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Pelkääjävangeista on viime vuosina tullut yhä näkyvämpi osa suomalaisten suljettujen
vankiloiden arkea. Vangeista aiempaa useammat pyytävät päästä eristykseen tuomiota
suorittaessaan, ja vangeille joudutaan järjestämään vankiloihin omia osastoja tai muita
turvapaikkoja. Tutkimusraportissa “Vankien väliset valtasuhteet ja väkivallan pelko
suljetussa vankilassa” kuvataan pelkääjävankien näkökulmasta vankien välistä vallankäyttöä,
väkivaltaa ja sen uhkaa erityisesti Helsingin vankilassa.

Tutkimuksen aineistona on käytetty vankilan asuntokortteja, vangeista tehtyjä riski- ja
tarvearvioita, vankien kirjoittamia siirtoanomuksia ja vartiopäällikölle tehtyjä
kurinpitoilmoituksia. Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty vankien ja henkilökunnan
haastatteluja ja havaintoja vankilasta. Eri aineistoista koottiin tiedot 142 pelkääjävangista,
jotka suorittivat tuomiotaan Helsingin vankilassa 17.4.2003-17.12.2004 välisenä aikana.

Tutkimuksen tarkasteluaikana noin joka kahdeksas vanki hakeutui Helsingin vankilassa
jossain vaiheessa tuomiotaan eristykseen. Pelkääjävankien asema ja määrä vaihtelevat
vankiloittain. Siihen vaikuttavat sekä vankilaan sijoitettavat vangit että vankilan tilalliset
järjestykset. Helsingin vankilaan sijoitetaan poikkeuksellisen paljon huumausainerikoksista
tuomittuja vankeja, ja se heijastuu pelkääjävankien tilanteeseen. Helsingin vankilassa
tyypillinen syy hakeutua omasta pyynnöstä eristykseen liittyy tavalla tai toisella joko
huumeiden käyttöön tai kauppaan.

Noin kahdella kolmasosalla aineiston pelkääjävangeista oli selkeästi yksi eristäytymisen
pääsyy, yhdellä kolmasosalla eristäytymisen syitä oli useampia. Vangit hakeutuvat
eristykseen ilmiantosyytösten, tekemiensä rikosten, etnisen taustan, jengiläisten pelon
ja huumevelkojen takia. Vanki voi päätyä eristysosastolle myös vankilan sisäisen
huumekaupan, sosiaalisten vaikeuksien tai mielenterveysongelmien takia. Omasta
pyynnöstä eristykseen hakeutuvat vangit ovat tyypillisesti joko moraalisesti tai
taloudellisesti hyödyttömiä tai jopa haitallisia vankiyhteisölle, ja siksi heistä pyritään
erottautumaan painostamalla heidät vankilan vähiten arvostetuille osastoille.

Pelkääjävankeihin kohdistuva painostus on pääasiassa uhkailua, ja tutkimuksen perusteella
vankien välinen ruumiillinen väkivalta ei ole viime vuosina lisääntynyt Helsingin vankilassa.
Omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvia vankeja hallitaan pikemminkin pelolla kuin
ruumiillisella väkivallalla. Pelkääjävankien siirrot osastoilta eristykseen ja muihin vankiloihin
kertovat uhkailusta, joka pakottaa vangit käyttäytymään heitä painostaneiden vankien
toivomalla tavalla. Vankilan arkisissa käytännöissä vankien väliset ristiriidat ja eriarvoisuudet
tulevat konkreettisesti näkyviksi, kun vangit hakeutuvat turvallisemmille asuinosastoille.
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S am m anfattning

Intagna som fruktar andra fångar har under de senaste åren blivit en allt mera
framträdande del av vardagen i slutna fängelser. Allt flera intagna ber om att avskiljas
under strafftiden. Fängelseförvaltningen är tvungen att inrätta särskilda avdelningar eller
andra säkra anstaltsplatser för sådana fångar. I forskningsrapporten “Maktförhållanden
mellan fångar och rädslan för våld i slutna fängelsen” beskrivs ur de skrämda fångarnas
synvinkel de inbördes maktrelationerna mellan fångarna, fångvåldet och hotet om våld
i de specifika förhållandena i Helsingfors fängelse.

Undersökningsmaterialet består av fängelsets avdelningskort, bedömningar av risker
och behov som gjorts på de intagna, ansökningar om överföring som författats av fångarna
och disciplinanmälningar som gjorts till vaktcheferna. De intagna och anställda har
dessutom intervjuats och deras observationer av fängelselivet utnyttjats. Information
om 142 intagna som fruktade andra fångar samlades in från olika källor. Dessa fångar
avtjänade sina straff under perioden mellan den 17 april 2003 och den 17 december
2004 i Helsingfors fängelse.

Under undersökningsperioden sökte sig ca var åttonde intagen i Helsingfors fängelse
till avskildhet i något skede av strafftiden. De skrämda fångarnas ställning och antal
varierar i varje enskild anstalt. Här inverkar både det fångklientel som placerats i fängelset
och lokalarrangemangen. I Helsingfors fängelse placeras exceptionellt många intagna
som dömts för narkotikabrott. Det återspeglas i de skrämda fångarnas situation. När
intagna i Helsingfors fängelse på egen begäran begär att bli avskilda, är orsaken vanligen
förknippad med drogmissbruk eller -handel.

Ca två tredjedelar av de intagna som fruktade andra fångar sökte avskildhet av en enda
huvudsaklig orsak, medan en tredjedel gjorde det av flera skäl. Fångarna sökte sig till
avskildhet på grund av beskyllningar för angivelser, brott de begått, etnisk bakgrund,
rädsla för gängmedlemmar och drogskulder. En fånge kan även hamna på en isolerad
avdelning på grund av intern droghandel i anstalten, sociala svårigheter eller psykiska
problem. De intagna som på egen begäran söker sig till avskildhet är enligt fångsamfundet
vanligen antingen moraliskt eller ekonomiskt onyttiga eller rentav skadliga varför man
försöker göra sig av med dem genom att tvinga dem att flytta till de minst respekterade
fängelseavdelningarna.

Påtryckningen på de intagna som fruktar andra fångar består främst av hotelser. Enligt
undersökningen har det fysiska våldet mellan fångarna inte under de senaste åren ökat
i Helsingfors fängelse. De fångar som på egen begäran söker sig till avskildhet kontrolleras
snarare genom rädsla än genom fysiskt våld. Att skrämda fångar överförs från normala
fängelseavdelningar till isolering eller till andra anstalter vittnar om starka hotelser som
tvingar dem att bete sig enligt de hotfulla fångarnas vilja. Motsättningarna och den
bristande jämlikheten i fångsamfundet framträder på ett konkret sätt i fängelsevardagen
när fångarna tvingas söka sig till säkrare anstaltsavdelningar.

sluten anstalt, maktförhållanden mellan fångar, rädsla för våld, fängelselokaler
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1. JOHDANTO

Pelkääjävangeista on viime vuosina tullut yhä näkyvämpi osa suomalaisten sul-
jettujen vankiloiden arkea. Vangeista aiempaa useammat pyytävät päästä
eristykseen tuomiota suorittaessaan, ja vangeille joudutaan järjestämään vanki-
loihin omia osastoja tai muita turvapaikkoja. Pelkääjävankien määrän nousun
syinä on pidetty sekä vankiloiden korkeita vankilukuja, järjestäytyneiden
rikollisliigojen toimintatapoja että vankien päihteiden käyttöä. Sen lisäksi vanki-
en eristäytyminen liittyy vakiintuneisiin vankiyhteisöä sääteleviin periaatteisiin:
ilmiantajat, seksuaalirikolliset ja muut yhteisöön sopimattomat henkilöt pai-
nostetaan suljetuissa vankiloissa eristysosastolle.

Kuinka pelkääjävankien eristäytymisen syyt liittyvät vankien välisiin valtasuhteisiin,
väkivaltaan ja sen uhkaan suljetussa vankilassa? Millaisia syitä on eristäytymisen
taustana? Miten omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvat vangit sijoitetaan
vankilassa? Tämän tutkimuksen kohteena ovat vangit, joita Juha Kääriäisen (1994,
155) mukaan ei rankaise yksinomaan vankila vaan myös vankien oma yhteisö.
Vankilan arkea ja käytäntöjä kuvataan niiden vankien näkökulmasta, joiden ko-
kemukset vankilasta ovat ainakin ajoittain pelon, ahdistuksen ja epätoivon
leimaamia.

Tutkimuksessa on selvitetty vankien pelkäämistä erityisesti Helsingin vankilas-
sa.1 Vankila on tyypillinen suljettu miesvankila, jossa pelkääjävankien ongelmat
ovat tuttuja. Vangeista useampi kuin joka kahdeksas hakeutuu jossain vaiheessa
tuomiotaan eristykseen. Vankien pelkääminen liittyy tyypillisesti vankien väli-
seen väkivaltaan ja uhkailuun, ja siksi tutkimuksessa sivuutetaan henkilökunnan
ja vankien väliset väkivaltaiset ristiriidat (Alatalo 2002; Vartia & Hyyti 1999).
Vangin pelko ei kuitenkaan kerro yksinomaan vangin tilanteesta vaan myös van-
kilaa luonnehtivista sosiaalisista järjestyksistä ja vallankäytön tavoista. Korkeat
vankiluvut tai henkilökunnan välinpitämättömyys voivat lisätä vankien turvat-
tomuutta. Lisäksi vankilan arkkitehtuuri ja tilaan liittyvät käytännöt, esimerkiksi
vankien sijoittelu eri osastoille voivat ylläpitää vankien pelkoa (Nagel 1976).

Pelkääjävankien kannalta myös vankiloiden välinen työnjako on tärkeä. Helsin-
gin vankilaan sijoitetaan koko Suomen alueelta vankeja, jotka eivät ole menes-
tyneet oman alueensa vankiloissa. Vankilassa työskennellään jatkuvasti vankien
kanssa, joilla on ollut ongelmia joko muiden vankien tai henkilökunnan kanssa.
Sen lisäksi pelkääjävankien määrään ovat todennäköisesti vaikuttaneet uudet
1.6.2000 voimaan tulleet sijoitteluperiaatteet.2 Uusien ohjeiden mukaan Hel-

1 Tutkijoihin ja muihin vierailijoihin ollaan Helsingin vankilassa hyvin tottuneita. Vankilaa, sen van-
keja ja henkilökuntaa, on tutkittu enemmän kuin mitään muuta suomalaista vankilaa. Vangeille on
tehty lomakekyselyitä, vartijoita ja vankeja on haastateltu, ja vankilan päihteetöntä osastoa on
arvioitu osallistuvan havainnoinnin menetelmin (Lehmikoski 1988; Peräkylä 1997; Riekki-Åberg
1989; Tourunen & Perälä 2004).
2 Sitä ennen vankilaan sijoitettiin rangaistuksen pituudesta riippumatta Uudeltamaalta kotoisin
olevat yli 21-vuotiaat miehet, jotka suorittivat toisesta viidenteen vankeustuomiotaan. Uusien
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singin vankilaan sijoitetaan myös ensimmäistä tuomiotaan suorittavia vankeja,
ja se on lisännyt merkittävästi huumerikoksista tuomittujen virolaisten ja venä-
läisten vankien määrää.3 Helsingin vankilassa on poikkeuksellisen paljon huume-
rikoksista tuomittuja vankeja: joka kolmannen vangin päärikos on huumausaine-
rikos. Tämän voi olettaa vaikuttavan vankilan ilmapiiriin ja vankien välisiin suh-
teisiin. Helsingin vankilassa tavallinen syy hakeutua omasta pyynnöstä eristykseen
liittyy tavalla tai toisella huumeisiin.

Omasta pyynnöstä eristykseen

Pelkääjävankeihin kiinnitettiin suomalaisissa tutkimuksissa ja selvityksissä huo-
miota jo parikymmentä vuotta sitten (Joutsen 1984, 17; Lång & Lamberg 1983,
1-2; Riekki-Åberg 1989, 28). Vankiloissa vankeja ei kuitenkaan välttämättä
mielletty pelkääjävangeiksi, vaikka heitä olisi uhkailtu ja painostettu. Vankien
välinen väkivalta ja väkivallan uhka saattoivat pikemminkin näyttäytyä suljettuihin
vankiloihin kuuluvana ilmiönä, johon henkilökunta ei puuttunut.

Suhtautuminen vankien pelkoon on muuttunut, kun vankien oikeuksiin ja tur-
vallisuuteen on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota. Tähän on vaikuttanut
suljettuihin vankiloihin kohdistunut kritiikki. Kuluneen runsaan kymmenen vuo-
den aikana Suomen vankiloissa on käynyt ulkopuolisia tarkkailijoita, jotka ovat
moittineet suljettujen vankiloiden materiaalisia puutteita ja vankien välisen vä-
kivallan ja uhkailun yleisyyttä (ks. Euroopan neuvoston kidutuksenvastaisen
komitean raportit, http://www.cpt.coe.int/en/).

Vankien välisen väkivallan ehkäisemiseksi on muotoiltu erilaisia toimintaohjeita
ja ne näkyvät uusina käytäntöinä ainakin Helsingin vankilassa, johon tutkimuk-
semme keskittyy. Vankien liikkumista osastolta toiselle on rajoitettu. Vangit jou-
tuvat kulkemaan työpaikalta osastolle palatessaan metallinpaljastimien läpi. Van-
kien välisiin väkivaltatapauksiin puututaan aiempaa johdonmukaisemmin. Lisäk-
si vangeille, jotka ilmoittavat henkilökunnalle pelkäävänsä muita vankeja on ny-
kyään oma osasto, YP3. Vuonna 1999 lakiin rangaistusten täytäntöönpanosta

ohjeiden mukaan Helsingin vankilaan sijoitetaan yhdestä kahteen vuoden tuomiota suorittavat yli
21-vuotiaat miespuoliset vankeusvangit, joiden kotipaikka on Helsinki, Espoo, Vantaa tai Kauniai-
nen. Yli kahden vuoden vankeusrangaistukseen tuomituista vankilan sijoitusyksikkö tekee sijoitus-
päätöksen ja vanki voidaan sijoittaa myös muuhun Etelä-Suomen vankeinhoitoalueen vankilaan.
Lisäksi Helsingin vankilaan sijoitetaan hovioikeuden päätöstä odottavia tutkintavankeja. (Helsin-
gin vankilan toimintakertomus 2001.)
3 Vuoden 2001 lopussa ulkomaalaisia vankeja oli Helsingin vankilassa 60, kun vuotta aikaisemmin
heitä oli vain yhdeksän. Lisääntynyt ulkomaalaisten määrä ja siitä aiheutuneet erimielisyydet mai-
nitaan erityisesti Helsingin vankilan vuoden 2001 toimintakertomuksessa. Vankien välisiä väkivalta-
tapauksia raportoitiin vuonna 2001 kahdeksan ja pahoinpitelyistä ainakin kolme oli suomalaisten
ja virolais-venäläisten välisiä yhteenottoja. (Helsingin vankilan toimintakertomus 2001.) Suoma-
laisten, virolaisten ja venäläisten keskinäiset suhteet näyttävät sen jälkeen rauhoittuneen, eikä
ryhmien välisiä väkivaltatapauksia ole viime aikoina vankilassa raportoitu.
4 Esimerkiksi 1.5.2003 huumausainerikos oli tuomituista rangaistusvangeista noin joka kuuden-
nen päärikos: huumausainerikoksista tuomittuja oli 16,7% kaikista rangaistusvangeista
(www.rikosseuraamus.fi/11143.htm).
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kirjattiin vankien oikeus eristäytyä muusta vankiyhteisöstä. Lain 9 a §:n mukaan
vanki voidaan perustellusta syystä pitää muista vangeista erillään hänen omasta
pyynnöstään.

Kokeneempi henkilökunta on lähes poikkeuksetta sitä mieltä, että väkivaltaa
ehkäisevät käytännöt ovat rauhoittaneet Helsingin vankilaa. Vaikka huumeisiin
liittyvä kansainvälinen rikollisuus on tuonut uudenlaisia jännitteitä mukanaan,
vankilaa pidetään vangeille aiempaa turvallisempana. Vankilasta ei kuitenkaan
ole tullut väkivallatonta. Väkivaltaisen käytöksen mahdollisuuksien rajoittami-
nen ei poista vankien välistä uhkailua ja painostusta. Siihen tarvittaisiin huomat-
tavasti radikaalimpaa vankilan sosiaalisten suhteiden ja yleisen ilmapiirin muu-
tosta. (Cohen 1976, 18-19.)

Omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuneiden vankien näkökulmasta suljetus-
sa vankilassa hallitaan yhtä lailla pelolla kuin väkivallalla. Pelkääjävankien siirrot
osastoilta eristykseen ja muihin vankiloihin kertovat uhkailusta, joka pakottaa
vangit käyttäytymään heitä painostaneiden vankien toivomalla tavalla. Vankilan
arkisissa käytännöissä vankien väliset ristiriidat tulevat konkreettisesti näkyviksi,
kun vangit hakeutuvat turvallisemmille asuinosastoille.

Tutkimuksen rakenne

Pelkääjävangeista on vähän aiempaa tutkimustietoa, vaikka vankilatutkimuksissa
tuodaan toistuvasti esille vankien pelko ja tyypillisimmät vankiyhteisöstä eris-
täytymisen syyt (Edgar et. al 2003; Toch 1992). Yhdysvalloissa tai Britanniassa
pelkääjistä tehdyt tutkimukset eivät myöskään ole suoraan sovellettavissa suo-
malaisiin vankiloihin. Edes suomalaiset vankilat eivät ole keskenään samanlaisia.
Vankiloilla on omat erityispiirteensä, jotka liittyvät vankilan sijaintiin ja avoi-
muuteen, sinne sijoitettaviin vankeihin, laitoksen tilallisiin järjestyksiin ja vakiin-
tuneisiin käytäntöihin. Vangit, jotka hakeutuvat eristykseen yhdessä vankilassa,
voivat ehkä suorittaa tuomiotaan rauhassa toisessa vankilassa.

Tämän tutkimusraportin tavoitteena on kuvata pelkääjävankeja nimenomaan
suomalaisessa suljetussa vankilassa. Kyseessä on yhteen vankilaan keskittyvä
tapaustutkimus. Pelkääjiin liittyvien käsitysten ja käytäntöjen määrittely ja kuva-
us auttavat tarkastelemaan pelkääjävankien tilannetta myös yleisemmin, ja tuom-
me esille joitakin pelkääjiin liittyviä eroja vankiloiden välillä. Vankien välisten
valtasuhteiden ja vankeinhoidollisten käytäntöjen vertaileva tutkimus edellyt-
täisi kuitenkin kenttätyötä muissa vankiloissa.

Vastaava tutkija Minna Ruckenstein on suunnitellut tutkimuksen ja sen toteu-
tuksen, tehnyt tutkimusta varten kenttätyötä ja kirjoittanut raportin luvut 1-5
ja 8. Tutkijana työskennellyt Annika Teppo on kerännyt suurimman osan tutki-
muksen aineistosta, luokitellut aineistoa ja ollut päävastuussa kenttätyöstä
1.10.2004-17.12.2004. Hän on kirjoittanut raportin luvut 6 ja 7.
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Tutkimusraportti on jaoteltu lukuihin sitä ohjaavien kysymysten mukaan. Lu-
vussa 2 kuvataan yksityiskohtaisesti tutkimuksen aineistot. Tutkimusta suunni-
teltaessa tutkimusaiheen asettamat rajoitukset määrittelivät hyvin pitkälle tut-
kimuksen lähestymistavan.5 Pelkäämisestä ei ole saatavilla kattavaa kuvaa min-
kään yksittäisen aineiston avulla. Siksi tietoa on koottu useista eri lähteistä:
vankeja koskevista asiakirjoista ja vankien ja henkilökunnan haastatteluista. Li-
säksi havainnot vankilassa ovat olleet tärkeitä tutkimuksen kannalta. Eri aineistoja
yhdistämällä kokosimme tiedot 142 omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuneesta
vangista, jotka suorittivat tuomiotaan Helsingin vankilassa 17.4.2003-17.12.2004
välisenä aikana (ks. liite 1).

Luvussa 3 kuvataan aineiston pohjalta pelkääjävankeja ja heidän paikkaansa van-
kilan sosiaalisissa hierarkioissa. Pelkääjävankien luokittelun tai määrittelyn kan-
nalta on olennaista, etteivät he muodosta kovin yhtenäistä tai edes selvärajaista
ryhmää. Heidän joukossaan on hyvin monenlaisista rikoksista tuomittuja, eri-
ikäisiä ja eri tavoin vankilassa käyttäytyviä vankeja. Muista vangeista heidät erot-
taa lähinnä se, että heidän asemansa tai paikkansa vankiyhteisössä on syystä tai
toisesta kyseenalaistettu.

Pelkääjävankien muita heikompi asema vankiyhteisössä tulee konkreettisesti
näkyväksi vankilan asumisjärjestelyissä. He asuvat yleensä vankilan vähiten
arvostetuilla osastoilla. Luvussa 4 kuvataan Helsingin vankilan tilojen käyttöä ja
tiloihin liitettyjä merkityksiä. Tavoitteena on näyttää, että vankien väliset
eriarvoisuudet ja vankien välinen vallankäyttö ohjaavat pelkääjävankien asumis-
ta suljetussa vankilassa. Pelkääjävankien, mutta myös muiden vankien paikat
vankilassa määräytyvät sen mukaan, miten vangit sijoittuvat ja sijoitetaan vanki-
lan tilallisiin järjestyksiin.

Laitoksen virallisen sijoittelun ohella vankilan asumisjärjestelyjä ohjaavat vanki-
en välinen väkivalta ja erityisesti väkivallan uhka. Luvussa 5 kuvataan väkivaltaa
ja pelkoa omasta pyynnöstä eristettyjen näkökulmasta. Luvussa 6 palataan van-
kilan tilallisiin järjestyksiin, ja seurataan Helsingin vankilan pelkääjävankien si-
joittumista vankilan eristysosastoille ja eri vankiloihin. Luvussa 7 kuvataan yksi-
tyiskohtaisesti aineiston 142 vangin eristäytymisen syitä.

Tutkimuksessa tuodaan esille säännönmukaisuuksia, jotka vaikuttavat pelkääjä-
vankien tilanteeseen suljetussa vankilassa. Eristäytymisen syiden ohella tutki-
muksessa kuvataan tapoja, joilla vankilajärjestys tuottaa jatkuvasti uusia pelkääjä-
vankeja.

5 Koska olimme keränneet jo ennen pelkääjätutkimuksen aloittamista aineistoa vankilan arkea
koskevaa tutkimusprojektia varten, meillä oli suhteellisen hyvä käsitys siitä, millaista aineistoa
saisimme kerättyä vankilasta havainnoimalla ja haastattelemalla. Vuosina 2003-2004 vankila-
tutkimusta ovat rahoittaneet sekä oikeusministeriön Vankilan ja vankeinhoidon arki -projekti
että dosentti Anna Maria Viljasen johtama Suomen Akatemian Victims, Perpetrators and Prostitutes:
Mapping Sexed/Gendered Power and Violence in Finnish Culture -projekti.
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2. TUTKIMUKSEN AINEISTOT

Tutkimuksen aineisto on kerätty yhdistämällä ja vertailemalla tietoa useista eri
lähteistä. Olemme hyödyntäneet vankilan asiakirjoja ja haastatelleet vankilassa
sekä vankeja että henkilökuntaa. Lisäksi kenttätyövierailuilla on havainnoitu
vankilan päivittäisiä käytäntöjä, ja tutkimukseen on sisällytetty etnografista ku-
vausta vankilasta. Kenttätyöjakson aikana 17.5.2004-17.12.2004 vierailimme
Helsingin vankilassa viikoittain. Vierailujen tarkoituksena oli seurata omasta
pyynnöstä eristykseen hakeutuvien vankien asumista ja mahdollisia siirtoja van-
kilan sisällä tai pois vankilasta. Teimme jokaisella vierailulla yksityiskohtaiset
muistiinpanot vankilan osastoilla asuvista, vapautuneista ja muihin vankiloihin
siirtyneistä pelkääjävangeista.

Tutkimuksemme on keskittynyt vankilan pelkääjäosastoon eli YP3:een, jossa on
27 sellipaikkaa. Sen lisäksi olemme seuranneet tulo-osastoa ja arestia eli rundia,
jonne sijoitetaan omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvia vankeja. Yleensä vanki
viettää arestissa kurinpidollisista syistä korkeintaan pari vuorokautta. Pelkäämisen
takia hän voi olla sijoitettuna sinne huomattavasti pidempiä aikoja, jopa viikkoja
tai kuukausia. Myös vankilan tulo-osastolla asutaan omasta pyynnöstä eristyksessä
huomattavan pitkiä aikoja.

Tutkimusjakson aikana, syyskuussa 2004, eristykseen hakeutuville, “vaikeasti
sijoitettaville vangeille” perustettiin uusi osasto pohjoisen selliosaston ensim-
mäiseen kerrokseen. Tälle osastolle sijoitettavia omasta pyynnöstä eristykseen
hakeutuneita vankeja ei syystä tai toisesta voida sijoittaa varsinaiselle
pelkääjäosastolle. Osastolla on 10 selliä, joihin voi sijoittaa parikymmentä van-
kia. Sijoituksista päättää vartiopäällikkö.

Jotta saisimme omasta pyynnöstä eristyksessä olevista vangeista tietoa pidem-
mältä aikaväliltä kuin varsinaisen kenttätyöjakson ajalta, kävimme läpi vankilan
asiakirjoista, erityisesti vankilan asuntokorteista, jo vapautuneita ja muihin van-
kiloihin siirtyneitä pelkääjävankeja. Takautuva tarkastelu ulottui 17.4.2003 saak-
ka. Asiakirjojen perusteella tarkasteluaikana 17.4.2003-17.12.2004 Helsingin
vankilan eristysosastoilla suoritti omasta pyynnöstä eristyksessä tuomiota 142
vankia (ks. liite 1). Listasimme vangit eri tiedostoihin heidän sijoituspaikkansa
mukaan: erottelimme toisistaan pelkääjäosastolla eli YP3:lla asuvat vangit, ares-
tiin tai tulo-osastolle sijoitetut vangit sekä pohjoisen selliosaston takaosassa
omasta pyynnöstä eristyksessä asuvat vangit. Lisäksi mukana aineistossa on kuusi
pelkääjäosastolla väliaikaisesti asunutta romanivankia.

Vangit eivät yleensä eristykseen siirryttyään enää palaa vankilan normaali-
osastoille. Ainoan poikkeuksen muodostavat romanit, jotka liikkuvat Helsingin
vankilassa muita vankeja enemmän pelkääjäosaston ja muiden osastojen välillä
(ks. luku 7). Myös velkaantuneet vangit voivat toisinaan palata normaaliosastolle
velkansa maksettuaan. Tämän tutkimuksen perusteella se on kuitenkin harvi-
naista.
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Vankilasta lähteneet vangit jaottelimme sen mukaan, miltä osastolta ja minne
he olivat lähteneet. Muihin vankiloihin siirretyt vangit pidettiin erillään
vapautuneista, jotta voisimme seurata vankien sijoittumista toisten vankiloiden
osastoille ja toimintoihin. Tiedot uudelleensijoitetuista vangeista kerättiin muista
vankiloista pääasiassa puhelimitse. Keravan vankilassa, Suomenlinnan
työsiirtolassa, Vantaan vankilassa ja Kuopion vankilassa kävimme myös paikan
päällä. (Ks. luku 6.)

Tutkimusjakson päätyttyä omasta pyynnöstä eristykseen aikavälillä 17.4.2003-
17.12.2004 hakeutuneet 142 pelkääjävankia jakaantuivat eri ryhmiin seuraa-
vaan tapaan:

• Pelkääjäosaston vangit 17.12.2004, 24
• Omasta pyynnöstä eristetyt arestissa ja tulo-osastolla 17.12.2004, 9
• Omasta pyynnöstä eristetyt vangit pohjoisen selliosaston takaosassa

17.12.2004, 14
• Pelkääjäosastolta vapautuneet vangit 17.5.2003-17.12.2004, 22
• Muihin vankiloihin siirretyt pelkääjäosaston vangit 30.6.2003-17.12.2004, 29
• Arestista ja tulo-osastolta muihin vankiloihin siirretyt ja vapautuneet

pelkääjävangit 17.4.2003-17.12.2004, 31
• Pohjoisen selliosaston taka-osasta muihin vankiloihin siirretyt ja vapautu-

neet pelkääjävangit 7.9.2004-17.12.2004, 7
• Pelkääjäosastolla väliaikaisesti asuneet romanivangit, 6

Vankilan asuntokortit

Pelkääjävankeja koskevien tietojen kokoamisen kannalta tärkein asiakirja-aineisto
on ollut Helsingin vankilan sähköinen asuntokorttijärjestelmä. Vastaavia
tietokonepohjaisia järjestelmiä on käytössä muutamassa suomalaisvankilassa.
Asuntokortteihin kirjataan perustiedot vangista: päärikos, tuomion pituus, Hel-
singin vankilaan tulopäivämäärä ja vangin sijoituspaikat laitoksen sisällä. Asunto-
kortin muistiinpanoihin merkitään esimerkiksi osastojen ja työpaikkojen vaih-
dot ja kurinpitorangaistukset.

Henkilökunnalla on asuntokorttijärjestelmään eritasoisia käyttöoikeuksia.
Asuntokortteihin tekevät merkintöjä yhtä lailla vankilan johtaja, vartiopäällikkö,
vartijat ja sosiaalityöntekijät. Asuntokorttijärjestelmän pääkäyttäjä on vankien
sijoittelusta vastaava erityisohjaaja. Hänen lisäkseen kaksi vartijaa on koulutet-
tu järjestelmän pääkäyttäjiksi.

Pelkääjävankeja koskevaa tiedon hakua on helpottanut, että asuntokorteista
voi poimia tiettynä päivänä osastolla, esimerkiksi pelkääjäosastolla tai arestissa,
asuvat vangit. Olemme voineet tarkistaa viikoittain osastoilla tapahtuneet muu-
tokset: osastolle saapuneet ja sieltä lähteneet vangit. Asuntokorteista on voinut
myös seurata, mistä vangit ovat Helsingin vankilan osastoille tulleet ja mihin he
ovat sieltä lähteneet.
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Lisäksi osastokohtaisten hakujen avulla on ollut mahdollista selvittää koko van-
kilan tilallista eriytymistä. Kävimme läpi eri osastoja, esimerkiksi itäisen selli-
osaston kolmannen kerroksen ja pohjoisen selliosaston ensimmäisen kerrok-
sen kaikki vangit, jotta näkisimme millaisia vankeja selliosastolle on sijoitettu.
Tarkastelimme asuntokorteista myös vankilassa asuvien vähemmistöön kuulu-
vien vankien asumista, ja kävimme läpi yhden päivän tiedot sekä romaneista
että virolaisista (Ruckenstein & Teppo 2004).

Vankimäärä vaihtelee päivittäin tai ainakin viikoittain, eivätkä tarkastelupäivänä
kerätyt luvut pysy vakiona. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö asuntokorteista
kerättyjä tietoja voisi käyttää kuvaamaan vankilan asumisjärjestelyjä. Tilanteet
muuttuvat jatkuvasti, mutta vankien tilallisessa järjestämisessä on säännön-
mukaisuutta, joka vaikuttaa keskeisesti omasta pyynnöstä eristykseen hakeutu-
vien vankien asemaan Helsingin vankilassa. (Luku 4.)

Romanit ovat Suomen vankiloiden perinteinen vähemmistöryhmä.6 Helsingin
vankilassa romanit pyritään sijoittamaan pääsääntöisesti vankilan normaali-
osastoille mutta yleensä heitä asuu myös pelkääjäosastolla. Tarkastelupäivänä
22.7.2004 vankilan kirjoilla oli 321 vankia, joista romaneja oli 22. Heistä kaksi
oli lomalle päästyään jäänyt palaamatta vankilaan. Loput 20 romanivankia jakau-
tuivat vankilan osastoille ja niiden kerroksille seuraavaan tapaan7:

Vankilan selliosasto ja  kerros Vang it
Itäinen selliosasto, tulo-osasto 2
Läntinen yöselliosasto 2 3
Läntinen yöselliosasto 3 4
Pelkääjäosasto, YP3 3
Läntinen selliosasto 2, kuntoutusosasto 3
Läntinen selliosasto 3 2
Läntinen selliosasto 4 2
Läntinen selliosasto 4, päihteetön osasto 1
Yht. 20

Taulukko 1.  Romanit Helsingin vankilassa 22.7.2004.

6 Romaneja on kaikissa tai ainakin lähes kaikissa suljetuissa vankiloissa ja avovankiloissa. Esimer-
kiksi vuonna 2003 suomalaisissa vankiloissa oli Rikosseuraamusviraston arvion mukaan 120-140
romania (Romanien asema ja olosuhteet...2003).
7 Romanien toisin kuin esimerkiksi ulkomaalaisten määrää ei näe suoraan asuntokortistosta,
koska henkilötietolaki kieltää ylläpitämästä rekistereitä syntyperän perusteella. Romanit tunnis-
taa yleensä nimestä ja ammatista: hevosmies, muusikko tai sekatyömies on tavanomainen romanin
ilmoittama ammatti. Epäselvissä tapauksissa tarkistimme osastolta, onko kyseessä romanivanki.
Toisinaan vankiloihin tulee romaneja, joiden kulttuurinen identiteetti ei ole henkilökunnalle täy-
sin selvä. Heitä voidaan kohdella joko romaneina tai suomalaisina. (Ks. myös Lounela 2001 9-11.)
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Helsingin vankilassa on kenttätyön aikana ollut käytössä neljä selliosastoa: itäi-
nen selliosasto (ISO), läntinen selliosasto (LSO), läntinen yöselliosasto (LYS) ja
pohjoinen selliosasto (PSO) (ks. vankilan pohjakuva). Vankilan tilallista eriyty-
mistä ja selliosastojen eroja käsitellään yksityiskohtaisemmin luvussa 4. Jo yk-
sinomaan romaneja koskeva tarkastelu näyttää, ettei vankeja sijoiteta sattu-
manvaraisesti vankilan eri osastoille. Romanit ohjautuvat pääsääntöisesti joko
läntiselle yöselliosastolle tai läntiselle selliosastolle. Tarkastelupäivänä
pelkääjäosastolla asui kolme romanivankia. Sen sijaan pohjoisella selliosastolla
ja itäisellä selliosastolla romaneja asuu tulo-osastoa lukuun ottamatta harvoin.

Ulkomaalaisten vankien osastoille sijoittelussa on samankaltaista säännön-
mukaisuutta. Suurin osa Suomessa tuomiota suorittavista ulkomaalaisista van-
geista on sijoitettu joko Helsingin tai Keravan vankilaan. Tarkastelupäivänä
22.7.2004 ulkomaalaisia vankeja oli Helsingin vankilassa kirjoilla 68 eli noin joka
viides vanki oli muun kuin Suomen kansalainen. Viron kansalaisia ulkomaalaisis-
ta oli 34. Venäjän kansalaisia oli 9 ja Vietnamin 4. Muiden maiden kansalaisia oli
kaksi tai vähemmän. Virolaisvangeista kolmella oli venäläinen nimi, joten heidän
voi olettaa kuuluvan pikemminkin venäläisten kuin virolaisten ryhmään.

Viron kansalaiset sijoittuivat 22.7.2004 vankilan osastoille ja niiden kerroksille
seuraavaan tapaan:

Vankilan selliosasto ja  kerros Vang it
Itäinen selliosasto, tulo-osasto 2
Itäinen selliosasto 3 5
Läntinen yöselliosasto 1 5
Läntinen yöselliosasto 2 5
Läntinen yöselliosasto 3 8
Pohjoinen selliosasto 1 2
Pohjoinen selliosasto 2 2
Läntinen selliosasto 1 2
Läntinen selliosasto 3 3
Yht. 34

Taulukko 2.  Viron kansalaiset Helsingin vankilassa 22.7.2004.
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 Venäjän kansalaisia asui sekä läntisellä yöselliosastolla, pohjoisella selliosastolla
ja pelkääjäosastolla:

Vankilan selliosasto ja  kerros Vang it
Läntinen yöselliosasto 2 3
Läntinen yöselliosasto 3 3
Pohjoinen selliosasto 1 1
Pohjoinen selliosasto 2 1
Pelkääjäosasto, YP3 1
Yht. 9

Taulukko 3.  Venäjän kansalaiset Helsingin vankilassa 22.7.2004.

Näiden lukujen perusteella venäläisiä ja virolaisia vankeja asuu erityisesti länti-
sellä yöselliosastolla, josta on muotoutunut ulkomaalaisten pääasiallinen sijoi-
tuspaikka. Virolaisia asuu myös läntisellä ja itäisellä selliosastolla, joilla taas venä-
läisiä asuu hyvin harvoin. Osastokohtaiset tarkastelut asuntokorteista näyttä-
vät, että asumisjärjestelyjä määrittelevät sekä ryhmien väliset että niiden sisäi-
set erot ja arvostukset. Virolaisten ja venäläisten asuinpaikasta voi suhteellisen
varmasti päätellä, millaisista vangeista on kysymys. Vankilassa parhaassa asemas-
sa olevat virolaiset asuvat itäisen selliosaston kolmannessa kerroksessa (ks. luku
4).

Asuntokortit kertovat vankilan vallitsevista asumisjärjestelyistä. Sen lisäksi niis-
sä on tietoa yksittäisistä vangeista. Meillä on ollut käytettävissä kaikkien omasta
pyynnöstä eristykseen hakeutuneiden vankien asuntokortit, ja olemme voineet
varmistaa niistä, että vanki on todella hakeutunut omasta pyynnöstä eristykseen.
Vangin pelko tai muut vaikeudet on yleensä ilmaistu asuntokorteissa hyvin lyhy-
esti, ilman selityksiä.

26.7.2003 PSO:lta oma pyyntö YP 3/2.
9.5.2004  Siirto YP3:lle.
21.7.2004 Pelkää olla PTO:lla, siirto YP3.
22.9.2004 Arestiin omasta pyynnöstä, uhkailtu osastolla.
9.10.2004 Sanoi osastolle tulleen vangin jonka kanssa odotettavissa ongelmia.
(Otteita asuntokorttien muistiinpanoista.)

Asuntokorteissa on myös merkintöjä vankien välisistä väkivallasta tai uhkailusta,
joka on edeltänyt eristykseen hakeutumista.

14.6.2003 Käytetty poliklinikalla. Vanki [nro] löi mustalla kongilla tullessa.
22.8.2003 Vankia lyötiin osaston toimintailtapäivän aikana, ei oman kertomansa
mukaan nähnyt kuka löi eikä myöskään sitä, että miksi.
3.2.2004 Arestiin, sellikaveri hikeentyi hinttiin ja nimitteli vankia.
30.3.2004 Palasi arestiin, uhattu rassittaa osastolla.
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28.4.2004 Vankia lyöty, suussa haava, käytetty Marian sairaalassa. Siirretty arestiin
oman turvallisuutensa takia.
(Otteita asuntokorttien muistiinpanoista.)

Asuntokortteihin merkitty tieto on epätasaista: kaikkia väkivaltatapauksia ei
raportoida. Lisäksi korteissa on toisinaan virheitä. Vangin vapauduttua esimer-
kiksi virheellisen tai puuttuvan päivämäärän tai osaston selvittäminen on hyvin
vaikeaa. Puutteista huolimatta asuntokortit ovat olleet hyvä tutkimuksellinen
lähtökohta. Niiden avulla on ollut mahdollista tarkastella sekä vankilan tilallisia
järjestyksiä että yksittäisen vangin osastolta toiselle siirtymisen syitä.

Asuntokortit eivät taustoita pelkäämiseen liittyviä tapahtumia millään tavalla.
Esimerkiksi vankien siirroille ei tyypillisesti löydy minkäänlaisia selityksiä. Koska
tutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa pelkääjävankien tilannetta yleisem-
min, asuntokorteista kerättyjä tietoja on kenttätyöjakson aikana täydennetty
muiden aineistojen avulla. Yksityiskohtaisinta tietoa olemme saaneet vangeista,
jotka ovat olleet Helsingin vankilassa kenttätyöjaksomme aikana. Näitä vankeja
olemme voineet haastatella tai vartijat ja muu henkilökunta ovat voineet ker-
toa heidän eristäytymisensä taustoja.

Vangeista tehdyt riski- ja tarvearviot

Suurimmasta osasta aineistomme pelkääjävangeista on tehty riski- ja tarve-
arvio. Vankien joukossa oli joitakin pitkää tuomiota suorittavia vankeja, joiden
tuomio oli alkanut ennen kesäkuuta 2000, jolloin riski- ja tarvearvioita alettiin
Helsingin vankilassa tehdä. Lisäksi kaikkien eristyksessä asuneiden vankien tuo-
mio ei ollut tarpeeksi pitkä. Riski- ja tarvearvio tehdään vangeista, joiden tuo-
mio on yli kaksi vuotta.

Yleensä riski- ja tarvearviot tehdään vankilan tulo-osastolla vangin haastattelun
pohjalta. Haastattelijana Helsingin vankilassa on useimmiten vankilan erityis-
ohjaaja. Riski- ja tarvearvioon on kerätty myös taustatietoja vangista. Asiakirjassa
on esimerkiksi oikeudenkäyntipöytäkirjojen pohjalta tehty tiivistelmä rikok-
sesta. Lisäksi vangin mahdollinen mielentilatutkimus on otettu huomioon. Ris-
ki- ja tarvearvion pääasiallisena tavoitteena on arvioida vangin suhdetta rikolli-
seen toimintaan, todennäköistä käytöstä ja menestystä vankilassa sekä tarvetta
kuntoutukseen (ks. Hypén 2002). Omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvien
vankien kannalta tärkeitä ovat erityisesti laitosturvallisuuteen liittyvät tekijät,
kuten vangin ongelmat muiden vankien kanssa.

Anoo siirtoa Lounais-Suomen vankilaan tai Pelson vankilaan. Pelkää Rogues Galleryn
jäseniä eikä voi osallistua toimintaan Helsingin vankilassa.
(Ote riski- ja tarvearviosta.)
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[Vanki A.] on siirretty Keravan vankilasta uudelleen sijoitettavaksi. [Vanki B:n] äiti toi
ennen tapaamista 100 euroa vanki A:n tilille. B on ilmoittanut henkilökunnalle olevansa
peloissaan ja haluavansa siirtoa toiseen laitokseen. Hän on kertonut, että hänen
peräänsä uhattu laittaa joku narkomaani jne. A. oli itse kertonut, että B. oli joskus
aikaisemmin vienyt häneltä tietokoneen, josta tämä nyt oli velkaa 800 euroa. B:lla oli
asiasta eri käsitys.
(Ote riski- ja tarvearviosta.)

Ollut Jokelan vankilassa omasta halustaan eristyksessä, toimet yksin, reilut puoli vuotta.
Helsingin vankilassa pelkää velkojia, “vasikointia” alla. Ei voi osallistua toimintaan,
vaikka periaatteessa haluaisikin. Palasi Konnunsuon vankilasta. Ei voinut olla siellä.
(Ote riski- ja tarvearviosta.)

[Vanki C.] on uhkaillut rikoksen laadun vuoksi. Ei tunne eikä ole ollut aikaisemmin
tekemisissä ko. vangin kanssa.
(Ote riski- ja tarvearviosta.)

Riidoissa motoristien kanssa (ainakin Cannonball), joten haluaa suljetulle osastolle.
(Ote riski- ja tarvearviosta.)

Olemme käyttäneet riski- ja tarvearvioihin kirjattuja tietoja, jos niistä on ollut
hyötyä omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuneiden vankien tilanteen selvit-
tämiseksi. Riski- ja tarvearvio on voinut taustoittaa vangin eristäytymisen syitä
tai selittää hänen vankilan vaihtoaan. Asiakirjojen systemaattista käyttöä on vai-
keuttanut vankeja koskevan tiedon epätasaisuus. Koska riski- ja tarvearviot teh-
dään vangin tullessa vankilaan, niissä ei välttämättä ole tietoa siitä, mitä vankilassa-
oloaikana tapahtuu. Riski- ja tarvearvioihin on tavoitteena kirjata vangin tilan-
teessa tapahtuneet muutokset. Siitä huolimatta osa päivityksistä jää tekemättä,
ja monien omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuneiden riski- ja tarvearvioissa
ei ole mitään viitteitä siitä, etteikö vanki voisi asua vankilan normaaliosastolla.

Kurinpitoilmoitukset ja vankien siirtoanomukset

Kävimme läpi myös vartiopäällikölle tehdyt kurinpitoilmoitukset, aikavälillä
17.4.2003-17.12.2004. Tavoitteena oli löytää lisätietoa omasta pyynnöstä
eristykseen hakeutuneiden vankien eristäytymisen syistä. Vartiopäällikölle teh-
tyjen kurinpitoilmoitusten yhteydessä oli joitakin pelkääjävankien kannalta hyö-
dyllisiä yksityiskohtia. Muutamissa ilmoituksissa oli esimerkiksi liitteenä vankien
kirjoittamia uhkauskirjeitä. Suurin osa pelkääjävankeihin liittyvistä tapahtumis-
ta, esimerkiksi heidän siirtonsa normaaliosastolta eristysosastolle, ei kuiten-
kaan aiheuttanut vankilassa kurinpidollisia toimia, joten niistä ei tehty kirjallista
ilmoitusta vartiopäällikölle.
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Kurinpitoilmoituksiin kirjataan todennäköisimmin tapaukset, joissa eristykseen
hakeutumista edeltää vankien välinen väkivalta. Suurin osa vangeista toivoo
eristykseen pääsyä väkivallan uhan pikemminkin kuin jo tapahtuneiden pahoin-
pitelyjen takia. Seuraavassa kahdessa tapauksessa eristykseen siirtymistä on
poikkeuksellisesti edeltänyt vankien välinen väkivalta.

Venäläinen vanki, joka siirrettiin myöhemmin toiseen vankilaan tappeli oman
kertomansa mukaan pohjoisella selliosastolla toisen vangin kanssa. Kukaan
henkilökunnasta ei nähnyt tapahtunutta. Vartijan ilmoituksen mukaan: “vanki on siirretty
oman- ja laitosturvallisuutensa vuoksi vankilan eristysosastolle väkivallan uhan
minimoimiseksi vuoden 2004 pohjoisen selliosaston tulos- ja kehityskeskustelujen
linjausten mukaisesti, jossa yhtenä tulokseen vaikuttavana tekijänä on vankien välisen
väkivallan vähentäminen”.
(Muistiinpanot vartiopäällikölle tehdyistä kurinpitoilmoituksista,17.4.2003-
17.12.2004.)

Pelkääjäosastolle myöhemmin siirtynyt virolainen vanki toi läntisen yöselliosaston
toimistoon avainlätkänsä ja ilmoitti haluavansa toiselle osastolle, “täytyy siirtyä, kun
tulee hankaluuksia”. Vangilla oli verta suupielessä, mutta hän ei halunnut kertoa asiasta
enempää.
(Muistiinpanot vartiopäällikölle tehdyistä kurinpitoilmoituksista, 17.4.2003-
17.12.2004.)

Vartiopäällikölle tehtyjä ilmoituksia hyödyllisemmäksi aineistoksi osoittautui-
vat vankien kirjoittamat siirtoanomukset, joita osa omasta pyynnöstä eristykseen
hakeutuneista vangeista oli kirjoittanut. Siirtoanomuksissa vangit tuovat esille
syitä, joiden takia he pyrkivät vaihtamaan vankilaa.

“Anon siirtoa, koska minulla on vihamies tässä talossa, enkä voi lusia täällä normaalisti,
Konnunsuolla voin lusia tuomioni.”
(Ote vangin kirjoittamasta siirtoanomuksesta.)

“Minulla on helpompi suorita vankeusrangaistus [Keravan vankilassa], koska olen
afrikalainen. Tälä paljon rasisteja ja ne uhka lyödä mua.”
(Ote vangin kirjoittamasta siirtoanomuksesta.)

“Minulla on Helsingin vankilassa erimielisyyksiä ja siksi on hankala liikkua vapaasti.
En tule toimeen määrättyjen jenkejen kanssa. Lounais-Suomen vankilassa minulla
olisi mahdollisuus työhön ja vapaaseen tuomion kärsimiseen.”
(Ote vangin kirjoittamasta siirtoanomuksesta.)

“Olen kuullut että terveyttäni uhataan tässä vankilassa. Joko käsi tai jalka katkaistaan.
Toivoisin terveyteni puolesta että minut siirrettäisiin mahd. pian Vantaan vankilaan
eristykseen. Pelkoni on aiheellista koska pahin vihamieheni on moottoripyöräkerholaisten
hyvä ystävä ja voi olla että on liittynytkin jo heihin. Olen kirjoittanut myös vartiopäällikölle.
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Toivon että ymmärrätte pelkoni ja käsittelisitte asian mahdollisimman pian.”
(Ote vangin kirjoittamasta siirtoanomuksesta.)

Siirtoanomuksen kirjoittaneen vangin päämääränä on päästä liikkeelle mahdol-
lisimman nopeasti. Tähän päämäärään pyrkiessään vangit voivat luonnollisesti
myös muunnella totuutta. He voivat esimerkiksi liioitella kokemaansa uhkaa.
Vankien ja henkilökunnan haastattelujen perusteella vankien kirjoittamat siirto-
anomukset kertovat kuitenkin suhteellisen luotettavasti vangin tilanteesta. Osa
anomuksen kirjoittaneista vangeista siirretään pian toiseen vankilaan, mutta
kaikkia vankeja ei voida siirtää, vaikka heidän kokemansa uhka olisi todellinen.
Vanki on voitu sijoittaa jo kerran tai useampia kertoja toiseen vankilaan, ja
hänet on jouduttu palauttamaan Helsingin vankilaan. Vangille ei välttämättä löy-
dy enää uutta sijoituspaikkaa ja ainoaksi vaihtoehdoksi jää Helsingin vankilan
eristysosasto.

Vankien ja henkilökunnan haastattelut

Asuntokorteista ja muista asiakirja-aineistoista kerättyjä tietoja on tarkistettu,
täydennetty ja laajennettu sekä vankilan henkilökunnan että vankien
haastatteluilla. Keväällä 2003 teimme Helsingin vankilassa vankien ryhmä-
haastatteluja. Haastatteluja ei alun perin tehty tätä tutkimusta varten, mutta ne
avaavat kiinnostavia näkökulmia omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuneiden
vankien tilanteeseen. Haastatteluissa tulivat esimerkiksi toistuvasti esille mui-
den vankien asenteet omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvia vankeja koh-
taan.

Ryhmä kokoontui kuusi kertaa aikavälillä, 7.4.2003- 9.6.2003. Paikalla oli kuu-
desta kymmeneen opiskelevaa tai työssäkäyvää vankia. Haastateltavat olivat
mukana vapaaehtoisesti. Tilaisuudet kestivät kolmisen tuntia. Ne alkoivat vanki-
en ruokailun jälkeen klo 13.00 ja loppuivat noin klo 16.00, jolloin vangit palasi-
vat osastoilleen.

Jotta haastattelut olisivat muotoutuneet mahdollisimman luonteviksi, ne yhdis-
tettiin elokuvien katseluun. Ensin katsottiin vankila-aiheinen tai muu aiheeseen
sopiva elokuva, ja sen jälkeen keskusteltiin. Haastatteluissa pohdittiin elokuvien
pohjalta esimerkiksi etnisiä suhteita Helsingin vankilassa, huumeiden käyttöä
vankilassa, vankien välistä väkivaltaa, vankien ja vartijoiden välisiä suhteita sekä
vankilatilojen käyttöä. Elokuvakerho loi hyvät puitteet ryhmähaastatteluille.
Haastateltavat puhuivat varsin monisanaisesti kokemuksistaan vankilassa. Sen
sijaan yksityisasioista ei vankilassa ylipäätään puhuta julkisesti, ja ryhmä-
haastatteluja luonnehti tiukka henkilökohtaisten rajojen ylläpitäminen. Myös
vankiyhteisöä suojeltiin ja haastateltavat olivat usein lyhytsanaisia puhuessaan
vankien välisistä ristiriidoista ja jännitteistä. Esimerkiksi vankien välisestä väki-
vallasta kuitenkin keskusteltiin useissa eri yhteyksissä. Ryhmähaastattelut on
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nauhoitettu ja litteroitu sanasta sanaan. Otteet haastatteluista on esitetty sel-
laisenaan tai niitä on lyhennetty poistamalla puheenvuorot, joilla ei ole esitettä-
vän asian kannalta merkitystä.

Vanki 1: Siis ei väkivalta mun mielest oo ainakaan missään tapaukses lisääntyny,
ainakaan tässä talos. Mitä mä oon joskus ollu tääl kaheksankytluvun lopul nii sillohan
tääl näki kaiken näköst tapahtuvan, ei tääl nykyään näe.
Haastattelija: Esimerkiks mitä siis? Pahoinpitelyitä?
Vanki 1: Noo, tommosii mättämisii, putkituksii, puukotuksii, et sillohan tääl tapahtu,
joka viikko tapahtu jotain.
(Vankien ryhmähaastattelu 9.6.2003.)

Väkivallasta puhuttiin myös “tilanteina”, jotka johtuvat erilaisista vankien väli-
sistä ristiriidoista.

Vanki 1: Eiköhän se oo niin et ku tilaisuus tulee.
Vanki 2: Tai ei se ees sitä oo, vaan et ku se tilanne tulee.
Vanki 1: Niin, ohan niit siivilissäki, miksei niitä täälläki.
Vanki 2: Ihan samalla lailla, tääl vaan tila on niin pieni et tulee niit törmäyskurssei
ihan väkisin.
Vanki 3: Ainahan tääl pientä kinaa.
(Vankien ryhmähaastattelu 7.4.2003.)

Kun väkivalta ei ollut seurausta vankien välisistä arkisista ristiriidoista, väkival-
lalla oli haastateltavien mielestä tietty päämäärä. Esimerkiksi velkaantunut vanki
voidaan pahoinpidellä, jos hän ei maksa velkojaan.

 Vanki 1: Ei sitä päästetä siviilii ennenku se on maksanu velkansa.
Haastattelija: No mut jos sul ei oo rahaa, niin millä sä maksat velkas?
Vanki 1: Sit se täytyy hakkaa.
Vanki 2: Niin, sit sä itket ja maksat.
Vanki 1: Se on sillä maksettu, se voi lähtee.
Vanki 2: Niin, ja yleensä se kyllä tulee pikku taputuksella.
Vanki 1: Tääl on niin monii eri keinoi keksii sitä, että millä toinen rupee hoitaa sitä
rahaa. Niitä käytetään tarpeen vaatiessa.
(Vankien ryhmähaastattelu 14.4.2003.)

Omasta pyynnöstä eristäytyneiden vankien näkökulmasta huumeisiin liittyvä
järjestäytynyt rikollisuus tuottaa väkivaltaa ja erityisesti sen uhkaa vankilassa
(luku 5). Ryhmähaastatteluissa vangit kuitenkin vähättelivät järjestäytyneen ri-
kollisuuden ja jengien merkitystä. He korostivat “yksinpärjäämisen eetosta”
(Kortteinen 1992), joka erottaa heidät jengiläisistä ja romanivangeista. Vankien
mielestä suomalainen tekee rikoksensa yksin ja “lusii oman kakkunsa”.

Vanki 1: Ihmiset vaihtuu, menee ja tulee.
Vanki 4: Tääl keskustellaan pienis ryhmis mitä asioita keskustellaan ja toiset on yksin
omissa oloissaan ja se riippuu millane sosiaalinen kanssakäyminen mitä, et ei tääl
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sillä taval mitään.
Vanki 1: Ne seurustelee keskenään, jotka tuntee toisensa, se on aivan niinku luonnollisia
asioita.
Vanki 4: Niin, ei tääl nyt voi sanoo et mitään jengijuttuja ois.
Vanki 1: Ei täällä kyllä voi sanoo jengeiks.
Vanki 2: Ei tääl jengei, tääl on vankei.
Vanki 3: Vankeja tääl kyl on, mut ei tääl jengejä.
Vanki 2: Suomalainen tykkää tehdä rikokset yksin ja lusii yksin.
Vanki 1: Mut kyllä mä luulen, et viranomaiset haluais tehä silleen et ois tälleen
jengiytymisii, et ois helpompi valvoo.
Vanki 2: Niin valvoo, nyt on vähän vaikee ku kaikki on niinku erikseen.
Vanki 1: Ikään ku pystyis käsittelee ku karjaa.
Vanki 2: Niin, tietäis aina mistä hakee.
(Vankien ryhmähaastattelu 7.4.2004.)

Rikollisliigat ovat haastaneet suomalaisen “yksinpärjäämisen eetoksen”, eikä sitä
välttämättä pidetä hyvänä asiana. Ryhmähaastattelussa jengiläisiä ei kritisoitu,
mutta henkilökohtaisissa haastatteluissa vangit puhuivat kriittisesti järjestäyty-
neestä rikollisuudesta ja vankilan sisäisestä huumekaupasta. Osa vangeista
paheksui sitä, etteivät “vangit saa enää lusia rauhassa omaa kakkuaan”. Heitä
häiritsi, että “jengiläiset yrittävät ottaa vallan vankilassa”.

Yksilöhaastatteluissa esille tulleet näkemykset muistuttavat, etteivät vangit
muodosta yksimielistä yhteisöä. Muita vankeja, heidän käytöstään ja tavoittei-
taan arvostellaan. Paine yhdenmukaiseen käyttäytymiseen näkyy kuitenkin ta-
vassa, jolla vankiyhteisössä kohdellaan omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvia
vankeja. Muut vangit eivät auta tai tue eristykseen hakeutuneita vankeja, vaikka
olisivat erimielisiä heidän uhkailijoidensa kanssa. Pelkääjät jäävät yleensä ilman
vankiyhteisön tukea. Ainoan poikkeuksen muodostavat romanivangit, joiden
käsitykset yhteisöllisyydestä poikkeavat muista suomalaisista. Romanivanki voi
hakeutua pelkääjäosastolle myös tukeakseen sinne sijoitettua ystävää tai suku-
laista (luku 7).

Olemme tehneet kenttätyön kuluessa kymmeniä vankien ja vartijoiden haas-
tatteluja. Kysymykset ja haastattelujen kulku ovat muotoutuneet haastattelu-
kohtaisesti. Yhtenäistä haastatteluja ohjaavaa kyselylomaketta ei esimerkiksi ole
käytetty. Usein haastattelujen kysymyksenasetteluja ovat suunnanneet muista
aineistoista tai muilta haastateltavilta kootut tiedot. Haastateltaviin on suhtau-
duttu ennen kaikkea tiedon lähteinä, joten haastatelta-vien määrä tai haastatte-
lujen kesto ei ole tutkimuksen kannalta olennainen. Osa haastatteluista on ol-
lut lyhyitä, korkeintaan kymmenen minuutin mittaisia. Toiset ovat kestäneet
runsaan tunnin.
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Vankeja haastateltiin sekä vankilan kirjastossa, työpisteissä, selleissä että ter-
veydenhoitajan huoneessa. Haastateltavien joukossa on ollut sekä omasta pyyn-
nöstä eristettyjä että muita vankeja. Esittelimme tutkimuksen näkökulman ja
pyysimme vangeilta suostumusta haastatteluun. Pieni osa vangeista ei halunnut
tulla haastatelluksi. He olivat yleensä eristysosastojen vankeja. Kun vartija avasi
vangin sellinoven, nämä vangit olivat yleensä nukkumassa. He raottivat peittoa
ja ilmoittivat, että olivat mieluummin rauhassa.8 Läntisellä yöselliosastolla yksi
vanki ei halunnut osallistua tutkimukseen, koska hänellä oli play station -peli
kesken.

Vaikka vangit puhuvat yksilöhaastatteluissa huomattavasti avoimemmin kuin
ryhmähaastatteluissa, eristykseen hakeutuneiden vankien haastatteluissa tuli
toistuvasti esille, ettei vankien välisestä väkivallasta, uhkailusta tai omasta pe-
losta puhuta mielellään edes kahden kesken. Pelkääjyyteen liittyvät kysymykset
ovat vankilassa arkaluonteisia, jopa hengenvaarallisia. Pelon syytä voi olla mah-
dotonta paljastaa ulkopuolisille: se voi olla liian häpeällinen tai nöyryyttävä (Toch
1992, 218). Kun vangit pyytävät päästä eristykseen, he ilmoittavat syyn, jonka
vuoksi he haluavat pois osastolta. He voivat sanoa pelkäävänsä esimerkiksi vel-
kojen tai riitojen takia. Pelkäämisestä puhutaan vältellen ja kiertoilmauksin.

Miksi olet pelkääjäosastolla?
“Omista syistäni.”
“Halusin oman sellin.”
“Halusin välttää tappelusta koituvat ikävyydet.”
“Kun mä en haluaisi ottaa lisää tuomiota.”
“Haluan olla rauhassa.”
“Kateellinen vanki uhkaili pois osastolta.”
“Täytyy siirtyä, kun tulee hankaluuksia.”
(Otteita pelkääjävankien haastatteluista.)

Haastattelujen perusteella tilanteista tai tapahtumista, joiden takia vangit pyytä-
vät päästä eristykseen ei yleensä saa kovin yksityiskohtaista kuvaa. Vangit ovat
usein varsin vähäpuheisia niistä kertoessaan. He esimerkiksi nimeävät harvoin
uhkailijoitaan tai pahoinpitelijöitään. Vanki voi siirtyä pelkääjäosastolle sen jäl-
keen, kun “nimeltä mainitsematon henkilö” on häntä pahoinpidellyt.

Vankien näkökulmaa on täydennetty henkilökunnan tiedoilla. Yleisimmät varti-
joille esitetyt kysymykset ovat koskeneet omasta pyynnöstä eristykseen
hakeutuvia vankeja ja heidän liikkeitään vankilassa: kuka on siirtynyt osastolta
minne ja mistä syistä. Erityisesti kokeneempi henkilökunta on pohtinut haastat-
teluissa myös yleisemmin vankien pelkäämiseen ja sijoitteluun liittyviä haasteita
ja ristiriitoja. Vartijoiden näkökulmasta vankien väliset valtasuhteet on otettava
huomioon vankeja osastoille sijoitettaessa. Asumisjärjestelyjen avulla on mah-
dollista ehkäistä vankien välisiä ristiriitoja. Samalla vankien vaikutusvaltaa pitää
8 Osa eristyksessä asuvista vangeista elää vankilan päivärytmistä poikkeavaa arkea. He nukkuvat
päivät ja valvovat yöt.
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pystyä säätelemään, jotta vangit eivät ohjailisi häiritsevällä tavalla vankilan asumis-
järjestelyjä. Vartijoiden näkökulmasta vankilan arkea muovaavat jatkuvasti sekä
henkilökunnan ja vankien yhteiset, mutta myös ristiriitaiset tavoitteet. (Ks. luku
4.)

Kenttätyömuistiinpanot

Vankilassa oli luontevampaa liikkua ja tavata ihmisiä ilman nauhuria, joten kent-
tätyön aikana tehtyjä vankien, vartijoiden ja muun henkilökunnan haastatteluja
ei nauhoitettu. Teimme haastatteluista lyhyitä, tiivistettyjä, tärkeimpiin teemoihin
keskittyviä muistiinpanoja, ja usein yhdistimme koko vankilavierailun tiedot yh-
teisiksi kenttätyömuistiinpanoiksi. Muistiinpanot ovat joko keskittyneet omas-
ta pyynnöstä eristykseen hakeutuneisiin vankeihin tai ne ovat kuvanneet ylei-
semmin vankien välisiä suhteita tai vankilaa ja sen käytäntöjä.

Kenttätyöaineistoihin on viitattu joko omasta pyynnöstä eristettyjen vankien
sijoituspaikan mukaan tai muistiinpanojen ajankohdan mukaan. Olemme nou-
dattaneet kenttätyötä tehdessä eettisiä ohjeita, joista tärkein on ollut, ettei
tutkimus saa aiheuttaa siihen osallistuneille minkäänlaista haittaa. Käytännössä
tämä tarkoittaa esimerkiksi tutkittavien henkilöllisyyden salassapitovelvollisuutta.
Aineistoista on siksi jätetty pois tunnistetietoja. Emme ole esimerkiksi viitanneet
vankeihin tai vartijoihin tietyillä koodeilla.

Jotta aineisto kuvailisi vankilan käytäntöjä riittävän yksityiskohtaisesti, emme
ole häivyttäneet Helsingin vankilan eri osastojen välisiä eroja. Vankiyhteisön
hierarkioiden kannalta ne ovat olennaisia, ja siksi kerromme, miltä osastolta
haastatellut vangit ja vartijat ovat. Sen sijaan emme tuo esille, onko haastateltu
esimerkiksi vartija tai ylivartija. Emme myöskään ole erotelleet vankilan vaki-
naisia vartijoita määräaikaisista tai kouluttamattomista vartijoista. Jokaiselta
selliosastolta on haastateltu useita vartijoita.

Kenttätyömuistiinpanoihin on sisällytetty havaintoja vankilasta. Havainnot ovat
olleet tärkeä osa tutkimusta, vaikka suljettu vankila on tutkimuskohteena var-
sin poikkeuksellinen. Laitos ei koskaan ole ulkopuolisille täysin avoin. Olemme
olleet vankilassa ensisijaisesti vierailijoita ja osallistuneet vankilan arkeen
ulkopuolisina tarkkailijoina. Eri osastoilla ja eri päivinä meihin on suhtauduttu
eri tavoin. Vartijoiden ja vankien asenne on vaihdellut erittäin avuliaasta
välinpitämättömään tai töykeään. Yleensä ottaen kenttätyö vankilan osastoilla
on sujunut hyvin: haastateltavat ovat vastanneet kärsivällisesti samoihin kysy-
myksiin yhä uudelleen.

Vankilaetnografiaa tehtäessä on otettava huomioon tutkimuskohteen erityis-
luonne (Fleisher 1989; Owen 1998; Rhodes 2001). Olemme pyrkineet välttä-
mään läheisiä suhteita tutkittaviin, kun perinteinen antropologinen kenttätyö
puolestaan perustuu tiiviiseen tutkijan ja tutkittavien yhteistyöhön. Sen seu-
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rauksena vankien välisistä suhteista, uhkailusta ja väkivallasta saatu tieto on
ollut epäsuoraa pikemminkin kuin omiin havaintoihin perustuvaa. Siksi kerätty-
jen tietojen tarkistaminen yhä uudelleen on ollut olennainen osa kenttätyötä.

Sekä vangit että henkilökunta voivat sepittää vankilasta, sen henkilökunnasta ja
muista vangeista tarinoita, jotka lähinnä vahvistavat suljettuihin vankiloihin liit-
tyviä ennakkoluuloja ja stereotypioita. Meille on esimerkiksi esitetty puhtaaksi
satuiluksi osoittautuneita teorioita yksittäisten vankien pelkäämisestä. Se ei ole
mitenkään yllättävää: tarinointi, huhut ja juorut ovat keskeinen osa vankilan
sosiaalista todellisuutta. Niiden tärkeyttä on selitetty esimerkiksi sillä, että
tarinoilla on mahdollista ylittää vankilan tylsä ja rutiininomainen, tietyllä tavalla
persoonaton arki (Clemmer 1940, 143). Muiden aineistojen rinnalla sepitetyt
tarinat kertovat erilaisista puhumisen tavoista ja tavoitteista suljetussa vankilas-
sa.

 Koko kenttätyöjakson ajan olemme voineet liikkua vankilassa omilla avaimilla.
Olemme voineet haastatella vapaasti sekä vankeja että vankilan henkilökuntaa.
Havainnot ja haastattelut ovat muistuttaneet, etteivät pelkääjävangit muodosta
yhtenäistä tai edes kovin selvärajaista ryhmää. Vangit eristäytyvät vankiyhteisöstä
monin eri tavoin, ja tilanteet vankilassa muuttuvat jatkuvasti. Ilman vankilassa
tehtyä kenttätyötä tieto omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvista vangeista
olisi ollut huomattavasti rajallisempaa.

Kaikki muita vankeja välttelevät tai pelkäävät vangit eivät koskaan päädy vanki-
lan eristysosastoille. He voivat hakea siirtoa toiseen vankilaan suoraan omalta
osastoltaan tai asua esimerkiksi vankilan päihteettömällä tai suljetulla osastolla
(luku 6). Näistä vangeista voi löytyä tietoa asiakirjoista, esimerkiksi heistä teh-
dyistä riski- ja tarvearvioista tai asuntokorttien muistiinpanoista. Erityisesti muihin
vankilohin siirrettävistä vangeista lähes ainoa tapa saada tietoa on kuitenkin
olla paikan päällä silloin, kun tilanteet ovat ajankohtaisia. Kenttätyön kuluessa
näkökulma suljettuun vankilaan on muotoutunut arkisissa tilanteissa ja kohtaami-
sissa, joissa myös yksittäisten vankien asema vankiyhteisössä määritetään ja
arvotetaan.
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3. PELKÄÄJÄT VANKILAN SOSIAALISISSA HIERAR-
KIOISSA

Tietoa omasta pyynnöstä eristäytyneistä vangeista kerätään vankiloissa satun-
naisesti ja pelkääjävankeja sijoitetaan useille eri osastoille. Tämä vaikeuttaa hei-
dän tilanteensa seuraamista. Helsingin vankilan apulaisjohtaja kuvasi ennen kent-
tätyön alkua eristettyjen vankien sijoittelua seuraavaan tapaan:

“Pohjoisen selliosaston kolmanteen kerrokseen sijoitetaan pelkääjiä, joilla on
pelkäämiseen aito syy. Se voi olla rikoksen laatuun liittyvä tai “vasikoimiseen”, velkoihin
tai etniseen taustaan liittyvää. Pohjoisen selliosaston muilla kerroksilla voi olla vankeja
jotka eivät pärjää töissä eivätkä muilla osastoilla. He voivat olla pelkääjiä, mutta
tulevat toimeen kuitenkin sillä osastolla. Tulo-osastolla ja pohjoisen selliosaston
pohjoispäädyssäkin on eri syistä pelkääviä. RTL:n 9§ valtuuttaa johtajan päättämään
vangin erillään pitämisestä, jos vanki vaarantaa omaa tai toisten terveyttä,
karkaamisvaaran vuoksi, huumeidenkäytön tai välittämisen estämiseksi jne. Näitä ei
ole kovin monta, mutta heitä asutetaan tämän pykälän perusteella “toimet yksin”.
Siinäpä teillä viidakko.”
(Apulaisjohtajan sähköpostiviesti, 19.4.2004.)

Vankilan osastoilla suhde pelkääjiin on ensisijaisesti käytännöllinen. Vaikka var-
tijat voivat haastateltaessa epäillä tai vähätellä vankien kokemaa pelkoa, lähtö-
kohtana päivittäisissä käytännöissä on, että vangin esittämä pelonaihe on todel-
linen. Kun vanki ilmoittaa pelkäävänsä, hänelle pyritään viipymättä löytämään
turvallinen sellipaikka. Vartijat toivat toistuvasti esille vangin oikeuden eristäy-
tyä: “ysipykälän mukaan vankien ei tarvitse kuin pyytää, niin he pääsevät
eristykseen”.

Pelkääjävankien luokittelun tai määrittelyn kannalta on olennaista, etteivät he
muodosta yhtenäistä tai edes kovin selvärajaista ryhmää. Omasta pyynnöstä
eristettyjen joukossa on sekä ensimmäistä tuomiotaan suorittavia vankeja9 että
moninkertaisia rikoksenuusijoita. Rikostaustaltaan he eroavat muista vangeista
lähinnä siinä, että heidän joukossaan on enemmän seksuaalirikoksista tuomittu-
ja. Aineiston 142 pelkääjävangin joukossa oli 15 seksuaalirikoksista tuomittua.

Pelkääjävankeja yhdistää se, etteivät he syystä tai toisesta voi suorittaa tuomio-
taan suljetun vankilan tavallisilla asuinosastoilla. Heidän vankiyhteisöön
sopimattomuutensa taustalla on monia eri tekijöitä. He ovat joko rikkoneet
yhteisön käsityksiä oikeudenmukaisuudesta tai heitä voidaan rangaista siitä,

9 Aineiston 142 pelkääjävangista ensikertalaisia oli 44 eli noin kolmannes eristykseen hakeutuneista
vangeista. Ensikertalaisia on Helsingin vankilassa ylipäätään noin kolmannes vangeista, joten he
eivät ole mitenkään yliedustettuina omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuneiden joukossa. Siitä
huolimatta on mahdollista, että ensikertalaiset ovat suljetussa vankilassa alttiimpia muiden vanki-
en hyväksikäytölle kuin vankilaan palaajat. Siitä kertoo esimerkiksi ensikertalaisten vankien kutsuma-
nimi, turisti, joka viittaa siihen, että heiltä voidaan periä huumeista turistihintaa eli ylihintaa. (Tourunen
& Perälä 2004, 41)
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etteivät he ole  käyttäytyneet tai toimineet itseään vaikutusvaltaisempien van-
kien näkemysten mukaisesti. Yhteistä pelkääjävangeille on se, että heidän ase-
mansa tai paikkansa vankiyhteisössä on kyseenalaistettu. Kuten yksi haastatel-
luista vangeista totesi, pelkääjät ovat “vankilan pohjasakkaa”.

Pelkääjien määrät ja määritelmät

Pelkääjävankien lukumäärää kaikissa Suomen vankiloissa on hyvin vaikea arvioi-
da.10 Kenttätyön perusteella heitä on Helsingin vankilassa noin nelisenkym-
mentä. Toisin sanoen useampi kuin joka kahdeksas vanki hakeutuu Helsingin
vankilassa jossain vaiheessa tuomiotaan omasta pyynnöstä eristykseen. Vankien
määrä ja tilanteet vankilassa vaihtelevat, joten välillä pelkääjävankeja voi olla
enemmän ja välillä vähemmän. Heidän määränsä pysyi kuitenkin kenttätyöjakson
ajan suhteellisen tasaisena. Esimerkiksi tutkimusjaksomme lopussa 17.12.2004
omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuneita vankeja oli YP3-osastolla, pohjoi-
sen selliosaston takaosassa, arestissa ja tulo-osastolla yhteensä 40.

Tähän lukuun ei ole laskettu mukaan muilla suljetuilla osastoilla asuvia vankeja,
jotka välttelevät tai pelkäävät muita vankeja, mutta voivat asua näillä osastoilla.
Esimerkiksi pohjoisella selliosastolla asui kenttätyöjakson aikana vankeja, jotka
oli asuntokorttien mukaan uhkailtu tai häädetty pois vankilan muilta osastoilta.
Myös päihteettömille osastoille voi hakeutua vankeja, jotka eivät pärjäisi muu-
alla. Jos muilla osastoilla asuvat vangit lasketaan mukaan pelkääjävankeihin, hei-
dän lukumääränsä Helsingin vankilassa voi lähennellä jopa viittäkymmentä.

Osa uhkailluista vangeista anoo välittömästi siirtoa toiseen vankilaan, ettei heistä
tulisi Helsingin vankilan pelkääjiä. Näistä vangeista olemme saaneet tietoa lä-
hinnä silloin, kun olemme olleet paikan päällä.

Venäläinen huumerikoksesta tuomittu vanki sijoitettiin läntiselle yöselliosastolle, josta
hän siirtyi nopeasti pohjoiselle selliosastolle. Siellä hän lähinnä pysytteli omassa sellissään.
Hän toivoi nopeaa siirtoa Pelson vankilaan. Hän kertoi, että samassa rikoksessa
mukana ollut vanki vaati oikeudenkäyntipöytäkirjoja nähtäväksi. Venäläistä epäiltiin
ilmiantajaksi. Parin viikon päästä hänet siirrettiin toiseen vankilaan.
(Kenttätyömuistiinpanot, heinäkuu 2004.)

Eristykseen hakeutuvien vankien määrä on vankilan henkilökunnan mukaan
noussut viime vuosina huomattavasti. Myös aiemmin tehdyt tutkimukset viit-
taavat siihen, että näin olisi. Vuonna 1982 Helsingin vankilassa ilmoitettiin ole-
van 18 pelkääjää. Lisäksi kolme siivoojan eli putsarin tehtävissä pohjoisella selli-
osastolla työskentelevää vankia laskettiin omasta tahdosta eristettyjen jouk-
koon. (Joutsen 1984, 17.) Sen sijaan vuonna 1989 pro gradu -tutkielmaa varten
10 Rikosseuraamusviraston pääjohtaja Markku Salminen arvioi Helsingin Sanomien haastattelus-
sa jopa useamman kuin joka neljännen vangin pelkäävän muita vankeja. Hänen mukaansa Suomen
vankiloissa on noin kahdeksansataa vankia, jotka pelkäävät oman turvallisuutensa puolesta. (Hel-
singin Sanomien verkkosivut 1.6.2004.)
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tehdyssä vankiloille suunnatussa pelkääjäkyselyssä Helsingin vankilassa ilmoi-
tettiin vain yhden vangin pelkäävän. Saman kyselyn mukaan Turun keskusvankilassa
pelkääjiä oli 26 ja Riihimäen keskusvankilassa 16. Näiden lukujen perusteella
Turun keskusvankilan vangeista oli pelkääjiä 8,6%, kun taas Helsingin keskus-
vankilassa heitä oli vain 0,3%. (Riekki-Åberg 1989, 28.)

Ilmoitettujen pelkääjien määrän suuri vaihtelu kertoo siitä, että pelkääjyyttä on
määritelty ja tulkittu eri vankiloissa eri tavoin. Eikä pelkääjävangin määritelmä
ole yksiselitteinen nykyäänkään. Kun aloitimme kenttätyön, saimme henkilö-
kunnalta hyvin erilaisia arvioita pelkääjävankien määrästä. Pelkääjiä arvioitiin
olevan Helsingin vankilassa yhdestä kuuteenkymmeneen. Myös puhelimitse
hankitut tiedot muista vankiloista kertoivat erilaisista pelkääjyyden määritelmistä:
Pelson vankilan henkilökunnan ilmoittamat pelkääjäluvut vaihtelivat kymme-
nestä yli neljäänkymmeneen. Pelkääjävankien sijoittelun perusteella korkeampi
arvio on lähempänä todellista tilannetta. Pelkääjille on Pelson vankilassa varattu
paikkoja useilta eri osastoilta. (Ks. luku 6.)

Myös Helsingin vankilan vartijoiden käsitykset vankien pelosta poikkesivat huo-
mattavasti. Osa vartijoista sanoi “kaikkien pelkäävän”. Toiset taas vähättelivät
vankien pelkoa ja ilmoittivat, ettei “pelkääjiä todellisuudessa ole”. Vartijat saat-
toivat olla sitä mieltä, että uusien turvaosastojen myötä “pelkäämisestä on tul-
lut trendi”. He korostivat, että pelkääjien määrä lisääntyy vankiloissa, koska
pelkääjäosastolle pääsee pyytämällä. Pelkääjäosastoa voitiin pitää laiskojen tai
työhaluttomien vankien lepopaikkana.

Pelkääjäosaston vartija kertoo pohtineensa muiden vartijoiden kanssa pelkääjävankien
määrän nousua. Hän on siltä mieltä, että pelkääjillä on liian hyvät olot. Tosiasiallisia
pelkääjiä on hyviä vähän. Hänen mielestään ainoa todellinen pelkääjä on tunnettu
pedofiilivanki. Hänet yritettiin toisessa suljetussa vankilassa tappaa. Vanki tietää, että
“jos näkyy kongilla, niin tsoromnoo”.
(Kenttätyömuistiinpanot, heinäkuu 2004.)

Osa vartijoista oli sitä mieltä, että pelkääjäosastojen luonne on muuttunut vanki-
yhteisössä aiempaa hyväksytymmäksi, eivätkä vangit aina leimaudu kunniattomiksi
pelkääjäosastolle siirtyessään. Vartijoiden käsitykseen vaikuttaa todennäköises-
ti pelkääjävankien haluttomuus myöntää omaa pelkoaan ja heidän taipumuk-
sensa liioitella pärjäämistään muilla osastoilla.

Vangin menetetty maine

Vangit eivät tukeneet vartijoiden näkemystä pelkääjäosaston hyväksyttävyydestä.
Ryhmähaastattelussa vangit puhuivat pelkääjäosastosta halveksittuna sisiliskojen
tai liskojen pakopaikkana. Ainoa ryhmä, joka ei vankien puheissa välttämättä
leimaudu pelkääjäosastolla asuessaan ovat velkaantuneet vangit, jotka voivat
velkansa maksettuaan palata normaaliosastolle.
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Vanki 1: [Pelkääjäosastolla] on kaikki vasikat ja velalliset.
Vanki 2: Siel mis on liskot.
Vanki 3: Kylhän jotkut tota ni maksaa [velkansa] tavalla tai toisella, siis ilman turpaan
vetoa.
Vanki 4: Maksaa, maksaa joo, mut sit on muutamia sellasia, ku ei maksa niin ne
menee sit sisilisko-osastolle karkuun.
Vanki 3: Niin tai menee siks aikaa et on maksanu ja sit tulee niinku normaaliin.
Haastattelija: Miksi niit sanotaan sisiliskoiks?
Vanki 3: Sisilisko pakenee aina, tommosiin koloihin.
Vanki 4: Tonne kiven alle.
Vanki 1: Sehä pudottaa häntänsä aina ku on.
Vanki 3: Siitä se nimi on, sisiliskoki, sä näät sisiliskon, sä osut siihen, sehän pakenee
heti omaan kolonsa, jos siit ottaa kiinni niin häntä jää vaan käteen. Joo joo, se pudottaa
häntänsä se sisilisko.
(yleistä naurua)
(Vankien ryhmähaastattelu 14.4.2003.)

Vankilatutkimukset ovat toistuvasti tuoneet esille, että suljetuissa vankiloissa
arvostetaan maskuliinisena pidettyjä toimintatapoja. Ne määrittävät sekä van-
kien että vartijoiden maailmaa. (Cohen 1976, 13; Sim 1995.) Eristykseen
hakeutuviin vankeihin liitetään sekä kunniattomuus että maskuliinisuuden puu-
te. Helsingin vankilan vangeista monet viittasivat pelkääjiin vankeina, jotka pii-
loutuvat henkilökunnan selän taakse velkaannuttuaan huumeidenkäytöllä.11

Pelkääjiä pidettiin vastuuttomina ja moraalittomina: he käyttävät huumeita ve-
laksi ja kun velkojen perintä alkaa, he pyytävät päästä eristykseen.

Haastateltu vanki käyttää itse huumeita, mutta mielestään hallitusti. Hän arvostelee
vankeja, jotka joutuvat velkojen takia pelkääjäosastolle. “Ne vetää hulluna kamaa,
eikä ymmärrä, että maksujen aika tulee. Sitten he luikkivat YP3:lle pakoon.” Monien
muiden vankien tavoin hän on sitä mieltä, ettei velkojen takia pelkääjäosastolle
siirtyminen leimaa vankia pysyvästi. Pohjoisella selliosastolla asuessaan hän näki ainakin
yhden vangin menevän pelkääjäosastolle velkojia pakoon. Kun velat oli maksettu,
vanki palasi takaisin pohjoiselle.
(Kenttätyömuistiinpanot, marraskuu 2004.)

Koska henkilökuntaan turvautumista ei hyväksytä, vangin on apua pyytäessään
oltava valmis siihen, että hän menettää maineensa, eikä häntä enää hyväksytä
vankiporukkaan (Toch 1992, 217). Maineen vahingoittumisen pelossa vanki voi
kartella pelkääjäksi tunnustautumista. Osa vangeista sinnittelee muilla osastoil-
la ja etsii turvaa suljetuilta osastoilta, esimerkiksi pohjoiselta selliosastolta tai
päihteettömältä osastolta. Arestia tai vankilan tulo-osastoa voidaan pitää
pelkääjäosastoa parempana vaihtoehtona, koska sinne sijoitetaan pelkääjien li-

11 Maarit Vartian ja Jari Hyytiän (1999, 98) haastattelemien vankien mielestä on vangin moraalin
vastaista sotkea henkilökunta mukaan vankien keskinäisiin suhteisiin. Osa haastatteluista vangeis-
ta paheksui vankikulttuurissa tapahtunutta muutosta: ennen ristiriidat selvitettiin vankien kesken,
kun nykyään vangit tukeutuvat vartijoihin.
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säksi muitakin vankeja. On eri asia tunnustautua pelkääjävangiksi kuin vältellä
mahdollisia vihamiehiä suljetulla osastolla tai toisessa vankilassa. Pelkääjäosastolle
hakeutuminen on julkinen teko, jonka seurauksena vanki menettää arvostuk-
sensa vankiyhteisössä. Sen jälkeen normaaliosastolle palaaminen on vaikeaa,
jopa mahdotonta. Kuten yksi pelkääjäosaston vangeista totesi: “Ei täältä käsin
voi mainettaan korjata.”

Pelkääjäosastolle 17.12.2004 sijoitetuista vangeista ainoastaan yksi vakuutti
haastateltaessa palaavansa pohjoiselle selliosastolle. Hän oli pohjustanut paluu-
taan kertomalle olevansa pelkääjäosastolla, koska “haluaa lusia rauhassa omassa
sellissä”.

Vartijoiden mukaan vanki on pitänyt tärkeänä, että muiden osastojen vangit tietävät
miksi hän on osastolla. Hän on huudellut vangeille sellin ikkunasta ja ulkoilujen aikana,
ja vakuuttanut, ettei ole lisko. Hän ei myöskään vaikuta pelokkaalta. Vartijat korostavat,
että vangin käytöksestä näkee, kun hän oikeasti pelkää.
(Pelkääjäosaston vangit, 17.12.2004.)

Jos vanki myöhemmin palaa pelkääjäosastolta tavalliselle selliosastolle, hän on
todennäköisesti joko maksanut velkansa tai selvittänyt muut erimielisyytensä.
Vankien siirtoja pelkääjäosastolta tavalliselle osastolle tapahtuu kuitenkin hyvin
harvoin. Ainoan poikkeuksen muodostavat romanivangit, jotka liikkuvat muita
vankeja enemmän pelkääjäosaston ja muiden osastojen välillä. Romanit asuvat
pelkääjäosastolla myös väliaikaisesti (luku 7).

Pelkääjien luokittelu

Aiemmat tutkimukset ovat erotelleet pelkääjiä eri ryhmiin: esimerkiksi Hans
Toch (1992, 273) luokittelee omiksi pelkääjäryhmikseen seksuaalisen ahdistelun
kohteeksi joutuneet vangit, ilmiantajat, kostoa välttävät vangit sekä vangit, joilla
on yleisiä pelkotiloja. Suomalaisissa vankiloissa seksuaalinen ahdistelu on aina-
kin tutkimusten perusteella harvinaisempaa kuin Yhdysvalloissa, jossa ahdistelu
toistuvasti pakottaa vankeja eristykseen (Hensley 2002).

Kenttätyön kuluessa seksuaalinen ahdistelu ei noussut Helsingin vankilassa esiin
merkittävänä pelkääjyyteen liittyvänä tekijänä. Vankien ryhmähaastattelussa
amerikkalaisen vankilaelokuvan raiskauskohtausta kommentoitiin ykskantaan:
“Ei täällä tämmösiä juttuja ole.”  Seksuaalinen väkivalta tuli esille ryhmä-
haastatteluissa ainoastaan kerran. Haastateltavat pohtivat pitkiä tuomioita
suorittavien vankien seksuaalisia tarpeita ja toivoivat vankilaan erilaisia seksi-
välineitä. Yhden vangin mielestä se voisi vähentää “niin sanottuja raiskauksia”
vankilassa.

Vanki 1: Ku ajattele nyt jotain tollast niinku tosi pitkäaikast vankii, jolla ei oo enää
mitään perhesuhteita, niin seksuaaliset tarpeet on niinku ihmisen perustarve saada,
mikä tulee väkisinkin et siit ei pääse yhtään mihinkään..
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Vanki 2: Ja jos on puntin nostajia, ni kädet on ihan ruvella, vittu, tieätkö niin karheet
että...
Vanki 3: Ihmiset on täällä viistoist vuotta ni kyl siin jotain keksii, pakko keksii, et ehkä
ne tollaset niin sanotut raiskaukset vähenis täällä, jos niitä [seksivälineitä] sit sais.
(Vankien ryhmähaastattelu 5.6.2003.)

Vankilassa tapahtui tutkimusjaksomme aikana yksi henkilökunnan tietoon tul-
lut raiskaus. Raiskaajaksi epäiltiin sellikaveria, mutta tapahtunutta ei vankilassa
koskaan selvitetty. Raiskattu vanki siirrettiin pian tapahtuman jälkeen toiseen
vankilaan, jossa hän on asunut eristysosastolla.  Lisäksi yhden vangin pelkääjä-
osastolle sijoituksen yhtenä syynä saattoi olla seksuaalinen ahdistelu.

Vanki on tuomittu huumausainerikoksesta. Joutunut ilmeisesti suorittamaan tuomiotaan
pelkääjäosastolla, koska myönsi asiat jo esitutkinnassa. Vangin vapauduttua kuulemme
kahdelta eri taholta, että vankia olisi ennen Helsingin vankilaan tuloa käytetty
seksuaalisesti hyväksi: “Äijät imetti sillä itseään.” Mitään näyttöä ei ole, mutta vahva
epäilys.
(Pelkääjäosastolta vapautuneet vangit, 17.5.2003-17.12.2004.)

Seminaarityössä (Alkio & Huovinen 1993, 32), jota varten oli haastateltu kah-
deksaa vapautunutta vankia, seksuaalisen väkivallan syinä pidettiin kostoa ilmi-
antamisesta tai velan maksamatta jättämisestä. Lisäksi seksuaalisen väkivallan
uhkaa voitiin käyttää kiristyskeinona. Haastateltujen vankien mukaan lomalle
lähtevää vankia uhattiin raiskauksella, jos hän ei suostunut tuomaan vankilaan
pillereitä tai huumeita.

Seksuaalisen ahdistelun tai väkivallan yleisyyttä vankiloissa on hyvin vaikea arvi-
oida tai tutkia, koska vangit eivät siitä mielellään puhu (Hensley 2002). Helsingin
vankilassa ja Suomenlinnan työsiirtolassa lomakekyselyyn vastanneista 90 van-
gista kaksi ilmoitti joutuneensa homoseksuaalisen ahdistelun kohteeksi vanki-
lassa (Riekki-Åberg 1989, 34). Helsingin vankilan henkilökunta epäili seksuaalis-
ta väkivaltaa tapahtuvan, vaikka tapaukset eivät tule heidän tietoonsa.

Seksuaalinen väkivalta ei pohjoisen selliosaston vartijan mielestä ole harvinaista. Sitä
tapahtuu sekä sellissä että saunassa. Asiasta ei puhuta, korkeintaan ehkä sairaan-
hoitajalle.
(Kenttätyömuistiinpanot, syyskuu 2004.)

Terveydenhoitaja muistaa pitkän uransa aikana yhden raiskaustapauksen. Se tapahtui
ehkä kaksi-kolme vuotta sitten pohjoisella selliosastolla. Vanki kertoi asiasta isälleen,
joka soitti terveydenhoitajalle. Vanki siirrettiin pian sen jälkeen toiseen vankilaan.
Terveydenhoitaja kuitenkin epäilee, että seksuaalista hyväksikäyttöä tapahtuu. Vangit
pitävät sitä vain niin häpeällisenä, etteivät puhu siitä.
(Terveydenhoitajan haastattelu, toukokuu 2004.)
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Läntisen selliosaston vartijan mukaan seksuaalinen väkivalta ei ole tavallista, mutta
sitä “varmaan tapahtuu kaikilla osastoilla”. Kerromme, että ne kaksi tapausta, joista
me olemme kuulleet, ovat kertojien mukaan tapahtuneet pohjoisen selliosaston
ensimmäisessä kerroksessa. Vartija kommentoi: “Siellä se on aina ollut ongelma.” Hän
sanoo, että on myös mahdollista, että osastolla rahoitetaan huumeidenkäyttöä
seksipalveluilla.12

(Kenttätyömuistiinpanot, heinäkuu 2004.)

Vangin seksuaalinen ahdistelu ei välttämättä tulisi henkilökunnan tietoon, vaik-
ka vanki hakeutuisi sen takia eristykseen. Hyvin todennäköisesti eristykseen
hakeutuva vanki ilmoittaisi eristäytyvänsä jostain muusta syystä. Sen sijaan Hans
Tochin toinen pelkääjäryhmä, ilmiantajat, on mahdollista erottaa omaksi
pelkääjäjoukokseen myös suomalaisvankiloissa (Takala 2001, 14). Helsingin van-
kilan muilla osastoilla asuvat vangit puhuivat pelkääjäosastosta usein nimen-
omaan ilmiantajien eli vasikoiden osastona. Jos vangin epäillään tai tiedetään
puhuneen muiden vankien asioista joko vankilassa tai sen ulkopuolella, hänen
on lähes mahdotonta suorittaa tuomiotaan normaaliosastolla.

Hans Tochin kolmas pelkääjäryhmä, kostoa pelkäävät vangit, on tämän tutki-
muksen aineiston perusteella epämääräinen. Siihen voi sijoittaa sekä velkaantu-
neita vankeja että vankeja, jotka ovat pelkääjäosastolla erilaisten vankien välis-
ten riitojen tai erimielisyyksien takia. Neljänteen pelkääjäryhmään kuuluvat Tochin
mukaan yleisistä pelkotiloista kärsivät vangit.

Omasta pyynnöstä eristäytyvien vankien luokittelu tai ryhmittely edellyttää,
että vangilla on yksi pääsyy, jonka takia hän hakeutuu eristykseen. Vanki on joko
ilmiantaja, kärsii yleisistä pelkotiloista tai pelkää kostoa. Todellisuudessa näin ei
kuitenkaan välttämättä ole. Aineiston 142 vangin luokittelu pelkäämisen pää-
syyn mukaan olisi yksinkertaistanut tai jopa vääristänyt omasta pyynnöstä
eristykseen hakeutuneiden vankien tilannetta. Kolmasosalla aineiston vangeista
ei ollut yhtä pääasiallista syytä, joka olisi selittänyt heidän hakeutumistaan
eristykseen (luku 7).

Eristäytymisen syyt liittyvät yhtä lailla vangin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin
kuin esimerkiksi vankilan tilanpuutteeseen tai vankilan sisäiseen huumekauppaan.
Ne ovat sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä. Omasta pyynnöstä eristykseen
hakeutuvien vankien kannalta olennaista on, että eristäytymisen syyt eivät ker-
ro vain yksittäisistä vangeista vaan myös vankilan osastojen ilmapiiristä ja vanki-
en välisistä suhteista.

12 Huumeiden käytön rahoittaminen seksipalveluilla ei tullut esille vankien haastatteluissa. Se
tuskin kuitenkaan on mahdotonta. Huumeita käyttävät vangit ovat voineet rahoittaa huumeiden-
käyttöään seksipalveluilla myös vankilan ulkopuolella (Alkio & Huovinen 1993, 35).
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Pelkääjäksi tilanteellisista syistä

Norval Morris (1995, 221) pitää vankiloiden yliasutusta yhtenä tärkeimpänä
syynä siihen, että pelkääjävankien määrä on noussut Yhdysvalloissa. Tilanahtaus
kiristää vankien välisiä suhteita myös Helsingin vankilassa. Helsingin vankilassa
on 250 virallista vankipaikkaa, mutta viimeisten vuosien aikana siellä on ollut
jopa pitkälti yli kolme sataa vankia13 Lisääntynyt vankimäärä on tarkoittanut
tilanahtautta asuinosastoilla. Yhden hengen selleistä on kerrossängyillä tehty
kahden hengen sellejä ja kahden hengen selleihin on lisätty kolmas sänky. Van-
geille ei myöskään aina löydy mielekästä tekemistä. He joutuvat jonottamaan
työ- tai kuntoutuspaikkaa.

Korkea vankiluku heijastuu omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvien vankien
tilanteeseen. Yhden hengen sellit ovat arvostettuja ja niistä käydään kovaa kil-
pailua. Vanki voi esimerkiksi saada etuisuutena yksityissellin, josta hänet häädetään
pois yksinkertaisesti siitä syystä, että toinen vanki haluaa sellin.

Huumausainerikoksesta tuomittu virolainen sijoitettiin läntiselle yöselliosastolle, jossa
hän vartijoiden mielestä hoiti asiansa hyvin. He antoivat vangille etuisuutena yksityissellin.
Sitä eivät osaston suomalaisvangit hyväksyneet. Virolainen ilmoitti vartijoille uhkailusta
ja hänet eristettiin omaan selliin. Seuraavana päivänä hänet siirrettiin arestiin ja sieltä
toiseen vankilaan.
(Kenttätyömuistiinpanot, kesäkuu 2004.)

Myöskään sellikavereiden valinnassa ei aina voida ottaa huomioon vankien toi-
veita. Yleensä esimerkiksi tupakoitsijaa ei laiteta samaan selliin tupakoimattoman
kanssa, mutta sitä ei voida taata, kun vankila on viimeistä paikkaa myöten täyn-
nä. Vankeja joudutaan sijoittamaan selleihin vastoin heidän tahtoaan. Sen seu-
rauksena asuinosastolta painostetaan pois vankeja, joiden kanssa ei haluta jakaa
selliä.

Vartijan mukaan pohjoisella selliosastolla asuva vanki A. oli epäsiistin ja sekavan oloinen,
“tutkalla”. Samaan selliin asutettiin rikollisjengin johtajiin kuuluva B., joka ilmoitti
sellikaverinsa nähtyään, että tämä kyllä lähtee tästä. Kun vartijat sanoivat, että tähän
selliin on nyt vaan mentävä, koska muualla ei ole tilaa, vanki B. sanoi, että “pitää sitten
vetää sitä turpaan”, “aamulla on ruumiita sellissä”. Seuraavana päivänä vanki A.
ilmoitti, että hänen täytyy päästä pois. Hän oli omasta pyynnöstään eristyksessä ja
sieltä hänet siirrettiin hoitoon Vantaan vankilan psykiatriselle osastolle.
(Kenttätyömuistiinpanot, elokuu 2004.)

Tilanpuutteen ohella ristiriitoja aiheuttaa vankien oma talous. Koska suljetuissa
vankiloissa huolehditaan vain perustarpeista, vangit etsivät tapoja kiertää vankilan
sääntöjä. (Flynn 1976, 117.) Helsingin vankilassa rahan sijaan käytetään vaihdon

13 Vuonna 2003 vankiluku kohosi vain ajoittain yli kolmen sadan (Helsingin vankilan toiminta-
kertomus 2003), mutta vuonna 2004 se pysytteli syksyyn saakka jatkuvasti kolmen sadan yläpuo-
lella.
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välineenä esimerkiksi tupakkaa, kahvia, puhelinkortteja tai huumeita. Niitä
vaihdetaan tavaroihin, ruokaan tai palveluksiin. Radiot, lamput ja cd-soittimet
kiertävät vangilta toiselle. Hiustenleikkuu, oikeudellinen apu tai hieronta ovat
myös käypää valuuttaa vankien keskinäisessä vaihdossa.

Vankilatalouteen liittyy lukemattomia mahdollisuuksia hyväksikäyttää toisia van-
keja. Vankeja voidaan painostaa tai huijata antamaan pois tavaroita tai
kanttiiniostoksia. Heiltä voidaan varastaa tai heille voidaan myydä tupakkaa,
alkoholia tai huumeita ylihintaan. Vangeille voidaan myös myydä olemattomia
tavaroita. (Bowker 1980, 74-81.) Vanki voi velkaantua tai riitaantua lähes mistä
tahansa palvelusta tai hyödykkeestä. Kurinpitoilmoitusten mukaan vuoden 2003
ja 2004 aikana Helsingin vankilan vangit riitelivät esimerkiksi sätkäpapereista,
jäätelöstä ja vangille vankilassa määrätyistä lääkkeistä.

Omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvien vankien näkökulmasta eniten on-
gelmia aiheuttava vaihdon muoto on huumekauppa. Vankeja painostetaan tuo-
maan lomalta huumausaineita, ja jos he kieltäytyvät tai muuten epäonnistuvat
tehtävässä heidät voidaan uhkailla pois selliosastolta. Tavallinen tapa kuljettaa
huumeita on tuoda ne vankilaan kehonsisäisesti. Vartijat epäilevät, että vangeis-
ta joka kolmas tai jopa kahdeksan kymmenestä tuo huumeita lomalta tulles-
saan.14 Vartijoiden arvioihin vaikuttaa keskeisesti se, kuinka laajaksi he arvioi-
vat huumeiden käytön ja välityksen vankilassa. Joidenkin mielestä huumekauppaan
on sekaantunut vankien enemmistö. Toiset taas näkevät sen pienemmän jou-
kon toimintana.15

Pelkääjäosaston vartija on sitä mieltä, että “vankilassa tanssitaan niiden pillin mukaan,
jotka pyörittävät huumekauppaa”. Hän valittaa, ettei huumekaupalle voida tehdä
mitään niin kauan kuin lomia ja perhetapaamisia on. Vangit keksivät koko ajan mitä
mielikuvituksellisimpia tapoja jemmata huumeita, esimerkiksi esinahan alle.
(Pelkääjäosaston vartijan haastattelu, heinäkuu 2004.)

Huumeet maksavat vankilassa jopa kaksi tai kolme kertaa enemmän kuin van-
kilan ulkopuolella. Erityisesti huumekorvaushoidoissa käytettävän Subutexin hinta
on vankilassa korkea. Vankilan ulkopuolella yhdestä tabletista maksetaan
laittomilla markkinoilla 30 euroa, vankilassa jopa sata euroa.16 Hinnat vaihtele-
vat ostajan mukaan. Halvemmalla huumeita voi saada, jos tuntee huumausaine-

14 Osa Helsingin vankilan vangeista käy säännöllisesti lomilla. Esimerkiksi vuonna 2003 vangit
käyttivät yhteensä 826 poistumislupaa (Helsingin vankilan toimintakertomus 2003).
15 Vaikka huumeita liikkuu kaikilla vankilan osastoilla, sekä vangit että henkilökunta olivat sitä
mieltä, että huumeiden välityksen ja käytön kontrollointi on vähentänyt huumeiden saatavuutta
vankilassa. Huumekaupan taloudellinen kannattavuus ja huumeiden kysyntä takaavat kuitenkin
sen, että vangit etsivät jatkuvasti uusia tapoja tuoda huumeita vankilaan.
16 Subutexin hintaan on ilmeisesti vaikuttanut uskomus, jonka mukaan se ei näkyisi vankilan
huumetesteissä (Tourula & Perälä 2004, 41). Uskomus perustuu siihen, että Subutexin vaikutta-
van aineen, buprenorfiinin, testaamiseen tarvitaan erillinen testi, joka on kalliimpi ja harvinaisempi
kuin tavallisesti käytetty huumeseula.
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kauppaa järjesteleviä henkilöitä. Ensi kertaa vankilassa olevilta voidaan kiskoa
huumeista huomattavaa ylihintaa tai tarjota huumeita ensin ilmaiseksi ja periä
myöhemmin velkoja. (Tourula & Perälä 2004, 41.)

Vangit, jotka joutuvat hakeutumaan eristykseen joko vankilan tilanpuutteen tai
huumeiden välitykseen liittyvien ristiriitojen takia, ovat usein pärjänneet vanki-
lassa hyvin. He eivät kärsi mielenterveysongelmista tai ole vaikeasti huume-
riippuvaisia. Pikemminkin kuin henkilökohtaisista ominaisuuksista tai ongelmis-
ta heidän eristäytymisensä kertoo vankilan korkeista vankiluvuista, huumekau-
pasta tai osaston vankien välisistä valtasuhteista. (Ks. luku 7.)

Vankiyhteisöön sopivat ja sopimattomat

Lukuisissa vankilatutkimuksissa on tuotu esille vankiyhteisöjen hierarkkisuus,
jonka ilmauksia vankien erilaiset roolit ovat (esim. Clemmer 1940). Suomalai-
sissa vankiloissa toimii laitonta kauppaa organisoivia kingejä. Pokamiehet taas
ovat varakkaita ja siksi arvostettuja. He voivat esimerkiksi rahoittaa huume-
kauppaa. Torpedo on väkivallan ammattilainen, joka voidaan palkata perimään
velkaa tai hän voi kuitata omia velkojaan perimällä velkoja muilta. Muuli kuljet-
taa laitonta tavaraa sisään vankilaan ja sisiliskot ovat halveksittuja pelkääjävankeja.
(Laine 2002, 143.)

Kimmet Edgar, Ian O’Donnell ja Carol Martin (2003, 162-164) tarkastelevat
vankien välisiä valtasuhteita useiden eri kenttien näkökulmasta (ks. kaavio 1).
Pikemminkin kuin vankien eri rooleja he korostavat vankien välisten valtasuh-
teiden tilanteellisuutta. Vankien välisistä arvostuksista neuvotellaan jatkuvasti:
esimerkiksi arvostetusta torpedosta voi tulla halveksittu sisilisko, kun hänen
toimeksiantajansa vapautuu vankilasta.

Vangilla on sitä enemmän henkilökohtaista vaikutusvaltaa, mitä onnistuneemmin
hän sijoittuu kaavion 1. kentillä. Vangin sosiaalista kyvykkyyttä arvioidaan esi-
merkiksi vangin tekemän rikoksen, taloudellisen aseman, huumeiden käytön,
kulttuurisen taustan ja sosiaalisten verkostojen avulla. Vankilassa menestyvät
vangit ovat sosiaalisesti taitavia ja heillä on rikollisuralla ja vankilassa hyödyllisiä
taitoja. Heillä on muita vankeja todennäköisemmin pitkä tuomio, mutta ei
seksuaalirikoksesta. He eivät ole huumeriippuvaisia vaan pikemminkin käyvät
huumeilla kauppaa. Väkivaltaa he käyttävät harkiten.

Sen sijaan omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvat vangit sijoittuvat valtasuh-
teiden eri kentillä niiden alapäähän. He ovat muita todennäköisemmin seksuaali-
rikoksista tuomittuja tai velkaantuneita. Heillä ei ole vankilassa hyödyllisiä tai-
toja, joilla he voisivat vakuuttaa muut vangit. Pelkääjävankien joukossa on myös
joko heikkolahjaisuutensa tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia
helposti hyväksikäytettäviä vankeja.
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Kaavio 1.  Vankilan sosiaaliset hierarkiat
/soveltuvin osin lähteenä Edgar et al. 2003, 163

Rikostyyppi

Murha

Huumerikos

Seksuaalirikos

T ilanneta ju

Sosiaalisesti
kyvykäs

Naiivi,
hyväksikäytettävä

Verkostot

Laajat ja hyvät
kontaktit

Muutama
liittolainen

Ei sosiaalisia
verkostoja

Kulttuurinen
tausta

Enemmistö

Vähemmistö

Työ vankilassa

Etuoikeutettu,
mahdollisuus
lisäansioihin

Työkyvytön

Huum eet

Välittäjä

Käyttää
tai myy,
ei käytä

Huume-
riippuvainen

Ta loudelliset
resurssit

Vauras,
huumekauppias

Velkaantunut
köyhä

T ilan käyttö

Etuoikeutettu

Rajoitettu

Eristetty

Ta idot

Rikosuralla ja
vankilassa
hyödyllisiä
taitoja

Arvokkaita
muita taitoja

Ei taitoja

Henkilökohta iset
om ina isuudet

Luotettava,
asiallinen,
hyvä maine

Epävakaa,
epävarma,
halveksittu

Voim ankäyttö

Harkittua

Päämäärätöntä

Pasifisti
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Etniseen tai seksuaaliseen vähemmistöön kuuluminen voi vaikeuttaa vangin ti-
lannetta (ks. Matinpuro 2002). Homoseksuaaleja ei vankilassa suvaita, ja
afrikkalaissyntyiset vangit arabeja lukuun ottamatta häädetään yleensä Helsin-
gin vankilan tavallisilta osastoilta. Muiden vähemmistöön kuuluvien vankien ase-
maa arvioidaan samankaltaisten tekijöiden perusteella kuin vankien yleensä.
Esimerkiksi romaneista heikoimmassa asemassa ovat Helsingin vankilassa
seksuaalirikoksista tuomitut, velkaantuneet ja huumeriippuvaiset vangit.

Poikkeuksellisen hyvin vankilassa pärjäävät romanit, joita henkilökunta luon-
nehti haastatteluissa “erilaisiksi mustalaisiksi”. He ovat romanien keskuudessa
arvostettuja, mutta tulevat hyvin toimeen myös muiden suomalaisten kanssa.
Henkilökunta liitti heihin perinteisiä suomalaisia hyveitä. He ovat “kovia äijiä”,
“asiallisia” ja “hyviä työmiehiä”. Romanivanki voi toisin sanoen asua millä tahan-
sa vankilan osastolla, jos hän käyttäytyy vankilaan sopeutuneen suomalaisvangin
tavoin. (Ruckenstein & Teppo 2004, 13.)

Virolaiset ovat suhteellisen uusi vähemmistöryhmä Helsingin vankilassa, mutta
he ovat saavuttaneet vankilassa huomattavasti romaneja ja venäläisiä arvoste-
tumman aseman.17

Suurin osa Helsingin vankilan virolaista vangeista suorittaa tuomiota huume-
rikoksesta, joka on vankien välisissä hierarkioissa arvostettu rikos. Yleensä vi-
rolaiset ovat salakuljettaneet huumeita Virosta Suomeen. Henkilökunta pitää
virolaisia hyvin käyttäytyvinä vankeina. Virolaiset käyvät ahkerasti töissä, opiske-
levat ja urheilevat. Suurin osa heistä asuu samalla selliosastolla muiden virolais-
ten kanssa ja pyrkii tekemään omasta ympäristöstään mahdollisimman viihtyi-
sän.

Henkilökohtaisista ominaisuuksista erityisesti luotettavuus ja asiallisuus ovat
vankilassa arvostettuja (kaavio 1). Lisäksi vangin maine on keskeinen hänen
menestyksensä kannalta. Mainetta muovaavat sekä tiedetyt tosiasiat että huhut
ja juorut. Haastattelemamme vangit olivat yleensä sitä mieltä, ettei vankiyhteisö
tee virheitä. He korostivat, että esimerkiksi ilmianto- ja kanteluepäilyt tarkiste-
taan, tarvittaessa oikeudenpöytäkirjoista. Aineiston 142 pelkääjävangista aina-
kin yksi virolaisvanki oli kuitenkin leimattu ilmiantajaksi ilman syytä, muiden
puheiden perusteella. Hän ei ollut oikeudenkäynnin aikana myöntänyt edes omaa
rikostaan. (Ks. luku 7.)

Huhut ja muut puheet muovaavat vankilassa sekä vankien että henkilökunnan
mainetta ja uskottavuutta. Siinä mielessä vankila muistuttaa mitä tahansa pien-
yhteisöä, jossa ihmisten tekemisistä puhuminen on tärkeä sosiaalisen kontrollin
mekanismi. Sallitun käytöksen rajoja ja ihmisten uskottavuutta koetellaan pu-

17 Ensimmäiset virolaiset tuomittiin Suomessa huumausainerikoksista vankeuteen 1980-luvun
lopulla. Reino Pullatin (2003, 72) mukaan virolaisten vankeusrangaistukset avasivat väylän viro-
laisten ja suomalaisten rikolliseen yhteistyöhön. Vankilassa oli mahdollista solmia suhteita maiden
rajojen yli ja suunnitella tulevia rikoksia.
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humalla mahdollisista normien rikkomuksista. Samalla juorut rakentavat yhtei-
sön sosiaalista todellisuutta. Niillä pyritään vaikuttamaan siihen, millainen käy-
tös on sallittua vankilassa ja vangeille. Puheilla toisin sanoen ylläpidetään sosiaa-
lisia rakenteita ja vankien välisiä valtasuhteita. (Tourunen 2000, 76-77.) Vangin
leimaavat normien rikkomukset voivat liittyä joko vangin taustaan, rikokseen
tai hänen käytökseensä. Toisinaan on mahdotonta tietää, onko kyseessä huhu
vai tiedetty tosiasia.

Venäläinen vanki sijoitettiin Helsingin vankilan yöselliosastolle. Monien muiden
ulkomaalaisten tavoin hän kävi töissä kilpimaalaamossa. Parin kuukauden päästä
hän ilmoitti pelkäävänsä ja hänet siirrettiin pelkääjäosastolle. Hän kertoi, että samassa
oikeudenkäynnissä tuomittu, nyt jo vapautunut vanki oli kertonut hänen olevan entinen
miliisi. Tästä oli seurannut vaikeuksia. Ei fyysistä uhkaa, mutta henkistä väkivaltaa
paljonkin. Hän ehti asua neljä kuukautta pelkääjäosastolla, jonka jälkeen hänet siirrettiin
toiseen vankilaan. Siellä hän on asunut normaaliosastolla ja käynyt töissä. Hänellä ei
ole ollut vaikeuksia muiden vankien kanssa.
(Muihin vankiloihin siirretyt pelkääjäosaston vangit, 30.6.2003-17.12.2004.)

Omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuneiden vankien kannalta huhut ja juo-
rut ovat merkittäviä, koska ne voivat vaikeuttaa vangin asemaa. Vankien puheet
voivat toistuvasti tuoda esille vangin sosiaalisen sopimattomuuden. Niillä
todistetaan vangin olevan vankiyhteisöön kelvoton. Hänen kerrotaan olevan
esimerkiksi liian iloinen, puhelias, epävarma, pelokas tai tilaa vievä. Vangin uskot-
tavuus kyseenalaistetaan, eikä hän lopulta voi enää asua osastolla. Hänet
“savustetaan” joko toiselle osastolle tai eristykseen. Lähes kolmasosalla
pelkääjäaineiston vangeista eristykseen hakeutumisen yhtenä syynä olivat eri-
laiset vankien väliset sosiaaliset ristiriidat. Ristiriitoja aiheutti esimerkiksi se,
että vanki ärsytti muita jatkuvalla valittamisellaan.

Omasta pyynnöstä eristettyjen vankien kannalta on olennaista, että vankien
käytöstä arvioidaan ja arvotetaan jatkuvasti. Osa haastatelluista vangeista toi
esille, että yhdenmukaisuuden paine ja tietoisuus muiden arvioinnista ja tark-
kailusta tekevät suljetusta vankilasta sosiaalisesti raskaan ympäristön. Vankilas-
sa täytyy vetää “linnaroolia”.

“Sinun pitäisi kuulla sen miehen jutut. Hirveä rooli päällä vankilassa. Tapasin miehen
kerran siviilissä, ihan erilainen.”
(Vangin haastattelu, elokuu 2004.)

“Vangin pitää pysytellä kohtuudessa: liian isoissa saappaissa ei tule kävellä. Mutta
myöskään heikkoutta ei saa näyttää. Heikko tulee helposti hyväksikäytetyksi.”
(Vangin haastattelu, marraskuu 2004.)
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Sosiaalisen kontrollin mekanismit pitävät huolen siitä, että vangit käyttäytyvät
niin kuin vangeille on sopivaa. Vangille sopivan käyttäytymisen säännöt kuiten-
kin myös joustavat. Jos vanki on tarpeeksi arvostettu, poikkeava käytös tai ul-
konäkö hyväksytään. Esimerkiksi arabitaustaiset ulkomaalaisvangit, jotka on tuo-
mittu muusta kuin seksuaalirikoksesta, voivat pärjätä vankilassa hyvin joko sosi-
aalisten taitojensa tai verkostojensa avulla. Vangin asemaa arvioidaan tapaus-
kohtaisesti: sosiaaliset hierarkiat rakentuvat vankien välisessä vuorovaikutuk-
sessa, muuttuvissa arjen tilanteissa.

Omasta pyynnöstä eristettyjen vankien asemaa määrittää lähes poikkeuksetta
se, että he ovat menettäneet neuvotteluasemansa vankilan osastolla, pysyvästi
tai ainakin määräajaksi. Vaikka eristyksen syyt poikkeavat huomattavasti toisis-
taan, omasta pyynnöstä eristettyjä yhdistää heidän heikko asemansa vankilan
sosiaalisissa hierarkioissa. Pelkääjävankeihin pyritään tekemään eroa painostamalla
heidät eristysosastoille. Vangin sosiaalinen sopimattomuus tulee konkreettises-
ti näkyväksi viimeistään silloin, kun hänet on häädetty muusta vankiyhteisöstä.
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4. PELKÄÄJIEN JA MUIDEN VANKIEN PAIKAT

Harvoissa paikoissa tilan merkitykset ovat yhtä korostuneita kuin suljetuissa
vankiloissa. Vankilatila on tiukasti rajattu, ja perinteisesti erotettu ulkopuolises-
ta maailmasta kaltereilla, muureilla, piikkilangoilla ja lukoilla. Tilalliset järjestykset
eivät korosta yksinomaan ulkomaailman ja vankilan välistä eroa. Ne voivat nä-
kyä myös vankilan sisällä, jossa vankien väliset erot piirtyvät esiin tilallisilla
jaotteluilla. Loïc Wacquantin (1999, 218) mukaan esimerkiksi La Santén vankila
Pariisissa jakautuu neljään kulttuurisesti erilaiseen ja toisilleen vihamieliseen
osastoon: yhdessä asuvat valkoihoiset vangit, toisessa afrikkalaiset, kolmannes-
sa arabit ja neljännessä muut.

Asuntokorttien osastokohtaiset haut, vankien ja henkilökunnan haastattelut
sekä havainnot vankilan osastoilta kertovat, että myös Helsingin vankila on
tilallisesti eriytynyt. Laitosjärjestyksen kannalta selliosastojen erot ovat tärkei-
tä: hyvän sijoittelun ajatellaan helpottavan vankien sopeutumista, koska se oh-
jaa tietynlaiset vangit tietyille osastoille.18 Suurin osa Helsingin vankilan van-
geista asuu ja tekee työtä mieluiten ystäviensä, tuttaviensa, sukulaistensa tai
maanmiestensä kanssa. Samanhenkiset vangit hakeutuvat asumaan toisiaan lä-
helle, ja vankilaan syntyy “pieniä kuppikuntia”, joissa ollaan “omissa joukoissa”.

Selliosastojen eroja käytetään hyväksi vankien hallinnassa: hyvästä käytöksestä
voidaan palkita siirtämällä vanki paremmalle osastolle. Siirtoja osastolta toiselle
tehdään sekä ylivartijoiden ja vartiopäällikön aloitteesta ja suostumuksella. Van-
kilan tilanpuutteen takia vanki voi kuitenkin päätyä osastolle, jonne “vanki ei
muuten kuuluisi” yksinkertaisesti siitä syystä, ettei muualla ole tilaa. Vankeja on
säilytetty muutaman päivän ajan jopa pelkääjäosastolla.19 Mitä täydempi vanki-
la on, sitä vähemmän henkilökunnalla on vankien sijoittelussa pelivaraa.

“Osastojen erilaisuus on hyvin tärkeä vankilan sisäiselle palkitsemisjärjestelmälle. Kun
käyttäydyt hyvin, voit päästä paremmalle osastolle. Lännen nelosella ovet eivät mene
kiinni ollenkaan. Pohjoisella selliosastolla asutaan lukkojen takana kopissa, jossa tehdään
tarpeet ämpäriin. Ero on suuri. Valitettavasti palkitsemisjärjestelmä ei tällä hetkellä
toimi: vankilassa ei ole tilaa.” (Erityisohjaajan haastattelu, 16.3.2004.)

Erityisesti pelkääjävankien näkökulmasta suljetun vankilan tilallisessa järjestyk-
sessä on olennaista, etteivät suljetun vankilan asumisjärjestelyt toimi pelkäs-
tään henkilökunnan ehdoilla. Moitteettomasti käyttäytynyt vanki voi muiden
vankien painostuksen tai uhkailun takia joutua hakeutumaan eristykseen, jol-
loin häntä pikemminkin rangaistaan kuin palkitaan. Henkilökunnan ohella vangit

18 Sijoituspäätöksissä voidaan ottaa huomioon esimerkiksi vangin tekemä rikos, vangin ikä, kult-
tuuritausta, aikaisempi vankilakäytös, työhistoria, erityistaidot, kansallisuus ja kielitaito.
19 Tilanpuutteen takia eristysosastolla olleita vankeja ei luonnollisesti ole käsitelty tässä tutki-
muksessa pelkääjävankeina.
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käyttävät vankilatilaa hyväkseen pyrkiessään omiin tavoitteisiinsa. Laitoksen vi-
rallisen sijoittelun rinnalla vangit vaikuttavat siihen, missä he asuvat ja kuka asuu
heidän kanssaan. Vankilan arkea muovaavat vankien ja henkilökunnan yhteiset ja
toisaalta ristiriitaiset tavoitteet.

Peruskorjattu linnoitus

Helsingin vankila otettiin käyttöön vuonna 1881 aikana, jolloin vankila-
rakentamista ohjaavan ideaalin mukaan vankilan tuli näyttää uhkaavalta ulos-
päin, kun taas sisäinen toimivuus oli sivuseikka. Linnoitusta muistuttava vankila
viesti ulkomaailmalle pysyvyyttä ja vakautta. Helsingin vankilan kanssa samaan
aikaan rakennetussa Turun vankilassa tärkein oli “fasadi, joka massiivisella ole-
muksellaan kuvasti esivallan kaikkivoipaisuutta” (Pajuoja 1993, 17-18).

Helsingin vankilaa on pyritty ajanmukaistamaan remontoimalla. Osastojen
peruskorjauksien yhteydessä selleihin on rakennettu vessoja ja vesipisteitä. Selli-
paikkojen määrä on vähentynyt aiemmasta. Uudistuksista huolimatta vankilan
tilalliset jaot seuraavat edelleen 1880-luvulla rakennettujen vankiloiden
peruskaavaa. Vankilan asuinosastot on järjestetty tasasakaraisen, ristinmuotoisen
pohjakaavan mukaan. Kerroksia vankilan eri siivissä on kolmesta neljään. (Paju-
oja 1993, 14.)

Vuonna 1994 otettiin käyttöön ensimmäinen peruskorjattu osasto, läntinen
selliosasto.20 Läntisen selliosaston saneerauksen jälkeen aloitettiin itäisen selli-
osaston peruskorjaus, joka valmistui 1997. Sen jälkeen vuorossa oli läntinen
yöselliosasto, joka avattiin syyskuussa 2002. Kenttätyöjakson aikana peruskor-
jattiin itäistä yöselliosastoa. Osastoista viimeisenä on korjausvuorossa pohjoi-
nen selliosasto, jonka ylimmässä kerroksessa sijaitsee pelkääjäosasto.

Peruskorjattu osasto on yleensä aiempaa halutumpi asuinpaikka. Materiaalisten
olosuhteiden lisäksi käsityksiin vankilan osastoista vaikuttavat monet muut te-
kijät, esimerkiksi osaston vangit ja vartijat, osastokohtaiset säännöt ja vakiintu-
neet käytännöt. Osastojen väliset erot muistuttavat, että tilallisessa järjestyk-
sessä sosiaaliset suhteet ja hierarkiat saavat jokapäiväisen ilmauksensa (Bourdieu
1990). Etuoikeutettu tilan käyttö kertoo vangin hyvästä asemasta, kun taas omasta
pyynnöstä eristetyillä vangeilla on tavallisesti hyvin rajalliset mahdollisuudet
vaikuttaa omiin asumisjärjestelyihinsä. Pelkääjävangit ohjautuvat vankilan vähi-
ten arvostetuille osastoille, ja heidän asumisensa muistuttaa heidän muita
heikommasta asemastaan vankien välisissä sosiaalisissa hierarkioissa. (Edgar et
al. 2003, 163.)

20 Vankilan nykyinen vartiopäällikkö kommentoi uuden osaston positiivista merkitystä: “On ih-
meellistä miten tuntuu, että vangitkin muuttuvat kuin eri miehiksi muuttaessaan uudelle osastolle. Enti-
set “risarit” alkavat käydä työssä ja heidän lusimiseen saadaan muutakin sisältöä kuin kerroksille pillerin
tai hassispalan perässä juokseminen.” (Koivisto 1997, 117.)
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Vankilan eriytyneet tilat

Kenttätyöjaksomme aikana itäisen selliosaston kolmannessa kerroksessa asui
sekä suomalaisia, virolaisia että vietnamilaisia vankeja. Heidän välilleen oli muo-
toutunut selkeä tilallinen järjestys. Suomalaiset asuivat omassa päädyssään, vi-
rolaiset omassaan ja vietnamilaiset jakoivat kaksi selliä osaston keskellä. Henki-
lökunnan haastatteluissa tuli esille, että virolaisten päätyä kutsutaan vankilassa
lempinimellä Pikku-Tallinna. Se on virolaisten paikka: vangit valitsevat osastolle
tulevat virolaisvangit.

Itäisen selliosaston vartija vahvistaa, että Pikku-Tallinnan virolaiset valitsevat itse uudet
tulokkaat. Vartijat ovat sopineet vankien kanssa, että “oma sijoittelu” voi jatkua, jos
ongelmia ei tule. Kun selli vapautuu, vangit ilmoittavat vartijoille kenet he siihen
haluaisivat.
(Kenttätyömuistiinpanot, syyskuu 2004.)

Haastateltujen vankien mukaan itäisen selliosaston kolmas kerros on yksi Hel-
singin vankilan arvostetuimmista asuinosastoista. Siihen vaikuttavat yhtä lailla
osaston materiaaliset puitteet kuin sinne sijoitettavat vangit.

Itäisen selliosaston kolmas kerros on poikkeuksellisen viihtyisä. Siellä käy vilpoisa
tuulenhenki. Ikkunasta aukeaa merellinen näköala Vanhankaupungin lahdelle. Virolaiset
vangit ovat koonneet ikkunan eteen sohvaryhmän. Ikkunoissa on sinivihreät verhot,
osastolla on myös viherkasveja. Sohvilla istuvat bodatut vangit juovat kahvia ja polttelevat
tupakkaa. Matalalla pöydällä lojuu vironkielisiä sanomalehtiä ja kehonrakennusaiheisia
aikakauslehtiä.
(Kenttätyömuistiinpanot, kesäkuu 2004.)

Itäisen selliosaston kolmannessa kerroksessa asuu tyypillisesti pitkää vankeus-
tuomiota suorittavia vankeja, jotka ovat tehneet joko henkirikoksia tai
huumausainerikoksia. Osastolle sijoitetaan myös rikollisliigojen jäseniä: asunto-
kortin tietojen mukaan 9.7.2004 heitä oli osastolla viisi. Keskeistä osaston mai-
neen kannalta on myös vankien “oma sijoittelu”. Osastolle ei hyväksytä ketä
tahansa. Siellä ei asu romaneja tai venäläisiä, ja virolaisistakin sinne pääsevät vain
harvat ja valitut.

Myös läntisen selliosaston kolmas kerros on vangeille mieluinen osasto, vaikka
kerros ei ole erityisen kovamaineinen. Siitä kertoo esimerkiksi se, että sinne
sijoitetaan romanivankeja. Tarkastelupäivänä 22.7.2004 romanivangeista kaksi
asui läntisen selliosaston kolmannessa kerroksessa. Materiaalisilta puitteiltaan
osasto ei ole paras mahdollinen: selleihin ei rakennettu peruskorjauksen yhte-
ydessä vessoja. Sen sijaan sellinovet ovat tavallista pidempään auki, ne menevät
kiinni vasta iltakahdeksalta.
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Kerrokselle sijoitetaan työssäkäyviä ja opiskelevia vankeja. Osaston vartijan
mukaan vangit ovat pääsääntöisesti perheellisiä miehiä, joiden suhteet kotiin
ovat kunnossa. Hän sanoo osaston olevan etuisuus: “Tänne päästään, emme ota
poikasia.” Vankien annetaan esimerkiksi soitella suhteellisen vapaasti, virallisesti
pari kertaa päivässä, mutta joskus useamminkin. Puhelujen kestoa ei myöskään
aina rajoiteta.

Havainnot ja haastattelut vankilassa todentavat, että yksinomaan osastot eivät
poikkea toisistaan. Myös niiden kerrokset voivat olla hyvin eriluonteisia keske-
nään. Läntisen selliosaston neljännessä kerroksessa on 12 vangin avo-osasto,
jossa ovet ovat auki ympäri vuorokauden. Osastolle valitaan vankeja, joilla ei
ole ollut vankilassa viimeisen vuoden aikana kurinpidollisia rikkomuksia. Suurin
osa vangeista on keskimääräistä iäkkäämpiä, ja siksi osastoa kutsutaan vankilas-
sa “pappaosastoksi”.

Läntisen selliosaston ensimmäiselle kerrokselle sen sijaan kootaan vartijoiden
mukaan vankeja, joita halutaan pitää silmällä. “Tämä on jätesäiliö, ja meillä on
pohjasakka”, vartijat kommentoivat. Vangit asuvat osastolla huomattavasti
suljetummissa olosuhteissa kuin läntisellä selliosastolla yleensä. Sellien ovet
menevät kiinni klo 16.50, jolloin vartijoiden työvuoro loppuu.

Vankilan toisessa siivessä sijaitseva läntinen yöselliosasto on materiaalisilta puit-
teiltaan vankilan parhaita. Osastolla on uusitut keittiöt ja oleskelutilat. Selleissä
on isot ikkunat ja omat vessat. Osasto ei kuitenkaan ole vankien keskuudessa
erityisen suosittu. Tilanpuutteen takia läntisen yöselliosaston yksityisselleistä
on tehty kahden hengen sellejä, ja vain kolmasosa osaston vangeista asuu yksin.
Haastattelemamme vangit moittivat osaston ahtautta ja sen päiväjärjestystä.
Yöselliosaston toisessa ja kolmannessa kerroksessa sellien ovat suljetaan yöksi
klo 16.50. Lisäksi vangit valittivat, että yöselliosastolta muualle vankilaan kulke-
minen on hankalaa, koska vartijat eivät avaa ovia ajoissa.

Asuntokorttien tietojen mukaan läntiselle yöselliosastolle sijoitetaan huomat-
tavasti enemmän ulkomaalaisia kuin muille osastoille. Tarkastelupäivänä 22.7.2004
Viron kansalaisia oli Helsingin vankilassa 34, ja heistä 18 asui läntisellä
yöselliosastolla. Venäjän kansalaisia oli vankilassa 9 ja heistä 6 oli sijoitettu
yöselliosastolle. (Ks. luku 2). Myös romaneja asuu yleensä selliosaston toisessa
ja kolmannessa kerroksessa. Sen sijaan läntisen yöselliosaston ensimmäiseen
kerrokseen heitä on sijoitettu harvemmin.

Pohjoinen selliosasto on vankilan hierarkiassa selkeästi vähiten arvostetuin.
Suurin osa omasta pyynnöstä eristetyistä vangeista asuu pohjoisella selliosastolla.
Pohjoisen selliosaston kolmannessa kerroksessa sijaitsee pelkääjäosasto, joka
tosin kuuluu hallinnollisesti yöselliosaston alaisuuteen. Syyskuusta 2004 lähtien
pohjoisella selliosastolla on sijainnut myös “vaikeasti sijoitettavien vankien osas-
to”.
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Pohjoisen selliosaston ensimmäistä ja toista kerrosta pidetään yleisesti “vankilana
vankilan sisällä”. Kerroksista toinen on ensimmäistä arvostetumpi, koska siellä
on enemmän yksityissellejä. Jos romaneja asutetaan pohjoiselle selliosastolle,
he päätyvät yleensä ensimmäisen kerroksen selleihin. Pohjoisen selliosaston
ovet ovat suurimman osan päivää kiinni. Vangit ulkoilevat kerran päivässä. Selleissä
ei ole juoksevaa vettä tai vessaa.

Vartijat kuvaavat pohjoisen selliosaston vankeja “vaikeimmaksi vankiainekseksi”.
Osastolla asuu työstä kieltäytyneitä vankeja, jotka eivät pääsääntöisesti tule
toimeen muilla osastoilla. Monet vangeista eivät halua tehdä yhtään mitään. He
eivät lähde syömään, eivätkä jumppasaliin. Koska osasto on rangaistusosasto,
siellä on poikkeuksellisen paljon vankeja, jotka ovat syyllistyneet kurinpidollisiin
rikkomuksiin. Suurin osa vaikeasti huumeriippuvaisista vangeista päätyy asu-
maan pohjoiselle selliosastolle.

“Osasto on suoraan sanottuna ongelmajätelaitos. Meillä täällä on kaikki mitä muut
vankilat eivät ota vastaan. Tämän osaston on oltava olemassa vankilan järjestyksen
uskottavuuden kannalta.”
(Pohjoisen selliosaston vartijan haastattelu, huhtikuu 2004.)

Osastojen väliset erot näyttävät, että Helsingin vankilassa on osastoja ja alueita,
joille tietynlaiset vangit todennäköisemmin ohjautuvat. Osastojen mainetta
muovaavat sekä osaston vangit että vankien osastolle valikoituminen. Vangit
pitävät osastoa “kovamaineisena”, jos siellä on arvostettuja rikollisliigojen jäse-
niä, eikä siellä suvaita romanivankeja tai venäläisiä. Vartijat taas kuvaavat mai-
neeltaan hyviksi osastoja, joille valitaan moitteettomasti käyttäytyviä vankeja.
Osastoja, joille vangit pikemminkin ohjautuvat kuin valikoituvat, vartijat kuvaa-
vat haastatteluissa “ongelmajätelaitokseksi” tai “jätesäiliöksi”.

Vartijat ja vangit arvioivat vankilan ja sen osastojen mainetta omasta näkö-
kulmastaan. Vankien arvostuksissa olennaista on, että vangit määrittelevät, mil-
laisia vankeja vankilaan ja sen osastoille valikoituu ja kuinka he siellä käyttäyty-
vät.

Haastattelija: Eiks Helsingin vankila ole Suomen kovimman vankilan maineessa? Vanki
1: Kai nää niinku pidetään et Riksu, Sörkkä, Pelso, Kakola, niinku nää isot keskusvankilat.
Kai se Kakola ja Sörkkä on niinku aina ollu semmoses pahimmas mainees mut kai
Riksu tällä hetkel on varmaan tiukin talo tai silleen mis on jonkunäkösii sääntöiki viel
jäljellä, niinku vankien keskuudes. Täällähän ny kaiken maailman saatanan teletapit
hyppii käytävil. (yleistä naurua)
(Vankien ryhmähaastattelu 9.6.2003.)

Haastateltava korostaa vankiyhteisöä ohjaavien sääntöjen merkitystä koko van-
kilan maineelle. Hänen mielestään Riihimäen vankila on Helsingin vankilaa “tiu-
kempi talo”, koska siellä eivät “teletapit hypi käytävillä”. Samaan tapaan vankien
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keskinäiset säännöt määrittävät yksittäisiä osastoja. Omasta pyynnöstä eris-
tykseen hakeutuvien vankien näkökulmasta vankiloiden, osastojen ja jopa nii-
den kerrosten väliset erot ovat merkittäviä. Mitä tiukemmin vangit pyrkivät
vankilassa ohjailemaan tilojen käyttöä ja muiden vankien käytöstä, sitä toden-
näköisemmin vankeja päätyy eristykseen.

Osastolla vallitseva yhteisymmärrys voi olla sen kaltainen, ettei sinne päädy
asumaan vankeja, jotka myöhemmin joutuvat hakeutumaan omasta pyynnöstä
eristykseen. Kenttätyöjakson aikana 17.5.2004-17.12.2004 itäisen selliosaston
kolmannesta kerroksesta lähti vankeja muille osastoille, mutta kukaan heistä ei
hakeutunut eristykseen. Myös läntiseltä selliosastolta omasta pyynnöstä
eristykseen hakeutuminen oli harvinaista.

Omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvien vankien siirroissa osastolta toiselle
on tiettyä säännönmukaisuutta, joka kertoo vankilan osastojen välisestä työn-
jaosta. Asuntokorttien tietojen mukaan Helsingin vankilassa eristykseen hakeu-
duttiin lähinnä läntiseltä yöselliosastolta ja pohjoiselta selliosastolta. Pohjoisella
selliosastolla asuvat huumeita käyttävät vangit velkaantuvat vankilassa muita
todennäköisemmin, ja velkaantuminen johtaa erilaisiin vankien välisiin ristirii-
toihin. Läntisen yöselliosaston tilannetta taas vaikeuttaa vankilan tilanpuute. (Luku
6.)

Vankiyhteisön vallankäyttäjät

Vartijat ovat usein hyvin tietoisia siitä, millainen vankien välinen hierarkia hei-
dän osastollaan vallitsee. Osastolla voi olla yksi tai useampi vanki, jonka vartijat
nimeävät osaston johtohahmoksi. Heitä voidaan kutsua nimivangeiksi tai kingeiksi.
Nämä vangit ovat muita osaston vankeja vaikutusvaltaisempia. He voivat esi-
merkiksi kuulua rikollisliigoihin tai he ovat tehneet useita henkirikoksia.

Istumme läntisen selliosaston kahvihuoneessa ja juttelemme läntisen selliosaston
ensimmäisen kerroksen vankien välisestä hierarkiasta. Vartijoiden mukaan kerrosta
luonnehtii selkeä hierarkia. He nimeävät edellisen johtohahmon, elinkautisvangin. Kun
vanki lähti työsiirtolaan, hänen seuraajakseen nousi toiseksi vahvin mies. Vartijoiden
mukaan hierarkia voi rauhoittaa selliosastoa: jokaisella vangilla on oma paikkansa.
Toisinaan esiintyy kuitenkin vankien välistä painostusta. Vartijat näkevät esimerkiksi,
että vanki pysyy sellissä eikä liiku minnekään. Jos vanki peruu lomansa, se voi olla
merkki siitä, että vankia kiristetään tuomaan huumeita vankilaan. Henkilökunta
tarkkailee jatkuvasti, mitä osastolla tapahtuu. Usein tapahtumien yksityiskohtainen
kulku selviää heille vasta jälkikäteen.
(Kenttätyömuistiinpanot, toukokuu 2004.)

Vankien välinen hierarkia voi tulla esille tilanteissa, joissa vankeja sijoitetaan
osastoille. Vanki voi käydä osastolla tiedustelemassa omaa sopivuuttaan. Jos
häntä ei pidetä osastolle sopivana, hänen on etsittävä asuinpaikka muualta. Toi-
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saalta vanki voi myös pyytää päästä tietylle osastolle, jossa hän odottaa saavan-
sa suojelua. Kun hän ei saakaan kuvittelemaansa tukea, hän joutuu siirtymään
toiselle osastolle.

Vartija vahvistaa, että vanki voi osastolle tullessaan käydä tietyissä selleissä
tiedustelemassa omaa sopivuuttaan osastolle. Läntisen yöselliosaston ensimmäisessä
kerroksessa se tarkoittaisi sitä, että vangin olisi konsultoiva vanki A:ta, B:tä ja/tai C:tä.
(Kenttätyömuistiinpanot, heinäkuu 2004.)

Laitosjärjestyksen kannalta on olennaisen tärkeää, etteivät vangit hallitse selli-
osastoja ja ota niiden “tilaa haltuunsa” (Koivisto 1997, 52). Osa vartijoista oli
haastateltaessa sitä mieltä, ettei tässä ole täysin onnistuttu. Heidän mielestään
Helsingin vankilassa on “vankikuri löystynyt” ja “vankeja hyyssätään kaikenmaa-
ilman kursseilla”. Yksi vartijoista sanoi sijoittelun olevan “liian sinisilmäistä”.
Mielipiteet toistivat vartijoiden käsityksiä lähes kymmenen vuoden takaa. Van-
kilan nykyisen vartiopäällikön Aimo Koiviston (1997, 47) seminaarityössä Hel-
singin vankilan vartijat toivat esille, että vankikuria tulisi koventaa. Vartijoiden
näkökulmasta se edellyttäisi esimerkiksi vankien toimintojen karsimista, nimi-
vankien ahkerampaa kierrätystä osastolta toiselle ja kingien pitämistä muista
vangeista erillään.

Vartijoiden mielipiteet kertovat siitä, että vankien välisten hierarkioiden ja
eriarvoisuuksien purkaminen on suljetussa vankilassa vaikeaa. Vankiyhteisöä
luonnehtivia hierarkioita tuotetaan jatkuvasti uudelleen. Vaikka vankien keski-
näiset suhteet muuttuvat eri tilanteissa, hierarkiat pysyvät. Kun osaston vaiku-
tusvaltaisin vanki vapautuu vankilasta tai siirtyy toiseen vankilaan, hänen tilal-
leen nousee arvojärjestyksessä seuraava. Jos seuraajasta on epäselvyyttä, vanki-
en väliset suhteet voivat kiristyä kunnes tilanne on selkiytynyt.

Läntisen yöselliosaston vartijan mielestä etuisuuksia saavat vankilassa ne, jotka ovat
muutenkin vahvoilla laitoksen hierarkiassa. “Etuuksia saavat ne, jotka johtavat laitosta.”
Hän antaa esimerkin. Kuntoliikuntaryhmä perustettiin alun perin iäkkäille ja
huonokuntoisille vangeille. Ryhmässä käyvien vankien listasta käy ilmi, että siellä käyvät
lähinnä hyväkuntoiset, isot ja lihaksikkaat vangit. Jos ryhmä lakkautettaisiin ja
perustettaisiin uudelleen ja sinne menisivät todella kuntoutuksen tarpeessa olevat
vangit, heidät painostettaisiin olemaan käymättä ryhmässä. Heidän tilalleen tulisivat
taas hyväkuntoiset kaapit.
(Kenttätyömuistiinpanot, heinäkuu 2004.)

Henkilökunnan näkökulmasta vankilan asumisjärjestys ei ole erityisen oikeu-
denmukainen. Laitosjärjestyksen kannalta se on pikemminkin tarkoituksenmu-
kainen: vartijat korostivat haastatteluissa toistuvasti “arjen sujuvuutta”. Vangit
pyritään sijoittamaan osastoille siten, ettei vankien asuttaminen aiheuttaisi lisät-
yötä jo ennestään kiireiselle henkilökunnalle. Vankilan tilaa ja sen jakoja käyte-
tään aktiivisesti hyväksi, jotta laitoksen päivittäiset rutiinit toistuisivat häiriöittä.
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Vankilatilojen avulla pyritään rauhoittamaan, ohjaamaan, ennakoimaan ja
säännöstelemään vankien välisiä jännitteitä ja sosiaalisia suhteita. Vankien välisiä
hierarkioita ei kyseenalaisteta, jos ne eivät häiritse laitoksen päivittäisiä rutiine-
ja. Häiriöihin kuitenkin yleensä puututaan, esimerkiksi sijoittamalla vangit uu-
delleen.

Selliosaston putsarina työskentelevä vanki irtisanottiin työtehtävistä ja siirrettiin pois
osastolta. Vartijan mukaan hänellä “alkoi mennä liian kovaa”. Hän komenteli muita
vankeja ja henkilökuntaa. Asuntokortin muistiinpanojen mukaan vartija käski vankia
kantamaan ulkoilualueelta lisäsänkyjä osastolle. Vanki ilmoitti, ettei sänkyjen kantaminen
kuulu puhdistajan tehtäviin. Vartija ilmoitti sen kuuluvan puhdistajan tehtäviin, mutta
vanki kieltäytyi toistamiseen. Osaston toisen ja kolmannen kerroksen puhdistajat
suorittivat tehtävän mukisematta.
(Kenttätyömuistiinpanot, elokuu 2004.)

Kenttätyön perusteella vankien ja henkilökunnan välisiin ristiriitoihin puutu-
taan määrätietoisemmin kuin vankien väliseen painostukseen ja uhkailuun.
Omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvat vangit siirretään pois osastoilta, mutta
heitä painostaneita vankeja yleensä ei. Valvontahenkilökunnan näkökulmasta
vankien väliseen painostukseen puuttuminen on hankalaa. Vangit eivät halua
ilmiantajan leimaa, joten he puhuvat peloistaan ja uhkailijoistaan vältellen ja
kiertoilmauksin. Vartijat eivät voi todistaa uhkailua, vaikka heillä olisi siitä hyvin
vahva epäily. Jos vartijat puuttuisivat tilanteeseen, he leimaisivat omasta pyyn-
nöstä eristykseen hakeutuvan vangin vasikaksi. Samat hierarkkiset asetelmat,
jotka tulevat esiin uhkailutilanteissa jäsentävät uhkaillun asemaa. Tilanteen ai-
noa ratkaisu on yleensä pelkääjävangin eristäminen muista. (Ks. myös Tourunen
2000, 157.)

“Vankiryhmän tahto”

Henkilökunnan haastatteluissa omasta pyynnöstä eristettyjen vankien uhkailijat
näyttäytyivät usein yhtenäisenä “vankiryhmänä” tai “vankilajengeinä”:

“Vangit määrää, ei tässä mitään voida. Vankilajengit pelottelee pelkääjäosastolle kenet
ne haluaa.”
(Pohjoisen selliosaston vartijan haastattelu, huhtikuu 2004.)

“Vangit pyrkivät itse vaikuttamaan siihen, kuka osastolle saa tulla asumaan. Näin ei
pitäisi olla, mutta ei tule mitään siitä, että asutetaan ilman vankiryhmän tahtoa. He
saavat tulijan uhkailemalla pois osastolta 15 minuutissa.”
(Apulaisjohtajan haastattelu, elokuu 2003.)

“Vankiryhmän tahdosta” puhutaan tilanteissa, joissa vanki asutetaan muiden
vankien mielestä väärälle osastolle, ja hänet painostetaan tai uhkaillaan osastol-
ta pois. Vanki on osastolle sopimaton, jos hän tavalla tai toisella kyseenalaistaa
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osaston maineen. Aiemmin on tullut esille, että vangit suhtautuvat erityisen
torjuvasti seksuaalirikollisiin. Toinen vankien halveksima ryhmä koostuu
ilmiantajista, jotka ovat vankiyhteisössä jopa seksuaalirikollisiakin halveksitumpia,
koska he ovat rikkoneet perustavanlaatuisella tavalla periaatetta, jonka mukaan
vangit eivät luota viranomaisiin (McVicar 1982, 204).

Vanki voi yrittää välttää pelkääjäosastoa asumalla vankilan muilla osastoilla. Esi-
merkiksi seksuaalirikoksesta tuomittu vanki ei Helsingin vankilaan tullessa vält-
tämättä pyydä päästä eristykseen. Jos hän on aiemmin ollut vankilassa tuomittuna
muista rikoksista tai jos häntä ei vankilassa tunneta, hänen rikoksensa ei välttä-
mättä heti paljastu. Pohjoisella selliosastolla, jossa vangit ovat suurimman osan
päivää lukittuina selliin, tuomiota voi suorittaa omissa oloissa.

Siveellisyysrikoksesta tuomittu vanki asui pohjoisella selliosastolla marraskuusta
seuraavaan kesään. Hän oli ollut useita kertoja vankilassa, mutta edellisestä
vapautumisesta oli yli viisi vuotta. Heinäkuun 24. päivänä hän ilmoitti vartijoille, että
hän halusi oman turvallisuutensa vuoksi pois osastolta. Joku vanki oli käynyt
ilmoittamassa, että hänen on lähdettävä. Vanki sijoitettiin pelkääjäosastolle.
(Pelkääjäosaston vangit, 17.12.2004.)

Toisaalta “vankiryhmän tahdolla” voidaan viitata myös yksittäiseen vankiin, joka
pyrkii ohjailemaan muiden vankien tekemisiä. Vanki voi kuulua rikollisliigaan tai
hän on muuten niin vaikutusvaltainen, etteivät muut vangit puutu hänen
tekemisiinsä. Hän voi esimerkiksi painostaa vankeja tuomaan lomalta huumeita
vankilaan. Jos vanki kieltäytyy yhteistyöstä tai hän jää kiinni vankilaan tullessaan,
hänet voidaan uhkailla pois osastolta (ks. luku 7).

Haastateltu vanki vahvistaa, että vankeja voidaan painostaa tuomaan huumeita
vankilaan. Eikä vankeja tarvitse aina edes painostaa: vanki voi itse luvata, että hän
kyllä tuo kamaa, kun pääsee lomille. Se johtuu siitä, että vanki on epävarma tai
pelokas ja hän yrittää näin saavuttaa hyväksyntää. Haastatellun vangin mielestä
Helsingin vankilassa mielistellään jengiläisiä.
(Kenttätyömuistiinpanot, marraskuu 2004.)

Haastatellun vangin mukaan “kiltimmät vangit” pakotetaan tuomaan aineita. Hän
kertoo kaveristaan, joka ei itse käyttänyt huumeita, mutta oli saanut kuulla, että
“osastolle ei ole tulemista, jos hän ei tuo”. Haastateltava oli neuvonut kaveriaan, että
hänen on tehtävä heti selväksi, ettei hän suostu yhteistyöhön. Ystävä toi aineita kerran
ja selitti sitten toimeksiantajilleen, ettei hänellä ole varaa jäädä kiinni. Kyseessä oli
haastatellun mukaan vain se, että kovat pojat yrittivät käyttää kilttiä vankia hyväkseen.
Vangit arvioivat toisiaan pärstäkertoimen mukaan: kovikset jätetään rauhaan.
(Kenttätyömuistiinpanot, marraskuu 2004.)

Vankien haastatteluissa tuli esille, että vangit voivat pyrkiä saavuttamaan hyväk-
syntää vankiyhteisössä tekemällä palveluksia osaston muille vangeille. Huumei-
ta voidaan tuoda vankilaan “korvaukseksi” siitä, että vanki saa asua jollain tietyl-
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lä osastolla. Virolaiset vangit puhuivat myös “suojelurahoista”, joilla tarkoitettiin
sitä, että vanki joutuu maksamaan osastolla asumisesta tai työpaikasta muille
virolaisille. Maksut suoritetaan esimerkiksi puhelinkortteina, kanttiiniostoksina
tai rahana. Nämä kertomukset viittaavat siihen, että vangin sopivuutta osastolle
arvioidaan myös hänen tuottamansa taloudellisen hyödyn perusteella. Jos vanki
ei suostu maksamaan tai hän kieltäytyy huumeiden salakuljetuksesta, hänet
voidaan painostaa osastolta yksinomaan siitä syystä, että hänen tilalleen saatai-
siin taloudellisesti tuottavampi vanki.

Epävirallista ja virallista järjestyksenpitoa

Suurin osa vangeista saadaan Helsingin vankilassa sijoitettua suhteellisen vai-
vattomasti vankilan osastoille. Erityisesti omasta pyynnöstä eristettyjen vanki-
en näkökulmasta vankien välinen painotus ja uhkailu kuitenkin vaikeuttavat lai-
toksen virallista sijoittelua ja sen tavoitteita. Ulkopuolisille voidaan kuitenkin
vakuuttaa, ettei vangeilla ole vankilan asumisjärjestelyissä minkäänlaista vaiku-
tusvaltaa. Tällainen puhetapa tukisi näkemystä suljetusta vankilasta paikkana,
jossa valta on keskitetty henkilökunnalle ja vangit ovat tiukasti heidän
kontrollissaan.

“Joka siivessä on omat juttunsa, jotka sopivat erilaisille vangeille. Vaikka vangit
yrittävätkin kaikkea mahdollista kun pyrkivät itse sijoittelemaan vankeja, ei sellaista
täällä hyväksytä.”
(Läntisen yöselliosaston vartijan haastattelu, 11.8.2004.)

Käytännössä harva suljettu vankila toimii yksinomaan henkilökunnan ehdoilla.
Vankilan päivittäisten käytäntöjen ylläpitäminen on erittäin hankalaa, jopa mah-
dotonta, jos vangeille ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa omaan elinpiiriinsä.
Hyvin todennäköisesti ainakin osa vangeista kieltäytyisi yhteistyöstä. (Sykes 1971,
127.) Vankien näkökulman huomioonottaminen edesauttaa vankilan arjen suju-
vuutta, koska vangit omalta osaltaan huolehtivat yhteisön jatkuvuudesta. Hel-
singin vankilan kaltaisessa suljetussa vankilassa pikemminkin tasapainotellaan
vankien välisten suhteiden ja pyrkimysten sekä henkilökunnan tavoitteiden vä-
lillä. Osastoilla sekä vangit että vartijat arvioivat, sopiiko vanki osaston sosiaali-
seen hierarkiaan ja järjestykseen. Yhden vartijan sanoin, “vangin asuttaminen on
taidelaji”.

Kun vangit omasta osaltaan vaikuttavat vankilan asumisjärjestelyihin, laitos ja-
kautuu pienempiin yksiköihin, joissa järjestys pysyy todennäköisemmin yllä. Tästä
näkökulmasta vankiyhteisö ja virallinen vankilaorganisaatio tukevat toisiaan (ks.
Scott 1998, 310). Kun henkilökunta ottaa huomion vankien näkökulman, se
kuitenkin hyväksyy vankien välisen eriarvoisuuden. Helsingin vankilan tilalliset
järjestykset mukailevat vankien sosiaalisessa hierarkiassa arvostettujen vanki-
en pyrkimyksiä. Yksityissellit ja parempina pidetyt osastot on pääsääntöisesti
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varattu vankiyhteisön vaikutusvaltaisimmille vangeille, kun esimerkiksi romanit
ja venäläiset joutuvat Helsingin vankilaan tullessaan osaksi laitosjärjestystä, jos-
sa he voivat asua vain tietyillä osastoilla.

Ristiriitatilanteissa Helsingin vankilan henkilökunta päättää sellijärjestyksestä,
jotta vankilaan ei syntyisi osastoja, joita vangit johtavat tai ohjailevat järjestystä
häiritsevällä tavalla. Sen sijaan vartijat eivät juurikaan kyseenalaista vankien vä-
lisiä hierarkioita, jos ne eivät häiritse arjen rutiineja. Siksi vankilan tilojen käyttö
ja osastojen erot piirtävät esiin vankien väliset sosiaaliset eriarvoisuudet: omasta
pyynnöstä eristettyjen vankien asuinpaikkana ovat poikkeuksetta vankilan vähi-
ten arvostetut osastot.
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5. PELKO JA VÄKIVALLAN PÄÄMÄÄRÄT

Vankilan tilojen käyttö ja vankien liikkeet osastolta toiselle kertovat sekä
pelkääjävankien heikosta sosiaalisesta asemasta että heidän kokemastaan väki-
vallan pelosta. Vangit ovat tyypillisesti varsin lyhytsanaisia puhuessaan peloistaan.
He voivat vähätellä pelkoaan, ja korostaa esimerkiksi haluaan “olla rauhassa”. Se
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vangit eivät pelkäisi. Pelko on tyypillisesti tunne,
jota on vaikea pukea sanoiksi. Pelko kehottaa pikemminkin toimimaan: pakene-
maan ja välttämään pelon aiheuttajaa. (De Becker 1997; Green 1995.)

Suljetussa vankilassa vankien pelko tulee konkreettisesti näkyväksi, kun vangit
hakeutuvat turvallisemmille asuinosastoille. Pelkääjävankien siirrot osastoilta
eristykseen ja muihin vankiloihin kertovat väkivallan uhasta, joka pakottaa van-
git käyttäytymään heitä painostaneiden vankien toivomalla tavalla.

Vankien eristäytymisen syyt tuovat esille, että väkivalta ja sen uhka piirtävät
esiin vankiyhteisön kannalta tärkeitä sosiaalisia erotteluja ja päämääriä.21 Hel-
singin vankilassa merkittäviä väkivallalla turvattavia tavoitteita ovat esimerkiksi
vankilan ja vankien maineen ylläpitäminen ja vankilan sisäisen huumekaupan
sujuvuuden turvaaminen. Vankeja “savustetaan” osastoilta sekä moraalisista että
taloudellisista syistä. Uhkailujen päämäärä on kuitenkin yhteinen: vangista pyri-
tään pääsemään eroon, jotta hänen tilalleen saataisiin sopivampi henkilö.

Väkivallan uhan keskeisyydestä suljetussa vankilassa kertoo se, ettei suurinta
osaa pelkääjävangeista ole pahoinpidelty vankilassa. Vankien kokema uhka pi-
kemminkin kuin ruumiillinen väkivalta on saanut heidät siirtymään eristykseen.
Pelkääjävangit eivät kuitenkaan ole yksinomaan uhkailtuja. Omasta pyynnöstä
eristettyjen vankien joukossa on myös vankilassa tunnettuja uhkailijoita ja väki-
vallan tekijöitä. Kenttätyöjakson aikana eristykseen päätyi useita vankeja, jotka
olivat käyttäytyneet väkivaltaisesti muita vankeja kohtaan. Aineiston 142
pelkääjävangin joukossa oli 14 vankia, joiden tiedettiin joko pahoinpidelleen tai
toistuvasti uhkailleen muita vankeja.

Väkivallan epätaloudellisuus

Kenttätyöjakson viimeisenä tarkastelupäivänä 17.12.2004 pelkääjäosastolle si-
joitetuista 24 vangista vain yhtä oli tiettävästi pahoinpidelty Helsingin vankilas-
sa. Vanki oli sijoitettu tulo-osastolta läntiselle yöselliosastolle, jossa häntä lyö-
tiin parin päivän päästä. Haastateltaessa hän kommentoi tapahtunutta: “täytyy
siirtyä, kun tulee hankaluuksia”. Tavallisempaa on, ettei omasta pyynnöstä
eristykseen hakeutunutta vankia ole pahoinpidelty. Vangille on yksinkertaisesti
ilmoitettu, että hänen on parasta pakata tavaransa ja poistua osastolta. Kaikki

21 Väkivallan määrittelystä, ks. esim. Robben & Nordstrom (1995).
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vangit eivät tottele uhkailijoitaan, ja osa jää osastolle uhkailuista huolimatta.
Eristykseen hakeutuvat vangit kuitenkin yleensä mieluummin välttävät väkival-
taa. Heille riittää se, että “uhka on päällä”.

Vanki kertoi vartijalle kahden miehen tulleen hänen selliinsä ja ilmoittaneen klassisen
lauseen: “tunti aikaa pakata”.
(Muihin vankiloihin siirretyt pelkääjäosaston vangit, 30.6.2003 -17.12.2004.)

Lauantain iltalääkkeiden jaon yhteydessä pohjoisella selliosastolla asuva romanivanki
ilmoitti, että hänellä on asiaa ylivartijalle. Hän kertoi pelkäävänsä ja hän halusi turvaan
eristysosastolle. Vankia ja hänen sellikaveriaan oli uhkailtu. Sellikaveri ilmoitti
selvittävänsä asiansa myöhemmin vartiopäällikön kanssa.
(Pelkääjäosaston vangit, 17.12.2004.)

Pahoinpitelyjen vähäinen määrä suhteessa pelkääjävankien kokemaan väkival-
lan uhkaan kertoo siitä, että suljetussa vankilassa hallitaan yhtä lailla pelolla kuin
väkivallalla. Vartijat, jotka arvioivat “kaikkien pelkäävän” Helsingin vankilassa
korostivat yleistä pelon ilmapiiriä: pelko koskettaa vankiyhteisössä jokaista. Van-
kien pelko takaa sen, ettei väkivalta ole niin yleistä kuin monista vankilayhteisöjen
kuvauksista voisi päätellä22. Pelko saa vangit käyttäytymään toivotulla tavalla.
Yksi vartijoista oli esimerkiksi sitä mieltä, että omasta pyynnöstä eristykseen
hakeutuvia vankeja olisi huomattavasti enemmän, jos vangit eivät “ostaisi” suo-
jelua tuomalla vankilaan huumeita.

Ruumiillista väkivaltaa käytetään usein vasta siinä tilanteessa, kun muut painostus-
keinot eivät ole tehonneet. Jouni Tourunen (2000, 88) kuvaa, kuinka sekä vangit
että vartijat käyttävät vankilassa samanlaisia epäsuoran vaikuttamisen keinoja:
nimittelyä, puhumattomuutta ja etäisyyden ottamista. Hyvin usein pelkkä uhkailu
tai nimittely saa vangin lähtemään osastolta tai työpaikalta, eikä väkivaltaa tarvi-
ta. Tästä kertovat myös tilastot23: ruumiillinen väkivalta ei Helsingin vankilassa
ole läheskään yhtä yleistä kuin vankien painostus ja uhkailu.

Vuosi I lm oitetut väkiva ltatapaukset
2000 12
2001 14
2002 3
2003 8
2004 9

Taulukko 4.  Vankien välinen väkivalta Helsingin vankilassa, terveydenhuollon
ilmoitukset vuosina 2000-2004.

22 Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa tuodaan toistuvasti esille vankien välinen seksuaalinen
väkivalta, vaikka esimerkiksi Hans Toch (1976, 44; 1992, 188) on sitä mieltä, että vankien raiskaukset
ovat harvinaisia. Raiskauksilla uhkailu on kuitenkin yleistä: Toch (1992, 273) luokittelee omaksi
pelkääjäryhmäkseen seksuaalisen ahdistelun kohteeksi joutuneet vangit. (Ks. myös luku 2.)
23 Näin siitä huolimatta, ettei kaikkia väkivaltatapauksia vankilassa tilastoida.
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Pierre Bourdieun (1998, 102) mukaan ruumiillinen väkivalta on epätaloudellinen
vallankäytön muoto. Se kertoo tilanteista, joissa näkymättömät, symbolisen val-
lankäytön muodot eivät ole toimineet. Tästä seuraa, että vallankäyttäjä on mo-
raalisesti epäonnistunut. Hän on joutunut turvautumaan ruumiilliseen väkival-
taan, jota ei yleisesti hyväksytä. Bourdieun määritelmä sopii hyvin esimerkiksi
perheväkivaltatilanteisiin. Suuri osa puolisoaan pahoinpidelleistä miehistä ei pidä
väkivaltaista käytöstään yleisesti hyväksyttynä käytöksenä. Monet miehistä ku-
vaavat olevansa väkivaltatilanteissa pikemminkin uhreja: heidät on painostettu
tai pakotettu toiminaan väkivaltaisesti. (Lahti 2001.) Sen sijaan suljetussa vanki-
lassa ruumiilliselle väkivallalle annetaan toisenlaisia merkityksiä. Vaikka yksittäi-
set vangit voivat paheksua väkivallan käyttöä, vankien enemmistö hyväksyy vä-
kivallan käytön. Ruumiillisen väkivallan julmuutta voidaan jopa ihannoida. Väki-
valtaa käytetään ylläpitämään pelon ilmapiiriä, ja vanki voidaan vaikkapa
pahoinpidellä “näytösluontoisesti”, esimerkiksi muille.

John McVicar (1982, 202-203) kuvaa vankiyhteisöä valtion ja juridisen vallan-
käytön ulkopuolisena toimijana. Vangit vastustavat laillisia auktoriteetteja ja toi-
mintatapoja, eivätkä tunnusta modernin valtion yksinoikeutta väkivallan käyt-
töön (ks. myös Clastres 1989). Tästä seuraa, etteivät he pidä ruumiillisen väki-
vallan käyttöä laittomana toimintana samaan tapaan kuin valtiota ohjaava
oikeudenkäyttö. Pikemminkin he ovat yhteisönä lunastaneet itselleen oikeuden
käyttää väkivaltaa, jota valtio pitää yksinoikeutenaan. He ovat toisin sanoen
ottaneet “lain omiin käsiinsä”. Se ei välttämättä edellytä ruumiillista väkivaltaa,
mutta siihen voidaan turvautua tilanteissa, joissa muut keinot ovat osoittautu-
neet tehottomiksi. (Cohen 1976, 12.)

Yhteisöt, jotka ovat omalakisia eivät kuitenkaan toimi ilman sääntöjä. Vanki-
yhteisöä ohjaavat tyypillisesti hyvin selkeät käsitykset oikeudenmukaisuudesta.

Haastattelija: Mitä mieltä te olette kuolemanrangaistuksesta? Vanki 1: Asiaa. Vanki 2:
Mun mielest se on niinku oikeen joilleki raiskaajille tai pedofiileille vittu ihan suoraan
niinku henki vittuun. Vanki 1: Ehkä siltä pitäs ottaa ne pallit pois ja panna johki
sairaalaan mihin se kuuluu, mut että... Vanki 3: Suomessa se ei tuu toimii. Vanki 1: Joku
hikiraiskari se pitäis kiduttaa kuoliaaks.
(Vankien ryhmähaastattelu 14.4.2003.)

Vankien näkökulmasta väkivallan tulee olla kunniallista: naisiin tai lapsiin kohdis-
tuvaa seksuaalista väkivaltaa ei hyväksytä. Siveellisyysrikolliset painostetaan
Helsingin vankilassa poikkeuksetta pelkääjäosastolle, jos heidän rikoksensa tu-
lee muiden tietoon.24 Myös naisiin ja lapsiin kohdistuvien väkivaltarikosten
tekijät joutuvat usein eristäytymään muusta yhteisöstä. Vanki, joka on tappanut
tai pahoinpidellyt “oman naisensa” ei välttämättä joudu siirtymään
pelkääjäosastolle, jos hän on muuten vankiyhteisön hyväksymä. Sen sijaan tun-
temattomien naisten pahoinpitelijät, oman lapsensa tai äitinsä surmaajat yleen-

24 Aineiston 142 pelkääjävangista 15 oli tuomittu siveellisyysrikoksista. Suurin osa heistä oli
syyllistynyt yhteen tai useampaan raiskaukseen.
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sä painostetaan eristykseen. Aineiston 142 eristykseen hakeutuneen vangin jou-
kossa oli neljä naiseen kohdistuvan henkirikoksen tekijää. Uhrina oli joko tutta-
va, vaimo tai äiti.

Väkivallan merkitykset määräytyvät paitsi sen kohteen, myös tekotavan mu-
kaan. Harkittua ja säästeliästä voimankäyttöä arvostetaan (Edgar et al. 2003,
163). Siksi vankiyhteisön arvostamat nimimiehet tai kingit, joiden voisi ulkonä-
könsä tai rikoshistoriansa perusteella olettaa käyttäytyvän väkivaltaisesti, eivät
usein aiheuta vankilassa minkäänlaisia kurinpidollisia ongelmia. Lee Bowkerin
(1980, 38) mukaan ruumiillinen väkivalta on erinomainen sosiaalisen kontrollin
väline: kun fyysinen ylemmyys on osoitettu, väkivaltaa ei tarvita. Henkirikoksista
tuomituilla vangeilla tai rikollisjengien johtajilla ei ole tarvetta käyttäytyä väki-
valtaisesti vankilassa, ja he voivat välttää väkivaltaa ulkoistamalla sen muiden
tehtäväksi. Velkojen perinnän tai pahoinpitelyt voi vankilassa teettää torpedo-
vangeilla.

Ruumiillisen väkivallan käyttö voi vankilassa olla myös lyhytnäköistä. Vakavammista
väkivaltatapauksista tehdään rikosilmoitus, ja väkivaltaisesti käyttäytynyt vanki
menettää vankilassa saavuttamiaan etuja. Hänet voidaan siirtää rangaistus-
osastolle, eikä hän pääse enää lomille. Vankiloissa käytetään kollektiivisia ran-
gaistuksia, jolloin väkivallantekijän ohella rangaistaan muita. Esimerkiksi osas-
tolla, jolla väkivaltatapaus on sattunut, voidaan lukita sellien ovet. Väkivallan-
tekijä vaikeuttaa silloin muiden vankien elämää. Väkivalta voi toisin sanoen olla
vankilassakin epätaloudellista: etujen menetykset voivat olla huomattavia.

Rikollisliigat ja väkivallan uhka

Väkivallan ja pelon ilmapiiri suljetuissa vankiloissa liitetään toistuvasti järjestäy-
tyneeseen rikollisuuteen ja rikollisjengeihin. Rikollisliigojen uhkaa vankilajärjes-
tykselle on käsitelty myös tiedotusvälineissä.

Savon Sanomien mukaan poliisi arvioi, että Suomen vankiloissa sovittaa
vankeusrangaistustaan jo yli 130 eri rikollisjengeihin lukeutuvaa vankia. Jengiläisten
sijoittaminen on tuottanut ongelmia vankeinhoitolaitokselle: samaan vankilaan
keskittäminen merkitsee turvallisuusongelmia ja toisaalta jengiläisten hajottaminen
eri vankiloihin mahdollistaa uusien jäsenten värväyksen muissa laitoksissa.
Rikosseuraamusviraston pääjohtajan Markku Salmisen mukaan vankiloissa on katsottu
viisaammaksi hajottaa jengit, etteivät ne pääse muodostamaan ryhmiä, jotka pyrkivät
“ottamaan vankilan haltuun”. Esimerkiksi törkeistä huumausaine- ja väkivaltarikoksista
tuomitut Rogues Galleryn jäsenet tuottivat järjestysongelmia Riihimäen vankilassa,
jonne useita jengin jäseniä oli sijoitettu.
(Savon Sanomat 18.4.2004.)

MTV3:n uutisten mukaan keskusrikospoliisin tutkija Jari Leskinen pitää yhtenä syynä
väkivallan lisääntymiseen vankiloissa Viron venäläisiä rikollisryhmittymiä, jotka ovat
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vallanneet lähes täysin Suomen järjestäytyneen rikollisuuden markkinat. Niiden
toimintatavat kumpuavat venäläisestä rikollisperinteestä, mikä tarkoittaa kovaa kuria
ja tiukasti määriteltyjä reviirejä. Myös suomalaisten jengien, esimerkiksi Natural Born
Killersin ja moottoripyöräjengi Cannonballsista irtautuneen Rogues Galleryn jäsenistä
suurin osa on vankiloissa. Vaikka niiden jäsenistö on suomalaista, jengiläisillä on tiiviit
yhteydet Viroon.
(MTV3-uutisten verkkosivut 18.4.2004.)

Rikosseuraamusviraston pääjohtaja Markku Salminen arvioi Helsingin Sanomien
haastattelussa järjestäytyneiden jengien jäseniä olevan Suomen vankiloissa noin 150.
Hän ehdottaa, että heidät keskitettäisiin yhteen vankilaan. Muutos voisi tuoda
helpotusta järjestäytyneen rikollisuuden vankiloissa aiheuttamiin ongelmiin. Etua siitä
olisi etenkin pelkääjävangeille.
(Helsingin Sanomien verkkosivut 1.6.2004.)

Kansainvälistä esimerkkiä seuraten rikollisjengeistä on tullut suomalaisvankiloiden
sosiaalisia järjestyksiä muovaava tekijä.25 Rikollisjengeihin kuuluvia vankeja ar-
vioidaan olevan vankiloissa toista sataa. Määrä vaihtelee jatkuvasti ja riippuu
siitä, kuinka jengit määritellään. Jengit voivat olla vankien löyhiä yhteenliittymiä
tai järjestäytyneitä rikollisryhmiä, kuten Rogues Gallery tai Bats, joiden pää-
määränä on rikollinen toiminta vankilassa ja sen ulkopuolella. Muita tunnettuja
ryhmittymiä suomalaisvankiloissa ovat esimerkiksi Bandidos, Helvetin enkelit,
NBK eli Natural Born Killers, MORE eli Me Olemme Rikollisten Eliittiä, Veljesliitto
ja Fuck the Rules.

James Parkin mukaan (1976, 94) jengiläiset ovat vankiloissa erityisen kiehtova
tarinoinnin ja uhkakuvien kohde. Uhkakuvat voivat liioitella jengien valta-ase-
maa ja jopa pönkittää sitä. Helsingin vankilassa omasta pyynnöstä eristykseen
hakeutuvat vangit voivat vedota jengiläisten uhkaan, jolloin heidän ei tarvitse
kertoa pelkäämisensä todellisia syitä. Suurin osa eristykseen hakeutuvista van-
geista kuitenkin pikemminkin välttää puhumista rikollisliigojen jäsenistä.
Puhumattomuus kertoo rikollisliigojen vaikutusvallasta: jengien kanssa
riitautumista pelätään.

25 Yhdysvalloissa tutkijat kiinnittivät huomiota jengien väkivaltaan vankiloissa 1970-luvulla. Al-
bert Cohen (1976, 13-14) epäilee, että jengiläisten käytös vankiloissa muuttui, kun suljetuista
vankiloista tuli entistä avoimempia. Tieto vankilan ja ulkomaailman välillä kulki aiempaa
vaivattomammin, ja vankila alkoi muistuttaa yhä enemmän sitä maailmaa, josta vangit olivat kotoi-
sin. Koska jengit olivat Yhdysvalloissa tyypillisesti luonteeltaan etnisiä, vankiloita muovasivat kes-
keisesti amerikkalaisessa yhteiskunnassa etnisyyteen liitetyt merkitykset. Muutama vuosikym-
men myöhemmin Loïc Wacquant (2001, 114) ehdottaa, että vankiloiden huumekauppa ja musti-
en yliedustus vankiloissa on luonut vankilan, joka muistuttaa hätkähdyttävällä tavalla gettoa. Suu-
rin osa mustista vangeista on kotoisin suurten kaupunkien keskusta-alueilta, jonne he palaavat
vankilasta vapauduttuaan, kunnes pian taas löytävät itsensä vankilasta. Esimerkiksi 1980-luvun
lopulla kolme neljästä New Yorkin osavaltiossa tuomiotaan suorittavasta vangista oli kotoisin
seitsemästä eri New Yorkissa sijaitsevasta mustien tai latinojen kaupunginosasta. Vankiloiden
gettoistumisen myötä niistä on tullut yhtä väkivaltaisia kuin getoista.
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Järjestäytyneiden rikollisryhmien vuoksi omasta pyynnöstä eristykseen hakeu-
tui aineiston 142 vangista 17. Todennäköisesti heitä on enemmän. Jos uhkailija
ei ole tiedossa, yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen on vaikea todentaa.
Monet rikollisliigojen jäsenet painostavat vankeja eristykseen hyvin samantyyppi-
sillä tavoilla ja samoista syistä kuin muutkin vangit. Kenttätyön perusteella he
pyrkivät esimerkiksi vaikuttamaan osastojen asumisjärjestelyihin. Ammatti-
maisimmillaan liigat ovat vankilan osastoilla hyvin järjestäytyneitä (Junninen 2005).

Pelkääjäosastolla asuva huumerikoksesta tuomittu vanki on painostettu pois tavalliselta
osastolta. Hän kertoo, että toinen vanki oli hänelle kateellinen, koska hän opiskeli ja
hänellä meni muutenkin mukavasti. Huumeiden käytönkin hän oli lopettanut.  Hän ei
kerro vangin nimeä, mutta saamme tietää, että sama vanki on painostanut samalta
osastolta muitakin vankeja. Heidän joukossaan on ollut sekä suomalaisia että virolaisia.
Uhkailujen ja painostuksen syynä on saattanut olla huumekauppa tai sitten
yksinkertaisesti se, että rikollisjengiin kuuluva vanki on halunnut järjestellä osastoa
mieleisekseen.
(Kenttätyömuistiinpanot, heinäkuu 2004.)

Edellä tuli jo esille, etteivät rikollisliigojen tunnetutkaan jäsenet välttämättä ai-
heuta vankilassa kurinpidollisia ongelmia. Vankila voi olla ammattirikolliselle pi-
kemminkin paikka, jossa on mahdollista levätä, huolehtia sosiaalisista suhteista
ja suunnitella uusia rikoksia (Junninen 2005). Kenttätyön kuluessa tuli kuitenkin
toistuvasti esille, että rikollisliigojen jäsenet tuottavat väkivallan ja painostuksen
ilmapiiriä, vaikka he eivät itse käyttäytyisi väkivaltaisesti. Liigojen jäsenten ym-
pärillä pyörivät “hännystelijät”, “siipeilijät” ja “pyrkyrit” ovat valmiita erilaisiin
palveluksiin. Jengien suosioon pyrkivillä vangeilla voidaan teettää pahoinpite-
lyitä tai heitä voidaan käyttää tuomaan huumeita tai muuta tavaraa vankilaan.
Omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuu vankeja, jotka ovat hyvin todennäköi-
sesti epäonnistuneet tehdessään erilaisia palveluksia jengiläisille.

Vanki kävi kerran lomalla, toiselle lomalle hän jäi. Poliisi otti hänet kiinni ja hänet
palautettiin vankilaan. Vanki ilmoitti moottoripyörämiesten uhkailevan. Pian sen jälkeen
hänet passitettiin Vantaan vankilan psykiatriselle osastolle. Vartijat ja muu henkilökunta
tuntevat miehen. “Täysin hyväksikäytettävä, haluaisi kuulua piireihin.”
(Muihin vankiloihin siirretyt pelkääjävangit, 30.6.2003-17.12.2004.)

Rikollisliigaan kuuluminen voi näyttäytyä houkuttavana, koska se tarjoaa turvatun
aseman vankilassa ja sen ulkopuolella. Jengien jäsenet valitaan kuitenkin tark-
kaan, yleensä rikollispiireissä menestyneimpien vankien joukosta (Junninen 2005).
Jengiläisille huomattavasti tyypillisempää toimintaa kuin jäsenten värväys on
muiden vankien käyttäminen erilaisiin tehtäviin. Esimerkiksi huumeiden sala-
kuljettajiksi voidaan painostaa ja rekrytoida keitä tahansa vankeja, joilla on loma-
oikeus. Jengeille huumeita kuljettava muuli ei yleensä saa mitään taloudellista
hyötyä itselleen. Hän “ostaa” huumeiden kuljetuksella paikan vankiyhteisössä.
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Väkivallantekijä moraalinvartijana

Väkivalta ja väkivallan uhka liittyvät vankilassa, kuten myös vankilan ulkopuolel-
la, toistuvasti kunnian ja maineen todisteluun. Uhkailija tai väkivallantekijä pel-
kää, että hänen maineensa kyseenalaistetaan. Tästä näkökulmasta väkivallan ja
uhkailun päämääränä on kontrolloida ja vahvistaa käsitystä omasta identiteetis-
tä. Väkivallan avulla ylläpidetään käsityksiä omasta paremmuudesta tai
kunniallisuudesta. (Moore 1994, 66-70.)

Pelkääjävankien kokemaa väkivallan uhkaa lisää se, etteivät vangit suojaa yksin-
omaan omaa henkilökohtaista mainettaan vaan myös vankilan mainetta. Vanki-
yhteisössä on  vankeja, jotka toimivat vankilan “moraalinvartijoina”. He pahoin-
pitelevät ja uhkailevat vankeja, jotka eivät heidän mielestään kuulu vankilaan.
Vaikka muut vangit saattaisivat hyväksyä vangin tekemän rikoksen, “moraalin-
vartija” voi olla sitä mieltä, että vanki on painostettava osastolta.

Vanki asuu pelkääjäosastolla, koska hän pelkää yhtä tiettyä vankia, jonka nimenkin
hän on kertonut. Uhkaaja on painostanut häntä hänen tekemänsä rikoksen takia.
Vanki on pahoinpidellyt naisystävänsä kuoliaaksi. Aiemmin hän on pahoinpidellyt myös
äitiään. Vanki on tuomittu murhasta, täyttä ymmärrystä vailla.
(Muihin vankiloihin siirretyt pelkääjävangit, 30.6.2003-17.12.2004.)

Moraalinvartijan näkökulmasta “vääränlaisista vangeista” on erottauduttava. Hän
kontrolloi ja vahvistaa käsitystä Helsingin vankilasta paikkana, jonne seksuaalirikol-
liset, tummaihoiset tai muuten sopimattomat vangit eivät kuulu. Moraalinvartija
voi toisin sanoen vaalia vankilan mainetta paikkana, joka “valitsee” omat vankin-
sa.

Siveellisyysrikoksesta tuomittu tummaihoinen afrikkalaisvanki sijoitettiin pelkääjä-
osastolle, jossa häntä ilmeisesti pahoinpideltiin. Asuntokortin muistiinpanojen mukaan
hänet vietiin poliklinikalle. Matkalla takaisin osastolle, suomalaisvanki löi häntä vankilan
“mustalla kongilla”. Vanki siirrettiin takaisin Vantaan vankilaan neljän päivän kuluttua
siitä, kun hänet oli tuotu Helsingin vankilaan.
(Muihin vankiloihin siirretyt pelkääjävangit, 30.6.2003-17.12.2004.)

Moraalinvartijan väkivallan ja uhkailun tavoitteena on huolehtia henkilökohtai-
sesti siitä, että “vankiryhmän tahto” toteutuu. Hän harjoittaa vankilassa sosiaa-
lista kontrollia, joka tähtää siihen, että vangit ovat vankiyhteisöön sopivia ja he
käyttäytyvät niin kuin vangeille on sopivaa.

Pelkääjien väkivalta

Kenttätyöjakson viimeisenä tarkastelupäivänä 17.12.2004 pelkääjäosastolle si-
joitetuista 24 vangista kolme oli tiettävästi pahoinpidellyt muita vankeja. Yksi
vangeista oli murtanut toisen vangin käden periessään huumevelkoja. Toinen oli
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mukiloinut sellikaveriaan ja kolmas oli työpaikalla “rassittanut” omatekoisella
veitsellä toista vankia. Omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvat vangit eivät
aina ole muiden vankien alistamia tai hyväksikäyttämiä vankeja, jotka eivät pär-
jää vankilan tavallisilla osastoilla. Väkivallan uhreja ja tekijöitä voi olla mahdo-
tonta erottaa kahdeksi eri ryhmäksi (Bowker 1980, 167), koska uhkaillusta van-
gista voi tilaisuuden tullen tulla uhkailija. Pelkääjäosaston vangit kiristävät ja
painostavat toisia vankeja samaan tapaan kuin muidenkin osastojen vangit.

Vanki työskenteli pelkääjäosaston putsarina. Vartijoiden mukaan hänet erotettiin
työtehtävästä, koska hän käytti asemaansa väärin ja kiristi heikommilta vangeilta
tupakkaa ja kahvia.
(Pelkääjäosaston vangit, 17.12.2004.)

Terveydenhoitajan mukaan vankia pelätään, koska hän pyrkii hallitsemaan muita
vankeja ja kiristää heiltä huumeita. Vanki on ilmoittanut, että “tällä osastolla kukaan
ei vedä mitään, jos hän ei saa myös”.
(Pelkääjäosaston vangit, 17.12.2004.)

Myös pelkääjäosastolla vankien väliset valtasuhteet määrittyvät sen mukaan,
millaisia vankeja osastolle on sijoitettu. Pelkääjäosaston henkilökunta pyrkii
vaikuttamaan asumisjärjestelyihin, jotta osaston vangit saisivat suorittaa tuo-
miotaan rauhassa. Esimerkiksi tunnetut väkivallantekijät, jotka hakeutuvat omasta
pyynnöstä eristykseen asutetaan pääsääntöisesti muille osastoille.

Tulo-osastolle sijoitettu omasta pyynnöstä eristetty vanki tunnetaan vankilassa
torpedona. Hänen tiedetään pahoinpidelleen ainakin yhtä vankia. Pahoinpitelystä tehtiin
rikosilmoitus. Hän käyttää amfetamiinia ja on saattanut kuitata huumevelkojaan
toimeksiannoilla. Vartijan mukaan vangin toimeksiantaja on ehkä vapautunut, jolloin
vanki on jäänyt ilman taustatukea. Se selittäisi, miksi hän on nyt hakeutunut eristykseen.
Hän on ollut myös aiemmin omasta pyynnöstään eristyksessä, joten hänen asemansa
vankilassa ei ole erityisen vakaa. (Kenttätyömuistiinpanot, elokuu 2004.)

Aineiston 142 pelkääjävangista kolme oli tiettävästi toiminut vankilassa torpedo-
na. Heidän väkivaltainen käytöksensä ei kuitenkaan suojannut heitä itseään ruu-
miilliselta väkivallalta vaan he kaikki tulivat myös itse pahoinpidellyiksi. Aiemmin
on tullut esille, että väkivalta on vankilassa usein tavoitehakuista. Väkivalta ja
erityisesti sen uhka ovat keskeisiä painostuskeinoja, kun suljetussa vankilassa
ylläpidetään vangeille tärkeitä päämääriä. Tavoitteena voi olla suojata vankilan
mainetta paikkana, jossa on selkeä vankien välinen hierarkia. Lisäksi väkivallan
uhka on keskeinen painostuskeino, kun vankilassa huolehditaan tavaroiden ja
hyödykkeiden vaihdon sujuvuudesta.

Omasta pyynnöstä eristettyjen vankien väkivaltainen käytös ei kuitenkaan tyy-
pillisesti liity muihin tavoitteisiin kuin jonkin tilanteen välittömään ratkaisuun.
Väkivallalla pyritään esimerkiksi puolustamaan itseä. Siksi omasta pyynnöstä
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eristettyjen vankien väkivaltainen käytös ja muiden vankien uhkailu ei yleensä
turvaa pysyvästi heidän asemaansa vankiyhteisössä. Vanki voi myös hankkia jat-
kuvasti uusia vihamiehiä aggressiivisella käytöksellään.

Huumausainerikoksesta tuomittu ulkomaalaisvanki ei tullut toimeen Keravan
vankilassa. Vartijan mukaan asenneongelmia, uhittelee. Pinna palaa helposti. “Mieheltä
puuttuu itsesuojeluvaisto” totesi vartija, kun vanki oli näyttänyt pohjoisen selliosaston
kingeille keskisormea.
(Pelkääjäosaston vangit, 17.12.2004.)

Pelkääjävankien kannalta on olennaista, että väkivallan tai muun hyväksikäytön
pelko myös tuottaa uhkailua ja väkivaltaa. Väkivaltaa pelkäävä tai epäilevä vanki
voi käyttäytyä uhkaavasti tai pahoinpidellä mahdollisen hyväksikäyttäjänsä en-
nen kuin hänet pahoinpidellään (Edgar et. al 2003, 95). Lisäksi eristetty vanki voi
kuvitella olevansa vaarassa, varsinkin jos häntä uhkaava vanki tai vankiryhmittymä
on erityisen vaikutusvaltainen. Pelon ilmapiiri tuottaa väkivaltaa ja siihen val-
mistautumista. Vanki voi varustautua väkivallan varalle esimerkiksi keräämällä
selliinsä aseeksi sopivia välineitä.

Lapseen kohdistuvasta törkeästä siveellisyysrikoksesta tuomittu vanki siirrettiin Keravan
vankilasta Helsingin vankilan pelkääjäosastolle. Vartijoiden mukaan hänellä oli osastolla
ongelmia, jatkuvasti “pinna tiukalla”. Tarkastuksessa hänen sellistään löytyi metalliputki.
(Pelkääjäosastolta vapautuneet,17.5.2003-17.12.2004.)

Vanki tunnusti poliisikuulusteluissa “rassittaneensa” toista vankia. Sen jälkeen hän
alkoi pelätä kostoa. Hän keräsi selliinsä aseeksi kelpaavia tavaroita ja uhitteli vartijoille.
On mahdotonta sanoa, onko koston pelko aiheellinen. Välillä miehen mielenterveys
rakoilee. Hän on ainepäissään puukottanut tuntemattomia, kuvitellut kaikenlaista.
(Pelkääjäosaston vangit, 17.12.2004.)

Vankiyhteisössä arvostetaan harkittua ja tavoitteellista väkivaltaa, kun taas
päämäärätöntä itsen tai toisten vahingoittamista voidaan pitää lähinnä heikkou-
den osoituksena (Edgar et al. 2003, 163). Arvostetut vangit valitsevat väkivallan
kohteet tarkkaan, koska väkivaltainen käytös voi kääntyä vankilassa tekijäänsä
vastaan. Sen sijaan omasta pyynnöstä eristettyjen vankien heikko sosiaalinen
asema kertoo myös siitä, etteivät he ole erityisen taitavia väkivallan käyttäjiä.
Muita vankeja pahoinpidelleiden pelkääjävankien väkivallan uhrit voivat olla sat-
tumanvaraisia, selli- tai työkavereita. Heidän väkivaltainen käytöksensä ei ole
tavoitehakuista, eikä välttämättä edes perusteltua. Jos jostain, se kertoo heidän
sosiaalisesta sopimattomuudestaan ja pärjäämättömyydestään. Esimerkiksi
pelkääjäaineiston ainoa avoimesti homoseksuaalinen vanki oli vankilassa aggres-
siivisen tappelijan maineessa. Eristettyjen vankien näkökulma tuo esille, että
vankilassa väkivaltaa tuottaa yhtä lailla vaikutusvaltaisten vankien pyrkimys luo-
da omiin tavoitteisiinsa sopivaa vankilajärjestystä kuin vankien epävarma ase-
ma, heidän kokemansa pelko ja uhka.
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6. PELKÄÄJÄT OSASTOILLA JA ERI VANKILOISSA

Omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvien vankien päämääränä on löytää tur-
vallinen asuinosasto, jossa he voivat suorittaa tuomiotaan. Välttämättä sen ei
tarvitse olla varsinainen pelkääjäosasto. Eristykseen tai turvaan hakeutuneita
vankeja on Helsingin vankilan kaikilla suljetuilla osastoilla: pelkääjäosastolla, tulo-
osastolla ja arestissa, päihteettömillä osastoilla ja pohjoisella selliosastolla. Van-
kien eristäytymisen paikat kertovat niin vankien kuin vankilan tilojen välisistä
hierarkioista. Päihteettömälle osastolle eristäytyvä vanki on vankien välisissä
hierarkioissa paremmassa asemassa kuin varsinaiselle pelkääjäosastolle siirtyvä
vanki. Vangin asemaa voi määrittää myös se, löytääkö hän turvallisen paikan
yhdestä vankilasta vai joutuuko hän toistuvasti vaihtamaan vankilaa.

Tässä luvussa kuvataan osastoja, joille pelkääjävangit hakeutuvat eristykseen
Helsingin vankilassa. Lisäksi siinä tarkastellaan pelkääjävankien liikkumista sekä
Helsingin vankilan sisällä että eri vankiloiden välillä. Tiedot vankien liikkeistä on
kerätty pääasiassa Helsingin vankilan asuntokorteista ja haastattelemalla henki-
lökuntaa niistä vankiloista, joihin eristykseen hakeutuneita vankeja on Helsingin
vankilasta siirtynyt. Haastattelut on tehty joko puhelimitse tai vierailemalla van-
kilassa.

Sekä pelkääjävankien että vankiloiden väliset erot vaikuttavat pelkääjien me-
nestykseen. Osa Helsingin vankilassa eristykseen hakeutuvista vangeista voi
suorittaa tuomiotaan rauhassa toisessa vankilassa. Osalle vangeista vankilan
vaihto ei kuitenkaan tuo mukanaan oleellista muutosta. Tieto vangeista kulkee
vankilasta toiseen, ja “vankiryhmän tahto” voi vaikeuttaa vangin tilannetta uu-
dessa vankilassa. Vanki voi joutua hakeutumaan myös uudessa vankilassa
eristysosastolle tai hänet palautetaan Helsingin vankilaan.

Pelkääjäosasto

YP3-osasto sijaitsee vankilan huonokuntoisimman selliosaston, pohjoisen selliosaston
ylimmässä kerroksessa. Se on rapistunut ja huonosti varusteltu: vangit sanovat osaston
olevan talvella jäätävän kylmä. Katosta tihkuu valoa osaston vihreiksi maalatuille,
likaantuneille seinille. Osasto on tilapäisin seinin eristetty alemmasta pohjoisesta
selliosastosta.
(Kenttätyömuistiinpanot, toukokuu 2004.)

Pelkääjäosastoja on Suomen vankiloissa ollut jo ainakin vuodesta 1979, jolloin
Turun keskusvankilan eli Kakolan länsiselliin perustettiin pelkääjäosasto
(Airaksinen 1980, 11). Konnunsuon vankilassa puolestaan avattiin “supersuljettu”
osasto vuonna 1995. Osastoa laajennettiin vuonna 1997 lisäämällä sen yhtey-
teen “erityis-supersuljettu” osasto. Helsingin vankilan YP3-osasto laajennettiin
nykyiselleen syksyllä 2003.
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Helsingin vankilan henkilökunta muistaa, kuinka ennen varsinaisen pelkääjäosas-
ton perustamista eristykseen hakeutuvat vangit asutettiin pohjoiselle selli-
osastolle. Siellä asuivat työhön kykenemättömien ja päihderiippuvaisten vanki-
en lisäksi myös rikostyypin tai velkojen takia eristäytyvät vangit. Ensimmäinen
pelkääjäosaston tapainen osasto vankilassa oli “vaikeasti työllistettävien vanki-
en osasto”, joka toimi pohjoisen selliosaston ensimmäisessä ja kolmannessa
kerroksessa vuodesta 2000 vuoteen 2002. Sitä seurasi vankilan ensimmäinen
pelkääjäosastona tunnettu paikka, joka oli pohjoisen selliosaston kolmannen
kerroksen takaosaan sijoitettu erillään pidettävien vankien osasto nimeltään
YP3/2. Tämä osasto oli erotettu muusta selliosastosta ainoastaan matalilla teräs-
porteilla. Hallinnollisesti se kuului pohjoisen selliosaston alaisuuteen.

Osaston kehittämistä pohtiva työryhmä totesi, että osasto oli valvonnan kan-
nalta epäkäytännöllinen, esimerkiksi selliosaston erottavien teräsporttien yli
oli helppo kulkea. Siksi työryhmä päätti 18.9.2003 esittää osaston yhdenmu-
kaistamista koko kerroksen laajuiseksi yhtenäiseksi osastoksi, jonne kaikki eril-
lään pidettävät vangit voidaan sijoittaa. Lisäksi osastolle oli tarkoitus luoda työ-
toimintaa, joka estäisi vankeja passivoitumasta ja painottaisi osaston hoidolli-
suutta. Lokakuussa 2003 osaston muusta pohjoisesta selliosastosta eristävät
muutostyöt saatiin vietyä loppuun. Osasto siirrettiin nyt yöselliosaston alaisuu-
teen ja sen nimeksi jäi pelkkä YP3.

Osaston kahdella rinnakkaisella käytävällä on 27 sellipaikkaa. Kenttätyön aika-
na osaston vankiluku vaihteli 21:n ja 28:n välillä. Toisinaan, vaikkakin harvoin,
kaksi vankia jouduttiin asuttamaan samaan selliin. Tällöin kyseessä olivat
romanivangit. Koska vangit asutetaan pääsääntöisesti omiin selleihin, vankilan
tilanpuute vaikuttaa vankien välisiin suhteisiin pelkääjäosastolla huomattavasti
vähemmän kuin monilla muilla osastoilla.

Noin kahdeksan neliön kokoiset sellit ovat vankilan huonokuntoisimpia. Yhtä
lukuun ottamatta sellit ovat vessattomia paljusellejä. Lähes kaikkien sellien ik-
kunat, vaikkakin avattavia, sijaitsevat korkealla katon rajassa: ulos katseleminen
ei onnistu ilman erityisjärjestelyjä. Jotkut vangit ovat pyrkineet tekemään sellistään
viihtyisämmän laittamalla verhon ikkunaan ja kuvia seinille.

Tutkimuksemme kenttäosuuden alkaessa osaston yhteiset tilat olivat ankeat.
Niissä ei ollut kuntoiluvälineitä tai muilla osastoilla nähtyjä sohvia tai shakkilautoja.
Käytävällä sijaitsivat suihkuhuone, vessat ja osaston keittiö, jossa oli huonokun-
toinen hella eikä juuri lainkaan astioita. Tutkimusjakson aikana keittiöön saatiin
astianpesukone ja kattiloita ja osaston tilat muutenkin kohenivat, sellejä esi-
merkiksi maalattiin.

Osaston päiväjärjestyksen mukaan sellien ovet ovat auki keskimäärin kaksi tuntia
(ks. osaston päiväjärjestys, liite 2). Siivoojavankeja eli putsareita lukuun otta-
matta vangit viettävät suurimman osan ajastaan suljettujen ovien takana. Putsarit
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hakevat ja tarjoilevat aamiaisen ja lounaan selleihin. Päivällisen vangit noutavat
itse osaston keskelle pystytetystä noutopöydästä. Osaston vankien ulkoilu, tunti
päivässä, tapahtuu erillään muista vangeista. Vangit viedään pohjoisen selliosaston
läpi takapihan eristetylle ulkoilualueelle. Jotkut vangit tosin eristäytyvät muista,
eivätkä osallistu ulkoiluihin.

Vanki palasi Helsingin vankilaan, jossa omasta toiveesta suljetulla osastolla. Ei halunnut
kuntoutusosastolle, koska uskoi Keravan vankilan ongelmien tulevan vastaan sielläkin.
Haluaa suljetulle osastolle “huilaamaan”. Vartijan mukaan vanki on syrjäänvetäytyvä,
ei pärjää muilla osastoilla.
(Pelkääjäosaston vangit, 17.12.2004.)

Ovien aukioloaikana aamulla ja iltapäivällä vangit voivat soittaa ja käydä suih-
kussa. Kirjastoon ja kanttiiniostoksille päästään maanantaisin, perjantaisin on
saunavuoro. Silloin vaihdetaan myös vuodevaatteet. Lääkkeet jaetaan aamulla ja
iltapäivällä ennen ovien sulkemista. Terveydenhoitohenkilökunnan arvion mu-
kaan noin kaksi kolmasosaa osaston vangeista syö joko mielialalääkkeitä tai
unilääkkeitä.

Joulukuussa 2004 kuusi osaston vangeista osallistui muutamana tuntina päiväs-
sä työtoimintaan vankilan kirjapainossa. Heidän työpisteensä sijaitsee kirjapai-
non alakerran erillisessä huoneessa. Pöydällä on työvälineitä ja -materiaaleja:
pahvia, niittejä, saksia, lyijykynä, paperia ja liimaa. Vangit suorittavat työpisteessä
yksinkertaisia ja yksitoikkoisia tehtäviä kuten kirjekuorien liimaamista. Työtoi-
minta on lähtenyt onnahdellen käyntiin, ja kesäaikaan se oli pysähdyksissä mon-
ta kuukautta. Varsinkin ulkomaalaiset vangit osallistuvat toimintaan kuitenkin
mielellään sen tuomien lisätienestien vuoksi.

Pelkääjäosaston vankien keskinäiset suhteet määräytyvät pitkälti vankien taus-
tan mukaan, esimerkiksi huumetuomiota suorittavat vangit viihtyvät keskenään,
romanit keskenään ja afrikkalaissyntyiset keskenään. Osastoa luonnehtii vanki-
en välinen suvaitsevaisuus, tai pikemminkin sietäminen. Vangit tietävät, että Hel-
singin vankilan YP3-osastolta matka voi jatkua vain suljetummalle osastolle tai
toiseen vankilaan. Siksi vangit pyrkivät sietämään myös siveellisyysrikoksista
tuomittuja. Puheissaan he kuitenkin tekevät tarkan eron itsensä ja näiden välil-
le, jotkut jopa ilmaisevat suoraan inhoavansa heitä.

“Täällä on kaikenlaista hörhöö, joo, jokainen on täällä omista syistään eikä siinä
mitään, en mä kysele toisilta et miksi ne täällä on, mutta kylhän sen aina tietää, ja
kyllä jotkut näistä äijistä on, että hyi saatana...”
(Pelkääjäosaston vangin haastattelu, lokakuu 2004)

Vankien väliset suhteet kiristyvät pelkääjäosastolla samoista syistä kuin muilla-
kin osastoilla. Vaikka huumeita liikkuu pelkääjäosastolla vähemmän kuin monilla
muilla vankilan osastoilla, myös siellä käydään huumekauppaa. Huumeet kulje-
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tetaan osastolle esimerkiksi ikkunan kautta nostamalla ne ulkoseinää seinää
pitkin pienellä omatekoisella kuljetuslaitteella, joka yksinkertaisimmillaan koos-
tuu narusta ja tyhjästä purkista. Tämä “hissittämisenä” tunnettu tapa on niin
yleinen, että vangit lähettelevät toisilleen hisseillä myös aivan tavanomaisiakin
asioita, esimerkiksi kirjelappusia, ruokaa tai tupakkaa.

“Vaikeasti sijoitettavien vankien osasto”

Syyskuussa 2004 pohjoisen selliosaston alakerrasta noin kolmannes eristettiin
uudeksi “vaikeasti sijoitettavien vankien osastoksi”. Sen ovi suljettiin ja se ero-
tettiin pohjoisesta selliosastosta myös hallinnollisesti. Apulaisjohtajasta,
vartiopäälliköstä ja ylivartijoista koostuneen asuttamistyöryhmän 31.3.2004
tekemän esityksen mukaan osastolle oli tarkoitus sijoittaa erityisesti tulo-osas-
tolla ja arestissa asuvia pelkääjiä. Lisäksi kaksi osaston selleistä toimii
matkaselleinä.

Osaston kymmeneen selliin voidaan sijoittaa kaksi vankia kuhunkin. Sellit ovat tyypillisiä
pohjoisen selliosaston paljusellejä, ankeine tuhruisine seinineen ja pienine ikkunoineen.
Sellien koosta ja kunnosta johtuen niiden tunnelma on painostava. Osastosta vastaa
kaksi pohjoisen selliosaston vartijaa. Sillä on oma, muusta pohjoisen selliosaston
toiminnasta erillinen päiväohjelmansa. Vangit eivät käy töissä, ja ovet ovat auki vain
minimiajan, tunnin verran päivässä.
(Kenttätyömuistiinpanot, marraskuu 2004.)

“Vaikeasti sijoitettavien vankien osaston” perustamisen taustalla oli erityisesti
omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvien vankien asuminen vankilan tulo-
osastolla. Näitä vankeja ei syystä tai toisesta haluta tai voida siirtää varsinaiselle
pelkääjäosastolle. He saattavat olla väkivaltaisia seksuaalirikollisia tai tummem-
pi-ihoisia vankeja kohtaan tai he voivat olla riidoissa pelkääjäosaston vankien
kanssa. Jotkut vangeista myös yksinkertaisesti kieltäytyvät menemästä heidät
leimaavalle pelkääjäosastolle.

Tarkastelupäivien 9.9.2004-17.12. 2004 välisenä aikana osasto helpotti ainakin
jossain määrin vankilan tulo-osaston tilannetta. Tarkasteluajan loppua kohti tulo-
osasto alkoi kuitenkin jälleen täyttyä eristykseen hakeutuneista vangeista. Yh-
teensä 26 vangista, jotka asuivat “vaikeasti sijoitettavien osastolla” kenttätyö-
jakson aikana, 18 vankia oli hakeutunut eristykseen, koska oman kertomansa
mukaan karttoi joko yksittäistä vankia tai vankiryhmää. Koska osastolle pääs-
tään tai joudutaan vartiopäällikön luvalla tai määräyksellä, kaikki osaston vangit
eivät ole pelkääjiä. Siksi osasto on vankien näkökulmasta vähemmän leimaava
kuin pelkääjäosasto, jonne vangit sijoitetaan omasta pyynnöstä. Vangeista kolme
oli osastolla, koska ei ollut suostunut menemään heille sijoittelussa määrätylle
osastolle.
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Toistaiseksi osasto on pysynyt joustavana paikkana, johon on voitu siirtää erilai-
sia vankeja. Tilanteellisuus ja muutokset luonnehtivat tätä osastoa. Vankeja on
osastolle tullut niin YP3-osastolta, yöselliosastolta, tulo-osastolta kuin päihteettö-
mältäkin osastolta. Toistaiseksi osastolle ei ole majoitettu yhtäkään siveellisyys-
rikoksesta tuomittua. Sen sijaan jengejä kartellaan tyypillisimmin juuri tällä osas-
tolla.

Vankilan tulo-osasto ja aresti

Koska vangit välttelevät pelkääjäosastolle muuttamista, eristykseen hakeutuvat
vangit pyrkivät jatkuvasti löytämään vaihtoehtoja. Kuten edellä tuli esille, kaik-
kia eristystä tarvitsevia vankeja ei voi sijoittaa YP3-osastolle, koska osasto on
heille vastenmielinen ja he tuottaisivat siellä liikaa häiriöitä. Heidän tiedetään
olevan pikemminkin alttiita väkivallan käyttöön kuin pakenevan sitä. Vangin ti-
lanne voi myös olla sellainen, että YP3-osastokin tuntuu liian uhkaavalta.

Vanki kieltäytyi muuttamasta pois arestista 17.10. ja oli siellä vielä 9.11. Hänen
kerrotaan joutuvan aina vaikeuksiin kaikkialla. Riski- ja tarvearvion mukaan taustalla
useita siirtoja vankilasta toiseen johtajien välisillä sopimuksilla. Tällä hetkellä sijoitettuna
arestiin, koska pelkää ainakin yhtä tiettyä vankia. Muuten olisi jo muuttanut
pelkääjäosastolle. Hakenut jälleen siirtoa toiseen vankilaan.
(Omasta pyynnöstä eristetyt arestissa ja tulo-osastolla, 17.12.2004.)

Vankilassa on monia suljettuja osastoja, joilla voi asua erillään muista vangeista.
Yhteensä näillä osastoilla on noin 100 vankipaikkaa, ja niille päästään tai päädy-
tään eri tavoin. Suurin osa osastojen asukkaista ei ole hakeutunut niille
karttaakseen muita vankeja. Siksi ne arvostetaan korkeammalle kuin varsinaiset
pelkääjäosastot.

Kaikki vankilaan saapuvat vangit kulkevat tulo-osaston kautta. Osasto sijaitsee
vankilan itäisen selliosaston ensimmäisessä kerroksessa. Sellejä on osastolla 12,
ja niissä on vankipaikkoja 23. Selleissä asuu yleensä kaksi vankia, tilan salliessa
vain yksi. Kuten kaikissa itäisen selliosaston selleissä, myös tulo-osaston selleissä
on omat vessat. Suihkut ovat käytävillä. Osaston sellien ovet avataan vain ulkoilua,
peseytymistä tai ruoan jakelua varten. Siksi tulo-osastolla ei ole varsinaisia yh-
teisiä oleskelutiloja.

Tulo-osastolla vangit haastatellaan, heistä tehdään riski- ja tarvearvio ja heidät
sijoitetaan edelleen osastoille. Tämän prosessin kesto ja vankilan elämään aset-
tumisen odotusaika vaihtelee vankikohtaisesti. On vankeja, joille löytyy heti
sovelias työryhmä ja osasto. Korkean vankimäärän takia vangit voivat kuitenkin
joutua odottelemaan tulo-osastolla viikkoja paikan löytymistä osastolla. He saat-
tavat silti käydä esimerkiksi normaalisti töissä, esimerkiksi 8.12.2004 tulo-osas-
ton 16 vangista työssäkäyviä oli 7.
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Jotkut vangit tietävät jo saapuessaan vankilaan, ettei tavalliselle osastolle ole
menemistä. Osaa vangeista taas uhkaillaan tulo-osastolla. Kenttätyömme aika-
na kuulimme useista tapauksista, joissa vangista tuli pelkääjä vankilan tulo-osas-
tolla.

Riski- ja tarvearvion mukaan vanki toivoi pääsevänsä pois Helsingin vankilasta, koska
hän halusi päihteettömyyttä tukevan ympäristön ja koki turvallisuuden tarvetta.
Helsingin vankilassa oli hänen entisiä rikoskumppaneitaan ja hänelle oli jo tulo-osastolla
lähetetty terveisiä, että “tervetuloa Sörkkaan”.
(Pohjoisen selliosaston taka-osasta muihin vankiloihin siirretyt ja vapautuneet
pelkääjävangit,  7.9.2004-17.12.2004.)

Vanki pelkää jengiläisiä. Käynyt välillä toisessa vankilassa, sieltä lähetetty takaisin
Helsingin vankilaan, jossa jo tulo-osastolla oli sanottu pahasti. (Omasta pyynnöstä
eristetyt vangit pohjoisen selliosaston taka-osassa, 17.12.2004.)

Kun vankia ei voida sijoittaa normaaliosastolle, edessä on joko vankilan vaihto
tai sijoitus pelkääjäosastolle. Vangit saattavat myös jäädä tulo-osastolle tai ares-
tiin eristykseen vankilan tilan puutteen takia. Tällöin heidän sellinsä oveen kiin-
nitetään lappu: “toimet yksin”. Jos tulo-osaston pelkääjät eivät tule toimeen
keskenäänkään, vartijat joutuvat pitämään heidän oviaan auki vuorotellen.

Tarkasteluaikana vangit saattoivat asua tulo-osastolla viikkoja tai jopa kuukau-
sia. Virallisesti he jonottivat sopivalle osastolle tai toiseen vankilaan pääsyä.
Kuitenkaan esimerkiksi YP3-osastolla ei tarkastelujakson aikana ollut aivan täyttä
kuin muutaman kerran. Osaston vartijoiden mielestä “tulo-osastolla on parem-
pia pelkääjiä”. Tämä saattaa johtua siitä, että siveellisyysrikoksista tuomittuja
vankeja oli tarkasteluaikana tulo-osastolla harvoin. Yleensä heidät lähetettiin
mahdollisimman pian YP3-osastolle. Sen sijaan suurinta osaa jengien kanssa
riitaantuneista vangeista pidettiin pitkiäkin aikoja tulo-osastolla.

Vanki on ilmoittanut pelkäävänsä tiettyä jengiä. Hän odottaa arestissa siirtoa toiseen
vankilaan. Vanki palautettiin Helsingin vankilaan, koska vankilaan, johon hänet oli
sijoitettu tuli jengin pomo. Hän on ollut tulo-osastolla” toimet yksin” turvallisuutensa
takia myös ennen kuin hänet siirrettiin toiseen vankilaan.
(Arestista ja tulo-osastolta muihin vankiloihin siirretyt ja vapautuneet pelkääjävangit,
17.4.2003-17.12.2004.)

Tulo-osaston itäpäädyssä sijaitseva aresti eli rundi on vankilan rangaistusosasto.
Se on tarkoitettu päihtyneiden, hankalien, itsetuhoisten, uhattujen tai väkival-
taisten vankien tilapäistä säilyttämistä varten. Yksi arestin seitsemästä sellistä
on erikoisvarusteltu huumeiden salakuljetuksesta epäiltyjen vankien säilytys-
paikaksi.
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Arestin yksinäissellit on suunniteltu turvallisuutta silmällä pitäen. Niissä ei ole
käytetty palavaa materiaalia tai mitään, millä voisi vahingoittaa itseään. Huone-
kalut on kiinnitetty seinään: laveri, pöytä ja teräksinen pesuallas ja WC-istuin.
Arestin selleissä on jatkuva kameravalvonta, ja sellin molemmat ovet ovat aina
kiinni. Ruoka viedään selleihin.

Arestin sellit ovat vankilan turvallisimpia ja eristetyimpiä. Muiden vankien valta
ei ulotu arestiin, ja siksi kaikista pelokkaimmat vangit yleensä toivovat pääse-
vänsä arestiin. Sieltä heidän matkansa tyypillisesti jatkuu joko tulo-osastolle tai
toiseen vankilaan. Lisäksi arestista on siirtynyt vankeja pelkääjäosastolle. Myös
pelkääjäosastolta siirrytään arestiin. Tarkastelujakson aikana kolme pelkääjä-
osastolta vapautuvaa vankia siirtyi suorittamaan tuomionsa viimeiset päivät
arestissa.

Vanki siirtyi pelkääjäosastolta viimeisen kymmenen päivän ajaksi arestiin eristykseen.
Terveydenhoitajan mukaan mahdollisesti velkoja paossa tai vartijoiden mukaan “sitten
vain rauhoittumassa”, “tuntuu että pelkää, sillä on pinna kireällä”. Muuta tietoa kukaan
ei saanut vangista irti. Joku ehdotti vielä, että “vangin pinnaa kiristää tuleva vapaus”.
(Arestista ja tulo-osastolta muihin vankiloihin siirretyt ja vapautuneet pelkääjävangit,
17.4.2003-17.12.2004.)

Viikkoa ennen vapautumistaan vanki siirtyi omasta pyynnöstä arestiin, omien sanojensa
mukaan “hiukan rauhoittumaan ennen siviiliin paluuta”. Vartijoiden mukaan
velkaantunut, haluaa todennäköisesti suojata itseään perinnältä tai muulta
hyväksikäytöltä.
(Arestista ja tulo-osastolta muihin vankiloihin siirretyt ja vapautuneet pelkääjävangit,
17.4.2003-17.12.2004.)

Esimerkit tuovat esille, että vankilasta vapautuminen voi herättää erilaisia pel-
koja ja epäilyksiä. Sen lisäksi velkojen perintä voi ennen vapautumista muuttua
kovaotteiseksi. Arestin rauha ja yksinäisyys ovat silloin vapautuvalle vangille ter-
vetulleita.

Suljetut osastot pelkääjien paikkana

Helsingin vankilan läntisellä selliosastolla on kolme päihteetöntä osastoa, joista
kaksi on suljettuja: 7-paikkainen päihteetön osasto neljännessä ja 7-paikkainen
päihteetön tukiosasto toisessa kerroksessa. Lisäksi osaston toisessa kerrok-
sessa on päihteetön kuntoutusosasto, jonka vangit käyvät puolipäiväisesti töis-
sä. Osastolle ei ole mahdollista eristäytyä, joten siellä on pelkääjiä harvemmin.

Päihteettömät osastot tukevat eri tavoin vankeja heidän pyrkimyksissään irrot-
tautua päihteistä. Ne ovat sitoumusosastoja, joilla vanki tekee päihteettömyys-
sitoumuksen. Heidän tulee antaa säännöllisesti virtsanäyte huumetestiä varten
ja osallistua osaston toimintaan. Osastoilla on omat sääntönsä, ryhmätoimintaa
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ja omat päiväohjelmansa. Osastolle sopimattomuus tai päihteiden käyttö johta-
vat sieltä poistamiseen. Neljännen kerroksen päihteetön osasto eroaa
päihteettömästä tukiosastosta siten, että osastolla on tiiviimpi kuntoutusohjelma
eikä sieltä käydä töissä. Vieroitushoitoja osastoilla ei tehdä, vaan niitä varten
vangit lähetetään Hämeenlinnan vankisairaalaan.

Kenttätyöjakson aikana osastoille jonotettiin. Toisinaan sinne on taas tilaa pa-
remmin. Ketä tahansa vankia ei päihteettömälle osastolle hyväksytä. Työryhmä
valitsee tulijat: valintaprosessiin osallistuvat psykologi, päihdeohjaajat, sosiaali-
työntekijä, työtoiminnan ohjaaja, sairaanhoitaja ja osaston vartijat (Tourunen &
Perälä 2004, 15). Jouni Tourusen ja Jussi Perälän (2004, 42) mukaan päihteettö-
mälle osastolle vetävät päihteettömyyden lisäksi myös muut syyt, esimerkiksi
se, että osastolla on vangin kavereita, hän haluaa päästä pois suljetulta osastolta
tai hän pelkää.

Pelkääjävankeja ei osastoille kuitenkaan toivota. Henkilökunta korosti sitä, kuinka
pelkääjät pyritään valintaprosessin aikana seulomaan pois. Siitä huolimatta osas-
tolla on vankeja, jotka “eivät muualla vankilassa pärjäisi”. Yksi vartijoista oli sitä
mieltä, että “viimeisen parin vuoden aikana se on mennyt vähän siihen, että
joidenkin meidän vankien ainoa toinen vaihtoehto on pelkääjäosasto”. Tutki-
muksen tarkastelujakson aikana suljetuilla päihteettömillä osastoilla oli useita
vankeja, jotka olivat aiemmin asuneet joko YP3-osastolla tai omasta pyynnöstä
eristyksessä vankilan muilla osastoilla.

Vangille, jonka syyt kaihtaa muita vankeja ovat lieviä, kuten oma sosiaalinen
epävarmuus, päihteettömät osastot ovat hyvä ratkaisu. Sen sijaan velkojen tai
ilmiantosyytösten takia vangit yleensä häädetään osastolta. Vangit eivät halua
osaston leimautuvan pelkääjien osastoksi (Tourunen & Perälä 2004, 54). Aineis-
ton 142 pelkääjävangin joukossa oli useita, jotka oli häädetty pois päihteettömiltä
osastoilta.

Vanki sijoitettiin päihteettömältä osastolta pohjoiselle selliosastolle. Hän kesti
päihteettömällä osastolla vain pari tuntia. Huhun mukaan vanki on ilmiantaja, pakkasi
kuulemma itse tavaransa “ettei tule konflikteja”. Jonkun osastolla olevan vangin mukaan
hänen tuomionsa oli “kuulemma juuri tämän ulosheitetyn vangin puheilla saatu aikaan”.
(Pohjoisen selliosaston taka-osasta muihin vankiloihin siirretyt ja vapautuneet
pelkääjävangit, 7.9.2004-17.12.2004.)

Kenttätyöjakson viimeisenä tarkastelupäivänä 17.12.2004 päihteettömien osas-
tojen 14 vangista kuusi oli aiemmin ollut sijoitettuna joko pohjoisen selliosaston
takaosaan tai pelkääjäosastolle.

Vanki on käyttänyt kaikkia mahdollisia aineita. Vartijat tiesivät, että hän on ollut joskus
veloissa, eikä luultavasti pärjäisi tavallisilla osastoilla. Joutui huumeiden käytön vuoksi
päihteettömältä osastolta pohjoiselle selliosastolle, jossa tuli pahoinpidellyksi. Muutamaa
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kuukautta myöhemmin vanki siirrettiin uudestaan päihteettömälle, jonka jälkeen
antanut vain negatiivisia näytteitä. Kannustimena päihteettömyyteen ilmeisesti vaimo,
joka ei käytä päihteitä ja vuonna 2003 syntynyt lapsi.
(Kenttätyömuistiinpanot, lokakuu 2004.)

Päihteettömien osastojen lisäksi vangit voivat kartella muita vankeja myös poh-
joisella selliosastolla. Esimerkiksi virolaiset vangit, joita muut virolaiset ovat
uhkailleet, saattavat pelkääjäosaston sijaan valita pohjoisen selliosaston, jossa
he kykenevät myös hoitamaan työtehtäviä, kuten toimimaan siivoojavankeina.

Pelkääjävankien reittejä

Pelkääjävankien siirroissa osastolta toiselle tai vankilasta toiseen on tiettyä
säännönmukaisuutta, joka kertoo sekä vankilan osastojen että vankiloiden väli-
sestä työnjaosta. Periaatteessa esimerkiksi Helsingin vankilan tulo-osastolla ol-
laan aina odottamassa sijoitusta. Tarkasteluaikana tulo-osastolle ja arestiin pää-
tyi kuitenkin muutama vanki, joiden taustalla oli useita sijoituksia ja uudelleen
sijoituksia. Koska yrityksistä huolimatta sopivaa vankilaa ja osastoa ei ollut löy-
tynyt, vangit saattoivat jopa vapautua tulo-osastolta.

Tarkasteluaikana 17.5.2003-17.12.2004 pelkääjäosastolla asui yhteensä 80 van-
kia26. Suoraan tulo-osastolta YP3-osastolle siirtyi 24 vankia. Vankilan sisältä saa-
puneista vangeista suurin osa, 21 vankia tuli osastolle joko yöselliosastolta tai
pohjoiselta selliosastolta. Vankilan osastojen välisistä hierarkioista kertoo se,
että tarkasteluaikana osaston vangeista vain kolme saapui arvostetuilta itäisiltä
tai läntisiltä selliosastoilta: niiden asukkaat ovat siis selkeästi aliedustettuja
pelkääjien joukossa. Toisista vankiloista tulo-osaston kautta saapui tarkastelu-
aikana 32 vankia. (Ks. Taulukko 5.)

26 Tähän lukuun on sisällytetty kaikki asuntokorttien tietojen mukaan YP3-osastolla tuomiotaan
suorittaneet vangit.  Joitakin vankeja on voinut jäädä pois aineistosta esimerkiksi asuntokorttien
virheellisten merkintöjen vuoksi. Luku on kuitenkin mahdollisimman todenmukainen.

Pelkää jäosaston vang it Osastolla  17.12.2004
Tulo-osastolta 9
Pohjoiselta selliosastolta 2
Yöselliosastolta 4
Itäiseltä ja läntiseltä selliosastolta 2
Muista vankiloista 7
Yhteensä 24

Taulukko 5.. YP3:n vangit 17.12. 2004 sekä vapautuneet ja muihin vankiloihin
siirtyneet 17.5.2003- 17.12.2004 saapumispaikan mukaan.
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Tarkastelujakson viimeisenä päivänä 17.12.2004 pelkääjäosastolla asui 24 van-
kia. Noin kolmannes heistä oli asunut YP3-osastolla koko tuomionsa ajan, kol-
mannes oli siirretty osastolle vankilan sisältä ja kolmannes oli tullut muista
vankiloista. Tarkastelujakson aikana pelkääjäosastolta vapautui 24 vankia, joista
15 oli saapunut osastolle jostain toisesta vankilasta ja käynyt korkeintaan lyhy-
esti tulo-osastolla. Toiseen vankilaan YP3-osastolta siirtyi 32 vankia, joista neljä
asui osastolla useita eri jaksoja. He saattoivat välillä käydä kokeilemassa asumis-
ta toisessa vankilassa, mutta päätyivät lopuksi takaisin YP3:lle. He olivat toisin
sanoen siirtyneet jo kerran pois YP3-osastolta ja uuden vankilan vankinumerolle,
mutta palasivat myöhemmin.

Helsingin vankilassa YP3-osasto on usein vankien sijoittelun viimeinen piste.
Yleisimmät tavat lähteä pelkääjäosastolta ovat joko siirtyminen toiseen vanki-
laan tai vapautuminen. Tyypillisesti vangit siirtyvät pelkääjäosastolta toisiin van-
kiloihin, päihteettömille osastoille tai vielä suljetumpiin oloihin, kuten pohjoi-
sen selliosaston takaosaan, tulo-osastolle “toimet yksin” tai arestiin.

Pelkääjävangit eri vankiloissa

Tutkimusjakson aikana 142 pelkääjävangista vapautui 33 vankia, joista 24
pelkääjäosastolta, kolme pohjoisen selliosaston ensimmäisen kerroksen taka-
osasta ja kuusi tulo-osastolta tai arestista. Aineiston vangeista 62 vaihtoi vanki-
laa, jotkut useammin kuin kerran. Siirtoja muihin vankiloihin tehtiin 68 kertaa.
Seurasimme Helsingin vankilasta muihin vankiloihin siirtyneiden pelkääjävankien
sijoittumista toisiin vankiloihin. Osa vangeista oli vapautunut tai siirtynyt muu-
alle, eikä henkilökunta enää muistanut heidän vaiheitaan. Osasta vangeista saimme
kuitenkin hyvin tietoa. Kiinnostavaa oli erityisesti se, joutuiko Helsingin vanki-
lassa eristäytynyt vanki hakeutumaan myös toisessa vankilassa eristykseen vai
pystyikö hän asumaan normaaliosastolla ja käymään töissä tai osallistumaan
muihin toimintaohjelmiin.

Aineiston vangit ovat yleensä tehneet siirtoanomuksen ja sitoutuneet osallis-
tumaan toimintoihin uudessa vankilassa. Siirtyneiden pelkääjävankien menestys
uudessa vankilassa ja mahdollinen eristäytyminen vaihtelivat vankiloittain. Osalle
vangeista vankilan vaihto oli hyvä ratkaisu. He sopeutuivat toiseen vankilaan,
kävivät töissä ja asuivat tavallisella selliosastolla.

Ensikertalainen seksuaalirikoksen tehnyt vanki siirtyi Helsingin vankilan  tulo-osastolta
suoraan YP3-osastolle. YP3-osastolta hänet siirrettiin toiseen vankilaan, jossa ei tiedetty
hänen rikoksestaan. Vankilan johtaja mainitsi, että vanki on nyt päässyt “todellisiin
kriminaalipiireihin”. Johtaja oli hieman huolissaan siitä, mitä tästä kaikesta tulee. “Toiset
seksuaalirikolliset on lusinu hiljasesti ja vetäny matalaa profiilia, tämä ei.”
(Muihin vankiloihin siirretyt pelkääjäosaston vangit 30.6.2003-17.12.2004.)
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Kaikki vangit eivät kuitenkaan pärjää uudessakaan vankilassa. Vankien väliset
vihanpidot kulkevat vankien perässä vankilasta toiseen. Tieto vankilasta toiseen
kulkee puhelimitse, kirjeitse, tuttavien ja siirtyvien vankien välityksellä.

Haastattelun aikana puhe kääntyy vangin rikoskumppaniin. Haastateltava vannoo
“vasikalle” kostoa. Hän on laittanut sanan kiertämään, että rikoskumppanin lusiminen
sujuisi mahdollisimman vaikeasti. Tieto toverin petollisuudesta leviää  toisiin vankiloihin
puhelimitse, kirjeitse ja siirtyvien vankien mukana.
(Kenttätyömuistiinpanot, marraskuu 2004.)

Vanki voi myös oman käytöksensä takia joutua uudessakin vankilassa vaikeuk-
siin. Silloin on edessä joko siirtyminen kyseisen vankilan eristysosastolle tai
vankilan vaihto. Osa vangeista palautetaan takaisin Helsingin vankilaan.

Tarkasteluaikana Helsingin vankilassa eristykseen hakeutuneita vankeja siirret-
tiin eniten Keravan, Konnunsuon ja Pelson vankiloihin. Toisin kuin Keravan ja
Konnunsuon vankilat 189-paikkainen Pelson vankila ei kuulu Etelä-Suomen
sijoittajayksikön piiriin. Helsingin vankilan pelkääjävankeja siirretään Pelson van-
kilaan joko omasta halustaan tai muista turvallisuussyistä “menestymisehdoin”.
Näiden vankiloiden lisäksi vankeja siirrettiin myös kahteentoista muuhun van-
kilaan. Osa näistä on erikoistunut tietynlaisten vankien kuntoutukseen ja hoi-
toon. Kuopion vankilassa on seksuaalirikoksista tuomituille suunnattu kahdek-
san kuukauden välein alkava STOP-kuntoutusohjelma. Turun vankilassa toimii
vankimielisairaala, Vantaan vankilassa psykiatrinen osasto ja Hämeenlinnassa
vankisairaala, jonne vangit menevät katkaisuhoitoon.

Taulukko 6. Helsingin vankilan pelkääjävankien siirrot muihin vankiloihin, ai-
kavälillä 17.5.2003-17.12.2004.

Pelkääjävankien siirrot vankiloittain
Keravan vankila 19
Konnunsuon vankila 14
Pelson vankila 7
Satakunnan vankila/Köyliön osasto 3
Riihimäen vankila 3
Jokelan vankila 3
Hämeenlinnan vankila 3
Helsingin työsiirtola 2
Kuopion vankila (STOP) 2
Kylmäkosken vankila 2
Vankimielisairaala (Turku) 2
Vantaan vankila 2
Lounais-Suomen vankila 2
Vantaan vankila/psykiatrinen osasto 2
Suomenlinnan työsiirtola 1
Kuopion vankila, normaaliosasto 1
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Pelkääjävankien kannalta on merkityksellistä, että eri vankilat eroavat
ilmapiiriltään ja kulttuuriltaan. Keravan vankilan henkilökunta luonnehtii
vankeinhoidollista otettaan huolehtivaiseksi ja tarkaksi. Pieniinkin ongelmiin
puututaan. Tämä on mahdollista, koska vankilaan valitaan vankeja, joilla ei yleen-
sä ole kurinpidollisia rikkomuksia. Koska vankilan ympärillä ei ole korkeita
muureja ja sieltä karkaaminen on suhteellisen helppoa, vankien tulee olla vanki-
laan hyvin sopeutuvia. Suurin osa Keravan vankilan vangeista on ensikertalaisia,
esimerkiksi vuonna 2004 ensimmäistä tuomiota suoritti noin 70 prosenttia
vankilaan sijoitetuista vangeista (Keravan vankilan toimintakertomus 2004).

Keravan vankilan tilat ovat Helsingin vankilaan verrattuna valoisat, luonnon-
läheiset ja miellyttävät. Vankilan kahdessa eri rakennuksessa, päärakennuksen
“vanhalla puolella” ja erilliseen rakennukseen sijoitetulla nuoriso-osastolla on
yhteensä 155 vankipaikkaa. Nuorisovankilan puolella on viitisenkymmentä vanki-
paikkaa, ja siellä vanhimmat vangit ovat noin 26-vuotiaita. Marraskuussa 2004
nuoriso-osaston vangeista yksi oli omasta pyynnöstä eristyksessä.

Satapaikkainen vanha puoli käsittää pohjoisen selliosaston, jolla on 14 suurehkoa
4-6 hengen selliä. Itäinen puoli, jolla sijaitsee myös päihteetön osasto, on vanki-
lan halutuin osasto. Siellä on valoisia kahden hengen sellejä kolmessa kerrok-
sessa. Vanhan puolen eteläpäässä sijaitsevat päihteetön Kisko-osasto ja matka-
sellit. Varsinaista tulo-osastoa tai pelkääjäosastoa ei ole.

Keravan vankila on yliasutuksesta huolimatta säilynyt suhteellisen rauhallisena.
Vangeille riittää töitä vankilan pelloilla, työpajoissa ja metsissä. Koska vankila on
vangeille saavutettu etu, harva haluaa riskeerata paikkaansa huonolla käytöksellä.
Suurin osa Helsingin vankilasta siirretyistä vangeista pärjäsi Keravalla hyvin.

Vanki kertoi haastateltaessa, että häntä pidettiin ilmiantajana. Joku oli puhunut
oikeudenkäynnin aikana, joten häntä ennen Helsingin vankilaan tullut rikostoveri oli
varmistanut oman selustansa ja vierittänyt syyn hänen niskoilleen. Anonut
pelkääjäosastolta siirtoa Keravan vankilaan. Sanoi haluavansa tehdä töitä ja tavata
perhettään. Siirretty Keravan vankilaan, jossa käy töissä ja asuu normaaliosastolla.
(Muihin vankiloihin siirretyt pelkääjäosaston vangit, 30.6.2003-17.12.2004.)

Vanki on rahoittanut huumekaupalla omaa käyttöään. Käyttänyt kaikkia muita kuin
suonensisäisiä, erityisesti hasista, amfetamiinia, ekstaasia ja kokaiinia. Riski- ja
tarvearvion mukaan sanoo olleensa vankilassa ilman aineita: “alku oli kamalaa
vieroitusoireineen”. Keravan henkilökunnan mukaan arka, ei sopinut päihteettömälle
osastolle, koska ei osannut puhua asioistaan ryhmässä. Ollut normaaliosastolla,
työluottovankina, lomat pyörineet, vaikkakin välillä on ollut väliaikainen osaston vaihto
,”hermoja lepuuttamassa”.
(Muihin vankiloihin siirretyt pelkääjäosaston vangit, 30.6.2003-17.12.2004.)
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Vain yksi vanki joutui hakeutumaan eristykseen myös Keravan vankilassa. Lisäk-
si Helsingin vankilasta siirtyneistä 19 pelkääjävangista neljä palautettiin Helsin-
gin vankilaan. Henkilökunnan mukaan vanki saattoi sopeutua huonosti vankilan
yhteisselleihin. Myös vangin tekemä rikos, esimerkiksi raiskaus, tai hänen
huumeidenkäyttönsä on voinut vaikuttaa siihen, että vanki on joutunut lähte-
mään vankilasta.

Vanki on opiskelija, hän kävi lomilla kesäkuusta alkaen. Ehti lomailla neljä kertaa,
viidennellä kerralla hän palasi lomalta vuorokauden myöhässä. Tästä noin viikon kuluttua
vanki siirtyi asumaan pohjoisen selliosaston takaosaan. Hän kertoi, että hänen oli
käsketty tuoda hivakka vankilaan tai maksaa velkansa: rahaa hänellä ei ollut. Vanki
siirrettiin Keravan vankilaan, jossa hän osallistui työtoimintaan normaalisti ja asui
ensin ongelmitta pohjoispään isossa 4-6 hengen sellissä. Yritimme haastatella vankia
Keravan vankilassa, mutta hän kieltäytyi. Hän oli näkyvästi päihtynyt: silmät seisoivat
päässä. Kolme viikkoa myöhemmin hänen hallustaan löytyi Subutex-tabletteja ja
rauhoittavia lääkkeitä, ja hänet palautettiin Helsingin vankilaan uudelleen sijoitettavaksi.
(Pelkääjäosaston vangit 17.12.2004.)

Keravan vankilan tapaan myös Konnunsuon vankilassa vangeille pyritään järjes-
tämään työpaikka. Työtoiminta on maanviljelyä vankilan pelloilla ja karjanhoitoa
navetassa. Lisäksi vankilassa on erilaisia verstaita ja autokorjaamo. Tutkimuksen
tarkasteluaikana Konnunsuon vankilaan lähetettiin Helsingin vankilasta 14
pelkääjävankia. Heistä 9 siirtyi jossain vaiheessa tuomiotaan eristykseen ja neljä
palautettiin takaisin Helsingin vankilaan uudelleensijoitettaviksi. Helsingistä lä-
hetetyistä vangeista vain neljä suoritti ongelmitta tuomiotaan Konnunsuon van-
kilassa.

Konnunsuon henkilökunta kertoo, että ulkomaalaisvanki asui normaaliosastolla kolmisen
kuukautta. Sen jälkeen hän oli asuntokortin mukaan sanonut, että hän haluaa tulkin
paikalle, “suuri probleema”. Kun tulkki saatiin paikalle, hän kertoi pelkäävänsä oman
turvallisuutensa takia, oli saanut jo useita uhkauksia. Asuntokortin mukaan “todistanut
toista ulkomaalaista vastaan”. Vanki asui pelkääjäosastolla tuomion loppuun saakka.
(Arestista tai tulolta muihin vankiloihin siirretyt ja vapautuneet pelkääjävangit,
17.4.2003 - 17.12.2004.)

Konnunsuolla vanki on omasta pyynnöstään arestissa. Vartija kertoo, että osastolla on
vanki, joka pyörittää systeemiä. Ei ole oikein käsitystä, mitä systeemiä, mutta hän on
painostanut jo muitakin osastolta arestiin. Vanki ei pärjää hyvin muiden kanssa. Hän
tappelee ja velkaantuu. On kova käyttäjä, tunnettu kiljuntekijä. Äskettäin häneltä oli
löytynyt myös talon lääkkeitä. Konnunsuon henkilökunta kertoo, että vangilla on ollut
romanien kanssa ongelmia. Viimeksi tappeli erään romanin kanssa.
(Arestista tai tulolta muihin vankiloihin siirretyt ja vapautuneet pelkääjävangit,
17.4.2003 - 17.12.2004.)
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Konnunsuon 195-paikkaisessa vankilassa on perinteisesti ollut poikkeukselli-
sen paljon omasta pyynnöstä eritykseen hakeutuvia vankeja. Pelkääjille on kaksi
osastoa: “supersuljettu” osasto, jolle mahtuu 55 vankia sekä 9-10 vangin “erityis-
supersuljettu” osasto. Puhelimitse hankittujen tietojen mukaan 30.7.2004
Konnunsuon vankilassa oli 47 vankia omasta pyynnöstä eristyksessä, 30.11.2004
pelkääjiä oli nelisenkymmentä. Keväällä 2005 pelkääjien määrä oli noussut enti-
sestään, ja 18.4.2005 omasta pyynnöstä eristyksessä oli peräti 69 vankia. Tila-
pulan vuoksi pelkääjävankeja oli jouduttu sijoittamaan jo muillekin selliosastoille.

Konnunsuon vankilan henkilökunnan mukaan pelkääjien suureen määrään ei
ole yhtä selitystä. Yhtenä syynä henkilökunta pitää sitä, etteivät vankilan tilat
sovellu vankien osastointiin. Vangit käyvät syömässä yhtä aikaa ja ulkoilevat sa-
malla pihalla, eikä vankeja erottelevia toimintapäiviä tai porrastettua ruokailua
ole voitu järjestää. Lisäksi pelkääjien määrää vankilassa lisää se, että kaikki romanit
joutuvat asumaan eristyksessä. Romanien eristäytymisen taustana on vuonna
1997 tapahtunut puukotustapaus: romanivanki puukotti vaikutusvaltaista suo-
malaista jengipomoa (Takala 2001, 13).

Konnunsuon vankilan vartija muistelee, että romanien ja valkolaisten välejä selviteltiin
puukotuksen jälkeen vankilan ruokalassa. Jengiläiset olivat saaneet viitisenkymmentä
valkolaista puolelleen ja he hyökkäsivät veitsien kanssa romanien kimppuun. He
ilmoittivat romaneille, että “teidän paikka ei ole täällä”. “Rotat saavat painua maan
alle.” Sen koommin romanivangit eivät ole asuneet vankilan normaaliosastolla.
(Kenttätyömuistiinpanot, heinäkuu 2004.)

Romanien ja muiden suomalaisten väliset suhteet kertovat “vankiryhmän tah-
don” jatkuvuudesta. Vaikka vangit vaihtuvat, tietyt käytännöt ja tilalliset järjestyk-
set vankilassa pysyvät. Vuosien kuluessa Konnunsuon vankilan johto on etsinyt
erilaisia ratkaisuja romanivankien tilanteen helpottamiseksi (Lounela 2001, 41),
mutta toistaiseksi niitä ei ole löytynyt.

Pelsonsuon raivaamista varten perustettu Pelson vankila on työsiirtolamainen
vankila, jossa vangit on jaettu pieniin työryhmiin. Vangit ovat joko metsätöissä,
viljelevät maata tai hoitavat karjaa. Lisäksi vankilassa on saha- ja puusepän-
teollisuutta ja autokorjaamo. Vankilassa voi myös opiskella, esimerkiksi hevosta-
louden perustutkintoa. Pelson vankilaan siirrettiin tarkasteluaikana seitsemän
pelkääjävankia. Heistä neljä palautettiin Helsingin vankilaan.

Vanki siirtyi arestiin, josta hänet siirrettiin Pelson vankilaan. Helsingin vartijan mukaan:
“Ei mikään miellyttävä tyyppi. Ylimielinen asenne.” Pelson vartija kommentoi Helsingin
tapahtumia: “Sellainen ylimielinen öykkärihän se on. Jos ne on kouluttanut sitä talon
tavoille.” Vanki asui ensin normaaliosastolla ja kävi töissä. Palautettiin Helsingin vankilaan
sen jälkeen, kun vanki oli yrittänyt potkaista vartijaa.
(Omasta pyynnöstä eristetyt vangit pohjoisen selliosaston taka-osassa, 17.12.2004.)
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Pelkääjävangit on Pelson vankilassa sijoitettu pääsääntöisesti kolmelle eri osas-
tolle, joissa on yhteensä noin 45 vankipaikkaa. Pelkääjäosastot ovat viime aikoi-
na olleet varsin täysiä27, vaikka pelkääjien määrää on pyritty säätelemään
osastoimalla vankeja eri työryhmiin.

Vanki siirtyi Helsingin vankilassa omasta pyynnöstään arestiin. Hän oli arestissa
noin kuukauden, jonka jälkeen hänet  siirrettiin Pelson vankilaan. Pelsossa vanki
on asunut “navettamiesten osastolla”, jolla muiden työryhmien kanssa eri työ-
ajat. Osastolla on oma sisäänkäynti, lisäksi vangit syövät eri aikaan kuin muut.
Eri työaikojen vuoksi navettaan ja myös metsäryhmään voidaan sijoittaa vanke-
ja, jotka eivät tule toisten kanssa toimeen. (Arestista ja tulo-osastolta muihin
vankiloihin siirretyt ja vapautuneet pelkääjävangit, 17.4.2003-17.12.2004.)

Vankiloiden sisäinen ja välinen työnjako

Yksittäisessä vankilassa omasta pyynnöstä eristäytyvien vankien sijoittelua oh-
jaavat turvallisina pidettyjen osastojen väliset erot. Pelkääjillä on suljetuissa van-
kiloissa yleensä useita eri paikkoja, joihin he voivat eristäytyä. Esimerkiksi Hel-
singin vankilassa seksuaalirikolliset ja afrikkalaissyntyiset vangit on pääsääntöi-
sesti sijoitettu YP3-osastolle, kun taas pohjoisen selliosaston taka-osassa tai
tulo-osastolla kartetaan pikemminkin jengiläisiä tai odotetaan siirtoa toiseen
vankilaan.

Osastojen erojen lisäksi pelkääjien sijoitteluun vaikuttavat vankiloiden väliset
erot. Henkilökunnalle vankiloiden tarjoama verkosto antaa lukuisia mahdolli-
suuksia parantaa vankiloiden turvallisuutta ja ilmapiiriä. Aimo Koiviston (1997,
119) mukaan vankien kierrättämistä28 “epämääräisen säännöllisin väliajoin” käy-
tetään juuri tähän tarkoitukseen. Osaa vangeista toisin sanoen kierrätetään
vankilasta toiseen. Tämä koskee kuitenkin vain pientä ryhmää, kuten järjestys-
häiriön takia eristykseen joutuneita henkilöitä tai jengiläisiä, joiden tuomio yli
kaksi vuotta.

Omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuneita vankeja ei yleensä tarkoitukselli-
sesti kierrätetä vankilasta toiseen vaan heille etsitään turvallista sijoituspaikkaa.
Siveellisyysrikoksista tuomitut vangit voivat suorittaa tuomiotaan Kuopion van-
kilassa ilman pelkoa väkivallasta, kun taas Keravan vankila on monille tumma-
ihoisille vangeille soveltuva “turvatalo”. Vankiloiden välisiä eroja ylläpitävät sekä

27 Pelson vankilassa ei ole tunnettujen rikollisryhmien jäseniä, mutta henkilökunnan mukaan
vangit ovat pyrkineet järjestäytymään valtaryhmittymiksi viime vuosina - ilmiö, joka on tuottanut
lisää pelkääjiä.
28 Vankien siirtoja voidaan tehdä Rikosseuraamusviraston aloitteesta, mutta huomattavasti ylei-
semmin niistä päätetään vankiloiden johtajien ja vartiopäälliköiden välisillä sopimuksilla. Vankien
sijoittelua koskevien lakien muuttuessa vuonna 2006, tästä käytännöstä tullaan kuitenkin luopu-
maan. Tarkoituksena on luoda uusien aluevankiloiden yhteyteen viisi eri sijoittajayksikköä, joiden
johtajat päättävät vankien sijoituksista. (Hallituksen esitys rangaistusten täytäntöönpanon hallin-
nosta annetun lain muuttamisesta, HE 261/2004 vp.)
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vankiloiden historia, vakiintuneet käytännöt että vankiloihin sijoitettavat vangit.
Helsingin vankilan vankien puheissa Keravan vankilasta saatettiin puhua halvek-
sivasti “lastentarhana” tai “turvapaikanhakijoiden keskuksena”. Monille omasta
pyynnöstä eristykseen hakeutuville vangeille siirto Keravan vankilaan oli kui-
tenkin tervetullut muutos heidän tilanteeseensa. He kävivät vankilassa töissä ja
asuivat normaaliosastolla.

Tutkimuksen tarkastelujakson aikana lähes kaikissa suljetuissa vankiloissa, joi-
hin omasta pyynnöstä eristettyjä vankeja siirrettiin Helsingin vankilasta, oli suh-
teellisen paljon pelkääjävankeja. Vankiloiden tilapula ja pelkääjävankien suuri määrä
vaikeuttavat henkilökunnan mahdollisuuksia käyttää hyväksi vankiloiden osas-
tojen ja vankiloiden välisiä eroja vankien sijoittelussa. Pelkääjävankien sijoittelussa
on yhä vähemmän pelivaraa: vanki voidaan joutua myös asuttamaan täysin sat-
tumanvaraisesti osastolle tai vankilaan, jossa tilaa sattuu olemaan.
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7. ERISTÄYTYMISEN SYYT

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti pelkääjävankien syitä eristäytyä vanki-
yhteisöstä. Aineistona ovat 142 pelkääjävangista kootut tiedot, ja mukana ovat
lähestulkoon kaikki 17.5.2003-17.12.2004 välisenä aikana Helsingin vankilan YP3-
osastolla, tulo-osastolla ja arestissa omasta pyynnöstä eristyksessä olleet vangit
sekä kaikki tarkasteluaikana 7.9.2004 perustetulla uudella  “vaikeasti sijoitettavien
vankien osastolla” tuomiotaan suorittaneet pelkääjävangit. Näiden vankien li-
säksi aineistoon on sisällytetty kuusi romanivankia, jotka ovat asuneet eristys-
osastolla lyhyempiä aikoja mutta palanneet sieltä vankilan normaaliosastoille.
Sen sijaan edellisessä luvussa käsitellyt päihteettömien osastojen vangit, kuten
myös lyhytaikaisesti tulo-osastolla, YP3-osastolla tai arestissa käyneet vangit on
jätetty aineiston ulkopuolelle. (Aineistosta ks. myös luku 2.)

Eristäytymisen syitä on selvitetty sekä vankia koskevista asiakirja-aineistoista
että vankien ja henkilökunnan haastatteluista. Vankien haastatteluissa esille tul-
leita eristäytymisen syitä verrattiin asiakirja-aineistoissa esitettyihin ja havait-
tiin, että haastatellut vangit kertovat ulkopuoliselle tutkijalle suhteellisen har-
voin eristäytymisensä todellisia syitä. Tämä näkyy esimerkiksi vangin oman ker-
tomuksen ja hänen kirjoittamansa siirtoanomuksen välisistä eroista.

Vanki kertoo olevansa pelkääjäosastolla, koska hänellä on siviilistä ongelmia tietyn
vangin tai jo vapautuneen vangin ja hänen kavereidensa kanssa. Hän sanoo, ettei hän
voi, eikä halua muuttaa normaaliosastolle, vaikka siellä onkin hänen kavereitaan,
jotka kehottavat liittymään seuraan. Hän painottaa myös sitä, että hän haluaa suorittaa
tuomionsa viimeiset kuukaudet rauhassa.
(Pelkääjävangin oma kertomus.)

“Kuulusteluissa suu ei pysynyt kiinni ja perässä ovat virolaismiehet jotka ovat luvanneet
jopa hieman maksaa sille joka hoitelee minut päiviltä. Ja huhujen mukaan nokalla ja
sörkässä jo vartutaan minua.”
(Ote saman vangin kirjoittamasta siirtoanomuksesta.)

Sen sijaan vankilan henkilökunta oli usein hyvin perillä syistä, joiden takia vanki
oli hakeutunut eristykseen. Vanki oli joko kertonut osastolla väkivallan uhasta
tai hänen vaiheensa saattoivat olla tuttuja useiden tuomioiden ajalta. Vartija tai
terveydenhoitaja saattoi myös muistaa tilanteen, jolloin vanki oli pyytänyt heiltä
apua. Toisinaan vangin pelosta esitettiin kuitenkin arvailuja, joille ei löytynyt
minkäänlaisia perusteita. Vankilassa kierrätetään myös huhuja ja juoruja. Siksi
aineiston kuvailussa on pitäydytty syissä, jotka ovat mahdollisimman todenmu-
kaisia. Riittävän tarkkaa tai uskottavaa syytä ei löytynyt aineiston 21 vangille.
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Yksi tai useampi eristäytymisen syy

Noin kahdella kolmasosalla 142 vangista oli selkeästi yksi eristäytymisen pää-
syy. Noin kolmasosalla vangeista yhden eristäytymisen syyn määrittely oli kui-
tenkin mahdotonta. Heidän heikkoon asemaansa vankien välisissä sosiaalisissa
hierarkioissa ei löytynyt yksittäistä pääsyytä. Vanki saattoi olla sekä velkaantu-
nut että kärsiä pelkotiloista, joiden takia hän joka tapauksessa joutui asumaan
eristyksessä.

Eristäytymisen syitä kuvaillaan aineistossa esiintyvien säännönmukaisuuksien
avulla. Vangit eristäytyvät hyvin tunnetuista syistä: he ovat ilmiantajia,
seksuaalirikoksista tuomittuja tai velkaantuneita. Sen lisäksi vankien eristäyty-
minen voi kertoa esimerkiksi vankilan tilanpuutteesta, jengiläisten vallankäy-
töstä, vangin etnisestä taustasta tai hänen pyrkimyksestään päästä eroon vanki-
lan sisäisestä huumekaupasta.

Omasta pyynnöstä eristettyjä vankeja yhdistää heidän heikko asemansa vanki-
lan sosiaalisissa hierarkioissa (luku 3). Tästä näkökulmasta ei ole yllättävää, että
kolmasosalla omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuneista vangeista on erilai-
sia sosiaalisia vaikeuksia. Eristäytymisen syynä sosiaaliset vaikeudet ei ole kovin
kuvaava. Pelkääjävangeista kukaan ei tule toimeen vankiyhteisössä: heillä kaikilla
on vaikeuksia muiden vankien kanssa. Eristäytymisen syynä sosiaalisilla vaikeuksilla
viitataan kuitenkin tässä yhteydessä erityisesti vankiin liittyviin ominaisuuksiin
tai tekijöihin, jotka vaikeuttavat vangin asemaa. Vanki voi pelätä yhtä nimettyä
tai nimeämätöntä vankia, joka uhkailee häntä esimerkiksi hänen rikoksensa tai
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia. Vanki voi olla osastolle sopimaton,
koska hän ärsyttää muita tai käyttäytyy aggressiivisesti tai väkivaltaisesti (ks.
myös luku 5). Hyväksikäytettävät, “heikkolahjaiset” tai “vietävissä olevat” vangit
eivät myöskään pärjää vankilan tavallisilla osastoilla.

Vangin sosiaaliset ongelmat voivat johtua myös päihteiden käytöstä ja erilaisis-
ta mielenterveyden häiriöistä. Omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuneiden
vankien joukossa on todennäköisesti keskimääräistä enemmän vankeja, joilla
on mielenterveysongelmia. Esimerkiksi kenttätyöjakson viimeisenä päivänä
17.12.2004 pelkääjäosastolla oli 24 vankia, joista neljä oli asuntokorttien muis-
tiinpanojen mukaan saanut psykiatrista hoitoa. Vangeista kolmasosa eli kahdek-
san vankia oli ollut mielentilatutkimuksessa, ja heidän oli todettu olevan joko
täydessä ymmärryksessä tai täyttä ymmärrystä vailla. Omasta pyynnöstä
eristykseen hakeutuvien vankien mielenterveydellisten ongelmien yleisyyden
täsmällinen tai edes suuntaa-antava arviointi ei kuitenkaan ole tämän tutkimuk-
sen aineistojen perusteella mahdollista. Matti Joukamaan (1991, 148) tutkimuk-
sen mukaan psykiatrisessa avohoidossa oli ollut tutkituista miesvangeista perä-
ti puolet, mielisairaalahoidossa olleiden osuus oli 24 %. Vankien psyykkiset häi-
riöt ovat ylipäätään yleisiä: omasta pyynnöstä eristetyt vangit eivät välttämättä
muodosta poikkeusta.
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“Vasikointi”

Aiemmissa luvuissa on tullut useissa eri yhteyksissä on esille, että vankiyhteisö
suhtautuu erittäin torjuvasti ilmiantajiin eli vasikoihin. Aineiston 142 vangista 16
vangin yhtenä eristäytymisen syynä oli tiedetty tai epäilty ilmianto. Kaikki tapauk-
set liittyivät tavalla tai toisella huumeisiin. Vangit olivat joko kertoneet henkilö-
kunnalle vankilan sisäisestä huumekaupasta tai he olivat huumausainerikoksista
tuomittuja, joiden tiedettiin tai epäiltiin puhuneen viranomaisille oikeudenkäynnin
aikana. “Vasikointi” on tyypillinen syy, jonka takia virolaiset ja venäläiset vangit
hakeutuvat Helsingin vankilassa omasta pyynnöstä eristykseen. Aineiston 142
pelkääjävangista virolaisia oli yhdeksän ja venäläisiä kuusi. Heistä kahdeksan
hakeutui eristykseen ilmiantoepäilyjen takia.

Vankimäärään suhteutettuna suomalaisia oli ilmiantoepäilyjen takia eristyksessä
huomattavasti harvemmin kuin virolaisia tai venäläisiä. Tätä eroa voivat selittää
rikollisten alakulttuurien väliset erot. Sekä henkilökunnan että vankien haastat-
teluissa tuli esille, että virolaiseen ja venäläiseen rikollisperinteeseen on kuulu-
nut äärimmäisen tiukka vaitiolo. Jo oman rikoksen myöntämistä viranomaisille
voidaan pitää ilmiantamisena, josta on vakavat seuraukset. Virolaisista kerrot-
tiin, että he tutkivat osastoilla tarkkaan toistensa oikeudenpöytäkirjat.
Oikeudenkäyntipöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja ellei niitä ole erityisesti julis-
tettu salaisiksi. Helsingin vankilan vangit saivat ennen viedä ne mukanaan osas-
tolle. Syksystä 2004 lähtien asiakirjat on kuitenkin pitänyt jättää vankilan vastaan-
ottoon eli narikkaan. Käytännöllä on pyritty rauhoittamaan vankien välisiä suh-
teita.

“Kertomansa mukaan toiset virolaiset vangit ajoivat pois yöselliosastolta. Pitävät
vasikkana. Olisi pitänyt tuoda pöytäkirja nähtäville.”
(Ote vangin riski- ja tarvearviosta.)

Vangit ja vartijat kuvasivat haastatteluissa myös virolaisten ja venäläisten sisäis-
tä ryhmäkuria ja torjuvaa suhtautumista ulkopuolisiin. Venäläiset ja virolaiset
eivät esimerkiksi käy vankilan psykologilla puhumassa omista asioistaan eivätkä
he juuri kerro tekemisistään vankilan henkilökunnalle. Virolaisista tehdyt riski-
ja tarvearviot ovat usein hyvin kaavamaisia, koska haastateltavat vastailevat ky-
symyksiin lyhyesti ja pohtimatta omia motiivejaan.

Haastateltaessa virolaisvangit saattoivat kuitenkin olla yllättävän avomielisiä.
Virolaiset eivät muodosta yhtenäistä joukkoa, osa vangeista rikkoo vaitiolon
periaatteita ja puhuu viranomaisille ja muille ulkopuolisille. Yksi vangeista selitti,
että “rajan yli siirryttäessä myös tällaiset asiat muuttuvat, eikä Suomessa viran-
omaisille puhuminen ole niin tavatonta tai tuomittavaa kuin Virossa”. Virolaista
järjestäytynyttä rikollisuutta on kuvattu myös ideologioiltaan ja toimintatavoiltaan
hajanaisempana kuin venäläistä (Pullat 2003, 52-60).
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Keskinäinen painostus ja ryhmäkuri tulevat näkyviksi virolaisten hakeutuessa
eristykseen. Virolaisia uhkailevat lähes poikkeuksetta toiset virolaiset.29 Siksi
eristäytyessä on tärkeää päästä osastolle, jossa ei ole muita virolaisia.
Eristysosastojen lisäksi virolaiset ilmiantajat voivat hakeutua pohjoiselle selli-
osastolle. Koska Helsingin vankilaan sijoitetut virolaiset ovat yleensä työhaluisia
ja raittiita, heitä asuu pohjoisella selliosastolla harvoin (ks. luku 4). Siksi jotkut
virolaisista eivät ongelmien tullen siirry pelkääjäosastolle vaan muusta vankilas-
ta eristetty pohjoinen selliosasto takaa heille riittävän turvapaikan.

Virolaisen vangin väitettiin puhuneen oikeudenkäynnin aikana toisen virolaisen
tekemisistä. Hän asui ensin normaaliosastolla ja kävi töissä. Puolentoista vuoden päästä
hänet kuitenkin painostettiin siirtymään pohjoiselle selliosastolle. Joko yksi tai useampi
virolainen vanki uhkaili häntä. Vanki on asunut pohjoisella selliosastolla jo yli vuoden.
Hän oli osastolla ennen kuin uusi “vaikeasti sijoitettavien vankien” osasto perustettiin.
(Omasta pyynnöstä eristetyt vangit pohjoisen selliosaston taka-osassa, 17.12.2004.)

Suomalaisvankien tavoin eristykseen siirtyneet virolaisetkaan eivät yleensä pa-
laa Helsingin vankilan normaaliosastolle. He joko suorittavat tuomionsa lop-
puun eristyksessä tai pyrkivät vaihtamaan vankilaa, jotta voisivat käydä töissä
tai opiskella. Jos he saavat siirron, he yleensä pärjäävät hyvin muissa vankiloissa.
Tarkasteluaikana siirretyistä, ilmiannosta syytetyistä virolaisvangeista vain yksi
palautui toisesta vankilasta takaisin Helsingin vankilan pelkääjäosastolle.

Aineiston 142 vangista kahdeksan suomalaisvankia oli eristyksessä ilmianto-
epäilyjen takia. Suomalaisten vaitiolosäännöt ovat löyhemmät kuin virolaisten:
oman rikoksensa myöntänyttä vankia ei pidetä ilmiantajana. Ilmiantajiksi leimatut
suomalaisvangit olivat joko puhuneet muiden tekemisistä oikeudenkäynnin ai-
kana tai he olivat paljastaneet vankilan henkilökunnalle vankilan sisäiseen huume-
kauppaan liittyviä asioita. Esimerkiksi yksi vangeista “hiiltyi narkkeihin”, koska
häntä painostettiin salakuljettamaan huumeita vankilaan.

“Minulle annettiin tehtäväksi tuoda huumeita kun palaan lomilta! Mutta en sekoile
huumejuttuihin, koska en ole aikaisemminkaan niihin sekaantunut! Haluan, että loppuu
se huumeitten tulo tänne Sörkän vankilaan. En voi sietää huumevankeja, koska en
niitä itse käytä.”
(Vangin kirje vartiopäällikölle, kurinpitoilmoituksen liite.)

Aineiston suomalaiset ilmiantajat erosivat taustaltaan virolaisista ja venäläisistä.
Lähes kaikki ilmiantajiksi leimatut virolaiset ja venäläiset olivat ensimmäistä
kertaa suomalaisvankilassa tuomiota suorittavia huumekuriireja. He eivät itse
käyttäneet huumeita. Ne, jotka kuvasivat haastatteluissa yksityiskohtaisemmin
suhdettaan huumeiden salakuljetukseen, korostivat toimintansa tavoitteellisuutta.
He olivat mielestään vaikeissa yhteiskunnallisissa oloissa eteenpäin pyrkiviä yrit-

29 Tätä selittää myös se, että vangin uhkailijat ovat usein samassa oikeudenkäynnissä tuomittuja.
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täjiä pikemminkin kuin rikollisia. Yksi haastatteluista olikin sitä mieltä, ettei viro-
laisista huumeiden salakuljettajista tule olemaan pulaa: “Narvaan asti on miehiä
jonossa.”

Suomalaisista ilmiantajista suurin osa oli ainakin aiemmin käyttänyt huumeita.
Heidät oli tuomittu joko huumausainerikoksista tai väkivaltarikoksista. Toisin
kuin virolaiset, jotka yleensä löytävät rauhallisen paikan suorittaa tuomiota,
ilmiantajan leiman saaneet suomalaiset kiertävät usein osastolta toiselle ja van-
kilasta toiseen.

Riski- ja tarvearvion mukaan vanki oli ollut Jokelan vankilassa omasta pyynnös-
tä eristyksessä yli puoli vuotta. Siirrettiin suorittamaan tuomiota Helsingin van-
kilaan, johon ei kuitenkaan halunnut jäädä, koska pelkäsi velkojia. Sen lisäksi
“vasikointia alla”, kertonut oikeudenkäynnin aikana “mittavista huumausaine-
tekemisistään”. Vanki sai siirron Konnunsuon vankilaan, josta hänet kuitenkin
palautettiin Helsingin vankilaan. Asutettiin tulo-osastolta pelkääjäosastolle. Sieltä
siirrettiin  toiseen vankilaan. (Muihin vankiloihin siirretyt pelkääjäosaston van-
git, 30.6.2003-17.12.2004.) Suomalaiset ilmiantajat eivät yleensä voi asua pit-
kään edes Helsingin vankilan pelkääjäosastolla vaan heitä uhkaillaan sielläkin.
Asuntokorttien mukaan aineiston suomalaisista ilmiantajista neljä oli asunut
pelkääjäosastolla, mutta joutunut siirtymään joko toiselle eristysosastolle tai
toiseen vankilaan. Heidän asemalleen on kuvaavaa, ettei yksikään ilmiantajaksi
syytetty suomalainen vanki vapautunut tarkasteluaikana YP3-osastolta.

Halveksitut rikokset

Tehdyt rikokset ovat yksi tapa arvioida vangin paikkaa vankiyhteisössä (luku 3).
Huumeiden välitystä tai talousrikoksia pidetään arvossa, kun taas seksuaali-
rikokset ja naisiin tai lapsiin kohdistuvat väkivaltarikokset herättävät yleistä
halveksuntaa. Aineiston 142 vangista 20 hakeutui eristykseen tekemänsä rikok-
sen takia. Vangeista 15 oli tehnyt siveysrikoksen ja viisi väkivaltarikoksen. Van-
geista 18 suoritti osan tuomiostaan YP3-osastolla. Kuusi heistä myös vapautui
osastolta.

Kenttätyöjakson viimeisenä päivänä 17.12.2004 pelkääjäosaston vangeista noin
kolmannes oli osastolla tekemänsä rikoksen takia. Siveellisyysrikoksista tuomi-
tut voivat suorittaa koko tuomionsa YP3-osastolla. Toisinaan joku vangeista siir-
tyy avolaitokseen, psykiatriseen hoitoon tai Kuopion vankilan seksuaalirikollisille
suunnattuun STOP-ohjelmaan. Tarkastelujakson aikana Kuopion vankilaan lähti
YP3-osastolta kuitenkin vain kaksi vankia. Kuopion ja Helsingin vankiloiden
psykologien mukaan vankien vähäisen osallistumisen syynä ovat motivaation
puute ja haluttomuus käsitellä tehtyjä rikoksia. Usein myös vankien tuomiot
olivat kahdeksan kuukautta kestävän ohjelman läpiviemiseksi liian lyhyitä.
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Aineiston siveellisyysrikoksista tuomitut vangit eivät yleensä kärsineet päihde-
ongelmista. Heillä oli usein työhistoriaa takanaan ja he olivat muita vankeja
keskimääräistä iäkkäämpiä: aineiston siveellisyysrikoksista tuomittujen vankien
keski-ikä oli 46 vuotta. Ensikertalaisia oli vangeista 10 ja rikoksenuusijoita viisi.
Yleisesti ottaen vartijat pitivät siveellisyysrikoksista tuomittuja “helppoina van-
keina”. He eivät syyllisty kurinpidollisiin rikkomuksiin tai aiheuta ylimääräistä
työtä vaan “lusivat nätisti”.

Harvinaisempia rikoksia, joiden takia vangit asuivat tarkastelujakson aikana
eristysosastolla, olivat naisiin kohdistuneet väkivaltarikokset. Vanki, joka on tap-
panut “oman naisensa” eli vaimonsa tai naisystävänsä ei yleensä joudu muiden
vankien uhkailemaksi, jos pärjää sosiaalisesti vankiyhteisössä. Hyvin todennä-
köisesti pelkääjäosastolle painostetaan itselle tuntemattomia naisia pahoinpidellyt
vanki ja oman äitinsä surmannut vanki.

“Rikokseni syy on selvinnyt muille vangeille (äitini tappo). Kurssilla jolla olen jouduttiin
toinen vanki siirtämään muualle uhkaavan käytöksen vuoksi. Lisäksi kurssilla on
romaneja joiden mielipide rikoksestani on tullut selväksi sekä monta muuta vankia.
Ihmettelen miksi minut sijoitettiin tähän vankilaan koska jo mielentilassa muut vangit
sanoivat ainoan vaihtoehdon olevan suljettu osasto jos haluan selvitä ehjin nahoin. En
hakisi siirtoa ellen katsoisi siihen olevan aihetta. Täällä olevat vangit eivät suinkaan
ole niin tyhmiä että uhkailisivat vartijoiden tai muun henkilökunnan kuullen.”
(Ote vangin siirtoanomuksesta.)

Aineistossa on kolme rikoksen takia eristykseen hakeutunutta tummaihoista
ulkomaalaisvankia, jotka aloittivat tuomionsa suorittamisen muiden vankiloi-
den normaaliosastoilla. He joutuivat kuitenkin vaikeuksiin toisten vankien kanssa
huonojen sosiaalisten taitojensa vuoksi. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi tällöin Hel-
singin vankilan YP3-osasto.

Ihonväriltään sopimattomat

Etninen tausta voi vaikeuttaa huomattavasti vangin asemaa vankilassa (ks. Matin-
puro 2002, 188-191). Aineiston 142 eristykseen hakeutuneesta vangista etni-
seen vähemmistöön kuului 25. Heistä seitsemän oli alunperin kotoisin Afrikasta
tai Lähi-idästä. Romanivankeja aineistossa oli 18. Vähemmistöön kuuluminen ei
ollut yhdenkään vangin kohdalla ainoa syy, jonka takia vanki joutuu suoritta-
maan tuomiotaan Helsingin vankilan eristysosastolla. Se kuitenkin heikentää
vangin mahdollisuuksia menestyä vankilan sosiaalisissa hierarkioissa.

Vankien välisissä hierarkioissa heikoimmassa asemassa ovat ihonväriltään
tummimmat, joita halveksitaan “neekereinä”. Heidät sijoitetaan yleensä Kera-
van vankilaan. Osa vangeista ei kuitenkaan tule Keravan vankilassa toimeen
muiden vankien kanssa, jolloin heidät joudutaan siirtämään Helsingin vankilaan,
jossa ainoa mahdollinen asuinpaikka on eristysosasto.
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Ei tullut toimeen Keravalla. Vartijan mukaan asenneongelmia, uhittelee. Pinna palaa
helposti. Keravan apulaisjohtajan mukaan ei osannut erottaa omaa ja toisten omaa,
söi esimerkiksi toisten ruuat. Oli parasta lähettää pois, koska tilanteiden kärjistyessä
jotain olisi voinut tapahtua. Ei vankitovereiden lisäksi pärjännyt myöskään töissä, pisin
aika työpaikalla oli ollut 11 päivää, yleensä vaihtoi paikkaa viiden päivän välein.
(Pelkääjäosaston vangit, 17.12.2004.)

Sosiaalisilla taidoillaan vanki voi kompensoida etnistä taustaansa. Lähi-idästä tai
Aasiasta kotoisin olevat vangit voivat asua normaaliosastolla, varsinkin jos he
puhuvat suomea ja ovat sosiaalisesti kyvykkäitä. He ovat vankilassa samankal-
taisessa asemassa kuin romanit. Syntyperä määrittää heidän asemaansa, mutta
he voivat henkilökohtaisten ominaisuuksiensa avulla pärjätä hyvin. Sen sijaan
vankilan hierarkioissa negatiivisesti arvotettu ominaisuus, esimerkiksi sosiaali-
nen sopeutumattomuus, on erityisen suuri haitta, jos vanki kuuluu vähemmis-
töön. Vankiin suhtaudutaan kriittisemmin, jos hän ei kuulu valtaväestöön. Hä-
nen sosiaalinen sopimattomuutensa huomataan ja siihen puututaan kärkkäästi:
jos vanki ei käyttäydy muiden toivomalla tavalla, hänet häädetään osastolta.

Romanien väistely

Romanit päätyvät Helsingin vankilassa huomattavasti suomalaisvankeja toden-
näköisemmin jossain vaiheessa tuomiotaan pelkääjäosastolle tai omasta pyyn-
nöstä eristykseen. Aineiston 142 vangista romaneja oli 18. Heistä kuusi oli
eristysosastolla lyhyitä aikoja ja palasi sieltä vankilan normaaliosastolle. Romanit
poikkeavat muista vangeista siinä, että he liikkuvat sujuvammin pelkääjäosaston
ja muiden osastojen välillä. Pelkääjäosasto ei leimaa heitä, koska heidän ase-
mansa vankien välisissä sosiaalisissa hierarkioissa on lähtökohtaisesti valta-
väestöön kuuluvia vankeja heikompi.

Vankiloissa toistuu romaneille tyypillinen tapa hakeutua asumaan sukulaisten30

lähelle (Viljanen-Saira 1979, 142). Koska romanit etsiytyvät aktiivisesti osastoil-
le tai jopa toisiin vankiloihin, joissa asuu heidän tuttaviaan ja sukulaisiaan, he
liikkuvat vankilassa muita vankeja enemmän. Sen lisäksi riidoissa olevien
romanisukujen välttely voi pakottaa vangin vaihtamaan vankilaa31.

30 Romani voi valita kuuluvansa joko isänsä tai äitinsä puoleiseen sukuryhmään. Tavallisempaa on
valita isänpuoleinen sukuryhmä, mutta jos äidinpuoleinen sukuryhmä on henkilön tai muun yh-
teisön mielestä arvostetumpi, romani voi identifioitua siihen tai jonkun isovanhempansa suku-
ryhmään, vaikka se olisi eri ryhmä kuin se, johon henkilön vanhemmat lukeutuvat. (Ks. Viljanen-
Saira 1979, 143.) Vankilassa romanivankien sukulaisuuden tulkinnat riippuvat muista vankilassa
olevista romanivangeista. Henkilökunta luottaa yleensä romanien omaan käsitykseen heidän
sukulaisuudestaan. He käyttävät ilmauksia, kuten “ilmoittaa olevansa hänen veli” tai “sanoo ole-
vansa serkku”.
31 Sukujen väliset riidat ylläpitävät romanien asuma-alueiden välisiä rajoja jopa sukupolvien ajan.
Riidoissa olevien sukujen jäsenet välttävät tietoisesti toisiaan ja pysyttelevät oman sukunsa
asuttamilla paikkakunnilla. (Viljanen-Saira 1979, 142.)
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Helsingin vankilassa romaneilla on huomattavasti muita suomalaisia vähemmän
vaihtoehtoja valita selliosasto. Romanit asuvat yleensä joko läntisellä
yöselliosastolla, läntisellä selliosastolla tai pelkääjäosastolla (ks. luku 2). Esimer-
kiksi jäädessään kiinni huumeiden käytöstä vankilassa, romanit pyrkivät välttä-
mään pohjoista selliosastoa, koska muut vangit eivät hyväksy heidän asumistaan
siellä. Yksi vaihtoehto on silloin hakeutua omasta pyynnöstä eristykseen.

Samaan aikaan kun romanit välttelevät selliosastoja ja työpaikkoja, jonne muut
vangit eivät heitä halua, he myös kokeilevat pärjäämisensä rajoja. He voivat
pyrkiä osastoille tai työpaikkoihin, joihin heitä ei aiemmin ole hyväksytty. Tutki-
muksen tarkasteluaikana romanit vaihtoivat työpaikkaa piharyhmään, josta he
siirtyivät kirjapainoon. “Ensin tulee yksi, sitten toinen, ja kohta onkin samassa
työpaikassa koko heimo”, yksi työmestareista kuvaili.

Romanien liikkumisen tavat tekevät heistä muista vangeista poikkeavan ryh-
män. Pelkääjinä he eivät kuitenkaan ole yhtenäinen joukko. Romanit siirtyvät
omasta pyynnöstä eristykseen useista eri syistä. Yksi aineiston romanivangeista
halusi vältellä pohjoista selliosastoa, toinen tuli pelkääjäosastolle myymään huu-
meita, kolmas piti seuraa sukulaiselleen. Sen lisäksi romanivankien eristäytymi-
sen syyt ovat samoja kuin muidenkin vankien.

Haastateltu romanivanki kertoo olleensa pelkääjäosastolla monta kuukautta, koska
häntä oli painostettu tuomaan huumehivakka lomilta. Suomalaisvangit painostavat
hänen mukaansa myös romaneja. He esimerkiksi uhkailevat, että perheelle tapahtuu
jotain tai sukulaisille. Pelkääjäosastolta vanki muutti takaisin tavalliselle osastolle kun
“vain päätti niin”. Hän sanoi tulleensa välinpitämättömäksi. Ei ollut enää mitään väliä
saisiko hän turpiin tai kuolisiko, mutta ulos oli päästävä. “Mustalainen on tunteellinen,
ei se viihdy yksinään.”
(Vangin haastattelu, elokuu 2004.)

Romanit hakeutuvat eristykseen sekä tekemiensä rikosten, velkojen, huume-
kauppaan liittyvien ristiriitojen että sosiaalisten vaikeuksien takia. Seksuaalirikok-
sesta tuomittu romanivanki on paitsi suomalaisvankien, myös romanivankien
hyljeksimä. Vaikka osa romanivangeista palaakin pelkääjäosastolta tavalliselle
osastolle, kaikille se ei ole mahdollista. Yksi vaihtoehto on silloin vankilan vaih-
to. Tarkasteluaikana pelkääjäosastolta siirtyi toiseen vankilaan kuusi romania,
mutta vapautui vain kaksi.

Velkaantuminen

Velkaantuminen oli aineiston 142 vangista 25 vangin yksi eristykseen hakeutu-
misen syy.  Vanki voi velkaantua kahvin ja tupakan lainailulla tai pelaamalla. Ai-
neiston perusteella pelkääjävankien ehdottomasti yleisimmät velat ovat kui-
tenkin huumevelkoja. Velkojen ja huumekaupan sekä järjestäytyneiden
rikollisliigojen väliset yhteydet jäivät aineistossa usein epäselviksi. Vangit eivät
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mielellään puhu huumeveloista, eivätkä velkojistaan. Siksi on todennäköistä, että
niiden 21 vangin joukossa, joiden eristäytymiselle ei löytynyt syytä on myös
velkojen ja vankilan sisäisen huumekaupan takia eristykseen hakeutuneita van-
keja.

Vankilassa tyypillinen tapa velkaantua on huumeiden käyttö: vanki jättää osta-
mansa tai lainailemansa huumeet maksamatta. Vankien terveydenhuollon
selvitystyöryhmän mukaan vuonna 2003 huumausaineiden haitallisesta käytös-
tä tai huumeriippuvuudesta kärsi lähes puolet vangeista (Vankien terveyden-
huollon kehittäminen 2003). Terveydenhuollon henkilökunnan mukaan Helsin-
gin vankilassa noin neljäsosa vangeista on erittäin vaikeasti huumeriippuvaisia.
Näiden vankien tavoitteena on usein jatkaa huumeidenkäyttöä myös vankilassa,
ja he ovat erityisen alttiita velkaantumaan.

Vanki voi luvata tuoda huumeita vankilaan, mutta käyttääkin itse muilta vangeilta
saamillaan rahoilla hankkimansa aineet. Vankilaan huumeita salakuljettava vanki
voi myös jäädä kiinni palatessaan vankilaan. Molemmissa tapauksissa vanki saat-
taa velkaantua, ja hänen asemansa vankiyhteisössä vaikeutuu. Yksi mahdollinen
tapa pyrkiä ratkaisemaan tilanne on hakeutua eristykseen. (Tourunen 2000, 156.)

Tehtyjen haastattelujen perusteella velkoja voi maksaa vankilassa paitsi rahalla,
myös kahvipaketeilla, puhelinkorteilla, tupakalla tai muilla kanttiiniostoksilla. Riski-
ja tarvearvioiden ja kurinpitoilmoitusten mukaan jo parinkymmenen euron
maksamattomat velat saattoivat johtaa vankien väliseen uhkailuun ja painos-
tukseen. Velkoja perivä vanki voi huudella velalliselleen esimerkiksi sellin ikku-
nasta. Hän voi myös lähettää sanan toisen vangin välityksellä tai uhkailla kirjeit-
se. Vartiopäällikölle tehtyjen kurinpitoilmoitusten liitteenä oli seuraava kirje-
lappu:

“Kun pääset siviiliin kohtapuoliin, niin kun sanoit laittavas mulle rahaa, niin laita se
100 e todellakin heti, kun saat fatta massis, katsos me vielä kuitenkin nähdään ja
silloin ei oo kenelläkään kivaa, terveisin ystäväsi X.”

Vangit suhtautuvat yleensä uhkailuihin vakavasti, koska he ovat tietoisia siitä,
että velkansa maksamatta jättänyt vanki pahoinpidellään (Lipsonen 1997, 104).
Siksi rahat velkoihin yritetään järjestää, tarvittaessa sukulaisilta, puolisoilta ja
ystäviltä.

Vanki on huumeidenkäyttäjä, tuomittu ryöstöstä. Sanoo jääneensä edellisellä tuomiolla
velkaa, joten ei voi mennä normaaliosastolle. Puhelimessa vanki kertoi isälleen olevansa
velkaantunut: hän luetteli keiden kaikkien tileille pitäisi laittaa rahaa. Summat sadan
euron kieppeillä. Tilanne vankilassa tukala, joku oli “läppässyt jo”.
(Arestista ja tulo-osastolta muihin vankiloihin siirretyt ja vapautuneet pelkääjävangit,
17.4.2003-17.12.2004.)



85

Teoriassa on mahdollista, että velkansa maksanut vanki voi palata normaali-
osastolle. Tästä näkökulmasta YP3-osasto palvelee vankien keskinäistä kurinpitoa
toimimalla eräänlaisena vankilan sisäisenä karkotuspaikkana tai rangaistuso-
sastona. Aineiston 25 velkaantuneesta vangista kukaan ei kuitenkaan tarkastelu-
aikana palannut normaaliosastolle. Paluuta vaikeuttaa se, että eristykseen siir-
tymistä lykätään usein siihen saakka, että raha-asiat ovat täysin sekaisin. Vanki
on lainaillut rahaa useilta eri henkilöiltä, hän ei saa enää luottoa. Velkojen perin-
tä on voinut jo alkaa. Velkaantuneet vangit voivat hakea myös siirtoa toiseen
vankilaan. Usein he joutuvat kuitenkin siirtymään sieltäkin muualle. Monet vel-
kaantuneet päihteiden käyttäjät suorittavatkin tuomiotaan useissa eri vanki-
loissa.

Eroon huumekaupasta

Velkaantuneet vangit voivat myös pyrkiä eroon vankilan sisäisestä huumekau-
pasta. He ovat joko kieltäytyneet tuomasta vankilaan huumeita tai jääneet kiin-
ni huumeita tuodessaan. Aineiston 142 vangista 11 oli tiettävästi eristyksessä
näistä syistä. Kenttätyön perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että luku on liian
alhainen. Ilmiantajaksi leimautumisen pelon takia vangit ovat hyvin vastahakoi-
sia kertomaan huumeisiin liittyvistä ristiriidoista. Aineiston vangeista seitsemän
oli häädetty omalta osastoltaan, koska he eivät halunneet tuoda lomalta pala-
tessaan huumeita vankilaan. Asuntokortin muistiinpanojen mukaan osa heistä
ei ensin uskaltanut palata lomalta vankilaan. Palattuaan he siirtyivät suoraan
eristysosastolle.

Asuntokortin muistiinpanojen mukaan vanki lähti lomille, muttei palannut vankilaan.
Poliisi pidätti reilun kuukauden päästä ja palautti hänet vankilaan. Vanki ilmoitti
pelkäävänsä, pyysi päästä eristykseen. Vartijat kertoivat, että häntä oli painostettu
tuomaan hivakka vankilaan.
(Omasta pyynnöstä eristetyt arestissa ja tulo-osastolla, 17.12.2004.)

Vartija kertoo, kuinka sosiaalisesti hyvin pärjäävä vanki oli pyytänyt päästä
normaaliosastolta eristykseen aivan yllättäen. Hän oli kieltäytynyt tuomasta huumeita
taloon. “En ruvennut niiden pyöritykseen”, hän oli todennut.
(Kenttätyömuistiinpanot, joulukuu 2004.)

Vanki tuli pyytämään apua. Siviilistä oli aiemmin tullut tieto, että hänen on vietävä
huumehivakka vankilaan. Hän selitti, että “menneiden takia on pakko tuoda”. Vanki
kävi lomalla, mutta ei tuonut hivakkaa. Hänelle ilmoitettiin, että hänen pitää sitten
maksaa monta sataa euroa “tullimaksua”. Vangilla ei ollut rahaa. Hänet siirrettiin
välittömästi eristykseen.
(Pelkääjäosaston vangit, 17.12.2004.)
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Osastolta häädetyille seitsemälle vangille yhteistä oli, että he olivat hoitaneet
asiansa vankilassa hyvin. Heillä ei ollut “hankalan” tai sosiaalisesti sopeutumatto-
man vangin mainetta. Osa heistä käytti itse huumeita, mutta maltillisesti. Vai-
keimmin huumeriippuvaisia vankeja voi olla helpompi painostaa muuleiksi, mut-
ta he ovat huumeiden kuljettajiksi epäluotettavia ja liian ilmeisiä. Monilla huume-
riippuvaisilla vangeilla ei myöskään ole oikeutta lomailla. Hyvän muulin tausta ei
anna mitään vihjettä siitä, että hän kuljettaa huumeita vankilaan. Hän ei käytä
huumeita, eikä häntä ole tuomittu huumausainerikoksesta. Vankilassa hän on
käyttäytynyt moitteettomasti.

Terveydenhoitohenkilökunnan mukaan muuleiksi painostetut vangit ovat voi-
neet hakea suojelusta ja apua itseään vaikutusvaltaisemmalta vangilta. Heille on
voitu antaa huumeita “lahjaksi”. Takaisinmaksua vaadittaessa heillä ei ole ollut
rahaa. Velan maksamiseksi heitä on painostettu tuomaan huumeita vankilaan,
mutta huumeiden salakuljettaminen on tuntunut liian pelottavalta vaihtoehdol-
ta. Muuli ei hyödy taloudellisesti huumeiden kuljettamisesta ja kiinnijäämisestä
seuraa sekä etujen menetys vankilassa että velkaantuminen toimeksiantajalle.
Omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuneiden vankien joukossa on myös
huumausainetarkastuksissa kiinnijääneitä vankeja.

Vanki siirrettiin loman jälkeen rangaistusosastolle, hän oli tuonut lomalta huumeita.
Hakeutui pian omasta pyynnöstä arestiin. Henkilökunnalle vanki kertoi pelon syynä
olevan kiinnijäämisen: hivakassa oli 15 kpl Subutex 8 mg. Pelkääjäosastolla hän kertoi,
ettei hän oikeasti pelkää. Subutexit olivat omaan käyttöön, kaverin kanssa hankittu.
Hän sanoi, että jos jää kiinni huumeista, voi joskus jäädä velkaa. Tässä tapauksessa ei
kuitenkaan ollut niin. Riippuu vangista jääkö vanki velkaa. Jos vankia halutaan kiristää,
haaviin jääneet huumeet lasketaan velaksi.
(Pelkääjäosaston vangit, 17.12.2004.)

Aineiston vankien joukossa on myös niitä, jotka pyrkivät eroon vankilan sisäi-
sestä huumekaupasta, jotta eivät jatkaisi omaa päihteiden käyttöään. Irrottau-
tuminen huumeista on pitkä prosessi, joka kulkee usein monen retkahduksen
kautta. Paras paikka päästä huumeista eroon vankilassa on päihteetön osasto.
Osastolle pääsemistä voi kuitenkin joutua odottamaan ja monen retkahduksen
jälkeen sinne voi olla vaikea päästä (Tourunen & Perälä 2004, 77-78). Monet
vangit olivat sitä mieltä, että pelkääjäosastolla käytetään huumeita muita osas-
toja vähemmän. Se voi suojata päihteettömyyttä tavoittelevaa vankia. Esimer-
kiksi yksi haastatelluista vangeista totesi käyttävänsä huumeita pelkääjäosastolla
“kymmenen kertaa vähemmän” kuin normaaliosastolla.
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Häätö osastolta

Aineiston vangeista viisi häädettiin osastolta yllättäen. He eivät erottuneet muista
vangeista tekemiensä rikosten tai käytöksensä perusteella. Vankilassa he olivat
pärjänneet hyvin. Heidän eristäytymisensä yhtenä syynä oli vankilan tilan puute.
Vangilla saattoi olla yksityisselli, jonka joku toinen vanki halusi.

Henkilökunnan mukaan vanki oli suorittanut tuomiotaan läntisellä yöselliosastolla
rauhallisesti ja ongelmitta jo reilun parin vuoden ajan. Asuntokortissa vain yksi
kurinpitomerkintä: vanki kieltäytyi heinäkuussa 2004 virtsakokeesta. Joulukuussa 2004
häntä yhtäkkiä uhkailtiin osastolla. Vangilla oli oma selli. Muuta uhkailun syytä ei tullut
esille. Vartija saattoi vangin ripeästi pohjoisen selliosaston takaosaan, josta hänet
siirrettiin toiseen vankilaan.
(Pohjoisen selliosaston taka-osasta muihin vankiloihin siirretyt ja vapautuneet
pelkääjävangit 7.9.2004-17.12.2004.)

Toinen esille tullut osastolta häädön syy oli vangin työpaikka. Siivoojavangin eli
putsarin tehtävät ovat vankilassa haluttuja, koska siivoojilla on liikkumisen va-
pautta, jota muilla osaston vangeilla ei ole. Tätä vapautta vanki voi käyttää hy-
väksi myös vankilan sisäisen huumekaupan järjestelyssä.

“Tilanteeni on seuraava: olin putsarina osastolla ja eilen minut ajettiin sieltä pois. (Ei
vartijat). En tiedä miksi? En ole velkaa, en “vasikoinut” ym. En tiedä miksi? Yritin vain
“lusia” omaa tuomiotani. Eräät ihmiset vain tuli sanoo että sinä et ole enään putsari
ja jos et lähde pois niin käy huonosti, syytä että miksi näin on, en tiedä? Nyt minut
siirrettiin pohjosen 3:lle (pelkääjäosastolle) täällä oleminen on tosi ahdistavaa! Ja
koska en ole tehnyt kenellekkään mitään pahaa, niin mielestäni tämä on kohtuuton
rangaistus siitä että jotkut ihmiset haluavat määräillä muita.”
(Ote vangin siirtoanomuksesta.)

Ainoa häädettyjä vankeja yhdistävä tekijä näytti olevan se, että heillä oli joku
etuisuus, jonka huumekauppaa järjestelevät tai muuten vaikutusvaltaiset vangit
halusivat itselleen. Tilan puute vankilassa lisää yksityissellien kysyntää. Huume-
kaupan kannalta taas voi olla tärkeää saada mahdollisimman paljon muuleja sa-
malle osastolle. Vankien häätäminen osastolta liittyy todennäköisesti vankien
pyrkimyksiin maksimoida huumekaupan tuoma taloudellinen hyöty. Sen osoit-
taminen on kuitenkin vaikeaa. Esimerkiksi yksi vangeista, joka oli hyvin toden-
näköisesti häädetty osastolta, koska hän kieltäytyi tuomasta huumeita vanki-
laan, selitti häntä uhkailleen vangin olleen kateellinen: hänellä meni yksinkertai-
sesti liian hyvin. Ilmiantajaksi leimautumisen pelosta vangit keksivät uhkailulle
vaihtoehtoisia selityksiä.
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Jengiläisten pelko

Järjestäytyneiden rikollisryhmien väkivallan uhan takia omasta pyynnöstä
eristykseen hakeutui aineiston vangeista 17. Luku on todennäköisesti liian al-
hainen, koska vangit eivät mielellään puhu rikollisryhmiin liittyvistä asioista.
Huumekaupan, velkaantumisen tai ilmiantosyytösten takia eristykseen hakeu-
tuneet vangit voivat jättää kertomatta, että he ovat myös jengiläisten painostamia
ja uhkailemia.

Rikollisryhmien ulkoisten tunnusten, kuten nahkaliivien, käyttö on vankilassa
kielletty. Jengien läsnäolo näkyy kuitenkin vankilassa. Jengiläisillä on esimerkiksi
Helsingin vankilan ruokalassa oma pöytä. Jengien keskinäiset jännitteet on otet-
tava huomioon myös vankeja sijoiteltaessa (Hiltunen 1997, 42). Jengiläiset kart-
tavat toisten jengien hallitsemiksi koettuja vankiloita ja pyrkivät samoihin van-
kiloihin oman jengin jäsenten kanssa. Jengien väliset aselevot ja liittoutumat
sekä vankien vaihtumisen myötä jatkuvasti muuttuvat tilanteet vaikuttavat myös
vankien eristykseen hakeutumiseen.

Omasta pyynnöstä eristyksessä ollut vanki haki siirtoa toiseen vankilaan. Sijoittelu-
kokouksessa hän totesi: “Poikia on tullut taloon, pitää ottaa etäisyyttä, mun ei sovi
tänne jäädä”. Hän viittasi ilmeisesti kilpailevan jengin jäseniin. Vanki siirrettiin toiseen
vankilaan. Soitto vankilaan kertoo, että hän asuu normaaliosastolla ja käy töissä.
Vartijan mukaan vanki pärjää hyvin, koska oman jenginsä kanssa samassa talossa.
Vangin tullessa vankilaan “pojat tarjosivat sille ensimmäiset kanttiiniostokset, paikka
oli selvästi pedattu valmiiksi”.
(Arestista ja tulo-osastolta muihin vankiloihin siirretyt ja vapautuneet pelkääjävangit,
17.4.2003-17.12.2004.)

Jengiläisiä pelätään useista eri syistä. Omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvien
vankien joukossa on sekä jengeihin kuuluvia että muita vankeja. Jengiläinen voi
eristäytyä karttaakseen jengien välisiä ristiriitoja. Jengiin kuulumaton vanki taas
yleensä hakeutuu eristykseen, koska on riitautunut yksittäisen jengiläisen tai
koko jengin kanssa. Kyseessä saattaa olla myös tilanne, jossa vanki on riitautunut
oman jenginsä jäsenten kanssa tai pyrkii irtautumaan jengistä. Irtautuminen on
vaikeaa, lähtijöitä voi seurata vaino, jopa hengenvaara.

Vanki oli turvallisuussyistä  tulo-osastolla toimet kolme viikkoa. Sen jälkeen hänet
siirrettiin toiseen vankilaan. Joutunut toistuvasti siirtymään vankilasta toiseen. Riski- ja
tarvearvion mukaan on riidoissa jengiläisten kanssa: “Ei ollut suostunut heidän
juoksupojakseen ja tappeli kahden heidän jäsenensä kanssa. Kaikki saivat vammoja.
Tästä syystä häntä ja hänen perhettään uhkailtu. Kuului itse sittemmin kerhoon, joka
kilpailevan jengin support-kerho. Tästä ensin mainitut jengiläiset eivät myöskään
pitäneet. Nyt haluaa kaikista kerhoista eroon jo perheenkin takia.”
(Arestista ja tulo-osastolta muihin vankiloihin siirretyt ja vapautuneet pelkääjävangit,
17.4.2003-17.12.2004.)
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Aineiston perusteella jengiläisten takia eristykseen hakeutuneet vangit sijoite-
taan lähes aina muualle kuin YP3-osastolle. Aineiston 17 jengejä välttelevästä
vangista vain kaksi asui osastolla. YP3-osastolla voi entuudestaan asua vankeja,
joiden kanssa ei tulla toimeen. Paikkana se ei myöskään välttämättä ole turval-
linen. Vanki voi pelätä, että jengiläiset värväävät torpedon osastolle. Toisaalta
vanki voi myös kieltäytyä menemästä pelkääjäosastolle sen leimaavuuden takia.

Vanki sanoo, että “jos häntä ei siirretä pois vankilasta, hän menee tavalliselle osastolle”.
Hän kieltäytyy menemästä pelkääjäosastolle. “Mä en rupee vittu kiertelemään.”
Ilmoittaa myös, että “tulee kunnon tappelu, jos joudun meneen kerroksille, ja se vituttaa,
koska vaikuttaa tuomioon jos lähtee riehumaan”. Talossa on kuulemma “pyrkyreitä,
jotka tekee mitä vain että pääsisivät porukoihin”. Henkilökunnan mukaan kyseessä
on NBK:n kanssa riitaantuminen.
(Kenttätyömuistiinpanot, lokakuu 2004.)

Suurin osa eli kymmenen jengejä välttelevää vankia asui joko pohjoisen selli-
osaston takaosassa, arestissa tai tulo-osastolla. Heidän kokemastaan väkivallan
uhasta kertoo myös se, että usein heidät siirrettiin pikaisesti toiseen vankilaan.

Sosiaaliset vaikeudet

Aineiston vangeista lähes kolmanneksen eli 45 vangin eristäytymisen yhtenä
syynä näyttäytyivät erilaiset sosiaaliset ristiriidat ja vaikeudet. Yhtä vankia lu-
kuun ottamatta nämä syyt esiintyivät yhdessä jonkin tai joidenkin muiden tässä
luvussa kuvailtujen syiden kanssa. Vangit laskettiin mukaan tähän ryhmään joko
asuntokortissa tai riski- ja tarvearvioissa ilmitulleiden sosiaalisten vaikeuksien
vuoksi tai kun muut vangit tai henkilökunta olivat kiinnittäneet huomiota sii-
hen, ettei vanki tullut toimeen muiden kanssa.

Sosiaalisten vaikeuksien takia eristykseen hakeutuneista vangeista 9 ilmoitti
pelkäävänsä jotain tiettyä vankia, esimerkiksi vankilan “moraalinvartijaa” . Ylei-
sempää oli kuitenkin, että vangilla oli ylipäätään vaikeuksia tulla toimeen vanki-
yhteisössä. Aineistossa oli esimerkiksi 14 vankia, joiden vaikeudet johtuivat hä-
nen omasta aggressiivisuudestaan ja taipumuksestaan joutua tappeluihin. (Ks.
luku 5.) Vanki saattoi myös ärsyttää muita vankeja tai olla helposti hyväksi-
käytettävä.

Osa eristykseen hakeutuneista vangeista ei voi asua muualla kuin eristysosastolla.
Ongelmana ei ole vangin tekemä rikos, epäily ilmiannosta tai velkaantuminen.
Pikemminkin heidät on pakottanut eristykseen joukko vankien välisiin suhtei-
siin liittyviä tilanteellisia tekijöitä. Eristäytymisen syytä kysyttäessä vanki saattoi
vastata: “lähdin ennen kuin tuli lisää tuomiota”. Vanki viittaa tilanteeseen, jossa
vankien välisten ristiriitojen selvittämisen ainoa vaihtoehto olisi ollut väkivalta.
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Vangit toivat haastatteluissa usein esille, etteivät he puutu muiden vankien te-
kemisiin, “jokainen lusii oman kakkunsa”. Toisten käytöstä ja omituisuuksia pyri-
tään sietämään. Vankilan päivittäiset käytännöt ja tilanpuute vaativat kuitenkin
joustavuutta ja sosiaalisia taitoja. Pienetkin asiat muuttuvat tärkeiksi. Vanki, joka
syö toisten ruoat, etuilee jonoissa, pyrkii omimaan osaston television itselleen,
varastelee toisilta vangeilta tai tekee jotain muuta osaston vankien elämää häi-
ritsevää, joutuu nopeasti muiden epäsuosioon. Myöskään valittavista vangeista
ei pidetä.

Sosiaalinen sopimattomuus voi olla myös sosiaalista heikkoutta. Osa vangeista
joutuu muiden hyväksikäyttämäksi tavallisilla osastoilta. Heiltä viedään rahat,
tupakat ja tavarat. Lisäksi heitä voidaan painostaa tekemään erilaisia palveluksia,
esimerkiksi kuljettamaan huumeita. Nämä vangit voivat olla heikkolahjaisia tai
hyvin passiivisia. He makaavat vain sellissään, eikä mikään vankilan toiminta kiin-
nosta heitä.

“Väkivaltakäyttäytyminen tyypillistä, ei menesty tai kiinnostu edes vankilan toiminnoista,
ei kykene/halua tunnistaa/analysoida ongelmiaan, vetäytyy oman sellin suojaan.”
(Ote riski- ja tarvearviosta.)

Vartijoiden mukaan vanki on sosiaalisesti hyvin kyvytön, voi kävellä ovia päin, ei kuule
mitä hänelle sanotaan, “on puhutettavissa mihin vain”. (Pelkääjäosaston vangit
17.12.2004.)

Sosiaalisista syistä eristykseen hakeutuneet vangit saattoivat olla muiden vanki-
en silmissä myös moraalisesti kyseenalaisia. Vangin tilannetta vaikeutti huomat-
tavasti esimerkiksi se, että vanki tai hänen lähisukulaisensa oli ammatiltaan po-
liisi tai vanginvartija.

Mielenterveysongelmat

Mielenterveydelliset ongelmat on luokiteltu eristäytymisen syiksi niissä tapa-
uksissa, joissa häiriöt ovat olleet havaittavissa tai vanki itse on ilmoittanut niistä
kärsivänsä. Esimerkiksi harhoja näkevien ja toisia jatkuvasti aiheettomasti epäile-
vien, paranoidisesti käyttäytyvien vankien eristäytymisen syyksi on luettu mielen-
terveysongelmat. Aineiston 142 vangista 20 eristykseen hakeutumisen yhtenä
syynä olivat mielenterveysongelmat. Kuudella heistä mielenterveyteen liittyvät
ongelmat olivat eristäytymisen pääsyy. Useimmiten mielenterveysongelmat esiin-
tyivät muiden, erityisesti sosiaalisten vaikeuksien ohella.

Pelkääjäosastolla mielenterveysongelmat ilmenevät sekä sosiaalisina ongelmi-
na, pelkotiloina ja väkivaltaisena käytöksenä itseä kohtaan. Vangit saattavat
“mourottaa” sellissään ja kieltäytyä kanssakäymisestä muiden vankien kanssa.
Osa pelkääjäosaston vangeista ei osallistu muiden vankien kanssa esimerkiksi
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ulkoiluun. Nämä vangit voivat olla sitä mieltä, että paras paikka suorittaa tuo-
miota on osasto, jossa ovet ovat mahdollisimman paljon kiinni (Takala 2001,
14). He viettävät aikaa sellissä, usein makaillen tai nukkuen.

Asuntokortin muistiinpanojen mukaan vanki siirrettiin tulo-osastolta läntisen selliosaston
kolmanteen kerrokseen. Hän nukkui pommiin, eikä lähtenyt töihin. Hänet siirrettiin
pohjoiselle selliosastolle, jossa hän ilmoitti, ettei hänellä ollut työhaluja. Muutaman
päivän päästä hänet siirrettiin omasta pyynnöstä arestiin ja sieltä pelkääjäosastolle.
Yritimme jututtaa häntä, hän nukkui sellissä. Vartijoiden mukaan velkaantui pohjoisella
muutamassa päivässä, ainakin kahvi- ja tupakkavelkoja. Häntä hoidettiin Vantaan
vankilan psykiatrisella osastolla, josta hän palasi kolmen viikon päästä takaisin
pelkääjäosastolle.
(Pelkääjäosaston vangit 17.12.2004.)

Muista eristäytyvät tai erakoituvat vangit, jotka eivät kykene vankilan vaatimaan
sosiaaliseen kanssakäymiseen, on tunnistettu erityisen ongelmalliseksi ryhmäk-
si vankiloissa jo parikymmentä vuotta sitten (ks. Lång & Lamberg 1983, 2).
Vangit voivat viettää eristyksessä jopa vuosia ja heidän mielenterveysongelmansa
pikemminkin kärjistyvät kuin paranevat pitkien eristysjaksojen aikana. Vangin
ongelmat voivat olla sen luonteisia, ettei vanki voi asua edes pelkääjäosastolla,
jossa sellien ovet ovat päivittäin auki muutaman tunnin.

Tulo-osastolla pisimpään eristyksessä asunut vanki on erakoitunut täysin. Ennen kuin
hänet siirrettiin tulo-osastolle hän asui arestissa 9 kuukautta. Vartijan mukaan hän
“pelkää totaalisesti kaikkea”. Hän käy suihkussa kerran tai pari kuussa. Ei ulkoile.
Toinen vartija kertoo, että vangille viedään Hesari ja häntä yritetään jollain tavalla
pitää kiinni maailmassa, välillä patistetaan suihkuun. Keinot ovat kuitenkin vähissä.
Miehen paikka ei ole vankilassa. Asuntokortin mukaan hän oli pari vuotta sitten
kuukauden ajan hoidossa vankimielisairaalassa.
(Kenttätyömuistiinpanot, lokakuu 2004.)

Eristetty voi menettää todellisuudentajunsa, ajattelukyky heikkenee, ajan ja pai-
kan taju hämärtyy. Tila voi pahentua psykoottistasoiseksi vankilareaktioksi, jon-
ka seurauksena vanki käyttäytyy väkivaltaiseksi, vahingoittaa itseään esimerkik-
si viiltelemällä ranteitaan tai nielemällä vieraita esineitä (Lång & Lamberg 1983,
5). Omasta pyynnöstä eristettyjen vankien asuntokorttien muistiinpanoissa on
viitteitä psykoottisesta käyttäytymisestä.

6.9.2003 Yritti sytyttää vaahtomuovipatjan silpulla sellinsä tuleen -   eristetty
selliin klo 16.10.

2.2.2004 Tarkkailuun, sekoilee.
24.6.2004 Veti ventit, klinikalle, josta eristyksiin tarkkailuun.
24.7.2004 Itsetuhoajatuksia tai jotain, löi kahdesti harpilla vatsaansa.
9.9.2004 Arestiin, pelkotiloja, harhoja.
(Otteita pelkääjävankien asuntokorttien muistiinpanoista.)
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Pitkään jatkuva eristäminen ei korjaa yksilön heikkoja sosiaalisia kykyjä vaan
pikemminkin heikentää hänen mahdollisuuksiaan tulla toimeen itsensä ja tois-
ten kanssa. Eristäminen voi lisätä epäluuloa ja jopa vainoharhaista suhtautumis-
ta muihin vankeihin ja henkilökuntaan. Se voi pahentaa vangin kokemaa pelkoa
pikemminkin kuin lievittää sitä. Siksi pelkotiloista kärsivät myös vangit, jotka
eivät alun perin ole hakeutuneet eristykseen mielenterveydellisten ongelmien
takia.
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8. PELKÄÄJÄVANGIT JA VANKEINHOITO

Pelkääjävangit ovat suljetun vankilan heikoimmassa asemassa oleva vankiryhmä.
Siksi heidän kokemuksensa vankilasta eivät ole yleistettävissä. Muilla kuin
eristysosastolla asuvilla vangeilla on hyvin toisenlaisia kokemuksia vankilasta.
He opiskelevat, käyvät töissä tai erilaisilla kursseilla. Iltaisin he laittavat ruokaa
osaston muiden vankien kanssa, urheilevat, pesevät pyykkiä, lukevat, pelaavat
korttia tai katselevat televisiota.

Tässä raportissa on tarkoituksellisesti nostettu esiin vankiyhteisöön sopimatto-
mimpien vankien kokemukset. Pikemminkin kuin arkiseen sosiaaliseen kanssa-
käymiseen pelkääjävankien näkökulma kiinnittää huomion vankiyhteisöä
määrittäviin valtasuhteisiin, väkivaltaan ja sen uhkaan. Omasta pyynnöstä
eristettyjen vankien kannalta on olennaista, että suljetun vankilan hallitseva valta-
väestö määrittelee, ketkä ovat vankiyhteisön poikkeavia. Pelkääjävankeja ran-
gaistaan siitä, että he ovat rikkoneet tai kyseenalaistaneet muille vangeille tär-
keitä periaatteita tai tavoitteita. Rangaistus tulee näkyväksi vankilan arkisissa
käytännöissä, kun vankeja häädetään tavallisilta osastoilta eristysosastoille.

Vankilassa puhutaan “vankiryhmän tahdosta”, joka viittaa tilanteisiin, joissa van-
ki asutetaan muiden vankien mielestä väärälle osastolle, ja hänet painostetaan
tai uhkaillaan pois osastolta. Painostuksen ja uhkailun tavoitteena on vahvistaa
ja ylläpitää sekä yksittäisten osastojen että Helsingin vankilan mainetta. Moraa-
listen tavoitteiden ohella uhkailulla turvataan vaikutusvaltaisempien vankien
taloudellisia etuja. Vanki hyväksytään osastolle, jos hänestä on hyötyä. Vankia
voidaan käyttää esimerkiksi huumeiden salakuljetukseen tai hänen on makset-
tava asumisestaan tai työpaikastaan. Kenttätyön perusteella on vaikea arvioida,
kuinka yleistä tämä on. Varmuudella voi kuitenkin sanoa, että sitä tapahtuu.

Hallitseva pelko

Omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvien vankien näkökulmasta suljetussa
vankilassa hallitaan pelolla. Suurinta osaa pelkääjävangeista ei ole pahoinpidelty
vankilassa: vankien kokema uhka pikemminkin kuin ruumiillinen väkivalta on
saanut heidät siirtymään eristykseen. Tämän tutkimuksen perusteella vankien
välistä väkivaltaa ehkäisevät käytännöt ovat rauhoittaneet Helsingin vankilaa, ja
pahoinpitelyjä tapahtuu vankilassa aiempaa vähemmän. Näyttää kuitenkin siltä,
että vankien kokema pelko on lisääntynyt. Yksi syy vankien pelon lisääntymi-
seen on aiempaa ammattimaisempi ja järjestäytyneempi rikollisuus. Rikollisliigojen
jäsenet luovat ympärilleen väkivallan ja pelon ilmapiiriä, joka pakottaa vankeja
eristykseen.

Ammattimaisen rikollisuuden näkökulmasta ruumiillinen väkivalta näyttäytyy
suljetussa vankilassa kontrolloituna resurssina, jota käytetään harkiten. Se on
yksi syy siihen, että vankien uhkailu on huomattavasti tavanomaisempaa kuin



94

ruumiillinen väkivalta. Vaikutusvaltaisimmat vangit valitsevat väkivallan kohteet
tarkoin, ja ulkoistavat pahoinpitelyt tarvittaessa esimerkiksi torpedovangeille.

Sen sijaan vankiyhteisössä uhkailtujen vankien väkivaltainen käytös tai uhkailu
ei tyypillisesti ole kovin harkittua. Pahoinpitelyjen kohteet voivat olla sattuman-
varaisia, eikä väkivaltaiselle käytökselle välttämättä löydy muuta syytä kuin yri-
tys turvata oma asema. Omasta pyynnöstä eristettyjen vankien näkökulma kiin-
nittää huomion erilaisiin tapoihin käyttää vankien välistä väkivaltaa suljetussa
vankilassa. Vankien välistä väkivaltaa ja uhkailua tuottavat yhtä lailla vaikutusval-
taisten vankien moraaliset tai taloudelliset pyrkimykset kuin vankien kokema
pelko ja uhka.

Haasteellinen sijoittelu

Pelkääjävangit eroavat toisistaan sekä taustaltaan, käytökseltään että henkilö-
kohtaisilta ominaisuuksiltaan. Heidän joukossaan on päihderiippuvaisia ja
mielenterveysongelmaisia vankeja, joiden sijoittaminen vankilan toimintoihin
on vaikeaa. Kaikki omasta pyynnöstä eristykseen hakeutuvat vangit eivät kui-
tenkaan ole henkilökunnan näkökulmasta hankalia tai vaikeasti sijoitettavia. He
voivat toiseen vankilaan siirryttyään suorittaa tuomiota normaaliosastolla ja
käydä töissä. Esimerkiksi ilmiantajiksi leimatut virolaiset ovat pääsääntöisesti
pärjänneet muissa vankiloissa hyvin.

Pelkääjävangit eivät muodosta yhtenäistä joukkoa, ja he haastavat suljetun van-
kilan Ervin Goffmanin (1961, 6) määrittelemänä “totaalisena instituutiona”, jos-
sa vankeja kohdellaan samalla tavalla ja heidän oletetaan tekevän yhdessä sa-
moja asioita. Omasta pyynnöstä eristetyt vangit eivät kaipaa yhtenäistä
vankeinhoidollista otetta vaan pikemminkin osastoja, työpaikkoja ja kuntoutus
ohjelmia, jotka on suunnattu erilaisille vangeille.

Vankeinhoidolliselta kannalta ongelmallista on, että vankiyhteisö rajoittaa omasta
pyynnöstä eristettyjen vankien mahdollisuuksia vankilassa. Suljettujen vankiloi-
den yhä tärkeämpi tehtävä on turvata päihteetön ympäristö vangeille, jotka
haluavat pysyttäytyä erossa huumeista ja vankilan sisäisestä huumekaupasta.
Päihteettömiä osastoja on kuitenkin vankiloissa edelleen vähän, eikä niille pää-
sääntöisesti hyväksytä vankeja, joiden pyrkimyksenä on eristäytyä muusta vanki-
yhteisöstä. Esimerkiksi Helsingin vankilan päihteettömän osaston vangit eivät
suvaitse pelkääjävankeja osastolle. He haluavat säilyttää ja ylläpitää päihteettömän
osaston hyvän maineen ja erottautua vankiyhteisön halveksimista pelkääjä-van-
geista. (Tourunen & Perälä 2004, 54.)

Pelkääjävankien tilanteen helpottamiseksi erityisesti Britanniassa, mutta myös
esimerkiksi Australiassa on kokeiltu vankien välistä uhkailua ehkäiseviä toiminta-
ohjelmia (anti-bullying strategies) (Carter 2004). Suljetun vankilan arkisten
käytäntöjen näkökulmasta erilaisia ohjeistuksia on huomattavasti helpompi
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muotoilla kuin toteuttaa (Ruckenstein & Teppo 2004). Vankien väliset
eriarvoisuudet ja vallankäytön tavat ovat vakiintuneita, ja niiden horjuttaminen
edellyttää monien arkisten käytäntöjen perusteellista uudelleenarviointia. Hen-
kilökunnan on sitouduttava siihen, että vankien välisiä hierarkioita pyritään joh-
donmukaisesti purkamaan. Tämä edellyttää esimerkiksi sitä, että omasta pyyn-
nöstä eristykseen hakeutuvaa vankia ei automaattisesti eristettäisi vaan hänen
tilanteensa pyrittäisiin perinpohjaisesti selvittämään osastolla. Tarvittaessa van-
gin uhkailija siirrettäisiin pois osastolta. (Carter 2004.)

Vaihtoehtoinen tapa helpottaa omasta pyynnöstä eristettyjen vankien asemaa
on luoda uusia käytäntöjä, joiden lähtökohtana ovat pelkääjävankien väliset erot.
Se edellyttäisi joko yhä sisäisesti eriytyneempää vankilaa tai aiempaa
johdonmukaisempaa vankiloiden välistä työnjakoa, jossa eristetyille vangeille
suunnataan erilaisia osastoja, työpaikkoja tai päihde- ja kuntoutusohjelmia. Jos
pelkääjävankien määrä pysyy suljetuissa vankiloissa nykyisellään tai nousee en-
tisestään, heidän sijoitteluunsa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Olen-
naista omasta pyynnöstä eristettyjen vankien kannalta on, ettei yksikään vanki,
joka kykenee osallistumaan vankilan toimintoihin joutuisi suorittamaan tuo-
miotaan toimettomana ja muista eristettynä.



96

SUMMARY

The power relations between prisoners and the fear of violence in closed
prison.

The so-called fearful prisoners have become a more and more prominent part
of the everyday life of Finnish closed prisons. An increasing number of prisoners
have requested to be placed in isolation for the term of their sentence, and
prisons have to arrange special wards or other secure places for them. This
research report “The power relations between prisoners and the fear of violence
in closed prison” describes the fearful prisoners’ views on the exercise of
power, the violence, and the threat of violence between prisoners especially in
Helsinki Prison.

The research material included the accommodation cards used in prison, the
risk and needs assessments made of the prisoners, the transfer applications
written by the prisoners, and the disciplinary reports passed to the chief officer.
In addition, interviews with the prisoners and the personnel and observations
made inside the prison were used in the research. The varied material provided
data on 142 fearful prisoners who were serving their sentences in Helsinki
Prison between 17 April 2003 and 17 December 2004.

In Helsinki Prison, approximately every eighth prisoner requested to be placed
in isolation at some stage of their sentences during the research period. The
status and the amount of fearful prisoners vary between prisons. Factors effecting
them include both the prisoners allocated in the prison and the facilities provided
in the prison. An exceptionally large number of prisoners convicted of drug
offences are allocated in Helsinki Prison and it reflects on the fearful prisoners’
state of affairs. In Helsinki Prison, a typical reason for isolation of ones own
request is, one way or another, connected with either drug use or drug traffic.

About two-thirds of the fearful prisoners had clearly one main reason for
wanting to be isolated, a one-third had several reasons. Prisoners requested to
be placed in isolation due to accusations of being an informer, crimes they had
committed, ethnic background, fear of gang members, and drug debts. A prisoner
can also end up in a special ward because of the prison’s internal drug traffic,
social difficulties, or mental problems. Prisoners isolated of their own will are
typically useless or even harmful to the community of prisoners either in a
moral or financial sense and, thus, other prisoners want to be separated from
them by pressuring them to go to the least respected wards of the prison.

The pressure put on fearful prisoners is chiefly threatening, and, according to
the research, physical violence between prisoners has not increased in Helsinki
Prison in the last few years. Prisoners requesting to be isolated of their own
will are controlled rather by fear than by physical violence. The transfers of
fearful prisoners from wards to isolation or to other prisons indicate that
threats have forced them to act the way the prisoners pressuring them have
wished. In the everyday practices of prison, the conflicts and inequality between
prisoners stand out concretely when prisoners are requesting to be placed in
safer wards.
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LIITE 1.

Tiedot 142 omasta pyynnöstä eristykseen hakeutu-
neesta vangista, aikavälillä 17.4.2003-17.12.2004

1 Huumausainerikoksesta tuomittu vanki, puhui oikeudenkäynnin aikana. Hen-
kilökunnan mukaan “pelkäsi muita kuollakseen”.

2 Huumausainerikoksesta tuomittu venäläinen kuriiri, myönsi oikeudessa ri-
koksensa.

3 Huumausainerikoksesta tuomittu virolainen kuriiri, kertoi oikeudenkäynnis-
sä “omista ja muiden tekemisistä”.

4 Huumausainerikoksesta tuomittu virolainen kuriiri, jota pahoinpideltiin osas-
tolla ennen kuin hän siirtyi eristykseen. On todennäköisesti puhunut oikeu-
denkäynnissä tai hänen väitetään puhuneen.

5 Huumausainerikoksesta tuomittu virolainen kuriiri, pelkää toisia virolaisia,
on ilmeisesti puhunut oikeudenkäynnin aikana.

6 Huumausainerikoksesta tuomittu vanki, tunnisti rikoskumppaninsa oikeu-
denkäynnin aikana, virolaiset ovat uhkailleet. Vankilassa ongelmia myös
romanivankien kanssa.

7 Huumausainerikoksesta tuomittu virolainen kuriiri, puhunut oikeudenkäyn-
nin aikana. Siirrettiin toiseen vankilaan, mutta häntä uhkailtiin sielläkin ja hä-
net jouduttiin palauttamaan takaisin Helsingin vankilaan.

8 Huumausainerikoksesta tuomittu virolainen kuriiri, jota toinen virolainen
väittää ilmiantajaksi. Syytös on ilmeisesti perätön. Riski- ja tarvearvion mu-
kaan kiistänyt oikeudenkäynnissä kaiken.

9 Huumausainerikoksesta tuomittu vanki, jonka “isot pojat” lähettivät pois osas-
tolta luettuaan oikeudenkäyntipöytäkirjat. Riski- ja tarvearvion mukaan yrit-
tää päästä eroon huumausaineiden käytöstä.

10Huumausainerikoksesta tuomittu venäläinen kuriiri, myönsi rikoksensa
esitutkinnassa mutta kielsi oikeudenkäynnissä. Henkilökunnan mukaan vangilla
sosiaalisia vaikeuksia, luonteeltaan arka.

11Huumausainerikoksesta tuomittu entinen huumeiden käyttäjä ja välittäjä, ker-
toi oikeudenkäynnin aikana “mittavista huumausainetekemisistään”. Vanki pel-
kää myös velkojia, suorittanut tuomiotaan useissa eri vankiloissa.

12Vangin eristäytymisen syynä sekä sosiaaliset vaikeudet että mielenterveys-
ongelmat, kärsii paniikkihäiriöstä. Kertoi henkilökunnalle vankilan sisäisestä
huumekaupasta, koska sanoi “hiiltyneensä narkkeihin”.

13Huumausainerikoksesta tuomittu vanki, jota muut vangit ovat syyttäneet
“tuomion puhumisesta toiselle vangille”. Ilminantosyytösten takia ei voinut
olla päihteettömällä osastolla kuin pari tuntia. Siirrettiin toiseen vankilaan.

14Huumausainerikoksesta tuomittu venäläinen kuriiri, myöntänyt rikoksensa
oikeudessa. Vangilla myös sosiaalisia vaikeuksia, mahdollisesti tullut seksuaa-
lisesti hyväksikäytetyksi. Osastolla eristäytyi muista, viilteli itseään.
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15Huumausainerikoksesta tuomittu vanki, ilmeisesti puhunut oikeudenkäyn-
nissä, riitaantunut myös jengiläisten kanssa. Huumeiden käyttäjä, joka on suo-
rittanut tuomiotaan useissa eri vankiloissa.

16Nuoren naisen murhayrityksestä tuomittu vanki. Joutunut hakeutumaan
eristykseen myös toisessa vankilassa.

17Useiden naisten pahoinpitelyistä tuomittu vanki, suorittanut tuomiota
pelkääjäosastolla.

18Äidin taposta tuomittu vanki, ei pärjännyt toisessa vankilassa, palautettiin
Helsingin vankilaan.

19Siveellisyysrikoksesta tuomittu vanki, raiskannut useita naisia, ollut vankilas-
sa useita kertoja.

20Siveellisyysrikoksesta tuomittu vanki, suorittanut tuomiota pelkääjäosastolla.
21Siveellisyysrikoksesta tuomittu vanki, raiskannut useita naisia, ollut vankilas-

sa useita kertoja.
22Siveellisyysrikoksesta tuomittu afrikkalaissyntyinen vanki, raiskannut useita

naisia, ei menestynyt toisessa vankilassa, sijoitettiin Helsingin vankilaan.
23Lapseen kohdistuvasta siveellisyysrikoksesta tuomittu vanki, suoritti tuomiota

pelkääjäosastolla ennen kuin hänet siirrettiin toiseen vankilaan.
24Naisystävänsä taposta tuomittu vanki. Pelkää yksittäistä vankia, vankilassa

tunnettua “kurinpitäjää”. Suorittanut tuomiota pelkääjäosastolla.
25Lapseen kohdistuvasta siveellisyysrikoksesta tuomittu vanki, ollut vankilassa

useita kertoja. Tunnetaan vankilassa “piintyneenä pedofiilinä”.
26Siveellisyysrikoksesta tuomittu vanki, siirretty Kuopion vankilan STOP-oh-

jelmaan.
27Sivellisyysrikoksesta tuomittu afrikkalaissyntyinen vanki, suorittanut tuomiota

pelkääjäosastolla.
28Siveellisyysrikoksesta tuomittu vanki, siirretty Kuopion vankilan STOP-oh-

jelmaan.
29Siveellisyysrikoksesta tuomittu vanki, suorittanut tuomiota pelkääjäosastolla.
30Siveellisyysrikoksesta tuomittu vanki, ollut useita kertoja vankilassa, yleensä

eristysosastolla. Vanki kärsinyt peloista ja asuntokortin mukaan käyttäytynyt
toistuvasti sopimattomasti, esimerkiksi haistatellut vartijoille.

31Lapseen kohdistuvasta siveellisyysrikoksesta tuomittu afrikkalaissyntyinen van-
ki. Vaikeuksia muiden vankien kanssa. Tuomion aikana pelännyt, kätkenyt
metalliputken selliinsä, josta kurinpitokäsittely. Helsingin vankilassa suoritta-
nut tuomiota sekä arestissa että pelkääjäosastolla.

32Siveellisyysrikoksesta tuomittu vanki, joka suoritti tuomionsa loppuun Hel-
singin vankilassa käytyään Kuopion vankilan STOP-ohjelman.

33Siveellisyysrikoksesta tuomittu vanki, suorittanut tuomiota pelkääjäosastolla.
34Arabitaustainen vanki, joka tuomittu vaimonsa pahoinpitelyistä. Sosiaalisia

vaikeuksia, ärsytti käytöksellään muita vankeja, lyötiin useita kertoja. Suoritti
tuomiotaan useissa vankiloissa.

35Siveellisyysrikoksesta tuomittu romanivanki. Toiset vangit epäilleet häntä myös
vankilan huumekuvioista puhumisesta. Suorittanut tuomiota pelkääjäosastolla.
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36Omaisuusrikoksesta tuomittu afrikkalaissyntyinen vanki, joka yritettiin van-
kilassa pahoinpidellä. Puolusti itseään onnistuneesti, siirrettiin toiseen vanki-
laan.

37Nuori henkirikoksesta tuomittu romanivanki, jolla sosiaalisia vaikeuksia. Hen-
kilökunnan mukaan muut vangit käyttävät hyväkseen, aggressiivinen, “ei osaa
lusia”, pidetään “vankeinhoidollisena ongelmana”. Saanut useita kurinpito-
rangaistuksia huumeiden käytöstä, todennäköisesti myös huumevelkoja. Suo-
rittanut tuomiota useissa eri vankiloissa.

38Romanivanki, jolla ristiriitoja sekä muiden vankien että henkilökunnan kans-
sa. Saanut useita kurinpitorangaistuksia huumeiden käytöstä.

39Romanivanki, jolla ongelmia sekä alkoholin että huumeiden kanssa, velkaan-
tunut. Lisäksi sosiaalisia vaikeuksia, käyttäytynyt väkivaltaisesti muita vankeja
kohtaan, “murjoi kämppäkaverinsa”.

40Huumausainerikoksesta tuomittu afrikkalaissyntyinen vanki, joka palautet-
tiin Keravan vankilasta Helsingin vankilaan. Ärsytti muita käytöksellään, söi
esimerkiksi muiden vankien ruoat.

41Väkivaltarikoksesta tuomittu arabitaustainen vanki. Palautettiin Keravan van-
kilasta Helsingin vankilaan, koska tappeli toisen ulkomaalaisvangin kanssa.

42Romanivanki, jolla on mielenterveysongelmia. Asuntokortin mukaan niellyt
partakoneenteriä ja yrittänyt polttaa sellinsä.

43Romanivanki, joka ei tule toimeen tavallisilla osastoilla. Tapellut toistuvasti ja
uhkaillut muita vankeja. Kertoi joutuneensa tönityksi ja puukotetuksi tulo-
osaston päädyssä. Vartijan mukaan pahoinpitelysyytökset keksittyjä: vanki
viilteli itseään. Suorittanut tuomiota pelkääjäosastolla.

44Velkaantunut romanivanki, useita kurinpitokäsittelyjä huumeiden käytöstä.
Suorittanut tuomiota useissa eri vankiloissa.

45Romanivanki, joka uhkaillut toistuvasti muita vankeja. Suorittanut tuomiota
useissa eri vankiloissa.

46Romanivanki, jolla vaikeuksia muiden vankien, myös romanien kanssa. Useita
kurinpitokäsittelyjä sopimattoman käytöksen ja huumeidenkäytön takia.

47Huumeita käyttävä vanki, joka velkaantunut jo edellisellä tuomiolla. Tuomittu
omaisuusrikoksista, joilla rahoittanut omaa huumeidenkäyttöään. On pyrki-
nyt eroon aineista, mutta retkahtanut toistuvasti.

48Vanki siirtyi tuomionsa viimeiseksi viikoksi arestiin, syynä todennäköisesti
velat. Haastateltaessa sanoi haluavansa rauhoittua ennen vapautumista. Van-
hempi, hiljainen ja syrjäänvetäytyvä mies.

49Velkaantunut päihteiden käyttäjä, saanut useita kurinpitorangaistuksia huu-
meiden käytöstä. Suorittanut tuomiota useissa eri vankiloissa.

50Velkaantunut päihteiden käyttäjä, jolla sosiaalisia vaikeuksia. Henkilökunnan
mukaan “vietävissä”, “ei mieti tekojensa seurauksia”. Nieli partankoneenteriä
kaksi päivää ennen vapautumistaan.

51Velkaantunut päihteiden käyttäjä, joka on ainakin ajoittain pyrkinyt hallitse-
maan muita vankeja. Perinyt huumevelkoja vankilassa toimimalla torpedona.
Joutunut myös itse pakoilemaan velkojen perijöitä.
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52Velkaantunut päihteiden käyttäjä, jolta toiset vangit kiristäneet hänelle mää-
rättyjä lääkkeitä. Myös itse “kukkoillut ja pomotellut muita vankeja”, toimi-
nut torpedona. On toistuvasti tuonut esille halunsa irrottautua huumeiden-
käytöstä, oli aiemmalla tuomiolla päihteettömällä osastolla.

53Velkaantunut päihteiden käyttäjä, saanut useita kurinpitorangaistuksia huu-
meiden käytöstä. Suorittanut tuomiota useissa eri vankiloissa.

54Velkaantunut päihteiden käyttäjä, henkilökunta kuvailee “vetämättömäksi”.
Toiseen vankilaan siirron jälkeen asunut normaaliosastolla.

55Velkaantunut päihteiden käyttäjä, kurinpitorangaistuksia huumeiden käytös-
tä. Yrittää päästä huumeista eroon.

56Velkaantunut päihteiden käyttäjä, jäi kiinni huumeiden salakuljetuksesta van-
kilaan.

57Velkaantunut virolainen huumekuriiri, “venäläinen perijä on perässä”. Riski-
ja tarvearvion mukaan vanki ei käytä huumeita. Siirtynyt toistuvasti vankilas-
ta toiseen.

58Velkaantunut päihteiden käyttäjä, jolla riski- ja tarvearvion mukaan vihamie-
hiä vankilassa. Yrittää päästä eroon huumeista, on ollut päihteettömällä osas-
tolla.

59Velkaantunut virolainen päihteiden käyttäjä, suorittanut tuomiota pelkääjä-
osastolla.

60Velkaantunut päihteiden käyttäjä. On suorittanut useita vankeustuomiota,
mutta ei henkilökunnan mukaan ole koskaan ollut tavallisella osastolla.

61Velkaantunut päihteiden käyttäjä, jäi kiinni huumeiden salakuljetuksesta van-
kilaan, hakeutui eristykseen.

62Velkaantunut päihteiden käyttäjä, jota pidetään sekä väkivaltaisena että sosi-
aalisesti kyvyttömänä, “kävelee päin ovia”. Pelkääjäosastolla “vetämätön”, nuk-
kuu päivät. Ollut hoidossa Vantaan vankilan psykiatrisella osastolla.

63Vanki kieltäytyi tuomasta huumeita vankilaan, hakeutui eristykseen.
64Vanki kieltäytyi tuomasta huumeita vankilaan, hakeutui eristykseen, myös

huumevelkoja. Pyrkinyt eroon huumeista, ollut päihteettömällä osastolla, mutta
retkahtanut toistuvasti.

65Entinen huumeiden käyttäjä ja välittäjä, joka todennäköisesti kieltäytyi
tuomasta huumeita vankilaan, häädettiin pois osastolta.

66Vaimonsa taposta tuomittu vanki, joka yrittää päästä irti huumeista. Asunto-
kortin mukaan ollut itsetuhoinen, pelkääjäosaston henkilökunnan mukaan
“hermot kuosissa”.

67Henkirikoksesta tuomittu vanki, joka kieltäytyi tuomasta huumeita vanki-
laan. Ennen eristykseen hakeutumista kävi lomilla säännöllisesti, pärjäsi van-
kilassa hyvin.

68Vankia “vaadittiin muuliksi”, hän kieltäytyi. Siirrettiin toiseen vankilaan, jossa
hakenut päihteettömälle osastolle.

69Huumeiden välityksestä tuomittu käyttäjä, pyrkii eroon huumeiden käytös-
tä. On kuitenkin retkahtanut toistuvasti ja joutunut ulos päihteettömiltä
osastoilta.
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70Huumeiden välityksestä tuomittu käyttäjä, pyrkii eroon huumeiden käytös-
tä.

71Välttää jengiläisiä, häädettiin osastolta valtataistelun seurauksena. Suoritti tuo-
mionsa loppuun vankilan tulo-osastolla.

72Välttää jengiläisiä, häädettiin osastolta valtataistelun seurauksena. Jäi kiinni
salakuljettaessaan huumeita vankilaan.

73Vanhempi vanki, jonka ensimmäinen vankilatuomio yli 30 vuotta sitten. Saa-
nut kurinpitorangaistuksia huumeiden käytöstä. Painostettiin tuomaan lo-
malta huumeita vankilaan, vanki ei palannut lomalta. Reilun kuukauden kulut-
tua poliisi pidätti ja toi hänet takaisin vankilaan. Vanki hakeutui eristysosastolle.

74Välttää tietyn jengin jäseniä, koska kilpailevan jengin koejäsen. Toiminut
torpedona, pahoinpidellyt toisen vangin. Myös häntä itseään puukotettiin.
Käyttää huumeita. Siirrettiin toiseen vankilaan, jossa pärjää hyvin.

75Huumausainerikoksesta tuomittu vanki, joka välttää jengiläisiä. Oli lyöty osas-
tolla, jonka jälkeen hakeutui eristykseen. Vankia painostettiin tuomaan huu-
meita vankilaan. Hän selitti, ettei “alkanut niiden pyöritykseen”.

76Ilmoittanut pelkäävänsä jengiläisiä, koska ollut kilpailevan jengin jäsen. Suo-
rittanut tuomiota useissa eri vankiloissa, joutunut siirtymään muualle toistu-
vasti. Riski- ja tarvearvion mukaan “haluaa kaikista kerhoista eroon jo
perheenkin takia”.

77Vanki pelkää jengiläisiä, siirrettiin toiseen vankilaan. Hän pahoinpiteli toisen
vangin ja hänet palautettiin Helsingin vankilaan.

78Petoksista tuomittu vanki, jolla mielenterveysongelmia, ollut hoidossa vanki-
mielisairaalassa. Pelkää jengejä, mahdollisesti huumekauppaan liittyviä ristirii-
toja, käyttää myös itse huumeita.

79Petoksista lukuisia kertoja tuomittu vanki, joka pelkää jengiläisiä. Ristiriitoja
myös muiden vankien kanssa. Henkilökunta tuntee miehen hyvin, “armoitet-
tu petosmies: aikansa kun tekee petoksia, ne kolahtavat myös vankitovereihin”.
Suorittanut tuomiota useissa eri vankiloissa, mutta joutunut toistuvasti siir-
tymään muualle. Yritti asua Helsingin vankilassa tavallisella osastolla, mutta
hänet häädettiin osastolta reilun kuukauden päästä.

80Huumausainerikoksesta tuomittu vanki, joka on ilmoittanut “pelkäävänsä lii-
gaa”. Riski- ja tarvearvion mukaan pyrkii eroon huumeidenkäytöstä. Ollut
päihteettömällä osastolla.

81Murhasta tuomittu vanki, jota pidetään aggressiivisena ja arvaamattomana.
Kahnauksia “jonkin suuren ryhmittymän kanssa”. Kertoo, että siviilikaveri
“selvittää tilanteen”. Selvittely ei onnistu, hänet pahoinpidellään. Siirretään
toiseen vankilaan, jossa ongelmia henkilökunnan kanssa, palautetaan Helsin-
gin vankilaan.

82Lyhyttä tuomiota suorittava vanki kertoi vankilaan tullessaan olevansa pa-
hoissa ongelmissa jengiläisten kanssa. Muut vangit kuulivat hänen uhkailevan
vaimoaan puhelimessa: siitä seurasi lisää vaikeuksia. Vanki siirrettiin toiseen
vankilaan, jossa hän on asunut normaaliosastolla.
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83Vanki pelkää jengejä, teki ilmeisesti epäonnistuneen “palveluksen” jengiläisille.
Henkilökunta kuvailee vankia “helposti hyväksikäytettäväksi”. Vangilla myös
mielenterveysongelmia.

84Huumausainerikoksesta tuomittu vanki, joka on riski- ja tarvearvion mu-
kaan “riidoissa motoristien kanssa”. Suorittanut koko tuomion pelkääjäosas-
tolla.

85Ryöstöstä tuomittu vanki, joka pelkää jengiläisiä. Ilmeisesti velkaantunut, käyt-
tää huumeita. Suorittanut tuomiota useissa eri vankiloissa. Henkilökunta luon-
nehtii “vankeinhoidolliseksi ongelmaksi”, joutuu vaikeuksiin kaikkialla. Pelkää
myös yhtä tiettyä vankia Helsingin vankilassa. Kieltäytyi menemästä pelkääjä-
osastolle ja oli sijoitettuna arestiin. Kolmen kuukauden kuluttua suostui
muuttamaan pelkääjäosastolle.

86Vanki pelkää tiettyä vankia, jota ei ole nimennyt. Siirtyi ennen vapautumistaan
omasta pyynnöstä arestiin, koska “pinna kireällä”. Hänet tunnetaan vankilas-
sa aggressiivisena ja hermostuneena miehenä.

87Vanki pelkää tiettyä vankia, kärsii myös mielenterveysongelmista. Vapautui
Vantaan vankilan psykiatriselta osastolta.

88Omaisuusrikoksista tuomittu vanki, joka kertoi eristäytymisensä syyksi “osas-
tolle tulleen vangin, jonka kanssa on oletettavissa ongelmia”. Vanki on
huumeidenkäyttäjä, joka yrittää irti aineista. Ollut päihteettömällä osastolla,
mutta retkahtanut.

89Omaisuusrikoksista tuomittu vanki, välttää yhtä tiettyä vankia, jota ei ole
nimennyt. Saanut kurinpitorangaistuksia huumeidenkäytöstä.

90Vanki pelkää häntä pahoinpidellyttä vankia. Suorittanut tuomiota useissa eri
vankiloissa.

91Murhasta tuomittu vanki, joka pelkää häntä uhkaillutta rikostoveriaan. Mie-
lenterveysongelmia, yrittänyt itsemurhaa.

92Väkivaltarikoksesta tuomittu vanki kehuskeli toiselle vangille tekemällään
“oharilla”. Vangin kaveri kuuli kehuskelun, ja vanki häädettiin osastolta. Siir-
rettiin toiseen vankilaan, jossa ollut sijoitettuna päihteettömälle osastolle.

93Väkivaltarikoksesta tuomittu vanki pelkää vankia, jonka kanssa ongelmia jo
ennen vankilatuomiota.

94Aggressiivisena uhkailijana tunnettu vanki, avoimesti homoseksuaali. Ollut
sijoitettuna useille eri eristysosastoille, käyttää huumeita.

95Virolainen huumekuriiri, joka tappeli muiden vankien kanssa. Hänen kerrot-
tiin olevan homoseksuaali.

96Omaisuusrikoksista tuomittu vanki, joka pahoinpiteli toisen vangin. Ilmeises-
ti pelkää kostoa.

97Vanki pelkää jengiläisten kostoa, koska pahoinpiteli heistä yhden. Hän riitelee
ja uhkailee osaston muita vankeja, “pinna palaa helposti”. Myös mielenterve-
ysongelmia, harhoja.

98Lukuisia kertoja vankilassa ollut vanki tappelee ja velkaantuu toistuvasti, hen-
kilökunnan mukaan “kova käyttäjä”. Viime aikoina ollut ongelmia erityisesti
romanivankien kanssa.
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99 Vangilla sosiaalisia vaikeuksia, käy muiden vankien hermoille. Lähisukulainen
vanginvartija. Käyttäjä, joka pyrkii aineista eroon.

100 Vangilla sosiaalisia vaikeuksia, häädettiin tavalliselta osastolta. Henkilö
kunnan mukaan “valittaja, joka käy muiden hermoille”. Siirretty toiseen
vankilaan.

101 Omaisuusrikoksesta tuomittu vanki, joka henkilökunnan mukaan “erit-
täin pahasti huumekoukussa”. Vangilla sosiaalisia vaikeuksia:
“heikkolahjainen, täysin muiden vietävissä, reppana”. Lyhyen tuomion ai-
kana ollut sijoitettuna kuuteen eri vankilaan. Todennäköisesti velkaantu-
nut.

102 Omaisuusrikoksista tuomittu vanki, joka kertoi vartijalle pelkäävänsä
jengiläisiä. Siirrettiin Helsingin vankilaan, koska käyttäytyi toisessa vanki
lassa väkivaltaisesti muita vankeja kohtaan.

103 Venäläinen huumekuriiri, josta kerrottiin, että hän oli toiminut joskus
miliisinä. Toisessa vankilassa asunut normaaliosastolla.

104 Vanki on erakoitunut selliinsä, ei poistu sieltä juuri koskaan. Henkilökun-
nan mukaan “pelkää totaalisesti kaikkea”.

105 Vangilla velkoja ja mielenterveysongelmia, erityisesti harhoja. Siirretty
vankimielisairaalaan.

106 Vangilla mielenterveysongelmia, harhoja. Siirretty toiseen vankilaan, jos
sa myös pelkääjäosastolla.

107 Vangilla sekä mielenterveysongelmia että sosiaalisia ongelmia, tappeli ruo-
kalassa. Siirretty Vantaan vankilan psykiatriselle osastolle. Käyttää päihteitä.

108 Väkivaltarikoksesta tuomittu ulkomaalaisvanki, puhui ainoastaan omaa
äidinkieltään, jota ei vankilassa osannut kukaan. Sijoitettiin
pelkääjäosastolle, jonne ei vartijoiden mukaan kuulunut. Häiritsi muita
vankeja, “huusi ja kiljui kaikki yöt”, viilteli itseään. Siirrettiin vanki
mielisairaalaan.

109 Vangilla mielenterveysongelmia, ajoittain vainoharhainen, kuulee ääniä.
Myös sosiaalisia ongelmia, ei henkilökunnan mukaan pärjää kenenkään
kanssa. Käyttää päihteitä, uhkaillut toistuvasti muita vankeja.

110 Vangilla mielenterveysongelmia, jotka ilmenevät harhoina. Lisäksi sosiaa-
lisia vaikeuksia, tapellut toistuvasti muiden vankien kanssa. Siirretty toi-

seen vankilaan, jossa käynyt normaalisti töissä.
111 Omaisuusrikoksista tuomittu vanki, todennäköisesti velkaantunut. Käyt-

tää päihteitä, on pyrkinyt niistä eroon. Ajoittain vainoharhainen.
112 Mielenterveysongelmista kärsivä vanki, ollut toistuvasti hoidossa. Vapau-

tui vankilasta ja kuoli pian sen jälkeen, vartijoiden mukaan huumeiden
yliannostukseen.

113 Vanki häädettiin läntiseltä yöselliosastolta. Syynä ainakin se, että hänellä
oli oma selli.

114 Vanki häädettiin läntiseltä yöselliosastolta, siirrettiin toiseen vankilaan.
Palautettiin Helsingin vankilaan, koska toi lomalta huumehivakan.

115 Virolainen vanki häädettiin läntiseltä yöselliosastolta. Syynä ainakin se,
että hänellä oli oma selli.
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116 Väkivaltarikoksesta tuomittu vanki, siirrettiin toiseen vankilaan. Ei tietoa
eristäytymisen syistä.

117 Huumausainerikoksesta tuomittu vietnamilainen, ei tietoa eristäytymi-
sen syistä.

118 Törkeästä pahoinpitelystä tuomittu romani, ei tietoa eristäytymisen syistä.
119 Huumausainerikoksesta tuomittu vanki, siirretty toiseen vankilaan. Ei tie-

toa eristäytymisen syistä.
120 Omaisuusrikoksesta tuomittu romanivanki, ei tietoa eristäytymisen syis-

tä. Yhtenä syynä eristykseen hakeutumiseen todennäköisesti se, että van-
kilan tulo-osasto täynnä, eikä vanki uskaltanut asua pohjoisen selliosaston
toisessa kerroksessa.

121 Henkirikoksesta tuomittu romanivanki, siirrettiin pian toiseen vankilaan.
Ei tietoa eristäytymisen syistä, mahdollisesti romanien välisiä riitoja.

122 Muusta rikoksesta tuomittu ulkomaalaisvanki, siirrettiin toiseen vanki-
laan. Ei tietoa eristäytymisen syistä.

123 Venäläinen väkivaltarikoksesta tuomittu vanki, ei tietoa eristäytymisen
syistä.

124 Huumausainerikoksesta tuomittu vanki, pahoinpidelty toisessa vankilas-
sa. Ei tietoa eristäytymisen syistä.

125 Vankia pahoinpidelty Helsingin vankilassa. Syytä ei tiedetä, eikä vanki “näh-
nyt kunnolla lyöjäänsä”. Siirrettiin toiseen vankilaan, jäi kiinni tuodessaan
huumeita vankilaan. Palautettiin Helsingin vankilaan.

126 Huumausainerikoksesta tuomittu erittäin huonokuntoinen vanki, sairas-
taa syöpää. Muita eristäytymisen syitä kuin terveydentila ei tiedossa.

127 Tapon yrityksestä tuomittu vanki, vartijoiden mukaan makasi sellissä, ei
syönyt. Siirrettiin toiseen vankilaan. Ei tietoa eristäytymisen syistä.

128 Omaisuusrikoksesta tuomittu vanki, ei tietoa eristäytymisen syistä.
129 Huumausainerikoksesta tuomittu vanki, oli sijoitettuna pelkääjäosastolle

vajaan kuukauden ennen kuin siirrettiin toiseen vankilaan. Ei tietoa eris-
täytymisen syistä.

130 Omaisuusrikoksesta tuomittu venäläisvanki, ei tietoa eristäytymisen syistä.
131 Huumausainerikoksesta tuomittu vanki, ei tietoa eristäytymisen syistä.
132 Vanki oli ennen vapautumistaan vajaan kuukauden ajan omasta pyynnös-

tä eristyksessä Helsingin vankilassa, ei tietoa eristäytymisen syistä.
133 Murhasta tuomittu vanki vapautui pelkääjäosastolta. Vartijat epäilivät, et-

tei hän ollut “varsinainen pelkääjä”, koska hän liikkui ja ulkoili aktiivisesti.
Muita eristäytymisen syitä ei tiedossa.

134 Huumausainerikoksesta tuomittu vanki, ei tietoa eristäytymisen syistä.
135 Huumausainerikoksesta tuomittu vanki, ei tietoa eristäytymisen syistä.
136 Huumausainerikoksesta tuomittu vanki, ei tietoa eristäytymisen syistä.
137 Pelkääjäosastolla väliaikaisesti asunut romanivanki. Ei tietoa miksi

pelkääjäosastolla.
138 Pelkääjäosastolla väliaikaisesti asunut romanivanki. Piti osastolla seuraa

veljelleen.
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139 Pelkääjäosastolla väliaikaisesti asunut romanivanki. Piti osastolla seuraa
serkulleen.

140 Pelkääjäosastolla väliaikaisesti asunut romanivanki. Ei tietoa miksi
pelkääjäosastolla.

141 Pelkääjäosastolla väliaikaisesti asunut romanivanki. Yhtenä eristäytymi-
sen syynä mielenterveysongelmat: viilteli itseään osastolla asuessaan. Muita
eristäytymisen syitä ei tiedossa.

142 Pelkääjäosastolla väliaikaisesti asunut romanivanki.Vanki ei halunnut tul-
la sijoitetuksi pohjoiselle selliosastolle.
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LIITE 2.

Pelkääjäosaston eli YP3:n päiväjärjestys
kenttätyöjakson aikana.

MAANANTAI
Klo 07:20 Osasto avataan

Aamiainen, jaetaan selleihin
Aamutoimet, lääkkeet

Klo 08:00 Osasto suljetaan
Klo 09:10 - 10:10 Ulkoilu
Klo 10:00 - 10:30 Kirjasto
Klo 10:30 Lounas, jaetaan selleihin
Klo 12:15 - 13:00 Kanttiini
Klo 13:15 - 14:50 Työtoiminta / ryhmät
Klo 15:10 Osasto avataan

Päivällinen, jaetaan selleihin
Iltatoimet, lääkkeet ja posti
Soitot

Klo 16.45 Osasto suljetaan

TIIS TAI - TORS TAI
Klo 07:20 Osasto avataan

Aamiainen, jaetaan selleihin
Aamutoimet, lääkkeet

Klo 08:00 Osasto suljetaan
Klo 09:10 - 10:10 Ulkoilu
Klo 10:30 Lounas, jaetaan selleihin
Klo 12:15 - 14:50 Työtoiminta / ryhmät
Klo 15:10 Osasto avataan

Päivällinen, jaetaan selleihin
Iltatoimet, lääkkeet ja posti
Soitot

Klo 16:45 Osasto suljetaan
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P ERJANTAI
Klo 07:20 Osasto avataan

Aamiainen, jaetaan selleihin
Aamutoimet, lääkkeet

Klo 08:00 Osasto suljetaan
Klo 09:10 - 10:10 Ulkoilu
Klo 10:30 Lounas, jaetaan selleihin
Klo 12:15 - 13:15 sauna ja narikka
Klo 14:10 Osasto avataan

Päivällinen, jaetaan selleihin
Iltatoimet, lääkkeet ja posti
Soitot

Klo 15:45 Osasto suljetaan

LAUANTAI, S UNNUNTAI JA ARKIP YHÄT
Klo 08:20 Osasto avataan

Aamiainen, jaetaan selleihin
Aamutoimet, lääkkeet

Klo 09:30 Osasto suljetaan
Klo 09:30 - 10:15 Tapaamiset
Klo 12:45 - 13:45 Ulkoilu
Klo 14:10 Osasto avataan

Päivällinen, jaetaan selleihin
Iltatoiminta, lääkkeet ja posti

Klo 15:30 Osasto suljetaan


