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Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Keravan vankilassa ri-
kostuomiota suorittavien kokemuksia ja näkemyksiä vankeusajan mielenter-
veyttä tukevista ja edistävistä tekijöistä. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten 
Keravan vankilassa voitaisiin tukea ja edistää vankien mielenterveyttä paremmin. 
 
Tutkimusaineisto kerättiin alkuvuodesta 2020 haastattelemalla yhdeksää Kera-
van vankilassa eri osastoilla rikostuomiota suorittavaa henkilöä yksilöllisesti. Tä-
män lisäksi toteutettiin lomakekysely, joka oli tarkoitettu kaikille Keravan vanki-
lassa rikostuomiota suorittaville. Lomakekyselyaineisto täydensi haastatteluai-
neistoa. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyt-
täen.  
 
Tutkimustuloksista selvisi, että Keravan vankilassa rikostuomiota suorittavien 
mielenterveyttä tuki ja edisti erityisesti merkityksellinen tekeminen. Merkitykselli-
sen tekemisen kautta mahdollistui onnistumisen ja hyödyllisyyden tunteiden ko-
keminen, joka myös vahvisti kokemusta omasta kyvykkyydestä.   
 
Keravan vankilan henkilökunnan tarjoama ammatillinen tuki ja positiivisena ko-
ettu vuorovaikutus vankilan ohjaajien kanssa edistivät vankien mielenterveyttä. 
Terveyspalveluihin ja keskusteluapuun toivottiin parempaa saatavuutta. Asioiden 
käsitteleminen vankeusaikana lisäsi itsetuntemusta ja tämän nähtiin myös jat-
kossa olevan olennainen vankien mielenterveyttä edistävän ammatillisen tuen 
muoto.   
 
Vertaistuki liitettiin pääosin arkiseen vankien keskinäiseen kanssakäymiseen 
sekä vertaisryhmätoimintaan. Vertaistuki ja ryhmätoiminta liittyivät kokemuksiin 
ja näkemyksiin sosiaalisista suhteista. Läheisten ja läheistapaamisten tärkeys 
vankeusajan mielen hyvinvoinnille korostui. Läheistapaamisten lisäämisen ja nii-
hin liittyvien rajoitusten vähentämisen koettiin voivan edistää vankien mielenter-
veyttä. Sosiaaliset suhteet ja vertaistuki vähensivät yksinäisyyden kokemuksia. 
 
Tulevaisuuteen suhtauduttiin pääsääntöisesti toiveikkaasti ja toiveikkuutta vah-
visti toimiva yhteistyö vankilan henkilökunnan kanssa sekä mahdollisuudet vai-
kuttaa omiin valintoihin. Mahdollisuus omaehtoisuuden toteutumiselle tulevaisuu-
den rakentamisessa koettiin tärkeäksi jatkossakin.  
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The purpose of this qualitative research was to find out about Kerava prison’s 
inmates’ experiences and viewpoints on factors that support and promote their 
mental health in the prison. The aim of the research was to get information on 
how prisoners’ mental health could be supported and promoted better in the 
prison.  
 
The research data was collected by interviewing nine inmates from Kerava pri-
son’s different sections individually during early 2020. Additionally, a paper ques-
tionnaire intended for all Kerava prison’s inmates was carried out. The paper 
questionnaire material was complementary research data. The research data 
was analyzed using qualitative content analysis.  
 
The research results show that meaningful pastime in specific supported and 
promoted prisoners’ mental health in Kerava prison. Through meaningful pas-
time, it was possible to feel emotions of succeeding and personal usefulness, 
which also strengthened one’s experience of self-efficacy. 
  

Professional support offered in Kerava prison and positive experiences of inter-
action with prison counsellors promoted the inmates’ mental health. Better ac-
cessibility to both health services and talk support was hoped for. Contemplating 
personal matters during prison time increased self-knowledge and was experi-
enced as an essential form of professional mental health support for prisoners, 
also to be used in the future.  
 
Peer support was mainly associated with the daily interaction between prisoners, 
and with peer support group functions. Peer support and group functions were 
associated with experiences and viewpoints of social relationships. Close rela-
tives’ and close relative meetings’ importance for mental health during prison time 
was emphasized. The possibility for more close relative meetings with less re-
strictions was thought to enable better mental health for prisoners. Social rela-
tionships and peer support decreased prisoners’ experiences of loneliness.   
 
Attitudes towards the future were mainly hopeful. Properly working co-operation 
with the prison staff, and possibilities to have an effect on one’s own choices 
enhanced feelings of hopefulness. The possibility of autonomy in building future 
plans was regarded important and to be taken into consideration also in the fu-
ture.  
Keywords: imprisonment, interview study, mental health, mental well-being, 
prison, prisoner, prisoners, survey research, triangulation  
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1 JOHDANTO 

 

 

Jokaisella on oikeus hyvään mielenterveyteen. Mielenterveyteen ei välttämättä 

kiinnitetä riittävästi huomiota ennen ongelmien ilmenemistä. Suomessa mielen-

terveys käsitteenä on suhteellisen uusi määritelmä, ja se onkin ollut virallisesti 

käytössä vasta vuodesta 1952 (Savolainen 2007). Aikaisemmin mielenterveys -

käsite määriteltiin psyykkisten sairauksien kautta, mutta nykyään mielentervey-

den ymmärretään olevan oleellinen osa kokonaisvaltaista terveyttä.  

 

Terveystutkimuksen mukaan 94 prosentilla vangeista on jokin mielenterveyden-

häiriö. Lisäksi monilla vangeilla on haasteita päihteiden käytön kanssa sekä op-

pimisvaikeuksia. (Joukamaa ym. 2010, 72.) Vankien huomioiminen näyttäytyy 

yhteiskunnallisissa kannanotoissa, selvityksissä ja ohjeistuksissa. Pääministeri 

Marinin hallituksen ohjelmassa vankien terveydenhuoltoa painotetaan muun 

huono-osaisuuden vähentämisen ohella: “Otetaan huomioon entistä paremmin 

huono-osaisuuden riskitekijät ja huono-osaisuuden ylisukupolvisuus. Kohdenne-

taan vaikuttavia palveluita riskiryhmille aikuissosiaalityötä kehittämällä. Turva-

taan vankiterveydenhuollon resurssit.” (Pääministeri Sanna Marinin hallituksen 

ohjelma 10.12.2019). Hallitusohjelman tavoitteissa itsemääräämisoikeuden vah-

vistumisen kautta mahdollistuu myös henkilölle välttämättömät palvelut. 

 

Vankien mielenterveyden edistäminen voi vaikuttaa monitahoisesti positiivisesti 

sekä mikro- että makrotasolla. Sosiaali- ja terveysministeriön (2018) Vankitervey-

denhuollon toiminnan ja organisoinnin arviointi -raportin mukaan vankilassaolon-

aikaiseen terveydenhuoltoon, hyvinvointiin ja ennaltaehkäisevään toimintaan pa-

nostaminen kannattaa rikostuomiota suorittavien kohdalla jo senkin vuoksi, että 

vankilaolosuhteet estävät ja vähentävät päihteidenkäyttöä. Rikoksentekijät voivat 

hyötyä uusintarikollisuuden vähentämiseksi tehtävästä työstä, koska moni heistä 

pyrkii eroon rikollisesta elämäntavasta (Tyni 2015, 1). Uusintarikollisuutta vähen-

tämään pyrkivä työ auttaa rikostuomiota suorittavien yhteiskuntaan sopeutumi-

sessa sekä voi vaikuttaa positiivisesti myös heidän läheisiinsä. Lisäksi yhteiskun-

nallisesti koettu turvallisuus lisääntyy tehtyjen rikosten vähentyessä. Myös talou-

dellinen hyöty on ilmeinen; Suomessa yhden vankilavuoden kustannukset ovat 



6 

 

 

noin 78 000 euroa. Vapautuneista vangeista 50,6 prosenttia päätyy takaisin van-

kilaan viiden vuoden kuluessa. (Rikosseuraamuslaitos. Ajankohtaista. Tiedotteet 

ja uutiset. 2019). 

 

Mielenterveyslain (L1116/1990) mukaan mielenterveystyöhön kuuluu ”väestön 

elinolosuhteiden kehittäminen siten, että elinolosuhteet ehkäisevät ennalta mie-

lenterveydenhäiriöiden syntyä, edistävät mielenterveystyötä ja tukevat mielenter-

veyspalvelujen järjestämistä.”  

 

Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Keravan vankilassa ri-

kostuomiota suorittavien kokemuksia ja näkemyksiä vankeusajan mielenter-

veyttä tukevista ja edistävistä tekijöistä. Tavoitteena on saada tietoa, miten Ke-

ravan vankilassa voitaisiin tukea ja edistää vankien mielenterveyttä paremmin.  

 

 

 

 VANKILA TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 

 

 

Etelä-Suomi, Itä- ja Pohjois-Suomi sekä Länsi-Suomi muodostavat Suomen ri-

kosseuraamusalueet. Rikosseuraamuslaitoksen perusyksiköihin kuuluvat yhdys-

kuntaseuraamustoimistot sekä avovankilat ja suljetut vankilat. (Rikosseuraamus-

laitos. Tilastot. Vangit.) Tutkimuksemme toteutettiin yhteistyössä Rikosseuraa-

muslaitoksen kanssa. Tutkimuksen toimintaympäristönä toimi Keravan vankila, 

joka on Etelä-Suomen rikosseuraamusalueeseen kuuluva 94-paikkainen avo-

vankila miehille. Vankiluku Keravalla tulee vuoden 2020 aikana lisääntymään 136 

vankipaikkaan, kun uusi laitos, ja samalla maan suurin avovankila, avautuu.  

 

Keravan vankila muutettiin avovankilaksi vuonna 2016 vanhan päärakennuksen 

tullessa tiensä päähän. Päärakennuksessa toimineen suljetun vankilan vangit 

siirrettiin Etelä-Suomen muihin vankiloihin ja ainoastaan avovankilarakennus jat-

koi toimintaansa. Vuoden 2020 aikana valmistuvan uuden avovankilan toimin-

noissa on mahdollista huomioida esteettömyyttä paremmin, esimerkiksi liikunta-
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rajoitteiden kohdalla. Kuntouttavan työotteen huomioimista painotetaan erityi-

sesti nuorempien vankien kanssa työskentelyssä. (Rikosseuraamuslaitos. Ajan-

kohtaista. Tiedotteet ja uutiset.)   

 

Keravan vankila painottaa mielenterveyden sekä päihteidenkäytön hallintaa tu-

kevaa työskentelyä. Uuden vankilan myötä vankilaan tullaan sijoittamaan lisää 

nuoria rikostuomiotaan suorittavia vankeja sekä huonokuntoisia ja päihdeongel-

maisia vankeja. Uuden vankilan profiloituminen kuntouttavaksi laitokseksi on 

olennaista. (Simo 2015.)  

 

Keravan vankilan vankien, kuten muidenkin Suomen vankiloiden, terveydenhuol-

losta vastaa vankiterveydenhuolto, VTH. Vankiterveydenhuolto tarjoaa peruster-

veydenhuollon, suun terveydenhuollon ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon pal-

veluita. Vaativan erikoissairaanhoidon sekä päivystyksen palvelut tapahtuvat os-

topalveluina. (Vankiterveydenhuollon yksikkö. Vankiterveydenhuolto.) 

 

Vankiterveydenhuolto pyrkii normaalisuusperiaatteeseen tarjoamalla samoja jul-

kisen terveydenhuollon palveluita kuin julkinen terveydenhuolto muuallakin tietyt 

olosuhteiden rajoitukset huomioiden. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) val-

voo vankiterveydenhuoltoa. Vankiterveydenhuolto toimii vankiloissa poliklinikka-

vastaanottoina ja tiiviissä yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Kera-

van vankilassa poliklinikka on auki kolmesti viikossa. (Vankiterveydenhuollon yk-

sikkö. Vankiterveydenhuolto.) Keravan vankilassa ei ole omaa vankilapsykologia. 

Psykologin palvelut tapahtuvat toistaiseksi ostopalvelu-periaatteella. Tarvetta 

vankilan omalle psykologille on, ja uuteen vankilaan onkin tulossa oma psykologi. 

(Keravan vankilan erityisohjaaja, henkilökohtainen tiedonanto, 19.11. 2019.)  

 

 

 Vankeuteen liittyviä termejä 

 

Tutkimuksessamme käytämme haastatteluihin sekä lomakekyselyyn osallistu-

neista henkilöistä termejä “vanki” ja “rikostuomiota suorittava”. Perustelemme 

näiden ilmaisujen vaihtelevaa käyttöä sillä, että rikosseuraamuslaitoksella rikos-

tuomiota suorittava-termi on vähitellen syrjäyttämässä vanki-termin. Keravan 
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vankilan johto toivoi, että käyttäisimme lähtökohtaisesti rikostuomiota suorittava- 

termiä, siitä huolimatta, että vanki-termi on yleisemmin käytössä. Suuressa 

osassa lähdemateriaaliamme käytetään vielä vanki-termiä, joten voimme silläkin 

perustein käyttää tutkimusraportissamme molempia termejä.    

 

Seuraavaksi kuvaamme tutkimuksemme kannalta olennaisia vankeuteen liittyviä 

termejä, joita haastatteluihin ja lomakekyselyyn osallistuneet Keravan vankilassa 

rikostuomiota suorittavat henkilöt käyttivät. Määrittelemme myös yleisiä käsitteitä, 

jotka liittyvät vankeuden terminologiaan.  

 

Rangaistusvanki –termi on yhteisnimitys rikostuomiota suorittaville vankeusvan-

geille, sakkovangeille, nuorisovangeille ja pakkolaitosvangeille (Tilastokeskus. 

Käsitteet. Vangit).  Ne vangit, jotka suorittavat tuomiotaan ehdottomassa määrä-

aikaisessa tai elinkautisessa vankeudessa ovat vankeusvankeja (Rikosseuraa-

muslaitoksen tilastoja 2019, 5). Sakkovankeutta suorittava on henkilö, joka suo-

rittaa enimmillään 60 päivää rangaistusta vankeudessa maksamattomien sakko-

jen vuoksi (Tilastokeskus. Käsitteet. Vangit).  

 

Valvottu koevapaus tarkoittaa rikostuomiota suorittavan siirtymistä vankilan ulko-

puolelle suorittamaan rangaistustaan tietyin reunaehdoin, kuten päihteettömyy-

den, valvonnan ja koevapauteen tehtävän toimeenpanosuunnitelman toteutu-

essa. Valvotun koevapauden tarkoituksena on edistää vankeusrangaistusta suo-

rittavan sopeutumista yhteiskuntaan suunnitelmallisesti ja tuetusti. (Rikosseuraa-

muslaitos. Täytäntöönpano. Vapautuminen.) Laki valvotusta koevapaudesta 

asettaa valvotun koevapauden toteutumisen reunaehdot, joita valvotaan monin 

tavoin. (L629/2013.) 

 

Vankeusrangaistusajan suorittamiseen, vapautumiseen ja ehdonalaiseen liittyen 

tulevaa rikostuomion suorittamista varten laaditaan yksilöllinen rangaistusajan-

suunnitelma, joka on vankeuslain (L767/2005) määrittelemä toimenpide. Suunni-

telma tarkoittaa henkilön sijoituslaitokseen, rangaistusajan toimintaan, valvottuun 

koevapauteen, ehdonalaiseen sekä poistumislupaan määriteltyjä käytäntöjä, 

joita täydennetään vankeuden aikana. Suunnitelman sisällössä huomioidaan 
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mm. tuomion pituus, vangin työ- ja toimintakyky sekä esimerkiksi sosiaalinen 

osallistuminen. 

 

 

 Vankimäärän kehitys Suomessa 

 

Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 14 yhdyskuntaseuraamustoimistoa ja 26 

vankilaa. Kaikista vankipaikoista 67 prosenttia oli suljetuissa vankiloissa, ja loput 

33 prosenttia avovankiloissa tai avovankilaosastoilla. Rikosseuraamuslaitoksen 

julkaisemien tilastojen mukaan vankien määrä on vähentynyt 2000-luvulla. Vuo-

den 2019 aikana keskimääräinen päivittäinen vankimäärä nousi hieman edellisen 

vuoden takia tutkintavankien määrän kasvamisesta. Vuoden 2019 aikana vanki-

loissa oli yhteensä 5 934 vankia. 16 prosenttia vankeusvangeista sijoitettiin avo-

laitoksiin. Rangaistuksen pituus vuonna 2019 oli keskimäärin 10,9 kuukautta. (Ri-

kosseuraamuslaitoksen tilastoja 2019, 13.) 

 

Runsas kolmannes vangeista on saanut tuomion väkivaltarikoksista, joskin osuus 

on laskenut 2010-luvun aikana. Omaisuusrikoksista tuomittuja on noin neljännes, 

ja huumausainerikoksista tuomittuja runsas viidennes. Huumausainerikoksista 

tuomittujen vankien määrä on kasvanut vuosien aikana. Viimeisen vuosikymme-

nen aikana pitkäaikaisvankien määrä on lisääntynyt ja vastaavasti alle vuoden 

tuomioita suorittavien määrä laskenut. Melkein kolmasosa vankeusvangeista 

suoritti tuomiota 3-7 kertaa vankilassa. Reilu kymmenen prosenttia vankeusvan-

geista oli alle 25-vuotiaita, kun taas 15 prosenttia oli 50-vuotiaita tai sitä vanhem-

pia. Vankien valtaosa on siten iältään nuoria tai keski-ikäisiä. Sukupuolista mies-

ten osuus vangeista on suurempi kuin muiden sukupuolten. (Rikosseuraamuslai-

toksen tilastoja 2019, 14, 16.) 

 

 

 Rikosseuraamuslaitoksen kuntouttavia toimintoja 

 

Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on tukea vankien kuntoutumista. Erityi-

senä päätavoitteena on rikostuomiota suorittavien vapautuminen rikoksettomaan 
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elämään. Vankila pyrkii toiminnallaan edistämään vankien valmiuksia elämänta-

panäkökulmasta, ylläpitämällä ja lisäämällä ammattitaitoa, osaamista, työ- sekä 

toimintakykyä ja tukemalla päihteettömyyttä. (L767/2005.) 

 

Rikosseuraamuslaitoksen kuntouttava toiminta sisältää yksilötyöskentelyä sekä 

ohjausta, ohjelmia, koulutusta ja työtoimintaa. Varsinaisen kuntoutussuunnitel-

man sijaan vankiloissa käytetään rangaistusajan suunnitelmaa (kts. Rangaistus-

ajan suunnitelma 2.3.3), joka keskittyy yksilölliseen kuntoutusprosessiin. Valitet-

tavasti rangaistusajan suunnitelmaa on kritisoitu ohjausvaikutuksen riittämättö-

myydestä ja siitä, ettei se ole linjassa työkuntoutuksen suunnitelmien kanssa. 

(Lempiäinen ym. 2013, 8.) 

 

Viime vuosikymmeninä rikosseuraamustyöhön on kehitetty desistanssitutkimuk-

seen perustuvaa kuntoutusajattelua, jossa rikollisuudesta kuntoutuminen näh-

dään prosessinomaisena ja vaihtelevana, ei siis lineaarisena, irrottautumisena 

aikaisemmista rikollista elämäntapaa tukevista valinnoista, ja siinä olennaisena 

osana ovat sosiaaliset ja psykologiset tekijät (Granfelt 2016, 62). Toisin sanoen 

yksilön sisäisten tekijöiden ja ulkoisten tekijöiden vuorovaikutus on rikoksista ir-

taantumisessa oleellista (Tyni 2015, 67). Vahvoina käännekohtina kuntoutumi-

sessa ajatellaan näin ollen olevan merkitykselliset elämän käännekohdat, kuten 

työllistyminen ja vanhemmaksi tuleminen, joiden kautta käsitys itsestä toimijana 

voi muuttua ja näyttäytyä muutoksen mahdollisuutena (Lempiäinen ym. 2013, 6). 

 

Rikosseuraamustyöskentelyssä on viime vuosina painotettu yhtenä kuntoutuk-

sen viitekehyksenä GLM-mallia (”Good Lives Model”), jonka lähtökohdat ovat po-

sitiivisessa kriminologiassa (Lassila 2014, 215). GLM-mallin mukaisesti mielek-

kääseen, rikoksettomaan elämään tukemiseen pyritään rikoksentekijän ja am-

mattilaisen vuorovaikutukseen perustuvalla yhdessä työskentelyllä. Rikoksista ir-

tautumista tuetaan vahvistamalla olemassa olevia voimavaroja ja löytämällä 

muita tapoja, rooleja ja toimintoja vastata yksilön kulloiseenkin tarpeeseen. (Tyni 

2015, 65 – 66.)  
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Työtoiminta 
 

Työtoiminnan tarkoitus on tukea vankeja ylläpitämällä ja edistämällä heidän edel-

lytyksiään työllistyä tarjoamalla heille mielekästä työtä, opettamalla työtaitoja, tu-

kemalla heidän toimintakykyään sekä työllistymissuunnitelmia. Työtoiminta pyrkii 

osaltaan normalisoimaan vankilaelämää ja noudattaa normaaliuden periaatetta. 

Vangit työskentelevät esimerkiksi vankilan taloushuollossa, kiinteistöjen ja piha-

alueiden hoito- ja kunnossapitotehtävissä sekä erilaisissa työpajoissa. Avovanki-

lasta vanki voi tehdä siviilityöluvalla töitä vankilan ulkopuolella. Omaa työtä voi 

olla mahdollisuus tehdä tietyin rajoituksin. (Rikosseuraamuslaitos. Täytäntöön-

pano. Toiminnot. Työ.)  

 

Ohjelmatyö  
 

Kuntouttavilla toimintaohjelmilla, kursseilla sekä vankilan osaston päiväohjel-

maan sisältyvällä toiminnalla pyritään parantamaan vankien valmiuksia rikokset-

tomaan ja päihteettömään elämään siviilissä. Kuntouttavaan ohjelmatyöhön osal-

listuvat vankilan eri henkilöstöryhmät kuten sosiaalityöntekijät, päihdetyöntekijät 

sekä psykologit. (Rikosseuraamuslaitos. Täytäntöönpano. Toiminnot. Kuntout-

tava toiminta – Ohjelmatyö.) 

 

Päihdekuntoutusohjelmia ja johonkin erityiseen rikostyyppiin, kuten väkivalta- tai 

seksuaalirikokseen syyllistyneille tarkoitettuja ohjelmia järjestetään eniten. Moti-

vointiohjelmia järjestetään yksilö- ja ryhmämuotoisena. Vaikuttavuusohjelmat (ri-

kosperusteiset ja päihdekuntoutusohjelmat) ovat pääsääntöisesti ryhmämuotoi-

sia. Niissä painottuvat osallistujien kokemukset ja ryhmän dynamiikka. (Rikos-

seuraamuslaitos. Täytäntöönpano. Toiminnot. Kuntouttava toiminta – Ohjelma-

työ.) 

 

Päihdetyö   
 

VTH:n päihdetyötä ovat muun muassa päihdearviot, vieroitushoito, haittojen vä-

hentämistyö, päihdepsykiatrinen hoito sekä korvaus- ja ylläpitohoito. Motivoin-

tiohjelmat tarjoavat tietoa ja pyrkivät lisäämään motivaatiota päihteettömyyteen. 

https://www.vth.fi/
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Ryhmämuotoinen päihdetyö perustuu usein kognitiiviseen käyttäytymisterapi-

aan. Yksilöllistä päihdekuntoutusta tarjotaan vangeille, jotka eivät halua tai so-

vellu ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Monissa vankiloissa voi osallistua ver-

taisryhmätoimintaan, kuten AA- ja NA- ryhmiin. (Rikosseuraamuslaitos. Täytän-

töönpano. Toiminnot. Kuntouttava toiminta – Päihdetyö.) Päihdekuntoutus voi al-

kaa esimerkiksi vieroituksen jälkeen tapahtuvana motivoivana keskusteluna tai 

ohjelmana, ja tarpeen mukaan päättyä esimerkiksi yhteisöhoitokuntoutukseen. 

(Rikosseuraamuslaitos. Täytäntöönpano. Toiminnot. Kuntouttava toiminta – Oh-

jelmatyö.)  

 

 

 Vankila poissulkevana ympäristönä ja vangin identiteetti  

 

Haavoittuvuus ilmenee kasautuneena sosiaalisena huono-osaisuutena. Suurin 

osa vangeista kuuluu alimpiin sosiaaliryhmiin, jota osittain selittää vankien vähäi-

sen koulutuksen ja työkokemuksen määrä muuhun väestöön verrattuna. Rikos-

tuomiota suorittavissa on lisäksi merkittävästi enemmän niitä, jotka ovat lapsuu-

dessaan olleet lastensuojelun asiakkaina ja tulleet sijoitetuksi uusiin olosuhteisiin 

(Enroos 2015, 34). Ongelmien kerrostuminen vankien kohdalla näyttäytyy vah-

vasti myös asunnottomuutena sekä köyhyytenä (Hypén 2004, 55; Näkki 2006, 

165).  

 

Taustatekijöiden vuoksi vankeja voidaan pitää marginaalisena huono-osaisten 

ihmisten ryhmänä (Hypén 2004, 55 – 56; Näkki 2006, 3; Joukamaa ym. 2010, 

75). Huono-osaisuuden määrittelyssä ei aina kuitenkaan huomioida riittävästi 

henkilön itsensä kokemusta huono-osaisuudesta, vaan määrittely tehdään usein 

ulkoapäin eri mittareilla, kuten toimeentulotuen pysyvällä asiakkuudella (Niemelä 

& Saari 2013,10), joka ei välttämättä ole yhteydessä huono-osaisuuden identi-

teetin omaamiseen. Näin ollen ei voida olettaa kaikkien vankien kuuluvan huono-

osaisten ryhmään. Vanki käsitteenä on monisyinen, ja sen määrittämiseen vai-

kuttaa ajankohta ja yhteiskunta (Joukamaa ym. 2010, 14, 75). Vankien marginali-

soituminen vaikuttaa myös siihen, että monessa maassa heidän hyvinvointiinsa 

ei kiinnitetä riittävästi huomiota (Lintonen & Joukamaa 2013, 62).  
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Granfelt (2011,142) toteaa vankilan olevan vaikeiden mielenterveys- ja päihde-

ongelmien kanssa kamppailevien ihmisten viimeinen säilytyspaikka, josta vapau-

duttuaan vanki voi olla huonommassa psyykkisessä voinnissa kuin mitä oli van-

keuden alkaessa. Granfeltin (2008, 20) mukaan vankila ei ole tunteista steriili 

paikka, vaan: ”paikka, jonne on vuosien ja vuosikymmenten kuluessa kertynyt 

ikävää, surua, vihaa, katkeruutta, pelkoja ja epäluuloa. Vankiloissa asuu enem-

män kuin missään muissa laitoksissa ihmisiä, joiden elämässä eriarvoisuus ja 

vaille jääminen ovat olleet todellisuutta elämän ensi hetkistä alkaen. Vankiloissa 

elää poikkeuksellisen paljon ihmisiä, joista moni on joutunut julmuuden kohteeksi 

ja joista osa on itse syyllistynyt julmiin tekoihin.”  

 

Evansin, Pelletierin ja Szkolan (2017, 5, 17) tutkimuksen mukaan rikostuomiota 

suorittavat voivat kokea heikentynyttä itsetuntoa, tulevaisuuteen liittyvää toivotto-

muutta sekä alempiarvoisuuden tunnetta muiden ihmisten silmissä. Leimautumi-

sen kokemus muodostuu yhteiskunnallisista reaktioista sekä vankien käsityksistä 

omasta itsestään. Taruvuori (2010, 60, 130) viittaa Helneen (2002) käsitellessään 

rikollisuuteen liittyvää marginalisoitumista ja poissulkemista. Yhteiskunta sulkee 

ulkopuolelle ne henkilöt, joiden toiminta ei ole hyväksyttävää. Lopullinen ulossul-

keminen tapahtuu vankilatuomion jälkeen. Vankilassa tuomion saaneen minuutta 

ja identiteettiä rakennetaan ulkoapäin. Vangit itse kokevat olevansa vankilassa 

ollessaan yhteiskunnan ulkopuolisia, mutta vankilan ulkopuolella tätä kokemusta 

ei ole. Myöskään ihmisarvon kyseenalaistaminen ei tunnu siviilissä niin voimak-

kaana kuin laitoksessa. Siksi onkin tärkeää, että vankila pyrkii toiminnallaan tu-

kemaan vankien toimintakykyä ja ennaltaehkäisemään “vangin identiteetin” syn-

tymistä. Holman (1996 ja 1999) mukaan ne ympäristöt ja vuorovaikutukselliset 

tilanteet, joissa henkilö kulloinkin toimii, vaikuttavat hänen identiteettiinsä (Valko-

nen 2007, 36). Tärkeää on tukea henkilöä vangin leiman takana.  

 

Evansin, Pelletierin ja Szkolan (2017, 17) tutkimuksessa ilmeni, että ne leimau-

tuneet vangit, jotka itse oikeuttavat negatiivisia vankistereotypioita, kokevat an-

karampaa sisäistä stigmaa verrattuna vankeihin, jotka suhtautuvat välinpitämät-

tömämmin tällaiseen ajattelutapaan, eivätkä jaa tällaisia näkemyksiä. Vankila-

elämä ja vangin identiteetin omaksuminen vahingoittavat itsetuntoa ja itseluotta-

musta. Kuitenkin mahdollisuus esimerkiksi opiskeluun vankeusaikana kasvattaa 
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kriittistä näkökulmaa, mikä voi haastaa negatiivista vankileimaa ja suhtautumista 

itseensä.  

 

Vankien sosiaaliseen ympäristöönsä sopeutumisen pyrkimyksissä painottuu ih-

misten luonteen arvioiminen. Olennaista on ymmärrys toisen ihmisen luotetta-

vuudesta ja taipumuksista. Vangit ovat jatkuvassa valmiustilassa uhkaavien tilan-

teiden varalle, ja tämä kohdistuu sekä muihin vankeihin että vartijoihin. (Kivivuori 

2011, 67.)  

 

Vankiloissa eristyneisyyden ja yksinäisyyden erilaisia kokemuksia on yhtä paljon 

kuin on niiden kokijoita. Sosiaalinen eristyneisyys voi kuitenkin tarkoittaa eri asi-

oita kuin yksinäisyys; ihminen voi olla yksin olematta yksinäinen, tai kokea yksi-

näisyyttä muiden ihmisten läsnäolosta huolimatta. Yksinäisyys voidaan nähdä 

myös myönteisenä tunteena huolimatta sen kielteisestä stigmasta (Tiikkainen 

2011, 60.) 

 

 

 

 VANKIEN MIELENTERVEYS 

 

 

Tutkimuksessamme käytämme käsitteitä ”mielenterveys” ja ”mielen hyvinvointi” 

tutkiessamme niitä tekijöitä, joiden avulla rikostuomiota suorittavien mielen hyvin-

vointi vankilaolosuhteissa mahdollistuu ja voisi mahdollistua vielä paremmin. 

Keskitymme nimenomaan vankien näkemyksiin ja kokemuksiin heidän mielen-

terveytensä ja mielen hyvinvointinsa edistämisestä vankilassa (ns. promootio; 

Laajasalo & Pirkola 2012, 10).  

 

Lönnqvistin ja Lehtosen (2017, 26) mukaan mielenterveyttä edistetään sellaisella 

toiminnalla, joka vahvistaa mielenterveyttä ja toisaalta vähentää niitä tekijöitä, 

jotka horjuttavat mielenterveyttä. Mielenterveyden edistämisen ei voida näin ollen 

katsoa olevan ainoastaan psykiatrian erikoisalaa, vaan se kuuluu kaikille yhteis-

kunnan aloille.  
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 Mielenterveyden määritelmiä ja riski- ja suojatekijöitä 

 

Kansallisen mielenterveysstrategian mukaan mielen hyvinvointi käsittää ihmisen 

oman kokemuksen hyvinvoinnistaan ja mielensä tasapainosta (Vorma, Rotko, 

Larivaara & Kosloff 2020, 15). Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan mielen-

terveys määritellään joustavana hyvinvoinnin tilana, jossa henkilö kykenee sel-

viytymään tavanomaisista elämään kuuluvista haasteista, hahmottamaan omat 

kykynsä, sekä työskentelemään ja olemaan osa yhteisöä (WHO 2018). Käy-

tämme tutkimuksessamme sekä mielenterveys- että mielen hyvinvointi-termejä 

edeltävien määritelmien tukemana. Molemmat termit ovat kuvattuna lähdemate-

riaalissamme samoissa yhteyksissä, eivätkä täten sulje toisiaan pois.  

 

Mielenterveyteen vaikuttavat yksilön fyysisten ja psyykkisten tekijöiden lisäksi 

useita muita tekijöitä. Henkilökohtaisten kokemusten, sosiaalisen tuen ja vuoro-

vaikutuksellisten tekijöiden, yhteiskunnallisten rakenteiden, resurssien sekä kult-

tuuritekijöiden kuten yhteiskunnassa vallitsevien arvojen vaikutus mielentervey-

teen on myös olennainen (Lahtinen ym. 1999, 33). Olennaista on myös niiden 

asioiden mahdollistuminen, jotka vahvistavat ja suojaavat mielenterveyttä. Kun 

edistetään mielenterveyttä, voidaan myös ehkäistä mielenterveyden häiriöitä. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Mielenterveys.)  

 

Mielenterveyttä suojaavat tekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Si-

säiset suojaavat tekijät liittyvät yksilöön itseensä sekä hänen lähisuhteisiinsa. Ul-

koiset suojaavat tekijät vastaavasti liittyvät ympäristöön ja yhteiskuntaan. (Mieli- 

Suomen Mielenterveys ry. Mielenterveyttä voi vahvistaa. Mitä mielenterveys 

on?). Mielenterveyden riskitekijöiksi katsotaan ne tekijät, jotka lisäävät sairastu-

misen mahdollisuuksia, ja lisäksi sairauden oireiden vakavuutta ja kestoa (Pirkola 

& Laajasalo 2012, 10).  

 

TAULUKKO 1. Esimerkkejä suojaavista ja riskitekijöistä (Pirkola & Laajasalo 

2012, mukailtu WHO, 2004a). 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä  

riskitekijöitä 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä  

suojaavia tekijöitä 
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Huumeiden ja alkoholin helppo saatavuus  

Koulutuksen tai asunnon puute  

Köyhyys, ravinnon puute  

Työttömyys  

Syrjintä  

Väkivalta  

Työhön liittyvät stressi 

Vähemmistöjen integraatio  

Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 

Suvaitsevaisuus, vastuunkanto  

Toimivat sosiaalipalvelut  

Yhteisön tuki 

Yksilöön ja lähisuhteisiin liittyviä  

riskitekijöitä 

Yksilöön ja lähisuhteisiin liittyviä  

suojaavia tekijöitä 

Ennenaikainen syntymä ja alhainen syntymäpaino  

Lapsen kaltoinkohtelu  

Vanhempien mielenterveydenhäiriö tai päihteiden 

käyttö  

Heikko opintomenestys  

Krooninen unettomuus tai kipu  

Päihdeongelmat  

Yksinäisyys  

Somaattinen sairaus  

Menetykset ja kuormittavat elämäntapahtumat  

Heikko stressinsietokyky 

Positiivinen varhainen vuorovaikutus 

Myönteinen minäkuva, itseluottamus 

Turvallisuuden tunne  

Ongelmanratkaisutaidot  

Oppimiskyky  

Vuorovaikutustaidot 

Ystävien ja perheen tuki 

 Stressinhallintataidot 

 

 

 Mielenterveyden haasteiden ilmeneminen vankiväestöllä  

 

Vankien mielenterveyttä on tutkittu sekä suomalaisissa että kansainvälisissä tut-

kimuksissa keskittyen mielenterveyttä kuormittaviin mielenhäiriöihin tai sairauk-

siin, sekä niiden hoitoon. Suomessa on toteutettu kolmesti laajemmat vankien 

terveystutkimukset, joista viimeisin toteutui vuosina 2005-2007 (Joukamaa ym., 

2010, kuten myös v. 1991 suomalaisten vankien sairastavuus ja terveyspalvelu-

jen käyttö). Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työkyky ja hoidontarve -raportti 

kertoo, että vankien mielenterveyden häiriöt ovat hyvin yleisiä ja yleistyneet vuo-

sikymmenten aikana. Mielenterveyden häiriöiden kokonaisesiintyvyys vankien 

keskuudessa on verraten merkittävä perusväestöön verrattuna. (Joukamaa ym. 

2010, 72.)  
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Rikostuomiota suorittavien kokemien psykoottisten häiriöiden lisääntymistä on 

tutkittu vuosina 2005-2016 (Alo, Pesonen & Lauerma 2017, 544 – 545). Tutki-

muksessa käy ilmi, että päihteidenkäyttö on osittain vankien psykoottisen oireilun 

taustalla, mutta ei selitä täysin oireilun selkeää lisääntymistä. Tutkimuksessa tuo-

daan vahvasti esiin tarvetta vankiloiden psykiatrisille erityispalveluille.  

 

Vankien erilaiset kuntoutustarpeet ilmenevät muun muassa terveydellisinä, päih-

deriippuvuuteen liittyvinä ja sosiaalisina tarpeina. Vankien kuntoutustarve on suu-

rempi kuin valtaväestöllä, mutta siitä huolimatta yhteiskunnan tavanomaiset pal-

velut eivät ole tuomion suorittamisen aikana heidän käytettävissään. (Karsikas, 

2005, 20.) Suomessa vangeille tehdyn vuoden 2006 terveyskyselyn mukaan 94 

%:lla tutkituista vangeista ilmeni jokin mielenterveyden häiriö. Skitsofrenian ja 

kaksisuuntaisen mielialahäiriön esiintyvyyttä todettiin vähiten, ja niiden vallitse-

vuus vangeilla oli vastaavanlainen kuin yleisväestössäkin. Vangeilla tavanomai-

sia mielenterveyden häiriöitä olivat persoonallisuushäiriöt (67 %), mielialahäiriöt 

(29 %) ja ahdistuneisuushäiriöt (27 %). (Kriminaalihuollon tukisäätiö. Tietoa. Tie-

toiskut. Vankien terveystilanne.) 

 

Suomessa rikostuomiota suorittavien somaattinen sairastavuus sekä terveyspal-

velujen käyttö on runsasta ja lisääntynyt. Lisäksi mielenterveyshäiriöiden sairas-

tavuus sekä näihin liittyvien hoitopalvelujen käyttö ovat kasvussa. Myös päih-

teidenkäyttöön liittyvät haitat ovat lisääntyneet. (Joukamaa ym. 2010, 74.)  

 

Kansainväliset kokemukset ovat hyvin samankaltaisia (Fazel & Danesh 2016, 

548). Tilanne ei ole myöskään parantunut vuoden 2002 tehdyn systemaattisen 

katsauksen jälkeen (Fazel & Danesh 2002, 548). Vankien mielenterveysongel-

mien on havaittu lisäävän heidän riskiään väkivaltarikosten uusimiseen (Chang 

ym. 2015, 895) sekä itsemurhiin tai itsensä vahingoittamiseen vankeuden aikana 

ja vankilasta vapautumisen jälkeen. Heillä on todettu myös lisääntyvä riski väki-

vallan uhriksi joutumiseksi. (Fazel ym. 2016,4; Haglund ym. 2014, 2.) 
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 Mielenterveyden edistäminen vankilassa 

 

Vankeuslaki (767/2005) ohjeistaa psykologisesta neuvonnasta, tuesta ja hoi-

dosta sekä sosiaalisesta kuntoutuksesta seuraavanlaisesti: “Vangille on mahdol-

lisuuksien mukaan varattava tilaisuus psykologin antamaan ja muuhun vastaa-

vaan neuvontaan, tukeen ja hoitoon.” ja “Vankia on tuettava sosiaalisessa kun-

toutumisessa ja suhteiden ylläpitämisessä hänen lähiomaisiinsa tai muihin lähei-

siin sekä asumiseen, työhön, toimeentuloon, sosiaalietuuksiin ja sosiaalipalvelui-

hin liittyvien asioiden hoitamisessa.”  

 

Rikosseuraamuslaitoksen psykososiaalinen työ pyrkii vaikuttamaan rikostuo-

miota suorittavan ja hänen lähipiirinsä kokemiin sosiaalisiin ongelmiin ja psyykki-

seen pahoinvointiin. Tavoitteena on selviytymisen edistäminen ja muutokseen tu-

keminen. Rikosseuraamuslaitoksen psykologien tukemana vangit tekevät uusin-

tarikollisuuteen vaikuttavaa ajattelu- ja käyttäytymismallityöskentelyä sekä saa-

vat muuta mielenterveydellistä tukea ja hoitoa. Sosiaalityöntekijöiden tehtävänä 

on vapautumisen valmistelun tukeminen, lähisuhteissa auttaminen sekä yhteis-

työ sosiaali-, asunto- ja työvoimaviranomaisten sekä muiden olennaisten tahojen 

kanssa. Vankilasielunhoitotyö on vankilapastoreiden ohjaamaa sosiaalista tukea. 

(Rikosseuraamuslaitos. Vangin tukeminen.)  

 

Rikosseuraamuslaitoksen perhetyö, kuten perhetapaamisten järjestäminen ja 

perheneuvonta, ryhmämuotoinen sosiaalinen kuntoutus ja ohjelmatoiminta kat-

sotaan myös kuuluvan psykososiaalisen työn alle. (Rikosseuraamuslaitos. Van-

gin tukeminen.) 

 

 

 Vankien mielenterveyden edistäminen tutkimuksissa 

 

Vankien näkemyksiä ja kokemuksia heidän mielenterveyden tuen tarpeistaan on 

selvitetty tutkimuksissa kansainvälisesti. Isossa-Britanniassa toteutetussa tutki-

muksessa ilmeni, että vangit kokevat mielenterveyttään tukevana mahdollisuu-

den puhua tunteistaan ja ongelmistaan jonkun ymmärtävän ja hyväksyvän kes-
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kustelukumppanin kanssa. Lisäksi vangit toivat esille, että vankilasta vapautumi-

seen olisi hyvä valmistautua ajoissa vankeuden aikana. Usealla oli huoli siitä, 

miten pärjääminen siviilissä onnistuu. Vankien mukaan asunnon ja työpaikan 

saaminen tukevat yhteiskuntaan integroitumisessa ja tämän myötä helpottavat 

vapautuessa siirtymävaiheen kuormittumista. Mielenterveyttä vahvistavina teki-

jöinä tutkimuksessa ilmeni myös mahdollisuudet keskusteluun ammattilaisen tai 

vertaisen kanssa, ja tarpeenmukaisen lääkityksen saaminen. (Durcan 2008, 27, 

58 – 60.) 

 

Yhdysvalloissa toteutetun mittavan tutkimuksen tuloksista ilmeni, että vankeus-

laitoksen tyypillä on suuri merkitys vankien kokemukseen omasta mielenter-

veydestään. Tutkintavankilassa (jail) olevilla tutkimushenkilöillä oli suurempi riski 

masennukseen, kovaan alkoholinkäyttöön sekä laittomien huumausaineiden 

käyttöön verrattuna niihin, jotka olivat vankilassa (prison). Myös terveyspalvelui-

den saatavuudessa oli näiden kahden välillä suuria eroavaisuuksia, mikä osal-

taan perustelee tutkimustuloksia mielenterveys- ja päihdeongelmien osalta. 

(Youngmin, Turney & Wildeman 2016, 907.) Keravalla tulokset avovankilayksi-

kön vankien kokemuksista vankilaelämän laadusta ovat tutkimuksen aikaan toi-

mineen suljetun yksikön tuloksia positiivisempia lähes kaikkien tutkittujen ulottu-

vuuksien osalta. (Linderborg, Blomster, Tyni & Muiluvuori, 2012, 129 – 130.) 

 

Vankilan sisällä tapahtuvalla henkilöstön yhteistyöllä on tutkitusti vaikutusta van-

kien mielenterveyden hoitoon ja tuen saamiseen. Terveyspalvelujen ja tervey-

denhuollon henkilöstön paremmalla integroimisella osaksi vankilan muuta palve-

lua on tärkeä merkitys. Laaja-alainen yhteistyö on edellytys paremmalle tuen an-

tamiselle. (Samele 2016, 593.) 

 

Vankeusajan positiivisilla sosiaalisilla prosesseilla kuten vankien keskinäisillä so-

siaalisilla suhteilla sekä ryhmätoiminnalla on todettu olevan mielenterveyttä edis-

tävä vaikutus vankien hyvinvoinnille (Kyprianides & Easterbrook 2019, 25). Li-

säksi mentorivankitoimintaa käsittelevässä tutkimuksessa ilmeni, että vertaistuki 

edisti mentoritoiminnassa mukana olleiden vankien omaa henkilökohtaista kas-

vua voimakkaampien motivaation ja vastuuntunnon kokemusten myötä. He koki-

vat suurempaa merkityksellisyyttä elämässään ja kykenivät hallitsemaan omia 
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kielteisiä tunteitaan paremmin. Tällöin myös vankien ja henkilökunnan välisen 

yhteistyön laatu parani. (Einat, 2017, 215 – 216.)  

 

Vertaistuen ydintä on toimiminen omaksi ja toisten ihmisten hyväksi ja monet ul-

koiset tekijät vaikuttavat sen toteutumismahdollisuuksiin (Mikkonen & Saarinen, 

2018, 26). Vankiloiden mahdollistama vankien vertaistoiminta arvioidaan WHO:n 

raportissa olevan mielen hyvinvointia lisäävää erityisesti vankien ja entisten van-

kien mentorointi- ja vertaistoiminnan näkökulmasta. Edellä esitetty tulos on osa 

laajaa tutkimusaineistoa (Durcan 2006), jossa haastatellut vangit toivat esiin tar-

vetta vertais- ja mentoritoiminnalle muiden asioiden ohella. Haastateltujen van-

kien vastauksista ilmeni tärkeänä mielenterveyttä tukevana tekijänä myös mah-

dollisuus merkitykselliseen tekemiseen vankeusaikana. Maailman Terveysjär-

jestö sekä Punainen Risti nostavat raportissa esille yksityisyyden sekä merkityk-

sellisen tekemisen puutteet vankien mielenterveyteen merkittävästi negatiivisesti 

vaikuttavina tekijöinä. Samalle listalle sisältyvät myös vankiloiden riittämättömät 

terveyspalvelut, erityisesti mielenterveyspalvelut. (WHO 2014, 89 – 90.) 

 

 

  Perustarpeiden ja hyvinvoinnin toteutumisen edellytykset vankilassa 

 

Ajattelumme ja työskentelymme tukena toimi Decin ja Ryanin itseohjautuvuus-

teoria (2009). Lähtöajatuksenamme on, että vankien mielen hyvinvoinnin riittävä 

tukeminen edellyttää vankilaolosuhteilta tiettyjä ominaisuuksia. Itseohjautuvuus-

teorian määrittelemien tarpeiden eli omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteenkuu-

luvuuden huomioiminen voi tukea rikostuomiota suorittavan vankeusaikaa ja van-

keuden aikana koettua mielenterveyttä. 

 

Decin ja Ryanin itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisellä on kolme psykologista 

perustarvetta: omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus. Näiden luontaisten 

tarpeiden toteutuminen edistää ihmisen omaa hyvinvointia. Omaehtoisuustar-

peen täyttymiseksi ihmisellä tulee olla kokemus siitä, että hän kykenee itse vai-

kuttamaan omiin tekemisiinsä sekä siihen, millä tavoin toimii. Tällöin tekemisen 

motivaatio ei ole ulkoa asetettu, vaan se lähtee ihmisestä itsestään. Kyvykkyys 

liittyy siihen, että yksilö kokee osaamisensa riittävänä tehtävän suorittamiseen. 
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Yhteenkuuluvuus ilmenee tarpeena olla yhteydessä muihin ihmisiin sekä koke-

muksena siitä, että muut välittävät. (Ryan & Deci 2009, 228 – 230, 233 – 236.)  

 

Belgiassa tehdyissä tutkimuksissa hyödynnettiin Decin ja Ryanin itseohjautu-

vuusteoriaa tutkimalla vankien vankilassa tehdyn omaehtoisen valinnan ja heidän 

subjektiivisen elämänlaatunsa suhdetta toisiinsa. Vangeista ne, jotka kokivat pys-

tyvänsä vankeuden aikana vaikuttamaan omiin valintoihinsa, etenkin päivätoi-

minnan osalta, kertoivat elämänlaatunsa kohentuneen. (Van der Kaap-Deeder 

ym. 2017, 10.)  

 

Hyvinvointiteoreettisesti tarkasteltuna mahdollisuudet omaan elämään liittyvien 

suunnitelmien ja valintojen tekemiseen vaikuttavat hyvinvointiin. Tähän liittyy 

tunne siitä, että kokee voivansa valinnoillaan vaikuttaa asioihin omassa elämäs-

sään. Hyvinvointiin vaikuttavat oleellisesti myös yksilön kokemus itsestään per-

soonana ja arvokkaana henkilönä, sekä hänen mahdollisuutensa tekemiseen, 

kuten vapaa-ajan toimintaan. Toiminnan kautta mahdollisuus vaikuttaa omaan 

elämään kasvaa. (Allardt 1976, 329, 47– 49.)  

 

Allardtin (1976, 48) mukaan myös henkilön sosiaalinen asema vaikuttaa oman 

arvon kokemuksiin. Jos sosiaaliseen asemaan tulee muutos ei-toivottuun suun-

taan, on mahdollista, että tunne omasta itsestä arvokkaana henkilönä kärsii. Näin 

ollen voidaan olettaa, että esimerkiksi vankeustuomiolla on mahdollisesti ainakin 

osalle sitä suorittavista ja suorittaneista omanarvon tunnetta vähentävä vaikutus.  

 

Vankilan vartijoiden erilaiset tavat olla vuorovaikutuksessa vankien kanssa vai-

kuttavat siihen, miten vangit sisäistävät vankilan sääntöjä. Vartijoiden antamat 

säännöt ja kiellot hyväksytään ja sisäistetään paremmin, kun niistä määräämisen 

sijaan tiedotetaan kunnioittavalla ja vankien omaehtoisuutta huomioivalla tavalla. 

(Van der Kaap-Deeder ym. 2019, 771 – 772, 780.). Oleellista on toimivan vuoro-

vaikutuksen syntyminen vangin ja vartijan välille, johon vaikuttaa merkittävästi 

vartijan kiinnostus ja huomio vankia kohtaan (Shapland ym. 2012, 48; Lewis 

2014, 168.).  
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  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Selvitimme yksilöllisten teemahaastattelujen sekä haastatteluja täydentävän lo-

makekyselyn avulla Keravan vankilassa rikostuomiota suorittavien kokemuksia 

ja näkemyksiä vankeusajan mielenterveyttä tukevista ja edistävistä tekijöistä. 

Teemahaastatteluissa keskityimme lähtökohtaisesti siihen, millaisilla asioilla van-

kien mielenterveyttä voitaisiin yhä paremmin tukea ja edistää Keravan vanki-

lassa. Lomakekyselyn avulla pyrimme saamaan käsitystä siitä, mitkä eri tekijät 

Keravan vankilassa tukevat ja edistävät vankien mielenterveyttä.  

 

 

 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite 

 

Laadullisen tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää vankien kokemuksia ja nä-

kemyksiä vankeusajan mielenterveyttä tukevista ja edistävistä tekijöistä Keravan 

vankilassa. Tavoitteena on saada tietoa siitä, miten Keravan vankilassa voitaisiin 

tukea ja edistää vankien mielenterveyttä paremmin.  

 

Tutkimuskysymyksemme ovat: 

 

1. Mitkä tekijät tukevat ja edistävät vankien mielenterveyttä Keravan vanki-

lassa? 

2. Miten Keravan vankilassa voitaisiin tukea ja edistää vankien mielenter-

veyttä paremmin?  

 

Kuvaamme seuraavassa tutkimuksemme etenemistä. Tutkimuskysymysten 

määrittelyn jälkeen päädyimme valitsemaan aineistonkeruun tavaksi teemahaas-

tattelut sekä lomakekyselyn. Menetelmällisesti katsoimme näiden kahden täy-

dentävän toisiaan aineistonkeruumuotoina. Lomakekyselyn käyttäminen ainoana 

aineistonkeruumuotona ei tuntunut meistä riittävältä, ja riskinä olisi ollut saada 

pintapuolista tietoa vankien näkemyksistä tutkimusaiheesta. Lomakekysely so-

veltui kuitenkin teemahaastattelujen tueksi lisäämään aineistoa, ja sen kautta 
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mahdollistui tutkimukseen osallistuminen myös heille, jotka haastatteluun eivät 

halunneet tai voineet osallistua.  

 

 

KUVIO 1. Tutkimuskysymyksestä monimenetelmätutkimukseen (mukaillen Sor-

munen ym., 2013; 315). 

 

 

 Tutkimusaineistojen keruu   

 

Aineistonkeruu toteutettiin alkuvuodesta 2020 Keravan vankilassa rikostuomiota 

suorittavien henkilöiden yksilöllisillä teemahaastatteluilla sekä kaikille vangeille 

suunnatulla lomakekyselyllä. Molempiin osallistuminen oli vapaaehtoista. Kera-

van vankilan johto piti tärkeänä, että toteuttaisimme haastattelujen lisäksi loma-

kekyselyn kaikille halukkaille vangeille, jotta he voisivat saada parempaa koko-

naiskuvaa vankien vankeusajan mielenterveyttä tukevista ja edistävistä tekijöistä. 

Haastatteluihin osallistui yhdeksän ja kyselylomakkeen täytti viisitoista henkilöä. 

Tavoittelimme tutkimukseemme osallistujia vankilan eri osastoilta, jotta aineis-

tosta tulisi mahdollisimman monipuolista, ja osastokohtaisia tekijöitä voisi erottua 

tarkasteltavaksi. Yhtenä tärkeänä lähtökohtanamme tutkimukselle oli tarjota 

mahdollisimman monelle vangille tilaisuus osallistua tutkimukseen.  

rikostuomiota suorittavat                               aineistonkeruumenetelmät  

Monimenetelmätutkimus, jossa käytetään yksilöllisiä teemahaastatteluja sekä strukturoitua 
lomakekyselyä (laadullinen ja määrällinen) rikostuomiota suorittavien omien näkemysten 

ja kokemusten selvittämiseksi 

MÄÄRÄÄVÄT SOPIVAN TUTKIMUSASETELMAN VALINNAN,

joka sisältää tutkimuksen kohdejoukon valinnan ja aineistonkeruun suunnitelman 

TUTKIMUSKYSYMYKSET

1. Mitkä tekijät tukevat ja edistävät vankien 
mielenterveyttä Keravan vankilassa?

2. Miten Keravan vankilassa voitaisiin tukea ja 
edistää vankien mielenterveyttä paremmin? 
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Sekä kyselylomakkeen että haastattelujen kysymysrungon laatimisessa sovel-

simme luotettavia ja tutkittuun tietoon perustuvia ammattilaisten suunnittelemia 

ja käyttämiä mittareita kuten MiPa- tutkimusohjelman hyvinvointikyselyä (Tieto-

puu. A-klinikkasäätiö. MiPa.), Paradise24fin- kyselyä (Päihdelinkki. Testit ja Las-

kurit. Mieliala ja Toimintakyky.), Työterveyslaitoksen Kykyviisaria (Kykyviisari työ- 

ja toimintakyvyn tukena. Työterveyslaitos.) sekä Mieli ry:n Mielenterveyden käsi 

-työvälinettä (Mieli – Suomen mielenterveys ry. Julisteet. Mielenterveyden Käsi.). 

 

Alkuperäinen arviomme haastateltavien määrästä oli kymmenestä viiteentoista 

henkilöä, joka määriteltiin Rikosseuraamuslaitokselle osoittamassamme tutki-

muslupahakemuksessa. Tutkimuslupaa hakiessamme emme vielä olleet tehneet 

suunnitelmaa lomakekyselyn toteuttamisesta, ja siihen pyysimme Rikosseuraa-

muslaitokselta lupaa myöhemmin erikseen. Lomakekysely käynnistettiin aineis-

tonkeruumuotona ensin, ja haastattelut aloitimme myöhemmin lomakekyselyn ol-

lessa jo käynnissä. Tutkimusraportin liitteenä esitetään sekä kyselylomake (LIITE 

2) että teemahaastatteluissa tukenamme toiminut kysymysrunko (LIITE 4).  

 

 

 Teemahaastattelut 

 

Tutkimuksessamme pyrimme saamaan yksilöllisten teemahaastatteluiden kautta 

tietoa vankien mielenterveyden edistämisestä mahdollisimman kokonaisvaltai-

sesti. Teemahaastattelut mahdollistivat meille aineistonkeruumenetelmän, jossa 

teema-alueet olivat kaikille haastateltaville samat (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48).  

 

Muotoilimme teemahaastatteluita varten kysymysrungon (LIITE 4), jonka kohdat 

mietimme etukäteen huolellisesti. Kysymysaiheemme jaettiin teemoihin, jotka 

muodostimme osittain aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tuloksista sekä ammat-

tilaisten käytössä olevista mittareista (kts. 4.2). Emme käyttäneet mitään valmista 

olemassa olevaa kysymysrunkoa, koska sellaista luotettavaa ja tutkittuun tietoon 

perustuvaa emme löytäneet, joka olisi kokonaisuutena täsmällisesti palvellut tut-

kimuksemme tarkoitusta. Koostimme runkoa myös osittain niistä seikoista, jotka 

painottuivat tutkimuksen toteutusta edeltäneissä keskusteluissamme Keravan 

vankilan johdon ja erityisohjaajan kanssa. Kysymystemme joukossa oli muutamia 

https://tietopuu.a-klinikkasaatio/
https://tietopuu.a-klinikkasaatio/
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strukturoituja kysymyksiä helpottamassa asian ymmärtämistä ja kysymykseen 

vastaamista haastateltavan näkökulmasta. Toisaalta strukturoidut kysymykset tu-

kivat meitä haastattelijoina liittämään saatuja vastauksia tiettyyn teemaan ja tä-

män myötä teoriaan.   

 

Halusimme tukea haastateltavien mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin ja 

olla tutkimuksessa pääroolissa. Edellä olevat näkökulmat liittyvät olennaisesti 

teemahaastatteluiden toteuttamiseen. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 48.) Eskolan ja 

Vastamäen (2010, 35) mukaan toimivin teemahaastattelu muodostuu intuition, 

teorian ja kirjallisuuden kautta. Teemahaastattelumme kysymysrunko oli muo-

dostettu näiden osa-alueiden kautta, mutta jätimme kuitenkin mahdollisuuden 

spontaanille keskustelulle, oivalluksille ja haastateltavan omalle tilalle ja tavalle 

tuottaa kertomustaan. Jokaisen haastattelukerran haastattelijalla oli mahdolli-

suus vaihtaa kysymysten järjestystä niin, että keskustelu haastateltavan kanssa 

oli luontevaa ja haastateltavan ehdoilla tässä mielessä etenevää.  

 

Teema-alueiden valinnan ja kysymysrungon valmistuttua voidaan tehdä esihaas-

tatteluja. Esihaastattelujen avulla voidaan kokeilla, miten kysymysrunko toimii 

käytännössä, ja siihen voidaan tarvittaessa vielä tehdä muutoksia (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 72). Testasimme teemahaastatteluihin suunnittelemaamme kysy-

mysrunkoa muutamien vankila -kontekstin ulkopuolisten henkilöiden kanssa. 

Tämä osoittautui hyödylliseksi meille haastattelijoina saadessamme syvempää 

tuntumaa haastattelukysymyksiin, ajan käyttöön sekä haastatteluun tilanteena. 

Esihaastatteluun osallistuneet henkilöt kokivat laatimamme kysymykset selkeinä, 

huolimatta siitä, että he vastasivat kysymyksiin oman toimintaympäristönsä ja 

asemansa, esimerkiksi opiskelijan tai työntekijän näkökulmasta.  

 

Jokaisessa toteuttamassamme teemahaastattelussa opinnäytetyöryhmästämme 

oli paikalla haastattelija sekä työpari, joka kirjasi haastattelunaikaisia havaintoja 

ja huomioita. Teema-alueet, joita haastatteluissa käytimme, olivat kaikilla kerroilla 

samat ja haastattelut toteutettiin lähtökohtaisesti samalla kaavalla joka kerta. Gal-

lettan (2013, 45, 72) mukaan jokaisen haastattelukysymyksen tulee selvästi olla 

yhteydessä tutkimuksen tarkoitukseen, ja tapa, jolla haastateltavia ohjataan 

haastattelutilanteessa kysymysrungon kautta, on toinen merkittävä näkökohta 
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huomioitavaksi laadullisessa tutkimuksessa. Pyrimme pitämään tämän tausta-

ajatuksenamme edetessämme haastatteluissa.  

 

Haastattelut pidettiin vankilassa erillisessä tilassa ja ilman vankilan henkilökun-

nan läsnäoloa. Tämä on ylipäätään suositeltavaa teemahaastatteluissa, jotta 

haastateltavat voivat kokea puhuvansa luottamuksellisesti. (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 74; Kallinen ym. 2018, 123,126.) Rauhallisesta tilasta huolimatta haastat-

teluiden aikana ympäristön ulossulkeminen ei ymmärrettävästi ollut mahdollista: 

haastattelut tapahtuivat vankilaympäristön ehdoilla, mikä tarkoitti muun muassa 

kovaäänisistä kuuluvia ilmoituksia sekä vankilan henkilökunnan yksittäisiä käyn-

tejä haastatteluhuoneen ovella. Yhdellä haastattelukerroista haastateltavat hen-

kilöt eivät olleet etukäteen tiedossa, vaan vankilan erityisohjaaja keräsi halukkaat 

osallistujat siinä tilanteessa mahdollisuuksien mukaan. Tästä syystä näillä osal-

listujilla ei ollut paljoakaan tietoa siitä, minkälaiseen tutkimukseen olivat osallistu-

massa. Pääsääntöisesti koimme haastattelijoina haastattelutilanteet rauhallisiksi 

ja turvallisiksi, eikä kiireen tuntua välittynyt.     

 

Alkuperäisen suunnitellun viidentoista haastateltavan sijaan haastattelimme yh-

deksää Keravan vankilassa rikostuomiota suorittavaa henkilöä. Haastateltavia oli 

lopulta kolmelta eri osastolta. Pidimme tätä hyvänä saavutuksena ja tärkeänä 

siksi, että eri osastoilta osallistuneet haastateltavat henkilöt toivat vastauksissaan 

esille myös tärkeitä osastokohtaisia seikkoja. Tästä kerromme tarkemmin tulok-

sia käsittelevässä luvussa.  

 

Teemahaastattelut nauhoitettiin nauhurilla ja älypuhelimella ja nauhoittamisesta 

informoitiin haastateltavia etukäteen. Yksi haastattelu kesti keskimäärin 45 mi-

nuuttia. Yhteensä haastatteluista saatua nauhoitettua aineistoa kertyi noin 400 

minuuttia ja litteroitua tekstiä 95 sivua.  Haastattelu aloitettiin tutkimuksen ja haas-

tattelunkulun pohjustuksen sekä lomakkeiden täytön jälkeen jokaisella kerralla 

taustatietojen kysymisellä. Tämän jälkeen lähtökohtaisesti edettiin kysymykseen 

asioista, joita haastateltava tykkää tehdä Keravan vankilassa. Haastatteluiden ol-

lessa vielä meneillään aloitimme jo ensimmäisten litterointien tekemisen. Litte-

rointi on tärkeä osa aineistoon perehtymistä ja sen tarkkuus riippuu tutkimusky-

symyksestä (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 9). Litterointi on myös osa 
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analyysivaihetta (Nikander 2010, 432). Haastatteluaineiston litteroinnin jälkeen 

luimme ja reflektoimme aineistoa useampaan kertaan yhdessä tutkimusryhmäs-

sämme kuten Hirsjärvi ja Hurme (2008, 143) ohjeistavat.  

 

 

 Lomakekysely 

 

Kyselytutkimus kuuluu yhtenä olennaisena vaihtoehtona tiedonkeruuprosessiin 

esimerkiksi selvitettäessä ihmisten toimintaan, mielipiteisiin, asenteisiin ja arvoi-

hin liittyviä asioita (Vehkalahti 2014, 11). Vehkalahden (2014, 18 – 20) mukaan 

lomakekyselyssä tarkoituksenmukainen kysymysten muotoilu edellyttää moni-

ulotteista pohdintaa siitä, mistä kaikesta tutkittava aihe voi kontekstissaan koos-

tua sekä siitä, mitä eri vaikuttavia tekijöitä mukaan mahtuu ja kokonaisuuteen 

vaikuttaa. On siis tärkeää hahmottaa käsiteltävän ilmiön keskeiset ulottuvuudet.  

 

Kyselytutkimukseen liittyy erinäisiä haasteita, joista osa liittyy tiedonkeruuseen, 

mittaamiseen ja sisällöllisiin tavoitteisiin, osa esimerkiksi etiikkaan. Kyselytutki-

mus sisältää useita epävarmuustekijöitä, kuten sen, onko tutkimukseen osallistu-

vien määrä riittävä suhteessa tutkimustyöhön ja sen, kysytäänkö kyselyn kautta 

oikeita kysymyksiä. Epävarmuustekijänä vaikuttaa luonnollisesti saadaanko tut-

kimuksen tarkoitusta palvelevia ja totuudenmukaisia vastauksia. (Vehkalahti 

2014, 12.) 

 

Tapasimme 19.11.2019 Keravan vankilan erityisohjaajan, jonka kanssa kävimme 

laatimiamme alustavia lomakekyselyn kysymyksiä läpi. Saimme häneltä hyviä 

ehdotuksia liittyen myös siihen, mitä kysymyksiä haastatteluissa olisi hyvä esittää 

ja millä tavoin, sekä ajatuksia lomakekyselyn ja teemahaastattelujen fokuksen 

tarkempaan rajaamiseen. Mittauksen luotettavuuteen ja laatuun liittyvät useat 

seikat ja näin ollen laadukas mittaus edellyttää yhteistyötä alan ammattilaisen 

kanssa (Vehkalahti 2014, 40). Tutkimukseemme soveltuvaa valmista, luotettavaa 

ja tutkittuun tietoon perustuvaa mittarikokonaisuutta ei ollut käytettävissämme, 

joten tästä syystä laadimme lomakekyselyn itse, yhteistyössä alan ammattilaisten 

kanssa, olemassa olevia luotettavia mittareita (kts. 4.2) soveltuvin osin hyödyn-

täen. Vehkalahden mukaan valmiisiin mittareihin kannattaa suhtautua kriittisesti, 
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sillä niiden toimivuus toisessa yhteydessä ei ole varmaa. Lisäksi mitattavat ilmiöt 

ovat harvoin vakaita; ne ovat ajasta ja kontekstista riippuvaisia. (Vehkalahti, 

2014, 12.) Lisäksi lähtökohtanamme oli tehdä lomakekyselystä mahdollisimman 

selkokielinen.   

 

Saimme kyselylomakkeen (LIITE 2) valmiiksi tammikuussa 2020, jonka jälkeen 

lähetimme sen kommentoitavaksi vankilaan johdolle ja erityisohjaajille. Lomake 

sisälsi seitsemän kysymystä, joista enemmistö oli monivalintakysymyksiä. Perus-

telimme monivalintakysymysten määrää sillä, että kynnys vastata kyselyyn olisi 

mahdollisimman matala. Lisäksi odotimme vastaajien joukosta löytyvän henki-

löitä, joilla on esimerkiksi luki-, oppimis- tai tarkkaavaisuushäiriöitä, jolloin teke-

millämme mukautuksilla kyselyyn vastaaminen olisi oletettavasti sujuvampaa.  

 

Luodon (2009, 1647) mukaan lomakekyselyn toteuttamisen, ja siitä saadun ai-

neiston luotettavuutta voidaan arvioida monella eri tavalla, joista yhtenä tärkeänä 

on kyselyn testaaminen etukäteen ja toistettavuus muissa olosuhteissa. Loma-

kekyselymme testaaminen etukäteen tapahtui rikosseuraamuslaitoksen toiseen 

yksikköön sijoitetun rikostuomiota suorittavan henkilön toimesta. Testattava hen-

kilö kertoi ymmärtäneensä kysymykset hyvin ja vastanneensa kysymyksiin 

omasta tilanteestaan käsin ja eri vankilan näkökulmasta. Lomakkeeseen saimme 

yhden muutosehdotuksen, jonka huomioimme. Lomakekyselyn toistettavuus toi-

senlaisessa vankilaympäristössä mahdollistui ja tämä lisäsi lomakkeen luotetta-

vuutta. Olimme varautuneet myös siihen, että kyselyyn tulleista vastauksista 

saattaisi muodostua vielä lisäkysymyksiä tai teemoja haastatteluihin suunnitel-

tuun kysymysrunkoon.     

 

Kun Keravan vankilan johto oli hyväksynyt lopullisen versiomme lomakeky-

selystä, toimitimme kyselylomakkeet vankilaan henkilökunnalle jaettavaksi hel-

mikuussa 2020. Lomakkeita jaettiin vankilassa muutaman kuukauden ajan, ja 

noudimme täytetyt ja vankilan henkilökunnalle kirjekuorissa palautetut lomakkeet 

siinä vaiheessa, kun vastaamiseen halukkaita ei enää löytynyt. Täytettyjä lomak-

keita palautui yhteensä viisitoista kappaletta.  
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  Tutkimusaineistojen analyysi  

 

Laadullisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä kuvailla ilmiötä, eikä siinä ole ta-

voitteena tilastollinen yleistys (Kallinen, Pirskanen & Rautio 2018, 36; Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 72 – 73). Hyödynsimme teemahaastatteluaineiston ja lomakeky-

selyn vastausten analyysimenetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Sara-

järven ja Tuomen (2018, 103) mukaan sisällönanalyysi on perusmenetelmä laa-

dullisessa tutkimuksessa, ja siihen voidaan perustaa useita erilaisia muita ana-

lyysimenetelmiä. Sisällönanalyysi voi käsitteenä tarkoittaa sekä sisällön erittelyä 

että sisällönanalyysia. Sarajärvi ja Tuomi (2018, 122) viittaavat Milesiin ja Huber-

maniin (1994) kuvatessaan induktiivista eli aineistolähtöistä laadullista sisäl-

lönanalyysia: ensin aineisto pelkistetään, sitten ryhmitellään, ja lopuksi eri kate-

gorioiden pohjalta luodaan teoreettiset käsitteet.  

 

Aineiston keruun, eli haastatteluiden ja lomakekyselyn materiaalin koonnin jäl-

keen aineisto ryhmiteltiin, tavoitteenamme löytää vastauksista tutkimuskysymyk-

siimme ja soveltamaamme teoriaan liittyviä teemoja. Olimme valmistautuneet sii-

hen, että aineistomme saattaisi muodostua laajaksi ja moninaiseksi, koska tutki-

musaineiston hankintamenetelmänä oli teemahaastattelujen lisäksi lomakeky-

sely. (Ruusuvuori & Nikander & Hyvärinen 2010, 9). Tämän vuoksi pohdimme 

myös sitä vaihtoehtoa, että haastateltavia olisi vähemmän kuin viisitoista henki-

löä. Lopulta haastateltavia oli yhdeksän, ja määrään vaikutti olennaisesti aineis-

ton keruussa tapahtunut kyllääntyminen eli saturaatio. Tämä ilmeni haastattelu-

aineistossamme niin, että aineistossa esiintyvät teemat toistuivat haastattelusta 

toiseen samankaltaisina, eikä niissä ilmennyt enää uusia aiheita lähdekirjallisuus 

esimerkkien mukaisesti (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48; Eskola & Vastamäki 2010, 

42). Teemahaastattelu metodina ei myöskään aseta rajoja haastattelukertojen 

määrään tai niiden sisältöjen intensiivisyyteen (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48, 61).  

 

Aineiston keruuseen vaikutti myös vähäisissä määrin kevään 2020 aikana käyn-

nistynyt pandemiaan liittyvä poikkeustilanne. Poikkeustilanne sulki Suomen van-

kilat ulkopuolisilta vierailuilta, mutta tutkimusaineistomme oli tässä vaiheessa jo 

riittävä tutkimuksen sujuvan etenemisen kannalta.  
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Lomakekysely oli jaossa vankilassa kuukauden ajan. Lomakkeiden vastaukset 

koottiin Google forms -lomaketyökalun avulla. Lomakekyselyn määrälliset ja mo-

nivalintakysymykset tuottivat meille niukasti tietoa lähinnä vastaajien taustatieto-

jen muodossa. Lomakekyselyn avoimien kysymysten vastauksista saimme sitä 

vastoin hieman lisäaineistoa. Vastaukset täydensivät teemahaastatteluista saa-

tua aineistoa. Lomakekyselyn avoimien kysymysten vastaukset käsiteltiin sa-

malla tavalla kuin teemahaastatteluiden litteroitu aineisto.   

 

Analysoimme aineiston teemoittain hyödyntäen sisällönanalyysia. Tutustuimme 

aineistoon ryhmittelemällä ilmaisuja eri värikoodeilla. Tämä antoi meille hahmo-

telmaa siitä, minkälaisia eri kategorioita aineistosta voisi olla muodostumassa. 

Tästä siirryimme kuitenkin käymään aineistoa läpi haastattelu kerrallaan niin, että 

kokosimme taulukkoon ensin suorat lainaukset, jotka pelkistimme. Alun värikoo-

daamis-vaihe oli kuitenkin suurena apuna tässä vaiheessa, koska sen kautta tu-

tustuminen aineistoon oli lähtenyt hyvin käyntiin ja saimme syvyyttä aineiston ym-

märtämiseen. Aineistoon syventyminen lukemalla oli suurena apuna siinä vai-

heessa, kun aloitimme varsinaisen analyysin tekemisen. Sisällönanalyysin varsi-

nainen työstämisvaihe sisälsi pelkistettyjen ilmaisujen teemoittelun alakategorioi-

hin, yläkategorioihin ja kokoaviin kategorioihin. Tällä tavalla teemoittelimme sekä 

haastatteluiden että lomakekyselyn aineistot.  

 

TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston sisällönanalyysista. 

Suora lainaus Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Kokoava ka-
tegoria 

”Pitämällä yhteyttä 
läheisiini keskustele-

malla.” 
(kyselylomake 7) 

 

”ja itte huomaa sen muu-
toksen, niinko ja läheiset 

ihmiset huomaa sen muu-
toksen itessään ja itse 

huomaa kans.” 

 (7.2, 2 hlö)  

Keskusteluyhteyden 
pitäminen omiin lä-

heisiin 
 
 

Läheiset sekä itse 
huomaa muutoksen 

itsessään.  

Yhteydenpito lä-
heisten kanssa 

 
 

Muutoksen huo-
maaminen läheis-
ten ja itsensä nä-

kökulmasta  

 
Läheisten mer-

kitys 
 
  

 
Sosiaaliset 

suhteet  
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Kävimme tutkimusryhmässä aineiston huolellisesti läpi ensin yksinämme ja toi-

sella kerralla yhdessä tarkastellen aikaansaatuja luokitteluja. Muodostimme ai-

neistosta eheää kokonaisuutta sujuvalla yhteistyöllä ja käytimme analyysin ra-

kentamiseen runsaasti aikaa. Palasimme tiettyihin kohtiin uudelleen siinä vai-

heessa, kun huomasimme yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia ilmenevän kategori-

oissa. Aineiston hyvä tunteminen auttoi meitä paljon luokittelua tehdessä: muis-

timme aikaisemmin analysoituja kohtia, joihin oli helppo palata tarvittaessa. Ai-

neistoon tutustuminen yksin ja työryhmänä mahdollisti sen, että aineisto sisäis-

tettiin asianmukaisella tarkkuudella. Lisäksi useamman analyysin kautta saimme 

työstettyä analyysin luotettavalla tavalla kategorioihin ja edelleen teemoihin. 

 

Tutkimusaineiston keruuta tukee vahvasti triangulaatiotyöskentely, joka näyttäy-

tyy eri tasoilla tutkimuksessamme. Aineiston suhteen triangulaatio toteutuu kah-

den aineiston, teemahaastattelu- ja lomakekyselyaineistojen kautta. Tutkijatrian-

gulaatio toteutui tutkimusryhmätyöskentelyssämme. (KvaliMOTV. Triangulaatio.) 

 

KUVIO 2. Opinnäytetyömme aineistonkeruun menetelmällistä osuutta tukee tri-
angulaatiomenetelmällinen tausta (mm. Sormunen ym. 2013;151 Tuomi ja Sa-
rajärvi 2002, 141). 
 

 

 

Triangulaation päätyypeistä aineistotriangulaatio, tutkijatriangulaatio ja menetel-

mätriangulaatio painottuivat tutkimuksessamme. Analyysissa aineistossa ilmen-

aineistotriangulaatio 

tutkijatriangulaatio 

menetelmä- 

triangulaatio 
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neet kategoriat on poimittu kahden aineiston kautta (haastattelut ja lomakeky-

sely), joiden analyysin tulokset esitetään aineistolähtöisesti. Tutkimusryhmämme 

muodostui kolmesta henkilöstä, mikä vahvisti työskentelymme luotettavuutta, eri-

tyisesti aineiston käsittelyn vaiheessa. 

 

 

 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Mielenterveys on aihe, josta voi olla vaikea puhua. Se saattaa herättää tutkimuk-

seen osallistujissa voimakkaita ja yllättäviä tunnereaktioita. Pyrimme ottamaan 

tämän näkökulman huomioon tutkimusprosessin eri vaiheissa. Toisaalta aihealue 

ja kysymykset, jotka tutkijasta tuntuvat arkaluonteisilta, eivät välttämättä ole sitä 

tutkittavien mielestä. Suhtautuminen eri aiheisiin saattaa erota huomattavasti sa-

mankin ryhmän sisällä. (Kuula 2011, 93.) 

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2019, 7) on laatinut tutkimuksen yleiset eetti-

set periaatteet, joita ovat muun muassa tutkittavien ihmisarvo ja itsemääräämis-

oikeus sekä tutkittavien vahingoittamisen välttäminen. Tutkimuksessamme nämä 

periaatteet huomioitiin sekä teemahaastatteluissa että lomakekyselyn toteutuk-

sessa. Lisäksi noudatimme ammattikorkeakoulujen eettisiä suosituksia opinnäy-

tetöiden hyvästä tutkimuskäytännöstä, huolellisesta etiikasta sekä lainsäädän-

nön asianmukaisesta huomioimisesta (Arene. Julkaisut & raportit. Opinnäytetöi-

den eettiset suositukset). Haastatteluihin ja lomakekyselyyn osallistuminen oli 

vangeille vapaaehtoista. Pidimme tärkeänä, että henkilöt, jotka eivät esimerkiksi 

käytännön syistä, terveydellisten tekijöiden takia tai anonymiteetin menettämisen 

pelosta kyenneet osallistumaan haastatteluun, saivat kuitenkin mahdollisuuden 

ottaa halutessaan osaa lomakekyselyyn. Tavoite oli saada osallistujia kyselyyn 

ja haastatteluihin mahdollisimman monelta Keravan vankilan eri osastolta, jotta 

aineisto voisi muodostua monipuoliseksi ja mahdollisimman monen vangin näke-

mykset ja kokemukset tulisivat huomioiduksi.      

 

Osa tutkijoista on sitä mieltä, että haastattelu on paras tapa tutkia vaikeita asioita 

(Hirsjärvi ym., 2010, 206). Aiheen sensitiivisyyden vuoksi päädyimme toteutta-

maan lomakekyselyn lisäksi yksilölliset teemahaastattelut. Päätöstämme tuki 
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myös se tosiasia, että usealla vangilla on ongelmia luku- ja kirjoitustaidon kanssa 

(Kriminaalihuollon tukisäätiö. Tietoiskut. Vankien terveys.), jolloin pelkän lomake-

kyselyn toteuttaminen olisi todennäköisesti tarjonnut suppeampia näkökulmia ai-

heeseen. Lisäksi haastattelu mahdollistaa sen, että kysymyksiä voi tarpeen tullen 

selventää tutkittaville ja osapuolilla on tilaisuus esittää jatkokysymyksiä.  

   

Vankila asetti toimintaympäristönä omat haasteensa kysely- ja haastattelututki-

mustyöskentelyyn. Huolimatta siitä, että haastatteluun osallistuminen oli vapaa-

ehtoista, sen paikan ja ajan määrittelivät vankilan työntekijät, eivätkä haastatel-

tavat itse, kuten yleisesti ottaen haastatteluissa. Keravan vankilan erityisohjaajat 

pyysivät haastatteluihin halukkaita henkilöitä vankilan eri osastoilta. Kokosimme 

vankilan henkilökunnalle ohjeellisen listan asioista, joita mahdollisesti mukaan 

rekrytoitavien vankien kohdalla olisi hyvä pohtia. Haastatteluista poissulkeviksi 

huomioiksi määrittelimme esimerkiksi erityiset tai akuutit terveydentilatekijät, 

jotka saattaisivat vaikuttaa haastatteluun osallistuvan tilanteeseen ei-toivotulla ta-

valla. Henkilökunnan osuus haastatteluun osallistujien valinnassa pohditutti 

meitä tutkimuksemme luotettavuuden ja eettisyyden näkökulmista. Päädyimme 

kuitenkin luottamaan siihen, että vankilan henkilökunnalla on tarvittava tietämys 

ja kokonaisvaltainen ymmärrys ammattitaitonsa myötä siitä, keitä vangeista voisi 

pyytää haastatteluun. Huomioimme haastateltavien tunnistettavuutta poistamalla 

yksityiskohtaisia ilmaisuja, jotka voisivat johtaa haastateltavan tunnistamiseen. 

 

Haastattelutilanteessa kieli on oleellinen osa haastattelua (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 49). Ennen haastatteluja pohdimme, millä tavalla haastatteluissa käyttä-

mämme kieli olisi mahdollisimman ymmärrettävää. Halusimme välttää ammatti-

sanaston käyttöä. Määritellessämme tutkimuskysymyksiä ymmärsimme, että ei 

olisi itsestään selvää, että tavoittaisimme haastatteluun osallistuvien henkilöiden 

kanssa yhteisen kielen. Jokaisella osallistujilla tulisi olemaan oma käsityksensä 

siitä, mitä termi “mielenterveys” voi käsittää. Tämän vuoksi valmistauduimme 

kuulemaan vankien kertomuksia avoimin mielin, mahdollisimman pitkälle vailla 

ennakkokäsityksiä. Halusimme huomioida, että käytössämme on riittävästi aikaa 

mahdollisten haastatteluissa ilmenevien epäselvyyksien käsittelemiselle.  
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Haastattelut toteutettiin erillisessä tilassa kohdaten kukin haastateltava mahdolli-

simman kunnioittavasti. Lisäksi kerroimme, että haastattelun voi halutessaan lo-

pettaa kesken missä vaiheessa tahansa. Haastatteluun osallistuneet vangit alle-

kirjoittivat suostumuslomakkeen haastatteluun (LIITE3). Suostumuslomakkeessa 

ilmoitettiin haastattelun kulusta, tutkimusaiheesta ja tutkimuksen tarkoituksesta 

sekä tutkimusaineiston käyttämisestä ja säilyttämisestä henkilökohtaisten tieto-

jen suojaamisen näkökulmasta. Tutkimuksen tekijöinä huomioimme, että haas-

tattelussa saadun materiaalin käyttö osana tutkimusaineistoa olisi mahdollista 

haastateltavan niin päättäessä poissulkea raportistamme. Haastattelu- ja loma-

kekyselyaineisto säilytettiin tutkimuksen teon ajan turvallisesti ja asianmukaisesti. 

Tutkimuksen valmistuttua aineisto tuhottiin.  

 

Haastattelutilanteet sujuivat onnistuneesti ja haastatellut vangit kertoivat tilan-

teestaan, yksityiselämästään ja tulevaisuuden suunnitelmistaan varsin avoimesti. 

Mielenterveyden näkökulma tuntui olevan luonteva, ajankohtainen ja tärkeänä 

pidetty aihe käsiteltäväksi.  Keravan vankilan ulkopuolisina henkilöinä, vieraile-

vina tutkijoina meidän oli mahdollista kuulla haastateltavien vankien kertomuk-

sissa sellaisia asioita, mitä vankilan päivittäinen henkilökunta ei heiltä välttämättä 

kuule. Tässä mahdollistui käsite marginaalisesta haastattelusta (Granfelt 

2017,378–397), joka kuvaa sitä, miten vähemmistöön usein negatiivisesti leimau-

tuneen haastateltavan kertomus ei välttämättä ole yhteiskuntapoliittisesti merkit-

tävää asiaa. Siitä huolimatta tällainen kerronnallinen tila voi tuottaa hyvin monen-

laisia tuntemuksia ja ajatuksia esimerkiksi vankeuteen liittyen, ja olla omalla ta-

vallaan arvokasta.  

 

Roolimme vankilan ulkopuolelta tulevina tutkijoina mahdollisti haasteita siinä, ett-

emme haastattelutilanteissa välttämättä kyenneet havaitsemaan vankien keski-

näisen vuorovaikutuksen erityisyyksien, kuten hierarkian ilmentymistä keskuste-

luissa. Myös luottamuksellisen ilmapiirin ja vuoropuhelun aikaansaaminen haas-

tattelutilanteessa edellytti meiltä haastattelijoina avointa ja luottamusta herättä-

vää lähestymistapaa. 

 

Olimme varautuneet toteuttamaan haastattelut ja lomakekyselyn myös englannin 

kielellä, koska oli mahdollista, että osallistujien joukossa on ulkomaalaistaustaisia 
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vankeja, joiden suomen kielen taito on vajavainen tai sitä ei ole ollenkaan. Lopulta 

englannin kielen käytölle ei ollut tarvetta haastatteluissa, mutta kyselylomak-

keista kahteen oli vastattu englanniksi.  

 

Lomakekyselyyn osallistuville kerroimme kyselyn oheisella saatekirjeellä (LIITE 

1) tutkimuksen tarkoituksesta sekä siitä, että tuloksissa taataan yksilönsuojaan 

liittyvä näkökulma. Vastaukset tultaisiin esittämään niin, ettei vastaaja ole tunnis-

tettavissa. Lomakekyselyn tarkoitus oli saada lisätietoa haastatteluiden kautta 

saadun aineiston ohelle, joten lomakekyselyn aineisto toimii sekundäärisenä tut-

kimusaineistona. Todennäköisesti lomakekyselyyn vastanneiden joukosta löytyy 

myös haastatteluihin osallistuneita.   

 

Lomakekyselyssä oli mukana saatekirje, jossa kerrottiin tutkimuksen aihe ja tar-

koitus, tulosten julkaisemistapa sekä anonymiteetin toteutuminen. Saatekir-

jeessä pyydettiin lisäksi sulkemaan kyselylomake vastaamisen jälkeen kirjekuo-

reen, jonka toimitimme lomakkeen mukana. Suljetut kirjekuoret ohjeistettiin pa-

lauttamaan henkilökunnalle. Kyselylomakkeiden jaosta kaikille halukkaille osal-

listujille vastasi vankilan henkilökunta. Vangit saivat vastailla kysymyksiin sopi-

vaksi katsomanaan ajankohtana, mikä saattoi madaltaa kynnystä osallistua, ja 

toisaalta myös vaikuttaa vastauksiin, verrattuna siihen, jos lomakekyselyä varten 

olisi esimerkiksi järjestetty henkilökunnan valvoma muodollinen tilaisuus. Poh-

dimme kuitenkin myös, onko sillä vaikutusta vastausten määrään ja sisältöön, 

että lomakekyselyn jakoi ja vastaanotti vankilan henkilökunta, emmekä me.  

 

Lomakekyselyyn vastanneiden sekä haastateltujen vankien yksityisyyden suoja 

turvattiin niin, ettei haastattelutilanteissa ja lomakekyselyssä kysytty henkilötie-

toja. Lomakkeissa vastaajalta kysyttiin iän, kansalaisuuden, tuomion pituuden ja 

tämänhetkisen vaiheen lisäksi läsnäoloaika Keravan vankilassa sekä osasto, 

jolla vastaaja suorittaa tuomiotaan. Teemahaastatteluita tehdessä esittäytyminen 

tapahtui etunimillä sekä haastateltavien että meidän haastattelijoiden puolesta. 

Haastatteluun osallistuneista ei kerrota tunnistettavia tietoja tutkimustuloksia ja 

johtopäätöksiä esittäessä. Iän ja vankeusajan kysyminen aineistonkeruuvai-

heessa oli perusteltua siksi, että eri-ikäisten ja eri rangaistusvaiheessa olevien 

vankien mielenterveyttä tukevat asiat saattavat poiketa toisistaan.   
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Triangulaatio (kts. luku 4.3.) näyttäytyy tutkimuksemme luotettavuutta lisäävänä 

tekijänä kahden eri aineistonkeruutavan muodossa. Näiden menetelmien voi-

daan katsoa täydentävän toisiaan. Lomakekyselyn toteuttaminen teemahaastat-

teluiden ohella lisää aineistomme luotettavuutta (Sormunen ym. 2013, 314).  

 

 

  

 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Tutkimusaineisto koostuu yksilöllisten teemahaastattelujen nauhoitteista sekä 

palautetuista kyselylomakkeista. Haastatteluaineisto, johon keskitymme tutki-

mustuloksissa ja johtopäätöksissä muodostui laajaksi ja monipuoliseksi kokonai-

suudeksi. Tällä perustelemme sen käyttöä ensisijaisena tutkimusaineistona. Li-

säksi työssämme keskitymme nimenomaan vankien mielenterveyden edistämi-

sen näkökulmiin ja mahdollisuuksiin, joten siinäkin mielessä haastatteluaineisto 

on keskiössä.  

 

Lomakekyselyyn vastanneista vangeista osa vastasi lyhyesti kysymyksiin, osa ei 

vastannut kaikkiin kysymyksiin. Käytimme lomakekyselyaineistoa täydentävänä 

aineistona. Tuloksissa on esitetty teemoittelun kautta muodostettuja kategorioita, 

jotka perustuvat sekä haastattelu- että lomakekyselyaineistoon.   

 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tuloksena tutkimusaineistosta muodostettiin 

useita kokoavia kategorioita. Aluksi kokoavia kategorioita syntyi yhteensä viisi-

toista (15): merkityksellinen tekeminen, vertaistuki, ammatillinen tuki, vankilan 

henkilökunta, yksinäisyys, oma-apu, nukkuminen, sosiaaliset suhteet, ryhmätoi-

minta, vankilan ympäristö ja puitteet, itsetuntemus, elämänkatsomus, onnistumi-

sen kokemukset, kokemukset omasta hyödyllisyydestä sekä tulevaisuus. Kate-

gorioiden yhteensopivuus ohjasi meidät yhdistämään muutamia kategorioita niin, 

että saimme yhteensä kaksitoista kategoriaa.  
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Seuraavassa kuviossa tutkimustuloksemme näyttäytyvät kahdessa monisuuntai-

sessa kehässä. Kuvio havainnollistaa tuloksissa ilmenneiden kategorioiden väli-

siä yhteneväisyyksiä, esimerkkinä “sosiaaliset suhteet <--> vertaistuki”. Kuvion 

ulkokehä vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseemme, sisäkehä toiseen tut-

kimuskysymykseen. Kategorioiden sisällöt kytkeytyvät tutkimustuloksissamme 

eri tavoin toisiinsa. Tutkimuskysymyksemme olivat:  

 

1. Mitkä tekijät tukevat ja edistävät vankien mielenterveyttä Keravan vanki-

lassa?  

2. Miten Keravan vankilassa voitaisiin tukea ja edistää vankien mielenter-

veyttä paremmin?  

 

KUVIO 4. Tuloskehät 
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 Vankilan arjen merkityksellisyys 

 

Vankilan arjen merkityksellisyys muodostui kolmesta kokoavasta kategoriasta: 

merkityksellinen tekeminen, kokemukset omasta hyödyllisyydestä ja onnistumi-

sen kokemukset. Haastateltujen vankien kuvaamat onnistumisen ja hyödyllisyy-

den kokemukset liittyivät heidän nimeämiin merkityksellisiin tekemisiin. Onnistu-

misen tunteita koettiin, kun saavutettiin tärkeitä henkilökohtaisia tavoitteita, kuten 

opiskelupaikka tai muiden omien asioiden toivottu edistyminen. Kokemus itsensä 

ylittämisestä vahvisti onnistumisen tunnetta, esimerkiksi kuntosalilla tulosten ko-

hentumisen ja työtoiminnassa onnistumisen ja hyvän palautteen myötä. Haasta-

teltavien oli haasteellista sanoittaa kokemuksiaan omasta hyödyllisyydestään. He 

epäröivät kysymystä ja pohtivat miten he osaisivat vastata siihen tarkoituksen-

mukaisesti, ja miten vankilaolosuhteissa ylipäätään on mahdollista tuntea itsensä 

hyödylliseksi.  

 

Haastateltavien vastauksissa korostui tekemisen merkitys vankeusaikana. Vas-

tauksista ilmeni, että vangit löysivät vankilaolosuhteista huolimatta monipuolista 

mielekästä tekemistä, jossa pystyi toteuttamaan itseään.  

Et ku niinku on tehny noit omii juttui, niist on tullu semmosii et pitää 
pään kasas, niin tottakai niist saa mielihyvää (7.2.2020, hlö1). 

Tekemistä oli monenlaista, kuten puutarhan- ja eläinten hoitoa, lukemista, opis-

kelua, musiikin kuuntelua sekä soittamaan oppimista. Kuntosalilla käynti ja eri-

laisten joukkuepelien pelaaminen toivat vankilan arkeen vaihtelua sekä mahdol-

lisuuden yhdessäoloon muiden vankien kanssa. Lisäksi ne mahdollistivat va-

paamman liikkumisen vankilan alueella. Urheillessa saattoi unohtaa ajan sekä 

paikan, ja se tarjosi vaihtoehtoista tekemistä sellissä olemiselle. Sen avulla oli 

mahdollista ylittää itsensä ja kokea onnistumisen tunteita. 

  

Treenaaminen on niinku kaikista tärkein. Auttaa mieltä ja kehoa py-
symään tasapainossa.   Parantaa minäkuvaakin, aina positiivinen 
juttu (12.3. 2020, hlö1). 
  

Työtoiminta koettiin tärkeäksi, koska se toi päiviin toimintaa sekä sisältöä. Lisäksi 

se mahdollisti vankilan ulkopuolelle pääsyn ja luonnossa olemisen. Työtoiminta 
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nähtiin merkityksellisenä siitäkin syystä, että sen avulla pystyi olemaan hyödyksi 

muille. Työtoiminnassa saatu palaute vahvisti positiivisia tuntemuksia. 

Totta kai tuolla työn teossa kun tulee hyvää työtä tehtyy, siitä tulee 
hyvä mieli. Siitä kun asiakkaat kiittää, ne näkee meitä (27.2.2020, 
hlö2).  

Eläimistä huolehtiminen työtoiminnassa koettiin merkityksellisenä ja sellaisena 

toimintana, mikä lisää kokemusta omasta hyödyllisyydestä ja auttaa omaan mie-

len hyvinvointiin vankeusaikana. 

 

No, mullon ainakin että mä pidän kaneista, lampaista ja kanoista 
huolta ni se nyt on ainaki mulle ihan tosi tärkee et. Tuol puutarhalle 
teen, annan niille ruokaa ja tota… vaihdan uutta heinää ja sii-
voon. Kyl se, siit tulee semmonen fiilis, et on jotain tehny sem-
most tosi tarpeellista, koska ei ne pärjäis ilman mua (12.3. 
2020, hlö3).  

 

 

 Ryhmätoiminta 

 

Keravan vankilassa järjestetyn vangeille tarkoitetun ryhmätoiminnan merkitys ja 

tarve ilmenivät aineistossa vahvasti. Haastateltavista jokainen koki ryhmätoimin-

nan merkitykselliseksi ja erityisen painotuksen sai ryhmätoiminnan kautta mah-

dollistuva asioiden käsitteleminen keskustelujen avulla. Ryhmät mahdollisti-

vat paremman sosiaalisen kanssakäymisen muiden vankien kanssa ja myös luot-

tamus toisiin vankeihin lisääntyi ryhmätoiminnan myötä.  

 

 et tota…silleenhän se ..et semmosiin ihmisiin pystyy vähän enem-
män luottaa. Et kyl mä uskon, et noi, justiinsa noi ryhmähommat... 
(12.3.2020, hlö2)    

 

Vankien keskinäistä avoimuutta ryhmätoiminnassa pidettiin rohkaisevana teki-

jänä. Tämä madalsi kynnystä puhua ja avautua asioista, mikä koettiin positiivi-

sesti.    

  se on tosi siis mun mielestä ollut positiivista, et tota..   
et sitten ku siihen porukkaan tutustuu enemmän niin huomaa, et 
okei hänkin puhuu avoimemmin, okei mäkin voin puhua avoimem-
min… (12.3. 2020, hlö2) 
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Osa haastateltavista koki oman osaston ryhmien olevan riittäviä ja vastaavan hy-

vin heidän tarpeisiinsa. Erityisesti päihteettömän WOP-kuntoutusosaston mielen-

terveyttä tukevat ryhmät sekä musiikkiryhmät koettiin mielekkäinä sekä haastat-

teluiden että lomakekyselyn kautta saatujen vastausten perusteella. Ryhmätoi-

minta koettiin “oikealla tavalla auttamiseksi”, päihteistä sekä rikoksista kuntoutta-

vaksi toiminnaksi, joka haastaa osallistujaa itseään prosessinomaisesti. Saman-

laisia mahdollisuuksia ryhmätoimintaan esitettiin kaikille vankilan osastoille 

osaksi muuta kuntoutusta.  Mahdollisuus osallistua NA- ja AA-ryhmiin ilmeni 

haastateltavien toiveissa, perusteena nimenomaan ryhmän mahdollistama ver-

taistuellinen keskustelu osallistujan omaan päihdeongelmaan liittyen.  

Aineistonkeruun aikana vankilassa järjestettiin Suuttumuksen hallinta -ryhmää, 

joka on osa Rikosseuraamuslaitoksen väkivaltarikollisille suunnattua toimintaa. 

Suha -ryhmä koettiin merkityksellisenä ja tukea tuovana ryhmätoimintana sekä 

mahdollisuutena vaikuttaa omaan käyttäytymiseen ryhmätyöskentelyssä tapah-

tuvan asioiden työstämisen kautta.  

Keravan vankilassa ryhmätoimintaa järjestetään haastateltavien kertoman perus-

teella osastokohtaisesti ja tarjonnassa sekä ryhmien määrässä on vaihtelua. 

Haastateltavat toivat esiin, että ryhmätoimintoja tulisi tarjota tasapuolisemmin kai-

kille vankilatuomiotaan suorittaville. Syyt ryhmätoiminnan vaihtelevalle tarjon-

nalle ja poikkeaville mahdollisuuksille osallistua ryhmiin eivät aineistoa kerätessä 

selvinneet. Haastateltavat näkivät osastojen eroavaisuudet selkeinä, jonka 

vuoksi myös kokemukset autetuksi tulemisesta vaihtelivat.   

 

 Vertaistuki 

 

Haastatelluilla ja lomakekyselyyn vastanneilla vangeilla oli monia näkemyksiä ja 

kokemuksia vertaistuesta Keravan vankilassa. Heidän vastauksissaan ja kerto-

muksissaan korostui vankien keskinäinen arkinen kanssakäyminen sekä vapaa-

ajan toimintoihin liittyvä vuorovaikutus, joiden koettiin olevan tärkeitä vertaistuen 
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muotoja. Heillä oli myös näkemyksiä ja kokemuksia vertaistuesta vankilan ryh-

mätoiminnan myötä. Vertaistukitoimintaa pidettiin olennaisena vankeusajan mie-

len hyvinvointia tukevana ja edistävänä tekijänä. Osa osallistuneista käsitti ver-

taistuen olevan tukea, jota vankilan ohjaajilta ja henkilökunnalta saa. Keskustelu 

muiden, samantyyppisissä tilanteissa olevien vankien kanssa miellettiin tärkeäksi 

vertaistuelliseksi vuorovaikutukseksi. Elämänhallinnallisten haasteiden ja kun-

toutuskokemusten jakaminen nähtiin tärkeänä. 

 

Vertaistukitoimintaan liittyen aineistossa ilmeni myös toiveita tulevaisuudelle. 

Osa haastatelluista vangeista koki, että varsinaista järjestettyä vertaistukitoimin-

taa ei Keravan vankilassa näy. He toivat esiin, että toiminnasta tiedottaminen on 

puutteellista, ja vain osa pääsee tai ylipäätään ymmärtää hakeutua toiminnan pii-

riin. Haastateltavat esittivät toivomuksen paremmasta tarjolla olevasta toimin-

nasta tiedottamisesta sekä osastosta riippumattomista, tasaväkisemmistä mah-

dollisuuksista osallistua mielen hyvinvointia tukevaan vertaistukitoimintaan. 

Oman osaston merkitystä vertaistuen ilmenemisessä tuotiin esiin.  

  

Meillon ainakin täs osastolla semmonen meininki, että kaikki tulee 
hyvin juttuun, ja niinku ihan täs arjes yritetään auttaa toisii, 
ja niinku silleen puhuu järkee vähän niinku toisilleen, 
että niinku mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehä. Kyl tääl saa 
silleen tukee muiltakii vangeilta. Just kun ollaan samas venees ni, 
pystyy jotenki auttaa muitaki (7.2. 2020, hlö1).   

 

Jaettu huumori tuki ja edisti haastateltujen mielenterveyttä. Vertaistuen kokemuk-

set muilta vangeilta kirkastivat ajatusta myös päihteettömyyden suuntaan. 

 

Et sit on alkanu miettiin, et niinku jos täälläki voi olla noi haus-
kaa ni sit siviiliskin, et sit ku vapautuu ni miksei sit vois olla vielä 
hauskempaa et ei siihen tarvii niinku päihteit niinku. Et voi olla oi-
keest kivaa välil (7.2. 2020, hlö1).  
 

Mielekkyyttä vertaistukitoiminnassa lisäisi haastateltavien mukaan se, että toi-

mintaa ohjaamassa olisi samantapaisia kokemuksia läpikäynyt henkilö, jolla on 

syvempää ymmärrystä päihde- ja mielenterveysongelmista, rikollisuudesta ja 

vankeudesta. Kokemusasiantuntijuutta arvostettiin ja toivottiin toimintaan lisää.  
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Haastatellut vangit toivat esiin myös muiden vankien auttamisen ja neuvomisen 

erinäisissä vankilan arkisissa asioissa yhtenä tärkeänä vertaistuen muotona. Ar-

kisella esimerkillä kuvattiin tyypillistä tilannetta, jossa vankien keskinäinen ver-

taistuki ja toisen tukeminen ilmenevät.  

 

Niin tota, kyl siis jos oli suomeks sanottuna paska fiilis, niin kyl me 
jätkien kaa pysty juttelemaan ja sit jos ne näki et on 
huono päivä, niin kyl ne tuli kysyy, et hei mikä on? 
et tota… sit mentiin vaikka lenkille tai grillattiin tai jotain muuta 
(12.3. 2020, hlö2).  

 

Vankilan työtoimintaa pidettiin myös otollisena ja olennaisena paikkana vertais-

tuelliselle vuorovaikutukselle.  

  

 

 Ammatillinen tuki 

 

Ammatillinen tuki ja keskusteluapu koettiin merkityksellisinä tukimuotoina vanki-

lassa, ja niiden katsottiin parhaimmillaan toteutuvan silloin, kun ne tukevat tar-

peenmukaisesti eri tilanteissa.  

Et ois sellasii ammatti-ihmisiä jonka kans vois vapaasti keskustella 
(7.2. 2020, hlö3). 
 

Aineistosta ilmeni, että haastateltavat kokivat ammattilaisilta saadun tuen ja avun 

liittyvän vahvasti kasvokkaiseen kohtaamiseen ja avoimeen keskusteluun. Kui-

tenkin vuorovaikutustilanteet vankilan henkilökunnan kanssa muodostavat tulok-

sissa oman kategoriansa, ”Vuorovaikutus vankilan henkilökunnan kanssa”. Am-

matillinen tuki -kategoriaan valikoituivat muun muassa ne tuki-, ohjaus-, hoito- ja 

auttamistilanteet, joissa rikostuomiota suorittavan asioita selvitettiin jonkun van-

kilan ammattilaisen kanssa yhteistyössä. Kategoriaan sisällytettiin esimerkiksi 

ammattilaisen tuki silloin, kun tehtiin vankeusajan ja vapautumisen jälkeisiä suun-

nitelmia, hoidettiin vangin terveyttä ja tuettiin päihteidenkäytön kysymyksissä.  

 

Haastateltavat kokivat tarpeelliseksi keskusteluavun mahdollisuuden ja erityisesti 
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terapeuttisen työskentelyn ammattilaisen, kuten vankilan psykologin vastaan-

otolla:  

Mä itekkin varmaan sentyyppistä kaipaisin koska ehkä kun noista 
mielenterveysasioista puhutaan, niin ehkä siihen liittyen ei oo sem-
mosta oikeanlaista keskusteluapua (7.2. 2020, hlö3).  

 

Haastateltavat toivat esiin, ettei tämän tyyppiseen apuun liittyvistä mahdollisuuk-

sista kerrota vankilassa tai niiden saanti on epäselvää. Vankilan ulkopuolisen 

keskusteluavun mahdollisuuden koettiin olevan merkittävä luottamuksellisen 

keskusteluavun muoto. Aineistosta ilmeni, että edellä mainitut tukimuodot tukisi-

vat ja edistäisivät vankien mielenterveyttä.   

 

Haastateltavat kertoivat saaneensa vankeusaikana Keravalla tukea päihteiden-

käyttöön liittyvien ongelmien käsittelyyn, mutta lisätukea päihteidenkäytön hallin-

taan ja ylipäätään päihdetyön laadun parantamista toivottiin. Tarkempaa määrit-

telyä toivotulle laadulle ei kuitenkaan haastattelujen aikana ilmennyt. 

 

Kokemukset ja näkemykset Keravan vankilan terveyspalvelujen riittämättömyy-

destä ilmenivät haastateltavien kertomana joko niin, ettei tarvittua terveyspalve-

lua ollut saatu tai niin, ettei omiin tarpeisiin riittäväksi koettua lääkehoitoa ollut 

saatavilla. Myös lomakekyselyn aineistosta ilmeni toistuvasti tarve parempiin 

vankeusajan terveyspalveluihin.  

 

Haastateltavat olivat tyytyväisiä oman osaston ohjaajan kanssa työskentelyyn. 

Sekä teemahaastattelu- että lomakekyselyaineistossa ohjaajan tuen merkitys 

näyttäytyi merkittävänä ammatillisena tukena ja tärkeänä vuorovaikutuksellisena 

kanssakäymisenä.  
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 Vuorovaikutus vankilan henkilökunnan kanssa 

  

Vuorovaikutus vankilan henkilökunnan kanssa -kategoriassa käsitetään henkilö-

kunnaksi kaikki Keravan vankilassa vankien kanssa työskentelevät. Aineistosta 

ilmeni, että vankien ja vankilan työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen tapa 

vaihteli. Vuorovaikutuksentyyliin vaikutti työntekijän persoona ja ammattinimike. 

Lisäksi ilmeni, että osa vartijoista käyttäytyi vankeja kohtaan epäasiallisesti. Täl-

löin vartijoiden käytös koettiin ylimieliseksi ja omaa asemaa korostavaksi. Vangit 

pyrkivät välttelemään kanssakäymistä kyseisten vartijoiden kanssa.  

 

Mä toivoisin että… ei asetettaisi ihmisiä mihkään lokeroihin, et vaik, 
onkin tehnyt virheit ja on joutunut tänne vankilaan, mut silti... et meit 
kohdeltais ihan tavallisina ihmisinä ..et kun tääl näkee paljon sitä.. 
tää on vaikee selittää, et oltais vähän jotenkin alempaa kastia tai, et... 
vähän semmost epäasiallist käytöstä tulee monesti, ku käyt kysyyn 
tuolt vartijoilta jotain (7.2. 2020, hlö1). 
   

Haastateltavat toivat kuitenkin esiin, että vankilassa oli myös vartijoita, joiden 

kanssa oli mukava keskustella ja jotka auttoivat tarvittaessa. Erityisen mieleen-

painuvana pidettiin kertaa, jolloin vartija oli pelannut vankien kanssa sählyä. 

Haastateltavat toivoivat lisää tällaista yhteistä toimintaa vankilan henkilökunnan 

kanssa. Lisäksi esitettiin toive, että jokaisella vangilla olisi oma nimetty työnteki-

jänsä, jonka kanssa asioita voisi käsitellä.    

Aineistosta ilmeni pääsääntöisesti positiivisia kokemuksia liittyen vuorovaikutuk-

seen ohjaajien kanssa. Haastateltavat kokivat, että ohjaajilta sai tarvittaessa tu-

kea, ja että heidän oli mahdollista varata aikaa keskusteluihin ohjaajien kanssa. 

Oman osaston ohjaajan kiinnostus heitä ja heidän hyvinvointiansa kohtaan tuntui 

hyvältä. Tämän tyyppisen vuorovaikutuksen mahdollistumista toivottiin myös 

muille osastoille, ja sitä kuvattiin esimerkiksi seuraavanlaisesti: 

Ne ottaa sut ihmisenä. Niin, et ne ottaa sut sellaisena ku oot ja kyllä 
siinä kerääntyy sellainen luottamus, ku niitten kans juttelet ja kaikkee 
ne kyselee sulta eri asioita ja näin, on saanut sellasen yhteyden. Se 
on paljon (7.2. 2020, hlö2).  

Työtoimintaan liittyen aineistosta ilmeni, että työtoimintojen esimiehet kohtelevat 

haastateltavia pääsääntöisesti reilusti ja tasaväkisesti. Haastateltavien mukaan 
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tämä ilmeni esimerkiksi siinä, millä tavalla esimies oli pyytänyt tekemään asioita 

käskemisen sijaan. 

 

 Oma-apu  

 

Rikostuomiota suorittavien mahdollisuudet edistää itse mielen hyvinvointiaan liit-

tyivät keinoihin, joilla omiin haastaviin tunteisiin ja ajatuksiin pystyi vaikuttamaan. 

Nämä keinot koettiin olevan omaan oloon helpottavasti vaikuttavan tekemisen, 

kuten liikunnan tai muun itsestä huolehtimisen kautta tapahtuvaa. Lomakeky-

selyn vastauksista ilmeni myös itsensä kehittämisen muun muassa videoiden ja 

kirjojen avulla olevan keino vaikuttaa omaan mielen hyvinvointiin. Mahdollisuudet 

vaikuttaa omaan unen laatuun nähtiin haastatteluissa myös yhtenä kokonaisval-

taiseen hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. Toisaalta ilmeni kokemus, että nuk-

kuminen vankilaolosuhteissa onnistuu ainoastaan lääkehoidon avulla. 

 

KUVIO 3. Lomakekyselyn tulosten perusteella usea kyselyyn osallistunut oli van-
keusaikana kokenut saaneensa hyvää muutosta aikaan mielen hyvinvointia tu-
kevissa asioissa.  

 

Kaiken kaikkiaan vastuunotto omien asioiden hoitamisessa ja omassa kuntoutu-

misessa oli haastateltavien mukaan olennaisesti mielen hyvinvointiin vaikuttava 

tekijä. Aineiston perusteella näyttää kuitenkin siltä, että usein keinot auttaa ja 

vastaajaa 
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kuntouttaa omaa itseään ovat riippuvaisia vankilan olosuhteista, kuten esimer-

kiksi riittävistä mahdollisuuksista liikunnalliseen tekemiseen. Liikunta esiintyi 

haastatteluaineistossa kauttaaltaan merkittävänä keinona vaikuttaa omaan hy-

vinvointiin ja jaksamiseen. Haastatteluaineiston kokoamisen aikaan mahdollisuu-

det liikunnan harrastamiseen toivottiin säilytettävän vähintäänkin samantasoisina 

tai niitä parannettavan. Muita vankilan olosuhteissa omaa hyvinvointia mahdollis-

tavia oma-avullisia tekijöitä on kuvattu tarkemmin kokoavan kategorian “Vankilan 

ympäristö ja puitteet” -kohdassa.  

 

 Sosiaaliset suhteet  

 

Sosiaaliset suhteet koettiin haastateltujen ja lomakekyselyyn vastanneiden kes-

kuudessa yhtenä tärkeimmistä mielenterveyteen positiivisesti vaikuttavista teki-

jöistä vankeusaikana. Toiveita ilmeni muun muassa läheistapaamisten suhteen: 

toivottiin, että läheistapaamisia olisi enemmän, ne olisivat kestoltaan pidempiä, 

ja niihin liittyvät järjestelyt olisivat vapaampia erinäisistä rajoituksista. Lomakeky-

selyn vastauksista ilmeni merkityksellisenä erityisesti yhteydenpito läheisten 

kanssa puhelimella.  

 

Haastateltavat kokivat läheistensä vierailun vankilassa omalla tavallaan vaike-

aksi ja puolin ja toisin hankalia tunteita herättäväksi, mutta toisaalta vierailujen 

ajateltiin herättävän itsessä ajatuksen henkilökohtaisesta muutoksesta parem-

paan. Tähän näkemykseen elämäntyylin muutoksesta liitettiin se, että on tärkeää, 

kun läheiset ja itse huomaa välillä myös positiivisia muutoksia itsessään, ajatte-

lussaan ja tavassaan toimia. 

 

Perheen ja läheisten merkitys korostui aineistossa. Kokemus siitä, että on arvo-

kas läheisille ihmisille, koettiin erityisen tärkeänä ja mielenterveyttä tukevana ja 

edistävänä asiana. Haastateltujen kertomuksissa esiintyi ajatus, että he haluavat 

olla läheistensä arvostuksen arvoisia ja huolehtia läheissuhteiden hyvinvoinnista. 

Oli kokemus, että yhteydenpito läheisiin luo myös hyödyllisyyden tunnetta. 
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Et se vaikka et voi soittaa, jonkun kanssa voi jutella. Sit mulle pys-
tyy soittaan jos vaikka mun vaimolle tai perheellä on jotain. Mä pys-
tyn jutella niiden kaa. Tapaamiset on paljon helpom-
pii, mä voin nähä niitä kuukausittain… Mua ei vaan säilötä johon-
kin paikkaan  vaan mää pystyn sitä vuorovaikutusta harrastaan per-
heen kans että, se on… tuntee itsensä hyödyllisemmäks silloin 
(12.3. 2020, hlö1).   

   

Yksi haastatelluista vangeista toi erityisesti esiin, että on katkaissut yhteydet kaik-

kiin kavereihin, jotta kuntoutus ja vankeusaika sekä lomat sujuisivat harmitto-

mammin sekä tie tulevaisuuden rikoksettomuuteen, päihteettömyyteen ja van-

keudesta pois pysymiseen voisi olla tasaisempi: 

 

Mä oon niinku katkassu reilu vuos sitten kaikki yhteydet kaik-
kiin, mullon ollu pelkkii niinku rikolliskavereita, kamapii-
reistä, mä oon laittanu sim-kortit poikki, puhelimet netit, poistanu fa-
cebookit, kaikki ja sen koommin en oo ollu yhteenkään ihmi-
seen yhteydes (7.2. 2020, hlö3).   

  

Aineistosta ilmeni, että mikäli vangeilla oli siviilissä asiat ja tukiverkostot kohtalai-

sen hyvin järjestyksessä, tämä tuki osaltaan myös vankeusajan mielen hyvinvoin-

tia.  

 

Aineistosta ilmeni myös toive mahdollisuudelle kehittää järjestäytynyttä ja vaikut-

tavaa toimintaa muiden vankien kanssa. Tätä perusteltiin sillä, että vangeille pi-

täisi olla mahdollista voida järjestää tällaista toimintaa, jossa pääsisi vaikutta-

maan vankien asioihin ja voisi järjestää tilaisuuksia.  

  

Haastatellut vangit kokivat Keravan vankilassa perhesuhteiden ylläpitämiseksi 

saatavan tuen riittämättömäksi. Tämä vaikutti heikentävästi heidän mielenter-

veyteensä. Vangit kertoivat kokemuksistaan, että heidän kanssakäymistä läheis-

tensä kanssa rajataan tarpeettomasti esimerkiksi siten, että lomia evätään heidän 

mielestään kyseenalaisin perustein.  

 

Ja sitte kun haetaan lomia esimerkiks perhesyihin, niin sitte niitä 
evätään perusteilla, että lapset voi tulla tänne tapaamaan… jus-
tiin semmonen et mä oon nyt hakenut sunnuntaille lomaa tärkeästä 
syystä et mä pääsisin mun lähiomaisen synttäreille, ja mä sain sen 
just hylkäyksenä sen takia että mulla aukee lomakausi ja siihen oli 
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justiinsa perusteita, että lapset voi tulla tänne tapaamaan (27.2. 
2020, hlö 2).   

 

Vastavuoroisesti tuli esiin sekin näkökulma, ettei välttämättä haluta nähdä omia 

lapsia vankilassa, sillä ei haluta näyttää heille itseään vankilaympäristössä.  

 

Lapset ovat haastateltaville merkittävä vankeusajan voimavara, heidän hyvin-

vointinsa ensisijaisen tärkeää, ja yhteydenpito heihin puhelimitse auttaa tuke-

maan mielen hyvinvointia. Soittaminen tai tekstiviestin laittaminen kavereille ko-

ettiin myös nopeana tapana tukea omaa mielen hyvinvointia. 

 

Liittyen sosiaaliseen kanssakäymiseen vankien kesken toivottiin myös lisää ryh-

mäliikuntaa, jolla ajateltiin olevan potentiaalinen positiivinen vaikutus vankien 

keskinäiseen vuorovaikutukseen. Esiintyi tarve yhdessä tekemisen lisäämiseen 

ja nimenomaan liikunnan merkeissä: 

 
Liikunta on mun mielestä semmonen, jota vois tääl lisätä… var-
maan jotain tollosta ryhmä, niin sitten olis toi toi, mikä se on… ryh-
mähenkikin parempi. Me joudutaan kuitenkin aika tiiviisti ole-
maan tääll kaikki yhdessä ja tulla toimeen ja yrittää.  Se just, 
et sais olla…tehdä enemmän yhdessä vaikka (27.2. 2020, hlö3).   

  

Myös saunaan pääsemisen merkitys vankeusajan mielen hyvinvointia edistävänä 

tekijänä ilmaistiin. Saunaa pidettiin otollisena paikkana sosiaaliselle kanssakäy-

miselle muiden vankien kanssa. 

 

Kuten luvussa 5.3 vertaistuellisessa mielessä, arkinen keskustelu ja ajanvietto 

muiden vankien kanssa koettiin tärkeänä osana sosiaalisia suhteita ja niiden vai-

kutusta vankeusajan mielenterveyteen pidettiin oleellisena. Haastateltavien toi-

veissa esiintyi myös paremmat mahdollisuudet vankilan ulkopuoliseen kanssa-

käymiseen, esimerkiksi, että pääsisi käymään kaupassa säännöllisesti, näkisi si-

viilielämää ja olisi parempi mahdollisuus vuorovaikutukseen vankilan ulkopuolis-

ten ihmisten kanssa. Tämän nähtiin voivan edesauttaa vahvempaa yhteenkuulu-

vuutta “normaaliin” ulkopuoliseen yhteisöön ja tältä osin voivan tukea mielen hy-

vinvointia.  
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Muiden vankien arkisissa askareissa avustamisen koettiin myös olevan keskinäi-

sen sosiaalisen kanssakäymisen yksi tärkeä muoto. Toisten avustaminen itselle 

helpoissa toiminnoissa, kuten esimerkiksi pyykin pesemisessä, nähtiin merkityk-

sellisenä ja myös omaa hyödyllisyyden tunnetta lisäävänä asiana. 

  

Läheistapaamisista toivottiin pidempiä ja vapaamuotoisempia ja haastateltavat 

toivat toistuvasti esiin, että osastotapaamiset ovat turhan rajattuja ja tapaamis-

aika on liian lyhyt. 

  

No noh, meillähän on tosi rajattua toi, meil on viikonloppuisin tapaa-
misia ainoastaan yksi tunti kumpanakin päivänä. Me ollaan kui-
teski muka avotalossa, niin osaishan se kohtuullista , että ne ois in-
himilliset ne tapaamishetket, esimerkiksi että me saatais tuoda ta-
paajalle vaikka jotain syötävää, juotavaa, kahvia, pullaa. Tai toisin 
päin, että tapaaja saa tuoda sille tapaamishetkell. Se tapaami-
nen olis vaikka vähän pitempi tapaamishetki ja sais olla vaik, jossain 
tässä ulkona (27.2. 2020, hlö3).   

  

Loma- ja läheistapaamisjärjestelyt erityisesti olivat haastatelluille vangeille olen-

naisia mielen hyvinvointia tukevia asioita, joihin Keravan vankilan tulisi heidän 

mukaansa panostaa lisää. 

   

 

  Yksinäisyys 

 

Vangit kuvasivat yksinäisyyden tunteitaan eri näkökulmista. Heillä oli kokemuksia 

aika ajoin merkittävästäkin yksinäisyydestä huolimatta siitä, että muita ihmisiä oli 

paljon ympärillä. Haastateltavat toivat esiin, että lähes jokaisella heistä oli van-

keusaikana yksinäisyyden kokemuksia, koska eivät päässeet näkemään ystäviä 

ja perhettä riittävän usein. Tämän koettiin vaikuttavan heikentävästi mielen hy-

vinvointiin. Kuitenkin sen, että perheen jäsenten kanssa oli mahdollista olla sään-

nöllisesti puhelimitse yhteydessä, katsottiin helpottavan yksinäisyyden tunteita 

huomattavasti.  

 

Vankilan profiilin merkitys tuotiin myös esiin ja nimenomaan se, että avovanki-

lassa yksinäisyyden tunteet koettiin vähäisempinä kuin suljetussa vankilassa.  
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Varmaan kyl jokainen niinku vankilas kokee yksinäisyyttä, et ku ei 
pääse sinne näkeen niit ystäviä tai perhettä riittävän usein. Mut siis 
vähemmän tääl avovankilas, ku tuol suljetus (7.2. 2020, hlö1).   

 

Yksinäisyyttä koettiin huolimatta siitä, että vankilassa oli tuttuja. Muiden seura ei 

vastannut läheisten tai sukulaisten läsnäolon tarpeeseen. Toisaalta oli kokemuk-

sia siitä, että yksinkin voi viihtyä hyvin, ja aiemmin siviilissäkin oli totuttu olemaan 

itsekseen. Ihmisten ympärillä olon kuvailtiin auttavan yksinäisyyteen osittain.    

  

Mutta kyllähän se nyt aika ajoin tulee väkisinkin mieleen et ei oo ke-
tään kelle soittaa, tai no on tietyst vanhemmat, veli ja tol-
leen niinku perhe, mut kavereita (7.2. 2020, hlö3).   

   

Yksinäisyyden tunteiden käsittely oli saattanut jäädä vähäisemmälle huomiolle 

verrattuna muiden haasteiden ja ongelmien työstämiseen. Yksinäisyyden koke-

muksia kuvailtiin myös tuomion suorittamisen ja siihen liittyvien asioiden ja he-

ränneiden ajatusten myötä.  

  

On se välillä yksinäistä, kukaan muu ei voi ottaa sun tuomiota tai liit-
tyä siihen…. Siinä pitää kuitenkin olla se, vois jopa sanoo yksi-
lön vastuu, kun on mokannut niin kyl sen pitääkin olla välillä vähän 
yksinäistä (12.3. 2020, hlö1).    

  

Yksinäisyyden ajateltiin myös olevan normaali osa elämää, varsinkin vankeus-

olosuhteissa, eikä sen vaikutuksia mielenterveydelle tästä syystä nähty yksin-

omaan synkän negatiivisesti. Toisaalta vankeusajan yksinäisyydestä ei välttä-

mättä ollut osalla haastateltavista lainkaan kokemusta.    

  

  

 Itsetuntemus 

 

Omien asioiden käsittelyn opetteleminen ilman päihteitä ja ylipäätään itsestään 

uusien asioiden oppiminen olivat asioita, joita haastateltavat vangit liittivät itse-

tuntemukseen. Vankeuteen johtaneiden asioiden työstäminen ja elämänhallin-

nan opettelu siviiliin siirtymistä ajatellen ilmenivät toistuvasti haastateltavien ker-
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tomuksissa. Asioiden käsitteleminen ja työstäminen selvin päin oli ennestään vie-

rasta, mutta vankeuden aikana oli opeteltu käsittelemään asioita päihteettömästi, 

ja tällä oli ollut suotuisia vaikutuksia mielen hyvinvoinnille. Uusien puolien löytä-

minen itsestä asioiden työstämisen kautta, ja tämän myötä tapahtunut itsetunte-

muksen lisääntyminen nähtiin huomionarvoisina seikkoina.  

  

Nyt on pikkuhiljaa, nyt on kaikki paremmin, niin hyvin kuin linnassa 
voi olla. Ja sitten työstänyt sitä asiaa, oppinut tuntee itsensä parem-
min (7.2. 2020, hlö2).   

 

Vankilaan johtaneiden asioiden työstämistä pidettiin erityisen tärkeänä, jotta jat-

kossa elämän käännekohdissa olisi kykeneväinen tekemään toisenlaisia päätök-

siä.  

 

Syyllisyys ja syyllisyyden tunteiden käsittely ilmenivät vankien kertomuksissa. 

Syyllisyyden tunteita käsiteltiin ja työstettiin itsekseen omissa oloissaan sekä Ju-

malan kanssa. Näiden keinojen kautta koettiin, että itsetuntemus ja mielen hyvin-

vointi vahvistuivat.   

 

Haastateltavat kokivat, että jos vankeuden ja elämän ongelmien taustalla olevia 

asioita ei ollenkaan työstä ennen siviiliin lähtemistä, oppimista ei pääse tapahtu-

maan.  

 

Ethän sä opi siinä mitään, jos sä vaan istut sun tuomion ja lähdet si-
viiliin. Et sä oo työstänyt sitä asiaa mikä sul on taustalla (7.2. 
2020, hlö2).   
 

Asioista avoimesti puhumaan oppimista ja tehtyjen asioiden ja menneen reflek-

toimista pidettiin erittäin tärkeinä asioina myös siviiliin palaamista ajatellen. Van-

keuteen johtaneiden asioiden työstämisen tärkeyttä korostettiin nimenomaan täh-

däten siihen, että tulevaisuudessa pysyisi kaidalla polulla, ja että mielen hyvin-

vointi olisi paremmalla tasolla. Yksi haastateltavista korosti erityisesti näkemys-

tään, ettei lääkehoito auta vaan asioiden työstäminen:   

 

Ottaa sen tuskan minkä se tuo ja käy sen läpi, ei se auta et tungetaan 
turpa täyteen pillereitä (27.2. 2020, hlö1).  
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 Elämänkatsomus 

 

Elämänkatsomuksesta muodostui oma kategoriansa sen erityispiirteiden ja haas-

tateltavien kokemusten perusteella. Aineistosta ilmeni, että osalle vangeista us-

konto on tärkeä osa omaa elämänkatsomuksellisuutta. Elämänkatsomuksellisia 

näkökulmia esitettiin haastatteluissa vain muutamia, eikä lomakekyselyn vas-

tauksissa ollenkaan. On oletettavaa, että ne haastateltavat, jotka aiheen toivat 

esille, pitävät sitä merkittävänä.  

 

Uskonnon vaikutus omaan elämään koettiin ainoastaan positiivisena. Hengelli-

syyden näkökulma ilmeni merkittävänä omaan elämään apua ja lohtua tuovana 

asiana. Uskonnolla nähtiin näin olevan vaikutusta henkilökohtaisena apuna ja 

mielenterveyttä tukevana tekijänä. Keravan vankilassa rikostuomiota suorittavien 

mahdollisuus toteuttaa omaa hengellisyyttään koettiin vähäisenä.  

 

Jos mä ajattelen laajemmin, niin esimerkiks monille on uskonto tär-
kee. Niin täällä pitäis olla kaikille mahollisuus harjoittaa sitä omaa 
uskontoo siinä mielessä että täältä esimerkiks pitäis päästä kirkkoon 
(27.2. 2020, hlö2). 

 

Yleisesti ajateltiin, että valinnanvapaus toteuttaa tarpeellisena katsomaansa elä-

mänkatsomusta on tekijä, jolla on vaikutusta jaksamiseen ja hyvinvointiin. Elä-

mänkatsomus aiheena oli haastatteluissa harvinainen, mutta sitäkin merkittä-

vämpi. Näin ollen näyttäisi siltä, että hengellisen osallisuuden mahdollisuuksia 

kannattaa Keravan vankilassa edistää mielenterveyttä tukevana juuri niiden van-

kien kohdalla, joille aihe on merkityksellinen. 

 

 

 Vankilan ympäristö ja puitteet 

 

Tässä kappaleessa on yhdistetty kokoavat kategoriat: vankilan ympäristö ja puit-

teet sekä nukkumisen merkitys. Nämä asiat olivat haastateltavien puheissa si-

doksissa toisiinsa, ja vankilan ympäristön sekä puitteiden koettiin vaikuttavan 
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nukkumisen onnistumiseen ja unen laatuun. Haastateltavat toivoivat, että vanki-

lan asumistiloja sekä nukkumisoloja parannettaisiin. Tällä hetkellä vankilan sisäil-

man ja patjojen laadun koettiin heikentävän unenlaatua. Tuotiin ilmi tarvetta tur-

vautua unilääkkeisiin, jotta nukkuminen onnistuisi, mikä nähtiin negatiivisena 

asiana. Toisaalta oli kokemusta, että unen laatu oli kohentunut vankeusaikana. 

Aineistosta ilmeni, että vankilan ruuan laadussa sekä sen ravintopitoisuudessa 

oli parannettavaa. Siitä toivottiin nykyistä monipuolisempaa ja ravitsevampaa, 

sillä moni vanki tekee työtoiminnassa fyysisesti raskasta työtä. Tähän liittyen toi-

vottiin myös mahdollisuutta saada vitamiinivalmisteita käyttöön. 

Ulkoilumahdollisuudet koettiin positiiviseksi, koska ne tarjosivat vankilan arkeen 

vaihtelua sekä edistivät fyysistä hyvinvointia. Liikuntatilojen tärkeys korostui ai-

neistossa. Esiintyi huolta Keravan uuden vankilan liikuntamahdollisuuksista.  

Kun tulee toi uus rakennus, niin sinne ei tule punttisalia. Se jos joku 
on kummiskin vangeille tärkee, siin saa ainakin pidettyä päänsä ka-
sassa. Energianpurkauskeinoja... (27.2.2020, hlö1)   

 
 
Haastateltavat esittivät toiveita olosuhteiden ja fyysisen hyvinvoinnin kohenta-

miseksi. Ilmaistiin esimerkiksi toive ja tarve mahdollisuuteen älypuhelimen ja in-

ternetin käyttöön tarvittavin rajoituksin. 

 

 

 Tulevaisuus 

 

Tulevaisuus -kategoria muodostui haastateltavien tulevaisuuteen liittyvistä suun-

nitelmista ja toiveista. Suunnitelmat liittyivät usein haastateltavien haluun hoitaa 

omia asioitaan niin, ettei vankilatuomioita enää tulisi. Päihteettömyys sekä am-

matin ja työpaikan hankkiminen olivat haastateltavilla esimerkkejä tulevaisuuteen 

liittyvistä suunnitelmista.   

 

Tulevaisuuteen liittyen aineistossa ilmeni näkemyksiä toiveikkuudesta. Toiveik-

kuuden kokemus yhdistettiin asioiden sujumiseen toivotulla tavalla: jokainen 
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haastateltavista toi esille siviiliin siirtymisen merkityksen tulevaisuudessa ja sivii-

lielämään liittyviä suunnitelmia. Myös läheisten roolin merkitystä vankeuden jäl-

keisessä elämässä painotettiin, sekä vanhemmuuden jatkumista kokonaisvaltai-

sempana vankilassaolon jälkeen.  

 

Aineistosta ilmeni toistuvasti toive vapautumisen jälkeisen elämän rakentamiselle 

vähitellen jo tuomion suorittamisen aikana, ja tähän toivottiin ammatillista tukea. 

Korostettiin vankilan mahdollisuutta vaikuttaa tuomion suorittamisen jälkeiseen 

arkeen hyvin olennaisestikin, esimerkiksi tiettyyn kuntoutuspalveluun etenemi-

sessä. Haastateltavat eivät kuitenkaan poissulkeneet omaa osuuttaan tulevai-

suuden rakentamisessa. Vankeusajan katsottiin poikkeuksetta olevan mahdolli-

suus myös oman toiminnan muutokseen, asioiden työstämiseen sekä hyödylli-

seen tekemiseen, jonka kautta muutoksen mahdollisuus tukevaisuutta koskien 

on mahdollista. Yhden haastateltavan tulevaisuuden toive liittyi myös tuomion 

suorittamiseen WOP-osastolla, jonka koki tukevan tulevaisuuden suunnitelmi-

aan.  

 

Nyt vähän avartui toi näkökenttä, ett nyt niikö haluu oikeesti sella-
sesta   muutosta. Kyllä tää riittää, tää on viides kerta, nuori kaveri 
(7.2. 2020, hlö2).  

 

Hyvin usein tulevaisuuden suunnitelmat ilmenivät aineistossa ns. tavanomaisiin 

arkeen kuuluviin asioihin, kuten työllistymiseen, kouluttautumiseen, taloudelli-

seen pärjäämiseen sekä ylipäätään kuntoutumiseen liittyen. Tulevaisuuden toi-

veisiin sisältyivät vahvasti muut ihmiset ja sosiaalinen elämä, kuten unelma 

omasta perheestä ja/tai parisuhteesta, ja toisaalta entisen sosiaalisen elämän 

poissulkeminen tulevasta. Toisaalta ilmeni myös, että lähin tukiverkosto siviilissä 

saattoi olla hyvin ohut eikä välttämättä riittävä tukemaan arjen järjestämisessä ja 

motivaation ylläpitämisessä, esimerkiksi koulun tai työssäkäynnin suhteen. 

 

Toiveikkuus liittyi haastateltavien puheessa useimmiten toteutettavissa oleviin, 

perinteisiin yhteiskunnallisiin arvoihin epärealististen tai sattumanvaraisten haa-

veiden sijasta. Toiveikkuuden tunteen voidaan aineiston perusteella olettaa tuke-

van jaksamista vankeusaikana, ja näin ollen olettaa vaikuttavan rikostuomiota 
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suorittavan mielenterveyden kokemukseen. Mielenterveyden haasteista keskus-

teleminen ja asioiden “purkaminen” oli keino vaikuttaa myös vapautumisen jälkei-

seen elämään: pärjäämiseen ja menestymismahdollisuuksiin eri tavoin.  

 

 

 

 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Aiemmassa luvussa esitellyt tutkimustulokset kuvaavat Keravan vankilassa rikos-

tuomiota suorittavien näkemyksiä ja kokemuksia niistä tekijöistä, jotka tukevat ja 

edistävät vankien mielenterveyttä Keravan vankilassa. Lisäksi tuloksista ilmenee 

tekijöitä, joita huomioimalla Keravan vankilassa voitaisiin tukea ja edistää vankien 

mielenterveyttä paremmin. Johtopäätöksissä kuvaamme tuloksia tiivistetymmin 

peilaten niitä tutkimuskysymyksiimme sekä taustalla vaikuttavaan teoriatietoon.  

 

 

 Mielenterveyttä tukevat ja edistävät tekijät Keravan vankilassa 

 

Tutkimuksemme osoittaa, että ammatillinen tuki on merkityksellinen ja tarpeelli-

nen tukimuoto rikostuomiota suorittavien mielenterveyden ylläpitämisessä ja 

edistämisessä. Erityisesti oman osaston ohjaajan kanssa tapahtuva vuorovaiku-

tus on tärkeää. Tutkimustuloksemme on yhteneväinen kansainvälisten tutkimus-

tulosten kanssa siitä, että vankien mielen hyvinvointia lisää vankilan henkilökun-

nan kannustavaksi koettu vuorovaikutuksen tapa heitä kohtaan (Durcan 2008, 

59; Frank Terry, Praetorius & Nordberg 2018, 62 – 63). Oleellista on, että vankilan 

henkilökunnan ja vankien välille syntyy aitoa vuorovaikutusta. Henkilökunnan 

osalta tämä tarkoittaa valvonnan ja kontrollin lisäksi kiinnostuksen, välittämisen 

sekä huomioimisen osoittamista vankeja kohtaan (Shapland ym. 2012, 48; Lewis 

2014, 168). Nämä vuorovaikutukselliset tilanteet vankilan henkilökunnan kanssa 

vaikuttavat vangin identiteettiin. Merkittävää on, että vankilan henkilökunta näkee 

ihmisen vankileiman takana. Erilaisilla vuorovaikutuksellisilla tilanteilla on vaiku-

tuksensa identiteettiin Holman (1996 ja 1999) mukaan (Valkonen 2007, 36).  
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Erilaiset siirtymät, kuten vankilasta vapautuminen, ovat vangille itselleen identi-

teetin muutosta, joka edellyttää yhdessä rakentamista ja suunnittelua. Identiteetin 

muutoksessa olennaista on se, että saa tukea vuorovaikutuksen kautta taustalla 

toimivalta organisaatiolta (Saari ym. 2020, 230). Näissä vuorovaikutustilanteissa 

on tärkeää, että niissä toteutuu vangin omaehtoisuus. Ammatillinen tuki Keravan 

vankilan erityisohjaajilta ilmeni tuloksissamme tähän liittyen erityisen olennai-

sena.       

 

Ammatillinen tuki lisää vankien toiveikkuutta tulevaisuuden suunnitelmien suh-

teen. Saaren, Eskelisen ja Björklundin (2020, 230) mukaan asiakkaan ja työnte-

kijän välinen vuorovaikutus vaikuttaa myönteisimmillään auttaen asiakasta ete-

nemään ja kohentamaan elämäntilannettaan pysyvästi. Tuloksissamme ilmenee 

samantapaisia asioita. Toiveikkuus ja tulevaisuuden suunnitelmat liittyvät vanki-

lassa saatavilla olevaan tukeen sekä vastuuseen omien asioiden edistämisessä. 

Omaehtoisessa toiminnassa yksilö kokee asian omakseen, koska tekemisen mo-

tivaatio tulee sisäisestä motivaatiosta (Ryan & Deci 2009, 74). 

 

Tutkimustulostemme mukaan omaehtoisuus merkitsee vangeille tarvetta saada 

osallistua ja vaikuttaa oman tulevaisuutensa suunnitteluun sekä omien tavoit-

teidensa määrittämiseen. Aiemman kansainvälisen tutkimuksen tapaan, tutki-

muksemme osoittaa, että vankien ja vankilan henkilökunnan välisissä vuorovai-

kutustilanteissa on tärkeää, että vankilan työntekijät kysyvät vangin omia toiveita 

ja suunnitelmia, eivätkä suunnitelmat ole ulkoapäin valmiiksi määriteltyjä. Van-

kien omaehtoisuus valinnan vapaudessa vaikuttaa positiivisesti heidän hyvin-

vointiinsa. (Van der Kaap-Deeder ym. 2017, 10.)  

 

Sosiaalisista suhteista etenkin perhe- ja läheissuhteiden ylläpitäminen tukee ja 

edistää vankien mielenterveyttä. Tutkimustuloksistamme ilmeni, että mitä vähem-

män rajoitetummat mahdollisuudet vangeilla on pitää yhteyttä ja tavata läheisi-

ään, sitä paremmalla tasolla heidän mielenterveytensä on. Yhteydenpito läheisiin 

ihmisiin myös vähentää vankien yksinäisyyden tunteita. Toisaalta tuloksistamme 

ilmeni, että mahdollisuus yksinäisyyteen ja omaan tilaan voidaan kokea positiivi-

sena asiana ja tämäkin on tärkeää huomioida.  
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Tutkimustulostemme pohjalta voidaan todeta, että vertaistuki tukee vankien mo-

tivaatiota päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen. Ryhmätoiminnassa asioiden 

käsitteleminen mahdollistaa vangeille omien voimavarojen tunnistamista, uuden 

kokeilemista ja lisää heidän keskinäistä luottamustaan. Vankien keskinäisillä so-

siaalisilla suhteilla ja vankilan ryhmätoiminnalla on mielenterveyttä edistävä vai-

kutus vankeusaikana (Kyprianides & Easterbrook 2019, 25). Tutkimustuloksis-

tamme ilmeni, että vankien keskinäisen arjen vuorovaikutuksen sekä ryhmätoi-

minnan vertaistuki on olennainen vankeusajan mielen hyvinvointia tukeva ja edis-

tävä tekijä. Aikaisempi tutkimus tukee tuloksiamme (Tourunen, Kaskela & Weck-

roth 2019, 43).  

 

Itsetuntemuksen lisääntyminen tukee ja edistää merkittävästi vankien mielenter-

veyttä tutkimustulostemme mukaan. Vankeuteen johtaneiden asioiden käsittele-

minen on merkityksellinen, päihteetöntä ja rikoksetonta tulevaisuutta kohti suun-

taava prosessi. Kuntouttavien ryhmätoimintojen, kuten päihdekuntoutusryhmien, 

on todettu osallistujien näkökulmasta olevan heidän polkuaan eteenpäin vieviä 

(Tourunen ym. 2019, 40) ja tutkimuksemme tulokset ovat samansuuntaisia.   

 

Itselle merkityksellinen toiminta tukee ja edistää vankien mielenterveyttä. Tutki-

mustuloksemme ovat yhteneväisiä aiemmin tehdyn tutkimuksen kanssa (Durcan 

2008, 57). Tekemisen kautta vangeille mahdollistuu onnistumisen ja hyödyllisyy-

den kokemuksia, jotka vahvistavat heidän kokemustaan omasta kyvykkyydes-

tään. Decin ja Ryanin (2017, 86) mukaan yksilön kokemus omasta kyvykkyydes-

tään vaikuttaa positiivisesti koettuun elämäntyytyväisyyteen, ja tämä oli havaitta-

vissa myös tuloksissamme. 

Tutkimustuloksistamme ilmeni, että mahdollisuudet vaikuttaa itse omaan mielen 

hyvinvointiinsa ovat kytköksissä vankilan olosuhteisiin. Omasta terveydestä huo-

lehtiminen liittyy erityisesti fyysisen kunnon ylläpitämiseen sekä riittävästä levosta 

huolehtimiseen. Mikäli tilat ja puitteet ovat vankien itsensä mielestä riittäviä esi-

merkiksi liikunnan ja muun mielekkään tekemisen mahdollisuuksiin, koettu mie-

len hyvinvointi on parempi. Vankien mielenterveyden kannalta tärkeää on, että 

vankilan alueella saa liikkua mahdollisimman vapaasti. Vankilan työtoimintaan 

osallistuminen tai opiskelu mahdollistaa omaehtoisuutta liikkumisessa vankilan 
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ulkopuolellakin ja sillä on suuri merkitys vankien mielen hyvinvoinnille. Hengelli-

syyden ja elämänkatsomuksen toteuttamisen mahdollisuudet tukevat rikostuo-

miota suorittavien omaehtoisuutta. Tutkimustulostemme mukaan nämä koke-

mukset tuovat vangeille lohtua ja tukevat heidän mielen hyvinvointiaan.  

 

 

 Keinoja vankien mielenterveyden edistämiseksi Keravan vankilassa  

 

Tutkimustulostemme pohjalta voimme tehdä johtopäätöksen, että yhteisöllisyy-

den kokemusta Keravan vankilassa voidaan edistää lisäämällä yhteistä toimintaa 

sekä vankien kesken että vankilan työntekijöiden kanssa. Tutkimustuloksis-

tamme ilmenee, että ryhmätoiminta edistää yhteenkuuluvuuden ja vertaisuuden 

kokemuksia. Vangit tarvitsevat lisää erilaisia ryhmiä ja tasavertaiset mahdollisuu-

det osallistua niihin, koska asioiden työstäminen ryhmässä tukee ja edistää hei-

dän mielenterveyttään. Tuloksemme ovat johdonmukaisia aiempien tutkimustu-

losten kanssa: vankien mielen hyvinvointi on paremmalla tasolla, kun positiivisia 

suhteita ja tukiryhmiä pidetään yllä ja luodaan vankeusaikana (Kyprianides & 

Easterbrook 2019, 25). 

Tutkimustuloksistamme on pääteltävissä, että ammatillista tukea tarvitaan Kera-

van vankilaan enemmän ja helpommin saataville. Terveys - ja psykologipalvelui-

den tulee jatkossa vastata paremmin vankien tarpeisiin. Vangit tarvitsevat enem-

män keskustelutukea, mahdollisuuksia työskennellä oman työntekijän kanssa 

sekä neuvoja ja ohjausta vankeusajan käytännön asioiden järjestämiseksi ja van-

keuden jälkeisen elämän rakentamiseksi.  

Vankilan henkilökunnan suhtautumisella vankeihin on suuri vaikutus vankien 

mielen hyvinvointiin. Vuorovaikutuksen tyyliin vaikuttaa vankilan työntekijän per-

soona ja ammattinimike. Vankien asiallinen ja tasavertainen kohtelu henkilökun-

nan puolelta tukee vankien mielen hyvinvointia. Kun vankilan henkilökunnan käy-

tös vankeja kohtaan on arvostavaa, he ovat myös vangeille helpommin lähestyt-

täviä. 
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Tutkimustulostemme mukaan vangit tarvitsevat lisää tietoa vankilan henkilökun-

nalta siitä, minkälaista vertaistukitoimintaa on tarjolla ja miten toimintaan on mah-

dollista osallistua. Lisäksi vangit haluaisivat itse vaikuttaa siihen, millaista vertais-

tukitoimintaa heille tarjotaan Keravalla. 

 

Tutkimustuloksissamme ilmeni myös näkemyksiä ja kokemuksia yksinäisyyden 

vaikutuksista mielen hyvinvoinnille. Yksinäisyyden katsotaan olevan yksi mielen-

terveyttä heikentävistä riskitekijöistä (Pirkola & Laajasalo 2012, 10). Tutkimustu-

loksemme ovat yhdenmukaisia tämän näkemyksen kanssa.  

 

Vangit tarvitsevat lisää mahdollisuuksia läheistapaamisille vankeusaikana. Lä-

heisten tapaaminen vähentää merkittävästi rikostuomiota suorittavien yksinäisyy-

den tunteita ja tukee heidän mielenterveyttään. Lisäksi vankien mielenterveyttä 

edistäisi, että tapaamisiin liittyviä rajoituksia esimerkiksi tapaamisajan ja -paikan 

suhteen kevennettäisiin.   

 

Vangeille mahdollistuva valinnanvapaus omien hengellisten tarpeiden toteutta-

miseen on tutkimustulostemme mukaan positiivisesti heidän mielenterveyteensä 

vaikuttava asia. Puumalan ym. (2015, 101) mukaan valitettavan usea vanki jää 

vaille kaipaamaansa sielunhoidollista tukea. Tutkimustulostemme perusteella 

vangit tarvitsevat enemmän mahdollisuuksia hengellisyyden toteuttamiselle. 

Hengellisyyden mahdollisimman omaehtoiset toteuttamismahdollisuudet on tär-

keää taata Keravan vankilassa rikostuomiota suorittaville, koska ne tukevat ja 

edistävät osaltaan heidän mielenhyvinvointiaan.     

 

Tutkimustuloksemme osoittavat, että vankilan olosuhteisiin liittyen mielen hyvin-

vointia tukisi ja edistäisi vankilan tarjoaman ravinnon monipuolistaminen, asumis-

olosuhteiden parantaminen sekä riittävän hyvät liikuntamahdollisuudet. Jos Ke-

ravan uudessa vankilassa olisi yhtä hyvät tai paremmat liikuntamahdollisuudet 

kuin nykyisessä, tämä voisi tukea ja edistää vankien mielenterveyttä enemmän.  
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 Jatkoehdotuksia vankien mielenterveyden edistämiseksi 

 

Ehdotamme tutkimustulostemme pohjalta, että vangeille tarjottaisiin enemmän 

ammatillista tukea vankeusaikana. Erityisesti oman vastuutyöntekijän kanssa 

työskentelyn lisääminen rikostuomion suorittamisen aikana tukee rikostuomiota 

suorittavan kuntoutumista kokonaisvaltaisemmin ja yksilöllisemmin. Vankien yk-

silöllisiin tarpeisiin vastaavaa psykososiaalista kuntoutusta, kuten vankilapsyko-

login palvelua, tulee olla saatavilla aiempaa enemmän ja matalammalla kynnyk-

sellä.  

 

Psykososiaalisen tuen lisäksi merkittävää on vankien ja vankilan työntekijöiden 

välinen vuorovaikutus. Tutkimustuloksemme osoittaa välittävän, hyväksyvän ja 

autonomiaa tukevan vuorovaikutuksen edistävän vankien mielen hyvinvointia. 

Vankilan henkilökunnan vuorovaikutustaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen ovat 

edellytyksiä toimivalle vuorovaikutukselle vankien kanssa. 

Aikaisemmin tehty selvitys vankielämän laadusta (Linderborg ym. 2012, 52) tu-

kee tutkimustulostamme vankien saamista terveyspalveluista. Koska tutkimustu-

lostemme mukaan terveyspalvelut eivät ole vankien näkökulmasta riittäviä ja tar-

peenmukaisia, niihin tulee kiinnittää huomiota ja resursoida jatkossa enemmän.  

Vankilan asuinolojen sekä tarjolla olevan ruoan laadun parantaminen on tutki-

mustulostemme mukaan tärkeää. Näiden asioiden huomioiminen vaikuttaa posi-

tiivisesti vankien hyvinvointiin, ja sitä kautta heidän mielenterveyteensä.  

Vankien tasavertaista mahdollisuutta osallistua erilaisiin ryhmiin tulee lisätä osas-

tosta riippumatta. Tämä lisää myös vertaistuen kokemuksia ja siten edistää van-

kien mielenterveyttä yhä paremmin. Ryhmätoiminnassa opittujen menetelmien ja 

saadun tuen kautta vankien keskinäiset emotionaaliset jännitteet ja epäluotta-

muksen kokemukset voivat lieventyä.   

Lopuksi, vangit tarvitsevat enemmän tukea läheissuhteidensa ylläpitämiseen. Tä-

hän liittyen tulisi tarkastella erilaisia keinoja, joilla esimerkiksi läheistapaamis- ja 

lomajärjestelyjä voisi helpottaa vankien mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.  
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 Pohdinta 

 

Tutkimuksemme oli aiheeltaan tärkeä ja ajankohtainen. Tutkimuksemme paino-

pisteenä oli vankien mielenterveyden tukeminen ja edistäminen. Aihealueesta 

aiemmin tehty tutkimus painottuu pääosin mielenterveyden häiriöihin ja sairauk-

sien tunnistamiseen erityisesti erilaisten diagnoosien näkökulmasta. Tästä syystä 

aikaisempaa tietoa tutkimuksemme tueksi oli haasteellista löytää.  

 

Vankilan ulkopuolisina aihetta tutkivina henkilöinä koimme mielenkiintoisena 

mahdollisuuden kuulla kokemuksia ja näkemyksiä siitä, miten vangit ajattelevat 

heidän mielenterveyttään tuettavan Keravan vankilassa sekä millaisia kehittämis-

tarpeita ja toiveita aihe herättää. Olimme valmistautuneet aineistonkeruuseen 

ajatuksella, että aiheemme voisi sensitiivisyydellään vaikuttaa haastattelutilantei-

siin tai olla jopa liian intiimi käsiteltäväksi suunnittelemallamme tavalla. Meidät 

kuitenkin vakuutti tutkimukseen osallistuneiden halu kertoa näkemyksistään ja 

kokemuksistaan heidän mielenterveyteensä liittyen.  

 

Korona-pandemia vaikutti osaltaan tutkimuksemme etenemiseen. Koronan 

myötä vankila sulkeutui maaliskuussa 2020 ulkopuolisilta vierailijoilta. Aineistoa 

tutkimukseemme oli kertynyt jo kuitenkin monipuolisesti. Näin ollen yhdeksän 

haastattelunauhoitetta ja viisitoista palautettua lomakekyselyä olivat riittävä 

määrä aineistoa tutkimukseemme. Lisäksi päätimme, ettemme toteuttaisi loppuja 

haastatteluja millään vaihtoehtoisella tavalla. Puhelimitse tai videopuheluin teh-

dyt haastattelut olisivat voineet muuttaa haastatteluiden luonnetta, vuorovaiku-

tuksen tapaa ja toisaalta myös tutkimuksen luottamuksellisuutta verrattuna yh-

deksään muuhun kasvokkain toteutettuun haastatteluun.  

 

Haastatteluihin ja lomakekyselyyn osallistuminen oli kaikille vangeille vapaaeh-

toista. Osallistujat eivät varsinaisesti hyötyneet osallistumisestaan konkreetti-

sesti, mutta toivomme tarjonneemme vangeille mahdollisuuden tulla aidosti koh-

datuksi ja kuulluksi. Toivottavasti jokaiselle osallistujalle jäi tunne siitä, että hei-

dän näkemyksensä ja kokemuksensa ovat meille tutkimuksemme tärkein asia ja 

että teimme tutkimusta heidän mielen hyvinvointinsa edistämiseksi.  
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Vankien mielen hyvinvoinnin edistämisen näkökulman tutkiminen lisäsi tietout-

tamme mielenterveyden näkökulmasta yhteiskunnallisesti katsoen marginaalisen 

ryhmän kokemana. Tutkimuksemme on Keravan vankilassa toteutettu, mutta tu-

loksia voi yleistää ainakin muihin avovankiloihin Suomessa 

 

Vankien näkemykset siitä, miten heidän mielenterveyttään voisi tukea jatkossa 

enemmän osoittivat heidän tarvitsevan mielenterveyden tukemiseensa hyvin sa-

mantyyppisiä asioita kuin muu väestö yleisesti ottaen. Jatkotutkimuksen aiheena 

mielenkiintoista ja tarpeellista olisi esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin kehittää 

yhdessä rikostuomiota suorittavien kanssa uusia toimintatapoja, jotka tukisivat ja 

edistäisivät heidän mielenterveyttään käytännössä. Tämän kehittämisnäkökul-

man toivomme esimerkiksi vankilan oman kehittämistyöryhmän ottavan jatkoke-

hityshankkeekseen tämän tutkimustyön jälkeen. Myös eri-ikäisten ja eri rangais-

tusvaiheessa olevien vankien kokemukset mielenterveyttä tukevista asioista 

saattavat vaihdella, joka on mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe.  

Mentorivankitoimintaa (Einat 2017, 215-216) voisi mahdollisesti kokeilla osana 

avovankiloiden kuntouttavaa toimintaa, esimerkiksi eri osastojen väliseen yhteis-

työhön tarpeenmukaisesti räätälöitynä. Mentorivankitoiminnalla voisi olla myös 

vankien ja henkilökunnan välisen yhteistyön laadulle positiivisia vaikutuksia (Ei-

nat 2017, 215–216.) Mentorivankitoiminta voisi tuoda tarpeellista lisätukea van-

kilan toimintoihin ja olla yksi vertaistukitoiminnan muoto, jonka sisältöön vangeilla 

voisi mahdollisuuksien mukaan olla tilaisuus vaikuttaa.  

Lisäksi tulevaisuudessa nettiterapian hyödyntäminen osana vankilan kuntoutta-

vaa toimintaa voisi olla keino mahdollistaa vangeille lyhyemmänkin tuomion ai-

kana ohjattu tuki asioiden käsittelyyn. Se voisi osaltaan tukea muuta kuntoutta-

vaa toimintaa ja vastata kasvaneisiin tarpeisiin psykologisen tuen suhteen. Netti-

terapiaa on saatavilla muun muassa mielenterveystalon nettisivuilla (Mielenter-

veystalo (Nettiterapia). 
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Kuvaamme SWOT-analyysin (KUVIO 5) kautta arvioiden tutkimuksemme pro-

sessiin vaikuttavia tekijöitä vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uh-

kien näkökulmista. Tutkimuksen tarve, aiheen merkityksellisyys ja aiheen tuomat 

mahdollisuudet vankilan toiminnan kehittämiseksi olivat tutkimusprosessin ete-

nemisessä selkeästi havaittavissa. Tutkijoina ammatillisuutemme vahvistui työn 

aikana. Mahdollisuus tutkimustyölle avarsi meille rikostuomiota suorittavien nä-

kemyksiä mielenterveyden merkityksestä vankilassa oloaikana.  

 

KUVIO 5. Tutkimusprosessiin vaikuttavia tekijöitä  
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LIITE 1. Kyselylomakkeen saatekirje 

  

 
Hyvä vastaaja,  
 
tällä kyselyllä halutaan selvittää vankeutta suorittavien näkemyksiä siitä,  

millä tavoin heidän mielenterveyttään tuetaan Keravan vankilassa tällä hetkellä.  

 

Kysely on osa Diakonia-ammattikorkeakoulun ylemmän amk-tutkinnon opiskeli-

joiden opinnäytetyötä. Lomakkeen vastaukset tullaan opinnäytetyössä esittä-

mään niin, että niitä ei voida yhdistää vastaajaan. 

Kysely tullaan toteuttamaan kevään 2020 aikana.         

 

Kyselylomakkeet säilytetään asianmukaisesti lukitussa tilassa.   

 

Vastaathan kysymyksiin rauhassa ja avoimesti, kiitos. Suljethan lomakkeesi 
täyttämisen jälkeen kirjekuoreen.  
 

terveisin  
 
Eveliina, Nina ja Petri 
 

Opinnäytetyötä ohjaavat Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajat Jari Helmi-
nen  040 869 6021 Jari.Helminen@diak.fi  ja Taina Heino 040 507 
2434 taina.heino@diak.fi.  
 
Mahdollisia lisäkysymyksiä liittyen voi esittää Keravan vankilan erityisohjaajille. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Jari.Helminen@diak.fi
mailto:taina.heino@diak.fi
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LIITE 2. Kyselylomake 

 
 
Taustatiedot:  
 
Ikäryhmäsi: 18-29-v.               30-39-v.                 40-49-v.                 50-59-v.   
   60-69-v.               yli 70-v.               
 
Kansalaisuutesi (rastita):       suomi        muu 

Osasto: ________________________________________________ 

Mikä on vankeustuomiosi kokonaispituus? _____ v ______ kk_____ vrk 

Kuinka pitkään olet ollut Keravan vankilassa? _____ v ______ kk_____ vrk 

Paljonko sinulla on jäljellä olevaa tuomiota? _____  v______ kk_____ vrk 

 

1. Kuvaile, miten olet voinut vaikuttaa mielen hyvinvointiisi vankeusaikana 
Keravan vankilassa? 
 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. Mihin mielen hyvinvointia tukevaan toimintaan olet osallistunut Keravan 

vankilassa? Ympyröi yksi tai useampi: 

A) Keskusteluapu 
B) Toiminnallinen aktiviteetti (esim. liikunta, musiikki, kuvaamataito, käsi-
työt) 
C) Työ ja/tai opiskelu  
D) Jokin muu, mikä/mitkä? 
 
__________________________________________________________ 
 
E) Jos et ole osallistunut edellä oleviin, niin kerro mikset? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Koetko saavasi vertaistukea vankilassa (rastita)?      kyllä                en 

 
Jos vastasit kyllä, niin millaista vertaistukea ja keneltä? Ethän mainitse nimiä! 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

4. Oletko tuntenut itsesi yksinäiseksi vankeusaikana Keravan vankilassa?  

            kyllä            en                  

 

5. Minkälaisena koet vuorovaikutuksen Keravan vankilan henkilökunnan 

kanssa tällä hetkellä?    

Arvioi vuorovaikutusta asteikolla 0-10 (0=erittäin huono, 10= erittäin 
hyvä)  
_____      ja kuvaile kokemustasi:  

__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Seuraavat asiat ovat yleisesti mielen hyvinvointiin liittyviä. Mihin näistä 

koet saaneesi hyvää muutosta aikaan vankeusaikana Keravan vanki-

lassa? Voit halutessasi rastittaa useamman vaihtoehdon:   

 

Terveydentilaan         

Ruokavalioon          

Fyysiseen kuntoon  

Ihmissuhteisiin         

Uneen ja lepoon      

Päihteiden käyttöön ja/tai muihin riippuvuuksiin   

En mihinkään näistä edellä olevista 

Johonkin muuhun, mihin? 

__________________________________________ 

    7. Tuleeko sinulle vielä jotain muuta mieleen aiheeseen liittyen? 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Kiitos osallistumisestasi! 
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LIITE 3. Suostumus haastatteluun 

 

SUOSTUMUS HAASTATTELUUN   
 

OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT: Nina Enberg-Viljakainen, Eveliina Haapa-aho ja 

Petri Valkiala  

OPPILAITOS: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki  

HAASTATTELUN TARKOITUS: tutkimus opinnäytetyötä varten (ylempi ammattikor-

keakoulututkinto)  

HAASTATTELUN AIKA: alkuvuosi 2020  

  

Hei!  

Suostuisitko kertomaan kokemuksiasi siitä, kuinka vankilassa tuetaan vankien mielen-

terveyttä? Toivoisimme kuulevamme ajatuksiasi myös siitä, mitä tukea ja toimintaa 

vankilaan tarvitaan lisää tukemaan vankien mielenterveyttä.   
 

Jos olet halukas osallistumaan haastatteluun (yksilökeskusteluun), täytä tämä lomake. 

Haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit missä tahansa vaiheessa 

kieltäytyä siitä.   

Haastattelun tarkoitus on lisätä tietoamme vankien mielenterveydestä Keravan vanki-

lassa.   
 

Haastattelu tullaan nauhoittamaan nauhurilla tai mobiililaitteella, mutta nauhoitettua ai-

neistoa ei tulla sellaisenaan julkaisemaan missään. Nauhoitettu materiaali hävitetään, 

kun saamme opinnäytetyömme valmiiksi. Säilytämme haastattelussa esille tullutta tietoa 

asianmukaisesti lukitussa tilassa.   
 

Henkilötietojasi ei tulla myöskään julkaisemaan opinnäytetyössämme tai muuallakaan. 

Kaikki haastattelussa esille tulleet asiat tullaan opinnäytetyössämme esittämään niin, 

että niitä ei voida henkilöidä sinuun.   
 

Jos suostut haastatteluun, lue huolella alla olevat kohdat ja rastita:   

Osallistun vapaaehtoisesti haastatteluun.  □ 

Antamieni tietojen käyttö, luottamuksellisuus ja säilytys on selostettu minulle.  □  

Ymmärrän, että voin milloin tahansa vetäytyä haastattelututkimuksesta syytä ilmoitta-

matta.  □ 

Ymmärrän, että opinnäytetyön tekijät keräävät haastattelusta tietoa. He tekevät haastat-

telusta muistiinpanoja ja haastattelu tallennetaan äänitallenteena.  □ 
 

Allekirjoitathan alle (huom! nimen selvennys)  

Olemme sinuun yhteydessä haastattelun aikataulun suhteen, kiitos!   

   

 _________________________________________________________________  

allekirjoitus     nimen selvennys 

 

Mahdollisia lisäkysymyksiä haastatteluun liittyen voi esittää Keravan vankilan erityis-

ohjaajille.   Haastattelututkimusta tekevien opiskelijoiden ohjaajina Diak ammattikor-

keakoulussa toimivat opettajat Jari Helminen 040 869 6021 Jari.Helminen@diak.fi  ja 

Taina Heino 040 507 2434 taina.heino@diak.fi.  

mailto:Jari.Helminen@diak.fi
mailto:taina.heino@diak.fi


79 

 

 

LIITE 4. Teemahaastattelun kysymysrunko 

 

 

TAUSTATIEDOT:  

 

Ikä:  

 

Kansalaisuus: 

 

Vankeustuomion kokonaispituus? 

 

Kuinka pitkään olet ollut Keravan vankilassa? 

 

Odotettavissa oleva vankeusaika Keravan vankilassa? 

 
Yksilöllisten teemahaastattelujen tavoite: selvittää vankien näkemyksiä 
siitä, millä tavoin heidän mielenterveyttään voitaisiin tukea Keravan vanki-
lassa paremmin.  
 
 

1. MIELEKÄS TOIMINTA:  
 

- Asioita, mitä haastateltava tykkää tehdä Keravan vankilassa 
 

- Vankien mielen hyvinvointia tukevan toiminnan lisäämisen tarve Keravan 
vankilaan 
 

• Tällaisen toiminnan mahdollinen vaikutus vankien mielen hyvinvointiin 

Keravan vankilassa 

 

• Mahdollinen lisätuen tarve tämänhetkiseen elämäntilanteeseen Keravan 

Vankilassa (MIPA) 

 

2. VERTAISTUKI & KESKUSTELUAPU 

 

• Mahdollinen kokemus vertaistuesta vankeuden aikana Keravan vanki-

lassa  

 

• Vertaistuen antajan & vertaistuen vastaanottajan rooli 
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• Vertaistuen lisäämisen mahdollinen tarve & ajatuksia sen mahdollisista to-

teutumistavoista   

 

• Mahdollinen keskusteluavun saatavuuden parantaminen & ajatuksia kes-

kusteluavun sisällöstä/ toteutustavasta  

 
2. VUOROVAIKUTUS (HENKILÖKUNNAN KANSSA) 

 

• Haastateltavan ajatuksia ideaalisesta vuorovaikutuksesta Keravan vanki-

lan henkilökunnan kanssa 

 
3. MIELENTERVEYS 

 

• Entistä parempi mielen hyvinvoinnin tuki Keravan vankilan arjessa 

 

• Mahdolliset yksinäisyyden kokemukset Keravan vankilassa 

 

• Tuki mahdollisten yksinäisyyden kokemusten vähentämiseen 

 

• Mahdollisten ahdistuneisuus-, masentuneisuus- ja ärtyneisyys- tms. tun-

teiden helpottamiskeinot Keravan vankilassa 

  

• Mahdolliset toiveikkuuden tunteet tulevaisuuden suhteen vankeuden ai-

kana Keravalla (Kykyviisari, mieli-osuus) 

 

• Mahdolliset keinot Keravan vankilassa, joilla lisätä toiveikkuutta tulevai-

suuden suhteen 

 

• Kokemus itsensä hyödylliseksi tuntemisesta vankeuden aikana Keravan 

vankilassa (Kykyviisari, mieli-osuus) 

  

• Kokemus elämän merkityksellisyydestä vankeuden aikana Keravan van-

kilassa (Kykyviisari, mieli-osuus) 

  

• Mahdollisia asioita, jotka voisivat mahdollisesti auttaa tuntemaan entistä 

enemmän hyödyllisyyden ja elämän merkityksellisyyden tunteita Keravan 

vankilassa 

  

• Haastateltavan näkemykset mahdollisista tavoista, joilla itse voisi mahdol-

lisesti vaikuttaa mielen hyvinvointiinsa positiivisella tavalla vankeusaikana 

Keravalla 

 

• Mielihyvän tunteminen tärkeistä asioista vankeusaikana (kykyviisari, mieli) 
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4. TULEVAISUUS 
 

• Tulevaisuuden haaveet ja toiveet 

  

• Tuki Keravan vankilassa niitä kohti etenemisessä (kykyviisari) 

 

• Mahdollinen entistä parempi motivaation tuki Keravan vankilassa näke-

mään vaivaa ja tekemään asioita haaveiden ja toiveiden toteutumisen 

eteen (kykyviisari) 

  

• Mahdollinen, jollekin elämän osa-alueelle toivottu muutos (kykyviisari)  

 

• Asioita Keravan vankilassa, jotka mahdollisesti voisivat tukea kohti toivot-

tua muutosta  

 

• Mahdollinen lisätuen tarve valmistelemaan siviilielämään 

 

- Lopuksi: Muuta mielenterveyteen liittyen 
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LIITE 5. Teemahaastattelun analyysirunko 

TEEMAHAASTATTELUN ANALYYSIRUNKO   

ALAKATEGORIA 
 

YLÄKATEGORIA 

 

KOKOAVA KATEGORIA 

 

• Toiveikkuuden tunne asioiden su-

jumisen suhteen ja uuden aloitta-

misesta 

• Tulevaisuuden toiveet 

• Hyödyllinen tekeminen tukee siv-

iiliä varten  

• Vanhemmuuden vaikutus toiveik-

kuuteen tulevaisuudesta 

 

 

• Tuki siviilielämään vaikuttaa 

uusintarikollisuuden mah-

dollisuuteen 

• Halu muutokseen 

• Vankeusajan vaikutukset 

hyvinvointiin 

• Siviilielämän valmiuksien ja me-

nestymismahdollisuuksien vah-

vistuminen mielenterveyden on-

gelmien käsittelyn myötä 

• Näkemys siitä, että varhaisempi 

koevapauteen pääseminen tukisi 

siviilielämään siirtymistä. 

• Toive tuesta siviilielämään siirty-

misessä. 

• Näkemys siitä, että avovankilassa 

tulisi pystyä hoitamaan päivittäi-

siä asioitaan. 

• Kokemus toiveikkuudesta vapau-

tumisen jälkeisen elämän suh-

teen. 

• Toive siitä, että asumis- ja toi-

meentuloasioissa ohjattaisiin pa-

remmin 

• Toive tuesta siviilielämään siirty-

misessä 

 

 

 

• Suunnitelmassa päihteettömyys, 

kuntoutus, rikokseton elämän-

tapa, koulutus ja Wop-osasto 

• Asunto, parisuhde ja perheen pe-

rustaminen 

• Asioiden työstäminen, itsensä 

kuntoutus ja opiskelun aloittami-

nen 

• Ammattitutkinnon suorittaminen 

vankeuden aikana 

• Tuen tarve oman tulevaisuuden 

suunnitelmien rakentamiseen 

Toiveikkuus 

tulevaisuuden suhteen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siviiliin siirtyminen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tulevaisuuden 

suunnitelmat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulevaisuus 
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• Rangaistusajan suunnitelma ja 

opiskelemaan hakeutuminen 

• Tulevaisuuden suunnitelmiin 

vaikuttavat tekijät 

• Tulevaisuuden suunnitelmana 

asuinalueen vaihtaminen 

 

 

 

 

• Tulevaisuuden toiveena rikokset-

tomuus, päihteettömyys, perhe, 

työpaikka, koulutus 

• Toiveikkuus tulevaisuudesta aut-

taa jaksamaan  

• Tuen tarve oman tulevaisuuden 

suunnitelmien rakentamiseen 

• Rikoksettomuus tulevaisuuden 

toiveena 

• Parisuhde tulevaisuuden toi-

veena 

• Päihteettömyys, opiskelu ja oma 

vuokra-asunto tulevaisuuden toi-

veina 

• Eteneminen vankilassa ohjattuja 

realistisia toiveita kohti 

• Rallin ajaminen tulevaisuuden 

toiveena 

• Omien asioiden hoitaminen sovi-

tusti 

• Tulevaisuuden toiveena 

rikoksettomuus, päihteettömyys, 

työpaikka 

• Eteneminen suunniteltuihin 

tavoitteisiin  

• Tavoitteissa onnistuminen mo-

tivoi eteenpäin  

• Tulevaisuuden toiveena 

päihteettömyys 

• Tulevaisuuden toiveena 

rikoksettomuus 

• Tulevaisuuden suunnitelmana 

asuinalueen vaihtaminen. 

• Tulevaisuuden toiveena ystävä-

piirin vaihtaminen ja työn saanti 

• Tulevaisuuden toiveena oman 

asunnon ostaminen. 

• Tulevaisuuden toiveena 

päihteettömyys. 

• Tulevaisuuden toiveena on per-

heen perustaminen 

• Tulevaisuuden toiveena on talou-

dellinen tasapaino. 

• Tulevaisuuden toiveena 

rikoksettomuus. 

• Tulevaisuuden toiveena kuntou-
tuminen tuetun asumisen ja 
työnteon kautta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulevaisuuden toiveet 
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• Urheileminen ja pelaaminen 

• Pelaaminen 

• Urheileminen 

• Mahdollisuudet liikkua vankilan 
alueella 

• Musiikin harrastaminen  

• (uuden opetteleminen) 

• Treenaamisen merkitys fyysiseen 

ja psyykkiseen hyvinvointiin 

• Eläinten hoitaminen 

• Palkkatyön merkitys 

• Kokemus siitä, että liikuntaa ra-

joitetaan, mutta sitä saisi olla 

enemmän 

• Toive ohjatusta liikunta 

 
 

Mielekäs tekeminen 
 

Merkityksellinen tekeminen 

• Kokemus vertaistuen antamis-
esta toiselle vangille 

• Vertaistuki muilta rikosten ja 
päihteidenkäytön lopettamiseen 
motivoituneilta vangeilta  

• Ei kokemusta vertaistuesta vanki-
lassa 

• Vertaistuki ryhmässä 
 
 
 

• Näkemys, että vankien keskinäi-
nen vuorovaikutus on myös ver-
taistukea 

• Ei tarvetta vertaistuelle, tarvitta-
essa sitä olisi saatavilla omalla 
osastolla  

• Toiveena lisää vertaistukea 

• Toive paremmista mahdollisuuk-
sista kahdenkeskiseen keskuste-
luun toisen vangin kanssa   
 

Kokemukset ver-
taistuesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näkemykset ver-
taistuesta 
 
 
 
 
 
 

Vertaistuki 
 

 

 

• Keskusteluavun tarve 

• Mahdollisuus keskusteluun am-

matti-ihmisten kanssa 

• Terapiatyyppistä keskusteluapua 

ei ehkä ole 

• Tarve terapiatyyppiseen 

keskusteluun 

• Oikeanlaista keskusteluapua mie-

lenterveysasioihin ei ehkä ole 

• Mahdollisuus keskusteluun psyko-

login kanssa  

• Toive vankilan oman psykologin 

vastaanotosta 

• Toive vankilan ulkopuolisesta am-

matillisesta keskusteluavusta 

(huom.analyysiin: luotettavuus; 

kokemus siitä, ettei tätä ole, 

haast. 12.3. II)) 

Tarpeenmukainen am-
matti-ihmisen tar-
joama keskusteluapu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillinen tuki 
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• Mahdollisuus keskusteluun vanki-

lan psykologin kanssa 

• Mahdollisuus keskusteluun 

päihdeohjaajan kanssa 

• Kokemukset päihdeohjaajan 

tapaamisesta hyviä 

• Toive saada vankeusaikana  lisää 

tukea asioiden käsittelyyn 

• Tarvitsee tukea päihdeongelman 

hallintaan 

 
 
 
 
 

• Paremmat mahdollisuudet 

keskusteluun 

 
 
 

• Oman osaston oman ohjaajan 

tuen merkitys 

 
 
 

• Riittämättömät terveyspalvelut 

vaikuttavat hyvinvointiin 

• Näkemys, ettei Keravan vankilassa 

saa tarpeenmukaista lääkehoitoa 

• Kokemus siitä, ettei ole saanut 

tarvitsemaansa terveyspalvelua 

vankilassa (kyselylomakevastaus) 

 
 

• Toive siitä, että olisi enemmän oh-

jausta käytännön asioissa 

• Toive siitä, että asumis- ja toi-

meentuloasioissa ohjattaisiin pa-

remmin 

 

 

• Näkemys siitä, että päihdetyön 
laatua voisi parantaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toive paremmista kes-

kustelumahdollisuuk-

sista 

 

 

 

Oman osaston ohjaajan 

tuki 

 

 

 

 

Vankeuden aikaisten 

terveyspalvelujen mer-

kitys 

 

 

 

 

 

 

Ammatillinen tuki 

käytännön asioiden 

järjestämiseksi 

 

 

 

 

 

Vankilan päihdetyö 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Osa henkilökunnasta käyttäytyy 
vankeja kohtaan epäasiallisesti 

• osa henkilökunnasta suhtautuu 
ihmisarvoisesti ja tulevaisuutta 
tukevalla tavalla 

• Toive yhteisestä tekemisestä 
henkilökunnan kanssa. 

• Positiiviset kokemukset kanssa-
käymisestä oman osaston ohjaa-
jan kanssa 

 Vankilan henkilökunta 
Vuorovaikutus vankilan 
henkilökunnan kanssa 
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• Luottamuksellinen kanssakäymi-
nen oman osaston ohjaajan 
kanssa   

• Positiivinen palaute henkilökun-
nalta 

• Kanssakäyminen vartijoiden 

kanssa on vähäistä 

• Työpaikalla esimies ja työntekijä 

ovat samanarvoisia. 

• Kokemus työpaikan esimiehen 

kunnioittavasta kohtelusta 

• Kanssakäyminen ohjaajien kanssa 

sujuu 

• Kokemus vastakkainasettelusta 

kanssakäymisessä vartijoiden 

kanssa 

• Vankilan henkilökunnan suhtau-

tuminen vankeihin 

• Negatiiviset kokemukset 

kanssakäymisestä vartijoiden 

kanssa 

• Yhteinen tekeminen vankilan 
henkilökunnan kanssa 

• Toive siitä, että saisi yhteistä lii-
kunnallista tekemistä vartijoiden 
kanssa 

• Vapaus viety, mutta ihmisarvo on 

jäljellä. Ei tarvetta mielistellä tai 

nöyristellä. 

• Kokemus siitä, että henkilökunta 

olettaa vankien aina valehtele-

van. 

• Näkemys siitä, että vankeja on 
useita, eikä kaikki valehtele. 

• Toive omasta varti-

jasta/työntekijästä. 

• Oma työntekijä olisi loistava 

• Kokemukset kanssakäymisestä 

vankilan henkilökunnan kanssa 

• Positiiviset kokemukset kanssa-

käymisestä vankilan ohjaajan 

kanssa 

• Kokemukset kanssakäymisestä 

vankilan vartijoiden kanssa 

• Vankilan henkilökunnan suhtau-

tuminen vankeihin 

• Positiiviset kokemukset kanssa-

käymisestä sosiaalialan työnteki-

jöiden kanssa 

• Kokemus siitä, että osa vankilan 

henkilökunnasta haluaa auttaa. 

• Näkemykset kanssakäymisestä 

vankilan henkilökunnan kanssa 

 
 

• Kokemukset yksinäisyydestä 

• Ei kokemuksia yksinäisyydestä 
 

Yksinäisyyden 
kokemukset 
 

 

Yksinäisyys 
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• Haastaviin tunteisiin ja ajatuksiin 

voi vaikuttaa tekemällä jotain 

• Näkemys, siitä että haastaviin 

tunteisiin ja ajatuksiin voi vaikut-

taa tekemällä jotain 

• Painonhallinta 

• Haastaviin tunteisiin ja ajatuksiin 

voi jossain määrin vaikuttaa lii-

kunnalla 

• Itsestä huolehtiminen vaikuttaa 

hyvinvointiin ja mielentervey-

teen. 

• Toive paremmista liikuntamah-

dollisuuksista, joilla voi vaikuttaa 

omaan oloon 

• Omat keinot vaikuttaa unen 

laatuun 

• Mahdollisuus omaan  rauhaan 

 

 

• Vastuu omien asioiden huolehti-

misesta ja omasta kuntoutumi-

sesta enemmän itsellä 

 

Keinot vaikuttaa itse 

omaan hyvinvointiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suurempi vastuu itsellä 

(omista asioista ja kun-

toutumisesta) 

 

 

 

 

Oma-apu 

 

 

 

• Nukkuminen onnistuu lääkkeillä 

• Nukkuminen vankilassa 
 

Nukkumisen merkitys 
 

Nukkuminen 

• Yhteydenpito läheisiin luo 
hyödyllisyyden tunnetta 

• Läheisille vankilassa vierailu on 
vaikeaa 

• Muutoksen huomaaminen läheis-
ten ja itsensä näkökulmasta 

• Läheiset ovat tärkeitä 

• Kokemus siitä, että on arvokas lä-
heisille 

• Lapset ovat voimavaroja 

• Yhteydenpito puhelimitse lapsiin 
helpottaa olotilaa 

• Lasten hyvinvointi ja läheiset 
ovat tärkeitä 

• Soittaminen tai viestin laitta-
minen ystäville 

 
 
 

• Läheistapaamiset ovat tärkeitä    

• Toive pääsystä tapaamaan 
omaistaan vankilan ulkopuolelle 

• Toive pidemmistä ja 
vapaamuotoisemmista 
läheistapaamisista 

• Kokemus lomien ja per-
hetapaamisten tärkeydestä 

 
 

• Yhteydenpidon lopettaminen 
kaikkiin kavereihin  

Läheisten merkitys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läheistapaamisten 
merkitys  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei yhteydenpitoa kave-
reihin  

Sosiaaliset suhteet 
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• Kanssakäyminen muiden vankien 
kanssa 

• Ystävystyminen vankeusaikana 

• Toive ryhmäliikunnasta, mikä 
voisi parantaa vankien keski-
näistä kanssakäymistä 

• Keskustelu ja ajanvietto muiden 
vankien kanssa 

• Muiden vankien avustaminen 
arkiaskareissa   

• Tuki muilta vangeilta 

• Haasteet sosiaalisessa kanssakäy-
misessä muiden vankien kanssa 

• Toive järjestäytyneestä ja vaikut-
tavasta toiminnasta muiden van-
kien kanssa 

 
 

• Toive paremmista mahdollisuuk-
sista vankilan ulkopuoliseen sosi-
aaliseen kanssakäymiseen 

 
 

• Tukiverkostot siviilissä 
 
 

• Kokemus siitä, että Keravan avo-
vankilassa ei tueta riittävästi per-
hesuhteita 

 
 

• Kokemus siitä, että kanssakäy-
mistä läheisten kanssa rajataan 
tarpeettomasti  

• Sosiaalinen kanssakäyminen 
läheisten kanssa 

 

 
 
Sosiaalinen kanssakäy-
minen muiden vankien 
kanssa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vankilan ulkopuolinen 
sosiaalinen kanssakäy-
minen  
 
 
 
Sosiaaliset suhteet si-
viilissä  
 
Kanssakäyminen lä-
heisten kanssa 
 
 
 
Yhteydenpito vankilan 
ulkopuolella oleviin 

• Omalla osastolla ry-

hmätoimintoja järjestetään hyvin 

• Toive samanlaisista 

ryhmätoimintamahdollisuuksista 

muillekin osastoille 

• Näkemys samanlaisista ry-

hmätoimintamahdollisuuksista 

muillekin osastoille 

• Toive vapaaehtoisesta pien-

ryhmätoiminnasta 

• Toive vertaisryhmästä 

• Suuttumuksen hallinnan opet-

teleminen kurssilla 

• Toive vertaisryhmistä 

 
 
 

• Autetaan oikealla tavalla, mm. 

ryhmillä  

Ryhmätoiminnan tarve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmätoiminnan mer-

kitys 

 

Ryhmätoiminta 
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• Tunteiden tunnistamisen opette-

leminen auttaa sietämään erilai-

sia tunteita ja auttaa ymmärtä-

mään itseään paremmin 

• Oman osaston eri ryhmien (mu-

siikkiryhmä, mielenterveys-

ryhmä) tuoma apu tukee päih-

teettömyyteen ja rikoksettomaan 

elämäntapaan 

• Omalla osastolla ry-

hmätoimintoja järjestetään hyvin 

• Oman osaston avoimissa ryh-

missä voi keskustella asioista 

• Suuttumuksen hallinta -ryhmä 

 
 
 

• Erilaiset keskustelut ja itsensä 

haastaminen ja asioiden 

pohdinta ovat opettaneet paljon 

uusia asioita 

• Asioiden käsittely, 

rikoksettomuus ja 

päihteettömyys 

• Päihteettömän osaston eri ryh-

mien tuoma apu asioiden käsitte-

lyn myötä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmätoiminnan 

merkitys asioiden 

käsittelemisessä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Toive viihtyisämmistä asumisti-
loista 

• Toive paremmasta patjasta selliin 
 
 

• Näkemys puutteellisten har-
rastustilojen vaikutuksesta hyvin-
vointiin 

 
 

• Toive mahdollisuudesta inter-
netin käyttöön 

 
 

• Toive terveellisemmästä 
ravinnosta 

• Ruokavalion merkitys 
 
 
 

• Toive paremmasta sisäilmasta 

 

• Sääntöjenvarainen ulospääsy 

vankilan alueelle 

 

Asumistilat 

 

 

 

 

 

Puutteelliset asumisti-
lat 
 
 

 

Internetin käyttö 
 
 
 
Ravinto vankilassa 
 
 
 
 
 
Vankilan sisäilma 
Mahdollisuudet ul-

koilla vankila-alueella 

 
 

Vankilan ympäristö ja puitteet 

 

 

 

 

 
 

• Asioiden selvin päin käsittelemi-
sen oppiminen  

 
 

Asioiden käsittely il-
man päihteitä 
 
 

Itsetuntemus 
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• Uusien asioiden oppiminen 
itsestään 

• Asioista muille puhumaan op-
piminen 

 

 

• Asioiden työstäminen, jotka ovat 
vaikuttaneet vankilaan joutumi-
seen 

 

 

• Ei ole syyllisyyden tun-
netta, koska tietää asian olleen 
vahinko 

 

• Käsitellyt asian itsensä ja Jumalan 
kanssa 

 

 

• Asioiden työstäminen ennen siv-
iiliin lähtöä 

 

 

• Asioiden työstäminen, rikoskier-
teen ja rikosten syiden miettimi-
set. Asioita pitää työstää, eikä 
antaa olla.  

 
 

• Vaikeiden tunteiden käsittelemi-
nen  

Itsetuntemuksen 
lisääntyminen 
 
 
 
 
Vankilaan johtaneiden 
asioiden työstäminen 
 
 
 
Syyllisyystunteen käsit-
tely  
 
 
Syyllisyyden käsittele-
minen itsensä ja Juma-
lan kanssa 
 
Asioiden hallintaan 
saaminen ennen va-
pautumista 
 
Rikoskierteen ja rikos-
ten syiden työstäminen 
 
 
 
Tunteiden käsittelemi-
nen  
 
 

• Uskonto vaikuttanut positiivisesti 

omaan elämään 

• Uskonto on auttanut ja lohdutta-

nut monesti 

 

• Toive siitä, että olisi parempi 

mahdollisuus harjoittaa uskonto-

aan 

Uskonnon vaikutukset 

omaan elämään 

 

 

 

 

Mahdollisuus uskon-

non harjoittamiseen 

 

 

Elämänkatsomus 

 

• Onnistuminen tuntuu hyvältä. 

• Salilla tulosten nousu tai koulu-
tuspaikan saanti antaa onnistu-
misen tunteen. 

• Itsensä ylittäminen. 

• Kun jokin pieni tai iso asia onnis-

tuu, itselle tulee siitä parempi 

mieli. 

• Fyysisen kunnon kohottaminen 

• Positiivinen palaute työnteosta 
tukee hyvää mieltä. 

• Omien asioiden hoitaminen sovi-
tusti 

• Eteneminen suunniteltuihin 
tavoitteisiin 

 

Kokemukset onnistum-
isesta 
 

 

Onnistumisen kokemukset 

 

 

• Näkemys omasta hyödyllsyydestä Oman hyödyllisyyden 
merkitys  
 
 

Kokemukset omasta hyödyllisyydestä 
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LIITE 6. Lomakekyselyn vastausten analyysirunko 

LOMAKEKYSELYN VASTAUSTEN ANALYYSI-
RUNKO 

  

ALAKATEGORIA 
 

YLÄKATEGORIA 

 

KOKOAVA KATEGORIA 

 

 

• Nukkumisen parantuminen 
vankilassaoloaikana  

 
 
 

• Yhteydenpito läheisten kanssa  
 
 
 
 

• Tekeminen 

 

 

 

 

• Itsensä kehittäminen (kirjat, vid-

eot) 

 

 

• Keskustelutuki vankilan ohjaa-

jalta    

 

 

• Kokemus ammatti-ihmisen tar-

joamasta keskusteluavusta ja 

avusta siviiliasioissa 

 

 

• Välitöntä keskusteluapua ei ole 

saatavilla vankilassa 

 

 

• Kokemus siitä, ettei ole saanut 

tarvitsemaansa terveyspalvelua 

vankilassa. 

 

 

 

• Kuntoutusosaston mielenter-

veyttä tukevat ryhmät 

 

• Suuttumuksen hallinta- ryhmä 

 

 

 

 

• Vertaistuki muilta vangeilta  

 

 

 

 

 
Nukkumisen merkitys  
 
 
 
 
Läheisten merkitys 
 
 
 
 
Mielekäs tekeminen 
 
 
 
 
Keinot vaikuttaa itse 
omaan hyvinvointiin 
 
 
 
Tarpeenmukainen am-
matti-ihmisen tar-
joama keskusteluapu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vankeuden aikaisten 

terveyspalvelujen mer-

kitys 

 
 
 
 
Ryhmätoiminnan mer-
kitys 
 
 
 
 
 
 
 
Kokemukset vertaistu-
esta 
 
 
 
 

 
Nukkuminen 
 
 
 
 
Sosiaaliset suhteet 
 
 
 
 
Merkityksellinen tekeminen 
 
 
 
 
 
Itseapu/ oma-apu 
 
 
 
Ammatillinen tuki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryhmätoiminta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertaistuki 
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 • Kokemus siitä, että henkilökunta 

tiedottaa vankilan asioista hei-

kosti  

 

 

• Kokemus siitä, että vuorovaiku-

tus henkilökunnan kanssa on 

enimmäkseen toimivaa ja asian-

mukaista  

 

 

• Negatiiviset kokemukset vuoro-

vaikutuksesta henkilökunnan 

kanssa 

 

 

 

• Tyytymättömyys vankilan ruo-
kaan 

 

Vuorovaikutus vankilan 
henkilökunnan kanssa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ravinto vankilassa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Vankilan henkilökunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vankilan ympäristö ja puitteet  


