat 

myötätunnon itseään kohtaan mahdottomaksi.  

Mulla ainakin on syyllinen olo monista asioista mitä mä oon tehnyt ihan pen-

nusta asti. Mä oon kuitenkin tehny törkeitä väkivalta- ja omaisuusrikoksia ja 

kaikkii tollasii millä on ihan selkee uhri niin en mä tiiä kai sen syyllisyydenkin 

kans kai siihenkin on jotenkin turtunut. Monille vangeille auttaa on se että 

pystyy kohdistaan sitä vihaa niihin ihmisiin, joiden kattoo olevan enemmän 

syyllisii, tyyliin seksuaalirikolliset ja pedofiilit ja tällaset näin et niinku en mä 

tiiä se on se ainoo itsemyötätunnon muoto minkä mä tunnen et joku on tehny 

pahempaaki. (Vanki 6) 

 
Harjoitukset, joissa myötätuntoa osoitettiin itselle tärkeille ihmisille aiheuttivat voimakasta 

ikävää esimerkiksi omia lapsia ja perhettä kohtaan. Osa kertoi, että ei ollut tehnyt harjoitus-

ta, koska se olisi ollut liian vaikeaa.   

 

Sillon kun piti miksikä sitä sanottiin ku piti ajatella jotain toista ihmistä ja 

tollai niin se oli just niin se osu aika pahaan paikkaan kun just oli kova ikävä ja 

kaikki niin sehän oli ja se voimisti sitä hetkellisesti että. Meinas jopa itku tulla 

siinä yhessä. Se oli se meni jotenki ihan tunteisiin sillai ku mä ajattelin siinä 

tietenki omaa lasta siinä. Kyllä se ihan herkäksi laitto. (Vanki 3) 

Ajatuksiin liittyvät teemat koettiin tärkeänä ja se herätti paljon keskustelua. Suurin osa tun-

nisti toimivansa ikään kuin automaattisesti asioita ajattelematta. Lähes kaikki osallistujat 

toivat esiin, että vankilassa ilmaantuu paljon häiritseviä ajatuksia, joiden kanssa on vaikea 

olla. Monet kertoivat, että aika kulkee hitaasti vankilassa ja etenkin illat ja viikonloput ovat 

vaikeita, jolloin on vähemmän toimintaa. Osa koki saaneensa mindfulnessista apua häiritseviin 

ajatuksiin, osa ajatteli, että siitä olisi apua, mutta eivät kuitenkaan halunneet tai pystyneet 

kokeilemaan säännöllistä harjoittelua. Iltaisin oli helpompi keskittyä television katselemiseen 

entä harjoitusten tekemiseen. Omien ajatusten kohtaaminen yksin oli vaikeaa. Monet kertoi-

vat pärjäävänsä, koska välttelevät omia ajatuksia ja eivät esimerkiksi ole yhteydessä vankilan 

ulkopuolisiin henkilöihin, jolloin pystyy välttämään ikävien asioiden kohtaamista. Yksi osallis-
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tuja kertoi, että mindfulness ei vaikuttanut kykyyn sietää vaikeita ajatuksia, mutta liikunta 

auttoi. 

Tuntee olevansa niinku avuttomammassa tilassa täällä vaikka ihan samallailla 

voihan siviilissäkin tulla joku vanha juttu. Joskus se vahvistaa sitä ku sä oot jo 

valmiiksi täällä ja niin kai siinä on se että sä et pysty vältteleen mitään. Ku on 

kuitenkin tottunut koko ikänsä vältteleen tollasii asioita. Ku niihin liittyy noi-

hin rikoksiin liittyy paljon sellasia ajatuksia joiden vastustaminen on niin ko-

vaa ja varmaan sellasiakin asioita mitä ei halua myöntää eikä halua ajatella. 

(Vanki 6) 

Täällä se tuntuu vankilas niinku ihan hyvältä että mä en ajattele vaan mä teen 

kaikki päivän rutiinijutut ja sit mä vaan teen ne ja päivät on samanlaisia ja ne 

menee silleen ajattelematta. (Vanki 7) 

Mulle se ihan vaan rauhottuminen et mä laitan silmät kii ja oon niinku hiljaa 

ja en niinku vedä sitä ajatusten luuppii just. Mä niinku keskityin hengittämi-

seen ja se niinku autto kyl joo. (Vanki 8) 

 

Kaiken kaikkiaan teemoja tärkeämmäksi koettiin meditaatioharjoitukset ja etenkin hengityk-

seen liittyvät harjoitukset. Lähes kaikki kertoivat, että hengitykseen ja omaan kehoon keskit-

tyminen rentoutti, poisti jännitystä, auttoi mieltä rauhoittumaan ja helpotti vaikeiden ajatus-

ten kanssa olemista. Harjoittelu myös poisti ärtymystä ja stressiä. Osa koki hetkellistä hyvää 

oloa ja hyötyä harjoituksen aikana ja osalla vaikutukset kestivät pitkään harjoituksen jälkeen 

ja heijastuivat esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin.  

 

Erityisen tärkeänä mä oon kokenu sen hengittämisen. Nyt ku mä hengitän sil-

leen nenä kautta sisälle ja suun kautta ulos niin se jotenki rauhottaa yli pal-

jon. Jotenki lähtee se jännitys. (Vanki 2) 

Tuli sellanen rennon hyvä olo siinä. Kyllä se rauhotti. Tuli rauhallinen ja hyvä 

fiilis. Tuli sellanen rauhallinen olo. Monta tuntii sen jälkeen oli sellanen hyvä 

fiilis. Se oli niinku pieni lepohetki. Oli vaan siinä. (Vanki 1) 

 

Keskittyminen harjoituksiin oli kuitenkin monille haastavaa ja osa toi useasti esiin, että kokee 

epäonnistuneen harjoituksissa, kun ajatukset harhailivat. Yksi kertoi harjoitukseen keskitty-

misen olleen niin haastavaa, että hän oli keskittynyt laskemaan katossa näkyviä kuvioita, jot-

ta malttaisi olla paikoillaan. Toisaalta kerrat, jolloin keskittyminen oli onnistunut paremmin, 

antoivat onnistumisen kokemuksia ja hyvän olon tunnetta. Keskittymisongelmat olivat suurin 

syy siihen, miksi osallistujat eivät juurikaan harjoittaneet vapaa-ajalla.  
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Jotkut osallistujista olivat soveltaneet tietoisuustaitoja vankilan arkielämän haastavissa tilan-

teissa ja kokeneet niistä hyötyä. Vankilassa koetaan olevan paljon stressiä, johon ei itse pysty 

vaikuttamaan ja se aiheuttaa hermostumista ja johtaa epäasialliseen käytökseen. Osallistujat, 

jotka käyttivät tietoisuustaitoja ryhmän ulkopuolella tekivät harjoituksia myös itsenäisesti 

vapaa-ajalla.  

Jos meinaa tulla joku tilanne tossa osastolla niin mä mietin sitä asiaa vähän 

pitempään kun sen sekunnin ennen ku mä räjähdän tossa. Semmonen niinku 

etu tai apu tosta on mulle ollu. Silleen että mä on enemmän alkanu miettiin 

sitä. (Vanki 2) 

 

Kurssilla ja mindfulnessilla oli monenlaisia vaikutuksia psyykkiseen hyvinvointiin. Monet koki-

vat psyykkisen hyvinvoinnin lisääntyneen ainakin hetkittäin harjoitusten avulla. Osalla oli 

ahdistusta, joka lieveni harjoittelun myötä. Tosin usein ahdistuksen lievenemiseen liittyi myös 

positiivisia tapahtumia, kuten päätös siirtymisestä avovankilaan. Joillakin ahdistus lieveni 

pidemmäksi aikaa ja osalla se kesti harjoituksen ajan. Olennaisin ahdistuksen lievenemiseen 

johtava syy oli parantunut kyky olla omien ajatusten kanssa. Osittain vaikutusmekanismit 

olivat epäselviä, eivätkä osallistujat osanneet sanoa, mistä ahdistuksen väheneminen johtui. 

 

Eräs osallistuja oli tehnyt mindfulness tyyppisiä harjoituksia aiemmin ja kurssin lisäksi harjoit-

ti itsenäisesti päivittäin. Hänellä oli taustalla muun muassa paniikkihäiriö ja tapana oli ollut 

satuttaa itseään, kun ajatukset kävivät liian ahdistaviksi. Hän koki, että fyysinen kipu oli hel-

pompi sietää, entä henkinen paha olo. Hän koki mindfulnessista apua omien ajatusten kanssa 

olemiseen ja estämään paniikkikohtauksia, joita tuli etenkin iltaisin sellissä.  

Ei vaan sä pystyt sen avulla niinku katkasemaan ennen ku se lähtee liian. Et al-

kaa tulla niinku henkinen ja fyysinen pahoinvointi. Ku sekin on sitte hyvinkin 

vahva tunne jos sä et pääse yhtään mihinkään et sitte se on nyrkki seinään ja 

saa sillä kivulla sitte ne ajatukset pois. (Vanki 5) 

 

Yhdellä osallistujalla oli puhtauteen liittyvä pakkoneuroosi ja hän koki hetkittäistä helpotusta 

harjoitusten aikana. Oireet tosin jatkuivat selliosastolle palatessa. 

Ei se voimistunut. Eikä sitä siinä hetkessä ei ajatellu sitä koko asiaa tai niitä 

oireita. Kyllä se hetkeksi unohtu jopa. Siinä hetkellä helpotti. Ei sitä sillä lail-

la, huomas vasta sitte sen jälkeen, että eihän tuossa ollu ees niihin asioihin 

keskittynyt. (Vanki 3) 

 

Yksi osallistuja koki kurssin jopa heikentäneen psyykkistä hyvinvointia. Hänellä oli lähtötilan-

teessa toive, että kurssi saattaisi helpottaa ahdistusta ja rentouttaa. Paikoillaan oleminen ja 
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asioiden pohtiminen oli kuitenkin liian haastavaa. Hän kertoi normaalisti selviävänsä vältte-

lemällä vaikeiden asioiden kohtaamista ja miettimistä. Kurssin edetessä osallistuja kuitenkin 

pystyi rentoutumaan hetkeksi harjoitusten aikana. 

Kyl mä ajattelin että jos se rentouttais tai tälleen mut kyllä se oli mun mieles-

tä aika päinvastoin. Sitä ku rupes miettimään silleen kaikkee ku päässä alko 

pyöriin kaikkii ajatuksii, ihmeellisii. Sellasia ahdistavia. Et mä oon nyt oppinu 

sivuttaan silleen kaikki negatiiviset jutut et mä en jaksa, mä en haluu miettii 

niitä ettei tuu sillai huono olo ja tälleen. (Vanki 8) 

Haastatteluista kävi ilmi, että vangit kokevat paljon stressiä etenkin vankilan ulkopuolisista 

asioista, joihin he eivät pysty vaikuttamaan. Vankeus aiheutti häpeää ja sitä salailtiin esimer-

kiksi omilta lapsilta. Osa osallistujista oli katkaissut välinsä siviiliin, jotta sieltä ei tulisi lisää 

stressiä. Osa koki, että mindfulnessista oli apua stressiin. Stressi vaikutti kokemukseen omasta 

psyykkisestä hyvinvoinnista. Ahdistus, masennus, pakkoneuroosi ja paniikkihäiriö-oireet usein 

lisääntyivät vankilassa. Toisaalta osalla oireet myös helpottivat päihteettömyyden vuoksi. 

Kyllä mä stressaan. Välillä tuntuu, että vähän liikaaki ja ne pakko-ajatukset 

korostuu. On tässä osastolla omat juttunsa. Pieni stressitaso täällä on koko 

ajan. (Vanki 3) 

No mulla mä oon tosi kova stressaan asioita ja just semmosia mihin mä en voi 

vaikuttaa edes. Ja se on niinku no siihen mä tarvisin just jotain apukeinoja. Ku 

mulla ei niinku.. mä en oo edes siviiliin yhteydessä koska mä saan alkaa mä sit 

stressaan asioita jotenki täältä käsin. (Vanki 7) 

Kaksi osallistujaa koki, että vankilassa ei ole stressiä ja elämä vankilassa on helpompaa kuin 

siviilissä. Osallistujat, joilla oli asunto, läheisiä ihmissuhteita ja kohtalainen taloudellinen 

tilanne, kokivat vähemmän stressiä. 

Monella osallistujalla oli fyysisiä vaivoja, jotka liittyivät lähinnä tapaturmien jälkeisiin kiputi-

loihin. Yksi osallistuja koki saaneensa apua jatkuviin päänsärkyihin. Yksi osallistuja pystyi 

mindfulnessin avulla välttämään itsensä satuttamista ja siten fyysinen hyvinvointi lisääntyi. 

Muutamalla osallistujalla oli voimakkaista kiputiloja, joihin he eivät saaneet apua mindfulnes-

sista. Yksi henkilö kertoi, että harjoituksen aikana oli helpompi sietää fyysistä huonoa oloa. 

Mä pystyin niinku oleen sen asian kanssa vaikka siellä päässä oli se paine ja oli 

niinku vähän hankala olo niin se ei niinku haitannu. (Vanki 6) 

Mindfulnessissa pyritään olemaan läsnä tässä hetkessä ja hyväksymään sen hetkinen kokemus. 

Monet osallistujat kertoivat, että he toimivat lähes aina ”autopilotilla” eli tiedostamatta toi-

mintaansa ja ajatuksiaan. Monet kokivat päätyvänsä esimerkiksi käyttämään päihteitä ajatte-



 49 
 

 

lematta asiaa se enempää. He ikään kuin ajautuvat tekemään asioita ja kokivat sen ongelma-

na. Monet osallistujat toivat esiin, että ongelmana on nimenomaan näennäinen tässä hetkessä 

eläminen sen enempää ajattelematta. Esimerkiksi hetkessä, jolloin täytyy valita käyttääkö 

päihdettä vai, toimitaan pelkän tunteen vallassa tai sosiaalisen paineen alaisena.  

No sen verran että ku mä yleensä oon ollu sellanen hetkessä eläjä. Että mä 

elän tässä hetkessä tässä ja nyt. Silloin jos on kyse jostakin. Mun ei välttämät-

tä nyt tee mieli viinaa mutta minuutin päästä voi tehdä. Mä en niinku mieti 

asioita pidemmälle. Jos mä haluan lähteä ryyppäämään niin mä en paljon 

kuuntele mitä muut sanoo. (Vanki 2) 

Nykyhetken ja ylipäänsä oman tilanteen kohtaaminen koettiin vaikeaksi ja vankilassa asioita 

joutuu kohtamaan. Omiin rikoksiin ja elämään liittyi häpeää, epäonnistumisen kokemusta ja 

riittämättömyyttä. Osalle vankila on ainoa paikka, jossa asioita joutuu kohtaamaan ja koke-

musta ei voi vastustaa päihteiden avulla. 

Sellai niinku huono omatunto on noista just ku niinku mitä on tehny. Se tulee 

sit kun on selvin päin niin mietittyy täällä. Nekin pitäis jotenki saada unohdet-

tuu mut ei. Kyllä ne silti painaa kun rupee miettimään et siellä on joku saat-

taa olla toisen viimesetki rahat menny niin eihän se hyvältä tunnu. (Vanki 4) 

Osa osallistujista ei kokenut mindfulnessista olevan hyötyä kokemuksen kohtaamisessa. Kurs-

sin koettiin olevan liian lyhyt, jotta taito olisi siirtynyt käytäntöön. Vankilassa aikaa oli niin 

paljon, että asioiden murehtimiselle yksin oli liikaa aikaa, eikä ajatustenjuoksua siten saanut 

estettyä. Harjoitusten aikana osa kuitenkin pystyi keskittymään nykyhetkeen ja hyväksymään 

kokemuksen. Yksi vanki kertoi, että stressaantuneena ja huonona päivänä harjoitukset olivat 

todella vaikeita, harjoitusten tekeminen ahdisti ja omaa kokemusta vastusti. Hyvänä päivänä 

harjoitus oli miellyttävä. Mindfulnessta haluttiin käyttää keinona, jonka avulla omaa koke-

musta ja itseä voisi muuttaa paremmaksi sen sijaan, että se hyväksyttäisiin.  

Tavallaan tää on hyvä aika tehdä niin on sitte joskus valmiina eri ihmisenä eikä 

aina mee niitten kaikkien ajatusten ja niitten mukana vietävänä tuolla maail-

malla. (Vanki 3) 

Jotkut kokivat, että mindfulness auttoi keskittymään nykyhetkeen ja vähentämään murehti-

mista asioista, joihin ei pysty vaikuttamaan. Osalla kurssi auttoi ymmärtämään omaa tilannet-

ta ja tarvetta kohdata asioita, vaikka tilanne ei helpottunutkaan. Kurssi kuitenkin lisäsi tietoa 

siitä, että taustalla on monia asioita, joita pitäisi kohdata ja käsitellä. 
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Voi se olla että on auttanut. Koska nyt on pystynyt oleen ihan hyvin. Ei silleen 

oo ollu niin et odottavainen koko ajan. Et on pystynyt oleen ihan tyynesti tuol-

la. Rauhallisempi. (Vanki 7) 

Tommosiin väkivaltarikoksiin ja tommosiin noin niin niihin kumminki ku jotenki 

kuitenkin ton hoidon aikana on hyväksynyt ton päihdeongelman ja kaiken sen 

niinku niin ihan avoimesti suhtautuu siihen että on se ongelma ja näin. Mut sit 

noi väkivaltajutut ja noin ku ne juontaa juurensa jonnekin niin kauas ja niin 

syvälle ja niin pimeisiin paikkoihin et  helposti nousee muurit vastaan. (Vanki 

6) 

Kurssin koettiin sopivan osaksi päihteettömän osaston toimintaa. Osallistujat toivat esiin, että 

siitä voisi olla mahdollisesti vielä enemmän hyötyä suljetuilla selliosastoilla, joissa ei ole kun-

touttavaa toimintaa tai avovankilassa ja koevapaudessa. Mindfulnessista ajateltiin olevan 

hyötyä päihderiippuvuuden hoidossa, mutta osa koki kurssin liian lyhyenä, jotta taidot olisivat 

vielä siirtyneet käytäntöön. Mindfulness koettiin hyödyllisenä ennen kaikkea yhdistettynä 

yhteisöhoitoon. Osallistujat ajattelivat, että mindfulnessin avulla voisi oppia ottamaan etäi-

syyttä omiin ajatuksiin ja harkitsemaan asioita ennen tekemistä. Tunnetaitojen ajateltiin 

voivan auttaa käsittelemään tunteita ja siten ehkäisevän retkahdusta.  Tunnetaitojen avulla 

voisi osata myös kohdata oma onnistuminen ja iloita siitä. Jotkut kokivat, että mindfulnessin 

avulla huomioo siirtyy asioihin, jotka ovat hyvin. Stressin nähtiin olevan olennainen päihtei-

den käyttöön johtava syy ja osallistujat kokivat, että mindfulness harjoittelu voisi vähentää 

stressiä. Osalla oli selvää ja osalle epäselvää omat päihteidenkäytön syyt. Mindfulenssista 

ajateltiin olevan hyötyä ennen kaikkea retkahduksen ehkäisyssä. 

Joo siis kyllä varmaan just silleen jos pystyis keskittyyn silleen ja ajatteleen et 

ei lähe heti sen ensimmäisen ajatuksen mukaan niinku toimiin tai et justiin 

niinku miettimään eri kantilta sitä että pysähtyis miettimään. (Vanki 4) 

Niinku ihan silleen jo et hyvinä päivinä pystyy tehostaan sitä fiilistä miettimäl-

lä ja sitte vois saada lisäaikaa miettii sen kautta et jos miettii että mulla on-

kin ihan hyvä fiilis ja tälleen näin. Sitte tavallaan se että ku on ollu jo niin 

kauan selvin päin niin ehkä sitäkin tunnetta pystyy ehkä vahvistaan et. Et sitä 

omaa saavutusta ja just se retkahtamisen ehkäsy et jos vaan saa sellasen het-

ken niinku miettii. (Vanki 6) 

Lähes kaikki osallistujat olivat valmiita jatkamaan mindfulness harjoittelua jatkossa. Yksin 

vankilassa harjoittaminen koettiin kuitenkin lähes mahdottomaksi, koska keskittyminen yksin 

oli liian haastavaa. Yksin sellissä ollessa ei myöskään koettu mielekkäänä keskittyä omaan 

kokemukseen. Monet kokivat suljetut ovet ahdistavina. Harjoittelun tueksi osallistujat kokivat 

tarvitsevansa toisen henkilön kenen kanssa harjoittaa tai ryhmän. Ryhmässä puolestaan monet 
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hämmästyivät, kuinka pitkiä harjoituksia he pystyivät tekemään. Osa koki, että kurssi olisi 

tarpeellinen etenkin koevapaudessa ja vapautumisen jälkeen retkahtamisen ehkäisyn tukemi-

sessa. Kaksi osallistujaa aikoi jatkaa itsenäistä harjoittelua päivittäin. 

6.2 Kyselylomakkeiden tulokset 

Päihteettömän osaston kyselylomakkeessa oli yhteensä 13 kysymystä liittyen kurssin tarpeelli-

suuteen ja hyödyllisyyteen. Sörkkayhteisön kysymyslomakkeessa oli yhteensä 12 kysymystä, 

koska kyseisellä osastolla ei ollut tietoiseen läsnäoloon ja ihmissuhteisiin liittyvää teemaa. 

Kaikki 14 osallistujaa vastasivat kyselyyn kurssien viimeisen kerran lopuksi. Vastauksia ei ero-

tella selliosastoiden mukaan, vaan niitä tarkastellaan kokonaisuutena.  

Suurin osa kursseille osallistujista koki mindfulnessin hyödyllisenä osana vankilan päihdekun-

toutusta. 2 vankia oli täysin samaa mieltä, 7 vankia jokseenkin samaa mieltä ja 5 vankia valit-

si ei samaa eikä eri mieltä vaihtoehdon. Mindfulnessin koettiin sopivan vankilaympäristöön 

melko hyvin. 3 vankia koki mindfulnessin sopivan vankilaan erittäin hyvin, 5 melko hyvin ja 5 

ei osannut sanoa. 1 vastaaja koki, että mindfulness sopi vankilaympäristöön melko huonosti. 

Kurssin aikana tehdyt harjoitukset koettiin pääpiirteissään hyödyllisinä. 8 vankia koki harjoi-

tukset hyödyllisenä, 5 ei osannut sanoa ja 1 koki melko hyödyttömänä.  

Jokaiselle kurssilla käydylle teemalle oli oma kysymys. Tunteet, tunteiden tunnistaminen ja 

tunnesäätely teema koettiin kokonaisuudessaan hyödyllisenä. 2 vankia piti teemaa erittäin 

hyödyllisenä, 7 vankia melko hyödyllisenä, 4 vankia ei osannut sanoa ja 1 vanki piti teemaa 

täysin hyödyttömänä. Ajatukset, ajatusten tunnistaminen ja ajatusten kanssa työskentely 

teema koettiin myös hyödyllisenä. 1 vanki piti teemaa erittäin hyödyllisenä, 7 melko hyödylli-

senä, 5 vankia ei osannut sanoa ja 1 vanki piti teemaa melko hyödyttömänä. Omien tarpeiden 

tunnistamiseen liittyvä teema koettiin myös melko myönteisesti. 4 vankia piti teemaa erittäin 

hyödyllisenä, 4 melko hyödyllisenä ja 6 ei osannut sanoa. Kukaan ei suhtautunut teemaan 

kielteisesti. Stressiin, stressin tunnistamiseen ja stressireaktioon liittyvä teema oli vastausten 

mukaan hyödyllisin teema. 2 vankia piti teemaa erittäin hyödyllisenä, 8 melko hyödyllisenä ja 

4 ei osannut sanoa.  Myötätuntoon ja itsemyötätuntoon liittyvä teema koettiin teemoista vä-

hiten hyödyllisenä. 1 vanki koki teeman erittäin hyödyllisenä, 6 melko hyödyllisenä, 6 ei 

osannut sanoa ja 1 koki teeman melko hyödyttömänä. 3 vankia oli sitä mieltä, että masennuk-

seen ja ahdistukseen liittyvä teema oli erittäin hyödyllinen, 5 vankia koki teeman melko hyö-

dyllisenä, 1 melko hyödyttömänä ja 5 ei osannut sanoa. Päihteettömällä osastolla käyty tie-

toisuustaidot ja ihmissuhteet teema koettiin myönteisesti. 2 vankia koki teeman erittäin hyö-

dylliseksi, 4 melko hyödylliseksi ja 1 ei osannut sanoa. 

Kurssi vaikutti suurimmalta osin positiivisesti vankien hyvinvointiin. 1 vanki oli täysin samaa 

mieltä siitä, että kurssi vaikutti fyysiseen hyvinvointiin positiivisesti. 7 oli jokseenkin samaa 

mieltä, 4 ei osannut sanoa ja 2 oli jokseenkin eri mieltä. 2 vankia oli täysin samaa mieltä 
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siitä, että kurssi vaikutti psyykkiseen hyvinvointiin positiivisesti. 8 oli jokseenkin samaa miel-

tä, 3 ei osannut sanoa ja 1 oli jokseenkin samaa mieltä. 5 vankia oli sitä mieltä, että kotiteh-

tävät olivat jokseenkin hyödyllisiä, 8 ei osannut sanoa ja 1 oli täysin eri mieltä.  

6.2 Ajatuksia havainnointipäiväkirjasta 

Havainnointipäiväkirjassa keskityttiin paljon ryhmien yleiseen tunnelmaan. Siitä käy ilmi 

huomio, että osaston yleisellä tilanteella ja ympäristöllä oli merkittävä vaikutus ryhmän tun-

nelmaan. Pelkästään yhden vangin stressaava tilanne johti koko ryhmän lisääntyneeseen le-

vottomuuteen. Toisella selliosastolla oli osaston sisäisiä haasteita ennen ryhmän ensimmäistä 

kertaa ja oletettavasti osittain sen vuoksi tunnelma oli aluksi hieman kireä. Toinen ryhmä 

pidettiin osittain selliosastolla ja osittain erillisessä tilassa. Selliosastolla pidetyt kerrat olivat 

todella levottomia ja vangit vaikuttivat olevan jatkuvassa valmiustilassa. Vankilan henkilö-

kunnan ollessa lähettyvillä vangit eivät keskittyneet asiatietoon ja harjoitukset olivat levot-

tomia. Osa ei edes pystynyt tekemään harjoituksia omalla selliosastolla. 

 

Kurssien tunnelma oli kokonaisuudessaan avoin ja hyvä. Ensimmäisen kurssikerran jälkeen 

kokemuspäiväkirjaan on kirjoitettu seuraava ajatus: ”Tunnelma oli hyvä, vaikkakin myös hie-

man huvittunut. Vangit tiesivät, että ryhmässä tullaan makoilemaan jumppapatjan päällä, 

joten he ajattelivat lähtevänsä rentoutumaan ja lepäämään.” Alun perin monella vaikutti 

todella olevan käsitys, että kyseessä on rentoutuminen ja jooga. Monet toki rentoutuivatkin 

ryhmien aikana, mutta osalla ahdistus lisääntyi ja heräsi vaikeita tunteita tai tuntemuksia. Se 

vaikutti tulevan hieman yllätyksenä monille. 

Istumajärjestyksellä oli myös iso vaikutus ryhmään. Rauhallisinta oli silloin, kun vangit istuivat 

tuoleilla niin sanotussa puoliympyrä muodostelmassa ja kurssin ohjaaja heidän edessään. Lä-

hes kaikki harjoitukset päädyttiin tekemään makuultaan alustoilla, koska siten vangit pystyi-

vät keskittymään pidempiin harjoituksiin ja kaikki energia ei mennyt asennon ylläpitämiseen. 

Makuultaan pystyi harjoitukseen keskittymään paremmin. Jäi myös vaikutelma, että keskuste-

lu oli avoimempaa, kun vangit eivät istuneet esimerkiksi vastakkain, jolloin he näkivät toisen-

sa. Monet vangit toivat myös esiin, että erilaiset kivut vaikeuttavat istumista. 

Kurssien ensimmäisellä kerralla laadittiin yhdessä vankien kanssa kurssin säännöt, jotka koski-

vat ohjaajaa ja vankeja. Ryhmä ehdotti säännöiksi muun muassa, että ketään ei saa kiristää 

ja väkivaltaa ei saa käyttää. Näistä hieman karskeista säännöistä päädyttiin myös muun muas-

sa vaitiolovelvollisuuteen ryhmän asioista, toisten kunnioittamiseen, hiljaisuuden kunnioitta-

miseen, oikeuteen olla puhumatta sekä oikeuteen keskeyttää kurssi missä tahansa vaiheessa 

ilman seurauksia. Vangit sitoutuivat sääntöihin todella hyvin. Harjoitusten aikana kukaan ei 

puhunut, vaikka osalla oli silminnähden haastavaa olla paikoillaan. Jotkut suhtautuivat kiel-

teisesti koko kurssiin, mutta hekin osallistuivat, tekivät harjoituksia tai vähintäänkin antoivat 

muille rauhan olla ja tehdä. 
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Kurssin teemoihin liittyen heräsi runsaasti keskustelua ja sitä jouduttiin ohjaajan toimesta 

ajoittain rajaamaan. Vangit olivat tyytyväisiä, että kurssilla sai puhua avoimesti itseä häirit-

sevistä, stressaavista ja ahdistavista ajatuksista. Toisaalta keskustelun seurauksena tunnelma 

oli ajoittain levoton ja keskustelu rönsysi aiheesta. Ilman keskustelua teoriatietoa olisi toden-

näköisesti ollut liikaa. Monien suhtautuminen kurssikerran teemaan oli aluksi negatiivinen, 

mutta muutos oli useimmiten havaittavissa hyvin pian. Esimerkiksi stressiteeman kohdalla 

monet kertoivat heti sen olevan turha ja he kokivat, että heillä ei ole stressiä. Kun teemaa 

avattiin laajemmin, selvisi melko nopeasti, että stressiä oli lähes kaikilla paljon ja se oli jat-

kuvaa. Monet ajattelivat, että heillä ei voi olla stressiä. Stressi miellettiin kiireisten ja per-

heellisten ongelmaksi. Jäi kuva, että monelle vangille stressi oli synonyymi ahdistukselle tai 

hermostuneisuudelle. Vangit olivat erittäin kiinnostuneita esimerkiksi kehon stressireaktioista 

ja monilla oli haasteita tunnistaa omia reaktioita. Ohjaajana jäi kuva, että stressiä oli paljon, 

mutta siihen oli niin totuttu, että sitä ei huomattu. Mikäli stressistä oltiin tietoisia se kiellet-

tiin ja aihetta välteltiin. 

Harjoitukset, jossa käytiin koko keho läpi eli kehoskannaukset, olivat monien mieleen. Monet 

kertoivat harjoitusten jälkeen, että ennen harjoitusta ollut negatiiviseksi koettu mieliala tai 

tunne muuttui positiiviseksi tai hävisi. Toisaalta joillakin vaikea tunne tai mieliala oli ajoittain 

niin vaikea, että harjoituksia oli lähes mahdoton tehdä ja harjoituksen ajan keskityttiin liik-

kumaan levottomana omalla alustalla. Vaikea keskittyminen ja negatiiviset tunnetilat vaikut-

tavat olevan todellinen haaste harjoitusten aikana. Mindfulnessia haluttiin käyttää välineenä, 

jolla itsensä saa muutettua ja jonka avulla voi rentoutua. Nykytilan ja kokemuksen hyväksy-

minen on todella haastavaa. 

Ohjaajan mieliala ja läsnäolo vaikutti todella paljon ryhmään etenkin harjoitusten aikana. 

Tunnelma oli hyvin erilainen silloin, kun ohjaajana todella uppoutui itsekin tekemään harjoi-

tusta sen sijaan, että puhui pelkästään sanoja. Silloin kun harjoituksessa ei ollut itse mukana, 

harjoituksen rytmi oli huomattavasti nopeampi ja vangit antoivat spontaanisti palautetta, 

että harjoitus eteni liian nopeasti ja he olisivat toivoneet pidempiä taukoja ja hiljaisuutta. 

Ryhmän levottomuus vaikutti myös ohjaajaan. Tieto siitä, että monella on vaikea keskittyä, 

aiheutti ajoittain hätäilyä ja liian nopeaa etenemistä teoriaosuuksien kanssa. 

Vankien ongelmat ovat usein suuria ja välillä he kyseenalaistivat voimakkaasti, miten hengi-

tykseen keskittyminen ja muut harjoitukset voisivat mitenkään auttaa heitä. Monet toivat 

esiin esimerkiksi asunnottomuuden ja sellaisten ongelmien kanssa mindfulness harjoitukset 

otettiin suorastaan pilkkana. Keskustelu aiheesta kuitenkin selkeytti lähes aina tilannetta ja 

monien asenne muuttui kurssin aikana.  
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7 Johtopäätökset 

Tässä luvussa tarkastellaan haastatteluiden, kyselylomakkeiden ja havainnoinnin tuloksia teo-

riaan ja aiempiin tutkimuksiin peilaten. Lisäksi luvussa käsitellään opinnäytetyön myötä he-

ränneitä kehitysehdotuksia ja jatkotutkimusajatuksia, sekä luotettavuutta ja eettisyyttä. 

7.1 Tutkimustulosten tarkastelua 

Tietoisuustaitojen vaikutuksia osana päihdekuntoutusta on tutkittu paljon, mutta vähemmän 

on keskitytty kurssilaisten kokemusten tutkimiseen. Pitkäkestoinen mindfulnessin harjoitta-

minen saattaa oleellisesti muuttaa henkilön suhdetta asioihin ja johtaa tietoisuuden avartu-

miseen, jolloin hän näkee asioiden ja ilmiöiden todellisen luonteen. Hyväksyvän tietoisen 

läsnäolon harjoittamisen luonteeseen kuuluu, että henkilön kokemus esimerkiksi omaan it-

seen ja oireisiin muuttuu. Harjoittajan koko elämä saattaa muuttua, mutta ulkopuolisen nä-

kökulmasta ei muutu välttämättä mikään. Tällaisia laadullisia muutoksia voi olla vaikea mita-

ta. (Raevuori 2016, 1896.) Vankilassa järjestetyt mindfulness kurssit herättivät monenlaisia 

tunteita ja kokemuksia. Vangit eivät osanneet täysin selittää kokemustaan tai sitä, miksi 

mindfulness koettiin hyödyllisenä.  

Tämän opinnäytetyön tulokset olivat samantyyppisiä, kuin Amerikan New Englandissa tehdyssä 

tutkimuksessa, jossa haastateltiin 14:a mindfulness kurssille osallistunutta päihderiippuvaista. 

Tutkimuksessa kurssin kesto oli 12 viikkoa ja haastattelut toteutettiin kurssin lopussa. Kysei-

sen tutkimuksen mukaan harjoittelun välittömiä ja pidempiaikaisia vaikutuksia oli stressin 

helpottuminen ja impulsiivisuuden vähentyminen. Suurin osa koki rentoutuvansa harjoitusten 

aikana. Jotkut huomasivat kurssin aikana tarpeen tehdä muutoksia omassa ajattelussa ja toi-

minnassa. Kurssin ohjaajilla oli merkittävä vaikutus. Ohjaajien ja kurssilaisten välinen kunni-

oitus oli tärkeää. Jotkut osallistujista kokivat kurssin ohjaajien osalta alentuvaa suhtautumis-

ta, joka heikensi kurssille sitoutumista. (Perry 2019, 28-29.)  

Ryhmiin osallistuvat vangit kuvailivat mindfulness kurssin aiheuttamia kokemuksia, ajatuksia 

ja tunteita melko avoimesti etenkin haastatteluissa. Osallistujat eivät niinkään vaikuttaneet 

saavan pitkäaikaista apua stressiin, mutta monet oppivat tunnistamaan stressin ja huomasivat 

välttelevänsä ja kieltävän sen olemassa olon. Kursseilla vangit saivat paljon tietoa kehon 

stressireaktiosta sekä siitä, mikä voi helpottaa stressiä ja tieto koettiin tärkeänä. Stressi on 

olennainen tekijä retkahduksessa ja se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti terveyteen, joten sen 

tunnistaminen ja hoitaminen on tärkeää (Holmberg & Kähkönen 2005.)  

Opinnäytetyön perusteella vangit tarvitsevat tukea stressin tunnistamiseen ja sen hoitami-

seen. Stressi tarkoittaa tilannetta, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaati-

muksia, että sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat eivät riitä tai ovat tiukoilla. Ly-

hytaikainen stressi on hyväksi, mutta pitkäaikainen on vaaraksi. (Mattila 2018.) Stressiä käsit-

televillä kurssikerralla monet vangit olivat aluksi ehdottomasti sitä mieltä, että heillä ei ole 
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stressiä. Ajateltiin, että stressi liittyy tekemättömiin töihin tai lapsiperheen kiireisiin. Stressin 

määrittelemisen jälkeen ja siitä syntyneen keskustelun myötä kuitenkin selvisi tutkimuksissa-

kin osoitettu asia, että vankilassa on paljon jatkuvaa ja pitkäaikaista stressiä (Kristofersson 

2013.) Vankilassa jatkuvat äänet, turvattomuuden tunne ja epävarmuus aiheuttavat stressiä. 

Lisäksi tuotiin esiin, että vankilassa on paljon stressiä aiheuttavia asioita, joihin ei voi vaikut-

taa. Jotkut vangeista olivat päätyneet katkaisemaan välinsä esimerkiksi perheeseen, joka on 

valitettavaa, koska perheen merkitys vankilassa ollessa ja vapautumisen jälkeen yhteiskun-

taan sijoittumisessa, on usein merkittävä (Lapsi- ja perhetyön linjaukset 2013, 6.) Useat van-

git vaikuttivat käyttävän stressitilanteessa emootiokeskeistä toimintatapaa, jossa pyritään 

vähentämään stressitekijän aiheuttamaa epämiellyttävää oloa puuttumatta stressiä aiheutta-

viin syihin. Tällöin henkilön käyttää psyykkisiä puolustusmekanismeja eli defenssejä, joiden 

avulla stressitekijä voidaan torjua mielestä, kieltää tai keksiä järkevä selitys miksi asialle ei 

tehdä mitään. Defenssien avulla epämiellyttävä olo saattaa lievittyä hetkeksi, mutta se ei 

poista itse ongelmaa. (Härmä & Sallinen 2008.) 

Mindfulness lisäsi monien vankien psyykkistä hyvinvointia. Joillakin se vaikutti positiivisesti 

myös fyysiseen hyvinvointiin. Mindfulnessin tavoite ei ole rentoutuminen, mutta suurin osa 

vangeista koki harjoitusten aikana rentoutuvansa ja stressin helpottavan. Se on positiivinen 

vaikutus tilanteessa, jossa henkilöt ovat jatkuvassa stressitilassa ja monilla on ahdistusta. 

Kehokokemus ja hengitykseen keskittyminen oli ennen kaikkea rentoutumiseen johtava tekijä 

ja aiheutti positiivisia kokemuksia. Osa kertoi, että harjoituksen myötä stressaava asia tai 

negatiivinen tunnetila hävisi tai lieveni. Suurimmaksi osaksi vangit eivät kuitenkaan osanneet 

sanoa, mikä harjoituksesta teki rentouttavan ja miksi rauhallinen olo säilyi pitkän aikaa har-

joituksen jälkeen. Mindfulnessissa on tekijöitä, joita on vaikea määritellä sanoin. Sen vuoksi 

esimerkiksi ohjaajan oma harjoitus ja kokemus on todella oleellinen asia. Kyselylomakkeista 

kävi ilmi, että kaksi vankia koki kurssin vaikuttaneen negatiivisesti fyysiseen hyvinvointiin. Syy 

tähän jäi epäselväksi. Kursseilla oli muutamia kroonisesta kivusta kärsiviä ja on mahdollista, 

että esimerkiksi makoilu alustalla ja istuminen pitkään paikoillaan pahensi kipuja. 

Ryhmiin osallistuneiden vankien mielestä tietoisuustaidot sopivat osaksi vankilan päihdekun-

toutusta. Opinnäytetyön tietoisuustaitoryhmät pidettiin vankilan suljetuilla päihteettömillä 

osastoilla. Haastatteluista kävi ilmi ja on yleisesti tiedossa, että vankilassa on tarjolla huu-

meita. Osallistujien mukaan päihteettömillä osastoilla niitä on kuitenkin tarjolla vähemmän, 

kuin muualla vankilassa ja se luonnollisesti tukee päihteettömyyttä. Päihteettömät osastot 

koettiin vähemmän stressaavana ja ahdistavana kuin muut selliosastot, vaikka myös siellä oli 

paljon stressiä. Osa koki saavansa tietoisuustaidoista apua juurikin yhdistettynä päihteettö-

mään osastoon, jossa on paljon muutakin kuntouttavaa toimintaa. Toisaalta monet toivat 

esiin, että heidän mielestään tietoisuustaidot sopisivat hyvin täysin suljetuille selliosastoilla, 

avovankiloihin ja koevapauteen. Kurssi oli monien mielestä liian lyhyt ja sen vuoksi se ei aut-

tanut tunnistamaan päihteidenkäytön syitä. 
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Kuten Perryn (2019) tutkimuksessa, jotkut osallistujista kokivat kurssin myötä harkitsevansa 

tekojaan ja tekojen seurauksia aiempaa enemmän. Osa kykeni mindfulness-kurssin ja osastol-

la järjestettävän tunneryhmän myötä tunnistamaan paremmin tunteita. Lähes kaikki vangit 

tunnistivat, että heillä on ongelmia tunnistaa tunteita ja olla omien tunteiden kanssa. Osa 

koki, että mindfulness harjoittelun myötä tunteiden vallassa toimiminen oli hieman vähenty-

nyt. Mindfulnessin vaikutus päihderiippuvuuden hoidossa perustuu erityisesti lisääntyneeseen 

sietokykyyn kestää stressaavia ja epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita (Brewer 2009.) Vangit 

toivat esiin, että usein päihteidenkäyttö tapahtuu äkillisen mielihalun tai tunteen vallassa ja 

monet olivat päätyneet tekemään rikoksia päihtyneenä tai saadakseen rahaa päihteisiin. Jot-

kut pystyivät harjoittelun myötä keskittymään enemmän asioihin, jotka ovat elämässä hyvin. 

Yksi kertoi, että mindfulnessin myötä oli helpompi iloita jo onnistuneesta päihteettömyydestä 

sen sijaan, että pelkäisi koko ajan epäonnistuvansa ja retkahtavan. Epäonnistumisen pelkoa 

ilmeni monella ja sen vuoksi ei edes haluttu tai suostuttu kokeilemaan uusia tapoja tai mene-

telmiä. Tekojen harkitseminen ja reaktiivisuuden väheneminen tukevat päihderiippuvuudesta 

kuntoutumista. Kiitollisuus ja myönteinen suhtautuminen asioihin lisää usein hyvinvointia ja 

vähentää stressiä (Mattila 2018.)  

Suurin osa vangeista koki, että mindfulnessista voisi olla hyötyä päihderiippuvuuden hoidossa. 

Se vaatii säännöllistä harjoittelua, johon vangit eivät juurikaan olleet valmiita. Vangit tarvit-

sevat runsaasti tukea ja motivointia, jotta he pystyisivät tekemään harjoituksia myös vapaa-

ajallaan ja jotta he voisivat kohdata nykytilanteen. Monilla vangeilla oli vaikeuksia keskittyä 

tai ahdistus ja masennusoireita, joiden vuoksi he kokivat itsenäisen harjoittelun mahdottoma-

na. Yksinolo sellissä koettiin epämiellyttävänä ja silloin ei haluttu keskittyä omiin tuntemuk-

siin, vaan pelkästään selvitä jollakin tavalla siihen asti, että sellinovi aukeaisi. Toisinaan har-

vempi harjoittelu on myös perusteltua, eikä ketään tule painostaa harjoittelemaan. Jotta 

tietoisuustaidoilla saa pitkäaikaisia vaikutuksia esimerkiksi stressiin, tulisi harjoituksia tehdä 

säännöllisesti ja pidemmän aikaa. Säännöllisellä harjoittelulla tietoisuustaidot siirtyvät hiljal-

leen osaksi muuta elämää. (Auty, Cope & Liebling 2015.) Suurin osa vangeista ei yksittäisiä 

kertoja lukuun ottamatta tehnyt harjoituksia kurssikertojen ulkopuolella. Ne vangit, jotka 

vaikuttivat saaneensa eniten apua kurssista tekivät harjoituksia myös vapaa-ajallaan.  

Tietoisuusharjoitusten on useissa tutkimuksissa osoitettu olevan hyödyllistä. Sen vaikutukset 

perustuvat säännölliseen harjoitteluun ja kolmeen osatekijään, jotka ovat harjoituksen inten-

tio, asenne ja tietoisuus. Ne eivät ole erillisiä prosesseja, vaan toisiinsa liittyviä ja ne esiinty-

vät samanaikaisesti. Mindfulnessin intentio eli visio saa harjoittajan jatkamaan harjoitusta. 

On tavallista, että intentio vaihtuu itsesäätelystä itsetutkiskeluun ja siitä edelleen niin sanot-

tuun vapautumiseen. (Shapiro ym. 2006, 375-376.) Suurimmalla osalla vangeista oli myöntei-

nen ja avoin asenne kurssiin. Osalla oli selvä intentio asetettuna ja he halusivat käyttää tie-

toisuustaitoja itsetutkiskeluun tai itsesäätelyn apuna. Osa toivoi oppivansa hallitsemaan aja-

tuksiaan paremmin. Vangeille tuli ehkä hieman yllätyksenä asenne, että mindfulnessissa ei 
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pyritä tyhjentämään mieltä, vaan kokemus kaikkinensa pyritään kohtaamaan hyväksyvästi. 

Monella vangilla oli vaikea hyväksyä kokemusta ja he halusivat mindfulnessin olevan yksi lisä-

keino, jolla he voivat muuttaa kokemusta ja itseään. Ajatus myötätuntoisesta suhtautumises-

ta oli lähes kaikille mahdoton ajatus. On tärkeä muistaa, että myötätuntoinen suhtautuminen 

ei tarkoita sitä, että ihmisellä ei voisi olla toivetta lopettaa itselle tai muille haitallista käy-

töstä. Se tarkoittaa ainoastaan myötätuntoista suhtautumista sen hetkiseen kokemukseen.  

Osalla pysähtyminen ja omaan kokemukseen keskittyminen aiheutti ahdistusta ja levotto-

muutta, mutta suurimmalla osalla tuntemukset loppuivat harjoituksen jälkeen. Itsetutkiskelu 

oli haastavampaa kuin mitä vangit ehkä olettivat. Ainakin yhdellä vangilla kurssi lisäsi ahdis-

tusta. Omien ajatusten ja tekojen kohtaaminen oli liian haastavaa. Hänen kanssaan keskustel-

tiin kahden kesken ja ohjattiin ottamattaan yhteyttä Vankiterveydenhuoltoon, vankilan psyko-

logeihin tai osaston työntekijöihin. Vangit eivät juurikaan tehneet harjoituksia kurssikertojen 

ulkopuolella, joten on mahdotonta tietää, miten säännöllinen harjoittelu olisi vaikuttanut 

ahdistusoireisiin ja levottomuuteen. Toisaalta joissakin tilanteissa harjoittelun jatkaminen 

ilman terveydenhuollon ammattilaisen tukea ei ole kannattavaa. Toimin vankilassa sairaan-

hoitajana, mutta ryhmää ohjatessa olin opintovapaalla, joten minulla ei ollut hoitosuhdetta 

vankeihin. 

Tietoisuustaitoja ei voi viedä vankilaan ajatuksella, että se parantaisi kaiken ja olisi ratkaisu 

kaikkeen. Ohjaajan asenne ja oma ymmärrys aiheesta on tärkeää. Kurssilla oli paljon positiivi-

sia vaikutuksia, mutta jotkut kokivat sen myös kielteisenä. Kurssilla kävi ilmi, että monen 

vangin elämää kuormittivat psykososiaaliset ongelmat, kuten asunnottomuus ja väkivaltaiset 

lähisuhteet. Osa vangeista koki suorastaan loukkaavana, että mindfulnessta tarjottiin heille 

avuksi. Kurssien aikana osalla vangeista oli huolia, jotka vaikeuttivat kurssille osallistumista. 

Vaikean kokemuksen kohtaaminen ja hyväksyminen oli vaikeaa. Osa puolestaan sai apua ryh-

mästä ja harjoittelusta ja he kokivat, että stressiä sekä epätietoisuutta oli helpompi kestää.  

Mindfulness vaikuttaisi sopivan vankilaympäristöön hyvin. Vankilaympäristö ja vankien ongel-

mat aiheuttavat paljon stressiä, joka puolestaan vaikeuttaa muun muassa päihderiippuvuu-

desta kuntoutumista. Tietoista läsnäoloa harjoittelemalla voi stressiä käsitellä tietoisesti, 

mikä voi lievittää ahdistusta (Kabat-Zinn 2007, 415.) Parhaimmillaan mindfulness auttaa koh-

taamaan stressin tietoisesti automaattisen reagoinnin sijaan, auttaa tunnistamaan päih-

teidenkäytön syitä sekä vähentää automaattista, reaktiivista käyttäytymistä. Tietoisuustai-

doista on nykykäsityksen mukaan myös paljon apua moniin mielenterveyden ongelmiin, joita 

vangeilla esiintyy muuta väestöä enemmän. Joillakin mindfulness toimi kimmokkeena ymmär-

tää omia totunnaisia tapoja ja ajattelumalleja. Jotkut vangit oivalsivatkin kurssin myötä, että 

heillä on asioita, joita pitäisi käsitellä.  
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Mindfulnessin harjoittamisessa on myös riskejä, jotka on otettava huomioon vankilaympäris-

tössä. Kursseille osallistuvista vangeista lähes kaikilla oli ainakin jossakin vaiheessa elämää 

ollut mielenterveydenhäiriöitä. Harjoitukset voivat joissakin tapauksissa myös lisätä ahdistus-

ta, kuten tämänkin opinnäytetyön kurssien yhteydessä yhdelle osallistujalle kävi. Harjoitukset 

saattavat tuoda mieleen vaikeita muistoja ja kokemuksia, joiden käsittelyyn harjoitukset 

eivät aina riitä. Masentuneen henkilön itsetutkiskelu voi tehdä liian tietoiseksi ongelmista, 

jonka vuoksi on tärkeää, että ohjaaja tunnistaa masennuksen ja osaa korostaa ohjauksessa 

myötätuntoista suhtautumista. Masentunut ihminen tarvitsee usein lisäksi psykiatrista hoitoa 

ja lääkehoitoa. Mahdollisten traumojen mieleen nouseminen voi aiheuttaa depersonalisaatio-

ta, jolloin henkilö kokee persoonallisuutensa, identiteettinsä, ruumiinsa tai ympäristönsä 

muuttuneen niin, että ne eivät ole entisen kaltaisia tai ovat jollakin tavalla epätodellisia. 

Kokemus on usein pelottava ja henkilön olisi saatava asianmukaista apua tilanteessa. (Farias 

& Wikholm 2016.) 

Havainnoin perusteella ryhmän järjestäytymisellä ja tilalla oli suuri vaikutus. Vangeilla oli 

enemmän vaikeuksia keskittyä, kun harjoituksia tehtiin istumalla. He tarkkailivat toisiaan 

huomattavasti enemmän silloin, eivätkä keskittyneet harjoituksiin. Makuuasennossa harjoituk-

seen keskittyminen oli helpompaa ja ryhmän tunnelma pysyi rauhallisena. Ympäristön tuli olla 

muutenkin kaikin puolin rauhallinen. Selliosasto oli huono paikka ryhmän pitämiselle, koska 

siellä liikkuu paljon henkilökuntaa ja siten ryhmä aina hieman keskeytyy. Havainnoinnin ja 

haastattelun perustella teemoilla ei ollut niin suuri merkitys kuin harjoituksilla, vaikka kyse-

lystä käy ilmi, että nekin olivat tärkeä osa kurssia. Etenkin tunteisiin, ajatuksiin ja stressiin 

liittyvät teemat koettiin tärkeänä. Vangit olivat hyvin avoimia haastatteluissa ja ryhmissä 

tunnetaitoihin liittyvissä asioissa. Lähes kaikki kokivat tunnetaidot ongelmallisena ja vangit 

myös ymmärsivät, miksi tunnetaitoja olisi hyvä kehittää.  

7.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 
 

Vankilassa tehtävä tutkimus on usein eettisesti haastavaa. Tutkimukseen osallistumisen tulee 

aina olla vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja osallistujilla tulee olla asiasta riittävästi tietoa. 

Laitosoloissa on tärkeää, että vapaaehtoisuus toteutuu jokaisen osallistujan kohdalla. (Tutki-

museettinen neuvottelukunta 2009, 6.) Vankilan mindfulness-ryhmät järjestettiin suljetuilla, 

päihteettömyyteen sitoutuneilla selliosastoilla. Osastoilla asumisen edellytys on toimintaan 

osallistuminen. Vangeilla täytyy olla perusteltu syy olla osallistumatta tai he voivat mahdolli-

sesti joutua siirtymään toiselle selliosastolle. Käytännössä on siis mahdollista, että ryhmiin 

osallistui vankeja, jotka eivät haluaisi osallistua, jotta heitä ei siirretä toiselle selliosastolle. 

Vangit kuitenkin allekirjoittivat ryhmien alussa lomakkeen, josta kävi ilmi, että he voivat 

missä tahansa vaiheessa lopettaa kurssin ilman seurauksia. Kurssilla myös tuotiin useaan ker-

taan esiin, että se ei ole pakollinen. Yksi vanki jättikin kurssin kesken. Kurssille oli myös mah-
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dollista osallistua ilman, että osallistuu opinnäytetyöhön. Palautelomakkeeseen ei ollut pakko 

vastata ja haastattelu oli vapaaehtoinen. 

 

Tutkittavien tunnistamattomuus ja vapaaehtoisuus on tärkeää. Haastateltaville on annettava 

hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti riittävästi tietoa tutkimuksen sisällöstä ja tutkittavilta 

on saatava suostumus osallistumisesta. Rikosseuraamuslaitos myönsi luvan opinnäytetyöhön. 

Kurssin loputtua vapaaehtoisia kysyttiin haastateltavaksi. Kaikki vangit olisivat suostuneet 

haastateltaviksi. Ajankäytöllisistä syistä ei ollut kuitenkaan mahdollista haastatella kaikkia, 

joten haastateltaviksi pyrittiin valitsemaan havaintojen perusteella mahdollisimman monen-

laisia kokemuksia omaavia vankeja. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla. Nau-

hoitteissa  ei ollut vankien nimiä. Ennen haastatteluita vangeille kerrottiin, mitä osallistumi-

nen haastatteluun tarkoittaa ja miten haastattelumateriaalia tullaan käyttämään. Heille myös 

kerrottiin, että haastattelu voidaan missä tahansa vaiheessa lopettaa ja vanki voi esimerkiksi 

kieltää joidenkin asioiden käyttämisen opinnäytetyössä. Jotta vankeja ei tunnisteta, kerättyä 

aineistoa käsitellään kokonaisuutena, eikä opinnäytetyössä eroteta osastoja toisistaan. Kurs-

sien ja haastatteluiden tarkkoja ajankohtia ei myöskään kerrota. 

 

Vankien kanssa toimiessa on huomioitava, että kyse on marginaaliryhmästä. Marginaalisuus on 

erilaisuutta, mutta ei huonommuutta suhteessa enemmistöön. Marginaalissa olevat henkilöt 

ovat usein negatiivisella tavalla ulkopuolella ja vähemmistöä. (Granfelt 2017, 378.) Opinnäy-

tetyössä kävi ilmi, että vangit itsekin kokevat usein olevansa huonompi kuin muut ihmiset. 

Kunnioittava, toista arvostava vuorovaikutus on oleellista, kun halutaan ymmärtää vankien 

kokemuksia. Olen töissä vankilassa, mutta on ymmärrettävä, että kokemukseni on hyvin eri-

lainen kuin vangeilla. Ryhmissä ja haastatteluissa kävi ilmi, että vankilakokemuksen jakami-

sesta huolimatta nousi jatkuvasti esille oman ymmärrykseni rajallisuus ja elämän erilaisuus. 

Vankien kokemukset ovat kaukana omistani vankilan työntekijänä, sillä tulkitsen niitä keski-

luokkaisen  naisopiskelijan ja sairaanhoitajan näkökulmasta. Tämä vaikuttaa tulosten tulkin-

taan. Granfelt (2017, 382) kuvaa vankiloissa tehtyjä haastatteluita, joissa keskustelu on anta-

nut viitteitä, että taustalla kulkee toinen tarina, jota raotettiin vain hieman tai siitä vaiettiin 

kokonaan. Tämä toinen tarina on kuitenkin koko ajan vuorovaikutuksessa läsnä ja vaikuttaa 

siihen. Vastaava ilmiö oli havaittavissa ryhmissä ja etenkin haastatteluissa, jolloin joutui tois-

tuvasti pohtimaan, mikä on tutkimuksen kannalta oleellista tietoa ja miten henkilöä tulisi 

lähestyä. Haastatteluissa tätä toista tarinaa usein raotettiinkin, mutta keskusteluita ei huo-

mioitu opinnäytetyön aineistossa. Aineistossa keskityttiin ennen kaikkea asioihin, joilla saatiin 

vastaus tutkimuskysymyksiin.  

Puolueettomuusnäkökulma on myös otettava huomioon luotettavuutta arvioitaessa. Tutkijan 

käsitys tutkittavasta ilmiöstä ja merkitys tutkittavasta ilmiöstä vaikuttaa tutkimuksen tulok-

siin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 25.) Olen vankilassa töissä sairaanhoitajana, jolloin olen osa 
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tutkimaani yhteisöä ja sen toimintakulttuuria. Opinnäytetyöprosessin aikana ja ennen sitä olin 

kuitenkin ollut opintovapaalla, joka loi etäisyyttä tutkittavaan ilmiöön. Mindfulnessin ohjaa-

misen perusta ja pohja on ohjaajan oma, pitkään jatkunut harjoittaminen. Jon Kabatt-Zinn on 

sanonut: ”Emme voi vaatia ohjattavilta yhtään sen enempää kuin mihin itse olemme valmii-

ta”. (Pennanen 2014, 102.) Olen harjoittanut pitkään mindfulnessta ja kokenut sen vaikutta-

van itseeni positiivisesti. Lähtökohtaisesti uskoin, että harjoittelulla on positiivisia vaikutuksia 

myös vankilaympäristössä. Oma näkökulma ja ennakkoasenne otettiin huomioon koko opin-

näytetyöprosessin ajan.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusprosessin luotettavuus tarkoittaa sitä, että tutkijan kä-

sitteellistäminen ja tehdyt tulkinnat vastaavat tutkittavan käsityksiä (Vilkka 2015, 196.) Tässä 

opinnäytetyössä käytettiin tutkimusmenetelmänä menetelmätriangulaatiota, jonka avulla 

pyrittiin lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. Pelkällä haastattelulla, ryhmähaastattelulla 

tai kyselyllä ei todennäköisesti olisi saatu riittävän kattavaa kuvaa tutkittavasta asiasta. 

Omasta kokemuksestani johtuen ja opinnäytetyön teoriaperustan perusteella minulla oli 

myönteiset odotukset siitä, että mindfulness sopisi vankilaan. Triangulaation avulla on kui-

tenkin mahdollista ylittää henkilökohtaiset ennakkoluulot, koska triangulaatiossa ei voi sitou-

tua vain yhteen näkökulmaan. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 143-144.) 

 

Tässä opinnäytetyössä on arviointitutkimuksen piirteitä. Arviointi voidaan tehdä sisäisenä, 

ulkoisena, vertaisarviointina tai käyttämällä yhtä aikaa sisäisen ja ulkoisen arvioinnin lähes-

tymistapoja. Oma roolini arvioijana oli sisäisen ja ulkoisen arvioinnin yhdistelmä. Sisäisesti 

toteutetun arvioinnin etuja ovat arvioijan olemassa oleva osaaminen ja tieto arvioinnin koh-

teesta. Sisäiseen arviointiin saattaa liittyä luotettavuusongelma. Ulkopuolisen arvioitsijan on 

usein helpompi säilyttää objektiivisuus, koska hänellä ei yleensä ole arvioinnin lisäksi muita 

intressejä. (Lindberg 2013, 18-19.) Olen ollut vankilassa töissä, joten minulla on tietoa arvioi-

tavasta kohteesta. Opintovapaan vuoksi olen ollut kuitenkin poissa töistä, joten roolini on 

hieman objektiivisempi, kuin mitä se olisi, jos olisin tehnyt opinnäytetyön töissä ollessa. 

Tutkimuksen validiteetti eli se, onko tutkimus pätevä määrittää sen onko tutkimus perusteel-

lisesti tehty ja ovatko saadut tulokset ja tehdyt päätelmät oikeita. Tutkimuksen virheitä voi 

olla esimerkiksi se, että tutkija näkee tai ei näe virheellisiä suhteita tai periaatteita tai kysyy 

vääriä kysymyksiä. Laadullisessa tutkimuksessa validiteetti tarkoittaa ennen kaikkea uskotta-

vuutta ja vakuuttavuutta. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan usein kriteerei-

den mukaan. Yhteistä näille on, että tutkijan on pyrittävä mahdollisimman tarkkaan analyysin 

raportointiin. Esimerkit analyysiprosessista havainnollistavat prosessin etenemistä. Esimerkiksi 

näennäisvaliditeettia voidaan käyttää analyysin luotettavuuden lisäämiseksi. Tällöin tulokset 

esitellään henkilöille, jotka tuntevat tutkittavan ilmiön ja joita voidaan pyytää arvioimaan, 

vastaako tulos todellisuutta. (Kyngäs ym. 2011, 140.) 
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Mindfulnessia tutkitaan tällä hetkellä erittäin paljon. Lähteitä arvioitaessa on muistettava 

raportointi- ja julkaisemisharhan mahdollisuus. Myönteisiä tutkimustuloksia julkaistaan ja 

negatiivisia saatetaan jättää julkaisematta. Aineistoja saatetaan myös analysoida ja raportoi-

da valikoivasti. Toisinaan tutkimuksia ei rekisteröidä niiden suunnitteluvaiheessa ja muuttujia 

ei kerrota selkeästi. Harhat vaikuttavat siten, että todellisuudessa tietoisuustaitoharjoittelun 

vaikuttavuus saattaa olla vähäisempi tai suurempi kuin tutkimusten perusteella voidaan pää-

tellä. Nykyisin on kuitenkin saatavilla myös laadukkaita tieteellisiä tutkimuksia, jotka ovat  

satunnaistettuja ja verrokkiryhmillä varustettuja. Toisaalta harjoittelua ei voi viedä käytän-

töön ilman, että osallistujat sitä tietävät, joten sokkouttaminen on haastavaa. Osallistujien 

saama tieto mindfulnessista saattaa vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä ja oireisiin. Usein 

verrokkiryhmät ovat passiivisia, joka saattaa antaa vaikuttavuudesta todellista paremman 

kuvan. Ryhmämuotoiseen toimintaan osallistuminen, ohjaajan antama huomio ja ryhmän an-

taman sosiaalinen tuki vaikuttavat tuloksiin. (Raevuori 2016, 1894-1895.) Tässä opinnäyte-

työssä pyrittiin käyttämään myös meta-analyyseja lähteenä, joka antaa tutkittavasta ilmiöstä 

vahvempaa näyttöä kuin yksittäiset tutkimukset.  

Tutkimustuloksia luokitellessa ja tulkittaessa, muut tutkijat saattavat päätyä eri tuloksiin. 

Syynä tähän voi olla, että kaikilla tutkijoilla ei välttämättä ole samaa teoreettista perehtynei-

syyttä tutkittavaan aiheeseen kuin tutkimuksen tekijällä. Toisen tutkijan pitäisi kuitenkin 

samoilla tulkintasäännöillä löytää mahdollisten omien tulkintojensa ohella myös vähintään se 

tulkinta, jonka tutkija on tutkimuksensa perusteella esittänyt.  (Vilkka 2015, 197-198.)  

7.3 Kehitysehdotuksia ja jatkotutkimusajatuksia 
 

Tämän hetken suunnitelman mukaan mindfulness-kursseja tullaan jatkossakin järjestämään 

vankilassa. Jatkossa olisi kuitenkin suotavaa, että vangit esihaastatellaan ennen kurssille osal-

listumista. Erityisesti psyykkinen terveydentila olisi hyvä kartoittaa ennen kurssia. Harva asia 

on este harjoittaa mindfulnessia, mutta ohjaajan tulee olla tietoinen mahdollisista haasteista. 

Kurssin sisältöä voidaan myös muokata ja rakentaa osallistujien tarpeiden mukaan. Joillakin 

kursseilla voidaan korostaa enemmän esimerkiksi mindfulnessin käyttämistä masennuksen ja 

ahdistuksen hoidossa ja  joillakin kursseilla puolestaan vaikkapa mindfulnessta päihderiippu-

vuuden hoidossa. Jatkossa kurssit tullaan todennäköisesti pitämään kerran viikossa ja kurssit 

ovat mahdollisesti pidempiä. Tämän opinnäytetyön johtopäätösten perusteella stressiä tulee 

käsitellä laajemmin ja perusteellisemmin. Jatkossa voisi olla myös suotavaa, että kurssia oh-

jaisi kaksi henkilöä, jolloin kurssin mahdollisista ongelmista voisi vapaammin keskustella toi-

sen henkilön kanssa.  

 

Tulevaisuudessa voisi myös pohtia, voisiko mindfulness-kursseja järjestää avovankiloissa ja 

koevapaudessa. Laki valvotusta koevapaudesta (629/2013) määrittää, että koevapautta suo-
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rittavan velvollisuuteen kuuluu yksilöllisesti sovittu toiminta, jota kutsutaan toimintavelvolli-

suudeksi. Koevapauteen sijoitettu on myös sitoutunut päihteettömyyteen. Intensiivinen ja 

ryhmämuotoinen päihdekuntoutus on osoitettu hyödylliseksi suomalaisessa rangaistusjärjes-

telmässä. Koevapaudessa ryhmämuotoiset mielenterveys- ja päihdetyön palvelut on koettu 

toimiviksi ja kustannustehokkaiksi. (Rantanen ym. 2016, 84.) 

 

Mindfulnessin vaikutuksia vankilassa voisi tutkia laajemmin. Tutkimuksessa voisi keskittyä 

kokemuksen tutkimiseen tai vaikutuksia voisi tutkia verrokkiryhmän avulla. Ihanteellinen tut-

kimusasetelma olisi sellainen, että vertailuryhmä olisi vertailultaan yhtäläinen ja jossa osallis-

tujat satunnaistettaisiin hoito- ja verrokkiryhmään. Olisi tärkeää, että osallistujilla olisi sa-

manlainen aiempi kokemus mindfulnessista eikä heillä olisi aihetta kohtaan voimakkaita en-

nakkoasenteita. Toisaalta mindfulness vaatii toimiakseen oman motivaation, aivan kuten esi-

merkiksi psykoterapia. (Pasternack 2006, 3.) 

7.4 Lopuksi 

Mindfulnessilla on paljon positiivisia vaikutuksia. Näyttää siltä, että se sopii myös vankilaym-

päristöön. Vangeilla on muuta väestöä enemmän mielenterveydenongelmia, joten se on otet-

tava ohjauksessa huomioon ja ohjaajan tulee olla tästä tietoinen. Ohjaajan tulee myös toimia 

yhteistyössä Vankiterveydenhuollon, psykologien ja muun henkilökunnan kanssa. Vankeuden 

tavoitteena on muun muassa lisätä vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan edistä-

mällä vangin elämänhallintaa. Mindfulness voi lisätä vangin  elämänhallintaa tukemalla päih-

teettömyyttä, lisäämällä stressinhallintaa, auttamalla tunnistamaan omia ajatus- ja käyttäy-

tymismalleja sekä lisäämällä hyvinvointia. Toiminnan vaikutuksia on syytä tutkia, arvioida ja 

mitata, mutta on muistettava, että kaikki ei ole mitattavissa. Jotta mindfulness-kurssit olisi-

vat vaikuttavia, tulisi vankien olla valmiita tekemään harjoituksia myös itsenäisesti. 
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Liite 1: Kurssiesite vangeille 

 
 
Tervetuloa mindfulness kurssille! 
 
Mindfulness tietoisuustaitojen avulla opimme keskittymään yhteen asiaan kerrallaan ja lisää-
mään hyvinvointia. Se on menetelmä, jonka avulla voidaan säädellä tunne- ja toimintatottu-
muksia.  
 
Mindfulness (MSBR) menetelmää on tutkittu paljon ja sen on todettu säännöllisesti harjoitel-
tuna lisäävän stressinsietokykyä ja edistävän terveyttä. Sen avulla hoidetaan muun muassa 
univaikeuksia, uupumusta, kroonista kipua, ahdistusta, erilaisia riippuvuuksia, masennusta ja 
tunne-elämän epävakautta. Menetelmä on terveydenhuollon ja työelämän laajasti käyttämä 
ympäri maailmaa. 
 
Kurssi koostuu 8 tapaamisesta (2h/kerta) helmikuun alusta alkaen sekä itsenäisestä päivittäi-
sestä noin 10-30 min. harjoittelusta kurssilta saadun materiaalin avulla. Tapaamiset sisältävät 
harjoituksia, teoriaosuuden ja keskustelua. 
 
Ohjaajana toimii Helsingin vankilan poliklinikalla työskentelevä sairaanhoitaja Marianne Hul-
bekkmo. Tällä hetkellä olen opintovapaalla. Kurssi on osa ylemmän ammattikorkeakoulun 
opintojeni lopputyötä, jonka tarkoituksena on tutkia mindfulnessta osana vankilan päihdekun-
toutusta.  
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Liite 2: Suostumuslomake vangeille opinnäytetyöhön osallistumisesta 

TIETOISUUSTAIDOT OSANA VANKILAN PÄIHDEKUNTOUTUSTA 

TIEDOTE OSALLISTUJILLE JA SUOSTUMUS OPINNÄYTETYÖHÖN OSALLISTUMISESTA 

Opinnäytetyön tekijän yhteystiedot 

Marianne Hulbekkmo 

Helsingin vankilan poliklinikka 

Opinnäytetyön ohjaaja  

Ossi Salin, yliopettaja, Laurea ammattikorkeakoulu 

Opinnäytetyön taustatiedot 

Organisaatio, missä tutkimus tehdään: Helsingin vankila 

Oppilaitos: Laurea ammattikorkeakoulu.  

Sairaanhoitaja (YAMK) Sosiaalisen kuntoutuksen ja terveyden edistämisen johtamisen ja kehit-
tämisen koulutusohjelma 

Valmistuva opinnäytetyö: 

Tietoisuustaidot osana vankilan päihdekuntoutusta 

Opinnäytetyö toteutetaan tammikuussa - toukokuussa 2019 

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyössä tutkitaan vankien kokemuksia tietoisuustaidoista osana päihdekuntoutusta. 
Lisäksi selvitetään, onko harjoittelulla vaikutuksia vankien tunteisiin, ajatuksiin sekä fyysi-
seen tai psyykkiseen terveyteen.  

Opinnäytetyöni tarkoitus on selvittää, mitä päihteettömien osastojen vangit kertovat mind-
fulness harjoittelun aiheuttamista kokemuksista, ajatuksista ja tunteista. Vankien kuvailemia 
kokemuksia tarkastellaan ennen kaikkea päihderiippuvuuden, tunteiden sekä mahdollisen 
masennuksen ja ahdistuksen näkökulmasta. 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää suljetun vankilan päihdeosastojen ohjelmatyötä, tut-
kia mitä vangit kertovat mindfulnessiin liittyvistä kokemuksista ja miten harjoittelu tukee 
päihteetöntä elämää vankilassa. 

Tutkimusaineiston käyttötarkoitus, käsittely ja säilyttäminen 

Aineistoa käytetään:  

- Opinnäytetyöhön 

Haastatteluaineisto hävitetään heti, kun opinnäytetyö on valmis eli viimeistään kesäkuussa 
2019.   Suostumukset opinnäytetyöhön osallistumisesta säilytetään Helsingin vankilan polikli-
nikalla paikassa, johon ulkopuolisella ei ole pääsyä. 

- Opinnäytetyön kuvaus 
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Helsingin vankilassa järjestetään helmikuussa 2019 alkaen kaksi tietoisuustaito ryhmää osana 
päihteettömien osastojen toimintaa. Toinen ryhmä kestää neljä viikkoa ja toinen kahdeksan 
viikkoa. Neljän viikon ryhmä tapaa kaksi kertaa viikossa ja kahdeksan viikon ryhmä tapaa ker-
ran viikossa. Ryhmien lopuksi haastatellaan osaa osallistujista teemahaastattelun menetel-
mällä. Kaikki osallistujat täyttävät lyhyen palautelomakkeen. Kurssien lopuksi osaa osallistu-
jista haastatellaan. Haastattelu on vapaaehtoinen. 

Mindfulness ryhmien tapaamiset sisältävät erilaisia harjoituksia, keskustelua ja teoriaosuu-
den. Lisäksi osallistujille annetaan ohjeet päivittäiseen itsenäiseen harjoitteluun, joka kestää 
noin 10-30 min. päivässä.  

Opinnäytetyön tuloksia käytetään: 

Vankilan toiminnan kehittämiseen 

Vankilan päihdekuntoutuksen kehittämiseen 

Opinnäytetyössä 

Kun opinnäytetyö on valmis, sen voi lukea Finna hakupalvelussa.  

Opinnäytetyön osallistuvien oikeudet 

Osallistuminen opinnäytetyöhön on täysin vapaaehtoista. Osallistujilla on opinnäytetyön aika-
na oikeus kieltäytyä opinnäytetyöhön osallistuminen ja keskeyttää tutkimukseen osallistumi-
nen missä vaiheessa tahansa ilman, että siitä aiheutuu heille mitään seuraamuksia. Opinnäy-
tetyön järjestelyt ja tulosten raportointi ovat luottamuksellisia. Opinnäytetyössä saatavat 
tutkittavien henkilökohtaiset tiedot tulevat ainoastaan opinnäytetyön tekijän käyttöön ja 
tulokset julkaistaan opinnäytetyöraporteissa siten, ettei yksittäistä tutkittavaa voi tunnistaa. 
Osallistujilla on oikeus saada lisätietoa opinnäytetyöstä opinnäytetyön tekijältä missä vai-
heessa tahansa. 

Osallistujan suostumus opinnäytetyöhön osallistumisesta 

Olen perehtynyt tämän opinnäytetyön tarkoitukseen ja sisältöön ja kerättävän tutkimusaineis-
ton käyttöön. Voin halutessani peruuttaa tai keskeyttää osallistumiseni tai kieltäytyä opinnäy-
tetyöhön osallistumisesta missä vaiheessa tahansa. Kerättyä aineistoa saa käyttää ja hyödyn-
tää sellaisessa muodossa, jossa yksittäistä tutkittavaa ei voi tunnistaa. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

   Päiväys    Tutkittavan allekirjoitus 

 

________________________________________________________________________________ 

   Päiväys    Tutkijan allekirjoitus 
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Liite 3: Mindfulness kurssien sisältö 

8 kerran mindfulness kurssin sisältö 

1. Tutustuminen mindfulnessiin ja tutkimustietoon 
- Ohjaajan esittely 
- Osallistujien esittely 
- Mitä mindfulness on? Hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittamisen peruspilarit 
- Mindfulnessin harjoittajia 
- Harjoittelun hyödyt, aivot 
- Mindfulness tutkimukseen tutustuminen 
- Mitä mindfulness ei ole? 
- 30 min kehomeditaatio 

2. Hetken huomaaminen 
- Mindfulness ja päihderiippuvuus 
- Meditaatio asennot 
- 10 min hengityksentarkkailu harjoitus istuen 
- Autopilotilla toimiminen 
- 30 min kehomeditaatio 

3. Tunteet, tarpeet ja mielentilat 
- 20 min kehomeditaatio 
- Tunteiden säätely 
- Tunnetaidot 
- Positiivisten mielentilojen vahvistaminen 
- 15 min Tietoisuus kehon tunteista meditaatio  

4. Ajatukset, ahdistus ja masennus 
- 20 min kehomeditaatio 
- Ajatukset 
- Ahdistus 
- Masennus 
- Ajatusten kanssa työskentely meditaatio 

5. Hengitys ja kehon aistimukset 
- 15 min Hengityksentarkkailu meditaatio  
- Keholliset tuntemukset 
- Kehon kuunteleminen 
- Stressi 
- Stressireaktio 
- 30 min Kehomeditaatio 

6. Myötätunto ja itsemyötätunto 
- 20 min kehomeditaatio 
- Hyväksyvä asenne ja myötätunto 
- 15 min metta harjoitus 

7. Päihteetön osasto: Mindfulness ja vuorovaikutus 
- 20 min kehomeditaatio 
- Minäviestit, läsnä oleva kuuntelu 
- Pariharjoituksia vuorovaikutuksesta 
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Sörkka-yhteisö: Tunteet ja stressi jatkuu 
- 20 min kehomeditaatio 
- Tietoa stressistä ja stressireaktiosta 
- Tunteet ja stressi 
- 10 min hengityksentarkkailu meditaatio 

8. Oma harjoittelu tästä eteenpäin, omat vahvuudet 
- 30 min kehomeditaatio 
- Kertausta siitä mitä mindfulness on 
- Omat vahvuudet ja miten hyödyntää niitä päihderiippuvuuden hoidossa 
- Palautekyselyyn vastaaminen 
- 5min hengityksentarkkailu harjoitus 
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Liite 4: Teemahaastattelurunko  

 
1. Odotukset kurssille ja tämän hetkinen näkemys 
- Millaisia ennakko-odotuksia sinulla oli siitä miten mindfulness-kurssi saattaisi vaikut-

taa? 
- Miten koet mindfulnessin nyt? 
- Millainen merkitys sillä, että sai osallistua kurssille? 

 
2. Ajatuksia kurssin teemoista, harjoituksista ja tehtävistä 
- Millainen merkitys teemoilla (tunteen ja tunteiden tunnistaminen, ajatukset, omat 

tarpeet, stressi ja stressireaktio, myötätunto ja itsemyötätunto, masennus ja ahdis-
tus, ihmissuhteet)? 

- Miten kurssin tehtävät ja harjoitukset vastasivat omiin tarpeisiin? 
 

3. Kurssin vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin 
- Millä tavalla vaikutukset näkyvät? Esimerkki? 
- Millä tavalla vaikuttanut mahdolliseen masennukseen ja/tai ahdistukseen? 
- Miten kurssi on vaikuttanut stressiin? 

 
4. Kurssin vaikutus fyysiseen hyvinvointiin 
- Millä tavalla vaikutukset näkyvät? Esimerkki? 
 
5. Mindfulness jatkossa 
- Aiotko jatkaa harjoittelua vankeusaikana ja/tai vankeuden jälkeen? 
- Millaista tukea voisit tarvita harjoitteluun? 
 
6. Mindfulnessin vaikutus kykyyn olla läsnä nykyhetkessä ja hyväksyä kokemus 
- Miten mindfulness on vaikuttanut kykyysi olla läsnä tässä hetkessä? 
- Miten mindfulness on vaikuttanut kykyysi ottaa kokemukset vastaan hyväksyen ne? 
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Liite 5: Palautekysely 

Tietoisuustaidot osana vankilan päihdekuntoutusta 
 
Palautelomake 
 
1. Koin mindfulnessin hyödylliseksi osana vankilan päihdekuntoutusta 
 

a) täysin samaa mieltä    
b) jokseenkin samaa mieltä    
c) en samaa mieltä enkä eri mieltä      
d) jokseenkin eri mieltä     
e) täysin eri mieltä      

 
2. Koen mindfulnessin sopivan vankilaympäristöön 
 

a) erittäin hyvin      
b) melko hyvin      
c) en osaa sanoa      
d) melko huonosti      
e) erittäin huonosti      

 
3. Kurssin aikana tehdyt harjoitukset olivat 
 

a) erittäin hyödyllisiä   
b) melko hyödyllisiä  
c) en osaa sanoa   
d) melko hyödyttömiä  
e) täysin hyödyttömiä 

 
4. Tunteet, tunteiden tunnistaminen ja tunnesäätely teema oli  
 

a) erittäin hyödyllinen  
b) melko hyödyllinen  
c) en osaa sanoa   
d) melko hyödytön 
e) täysin hyödytön   

 
5. Ajatukset, ajatusten tunnistaminen ja ajatusten kanssa työskentely teema oli 
 

a) erittäin hyödyllinen  
b) melko hyödyllinen  
c) en osaa sanoa   
d) melko hyödytön   
e) täysin hyödytön 

 
6. Omien tarpeiden tunnistamiseen liittyvä teema oli 

 
a) erittäin hyödyllinen 
b) melko hyödyllinen 
c) en osaa sanoa   
d) melko hyödytön 
e) täysin hyödytön 
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7. Stressi, stressin tunnistaminen ja stressireaktioon liittyvä teema oli 
 
a) erittäin hyödyllinen 
b) melko hyödyllinen  
c) en osaa sanoa   
d) melko hyödytön 
e) täysin hyödytön 
 

 
8. Myötätuntoon ja itsemyötätuntoon liittyvä teema oli  

 
a) erittäin hyödyllinen  
b) melko hyödyllinen  
c) en osaa sanoa   
d) melko hyödytön  
e) täysin hyödytön 

 
 
9. Tietoinen läsnäolo ja ihmissuhteet teema oli (kysyttiin Päihteettömän osaston vangeilta) 
 

a) erittäin hyödyllinen 
b) melko hyödyllinen 
c) en osaa sanoa 
d) melko hyödytön 
e) täysin hyödytön 

 
 
9. Masennukseen ja ahdistukseen liittyvä teema oli 

 
a) erittäin hyödyllinen 
b) melko hyödyllinen  
c) en osaa sanoa   
d) melko hyödytön   
e) täysin hyödytön 

 
 
10. Kurssi vaikutti fyysiseen hyvinvointiini positiivisesti 
 

a) täysin samaa mieltä 
b) jokseenkin samaa mieltä 
c) en osaa sanoa   
d) jokseenkin eri mieltä  
e) täysin eri mieltä 

 
 
11. Kurssi vaikutti psyykkiseen hyvinvointiini positiivisesti 
 

a) täysin samaa mieltä 
b) jokseenkin samaa mieltä 
c) en osaa sanoa  
d) jokseenkin eri mieltä  
e) täysin eri mieltä 
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12. Kotitehtävät olivat hyödyllisiä 
 

a) täysin samaa mieltä 
b) jokseenkin samaa mieltä 
c) en osaa sanoa  
d) jokseenkin eri mieltä 
e) täysin eri mieltä   

 
 
13. Kuinka usein teit mindfulness- harjoituksia tapaamiskertojen ulkopuolella? 
 
 
 
Mitä muuta palautetta haluat antaa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lämmin kiitos palautteestasi! 


