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 Työpajat järjestettiin Turun vankilassa naisvangeille kahdelle eri 

ryhmälle, joista molemmat kokoontuivat kolmesti marraskuussa 

2017. Työpajat tavoittivat kaikkiaan 8 naisvankia 

 Ryhmissä kerättiin naisvankien kokemuksia ja ajatuksia 

rangaistusajalta, käsiteltiin sukupuolen merkitystä vankeusaikana 

sekä vapautumiseen liittyviä ajatuksia ja tuen tarpeita 

 Tavoitteena oli naisvankien osallisuuden vahvistaminen, 

vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ja palveluiden 

kehittäminen 

 Osallistujien toive oli, että työpajan kautta he saisivat äänensä 

kuuluville ja pääsisivät omalta osaltaan vaikuttamaan 

tulevaisuudessa naisvankien aseman parantamiseen 

rangaistusaikana ja vapautumisen jälkeen  

 Saatujen tuotosten pohjalta järjestettiin työpaja Turun vankilassa 

naisvankien kanssa työskenteleville. Henkilökunta käsitteli niitä 

teemoja, joita vankien työpajoista nousi. 

 



Naisvangin hyvinvointi 

 

Perhesuhteiden tukeminen 

 

Vapautumista tukevat 

palvelut 

 
 



”Joskus turvallisuus menee ihmisten hyvinvoinnin edelle eikä ajatella sitä, että 

hyvinvointikin vaikuttaa turvallisuuteen” 

Perehdytys sääntöihin  

 Työpajaan osallistuneet vangit kertoivat ymmärtävänsä useimpia sääntöjä ja niiden perustelun 

korkean turvaluokituksen vankilalla 

 Halu toimia sääntöjen mukaisesti, sosiaalinen paine käyttäytyä oikein 

 Sääntörikkomuksia koettiin tulevan ”turhasta”, kun ei oltu saanut kunnollisia ohjeita osastolle 

tullessa 

 Onnistumisen kokemuksia tarvitaan: ”Henkilökunnan tuki olisi tärkeää. Joskus pienikin sana voi 

voimaannuttaa ja tuoda hyvän mielen.” 

Henkilökunnan työpaja:  

 Tulotilanteissa perehdytyksen arvioitiin olevan hyvä (vartijat hoitavat) => mitä tietoa vangit 

jäävät kaipaamaan? => Tarvittaisiinko kertaus tulotilanteen jälkeen? Uutta tietoa tulee paljon 

kerralla 

 Kirjallinen perehdytyslomake toimitetaan myös ohjaajille ja työnjohtajille, jotta töiden ohessa 

pystyy vankien kysymyksiin vastaamaan paremmin 

 Nähtiin tärkeänä laatia tietopaketti vangeille, kuka työntekijä hoitaa mitäkin tehtäviä ja vangin 

asioita 



Asioiden hidas eteneminen, vastauksen saaminen, päätösten 

läpinäkymättömyys sekä perustelujen puuttuminen 

 On vaikeaa korjata omaa toimintaa, kun ei tiedä, mihin tehty päätös tai sanktio 

perustuu tai kun ei saa tietää, mitä toiminnalta odotetaan 

 Vangit toivoivat, että heidän äänensä pääsisi kirjauksissa, kuten rangaistusajan 

suunnitelmassa, viranomaisen kirjauksen rinnalle näkyväksi.  

Terveydenhoitoon pääsy hidasta  

 Gynekologille ja mammografiaan pääsyn kerrottiin kestävän useita kuukausia 

Kuukautiset  

 Kivunlievitystä ei aina saa  

 särkylääkekäytäntö koettiin Turussa järkevänä: ei tarvitse käyttää saamiaan lääkkeitä 

tietyn ajan sisällä, kuten joissain vankiloissa 

 Kuukautiset saattavat huonolla tuurilla osua joka kerta perhetapaamiseen, 

toivottiin lääkkeellisen siirtämisen mahdollisuutta 

 

 



Seulojen hienovaraisuus 

 Kylpytakki päällä voi joutua odottamaan kauan, jos ei ole pissahätä.  

 Kuukautisten aikana odottelu ja näytteenotto koettiin hankalana ja 

sotkuisena 

 olisi hyvä, jos tamponeja olisi saatavilla  

 Itsensä näkeminen peilistä ja vartijan vieressä katsominen koettiin 

nöyryyttävänä 

Henkilökunnan työpaja: 

 Vangit ohjeistetaan paremmin seulojen otossa mm. pyytämään tamponeja, 

sillä niitä kyllä saatavilla 

 



Tavaroiden tarkastus 

 Naiset kertoivat ymmärtävänsä ratsioiden tarpeellisuuden, mutta toteutustapa 

koettiin nöyryyttävänä ja toivottiin hienovaraisuutta 

 Selliin mennessä omien tavaroiden näkeminen pengottuina ja sekoitettuina on 

verrattavissa kodin murtoon liittyvään tunteeseen 

 Erityisesti alusvaatteiden tarkastuksen kerrottiin olevan noloa, koettiin, että 

olisi parempi, jos sen tekisi naisvartija 

 Takavarikoiduista tavaroista nähtiin tärkeänä saada tieto, etenkin jos siitä 

seuraa merkintä 

mahdollisuus tulla omassa asiassaan kuulluksi 

Henkilökunnan työpaja:  

 Tarkastuksissa pyritään aina siistimään tarkastuksesta aiheutuneet jäljet. Sellien 

runsas tavaramäärä vaikeuttaa tarkastuksia ja vaikuttaa siisteyteen, mutta 

tarvittaisiin: 

 Henkilökunnalle riittävästi resursseja, jotta tavarat ehditään laittamaan tarkasti takaisin 

paikoilleen 

 

 



Liikunta 

 Turun palloilusali koettiin hyvänä, mutta naisten vähäisen määrän vuoksi 

joukkuelajeja on vaikea pelata 

 Kuntosali on suunniteltu miehille, aerobisia laitteita toivotaan uusittavaksi 

 Kurssimuotoisesti jooga, zumba, kahvakuula olleet pidettyjä 

 Ulkoilu: piha-alueella ei ole tekemistä eikä sadekatosta. Tulisi olla mahdollisuus 

päästä puolen tunnin jälkeen halutessaan pois. 

Henkilökunnan työpaja: 

 Vankien hakeminen puolen tunnin ulkoilun jälkeen on resurssikysymys, koska 5 

eri ryhmää naisia ja käytäväaika varattava siirtymisiin (aikaa ei tarpeeksi 

käytettävissä) 

 Naisten ulkoilupihalle olisi hyvä saada katos ja wc, kuten miehilläkin on, mutta 

tarvittaisiin: 

 Vankilan johtajan päätös 

 

 



Ruoka 

 Naiset kertoivat ruoan olevan rasvaista ja raskasta eikä tarjolla ole tarpeeksi 

salaatteja ja keittoja => lihominen ja itsetunto 

 Ruoanlaittoryhmät nähtiin tarpeellisina, koska kaikki naiset eivät osaa laittaa 

ruokaa 

Henkilökunnan työpaja:  

 Ruoan ravintosisältö on laskettu tarkasti, voisiko tunnesyöminen olla osana 

painonnousua? Ehkä ruokalan ruoka ei itsessään lihota? 

 Yhteistyö Leijona Cateringin kanssa mahdollisesti tulossa, ehkä sen myötä tulee lisää 

vaihtoehtoja? 

 Suljetulla osastolla on oma ruokaryhmänsä 

 Ruokaryhmien järjestäminen hankalaa työnaisille, koska sopivaa aikaa on vaikea 

järjestää 

 Työnaisien päivään kuuluvat ruoat, lisäisikö iltaruoanlaittoryhmän järjestäminen 

painonnousua? 

 

 



Hiustenvärjäys ja kauneudenhoito osana naiseutta 

 Itsestä huolehtiminen koettiin Turun vankilassa vaikeana 

 Hiustenvärjäys on Turun vankilassa turvallisuussyistä kielletty ja aiemmin värjättyjen hiusten 

juurikasvua ei saa piiloon 

 Vangit kertoivat kokevansa, että heiltä viedään kaikki oma ja laitostumisen myötä myös 

ulkonäkö ja hygienia unohtuvat 

 Henkilökunnan näkeminen meikattuina ja hiukset värjättyinä muistuttaa oman ulkonäön 

huolehtimisen tarpeesta ja vaikuttaa itsetuntoon ja mielialaan 

 

Henkilökunnan työpaja: 

 Itsestä huolehtimisen mahdollisuus nähtiin vaikuttavan positiivisesti vangin itsetuntoon ja 

lisäävän hyvinvointia 

 Arvioitiin, että henkilökunnan voimin voitaisiin järjestää hyvinvointipäivä pitkäaikaisvangeille 

puolen vuoden välein (ohjatusti hiustenhoito, värjäys, kynsienlaitto, kasvonaamiot ym.), mutta 

tarvittaisiin: 

 Johtajan/apulaisjohtajan päätös  

 Lupa tuoda osastolle kynsilakkoja ja hiusvärejä 

 



Kanttiini 

 Hygienia- ja kauneudenhoitotuotteet (hiustenhoitoaine, kosteusvoide) vievät naisilta 

enemmän rahaa kuin miehillä  

 Tuotteet koettiin kalliina ja väärän tilauksen vaihtaminen mahdottomana 

 Kanttiinissa haluttaisiin päästä käymään paikan päällä 

 

Henkilökunnan työpaja: 

 Nähtiin tärkeänä ja arvioitiin tuovan vaihtelua naisvankien rutiineihin, vähentää 

tuotteiden vaihtamisen tarvetta ja tuo tasa-arvoa nais- ja miesvankien välille (työmiehet ja 

nuoret pääsevät kanttiiniin) 

 Arvioitiin, että kerran kuukaudessa vanki voisi päästä itse kanttiiniin ostoksille, mutta 

tarvittaisiin: 

 Vankilan johtajan päätös 

 Kanttiinin lisää resursseja (naisia 5 eri ryhmää) 

 Vankien päiväohjelmaan muutoksen 

 



Vähemmistökulttuurien huomiointi  

 Oman kulttuurin vahvistaminen koettiin tärkeänä 

Kielitaidottomuus 

 Ryhmäläiset nostivat esiin huolen kielitaidottomien yksin jäämisestä 

vankeusaikana 

 



Yhteydenpito lapseen  

 Huoli lapsen hyvinvoinnista voi olla suuri 

 Puheaika koettiin kalliina suhteessa palkkaan ja operaattoreiden yleiseen 

hinnoitteluun 

 Toivottiin, että vankila tarjoaisi mahdollisuuden soittaa lapselle viikoittain, ettei 

yhteydenpito lapseen esty sen vuoksi, ettei vangilla ole rahaa puheaikaan 

 Skypetapaamisesta ei työpajoissa ollut kokemuksia 

Henkilökunnan työpaja: 

 Yhteydenpidon varmistaminen lapseen nähtiin henkilökunnankin mielestä 

olevan tärkeää 

 Mietittiin, että osaltaan myös se, mihin vanki rahansa käyttää, on 

valintakysymys 

 Sosiaalityöntekijältä voi anoa tukea puheaikaan 

 Puheaikaa pidettiin samoin kalliina, mutta ei tiedetty kuka pystyy vaikuttamaan 

ja mihin se  perustuu => muutos nähtäisiin hyödyllisenä 

 

 



Tietojen vaihto vankiloiden välillä 

 Vankilasta toiseen siirtyessä naiset kertoivat saattavansa joutua toimittamaan 

uudet selvitykset perhesuhteista niiden todentamiseksi, vaikka ovat tavanneet 

samoja perheenjäseniä saman rangaistusajan aikana toisessa vankilassa 

 Käytäntö saattaa aiheuttaa pitkiäkin taukoja tapaamisiin 

 

Henkilökunnan työpaja: 

 Nähtiin tarpeellisena kertoa vangeille syyt, miksi tietojen vaihto vankiloiden 

välillä ei ole itsestäänselvyys perhetapaamisiin liittyen 

 Lisätään vankien ymmärrystä 

 Vastuu nähtiin kuuluvan luontevasti sosiaalityöntekijälle ja erityisohjaajalle 

 

 



Perhe voimavaroja ja hyvinvointia lisäävänä 

 Työpajaan osallistuneista moni koki perhesuhteiden vankeusaikana 

vahvistuneen 

 Toisaalta pitkän rangaistuksen aikana ero oli joissain tapauksissa parisuhteen 

ylläpitämistä helpompi ratkaisu: kirjeissä ja puhelimessa syntyviä 

väärinkäsityksiä on vaikea selvittää 

 Perhetapaamisten koettiin tukevan äitiyttä 

 Tapaamisilta toivottiin säännöllisyyttä, yön yli tapaamisia ja ettei tarvitsisi 

valita miehen ja lapsen välillä 

 

Henkilökunnan työpaja: 

 Ovatko naisvangit tietoisia valvottujen tapaamisten mahdollisuudesta? 

 Koska naisia on vähemmän, voisivat he käyttää valvottua tapaamista 40min kerran 

viikossa 

 Valvotuissa tapaamisissa aikuiset eivät saa koskea toisiaan 

 

 

 



”Rangaistus vie naiseuden, koska naisvangit eivät täytä yhteiskunnan odotuksia. 

Kun nainen tulee vankilaan, sinne joutuu myös äiti, tytär, sisko. Vankilassa ollut 

nainen kärsii vankeusajasta myös siviilissä: kaikki tuomitsevat eikä voi olla enää 

hyvä äiti.” 

Äitiyden vahvistaminen 

 Keskusteluja sosiaalityöntekijän kanssa vanhemmuuden tukemiseksi (mitä on 

sopivaa puhua lapsen ikä huomioiden) koettiin olevan riittävästi saatavilla 

 Työpajassa toivottiin äiti-lapsi-ryhmiä, kuten iseillekin järjestetään  

 Yhteydenpito lapseen monimuotoista: puhelimitse, kirjein ja tapaamalla 

Henkilökunnan työpaja: 

 Sosiaalityön tiimi otti tehtäväkseen viedä äiti-lapsi ryhmiä eteenpäin, esim. 

vanhemmuusteemainen ryhmä, joillain kerroilla lapset mukana 

 Arvioitiin, että toimisi vaihtoehtona perhetapaamisille 

 Lapset puheeksi –keskustelut ja satukirjaprojekti ovat olleet toimivia ja niitä 

jatketaan 

 

 



Kohdatuksi tuleminen 

 Erityistä kiitosta työpajoissa annettiin päihdetyöntekijän, työtoiminnan 

ohjaajien, psykologin ja sosiaalityöntekijän kohtaamistaidoista 

 Kokemus nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta  

 Uuden oppiminen 

 Vanhemmuuden tukeminen 

 Positiivinen palaute ja onnistumisen tunne tärkeää 

Henkilökunnan työpaja: 

 Jatkossakin vangit tullaan kohtaamaan yksilöinä 

 Jatketaan hyvää työtä, sillä vangit ovat kertoneet, että pystyvät luottamaan 

Turun vankilan henkilökuntaan ja sääntöihin 

 Huomioidaan henkilökunnan koulutus ja sopivuus työhön 

 Työntekijän toiminta on hänen itsensä vastuulla, mutta jokainen vastaa samalla 

myös esimiehelleen ja työkavereilleen 

 



”Olisi hyvä saada mahdollisuus hyödyntää vankeusaika, jotta yhteiskuntaan 

palaaminen olisi helpompaa.”  

Vankeusajan hyödyntäminen  

 Työnteko oli työpajaan osallistuneille tärkeää  

 Toivottiin kehitettävän työssäoppimista ja ammatilliseen koulutukseen valmistavaa, 

kuten puutarhanhoito, siivous, keittiötyö, kokoonpano, suutari, kauneudenhoitoala 

 Vaikkei koko tutkintoa voisi suljetussa vankilassa suorittaakaan, niin työllistävään 

ammattiin johtavien tutkintojen teoriaosuuden suorittaminen koettiin tuovan 

mielekkyyttä 

Henkilökunnan työpaja: 

 Vangilla voi olla suppea käsitys siitä, mitä ammatteja voisi opiskella => lisätään 

tietoutta eri ammateista => kehitetään koulutusmahdollisuuksia 

 Opinnollistaminen etenee Risen kautta => uusia käytäntöjä ja hyväksiluettavia 

kokonaisuuksia kehitetään oppilaitosten kanssa  

 Vastuuhenkilöinä opinto-ohjaaja, apulaisjohtaja ja työnjohtajat 

 Varmistetaan, että oppilaitoksia riittää yhteistyöhön myös tulevaisuudessa 

 Mistä tilat naisten oppisopimuskoulutuksiin? 

 

 



Toimijuuden tukeminen vankeusaikana 

 Naiset kertoivat kokevansa epäjohdonmukaisuutta siinä, että omatoimisuutta ei katsota hyvällä 

vankeusaikana, mutta vapautuessa sitä edellytetään 

 Omaa selviytymistä pitkän vankeusajan aikana kerrottiin heikentävän laitostuminen, 

epäonnistumisen ja huonommuuden tunteet  

 Avovankilan ja koevapauden koettiin tukevan vapautumista 

 Henkilöllisyystodistuksen uusimiseen, pankkiasioiden hoitamiseen ja velkaselvittelyyn kokivat 

tarvitsevansa tukea 

 Yhteydenpito virastoihin koettiin olevan vaikeaa ja kallista 

Henkilökunnan työpaja: 

 Omatoimisuuden tukeminen nähtiin tärkeänä => annetaan ja vaaditaan vankia ottamaan vastuuta 

omista asioistaan, esim. henkilöllisyystodistuksen hankkiminen 

 Asteittainen vapautuminen on jatkuvana tavoitteena 

  Jos vanki vapautuu Turusta, on siihen yleensä vangista johtuva syy 

 Viranomaispuhelut voi soittaa sosiaalityöntekijän luona, mutta osa vangeista soittaa omalla 

rahalla, mikä on kallista 

 Vangeille tietokone käyttöön on suunnitteilla jollain aikataululla. Tällä hetkellä voi valvotusti 

käyttää konetta tietyillä sivustoilla 

 



 Päihteettömyys 

 Päihdehoito ja psykologipalvelut kerrottiin Turun vankilassa olevan hyvällä tasolla 

 Vertaistukea muista vankilassa olleista ja entisistä päihteidenkäyttäjistä 

 Asuntokoordinaattori 

 Asuntoasioiden selvittämiseen toivottiin tukea vankeusaikana 

 

Henkilökunnan työpaja: 

 Yhteistyötä kotikunnan kanssa tehdään jo (erit. erityisohjaaja ja sosiaalityöntekijä) 

 Vankien asunnot eivät ole kärjessä asuntojonossa 

 Mielenterveyspalveluiden järjestäminen vapautumisen jälkeen (psykologi on varannut aikaa 

poliklinikalle ja vankilan psykiatri tehnyt lähetteen vangin kotikuntaan) 

 Vertaistuki nähtiin merkityksellisenä ja tuettavana 

 Vankilan jälkeen vapautumista tukee KRIS ja päihteettömyyttä AA, NA 

 Valvottu koevapaus tai rangaistuksen aikainen kuntoutus => kuka maksaa? 

 

 



Naisvankien työpajat: 

 Tasa-arvon kehittäminen nais- ja miesvankien välillä 

 Vankeusajan hyödyntäminen  

 Vapautumiseen nähtiin tarvittavan jo vankilassa erityistä tukea ja yhteistä 

suunnittelua, jotta  

 Rikoksettomuus ja päihteettömyys jatkuisivat  

 Pääsisi aloittamaan puhtaalta pöydältä  

 Vankeuden päättyessä tuki saisi jatkua mahdollisimman pitkäkestoisena  

 

 

 



Henkilökunnan työpaja: 

 Yhteistyön lisääminen eri ammattiryhmien välillä 

 Erityisesti osaston työntekijöiden ja vartijoiden välillä 

 Vankilan henkilöstön ammattitaitoa ja moniammatillisuutta voitaisiin hyödyntää nykyistä 

enemmän 

 Avoimuus ja yhteiset keskustelut henkilökunnan välillä parantaisivat osaltaan 

tiedonkulkua ja selkeyttäisivät yhteisiä käytäntöjä => positiivinen vaikutus myös 

viestinnässä vankien suuntaan 

 Perehdytyksen jatkumo 

 Tietopaketti vangeille 

 

 


