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____________________________________________________________________ 

 

Kirjastosta juuret elämään- projekti on vankiloissa toimiva projekti, jonka tavoitteena 

on tuoda vangeille uutta sisältöä elämään, tarjota välineitä arjessa selviytymiseen sekä 

tunteiden ja luovuuden ilmaisuun. Keskeisenä tavoitteena on myös vankiloiden henki-

lökunnan sitoutuminen toimintaan sekä vankilakirjastojen kehittäminen vastaamaan 

muita kirjastoja. Projektia pyritään laajentamaan osaksi kaikkien vankiloiden arkea. 

Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Kirjastosta juuret elämään- projektin kanssa 

 

Opinnäytetyössä tutkittiin Kirjastosta juuret elämään- projektin vaikutuksia vankien 

hyvinvointiin, perhesuhteisiin ja yhteiskunnassa kiinni pysymiseen. Tutkimuksen ta-

voitteena oli selvittää vankien kokemusten perusteella projektin vaikutuksia.  

 

Tutkimuksessa on sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia piirteitä. Aineisto kerättiin 

kyselylomakkeella, jotka toimitettiin projektin yhteyshenkilön kautta vankiloihin.  

 

Tutkimus osoitti vankien olevan pääosin tyytyväisiä Kirjastosta juuret elämään- pro-

jektiin. Projekti koettiin monipuolisena, mielekkäänä ja tarpeellisena. Projektin toivot-

tiin jatkuvan ja kehittyvän entisestään. Tulosten perusteella projekti vaikuttaa positii-

visesti vankien hyvinvointiin, perhesuhteisiin sekä yhteiskunnassa kiinni pysymiseen. 
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Kirjastosta juuret elämään- project is project that operates in prisons. Projects objec-

tive is to give prisoners’ new content to life, provide tools with coping in everyday life 

and help with expressing feelings and creativity. Central objective is also getting pris-

ons staff to engage with the project and develop prison libraries to equate all other 

libraries. The project is aiming to be a part of every prisons everyday life. This thesis 

has been made in co-operation with Kirjastosta juuret elämään- project.  

 

The thesis explores how Kirjastosta juuret elämään- project effects prisoners’ well-

being, family relationships and sticking to society. The purpose of this thesis was to 

examine the projects effects by prisoners’ experiences.  

 

In this thesis qualitative and quantitative research methods were used. Research mate-

rial has been gathered by questionnaire, which was delivered to prisons by the projects 

contact person. 

 

The study concludes that the prisoners’ are mainly very contented with the project. 

The project was experienced to be versatile, sensible and meaningful. IT was hoped 

that the project continues and develops further. The results show that the project effects 

positively to prisoners well-being, family circumstances and sticking to society. 
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1 JOHDANTO 

Vapauden menetyksen aikana kaikella sellin ulkopuolisella toiminnalla on omat hyö-

tynsä vangeille. Sellissä makaaminen passivoittaa vankeja, mikä ei tietenkään ole toi-

vottavaa eikä Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteiden mukaista. Pelkästään jo sillä, että 

sellissä oloa vähennetään, voi olla suuria vaikutuksia. Vankeja kannustetaankin aktii-

visesti osallistumaan vankilassa järjestettäviin vapaa-ajan toimintoihin.  

 

Opinnäytetyöni tilaajana on Kirjastosta juuret elämään- projekti. Projektin kohderyh-

mänä ovat vankilat ja niissä olevat vangit. Projektin tavoitteina on puolestaan tuoda 

uutta sisältöä vankien elämään, auttaa luovuuden ja tunteiden ilmaisussa sekä tarjota 

välineitä arjessa selviytymiseen. 

 

Idea opinnäytetyön aiheesta syntyi, kun suoritin harjoittelua Satakunnan vankilan 

Köyliön yksikössä. Siellä kuulin kyseisestä projektista ensimmäisen kerran, ja selvi-

tettyäni hieman lisää päädyin tähän aiheeseen. Projekti vaikutti mielenkiintoiselta ja 

tärkeältä.  

 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää projektin vaikutuksia vankien elämän eri osa-

alueisiin; mitä mieltä he ovat projektista, miten he ovat kokeneet sen vaikuttavan sekä 

onko projektissa jotain kehitettävää. Opinnäytetyössä keskitytään edellä mainittuihin 

teemoihin vankien kokemuksen kautta. 

 

Raportin teoriaosuudessa avataan vankilatoiminnan vaikutuksista vankeihin, vankila-

kirjastojen historiasta sekä projektista yleensä. Lopussa käsitellään tutkimuksen toteu-

tusta sekä tutkimuksen tuloksia. 

 

 

2 KIRJASTOSTA JUURET ELÄMÄÄN 

Kirjastosta juuret elämään- projekti aloitettiin 1.8.2012. Kyseinen ensimmäinen pro-

jekti päättyi 31.1.2014, jonka jälkeen projektilla on ollut jatkohankkeita. Tällä hetkellä 
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menossa oleva projekti päättyy 31.12.2017, jatkosta käydään neuvotteluja. Ensim-

mäisten hankkeiden rahoittajana toimi AVI, nykyinen hanke on Rikosseuraamuslai-

toksen rahoittama. (Maunu 2016.) 

 

Projektin pääkohteina ovat suljetut vankilat (Helsinki, Riihimäki, Turku, Jokela, Hä-

meenlinna, Kylmäkoski, Vaasa, Satakunta), lisäksi Käyrän ja Huittisten avolaitokset 

(Maunu 2016; Hernelahti 2017.) 

 

Projektin toimintana on tiedonhaun opetusta, lukupiirejä, valokuvien ottaminen ja 

muokkaaminen, videotyöpajat, satujen lukeminen lapsille sekä vankikirjaston toi-

minta. Lisäksi projektiin on kuulunut muun muassa Turun kirjamessuilla vierailua, 

Turun pääkirjastolla vierailua. (Maunu 2016.) 

 

Hankkeen tavoitteena on tuoda kohderyhmälle uutta sisältöä elämään, tarjota välineitä 

luovuuden toteuttamiseen ja löytämiseen sekä tunteiden ilmaisuun. Lisäksi tarjotaan 

välineitä arjessa selviytymiseen opastamalla esimerkiksi KELAn verkkopalvelujen 

toiminnassa sekä kirjaston tarjonnan hyödyntämisessä. (Maunu 2016.) Tavoitteena on, 

että vanki osaa käyttää erilaisia yhteiskunnan tarjoamia palveluja vapautumisensa jäl-

keen ja tietää, mistä niiden käyttämiseen löytyy apua. Myös vankiloiden henkilökun-

nan sitouttaminen toimintaan on ollut hankkeen keskeinen tavoite. Tavoitteena on 

saada vankilakirjastot samanlaisiksi kuin muutkin kirjastot. (Nironen 2016.) 

 

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Porin kaupunginkirjaston, Satakunnan maakunta-

kirjaston, Vaski-kirjastojen, Auran kunnankirjaston, Köyliön kunnankirjaston sekä 

Huittisten kaupunginkirjaston kanssa. 

3 VANKEUSLAKI 

 

Vankilassa kaikkia toimia määrittää vankeuslaki sekä muut lait.  
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Rikosoikeus kuuluu valtion keinoihin ylläpitää järjestyneitä oloja yhteiskunnassa. Val-

tiovalta ei kuitenkaan voi toteuttaa tätä tehtäväänsä rajoituksetta ja reunaehdoitta. Mo-

dernin valtion täytyy kunnioittaa myös rikoksentekijän oikeuksia. Kansainväliset ih-

misoikeussopimukset kieltävät epähumaanien ja julmien rangaistusten käytön. Epäin-

himillisiin rangaistuksiin ei saa turvautua, vaikka niistä saattaisi olla hyötyä rikollisuu-

den torjunnassa. Vastaavasti perusoikeudet koskevat kaikkia, myös rikoksentekijöitä. 

(Nuotio & Majanen 2003, 12.)  

 

Vankeuslakiin sisältyvä normaalisuusperiaate edellyttää, että vankilan olot järjestetään 

niin pitkälle kuin mahdollista vastaamaan yhteiskunnassa vallitsevia elinoloja (Van-

keuslaki 1.3 § 2 mom.). Säännös korostaa, että laitosolojen normaalisuus on pääsääntö, 

johon on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että 

vankilassa järjestettävissä toiminnoissa on otettava huomioon yhteiskunnassa tapah-

tuva kehitys. Normaalisuusperiaatteen mukaisesti vankilassa järjestetään esimerkiksi 

laajaa koulutusta yhteistoiminnassa ulkopuolisten oppilaitosten kanssa. Työtoimin-

nassa pyrkimys normaalisuuteen taas ilmene siten, että päiväjärjestyksen täytyy vas-

tata yhteiskunnassa noudatettuja käytäntöjä ja ammattityössä pyritään normaalisuu-

teen työmenetelmien, tuotantotapojen ja työolojen suhteen. (Myhrberg 2012, 30.) 

 

Vankeuden täytäntöönpanon tavoite on lisätä vangin valmiuksia rikoksettomaan elä-

mään. Tämä tapahtuu edistämällä vangin elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskun-

taan. (Vankeuslaki 1.2 §.) Tätä varten vangille laaditaan yksilöllinen rangaistusajan 

suunnitelma. Se sisältää muun muassa suunnitelman vangin toiminnasta rangaistusai-

kana. Rangaistusajan suunnitelman sisällössä otetaan huomioon rangaistusajan pituus, 

työ- ja toimintakyky, aiemmat vankeusrangaistukset sekä muut hänestä saadut tiedot. 

(Vankeuslaki 4.6 §.)  

 

Vankilan järjestämän tai hyväksymän toiminnan tarkoitus on edistää vangin sijoittu-

mista yhteiskuntaan. Tähän pyritään vahvistamalla rikoksetonta elämäntapaa, ylläpi-

tämällä ja parantamalla ammattitaitoa, osaamista sekä työ- ja toimintakykyä, ja tuke-

malla päihteettömyyttä. (Vankeuslaki 8.1 §.) Vanki on velvollinen osallistumaan vah-

vistettuna työ- ja toiminta-aikana johonkin vankilan järjestämään tai hyväksymään toi-

mintaan. (Vankeuslaki 8.2 §) 
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4 OHEISTOIMINNAN VAIKUTUKSET VANKILASSA 

 

Klassisen rikosoikeuden ajattelijat lähtivät siitä ajatuksesta, että rangaistus on haitalli-

nen ja ongelmallinen asia, ja siksi sen avulla saavutettavien hyötyjen täytyy olla suu-

rempia kuin sen aiheuttamien haittojen (Laine 2014, 281.) 

 

Vankilan järjestämän tai hyväksymän toiminnan tarkoituksena on edistää vangin si-

joittumista yhteiskuntaan (Myhrberg 2012, 73.) Tämä tapahtuu vahvistamalla vangin 

valmiuksia rikoksettomaan elämään, ylläpitämällä ja parantamalla vangin ammattitai-

toa ja osaamista sekä työ- ja toimintakykyä ja tukemalla päihteetöntä elämää. (Van-

keuslaki 8.1§.)  

 

Vankilassa on järjestettävä vankilan oloihin soveltuvaa ohjattua vapaa-ajan toimintaa 

(Rikosseuraamuslaitois 2013; Vankeuslaki 767/2005 11.1§.) Myös vankilan ulkopuo-

lisille henkilöille, yhteisöille ja säätiöille voidaan antaa lupa järjestää vankilan oloihin 

soveltuvaa vapaa-ajan toimintaa (Kurki, Kurki-Suutarinen & Taruvuori 2010, 46.) Va-

paa-ajan toiminnoilla tarkoitetaan liikuntaa, askartelua, opiskelua, taide- ja kulttuuri-

toimintaa, erilaisia kurssi-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä muuta tämän kal-

taista ajanvietetoimintaa. Vangeille on annettava mahdollisuus osallistua vapaa-ajan 

toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen. (Myhrberg 2012, 83.) 

 

Pääsääntönä on, että vanki saa osallistua vapaa-ajan toimintoihin ja viettää vapaa-aikaa 

yhdessä muiden vankien kanssa. Kuitenkin vankeuslaissa on mainittu tiettyjä tilan-

teita, joissa vangin osallistuminen voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa. Kieltämi-

nen tai rajoittaminen voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun vanki on sijoitet-

tuna sopimusosastolle tai varmuusosastolle. Sopimusosaston ja varmuusosaston luon-

teeseen kuuluu, että vanki viettää vapaa-aikansa muiden samalle osastolle sijoitettujen 

vankien kanssa. Osallistuminen voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa myös silloin, 

jos vanki on turvaamistoimenpiteiden kohteena tai suorittaa yksinäisyysrangaistusta. 

Osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin ei ole mahdollista silloin, kun vangille on ku-

rinpitorangaistuksena määrätty oikeuksien menetys, joka nimenomaan koskee vapaa-

ajan toimintoihin osallistumista. Lisäksi oikeus osallistua vapaa-ajan toimintoihin voi-

daan kertaluontoisesti kieltää, jos vanki on päihtynyt, häiritsee vapaa-ajan toimintaa 
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tai vaarantaa vankilan järjestystä ja turvallisuutta. (Vankeuslaki 11.2§) (Myhrberg 

2012, 83.) 

 

Vankilan tärkeä ja hyödyllinen tehtävä on myös rikoksentekijöiden kuntoutuminen. 

Kuntoutus on sanana hyvin moniselitteinen, ja sillä voidaan tarkoittaa todella monen-

laisia asioita ja toimintoja. Kuntoutusajatus voidaan määritellä lyhyesti: sillä tarkoite-

taan kaikkia niitä toimia, joilla rangaistusajan aikana rikoksentekijään pyritään vaikut-

tamaan siten, että ne vähentäisivät hänen taipumustaan syyllistyä uusin rikoksiin ja 

lisäisivät hänen mahdollisuuksiaan elää yhteiskunnassa hyödyllisenä kansalaisena. 

(Laine 2014, 186.) 

 

Positiivisen kriminologian mukaan tarvittaisiin enemmän ”hyväksymisen sosiolo-

giaa”, jossa olisi enemmän sisällä pitämistä kuin ulos sulkemista. Ihmisyyteen kuuluu 

voimakas tarve sosiaaliseen hyväksymiseen. (Laine 2014, 295.) 

5 KIRJASTO 

 

Vankeuslain mukaan vankilassa on oltava kirjasto tai vangeille on järjestettävä mah-

dollisuus käyttää yleisiä kirjastopalveluja. Vangeille on varattava riittävän usein pääsy 

vankilan kirjastoon ja heitä on ohjattava kirjaston käytössä. Vankilakirjaston täytyy 

toimia yhteistyössä yleisten kirjastojen kanssa ja sen toiminnan täytyy vastata yleisten 

kirjastojen toimintaperiaatteita. (Vankeuslaki 11.4§.) Vastaavasti yleisten kirjastojen 

tulee toimia ja kehittää toimintaansa yhteistyössä erikoiskirjastojen, kuten vankilakir-

jastojen kanssa (1492/2016 11§.) Varmuusosastolle sijoitettujen, yksinäisyysrangais-

tusta suorittavien ja turvaamistoimenpiteiden kohteena olevien ja erillään asuvien van-

kien kirjastopalveluista on huolehdittava muulla tavoin. Vangeille voidaan vankilan 

valvonnan asteesta riippuen antaa myös mahdollisuus käydä itse yleisessä kirjastossa 

tai vankilassa käyvässä kirjastoautossa. Yleisten kirjastopalveluiden käyttö voidaan 

järjestää myös kaukolainauksin vankilan kirjaston kautta, jos vankilassa on kirjasto. 

(Vankeuslaki 11.4§) (Myhrberg 2012, 85.) 
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6 VANKILAKIRJASTOJEN HISTORIAA 

 

1700-luvun puolivälissä hankittiin ensimmäiset kirjat Suomen vankiloihin. (Oikeus-

ministeriö 1995, Liite 1, 2.) 1700-luvulla kehitettiin uusia rangaistusteorioita, joiden 

mukaan rangaistuksen kohteena ei ollut enää ruumis, vaan sielu. Silloin uskottiin, että 

rikoksentekijä voitiin saattaa yhteiskuntakelpoiseksi hengellisen ja siveellisen kasva-

tuksen avulla. Tämän tavoitteen toteutumiseen tarvittiin oppimateriaaleja, kirjoja sekä 

myöhemmin kirjastoja. (Pajuoja 1986, 23–25.) 

 

Ensimmäinen vankilakirjasto perustettiin vuonna 1869 Korsholman kruununvanki-

laan. Kirjasto oli ruotsinkielinen, ja se perustettiin kahden naisyksityisopettajan aloit-

teesta. Varat kirjaston perustamiseen hankittiin kirjallisilla esityksillä. Muiden vanki-

loiden kirjastot taas saivat alkunsa yksityisten tai seurakuntien antamilla lahjoituksilla. 

(Oikeusministeriö 1995, Liite 1, 3.) 

 

Vuonna 1889 annettiin rikoslain uudistuksen yhteydessä asetus, jonka ajatuksena oli, 

että vangin oikeudet ovat rangaistuskauden alussa alhaisimmillaan ja parantuneen käy-

töksen myötä oikeudet ja asema parantuvat. Asetuksen mukaan lomahetkinä vangeille 

täytyi antaa tilaisuus lukea siveellistä tai muulla tavoin hyödyllistä kirjallisuutta siitä 

kirjakokoelmasta, joka rangaistuslaitoksella tuli olla. Kirjalahjoitukset olivat sallittuja, 

mutta papit tarkastivat niiden sopivuuden ennen niiden lisäämistä vankilan kokoel-

maan. Uskonnollisia kirjoja hankittiin runsaasti, sillä vankien haluttiin suhtautuvan 

elämäänsä vakavasti ja elävän parempana ihmisenä vapauduttuaan. Hengellisten kir-

jojen avulla rikollisten toivottiin tulevan tietoisiksi kadotetuista sieluistaan. (Oikeus-

ministeriö 1995, Liite 1, 5-7.) 

 

Vuonna 1994 oikeusministeriön vankeinhoito-osasto asetti päätöksellään työryhmän, 

jonka tehtävänä oli kehittää vankilakirjastoja siten, että ne toimivat yleisten kirjastojen 

periaatteiden mukaisesti joko itsenäisinä vankilakirjastoina tai yhteistoiminnassa kun-

nan kirjastotoimen kanssa. (Vankilakirjastojen kehittämistyöryhmän mietintö, Liite 1, 

2.) 
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7 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Kirjastosta juuret elämään- projektin 

vaikutuksia vankiloissa, sekä kartoittaa sen vaikutuksia vankien perhesuhteisiin, hy-

vinvointiin sekä yhteiskunnassa kiinni pysymiseen. Nämä osa-alueet ovat tärkeitä van-

kien jaksamisen kannalta, sillä vankilassa ollessa monet asiat ovat hyvin rajoitettuja. 

Tutkimus tuo samalla vangeille mahdollisuuden antaa projektista palautetta nimettö-

mänä. Tutkimus keskittyy vankien mielipiteisiin ja kokemuksiin projektista. 

8 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tutkimuskohteena on Kirjastosta juuret elämään -projekti ja siihen osallistuivat pro-

jektiin osallistuneet vangit Käyrän, Satakunnan ja Helsingin vankiloissa. 

 

Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus. Opinnäytetyössä pyritään ymmärtämään pro-

jektin vaikutuksia vankeihin sekä heidän elämäänsä, sekä projektin mahdollisia kehit-

tämiskohtia. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin puolijäsenneltyjä kyselylomak-

keita sekä valmiita aineistoja, kuten esityksiä. Lisäksi olen käynyt tutustumassa toi-

mintakertoihin kohderyhmään kuuluvissa vankiloissa, joiden aikana olen tehnyt ha-

vaintoja toiminnasta.  

 

Aineistonkeruumenetelmiksi valikoituivat juuri nämä, sillä ne sopivat tutkimukseen ja 

niillä saa kerättyä aiheesta hyvin tietoa. Kohderyhmän ja paikat huomioon ottaen ky-

selylomake oli huomattavasti helpommin toteutettavissa kuin esimerkiksi haastattelu. 

Lisäksi joillekin voi olla helpompi vastata lomakkeeseen, kuin tuntemattoman ihmisen 

kysymyksiin kasvokkain. Valmiiden aineistojen hyödyntäminen on myös tärkeää, sillä 

niiden avulla saa luotua tutkimukselle hyvät pohjatiedot. Myös vankeuteen liittyvä 

lainsäädäntö on tärkeä osa opinnäytetyötä. 
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8.1 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyöni tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa korostuvat kolme näkökulmaa tutkimuskohteeseen. 

Nämä näkökulmat ovat konteksti, ilmiön intentio ja prosessi. Kontekstin huomioonot-

tamisella tarkoitetaan sitä, että tutkija selvittää ja kuvaa tekstissään millaisiin yhteyk-

siin tutkittava asia liittyy. Intention huomion ottaminen merkitsee tutkittavan ilmai-

suun ja tekemiseen liittyvien motiivien ja tarkoituksien tarkkailua. Prosessi puolestaan 

tarkoittaa tutkimusaikataulun ja tutkimusaineiston suhdetta tutkijan asiaa koskevaan 

ymmärtämiseen. (Vilkka 2005, 99.) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan käyttää monenlaisia aineistonkeruumenetel-

miä. Niitä ovat muun muassa kysely, haastattelu, havainnointi sekä kirjallisiin doku-

mentteihin perustuva tieto. (Eskola & Suoranta 1998, 15.) Omassa tutkimuksessani 

käytin aineistonkeruumenetelmänä kyselylomakkeita. Lomakkeet olivat kohderyhmää 

ajatellen helpoin toteuttaa, sillä ne pystyttiin täyttämään nopeasti projektin toiminta-

kertojen yhteydessä. 

8.2 Aineiston hankinta 

Aineisto tutkimukseen hankittiin kyselylomakkeella. Lomakkeessa (LIITE 1) oli sekä 

avoimia, että monivalintakysymyksiä. Kysymykset pyrin muodostamaan mahdolli-

simman yksinkertaiseksi, jotta niihin on helppo ja nopea vastata. Tärkeää oli kuitenkin 

muotoilla kysymykset myös niin, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin tutkimus-

kysymyksiin.  

 

Aineiston hankintaa varten tein tutkimuslupahakemuksen Rikosseuraamuslaitokselle 

(LIITE 3), sillä vankiloissa tehtävä tutkimus vaatii Rikosseuraamuslaitoksen hyväk-

synnän. Tutkimukseen osallistuville tein tiedotteen tutkimuksesta (LIITE 2), josta he 

saivat tarvittavat tiedot tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaa-

ehtoista, ja vastaaminen oli anonyymiä. Kyselylomakkeet myös hävitetään asianmu-

kaisesti. 
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Yhteyshenkilöni projektissa jakoi lomakkeet vankiloissa projektiin osallistuville van-

geille, ja valvoi niiden täyttämistä. Täytetyt lomakkeet hän lähetti minulle postitse pit-

kien välimatkojen vuoksi. 

 

Kaikkiaan täytettyjä kyselylomakkeita sain 19 kappaletta. Vastauksia tuli sekä sulje-

tuista että avovankiloista. Kaikki tutkimukseen osallistuneet ovat miehiä. Kyselytutki-

mus toteutettiin keväällä 2018. 

8.3 Aineiston analyysi 

Kvalitatiivisen aineiston analyysin on tarkoitus selkeyttää aineistoa (Eskola & Suo-

ranta 1998, 137.) Laadullisessa analyysissa aineistoa tarkastellaan yleensä kokonai-

suutena. Analyysi vaatii absoluuttisuutta; kaikki luotettavina pidetyt seikat tulee kyetä 

selvittämään niin, että ne eivät ole ristiriidassa esitetyn tulkinnan kanssa. (Alasuutari 

1999, 38.) 

 

Analysointitavaksi valitsin aineistolähtöisen sisällönanalyysin. Sisällönanalyysissä 

pyritään etsimään merkityssuhteita. Tavoitteena on löytää tutkimusaineistosta jonkin-

lainen toiminnan logiikka tai tyypillinen kertomus. Aineista pyritään karsimaan epä-

olennainen tieto pois kuitenkaan hävittämättä tärkeää informaatiota. Tutkimusaineisto 

tiivistetään ja pilkotaan osiin, joista tutkimusaineisto ryhmitellään uudeksi kokonai-

suudeksi. (Vilkka 2005, 139–140.) 

8.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta takaa parhaiten hyvän tieteellisen käytännön noudattami-

nen. Tämä pitää sisällään muun muassa tiedeyhteisön tunnustamien toimintatapojen 

noudattamisen, kriteerien mukaisten tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetel-

mien käytön, raportoinnin vaatimuksien edellyttämillä tavoilla ja muiden tutkijoiden 

työn ja saavutusten asianmukainen huomioonottaminen. (Kuula 2006, 34–35.) 
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Tutkittaville on hyvä kertoa mitä tutkimuksella tavoitellaan. On myös kerrottava, mitä 

tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa. Osallistumisen vapaaehtoisuus on tärkeässä 

roolissa, ja se tarkoittaa myös sitä, että osallistujalla on mahdollisuus keskeyttää osal-

listuminen missä tahansa vaiheessa. (Kuula 2006, 105–107.) 

 

Tutkimukseen osallistuvat saivat ennakkoon tiedon tutkimuksesta, ja he osallistuivat 

anonyymisti, ettei kenenkään henkilöllisyys tulisi ilmi. Tiedotteessa ilmoitin myös, 

että kyselylomakkeet hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen valmistuttua, vaikka lo-

makkeissa ei kerättykään henkilötietoja.  

9 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että jokainen siihen osallistunut piti projektia hyödyllisenä 

ja tärkeänä. Asteikolla 1-5 arvioitaessa 1 tarkoittaessa ei hyödyllinen, ja 5 ollessa to-

della hyödyllinen, 16 vankia vastasi numerolla 5.  

 

 

Kaavio 1. Kirjastosta juuret elämään- projektin hyödyllisyys asteikolla 1-5 van-

kien mielestä 
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Suljetuissa vankiloissa jokainen tutkimukseen osallistuja vastasi kysyttäessä projektin 

hyödyllisyyttä asteikolla 1-5 hyödyllisyyden olevan 5. Tästä voi päätellä, että tämän-

lainen oheistoiminta on suljetuissa vankiloissa erittäin toivottua. Suljetuissa vanki-

loissa vangeilla on yleensä jonkin verran vähemmän mahdollisuuksia esimerkiksi eri-

laisiin vapaa-ajan toimintoihin kuin avovankilassa, joten todennäköisesti siksi projekti 

on koettu hyväksi.  

 

Tutkimukseen osallistui 19 vankia, joista 11 oli osallistunut toimintaan vain avovan-

kilassa, 6 suljetussa ja 2 molemmissa. Vankeja osallistui Satakunnan vankilan Köyliön 

ja Huittisten yksiköistä, Käyrän vankilasta sekä Helsingin vankilasta. 

 

 

Kaavio 2. Tutkimukseen osallistujien osuus suljetuissa ja avovankiloissa 

 

Tutkimukseen osallistuneet vangit osallistuvat projektiin kuuluviin toimintoihin hyvin 

monipuolisesti. Kaikkia toimintoja ei järjestetä kaikissa vankiloissa, joten toki sekin 

vaikuttaa osallistumiseen. Selkeästi suosituimmat toiminnot olivat lukupiiri ja eloku-

van/trailerin teko, molempiin osallistui 10/19 vastanneista. Osa vastanneista oli osal-

listunut lähes kaikkiin toimintoihin, osa vain yhteen tai muutamaan. ”Muu, mikä?” 

kohdan vastanneet olivat osallistuneet runon kirjoitukseen. 
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Kaavio 3. Projektin toimintoihin osallistuminen 

 

Satujen lukemiseen ja videoimiseen lapsille osallistuneet kokivat tämän osan projektia 

selkeästi tärkeimmäksi. Vastauksista kävi ilmi, että projektin avulla vangit ovat saa-

neet konkreettisen keinon olla mukana lapsensa arjesta, ja pelkästään jo ajatus siitä, 

että lapsi näkee videon, tuottaa positiivisia vaikutuksia vangin arkeen. Joillekin van-

geille tämä on ainoa tapa olla lapsen elämässä, sillä tapaamiset eivät aina ole monista 

syistä mahdollisia. Vastauksista käy ilmi myös tämän tärkeys lapsille; eräs vanki ker-

too, että hänen lapsensa on katsellut satuvideoita kavereidensakin kanssa. Lapset käyt-

tävät satuvideoita myös ikävää helpottavana keinona.  

 

Toiveena satujen lukemista koskien oli, että erilaisia satuvaihtoehtoja olisi enemmän. 

Myös editointi mahdollisuuden perään kyseltiin. Tässä voisikin olla hyvä idea, sillä 

projektissa on myös harjoiteltu videoiden editointia. Osa vangeista toivoisi myös, että 

vähän vanhemmille lapsille voisi laittaa erilaisia videoita, kun sadut eivät välttämättä 

enää kiinnosta. Ideoina oli esimerkiksi elämänohjeita ja vinkkejä arjen tilanteisiin.  
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Ehdottomasti suurin osa palautteesta oli positiivista. Vaikutuksina mainittiin muun 

muassa positiivisuuden lisääntyminen, parempi mieliala, tuo vaihtelua arkeen, vie aja-

tuksia pois vankilakuvioista ja uuden oppiminen. 

9.1 Hyvinvointi 

Tutkimuksessani hyvinvoinnilla tarkoitetaan yksilöllistä koettua hyvinvointia, jonka 

osatekijöitä ovat sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen sekä onnellisuus.  

 

V1: ”Piristänyt ja saanut ilmaista itseään” 

V2: ”Vienyt ajatukset pois vankilakuvioista” 

V3: ”Positiivisuus lisääntynyt vaihtelun vuoksi” 

 

Projektin voidaan todeta tukevan vankien hyvinvointia näillä osa-alueita. Vastauksista 

käy ilmi, että toiminta on lisännyt siihen osallistuneiden vankien motivaatiota. Hyvin-

vointia on lisännyt tieto siitä, että saa olla osana lapsen arkea vankilassa olosta huoli-

matta. Myös ajatuksien saaminen pois vankilakuvioista on auttanut. Itsensä ilmaisu on 

ollut monelle tärkeä osa projektia. Se onkin ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeä asia; 

itseilmaisun kautta on mahdollista oppia lisää itsestään ja lisätä hyvinvointia. 

9.2 Perhesuhteiden merkitys 

Perhesuhteet ovat kaikille tärkeitä. Niiden merkitys kuitenkin korostuu monilla vanki-

lassa. Kun ei pysty olemaan osa perheen arkea, muut keinot pitää perhesuhteita yllä 

korostuvat. Kirjastosta juuret elämään- projekti tuo lisää mahdollisuuksia tähän ja vai-

kuttaa näin perhesuhteisiin. Projektin yksi osa on satujen lukeminen lapsille.  

 

V4: ”Suljetussa vankilassa ollessani en voinut tavata lapsiani, oli hienoa kun lapseni 

saivat muistitikun jossa luin heille satuja.” 

V5: ”Lapseni voi ikäväänsä kuunnella sadun, jonka olen hänelle lukenut. Tämä lähen-

tää minua ja häntä.” 

V6: ”Projektissa on tärkeintä, että lapsi tietää, että sitä ajatellaan ja kaivataan vaikka 

onkin vankilassa” 
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Vangeilla on mahdollisuus lukea valitsemansa satu siten, että se nauhoitetaan, ja siir-

retään muistitikulle, joka postitetaan lapselle. Näin isä pystyy olemaan sadun muo-

dossa osana lapsen arkea. Vanhemman ja lapsen välinen suhde on tärkeä molemmille 

osapuolille. Siksi sen edistämistä tulee tukea myös vankilassa ollessa. 

9.3 Yhteiskunnassa kiinni pysyminen 

Vankilassa ollessa syrjäytymisen riski on suuri. Vapauden menettäessä ihminen me-

nettää helposti kosketuksen muuhun yhteiskuntaan. Vankien vastauksista kävi ilmi, 

että he kokevat esimerkiksi tiedonhaun opettelun hyödylliseksi tulevaisuutta ajatellen.  

 

V7: ”Olen ollut pitkään vankilassa enkä ole käyttänyt tablettia koskaan, projektin ai-

kana opin käyttämään kyseistä laitetta” 

 

Teknologia ja maailma muutenkin kehittyvät alati, ja vankilassa ollessa on helppo pu-

dota tästä kehityksestä, kun ei ole käytettävissä kaikkia uusia keksintöjä. Näin ollen 

kaikki mahdollinen toiminta, jolla voidaan mahdollistaa, että myös vangit pysyvät mu-

kana kehityksessä, helpottaa heidän sopeutumistaan yhteiskuntaan vapautumisen koit-

taessa. 

10  KEHITTÄMISKOHTEITA 

 

Vangeilta kysyttiin myös kehittämisideoita projektia koskien. Pääsääntöisesti vangit 

olivat tyytyväisiä projektiin jo nyt, mutta muutamia ideoita tuli myös esille. Toiminta-

kertojen pituutta toivottiin pidemmäksi, sekä kertojen lisäämistä pidettiin hyvänä 

ideana. Osa vangeista vastasi, että nykyisen ajan puitteissa välillä tehty asia jää kesken.  

Myös internetin käyttöä toivottiin lisää. Tähän vankila toimintaympäristönä asettavat 

tietenkin omat rajoitteensa ja haasteensa. 
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Satujen lukemiseen lapsille tuli myös ideoita. Eräs vanki esitti ehdotuksen, että myös 

vanhemmille lapsille olisi mukava tehdä vastaavia videoita, joissa satujen tilalla voisi 

olla esimerkiksi tervehdys tai vanhemman ohjeita arjen tilanteisiin ja elämään yleensä. 

Videoiden editointimahdollisuuden lisääminen nousi myös esiin vastauksista. 

 

V8: ”Olisi kiva tehdä videotervehdyksiä vanhemmille lapsille” 

11  PROJEKTIN TULEVAISUUS VANKILOISSA 

 

Kirjastosta juuret elämään- projekti jatkuu edelleen ja laajenee alati. Tutkimuksen ai-

kana projektiin on tullut mukaan lisää vankiloita, sekä työntekijöitä, ja hanke on laa-

jentunut valtakunnalliseksi. Tavoitteena onkin saada projekti kaikkiin Suomen vanki-

loihin.  

 

Itse kirjastojen toimintaa pyritään kokoajan parantamaan ja saamaan muistuttamaan 

mahdollisimman paljon vankilan ulkopuolella olevia kirjastoja.  

12   POHDINTA 

 

Ylimääräisen toiminnan vaikutus vankeihin on valtava. Se vaikuttaa vahvasti vangin 

jaksamiseen arjessa, mikä näkyi myös vankien vastauksissa. Niillä voidaan arjen mo-

nipuolistamisen lisäksi tukea päihteettömyyttä ja rikoksetonta elämää, sekä ylläpitää 

työkykyä ja kehittää taitoja. Jopa pienilläkin asioilla voi olla suuri vaikutus, kun kärsii 

vapauden menetyksestä. Kirjastosta juuret elämään projekti tuo monipuolisesti erilai-

sia toimintoja vangeille. Palautteesta pystyy tulkitsemaan, että projekti on pidetty, ja 

sen toivotaan jatkuvan ja kasvavan edelleen. Projektin toimintaan vaikuttaa paljon 

myös se, miten vankilan henkilökunta lähtee siihen mukaan. Mikäli henkilökunta ei 

ole innokas ja myötämielinen, on projektin toteuttaminen haastavaa, sillä toiminnoissa 

käytetään vankilan tiloja ja välineitä. 



20 

Projektin itselleen asettamat tavoitteet täyttyvät mielestäni hyvin.  

 

Opinnäytetyöaiheen löytäminen oli itselleni aika haastavaa. Pyörittelin pitkään mie-

lessäni eri vaihtoehtoja, kunnes muistin kuulleeni Kirjastosta juuret elämään -projek-

tista ollessani harjoittelussa Köyliön vankilassa. Projekti vaikutti mielenkiintoiselta, 

enkä löytänyt siitä vielä opinnäytetyötä. Otinkin yhteyttä projektin vetäjään Irmeli 

Malka-Kannistoon, ja sovimme tapaamisen, jossa neuvottelimme opinnäytetyön te-

osta. Pääsin tutustumaan muutamassa vankilassa projektin toimintaan. 

 

Aiheen löydyttyä suunnitelman tekeminen oli suhteellisen helppoa. Kyselylomakkeen 

laatiminen vaati pohdintaa, sillä kysymysten asettelu sekä muotoilu ovat hyvin tärke-

ässä asemassa. Kohderyhmä huomioon ottaen tuli miettiä lomake mahdollisimman 

selkeäksi sekä helposti ja nopeasti täytettäväksi, jotta mielenkiinto sen täyttämiseen 

säilyy. Lisäksi toimintakertojen aika on rajallinen, enkä halunnut, että kyselylomak-

keen täyttäminen vie ison ajan jo valmiiksi lyhyestä ajasta. Lomakkeet toimitettiin 

vangeille projektin yhteyshenkilön välityksellä. Osallistuminen oli täysin vapaaeh-

toista ja anonyymiä, ja vanki sai vastata/jättää vastaamatta haluamiinsa kysymyksiin. 

Luottamuksen kannalta tämä on tärkeää. Lomakkeita täytettiin sekä suljetuissa että 

avovankiloissa. Projektin toiminta on jokaisessa vankilassa vielä vähän erilaista, mutta 

sitä pyritään yhtenäistämään. 

 

Täytettyjä lomakkeita sain takaisin 19 kpl, eli vastauksia tuli hyvin. Projektin osallis-

tujamäärät ovat kuitenkin rajatut, ja siihen pääsevät vain motivoituneet vangit. Osal-

taan tämä myös helpotti kyselyn tekemistä, sillä motivoituneet osallistujat myös to-

dennäköisemmin vastaavat kyselyyn. Vankilamaailma on minulle harjoitteluiden 

myötä jo jonkin verran tuttu ja rikosseuraamusala on kiinnostanut pitkään, joten koh-

deryhmä oli myös osin tuttu.  

 

Opinnäytetyön tekemisen aikana projekti on laajentunut entisestään, joka sekin osoit-

taa, että tarvetta tämän kaltaiselle toiminnalle vankiloissa on paljon. Kun aloitin opin-

näytetyötä, projektissa oli mukana vähemmän vankiloita, ja yhteyshenkilönäni toimi-

nut Irmeli kiersi yksin niitä. Nyt toiminta on laajentunut niin, että pyritään siihen, että 

jokaisessa maakunnassa olisi omat työntekijänsä projektille, ja se saataisiin laajene-

maan kaikkiin vankiloihin.  
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Selvää on, että projektilla on ollut positiivinen vaikutus vankeihin. Yksi jopa mainitsi, 

että hänen kärsivällisyytensä on parantunut. Mielestäni tämä on merkittävä hyöty. 

Moni sanoi projektin parantaneen heidän suhdetta lapseensa/lapsiinsa, ja tuovan iloa, 

sillä he saavat sitä kautta mahdollisuuden olla enemmän läsnä lapsensa arjessa.  

 

Kehittämiskohteina ovat toiminnan laajentaminen entisestään, ja toiminnan kehittämi-

nen erityisesti suljetuissa vankiloissa. Suljetut vankilat asettavat toiminnalle omat 

haasteet. Esimerkiksi internetin käyttö osana toimintaa on joko haastavaa tai täysin 

mahdotonta, mikä on toki ymmärrettävää. Tätä voisi kuitenkin kehittää jotenkin, esi-

merkiksi ns. estämällä verkkosivuja, että pääsee käymään vain tietyillä sivuilla. Va-

pautumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että varsinkin pidempiaikaisvangit saisivat 

jotain kosketuspintaa internetin käyttöön, sillä ulkomaailmassa sitä käytetään nykyään 

aivan kaikkeen, esimerkiksi asunnonhakuun, kela-asioihin ja koulutusasioihin. Van-

kien vastauksissa tuli ilmi myös toive siitä, että toimintakertoja lisättäisiin ja/tai niiden 

kestoa pidennettäisiin. Toiveena oli myös, että vankilan tiloja saisi käyttää projektissa 

monipuolisemmin, esimerkiksi vankilan piha-alueita. Tämä asettaa valvonnan kan-

nalta haasteita. 

 

Myös itse kirjastopalveluiden vaikutus on suuri. Sivistys kuuluu kaikille ihmisille elä-

mäntilannetta katsomatta. Vankikirjastot onkin kehitetty vastaamaan muita kirjastoja, 

jotta niiden käyttäminen olisi mahdollisimman helppoa. Kirjallisuus valitaan kohde-

ryhmää silmälläpitäen.  

 

Satujen lukeminen lapsille on ehkä omalta osaltaan vaikuttavin toiminto projektissa, 

koska sillä on suoria vaikutuksia vangin lisäksi myös hänen perheeseensä. Lapsen kiin-

tymyssuhteen kehittymisen kannalta kaikki keinot, jolla isä voi olla enemmän läsnä, 

ovat arvokkaita. Vanhemman vankeus on jo itsessään lapselle kova paikka, eivätkä 

varsinkaan pienet lapset välttämättä ymmärrä, miksi isä on poissa eikä tule kotiin. Li-

säksi, mikäli isä jatkaa rötöksiään vielä vapauduttuaan, on lapsella ikuinen muisto siitä 

hetkestä, kun isä luki sadun. 
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LIITE 1 

Opinnäytetyö: Kirjastosta juuret elämään –projektin vaikutukset vankien hyvinvointiin, per-

hesuhteisiin ja yhteiskunnassa kiinni pysymiseen 

 

1. Oletko avolaitoksessa vai suljetussa vankilassa? 

 Suljettu vankila 

 Avolaitos 

 

2. Minkälaiseen toimintaan olet osallistunut Kirjastosta juuret elämään –projektissa? 

 Lukupiiri 

 Satujen lukeminen lapselle 

 Tiedonhaun opetus (esimerkiksi e-kirjat) 

 Elokuvan/trailerin teko 

 Valokuvaus ja kuvien muokkaaminen 

 Kirjasto/kulttuuripäivä 

 Muu, mikä?      

 

3. Kuinka hyödylliseksi olet kokenut projektin asteikolla 1-5? (1= ei ollenkaan hyödyllinen, 

3= en osaa sanoa, 5= todella hyödyllinen) 

  

 

4. Mitä hyötyä projektista on ollut sinulle? 

       

       

       

       

 

5. Onko projektissa jotain negatiivista? 

       

       

       

       

 

 



 

6. Kuvaile miten projekti on vaikuttanut hyvinvointiisi. 

       

       

       

       

 

7. Oletko oppinut projektista jotain, jonka uskot auttavan sinua kun vapaudut? Mitä? 

       

       

       

       

 

8. Mikäli olet osallistunut satujen lukemiseen lapselle, koetko sen vaikuttavan perhesuhtei-

siisi? Miten? 

       

       

       

       

 

9. Mikä projektissa on sinulle tärkeintä? 

       

       

       

       

 

10. Onko sinulla kehittämisideoita projektiin liittyen? 

       

       

       

       

Kiitos vastauksista!  



 

     LIITE 2 

 

 

Tiedote opinnäytetyötutkimukseen osallistuville 

 

 

Teen opinnäytetyötä Kirjastosta juuret elämään- projektin vaikutuksista vankiloissa. 

Tarkastelussa on erityisesti vaikutukset vankien jaksamiseen ja yhteiskunnassa säily-

miseen. Kohderyhmänä ovat projektiin osallistuvat vangit. 

 

Tutkimusta voidaan hyödyntää tulevaisuuden toimintaa suunnitellessa. Valmis opin-

näytetyö tulee Theseus -opinnäytetyöarkistoon ja on sieltä kaikkien luettavissa. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja anonyymiä. Osallistuminen 

tapahtuu kyselylomakkeella. Saatuja vastauksia käytetään opinnäytetyön kirjoittami-

seen. 

 

Ensimmäisissä kysymyksissä rastita oikea/oikeat vaihtoehdot. Asteikkokysymyksissä 

valitse omaa näkemystäsi parhaiten kuvaava numero, kysymyksissä ohjeet tätä varten. 

Muihin kysymyksiin vastataan vapaasti, ja mikäli tila ei riitä, voit jatkaa tyhjälle si-

vulle.  

 

Kyselylomakkeet hävitetään asianmukaisesti opinnäytetyön valmistuttua. 

 

 

Karoliina Niittumäki, Sosionomiopiskelija, Satakunnan ammattikorkeakoulu 
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