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i TUTKimUKSeN TAUSTA JA   
 TAvoiTTeeT

1.1 Johdanto

Suomessa vankeutta on jo pitkään pyritty kehittämään muiden maiden esi-
merkkien mukaan monipuolisemmin ja ammatillisemmin uusintarikollisuuden 
vähentämiseen vaikuttavaksi prosessiksi. Tavoitteena on vankeuden eri toi-
mintojen ja käytäntöjen suunnitelmallisempi ja tarkoituksenmukaisempi koh-
dentaminen rikollisuudesta irtaantumisen edistämiseksi. Monipuoliset kun-
touttavat ja normaalistavat toiminnat ovat saaneet turvallisuus- ja 
kontrollinäkökohtien lisäksi suuremman painoarvon vankeudessa samoin kuin 
seuraamusjärjestelmässä laajemminkin.

Vankeuden ulottuminen aikaisempaa ydintoimintaansa laajemmalle alueelle 
on merkinnyt murrosta perinteiselle vankeudelle, jossa korostui valvontakes-
keinen ja hierarkkinen täytäntöönpanokulttuuri kuntouttavien toimintojen rajoit-
tuessa lähinnä työhön ja koulutukseen. Valvonta on edelleen vankeuden ydin-
toimintaa turvallisuus- ja riskiajattelun voimistuttua myös Suomessa. 
Valvontatyötä ja turvallisuusnäkökulmaa joudutaan kuitenkin entistä enemmän 
yhteensovittamaan kuntoutus- ja normaalisuustavoitteiden kanssa. Vankeus 
on tämän myötä muuttunut aikaisempaa monitavotteisemmaksi ja samalla ta-
voitteidensa suhteen jännitteisemmäksi. Se on lisännyt tarvetta selkeyttää 
vankeutta rikosoikeudellisena seuraamuksena. Millaista rangaistusajattelua 
vankeus edustaa ja millä tavalla se käytäntöineen edistää rikosoikeudellisille 
seuraamuksille asetettuja tavoitteita?

Vankeus voidaan nähdä kokonaisuutena, joka muodostuu erilaisista aineelli-
sista ja ei-aineellisista tekijöistä. Ne vaikuttavat yhdessä siihen, millaisena 
vankeus koetaan ja miten hyvin se käytännöillään toteuttaa sille asetettuja ta-
voitteita. Esimerkkinä aineellisista tekijöistä ovat kaikki ne fyysiset ja arkkiteh-
toniset ratkaisut, joilla vankeuden normaalistavaa tai eristävää luonnetta voi-
daan korostaa. Esimerkkeinä ei-aineellisista tekijöistä ovat puolestaan erilaiset 
institutionaalis-hallinnolliset käytännöt, jotka nekin voivat olla vankeuden ran-
gaistuksellisia tai normaalistavia tavoitteita eri tavoin painottavia. 

Vankeuteen liitetään Suomessa samankaltaisia rangaistuksellisia uskotta-
vuus-, kuntoutuksellisia  vaikuttavuus- sekä hallinnollisia tehokkuus- ja tuotta-
vuusodotuksia kuin muissakin maissa. Vankeuden odotetaan olevan edelleen, 
ehkä jopa tiukemmin kuin aikaisemmin, tarpeeksi rajoittava ja ankara täyttääk-
seen rikosoikeudelliselle seuraamukselle määritelmän mukaan rangaistuksel-
lisuusvaatimukset. Samalla sen odotetaan vaikuttavan uusintarikollisuuteen 
vähentävästi edistämällä vankeuteen tuomittujen yhteiskuntaan kiinnittymistä. 
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Kuinka vankeus Suomessa sitten vastaa näihin odotuksiin? Tämän kysymyk-
sen selvittäminen edellyttää laajempaa käsitteellistä viitekehystä, jonka avulla 
vankeuden eri osatekijöitä voidaan mitata empiirisesti.

Suomessa vankeus ei ole aikaisemmin ollut laajamittaisemman arvioinnin koh-
teena. Tutkimuksessa vankeuskäytäntöjä on tähän arvioitu pääasiassa kape-
ampiin erityiskysymyksiin kuten vankilaturvallisuuteen tai henkilöstön hyvin-
vointiin liittyviin kysymyksiin keskittyen. Tarve vankeuden kokonaisvaltaisempaan 
arviointiin kuitenkin on kasvanut edellä mainittujen tehokkuus- ja vaikuttavuu-
sodotusten myötä.

Englannissa ja Walesissa on jo pitkään arvioitu vankeuden laatutekijöitä ame-
rikkalaisen tutkimustradition pohjalta tehdyissä ns. vankilailmapiiritutkimuksis-
sa. Tavoitteena on ollut pragmaattisen ja universaalilla tavalla vertailukelpoi-
sen mittarin kehittäminen tavalla, joka huomioisi myös yksittäisten vankiloiden 
erityispiirteet. Rikosseuraamuslaitoksessa käynnistettiin englantilaisen mallin 
mukainen vankeuden laatututkimus vuonna 2009. Tutkimus toteutettiin ns. pi-
lottina neljässä eri vankilassa ja se valmistui vuonna 2012. Käsillä olevassa 
raportissa kuvataan tämän tutkimuksen tulokset ja sen toteuttaminen.

1. 2  lähtökohta: Rikosseuraamuslaitoksen arvot 
vankeuden täytäntöönpanossa

Lähtökohta tälle tutkimukselle löytyy niistä arvoista, jotka ohjaavat Rikosseu-
raamuslaitoksen toimintaa rikosseuraamusten täytäntöönpanossa yleisem-
minkin. 

Rikosseuraamusten tavoitteeksi on otettu tausta-arvoihin (ihmisarvon kunnioit-
taminen, oikeudenmukaisuus, usko ihmisen mahdollisuuksiin muuttua ja kas-
vaa sekä turvallisuus) sitoutuminen kaikessa toiminnassa. Seuraamusten täy-
täntöönpanon on oltava inhimillistä, asiallista ja tasavertaista ja siinä on 
toteutettava lainmukaisuuden, oikeuden ja kohtuuden periaatteita. Täytän-
töönpanon pitää olla sellaista, että se tukee rangaistukseen tuomitun yksilöl-
listä kasvua ja kehitystä ja pyrkimystään rikoksettomaan elämään. Se pitää 
toteuttaa niin, että se on turvallista yhteiskunnalle, henkilöstölle ja rikosseuraa-
musasiakkaille. (Rikosseuraamuslaitoksen strategia)

Näiden arvojen pitää Rikosseuraamuslaitoksen ja oikeusministeriön strategis-
ten linjausten mukaan toteutua seuraamusten täytäntöönpanossa (Hyvinvoin-
tivaltion kriminaalipolitiikka 2007). Kuinka näitä tavoitteita voidaan sitten mita-
ta? Vankeutta ajatellen tehtävä on vaativa. Vankeutta kuten muutakin 
seuraamustoimintaa on arvioitu pääasiasiassa tulosohjauksen laskennallises-
sa viitekehyksessä eikä niinkään käytäntöön läheisemmin kytkeytyvänä laatu-
kartoituksena tai prosessikuvauksena. Vankeutta ei ole esimerkiksi tutkittu 
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kokonaisvaltaisemmin siitä lähtökohdasta, millaisena henkilökunta ja vangit 
kokevat vankilan toimintaympäristönä ja mitkä tekijät tässä ympäristössä 
muokkaavat heidän emotionaalista ja kognitiivista suhdettaan vankeuteen. 
Luotettavan mittarin kehittäminen näiden vankeuden inhimillisten tekijöiden 
kartoittamiseksi koettiin yhä tarpeellisemmaksi seuraamuskäytäntöihin koh-
distuvien tuloksellisuus- ja tehostamispaineiden kasvaessa. 

Rikosseuraamuslaitoksessa ryhdyttiin 2000-luvun alussa pohtimaan yhdessä 
oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston kanssa mahdollisuutta kartoit-
taa vankien näkemyksiä vankilaoloista muiden maiden esimerkkien mukaises-
ti toteutetulla kyselytutkimuksella. Mahdollisuutena esitettiin esimerkiksi va-
pautuville vangeille tehtäviä poikkileikkauskyselyjä. Organisaatiomuutokset 
viivästyttivät kuitenkin valmistelua niin, että mittaria päästiin kehittämään vasta 
vuonna 2010. Tässä vaiheessa oli selkeytynyt myös se, että kyselytutkimus 
tulee vankien lisäksi tehdä myös henkilöstölle. Vankilaoloja tulisi muutenkin 
kartoittaa mahdollisimman monesta eri tekijästä käsin tavalla, johon määrälli-
sillä tulosmittareilla ei päästä. (Alatalo)

Tavoitteeksi muotoutui tällaisen laajan ja kokonaisvaltaisen mittarin kehittä-
minen hakemalla esikuvia muissa maissa käytössä olleista mittareista. Tie-
dossa oli että vankilaympäristön laatua kuvaavia moniulotteisia mittareita oli 
kehitetty erityisesti Yhdysvalloissa ja Englannissa (esim. Moos 1975; Saylor 
1984; King & McDermott 1995; Liebling & Arnold 2004). Niissä vankilaelä-
mää on pyritty kartoittamaan sen eri ominaisuuksien suhteen mahdollisim-
man monitasoisesti kuvaavien ydinulottuvuuksien avulla. Esimerkiksi Moosin 
(1968;1975) Yhdysvalloissa kehittämässä rangaistuslaitosten ympäristömit-
tarissa (CIES; correctional institutional environment scale) ydinulottuvuudet 
jaettiin kolmeen pääluokkaan joita olivat; 1) ihmisten välisten suhteet, 2) 
henkilökohtainen kehittyminen ja 3) järjestelmän ylläpito ja muutos. Pääluo-
kat jakaantuivat alaluokkiin seuraavasti: sitoutuminen, tuki, ekspressiivisyys, 
autonomia, käytännön orientaatio, suhtautuminen henkilökohtaisiin ongel-
miin, järjestys ja organisaatio, hallinnollinen selkeys sekä henkilökunnan 
kontrolli. 

William G Saylorin (1984, 5-6) myöhemmin kehittämässä mittarissa (PSCS, 
Prison Social Climate Survey) ulottuvuudet oli ajettu kuuteen luokkaan seuraa-
vasti: 1) henkilökohtainen turvallisuus, 2) elämän laatu 3) henkilökohtainen 
hyvinvointi, 4) työympäristö, 5) yhteisöllinen ympäristö, 6) asumisolosuhteet 
sekä toiveet sen suhteen. 

Englannissa Lieblingin sekä Arnoldin (2004) amerikkalaisen tutkimuksen poh-
jalta kehittämässä mittarissa ydinulottuvuuksia oli edelleen laajennettu ja tar-
kennettu sisällyttämällä esimerkiksi järjestys ja hallinto, kunnioitus ja turvalli-
suus samoin kuin henkilökohtainen vaikuttaminen ja osallisuus keskeisiksi 
vankilaympäristön laatutekijöiksi. 



14 15

Tutkimus päädyttiin suunnittelemaan pääasiassa Lieblingin ja Arnoldin toteut-
taman tutkimuksen sekä jonkin verran myös amerikkalaisen sekä skotlantilai-
sen vankikyselytutkimuksen (Prison Survey 2009) pohjalta. Koska tutkimus 
pohjautuu pääasiassa Lieblingin ja Arnoldin teoriaan kuvataan sitä seuraa-
vassa tarkemmin siltä osin, kuin se on vaikuttanut tähän tutkimukseen.

1.3  Teoreettinen tausta: amerikkalais- 
englantilainen ilmapiiritutkimus

Lieblingin ja Arnoldin (2004) tutkimuksessa ”Prisons and their Moral Perfor-
mance” haluttiin kartoittaa sellaisia vankeuteen liittyviä tekijöitä, joista voitai-
siin muodostaa teoreettisia käsitteitä mittaamaan vankiloiden moraalista ilma-
piiriä ja moraalista suorituskykyä. Moraalilla tarkoitetaan Lieblingin ja Arnoldin 
(mts., 473) mukaan sitä, millä tavalla vankilan toiminta kokonaisuudessaan il-
mentää niitä eettisiä arvoja, joita kansalaisyhteiskunnassa pidetään rangais-
tusten täytäntöönpanon kannalta tärkeinä. Tällaisia arvoja ovat esimerkiksi 
ihmisarvon kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus.

Liebling ja Arnold (2004) saivat vaikutteita kyselytutkimukselleen amerikkalai-
sesta ilmapiiritutkimuksesta. He halusivat kuitenkin syventää ja tarkentaa ilma-
piirin mittaamiseen tarkoitettua lomaketta usean eri ulottuvuuden suhteen. 
Tällaisia olivat esimerkiksi järjestystä ja hallintoa samoin kuin henkilökohtaista 
vaikuttamista ja osallisuutta kuvaavat ulottuvuudet sekä vankien että henkilö-
kunnan kokemina. Keskeinen ulottuvuus heidän tutkimuksessaan kietoutui 
kuitenkin vankiloiden jokapäiväisiin interaktiivisiin prosesseihin vankien ja 
henkilökunnan keskinäisissä ja sisäisissä suhteissa.

Laajempi kriminaalipoliittinen kytkentä Lieblingin ja Arnoldin (2004) tutkimuk-
selle löytyy niistä vaihtelevista kriminaalipoliittisista ja managerialistisista pai-
notuksista, joilla vankeinhoitoa ryhdyttiin ohjaamaan Englannissa ja Walesissa 
1990-luvulta lähtien. Vankeinhoitoa haluttiin tehostaa liiketaloudellisten peri-
aatteiden mukaisesti karsimalla vanhanaikaisena ja kankeana pidettyä kes-
kusjohtoista byrokratiaa ja siirtämällä päätösvaltaa yhä useamman eri toimin-
non suhteen vankiloille itselleen. (mts., 10-22) Vankiloiden odotettiin toimivan 
liiketaloudellisten yritysten tavoin toteuttamalla niille asetettuja laadullisia ja 
määrällisiä tavoitteita, jotka liittyivät uusintarikollisuuden ehkäisyyn, kuntoutuk-
seen ja turvallisuuteen. (mts., 23-29) Yhä moninaisemmaksi ja ammatillisesti 
vaativammaksi muuttuneen toiminnan arvioiminen esimerkiksi ydinsuoritteilla 
(Prison Service key performance indicators esim. karkaamisten määrä, vanki-
en määrä yhden hengen selleissä, henkilökuntaan kohdistuva väkivalta, sani-
teettitiloihin pääsy, positiivisten päihdetestien määrä jne.) sekä standardisoi-
duilla laaduntarkastuksilla (Standard Audit) tulivat yhä tärkeämmiksi ja niitä 
myös kehitettiin vankeuden suorituskyvyn mittaamiseksi. (mts., 53-75). Ongel-
maksi jäi kuitenkin se kuinka hyvin laskentamallien logiikkaan pohjautuvat ma-
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nagerialistiset mittarit kuvasivat vankiloiden sisäisiä prosesseja, jotka ovat 
niiden moraalisen toiminnan keskiössä.

Liebling ja Arnold (2004, 45-49) kuvaavat vankeuden laadun mittaamista jäl-
kimodernissa yhteiskunnassa monella tavalla haastavaksi. Vankilat joutuvat 
legitimoimaan toimintaansa vaihtelevassa kriminaalipoliittisessa ilmapiirissä 
tavalla joka heijastuu vankiloiden sisällä eri tavoin painottuneina käytäntöinä ja 
ilmapiirinä. Näihin käytäntöihin vaikuttaa myös se yleisempi yhteiskunnallinen 
tunneilmasto, joka vankeuteen liitetään. Myös nämä ”rangaistukselliset sensi-
tiivisyydet” eli käsitykset siitä, millä tavalla painottuneena (esim. rangaistuk-
sellisesti tai kuntoutuksellisesti) vankeuden tulee toteuttaa yhteiskunnallista 
tehtäväänsä, vaikuttavat vankeuden sisällä.

Tästä lähtökohdasta vankiloiden sisäistä elämää muokkaavaa jälkimodernia 
kriminaalipolitiikkaa luonnehditaan Lieblingin ja Arnoldin (2004, 40) tekstissä 
dialektiseksi liikkeeksi vapauden ja tiukan kontrollin välillä. Vankiloiden sisäi-
sessä toiminnassa tämä on näkynyt vaihteluna liberaalin ja sääntöjä vapaasti 
tulkitsevan sekä tiukan ja rajoittavan käytännön välillä. Tämä on aiheuttanut 
monia ongelmia sen suhteen, millä tavalla vankeuden taustalla olevia keske-
nään kilpailevia arvoja (oikeudenmukaisuus, turvallisuus, järjestys, humaani-
us) saadaan tasapainotettua käytännön toiminnassa ja kuinka niitä mitattaisiin. 

Uudessa tehostetussa ajattelussa (effectiveness plus-agenda) vankiloiden 
laadun arvioinnilla pyritäänkin mittaamaan toiminnan kaikkia puolia yksipuoli-
sesta suoritelähtökohdasta käsin. Tavoitteissaan epäonnistuneita vankiloita 
rangaistaan näiden mittareiden perusteella. Managerialistiset (määrälliset) 
suoritemittarit ja standardit eivät Lieblingin ja Arnoldin (2004, 40- 41) mukaan 
välttämättä operationaalista parhaalla mahdollisella tavalla rangaistusten täy-
täntöönpanon liittyviä moraalisia ongelmakysymyksiä niin kuin ne ymmärre-
tään vankiloiden omassa toiminnassa.

Lieblingin ja Arnoldin (2004, 49) mukaan vankeuden odotetaan lunastavan 
merkityksenä rikosoikeudellisen kontrollin muotona käytännöillään, joiden tu-
lee heijastaa tasapainoisella tavalla taustalla olevia arvoja. Vankiloiden sisäi-
sen toiminnan kuvaamiseen tarkoitetun mittarin tulee siksi olla kuvaamalleen 
todellisuudelle mahdollisimman sensitiivinen ja perustua huolelliseen etukä-
teistyöhön käytännössä. Mitä käytännön toimijat, niin vangit kuin henkilökunta-
kin, pitävät tärkeinä vankeudessa (what matters in prisons?). 

Tästä lähtökohdasta tavoitteeksi tuli ”sellaisten vaikeasti kvantifioitavissa ole-
vien vankeuden laatutekijöiden mittaaminen, jotka ilmentävät substantiaali-
sesti toiminnan tausta-arvoja ”asiallisesta täytäntöönpanosta” (Liebling & Ar-
nold 2004, 50). Tällaiset tekijät liittyivät lähinnä vankeuden ei-aineellisiin eikä 
niinkään aineellisiin (ateriahuolto, peseytymismahdollisuudet, harrastetilat 
jne.) puoliin. Millä tavalla henkilökunta lähestyi vankeja, miten johto (keskus-
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hallinto mukaan lukien) suhtautuu henkilökuntaan ja miten vankiloiden sisäi-
nen elämä yleensä rakentuu sen monimutkaisessa sosiaalisessa vuorovaiku-
tuksessa. 

Saadakseen mittarinsa ankkuroitumaan vankiloiden todellisuuteen Liebling ja 
Arnold (2004, 132-133, 475) ryhtyivät tutkimusryhmänsä kanssa valmistele-
maan kyselylomaketta saaden vaikutteita aineistolähtöisestä teorianmuodos-
tuksesta sekä symbolisesta interaktionismista1. Tavoitteena oli teorian synnyt-
täminen käytännöille sensitiivisten käsitteiden avulla. (Crewe ym. 2011) 
Metodi oli narratiivinen eli haastattelujen avulla pyrittiin keräämään ”eletty ko-
kemus” (Liebling ym. 1999). Liebling tapasi tutkimukseen valittujen vankiloi-
den henkilökuntaa sekä vankeja useampaan otteeseen sekä työryhmissä että 
yksitellen kartoittaen heidän käsityksiään siitä, mitkä ovat vankeuden keskei-
siä moraalisia haasteita. Sekä vankeja että henkilökuntaa pyydettiin arvioi-
maan, mitkä ovat tässä mielessä parhaita käytäntöjä ja millä tavalla ne toteu-
tuvat heidän vankilassaan. Mitkä ovat keskeisiä esteitä syitä sille jos toimintaa 
ei voida toteuttaa moraalisesti laadukkaasti (Crewe ym. 2011, 4).

Valmistelutyön tuloksena syntyi käsitys siitä miten moniulotteisia vankilat ovat 
toimintaympäristöinä. Työryhmän työ koottiin keskeisiin teemoihin, joista muo-
dostettiin seuraavat vankilaelämän haasteita kuvaavat teoreettis-empiiriset 
ulottuvuudet; kunnioitus; humaanius; vankien ja henkilökunnan suhteet; tuki; 
luottamus; reiluus turvallisuus; hyvinvointi; henkilökohtainen kehittyminen; 
perhesuhteet; valta; merkityksellisyys; ja asiallisuus (decency). Kunnioitus ja 
humaanius ilmaantuivat lähes välittömästi ja niille annettiin keskusteluissa 
suurin painoarvo. (Liebling & Arnold 2004, 134)

Nämä ulottuvuudet jaettiin neljään laajempaan pääulottuvuuteen (suhteet, 
hallinto, sosiaalinen rakenne ja yksilölliset ulottuvuudet). Näiden pohjalta ryh-
dyttiin laatimaan niitä mittaavia kysymyksiä yhdessä vankien ja henkilökunnan 
kanssa. Sekä vangeille että henkilökunnalle osoitetut kysymykset esitettiin yli 
sadan väitteen muodossa joihin vastattiin viisiportaisella likert-asteikolla vaih-
teluvälillä ”täysin samaa mieltä….täysin eri mieltä”. Kysymyksiä ei ryhmitelty 
lomakkeeseen ulottuvuuksien mukaisesti. Ne sijoitettiin lomakkeeseen satun-
naisessa järjestyksessä tiettyjä tilastollisen käsittelyn periaatteita kuitenkin 
noudattaen. (Liebling & Arnold 2004, 153-156)

1.4 Ulkomaalaisia tutkimustuloksia 

Liebling ja Arnold toteuttivat (2004, 170-174) oman laatututkimuksensa viides-
sä paikallisessa vankilassa, jotka edustivat sekä 19. että 20. vuosisadalla ra-

1 Sosiaalipsykologinen teoriatraditio joka mukaan maailma hahmottuu ihmisten välises-
sä vuorovaikutuksessa muotoutuvien symbolien eli käsitteiden kautta (Blumer 1969).
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kennettuja pääasiallisia laitostyyppejä mahdollisimman kattavasti. Valitsemal-
la erityyppisiä ja eri aikakaudella rakennettuja laitoksia hän uskoi voivansa 
tehdä vankilat vertailukelpoisiksi niiden sisäistä elämänkertaa muokkaavista 
tekijöistä käsin.

Tutkimuksen päätulos oli, että humaanius, kunnioitus, reiluus, turvallisuus ja 
tuki ovat vankien ja henkilökunnan välisissä suhteissa yhteydessä toisiinsa ja 
muodostavat moraalisen suorituskyvyn ydinkomponentin eri vankiloissa. 

Vankilat, joissa esimerkiksi reiluus ja tuki koettiin alhaiseksi olivat myös men-
taaliselta ja moraaliselta ilmapiiriltään huonompia sekä vankien että henkilö-
kunnan kokemina. Niissä esiintyi enemmän erilaisia kurinpito-ongelmia, pit-
kästyneisyyttä ja turhautuneisuutta ja jännitteitä vanki-henkilökuntasuhteissa. 
Nämä ongelmat heijastuivat yleensä myös huonoksi koetussa johtamis- ja oh-
jaamiskulttuurissa, jossa henkilökunta koki itsensä epäoikeudenmukaisesti ja 
epäkunnioittavasti kohdelluksi. (Liebling & Arnold 2004, 444-445) 

Yksittäiset vankilat profiloituivat eri tavoin sen suhteen, millaisia pisteitä ulottu-
vuudet saivat ja miten se vaikutti niiden tuloksiin (Liebling & Arnold 2004, 
459). Julkisen sektorin vankilat saivat huonoimmat arviot reiluudesta, kunnioi-
tuksesta, henkilökohtaisesta kehittymisestä sekä luottamuksesta. Liebling ja 
Arnold (mt) arvioivat tämän johtuvan julkisen sektorin yleisestä palvelukulttuu-
rista, jossa kunnioitus ei ole useinkaan niin tärkeää. Tämä näkyi eri tavoin sekä 
vankien kanssa tehtävässä työssä että vankiloiden hallinnointikulttuurissa, jot-
ka olivat yleensä toisiinsa kietoutuneita. 

Liebling ja Arnold (2004) muotoilivat mittariaan pari vuotta myöhemmin toteut-
tamaansa tutkimusta varten. Tutkimusta arvioitiin viiden julkisen ja kahden yk-
sityisen sektorin vankilaa. Tutkimusta varten kerättiin alustavaa aineistoa eri-
tyisesti kunnioitukseen, turvallisuuteen ja auktoriteettiin liittyvistä kysymyksistä. 
Laadun mittaamiseen löydettiin seuraavat laajemmat ulottuvuudet, joiden alla 
olevat alaulottuvuudet kuvasivat niihin liittyviä käytäntöjä. Ulottuvuuksia olivat 
esimerkiksi harmonia tai tasapaino. Tämän alla arvioitiin vankilaan saapumis-
ta kunnioituksen ja kohteliaisuuden näkökulmasta. (Crewe ym. 2011)

Tutkimuksellaan Liebling ja Arnold halusivat täsmentää aikaisempaa mittari-
aan antamalla sille vielä tarkempia käytäntöä kuvaavia luokituksia. Uuden tut-
kimuksen tulokset vahvistivat aikaisempaa tutkimusta esimerkiksi sen suhteen 
miten auktoriteettia käytetään vankilaolosuhteissa ja miten se on yhteydessä 
muihin vankilaelämän laatu-ulottuvuuksiin. Auktoriteetin ali- ja ylikäyttö ovat 
täytäntöönpanon kannalta vahingollisia. Edellinen saattaa johtaa turvattomaan 
vankilaympäristöön, joka toimii monilla tavoin vankeuden tavoitteita vastaan. 
Auktoriteetin ylikäyttö myös johtaa yleensä ylilyönteihin esimerkiksi liian yksioi-
koisena sääntöjen soveltamisina ja rangaistuksellisten käytäntöjen ylikorostu-
misena vankeja tukevien asenteiden sijasta. (Crewe ym. 2011)
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Lieblingin ja Arnoldin (2004) ensimmäinen tutkimus toimi esikuvana myös 
Ruotsissa ja Norjassa hieman myöhemmin toteutetuille tutkimuksille. 

Ruotsissa 2000-luvun alussa toteutetun ilmapiirikyselyn taustalla oli Kriminaa-
lihuollon strategisen painopisteen siirtyminen huumausaineiden vastaiseen 
työhön. Kriminaalihuollossa ryhdyttiin perustamaan erityisiä laitospaikkoja sel-
laisille vangeille, joiden rikollisuus oli selkeässä yhteydessä huumausaineisiin. 
Lisäksi olemassa olevaan laitoskantaan perustettiin erillisiä osastoja väärin-
käyttäjien hoitamiseksi ja motivoimiseksi. Tarkoituksena oli sijoittaa näihin yk-
siköihin motivoituneita vankeja, jotka olisivat halukkaita muuttamaan elämän-
tapaansa. Yksiköitä haluttiin kehittää ympäristöterapeuttisten yhteisöjen 
(miljöterapeutiska samhällen) viitekehyksessä. Yksiköillä tuli olla selkeä ja 
strukturoitu toiminnallinen sisältö. (Danielsson ym. 2006, 2-3)

Rikoksentorjuntaneuvosto BRÅ (Brottsförebyggande rådet) sai hallitukselta 
tehtävän arvioida Kriminaalihuollon toiminnan tuloksellisuutta huumausainei-
den käytön vähentämiseksi. BRÅ julkaisi arvioinnin perusteella kaksi raporttia 
(Frodlund ym. 2005a; Frodlund ym. 2005b). 

Raporteista ilmenee, että Kriminaalihuollon toiminnassa on paljon huomautet-
tavaa. BRÅ nostaa esiin erityiskysymyksenä lyhytaikaisiin vankeusrangaistuk-
siin tuomittujen sekä vapautettujen huumausaineriippuvaisten vankien tilan-
teen. Lisäksi BRÅ huomautti, että laitospaikkoja on liian vähän aineita 
käyttäville samoin kuin niitä käyttämättömille. Ainoastaan puolelle huumausai-
neiden väärinkäyttäjistä voidaan tarjota erityisiä laitospaikkoja. (Frodlund ym. 
2005a; b)

BRÅ toteaa edelleen, että joissakin laitoksissa oli huono hoitoilmapiiri tutki-
muksen toteuttamisen aikaan vuosina 2003-2004. Joidenkin motivointiosasto-
jen vangit olivat tyytymättömiä ja halusivat enemmän tukea henkilöstöltä. He 
eivät kokeneet tulleensa humaanisti kohdelluiksi eivätkä pitäneet henkilökun-
nan ja vankien välisiä suhteita hyvinä. (Frodlund ym. 2005a;b)

Tutkimus aloitettiin syyskuussa 2005. Sekä henkilökunta että vangit saivat sa-
man kysymyslomakkeen kuitenkin niin, että henkilökunnalta kysyttiin, millai-
seksi he arvioivat vankien suhtautumisen vankilaolosuhteisiin. Kun kysymyslo-
maketta ryhdyttiin kääntämään ruotsiksi huomattiin, että monet kysymyksistä 
eivät sopineet ruotsalaisiin olosuhteisiin. Lisäksi tärkeäksi koettiin nimen-
omaan se, miten huumausaineiden vastaisiin toimenpiteisiin suhtauduttiin. 
Siksi alkuperäisestä kysymyslomakkeesta poistettiin Lieblingin luvalla joitain 
väitteitä ja lisättiin toisia. Lomakkeen 97 väitteen jälkeen lisättiin kysymys, joka 
kuului seuraavasti: miten arvioit osastoa yhteenvedonomaisesti?. Vastaus an-
nettiin kymmenportaisella asteikolla, jossa yksi (1) on huonoin ja kymmenen 
(10) paras arvio. Lomakkeen loppuun lisättiin mahdollisuus kirjoittaa omia nä-
kemyksiään. (Danielsson ym. 2006, 15-17)
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Tutkimus osoitti, että avointen osastojen vangit vastasivat kaikkien ulottuvuuk-
sien suhteen keskimäärin myönteisemmin. Tätä ei pidetty yllättävänä sen takia, 
että avoin ympäristö antaa paremmat mahdollisuudet myönteisen hoitoilmas-
ton vahvistamiseksi. Kaikkein kielteisempiä olivat erityisten motivointiosastojen 
vangit. (Danielsson ym. 2006, 68-70)

Yhteistä kaikille osastoille oli, että arvokkuus/elämänlaatu-ulottuvuuden kysy-
myksiin vastattiin pääasiassa myönteisesti. Myös suhteita henkilökunnan ja 
vankien välillä arvioitiin enemmän myönteisinä kuin kielteisinä. Vangit arvosti-
vat mahdollisuutta saada osallistua ohjelmiin samalla kun laitoksia arvosteltiin 
liian vähäisestä ohjelmatarjonnasta. Arvostelua herätti liian vähäinen työtoi-
minta sekä vapaa-ajan harrastuksien puute. Useimmat vangeista arvostivat 
osastojen ja laitosten huumeettomuutta sekä sitä, että tämän turvaamiseksi 
järjestetään huumetestejä. (Danielsson ym. 2006, 70)

Henkilöstö oli sitä mieltä, että heillä oli liian vähän pätevyyttä työskennellä eri-
tyisesti huumeongelmaisten parissa. Sekä henkilöstö että vangit pitivät pieniä 
osastoja myönteisimpinä. Ne luovat parhaat edellytykset myönteisille vanki-
työntekijäsuhteille. (Danielsson ym. 2006, 70-71)

Yleisenä johtopäätöksenä tutkimuksessa oli, että huumeiden vastainen työ 
tapahtui eri laitoksissa vielä liian epätasaisesti ja epäyhtenäisesti, jotta voitai-
siin puhua laadukkaasta ja vaikuttavasta työstä koko Kriminaalihuollon tasol-
la. Vaikka vastaukset olivat etupäässä myönteisiä erosivat laitokset samalla 
suuresti toisistaan tiettyjen ydinulottuvuuksien suhteen. Yhteisenä rangaistus-
teoreettisena ajattelumallina huumevapailla osastoilla ollut terapeuttinen yh-
teisö lähtee siitä, että hoitosuhde luodaan johdon ja henkilökunnan sekä van-
kien välisessä vuorovaikutuksessa. Terapeuttiseen yhteisöön sopiva 
ajattelutapa istutetaan organisaation pysyväksi käytännöksi paralleeli- eli rin-
nakkaisprosesseissa johdon-henkilökunnan sekä vankien kesken. Näissä 
prosesseissa paljastuu, kuinka valtaa käytetään johdon, henkilökunnan ja 
vankien välillä. Henkilökunnalla on valta vaikuttaa vankien elämään. Henkilö-
kunnan tapaan suhtautua vankeihin vaikuttaa johdon suhtautuminen. Tera-
peuttisen yhteisön ajattelutapaan ei sovellu hierarkkinen määräysten antami-
nen ja etäältä tapahtuva hallinnoiminen ja kontrolli. Tarvitaan läheisyyttä, 
läsnäoloa sekä molemminpuolista vastuuta ja luottamusta. Tällainen ajattelu-
tapa pitää näkyä myös kaikissa käytännön toimissa. (Danielsson ym. 2006, 
71-75)

Tutkimuksen perusteella ehdotetaan, että hyviä tuloksia saaneet huumehoito-
laitokset sekä osastot säilytetään. Huonoja tuloksia saaneet motivointiosastot 
muutetaan tavallisiksi osastoiksi. Sen sijaan kehityskelpoisia motivointiosasto-
ja vahvistetaan kehittämällä niiden toiminnan sisältöjä. Muita ehdotuksia olivat 
johdon kouluttaminen niin, että hoitoajattelu saadaan istutettua kaikkiin laitok-
siin. Lisäksi tulee vahvistaa MI eli motivoivan keskustelun samoin kuin arkikes-
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kustelun ja vuorovaikutuksen osaamista samoin kuin arviointivälineosaamista 
(ASI sekä päihdearviointi). (Danielsson 2006, 77-78)

Norjassa toteutetun ilmapiiritutkimuksen taustalla oli puolestaan suunnitteilla 
oleva laajempi muutos, jolla seuraamusjärjestelmää pyrittiin kokonaisuudes-
saan kehittämään niin, että se vähentäisi rikollisuutta ja lisäisi yhteiskunnan 
turvallisuutta (kts. Stortingsmedlingen). Norjan oikeusministeriö sai tähän 
liittyen tehtäväkseen selvittää, millaisia korkean turvallisuustason vankilat 
(fengsler med høyt sikkerhetsnivå) ovat ilmapiiriltään. Tutkimus käynnistyi 
kesällä 2007. Tutkimukseen valittiin kaikki 32 korkean turvallisuustason van-
kilaa. Valitut yksiköt edustivat kooltaan, iältään, alueelliselta sijainniltaan 
sekä arkkitehtuuriltaan erilaisia laitoksia. Valitsemalla mukaan kaikki laitok-
set haluttiin saada mahdollisimman luotettava kuva laitosten välisistä eroa-
vuuksista ilmapiiriin vaikuttavien ulottuvuuksien suhteen. (Johnsen ym. 
2007, 7)

Tutkimuksen tulokset vankien kohdalla osoittivat, että pienissä (< 50 vankia) 
tai keskisuurissa (50-100 vankia) vankilailmapiiri koetaan myönteisempänä 
kuin suurissa (> 100 vankia) laitoksissa. Ulottuvuudella suhteet henkilökun-
taan, yleiskohtelu ja hyvinvointi pienet vankilat saivat erityisen korkeita eli 
myönteisiä arvoja, mikä saattoi johtua pienten laitosten ei-hierarkisesta ja ha-
jautetusta hallinnollisesta rakenteesta sekä suhteiden epämuodollisuudesta. 
Tämä näkyi myös päivittäisessä vuorovaikutuksessa, johon ei sisältynyt jännit-
teitä tai pakkotoimenpiteitä. (Johnsen ym. 2007)

1.5 Suomalaisia tutkimuksia

Suomessa ei ole aikaisemmin tehty kokonaisvaltaista vankeuden laatututki-
musta. Vankeutta on kuitenkin kartoitettu useissa eri aikoina tehdyissä tutki-
muksissa sellaisten kapeampien erityiskysymysten suhteen, joilla on yhtymä-
kohtia Lieblingin ja Arnoldin (2004) ulottuvuuksiin ja samalla myös tämän 
tutkimuksen teemoihin. Seuraavassa luodaan lyhyt katsaus suomalaiseen tut-
kimukseen. 

Juha Kääriäisen (1994) ja Kivivuoren & Linderborgin (2009) tutkimuksen aihe-
piirit liittyvät laatututkimukseen siltä osin kuin niissä käsitellään vankeuden 
vaikutusta vankeihin tuen ja paneutumisen sekä kuntoutuksen, vankilajärjes-
tyksen ja kontrollin näkökulmista (vrt. Liebling & Arnold 2004, 249-259, 281-
294). Erityisesti Kääriäisen (1994) tutkimuksessa todetaan vankeuden painot-
tuvan turvallisuuteen ja vankilajärjestyksen ylläpitoon vankien aktivoimisen, 
heistä välittämisen ja heidän tukemisensa jäädessä sivuosaan. Myös Kivivuo-
ren ja Linderborgin (2009) tutkimuksesta ilmenee vankeuden passivoiva vai-
kutus sekä painottuminen vankilan ulkoisen järjestyksen ylläpitoon sekä kont-
rolliin vaikka kuntoutustoiminnat samoin kuin vankien tukeminen ja heidän 
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asioihinsa paneutuminen ovat saneet suuremman painoarvon 2000-luvulle 
tultaessa. Tuki, kuntoutus ja paneutuminen kohdistuvat kuitenkin epätasaises-
ti ja sattumanvaraisesti riippuen siitä, millä tavalla henkilökunta vankiloissa 
huomioi vankien tarpeet. Suuri osa vangeista joutuu edelleen viettämään ai-
kaa itsekseen vankilassa ja huolehtimaan omien asioidensa eteenpäin viemi-
sestä vankilaorganisaatiossa. Eniten tuen tarpeessa olevat vangit usein syr-
jäytyvät vankilaympäristöissä, mikä lisää uusintarikollisuuden riskiä. (vrt. 
Liebling & Arnold 2004; 251-259 tuki ja välittäminen) 

Anssi Keinäsen ym. (2010) sekä Leena Mäkipään (2010) poistumislupa- sekä 
koevapauskäytäntöjä kartoittavat tutkimukset sivuavat Lieblingin ja Arnoldin 
(2004, 260-279) ulottuvuuksia juridis-hallinnollisten menettelytapojen yhden-
mukaisuuden, reiluuden, oikeudenmukaisuuden ja selkeyden sekä myös tuen 
ja välittämisen näkökulmista. Keinäsen ym. tutkimuksessa todetaan poistu-
misluvan myöntämisperusteiden olevan sattumanvaraista. Poistumislupien 
valvonta ja sääntörikkomuksiin suhtautuminen on sattumanvaraista ja vaihte-
lee vankiloittain nollatoleranssin ja suvaitsevaisuuden välillä. Tämä on ongel-
mallista vankien oikeudenmukaisen ja reilun kohtelun näkökulmasta.

Mäkipään (2010) tutkimustulokset ovat vankien oikeudenmukaisen ja reilun 
kohtelun suhteen samankaltaisia Keinäsen (2010) tulosten kanssa. Mäkipään 
tutkimuksessa koevapautta tarkastellaan myös paneutumisen ja välittämisen 
kannalta (vrt. Liebling & Arnold 2004, 251-259)

Mäkipään (2010, 195) mukaan koevapauskäytännöt vaihtelevat vankiloittain 
sen suhteen, kuinka aktiivisesti vankilahenkilökunta käy vankeja läpi, ottaa 
valvotun koevapauden heidän kanssaan puheeksi ja käynnistää koevapau-
den valmistelun. Joissakin vankiloissa vankilahenkilökunta kartoittaa vanki-
joukkoa ja pyrkii miettimään, kuka voisi hyötyä koevapaudesta. Joissakin van-
kiloissa puolestaan ko. kartoitustyötä ei ehditä käytännössä tekemään, vaan 
koevapautta aletaan valmistella niille, jotka ovat itse aktiivisia ja ottavat asian 
esille vankilahenkilökunnan kanssa. Vangit kokivat myös henkilökunnalta saa-
mansa tuen eroavan koevapauden valmistelussa. Osa heistä oli saanut vanki-
lasta riittävästi tukea ja opastusta koevapauden valmistelun aikana, kun taas 
osa koki tässäkin asiassa joutuneensa selvittämään lähes kaiken itse. (mts., 
195)

Tutkimuksessa koevapauskäytäntöjä arvioidaan epätarkoituksenmukaisesti 
kohdentuviksi ja syrjiviksi. Koevapauteen pääsevät yleensä keskimääräistä 
vankeusvankia paremmassa asemassa olevat vangit, jotka ovat usein ensi-
kertalaisia. Osa moniongelmaisista, useaan kertaan vankilassa istuneista 
saattaisi hyötyä koevapauden kaltaisesta integroivasta käytännöstä sille lais-
sa tarkoitetulla tavalla. Vankiloilla ei kuitenkaan ole kaikkia niitä resursseja (tie-
dollisia, menetelmällisiä, määrällisiä) joita moniongelmaisten vankien valvonta 
ja muut koevapauteen liittyvät toimenpiteet edellyttäisivät. Tällä hetkellä koe-
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vapaus toimenpannaan pääasiassa muiden töiden ohessa. (Mäkipää 2010, 
211-214, 222)

Ruckensteinin & Tepon (2005) sekä Junnisen (2008) tutkimusten yhtymäkohta 
laatututkimukseen löytyy turvallisuusulottuvuudesta vaikka turvallisuutta sa-
malla tarkastellaan myös organisatoristen käytäntöjen yhdenmukaisuuden 
sekä vankien ja henkilökunnan hyvinvoinnin sekä välittämisen ja ymmärtämi-
sen näkökulmastakin (Liebling & Arnold 2004, 296-304, 304-311).

Junnisen mukaan vankilailmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi sekä turvallisuus-
käytäntöjen toimivuus ovat keskenään yhteydessä. Pienissä avovankiloissa 
korostuu ja näkyy henkilöstön hyvä yhteishenki, toisista välittäminen, toisen 
työn arvostaminen ja työtehtävissä auttaminen. Tällaisissa hyvän ilmapiirin 
pienessä vankilassa vartijoiden ja vankien välille syntyi täsmällinen ja ymmär-
tävä vuorovaikutus. Tämän avulla henkilökunta ja vangitkin pyrkivät ylläpitä-
mään asiallisia välejä kaikkien vankilassa olevien henkilöiden kanssa. Kaikki 
tämä yhdessä vaikuttaa myös turvallisuuteen myönteisesti (mts., 88).

Suurissa suljetuissa laitoksissa henkilöstöryhmät ovat puolestaan eriytyneet ja 
välit viileät. Tutkimuksessa arvioitiin tämän liittyvän henkilöstön keskinäisiin 
suhteisiin sekä arkkitehtonisiin ratkaisuihin, joilla vankiloiden eri toiminnot (val-
vonta ja turvallisuus, koulutus-kuntoutus- ja työtoiminta sekä hallinto) on fyysi-
sesti eriytetty. Henkilökunnan kireät välit ja viihtymättömyys saattavat vaikuttaa 
siihen, että turvallisuusmääräyksiin suhtaudutaan leväperäisesti tai sattuman-
varaisesti ”tuuriin” luottaen. (Junninen 2008, 88)

Ruckensteinin ja Tepon (2005) yhdessä vankilassa toteutetusta tutkimuk-
sesta ilmenee, että vankilassa on lähinnä henkistä väkivaltaa. Vankiyhtei-
söön eri syistä sopeutumattomia painostettiin väkivallan uhalla hakeutu-
maan eristykseen. Syyt saattavat liittyä etniseen taustaan, mielenterveyden 
ongelmiin tai erilaisiin sosiaalisiin vaikeuksiin sekä huumevelkoihin. Tutki-
muksessa todetaan väkivaltaa pelkäävien vankien muodostavan erityisen 
haasteen vankilakäytännöille. Väkivallan Vartian & Hyytin (1999) sekä Aution 
(2010) tutkimusten kosketuspinta laatu-ulottuvuuksiin löytyy hyvinvoinnin 
ulottuvuudella. Hyvinvointia tarkastellaan samalla myös tuen, johtamisen 
sekä välittämisen ja sosiaalisten suhteiden ulottuvuuksilla (Liebling & Arnold 
2004, 414-420). 

Vartian ja Hyytin (1999) mukaan vankiloiden henkilökunnan keskuudessa 
esiintyy henkistä väkivaltaa esimerkiksi sosiaalisen eristämisen, väheksynnän 
ja kiusaamisen muodossa. Tutkimuksen mukaan organisatorisilla käytännöillä, 
erityisesti johdolla ja lähiesimiestyöskentelyllä on keskeinen merkitys henkisen 
väkivallan ehkäisyssä. Henkinen väkivalta voi olla merkki myös laajemmista 
rakenteellisista ongelmista vankiloiden organisatorisissa käytännöissä ja hei-
jastaa huonoa vankilailmapiiriä.



22 23

Aution ym. (2010) tutkimuksessa hyvinvoinnin kannalta tärkeäksi todettiin joh-
don ja työyhteisön tuki ja arvostus, joka osoittautui ongelmalliseksi monissa 
paikoissa. Esimiehiltä ja johdolta olisi haluttu enemmän kannustusta ja neuvoa 
työhön liittyvissä ongelmissa ja rasitetekijöissä, jotka ovat lisääntyneet. Erityi-
sesti vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden taholta koettuun uhkailun, 
häirintään ja väkivaltaan haluttiin saada tukea. 

1.6 Tutkimustehtävä

Edellä siteeratut tutkimukset nostivat esiin samoja vankilaelämään liittyviä 
haasteita, joita Lieblingin ja Arnoldin (2004) tutkimuksessa käsiteltiin monita-
hoisina toisiinsa kietoutuneina ulottuvuuksina. Vaikka tutkimukset valottivatkin 
vankilaelämää tarkemmin rajatuista näkökulmista, osoittivat ne samalla vanki-
laelämän laadun monipuolisemman tutkimuksen tarpeen samoista lähtökoh-
dista kuin Englannissa, Ruotsissa ja Norjassakin.

Päätösvaltaa täytäntöönpanon sisällöllisestä kehittämisestä ja toteuttamisesta on 
täälläkin siirretty lähemmäksi vankiloita samalla kun odotukset täytäntöönpanon 
vaikuttavuudesta yhä useammasta eri lähtökohdasta ovat kasvaneet lainsää-
dännöllisten muutosten myötä. Niiden seurauksena vankeuden odotetaan nyt 
toteuttavan suunnitelmallisella ja yhtenäisellä tavalla sille asetettuja yhä moninai-
sempia turvallisuus-, integrointi- ja kuntoutustavoitteita. (Mohell & Pajuoja 2006) 
Luotettavan mittauksen tarve sen todentamiseksi, kuinka yhtenäisiä tai eroavia 
täytäntöönpanokäytännöt ovat eri vankiloissa on tämän seurauksena kasvanut.

Mittausten aloittaminen voi olla yksi askel kehityksessä kohden laadullisesti 
yhtenäisempää vankeutta tavalla, joka huomioi myös yksilölliset eroavuudet. 
Tutkimustehtäväksi määrittyi tästä lähtökohdasta, englantilaista tutkimusta 
suomalaisiin olosuhteisiin hyödyntäen:

1. Kartoittaa ja kuvata määrällisesti vankeuden laatueroavuuksia eri 
ulottuvuuksissaan suomalaisissa vankiloissa ja suhteuttaa ne van-
keudelle asetettuihin kriminaalipoliittisiin yleistavoitteisiin.

2. Kartoittaa ja kuvata laadullisesti näiden ulottuvuuksien taustalla 
olevia erityistekijöitä niin, että vankiloiden väliset erot saadaan 
esiin tarpeeksi yksilöllisellä ja samalla yleistettävällä tavalla.

3. Arvioida sitä kuinka hyvin Lieblingin ja Arnoldin teoreettiset ulottu-
vuudet tavoittavat suomalaisen vankeuden keskeisiä laatutekijöitä 
kun niitä tarkastelee vankeudelle asetettujen tavoitteiden suhteen. 

4. Arvioida tämän pohjalta mahdollisuutta kehittää koko rikosseuraa-
musalalla toistuvasti käytettävä laadun mittauksen väline.
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ii  TUTKimUKSeN       
 ToTeUTTAmiNeN

2.1 Tutkimuksen suunnittelu

Tutkimusta ryhdyttiin valmistelemaan kokeiluluontoisena neljässä vankilassa 
ottaen mallia sekä Norjan ja Ruotsin tavasta kääntää Lieblingin ja Arnoldin 
ulottuvuudet omiin oloihinsa sopiviksi (Danielson ym. 2006; Johnsen ym. 
2007). Turvallisuusulottuvuutta laajennettiin kuitenkin niin että mukaan lisättiin 
enemmän kysymyksiä Suomen oloissa ongelmalliseksi koetusta vankien väli-
sestä uhkailusta ja kiristyksestä (kts. Ruckenstein & Teppo 2005). Turvallisuut-
ta haluttiin kartoittaa myös muiden suomalaisen tutkimuksen osoittamien on-
gelmatekijöiden osalta. Tällaisia ovat tekniset turvajärjestelyt ja organisatoriset 
käytännöt samoin kuin henkilöstön yhteistyö (Junninen 2008; Vartia & Hyyti 
1999). Vankilaelämä haluttiin kartoittaa myös aineellisten olosuhteiden osalta, 
koska näidenkin tekijöiden oletettiin vaikuttavan merkittävällä tavalla vankeu-
den kokemiseen esimerkiksi korostuneen rangaistuksellisena (kts. Moos 
1975; Saylor 1984). Aineelliset olosuhteet jaettiin tässä tutkimuksessa seuraa-
viin luokkiin: selli-, peseytymis- ja harraste- sekä tapaamistilat (esim. perheta-
paamistilat), kirjastopalvelut, ateriahuolto ja kanttiinipalvelut. Luokitus on sa-
mantapainen kuin Skotlannin vankikyselyssä käytetty. (Prison Survey 2009)

Tutkimukseen pyrittiin saamaan erilaisia laitoksia sen toteamiseksi mitkä van-
kiloiden sisäisiin toimintatapoihin kuuluvat tekijät saattavat vaikuttaa ulkoisen 
toiminnan taustalla. Lieblingin ja Arnoldin (2004, 169) mukaan vankiloiden si-
säisiä toimintamalleja voidaan tarkastella ”perinteiden kerrostumina”, jotka 
vaikuttavat vaihtelevalla voimakkuudella erilaisissa laitosympäristöissä. Näis-
tä tekijöistä muodostuu vankiloiden syvärakenne, sen elämänkerta, jota on 
vaikea erottaa toiminnan rakenteellisesti määritellyistä ja ulkoisesti näkyvistä 
muodoista.

Näitä vankiloiden syvärakenteeseen liittyviä tekijöitä haluttiin kartoittaa myös 
tässä tutkimuksessa virallisen toimintakulttuurin lisäksi. Tutkimukseen tässä 
tarkoituksessa valittu Oulun vankila on suljettu laitos. Se edustaa 1800-luvulla 
kaupunkialueelle rakennettua perinteistä muurivankilatyyppiä. Satakunnan 
vankilan Köyliön ja Huittisten avo-osastot puolestaan olivat alun perin maata-
loustyöhön suuntautuneita varavankiloita eli ns. suovankiloita, joita perustettiin 
itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä. Alkuaan kasvatuslaitoksena 1800-luvun 
lopulla aloittanut Keravan vankila pitää nykyään sisällään avo-osaston ja sul-
jetun osaston. Vuonna 1981 toimintansa aloittanut Haminan vankila on työsiir-
tola. Historiallisessa mielessä se edustaa sotien jälkeen alkanutta suomalaista 
työsiirtolaperinnettä, jota pidettiin maailmanlaajuisesti erityislaatuisena erityi-
sesti toiminnan alkuvuosikymmeninä (Uusitalo 1966).
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Vankilat ovat olemassaolonsa aikaan käyneet läpi erilaisia muutoksia, jotka 
ovat vaikuttaneet vaihtelevalla voimakkuudella sekä organisaatiorakentee-
seen että täytäntöönpanon sisältöön. Vankilat ovat mukautuneet näihin muu-
toksiin omasta toimintaympäristöstään ja historiastaan käsin. Tavoitteena oli-
kin nostaa esiin niitä vankiloiden omaan toimintaan liittyviä erityistekijöitä, jotka 
vaikuttavat siihen, miten muutokset omaksutaan ja miten se näkyy vaikkapa 
eri henkilöstöryhmien alakulttuurisina toimintamalleina ja tapoina tulkita esi-
merkiksi auktoriteettiin liittyviä kysymyksiä (vrt. esim. Creve ym. 2011). Oletta-
muksena tässäkin tutkimuksessa on, että mukaan valitut vankilatkin ovat ke-
ränneet itselleen oman erityisen elämänkertansa, joka tulee ymmärrettäväksi 
kyseisen vankilan erityispiirteistä käsin ja on viime kädessä sen historian sum-
ma. (Liebling & Arnold 2004, 169-170)

Edellä mainittu vaikutti myös siihen, miten aineiston keruu suunniteltiin ja to-
teutettiin. Vankilaympäristöjen kartoittaminen pelkällä lomakekyselyllä ei toisi 
esiin toiminnan taustatekijöitä kaikessa monisäikeisyydessään. Tutkimus pää-
tettiin toteuttaa niin, että määrällistä lomakekyselyä täydennettiin jälkikäteen 
tehdyillä laadullisilla teemahaastatteluilla. Metodisesti tutkimuksessa nouda-
tettiin siis Lieblingin ja Arnoldin (2004) lähestymistapaa vaikka käytäntö ai-
neiston keruussa oli päinvastainen. Vankilaympäristöjä lähestyttiin ensiksi val-
miiksi jäsennetyn kyselylomakkeen avulla, jota täydennettiin haastatteluilla. 

Haastattelujen tarkoitus oli kuitenkin sama kuin Lieblingin ja Arnoldin (2004) 
tutkimuksessa. Haastatteluilla pyrittiin tässä tutkimuksessa valottamaan jälki-
käteen sitä, mitä ulottuvuudet ilmentävät yksilötasolla ja millaisia ongelmia ja 
haasteita niihin sisältyy niissä lukemattomissa arkipäivän käytännöissä, joiden 
puitteissa vangit ja henkilökunta kohtaavat ja jotka viime kädessä muokkaavat 
vankilaelämää ja vankeuden laatua. Vaikka järjestys aineistonkeruussa siis oli-
kin erilainen voidaan tätä tutkimusta pitää myös aineistonlähtöiseen teorian-
muodostukseen osin kytkeytyvänä (vrt. Strauss & Corbin 1998). Laadullista 
aineistoa oli tarkoitus hyödyntää kyselyn edelleen muokkaamisessa saman 
periaatteen mukaisesti kuin esimerkkitutkimuksessa (Liebling & Arnold 2004, 
132-135).

2.2 Aineiston keruu
2.2.1 Määrällinen aineisto

Tutkimuksen lomakeaineisto kerättiin Haminan, Keravan, Oulun ja Satakunnan 
vankilasta (Huittisten ja Köyliön avovankila-osastoista) 13.–17.12.2010. Tutki-
muslomakkeiden painatuksen, täytettyjen lomakkeiden käsittelyn ja tallentami-
sen toteutti Taloustutkimus Oy. Tutkimus eteni siten, että vankiloiden yhdyshen-
kilöt jakoivat kyselyaineiston 300 vangille. Vastaukset palautettiin nimettöminä 
palautuskirjekuoressa, jonka vanki itse sulki ennen sen luovuttamista yhdys-
henkilölle. Vastaukset toimitettiin avaamattomina Taloustutkimus Oy:lle, joka 
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toimitti Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle henkilötunnisteettomat 
tiedot SPSS-tiedostona tarkempia analyyseja varten. 

292 vankia palautti lomakkeen. Aineistosta poistettiin tämän jälkeen ne henkilöt 
(n = 27), joiden lomakkeissa oli yli kymmenen puuttuvaa vastausta. Aineistosta 
poistettiin lisäksi yksi Haminan vankilan lomake, jonka katsottiin olevan täytetty 
epäasiallisesti. Muut puuttuvat vastaukset korvattiin kunkin yksittäisen väittämän 
mediaanilla. Lopullisessa tutkimusaineistossa oli täten 264 vastausta.

Alla olevassa taulukossa on raportoitu tilanne pilottivankiloissa 16.12.2010. Tuol-
loin esimerkiksi Oulun vankilassa oli kirjoilla 93 vankia, joista paikalla oli 87. Lo-
make jaettiin 77 vangille, joista 66 prosenttia palautti lomakkeen. Puutteellisten 
lomakkeiden poistamisen jälkeen lopullisen aineiston koko oli 49. 

Taulukko 1. Vankikyselyn lomakkeiden palautusprosentti ja aineiston koko
vankila vankiluku 

16.12.2010
Kirjoissa

vankiluku 
16.12.2010

Paikalla

lomakkeita 
jaettu

lomakkeiden
palautus%

Aineiston
koko

Oulu 93 87 77 66 49
Köyliö 63 57 53 100 50
Huittinen 66 57 57 98 49
Kerava 159 146 131 85 97
Hamina 30 21 20 100 19
Yhteensä 411 368 338 86 264

Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa laajassa mielessä kaikkea henki-
lökuntaa, joka on välillisesti tai välittömästi vankien asioiden kanssa tekemisissä 
eli tutkimusta ei rajattu pelkästään virkapukuiseen turvallisuushenkilöstöön (var-
tijat ja heidän lähiesimiehensä), joka muodostaa ahtaan määritelmän mukaan 
täytäntöönpanohenkilöstön ydinryhmän (Liebling & Price 2011, 2). Henkilöstön 
vastausprosentti oli 74. Aktiivisimmin tutkimukseen osallistuttiin Köyliön ja Hami-
nan vankiloissa, joissa vastausprosentti oli yli 90. Oulussa vastausprosentti jäi 
50:een. Henkilökunnan lomakeaineistosta poistettiin lisäksi ne tapaukset, joiden 
lomakkeissa oli yli kymmenen puuttuvaa vastausta (4). Puuttuvat yksittäiset vas-
taukset korvattiin jakauman mediaanilla. Henkilökunnan aineiston koko oli 208 
vastausta.

Taulukko 2. Henkilöstökyselyn lomakkeiden palautusprosentti ja aineiston koko 
vankila henkilöstö 

16.12.2010
lomakkeita 

jaettu
lomakkeiden

palautus%
Aineiston

koko
Oulu 79 72 50 34
Köyliö 41 38 95 35
Huittinen 50 49 82 40
Kerava 144 113 77 86
Hamina 15 14 93 13
Yhteensä 329 286 74 208
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2.2.2 Laadullinen aineisto

Haastattelujen tarkoituksena oli siis syventää ja täydentää kyselyaineistoa. 
Haastattelut pyrittiin tämän takia suunnittelemaan niin, että ne jättävät mahdol-
lisimman paljon tilaa antropologisen ja etnografisen eli vankiloiden osakulttuu-
reja (henkilökunnan, vankien) sisältäpäin kuvaavan aineiston esiin nousemisel-
le (kts. esim. Maeder 2002; Rhodes 2001; Waldram 2009). Tällä tavalla pyrittiin 
valaisemaan sitä millaisia ilmenemismuotoja esimerkiksi kunnioitus saa vanki-
loiden arjessa ja miten se on yhteydessä vankiloiden lukuisiin ja toistuviin käy-
täntöihin ja toimintatapoihin. Yhtenäisyyden turvaamiseksi kyselyaineiston 
kanssa haastattelut pyrittiin samalla kuitenkin tekemään niin, että ne seuraisi-
vat mahdollisimman tarkkaan teemarunkoa. Tässä noudatettiin Kvalen (1997, 
121) ohjetta, jonka mukaan haastattelut on suunniteltava temaattiset että dy-
naamiset aspektit huomioiden niin, että keskustelu pysyy annewtuissa aiheissa 
antaen kuitenkin mahdollisuuden tiettyyn liikkumavaraan aiheiden puitteissa.

Haastatteluun saatiin 16 henkilöstön ja 15 vankien edustajaa. Molemmat ryh-
mät pyrittiin muodostamaan sellaisiksi, että ne edustaisivat mahdollisimman 
hyvin perusjoukkoa keskeisten ominaisuuksien suhteen. Tällaisia olivat henki-
löstön osalta esimerkiksi henkilöstöryhmään kuuluvuus, ikä, sukupuoli, koulu-
tustausta sekä työkokemuksen pituus vankilassa ja rikosseuraamusalalla ylei-
semminkin. Vankien osalta näitä olivat iän ja sukupuolen lisäksi mm. 
vankikertaisuus sekä rikostausta. 

Haastatteluaineistoa ei kuitenkaan saatu henkilöstön osalta niin edustavaksi 
kuin olisi toivottu. Erilaisista syistä johtuen joidenkin henkilöstöryhmien edustajat 
eivät halunneet useista pyynnöistä huolimatta asettua haastateltaviksi. Selkein 
syy kieltäytymiseen oli pelko tunnistettavuudesta. Näin ollen lopullinen haasta-
teltavien joukko saatiin koottua seuraavista henkilöstöryhmien edustajista:

• Seitsemän haastateltavaa turvallisuushenkilöstöstä, joista kolme 
edusti lähiesimiehiä ja neljä vartijoita.

• Kaksi työnjohtoa edustavaa haastateltavaa työtoiminnasta 
• Kaksi hoitohenkilöstöä edustavaa haastateltavaa terveydenhuol-

losta
• Viisi kuntoutushenkilöstön edustajaa, joista neljä työskenteli päih-

dehuollon ja yksi sosiaalityön tehtävissä. 

Kokonaan haastattelematta jäivät johdon, ruokahuollon, kanttiinitoimintojen ja 
yleishallinnon edustajat.

Vangeista nuorin oli 23 vuotta ja vanhin 57 vuotta. Yleisin ikä liikkui 30- ja 
40-vuoden välillä joka vastaa keskimääräistä ikää koko vankipopulaatiossa. 
Haastateltavista miehiä oli neljätoista ja naisia yksi. Vankilakertaisuus vaihteli 
yhdestä yli kymmeneen kertaan, joka vastaa sekin melko hyvin yleistä vanki-
kertaisuuden jakaumaa vankiloissa (kts. esim. Kivivuori & Linderborg 2009). 
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Yksi haastateltavista suoritti elinkautista tuomiota. Muiden tuomiot vaihtelivat 
alle vuoden tuomioista pidempiin, kahden ja kolmen vuoden välillä oleviin van-
keuksiin.

Haastattelut suoritettiin maalis-huhtikuun aikana vuonna 2011 kolmessa eri 
vankilassa. Haastattelut nauhoitettiin. Haastateltavia oli ennen haastattelun 
alkua informoitu nauhurin käytöstä. Haastattelut kestivät tunnista kahteen tun-
tiin. Osa haastateltavista oli halukas puhumaan enemmän kun taas toiset ha-
lusivat pysyttäytyä melko tiukasti haastattelun teemoissa ulottamatta sitä niin 
paljon omakohtaisen kokemuksen alueelle. Haastatteluista tulikin näin ollen 
hieman epätasaisia sisällöltään, joka saattaa vaikuttaa jonkin verran myös ai-
neiston luotettavuuteen. Henkilöstöhaastattelujen luotettavuutta heikentää eri-
tyisesti joidenkin henkilöstöryhmien edustajien poissaolo ja myös niiden vä-
häisyys. (laadullisen aineiston luotettavuudesta ja yleistettävyydestä kts. esim. 
Lewis & Ritchie 2007, 270-273). Tästä huolimatta haastattelut antoivat melko 
hyvän käsityksen siitä millaisena vankilaelämä koetaan henkilökunnan ja van-
kien keskuudessa.

2.3 Aineiston analyysi
2.3.1 Määrällinen aineisto

Tutkimusaineistoa kuvattiin pääasiassa keski- ja hajontaluvuilla. Tulosten ra-
portoinnissa hyödynnettiin Norjan, Skotlannin ja Ruotsin vastaavia tutkimuk-
sia. Suurin osa kysymyksistä oli ns. Likert-asteikon 5-portaisia asenneväittä-
miä. Yksittäisistä muuttujista muodostettiin vankien ja henkilökunnan 
ulottuvuudet (summamuuttujat), jotka perustuivat norjalaisten versioon Lieb-
lingin alkuperäisestä työilmapiirin laatua mittaavasta kyselylomakkeesta. Yk-
sittäisten vastausten sekä ulottuvuuksien keskiarvo 3 kuvaa neutraalia vasta-
usta. Kaikki keskiarvon (ka.) ylittävät arvot (3,1-5,0) kuvaavat myönteistä 
suhtautumista asiaan ja vastaavasti keskiarvon alittavat arvot (2,9-0,0) kuvaa-
vat kielteistä suhtautumista.

Ulottuvuuksien reliabilititeetin estimointi suoritettiin laskemalla näiden sisäiset 
konsistenssit Cronbachin alfan avulla (0.90–0.99 korkea reliabiliteetti, 0.80–
0.89 hyvä, 0.79–0.70 kohtalainen ja alle 0.69 heikko reliabiliteetti). Jokaista 
ulottuvuutta testattiin tilastollisesti asteikon keskiarvoon2. Jos keskiarvo on ti-
lastollisesti merkitsevästi korkeampi kuin 3, niin tämä tarkoittaa sitä, että 95 
prosentin todennäköisyydellä vastaajat ovat sitä mieltä, että asiat ovat hyvin 
tai melko hyvin. Vastaavasti keskiarvon ollessa merkitsevästi alle kolmen, vas-
taajat ovat tyytymättömiä 95 prosentin todennäköisyydellä. Tilastolliseen mer-
kitsevyyteen vaikuttuvat mm. vastaajien määrä ja vastausten jakautuneisuus 
suhteessa keskiarvoon.

2  yhden otoksen t-testi
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Ulottuvuuksia oli vankikyselyssä 16 ja henkilökuntakyselyssä 17. Ulottuvuudet 
jaettiin tutkimuksessa neljään pääulottuvuuteen. Ulottuvuuksien keskiarvot, 
mediaanit ja keskihajonnat löytyvät liitteestä 3-4. Ulottuvuudet ja pääulottu-
vuudet on kuvattu taulukossa 3.

Taulukko 3. Vanki- ja henkilöstökyselyn ulottuvuudet pääulottuvuuksien mu-
kaan sekä ulottuvuuksien reliabiliteettikertoimet

vankikysely henkilökuntakysely
Järjestys, turvallisuus ja hallinto Järjestys ja hallinto
Vastaanotto α = ,568 Osallisuus α = ,812
Järjestys α = ,796 Kuri ja järjestys α = ,814
Oikeudenmukaisuus α = ,677 Turvallisuus α = ,792
Henkilökohtainen turvallisuus α = ,399
Vankilaturvallisuus α = ,662
Hyvinvointi Työhyvinvointi
Viihtyisyys ja hyvinvointi α = ,855 Motivoituneisuus α = ,849
Asianmukaisuus α = ,730 Stressi α = ,180
Terveydenhuolto α = ,901 Ammatillinen arvostus α = ,795

Sitoutuneisuus α = ,820
Arvostus α = ,857

Suhteet Suhteet
Suhteet henkilöstöön α = ,930 Auktoriteetti α = ,765
Kohtelu α = ,832 Suhteet vankeihin α = ,746
Huomioiminen ja arvostaminen α = ,879 Suhteet lähiesimiehiin α = ,904

Suhtautuminen etnisiin vähem-
mistöihin

α = ,781 Suhteet työtovereihin α = ,922

Yhteydenpito α = ,781 Suhteet Rikosseuraamu s-
laitokseen

α = ,858

Suhtautuminen vankilan 
johtoon

α = ,839

Vankilan johdon suhtautumi-
nen minuun

α = ,945

Toiminnallisuus Toiminnallisuus
Ohjelmat α = ,836 Vankien tukeminen α = ,714
Tuki rikoksettomaan elämään α = ,856 Paneutuminen ja välittämi-

nen
α = ,818

Erityistuki α = ,663

Yksittäisten kysymysten ja ulottuvuuksien riippuvuuden välisiä asteita mitattiin 
tutkimuksessa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla. Korrelaa-
tiokertoimen arvo vaihtelee välillä -1 +1 ja mittaa muuttujien välistä lineaarista 
riippuvuutta. Kertoimen ollessa 0, muuttujien välillä ei ole lineaarista riippu-
vuutta. Tutkimuksessa korrelaatiokertoimen tilastollisen merkitsevyyden raja-
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arvoksi valittiin 0,053. On huomioitava, että Pearsonin tulomomenttikorrelaatio-
kerroin mittaa ainoastaan lineaarista riippuvuutta, joten se ei siis välttämättä 
kerro siitä, onko yksittäisten muuttujien tai ulottuvuuksien välillä kausaalista 
suhdetta (esim. epälineaarinen riippuvuus). 

Konfirmatorisella faktorianalyysillä testattiin aikaisempiin teorioihin ja tutki-
mustuloksiin perustuvaa faktorirakennetta. Faktorianalyysin perusteella alku-
peräiset odotukset aineiston faktorirakenteesta pitivät paikkansa.

2.3.2 Laadullinen aineisto

Haastattelut translitteroitiin word-tiedostoksi. Tämän jälkeen ne siirrettiin ana-
lysoitavaksi ATLAS 5 ohjelmaan luotuun ns. hermeneuttiseen yksikköön. Ana-
lyysia varten aineisto koodattiin teemarungon (ulottuvuuksien) mukaisesti. Ai-
neisto lajiteltiin ja luokiteltiin tämän jälkeen erilaisiin kategorioihin sen mukaan 
millaiseksi se osoittautui ominaisuuksiltaan ja sisällöltään suhteessa teemoihin 
(ulottuvuuksiin). Aineistosta löytyi näiden suhteen kaksi selkeää tyyppiä ja näi-
den väliin jääviä tyyppejä. Sekä henkilöstöä että vankeja selkeimmin erotta-
vaksi tekijäksi muotoutui se, suhtauduttiinko vankeuteen enemmän sen ran-
gaistuksellisia kuin kuntoutuksellisia tekijöitä korostaen.

3  * < 0,05; ** < 0,01
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iii vANKilAelämäN 
lAATU KySely- JA 
hAASTATTelUAiNeiSToN 
vAloSSA

Tässä luvussa esitetään määrällisen ja laadullisen aineiston tutkimustuloksia. 
Luku on jakaantunut viiteen alalukuun. Ensiksi kuvataan vankeja ja henkilö-
kuntaa keskeisten taustamuuttujien suhteen. Tämän jälkeen kuvataan sekä 
vankien että henkilökunnan osalta erikseen miten laatutekijät ilmenivät käytän-
töjen tasolla vankiloissa. Tämä osa perustuu sekä määrälliseen että laadulli-
seen aineistoon. Määrällinen aineisto kuvaa vankilakäytäntöjä niitä mittaavien 
yksittäisten väittämien tasolla laadullisen aineiston täydentäessä tätä kuvaus-
ta taustatekijöiden suhteen. Kolmantena esitetään ulottuvuudet vankiloittain. 
Tämä osa pohjautuu määrälliseen aineistoon. Sen tarkoituksena on vertailla 
vankiloiden välisiä laadullisia eroavuuksia. Neljänneksi kuvataan vankiloittain 
niitä ulottuvuuksia, jotka poikkesivat keskimääräisestä vankeuden laadusta. 
Lopuksi esitetään määrälliseen aineistoon perustuva yhteenveto vankeuden 
laadusta.

3.1 Taustatietoa vangeista ja henkilöstöstä 

vangit
Likert-kysymysten lisäksi lomakkeessa vangeilta kysyttiin muun muassa so-
siodemografisia sekä rangaistukseen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä tausta-
tietoja (taulukko 4a ja 4b). Aineistonkeruuajankohtana 16.12.2010 vankiluku 
oli Suomessa 3219. Vangeista 2290 (71 %) oli suljetuissa vankiloissa ja 929 
(29 %) avovankiloissa. Vankeusvankeja oli 2564, tutkintavankeja 611 ja sakko-
vankeja 44. Suurin osa kyselyyn vastanneista vangeista oli kirjoilla avolaitok-
sissa (59 %).Vangeista vankeusvankeja oli 82 prosenttia ja tutkintavankeja 12 
prosenttia. Vangit olivat keskimäärin 35- vuotiaita4, joten he olivat hieman nuo-
rempia kuin vangit keskimäärin (vuonna 2010 vankien keski-ikä oli 37- vuotta). 
Lomake oli ainoastaan suomenkielinen, joten lähes kaikki vastanneet vangit 
olivat odotetusti Suomen kansalaisia (95 %) ja puhuivat äidinkielenään suo-
mea (92 %). Ensimmäistä kertaa rangaistustaan vankilassa suoritti noin kol-
mannes vangeista (32 %). Vangeista kaksi viidestä (38 %) vastasi aloittaneen-
sa vankeutensa tutkimusajankohdan vankilassa. Suurin osa vangeista oli ollut 
kyseisessä vankilassa enintään vuoden (63 %). 

4  Md = 33 ; Sd = 10,7



32 33

Taulukko 4a. Vankikyselyn sosiodemografiset ja vankeutta koskevat perus-
tiedot (%)

Vankilaji Tutkintavanki 12
Vankeusvanki 82
Sakkovanki 1
Elinkautisvanki 2
Puuttuva tieto 3

Ikä 15-20 1
21-24 14
25-29 19
30-39 32
40-49 16

 50- 13
 Puuttuva tieto 5
Kansalaisuus Suomen kansalainen 95

Muun maan 5
Äidinkieli Suomi 92

Ruotsi 2
Muu 6

Laitostyyppi Avovankilassa / avo-osastolla 59
Suljetussa vankilassa / suljetulla osastolla 39
Puuttuva tieto 2

Ensimmäinen kerta vankilassa Kyllä 32
Ei 68
Puuttuva tieto 0

Aikaisemmat vankeuskerrat Kerran aikaisemmin 13
2 -5 kertaa aikaisemmin 30
6-9 kertaa aikaisemmin 16
10 kertaa tai enemmän 11
Puuttuva tieto 31

Aikaisempia kertoja ko.  
vankilassa

Kyllä 41
Ei 30
Puuttuva tieto 30

Laitosaika ko. vankilassa Enintään 1 kk 19
Enemmän kuin 1 kk ja enintään 6 kk 43
Enemmän kuin 6 kk ja enintään 1 v 21
Enemmän kuin 1 v ja enintään 2 v 8
Enemmän kuin 2 v 6
Puuttuva tieto 3

Alkoiko vankeus/  
tutkintavankeus ko. vankilassa

Kyllä 38
Ei 62

Tuomion pituus Enintään 3 kk 11
Enemmän kuin 3 kk ja vähintään 6 kk 13
Enemmän kuin 6 kk ja enintään 1 v 11
Enemmän kuin 1 v ja enintään 2 v 15
Enemmän kuin 2 v ja enintään 4 v 17
Enemmän kuin 4 v ja enintään 8 v 14
Enemmän kuin 8 v 6
Elinkautinen 2
Puuttuva tieto 12

Jäljellä oleva laitosaika Enintään 1 kk 16
Enemmän kuin 1 kk ja enintään 3 kk 22
Enemmän kuin 3 kk ja enintään 6 kk 13
Enemmän kuin 6 kk 39
Puuttuva tieto 10
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Taulukko 4b. Vankikyselyn vankeuden sisältöä koskevat taustatiedot (%)

Onko saanut henkilökunnalta tietoa ko.  
vankilassa noudatettavista säännöistä ja  
käytännöstä

Kyllä 75
Ei 23
Puuttuva tieto 2

Onko rangaistuksen alussa laadittu  
rangaistusajan suunnitelma (RANSU)

Kyllä 66
Ei 33
Puuttuva tieto 2

Vieraskäynnit ko. vankilassa Kyllä 73
Ei 27

Pääasiallisesti sellissä työaikana Kyllä 24
Ei 75
Puuttuva tieto 1

Omasta pyynnöstä erillään asuminen ko.  
vankilassa

Kyllä 3
Ei 95
Puuttuva tieto 1

Eristys ko. vankilassa kurinpidollisista tai  
tutkinnallisista syistä

Kyllä 15
Ei 85

Kurinpitoseuraamus ko. vankilassa Kyllä 18
Ei 81
Puuttuva tieto 1

Päihdeongelma ennen saapumista ko.  
vankilaan

Kyllä 49
Ei 51

Päihteidenkäyttö vankilaan saapumisen  
jälkeen

Aloittanut päihteiden  
väärinkäytön

1

Lopettanut päihteiden  
väärinkäytön

50

Siirtynyt vahvempiin  
päihteisiin

0

Siirtynyt miedompiin  
päihteisiin

0

Jatkanut päihteiden  
käyttöä entiseen tapaan

4

Ennen tähän vankilaan tuloa 
sinulla ei ole ollut koskaan 
ongelmia päihteiden suhteen

35

Puuttuva tieto 10
Terveydenhuollon palvelujen käyttö ko.  
vankilassa

Kyllä 84
Ei 16
Puuttuva tieto 0

Ohjelmatoimintaan osallistuminen ko.  
vankilassa

Kyllä 15
Ei 84
Puuttuva tieto 1
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Kolme neljästä (75 %) vangista ilmoitti saaneensa henkilökunnalta tietoa ky-
seisessä vankilassa noudatettavista säännöistä ja käytännöistä. Vangeista 
kahdelle kolmesta (66 %) oli heidän mukaansa laadittu rangaistusajan suun-
nitelma (Ransu). Ohjelmatoimintaan ilmoitti osallistuneensa 15 prosenttia 
vangeista. Vaikka kysely oli painottunut avolaitoksiin, niin peräti neljännes (24 
%) ilmoitti viettävänsä työajan pääasiassa sellissään. Omasta pyynnöstään 
erillään oli asunut ainoastaan 3 prosenttia vangeista, mutta eristettynä kurin-
pidollista tai tutkinnallisista syistä oli ollut 15 prosenttia vangeista. Noin puo-
lella vangeista oli vastauksensa mukaan ollut päihteidenkäytön kanssa ongel-
mia ennen kyseiseen vankilaan saapumista. Peräti kolmannes ilmoitti 
puolestaan, että heillä ei ollut koskaan ollut ongelmia päihteiden käytön kans-
sa. Vangeista terveydenhuollon palveluita ilmoitti käyttäneensä kyseisessä 
vankilassa 84 prosenttia. Neljä viidestä (73 %) ilmoitti vastaanottaneensa vie-
raskäyntejä. 

henkilökunta 
Henkilökunnan taustatiedot on esitetty taulukossa 5. Hieman yli puolet (53 %) 
ilmoitti työskentelevänsä pääasiallisesti avolaitoksessa tai avo-osastolla. Vas-
taavasti puolet henkilökunnasta ilmoitti toimivansa valvontatehtävissä (45 %) 
tai valvonnan esimiestehtävissä (10 %). Kaiken kaikkiaan esimiestehtävissä 
ilmoitti työskentelevänsä vajaa kolmannes (29 %). Vakituisessa palvelussuh-
teessa tietojenkeruuhetkellä oli 86 % vastaajista. Suurin osa vastaajista oli 
miehiä (65 %) ja vastaajien keski-ikä oli 45- vuotta5. Yleisin koulutusaste vas-
tausten perusteella oli opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto (38 %). 

Lähityötä vankien kanssa teki suurimman osan työajasta 72 prosenttia henki-
löstöstä. Henkilökunnan työsuhteen kesto vaihteli vastaajien välillä. Yli 20 
vuotta kestäneitä työsuhteita Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa oli pe-
räti 43 prosentilla ja toisaalta enintään kahden vuoden työsuhde oli ainoas-
taan kahdeksalla prosentilla vastaajista. Työsuhteen kesto tietojenkeruulaitok-
sessa jakaantui tasaisemmin. 20 vuotta tai kauemmin kyseisessä laitoksessa 
ilmoitti työskennelleensä 30 prosenttia ja enintään kaksi vuotta puolestaan 20 
prosenttia henkilöstöstä. Kahdella neljästä (43 %) kyseinen vankila oli ainoa, 
jossa henkilö oli työskennellyt Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa.

5  Md = 47 ; Sd = 10,4
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Taulukko 5. Henkilökunnan taustatiedot (%)

Tehtäväalue Valvontahenkilöstö 45
Valvonnan esimiestehtävät 10
Työtoiminta 15
Ruoka- ja laitoshuolto 6
Koulutus, kuntoutus ja sosiaalityö 10
Terveydenhuolto 2
Hallintohenkilökunta 5
Johto 4
Muu 2
Puuttuva tieto 0

Ensisijainen laitostyyppi Avolaitoksessa / avo-osastolla 53
Suljetussa laitoksessa / suljetulla osastolla 46
Puuttuva tieto 1

Sukupuoli Nainen 35
Mies 65
Puuttuva tieto 0

Ikä 18-29 11
30-39 14
40-49 33
50-59 35
60- 6
Puuttuva tieto 2

Korkein koulutusaste Perus-, keski- tai kansalaiskoulu 13
Ylioppilastutkinto 17
Ammattikoulututkinto 25
Ammatillinen opistotutkinto/ammattikorkeakoulu-
tutkinto 38
Korkeakoulututkinto 7
Puuttuva tieto 1

Vakituinen palvelussuhde Kyllä 86
Ei 14

Esimiesasema Kyllä 29
Ei 71

Työskentelyn määrä välittö-
mästi vankien parissa

Suurimman osan aikaa 72
Jonkin verran aikaa 18
Hyvän vähän aikaa 8
En lainkaan 2

Työsuhteen kesto Rikosseu-
raamuslaitoksessa

Enintään 2 vuotta 8
3-9 vuotta 26
10-19 vuotta 21
20 tai enemmän 43
Puuttuva tieto 2

Työsuhteen kesto ko. van-
kilassa

Enintään 2 vuotta 20
3-9 vuotta 28
10-19 vuotta 22
20 tai enemmän 30
Puuttuva tieto 1

Vankiloiden lukumäärä 
työsuhteen aikana

1 43
2 26
3- 25
Puuttuva tieto 5
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3.2  vankilaelämän laatu käytäntöjen 
 tasolla - vangit
3.2.1 Järjestys, turvallisuus ja hallinto 

vastaanotto ja perehdyttäminen  
Tässä vankilassa minut perehdytettiin päiväjärjestykseen  
ja sen ajoitukseen ..................................................................................  ,666**
Minusta huolehdittiin hyvin tultuani ensimmäistä kertaa  
tähän vankilaan .....................................................................................  ,655**
Tunsin itseni todella yksinäiseksi ensimmäisten  
kolmen päivän aikana tässä vankilassa ................................................  ,611**
Henkilökunta kohteli minua tässä vankilassa  
alusta lähtien yksilönä ...........................................................................  ,589**
Olin huolissani ja hämilläni tullessani tähän vankilaan ..........................  ,515**

Vastaanottoa mitattiin kyselyssä viiden eri väittämän avulla. Kaikki väittämät 
kuvasivat ilmiötä tilastollisesti merkitsevästi. Erityisen hyvin ilmiötä kuvasivat 
päiväjärjestykseen perehdyttämiseen liittyvä väittämä (r=,666) ja ensimmäistä 
kertaa vankilaan saapumiseen (r=,655) liittyvä väittämä.

Vastaanottoon kokonaisuudessaan oltiin avovankiloissa/avo-osastoilla tyyty-
väisempiä (ka. = 3,3)  kuin suljetuissa vankiloissa / osastoilla (ka. = 3,0). Vas-
taanottoon liittyvien väittämien keskiarvo oli lähes poikkeuksetta yli kolmen, 
mikä osoittaa, että tyytyväisten vankien osuus oli suurempi kuin tyytymättömi-
en6. Tyytyväisimpiä oltiin huolenpitoon, jota saatiin kun ensimmäisen kerran 
saavuttiin vankilaan (ka. = 3,5). Kyselyn tulosten perusteella alle puolet van-
geista (44 %) koki, että heidät perehdytettiin hyvin vankilan päiväjärjestykseen 
(ka. = 3,2). Eri mieltä asiasta oli joka neljäs vanki (25 %)7. Avovankilassa tai 
avo-osastolla tuomiotaan suorittavat vangit kokivat useammin (52 %), että pe-
rehdytys oli hyvää kuin suljetussa vankilassa tai suljetulla osastolla olevat van-
git (32 %). Vangit perehdytettiin yleisesti ottaen hyvin päiväjärjestykseen ja 
sen ajoitukseen (ka. = 3,2) lukuun ottamatta Oulun vankilaa, jossa asiaan tyy-
tymättömien osuus oli huomattavasti tyytyväisiä suurempi (ka. = 2,6). 

Vankien mukaan henkilökunta kohteli yleensä vankeja vankilassa alusta lähti-
en yksilönä (ka. = 3,2). Näin tapahtui erityisesti Satakunnan vankilan Köyliön 
osastolla (ka. = 3,6). Alle keskiarvon jäätiin Haminan vankilassa (ka. = 2.6). 
Lähes kolmasosa (31 %) vangeista koki kuitenkin olleensa huolissaan ja hä-
millään tullessaan vankilaan. Erityisen korkea osuus oli Oulun vankilassa, jos-
sa osuus oli lähes puolet (49 %). Oulun vankilaan saapuneista yli puolet myös 

6 Väittämien keskiarvot, mediaanit ja keskihajonnat löytyvät liitteistä 1-2.
7 Luvuissa 3.2-3.3 on yhdistetty väittämien luokat ”täysin samaa mieltä” ja ”samaa 

mieltä” yhdeksi kokonaisuudeksi sekä luokat ”täysin eri mieltä” ja ”eri mieltä” yh-
deksi kokonaisuudeksi.
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(55 %) tunsi itsensä todella yksinäiseksi ensimmäisten kolmen päivän aikana 
(ka. = 2,6) kun vastaava osuus kaikkien vankien keskuudessa oli 28 prosent-
tia. Oulun vankilaan saapuneiden vankien ongelmat vastaanotossa ja pereh-
dytyksessä johtunevat siitä, että Oulun vankila on tutkintavankila ja tutkinta-
vankien toimintoihin osallistumismahdollisuutta ja yhteydenpitoa muihin 
vankeihin, ystäviin ja omaisiin joudutaan rajoittamaan esimerkiksi pakkokei-
nolain perusteella. 

Alla olevissa haastattelukatkelmissa annettu kuvaus kahden vankilan vastaan-
ottorutiineista ja perehdytyksestä on melko yhdenmukainen kyselyn kanssa. 
Vastaanottorutiineja kuvataan haastattelukatkelmissa hieman saman tapaan 
kuin Liebling & Arnold (2004) kuvaavat vastaavia toimintoja ns. matalan pal-
velun vankiloissa (low service delivery prisons): 

No ei oo mitään kiertoajelua ollut eikä tutorointia mutta sama perehdy-
tys yleensä kuin muillakin. Henkilökunta on kuitenkin sillein ihan myön-
teisesti kertonut, jos niiltä on jotain kysynyt mutta aika paljon se on 
omasta aktiivisuudesta kiinni että kyselee muilta vangeilta ja tarkastaa 
niitten tietojen validiteetin tuolta henkilökunnalta ja sitten tota aika paljo 
noita päiväjärjestyksiä on esillä, että periaatteessa siihen tulostettuun 
päiväjärjestykseen tutustumalla se selviää. (v2)

Tuotiin matkaselliin ja sitten samana päivänä haettiin ja laitettiin osastol-
le. Ei siin mitään perehdytystä ollut. En ole tässä talossa aikaisemmin 
ollut mutta joka talossa tää on tällaista. (v10)

No ei mua periaatteessa perehdytetty millään tavalla. Mun piti ite hakee 
kaikkee, päihdeohjaajalle ja opinto-ohjaajalle, että ei multa nyt oikees-
taan mitään sen erikoisempaa tultu kyselemään. (v5)

Ei mitään muuta kuin että kysyttiin, että oot sä ollut aikaisemmin täällä. 
Sanoin että oon. Se sanoi, että tässä ruvetaan sitten suorittamaan tätä 
rangaistusta. Siin oli se perehdytys. (v13)

No itse asiassa mulla oli täällä jo ennestään tuttuja, jotka sitten pereh-
dytti mut. Jotkut on saanut sillain, että on niinkö vartijan kanssa kiertä-
nyt, mut mulla ei ollut mitään sellaista. (v14)

Muissakin haastatteluissa annettu kuva oli yllä kuvatun kaltainen. Perehtymi-
nen jätettiin melko paljon vangin oman aktiivisuuden varaan eli vangille kerro-
taan vain kaikkein olennaisin vankilan päivittäisistä rutiineista. Aikaisemmin 
vankiloissa olleet saattoivat haastattelujen mukaan jäädä tätäkin perehdytystä 
vaille. Muista vangeista tuleekin haastattelujen mukaan tärkeitä avainhenkilöi-
tä ja myöhemmin joillekin myös pidempiaikaisia tukihenkilöitä vankilakulttuu-
riin ja vankilan rutiineihin perehdyttämisessä.
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Haastattelukatkelmat vahvistavat aikaisemmissa tutkimuksissa todettuja puut-
teellisuuksia vankiloiden vastaanottorutiineissa ja perehdyttämiskäytännöissä 
(Kivivuori & Linderborg 2009; Kääriäinen 1994). Erityisesti rikollisessa elä-
mäntavassa pitkään kiinni olleille ja siitä eroon haluaville on tärkeää, että hei-
dän ongelmansa otetaan tosissaan ja niihin pyritään myös alusta lähtien puut-
tumaan yksilöllisellä tavalla. Haastateltavien joukossa oli monia, jotka olisivat 
halunneet heti vankilaan tullessaan keskustella mahdollisuuksistaan päästä 
päihde- tai muuhun kuntoutukseen. Tätä ei kuitenkaan otettu puheeksi. Tutki-
musten mukaan toimenpiteiden oikea ajoittaminen vangin muutosmotivaation 
kanssa on erittäin tärkeää. Myös tässä vastaanotto ja perehdyttäminen ovat 
tärkeässä asemassa ja se tulisi tehdä muutenkin kuin pelkkänä muodollisuu-
tena.

Järjestys
Tämän vankilan toiminta on hyvin organisoitu .......................................  ,775**
Henkilökunta toimii viivyttelemättä tässä vankilassa kun 
sellistä hälytetään apua .........................................................................  ,766**
Tässä vankilassa on hyvä kontrolli ........................................................  ,691**
Henkilökunta huolehtii hyvin turvallisuustehtävistään 
tässä vankilassa ....................................................................................  ,669**
Vankilan säännöt ja ohjeet on tehty minulle selviksi ..............................  ,665**
Tässä vankilassa on selkeä päiväjärjestys, jonka 
mukaan tiedän miten toimia ..................................................................  ,660**

Vankilan organisaatiota, kontrollia, sääntöjä ja päiväjärjestystä mitattiin kuu-
della eri väittämällä, jotka nimettiin järjestys-ulottuvuudeksi. Väittämien lineaa-
rinen riippuvuus on vahva. Erityisen hyvin järjestysulottuvuutta kuvasivat orga-
nisointia (r=,775) ja henkilökunnan toimintaa kuvaavat väittämät (r=,766).

Kyselytutkimuksessa vankiloiden järjestys oli niin avolaitoksissa (ka. = 3,1) 
kuin suljetuissa laitoksissa (ka. = 3,0) kohtuullinen: Vankiloissa oli selkeä päi-
väjärjestys (85 % samaa mieltä), säännöt ja ohjeet oli tehty vangeille selviksi 
(66 % samaa mieltä), vankiloiden henkilökunta huolehti erityisen hyvin turval-
lisuustehtävästään (53 % samaa mieltä) ja kontrolli vankiloissa oli hyvä (59 % 
samaa mieltä). Vankiloiden toiminnan organisoinnissa löydettiin sen sijaan ke-
hittämistä. Vankilan organisointia piti hyvänä vajaa kolmannes (31 %) ja huo-
nona yli neljännes vangeista (27 %).

Vankiloilla oli hieman erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia järjestysulottuvuuden 
suhteen. Esimerkiksi henkilökunnan turvallisuustehtävien hoidon suhteen ero-
ja vankiloiden välillä oli jonkin verran. Tyytyväisimpiä turvallisuustehtävien hoi-
toon oltiin suljetuissa Oulun ja Keravan vankiloissa. Kaikissa vankiloissa ar-
vostettiin selkeää (kirjattua) päiväjärjestystä, jonka mukaan toimia (ka. = 4,1), 
mutta kun tarkastelua laajennettiin käsittämään vankilan yleistä toiminnan or-
ganisointia tyytymättömyyttä oli huomattavasti enemmän (ka. = 3,0). Vankiloi-
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den toiminnan organisoimisessa koettiin olevan parantamisen varaa erityises-
ti Haminan vankilassa (ka. = 2,4), mutta myös Keravan ja Oulun vankiloissa 
(ka. = 2,9). Tämä voidaan esimerkiksi kyselyn avovastausten perusteella tul-
kita niin, että vangit eivät saaneet tarpeeksi tietoa erilaisista vankeusrangais-
tuksensa kulkuun liittyvistä asioista. Toisaalta vangeille saatettiin luvata yhtä ja 
tehdä toista.

Haastatteluissa vankilajärjestyksestä saatiin hieman kyselytutkimusta kriitti-
sempi näkemys. Käytännön toimintaa järjestyksen ylläpitämiseksi kuvattiin 
osittain harmaan tiedon alueen tietoutena, johon tulovaiheessa annettu pereh-
dytyskään ei välttämättä aina auttanut, kuten seuraavassa vankihaastattelus-
sa (v14) todetaan: 

Se vartija kertoi suurimman osan semmoisista tärkeistä jutuista siinä 
alussa ja antoi semmoisen tulokkaan oppaan. Se oli ihan sama, mitä se 
puhuu siinä kohtaa, kun on sitä on niin häkeltynyt siinä tilanteessa, se 
menee ulos korvasta saman tien, kun tulee sisään. 

Kyllä nää tarkastukset, seisomaan nousemiset ja herätykset niin käytännössä 
ne oppii, kuvasi puolestaan samassa vankilassa ollut toinen vanki (v13) tapaa 
jolla vankilarutiineihin todellisuudessa perehdyttiin.

Pidempään vankilassa ollut haastateltava (v3) puolestaan painotti sitä, että: 

Ne on korvien välissä ne säännöt, kun on sen verran pitkään ollut, niin 
oppii tuntemaan systeemit aika hyvin.

Vankilan järjestys oli tälle vangille tosiaan sisäistynyt vuosien saatossa tavalla, 
joka helpotti sopeutumista muuttuneisiinkin olosuhteisiin. 

Selkeimmin järjestys hahmottui useimmille aikataulutetun päiväjärjestyksen 
kautta. 

No se nyt on aikaa selkee, totesi eräs vanki (v5). 
Sä heräät tiettyyn aikaan ja sit sull on nää jutut päivällä, ruokailut ja muut, sit 
taas tää ilta ilta erikseen, et tää rytmittää aika elämää täällä, kuvasi toinen 
vanki (v7) sitä, miten päiväjärjestys jäsensi hänen elämäänsä tavalla johon 
hän ei itse pystynyt vapaudessa. Päiväjärjestys vapautti hänet myös siviilielä-
män kaoottisuudelta. 
Tääl ei sillain tuu mieleen ku siviilis, et pitäis saada kamaa tai lähtee dokaa-
maan, kuvasi hän päiväjärjestyksen rauhoittavaa vaikutusta. 

Vankiloiden menettelytapojen hahmottamiseksi monet haastateltavista olisivat 
kuitenkin kaivanneet jotain perusteellista kirjallista informaatiota vankilan toi-
minnoista. 
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Erityisesti vähemmän aikaa vankiloissa olleiden mielestä toiminta oli tässä 
suhteessa satunnaista ja epäjohdonmukaista jättäen tiedon hankinnan vangin 
vastuulle, kuten seuraavassa vankihaastattelussa (v15) kuvataan: 

Jonkun verran ilmestyy noita lappuja tuonne ilmoitustaululle, niin ne ei 
ole ihan johdonmukaisesti samat laput joka ilmoitustaululla. Se on vä-
hän sen varassa että joutuu kyselemään muilta vangeilta asioita tai sit-
ten henkilökunnalta. 

Vankilan henkilökunnaltakaan ei aina välttämättä saanut ajankohtaista tietoa 
kuten taas seuraavasta katkelmasta (v8) ilmenee: 

Ku vartijatkaan ei tiijä onko se rikosseuraamusesimies vai kuka sen 
päättää, että millon mut siirretään tonne avolle (avo-osastolle) niin tässä 
mulla ei nyt oo selvyyttä asiaan. Joudun vaan itsepäisesti pommitta-
maan näitä vartijoita ja kyselemään asiasta. 

Henkilökunta saattoi hermostua liiasta kyselystä niin kuin seuraavassa haas-
tattelussa (v10) todetaan: 

Se on sellaista tiuskimista sitten jos ei löydy sieltä säännöistä, että kyllä 
jotkut pamput on aika yksinkertaisia

Pidempään vankilassa olleet eivät kuitenkaan pitäneet tätäkään niin ongel-
mallisena.

No onhan ne sillä tavalla, että kuka tahansa ketä haluaa ottaa tästä 
selvää, niin saa ne selville. On se tieto laitettu tolle ilmoitustaululle.
(v2)

Myös valvontahenkilökunnan käytännön toimintaa järjestyksen ja turvallisuu-
den ylläpitämiseksi kuvattiin epäyhtenäiseksi ja toisinaan tehottomaksi. Se 
ei ole oikein nopeata se reagointi tuohon valottamiseen, välillä on joutunut 
puolikin tuntia odottamaan, kuvasi eräs vanki (v5) sitä kuinka valvontahenki-
löstö reagoi sellistä lähetettyyn valomerkkiin viestinä yhteydenoton tarpees-
ta. 

Valvontahenkilöstöä arvosteltiin myös joissain haastatteluissa läsnäolon puut-
teesta jota Lieblingin (2004) tutkimuksessa pidettiin tärkeänä järjestykseen ja 
turvallisuuteen vaikuttavana tekijänä. 

Kyllähän täällä tietysti pystyy tappelemaan jos haluaa. Ei nuo pamput 
kuitenkaan sitä nää. Ne istuu siellä omassa kopissaan, että kyllähän 
täälläkin on monia asioita tapahtunut mitä ei saisi tehdä, (v12). 
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Joissakin haastatteluissa valvontahenkilökunnan toimintaa arvioitiin kuitenkin 
tehokkaaksi. Tällaisia olivat esimerkiksi väkivaltatilanteet, joita eräs vanki (v9) 
kuvasi seuraavasti: 

Tähän taloon (avo-osastolle) tulee aika nopeasti se tuolta naapuritalos-
ta (suljetulta osastolta) apua silloin kun täällä on joku tilanne. Oli tappe-
lu ulkomaalaisten ja suomalaisten kesken. Naapuritalosta tulee aika 
paljon pamppuja, niillä on kilpiä ja tommoista. 

oikeudenmukaisuus 
Tässä vankilassa on menettelytapoja jotka antavat minulle 
mahdollisuuden tuoda esiin näkemykseni ennen kuin 
päätökset tehdään .................................................................................  ,769**
Saamani oikeudet ovat asianmukaiset ottaen huomioon 
käyttäytymiseni ......................................................................................  ,757**
Tässä vankilassa on selkeät menettelytavat silloin kun haluan 
muutosta itseäni koskevaan päätökseen, jota pidän vääränä ..............  ,750**
Vangit jotka noudattavat sääntöjä saavat eniten 
etuja tässä vankilassa ...........................................................................  ,559**

Käyttäytymisen, menettelytapojen, oikeuksien ja päätöksien välistä suhdetta 
mitattiin neljällä väittämällä. Väittämät olivat kaikki tilastollisesti merkitseviä. 
Tyytyväisyys päätöksentekoon, vangin kuulemiseen ja menettelytapoihin vaih-
teli vankiloittain. Yli neljäsosa (28 %) vangeista koki, että vankilan menettely-
tapoja tulisi kohentaa tilanteissa, joissa vanki voisi tuoda esiin näkemyksensä 
ennen päätöksentekoa (ka. = 3,0). Tyytymättömimpiä asiaan oltiin Haminan 
(ka. = 2,5), Keravan (ka. = 2,8) ja Oulun vankiloissa (ka. = 2,9), myönteisimpiä 
Satakunnan vankilassa. Tyytymättömyys lisääntyi varsinkin menettelytapati-
lanteissa, jossa vanki halusi muutosta häntä koskevaan päätöksen jota vanki 
pitää vääränä (ka. = 2,8). 

Monissa avovastauksissa oikeudenmukaisuusteema tuli esille. Vangit arvosti-
vat sitä, että henkilökunta on asiallista, myönteistä, inhimillistä ja oikeudenmu-
kaista. Toisin sanoen vanki saattoi luottaa siihen mitä päätetään. Epäoikeu-
denmukaisena vangit kokivat epätietoisuuden päätöksistä eli ”henkilökunnan 
perättömät lupaukset”. Epäreiluksi koettiin erityisesti se, ettei voinut luottaa 
annettuihin tietoihin/päätöksiin, kun joku toinen saattoi kumota päätöksen ja 
päättää toisin. Toinen keskeinen ongelma oli henkilökunnan ympäripyöreät 
vastaukset; nk. ”kattellaan” -asenne. Puhuttiin ja luvattiin toista, tehtiin (tai ol-
tiin tekemättä) kuitenkin toisin.

Vankien oikeudenmukaisuuden käsitteeseen liittyi usein käsitys oman käyttäy-
tymisen vaikutuksesta kohteluun. Hieman vajaa puolet (46 %) koki, että vanki-
lassa saadut oikeudet olivat asianmukaiset ottaen huomioon käyttäytymisen. 
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Eri mieltä väitteen kanssa oli noin viidennes (19 %). Toisaalta tulosten perus-
teella perinteinen progressiivisuusperiaatteeseen perustuva rangaistusjärjes-
telmä, jossa vangin oikeuksia kohennetaan asteittain hyvän käytöksen perus-
teella, ei näyttänyt olevan vankiloissa kovinkaan vallitsevana käytäntönä. Vain 
alle kolmannes (29 %) katsoi, että vangit jotka noudattavat sääntöjä saavat 
eniten etuja vankilassa. Yli puolet (57 %) ei ollut väittämän kanssa samaa eikä 
eri mieltä.

Lieblingin ym. (2011, 105-106) oikeudenmukaisuus hyväksytään vankien 
keskuudessa yhdensuuntaisena prosessina, jossa henkilökunta on portin-
vartijan ja etujen jakajan roolissa suhteessaan vankiin. Sekä vangit että hen-
kilökunta arvioivat oikeudenmukaisuutta prosessin johdonmukaisuuden ja 
kaikkien samanarvoisen kohtelun kannalta. Vangeille tärkeää on kuitenkin 
myös se, millaiseen lopputulokseen prosessi omalla kohdalla johtaa. Oikeu-
denmukaisuus edellyttää vankien mielestä, että henkilökunta kykenee jous-
tamaan yksittäisissä tapauksissa johdonmukaisuuden rajat säilyttäen.  
Kaikkien vankien kohteleminen optimaalisen oikeudenmukaisesti muoto-
määräyksiä tiukasti tulkiten edellyttäisi yksilöllisten tarpeiden uhrausta joka 
saatetaan sekin kokea epäoikeudenmukaiseksi varsinkin jos päätöksiä ei 
pystytä perustelemaan asiallisesti. Vangit siis vaativat sekä oikeudenmukai-
suutta että yksilöllisesti toteutuvaa ”armoa” omalla kohdallaan. Oikeuden-
mukaisuutta siinä mielessä, että prosessi on sujunut sääntöjen mukaisesti ja 
samalla vangin erityinen elämäntilanne huomioon ottaen. Tällä paradoksaa-
lisella tavalla oikeudenmukaisuutta pyritään Lieblingin ym. (mts., 108) mu-
kaan myös toteuttamaan vankiloissa, joka tekee työn käytännössä ristiriitai-
seksi.

Useat haastatelluista olivat kokeneet yllä mainitun paradoksin toteutuneen 
omalla kohdallaan useissa eri tilanteissa. Yleensä kyse oli erilaisten etuuksien 
ja oikeuksien tai ”armon” myöntämisestä erilaisin perustein, joka loukkasi joi-
denkin haastateltavien oikeudenmukaisuuden tunnetta varsinkin, jos päätöstä 
perusteltiin seuraavassa kuvatulla tavalla (v12): 

Esimerkiksi tässä on kaksi näitä esimiehiä, niin tämmönen ku lääkärissä 
käynti talon ulkopuolella,  kun se kuuluu tavallaan talon matkoihin. Mä 
kävin siellä lääkärissä ja maksoin ne matkaliput neljä viisikymppiä niin 
tää nainen (ensimmäinen rikosseuraamusesimies) sano mulle (ryhtyen 
matkimaan naista): Ei varmaan makseta. Sit tälle miehelle (toiselle ri-
kosseuraamusesimiehelle) kun vein niin (ryhtyy matkimaan toista): Tot-
takai. Et tämmöisiä asioita, jotka on omassa päätöksessä niin ei siinä 
kyllä aina oikeudenmukaisuus toteudu.

Myös seuraavassa vankihaastattelussa on kuvattuna vastaavantyyppinen oi-
keudenmukaisen kohtelun periaatteita loukkaava menettelytapa (v6):
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Mä kysyin yhdeltä rikosseuraamusesimieheltä, että paljonko matkatun-
teja saa mun kotikaupunkiin. Hän katto jonkun listan, mikä on täällä ta-
lossa käytännössä ja sano että 11 tuntia. Mä tein anomuksen ja sit tää 
toinen esimies (rikosseuraamusesimies) teki sen päätöksen ja se oli 
muuttunutkin seittemäksi tunniksi vaikka muut sai vastaaville matkoille 
yksitoista tuntia. Sitten kun mä kävin kysymässä sitä niin se vaan että: 
Joo voidaan pudottaa viiteen tuntiin lain mukaan sulta, jos sä et ole 
tyytyväinen. 

Erityisesti lomien myöntämiseen liittyviä menettelytapoja kuvattiin vankihaas-
tatteluissa ongelmallisiksi oikeudenmukaisuusnäkökulmasta. 

No totta kaihan aina tulee kireyttä ja kiistaa, jos sä esimerkiksi anot lomaa ja 
sitten tulee tyssit, niin onhan vanki siitä aina, että kiroaa ja pärrää ja haukkuu 
sen ihmisen, joka antaa ne tyssit, vaikka se ois muuten ihan ok ihminen, ker-
toi vankihaastateltava (v9) tunnoista joita kielteinen lomapäätös yleensä aihe-
utti. 

No tietenkin ensi hetkellä, kun sä luet tai näet sen, niin se tuntuu, että ei juma-
lauta, kuvasi hän edelleen kielteisen päätöksen aiheuttamaa ensimmäistä re-
aktiota, jota hän luonnehti voimakkaaksi epäoikeudenmukaisuuden kokemuk-
seksi.

Mutta kuitenkin kun sitten mietit ittekin sitä asiaa niin ainakin minun tapauk-
sessani ne päätökset ovat sitten olleet ihan ok, tarkensi hän vielä sitä kuinka 
päätöksen oikeudenmukaisuuden sisäistäminen aina vaati pitkän pohdin-
nan ja myös keskusteluja päätöksen tehneen rikosseuraamusesimiehen 
kanssa. 

Silleen se kuitenkin yleensä jakaantuu, että joku toinen saa myöntävän vasta-
uksen ja se on hänen mielestään mukava vartija ja joku toinen saa kieltävän, 
niin se onkin ihan kusipää tai jotain muuta, luonnehti hän lopuksi sitä, kuinka 
oikeudenmukaisuus yleensä vankien keskuudessa kuitenkin aina nähtiin hen-
kilökohtaisena, jonka mukaisesti myös henkilökunnan toimintaa arvotettiin.

Haastatteluissa oli lukuisia vastaavanlaisia esimerkkejä sekä kielteisistä että 
myönteisistä lomapäätöksistä. Kielteisestä päätöksestä on vielä esimerkki 
seuraavassa haastattelussa, jossa kielteistä päätöstä on kuvattu oikeudenmu-
kaisuusnäkökulmasta vertaamalla vastaavanlaisissa tapauksissa tehtyihin 
myönteisin päätöksiin: 

Mä yritin saada loma-aikaa aikaistetuksi kahella kuukaudella, niiku mul-
la on kuitenkin vaimo ja mulla on lapset ja mulla on kotona kaikki asiat  
helvetin hyvin, nii sit tulee vaa lappu että tässä talossa ei aikaisteta lo-
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maa, et voi hakea kerran kuukaudessa 12 tuntia ts-lomaa perhetapaa-
miseen. Silti on pari vankia ketkä on tässä talossa saanut aikaistettua 
lomaa. (v11) 

Myönteisestä päätöksestä ja sen oikeudenmukaisuustarkastelusta on puoles-
taan seuraava haastattelu esimerkkinä:

Kyllä mä luotan siihen, että mä saan oikeudenmukaista kohtelua täällä, 
mutta mä en luota siihen että ilman mun omaa äärimmäisen sitkeää 
aktiivisuutta asiat hoituisivat. Esimerkiksi nyt ku mä oon saanu päätök-
sen, että mä siirryn tonne Avon puolelle niin mä olen esittänyt, että vas-
ta lauantain jälkeen siirrettäisiin, koska mulla on perhetapaaminen lau-
antaina ja mun vaimo lähtee sitten reissuun eikä mulla ois 
perhetapaamisia viikkoihin. Niin mun asia ei ois hoitunut ellen itse olis 
pommittanut niitä ihmisiä, opoja ja muita. Kaikille sanoin että muistakaa 
tämä asia, kirjoitin sille rikosseuraamusesimiehille erikseen lapunkin, 
mutta vartijat vei sen vahingossa sille mikä ei oo töissä. Mä jouduin si-
täkin muistuttamaan, että ethän vienyt sille väärälle. (v7)

Osa haastateltavista tulkitsi kuitenkin liiallisen aktiivisuuden henkilökunnan 
mielistelyksi etuisuuksien toivossa, jonka koettiin myös loukkaavan oikeuden-
mukaisuuden periaatetta (v3):

Täällä on yksi vanki ketä menee vaa tohon pamppulaan (valvontahen-
kilöstön tilaan) ku se tulee töistä. Sit se lähtee välillä töihin aamulla nel-
jän viiden aikaan, vaikka ei sais lähteä ku kuuden aikaan. Lomille ku 
pääsee se on välillä viikon tuolla koulutuksessa. Sillä on vähän niiku 
omii semmosii ihme juttuja, et mun mielestä se ei oo ihan oikein. Sit mä 
aattelen näin, et jos mä itte yrittäisin tonne päästä niin ei varmasti toi-
mis.

henkilökohtainen turvallisuus 
Henkilökohtaista turvallisuutta mitattiin kolmella fyysiseen uhkaan ja kiusaami-
seen liittyvällä väitteellä. Väitteet olivat tilastollisesti merkitseviä ja yksittäisillä 
väittämillä oli korkea lineaarinen riippuvuus henkilökohtaista turvallisuutta ku-
vaavan ulottuvuuden kanssa: 

Minun ei tarvitse pelätä täällä muiden vankien vahingoittavan, 
kiusaavan tai uhkaavan minua ..............................................................  ,708**
Tässä vankilassa esiintyy paljon uhkaamista ja kiusaamista ................  ,675**
Minulla ei ole ongelmia muiden vankien kanssa tässä vankilassa ........  ,641**

Tässä tutkimuksessa ei aikaisempien suomalaisten vankilaturvallisuutta käsit-
televien tutkimuksien (Junninen 2008; Ruckenstein ja Teppo 2005) esille tuo-
mat turvallisuusongelmat näkyneet, vaan kyselyyn vastanneet vangit kokivat 



44 45

henkilökohtaisen turvallisuuden päinvastoin erittäin korkeaksi. Enemmistö 
vangeista ilmoitti, ettei heillä ole ongelmia muiden vankien kanssa (ka. = 4,3). 
Väittämän kanssa eri mieltä oli vain seitsemän prosenttia vangeista (N=19). 
Huomattavaa oli myös, ettei vankiloiden välillä ollut suuria eroja. Kaikissa van-
kiloissa vangit myös vastasivat, ettei heidän tarvitse pelätä muiden vankien 
vahingoittavan kiusaavan tai uhkaavan heitä (ka=4,2). Väittämän kanssa eri 
mieltä oli kuusi prosenttia vangeista (N=18). Vangit olivat myös yleisesti sitä 
mieltä, ettei heidän vankilassa esiintynyt paljoa uhkaamista tai kiusaamista 
(ka. = 3,8). Tämän väittämän kanssa eri mieltä oli vain seitsemän prosenttia 
vangeista. (N=20). Tulokset ovat samansuuntaisia Lieblingin (2004, 303) tutki-
muksessa. 

Tyytyväisyyttä henkilökohtaiseen turvallisuuteen kuvasti myös se, että avovas-
tauksissa ei juurikaan asiaan kiinnitetty huomiota. Muutamissa vastauksissa 
vankilan negatiivisena puolena tuotiin esille ylipäänsä vankitoverit tai se, että 
joku vankitoveri käyttäytyy häiritsevästi. Positiivisina mainintoina tuotiin esille 
muutamia. kuten 

”Hyvät välit muihin vankeihin.”, ”Muiden vankien asenteet.” ”Vankien 
hyvä yhteishenki.” 

vankilaturvallisuus
Vankilaturvallisuutta kartoitettiin seuraavan neljän väittämän avulla: 

Henkilökunta puuttuu päättäväisesti poikkeaviin tapahtumiin 
tässä vankilassa ....................................................................................  ,743**
Tässä vankilassa minun ei tarvitse pelätä henkilökohtaisen 
turvallisuuteni puolesta ..........................................................................  ,720**
Kiusaamisen uhrit saavat tarvitsemansa avun henkilökunnalta ............  ,685**
Vankien välistä kiusaamista ei suvaita tässä vankilassa .......................  ,671**

Myös vankilaturvallisuutta koskevat väitteet olivat tilastollisesti merkitseviä 
ja korreloivat hyvin vankilaturvallisuusulottuvuuden kanssa. Vankilaturvalli-
suus koettiin hyväksi kaikissa vankiloissa. Huomionarvoista on, ettei yhdes-
säkään vankilassa vankilaturvallisuutta mittaava väittämän keskiarvo jäänyt 
alle kolmen. Henkilökohtaisen turvallisuuden puolesta pelkäsi vain 4 pro-
senttia vangeista (ka. = 3,9). Valtaosa (73 %) ilmoitti ettei heidän tarvitse 
pelätä. 

Kiusaamiseen tai muihin poikkeaviin tilanteisiin puututtiin kaikissa vankiloissa 
hyvin. Yli puolet (51 %) vangeista katsoi, että henkilökunta puuttui päättäväises-
ti poikkeaviin tapahtumiin (ka. = 3,5). Eri mieltä asiasta oli vain joka kymmenes 
vanki (10 %). Lisäksi vain kahdeksan prosenttia vastanneista katsoi, ettei vanki-
loissa puututa riittävän hyvin vankien väliseen kiusaamiseen. Neljä vankia kym-
menestä (41 %) vastasi, ettei vankien välistä kiusaamista suvaita tässä vankilas-
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sa. Noin puolet vastaajista (51 %) ei ollut samaa eikä eri mieltä. Vajaa neljännes 
vastaajista (23 %) katsoi, että kiusaamisen uhrit saavat tarvitsemansa avun hen-
kilökunnalta (ka. = 3,2). Ei samaa eikä eri mieltä vastanneiden suuri osuus (67 
%) ilmaissee sen, että asia ei ollut tullut useimmille vangeille vastaan vankilas-
saoloaikana. Väitteen kanssa eri mieltä oli 11 prosenttia vangeista. 

Enemmistö haastatteluista oli yhdenmukaisia kyselyn kanssa siinä mielessä, että 
vankilaympäristö koettiin melko turvalliseksi esimerkiksi fyysisen ja psyykkisen 
väkivallan kuten kiusaamisen ja uhkailun suhteen. Haastateltavilla ei juurikaan 
ollut omakohtaisia kokemuksia väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi joutumises-
ta joten näihin tilanteita kuvattiin henkilökohtaisella tasolla yleensä seuraavasti: 

No ei kukaan ainakaan tullu uhkailemaan tai mitään. Kyllä mä koen tän 
ihan turvalliseksi vankilaksi. (v3)

Kait tää nyt ihan sillee turvallinen talo on. Ei ollenkaan minun aikana 
väkivaltaa ole eikä mitään muutakaan semmosta, kiusaamista tai muuta 
ollut. (v12)

Haastatteluissa oli silti mainintoja siitä, että toisiin vankeihin kohdistuvia väki-
valtatilanteita oli nähty joskus todistettu. Näitä luonnehdittiin kuitenkin enem-
män poikkeuksiksi normaalista vankilarutiinista eikä sillä tavalla yleistä turval-
lisuuden tunnetta uhkaavaksi. 

Ne on tosi harvinaisia tässä talossa ne tappelut. Onko ees kerran vuo-
dessa mitään sellaista. (v5)

No yhen tappelun mä oon nähnyt täällä. (v13) 

Haastatteluissa oli myös kuvauksia vankien keskinäisestä kiistelystä ja riitelys-
tä. Tätäkin kuvattiin samaan sävyyn kuin väkivaltatilanteita edellä eli ei niin 
vakavana ja turvallisuutta uhkaavana seuraavan esimerkin mukaisesti (v4):

Kyllähän jätkät välillä riitelee ku kemiat ei kohtaa. Kyllä siinä sitten, mitä 
huudettu ollaan keskenämme, niin molemmat on hiljaa muutaman päi-
vän, ja sit taas on ihan ok sen jälkeen.

Vastaavalla tavalla näissä haastatteluissa suhtauduttiin myös kiusaamiseen.

Se on semmoista pientä kiusaamista. Se on ihan normaalia vankilassa, 
Kyllähän mekin tuossa keittiössä vinoillaan. Se on ihan semmoista ka-
veripohjaista vinoilua niiku keskenämme, ett just tossa keittiössä vinoil-
laan toisillemme. Se pitää mielen virkeänä. (v8) 
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Myös muiden vankien haastatteluissa kiusaaminen sai samanlaisia vankikult-
tuurin yhtenäisyyttä korostavia ritualistisia eikä niinkään turvallisuutta uhkaavia 
merkityksiä. Seuraavat haastattelukatkelmat ovatkin tästä hyviä esimerkkejä:

Siis ihan tollain noin että läppää heitetään puolin ja toisin. Se on sem-
moista pienimuotoista kiusaa ja se on ihan normaalia täällä. (v1)

Sellaista kiusaamista, huulenheittoa. Pilaillaan toisten ulkonäöstä ja ri-
koksista. Joku saattaa sen joskus vakavastikin. (v6)

Haastatteluissa turvallisuuden nähtiin toteutuvan parhaiten vangin oman käyt-
täytymisen kautta. Tässä mielessä avolaitokset ja -osastot koettiin turvallisem-
maksi kuin suljetut laitokset. Pelko avolaitospaikan menettämisestä kannusti 
useampia vastuullisuuteen omasta käytöksestä

Ehkä tärkein henkilöiden välinen turvakontrolli, mikä tulee automaatti-
sesti on se, että ihmisellä on se menettämisen pelko, että ne menettää 
tän avolaitospaikkansa, sillä jos ne hölmöilee ja jos tulee ilmi, että on 
uhkailtu tai pahoinpidelty jotain henkilöä niin varmasti lähtee kivita-
loon (suljetulle osastolle). (v11) 

Täällä on aina se pelko perseessä, että vähäkin jos teet jotakin niin len-
nät tuonne kivitaloon. Kyllä täällä porukka vähän kattookin ettei pääse 
syntymään ongelmia. (v14) 

3.2.2 Hyvinvointi

viihtyisyys ja stressi
Olen kokenut vankeuteni tässä vankilassa stressaavana .....................  ,796**
Oloni on kokonaisuudessaan hyvä tässä vankilassa ............................  ,773**
Kokemukseni tästä vankilasta on todella epämiellyttävä ......................  ,731**
Voin olla rento ja oma itseni tässä vankilassa .......................................  ,715**
Tässä vankilassa pystyn ilmaisemaan tunteeni .....................................  ,711**
Tunnen itseni kireäksi tässä vankilassa .................................................  ,710**
Pystyn nauttimaan joistain tekemistäni asioista tässä vankilassa .........  ,681**

Vankien hyvinvointia mitattiin seitsemän eri väitteen avulla. Kaikki väitteet kor-
reloivat merkitsevästi hyvinvointiulottuvuuden kanssa. Kyselyn perusteella 
vangit kokivat hyvinvointinsa kohtuullisen hyväksi. Kaksi kolmasosaa vangeis-
ta (66 %) koki olonsa kokonaisuudessaan hyväksi vankilassa ja kaksi kolmas-
osaa (67 %) saattoi olla rento ja oma itsensä vankilassa. Epämiellyttävänä 
vankeuden koki 13 prosenttia ja stressaavana 24 prosenttia vangeista. Kireäk-
si itsensä vankilassa tunsi 26 prosenttia vangeista. 
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Kaikki vankien hyvinvointia kuvaavat väittämät saivat vähintään kolmen keski-
arvon. Tosin vankilat saivat kovin erilaisia pisteistä hyvinvoinnin kokemisessa. 
Toiset vankilat koettiin vankien keskuudessa ilmapiiriltään rennompina ja vä-
hemmän jännitteisinä kuin toiset (vrt. Liebling 2004, 307-309). Erityisesti Ha-
minan vankilassa vangit kokivat muita vankiloita useammin olonsa stressaa-
vana (ka. = 2,7) ja kireänä (ka. = 2,8). Myös tunteiden ilmaiseminen koettiin 
Haminan vankilassa erityisen vaikeaksi (ka. = 2,4). Keravan vankilan avo-
osastolla ja Satakunnan vankilan Huittisten osastolla vankien hyvinvointi oli 
keskimääräistä korkeampi. Keravan avo-osastolla (ka. = 3,8) ja Huittisissa (ka. 
= 3,8) vangit kokivat kokonaisuudessaan olonsa hyväksi, ja jostain vankilassa 
tehdyistä asioista pystyttiin jopa nauttimaan (Huittinen ka. = 3,8; Kerava ka. = 
3,8). Keravan avo-osastolla saattoi olla rento ja oma itsensä (ka. = 3,9) ja Huit-
tisissa kokemukset vankilasta olivat yleensä miellyttävät (ka. = 3,7) tosin tun-
teiden ilmaiseminen oli Huittisten vankilassa keskimääräistä vaikeampaa (ka. 
= 2,9). 

Haastatteluissa vankilaympäristöjä kuvattiin vaihtelevilla jännitteisinä esimer-
kiksi seuraavasti (v4): 

Totta kai jos täällä on 70 - 80 ihmistä ja jollain on huono päivä niin totta 
kai tunnelma saattaa kiristyä tai joku on vapautumassa tai ihan mitä ta-
hansa niin välillä se voi joissakin ihmisissä herättää vähän levottomuutta 
tai närääkin. 

Jännitteitä esiintyi monissa eri yhteyksissä esimerkiksi seuraavassa kuvatuilla 
tavalla (v6): 

No onhan täällä aina jotain. Jotkut on riidoissa, mutta ei mitään sen va-
kavampaa. 

Haastateltavan mukaan jännitteet ilmenivät lähinnä sellaisena vittuiluna ja 
mulkkaamisena eli se oli hänen mukaansa ihan normaalia vankilaympäristöön 
kuuluvaa toimintaa. 

Yleisimpiä jännitetekijöitä haastatteluissa olivatkin ylläkuvatun kaltaiset vuo-
rovaikutukseen ja sitä kautta sosiaaliseen suhdeulottuvuuteen liittyvät teki-
jät. Vankilaympäristöjä kuvattiin tässä mielessä paikkoina, joissa mahdolli-
suus konflikteihin vankien keskinäisessä kanssakäymisessä oli aina 
ilmaantumassa mutta harvemmin toteutumassa. Tätä pidettiin vankikulttuu-
riin kuuluvana ominaisuutena, johon oli sopeuduttava kuten seuraavassa 
todetaan (v11): 

Samalla tavalla kun meet ala-asteella johonkin luokkaan, niin sielläkin 
on väki pakattuna tiiviisti kiinni, niin enhän mä voi sanoa, että täällä ei 
mitään jännitteitä olisi.
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Liebling (2004, 306) käyttää käsitettä psykologinen haarniska (psychologi-
cal armour) kuvaamaan vankien käyttämiä suojautumiskeinoja vankilaelä-
män jännitteitä vastaan. Tällaisia psykologisia haarniskoita kuvattiin myös 
haastatteluissa ylläkuvatun kaltaisilta konfliktitilanteilta suojaamiseksi seu-
raavasti: 

Mullakin on se periaate, että mä annan mennä toisesta korvasta sisään 
ja toisesta ulos sen vitutuksen. (v5)

No tää on sellainen talo ku täällä on kaikenmaailman vankeja, niin jokai-
nen lusii ihan omaa tuomiotansa. (v7)

Mä hoidan oman kakkuni muut hoitaa omansa. (v15)

Muita jännitetekijöitä haastatteluissa olivat vankeusrangaistuksen suorittami-
seen liittyvät hallinnolliset käytännöt ja toimintatavat, esimerkiksi lomien ja 
muiden etuisuuksien myöntämisessä. Näitä kuvattiin esimerkiksi seuraavien 
tilanteiden kautta: 

No tossa ennen ku aukes noi lomat niin lapsien takia koin tosi stressaa-
vaksi tän ja sitten nuo yhteyden pidot ja kaikki tommoset niin ne on ollut 
vaikeita. (v3). 

Jännitteitä erityisesti pidempiä tuomioita suorittavien haastateltavien mukaan 
aiheutti epätietoisuus siitä millä tavalla vankeusrangaistus kokonaisuudes-
saan on suunniteltu suoritettavaksi ja miten se vaikuttaa muun elämän suun-
nitteluun.

Totta kai se stressiä aiheuttaa ja sellaista kun ei tiedä mitä tapahtuu. 
Mulla on pitkä tuomio, elinkautinen. En tiedä milloin esimerkiksi vapau-
tuu, milloin pääsee avotaloon, milloin alkaa lomakausi tai milloin pääsee 
yksin lomille. (v1)

Stressiä ja pelkoa erityisesti päihteettömillä osastoilla aiheuttivat myös häirit-
sevästi käyttäytyvät päihdeongelmaiset vangit:

Jos vangit käyttää päihteitä tai jotain lääkkeitä, nii se aiheuttaa jännittei-
tä muissa vangeissa, ketkä haluaa ehdottomasti olla erossa niistä päih-
teistä. Se aiheuttaa sellaisen jännitteen ja myös pelon, että ei missään 
nimessä haluaisi sotkeutua niihin kuvioihin mukaan. (v14)

Asianmukaisuus
Minulla on asianmukaiset tilat ja välineet henkilökohtaisen 
hygienian ja siisteyden hoitamiseksi .....................................................  ,753**
Elinolosuhteeni tässä vankilassa ovat heikot .........................................  ,724**
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Tässä vankilassa minulla on tarvitsemani välineet ja tilat pitääkseni 
huolta ulkonäöstäni ................................................................................  ,680**
Vangit joutuvat olemaan liian pitkään selleihinsä 
lukittuina tässä vankilassa .....................................................................  ,675**
Minulla on asianmukaiset mahdollisuudet pitää asuintilani siistinä 
ja viihtyisänä ..........................................................................................  ,669**

Asianmukaisuutta mitattiin neljän väittämän avulla. Suurin osa vangeista vas-
tasi, että heillä oli asianmukaiset mahdollisuudet pitää asuintila siistinä ja viih-
tyisänä (81 % samaa mieltä) ja että heillä on asianmukaiset tilat ja välineet 
henkilökohtaisen hygienian ja siisteyden hoitamiseksi (75 % samaa mieltä). 
Elinolojaan heikkoina vankilassa piti viidennes (20 %) vangeista ja lähes kol-
mannes (30 %) vastasi, että vangit joutuvat olemaan liian pitkään selleihinsä 
lukittuina vankilassa. 

Tyytyväisyys vankiloiden elinolosuhteisiin, tiloihin ja hygieniaan liittyviin asioi-
hin vaihteli luonnollisesti huomattavasti riippuen siitä suorittiko vastaaja tuo-
miotaan avo- vai suljetulla osastolla. Vangit joutuivat olemaan liian pitkään 
selleihinsä lukittuina erityisesti Oulun (ka. = 2,2) ja Keravan (ka. = 2,3) sulje-
tuissa vankiloissa. Toisaalta avo-osastojen ja suljettujen osastojen välillä ei 
välttämättä ollut eroa tyytyväisyydessä olojen asianmukaisuuteen. Tyytymättö-
mimpiä ylipäänsä elinolosuhteisiin oltiin avoimessa Haminan vankilassa (ka. = 
3,1) kun taas esimerkiksi Oulussa asiaan oltiin kohtuullisen tyytyväisiä (ka. = 
3,6). Toisaalta avovastauksissa hyvin usein kritisoitiin vankitilojen ahtautta ja 
sitä, että monta vankia oli sijoitettu samaan selliin. Tästä seurasi yksityisyyden 
puutetta. Suljetuissa vankiloissa monet joutuivat olemaan jatkuvasti sellissään 
erityksissä lukkojen takia. Jatkuvan yksinolon ja tekemisen puutteen katsottiin 
johtavan laitostumiseen.

Avovastausten perusteella päällimmäisiksi epäkohdiksi nousivat myös hygi-
eenisyyden hoito ja oman vessan/suihkutilojen puute. Monet arvostelivat huo-
noa sisäilmaa. Ilmanvaihto oli puutteellinen, tilat olivat kylmät ja tietyissä van-
kiloissa oli home- ja kosteusongelmia, toisaalta moni arvosteli savuttomien 
tilojen puutetta. Tyytymättömyys hygieniatiloihin tuotiin ilmi ennen kaikkea Ke-
ravan vankilan suljetulla osastolla (ka. = 3,4).

Haastatteluissa erityisen tärkeäksi elinolosuhteiden ja hyvinvoinnin kannalta 
koettiin se, että selliä ei tarvinnut jakaa muiden kanssa:

Se yksinäisyys, mitä mä siellä saan niin sehän on mulle vaan siunausta. 
(v14) 

Haastateltavista osa joutui kuitenkin jakamaan sellin muiden kanssa. Tämä 
koettiin yleensä viihtyvyyttä vähentävänä tekijänä.
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Mun on aika vaikeaa rentoutua tällä hetkellä, kun meitä on aika monta 
jakamassa tota samaa sellitilaa ku mä kuitenkin kaipaan sitä omaa rau-
haa ja mahollisuutta olla omien ajatusteni kanssa. (v3)

Vankilat olivatkin haastattelujen mukaan erilaisia sen suhteen miten sellitilat oli 
järjestetty ja kuinka vankien yksityisyys turvattiin. Seuraavassa haastattelussa 
(v15) annettu kuvaus avovankilasta onkin tässä mielessä vastakohta edellisel-
le haastattelulle: 

Meillä on yhden hengen sellit tuossa naisosastolla. Jos haluaa yksin 
olla, niin saa tosiaan olla yksin. Jos ei halua olla yksin, niin sitten vaan 
käy koputteleen tai menee keittiöön istuun, niin kyllä siellä äkkiä on po-
rukkaa. Meistä on kuitenkin tullut semmoinen hirveen tiivis yhteisö. 
Kaikki ei oikeesti tajuakaan kuinka tiivis porukka me ollaan. Mä pidän 
sitä ihan hyvänä asiana.

Sellitilassa vietettiin muutenkin huomattava osa vapaa-ajasta ja siksi sen 
asianmukaisuuteen kiinnitettiin paljon huomiota esimerkiksi erilaisten ajanviet-
tovälineiden suhteen: 

No just ku ei oo saanu telkkaria…ei oo kelloa…nii totta kai se aika kulu 
sit vähän hitaammin ja sit sitä miettii tuolla sellissä koko ajan sitä siviiliä. 
(v9)

Hyvinvoinnin kannalta tärkeitä paikkoja olivat myös vapaa-ajanviettotilat, joi-
den merkitystä kuvattiin esimerkiksi toteamalla, että punttitreeni täällä niin se 
on ehdottoman tärkeä henkireikä. (v8) 

Liikuntasalin lisäksi tärkeänä pidettiin myös saunaa, kuten seuraavassa kuva-
taan (v10): 

Se on kuitenkin yks tän talon parhaita puolia että se sauna on viisi ker-
taa viikossa.

Saunan toimimattomuus aiheutti haastateltavan mukaan seuraavanlaisia tun-
temuksia: 

Kiuas on nyt rikki ja se on pois päältä, niin nyt on ainakin viime aikoina 
ollut aika kiree ilmapiiri. 

Terveydenhuolto 
Terveydenhoitohenkilöstö hoitaa minua hyvin tässä vankilassa ............  ,859**
Terveydenhuoltohenkilöstö kertoo asiat selkeästi minulle .....................  ,859**
Lääkärit uskovat minua kun kerron heille terveysongelmistani .............  ,855**
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Terveydenhuoltohenkilöstö on kiinnostunut auttamaan minua 
fyysistä terveyttäni koskevissa asioissa ................................................  ,835**
Terveydenhuoltohenkilökunta ymmärtää huoltani mielenterveydestäni 
ja tunne-elämästäni ...............................................................................  ,827**

Vankien terveydenhuoltoa mitattiin viiden väittämän avulla, joiden lineaarinen 
riippuvuus oli erittäin vahva. Kyselyn perusteella vankien terveydenhoidossa 
näkyi tyytymättömyys ja epäluottamus etenkin lääkärien toimintaan. Vain kol-
mannes kaikista vangeista luotti siihen, että lääkärit uskovat vankia heidän 
kertoessaan terveysongelmistaan. Eri mieltä oli toinen kolmannes vangeista. 
Keskimääräistä tyytymättömämpiä oltiin Haminan avovankilassa (ka. = 2,9), 
Keravan avo-osastolla (ka. = 2,7), Keravan suljetulla osastolla (2,9) sekä Ou-
lun vankilassa (ka. = 2,5). 

Terveydenhoitohenkilöstön hoitoa piti hyvänä noin puolet vangeista (51 %). 
Tyytymättömiä oli neljännes kaikista vangeista (24 %). Tyytyväisimpiä oltiin Sa-
takunnan vankilan Köyliön osastolla (ka. = 3,6) ja tyytymättömimpiä Haminan 
vankilassa (ka. = 2,9). Alle puolet (44 %) vangeista uskoi, että terveydenhuol-
tohenkilöstö on kiinnostunut auttamaan fyysistä terveyttä koskevissa asioissa. 
Neljännekseltä (25 %) tätä luottamusta ei löytynyt. Kolmannes vangeista (33 
%) uskoi, että vastaavaa auttamishalua terveydenhuoltohenkilöstöltä löytyi 
psyykkistä terveyttä koskevissa asioissa. Yli neljännes (27 %) vangeista vasta-
si, ettei terveydenhuoltohenkilöstö ymmärrä mielenterveyttä ja tunne-elämää 
koskevia huolia. Tyytymättömimpiä terveydenhuoltohenkilöstön toimintaan ol-
tiin Haminan ja Oulun vankiloissa; tyytyväisimpiä Satakunnan vankilassa. 

Avovastauksissa tyytymättömyys terveyspalveluihin näkyi johdonmukaisesti. 
Vastauksissa esille nostettiin epäkohtana yleisesti terveydenhuolto. Useissa 
avovastauksissa arvosteltiin suoraan henkilökuntaa (lääkärit, sairaanhoitajat, 
terveydenhoitajat) ja heidän asennettaan sekä toimintatapojaan. Vastaukses-
sa kritisoitiin usein myös riittämätöntä tai huonoa lääkitystä. Toisaalta muuta-
massa avovastauksessa kiitettiin erikseen terveydenhoitoa: Kiitoksia saivat 
”Terveydestä huolehtiminen (diabetes I)” sekä se, että ”Saanu nukuttua lääk-
keiden avulla”.

Haastattelut olivat kielteisissä ja myönteisissä painotuksissaan samansuuntai-
sia kyselyn tulosten kanssa. Myönteisiä kokemuksia terveydenhuollosta ku-
vattiin seuraavilla tavoilla: 

Ei voi moittii missään nimessä. Välillähä se kestää, mut se pitää ottaa 
huomioon et jos on  yks lääkäri ja on jopa useita vankiloita missä kysei-
nen henkilö joutuu käymään, niin sehän on ihan selvää, että eihän sitä 
päivittäin silloin voikaan saada. (v2)

Joo, sen mitä mää oon tarvinnu, niin oon saanut apua. (v4)
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No kyllä mä muuten koen tän kaiken kaikkiaan, et kyllä mä muuten oon 
saanut sen hoidon, mitä tuolla siviilissäkin ollut jo elikkä jalkaleikkausta 
ja tollasta et saan käydä. (v7)

Kielteisiä kokemuksia liittyi sekä terveydenhoitajien että lääkäreiden toimin-
taan. Terveydenhoitajia arvosteltiin pääasiassa huonosta palvelusta ja ammat-
titaidon puutteesta esimerkiksi seuraavasti:

Terveydenhuoltajalle on vähän hankala saada aikoja, et ei voi mennä ku 
ruokatuntivastaanotolle.(v8)

Tuo terveydenhuolto, välillä tuntu että siellä ie oikein oteta tosissaan, et 
tuntuu niiku niill ei ois sitä ammattitaitoo. (v9)

Mulla on ollut poskiontelossa painetta mikä tuntuu hengitettäessä. Hoitaja 
sano mitenkään tutkimatta, että eihän sulla ole mitään hätää, vaikka mulla 
oli kuumetta, että häneen mulla ei ole mitään luottamusta. Sitten kun pääsin 
lääkärin luokse niin kyllä pääsin antibiotika kuurille. Sillä se sitten parani.

Lääkäreiden toimintaan puolestaan liittyi seuraavankaltaisia kielteisiä koke-
muksia:

Ne (lääkärit) yritti vaan kieltää ettei siinä ois tapahtunut hoitovirhettä, 
mutta kyllä siinä oli vaan tapahtunut, että jos mä olisin ollut siviilissä, niin 
kyllä se olisi tutkittu paremmin. (v11)

Mä saisin paljon vahvempia lääkkeitä, jos mä oisin huumeongelmainen, 
mutta ku mulla on oikeita kipuja niin mä en oo oikeutettu sit saamaan 
kipulääkkeitä. Lääkäriki sano, et pysyvät kivut on varmasti ,mutta ylei-
nen linjaus on tämä. Ei mun käsitykseen mee ainakaan se. Tuntuu ettei 
tässä ole oikein ihminenkään enää. (v13)

Tää lääkäri määräs buranaa kolme kertaa päivässä mikä ei mun mieles-
tä ole tulehdukselle oikea lääkitys. (v15)

3.2.3 Suhteet 

Suhde henkilöstöön 
Minusta tuntuu, että henkilökunta kohtelee minua kunnioittavasti 
tässä vankilassa ....................................................................................  ,842**
Henkilökunta on reilu minua kohtaan tässä vankilassa .........................  ,838**
Suurin osa henkilökunnasta kohtelee vankeja oikeudenmukaisesti 
tässä vankilassa ....................................................................................  ,824**
Tässä vankilassa minua kohdellaan henkilönä, jolla on arvoa ..............  ,815**
Luotan valvontahenkilöstöön tässä vankilassa ......................................  ,794**
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Saan tarvittaessa tukea henkilökunnalta tässä vankilassa ....................  ,790**
Vankien ja henkilökunnan suhteet ovat hyvät tässä vankilassa ............  ,782**
Suurin osa henkilökunnasta kohtelee minua ystävällisesti ....................  ,781**
Suurin osa henkilökunnasta osoittaa huolenpitoa ja ymmärrystä 
minua kohtaan .......................................................................................  ,753**

Henkilöstön ja vankien välistä vuorovaikutusta mitattiin yhdeksän väittämän 
avulla. Vastausten perusteella vankien ja henkilökunnan välinen vuorovaikutus 
oli yleisesti ottaen vähintäänkin kohtuullista. Noin kolme vankia neljästä (74 %) 
vastasi, että suurin osa henkilökunnasta kohtelee heitä ystävällisesti ja lähes 
kaksi kolmasosaa (63 %) vangeista katsoi, että suurin osa henkilökunnasta 
kohtelee vankeja oikeudenmukaisesti. Yli puolet (57 %) vangeista koki, että 
henkilökunta on reilua vankia kohtaan ja että vankien ja henkilökunnan suhteet 
ovat hyvät vankilassa (56 %). Yli puolet (53 %) myös ilmoitti saavansa tarvitta-
essa tukea henkilökunnalta. Lähes puolet (47 %) luotti valvontahenkilöstöön. 
Henkilökunnan osoittamaa huolenpitoa ja ymmärrystä koki saaneensa neljä 
vankia kymmenestä (41 %). Kolmannes (34 %) vangeista katsoi, että henkilö-
kunta kohtelee häntä kunnioittavasti. Vajaa kolmannes (29 %) vastasi, että 
vankilassa häntä kohdellaan henkilönä, jolla on arvoa. 

Eri mieltä niin arvonantoon liittyvän kuin kunnioittamisväittämän kanssa oli nel-
jäsosa (25 %) vangeista. Huolenpitoon ja ymmärrykseen liittyvän väittämän 
kanssa viidesosa (20 %) vangeista, tukeen 18 prosenttia, oikeudenmukaisuut-
ta 17 prosenttia, reiluutta ja suhteita 14 prosenttia ja ystävällistä käyttäytymistä 
koskevan väittämän kanssa eri mieltä oli kahdeksan prosenttia vangeista.

Kaiken kaikkiaan vankien suhteet henkilökuntaan olivat keskimäärin hyvät (ka. 
= 3,5). Vankien mukaan suurin osa henkilökunnasta kohteli vankeja ystävälli-
sesti (ka. = 3,8), oikeudenmukaisesti (ka. = 3,5) ja reilusti (ka. = 3,5). Vangit 
saivat tarvittaessa tukea henkilökunnalta (ka. = 3,4) ja keskimääräistä useam-
pi vanki luotti valvontahenkilöstöön (ka. = 3,3). Suurin osa henkilökunnasta 
osoitti myös huolenpitoa ja ymmärrystä vankeja kohtaan (ka. = 3,2). Henkilö-
kunta kohteli vankeja kunnioittavasti (ka. = 3,1) ja vankilassa vankeja kohdel-
tiin henkilöinä, jolla on arvoa (ka. = 3,0).

Alhaisin tyytyväisyys oli Haminan vankilassa, jossa tyytymättömyyttä herätti 
ennen kaikkea se, että vangit kokivat ettei henkilökunta kohdellut heitä riittä-
vän kunnioittavasti (ka. = 2,6) tai antanut riittävää arvoa (ka. = 2,6). Myös 
luottamuksessa valvontahenkilöön oli kohentamisen varaa (ka. = 2,6). Toisaal-
ta vangit kokivat Haminassa, että suurin osa henkilökunnasta kohteli heitä ys-
tävällisesti (ka. = 3,3). Suhteet henkilökuntaan olivat erittäin hyvässä kunnos-
sa Satakunnan vankilan Köyliön osastolla ja Oulun vankilassa, missä lähes 
kaikki väittämät saivat yli 3,5 keskiarvon. Vankeja kohdeltiin näissä vankiloissa 
oikeudenmukaisesti, reilusti ja ystävällisesti. 
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Haastatteluissa suhteita henkilökuntaan arvioitiin kyselytutkimusta monisävyi-
semmin ja eriytyneemmin. Vaikka mitään täsmällisen selkeää musta valkoista 
kuvaa ei muodostunutkaan hyvistä ja huonoista suhteista löytyi  
haastatteluissa kuitenkin tiettyjä yhteisiä tekijöitä, joiden perusteella vanki-
henkilökuntasuhteiden laatua voitiin eriyttää. Ehkä selkeimmin eroavaksi ulot-
tuvuuksiensa suhteen arvioitiin välejä valvontahenkilöstöön ja muuhun henki-
lökuntaan, erityisesti kuntoutushenkilöstöön. Lisäksi eroja löytyi suhteissa 
avo- ja suljetuilla osastoilla ja laitoksissa työskentelevään henkilöstöön. Tällä 
tavalla eriytyvinä suhteiden luonnetta oli arvioitu myös Lieblingin (2004) tutki-
muksessa. 

Liebling (2004) kuvasi vankien suhteita henkilöstöön paitsi henkilöstöryhmit-
täin jopa osastoittain vaihtelevina. Eroa virkapukuisen ja virkapuvuttoman kun-
toutushenkilöstön suhtautumisessa esimerkiksi vankien arvostamisessa ku-
vattiin seuraavasti (mts., 234): 

Kuka tahansa oletkin siviilihenkilöstö ei tuomitse sinua ja pystyy ole-
maan kanssasi vuorovaikutuksessa samalla tasolla, kun taas (virkapu-
kuinen tai kurinpidollinen) henkilöstö katsoo sinua enemmän alaspäin. 

Tällaisia luonnehdintoja löytyi siis myös vankihaastatteluista. 

Jos käyn tuossa päihdetyöntekijän kanssa tai sosiaalityöntekijän kans-
sa keskustelemassa, niin se keskustelu on tosi tuttavallista, koska he 
tietää ihmisestä jo niin paljon. Jos mä meen sitten johtoportaan kanssa 
keskustelemaan niin se on tosi virallista. Se on vaan jotenkin silleen 
automaattisesti se tunne että mä oon kuitenkin vaan se vanki. Jos varti-
joiden kanssa keskustelee, niin heidän laatikko on sitten siinä välissä. 
Elikkä se ei ole niin virallista, mutta se ei ole kuitenkaan sitten niin tutta-
vallistakaan, koska he on kuitenkin vartijoita ja mä oon heidänkin silmis-
sään vaan se vanki (v15). 

Yllä oleva vankihaastattelussa esitetty määritelmä vangin aseman määrittymi-
sestä vankilahierarkiassa on lähes analoginen Lieblingin yllä olevan kuvauk-
sen mukaan ja sopii hyvin myös kuvaamaan tässä tutkimuksessa mukana ol-
leiden haastateltavien tuntoja.

Erityisesti valvontahenkilöstölle tyypilliseksi yleispiirteeksi mainittiin ylhäältä 
alas -suhtautuminen sekä etäisyys kun sitä verrattiin kanssakäymiseen kun-
toutushenkilöstön kanssa. Hierarkkinen ja tehtävänmukainen asema vaikutti 
haastattelujen mukaan suhteen laatuun organisaation kaikilla eri tasoilla. 

Vaikka suhteita valvontahenkilöstöön arvioitiinkin kollektiivisella tasolla tietty-
jen ominaispiirteiden mukaisiksi vaihtelivat arviot kuitenkin yksilötasolla sa-
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malla tavalla kuin esimerkiksi Crewe (2009) niitä kuvaa. Crewe (mts., 393) to-
teaa, että vankien keskuudessa on yksilötasolla aina sekä hyviä että huonoja 
vartijoita eli henkilöitä joille voitiin puhua vapaammin ja monipuolisemmin ja 
toisaalta taas sellaisia, joilla puhuttiin vain välttämättömimmistä asioista. Lä-
hes samalla tavalla suhteita erityisesti valvontahenkilöstöön kuvattiin myös 
haastatteluissa kun suhteet yksilöitiin joihinkin tiettyihin henkilöihin.

No tiettyjä pamppuja on ketä asiallisia ja tiettyjä pamppuja on ketä on 
tosi vittumaisia. (v8) 

Samanlaisia vaikkakin vivahteikkaampia luokitteluja tehtiin myös muissa van-
kihaastatteluissa, joista seuraavat ovat kuvaavia: 

Jotkut vartijat on tosi mukavia, että niitten kanssa pystyy keskustele-
maan ja homma toimii mut sit taas jotkut; sä kysyt niiltä ihan asiallisesti 
nii ne ei ees vastaa sulle, ne kattoo vaa sua sillei niiku tyhmästi. Siin 
tulee itsellekin vähän sillain tyhmä olo, et onks tässä nyt jossain koulu-
kodissa vai missä. (v3)

Sekin on ihan henkilökohtainen juttu, että jotkut on ihan asiallisia varti-
joita, sit jotkut on semmoisia että ei ne edes pidä ihmisenä.(v6)

Kyllä täällä myös valvontahenkilökunna kanssa on niitä ihmisiä joiden 
kanssa pystyy puhumaan, puhumaan ihan niitä näitä. (v8)

Huonoiksi koettujen vartijoiden suhteet saattoivat myös olla henkilökohtaisella 
tasolla tulehtuneet ja jännitteiset: 

Ja sit pamppu on ottanut mut välillä sellaiseksi silmätikuksi oikein. Kerran 
se sotki mun sellin ihan totaalisesti. Otti kaikki mun kaapit tyhjäksi. Kaikki 
oli lattialla ja sängyllä. Mä koin se silloi,n et jos se kyrpä tulis nyt mua vas-
taan tossa noin niin kyllä saatana sais itte siivota sellinsä, ku ei kenenkään 
muun selliä oltu sotkettu niin pahasti kuin mun selli. Kaikki muut sellit oli 
ihan siistit, niin kyllähän sillä jotain hampaankolossa silloin on. (v7)

Vangit kertoivat haastatteluissa strategiansa suhteessa valvontaan olevan yk-
silötasolla joko valikoivaa eli asioita pyrittiin hoitamaan tiettyjen vartijoitten 
kanssa tai sitten kanssakäymistä minimoivaa. Jälkimmäistä strategiaa luon-
nehdittiin eräässä haastattelussa seuraavasti: 

Mä oon sen verran vuosien varrella oppinut lusimaan, että mitä vähem-
män asioit pamppulassa (vartijoiden tilassa) sen parempi on lusia. (v9)

Haastateltavien mukaan valvontahenkilöstön yksilölliset erot näkyivät myös 
kohtelun ystävällisyydessä sekä tavassa, jolla vankien yksilöllisistä tarpeista 
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huolehdittiin osastoilla. Tässäkin suhteessa oli sekä ystävällisiä ja huolehtivia 
että vähemmän ystävällisiä ja välinpitämättömämpiä eli pääasiassa ”kuivan 
asiallisia vartijoita”. Ensiksi mainittuja luonnehdittiin eräässä haastattelussa 
seuraavasti: 

No lempeä voi ehkä olla liioiteltu sana kuvaamaan, mutta ainakin meijän 
osastolla nuo vakiovartijat on ystävällisiä ja siinä mielessä huomaavai-
sia, että jos pyydän jotakin asiaa joka on mun oikeus tai ainakaan se ei 
millään tavalla haittaa ketään, niin nuohan saattaa nuo kerrosvartijat 
tehdä sen oman ehdottomasti heille määrätyn työnkuvan sivuaviakin 
palveluksia mulle. Esimerkiksi kun mulla ei ollut telkkaria nii yksi vartija 
soitti tän talon läpi että mä oisin saanut sen. (v4)

Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvia, joilla oli yhteisiä piirteitä Lieblingin ja Price´n 
(2011) luokittelun välttelijöiden kanssa, luonnehdittiin puolestaan seuraavasti 
(v13):

Kyllä ne päivää sanoo totta kai ja öitä ja näkemiin, kun selli suljetaan, 
mutta sehän kuuluu siihen toimenkuvaan. 

Vangit tekivät selvän eron valvonta- ja kuntoutushenkilökunnan välillä asiois-
sa, jotka liittyivät luottamus- ja ymmärrysulottuvuuteen. Valvontahenkilöstöä 
arvioitiin tästä näkökulmasta esimerkiksi seuraavasti (v4): 

Mä taas koen asian sillain, että he on vartijoita, jos mä haluan oikeesti 
puhua mun asioista luottamuksella niin tässä rakennuksessa on ihmisiä 
sen takia. Koska mun on pakko sanoa, että mä en luota sataprosentti-
sesti vartjoihi tai kai mä vaan lokeroin niin paljon kuitenkin ilmeisesti, 
että on vartijat, mitkä hoitaa sen oman duuninsa ja sitten tää kuntoutus 
ja sosiaalityö omansa.

Samantapaista oli suhtautuminen myös muissa haastatteluissa. Valvontahen-
kilöstö kollektiivisena ryhmänä miellettiin ensisijaisesti turvallisuuden ja kont-
rollin näkökulmasta toimivaksi ja sillä tavalla vieraaksi luottamuksellisuudelle 
ja henkilökohtaiselle paneutumiselle sekä ymmärtämiselle siten kuin se ilme-
nee vangin ja kuntoutushenkilöstön välisissä suhteissa. Valvontahenkilökun-
nan kanssa käsiteltiin siksi enimmäkseen rangaistuksen suorittamiseen liitty-
viä hallinnollisia eikä niinkään henkilökohtaisen elämän asioita eli 
valvontahenkilöstön kanssa oltiin enimmäkseen ”asialinjalla.”

Paitsi yksilöllisesti erosivat vanki-henkilökuntasuhteet myös osastoittain hie-
man samantapaisesti kuin niitä kuvattiin Lieblingin (2004) tutkimuksessa. Sel-
vimmin tämä ero näkyi esimerkiksi suhteissa avo- ja suljetulla osastoilla tai 
päihteettömillä ja normaaliosastoilla työskentelevään valvontahenkilöstöön ja 
heidän tapaansa hoitaa vankien asioita. 
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Siellä (päihteettömällä osastolla) on niiku rauhallisempaa ja vartijat on 
vähän erilaisia. Ne on rauhallisempii ja vartija kohtelee vankia ihan eri 
lailla. (v15)

Avo- ja suljetun puolen suhtautumistapoja kuvattiin puolestaan seuraavasti: 

Sit jos sä oot normaalikerroksilla (suljetulla osastolla) missä on enem-
män vankeja, niin ne vartijat on ihan toisenlaisia, et ne ei niiku kerkii oi-
keesti keskittymään siihen vankiin. Sielläkii ne sanoo, et joo kyl me hoi-
detaan, pääset soittamaan, mut kun siellä on niin monta vankia yhdellä 
osastolla, nii ne unohtaa sen, että loppupeleissä niitä vittuakaan kiin-
nosta sen vangin asiat. Ne on tottuneet siellä kivitalossa säpittään jätkii 
koppeihin eli ne hoitaa ne asiat joskus eli unohtaa ne, mutta nää avota-
lon pamput; ne oikeesti hoitaa ne. (v15)

Kohtelu 
Tässä vankilassa ei vankeja osata kohdella kunnioittavasti ..................  ,841**
Valvontahenkilökunta ei yleensä huomioi vankeja tässä vankilassa .....  ,742**
Minua ei kohdella täällä ihmisenä .........................................................  ,736**
Valvontahenkilökunta on usein kärsimätöntä ollessaan tekemisissä 
vankien kanssa ......................................................................................  ,731**
Saamani kohtelu on tässä vankilassa toisinaan arvoa alentavaa ..........  ,691**
Tässä vankilassa henkilökunta kiistelee vankien kanssa ......................  ,656**
Henkilökunta suhtautuu epäkunnioittavasti vankeihin siitä huolimatta 
miten paljon vangit kunnioittavat henkilökuntaa ....................................  ,559**

Arvonantoulottuvuuteen liittyy läheisesti kohteluun ja kunnioitukseen liittyvät 
kysymykset. Ihmisarvon kunnioittaminen on yksi Rikosseuraamuslaitoksen 
keskeisistä arvoista. Rikosseuraamuslaitoksen päämääränä on, että rangais-
tusten täytäntöönpanossa toteutuu oikeusturva ja yhdenmukainen kohtelu. 
Tavoitteena on, että oikeudenmukainen ja ihmisarvoa kunnioittava kohtelu 
vahvistaa rikosseuraamusasiakkaiden vastuuntuntoa ja oman sekä muiden 
ihmisarvon kunnioitusta. Kohtelua ja kunnioittamista mitattiin seitsemän väittä-
män avulla, joista kaikki olivat tilastollisesti merkitseviä. 

Tulosten perusteella noin viidennes vangeista oli tyytymättömiä kohteluunsa ja 
vankien kunnioitukseen vankilassa. Noin neljä vankia kymmenestä oli kohte-
luun tyytyväisiä ja neljä vankia kymmenestä suhtautui asiaan neutraalisti. Väit-
tämittäin tarkasteltuna huomataan, että viidennes (22 %) vangeista tunsi ettei 
valvontahenkilöstö yleensä huomioi vankeja vankilassa. Eri mieltä väitteestä 
oli yli kolmannes (36 %) vangeista. Samainen 22 prosenttia vangeista koki, 
ettei heitä kohdeltu vankilassa ihmisinä. Eri mieltä väitteen kanssa oli yli puolet 
(55 %) vangeista. Valvontahenkilöstöä piti kärsimättömänä noin kolmannes 
(32 %) vangeista. Eri mieltä väitteen kanssa oli kolmannes vangeista (31 %). 
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Alle viidennes (19 %) vangeista vastasi, että henkilökunta kiistelee vankien 
kanssa. Yli neljännes (27 %) oli asiasta eri mieltä.  Kolmannes (33 %) vangeis-
ta koki, että heidän kohtelu on toisinaan arvoa alentavaa. Eri mieltä asiasta oli 
kolmannes (34 %) vangeista. 

Kaiken kaikkiaan lähes puolet vangeista vastasi (46 %), että vankeja kohdel-
laan kunnioittavasti vankilassa. Noin viidennes (22 %) vangeista oli väittämän 
kanssa eri mieltä. Omasta käytöksestä riippumatonta epäkunnioittavaa kohte-
lua henkilökunnan taholta koki 29 prosenttia vastaajista. Kolmannes (32 %) oli 
asiasta eri mieltä. Keskimääräistä useampi vanki arvioi, että valvontahenkilö-
kunta kohtelee vankeja ihmisinä (ka. = 3,4) kunnioittavasti (ka. = 3,3) ja huo-
mioiden (ka. = 3,1). Toisaalta keskimääräistä useampi oli myös sitä mieltä, että 
valvontahenkilökunta on usein kärsimätöntä ollessaan tekemisissä vankien 
kanssa (ka. = 2,9). 

Vankiloiden välillä oli suuria eroja siinä miten vangit kokivat henkilökunnan 
kohtelun ja kunnioituksen. Haminan vankilassa vankien tyytyväisyys kohteluun 
oli kaikkein alhaisin. Tyytymättömyyttä oli kunnioitukseen ja kohteluun kautta 
linjan (ka. = 2,7), mutta erityisen tyytymättömiä oltiin valvontahenkilöstön kär-
simättömyyteen (ka. = 2,4) ja siihen ettei valvontahenkilöstö yleensä huomioi 
vankeja (ka. = 2,4). Tyytyväisimpiä henkilöstön kohteluun oltiin Oulun vanki-
lassa (ka. = 3,3) ja Satakunnan vankilan Köyliön osastolla (ka. = 3,3). 

Vanki-henkilökuntasuhteen heterogeenisyys näkyi myös siinä miten kunnioit-
tavasti vangit arvioivat henkilökunnan kohtelevan heitä eri tilanteissa. 

Kyllä se mun mielestä ihan neutraalia on se niiden käytös sillain että en 
mä ole huomannut mitään suurempia ongelmia. (v14). 

Näin neutraaleilla sanankäänteillä kunnioitusta luonnehdittiin haastatteluissa 
kun sitä kysyttiin koko henkilökuntaa kuvaavana yleispiirteenä. 

Kunnioitus sai kuitenkin erilaisia ilmenemismuotoja eri tilanteissa sekä eri hen-
kilöstöryhmien kohdalla esimerkiksi seuraavassa kuvatulla tavalla (v11): 

Joidenkin valvontahenkilökunnan edustajien suhteen on sellaista asen-
netta havaittavissa, että vangit on pohjasakkaa tai paskaporukkaa että 
siinä on vähän sellainen ylimielinen, vähän alentava käyttäytymisaspek-
ti näkyvissä siinä. 

Epäkunnioittavaa tai alentavaa suhtautumista kuvattiin useimmissa haastatte-
luissa erityisesti valvontahenkilökunnan piirissä ilmenevänä ja sielläkin lähinnä 
yksittäisiin henkilöihin liittyvänä. Ei niinkään koko valvontahenkilöstöä kollektii-
visemmin leimaavana.
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Kunnioitus oli tämän henkilöstöryhmän kohdalla myös molemminpuolista siinä 
mielessä että kielteisesti valvontahenkilöstöön suhtautuvat näkivät heidän am-
matillisuutensa pelkistyneimmillään pelkästään ”avaimen kääntäjän” roolin 
toteuttajana (vrt. Tait 2008). (v13) 

Nehän on koulutettu vartijan ammattiin. Ne on täällä katsomassa, että 
me pysymme täällä, avaavat ovia, tekevät omia tehtäviään rutiineja, 
mitä kuuluu vartijan tehtäviin.

Kielteisesti suhtautuvat vertasivat haastatteluissa mielellään valvontahenkilös-
töä kuntoutushenkilöstöön, jonka ammatillisuutta haluttiin tällä tavalla korostaa 
(v2): 

Täällä on todella hyvää henkilökuntaa niin kuin esimerkiksi psykologi ja 
opinto-ohjaaja. Mä en ole missään kohdannut niin hyvää vastaanottoa 
kuin heidän osaltaan mutta valvontapuolella, siis vartijoissa, on osittain 
vahvasti jäänteitä vanhasta ajattelusta joka näkyy siinä miten vankeihin 
suhtaudutaan. Tämmöinen turha holhoaminen ja käskyttäminen esimer-
kiksi. Se on turhaa ja osittain jopa nöyryyttävää.

Lieblingin ja Price´n (2011) mukaan valvontapuolen työssä joudutaan useim-
miten tilanteisiin, joissa vankien yksilöllisyyteen jouduttiin puuttumaan tavalla, 
jossa kunnioitus joutui koetukselle. Tämän takia valvontahenkilöstön edustajat 
miellettiin useammin vankeja epäkunnioittavasti kohtelevaksi kuin esimerkiksi 
kuntoutuksen tai sosiaalityön. Näin tätä eroa kuvataan seuraavassa haastatte-
lussa (v9): 

Kyllä mua suoraan sanottuna vituttaa aamulla, kun ne huutaa kurkku 
suorana (kohottaa ääntään matkien vartijan huutoa); ”pitää nousta sei-
somaan”. Sitä on vielä ihan unen pöpperössä. Kyllä mä sen ymmärrän 
että pitää nousta seisomaan mutta kuitenkin. 

Vastaavanlaista nöyryyttävää ja epäkunnioittavaa kohtelua kuvattiin valvonta-
henkilöstöön liitettynä myös monissa muissa vankilarutiineissa. Erityisen nöy-
ryyttäviksi kuvattiin virtsanäytteiden ottoon liittyviä tilanteita.

Mun mielestä se on aika alentavaa kato tota mennä seisomaan semmo-
seen koppiin ja ottaa vaatteet pois ja olla siinä tota kaikkien niitten var-
tioitten läsnä ollessa ja yrittää antaa sitä testiä niille. (v2) 

Tämä oli myös useimpien muiden vankien mielestä ehkä nöyryyttävin vankilan 
rutiineista. Virtsanäytteen antoon liittyviä tilanteita kuvattiin hirveiksi ja alenta-
viksi esimerkiksi toteamalla kuinka näytteen antoon tempaistaan yks kaks 
käytävältä mitään sanomatta kun on juuri juttelemassa toisen vangin kanss 
(v4). 
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Näytteiden ottotilanteissa henkilökunta saattoi kommentoida piinallista tilan-
netta esimerkiksi kysymällä eikö sulta tule (v15) tai antamalla ymmärtää van-
gin vievän valvontahenkilöstön aikaa niin, että naputellaan oven karmia ja ky-
sytään että joko se tulee, joko se tulee (v14). 

Tilanteen nöyryyttävyyttä korosti yleensä intimiteettisuojan täydellinen menet-
täminen, kuten sitä seuraavassa kuvataan (V5): 

Kyllähän se on aika kiusallista siinä joutuu munasille riisumaan ja kaks 
vartijaa seisoo siinä ja tuijottaa.

Myös puhelimen käytön valvontaan liittyi vastaavia tilanteita kuin edellä. Val-
vontahenkilökunnan toiminta tosin vaihteli yksilöittäin. Osaa valvontahenkilö-
kunnasta kuvattiin haastatteluissa hienovaraisemmiksi. He pyrkivät puuttu-
maan liian pitkäksi venyneisiin puheluihin vankeja huomioiden ja heidän 
yksityisyyttään kunnioittaen. Osa puolestaan oli sellaisia jotka eivät sietäneet 
mitään poikkeamia ja antoivat vangin myös ymmärtää tämän niin kuin se on 
kuvattu seuraavassa episodissa (v1): 

Täällä saa soittaa vaan viisi minuuttia, joka on liian vähän yhteydenpi-
toon tonne siviiliin sen suhteen. Jos en just tuohon viiteen minuuttiin 
joidenkin vartijoiden suhteen lopeta niin kyllä sä äkkiä kuulet huutoa.

Yllä kuvatuissa tilanteissa vankien ja valvontahenkilöstön eriarvoinen suhde 
korostui tavalla, jota esimerkiksi Goffman (1961) kutsuu minuuden riistämisek-
si. Tällä hän tarkoittaa kaikkia niitä toimintatapoja, joilla totaalisiin instituutioihin 
suljettujen itsemääräämisoikeutta rajoitetaan. Mahdollisuuksia tällaisiin mi-
nuuden riistoa muistuttavien tilanteiden syntymiseen on vankiloissa edelleen, 
kuten seuraavassa kuvatuista kahdesta tapahtumaketjusta ilmenee: 

Mä en huomannut sitä lappua ovessa, että kulku kielletty kun siinä oli 
lattia vahattu. Mä kävelin siinä käytävällä ihan normaalisti ja pamppu 
huutaa perään että; ”ei sinne saa mennä, et sä idiootti huomaa että 
siellä on lappu että se on vahattu. (v5) 

Se pamppu (vartija) tuli siihen viereen ja kysyi, että olet sä lukutaidoton, 
että tossa lukee keittiön käyttökielto, kun siellä on parturi. Se vei mut 
oikein olkapäästä kiinni pitämällä lukemaan sen lapun käytävälle. Mun 
piti tavaamalla lukea se niiku alakoululainen kaikkien kuullen, siinä käy-
tävällä istui muita vankeja, odotti puhelimeen pääsyä. (v7)

Liebling ym. (2011, 11) ovat kuvanneet vanki-valvontahenkilöstön suhteen ke-
hittymistä tavalla joka sopii hyvin myös tähän suhteeseen sisältyvän kunnioi-
tuksen kuvaamiseen. Kunnioitus ja muut vankilaelämän laadun kannalta tär-
keät ulottuvuudet kehittyvät heidän mukaansa ajan myötä prosessimaisesti. 
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Vankien ja henkilökunnan välisessä vuorovaikutuksessa kehittyvät vähitellen 
sellaiset taidot, joilla ”paskanpuhujat” (bullshit detector skills) pystytään erot-
tamaan niistä, joihin kannattaa panostaa molemminpuolisesti. Kunnioitus on 
silloin vastavuoroista ja pitkän sekä monimutkaisen arviointi- ja sopeutumis-
prosessin tulosta. Vangit ja henkilökunta kokeilevat toisiaan eri tilanteissa löy-
tääkseen sopivan yksilöllisen lähestymistavan. 

Tällä tavalla prosessimaisesti ja ikään kuin neuvotellen kehittyvänä kunnioituk-
sen kuvattiin muotoutuvan myös pidempään vankilaelämässä olleiden haas-
tatteluissa. Kunnioitus ei ollut valmiina olemassa vaan se oli ansaittu, kuten 
seuraavassa haastattelussa (v7) todetaan: 

Mä tiedän kaikki asetukset, mitä täällä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä eli 
olen sen verran vanha konna jo, että se kunnioitus on saavutettu ja se 
on mikä se tärkein, että mä kunnioitan ja arvostan henkilökuntaa ja var-
sinkin tässä vankilassa, että tässä on hyvä henkilökunta.  

huomioiminen ja arvostaminen 
Voin luottaa siihen, mitä valvontahenkilökunta sanoo minulle ...............  ,831**
Laillisia oikeuksiani vankina kunnioitetaan tässä vankilassa .................  ,830**
Suurin osa valvontahenkilökunnasta välittää siitä, miten heidän 
toimintansa vaikuttaa minuun ................................................................  ,797**
Minua kohdellaan yksilönä eikä numerona kun tässä vankilassa 
tehdään minua koskevia tärkeitä päätöksiä ..........................................  ,788**
Suuri osa valvontahenkilökunnasta antaa asiallista palautetta 
esittämiini kysymyksiin ..........................................................................  ,774**
Henkilökunta selvittää hyvin minua koskevien päätösten perustelu .....  ,719**

Useimpien vankien mielestä valvontahenkilöstö käyttäytyi asiallisesti ja huomi-
oi vangit yksilöinä, mutta usein johdonmukaisen ja luottamuksellisen toimin-
nan puute koettiin epäkohtana. Vastausten perusteella yli puolet (59 %) van-
geista katsoi, että suurin osa valvontahenkilöstöstä antaa asiallista palautetta 
vankien esittämiin kysymyksiin. Eri mieltä asian kanssa oli 14 prosenttia van-
geista. Lähes puolet vangeista painotti että heitä kohdeltiin yksilönä (46 %) ja 
viidennes (21 %) vastasi että heitä kohdellaan ennemminkin numerona silloin 
kun vankilassa tehdään heitä koskevia tärkeitä päätöksiä. Päätöksien perus-
teluihin tyytymättömiä oli kolmannes vangeista (32 %) ja tyytyväisiä 29 pro-
senttia vangeista. 

Yli kolmannes (39 %) vangeista vastasi voivansa luottaa siihen, mitä valvonta-
henkilöstö sanoo. Epäluottamusta puolestaan tunsi 28 prosenttia vangeista. 
Yli kolmannes (39 %) myös katsoi että vangin laillisia oikeuksia kunnioitettiin 
vankilassa. Eri mieltä oli viidennes vangeista (22 %). Yli neljäsosa (27 %) van-
geista koki, että suurin osa valvontahenkilökunnasta välitti siitä, miten heidän 
toimintansa vaikutti vankiin. Toinen neljännes (26 %) oli väitteestä eri mieltä. 
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Eri vankiloissa oli huomattavia eroja siinä, miten vangit kokivat huomioimisen 
ja arvostamisen. Haminan vankilassa kaikki huomioimiseen ja välittämiseen 
liittyvää kuusi väittämää jäi alle kolmen keskiarvon. Tyytyväisimpiä henkilökun-
nan toimintaan oltiin Satakunnan vankilan Huittisen ja Köyliön osastoilla, missä 
yksikään väittämä ei jäänyt alle kolmen keskiarvon. Myös Oulun vankilassa 
vangit olivat tyytyväisiä henkilökunnan toimintaan. 

Henkilöstön toimintaa (sen suhteen miten vankeja huomioitiin ja arvotettiin 
omassa toiminnassa ja miten annettiin palautetta) kuvattiin haastatteluissa 
yhtä vaihtelevilla tavoilla kuin muissakin ulottuvuuksissa. Avainasemaan näis-
säkin ulottuvuuksissa nousi valvontahenkilökunta ja erityisesti rikosseuraa-
musesimiehet, jotka päättivät monista vankien elämään vaikuttavista asioista 
vankilassa. 

Valvontahenkilöstön toiminta ei haastattelujen mukaan ollut yhtenäistä. Se mi-
ten vangin asioihin paneuduttiin ja vankia huomioitiin riippui paljon vuorossa 
olevasta työntekijästä. Tässäkin suhteessa toiminnan laatu (hyvä tai huono) 
yksilöityi tiettyjen työntekijöiden henkilökohtaisiksi eikä niinkään yleistettäviksi 
toimintavoiksi. Seuraava haastattelukatkelma (v3) on melko tyypillinen ja ku-
vaa sitä millaiseksi valvontahenkilöstön toiminta koettiin: 

Osa rikosseuraamusesimiehistä ymmärtää niitä asioita, mistä mää pu-
hun ja mää oon saanut niiltä apua monissa asioissa.  Sitten osa rikos-
seuraamusesimiehistä on joitain yksittäisiä tapauksia, niin ei oikein taho 
ymmärtää kaikkea asioita niin ku sillein, että vangillakin voi olla niin kuin 
ihan oikeitakin asioita oman perheen kanssa.

Joissakin haastatteluissa valvontahenkilökuntaa kuitenkin luonnehdittiin myös 
kollektiivisena henkilöstöryhmänä vankeja mahdollisimman vähän huomioivik-
si: 

Se näkyy just semmoisena, että mä olen se vanki ja ne päättää mitä ne 
päättää, niiku ei ne oikeestaan kysele multa millään tavalla. (v10)

Tässä talossa (vankilassa) ei hirveesti oo sellaista, mutta joillekin varti-
joille voi kehittyä sellainen asenne, että ne ei välitä kuunnella toista kun-
nolla. (v8) 

Eräässä haastattelussa (v12) valvontahenkilöstö jaettiinkin vankeja huomioi-
valla ja arvostavalla ulottuvuudella seuraaviin klassisesta kriminologiasta tut-
tuihin typologioihin (esim.): 

No täällä on tietysti monta vartijaa, mun mielestä ne voi jakaa kolmeen 
ryhmään, siinä on niiku nyt sellanen hyvä ryhmä nyt jotka kohtelee van-
keja asiallisesti, sit on toinen ryhmä joka on siinä huonon ja hyvän välil-
lä ja sit on kolmas, huonoin. Sellainen ihan sikaryhmä (v12).
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Huonointa ryhmää saattoi edustaa sellainen vartija, joka ei edes pyrkinyt peit-
telemään välinpitämättömyyttään vankien tarpeisiin. Tällaisesta vartijan toi-
mintaa saatettiin kuvata esimerkiksi seuraavanlaisten esimerkkien avulla (v5): 

Sit on yks pamppu joka istuu jalat pöydällä ja on tosiaan niin laiska, et 
jos hän esimerkiksi on tuolla meijän gongilla (kerroksessa) kerrosvarti-
jana, menee pyytään kirjekuoria tai kirjepaperia tai jotain niin ne saattaa 
olla pöytälaatikossa, jonka päällä hänen jalkansa on, että toiset pamput 
joutuu jopa huomauttamaan hänelle että; hei voisit sä antaa sille. 

Huonoimpaan ryhmään (vankeja mahdollisimman vähän huomioivat) kuuluvat 
olivat kuitenkin enemmän poikkeuksia kuin sääntö. Enemmistö valvontahenki-
löstöstä huomioi vankien tarpeet tiettyyn rajaan asti esimerkiksi seuraavasti 
(v4): 

No ihan tarpeeksi huomioidaan, jos on jotain kysyttävää ollut tai muuta 
niin yleensä on saatu aina vastaus. 

Huomioiminen saattoi tosin tällaisessakin tapauksessa olla satunnaista ja siitä 
riippuvaista kuka on vuorossa: 

Kyllä mä uskon, että nämä vartijat tavallaan tekee parhaansa, mutta 
silloin kun on tällainen tärkeä asia niin silloin se on vangista ja tuurista 
kiinni että asia hoidetaan.

Arvostelua valvontahenkilöstön toiminnassa herättikin juuri se, että vaikeam-
missa ja enemmän perehtymistä vaativissa kysymyksissä haastateltavat koki-
vat valvontahenkilöstön paneutumisen sattumanvaraisemmaksi. Arvostelua 
herätti myös se, ettei asioita aina perusteltu eikä erilaisiin vireille pantuihin 
asioihin aina vastattu kuten seuraavasta (v11) ilmenee: 

Jos sä laitat asiointilomakkeen eli rutinalapun jollekin henkilökunnan 
jäsenelle niin ei siihen välttämättä vastata. Sitten kun siltä se sanoo, et 
joo joo katotaan sit myöhemmin, että ei saa vastauksia mistään asiois-
ta. 

Valvontahenkilöstö erosi tässäkin ulottuvuudessa selkeimmin kuntoutushenki-
löstöstä siinä miten kokonaisvaltaisesti ja perusteellisesti vankien asioihin pe-
rehdyttiin ja kuinka paljon niiden hoitamiseen käytettiin aikaa. Valvontahenki-
löstön tapaa huomioida vankeja luonnehdittiin haastatteluissa rutiinin omaiseksi 
ja virkamiesmäiseksi kun taas kuntoutushenkilöstölle tyypillistä oli omaehtoi-
suus ja jopa vapaaehtoistyön piirteitä saava uhrautuva toimintatapa kuten sitä 
seuraavassa haastattelussa (v4) kuvataan:
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No ei noi vartijat niin kauheasti välitä. Ne tekee vaan työnsä mutta vir-
kailijat (kuntoutushenkilöstö) tekevät paljon pyytämättäkin. Opo (opinto-
ohjaaja) on hyvä esimerkki. Vaikka silloin kun on hakemassa kouluun, 
se on ottanut selvää koulutuspaikasta ja sitten se on ottanut yhteyttä 
sinne kouluun ja yrittänyt järjestää tutustumiskäyntiä sinne kouluun. 
Tuollaisia pikkuseikkoja, mitä ei ole itte edes tullut ajatelleeksi.

Valvontahenkilöstön suhteen tehtiin useissa haastatteluissa vielä ero avo- ja 
suljetun osastoilla työskenteleviin. Eroa näiden kahden ryhmän tavassa huo-
mioida ja arvostaa vankia luonnehdittiin seuraavasti. 

Täällä (avovankilassa) sä olet paljon lähempänä henkilökuntaa kuin 
tuolla keskusvankilassa. Jos verrataan niin keskusvankilassa sä olet nu-
meroita ja sua ei oikein kuulla, kuunnella ja arvosteta. (v2)

Suhtautuminen etnisiin vähemmistöihin 
Ulkomaalaisia vankeja kohdellaan muita 
huonommin tässä vankilassa ................................................................  ,700**
Etnisiin vähemmistöihin kuuluvat vangit joutuvat tässä vankilassa 
huonoimmille osastoille .........................................................................  ,675**
Etnisiin vähemmistöihin kuuluvien vankien on vaikeaa 
päästä työtoimintaan tässä vankilassa ..................................................  ,672**
Ulkomaalaisia vankeja ei kohdella yhtä oikeudenmukaisesti kuin 
suomalaisia tässä vankilassa ................................................................  ,632**
Vankeja kohdellaan eri tavalla riippuen siitä 
mistä päin Suomea he tulevat ................................................................ ,628**
Perheenjäseneni ja vieraani joutuvat kuulemaan rasistisia 
huomautuksia vieraillessaan täällä ........................................................  ,589**
Etnisiin vähemmistöihin kuuluvat vangit eivät 
pääse kursseille tässä vankilassa .........................................................  ,563**
Rasismiin liittyviä valituksia ei tässä vankilassa oteta vakavasti ...........  ,490**
Tässä vankilassa kunnioitetaan kaikkia uskonnollisia suuntauksia .......  ,472**
Henkilökunta tekee tässä vankilassa harvoin rasistisia huomautuksia .  ,447**
Henkilökunta ei suvaitse vankien rasistisia huomautuksia ....................  ,318**
Tässä vankilassa kannustetaan hyviin suhteisiin 
etnisten ryhmien välillä ........................................................................... ,265**

Etnisyyttä mitattiin kyselyssä kahdentoista väittämän avulla. Kaikki väittämät 
olivat tilastollisesti merkitseviä. Erityisen hyvin etnisyysulottuvuutta kuvasivat 
ulkomaisten vankien kohtelua (r=,700) ja sijoittelua (r=,675) toimintaan sijoit-
telua (r=,672) sekä oikeudenmukaisuutta mittaavat kysymykset. Rasistisia 
huomautuksia koskevien väittämien lineaarinen riippuvuus etnisyysulottuvuu-
den kanssa ei puolestaan ollut kovinkaan voimakas. 
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Kyselyn perusteella harvempi kuin joka kymmenes vanki oli sitä mieltä, että 
ulkomaalaisia vankeja kohdellaan muita huonommin suomalaisissa vankilois-
sa. Noin puolet vangeista ei ottanut asiaan kantaa ja noin neljäkymmentä pro-
senttia vangeista oli eri mieltä sellaisten väitteiden kanssa, joissa väitettiin ul-
komaalaisia kohdeltavan muita huonommin. Väittämittäin tarkasteltuna 
esimerkiksi vain viisi prosenttia vangeista oli samaa mieltä väittämän kanssa, 
jonka mukaan ulkomaalaisia vankeja kohdellaan muita huonommin. Eri mieltä 
väitteen kanssa oli 40 prosenttia vangeista. Yhdeksän prosenttia vangeista 
uskoi, että etnisiin vähemmistöihin kuuluvat vangit joutuvat vankilassa huo-
noimmille osastoille. Väittämään ei uskonut 43 prosenttia vastaajista. Joka 
kymmenes vanki ajatteli, että ulkomaalaisia vankeja ei kohdella yhtä oikeu-
denmukaisesti kuin suomalaisia tässä vankilassa. Eri mieltä väitteen kanssa 
oli 41 prosenttia vangeista. 

Rasismi ei kyselyn tulosten valossa ole laajamittainen ongelma tutkimuksen 
vankiloissa. Vaikka ulkomaalaisten vankien määrä on yli kaksinkertaistunut 
2000-luvun aikana, ja vaikka ulkomaalaisten osuus kaikista vangeista on 
noussut jo 12 prosenttiin eivät etniset kysymykset nousseet kyselyssä erityi-
sesti esille. Kaikki yhdeksän etnisiä kysymyksiä mittaavaa väittämää saivat 
kaikissa tutkimuksen vankiloissa yli kolmen keskiarvon. Vankiloiden välillä ei 
siis eroja suhtautumisessa etnisiin vähemmistöihin löytynyt. 

Avovastauksissakin etniset asiat mainittiin vain muutamia kertoja. Muutamissa 
vastauksissa ongelmana todettiin olevan mustien ja romanivankien sijoittelu 
osastoilla sekä ulkomaalaisten hyysäyksen. Toisaalta tuotiin esille ulkomaa-
laisten lomille pääsyn vaikeus sekä toimintojen puute. Vain yhdessä vastauk-
sessa esille tuotiin henkilökunnan mahdollinen rasistisuus.

Kuvaukset suhtautumisesta etnisiä vähemmistöjä edustaviin vankeihin vaihtelivat 
haastatteluaineistossa. Osa haastateltavista ei pitänyt suhteita ongelmallisina. 

En ole huomannut itse ainakaan. Aika rauhallista täällä on. Enhä mä 
tietysti kaikesta ole kuullut enkä ole kiinnostunutkaan kuin omista asiois-
tani. (v6)

En ole huomannut mitään ongelmia (v1); 

Kyllä täällä ihan rauhassa saa olla niiltä (ulkomaalaisilta) (v8); 

Mä näen korkeintaan ulkoilussa noita ulkomaalisia ja ehkä salilla mutta 
en näe sitä päivittäistä elämää heidän kanssaan enkä juuri välitäkkään 
nähdä, mun puolesta voivat olla rauhassa. (v12)

Suhteet etnisiin vähemmistöihin muotoutuivatkin näiden haastattelujen mu-
kaan samanlaisten mekanismien mukaan kuin kantaväestöön kuuluvillakin. 
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Kuten yllä olevista haastattelukatkelmista ilmeni tärkeintä useammalle oli 
oman rangaistuksen suorittaminen mahdollisimman vähin hankaluuksin. Jo-
kaiselle pyrittiin tämän takia jättämään ”lusimisrauha.” (vrt. Kääriäinen 1994) 

”Lusimisrauhan” strategiaan kului sen tosiasian hyväksyminen että vankilassa 
on lukuisia eri ihmisryhmiä joiden kanssa on pakko pyrkiä elämään jonkinlai-
sessa tasapainossa niin hyvin kuin se vain on mahdollista. Niitten (etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvien) kanssa on pakko sopeutua olemaan. Se on ihan 
pakko tässä talossa. Jos haluaa lusia tässä talossa niin se on ihan pakko niit-
ten kanssa sopeutua, tiivisti eräs haastateltava tämän strategian.

Kanssakäyminen ei tämän takia ollut niin vilkasta ja avointa kuin normaalielä-
mässä. Vuorovaikutusta leimasi normaalielämää suurempi varauksellisuus ja 
valikoivuus suhteessa kaikkiin vankeihin. 

Pieni osa haastateltavista piti kuitenkin kantaväestöön ja etnisiin vähemmistöi-
hin kuuluvien välejä kireinä. Vankilailmapiiriä saatettiin näissä haastatteluissa 
kuvata esimerkiksi seuraavasti: 

Pääasiassa maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä on jonkinlaista ki-
reyttä havaittavissa. Tappeluita saattaa syntyä herkemmin. (v5)

Näiden haastateltavien mukaan myös rasistiset huomautukset olivat vankien 
keskuudessa melko tavallisia ja vankien alakulttuuriin kuuluvia. Ne olivat täs-
sä mielessä verrattavia riitelyyn, kiusaamiseen ja silloin tällöin ilmeneviin van-
kien keskinäisiin nujakoihin kuten seuraavista haastattelukatkelmista ilme-
nee: 

Niitä (värillisiä ulkomaalaisia) haukutaan neekereiksi. Sehän on ihan 
normaalia. Täällä kaikki haukkuu niitä. (v5)

No esimerkiksi tossa vastapäätä (vastapäisellä osastolla suljetussa 
vankilassa) on yks jolla on rastahiukset. Kyllä se saa kuulla, et näyttää 
lampaan perseeltä sen hiukset. Sit yhtä neekeriä kutsutaan kikkara-
pääksi. (v3) 

Jotkut haastateltavista käänsivätkin ulkomaalaisiin vankeihin kohdistuvat 
ennakkoluulot tämän ryhmän omista ennakkoasenteista sekä kulttuuri-
eroista johtuviksi ongelmiksi eikä niinkään osoituksiksi suomalaisten rasis-
mista. 

Rasismiahan täällä ei oo mutta enemmän ne ulkomaalaiset on ennakko-
luuloisia meitä suomalaisia kohtaan kuin me heitä, varsinkin sellaiset 
ketkä on asunut vasta muutaman vuoden Suomessa eivätkä osaa suo-
mea. Yleensä afrikkalaiset aina luulee että suomalaiset on rasisteja, mut 
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ku suomalaiset ei vaa oo niin puheliaita eikä hymyile aina niiku muissa 
maissa, nii ne luulee että se on rasismia. (v11)

Myös yhteenottoja ulkomaalaisten ja suomalaisten välillä kuvattiin tässä viite-
kehyksessä ulkomaalaisvankien asenteellisuudesta johtuvaksi niin kuin se on 
kuvattu seuraavassa tapahtumaketjussa (v5): 

Mun mielestä se (afrikkalaistaustainen) on rasisti. Se sanoo meille suo-
raan että hän ei käy valkoisten miesten kanssa saunassa. Sen takia hän 
menee aina ensimmäisenä saunaan, vaikka saunaa ollaan vasta laitta-
massa päälle, niin sen takia me ei päästä kiukaalle heittämään vettä 
kun se on niin kylmä kun se on mennyt heittämään sinne kylmää vettä. 

Haastateltavista suurin osa oli sitä mieltä että henkilökunta oli melko johdon-
mukainen suhtautumisessaan rasistisiin ilmiöihin ja pyrki myös puuttumaan 
tilanteisiin sellaisia havaitessaan. 

Kyllä ne puuttuu siihen just sen takia kato että ei tuu sitä rasistisyytettä 
niiku. Sithä se tulee julkisuuteen ja kaikki, pakkohan niitten on puuttua. 
(v6)

Toinen haastateltava (v8) kertoi puolestaan vieläkin loukkaantuneena vääräksi 
kokemastaan kohtelusta kuinka; 

rikosseuraamusesimies on antanut kaksi varoitusta siitä kun mulla on 
välillä mennyt hermot johonkin neekeriin ja sit se meni tonne pamppu-
laan itkemää ku mä haukuin häntä apinaksi. 

Kyseessä oleva haastateltava ei ollut pitänyt afrikkalaistaustaisen asenteesta, 
joka oli ollut ylimielinen. Kato mä en tykkaa siitä, että joku neekeri on ylimieli-
nen mulle, perusteli hän toimintaansa. 

Vaikka henkilökunta pyrkikin siis toimimaan aktiivisesti yllä kuvatun kaltaisissa 
tilanteissa, jäivät etnisiin vähemmistöihin kuuluvien sekä ulkomaalaisvankien 
muut asiat joidenkin haastateltavien mukaan vähäisemmälle huomiolle.

Sanotaan että varsinkin suomen kieltä taitamattomat vangit, niin niiden tarpei-
den huomiointi, siinä on parantamisen varaa, kuvasi eräs haastateltava (v4). 
Haastateltavan mukaan pitäs olla virallisesti joku tällanen virkailija, rikossseu-
raamusesimies tai muu, jonka tehtäviin kuuluis näitten ulkomaalaisten vankien 
asioiden hoito, kun ehkä ei monet niistä osaa hakea mitään sellaisia etuja 
avotaloja ja muita mitkä niille kuuluis. 

Haastateltavan kokemus oli se, että kielivaikeuksien takia ulkomaalaisvangit 
eivät päässeet niin helposti erilaiseen koulutus- tai kuntoutustoimintaan. Jot-
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kut haastateltavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että ulkomaalaisvankien asema 
oli tässä suhteessa ainakin yhtä hyvä kuin suomalaisten.

yhteydenpito 
Kyselytutkimuksen mukaan kolmella vangilla neljästä (74 %) kävi vieraita van-
kilassa. Avovankilassa /-osastolla kaikki vastaajat ilmoittivat, että heillä käy 
vieraita. Suljetussa vankilassa / suljetulla osastolla vieraita kävi kahdella van-
gilla kolmesta (67 %). Vangeille toimivat yhteydenpitomahdollisuudet olivat  
yksi keskeisimmistä vankilaelämän laatuun liittyvistä tekijöistä. Asia ilmeni esi-
merkiksi kyselytutkimuksen avovastauksissa, joissa kiinnitettiin asiaan erityi-
sen paljon huomiota. Vastausten perusteella suurimmaksi ongelmaksi koettiin 
perhetapaamiset ja perhesuhteiden hoito.

” Erillään perheestä., Omaisten ja ystävien tapaamisten lyhyys. Perhe-
tapaamistilat ovat kehnot., Pitkä välimatka perheellä tapaamisiin. Per-
hesuhteiden ylläpitäminen (liian lyhyet perhetapaamiset liian harvoin, ei 
riitä avioliiton ylläpitämiseen). ”

Puhelimenkäytön hankaluudet mainittiin vastauksissa myös hyvin usein. On-
gelmiksi todettiin soittoaikojen lyhyys, harvat soittomahdollisuudet, puhelujen 
kalleus sekä oman puhelimen käytön kieltäminen. Puhelujen ja perhesuhtei-
den hoitoon liittyvien ongelmien lisäksi yhteydenpitomahdollisuuksista kritiik-
kiä sai ylipäänsä siviiliasioiden hoidon vaikeus sekä internetin puuttuminen 
sekä postin viivästyminen. 

Toisaalta erityisesti avovankiloiden vangit muistivat antaa runsaasti positiivista 
palautetta yhteydenpitomahdollisuuksista. Kiitoksia saivat samat asiat, joita 
lähinnä suljettujen vankiloiden vangit kritisoivat. Eli avovankiloiden vangit oli-
vat hyvin tyytyväisiä perhetapaamisten toteutumisiin sekä vapaampaan puhe-
limen käyttöön.

Pystyn hyvin pitämään yhteyttä perheeseeni tässä vankilassa .............  ,837**
Pystyn soittamaan tarpeeksi usein ystävilleni ja perheelleni .................  ,794**
Minulla on riittävät mahdollisuudet tavata vieraita tässä vankilassa .....  ,755**
Vierailuajat ovat tässä vankilassa riittävän pitkiä ...................................  ,725**

Kyselytutkimuksessa yhteydenpitomahdollisuuksia kysyttiin neljän tilastolli-
sesti merkitsevän väittämän avulla. Avo-osastoilla /-vankiloissa yhteydenpi-
toulottuvuus sai hyvän keskiarvon 3,8. Suljetuilla osastoilla / vankiloissa keski-
arvo oli kohtuullinen 3,1. Suurin osa (81 %) avo-osastojen / -vankiloiden 
vangeista oli tyytyväisiä ylipäänsä mahdollisuuksiin pitää yhteyttä perhee-
seensä. Asiaan tyytymättömien osuus oli kahdeksan prosenttia vastaajista. 
Suljetussa vankilassa / suljetulla osastolla tyytyväisten osuus oli 56 prosenttia 
vastaajista. Tyytymättömiä asiaan oli kolmannes (32 %) vastaajista. Riittävät 
mahdollisuudet tavata vieraita oli 70 prosentilla avovangeista ja 57 prosentilla 
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suljettujen vankiloiden / osastojen vangeista. Avovankiloissa valtaosa (84 %) 
oli myös tyytyväisiä soittomahdollisuuksiin. Tyytymättömiä oli kuusi prosenttia 
vastaajista. Suljetuilla osastoilla /vankiloissa tyytyväisten osuus jäi vastaavasti 
alle puoleen (46 %). Tyytymättömien osuus oli 40 prosenttia. 

Eri vankiloiden erilaisista ominaispiirteistäkin johtuen vankien tyytyväisyys yh-
teydenpitomahdollisuuksiin vaihteli hieman vankiloittain. Soitto- ja yhteydenpi-
tomahdollisuuksiin oltiin tyytyväisiä Haminan, Satakunnan ja Keravan vankilan 
avo-osastolla. Tyytymättömyyttä herätti vierailuaikojen lyhyys erityisesti Hami-
nan ja Oulun vankiloissa. Kaiken kaikkiaan vangit olivat tyytyväisiä siihen, että 
heillä oli riittävät mahdollisuudet tavata vieraita vankilassa (ka. = 3,6) ja että he 
saattoivat ylipäänsä pitää hyvin yhteyttä perheeseensä (ka. = 3,8) ja että he 
pystyivät tarpeeksi usein soittamaan ystäville ja perheelle. (ka. = 3,7). Tyyty-
mättömyyttä ilmeni hieman vierailuaikojen pituudessa (ka. = 3,1). 

Haastateltavat jakaantuivat kahteen karkeaan ryhmään sen suhteen millaisiksi 
yhteydenpitomahdollisuuksia arvioitiin. Enemmistö oli tyytyväisiä vankilan ta-
paan rohkaista ja tukea yhteyden pitämiseen ulkomaailmaan. Tässä mielessä 
haastattelut olivat myös melko yhdensuuntaisia kyselyn tulosten kanssa. 

Mä oon saanut saatettuja lomia täällä. Ne on mennyt todella hyvin ja 
niissä on tullut semmoinen luottamus. (v3)

Lähes samantapaisia vankilan yhteydenpitokäytäntöjä myönteisesti arvioivia 
lausuntoja oli myös muissa haastatteluissa, joista seuraavat ovat esimerkkei-
nä; 

Perhetapaamiset pyörii hyvin ja sillein, että joissain vankiloissa saattaa 
kerran kuukaudessa olla perhetapaaminen, niin täällä se on kerran kol-
men viikon välein (v1); 

Meillä on perhetapaamiset toiminut erittäin hyvin. Ystäviä käy hyvin har-
voin kattoon, mutta kun käy, niin sekin toimii todella hyvin, että siis kaik-
ki toimii oikeesti todella hyvin (va15). 

Mä saan olla perheen kanssa rauhassa tuolla (perhetapaamistiloissa) 
ja henkilökunta juo tuolla perähuoneessa kahvia. (v12)

Lieblingin (2004) tutkimuksessa todettiin perhesiteiden merkitys ennen kaik-
kea vankeuden tuskallisuutta lieventävänä tekijänä. (mts., 325…maintaining 
(and developing) relationsships with family and friends was clearly an impor-
tant aspect of prisoners´ lives whilst in prison, but primarily (in their view) for 
reasons relating to the painfullness of prison). Tätä perhesiteiden vankeuden 
tuskaa lieventävää vaikutusta korostettiin myös haastatteluissa. Erilaiset rajoi-
tukset, joilla perhesiteiden ylläpitämistä vaikeutettiin koettiinkin sen takia 
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yleensä ylimääräisinä rangaistuksina, jotka lisäsivät vankeuden tuskaa, kuten 
seuraavassa haastattelussa (v1) kerrotusta esimerkistä ilmenee: 

Sit mulle tuli yhtäkkiä kolme kuukautta lisää. Sit ne panikin mun lomat 
kiinni, et mä saan vaan kerran kuukaudessa käydä kakstoista tuntia. 
Joudun puol vuotta käymään kakstoista tuntia, vittu vaikka ne ois pysty-
nyt aikaistamaan mun lomia, ku mä olin puolet jo lusinut. Mä ymmärrä 
mikä idea siinä. 

Edellinen kuvaus ilmentää monen muunkin sellaisen vangin tuntoja, jonka ta-
paamis- ja lomaoikeuksia on rajoitettu. Tyytymättömät kokivat yleensä rajoituk-
set myös jollain tavalla epäoikeudenmukaisina vastakohtana tyytyväisille. Tyyty-
mättömät saattoivat tämän takia myös luonnehtia yhteydenpitomahdol- 
lisuuksiensa olevan ”ihan perseestä” eli myös heille rajoitukset merkitsivät pää-
asiassa vankeuden tuskatekijöiden lisääntymistä.

Joissain haastatteluissa arvosteltiin puhelimenkäyttömahdollisuutta jonka 
säätelyn katsottiin olevan liikaa vartijoitten valvonnassa, joka saattoi johtaa 
esimerkiksi seuraavassa kuvattuihin ristiriitatilanteisiin (v4): 

Sulla on 5 minuuttia aikaa puhua siinä ja sitten ku sä soitat kotia ja yrität 
jutella lasten kans ja kenen kanssa milloinkin, niin siinä saattaa olla 
välillä kolmekin vartijaa ja se ei oo silloin mitään yksityistä keskustelus-
sa. 

Myös muissa haastatteluissa kuvattiin vastaavantyyppisiä puhelimen käyttöön 
liittyviä tilanteita, jotka esitettiin vankeuden rangaistusluonnetta korostavalla 
tavalla (v1):

Se laskuri rupeaa laskuttamaan siinä mielessä jo kun sitä lähtee valitse-
maan sitä numeroa ja jos vastapuoli ei vastaa puoleen minuuttiin, niin 
sulta vähenee se puoli minuuttia sitä soittoaikaa. Mä olen itse henkilö-
kohtaisesti tarkka siinä, että mulla on oikeus soittaa se viisi minuuttia, 
niin siitä tulee suukopua joskus heidän (valvontahenkilöstön) kanssaan, 
jos heidän mielestään olen jo soittanut viisi minuuttia. 

3.2.4 Toiminnallisuus 

ohjelmat
Osallistumiseni tämän vankilan ohjelmatoimintaan on parantanut 
mahdollisuuksiani rikoksettomaan elämään ..........................................  ,865**
Tämän vankilan ohjelmatoiminta on opettanut minulle paljon ...............  ,811**
Osallistumiseni tämän vankilan ohjelmatoimintaan on vaikuttanut 
myönteisesti ajatteluuni .........................................................................  ,801**
Käytökseni on parantunut osallistuttuani tämän 
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vankilan ohjelmatoimintaan ...................................................................  ,798**

Kyselytutkimukseen vastanneista vangeista suurin osa (190 henkilöä) kertoi 
työskentelevänsä vankilassa. Opiskeluun osallistui 33 henkilöä ja ohjelma-
toimintaan 33 henkilöä. Vastanneista 264 vangista 41 henkilöä ilmoitti, ettei 
osallistu mihinkään toimintaan. Vangeista yli puolet (54 %) vastasi, ettei ku-
kaan vankilan henkilökunnasta kertonut hänelle nykyisen vankeuden alussa 
mihin toimintoihin (työ, opiskelu, ohjelmat) hänen tulee osallistua. Oheiseen 
taulukkoon on koottu vankien toimintoihin osallistuminen kyselyhetkellä: 

Taulukko 6. Vankien osallistuminen toimintoihin 

mihin toimintoihin osallistuu pääasiassa tällä hetkellä (N=345)
Työtoiminta vankilassa 190
Työtoiminta (siviilityö) vankilan ulkopuolella 7
Opiskelu vankilassa 32
Opiskelu vankilan ulkopuolella 7
Ohjelmat vankilassa 33
Ei toiminnoissa 41
Muu toiminta (= Kisko, Wop, työtoiminta, ohjelmat, kuntoilu) 35

Kyselyn perusteella yli kolmannes vangeista (39 %) vastasi, että osallistumi-
nen ohjelmatoimintaan oli vaikuttanut myönteisesti ajatteluun. Eri mieltä väittä-
män kanssa oli 15 prosenttia vangeista. Vangeista 17 prosenttia ilmoitti, että 
vankilan ohjelmatoiminta oli opettanut heille paljon. Eri mieltä oli yli kolmannes 
vangeista (36 %). Ohjelmatoiminnan myötä käytöksen ilmoitti parantuneen 28 
prosenttia vangeista. Eri mieltä asiasta oli noin viidennes vangeista (19 %). 
Osallistuminen vankilan ohjelmatoimintaan oli parantanut kolmanneksen (33 
%) mahdollisuuksia rikoksettomaan elämään. Viidennes vastaajista ei allekir-
joittanut väittämää (21 %). 

Kaiken kaikkiaan keskimääräistä useampi vanki koki, että osallistuminen van-
kilan ohjelmatoimintaan oli vaikuttanut myönteisesti ajatteluun (ka. = 3,3) ja 
että vankien käytös oli parantunut vangin osallistuttua vankilan ohjelmatoimin-
taan (ka. = 3,1). Vankien mukaan osallistuminen vankilan ohjelmatoimintaan 
oli parantanut mahdollisuuksia rikoksettomaan elämään (ka. = 3,1). Toisaalta 
kriittisiä oltiin siitä, että vankilan ohjelmatoiminta olisi opettanut vankia paljon 
(ka. = 2,7). Tyytymättömyyttä ohjelmatoimintaan (tai toiminnan puutteeseen) 
ilmeni etenkin Haminan vankilassa (ka. = 2,5).

Haastattelut vahvistivat kyselyssä saatua kuvaa ohjelmatoiminnan vähäisyy-
destä ja myös huonosta tunnettavuudesta vankiloissa. 

Joo mulla on nää hengelliset raamattupiirit ja sit on se elinkautisvankien 
ryhmä ja sit tota työtoimintahan on ohjelmatoimintaa. (v1) 



72 73

Eräs toinen haastateltava puolestaan kuvasi tietämystään ohjelmatoiminnasta 
seuraavavsti (v6): 

on mulla joku hatara käsitys siitä, että jonkinnäköistä päihdekuntoutusta 
sun muuta täällä olemassa, mutta en mä ole tarkemmin miettinyt. 

Haastateltava kertoi päihdeongelmansa jatkuneen pitkään ja olleen myös 
toistuvien vankeustuomioiden taustatekijänä. Siitä huolimatta hän osallistui 
pääasiassa työtoimintaan muun ajankäytön suunnittelun ollessa hänen itsenä 
varassa. 

Mulla on talonmiehen tehtävät tässä päivittäin, myöskin viikonloppuisin 
on jotain siihen kuuluvia toimenpiteitä ja sitten mä treenaan. Käyn kun-
tosalilla, kävelen ja olen yhteydessä omaisiin ja ystäviin. Luen kirjoja ja 
katon telkkaria ja luen sanomalehtiä ja keskustelen ihmisten kanssa. 
Siinä se päivä menee. 

Mitään pidempää kuntouttavaa ohjelmaa edellä esiintyneille haastateltaville ei 
siis ollut tarjolla, vaikka he olivatkin istuneet melko pitkään vankilassa, joten 
työtoiminta ja omaehtoinen ajan käytön suunnittelu täyttivät useimman haasta-
teltavan päivät. Ohjelmatoimintaa saatettiin näille vangeille tarjota sattuman-
varaisesti jossain yhteydessä. (v1)

Mulle ehdotettiin kerran tällaista suuttumuksen hallinnan kurssia, mut sit 
mä kävin keskustelemassa psykologin kanssa aikanaan että ei ole tar-
vetta. 

Lyhytaikainen suuttumuksen hallinnan kurssi jäi tämän haastateltavan mu-
kaan ainoaksi toimenpiteeksi psykologisen keskusteluavun lisäksi, jota hän 
kuvasi seuraavasti: 

Mä oon käynyt psykologin juttusille ja me ollaan jutellut nämä asiat läpi 
useaan otteeseen. Nyt ollaan vähän harvennettu noita tapaamisia, mut-
ta alussa saattoi olla useita kertoja viikossa.

Myös muut melko vaikean taustan omaavat haastateltavat kertoivat keskuste-
luavun jääneen keskeiseksi kuntouttavan toiminnan muodoksi.

Tota kyllähän tuossa suljetun puolella oli jotain lyhyttä. Muutaman ker-
ran käynti jonkun luona keskustelemassa. (v3)

Tyypillistä tälle kuten monelle muullekin haastateltavalle oli että kuntouttavan 
toiminnan sisältöä tai merkitystä rangaistuajan kokonaisuudessa ei osattu 
mieltää. Tällä tavalla vankilan toiminnassa korostui sen ulkoapäin tulevuus 
suhteessa vankien tarpeisiin. 
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Keskusteluavun lisäksi tärkeänä kuntoutusmuotona saattoi toimia uskonto jon-
ka puitteissa järjestetyn toiminnan merkitystä saatettiin kuvata seuraavasti (v1): 

Tässä talossa ei ole tällä hetkellä pastoria, että ihan vankilalähettien 
varassa tämä on näiden uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen ja 
sehän on mun vakaumukselle tän elämänmuutoksen kannalta ihan 
olennainen asia.  Tässä vankilassa on pastorin puutteesta huolimatta 
annettava kiitettävä arvosana sille, että ei ainakaan yritetä hankaloittaa 
sitä asiaa.

Monet haastateltavista olisivat halunneet pidempiaikaista ja suunnitelmallista 
kuntoutusta erityisesti päihdeongelman hoitoon: 

Vaikka mä oon nyt ollut puoli vuotta kuivilla niin en mä nyt mitenkään oo 
päässyt täysin irti niistä aineista. Kyllähän mun välillä aina tekee mieli ja 
pilveä tulee polteltua silloin tällöin, mut  alkoholi ja noi muut päihteet on 
jäänyt väliin. (v6) 

Haastateltava kuvasi vankilassa saamaansa päihdekuntoutusta ja -ohjausta  
seuraavasti:

Kyl se (päihdekuntoutus) mulla ransussa on ja on sit ollut puhetta täällä 
vankilassa ton päihdeohjaajan kansa, mutta oikeestaan mitään se kum-
menpaa ei oo tapahtunut, et en mä sit tiedä. 

Vastaavanlaisia kuvauksia oli myös muissa haastatteluissa, joissa pohdittiin 
rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttavan kuntoutuksen tarvetta. 

Mulla lukee Ransussa suuttumuksen hallinta tai vihan hallinta, mutta ei 
ole missään vaiheessa ohjattu mihinkään ja siitäkin on jo kuukausia. 
(v9) 

Vain pari haastateltavaa oli viimeisimmän tuomion aikana päässyt osallistu-
maan pidempikestoiseen kuntouttavaan ohjelmatoimintaan. Kokemukset täs-
tä olivat olleet myönteisiä. Toinen heistä, väkivaltarikoksista tuomittu naisvanki 
(v14), kuvaa kokemuksiaan seuraavasti: 

Mä olin tuossa Matkalla muutokseen ohjelmassa. Olikse pari kolme 
kuukautta. Se oli tosi hyvä. Se auttoi mua, anto enemmän motivaatiota 
olla erossa päihteistä. Mun kohdalla se oli todella toimiva. Niiku päih-
teettömyyteen mä havittelen todella enkä mä ois ikinä yksinäni pystynyt 
näit asioita käsitteleen. 

Tuki rikoksettomaan elämään 
Minua kannustetaan työskentelemään saavuttaakseni tavoitteeni 
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tässä vankilassa ....................................................................................  ,828**
Tässä vankilassa minua tuetaan rikoksettomaan elämäntapaan 
vapauttamisen jälkeen ...........................................................................  ,820**
Tässä vankilassa minua rohkaistaan pohtimaan ja suunnittelemaan 
vapautumistani ......................................................................................  ,801**
Koen, että tässä vankilassa minua kannustetaan käsittelemään 
rikollista käyttäytymistä  .........................................................................  ,789**
Tässä vankilassa tehdään kaikki mahdollinen, että vangit lopettaisivat 
rikosten teon vapauduttuaan .................................................................  ,750**

Kyselyn vastanneista lähes kolmannes ilmoitti, ettei heille oltu tehty vankeu-
den alussa kirjallista rangaistusajan suunnitelmaa (Ransu). Tutkintavangeista 
peräti 79 prosenttia ilmoitti ettei heille oltu tehty Ransua. Vankeusvangeista 
vastaava osuus oli 24 prosenttia.

Kyselyyn vastanneilla vangeilla oli hyvin eri pituisia vankilassaoloaikoja taka-
naan ja edessä. Yli puolet vangeista (56 %) oli suorittanut tuomiotaan kysely-
hetken vankilassa yli puoli vuotta ja toisaalta yli puolella (56 %) vangeista oli 
korkeintaan puoli vuotta vankilassaoloaikaa jäljellä nykyisestä tuomiostaan. 
Ensikertalaisia vastanneista vangeista oli vajaa viidennes (19 %) ja toisaalta 
vähintään kymmenettä kertaa vankilassa oli 15 prosenttia vangeista. Vanki-
joukko, johon vankila voi kohdentaa tiettyä tukea rikoksettomaan elämään, on 
siis jo taustatekijöiltään hyvin heterogeeninen. Vastausten perusteella noin 
joka kolmas vanki oli tyytyväinen vankilan antamaan tukeen kohti rikokseton-
ta elämää. Noin neljännes vangeista oli väittämien kanssa eri mieltä. 

Kaiken kaikkiaan vangit olivat keskimäärin kohtuullisen tyytyväisiä siihen, mi-
ten vankilassa tuetaan heitä rikoksettomaan elämään vapauttamisen jälkeen 
(ka. = 3,1) ja siihen miten vankilassa rohkaistaan pohtimaan ja suunnittele-
maan vapautumista (ka. = 3,0). Vankeja myös kannustettiin vankiloissa työs-
kentelemään saavuttaakseen tavoitteensa (ka. = 3,0) sekä kannustettiin käsit-
telemään rikollista käyttäytymistä (ka. = 3,0). Keskimääräistä useampi vanki 
oli kuitenkin eri mieltä siitä, että vankilassa tehtiin kaikki mahdollinen, että van-
git lopettaisivat rikosten teon vapauduttuaan (ka. = 2,8). Vankien tyytyväisyys 
saamaansa tukeen vaihteli vankiloittain. Ohjelmatoiminnan tavoin tukeen oltiin 
tyytymättömiä erityisesti Haminan vankilassa. 

Haastattelut myötäilivät kyselyn tuloksia. Yhteistä kaikille haastateltaville oli eri-
laisen tuen tarve. Tähän vankiloissa oli vastattu vaihtelevassa määrin. Haasta-
teltavat jakaantuivat tässäkin ulottuvuudessa kahteen karkeaan ryhmään sen 
mukaan, miten paljon vankiloissa oli pyritty vaikuttamaan heidän rikolliseen 
käyttäytymiseensä sekä sen taustalla oleviin kysymyksiin. Vähemmistö haasta-
teltavista oli sellaisia, jotka katsoivat saaneensa tässä asiassa kokonaisvaltai-
sempaa ja intensiivisempää tukea ja apua. Enemmän oli kuitenkin niitä, jotka 
kokivat saaneensa tukea ja apua rajoitetummin suhteessa tarpeisiinsa.
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Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat (paljon tukea saaneet) saattoivat kuvata ti-
lannettaan kuten mieshaastateltava (v4) seuraavassa toteamalla että 

kyllä mua kohtaan tää talo on tullut tosi paljon vastaan kaikessa, että 
mulla ei sinänsä ole moittimista tästä talosta. 

Haastateltava kertoi oman käyttäytymisensäkin vaikuttaneen asiaan. Mä olin 
aikaisemmin semmoinen huonosta käyttäytyvä vanki, kuvasi hän aikaisempien 
vankeuskausiensa motivoitumattomuutta sitoutua rangaistusajan suunnitelmiin. 
Et nyt on ensimmäinen kerta sillei, et mä oon tehnyt kaikki päihdesitoumukset 
ja pitänyt rangaistusajan suunnitelmista kiinni ja ollu myöskin lomilla ja muual-
la päihteittä, kuvaa haastateltava viimeisen vankeuden aikaista tilannettaan. 
Tähän hän siis myös koki saaneensa vankilasta kaiken mahdollisen tuen.
Et kyll ne todella paljon on myös tehnyt ihan pyytämättäkin ja ottanut selvää, 
et kyllä siitä täytyy täydet pisteet antaa.

Paljon tukea saaneet kertoivat yleensä käyneensä säännöllisiä ns. ransu-kes-
kusteluja henkilökunnan kanssa omista tavoitteistaan esimerkiksi seuraavas-
sa esitetyllä tavalla: 

Se vaihtelee, mutta ihan kuukauden, kahden, kolmen semmoisia välejä, 
kun esimies huutaa tuota juttusille. (v15). 

Keskustelujen kulua tämä haastateltava kuvasi seuraavasti: 

Viimekskii meni varmaan lähes tunti, puhuttiin siitä miksi mä olen täällä 
ja miten sen vois välttää tulevaisuudessa. Mehän ollaan käyty oikeesti 
mun lapsuus läpi, mun päihteet ja tää rikos, että me ollaan käyty niinkö 
tämmöiset kaikki osa-alueet läpi. 

Eräs toinen haastateltava (v14) puolestaan kuvasi käymiään keskusteluja seu-
raavasti: 

Että vartti tai kolkyt minuuttia max niihin yleensä menee ja oisko se joka 
kolmas kuukausi kun tavataan. 

Vaikka aikaa oli käytetty vähemmän oli siellä tämän hastateltavan mukaan 
pystytty keskustelemaan rikollisuuteen liittyvistä asioista tarpeeksi perusteelli-
sesti. Tämä oli myös auttanut häntä suunnittelemaan vapautumisen jälkeistä 
toimintaansa, jota hän (v14) kuvaa seuraavasti: 

Mulla on tota ihan selvät sävelet mitä mun elämässä tapahtuu. Mä aion 
viettää aikaa mun perheeni kanssa ja pysyä erossa päihteistä. 
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Ransu-keskustelut eivät yleensä olleetkaan ainut tuen muoto, jota ensimmäi-
seen ryhmään kuuluvat olivat saaneet. Lisäksi oli saatu muuta keskusteluapua 
ja tukea rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttamisessa seuraavassa kuvatulla 
tavalla (v5). 

Virkailijoilta esimerkiksi opolta on tullut tukea siihen, että jaksaa opiskel-
la ja sit päihdeneuvoja on kysynyt miten hän vois vielä enemmän moti-
voida mua päihteettömyyteen.

Eräs toinen haastateltava (v13) puolestaan kertoi vireillä olevasta pidempiai-
kaisesta päihdekuntoutuksesta laitoksen ulkopuolella sekä siihen liittyvistä 
ammatillisista jatko-opinnoista: 

Niin, sitä on ehdotettu yhdistettynä siihen hoitojaksoon, mikä mulla il-
meisesti sitten tulee olemaan. Ku kuitekii mull on hirvee hinku etten 
enää tulis tänne. 

Vankilasta saamaansa tukea kuntoutussuunnitelmien toteuttamisessa haasta-
teltava kuvaa seuraavasti: 

Noissa mun opiskeluun liittyvissä järjestelyissä oon saanut paljon tukea 
mm. opinto-ohjaajalta. Hän on järjestänyt mun asioita ja on tarjonnut 
väylän että hänen sähköpostiin on voitu kohdistaa mun asioita ja hän on 
toimittanut ne aina viipymättä eteenpäin ja on järjestänyt mulle tuon luo-
kan käyttöön ja kaikkea, että voin rauhassa opiskella. 

Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat (vähemmän tukea saaneet) kuvasivat ym-
märrettävästi vankilan toimenpiteitä kriittisemmin painotuksin. 

Yhen kerran me ollaan sen (rikosseuraamusesimiehen) kanssa tavattu 
ja keskusteltu olikse nyt 20 minuuttia. Siinä käytiin läpi nämä tavoitteet 
ja sovittiin että tarkennetaan niitä myöhemmin. No ei siitä kyllä juurikaan 
ole keskusteltu sen jälkeen, että vaikka mä olen tätä tuomiotani jo aika 
pitkään istunut niin ei sitä ole kyllä keskusteltu. (v11)

Haastateltava koki itse olevansa suuremman tuen tarpeen kuin mitä hän oli 
vankilassa saanut: Ku kuitekii mulla on tää tilanne ihan auki ku pääsen tonne 
siviiliin, totesi hän vankeuden jälkeisestä tilanteestaan, jossa puuttui kaikki 
olennaiset yhteiskuntaan kiinnittymisen tekijät.

Ransu -keskustelujen tavoin myös muita toimenpiteitä kuvattiin jälkimmäisen 
ryhmän haastatteluissa irrallisina ja satunnaisina kuten seuraavasta haastatte-
lusta (v2) ilmenee: 
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Mää kävin täällä tota tommosen siviilikurssin. Se kesti 4 kuukautta ja 
suoritin sen tossa joulukuussa. 

Kuvattu kurssitus oli haastateltavan mukaan jäänyt ainoaksi toimenpiteeksi 
vaikka hänellä olisi tarve peruskoulun päästötodistuksen suorittamiseen. 

Varmaan siihen ois mahollisuus siihen peruskouluunkin, että mun pitää 
nyt miettiä sitte mitä mää rupean tekemään sille.

Useimmat vähäisemmälle huomiolle jääneet olisivatkin toivoneet henkilökun-
nalta aktiivisempaa otetta tuen tarjonnassa. Ihan kaikki, asuminen ja työ, pitäis 
saada järjestykseen, kuvasi eräs haastateltava (v10) vapauteen siirtymiseensä 
liittyviä ongelmia joiden selvittämiseen oli haluttu aktiivisempaa tukea henkilö-
kunnalta. Koska mulla on ainakin se että mä haluaisin saada elämäni täysin 
raiteilleen, että mulla on se ihan täysin hukassa mitä elämälläni tekisin, luonneh-
ti haastateltava vapautumisen jälkeisiä tulevaisuudennäkymiään ja arvostellen 
samalla henkilökuntaa aktiivisuuden puutteesta: Ku ne kuitenkii näkee sieltä 
koneelta, että mikä sun tilanne on niin tulis sieltä toimistosta sun luokse juttele-
maan ja sanomaan, et ootko hakemassa koevapauteen, et sun  kannattais al-
kaa valmistella papereita ja muita, et jos sä haluat työpaikan ja näin poispäin.

Myös muissa vähäiselle tuelle jääneiden haastatteluissa vapautumisen jälkeis-
tä tilannetta ja siihen liittyvää ahdistusta kuvattiin vastaavalla tavalla kuin edellä: 

No mä oon 23 ja mä asun vieläkin äitin luona ettei oo mitään. Asuntoo 
ei oo vieläkään kuulunu, vaikka mä oon ollut jonossa monta kuukautta 
ja sit me sovittiin työkkärin kanssa, ku multa meni toi maksa vähän huo-
noon kuntoon et mä olen sairaslomalla. (v8). 

Joillain tähän ryhmään kuuluvilla haastateltavilla saattoi olla epämääräisiä 
suunnitelmia avun hakemiseksi niin kuin se kuvataan seuraavassa (v13): 

No kyllä mä aattelin, että mä käyn tuolla A-klinikalla, siellä on semmo-
nen mukava äijä, että mä käyn sen kaa keskustelemassa ongelmien 
hoitamiseksi. 

Muiden tavoin tälläkään haastateltavalla ei ollut pitkäjänteisempiä suunnitel-
mia päihde- tai muiden rikollisuuden taustalla olevien ongelmien hoitamiseksi 
vaikka ongelmista olisikin keskusteltu vankilassa. 

Ei ole tehty mitään kunnon suunnitelmia. Kyllä niistä on puhuttu. (v7)

Useimmat haastateltavista kokivatkin ettei vankila kyennyt auttamaan heitä 
konkreettisesti vapautumisen jälkeen, vaikka rikoksettomaan elämäntapaan 
siirtymistä tuettiinkin vankeusaikana (v10):
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Ei semmoista apua koskaan tu vankilasta mikä ois todellinen apu, että 
ruvettaisiin täältä yhdessä niinkö oikeesti hakemaan sitä asuntoa työtä 
ja päihdehoitoa.

erityistuki 
Tässä vankilassa kaikki päihdeongelmaiset vangit saavat turvallisella
 tavalla tarvitsemansa vieroitushoidon ..................................................  ,767**
Tässä vankilassa edistetään päihdeongelmaisten 
vankien hyvinvointia ..............................................................................  ,755**
Tässä vankilassa huolehditaan hyvin niistä vangeista, joilla 
on itsemurhariski ...................................................................................  ,698**
Tässä vankilassa itsemurhien ja itsensä vahingoittamisen
 ehkäisy on erittäin tärkeää ....................................................................  ,597**

Kyselytutkimuksen perusteella 40 prosenttia vangeista katsoi, että vankilassa 
edistettiin niiden vankien hyvinvointia, joilla oli päihdeongelma. Riittämättö-
mäksi asian katsoi vajaa viidennes vangeista (19 %). Vieroitushoidon tasoon 
oli tyytyväisiä vajaa viidennes vangeista. Tyytymättömien osuus oli 28 prosent-
tia. Avovastauksissa monet vangit antoivat erityistä positiivista palautetta 
päihdeohjelmista. Kiitoksissa mainittiin ylipäänsä vankilan päihteettömyys ja 
se, että vanki oli päässyt pitkästä päihderiippuvuudesta eroon. Negatiivisena 
palautteena ilmaistiin se, että päihdehuoltoa oli liian vähän. 

Viime vuosina suomalaisissa vankiloissa vankeja on ollut keskimäärin vuosit-
tain noin 10 000. Heistä keskimäärin viisi tekee itsemurhan vuodessa vanki-
lassa. Kyselyssä itsemurhiin ja itsensä vahingoittamiseen viitattiin kahdella 
kysymyksellä. Ensinnäkin useampi kuin joka neljäs (27 %) vanki koki, että 
vankilassa oli kiinnitetty huomiota itsemurhien ja itsensä vahingoittamisen 
ehkäisemiseen. Joka kymmenes vanki (10 %) oli asiasta eri mieltä. Lähes 
kaksi kolmasosaa vangeista (63 %) ei ollut asiasta samaa eikä eri mieltä. 
Toiseksi noin joka kuudes (16 %) vanki katsoi, että vankilassa huolehdittiin 
hyvin niistä vangeista, joilla oli itsemurhariski. Eri mieltä väitteen kanssa oli 14 
prosenttia vangeista. Suurin osa vangeista (71 %) ei ollut väitteen kanssa 
samaa eikä eri mieltä. Itsemurhaa tai itseään vahingoittamista koskevien väit-
teiden kohdalla suuret ”ei samaa eikä eri mieltä” osuudet johtuvat todennä-
köisesti siitä etteivät vangit olleet joutuneet olemaan asian kanssa tekemisis-
sä. 

Tyytyväisyys vankien saamaan päihdehoitoon vaihteli vankiloittain. Päihdeon-
gelmaisten vankien hyvinvointia edistettiin erityisesti Keravan vankilan avo-
osastolla (ka. = 3,6) ja suljetulla osastolla (ka. = 3,4). Tyytymättömiä asiaan 
oltiin Haminan vankilassa (ka. = 2,7). Tyytymättömyyttä esiintyi myös vankiloi-
den tarjoamaan vieroitushoitoon (ka. = 2,9). Näin oli etenkin Keravan suljetul-
la osastolla (ka. = 2,6) sekä Oulun (ka. = 2,6), Haminan ja Huittisten vankilas-
sa. 
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3.2.5 Fyysiset olosuhteet 

Tässä vankilassa ruokailu on järjestetty asianmukaisesti
Tässä vankilassa ruoka on ravitsevaa
Tässä vankilassa ruokalista on riittävän vaihteleva
Tämän vankilan vaatehuolto toimii hyvin
Kanttiinista saa kaikkien vankien tarvitsemia tuotteita

Yli kolme neljäsosaa (77 %) vangeista katsoi että vankilaruokailu on asianmu-
kaisesti järjestetty. Tyytymättömiä järjestelyihin oli 12 prosenttia vangeista. 
Neljä vankia kymmenestä piti vankilaruokaa ravitsevana (42 %) ja riittävän 
vaihtelevana (44 %). Tyytymättömien osuus ruuan ravitsevuuteen oli 32 pro-
senttia ja vaihtelevuuteen 31 prosenttia. Puolet vangeista (49 %) oli tyytyväisiä 
vankilan vaatehuoltoon. Tyytymättömiä oli viidennes (21 %). Hieman yli kol-
mannes vangeista (35 %) koki, että kanttiinien valikoima oli riittävä. Tyytymät-
tömien osuus oli 42 prosenttia. 

Vankiloiden fyysisistä olosuhteista sellitiloja arvioitiin yleisemmin myönteiseen 
tai neutraaliin sävyyn. Useimmat asuivat kahden hengen sellitiloissa, joissa 
olivat välttämättömät mukavuudet (televisio, radio, wc). 

Nyt mä asun tuossa toisessa päässä (vankilan osastolla), niin me asutaan 
kahen hengen sellissä ja meillä on tota vessat sellissä ja veet tulee sinne,  et 
ei mulla täällä ole mitään valittamista, kuvasi eräs haastateltava (v3) selliolo-
suhteitaan osastolla, jonne hänet oli siirretty saman suljetun vankilan toisesta 
osastosta. 
Siellä on mun mielestä ikävää kun siellä on niin isoja ne sellit siellä, ku on 
kuuenkii hengen sellejä, kertoi hän aikaisemman osaston selliolosuhteista.

Samalla tavalla kuvasivat myös muut haastateltavat selliolosuhteitaan. Mun 
mielestä täällä on ihan hyvät sellitilat (v8); no aika pienihän se on, mutta saan 
olla yksinäni (v14), kuvasivat eri haastateltavien lausumina sitä, että sellitilat 
koettiin vähintään tyydyttäviksi vaikka tilanahtaudesta ja viihde-elektroniikan 
tasosta saatettiinkin valittaa kuten naishaastateltava (v15), jonka mukaan pik-
kuisen isompi telkkari ja toimiva DVD olisivat hyvä lisä vankilaelämän laadun 
kohottajana. 

Vierailutiloista perhetapaamishuoneet saivat myös pääasiassa myönteisiä ar-
vioita. Arviot olivat yleensä seuraavankaltaisia; 

Ne on ihan siistit ett siellä voi rauhassa tavata ja tehdä ruokaa (v5); ne 
ei oo niin vankilamaisia ku yleiset tapaamistilat, ett siellä mä en haluu 
mun lapset näkee mut (v11). 
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Harrastetiloista eniten arvostelua herättivät useissa haastatteluissa liikuntasa-
lit ja niiden tarjoamat liikuntamahdollisuudet. Erityisesti arvosteltiin voimailula-
jeille turvallisuuden nimessä asetettuja rajoitteita. 

Täällä on niin vähän aktiviteetteja, että mun mielestä se on vähän nau-
rettavaa, että kun mennään tuonne punttisalille niin kymmenen kilon 
painot on hitsattu kiinni niihin tankoihin, että onko se nyt niin hirvee tur-
vallisuusuhka. (v2) 

Liikuntasaleja arvosteltiin myös joissain haastatteluissa huonokuntoisiksi ja 
ahtaiksi seuraavasti: 

No punttisali on vähän kurjassa kunnossa. 

Liikuntatiloja pidettiin myös yksipuolisena ja rajoittuneina. 

Sais olla enemmän laitteita ja mahollisuus erilaisiin urheilulajeihin (v6); 

Onha toi punttisali ja treenisali niin naurettavia, tännekii vois hommata 
sellaisia monitoimilaitteita ku eihä niillä pääse lyömään ketään. (v10)

Pieni osa haastateltavista oli kuitenkin tyytyväisiä myös liikuntatiloihin ja niiden 
lajivalikoimaan. 

No liikuntatilat on aivan ihanteelliset kivitaloon verrattuna elikkä täällä on 
vanhan ajan irtonaiset painot, mitkä on kaikista ihanteellisimmat. (v15)

Tarjolla olevaa välineistöä edellä esiintynyt kuvaa seuraavasti: 

On panostettu, että onhan meillä luistimia, meillä on suksia ja sauvoja, 
että meillä on mahdollisuuksia. Semmoisia uudenaikaisia hömpän 
pömppä laitteita millä ei tee yhtään mitään, että ne on vaan hyvännäköi-
siä. 

Samantapaisesti arvioi liikuntatiloja ja myös muita liikuntamahdollisuuksia 
erään toisen vankilan mieshaastateltava (v12): 

Ne on tosi hyvät. Täällä on kuntosali ja tossa on monttu missä pääsee 
kävelemään ja viikonloppuisin pääsee myös metsään kävelemään pari 
tuntia. Mulle ne riittää ainakin. Tietysti on ihmisiä jotka haluaisi uimahal-
liin tai jonnekin muualle, mutta itte mä en koe välttämätöntä tarvetta 
sellaiseen.

Mahdollisuuksia hygienian hoitoon pidettiin pääosin tyydyttävinä vaikkakaan 
ei kovin tasokkaina. 
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Suihkuun pääsee vaan silloin kun väliovet on auki, mutta pääsee joka 
päivä, että hygienia on kyllä hallinnassa (v7). 

Näin kuvasivat myös muut haastateltavat peseytymismahdollisuuksiaan jotka 
haastatteluissa muistettiin suhteuttaa laitosolosuhteiden vaatimustasoon. 

Onhan ne vanhat ne suihkutilat, mutta vettä tulee hanasta ja se on jopa 
lämmintä (v2); 

Tuolla käytävillä on suihkut. Onhan ne vähän karun oloiset, mutta pa-
rempi kuin ei mitään (v6); 

Kyllä täällä pystyy peseytymään ihan tarpeeksi jos ei vaadi liikoja, sau-
nakii päällä viisi kertaa viikossa. (v8) 

Jotkut olivat tosin tyytymättömiä hygienian hoitomahdollisuuksiin. Pitää ite os-
taa kunnot saippuat tuolta kanttiinista ja sit ei tuonne suihkuunkaan voi mennä 
ilman kunnon tossuja, kun sieltä saa muuten kunnon jalkasienen, kuvasi mies-
vanki (v4) avovankilan tarjoamia peseytymismahdollisuuksia. Erityisesti hän 
arvosteli vangeille jaettavaa ns. hygieniapussia.

Se saippua on semmoista etten mä tiedä voiksitä saippuaksi sanoa. Sit 
ne muutkin tuotteet siinä hygieniapussissa hammastahnat ja muut on 
semmosia, et kyl sä nekii sielt kanttiinista saat ostaa. 

Ruokahuoltoa arvioitiin pääasiassa kielteiseen tai sitten neutraaliin sävyyn. 
Kielteisiä arvioita esitettiin enemmän tai vähemmän voimakkain painotuksin 
sekä ruoan koostumuksesta, ravintoarvosta, ulkonäöstä sekä terveellisyydes-
tä seuraavasti. 

Ne on joskus hyvin mauttomia, sanotaan tällaista perunavesiruokaa (v1); 

Heikkolaatuista ja jatketta, että esimerkiksi jauhelihakastike on puolet 
jauhelihaa puolet maksaa ja sitten välillä on soijarouhetta käytetty jat-
keena murekkeessa (v7); 

Saattaa olla ihan minkä näköistä mössöö vaan. Jos tuolla lukee joku li-
hapata, nii siellä saattaa olla yks kaks kanapalasta ja loput on sitten 
näitä pakastejuureksia ja vihanneksia ja perunaa (v10); 

Todella ala-arvoista otetaan nyt esimerkiksi vaikka jotkut tomaattisilakat, 
jotka lilluu oikeesti jossain vedessä jossa on punaista kastiketta ja sitten 
silakat siellä tai sitten ruokaa taloon tapaan, josta me käytetään nimitys-
tä ruokaa talon takaa. Se on yleensä perjantaisin ja siihen on kerätty sitä 
sun tätä. (v15);
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Ihan perseestä. Vaikka ei ruoasta sais sanoa näin, mutta täällä on pas-
kimmat ruoat, mitä mä olen vankilassa eläessäni saanut. (v12)

Osa ruokahuoltoon tyytymättömistä kertoikin välttävänsä vankilaruokailua. 

Mää en itse asiassa käy tuolla ruokalassa syömässä paljon ollenkaan. 
Mä teen ite omat ruuat tuolla aina (v3). 

Näin toimivat pitivät tilannetta omalta kohdaltaan epäoikeudenmukaisena. Me 
maksetaan kuitenkin tuosta safkasta joka tunnilta. Se on 1 euro 5 senttiä työ-
tunnilta, perusteli miesvanki (v8) haastateltava vaatimustaan korkeampitasoi-
sesta ruoasta. 

Ruokahuollon täydentäjänä kanttiinilla oli vankiloissa tärkeä rooli. Kanttiinin 
merkitys korostui sen takia, että haastattelupaikkoina olleissa vankiloissa van-
git eivät päässeet käymään ulkopuolisissa kaupoissa. Kanttiini jäi näin ollen 
ainoaksi mahdollisuudeksi välttämättömien ostosten tekoon. Kanttiinin odotet-
tiin tämän takia korvaavan sen minkä haastateltavat tunsivat menettäneensä 
normaalien ostosmahdollisuuksien muodossa. Kanttiinin tuotteiden odotettiin 
tämän takia olevan sekä monipuolisia, laadukkaita että edullisia. Useimmat 
olivat kuitenkin sitä mieltä, että kanttiini ei näitä odotuksia täyttänyt kuten seu-
raavissa haastattelukatkelmissa todetaan: 

Tietyt tuotteet on hirveen kalliita vangeille niiku kynsisakset maksaa 
viisi euroa ja kahvit. Kulta Katriina maksaa yli neljä euroo ja täällä ei 
sais ottaa voittoo (v2); 

Se vankkuri, se kauppa-auto. Se on kyllä aika kallis. Se on kyllä sem-
moinen iso miinus. (v4)

Kyllä mä lasken sen tänä henkilökunnan tai rikosseuraamuslaitoksen 
viaksi, että käytetään ihmisen hädänalaista tilaa hyväksi. Jos siellä 
maksaa 400 gramman jauheliha 7.90 niin se on aika kova hinta vangil-
le, että mulle tuo tapaajat ruokaa tuonne. (v8)

Siellä ei ole muuta kuin palvikinkkua ja metwurstia ja sitten siellä on 
grillimakkaraa ja juustoa kahta laatua, joko emmentalia tai edamia. 
Sais olla laajempi valikoima ja sitten tietysti toi tavaroitten tuoreus. 
Välillä banaanit on vihreitä, että niitä pitää melkein viikko kypsytellä en-
nen kuin ne on syötäviä ja välillä ne on niin kypsiä, että ne pitää syödä 
päivässä jopa ja sipulit on yleensä aina poikkeuksetta homeessa. (v5)

En tiiä mitä se on täl hetkellä kiristystä vai mitä, mutta ainut vaihtoehto on 
tommonen yli kallis kauppa-auto missä tavara on melkein vanhaa tai se 
saattaa ollakkin vanhaa ja siinä aika hyvin väki löytää mitään hyvää.(v12)
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3.3 vankilaelämän laatu käytäntöjen  
tasolla - henkilökunta

3.3.1 Järjestys ja hallinto

Kuri ja järjestys
Tämä vankila on aivan liian mukava vangeille ......................................  ,764**
Vangit viettävät liian paljon aikaa sellien 
ulkopuolella tässä vankilassa ................................................................  ,702**
Vangeilla on tässä vankilassa aivan liian paljon valtaa .........................  ,698**
Vangit käyttävät minua hyväkseen jos olen lempeä ..............................  ,638**
Tämän vankilan kurinpitomenettely ei opeta vangeille mitään  .............  ,627**
Vangit on pidettävä tiukassa kurissa .....................................................  ,598**
Luotan vankeihin tässä vankilassa ........................................................  ,583**
Jos vanki valehtelee minulle en tee elettäkään auttaakseni häntä ........  ,554**
Itsemurhaa yrittävät vangit hakevat yleensä huomiota tai yrittävät 
manipuloida henkilökuntaa ....................................................................  ,537**

Kyselyssä kuria ja järjestystä mitattiin yhdeksän eri väittämän avulla. Avovanki-
loissa järjestystä ja hallintoa mittaava ulottuvuus sai suhteellisen hyvän keskiar-
von 3,3. Suljettujen vankiloiden keskiarvo oli tyydyttävä 2,7. Tiukkaa kuria ja 
järjestystä perinteisellä, valvonta/turvallisuuskeskeisellä tavalla korostavat väit-
teet olivat tämän ulottuvuuden kannalta tilastollisesti merkitseviä ja siten päteviä 
kysymyksiä. Toisin sanoen kaikki erilliset väittämät kuvasivat hyvin mitattua asi-
aa eli jokainen väittämä korreloi tilastollisesti merkitsevästi kuri ja järjestys -ulot-
tuvuuden kanssa. Parhaiten kuri- ja järjestysulottuvuutta korreloi henkilökunnan 
vastausten perusteella väittämä ”Tämä vankila on aivan liian mukava vangeille” 
(r=,764**) Sellaiset asiat kuin sääntöjen ja määräysten tulkinta sallivuuden ja 
tiukkuuden janalla on nähtävästi keskeinen työtä määrittävä tekijä, jota tätä asi-
aa mittaavien väitteiden saamat korkeat positiiviset korrelaatiotkin osoittavat. 

Vankiloissa kuria ja järjestystä tiukkuuden kontra sallivuuden suhteen mittaa-
vat kysymykset koettiin tärkeiksi päivittäisessä työssä. Väitteen ”tämä vankila 
on liian helppo” voimakas korrelaatio osoittaa, että kurin ja järjestyksen kysy-
myksiä pohditaan paljon. Kuinka voidaan olla tarpeeksi tiukka ja johdonmu-
kainen. Tuloksien perusteella mielenkiintoista olikin ennen kaikkea se, että 
henkilöstön luottamus vankeihin oli hyvin varauksellista (ka. = 2,4). Hieman yli 
puolet (51 %) koko henkilöstöstä ilmoitti ettei vankeihin voi luottaa. Epäluotta-
musta koettiin erityisesti valvontahenkilöstön (63 %) keskuudessa. Vankiloit-
tain tarkasteltuna luottamusta eniten löytyi Haminan avovankilasta (ka. = 3,2) 
ja vähiten Oulun suljetusta vankilasta (ka. = 2,1). 

Valvontahenkilöstöstä hieman yli puolet (55 %) katsoi, että vangit on pidettävä 
tiukassa kurissa. Muusta henkilöstöstä tiukan kurin kannalla oli kolmannes (32 
%). Eri mieltä väittämän kanssa oli valvontahenkilöstöstä vain 11 prosenttia ja 
muusta henkilöstöstä 14 prosenttia. Vaikka enemmistö oli tiukan kurin kannal-
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la (ka.2,6), toisaalta ajateltiin ettei vankilan kurinpito opeta vangeille mitään 
(ka. = 2,9). Tiukkaa mutta samalla johdonmukaista vuorovaikutuksen perin-
nettä ilmensi se, etteivät vangit yrittäneet käyttää henkilöstöä hyväksi (ka. = 
3,7). Vankeihin luotettiin mm. siinä mielessä, että katsottiin etteivät vangit vietä 
liian paljon aikaa sellien ulkopuolella (ka. = 3,4).

Haastattelut tukivat kyselyn antamaa kuvaa kurin ja järjestyksen keskeisyy-
destä vankiloissa. Erityisesti valvontahenkilökunnan ja osin myös työtoimin-
nassa olevien haastatteluissa kuri ja järjestys kuvattiin harkinnanvaraisen val-
lan käyttönä ja tasapainoiluna tiukkuuden ja joustavuuden välillä (Crewe 2009, 
104-105; Liebling & Price 2011, 137-140). Tämän takia kaikkiin tilanteisiin ei 
myöskään ollut käsikirjamaisia ohjeita joten asioita jouduttiin ratkaisemaan hil-
jaisen, kirjoittamattoman kokemustiedon pohjalta, kuten eräs haastateltavista 
sen seuraavassa tiivistää: 

Se ei ole mitenkään mustavalkoista tämä. Jos myöntyy jossain asiassa, 
niin siinä saattaa olla tiettyjä hyviä puolia, mutta on myös haittapuolia, 
jos ei myönny. Että jos pelkästään ajattelisi turvallisuuden kannalta niin 
eihän täältä pystyisi ketään päästämään mihinkään. Että kuitenkin täy-
tyy aina päästää jotkut, antaa vähän löysää narua, että se on tällaista 
tasapainoilua näitten asioiden kanssa. (h5)

Haastateltavat jakaantuivat erilaisiin ryhmiin sen suhteen, kuinka joustavia tai 
tiukkoja kurinpitoon liittyvissä asioissa oltiin. Lieblingin ja Price´n (2011, 52) 
luokitus valvontahenkilökunnan kurinpitosuuntautuneisuudesta ammattilaisiin, 
vastavuoroisiin, täytäntöönpanijoihin sekä välttelijöihin kuvaa tässä mielessä 
melko hyvin haastateltavien suhtautumista. 

Haastateltavien joukosta löytyi vaihtelevin painotuksin sääntörikkomuksiin joh-
donmukaisen tiukasti suhtautuvia mutta samalla yhteistyöhön ja vuorovaiku-
tukseen pyrkiviä ammattilaisia samoin kuin vankeja yksilöllisesti ja pakkokei-
noja välttävällä tavalla auttavia vastavuoroisia sekä tiukkaa sääntötulkintaa 
noudattavia täytäntöönpanijoita ja lisäksi välttelijöitä. (vrt. Lieblin & Price 2011, 
53) Haastatteluissa suhtautumistapoja ei muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta kuitenkaan esitetty yksipuolisen korostuneena. Omaa suhtautumista 
kuvattiin pikemminkin kaikkien näiden sekoitukseksi tavalla, jossa jokin tietty 
suhtautumistapa esitettiin hallitsevimpana ja samalla kaikkea muuta suhtautu-
mista ohjaavana. Seuraavassa esiintyvää valvontapuolen haastateltavaa 
(h11) voi pitää esimerkkinä ammattimaisuudesta, jossa korostuva johdonmu-
kaisuus sääntöjen noudattamisessa jättää kuitenkin myös tilaa vangin yksilöl-
liselle huomioimiselle: 

Mä voin sanoa että mä pyrin huomioimaan vankia tiettyyn rajaan asti. 
Mun periaate on kuitenkin samalla aina ollut se, että täällä on tietyt 
säännöt ja ohjeet minkä perusteella tää laitos pyörii ja miten täällä toimi-
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taan. Se pätee sit kaikkeen ja jos vanki yrittää jollakin muulla konstilla 
saada minun pääni pyörälle niin en mä kovinkaan usein mene. Mä sa-
non sitten, että täällä tehdään, koska tämä ja tämä asia (sääntö) sanoo 
näin. Näin täytyy toimia susta tuntuu kuinka pahalle tai että sä et saa 
tahtoas läpi. Mä perustelen toimintaani tällä.

Tämä haastateltava perusteli omaa toimintaansa myös vankien hyvinvointi-
ulottuvuuden kannalta: 

Kun vangeillehan on loppujen lopuksi aika tärkeätä, että ne on tietyt asiat 
myös järjestyksessä, vaikka se tuntuukin siltä, että me (vartijat) joudutaan 
ylläpitämään sitä ja sen on kauheata. Mutta vanki ennakoi myös itse, että 
asiat tapahtuu täsmällisesti ja tietyn rutiinin mukaan. Ne tietää ne tietyt 
normit miten he käyttäytyy, ne on sillä live-alueella. Se on selvä peli, kaik-
ki on kerrottu niille, että on se tietty kuri ja ne itekin hyväksyy sen. 

Pieni osa haastateltavista oli sellaisia, joita voi ehkä kaikkein puhtaimmin pitää 
täytäntöön- panokeskeisinä (vrt. Liebling & Price 2011). He olivat myös kaik-
kein tyytymättömimpiä nykyiseen tilanteeseen pitäen kurinpitoa liian leväpe-
räisenä:

Tää on tämmöinen järjestykseen liittyvä ongelma silleen että tarkat 
säännöt puuttuu meiltä, mutta niin ne puuttuu noilta vangeiltakin. Et ei 
kai ne kokeilisi, jos ois tarkat säännöt, että niin ei voi tehdä. (v7)

Epäselvyys kurinpidon suhteen jätti tämän haastateltavan mukaan liian paljon 
tulkintavaltaa sekä henkilökunnalle että vangeille. 

En mä tiedä mistä se johtuu, että ei uskalleta sanoa. Jos joku sitten rik-
koo jotain sääntöä niin se on sellaista pyörittämistä vain. Pyöritetään, 
pyöritetään ja pyöritetään vaan mutta ei panna stoppia.

Täytäntöönpanokeskeiset haastateltavat olisivatkin halunneet enemmän mah-
dollisuuksia tiukkoihin toimenpiteisiin. Tätä he perustelivat kurin ja auktoritee-
tin vaatimuksilla eikä niinkään hyvinvointiulottuvuuteen liittyvänä kysymykse-
nä, joka nähtiin kurin ja järjestyksen vastakohtana kuten seuraavasta 
haastattelusta (h10) ilmenee: 

Enempi ehkä koen tänä päivänä, ett tässä vankilassa ei oo minkään 
näköistä kuria, ett ku mä vertaan vanhaan aikaa niin ennenhän oli kai-
kennäköisiä kurinpitorangaistuksia, jos vanki sinutteli henkilökuntaa 
vaikka. Sehän oli ihan ennen kuulumatonta. Siitä seuras ainakin huo-
mautus ja ruokapisteitä meni. Kyllä mä tietynlaista jämäkkyyttä kaipai-
sin tähän. Nyt se on semmoista, että vangin oikeuksia puolustetaan 
joka asiassa, et se menee jossain tapauksissa yli hilseen. Osa vangeis-
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ta hakee täällä tänä päivänä erilaisia tekosyitä haastaa henkilölunta oi-
keuteen milloin mistäkin ihmisoikeusrikkomuksesta. 

Yksikään haastateltavista ei kuvannut itseään välttelijäksi tilanteissa, joissa 
vankien toimintaan piti puuttua kurinpidollisesti. Joissakin valvontahenkilöstön 
kertomuksissa oli kuvauksia muista vartijoista jotka yrittivät välttää tilanteisiin 
puuttumista. 

No mullahan tietysti kokemusta enempi tuolta valvontapuolelta, niin 
siellä saattaa olla, että joku tekee sen minimin. Että tavallaan vaan pas-
siivisena on.

Passiivinen on lähiesimiehenä työskentelevän haastateltavan mukaan sellai-
nen, joka on paikalla, mutta ei välitä mistään. Haastateltava (h8) kertoi itse 
olleensa todistamassa, kuinka passiivisella tavalla toimiva vartija oli jättänyt 
puuttumatta turvallisuutta vaarantavaan tilanteeseen oppiluokassa, jolloin 
opinto-ohjaaja oli joutunut turvallisuuspuolen hommiin. 

Vaikka suhtautuminen kuriin ja järjestykseen vaihtelikin, pyrki suurin osa haas-
tateltavista vastavuoroisuuteen vankien kanssa joustamalla tiettyyn rajaan asti 
kurinpitoon liittyvissä asioissa. Vankiloiden kurinpitokäytäntöihin oltiin tässä 
mielessä myös suhteellisen tyytyväisiä eikä niitä pidetty vankien kannalta liian 
mukavina. Pikemminkin päinvastoin koska kuri ja järjestys toteutuivat enem-
män vankien oman toiminnan kautta tuottaen tällä tavalla uudelleen myös van-
kilan kurinpidollisia rakenteita kuten Liebling (2004, 287-288) kuvaa. Haastat-
teluissa tätä uudelleen tuottamista saatettiin kuvata turvallisuushenkilöstön 
edustajan (h6) tavoin toteamalla että:

vanki oppii ne säännöt jos se on täällä pidemmän aikaa, kun säännöt 
toimivat, suhde vankiin on hyvä. 

Yhteisymmärrys sääntöjen suhteen takasi tämän haastateltavan mukaan 
myös yksilöllisemmän jouston. 

Mä toimin aina niin, että heti kun vanki tulee osastolle, niin me käydään 
silloin läpi kuviot ja säännöt, mitä me odotetaan. No se on monelle selvä 
kun heille on kerrottu se, niin sitten he niiku tietää sen, mitä täällä odo-
tetaan ja usein sitten just kun aktiivisesti tekee niin kyllä voi sanookin, 
että hyvin menee. (h6)

Henkilöstön toimintamallit erosivat kuitenkin sen suhteen, miten paljon vangin 
tilannetta tulee ymmärtää ja kuinka paljon vankeihin voi luottaa poikkeustilan-
teissa. Tällaisia tilanteita vankilassa on mitä erilaisimmissa päivittäisissä yhte-
yksissä. Ne voivat liittyä vankilan tilojen käyttöön päiväohjelman säädetyn ajan 
ulkopuolella tai poikkeaviin lomakäytäntöihin. Näissä yhteyksissä vankilajär-
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jestys joutui yleensä haastetuksi vankien esittäessä erilaisia perusteita sille, 
miksi heidän kohdallaan tulisi poiketa yleisestä käytännöstä. Vastavuoroisuu-
den periaate saikin erilaisia painotuksia eri henkilöstöryhmien työssä tilan-
teesta riippuen. Työtoiminnan edustajan (h3) kuvaamana se näyttäytyi seu-
raavanlaisena: 

No mä yritän keskustelemalla ja puhumalla tehdä nää asiat selväksi 
mutta joskus pitää olla myös tiukka ja sanoa, että hei; nyt meni munkin 
mielestä liian pitkälle, koska mä annan varmaan enemmän siimaa kuin 
keskiverto millään työpisteellä.

Valvonnassa ja työtoiminnassa olikin ehkä eniten tilanteita, joissa vangit koet-
telivat rajojaan päivittäistoiminnoissa. Näissä toiminnoissa työskentelevät pu-
huivat yleisemminkin ”siiman antamisesta” ongelmatilanteissa. Tällä tarkoitet-
tiin sitä, että vangin suostumus sääntöjen noudattamiseen yritettiin aikaan 
saada vetoamalla vangin omaan etuun eli manipuloimalla vankia (vrt. Crewe 
2009, 80-86). Tälläkin tavalla toimivat kertoivat kuitenkin turvautuvansa viime 
sijassa pakkokeinoihin: 

Mä osaan myös sanoa, että nyt on mennyt yli, että te saatte mut suuttu-
maan. Mä olen ollut reilu teitä kohtaan ja te nauratte kun mä katon, että 
te nukutte täällä. Jos tää vielä toistuu, niin ensin tulee varoitus ja sitten 
te meette kivitaloon. (h3) 

Erityisesti valvontahenkilökunnan haastatteluissa korostettiin myös sitä, että 
vastavuoroisuus ei kaikissa tilanteissa ollut ajateltavissa eikä edes järkevää. 
Tällöin suuntautuminen muuttui yleensä täytäntöönpanokeskeisemmäksi ku-
ten seuraavassa haastattelussa (h6) kuvataan: 

Viime kädessä meidän on pakko. Vanki tottuu siihen, että se on sallittu 
asia. Siitä tulee sitten ongelmia. jos joskus sattuu joku ikävä juttu, niin  
sitten sanotaan, että se johtui siitä, ettei ole puututtu. 

Täytäntöönpanokeskeisyys korostui valvontahenkilökunnan haastatteluissa 
tilanteissa, joissa luottamus vankiin oli muutenkin heikko. Tällaiset tilanteet liit-
tyivät yleensä päihteiden käytön kontrolliin. Tiukkuutta päihteiden käytössä 
perusteltiin esimerkiksi seuraavasta lähtökohdasta: 

Kun he tietää et testataan, niin he ei silloin ota. Mutta jos ei testattaisi 
niin se kynnys olis kyllä paljon matalampi. (h11) 

Täytäntöönpanijan rooli kuvattiin valvontahenkilöstön haastatteluissa yleensä 
myös läsnäolona eli kysymyksenä siitä missä määrin työssä yleensä oli mah-
dollista vältellä ristiriitatilanteita. 
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Musta meillä on asiat siinä mielessä hyvällä mallilla, että täällä henkilö-
kunta on aika paljon läsnä ja epäkohtiin, oli se sitten kiusaamista, rasis-
mia tai päihtyneisyyttä. Kyllä me aina kun huomataan niin kyllä niihin 
koetetaan puuttua ja mulla on itellä se kuva, että kyllä ne vangitkin niin 
suurin osa on sitä mieltä, että näin sen pitääkin olla. (h5) 

osallisuus
Koen henkilökunnan ja johdon vuorovaikutuksen tässä 
vankilassa hyvänä .................................................................................  ,799**
Vankilan johtamistyyli on edistyksellistä tässä vankilassa  ....................  ,779**
Minut pidetään hyvin ajan tasalla tämän vankilan asioista ....................  ,731**
Tämä vankila on hyvin organisoitu ........................................................  ,729**
Tunnen harvoin pääseväni osalliseksi tämän vankilan 
päätöksentekoprosessiin .......................................................................  ,655**
En tunne olevani osa "suurempaa kokonaisuutta" tässä vankilassa ...... ,616**

Osallisuudella kartoitettiin henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa vankilan asi-
oiden kehittämiseen ja päätöksentekoon. Kaikki kuusi väittämää kuvasi erit-
täin hyvin osallisuutta. Osallisuutta kuvaavat väittämät koettiin tärkeiksi. Erityi-
sen hyvin osallisuutta kuvasi henkilökunnan ja johdon vuorovaikutusta kuvaava 
väittämä (r=,799) sekä vankilan johtamistyyliä (r=,779) organisaatiota (r=,729) 
kuvaavat kysymykset. Oleellista oli myös se kuinka henkilöstö pidettiin ajan 
tasalla vankiloiden asioista (r=,731).

Osallisuutta kuvaavat väittämät saivat niin avovankiloissa (ka. = 2,8) kuin sul-
jetuissa vankiloissa (ka. = 2,6) kritiikkiä osakseen. Tulosten perusteella henki-
lökunta vankiloissa oli keskimääräistä tyytymättömämpää lähes kaikkiin osalli-
suuden osatekijöihin. Niin vankiloiden organisointi (ka. = 2,7), vankilan 
johtamistyylin edistyksellisyys (ka. = 2,4), johdon ja henkilöstön vuorovaikutus 
(ka. = 2,6), organisointi (ka. = 2,7), osallisuus vankilan päätöksentekoproses-
siin (ka. = 2,7) kuin henkilöstön pitäminen asioista ajan tasalla (ka. = 2,8) sai-
vat kaikki keskimääräistä huonomman arvosanan. Tyytymättömyyttä osallisuu-
teen oli kaikissa vankiloissa Haminan vankilaa lukuun ottamatta (ka. = 3,7). 
Muissa vankiloissa osallisuutta mittaavien väittämien keskiarvo vaihteli Oulun 
2,4 ja Keravan 2,8 välillä. 

Erityisesti voi huomioida, että vankiloiden työntekijöistä vain 23 prosenttia il-
moitti vankilansa olevan hyvin organisoitu. Jopa 45 prosenttia henkilöstöstä 
vastasi vankilan olevan huonosti organisoitu ja kolmannes (33 %) ei ollut sa-
maa eikä eri mieltä asian kanssa (ka. = 2,7). Tyytymättömyys oli suurinta 
valvontahenkilöstön keskuudessa, josta vain 18 prosenttia koki vankilan ole-
van hyvin organisoitu. Muun henkilöstön kohdalla osuus oli 28 prosenttia. 
Valvontahenkilöstö suhtautui osallisuuden toteutumiseen huomattavasti kriit-
tisemmin (ka. = 3,0) kuin muu henkilöstö (ka. = 3,4). Eroa oli myös sillä toimi-
ko esimiestehtävissä (ka. = 3,4) vai ei-esimiestehtävissä (ka. = 3,1). Vaikka 
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osallisuus sai kritiikkiä, tietynlaista yhteenkuuluvuutta vankilan toimintaan ko-
ettiin. Valvontahenkilöstöstä 43 prosenttia ja muusta henkilöstöstä 51 pro-
senttia koki olevansa ”…osa suurempaa kokonaisuutta tässä vankilassa” (ka. 
= 3,3).

Haastatteluissa osallisuutta arvioitiin alaulottuvuuksiensa (vuorovaikutus joh-
don kanssa, johtamistyyli, perehtyneisyys vankilan asioihin, osallisuus vanki-
lan kokonaisuudessa) samantapaisesti kuin kyselyssäkin. Osallisuus organi-
satorisessa mielessä kietoutui kuitenkin haastatteluissa selkeästi johtajuuden 
ympärille. Johtajuutta (ja samalla osallisuuden tunnetta vankilan toiminnoissa 
kokonaisuudessaan) arvioitiin samalla tavalla kuin Lieblingin (2004) tutkimuk-
sessa.

Lieblingin (2004, 408-409) mukaan henkilökunta odottaa vankiloiden johdolta 
läsnäoloa, tukea, tavoitettavuutta ja näkyvyyttä sekä ennustettavuutta. Suh-
teessa vankeihin johdolta odotetaan lojaalisuutta henkilökuntaa kohtaan. Käy-
tännössä varsinkin isoimmissa vankiloissa johto jää kuitenkin kaukaiseksi ja 
hallinnolliseksi, ei niinkään vuorovaikutukselliseksi ja lojaaliksi henkilöjohtajak-
si.  Johto tapaa henkilökuntaa yleensä erilaisissa yhteistilaisuuksissa, jossa ei 
ole juurikaan mahdollisuutta henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen.

Myös haastatteluissa arvostelua herätti eniten johdon vähäinen näkyvyys sekä 
johdon etäisyys, joka ei jättänyt paljonkaan mahdollisuuksia henkilökohtai-
sempaan vuorovaikutukseen. No johto on aika etäinen, kuvaa valvontahenki-
löstöön kuuluvan haastateltavan (h11) toteamana sen, millaisina muutkin piti-
vät vuorovaikutusmahdollisuuksiaan johdon kanssa. Et se on aika minimissä 
se vuorovaikutus johdon kanssa, kuvasi haastateltava (h11) vuorovaikutuksen 
luonnetta vankilan ylimmän johdon kanssa. Vuorovaikutusta esiintyy lähinnä 
seuraavissa yhteyksissä:

Meillähän on sellainen koulutustilaisuus kerran parissa kolmessa kuu-
kaudessa, mutta ne on tilaisuuksia, jossa kaikki henkilökunta, jotka sin-
ne suinkin pääsee, on paikalla, ett siell ei kovin yksilöllisiä asioita puida.  

Haastateltava (h11) kertoikin saavansa eniten vuorovaikutuksellista tukea sa-
moissa tehtävissä toimivilta kollegoiltaan. 

Kerran viikossa on lähiesimiesryhmän kokous ja näin, ett vaihdetaan 
kuulumisia ja ajatuksia, mutta sitte tää ylin johto, mikä on, niin kyll se on 
ihan minimaalista. 

Myös työntekijän tason tehtävissä toimivat haastateltavat kertoivat osallisuu-
tensa vankilan toimintaan toteutuvan parhaiten oman lähityöryhmän eikä niin-
kään vankilan kokonaisuudessaan vaikuttavien kanavien kautta. 
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No enpä juuri pysty vaikuttamaan, mutta meidän osasto, meillä on pieni 
yksikkö, missä aika pitkälle saadaan päättää omia asioita. Siellä tulen 
kuulluksi. Mutta sitten ei mitenkään laajemmin tään talon asioihin niin en 
hirveesti ota kantaa muuta ku silloin kun kysytään. Se, mikä on mahdol-
lisuus vaikuttaa, niin se on hyvin pieni. (h8)  

Monet haastateltavista olivat sitä mieltä, että johdon ja työntekijän välistä 
kanssakäymistä olisi muutettava keskusteluvammaksi nykyisen ylhäältä alas-
päin tapahtuvan toiminnan sijaan kuten sitä seuraavassa haastattelussa luon-
nehditaan (h12): 

Kyllä mä oon jossain vaiheessa kritisoinut sitä, että hiukan tuntuu siltä, 
että jossain tuolla ylhäällä tehdään semmoinen hieno päätös ja sitten se 
valutetaan tänne alas. Ja loppujen lopuksi sen pitäis niinkö tarkoittaa 
lähityötä, niin saattaa ollakin ihan toteuttamiskelvoton. Ehkä se, mitä 
täällä lähityössä tapahtuu, niin sitä pitäis pistää enemmän sinne ylä-
suuntaan, että mitä ne tarpeet on?

Johdon lisäksi arvostelua herätti myös organisaatio, jonka katsottiin olevan 
liian byrokraattinen ja hierarkkinen: 

Täällä on tosi paljon sitä väliporrasta ja vaihtuvuutta, niin ku rikosseu-
raamusesimiehet ja tota apulaisjohtaja on vaihtunut vähän väliä.
Joskus tuntuu että on päätöksiä vähän hukassa, joskus vähän vaikeata 
silleen tietää mitä tehdään, kun mehän loppujen lopuksi tehdään vain 
mitä meidän käsketään tehdä. (h5)

Myös muut haastateltavat tunsivat samankaltaista vieraantuneisuutta vankila-
organisaatiossa, jossa osallisuus toteutui pääasiassa johtajan sanelemalla 
tavalla kuten seuraavassa kuvataan: 

Nehän on johtajan allekirjoittamia sääntöjä, mitä me noudatetaan, et 
sillai se meidän osallisuus rajataan. (h6).

Tämän takia myös vankilan toimintaan vaikuttavia uudistuksia saatettiin kuva-
ta seuraavasta näkökulmasta (h2), jossa korostuu epäluottamus vankilan joh-
toa kohtaan: 

Jos koko ajan tulee tämmösii puolitotuuksii, että niinku vähän tämmöstä 
tavallaan huhuja, mitkä kuitenkin tulee viralliselta taholta ja lausuntoja ja 
lehtijuttuja ja tämmöstä ja jotka sitten koko muuttaa muotoaan niiku näi-
tä juttuja kuulee aaltoina, niin kyllähän se epävarmuutta lisää ja moni 
rupee hakemaan muualle. 



92 93

Useat haastateltavat olivatkin edellisen haastateltavan tavoin huolissaan siitä, 
etteivät he olleet kovinkaan hyvin perillä siitä miten vankiloiden toimintaa 
suunniteltiin pidemmällä aikavälillä ja mitä vaikutuksia sillä on heidän omaan 
asemaansa. Tulos on tältä osin yhdenmukainen Lieblingin (2004, 416-418) 
esittämien havaintojen kanssa. 

Turvallisuus
Turvallisuutta mittaavat kuusi väittämää kuvasivat tilastollisesti merkitsevästi 
turvallisuutta vankiloissa osoittaen samalla, että turvallisuus liittyi keskeisellä 
tavalla kuriin ja järjestykseen liittyviin kysymyksiin. Hyvää kuria ja järjestystä 
pidettiin turvallisuuden kannalta tärkeänä siksi että se teki vankilajärjestykses-
tä ennakoitavaa.

Turvallisuus tässä vankilassa on hyvä  ..................................................  ,764**
Tunnen oloni turvalliseksi työympäristössäni .........................................  ,735**
Tässä vankilassa on hyvä kontrolli  .......................................................  ,717**
Tämä vankila on huono pitämään yllä hyvää kuria ja järjestystä  ..........  ,715**
Yleisilmapiiri tässä vankilassa on jännittynyt .........................................  ,662**
Vankien henkilöstöön kohdistama fyysinen väkivalta on harvinaista 
tässä vankilassa ....................................................................................  ,637**

Kyselyaineiston perusteella turvallisuuteen oltiin myös tyytyväisiä niin avolai-
tosten henkilökunnan (ka. = 3,6) kuin suljettujen vankiloiden /osastojen henki-
lökunnankin (ka. = 3,4) keskuudessa. Kaikista vastaajista 63 prosenttia vasta-
si, että turvallisuus vankilassa oli hyvä. Eri mieltä turvallisuusväitteen kanssa 
oli vajaa viidennes (19 %) vastaajista. Huomionarvoista oli se, että eri henki-
löstöryhmät kokivat turvallisuustilanteen hyvin erilailla: valvontatyötä tekevistä 
turvallisuuteen tyytyväisten osuus oli vain 47 prosenttia kun muusta henkilös-
töstä turvallisuuteen tyytyväisiä oli 82 prosenttia vastaajista. Vastaavasti esi-
miehistä turvallisuuteen tyytyväisiä oli 72 prosenttia ja ei-esimiesasemissa 
olevista 59 prosenttia vastaajista. 

Suoranainen vankien henkilöstöön kohdistama fyysinen väkivalta oli vankilois-
sa harvinaista (ka. = 4,2). Vain neljä prosenttia vastanneista oli väitteen kans-
sa eri mieltä. Henkilöstö tunsi myös olonsa turvalliseksi työympäristössään 
(ka. = 3,8). Väitteen kanssa samaa mieltä oli 75 prosenttia vastanneista. Tur-
vattomuutta koki yhdeksän prosenttia vastanneista. Vankiloiden kontrolli oli 
kohtuullinen (ka. = 3,1) ja vankilassa pidettiin keskimäärin kohtuullisen hyvää 
kuria ja järjestystä (ka. = 3,2). Kaikista vastanneista 37 prosenttia kuitenkin il-
moitti yleisilmapiirin olevan vankilassa jännittynyt (ka. = 3,0). Yleisilmapiirin 
jännittyneisyys vaihteli vankiloittain. Oulun (ka. = 2,3) ja Satakunnan vankilan 
Huittisten osastolla (ka. = 2,3) ilmapiiri koettiin jännittyneeksi. Haminan vanki-
lassa jännittyneisyyttä ei juurikaan koettu (ka. = 4,2). Myös Keravan vankilas-
sa ilmapiiri ei ollut kovin jännittynyt (ka. = 3,4). Henkilökuntaryhmittäin tulokset 
vaihtelivat jonkin verran: Valvontahenkilöstöstä 42 prosenttia ilmoitti ilmapiirin 
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olevan vankilassa jännittynyt. Muusta henkilöstä vastaava osuus oli 32 pro-
senttia. 40 prosenttia esimiehistä ilmoitti yleisilmapiirin olevan jännittynyt. Ei-
esimiehistä vastaava osuus oli 37 prosenttia.

Turvallisuusasiat eivät nousseet voimakkaasti esille kyselytutkimuksen avo-
vastauksissa. Muutamissa vastauksissa kiinnitettiin huomiota väkivallan uh-
kaan, viitattiin tilanahtaudesta aiheutuviin ongelmiin tai todettiin liian vähäisis-
tä resursseista ja vähäisestä henkilökunnasta johtuva huono turvallisuus. 
Samaan asiaan kiinnitettiin huomiota myös Junnisen (2008) tutkimuksessa, 
jonka mukaan vankiloiden henkilökunta stressaantuu ja väsyy yhä enemmän 
samalla kun työmäärä ja valvottavien vankien määrä kasvaa. 

Turvallisuusasioita kuvattiin haastatteluissa eri painotuksin riippuen siitä, mis-
tä näkökulmasta niitä tarkasteltiin. Yleisellä tasolla saatettiin turvallisuutta ku-
vata ympäripyöreästi kuten valvontahenkilöstön edustaja (h10) seuraavassa:

No ei mulla nyt mitään suurempaa valitettavaa näistä turvallisuusjärjes-
telyistä ole, et kyllä niiden pitäis olla kunnossa. 

Arviot muuttuivat kuitenkin kriittisemmiksi kun turvallisuutta pohdittiin operatii-
vis-teknisenä kysymyksenä (kts. esim. Hypén ym. 2011). Terveydenhuollon 
edustajan (h4) haastattelussa tätä kuvattiin seuraavasti: 

Isoin ongelma meillä on se, että ei ole mitään pakomahdollisuutta ja 
sitten se että vangit pääsee liikkumaan tuossa käytävällä, että mikä es-
tää heitä jotain isompaa sakkia pistämään pystyyn ja tulemaan sinne 
vastaanotolle ja ottamaan esimerkiksi lääkehuoneen haltuunsa.

Samantapaisia arvioita löytyi myös kuntoutushenkilöstön haastatteluissa 
(h11): 

Siis täällä on turvajärjestelyt aivan olemattomat. Ei ole mitään takapois-
tumistietä. Jos sulla on tässä huoneessa vanki niin mihin sä lähdet, jos 
se tulee iholle. Sulla ei ole mitään keinoa poistua paikalta. 

Toisaalta erityisesti kuntoutushenkilöstön haastatteluissa tekniseen turvalli-
suusajatteluun suhtauduttiin yleisemminkin epäluuluisesti esimerkiksi seuraa-
vin painotuksin (h14): 

Meillähän on tämä hälytysnappijärjestelmä. En mä sitä niin kauheasti 
ole osannut kaivata enkä niitä valvontakameroitakaan.

Teknisen turvallisuuden sijaan haastateltava olisi halunnut vuorovaikutuksen 
kautta syntyvää eli dynaamista turvallisuutta, joka syntyy vangin kohtaamisen 
kautta: (kts. esim. Coyle 2009, 57-58)
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Tietysti mä tiedän, että tämän tapaisessa työssä on aina omat riskinsä, 
mutta mä luotan kyllä tähän vangin oikeaan kohtaamiseen.

Tällaisen toiminnan edellytys oli kuitenkin vangin hyvä tuntemus ja kyky lukea 
vankia. Sekään ei ole riskitöntä kuten seuraavasta haastattelusta (h8) ilmenee: 

Se lukeminen on kaikkein hankalinta, että miten sä etenet sen vangin 
kanssa niin ei siinä sillä hetkellä välttämättä ajattele, mutta sitten jäl-
keenpäin kun se vanki lähtee niin saattaa puhaltaa, että huh. 

Työhuonejärjestelyjen lisäksi arvostelua herättivät erilaiset elektroniset valvon-
tajärjestelmät, jotka koettiin erityisesti avovankiloissa ja suuremmilla suljetuilla 
vankilaosastoilla ongelmallisiksi.

No se on lähinnä tämä laaja alue kun ei ole kunnon aitoja ja sitten kaikki 
kameravalvontatasot kun tämä on niin sokkeloinenkin tämä vankila ja 
osastoja paljon. Ei pystytä hirveän erillään pitämään toisistaan esimer-
kiksi ruokailuaikoina, että tämä on siinä mielessä aika hallitsematon, jos 
sata vankia saa päähänsä tehdä yhtäkkiä jotain.. 

Valvontahenkilöstö kiinnitti huomiota myös yhteisselleihin, vaikka niihin liitetyt 
uhkakuvat olivatkin tähän menessä jääneet toteutumatta:

Jos ajattelee että kuusi tai kahdeksan miestä tulee päälle. Ei toki kaikki 
tule mutta tällainenkin on teoriassa mahdollista. 
Ryntäyssalvat tai semmonen vaijeripakettikin, millä ei saa työnnettyä ovea 
auki. Silloin voisi turvallisemmin avata oven, että sieltä ei vangit ryntää ulos. 

Mm. tällaisilla menetelmillä voisi valvontahenkilöstön (h2) mukaan ehkäistä 
väkivaltatilanteiden riistäytyminen käsistä. 

Väkivaltatilanteiden uhka korostui valvontahenkilöstön kokemuksen mukaan 
yöaikaan esimerkiksi seuraavalla tavalla (h5): 

Se täytyy ottaa huomioon, että täällä on määrätty määrä henkilökuntaa 
ja täällä saattaa palaa montakin valoa yhtä aikaa niin, mistä sä sitten 
tiedät mikä siellä oikeasti on. Et sä sinne tai kukaan oven läpi näe, niin 
avattava se vain on. 

Työtoiminnan ja kuntoutuksen henkilöstöryhmillä tekniset turvallisuusongelmat 
korostuivat tilanteissa joissa jouduttiin olemaan yksin suuremman vankiryhmän 
kanssa. Työpisteet on riski tietysti että sinne mennään vankiryhmän kanssa ja 
siellä on kaikki työkalut. Sitten sen avun saaminen jos siellä sattuu jotain kestää 
kauan. Vankihan voi laskelmoida tämän, et jos on kymmenenkin vankia ja yksi 
tai kaksi vartijaa, kertoi työtoiminnan edustaja (h6) omaan työhönsä kuuluvista 
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turvallisuusriskeistä, joista keskeisin oli työpisteiden fyysinen etäisyys vankilara-
kennuksesta. On meillä vyöllä kuljetettava painonappi-hälytinjärjestelmä, mutta 
se ei sovellu meidän käyttöön, kun me liikutaan joka puolella. Mä voin periaat-
teessa olla metsätöissä tuossa kolmen sadan metrin päässä ja sitten puolen 
tunnin kuluttua tämän talon kellarissa, kuvasi hän teknisiä turvalaitteitaan. 

Turvallisuusuhkien toteutuminen oli kuitenkin työtoiminnan edustajien mukaan 
harvinaista ja saattoi ilmetä yksittäistapauksina esimerkiksi seuraavasti (h3): 

Tuossa kerran yks vanki oli yrittänyt lyödä lapiolla.

Haastateltavan mukaan kyseessä oli tilanne jossa hiv-positiivista vankia oli 
yritetty saada muiden vankien taholta pois työtoiminnasta fyysistä väkival-
taa käyttäen. Haastateltava kertoi ratkaisseensa tilanteen seuraavalla taval-
la: 

Mä ratkaisin sen tilanteen sit siirtämällä sen yhden (uhkaajan) muualle 
ja pitämällä puhuttelun tälle muulle porukalle, kyl ne tajus sit sen oman 
etunsa siinä. 

Haastateltava totesi turvallisuuskäytäntöjensä koostuvan sekä manipuloinnis-
ta että pakkokeinojen käytöstä yleensäkin sopivassa suhteessa kuitenkin il-
man väkivaltaa. 

Vaikka siis turvallisuusuhkat toteutuivatkin harvoin oli väkivallan uhka kuiten-
kin aina olemassa. Osa turvallisuusuhkista jäi myös piiloon jo mainittujen ark-
kitehtonisten ratkaisujen, henkilökunnan vähäisen läsnäolon sekä lisäksi van-
kikulttuuriin kuuluvan vaikenemisen takia. Näiden yhdistelmänä syntyvää 
turvallisuusuhkaa kuvattiin esimerkiksi avolaitoksella seuraavalla tavalla 
(h11): 

Siis tätä ei ole ollenkaan tehty avovankilaksi. Minusta tämä on suljetuksi 
vankilaksikin törkeän huono. Turvallisuuteen liittyy sillä tavalla, että noi 
(vangit) on täysin valvomattomissa. Vangit on tuolla omissa oloissaan 
siellä osastoilla. Sieltä ei kuulu mitään, jos joku hässäkkä tulee. Jos ku-
kaan vanki ei tule vasikoimaan sitä tilannetta, niin siellä voi mennä to-
della pitkälle. 

3.3.2 Työhyvinvointi 

motivoituneisuus 
Koen työni mielekkääksi ........................................................................  ,788**
Nautin paljon työstäni ............................................................................  ,759**
Olen ylpeä tässä vankilassa tekemästäni työstä ...................................  ,739**
Odotan innolla työpäivän alkamista tässä vankilassa ...........................  ,726**
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Millaisen kokonaisarvion antaisit työelämän 
laadusta tässä vankilassa? ....................................................................  ,695**
Tässä vankilassa ei kannata tehdä ylimääräistä työtä, koska sitä ei 
kuitenkaan huomioida ...........................................................................  ,627**
Olen halukas työskentelemään kovasti saavuttaakseni tavoitteet .........  ,604**
Työpäiväni kuluvat tässä vankilassa hitaasti .........................................  ,593**
Minua ei kiinnosta tehdä enempää kuin 
välttämättömimmät työtehtävät ..............................................................  ,567**

Henkilöstön motivoituneisuutta mitattiin yhdeksän erillisen väittämän avulla. 
Kaikki väittämät kuvasivat tilastollisesti merkitsevästi motivoituneisuusulottu-
vuutta.

Henkilöstö oli yleensä hyvin motivoitunutta suorittamaan tehtäviänsä. Kaikissa 
vankiloissa henkilöstö koki yleensä työn mielekkääksi (ka. = 3,8), siitä nautittiin 
(ka. = 3,6) ja siitä oltiin ylpeitä (ka. = 3,6). Henkilöstö oli valmis tekemään töitä 
enemmän kuin vain välttämättömimmät tehtävät (ka. = 4,1) sekä halukas työs-
kentelemään kovasti saavuttaakseen tavoitteet (ka. = 3,8). 

Valvontahenkilöstön työtyytyväisyys oli korkealla tasolla, mutta hieman alhai-
sempi kuin muun henkilöstön. Valvontahenkilöstöstä työnsä koki mielekkääksi 
66 prosenttia ja vain välttämättömimmät tehtävät oli valmis tekemään 10 pro-
senttia vastaajista. Muusta henkilöstöstä työnsä mielekkääksi koki 88 prosent-
tia vastaajista ja toisaalta vain välttämättömimmät tehtävät oli valmis tekemään 
5 prosenttia työntekijöistä. Motivoituneimpia työntekijöitä oli Haminan vanki-
lassa (ka. = 4,1). Oulun vankilassa henkilöstön motivaatio oli vankiloista alhai-
sin (ka. = 3,3), mutta keskimääräistä korkeampi sielläkin. 

Stressi 
Työstäni johtuva stressi huolestuttaa minua ..........................................  ,771**
Monet tämän työn stressaavat asiat seuraavat minua kotiin .................  ,714**
Työskentely tässä vankilassa on henkisesti erittäin vaativaa ................  ,701**

Vaikka työstä pääsääntöisesti nautittiin, se usein koettiin samalla henkisesti 
erittäin vaativaksi (ka. = 2,8). Näin koettiin erityisesti suljetussa Oulun vanki-
lassa (ka. = 2,5), Keravan vankilassa (ka. = 2,7) sekä Satakunnan vankilan 
Huittisten osastolla (ka. = 2,7). Työn stressaavat asiat eivät kuitenkaan seuran-
neet yleensä kotiin asti (ka. = 3,4) eikä henkilöstö katsonut keskimääräistä 
useammin työstä johtuvan stressin huolestuttavan (ka. = 3,2) lukuun ottamatta 
Oulun vankilaa, jossa keskimääräistä useampi koki stressiä (ka. = 2,7). Myös 
esimiestehtävissä ja valvontatyössä koettiin usein stressiä. Esimiestehtävissä 
työskentelevistä yli kolmannes (38 %) kertoi stressin huolestuttavan kun vas-
taava osuus muissa tehtävissä toimivilla oli 24 prosenttia. Valvontatyössä 
stressiä koki 31 prosenttia työntekijöistä kun vastaavasti muissa tehtävissä 24 
prosenttia työntekijöistä. 
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Haastatteluissa työn rasitetekijöitä kuvattiin sekä työn sisältöön että sen ulkoi-
siin puitteisiin vaihtelevasti riippuen siitä, millaisessa tehtävässä haastatelta-
vat olivat. Valvontatyön esimiestehtävissä oleva (h9) kuvasi työstressiä seu-
raavasti: Mulla on työaika nyt niin kortilla ollut, että mä enää kerkeä sitä 
perustyötä tekemään, mitä mun myös pitäis voida seurata, ett kaikki tää hallin-
nollinen vie suhteettoman paljon aikaa nykyään. 

Muita saman haastateltavan kuvaamia stressitekijöitä olivat vankien erilaisiin 
anomuksiin sekä vankilajärjestykseen liittyvien asioiden hoito samoin kuin 
henkilöstöhallinnolliset kysymykset. Nämä kysymykset liittyivät myös oikeu-
denmukaisuusulottuvuuteen seuraavalla tavalla: 

Vaativuuspisteiden antamisen mä oon kokenut aika rasittavana kuiten-
kin ku monet näistä on mun entisiä työkavereita, niin se välillä mietityt-
tää.

Muita työn ulkoisia rasitetekijöitä olivat liian vähäiset resurssit. Tämä koettiin 
yhteiseksi ongelmaksi kaikissa henkilöstöryhmissä. Valvontahenkilöstön esi-
miestehtävissä toimivan haastattelussa (h8) tätä kuvattiin seuraavasti: 

Meill on kaksi ollut poissa kolme kuukautta. Niin se on ollu aikamoista 
rumbaa sitten pyörittää sitä. Joutuu tekeen, no pitkät päivät on muuten-
kin, aamu seitmäst ilta kahdeksaan ja sitt on ylimääräisiä vuoroja.

Myös muiden henkilöstöryhmien edustajat kuvasivat samanlaisia ongelmia 
henkilöstövajeeseen liittyvistä stressitekijöistä: Yleensä tuo henkilökunnan riit-
tävyys on ongelma, joskus saattaa tulla hyvinkin kiireisiä päiviä, kuvasi kun-
toutusta edustava haastateltava (h15) työpäiväänsä. Osalla se (stressi) ilme-
nee sairauslomana, suurimmalla osalla. Selkeesti pystyy näkemään milloin 
tietty ihmisryhmä jää sairauslomalistoille, kuvasi puolestaan valvontahenkilös-
töä edustava haastateltava (h9) sitä, miten työstä johtuva stressi saattoi hänen 
mukaansa näkyä juuri poissaoloina sairauden vuoksi.

Henkilökunnan riittävyys tuntui erityisesti valvontatyössä alituisena kiireenä, 
jota kuvattiin esimerkiksi seuraavasti (h5): 

Esimerkiksi tuolla osastolla missä mä nyt olen niin siellä on paljon van-
keja ja siitä valvonnasta tulee ihan olennaisesti eri juttu, et esimerkiksi 
vankien on vähän vaikee totella sitä vartijaa, kun siin on samassa sys-
syssä viis muuta ja siin pitäis sitten pitää ovet lukittuna ja pitäs samalla 
olla siinä muutenkin vankien asioista kiinnostunut.

Työn sisältöön liittyvinä rasitetekijöinä mainittiin vankien kanssa asioimisen 
haastavuus, jota kuvattiin kuntoutushenkilöstön edustajan haastattelussa (h8) 
seuraavasti: 
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Kyllähän se vankien kanssa asioiminen on välillä semmosta, että se on 
tosi hankalaa. Vois sanoa, että ei ne ole tavallisia ihmisiä sillä lailla. Että 
tavallaan he ovat kyllä, mutta sitten taas ne ongelmat on niin toisentyyp-
pisiä osin ja sitten heillä on se tausta. He on oppinu elämään tietynlais-
ta elämää. 

Vankien ongelmat saattoivat joidenkin haastateltavien mukaan olla joskus hy-
vinkin kuormittavia. Kuntoutushenkilöstön edustaja (h14) kuvaa näitä seuraa-
vasti: 

No tietysti, jos tässä keskustelee Saatanan palvonnasta, insestistä ja 
raiskauksista, niin voisin sanoa, että on tietysti henkisesti kuormittavaa.

Työstä johtuviin rasitetekijöihin saatiin yleensä keskusteluapua lähiesimieheltä 
seuraavasti (h2): 

Rikosseuraamusesimiehen kanssa mä oon voinut vähän tuulettaa tätä 
ja sit mä oon myös käynyt tuon meijän apulaisjohtajan luona itkemässä 
sillon kun sillä on aikaa. (h2)

No yleensä me viedään sinne joku potilastapaus, se on se yleinen. Kes-
kustellaan siitä ja, tai sit me keskustellaan tämmösestä miten voitaisiin 
esim. kehittää poliklinikan toimintaa. Tai sitten tietysti haukutaan johtoa 
välillä, sehän kuuluu alaisten hommiin, kritisoida. Jokaisen rivityöntekijän 
pieni harrastus ja sillä tavalla me saadaan tätä turhautumistakin vähän 
purettua mutta yleensä me käydään tämmösiä potilaskeissejä läpi. (h5) 

Ammatillinen arvostus 
Henkilökuntaa kannustetaan olemaan aloitteellinen työssään ..............  ,765**
Minulle annetaan tarpeeksi vastuuta työssäni .......................................  ,720**
Kun olen onnistunut työssäni se huomataan ja saan siitä tunnustusta .. ,718**
Saan harvoin kiitosta työstäni ja saavutuksistani ...................................  ,716**
Minulla on mahdollisuus olla aloitteellinen työssäni tässä vankilassa ...  ,693**
Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen tässä vankilassa ..................  ,625**
Olen tyytymätön uranäkymiini tässä vankilassa ....................................  ,500**
Tämän vankilan henkilökunnalla on hyvä työmoraali ............................  ,419**
Minulla on riittävästi arvovaltaa voidakseni tehdä työni kunnolla ..........  ,332**

Ammatillista arvostusta mitattiin yhdeksän väittämän avulla. Erityisesti aloit-
teellisuutta, vastuuta, onnistumista ja kiitosta mittaavat väittämät kuvasivat hy-
vin ammatillista arvostusta. Arvovaltaa ja työmoraalia mittaavien väittämien 
korrelaatio ei sen sijaan ollut kovinkaan voimakas. 

Tulosten perusteella henkilöstö koki saavansa työstä ammatillista arvostusta. 
Erityisesti oltiin tyytyväisiä siihen, että työssä annettiin tarpeeksi vastuuta 
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(ka. = 3,9) ja että henkilöstöllä oli riittävästi arvovaltaa, jotta työt voitiin tehdä 
kunnolla (ka. = 3,8). Työssä oli myös mahdollisuus olla aloitteellinen (ka. = 
3,7). Vankiloiden työntekijät kokivat yleisesti ottaen, että henkilöstöllä on 
hyvä työmoraali (ka. = 3,5). Myös saatuun koulutukseen oltiin tyytyväisiä (ka. 
= 3,3). Toisaalta keskimääräistä useammin oltiin tyytymättömiä työstä saatui-
hin kiitoksiin (ka. = 2,8) sekä hyvästä työstä saatuun huomioon ja tunnustuk-
seen (ka. = 2,9). 

Valvontahenkilöstön ja muun henkilöstön välillä oli jonkin verran eroa ammatil-
lisen arvostuksen kokemisessa. Esimerkiksi riittävästi vastuuta koki valvonta-
henkilöstöstä saavansa 69 prosenttia vastaajista ja muusta henkilöstöstä 84 
prosenttia vastaajista. Mahdollisuus aloitteellisuuteen oli 61 prosentilla valvon-
tahenkilöstöstä ja 75 prosentilla muusta henkilöstöstä. Ammatilliseen arvos-
tukseen oltiin tyytyväisimpiä Haminan vankilassa (ka. = 3,9) ja tyytymättömim-
piä Oulun vankilassa (ka. = 3,3).

Kokemukset ammatillisesta arvostuksesta saivat erilaisia painotuksia eri hen-
kilöstöryhmien kertomuksissa. 

Kyllä koen että arvostusta on, koska mulla on tällainen erityisosaaminen tässä 
yksikössä, kuvasi terveydenhuollon edustaja (h5) kokemaansa arvostusta.  
Toki tää on sillä tavoin erilaista kuin muu sairaanhoitotyö, että tässä on tää 
valvonta hyvin iso osa tätä toimintaa. Että se määrittää kyllä sitä meidänkin 
työtä, mutta meillä on kuitenkin oma alamme mitä me hoidetaan. Me tukeudu-
taan aika paljonkin terveydenhoidon kysymyksiin, täsmensi haastateltava vie-
lä työnsä erityisluonnetta, joka teki työstä myös arvostetun. 

Se palaute mitä esimieheltä oon saanu ja työtovereilta, niin kyl mä koen että 
mua arvostetaan, kuvasi puolestaan työtoiminnan edustaja (h3) vastaavalla 
tavalla kokemaansa arvostusta. Myös hänen kohdallaan arvostuksen oletettiin 
johtuvan ammatillisesta osaamisesta jota hän luonnehti seuraavasti: 

Kyl mä koen, että voin olla ylpee, että mulla on tämä ammatillinen 
osaaminen jota voidaan käyttää terapauttisessa ja kuntouttavassa mie-
lessä myös vankilassa, ett paljon tutkimustietoo tästä mun alasta on 
esimerkiksi sairaalaympäristössä, mut samalla tavalla tää toimii vanki-
lassakin. 

Kuntoutustoiminnan edustajien haastatteluissa arvostusta kuvattiin muita hie-
man ristiriitaisemmassa mutta samalla kuitenkin myönteisessä sävyssä: 

Kyllä mä sillä lailla hyväksi tunnen ja silla lailla, ett tää mun asema tässä 
työpisteessä ja tämmösenä päihdeohjaajana on semmoinen, sanotaan 
nyt vaikka vakiintunut sillä lailla. Pitkäänhän sitä oli niinku sillai, että ol-
lako vaiko ei olla, koska asenteet oli hyvin ristiriitaisia tämmöstä päihde-
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hoitoo kohtaan, kun aloitti tään työn tuolla osastolla, mutt pikku hiljaa se 
on tullut hyväksytyksi tällainen malli toimia vankilassa. (h8)

Myös muut kuntoutuksen edustajat kuvasivat saamansa arvostuksen perustu-
van pitkälti oman toiminnan näkyväksi tekemiseen. Sitten taas, kun työkaverit 
on tutustuneet ja tietää, miten mä teen työtä, niin se sellainen ajatus siitä, että 
tää on tämmöistä puuhamaatouhua, niin se on hiukan ehkä karissut, kuvasi 
sosiaalityötä tekevä haastateltava (h14) asemansa vakiintumista vankilassa. 
Kokemuksen myötä sekin on varmaan kasvanut, että oppinu itekki arvostaan 
sitä omaa työtehtäväänsä ja saanu varmaan palautetta siit muiltakin, että ihan 
hyvään suuntaan sillai oltu menossa, painotti puolestaan päihdetyön edustaja 
(h15) sitä mikä merkitys omalla toiminnalla on työn arvostukselle. 

Valvontahenkilöstön edustajat olivat muita ryhmiä selkeämmin tyytymättö-
mämpiä saamaansa arvostukseen. Se jostain syystä tuntuu, että tämä kaikki 
muu kuin valvontapuoli on sitten tärkeämpää ja ensisijaisempaa, kuvaa erään 
haastateltavan (h5) kertomana sitä millaiseksi monet muutkin valvontapuolen 
edustajat kokivat asemansa vankilassa. 

Omassa ammattiryhmässäni, jos puhutaan valvonnasta, niin kyllähän me itse 
arvostetaan omaa työtämme tosi paljon. Ja tiedetään, että ollaan tärkeitä ja muu-
ta, mutta kokemus niin minulla kun mitä oon aistinut muiltakin, niin ylhäältäpäin 
tuleva arvostus niin se on meidän mielestä kyllä välillä jopa ala-arvosta, tarkensi 
valvonnan esimiestehtävissä toimiva haastateltava (h11) syitä siihen, miksi val-
vontatyön arvoa eivät ymmärtäneet muut kuin lähinnä valvontatyössä toimivat. 

Vähäinen arvostus näkyi valvontatyössä olevien mukaan myös organisaation 
toiminnassa tavalla, joka liitettiin myös oikeudenmukaisuusulottuvuuteen esi-
merkiksi seuraavassa kuvatuissa tilanteissa (h3): 

No se vähäinen arvostus varmaan näkyy myös siinä, että vartijat tai 
valvonta on se, mitä koko ajan vähennetään ja kaikki muu on tärkeäm-
pää. 

Mahdollisuudet toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti vaihtelivat sekä henkilöstö-
ryhmittäin että tehtäväkohtaisesti. Jos otetaan kantaa lääkitykseen, jotain uni-
lääkettä, rauhoittavaa lääkettä tai muuta niin, niin nää menee aina lääkärin 
kautta, kuvasi terveydenhuollon edustaja (hlö2) omaan työhönsä kuuluvia 
vastuun rajoja. 
Meil on raamit, se menee tiettyjen määräysten puitteissa, täsmensi hän vielä 
erityisesti lääkkeisiin liittyviä tiukkoja määräyksiä, jotka asettivat selkeät rajat 
aloitteellisuudelle. 

Valvontahenkilöstön haastatteluissa korostettiin sitä kuinka vallan ja vas-
tuullisuuden kysymykset korostuivat jokapäiväisessä toiminnassa. Ku sä 
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joudut tuolla osastolla kymmenenkin ukon asiaan ottamaan kantaa, niin kyll 
sun pitää pystyä siinä tilanteessa toimimaan melko itsenäisesti, kuvasi val-
vontahenkilöstön edustaja (h5) niitä lukemattomia arkipäivän tilanteita, jois-
sa valvontahenkilöstön asema vankien sekä vankilaorganisaation välillä 
olevana ”portinvartijana” korostui Lieblingin ym. (2011) tarkoittamalla taval-
la.

Liebling ym. käyttävät portinvartijaa metafoorana kuvaamaan sitä, kuinka pal-
jon itsenäistä päätösvaltaa valvontahenkilöstöllä on suhteessa vankiin. 
Crewe´n (2009, 104-105) mukaan valvontahenkilöstöllä on paljon kirjoitettujen 
sääntöjen ja käytännön työn välissä olevalle puskurivyöhykkeelle sijoittuvaa 
paikallista autonomiaa sen suhteen, miten täytäntöönpanopolitiikka muute-
taan käytännön toiminnaksi. 

Tällaisia ominaisuuksia valvontatyöhön liitettiin myös haastateltavien kerto-
muksissa. Valvontatyössä joutui usein räätälöimään tilanteeseen sopivia rat-
kaisuja, jotka mahtuivat myös turvallisuustyön raameihin, kuten eräs haasta-
teltava (h7) valvontatyötä kuvasi. 

Samanlaista paikallista autonomiaa sisältyi haastattelujen mukaan myös kun-
toutuspuolen työhön. Kai se näkyy siinä, että saa itsenäisesti tehä omaa työ-
tänsä eikä siihen kauheesti puututa sillai, tiiviisti kuntoutustyön haastateltava 
(h8) mahdollisuuksiaan toimia itsenäisesti. 

Tämä liitettiin haastattelussa myös arvostuksen ja kunnioituksen ulottuvuuteen 
Arvostus ja kunnioitus näkyivät myös siinä kuinka paljon työssä sai palautetta. 
Haastateltava kertoi saavansa sitä riittävästi. Tätä hän piti tärkeänä myös 
oman hyvinvointinsa kannalta. 

Ei kai sitä nyt kukkaan joka päivä enkä mää haluaiskaan joka päivä 
mittään positiivista palautetta, et liika on liikaa mutta joskus sitä on hyvä 
saada ja siinä tuo meidän johto on kyllä ihan hyvä. 

Useimmissa haastatteluissa oltiin kuitenkin sitä mieltä, että positiivista palau-
tetta työstä ei juurikaan saanut. No kyllähän tässä työssä saisi olla semmos-
ta kannustusta ja tukea, että tekee työnsä oikein ja että kaikki on ok, että te-
kee työnsä riittävän hyvin, kuvasi kuntoutushenkilöstön haastateltava (h13) 
tilannettaan, jossa hän joutui usein toimimaan yksin ilman lähiesimiehen tu-
kea. 

Kiitosta kaivattiin samalla tavalla myös muissa henkilöstöryhmissä. Valvonta-
henkilöstön edustaja (h9) kuvaa omaa tilannettaan seuraavasti:

Se on niin itsestään selvää kun kaikki sujuu niin sitä ei huomata - virheet 
huomataan sitäkin helpommin ja niistä saa myös kuulla.
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Toinen valvontatyön edustaja (h16) kertoi puolestaan saavansa palautetta työ-
tovereiltaan tavalla, jonka hän itse koki rakentavaksi ja samalla myös työtä 
kehittäväksi. 

Jos huomataan, ett se mun idea toimii kaikille, niin sitten otetaan se 
käyttöön, mutta mä voin huomata myös, että ei se mun idea ollutkaan 
niin hyvä. Et me keskustellaan yleensä tässä meidän porukassa ensin 
jos jollain on joku idea, mitä se pitää hyvänä. 

Sitoutuneisuus ja lojaalisuus
Tunnen lojaalisuutta Rikosseuraamuslaitosta kohtaan ..........................  ,836**
Tunnen sitoutumista Rikosseuraamuslaitokseen ...................................  ,810**
Tunnen lojaalisuutta tätä vankilaa kohtaan ............................................  ,796**
Tunnen sitoutumista tähän vankilaan ....................................................  ,781**
Vankilan johto arvostaa minua henkilökunnan jäsenenä tässä 
vankilassa ..............................................................................................  ,878**
Tämän vankilan johto kohtelee minua reilusti ........................................  ,844**
Lähiesimieheni arvostavat minua henkilökunnan 
jäsenenä tässä vankilassa .....................................................................  ,828**
Lähiesimieheni kohtelevat minua reilusti tässä vankilassa ....................  ,767**
Muut henkilöstöryhmät arvostavat minua henkilökunnan jäsenenä 
tässä vankilassa ....................................................................................  ,662**

Kaikissa vankiloissa työntekijät kokivat vahvempaa lojaalisuutta (ka. = 3,7) ja 
sitoutumista (ka. = 3,8) omaa vankilaa kohtaan kuin lojaalisuutta (ka. = 3,0) tai 
sitoutumista (ka. = 3,2) Rikosseuraamuslaitosta kohtaan. Kokonaisuudessaan 
kaikki lojaalisuutta ja sitoutumista vankilaan ja Rikosseuraamuslaitosta koh-
taan mittaavat väittämät sai kaikissa vankiloissa yli kolmen keskiarvon. Arvos-
tus liittyi samalla lailla kiinteänä johtamiseen ja työn organisointiin liittyvänä 
kysymyksenä kuin lojaalisuus ja sitoutuminenkin. Henkilöstö oli yleensä varsin 
tyytyväisiä siihen, kuinka lähiesimiehet arvostivat (ka. = 3,7), kuinka reilusti 
kohtelivat (ka. = 3,6) ja kuinka vankilan muut henkilöstöryhmät arvostivat heitä 
osana vankilan henkilökuntaa (ka. = 3,6). 

Lähes kaikissa vankiloissa vankilan johdon koettiin arvostavan henkilöstöä 
henkilökunnan jäsenenä (ka. = 3,3) ja kohtelevan henkilöstöä reilusti (ka. = 
3,2). Tyytymättömyyttä vankilan johdon toimintaan esiintyi Oulun vankilassa 
arvostuksen (ka. = 2,8) ja reilun kohtelun (ka. = 2,7) osalta. 

Lojaalisuutta tai sitoutumista tunnettiin ennen kaikkea omaa lähityöyhteisöä koh-
taan. Mitä kauemmas organisaatiossa edetään sen heikompaa lojaalisuus oli. 
Esimerkiksi valvontahenkilöstöstä Rikosseuraamuslaitosta kohtaan tunsi lojaali-
suutta vain 29 prosenttia, mutta vankilaa kohtaan lojaalisuutta tunsi jo 66 prosent-
tia. Muun henkilökunnan keskuudessa Rikosseuraamuslaitosta kohtaan tunsi lo-
jaalisuutta 40 prosenttia vastaajista ja vankilaa kohtaan 70 prosenttia vastaajista. 
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Mä saan välittömän tuen täältä, niin näiltä muilta meidän yhteisöön kuu-
luvilta työntekijöiltä elikä meillä on semmoinen yhteistyö. Se toimii ja me 
saadaan se tuki toinen toisiltamme. (h8)

Kuten yllä olevasta haastattelusta jo ilmenee tärkeimpänä viiteryhmänä tuen 
ja arvostuksen samoin kuin lojaaliuden suhteen toimivat läheisimmät, yleensä 
samaan henkilöstöryhmään, kuuluvat työtoverit. Tämä oli yhteinen piirre kaik-
kien henkilöstöryhmien haastatteluissa:

Se millaisiksi välit ulkopuolisiin henkilöstöryhmiin muodostuivat ulottuvuuksien 
suhteen vaihteli tilanteesta toiseen. Haastattelujen perusteella on vaikea an-
taa kovin yksioikoista kuvaa, missä määrin henkilöstöryhmät arvostivat toisi-
aan ja missä tilanteissa esimerkiksi lojaaliutta ja luottamusta ja arvostusta koe-
teltiin. Haastatteluissa keskeiseksi välejä koettelevaksi haasteeksi muodostui 
kuitenkin turvallisuushenkilöstön alakulttuurin yhteensovittaminen muiden 
henkilöstöryhmien alakulttuurien kanssa. Erityisen ongelmaiseksi tässä suh-
teessa muodostuivat valvonta- ja kuntoutushenkilöstön alakulttuurit.

Millä tavalla ristiriidat ilmenivät? Liebling ja Price´n (2011) analyysi valvonta-
henkilöstön asemasta myöhäismodernissa vankilaympäristössä auttaa jäsen-
tämään niitä tuntoja, joita tämän tutkimuksen haastatteluissakin esitettiin. 
Liebling ja Price (mt) mukaan vankiloiden kuntouttavien tehtävien lisääntymi-
nen johti vartijakunnan syrjäytymiseen näiden tehtävien hoidosta. Huolimatta 
väitteistä, joiden mukaan vartija yhdistettäisiin kuntoutustavoitteisiin, on hänen 
rooliinsa aina kuulunut kontrolli. Hänen menestystään ja epäonnistumistaan 
mitataan viime kädessä sillä, miten hyvin hän hoitaa kontrolli- ja turvallisuus- 
eikä niinkään kuntoutustehtävää. Joutuessaan keskittymään turvallisuustehtä-
vän hoitoon valvontahenkilöstö on myös tahtomattaan leimattu edistyksen 
vastustajaksi. (mts., 3-4). 

Yllä kuvatut ristiriitaiset odotukset heijastuivat myös valvontahenkilöstön 
haastatteluissa. Kuntoutushenkilöstöä kohtaan tunnettu lojaalius oli heikkoa 
silloin kun vaakakupissa oli oman henkilöstöryhmän alhaiseksi koettu arvos-
tus: 

Se on välttämätön paha, tämä vartiointi, aika moni vartija ajattelee näin. 
Ehkä se on niin paljon esillä lehdistössä, teeveessä, tämä vankien kun-
touttaminen, että se vähän unohtuu tämä perustyö. (h6)

Valvontahenkilöstön haastatteluissa heikon arvostuksen arvioitiin johtuvan 
myös siitä, että työ ns. heikon näkyvyyden työtä. Työn vaativuus ja moniulottei-
suus ei tämän takia tule tarpeeksi hyvin esille. (vrt. Liebling & Price 2011, 42-
43) Valvontatyötä arvioidaankin siksi edelleen melko yksinkertaistavien yleis-
tysten kautta kuten niitä kuvataan esimerkiksi seuraavassa haastattelussa 
(h6): 
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Sekin voi olla, että kaikki ei tiedä mitä tekee tai sitten se, että jotkut pitää 
meitä aika yksinkertaisina, että onhan täällä tietysti kaikki nää perusteh-
tävät, mutta sit on paljon muutakin, et ei se ole pelkkää sellin ratsausta, 
tarkastuksia ja tällaista, et onhan siinä paljon sitä vuorovaikutusta ja 
arviointia ja sit vartijoilla on paljon projektiluonteisia tehtäviä ja monet on 
mukana ohjelmatoiminnassakin nykyään. 

Kuntoutushenkilöstön parissa oletettiin vastaavalla tavalla turvallisuushenki-
löstön väheksyvän asenteen johtuvan kuntoutustyön vähäisestä näkyvyydestä 
sekä heikosta tunnettavuudesta: 

Valvonnan puolelta sitä joskus välillä tuntuu, että ei ne välttämättä ihan 
tarkkaan edes tiedä mitä me siellä tehdään. Me ollaan vaan niin no, 
kukkahattutätejä ja mitä milloinki, välillä ihan kahvipöydässäkin suoraan 
sanotaan, että mitä tommostakin tehdään eihän siitä mitään tuu, tom-
mosen vangin kanssa on turha tehdä yhtään mitään. (h14)

Tämän kaltaiset pelot oman työn arvostuksesta heijastivat myös sitä luotta-
muspulaa, joka edelleen vallitsee henkilöstön alakulttuureissa vankiloissa (vrt. 
esim. Liebling ym. 2011). Tämä ei kuitenkaan ollut kokonaisvaltaisella tavalla 
suhtautumista leimaavaa. Haastatteluissa painotettiinkin sitä, että henkilöstö-
ryhmien välinen ymmärrys oli lisääntymässä kaventaen kulttuurien välistä kui-
lua yhä pienemmäksi: 

Kyllä se molemminpuolinen arvostuskin ja ymmärrys toisten töistä on 
tässä matkan varrella muuttunut ja mä luulen, että suurin syy on se että 
väkikin on aika paljon vaihtunut vankilassa. Vanha kaarti on jäänyt pois 
ja tilalle on tullut uutta, nuorempaa väkeä, jotka näkee asiat niin eri ta-
valla ja suhtautuu eri tavalla. Ehkä on saanut koulutuksessakin vähän 
erilaista suhtautumista asioihin. (h8)

Sitoutuminen ja lojaalius vankilan johtoa sekä laajemmin Rikosseuraamuslai-
tosta kohtaan vaihtelivat myötäillen yleensä sitä millaiseksi suhteet johtoon ja 
lähiesimiehiin olivat muutenkin muodostuneet. Yleensä johdon koettiin kuiten-
kin olevan suhteellisen tasapuolinen ammatillisissa asioissa. 

Niistä pystyy meneen juttelemaan, niitä kuunnellaan. Kun loppupeleissä mähän 
teen lähityötä sen vangin kanssa, että mä en voi sivuuttaa johtajaa, johtajaa tai 
johtoa, koska silloinhan sen vangin asiat ei mee eteenpäin, kuvasi kuntoutus-
henkilöstön edustaja (h15) suhdettaan vankilan johtoon, jonka hän koki oman 
työnsä kannalta riittävän asialliseksi vaikka luottamusta samanaikaisesti olikin 
heikentänyt omaan henkilöstöryhmään johdon taholta kohdistettu arvostelu. 

Nää viimeaikaiset tapahtumat, mitä täällä nyt sitten on ollut, niin kyllähän ne on 
hiukan sitten nakertanut ehkä sitä kunnioitusta johdon suuntaan ja samalla 
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koko Rikosseuraamuslaitokseen, kuvasi sama haastateltava ristiriitaista tilan-
nettaan suhteessa johtoon.

Vastaavalla tavalla ristiriitaisia tuntemuksia oli myös muilla haastateltavilla. 
Sekä Rikosseuraamuslaitosta että johtoa kohtaan saatettiin tuntea tietyissä 
ammatillisissa asioissa lojaaliutta, samalla niitä kohtaan esitettiin arvostelua 
lojaaliuden puutteesta. Nää viimeaikaiset puheet vankiloiden sulkemisesta ei 
tietysti kauheesti innosta jäämään tälle alalle, kertoi valvontatyötä edustava 
haastateltava (h10) omista tuntemuksistaan rikosseuraamusalan muutoksissa. 

Yleensä ongelmat liittyivät kysymyksiin, joita pidettiin yleisempinä hallinnolli-
sen ylätason asioina, joiden ei koettu olevan välittömässä yhteydessä arkityön 
kanssa. Tällaisina ne saatettiin kokea jopa haitallisina ja siten epälojaaliuden 
osoituksena käytännön työtä tekeviä kohtaan kuten seuraavassa haastattelus-
sa (h6) todetaan: 

Tuntuu on eri alaakin joskus se keskushallinto ja kaikki mitä siellä teh-
dään. Tuntuu välillä ett jotkut päätökset sinänsä onks tarkoitus tehdä vaan 
hallaa, mitä täss niinku haetaan. Tietysti jos on paljon muutoksia, muutok-
set on aina hyviä mutta osa on semmoisia että miettii mitä niillä haetaan. 

Tärkeimmiksi lojaaliuden ja sitoutumisen kohteiksi koettiinkin lähiesimiehet. 

Se on esimiesten aktiivisuutta, välillisten, väliesimiesten niinku rikosse-
raamusesimiesten aktiivisuuden ansiosta se mitä meillä täällä on tän 
turvallisuuden eteen tehty. (h6)

3.3.3 Suhteet 

Auktoriteetti 
Auktoriteetin ylläpitämisen tapoja mitattiin seuraavien kolmen henkilöstön ja 
vankien suhteita mittaavien väittämien avulla:

Keskustellessani vankien kanssa pyrin olemaan lyhytsanainen ja 
puhumaan vain työasioista ....................................................................  ,874**
Vankien kanssa asioitaessa kannattaa olla tiukka ja etäinen ................  ,840**
Ystävälliset suhteet vankeihin heikentävät arvovaltaani ........................  ,757**

Väittämät korreloivat voimakkaasti auktoriteettiin osoittaen että kysymys arvo-
vallasta ja kunnioituksesta koettiin keskeisellä tavalla vankien ja henkilöstön 
vuorovaikutusta määrittäväksi tekijäksi vankiloissa. Tulosten perusteella henki-
löstö näytti olevan pääsääntöisesti sitä mieltä, että vankeja kohtaan tulee olla 
enemminkin läheinen ja ystävällinen kuin tiukka ja etäinen. Eri henkilöstöryh-
mien vastauksissa tämä painottui kuitenkin hieman eri tavoin. Valvontahenki-
löstöstä joka neljäs (26 %) oli sitä mieltä, että tuli olla tiukka ja etäinen. Muusta 
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henkilöstöstä vastaava osuus oli 11 prosenttia. Henkilöstö koki myös pääosin, 
etteivät ystävälliset suhteet vankeihin heikennä heidän arvovaltaa (ka. = 3,7). 
Kaikista vastaajista neljännes (24 %) oli sitä mieltä että vankien kanssa kes-
kustellessa pyritään olemaan lyhytsanaisia ja puhutaan vain työasioista (ka. = 
3,2). Eri mieltä väitteen kanssa oli lähes puolet vastaajista (46 %). Tässä asi-
assa suuria eroja suhtautumisessa vankeihin ei ollut valvontahenkilöstön ja 
muun henkilöstön välillä. 

Haastattelut olivat samansuuntaisia kyselyn kanssa sen suhteen että suurin 
osa kertoi pyrkivänsä ylläpitämään ystävällisiä suhteita vankeihin eikä nähnyt 
sen uhkaavan arvovaltaansa. Edellytyksenä kuitenkin oli että ystävälliset suh-
teet pysyivät ammatillisella tasolla. Suhde vankeihin esitettiinkin tässä mieles-
sä Lieblingin ja Price´n (2011) sekä Crewe´n (2009) kuvaamien prosessien 
tapaan kehittyvänä.

Lebling ja Price (2011, 84-85) luonnehtivat vanki-henkilökuntasuhteita kah-
densuuntaiseksi ”vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien virraksi” sillä varauksel-
la, että vankilan kaltaisessa totaalisessa laitoksessa toisella osapuolella on 
tässä suhteessa poikkeavan paljon valtaa toiseen nähden. Tämä valta on ”re-
servissä” suurimman osan aikaa. Päivittäisessä kanssakäymisessä tätä valtaa 
ei yleensä tarvita. Sekä vangit että henkilökunta ovat kuitenkin tietoisia siitä 
kenellä valtaa on ja kuinka paljon. Tämä vaikuttaa päivittäiseen kanssakäymi-
seen eri tavoin ja tekee vanki-henkilökuntasuhteista erilaisen kuin esimerkiksi 
läheisistä perhesuhteista tai sosiaalisista suhteista.

Crewe (2009, 105-106) puolestaan kuvaa vankien ja henkilökunnan suhdetta 
vankilassa humaanien arvojen ja arvovallan sekoitukseksi jälkimmäisen olles-
sa kuitenkin voimakkaampi silloin kun nämä kaksi joutuvat jännitteeseen tois-
tensa kanssa. Vankien kanssa pitää olla vuorovaikutuksessa ja samalla pitää 
häneen tietty välimatka. Tällä tavalla säilytetään myös molemminpuolinen kun-
nioitus ja arvostus. Se miten tässä onnistutaan vaihtelee kuitenkin yksilöittäin 
eikä niinkään esimerkiksi ammatillisen statuksen kautta.

Tällä tavalla jännitteisenä ja epäsymmetrisenä suhdettaan vankeihin kuvasivat 
erityisesti valvontahenkilöstön edustajat, jotka korostivat arvovaltaa ennen 
kaikkea kurin ja järjestyksen sekä myös kunnioituksen ja oikeudenmukaisuu-
den eikä niinkään ystävällisyyden lähtökohdista. Ystävällisyys saattoikin edel-
lä mainituista lähtökohdista olla monessa arkipäivän tilanteessa ristiriidassa 
arvovallan kanssa ja edellytti siksi vähintään ystävällisyyden rajojen tarkkaa 
määrittelyä. 

Ole ystävällinen, älä ystävä. Siinä on yksi hirveen hyvä perussääntö. Vie 
eteenpäin, hoida asioita. Toisaalta vankien kanssa on oltava jämäkkä, 
että en päästä missään tapauksessa vankia liian lähelle tai mene itse. 
(h11)
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Etäinen ja muodollisempi suhde vankeihin heijastui myös siinä, millaisista asi-
oista vankien kanssa keskusteltiin. Vankien kanssa pyrittiin olemaan muodolli-
sessa kanssakäymisessä erilaisten hallinnollisten eikä niinkään yksityiselä-
mään liittyvien asioiden kanssa. Etäisyyttä saatettiin tässä mielessä korostaa 
myös kanssakäymisen ulkoisissa muodoissa. 

Minusta sinutteluun astikin on jo pikkusen kyseenalaista. Etunimellä 
mua ei ainakaan saa kutsua, mutta en mäkään kutsu vankia etunimellä. 
(h11)

Arvovallan kannalta etäisyyden pitäminen koettiin tärkeäksi myös muissa hen-
kilöstöryhmissä, joiden edustajat korostivat sitä kuitenkin enemmän luotta-
muksen ja oikeudenmukaisuuden kuin kurin ja järjestyksen kannalta. Näin tätä 
kuvaa terveydenhuollon edustaja (h4):

Se on sitä ammatillisuutta pitää tietty väli siihen vankiin. Että ei päästä 
tilannetta sellaiseksi, että tulis joku luottamussuhde vankiin tai täm-
mönen. 

Etäisyyden säätely oli osa peliä, jota esiintyi tämän haastateltavan mukaan 
lähes kaikessa kanssakäymisessä vankien kanssa. Se on paha merkki jos 
joku tulee vastaanotolle ja toivoo pääsevänsä jonkun tietyn hoitajan vas-
taanotolle, kuvasi haastateltava (h4) tapoja, joilla vangit saattoivat käyttää 
henkilökunnan ymmärtäväisyyttä hyväkseen. Tämän torjumiseksi tulee hänen 
 mukaansa toimia niin että pistetään vanki automaattisesti jonkun toisen vas-
taanotolle. 

Tämä on haastateltavan (h4) mukaan myös parasta oikeudenmukaisuutta jol-
loin ketään ei suosita.

Kun etäisyys vankiin oli turvattu voitiin sitä myös säätää läheisyyden astei-
kolla. Tämäkin oli taitolaji ja samalla osoitus työntekijän ammattitaidosta, 
joka valvontahenkilöstön haastateltavan (h9) kuvaamana ilmenee seuraa-
vasti: 

Toisaalta pitää osata lukeakin sitä vankia, että miten paljon sä uskallat 
heittää jollekin vangille ja toiselle sä et voi sanoa. Vaan ne tietyt asiat. 
Tai pelkät asiat. Toisen kanssa voi heittää jotain kevyempääkin mutta 
siinäkin mulla on raja. Se että naisena en ole kokenut mitään epämiel-
lyttävää, et jos tulee jotain kullittelua eli kullaksi sanomista niin mä puu-
tun välittömästi. 

Haastateltavat erosivatkin sen suhteen miten hyvin pystyivät omien sanojensa 
mukaan lähestymään vankeja ammatillisuuden ja arvovallan silti kärsimättä. 
Erityisesti jotkut valvontahenkilöstön edustajat luonnehtivat itseään tässä mie-
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lessä helpommin lähestyttäviksi samalla tavalla kuin Lieblingin ja Price`n 
(2011) kuvauksen vartijat jotka antautuvat arkipäiväiseen lörpöttelyyn vankien 
kanssa. Haastatteluissa suhdetta vankeihin saatettiin kuvata ”lörpöttely” mie-
lessä seuraavasti: 

Et kyllä ne tulee juttelemaan tohon, mut ne kattoo ketä siinä on paikalla. 
Et ne tulee, ne saattaa tulla illalla myöhään kun ei oo ketään. Se on pal-
jon ihmisestä kiinni. Mä oon semmoinen höpöttäjä niin kyllä ne tohon 
tulee, kyllä ne ettii. Et ihan sen, jonka kanssa voi jutella. (h7)

Edellinen haastattelukatkelma on samalla hyvä esimerkki siitä, miten vanki-
henkilökuntasuhteet viime kädessä kehittyvät kuitenkin yksilöllisesti. Vangin 
yksilöllinen tuntemus on tässä mielessä myös osa praktista tietoutta jota voi-
daan hyödyntää myönteisen kehityksen vahvistamisessa vangissa. (vrt. Lieb-
ling ja Price 2011, 103) Tätä näkökohtaa korostivat erityisesti kuntoutushenki-
löstön haastatteluissa, joissa matalan kynnyksen politiikka ja lähestyttävyys oli 
enemmän sääntö kuin poikkeus. Tätä perusteltiin juuri muutostyön näkökul-
masta seuraavassa kuvatulla tavalla: 

Meillä on avotalo ja mää pidän yleensä ovea auki eli vanki saa tulla aina 
kun mulla on ovi auki, et sen mää heille yleensä ku ne siinä käy, että 
aina kun on ovi auki niin saa tulla. Sitä varten mää täällä oon. Et niist 
tulee sillain tutumpia ja niiden kanssa on sitten paljon helpompi tehdä 
töitä kun meillä on täällä päihdeosastolla viikoittain näitä tapaamisia ja 
ryhmiä. (h13)

Valvonta- sekä kuntoutushenkilöstö erosivatkin ehkä selkeimmin suhteessa 
siihen, miten avoimesti vankeihin suhtauduttiin. Crewe (2009, 105-106) tote-
aa vankiloiden sosiaalista elämää käsittelevässä teoksessaan, että vartijat 
saattavat olla hyvinkin puheliaita vankien kanssa. Dynaamisen turvallisuu-
den vaatimukset edellyttivät silloinkin tiettyä välimatkaa eli he eivät voi pu-
hua vankien ongelmista ja muista rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttavista 
taustatekijöistä samalla tavalla kuin kuntoutustyöntekijät. Tätä Crewe´n esit-
tämää valvontatyön erityispiirrettä, joka erotti sen kuntoutustyöstä, painotti-
vat myös valvontatyöntekijät kuten seuraavasta haastattelukatkelmasta ilme-
nee: 

Kun vartija kuitenkin on se, jonka pitää se viimeinen sana sanoa, ja vä-
lillä voi olla negatiivisiakin päätöksiä. Sitten jos siinä tullaan liian lähei-
seksi ja opitaan tuntemaan se vanki niin se voi vaikuttaa siihen päätök-
seen. (h5)

Vankisuhteen yksilöllinen kehittyminen oli tärkeää erityisesti auktoriteetin saa-
vuttamisen ja ylläpitämisen kannalta. Kunnioitus tulee siitä kanssakäymisestä 
ja siitä, että ollaan asiallisia kuitenkin, jämptejä ja rehellisiä. Kunnioitetaan toi-
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sia ihmisinä, painotti haastateltava (h5) tapaa, jolla hän legitimoi valta-ase-
mansa suhteessa vankiin. 

Vuorovaikutuksellisesti muotoutuvana auktoriteettia kuvattiin myös useimmis-
sa haastatteluissa. Se on molemminpuolinen juttu se kunnioitus ja se nousee 
hyvästä vuorovaikutuksesta, jossa mä kohtaan vangit ihmisinä, et esimerkiks 
ku mä meen mun ryhmään niin en mä laita virkavaatteita päälle. En mä tarvii 
virkavaatteita. Se keskinäinen kunnioitus voi olla kiitoksen jakamista ja positii-
visen palautteen antamista ja sellasen hyvän ilmapiirin luomista, missä kaikilla 
on hyvä olla, kertoi esimiestehtävissä toimiva valvontatyön edustaja (h9) 
omasta toimintavastaan, jota hän kuvasi sosiaalityölähtöiseksi turvallisuustyön 
toteuttamiseksi. 

Suhde vankeihin 
Vankien ja henkilökunnan välisen suhteen etäisyyttä ja läheisyyttä mitattiin 
myös luottamukseen, kunnioitukseen ja keskinäisen kanssakäymisen luontee-
seen liittyvien väittämien avulla.

Vangit luottavat minuun tässä vankilassa  .............................................  ,864**
Tunnen vankien kunnioittavan minua tässä vankilassa .........................  ,849**
Tulen hyvin toimeen vankien kanssa tässä vankilassa  .........................  ,727**

Henkilökunta arvioi tulevansa melko hyvin toimeen vankien kanssa (ka. = 4,0). 
Väitteeseen ”tulen hyvin toimeen vankien kanssa tässä vankilassa” vastasi 
211 henkilöä; heistä 181 vastasi tulevansa hyvin tai erittäin hyvin toimeen van-
kien kanssa 29 vastaajaa ilmoitti olevansa ei samaa eikä eri mieltä väitteen 
kanssa. Vain yksi vastaaja 211:sta ilmoitti ettei tule toimeen vankien kanssa!

Henkilökunta koki myös, että vangit luottivat heihin (ka. = 3,6). Väitteen kanssa 
samaa mieltä oli 60 prosenttia vastaajista ja eri mieltä vain kuusi prosenttia 
vastaajista. Valvontahenkilöstöstä vankeihin koki luottavansa 55 prosenttia 
vastaajista ja muusta henkilöstöstä 68 prosenttia vastaajista. Hieman yli puo-
let henkilöstöstä (54 %) tunsi vankien kunnioittavan heitä (ka. = 3,6). Eri mieltä 
väitteen kanssa oli viisi prosenttia vastaajista. 

Lieblingin (2004) tutkimuksessa luottamuksen rakentumista vankien ja henki-
lökunnan välillä kuvattiin prosessinomaisesti ja yksilöllisesti kehittyvänä. Näin 
kuvattuna suhde sai myös ns. sosiaalistavan mallintamisen piirteitä (esim. 
Trotter 2009)8. 

8 Sosiaalistava mallintaminen (engl. Pro–Social Modelling) tarkoittaa työskentelyta-
paa, jolla rangaistukseen tuomittuun pyritään vaikuttamaan myönteisten vuorovai-
kutussuhteiden sekä mallikäyttäytymisen avulla. Työskentelytapa edellyttää hyvää 
ja toimivaa suhdetta tuomittuun. (Trotter 2009, 142-152).    
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Myös haastatteluaineistosta nousi voimakkaana esiin sosiaalisen mallintami-
sen tapaisia työmenetelmiä.

Kyllähän siinä on joku semmoinen asia että sitä haetaankin sitä luotta-
musta ja pienillä askelilla edetään jotakin tavoitetta kohti. Yleensä mä 
olen sitä mieltä, että kun sen saavuttaa, niin kyllä se sitten aika monesti 
pitääkin. (h5). 

Yllä oleva valvontahenkilöstön edustajan lausunto kuvaa hyvin sitä miten mo-
net muutkin kokivat luottamussuhteen rakentuvan vankiin. Luottamus rakentui 
pikku hiljaa vangin ja henkilökunnan välisessä vuorovaikutuksessa tavalla, 
joka madalsi parhaimmassa tapauksessa myös kynnystä tulla juttelemaan 
muustakin kuin muodolliseen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista. Jos mä oon 
toimistossa ja siinä on muita ympärillä niin, vaikka mä istuisin missä nurkassa 
tahansa niin ne huutaa sieltä ”hei kuule mulla olis sulle asiaa”. Ne alottaa sen 
sillä, kuvasi eräs toinen valvontahenkilökunnan edustaja (h1) tapaansa saa-
vuttaa vankien luottamus. 

Useimmat haastateltavista olivat edellä esiintyneen haastateltavan tavoin sitä 
mieltä, että he olivat yleensä onnistuneet saavuttamaan vankien luottamuk-
sen. Aika nopeasti sen näkee, et se luottamus on syntynyt, kuvasi työtoimin-
nan edustaja (h3) luottamussuhteen syntymistä työtoiminnassa. 
Se on myös helppo koettaa sitä luottamusta, kuvasi hän työtoimintaan liittyviä 
tilanteita, joissa vangin luottamus saattoi joutua koetukselle. Tärkeintä luotta-
muksen kannalta oli hänen mukaansa oman toiminnan ennustettavuus, lasket-
tavuus ja tasapuolisuus. 

Vaikka useimmat haastateltavista siis arvelivatkin vankien luottavan heihin ei 
tämä tunne välttämättä välittynyt samalla tavalla vankeihin. Suhdetta vankei-
hin sävytti pikemminkin eriasteinen epäluottamus. Lieblingin (2004, 138) tutki-
muksessa epäluottamuksen arveltiin johtuvan erilaisista peloista ja riskeistä, 
joita vankien kanssa työskentelyyn aina liittyy sekä tähän liittyen myös siihen, 
että vangit käyttävät luottamusta väärällä tavalla hyväkseen. Keskeisin luotta-
mukseen vaikuttava tekijä on kuitenkin vankilan turvallisuustehtävä. (mts., 38) 

Epäluottamusta vankeihin perusteltiin myös useissa haastatteluissa edellä 
kuvatun kaltaisista turvallisuuslähtökohdista. Useimpia haastatteluja yhdistä-
vä tekijä olikin tässä suhteessa jonkinasteinen perustavaa laatua oleva epä-
luottamus vankeihin, jota tiivistyy hyvin seuraavassa haastattelukatkelmassa 
(h1): 

Kyllä kai meillä aina sellainen pieni epäluottamuksen periaate on. 

Epäluottamuksen pysyvyys ei kuitenkaan ollut aina yhtä voimakkaasti esillä 
jääden useimmiten taka-alalle. Epäluottamus saattoi ilmetä eri tavoin eri tilan-
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teissa ja oli yhteydessä myös haastateltavien tehtäviin vankilassa. Työtoimin-
nan edustajan (h8) kuvauksessa epäluottamuksen pysyvyys ilmeni esimerkik-
si seuraavanlaisessa jokapäiväisessä tilanteessa: 

En mä koskaan täysin luota vankiin, mä en yleensä laske vankia selkäni 
taakse, mä haluun, että hän kulkee mun edellä, mä aukaisen ovet, mut-
ta hän kulkee aina ensiksi. 

Vastaavalla jatkuvasti varauksellisella tavalla kanssakäymistä vankien kanssa 
kuvattiin myös muiden henkilöstöryhmien haastatteluissa. Epäluottamuksen 
jatkuvuus oli lähtökohtana. Tästä saatettiin joissakin tilanteissa poiketa seu-
raavassa kuvatulla tavalla (h4): 

Kyllä se pitää kuitenkin tuolla takaraivossa olla, että ne on niitä vankeja, 
ja ihan mitä tahansa voi tapahtua. Mutta tietysti jos joku kertoo terveys-
ongelmistaan, niin sitten se asia selvitetään ja päästään ehkä luotta-
mustakin vilauttamaan siinä. Että luotan ja luotan. 

Luottamuksen ”vilauttamista” edellisessä haastattelussa perusteltiin erityises-
ti lääkkeisiin liittyvillä riskitekijöillä. Terveydenhuollosta ei haluttu antaa kuvaa 
kauppakeskuksena, jossa kuka tahansa saattoi marssia sisään hakemaan 
lääkkeitä (h4).

Siksi kanssakäymistä vankien kanssa ohjasi pääsääntöisesti kuitenkin epä-
luottamus, jonka puitteissa luottamuksen vilauttaminen koettiin turvalliseksi. 

Vaikka epäluottamuksen periaate olikin siis näin voimakkaasti läsnä asiakas-
henkilökuntasuhteissa ei se poissulkenut mahdollisuutta luottamuksen ilmaan-
tumiselle jopa ”vilauttamista” voimakkaampana. Luottamus saattoi suotuisissa 
olosuhteissa kehittyä jopa hyvinkin vahvaksi niin kuin kuntoutushenkilöstön 
edustaja (h8) sitä kuvaa: 

Niin en sataprosenttisesti luota vankiin. En tietenkään. En mä voi mis-
sään vaiheessa luottaa sataprosenttisesti vankiin. Mutta se voi luotta-
mus voi olla hyvin suuri. Lähellä sitä sataa prosenttia jossain vaiheessa. 

Kuntoutuspuolella luottamusta koeteltiin erityisesti sellaisissa tilanteissa, jois-
sa päihteiden käyttöä jouduttiin selvittämään sekä ongelmakäytön että kont-
rollin näkökulmasta. Näissä tilanteissa korostui myös työn jännitteisyys siinä 
mielessä, että ongelmakäytöstä ei yleensä kontrollin takia haluttu puhua avoi-
mesti vaan sitä kaunisteltiin: 

Tää on varmaan tyypillistä että on tullut poistumisluvalta ja puhaltanut 
promillen. Sit sanotaan, et mä kävin pizzalla ja join yhden kaljan. Mä 
olen sit sanonut, että älä nyt luule, että yhdestä oluesta kukaan puhaltaa 
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promillea ja varsinkaan sun taustainen ihminen, joka on käyttänyt alko-
holia paljon, et ei se niin paljon nouse. (h14) 

Suhde lähiesimiehiin 
Suhdetta lähiesimiehiin mitattiin seuraavien suhteen luonnetta kuvaavien 
väittämien kautta:

Tunnen saavani lähiesimiehiltäni tukea työssäni tässä vankilassa ........  ,867**
Tunnen lähiesimiesteni kunnioittavan minua tässä vankilassa ..............  ,851**
Luotan lähiesimiehiini ............................................................................  ,850**
Lähiesimieheni luottavat minuun ...........................................................  ,832**
Minulla on hyvät suhteet lähiesimiehiini tässä vankilassa .....................  ,811**
Minun on helppo lähestyä lähiesimiestäni halutessani keskustella 
jostain asiasta hänen kanssaan ............................................................  ,748**

Suhdetta lähiesimiehiin arvioitiin voittopuolisesti myönteiseksi. Kolme vastaa-
jaa neljästä (76 %) ilmoitti, että hänellä on hyvät suhteet lähiesimiesten kanssa 
(ka.3,9). Eri mieltä väitteen kanssa oli vain neljä prosenttia vastaajista. Suhdet-
ta lähiesimieheen arvioitiin myös läheiseksi ja vuorovaikutukselliseksi. Yli puo-
let (57 %) vastaajista piti lähiesimiestä helposti lähestyttävänä. Keskustelu 
hänen kanssaan koettiin myös helpoksi (ka. = 4,0). Eri mieltä tämän väitteen 
kanssa oli noin viidennes (19 %) vastaajista. Suhde osoittautui myös molem-
minpuolisesti luottamukselliseksi. Yli puolet (58 %) ilmoitti luottavansa lähiesi-
miehiin (ka. = 3,5) ja vastaavasti kolme vastaajaa neljästä (76 %) koki lähi-
miesten luottavan heihin (ka. = 3,8). Luottamuspulaa esimiehiin koki vain joka 
viides vastaaja (20 %) ja kuusi prosenttia vastaajista koki ettei lähiesimies 
luota heihin. Yli puolet henkilöstöstä (59 %) koki, että lähiesimiehet kunnioitti-
vat työntekijöitä (ka. = 3,6) ja kuusi vastaajaa kymmenestä (61 %) kertoi saa-
vansa tukea lähiesimiehiltä työssään (ka. = 3,5). Luottamus lähiesimiehiin oli 
korkeampaa valvontahenkilöstön keskuudessa kuin muun henkilöstön kes-
kuudessa. Valvontahenkilöstöstä luottamusta lähiesimiehiin koki 61 prosenttia 
vastaajista ja muusta henkilöstöstä joka toinen (50 %). 

Suhdetta lähiesimiehiin kuvattiin myös haastatteluissa pääasiassa myöntei-
seen sävyyn. Mitään yhtenäistä lähiesimiessuhteen mallia haastatteluaineis-
tosta ei kuitenkaan löytynyt. Ehkä kaikkein lähimmäksi tiivistä lähiesimies-
työntekijäsuhteen ideaalimallia päästiin valvontahenkilöstön haastatteluissa.

Valvontahenkilöstön haastatteluissa suhteita lähiesimiehiin kuvattiin oman 
työn kannalta kaikkein merkityksellisimpänä kun niitä tarkasteltiin suhteessa 
institutionaaliseen johtoon kokonaisuudessaan (vankilan johto sekä alue- ja 
keskushallinto). Haastattelut antoivat samantapaisen kuvan henkilökunta-lä-
hiesimiessuhteista kuin Lieblingin (2004, 35-36) tutkimus, jossa suhteita joh-
toon kuvattiin kehämäisesti etääntyvänä ja abstraktimpana mitä kauempana 
johto oli varsinaisesta arkityöstä osastoilla. Tällä tavalla institutionaalisella ke-
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hällä etääntyvinä suhteita johtoon kuvattiin myös haastatteluissa, joista seu-
raavaa (h5) voi pitää tyyppiesimerkkinä:

Jos lähetään alhaalta ylös niin meillä on ensiksi nuo rikosseuraamusesi-
miehet, niitä mä arvostan tosi paljon, että ne ei hirveen paljon vetäydy 
sen nimekkeen taakse, vaan he on mukana. Tarkoitan ettei tarvii olla 
kaveri, mutta on siinä mukana, niiku siinä lähellä, että on monessa jutus-
sa. Sitä mä arvosta niiku tosi paljo näissä rikosseuraamusesimiehissä. 
(h5)

Edellä oleva kuvaa hyvin valvontahenkilöstön keskuudessa yleisemminkin val-
linneita tuntoja. Lähiesimiehet koettiin oikealla tavalla tukevina ja samalla asioi-
ta eteenpäin vievinä sekä johtavina. Lähiesimiestä arvostettiin ennen kaikkea 
läsnäolon vuoksi. Tämän takia hän osasi myös arvostaa valvontayötä oikealla 
tavalla ja toimia oikeudenmukaisesti valvontatyön näkökulmasta. Lähiesimies-
suhteessa korostui lojaalius kaikkea toimintaa ohjaavana periaatteena. Lähiesi-
miehen työtä kuvattiin tässä valossa joukkojen ”edessä johtamisena” (h1). 
 Lähiesimiehestä ja valvontahenkilöstöstä saattoi parhaassa tapauksessa muo-
dostua tiivis yhteisö, jonka vaikutus saattoi ulottua jopa työajan ulkopuolelle 
kuten seuraavassa haastattelukatkelmassa (h7) kuvataan: 

Kyllä siis vapaapäivinäki soitellaan toisillemme hyvin paljon ja ollaan 
muutenkii tekemisissä epävirallisemmissa yhteyksissä. 

Muissa henkilöstöryhmissä lähiesimiessuhde ei välttämättä muodostunut näin 
tiiviiksi. Esimerkiksi kuntoutushenkilöstöstä monet työskentelivät suhteellisen 
itsenäisesti. Lähiesimiehenä toimivat rikosseuraamusesimiehet tai apulaisjoh-
tajat eivät olleet samalla tavalla tiiviisti mukana päivittäisessä työssä kuin tur-
vallisuuspuolella. Useimmat kokivat tämän ongelmaksi kuntoutushenkilöstöä 
edustavan haastateltavan (h8) toteamalla tavalla: 

Välillä on semmoinen riittämättömyyden tunne, että haluaisi tehdä 
enemmän kuin mihin kykenee niin kuitenkin täällä on kaikki esimiehet 
tosi kiireisiä eikä aina ole mahdollisuutta jutella ja jakaa niitä omia tunte-
muksia. 

Myös terveydenhuollossa korostettiin lähiesimiessuhteen tärkeyttä työn erityi-
sen luonteen takia.  Terveydenhuollon henkilöstö muodosti haastattelukohtei-
na olevissa laitoksissa turvallisuushenkilöstön tavoin tiiviin ja yleensä myös 
muusta henkilökunnasta erillään toimivan yhteisön. Lähiesimiessuhteen tärke-
ys korostui kun sitä ei ollut: 

Meillä ei ole tällä hetkellä tällaista lähiesimieskytköstä, et se on meillä 
aika huono. Meillä käy kerran kuussa osastonhoitaja kattomassa että 
me ollaan täällä vähän niin kun omissa oloissamme. Toimitaan sitten 
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tällaisten omien päätösten mukaan, mutta tähän asti se on onneksi toi-
minut. (h4)

Suhde työtovereihin 
Suhdetta työtovereihin kartoitettiin seuraavien suhteen luonnetta molemmin 
puolin ilmenevänä prosessina mittaavien väitteiden avulla: 

Tunnen työtovereideni kunnioittavan minua tässä vankilassa ...............  ,841**
Työtoverini kohtelevat minua reilusti tässä vankilassa ...........................  ,819**
Tunnen saavani tukea työtovereiltani työssäni tässä vankilassa ...........  ,816**
Luotan työtovereihini .............................................................................  ,806**
Suhteeni työtovereihini ovat hyvät tässä vankilassa ..............................  ,802**
Työtoverini arvostavat minua henkilökunnan 
jäsenenä tässä vankilassa .....................................................................  ,786**
Vuorovaikutus työtovereideni kanssa on hyvää ...................................... ,775**
Tunnen lojaalisuutta työtovereitani kohtaan tässä vankilassa ...............  ,719**
Työtoverini luottavat minuun tässä vankilassa .......................................  ,713**

Omaa suhdetta työtovereihin arvioitiin pääasiassa myönteisesti (ka. = 4,1). 
Työtovereita kohtaan tunnettiin lojaalisuutta (ka. = 4,0), heihin luotettiin (ka. = 
4,0) ja he myös tukivat työhön liittyvissä asioissa (ka. = 3,8). Myös päivittäinen 
vuorovaikutus oli pääasiassa ongelmatonta (ka. = 3,9) ja kohtelu reilua (ka. = 
3,9). Myös työtovereiden suhtautumista itseen arvioitiin hyväksi. Henkilöstö 
koki työtovereiden yleensä luottavan (ka. = 3,9), arvostavan (ka. = 3,8) ja kun-
nioittavan (ka. = 3,6) itseään. Suhteet työtovereihin olivat kiinteitä niin valvon-
tahenkilöstön keskuudessa kuin muun henkilöstön keskuudessa. Esimerkkinä 
voidaan mainita, että työkavereihin luotti valvontahenkilöstöstä 80 prosenttia, 
muusta henkilöstöstä 79 prosenttia. Valvontahenkilöstöstä 68 prosenttia tunsi 
työtovereiden kunnioittavan heitä, muusta henkilöstöstä vastaava osuus oli 60 
prosenttia. 

Kuten kyselyssä myös haastatteluissa suhteita työtovereihin luonnehdittiin pää-
osin myönteisiksi, kun niitä tarkasteltiin yleisellä, jokapäiväisen vuorovaikutuk-
sen ja kanssakäymisen tasolla. No sanotaan tietysti päivää ja tervehditään et 
meillä on välillä kahvipöydässä hyvinkin hulvatonta ja joskus on sit vähän hiljai-
sempia päiviä, et se riippuu aina vähän siitä ketä on töissä. Näin kuvasi kuntou-
tushenkilöstön edustaja (h15) kanssakäymistään valvontahenkilöstön kanssa. 

Vastaavanalaisia kuvauksia oli muissakin haastatteluissa. Eri henkilöstöryhmi-
en välistä kanssakäymistä varsinkin pienemmissä laitoksissa saatettiin kuvata 
hyvinkin välittömäksi seuraavasti (h11): 

Täällä tuo on vuorovaikutus tosi hyvä kun täällä on pienempi porukka 
niin kaikki mahtuu tuohon. Hirveesti kysellään toisilta ja uskalletaan tulla 
toisten luo, et kauheesti ei ole ollut tämmöisiä riitoja tai muita. 
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Kuva muuttuu kuitenkin monisärmäisemmäksi, kun suhteita kuvataan amma-
tillisella tasolla ja eri tyyppisillä osastoilla. Kriminologisessa kirjallisuudessa 
henkilöstön välisiä suhteita vankiloissa tarkastellaan organisaatiokulttuuriin liit-
tyvänä piirteenä. Kulttuuri ei ole tässä mielessä kuitenkaan yhtenäinen koko-
naisuus vaan eri henkilöstöryhmien ”alakulttuurien” muodostama kokonai-
suus, joista jonkun ryhmän alakulttuuri voi muodostua muita hallitsevammaksi 
johtuen tämän ryhmän keskeisestä asemasta vankilassa. (Liebling ym. 2011, 
3-11). Turvallisuushenkilöstön alakulttuurin hallitsevuus on alusta lähtien hy-
väksytty sosiaalisena tosiasiana juuri siksi, että vankiloiden toiminnassa tur-
vallisuus ja kontrolli ovat aina olleet keskiössä. Kuntoutushenkilöstön alakult-
tuuri on toinen vankiloiden toimintaan yhä merkittävämmällä tavalla vaikuttava 
mutta samalla kiistanalainen tekijä. (Tait 2011) 

Turvallisuushenkilöstö on kuvattu totuttuja työtapojaan akateemisesti koulutet-
tua naisvaltaista kuntoutushenkilöstöä vastaan puolustavana miehisenä am-
mattikuntana, joka on tottunut työskentelemään kurinalaisissa, sotilaallista jär-
jestystä ja hierarkiaa muistuttavissa ympäristöissä. (Liebling ym. 2011, 3-4). 
Kuntoutushenkilöstö on esitetty tälle vastakkaisena, liian vähäiselle kurille ja 
kontrollille pohjautuvan työkulttuurina, joka saattaa jopa joissain tilanteissa 
olla vahingollista vankiloiden keskeisen turvallisuustehtävän kannalta. Näiden 
kahden alakulttuurin välistä vastakkaisuutta on jo pitkään pyritty hälventä-
mään monipuolistamalla turvallisuus- ja kuntoutushenkilöstön roolit perinteisiä 
”avaimen kääntäjän ja ”sosiaalitädin” (vrt. ”turnkeys” and ”care bears”) roole-
ja laajemmiksi työnkuviksi, jotka sulauttavat itseensä sekä turvallisuuden että 
kuntoutuksen (Tait 2008). 

Edellä kuvattu kulttuurinen eriytyminen josta käsin toisten työtä arvioitiin ste-
reotyyppisin käsittein heijastui myös tämän tutkimuksen haastatteluissa. Tästä 
todisteena on seuraavan valvontahenkilöstön edustajan (h11) haastattelu:

Perinteisesti täällä on varmaan ollut aika tiukka sektorijako, ainakin siltä 
se on itsestä tuntunut kun tänne on töihin tullut, että jotenkin kauheasti 
kaikki ne sektorit pitää kiinni siitä omasta, että tämä on mun vanki ja me 
tehdään näin. 

Kulttuurisesta eriytymisestä johtuvia jännitteitä ja niihin liittyviä epäluuloja ja 
yksinkertaistuksia toisten työstä kuvattiinkin yleisimmin juuri valvonta- ja kun-
toutushenkilöstön haastatteluissa. Ehkä jonkinnäköistä kilpailua siitä että kuka 
tekee oikeaa työtä, arveli valvontahenkilöstöä edustava haastateltava (h11) 
syyksi näille jännitteille ja yksinkertaistuksille.

Tästä johtui hänen mukaansa myös vieläkin vallalla oleva lokerointitapa, jossa 
vartijat on omana ryhmänään ja sitten tää muu henkilöstö omanaan. Haasta-
teltava toteaa kuitenkin tilanteen olevan murroksessa. Koko ajan on kuitenkin 
enemmän ja enemmän sellaisii jotka sulautuu tähän alaan uudella tavalla. 
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Tällä hän halusi tähdentää, että valvontahenkilöstönkin keskuudessa on vähi-
tellen alettu omaksua moniammatillisempi työote, joiden eroa hän kuvasi pe-
rinteiseen valvontahenkilöstöön seuraavasti: 

On tämmösii monikätisii, jos niin voi sanoa, monikätisii vartijoita, jotka 
tekeekin kaikkea, mutt sitt on näitä jämptejä, jotka tekee vain just sen, 
ett mä oon tullu tänne vartijaksi mä hoidan tään homman, en tee mitään 
muuta.

Myös perinteiseen sektoriajatteluun tottuneiden joukossa oli sellaisia, jotka nä-
kivät yhteistyön tiivistymisen muiden ryhmien kanssa ilmaantumassa olevana 
mahdollisuutena. Tämä ilmenee hyvin esimerkiksi seuraavasta työtoiminnan 
edustajan haastattelusta (h10): 

Meit oli kolme työnjohtajaa tuolla hallissa pihan perällä, siellä me oltiin 
aamusta iltaa omissa oloissamme, juotiin kahvit yhdessä ja syötiin yh-
dessä, ja tehtiin töitä yhdessä ja oikeastaan ei ollut mitään tekemistä 
tään muun laitoksen kanssa. Ja tottakai jos sä eristäydyt jostakin, niin 
tottakai sä rupeet miettimään, mitä ne puhuu meistä. Kyllä siinä tulee 
vähän sellainen vainoharhainen fiilis, ei meistä varmaan kukaan puhu-
nut pahaa täällä, mutt me omissa pienissä ympyröissä – varmaan meitä 
nyt jostain arvostellaan.

Lisääntynyt yhteistyö haastateltavan mukaan on vaikuttanut henkilöstösuhtei-
den parantumiseen niihin liittyvien harhakäsitysten häivyttyä: 

Nyt on vähän ehkä pystynyt mielipidettä muuttamaan siinä, kun mä olen 
esimerkiksi joutunut tekemiseen sosiaalipuolen ja vartijapuolen henki-
löiden kanssa. Olen huomannut että nekin on samanlaisia ihmisiä kuin 
työtoiminnan.

Tämä oli auttanut haastateltavaa löytämään myös monia yhtäläisyyksiä oman 
toimintansa sekä kuntoutustoiminnan välillä tavalla, jolla on yhtymäkohtia 
myös edellä mainittuun sosiaalisen mallintamisen työotteeseen kuten seuraa-
vasta katkelmasta ilmenee (vrt. Trotter 2009): 

Ehkä siin on just se avoimuus miten ne kohtelee vankia ja rohkaisee, et 
mullahan on kans tää, et jos vanki onnistuu jossain työtehtävässä, niin 
mä rohkasen sitä ja jos se joskus ei osaa tai ei jaksa niin mä sanon sille 
et sähän selvisit tästä edelliselläkin kerralla. Et tavallaan mä pyrin sitä 
siin työssä vahvistamaan samalla tavalla ku nuo (kuntoutushenkilöstö) 
tekee tuolla.

Muutoksista huolimatta henkilöstöryhmät olivat kuitenkin edelleen säilyttäneet 
oman erityisyytensä ja halusivat myös pitäytyä viiteryhmässään varsinkin sil-
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loin, kun kyseessä olivat henkilöstöryhmän ydinosaamiseen kuuluvat asiat. 
Oma alakulttuuri toimi tällaisissa tilanteissa tavalla, johon kulttuurin ulkopuoli-
set eivät kyenneet. 

No oman sektorin sisällä se yhteistyö on ihan hyvä, et sosiaalityönteki-
jän kanssa just puhuttiin täss joku aika sitten, että paljon tehdään tiimi-
työtä ja me koetaan se hyväksi ja pystytään jakamaan työtehtäviä ja 
keskustelemaan niistä että toinen toistaan tukien pystytään tekemään 
sitä kauhean hyvin. (h14)

Suhde Rikosseuraamuslaitokseen 
Suhteita Rikosseuraamuslaitokseen mitattiin viiden eri väittämän avulla

Rikosseuraamuslaitos arvostaa minua henkilökunnan jäsenenä ..........  ,841**
Rikosseuraamuslaitos kohtelee minua reilusti .......................................  ,828**
Luotan Rikosseuraamuslaitokseen ........................................................  ,803**
Tunnen samaistuvani Rikosseuraamuslaitoksen päämääriin ................  ,795**
Minuun luotetaan Rikosseuraamuslaitoksessa ......................................  ,734**

Omaa suhdetta Rikosseuraamuslaitokseen arvioitiin melko kielteisesti useim-
pien väittämien kohdalla. Rikosseuraamuslaitokseen ei juurikaan luotettu (ka. 
= 2,6). Vain 24 prosenttia vastaajista oli väitteen kanssa samaa mieltä. Peräti 
46 prosenttia oli eri mieltä. Erityisesti valvontahenkilöstö koki epäluottamusta 
Rikosseuraamuslaitosta kohtaan. Valvontahenkilöstöstä Rikosseuraamuslai-
tokseen luotti 15 prosenttia ja epäluottamusta koki 62 prosenttia. Merkillepan-
tavaa oli että luottamus jäi kaikissa vankiloissa alle kolmen keskiarvon. Rikos-
seuraamuslaitoksen ei koettu kohtelevan henkilöstöä kovinkaan reilusti (ka. = 
2,9) eikä myöskään arvostavan vastaajia henkilökunnan jäsenenä (ka. = 2,9). 
Samaistuminen Rikosseuraamuslaitoksen päämääriin (ka. = 3,0) vaihteli van-
kiloittain: Haminan (ka. = 3,4) ja Huittisten (ka. = 3,1) vankiloissa päämääriin 
luotettiin keskimääräistä useammin; Köyliön (ka. = 2,9) ja Keravan (ka. = 2,8) 
vankiloissa luottamus jäi keskimääräistä pienemmäksi. Toisaalta kaikissa van-
kiloissa kuitenkin koettiin, että heihin luotettiin Rikosseuraamuslaitoksessa (ka. 
= 3,3). Luottamus oli yksipuolista. 

Suhde vankilan johtoon 
Omaa suhdetta vankilan johtoon mitattiin yhdeksän väittämän avulla.

Tämän vankilan johto on pätevä ............................................................  ,895**
Luotan tämän vankilan johtoon ..............................................................  ,861**
Vankilan johtaja välittää henkilökunnan 
hyvinvoinnista tässä vankilassa .............................................................  ,836**
Tunnen lojaalisuutta tämän vankilan johtajaa kohtaan ..........................  ,826**
Vankilalla on nykyisiä tarpeita ajatellen oikea johtaja ............................  ,812**
Näen vankilan johtoa usein tässä vankilassa ........................................  ,613**
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Luotan tässä vankilassa käytössä olevaan 
palkkauksen suoritusarviointiin ............................................................... ,582**
Toisinaan vankilan johto ei pysty tukemaan henkilökuntaa toimimaan 
vankien kanssa ......................................................................................  ,554**
Yritän olla sekaantumatta liiaksi vankilan johtajan 
tapaan johtaa tätä vankilaa ...................................................................  ,286**

Suhdetta vankilan johtoon mittaavat väittämät painottuivat myös kielteisesti. 
Keskimääräistä useampi (ka. = 2,8) ilmoitti ettei luottanut vankilan johtoon. 
Vankilan johtoa nähtiin harvoin päivittäisessä työssä (ka. = 2,8). Johtoa ei 
myöskään pidetty kovin pätevänä (ka. = 2,8) eikä sen tukeen luotettu (ka. = 
2,7). Henkilöstö suhtautui myös kriittisesti johdon kykyyn huolehtia henkilöstön 
hyvinvoinnista (ka. = 2,9) Arveltiin jopa että vankilan nykyisiä tarpeita ajatellen 
vankilalla ei ollut oikeaa johtajaa (ka. = 2,7). 

Kritiikistä huolimatta moni (42 %) tunsi lojaalisuutta vankilan johtajaa kohtaan 
(ka. = 3,1). Epälojaalisuutta koki toki myös moni (30 %). Kaksi vastaajaa kol-
mesta (65 %) halusi kuitenkin olla sekaantumatta liiaksi vankilan johtajan ta-
paan johtaa vankilaa (ka. = 3,8). Tyytymättömimpiä vankilan johtoon oltiin Ou-
lun ja Satakunnan vankilassa. Toisaalta huomattavaa on, että Haminan 
vankilassa henkilöstö oli hyvin tyytyväistä johtoon. Väittämien keskiarvo vaih-
teli Haminassa 3,5-4,1 välillä. Valvontahenkilöstö suhtautui kriittisemmin van-
kilan johtoon kuin muu henkilöstö. Esimerkiksi vankilan johdon tukeen työs-
sään luotti 28 prosenttia valvontahenkilöstöstä ja 42 prosenttia muusta 
henkilöstöstä. Epäluottamusta koki 39 prosenttia valvontahenkilöstä ja 26 pro-
senttia muusta henkilöstöstä.

vankilan johdon suhtautuminen henkilöstöön
Johdon suhteen luonnetta henkilöstöön mitattiin seuraavien väitteiden avulla:

Tunnen vankilan johdon kunnioittavan minua tässä vankilassa ............  ,918**
Vankilan johto arvostaa minua henkilökunnan 
jäsenenä tässä vankilassa .....................................................................  ,897**
Tunnen saavani tukea vankilan johdolta työssäni tässä vankilassa ....... ,887**
Tämän vankilan johto kohtelee minua reilusti ........................................  ,882**
Vankilan johto luottaa minuun ................................................................. ,869**
Minulla on hyvät suhteet tämän vankilan johtoon ..................................  ,869**
Minun on helppo lähestyä vankilan johtoa halutessani keskustella 
jostain asiasta ........................................................................................  ,759**

Paradoksaalista kyllä henkilöstö arvioi johdon suhdetta itseensä myöntei-
semmin useimpien niiden  väittämien kohdalla joissa oma suhde johtoon oli 
määritelty kielteisemmin. Henkilökohtaisia  suhteita johtoon arvioitiin pää-
asiassa hyviksi (ka. = 3,4). Johdon uskottiin luottavan (ka. = 3,5), kunnioit-
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tavan (ka. = 3,1) ja arvostavan henkilöstöä (ka. = 3,3). Vankilan johtoa pi-
dettiin helposti lähestyttävänä (ka. = 3,5) ja henkilöstöä reilusti kohtelevana 
(ka. = 3,1). Toisaalta kritiikkiä esitettiin siitä, ettei vankilan johto ei riittävästi 
tukenut vastaajia työssä (ka. = 2,9). Haminan vankila erottui muista vanki-
loista siten, että siellä henkilöstö oli erittäin tyytyväistä vankilan johdon suh-
tautumiseen (ka. = 3,9-4,5). Tyytymättömimpiä oltiin Oulun vankilassa (ka. 
= 2,6-3,3).

Haastatteluista ei noussut mitään selkeän mustavalkoista kuvaa suhteesta 
johtoon vaikka yleisasennetta voikin kuvata varaukselliseksi ja osin jopa kiel-
teiseksi. Liebling ja Price  (2011, 36) näkevät henkilöstön tyytymättömyyden 
ylempään johtoon sekä keskusvirastoon olevan  sisäänrakennettuna henkilös-
tön alakulttuureihin. Tällainen henkilöstökulttuureihin kiinnittynyt tyytymättö-
myys tuli selkeästi esiin myös haastatteluissa ja kohdistui johtoon samantapai-
sin stereotyyppisin arvioin joita Liebling ja Price (mt) olivat havainneet. 

Liebling ym. (2011, 196-197) totesivat henkilökunnan käyttävän samantapai-
sia stereotypioita arvioidessaan johtoa kuin vartijat ja vangit käyttivät toisis-
taan. Johtoa saatettiin arvostella päivittäisestä työstä vetäytymisestä ja etäi-
syydestä. Valvontahenkilöstön haastattelussa korostui  ”todellisuuden 
johtajuuden” tarve eli johdolta toivottiin läsnäoloa ja näkyvyyttä osastoilla sekä  
sitoutumista päivittäiseen työhön muutenkin. (kts myös Liebling 2004, 414) 
Johdon toivottiin myös huomioivan henkilöstön eikä pelkästään keskushallin-
non näkemyksiä toiminnan suunnittelussa. Käytännössä johdon arvioitiin kui-
tenkin myötäilevän keskushallinnon eikä henkilöstön näkemyksiä toiminnassa 
eli johto toimi kyllä -miehen tavoin vaikka sen oli toivottu pitävän henkilökun-
nan puolta. Muita johdolta toivottuja ominaisuuksia olivat kyky vastuun ottami-
seen sekä työntekijöiden tukeminen vankeja koskevissa asioissa. Tässäkin 
suhteessa johdon arveltiin olevan enemmän vankien kuin työntekijöiden puo-
lella. (Liebling ym. 2011, 198) 

Tämän tapaisia yksinkertaistavia arvioita johdosta esitettiin siis myös haastat-
teluissa. Erityisesti valvontahenkilöstön haastatteluissa kaivattiin voimakasta 
ja karismaattista johtajaa, joka ei kuitenkaan saanut olla armeijamaisen ko-
mentava käskyttäjä: Auktoriteettia ei huutamalla saa. Näitä on nähty näitä joh-
tajia, jotka yrittää huutamalla. Sillä ei saa kun pään punaseks ja alaiset nauraa, 
luonnehti valvontahenkilöstön edustaja (h7) kielteisenä pitämäänsä johtaja-
tyyppiä. 

Huutavan johtajan sijaan haluttiin keskustelevampaa mutta samalla kuitenkin 
päätöksiin kykenevää. Useissa haastatteluissa selkeästi esiin noussut ongel-
ma olikin epäluottamus johdon kykyyn ottaa vastuuta päätöksistä eli haastat-
teluissa peräänkuulutettiin vahvempaa johtajuutta juuri tässä mielessä. Jotkut 
haastateltavat olivat kokeneet vankilan johdon tässä asiassa heikoksi, vaikka 
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johtajaan muuten luotettiinkin kuten seuraavassa haastattelukatkelmassa 
(h10) todetaan: 

Tähän täytyy sanoa että kyllä mä luotan vankilan johtoon. Se on vaan 
sellainen johto, joka ei tee yhtään päätöstä kysymättä jostain muualta. 
Varmistamalla omaa selustaansa.

Johto toimi joidenkin haastateltavien mukaan henkilökunnalle samantapaise-
na turhautumien purkamiskanavana kuin henkilökunta vangeille. Tässä tapa-
uksessa johtajan vaikeutta toteuttaa kaikkia miellyttäviä päätöksiä oikeuden-
mukaisuusnäkökulmasta ymmärrettiin johtajan näkökulmasta. Johtajan nähtiin 
asemansa takia olevan puun ja kuoren välissä yrittäessään yhteen sovittaa 
keskushallinnon tavoitteita henkilöstön eriäviin näkemyksiin: 

Et jos aatellaan johtajaa, apulaisjohtajaa, niin tottakai kyllä mä sen ym-
märrän tietyllä tavalla, että mitä enemmän duunaritasolla niin helposti 
johtajia, esimiehiä arvostellaan, kun ne tekee tommosia päätöksiä. Vä-
hän niin kuin pikkulapsi osaa sanoa paska paska paska, mut mikä on 
se vastaehdotus? (h6)

Johtoa moitittiin joissain haastatteluissa myös epälojaaliudesta työntekijöitä koh-
taan. Tällaisia tapauksia oli useita. Ne liittyivät yleensä tilanteisiin, joissa johto oli 
tehnyt työntekijän kannasta poikkeavan päätöksen vankia koskevassa asiassa. 
Tällaiset tilanteissa henkilökunta koki johdon päätöksen osoittavan paitsi epälo-
jaaliutta myös vähäistä arvostusta työntekijöiden ammattitaitoa kohtaan varsinkin 
sellaisissa tilanteissa, joissa työntekijän arvovaltaa suhteessa vankiin kyseen-
alaistettiin niin kuin seuraavassa haastattelukatkelmassa (h14) kuvataan: 

Me on voitu lausua, että ei puolleta poistumislupaa näistä ja näistä syis-
tä. Sitten sieltä tulee mies (vanki) voitonriemuisena lapun (poistumislu-
van) kans ja sanoo; mähän lähden lomalle, ku mä kävin johtajalla. Siin 
tulee vähän semmonen olo, että ei ole todellista, että siinä tuntee ittensä 
naurettavaksi vangin silmissäkin. Ne kun osaavat sitten tämän voiton-
riemuisen tanssin siinä esittää. 

Vaikka johto arvosteltiinkin etäisyydestä työntekijöiden arkeen eivät kaikki 
nähneet tätä pelkästään kielteisenä. Etäältä tapahtuvaa johtamista arvostivat 
jotkut itsenäiseen työskentelyyn tottuneet kuntoutuspuolen työntekijät. He nä-
kivät tämän oman työnsä arvostuksena ja luottamuksen osoituksena heidän 
ammattitaidolleen: 

Tosin tässä vankilassa on tällä hetkellä se tilanne, että mä en oikeasti 
muista, koska meillä olisi johtajat olleet fyysisesti paikalla viimeksi ehkä 
apulaisjohtaja. Kyllähän siinä sekin puoli on ehkä, että meihin luotetaan, 
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että tavallaan se, mikä täällä pitää tehdä asiakkaan kanssa, vangin 
kanssa lähityössä, että se tulee hoidettua. Koska kyllä näkisin aika pit-
källe johtajan roolin tämän kokoisessa laitoksessa, niin hallinnollisena 
johtamisena. (h15)

Vankilan johtoa enemmän arvosteltiin kuitenkin keskushallintoa, jonka nähtiin 
etääntyneen useissa suhteissa vankiloiden arkityöstä ja toimivan tällä tavalla 
myös enemmän työntekijöiden etuja vastaan kuin työntekijöitä tukien. Erityisen 
kriittisesti keskushallintoon suhtautuivat valvontahenkilöstön edustajat, joiden 
mielestä heidät oli unohdettu rikosseuraamusalaa koskevissa uudistuksissa 
kuntoutusajattelun kustannuksella: 

Omassa ammattiryhmässäni, jos puhutaan valvonnasta, niin kyllähän 
me itse arvostetaan omaa työtämme tosi paljon ja tiedetään että ollaan 
tärkeitä. Mutta ylhäältä päin tuleva arvostus on meidän mielestä kyllä 
välillä jopa ala-arvoista. Tuntu, että kaikki muu paitsi tämä valvonta on 
tärkeät ja kuitenkin sitä tarvitaan ja silloin kun tarvitaan vartijoita sitä 
tuskin tekee sosiaalityöntekijä tai päihdeohjaaja. (h11)

Liebling ja Price (2011, 3) toteavat, kuinka vartijat tunsivat leimaantuneensa 
keskushallinnon silmissä kaiken edistyksellisenä pidetyn kuntoutustyön vas-
tustajiksi englantilaisissa vankiloissa. Samanlaisia tuntoja esittivät myös 
useimmat tähän tutkimukseen haastatellut valvonnan työntekijät. Useimpien 
suhdetta keskushallintoon sävytti sen kaikissa ulottuvuuksissa tämä perusta-
vaa laatua oleva epäkohta kuten seuraavasta valvontahenkilöstön haastatte-
lusta (h6) ilmenee: 

Kyllä mä uskon että vankilan oma johto arvostaa tätä valvontaa. Mä 
luulen, että tämä valvonnan heikko arvostus tulee kyllä tuolta ylempää, 
Rikosseuraamuslaitoksesta. Siellä ei varmasti vartiointihenkilöstöä ar-
vosteta ollenkaan. Ne on esimerkiksi ne pääjohtajan lausunnot, että hän 
ei koe tätä turvallisuusalaksi. 

Jotkut lähiesimiestehtävissä samoin kuin kuntoutuksessa toimivat näkivät kes-
kushallinnon kuitenkin myönteisessä valossa. Keskushallinto pidettiin haastat-
teluissa jopa omaa työtä välittömästi tukeva ja tällä tavalla myös omaa ammat-
titaitoa arvostavana kuten seuraavista katkelmista ilmenee:

Mä käyn siellä silloin kun tarvitaan tai pyydetään apua joihinkin juttuihin. 
Ei ne pyytäis jos ne ei tietäisi että multa kannattaa kysyä jotain (h11)

No Rikosseuraamuslaitoksen ansiostahan meillä on toiminta on, että 
sieltähän se hyväksyntä tulee. Että sieltähän ainakin edellytykset toimin-
nalle on annettu ja nähdään sillä lailla tärkeänä tämä työ. (h9)
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3.3.4 Toiminnallisuus

vankien tukeminen 
Vankien tukemista mittaavien väittämien avulla kartoitettiin henkilökunnan 
suhtautumista kuntoutuksellisiin työmuotoihin. 

Vankien tukeminen on tärkeä osa työtäni ..............................................  ,815**
On tärkeää olla kiinnostunut vangeista ja heidän ongelmistaan ...........  ,802**
Nautin auttaessani vankeja työskentelemään
kohti asetettuja tavoitteita ......................................................................  ,709**
Vartijoiden tulisi olla mukana ohjelmatoiminnassa ................................. ,668**
Toisinaan minun pitäisi olla vankien asiamies ........................................ ,570**
Tunnen itseni usein epävarmaksi siitä, kuinka voisin tukea vankeja ja 
siksi vältän sitä ......................................................................................  ,218**

Tukemista pidettiin yleensä tärkeänä osana kaikkea työtä (ka. = 3,5). Henki-
lökunta tunsi itsensä myös varmaksi siitä kuinka vankeja tulisi käytännössä 
tukea eikä pyrkinyt välttelemään tehtäviä joihin sisältyi erilaisia tukimuotoja 
(ka. = 4,0). Tärkeänä pidettiin myös sitä että on kiinnostunut vangeista ja 
heidän ongelmistaan (ka. = 3,3). Henkilöstö ilmoitti myös nauttivansa autta-
essaan vankeja työskentelemään rangaistusajan tavoitteiden mukaisesti 
(ka.3,3). 

Neljä vastaajaa kymmenestä (40 %) katsoi, että vartijoiden tulisi olla mukana 
ohjelmatyössä (ka. = 3,2). Valvontahenkilöstöstä 27 prosenttia vastasi, että 
vartijoiden tulisi olla ohjelmatoiminnassa. Yli kolmannes (36 %) oli asiasta eri 
mieltä. Muusta henkilöstöstä yli puolet (56 %) katsoi, että vartijoiden tulisi 
olla valvontatyössä. Vain joka yhdeksäs (11 %) oli asiasta eri mieltä. Vanki-
loiden välillä eroja ei juurikaan ollut. Ainoastaan Oulun vankilassa oltiin vara-
uksellisia siihen, että vartijoiden tulisi olla mukana ohjelmatoiminnassa (ka. = 
2,8).

Paneutuminen ja välittäminen 
Henkilöstön paneutuneisuutta ja välittämistä mitattiin seuraavien kahdeksan 
väittämän avulla:

Olen valmis tekemään enemmän kuin minulta vaaditaan 
koska välitän vangeista .........................................................................  ,809**
Ajan myötä opit pitämään useimmista vangeista täällä ........................  ,699**
On tärkeää tuntea myötätuntoa vankeja kohtaan ..................................  ,698**
Useimmat vangeista ovat kuntoutettavissa ...........................................  ,674**
Mielekkäintä on työ johon sisältyy kontakteja 
(lähityötä) vankien kanssa .....................................................................  ,664**
Useimmat vangeista ovat kunnon ihmisiä .............................................  ,648**
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Yritän saavuttaa vankien luottamuksen .................................................  ,635**
Vangit tulevat luokseni ongelmineen koska 
tietävät minun selvittävän ne .................................................................  ,463**

Vastauksista päätellen henkilöstöä voi pitää vankien asioihin paneutuvana ja 
vangeista välittävänä. Henkilöstö yritti kaikissa vankiloissa saavuttaa vankien 
luottamuksen (ka. = 3,5). Tunteen arveltiin olevan molemminpuolinen siten, 
että vankien uskottiin myös luottavan henkilöstöön ja tulevan henkilöstön luok-
se ongelmineen siksi koska tietävät henkilökunnan pyrkivän selvittämään on-
gelmat (ka. = 3,5). Henkilökunta oli myös kaikissa vankiloissa sitä mieltä, että 
mielekkäintä on työ johon sisältyy kontakteja (lähityötä) vankien kanssa (ka. = 
3,3).

Toisaalta henkilökunnan kokonaiskuva vangeista ei ollut kovinkaan optimisti-
nen. Väittämästä ”Useimmat vangeista ovat kunnon ihmisiä” oltiin useimmissa 
tapauksissa eri mieltä (ka. = 2,4). Katsottiin, ettei ajankaan myötä vangeista 
opittu pitämään (ka. = 2,5) eikä koettu työssä tärkeäksi kokea myötätuntoa 
vankeja kohtaan (ka. = 2,8). Väittämää ”Olen valmis tekemään enemmän kuin 
minulta vaaditaan koska välitän vangeista” (ka. = 2,7) ei allekirjoitettu. Toisaal-
ta muissa vankiloissa Oulun vankilaa lukuun ottamatta (ka. = 2,6) uskottiin, 
että useimmat vangeista ovat kuntoutettavissa (ka. = 3,0) Väittämään uskottiin 
enemmän avovankiloissa kuin suljetuissa vankiloissa. 

Haastateltavat erosivat suhtautumisessaan vankien tukemiseen ja kuntoutta-
miseen sekä tähän liittyen siihen, miten paneutuva ja myötätuntoinen vankien 
kanssa voi olla. Useimmat haastateltavista olivat periaatteessa yhtä mieltä tä-
män ns. pehmeämmän puolen tärkeydestä vankiloissa. Se miten paljon sitä 
haluttiin ja voitiin toteuttaa omassa työssä vaihteli yksilöittäin. 

Valvontahenkilöstön haastateltavissa oli kuitenkin selkeästi eniten niitä, jotka 
halusivat tässä ulottuvuudessa pitää selkeän rajan kuntoutus- ja turvallisuus-
työn välillä nähden valvontayön ennen kaikkea järjestyksen ulottuvuudesta. 
Kyllä se vartijan työ taas on enempi sitä, että pitää huolehtia järjestyksestä ja 
turvallisuudesta, kuvasi valvontahenkilöstön haastateltava (h9) rooliaan suh-
teessa kuntoutukseen. 

Meillä on kuntoutusta varten niin näitä ohjaajia ja muita. Toki vartijakin 
voi olla mukana, mutta sen pitää olla vähän sivummassa, se ei voi olla 
niin läheinen kuin joku ohjaaja.

Kuntoutuksen merkitys toki tunnustettiin kuten edellisestä haastattelusta ilme-
nee. Sitä ei sen luonteen vuoksi kuitenkaan pidetty valvontaan sopivana mm. 
seuraavista sysitä: 



124 125

Ei saa olla liian läheinen vangin kanssa, mikä mun mielestä osalla on 
ehkä meidänkin toimipisteessä ongelma, että tulee liian läheiseksi van-
gin kanssa niin sitte se perustyö kärsii. 

Valvontatyön haastatteluissa kuntoutustyö miellettiin juuri tällaiseksi liian lähei-
seksi työskentelyksi, jonka katsottiin olevan ristiriidassa järjestyksen ja turval-
lisuuden ylläpidon vaatiman ”objektiivisen tiukkuuden” kanssa, jota kuvataan 
seuraavassa tarkemmin (h5): 

Tämmöinen mahdollisuushan on, että kun työskentelee liian kauan yh-
den vangin kanssa niin kuin tuolla kuntoutuspuolella tehdään, niin siinä 
vähän lähtee se ajatus karkaamaan sen vangin matkaan. Että vaikka 
kuntoutetaankin niin pitää kuitenkin samalla joitain asioita vaatiakin niil-
tä. Siinä on vaikeampi jos on liian läheinen niin puuttua joihinkin asioi-
hin.

Näkemyksen valvontatyöstä vankeuden kovan ytimen toteuttajana jakoivat eri 
painotuksin myös muut valvontatyössä olevat. No ei sitä saa liian empaattinen 
olla, sitä pitää ajatella järjellä niitä asioita eikä tunteella, perusteli valvontahen-
kilöstön esimiestehtävissä toimiva haasteltava (h11) valvonnan yleisperiaatet-
ta empaattisuuden asteesta valvontatyössä.

Tämä periaate ei kuitenkaan tarkoittanut sitä etteikö vankien tilannetta olisi 
voitu huomioida empaattisuutta välillä ”vilauttaen”, kuten sitä seuraavassa ku-
vataan: 

Mä oon kyllä empaattinen tossa välillä. Kyll mä yritän sillain että jos esi-
merkiksi vangille tulee lapset niin eihän ne syypäitä ole tähän touhun, 
niin niiden kanssa voi olla ihan eri tavalla niinku lasten kanssa yleensä 
ollaan ja sillä tavoin tehdä se tilanne miellyttävämmäksi kaikille.

Valvontayö nähtiinkin valvontahenkilöstön näkökulmasta enemmän kuntoutus-
työtä täydentävänä ja sinne ohjaavana kuin siinä varsinaisesti mukana oleva-
na ja sen työtapoja ja menetelmiä soveltavana samalla tavalla kuin esimerkik-
si Tait (2008) näkee vartijatyön kehittyneen ”avaimen kääntäjän roolista 
enemmän auttajan ja huolehtijan rooliin” (from turn key to care bear). Haasta-
teltavat eivät silti halunneet pelkistää itseään pelkiksi avaimen kääntäjiksikään 
vaan enemmänkin organisoijiksi, joiden työssä oli myös palveluohjauksen piir-
teitä kuten sitä seuraavassa haastattelukatkelmassa (h8) kuvataan: 

Elikkä kyllähän me tuolla meidän osastolla aika paljon tehdään heidän 
eteen, koska niin paljon autetaan heitä siinä näkemään niitä asioita, mit-
kä on johtanut tämmöiseen elämäntilanteeseen ja tota noin niin sen 
muutoksen tekemisessä yleisesti, että tulisi raittiiksi ja päihteettömäksi 
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ja rikoksettomaksi. Mutta tietysti on asioita. mitkä kuuluu tietylle sekto-
reille tai henkilöille, joku asia on semmonen, mikä on sosiaalityöntekijän 
tai joku on psykologin asia tai tään talon päihdeohjaajan asia tai muuta, 
että tällä puolella en tällä hetkellä muuta kuin neuvon oikeeseen paik-
kaan, jos kysytään jotakin tai ilmoitan päivystykseen tai jotain muuta.

Palveluohjaajan roolia ei valvontahenkilöstön haastatteluissa haluttu kuiten-
kaan laajentaa vankien asiamiehenä toimimiseksi Mä teen raamien mukaan 
mitä on, kuvasi edellä esiintynyt haastateltava (h8) valmiuttaan vankien asioi-
den ajamiseen. 

Ne on ne lupa-asiat mun työssä ja totta kai sitä joskus jotain yksityisiäkin 
asioita, missä ne tarvii apua mutta kyllä tää raamissa pysyy aina, että 
lähteekö sitä auttamaan vai ei, ja millä lailla toteuttaa.

Muiden henkilöstöryhmien haastattelussa suhtautuminen pehmeämmän puo-
len työhön vaihteli. Terveydenhuollon haastateltavat pyrkivät valvontahenki-
löstön tavoin rajaamaan työnsä pehmeämmän puolen koskemaan lähinnä 
terveydenhuoltoon liittyviä asioita: Mä oon sairaanhoitajan tehtävissä vankilan 
poliklinikalla. Se kattaa tään poliklinikkatoiminnan, lääkehoidon. Se raamittaa 
sen hyvin selvästi, tiivisti terveydenhuollon edustaja (h2) sen mihin hänen ym-
märryksensä vangin asioissa loppui ja mitkä hänen mahdollisuutensa tai mo-
tivaationsa olivat hoitaa kuntoutukseen liittyviä tehtäviä. 

Sama ammatillisen etäinen asenne ulotettiin terveydenhuollon haastatteluissa 
koskemaan myös sitä, miten ymmärtäväisesti ja empaattisesti vankiin tuli suh-
tautua erilaisissa ongelmatilanteissa. Kyllähän se pidetään se ammattietäi-
syys, pidetään siinä, ehkä nyt ei kuitenkaan lähdetä niinku liikaa siihen, men-
nä ehkä minkään empatian puolelle. Kyl se on se potilas-hoitaja, se mikä siinä 
on, kyllä se ihan ammatillista on määritteli terveydenhuollon edustaja (h4) ym-
märryksenä rajoja suhteessa vankiin. Kyllä me tietysti katotaan jos joku on 
esim. ahdistuneen näköinen, niin saatetaan kysyä onko siviilissä jotain ongel-
maa, ja sitten sitä kautta se keskustelu kääntyy jonnekkin ei-ehkä-niin-tervey-
denhoitoalalle, mutta kyllä sekin nyt yritetään pitää siinä, että silloin kun tul-
laan sairaanhoitajan vastaanotolle, et se keskustelu pysyy siinä minkä takia 
sitä terveydenhuoltoon ollaan tultu, tarkensi hän toimintatapojaan todeten vie-
lä että; 

Kyllähän meille tullaan tonne puhumaan oikeestaan kaikennäköistä on-
gelmaa. Tuodaan jotain semmosta asiaa mikä kuuluis sosiaalityönteki-
jälle, joka kuuluis psykologille, tämmöstä näin. Me tietysti pyritään oh-
jaamaan siitä eteenpäin. Mut kyllä se lähinnä on sitä terveydenhoitoa, 
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se on sitä just kun on kaikennäköistä pientä vaivaa. Kyll se terveyden-
hoito on se, mistä ne tonne meille tullaan puhumaan. 

Työtoimintaa edustava haasteltava (h3) sen sijaan näki roolinsa omaa alaansa 
huomattavasti laajempana. He puhuu mulle semmosia asioita mitä varmaan, 
varmaan pastorille ja psykologille, sosiaalityöntekijöille, opoille nyt puhuu var-
maan tai samantyyppisesti, kuvasi hän ammatillista rooliaan, jonka hän itse 
näki lähes kaikkien vankilassa toimivien henkilöstöryhmien risteytymänä. Olen 
ollut vankien kans ulkopuolella tuolla retkellä ja muuta. Teen tämmösiä asioita 
mitä ei periaatteessa työnjohtajan toimenkuvaan kuulu, kuvasi hän käytännön 
toimintaansa vankien kanssa, joka lisäsi myös huomattavasti hänen työmää-
räänsä. Varmaan enemmän kuin keskivertotyönjohtaja teen, ehdottomasti. Mä 
uskon, että keskimäärin työnjohtaja ei tee niin paljon kuin mä, painotti hän 
paneutumistaan. 

Haastateltava kuvasikin itseään jossain määrin myös vankien asiamiehenä ta-
valla, jota muissa haastatteluissa ei ollut niin paljon. No, koska mä nään sen 
että se kuuluu mun tehtäviin ja niinkun virkamiehenä, perusteli hän asiamies-
rooliaan. Et kun mä muutenkin oon tuossa päätteen edessä niin multa se voi 
viedä viis-kymmenen minuuttia, muuten se vois viedä tunnin tai enemmänkin 
joltakin toiselta, tarkensi hän vielä toimintansa perusteita. 

Kuntoutusta edustavien haastatteluissa vankien tukeminen ja auttaminen sai 
ymmärrettävästi ehkä keskeisimmän roolin kuten seuraavassa haastattelukat-
kelmassa (h14) todetaan; 

Kaiken mahdollisen oon valmis tekemään sen vangin asioiden eteen. 

”Kaikki mahdollinen” tarkoittaa haastateltavan mukaan seuraavaa: 

Eli täähän tarkoittaa käytännössä sitä kuitenkin, että tähtäin on aina si-
viilissä. Mitä sulle tapahtuu siviilissä, miten voidaan siellä varmistaa, 
että tie ei tuo takaisin vankilaan? Mitä olet tehnyt tähän saakka, millaisia 
kokemuksia sulla on? Mistä kokisit, että sulle ois apua? Ja sen jälkeen 
sitten pyritään järjestämään tarvittava apu. 

Haastateltavan kuvauksessa vankilan kuntoutus- ja sosiaalityö saa ehkä muis-
ta henkilöstöryhmistä poiketen selkeimmin vankien asioiden ajamiseen moni-
puolisesti liittyvän roolin.

Jos puhutaan vaikka asuntoasioista, sulla on ulosotossa vuokravelkaa, 
niin et tule kyllä kaupungilta asuntoa saamaan. Ne hakemukset voidaan 
lähettää kuitenkin ja sitten ruvetaan miettimään niitä muita keinoja, mis-
tä sen asunnon vois saada muualta kuin kaupungilta? Omat rajat on 
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kyllä olemassa, että ihan kaikkeen ei pysty. Mutta kaikki se, mitä pystyy 
tekemään.

3.4  vankilaelämän laatu ulottuvuuksien  
tasolla eri vankiloissa

Tässä luvussa kuvataan yksittäisistä väittämistä muodostetuilla ulottuvuuksilla 
sitä, miten vankeuden laatu ilmeni eri vankiloissa. Jokaista ulottuvuutta testa-
taan tilastollisesti asteikon keskiarvoon. Jos keskiarvo on tilastollisesti merkit-
sevästi korkeampi kuin 3, niin tämä tarkoittaa sitä, että 95 prosentin todennä-
köisyydellä vastaajat ovat sitä mieltä, että asiat ovat hyvin tai melko hyvin. 
Vastaavasti keskiarvon ollessa merkitsevästi alle kolmen, vastaajat olivat tyy-
tymättömiä kyseiseen asiaan 95 prosentin todennäköisyydellä. Tilastolliseen 
merkitsevyyteen vaikuttuvat mm. vastaajien määrä ja vastausten jakautunei-
suus suhteessa keskiarvoon.

3.4.1 Haminan vankila

vangit

Haminan vankilassa viisi ulottuvuutta oli tilastollisesti merkitsevästi korkeam-
pia kuin asteikon keskiarvo (ka. = 3,0). Henkilökohtainen turvallisuus koettiin 
kaikista ulottuvuuksista myönteisimmin (ka. = 4,0). Muut keskiarvoa korkeam-
mat ulottuvuudet olivat vankilaturvallisuus, asianmukaisuus, suhteet etnisiin 
vähemmistöihin sekä yhteydenpito. Negatiivisimmin vangit suhtautuivat ohjel-
miin (ka. = 2,5) ja tukeen rikoksettomaan elämään (ka. = 2,5).

Kuvio 1a. Haminan vankila: vankikyselyn ulottuvuudet
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henkilökunta
Haminan vankilassa henkilökunnan vastaukset olivat kaikki keskiarvoa korke-
ampia ja ainoastaan kolme ulottuvuutta (stressi, suhteet Rikosseuraamuslai-
tokseen sekä paneutuneisuus ja vangeista välittäminen) eivät olleet tilastolli-
sesti merkitseviä. Kuudessa ulottuvuudessa keskiarvo oli korkeampi kuin 4. 
Myönteisimmäksi koettiin suhteet lähiesimiehiin (ka. = 4,4). 

Kuvio 1b. Haminan vankila: henkilöstökyselyn ulottuvuudet

3.4.2 Huittisten vankila

vangit

Huittisten vankilassa yhdeksän ulottuvuuden keskiarvo oli merkitsevästi kor-
keampi kuin kolme. Vangit kokivat myönteisimmiksi henkilökohtaisen turvalli-
suuden (ka. = 4,1), asianmukaisuuden (ka. = 3,9) ja yhteydenpidon (ka. = 
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Kuvio 2a. Huittisten vankila: vankikyselyn ulottuvuudet
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3,9). Ainostaan ohjelmissa ja tuessa rikoksettomaan elämään vastausten kes-
kiarvot olivat kolmea matalampia, mutta ulottuvuudet eivät poikenneet kuiten-
kaan tilastollisesti merkitsevästi asteikon keskiarvosta. 

henkilökunta
Henkilökunta vastasi suurimmaksi osin myönteisesti lomakkeen väittämiin. 
Kahdessatoista ulottuvuudessa keskiarvo oli tilastollisesti merkitsevästi yli kol-
men, mutta yhdessäkään näistä keskiarvo ei yltänyt neljään (vaihteluväli 3,2-
3,8). Kriittisimmin henkilökunta vastasi osallisuutta (ka. = 2,6) ja omaa suhtau-
tumista vankilan johtoon (ka. = 2,5) mittaaviin ulottuvuuksiin. 

Kuvio 2b. Huittisten vankila: henkilöstökyselyn ulottuvuudet

3.4.3 Keravan vankila 
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Keravan vankilassa avolaitosvangit vastasivat myönteisemmin lähes kaikkiin 
ulottuvuuksiin verrattuna vankilan suljettuun yksikköön (kuviot 3a ja 3b). Kera-
van avo-osastolla kahdeksan ulottuvuutta oli merkitsevästi asteikon keskiar-
voa korkeampia ja suljetussa yksikössä näitä oli seitsemän. Kummassakin 
yksikössä henkilökohtainen turvallisuus koettiin myönteisimmin ja Keravan 
avo-osastolla henkilökohtaisen turvallisuuden keskiarvo (ka. = 4,4) oli erittäin 
korkea. Suljetussa yksikössä yhdenkään ulottuvuuden keskiarvo ei alittanut 
asteikon keskiarvoa. Avo-osastolla järjestystä ja terveydenhuoltoa mittaavien 
ulottuvuuksien keskiarvot olivat hieman alle kolmen, mutta ne eivät olleet tilas-
tollisesti merkitseviä.
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Kuvio 3a. Keravan vankilan avo-osasto: vankikyselyn ulottuvuudet

Kuvio 3b. Keravan vankilan suljettu osasto: vankikyselyn ulottuvuudet

henkilökunta
Henkilökunnan osalta Keravan vankilaa käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena, 
koska osa henkilökunnasta työskentelee molemmissa yksiköissä. Negatiivi-
simmin vastatattiin osallisuutta (ka. = 2,8) ja myönteisimmin suhdetta työtovei-
hin (ka. =  4,0) mittaaviin kysymyksiin. Muita myönteisiä ulottuvuuksia olivat 
mm. suhteet lähiesimiehiin (ka. = 3,8) sekä vankien suhteutuminen minuun 
(ka. = 3,7). Yhteensä kymmenen ulottuvuutta ylitti merkitsevästi asteikon kes-
kiarvon.
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Kuvio 3c. Keravan vankila: henkilöstökyselyn ulottuvuudet

3.4.4 Köyliön vankila

vangit
Köyliön vankien vastausten keskiarvot olivat yli kolmen ja yhtä lukuun ottamat-
ta (ohjelmia kuvaava ulottuvuus) ne olivat tilastollisesti merkitseviä. Korkeim-
pia keskiarvot olivat henkilökohtaisessa turvallisuudessa (ka. = 4,1) ja asian-
mukaisuudessa (ka. = 4,0).

Kuvio 4a. Köyliön vankila: vankikyselyn ulottuvuudet
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henkilökunta
Köyliön henkilökunta suhtautui myönteisesti lähes kaikkiin vankeuden laatua 
mittaaviin ulottuvuuksiin. Erityisen myönteisiksi koettiin mm. motivoituneisuus 
(ka. = 3,7) ja suhteet työtovereihin (ka. = 3,7). Henkilökunta vastasi kriittisesti 
ainoastaan osallisuutta (ka. = 2,7) ja suhtautumista vankilan johtoon (ka. = 
2,7) mittaaviin ulottuvuuksiin.

Kuvio 4b. Köyliön vankila: henkilöstökyselyn ulottuvuudet

3.4.5 Oulun vankila
vangit

Oulun vankilassa vangit kokivat myönteisimmin henkilökohtaisen turvallisuu-
den (ka. = 4,0) ja kielteisimmin vastaanoton (ka. = 2,8). Yhteensä yhdeksän 
ulottuvuuden keskiarvo oli merkitsevästi korkeampi kuin asteikon keskiarvo.

Kuvio 5a. Oulun vankila: vankikyselyn ulottuvuudet
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henkilökunta
Henkilökunnan vastauksista kuusi ulottuvuutta oli asteikon keskiarvoa merkit-
sevästi korkeampia. Myönteisimmiksi koettiin suhteita työtovereihin (ka. = 3,8) 
ja vankien suhtautumista (ka. = 3,8) kuvaavat ulottuvuudet. Kielteisimmin vas-
tattiin osallisuutta (ka. = 2,4) ja vankilan johtoa (ka. = 2,7) mittaaviin kysymyk-
siin.

Kuvio 5b. Oulun vankila: Henkilöstökyselyn ulottuvuudet

3.5  Keskiarvosta poikkeavat ulottuvuudet  
eri vankiloissa

Seuraavassa taulukossa on kuvattu keskiarvosta tilastollisesti merkitsevästi 
eroavien ulottuvuuksien lukumäärää laitoksittain. Arvolla 1 kuvataan niitä ulot-
tuvuuksia, jotka ovat tilastollisesti merkittävästi korkeampia kuin asteikon kes-
kiarvo. Tilastollisesti merkittävästi keskiarvoa matalampia arvoja kuvataan ar-
volla –1. 

3.5.1 Vangit

Vangit kokivat vankeuden laadun myönteisimmäksi Köyliön vankilassa ja kiel-
teisimmäksi Haminan vankilassa. Henkilökohtainen turvallisuus ja vankilatur-
vallisuus olivat merkitsevästi keskiarvoa korkeampia kaikissa laitoksissa. Koh-
telua pidettiin oikeudenmukaisena kaikissa vankiloissa Haminan vankilaa 
lukuun ottamatta. Järjestystä kuvaava ulottuvuus koettiin myönteiseksi ainoas-
taan Köyliön vankilassa. Vankien vastaanottoa mittaavassa ulottuvuudessa oli 
eroja vankiloiden välillä. Oulun vankilassa tämä oli keskiarvoa matalampi kun 
puolestaan Satakunnassa ja Keravan suljetussa vankilassa se oli keskiarvoa 
korkeampi.
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Viihtyvyyteen ja hyvinvointiin oltiin tyytyväisiä kaikissa laitoksissa Haminan 
vankilaa lukuun ottamatta ja asianmukaisuuteen Keravan suljettua vankilaa 
lukuun ottamatta. Terveydenhuolto sen sijaan koettiin hyväksi ainoastaan Köy-
liön vankilassa. 

Vangit pitivät hyvinä suhteita etnisiin vähemmistöihin kaikissa vankiloissa. 
Vastaavasti yhteydenpitomahdollisuuksiin oltiin tyytyväisiä kaikissa vankilois-
sa Keravan suljettua vankilaa lukuun ottamatta ja ainoastaan Haminan vanki-
lassa suhteet henkilöstöön eivät nousseet keskiarvoa merkitsevästi korkeam-
maksi. Kohtelu koettiin myönteiseksi Köyliön ja Oulun vankiloissa ja 
huomioimiseen ja arvostamiseen oltiin tyytyväisiä ainoastaan Köyliön vanki-
lassa.

Ohjelmia mittaava ulottuvuus ei ollut missään laitoksessa tilastollisesti merkit-
sevästi keskiarvoa korkeampi ja Haminan vankilassa tämä oli keskiarvoa 
alempi. Haminan vankilassa koettiin lisäksi heikoksi tuki rikoksettomaan elä-
mään. Vangit olivat tyytyväisiä erityistukeen ja tukeen rikoksettomaan elämään 
ainoastaan Köyliön vankilassa. 

Taulukko 7. Vankikyselyn tulokset. Keskiarvosta poikkeavat ulottuvuudet 

 hamina
huit-
tinen

Keravan 
avov.

Kerava 
sulj. Köyliö oulu

v
an

g
it

vastaanotto 1 1 1 -1
järjestys 1
oikeudenmukaisuus 1 1 1 1 1
henkilökohtainen  
turvallisuus 1 1 1 1 1 1
vankilaturvallisuus 1 1 1 1 1 1
viihtyisyys ja hyvinvointi 1 1 1 1 1
asianmukaisuus 1 1 1 1 1
terveydenhuolto 1
suhteet henkilöstöön 1 1 1 1 1
kohtelu 1 1
huomioiminen ja  
arvostaminen 1
suht. etnisiin  
vähemmistöihin 1 1 1 1 1 1
yhteydenpito 1 1 1 1 1
ohjelmat -1
tuki rikoksettomaan 
elämään -1 1
erityistuki 1
Positiivisesti merkitsevi-
en dimensioiden lkm. 5 9 8 7 15 9
Negatiivisesti merkitse-
vien dimensioiden lkm. 2 0 0 0 0 1
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3.5.2 Henkilökunta

Vankeuden laatu oli paras Haminan vankilassa ja huonoin Oulun vankilassa. 
Turvallisuus koettiin hyväksi kaikissa vankiloissa Oulun vankilaa lukuun otta-
matta. Oulun ja Keravan vankiloissa kuri ja järjestys ei noussut keskiarvoa ti-
lastollisesti merkitsevästi korkeammaksi. Henkilökunta piti osallisuutta vanki-
lan toimintaan huonona kaikissa vankiloissa Haminan vankilaa lukuun 
ottamatta, jossa sitä pidettiin hyvänä.

Sitoutuneisuus ja motivoituneisuus oli kaikissa laitoksissa hyvä. Samoin henki-
lökunnan arvostus ja ammatillinen arvostus koettiin hyväksi kaikissa vankilois-
sa Oulua lukuun ottamatta. Henkilökunta ei kokenut työtään erityisen stressaa-
vana. Köyliön vankilassa tätä mittaava ulottuvuus oli jopa tilastollisesti 
keskiarvoa korkeampi. 

Taulukko 8. Henkilöstökysely. Keskiarvosta poikkeavat ulottuvuudet

 hamina
huitti-

nen Kerava Köyliö oulu

 h
en

ki
lö

ku
n

ta

osallisuus 1 -1 -1 -1 -1

kuri ja järjestys 1 1 1

turvallisuus 1 1 1 1

motivoituneisuus 1 1 1 1 1

stressi 1

ammatillinen arvostus 1 1 1 1

sitoutuneisuus 1 1 1 1 1

arvostus 1 1 1 1

auktoriteetti 1 1 1 1 1

suhteet vankeihin 1 1 1 1 1

suhteet lähiesimiehiin 1 1 1 1 1

suhteet työtovereihin 1 1 1 1 1

suhteet Rikosseuraamus-
laitokseen

suhtautuminen vankilan johtoon 1 -1 -1 -1

vankilan johdon suhtautuminen 
minuun 1 1 1

vankien tukeminen 1 1 1

paneutuneisuus ja vangeista 
välittäminen

Positiivisesti merkitsevien 
dimensioiden lkm. 14 12 10 12 6

Negatiivisesti merkitsevien 
dimensioiden lkm. 0 2 1 2 2
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Suhteet lähiesimiehiin ja työtovereihin sekä vankien suhtautuminen itseen ja 
auktoriteetti olivat myönteisiä kaikissa vankiloissa. Vankilan johdon suhteutu-
minen koettiin myönteiseksi Haminan, Huittisten ja Keravan vankiloissa. Sen 
sijaan oma suhtautuminen vankilan johtoon oli myönteistä ainoastaan Hami-
nan vankilassa ja kielteistä Huittisten, Köyliön ja Oulun vankiloissa. Suhtautu-
minen Rikosseuraamuslaitokseen ei eronnut tilastollisesti keskiarvosta mis-
sään vankilassa. Vankien tukemiseen suhtauduttiin myönteisesti Haminan ja 
Satakunnan vankilassa. Yhdessäkään vankilassa paneutuneisuus ja välittämi-
nen vangeista ei sen sijaan eronnut tilastollisesti keskiarvosta.

3.6  vankilaelämän yleinen laatu  
ulottuvuuksien summana

Vankiloiden yleistä laatua mitattiin lopuksi kaikkien ulottuvuuksien keskiarvo-
jen keskiarvolla. Vankikyselyn ulottuvuudet korreloivat yleiseen laatuun välillä 
0,45-0,899 ja henkilökunnan ulottuvuudet välillä 0,34-0,84. 

Vangit kokivat vankeuden laadun myönteiseksi kaikissa laitoksissa. Haminan 
vankilassa keskiarvo oli alhaisin (ka. = 3,0) ja Köyliössä korkein (ka. = 3,5). 
Vastaavasti henkilökunnan vastaukset vankeuden laadusta olivat myönteiset. 
Haminan vankilassa vankeuden laatua mittaava keskiarvo oli korkein (ka. = 
3,8) ja Oulun vankilassa matalin (ka. = 3,2).

Kuvio 6. Vankeuden yleinen laatu vankiloittain

9  Korkein suhteet henkilökuntaan; matalin henkilökohtainen turvallisuus.
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iv yhTeeNveTo 

Seuraavassa yhteenvedossa kuvataan tutkimuksen keskeiset tulokset. Tulok-
set esitetään määrällisen ja laadullisen aineiston osalta erikseen. Nämä kaksi 
aineistotyyppiä antoivat pääpiirteissään yhdenmukaisen ja toisiaan täydentä-
vän kuvan niistä tekijöistä jotka vaikuttavat vankeuden laatuun. 

4.1 määrällinen aineisto

Määrällisen aineiston päätulos oli se, että vangit ja henkilökunta kokivat van-
keuden laadun tyydyttäväksi eli lähelle asteikon keskiarvoa. Vastaavasti yk-
sittäiset väittämien sekä ulottuvuuksien keskiarvot painottuivat asteikon kes-
kivaiheille. Väittämien ja ulottuvuuksien jakaumissa oli kuitenkin melko 
suurta hajontaa, joten vastaajista osa suhtautui vankeuden laatua mittaaviin 
asioihin myönteisesti, osa puolestaan kielteisesti. Määrällisellä aineistolla 
voitiin täten analysoida melko luotettavasti vankeuden laatua kuvaavia teki-
jöitä.

Vangit kokivat niin vankilaturvallisuuden kuin henkilökohtaisenkin turvallisuu-
den erittäin hyväksi kaikissa vankiloissa. Myös oikeudenmukainen kohtelu 
nousi myönteisesti esiin kyselyssä. Vangit arvostivat sitä, että henkilökunta 
käyttäytyi ja menetteli asiallisesti, inhimillisesti ja ennen kaikkea johdonmukai-
sesti. Tyytyväisyys päätöksentekoon, vangin kuulemiseen ja menettelytapoi-
hin vaihteli kuitenkin vankiloittain. Vastaanottoon oltiin avovankiloissa tyyty-
väisempiä kuin suljetuissa vankiloissa. Vankiloiden päivä- ja yleiseen 
järjestyksen oltiin kuitenkin tyytyväisiä niin avolaitoksissa kuin suljetuissa lai-
toksissa. Säännöt ja ohjeet oli tehty vangeille selviksi ja vankiloiden kontrolli 
oli hyvä. Vankiloiden toiminnan organisoinnissa löydettiin sen sijaan kehittä-
mistä.

Vankien hyvinvointi suomalaisissa vankiloissa on kohtuullisen hyvä. Vangit ko-
kivat olonsa kokonaisuudessaan hyväksi vankilassa ja vankien mukaan vanki-
lassa saattoi olla rento ja oma itsensä. Toiset vankilat koettiin vankien keskuu-
dessa ilmapiriltään rennompina ja vähemmän jännitteisinä kuin toiset. 
Tyytyväisyys vankiloiden elinolosuhteisiin, tiloihin ja hygieniaan liittyviin asioi-
hin vaihteli jonkin verran vankiloittain. Suurin osa vangeista vastasi, että heillä 
oli asianmukaiset mahdollisuudet pitää asuintila siistinä ja viihtyisänä. Tyyty-
väisyys terveydenhuoltohenkilöstöön vaihteli vastaajien välillä.

Vastausten perusteella vankien ja henkilökunnan väliset suhteet olivat hyvät. 
Joissakin vankiloissa vangit kuitenkin kokivat, että henkilökunta ei kohtele hei-
tä reilusti ja oikeudenmukaisesti.
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Useimpien vankien mielestä valvontahenkilöstö käyttäytyi asiallisesti ja huomi-
oi vangit yksilöinä, mutta usein johdonmukaisen ja luottamuksellisen toimin-
nan puute koettiin epäkohtana. 

Suhteet etnisiin vähemmistöihin oli kyselyn suomalaisten vankien mukaan 
kunnossa. Lähes kaikissa vankiloissa vangit pitivät yhteydenpitomahdolli-
suuksiaan läheisiinsä hyvinä ja tärkeinä. 

Keskimääräistä useampi vanki koki, että osallistuminen vankilan ohjelmatoi-
mintaan oli vaikuttanut myönteisesti ajatteluun ja käytökseen sekä parantanut 
mahdollisuuksia rikoksettomaan elämään. Toisaalta epäiltiin, että vankilan oh-
jelmatoiminta olisi opettanut vankia paljon.

Henkilökunta koki osallisuuden useimmiten huonoksi. Vankiloiden työntekijöis-
tä suurin osa esimerkiksi katsoi, etteivät vankilat olleet kovin hyvin organisoi-
tuja. Turvallisuus sekä kuri ja järjestys koettiin sen sijaan myönteiseksi lähes 
kaikissa vankiloissa. Tulosten perusteella suhtautuminen kuitenkin vaihteli mo-
nissa asioissa sen mukaan työskentelikö vastaaja valvontatehtävissä vai 
muissa tehtävissä. Valvontahenkilöstö koki muuta henkilöstöä voimakkaam-
min esimerkiksi, että vangit on pidettävä tiukassa kurissa. Myös luottamus 
vankeihin oli hyvin pidättyvää erityisesti valvontahenkilöstön parissa. Epäluot-
tamus heijastui myös turvallisuuden tunteeseen.

Työhyvinvointi oli lähes kaikissa vankiloissa hyvä. Yksittäisiä väittämiä tarkas-
teltaessa eroja kuitenkin löytyi. Vaikka esimerkiksi vankiloiden henkilöstö oli 
yleensä hyvin motivoitunutta suorittamaan tehtäviänsä, työ koettiin usein hen-
kisesti erittäin vaativaksi. Henkilöstö koki saavansa työstä ammatillista arvos-
tusta. Erityisesti oltiin tyytyväisiä siihen, että työssä annettiin tarpeeksi vastuu-
ta. Tyytymättömiä oltiin työstä saatuihin kiitoksiin. Kaikissa vankiloissa 
työntekijät kokivat vahvempaa lojaalisuutta ja sitoutumista omaa työskentely-
vankilaa kohtaan kuin lojaalisuutta tai sitoutumista Rikosseuraamuslaitosta 
kohtaan. Lojaalisuutta tai sitoutumista tunnettiin ennen kaikkea omaa lähityö-
yhteisöä kohtaan. Mitä kauemmas organisaatiossa edettiin sen heikompaa 
lojaalisuus oli.

Tulosten perusteella vankiloiden henkilökunta tuli toimeen vankien, työtoverei-
den ja lähimiesten kanssa. Johtajiin ja Rikosseuraamuslaitokseen ei sen si-
jaan luotettu. Erityisesti valvontahenkilöstö koki epäluottamusta johtoa ja toi-
saalta Rikosseuraamuslaitosta kohtaan. Samalla kuitenkin koettiin, että heihin 
luotettiin Rikosseuraamuslaitoksessa. Paradoksaalista oli, että samalla kun 
henkilöstö katsoi, että johto on epäluotettavaa ja epäpätevää, niin samanaikai-
sesti koettiin, että vastaajilla on henkilökohtaisesti hyvät suhteet johtoon. Luot-
tamus oli niin johtoon kuin Rikosseuraamuslaitokseen yksisuuntaista. Vankien 
kanssa yhteistyö sujui paremmin ja omaa auktoriteettia pidettiin hyvänä. Hen-
kilökunta koki myös, että vangit luottivat heihin.
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Paneutuneisuutta ja vangeista välittämistä kuvaava ulottuvuus ei noussut 
myönteiseksi yhdessäkään vankilassa. Sen sijaan vankien tukemiseen suh-
tauduttiin myönteisesti. Väittämätasolla nousi esille joitakin eroja. Henkilökunta 
koki esimerkiksi yleisesti mielekkäintä olevan sellaisen työn johon sisältyy kon-
takteja (lähityötä) vankien kanssa. Henkilökunta tunsi myös itsensä kaikissa 
vankiloissa varmaksi siitä kuinka tukea vankeja eikä henkilökunta vältellyt sel-
laisia tehtäviä. Työhön paneuduttiin perusteellisesti ja vankiloissa yritettiin saa-
vuttaa vankien luottamus. Henkilöstö kokikin, että vangit tulivat heidän luokse 
ongelmineen koska tiesivät henkilökunnan pyrkivän selvittämään ongelmat.

4.2 laadullinen aineisto

Laadullinen aineisto antoi määrällisen kanssa pääpiirteissään samankaltaisen 
kuvan vankeudesta. Samalla se antoi kuitenkin määrällistä aineistoa täydentä-
vän kuvan niistä syvärakenteellisista ja yksilöllisistä tekijöistä, jotka vaikuttivat 
sekä vankien että henkilökunnan kokemuksiin vankeudesta (vrt. Liebling & 
Arnold 2004). Tästä näkökulmasta vankeutta kuvattiin haastateltavasta riippu-
en eri tavoin. Yhteistä molempien ryhmien haastatteluille oli vankeuden koke-
minen monien ulottuvuuksiensa suhteen jännitteisenä, ongelmallisina ja osin 
myös ristiriitaisena. Tämä ei poissulkenut sitä että vankeutta arvioitiin molem-
pien ryhmien haastatteluissa samanaikaisesti myös myönteisin äänenpainoin. 
Seuraavassa esitetään laadullisen aineiston tulokset ensin vangeista ja tämän 
jälkeen henkilökunnasta.

4.2.1 Vangit

Vankihaastatteluissa vankeus esitettiin erityisesti vankilajärjestyksen ylläpitoa 
ja hallinnointia samoin kuin vuorovaikutusta kuvaavilta ulottuvuuksiltaan suh-
teellisen yhtenäisinä. Tietyin poikkeuksin vankiloita pidettiin matalan palvelun 
paikkoina esimerkiksi vankilajärjestykseen ja vankeuden kulkuun perehdyttä-
misessä. Perehdyttäminen ja tiedonsaanti oman rangaistuksen kulusta sekä 
vankeudesta velvollisuuksineen, oikeuksineen ja mahdollisuuksineen oli sat-
tumanvaraista ja riippuvaista yksittäisten valvontatyöntekijöiden aktiivisuudes-
ta ja kiinnostuksesta vankien asioihin. Pääasiallisesti vanki joutui kuitenkin 
hankkimaan itse tarvitsemansa tiedon. Tärkeäksi perehdyttämisväyläksi ku-
vattiin vankien oman alakulttuurin tapahtuva tiedonsaanti. Alakulttuuriin sisään 
pääseminen auttoi joidenkin haastateltavien mukaan virallistoimintaa parem-
min vankiloiden kirjoittamattomien toimintamallien omaksumisen, joiden avulla 
asioita sai myös edistettyä vankilaorganisaatiossa. Vangit olivatkin haastatte-
lujen mukaan eri asemassa riippuen aikaisempien vankeuksien määrästä 
sekä sopeutumisesta vankilan alakulttuuriin.

Pitkään vankiloissa olleet ja alakulttuuriin hyvin sopeutuneet eivät pitäneet 
omatoimisuutta ongelmallisena korostaen sen merkitystä vankiloihin kuulu-
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vana piirteenä. He kokivat myös valvontahenkilökunnan arvostavan heidän 
omatoimisuuttaan joka teki suhteellisen helppoja vankeja jotka tiesivät kuin-
ka toimia. Vähäisemmän vankeuskokemuksen omaavat ja tilannettaan muut-
tamaan pyrkivät kokivat sen sijaan hallinnollisten käytäntöjen puutteellisuu-
den ja epäselvyyden ongelmallisempana. He kokivat myös osan 
henkilökunnasta suhtautuvan heihin kielteisemmin varsinkin silloin jos he 
pyrkivät tavanomaista aktiivisemmin vaikuttamaan asioidensa etenemiseen 
vankilaorganisaatiossa. Tämä ongelma kärjistyi haastateltavien mukaan eri-
tyisesti suhteessa valvontahenkilöstöön, jota pidettiin toiminnassaan epäyh-
tenäisimpänä. Osaa valvontahenkilöstöstä kuvattiin asioihin paneutuvana ja 
vangin asioita edistämään pyrkivänä. Osa puolestaan suhtautui välinpitä-
mättömästi tai jopa vihamielisesti antaen tiuskivia vastauksia vangin kyselyi-
hin. 

Palvelun matala taso näkyi ohjelma- ja muun kuntouttavan toiminnan vähäi-
syydessä. Kuntouttavaa toimintaa kuvattiin satunnaiseksi eikä sen yhteyttä 
rangaistusajan tavoitteisiin aina ymmärretty. Usealla oli myös heikko käsitys 
siitä mitä kuntouttavalla toiminnalla yleensä tarkoitettiin. Kuntoutuksellista toi-
mintaa pidettiin kuitenkin hyödyllisenä silloin kun sitä oli ollut tarjolla. 

Turvallisuutta pidettiin useimmissa haastatteluissa suhteellisen hyvänä. Har-
voilla oli henkilökohtaisia kokemuksia fyysisestä tai psyykkisestä väkivallasta 
esimerkiksi kiusaamisen muodossa. Kiusaamista oli kuitenkin havaittu muihin 
vankeihin kohdistuvana. Tätä pidettiin kuitenkin erityisesti pitkän vankeusko-
kemuksen omaavien keskuudessa vankien alakulttuuriin kuuluvana humoristi-
sena piirteenä, jonka tarkoitus oli vahvistaa vankien keskinäistä yhteenkuulu-
vuutta.

Oikeudenmukaisuuden toteutuminen koettiin sen sijaan useimmissa haastat-
teluissa jollain tavalla ongelmallisena erityisesti suhteessa valvontahenkilös-
töön. Valvontahenkilökunta vaikutti joko välillisesti tai välittömästi lähes kaik-
keen toimintaan vankilassa turvallisuuden ja kontrollin näkökulmasta. Siksi 
heidän toimintaansa arvioitiinkin muita henkilöstöryhmiä useammin kielteiseen 
sävyyn.

Myös suhdeulottuvuudella vangit luokittelivat valvonta- ja kuntoutushenkilös-
tön toimintaa kielteiseksi ja myönteiseksi. Valvontahenkilöstöä kollektiivisena 
ryhmänä kuvattiin yleensä kielteisemmin täytäntöönpanon viitekehyksestä 
vankeja lähestyvänä. Heidän toimintaansa kuvattiin lähinnä kurin ja järjestyk-
sen ylläpitäjinä. Valvontahenkilöstöä arvosteltiin myös muita henkilöstöryhmiä 
enemmän kunnioituksen ja arvostuksen puutteesta sekä vankien nöyryyttä-
västä kohtelusta. Heitä ei yksilöllisiä poikkeuksia lukuun ottamatta mielletty 
myöskään vuorovaikutuksellisina tukihenkilöinä ja vankien asioiden ajajina. 
Suhteita valvontahenkilöstöön sävytti yleensä pidättyväisyys, varovaisuus ja 
valikoivuus. Vangit asioivat sellaisten valvontahenkilöstön edustajien kanssa 
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jotka olivat muita kiinnostuneempia vankien asioista ja ymmärsivät vankien 
elämäntilannetta.

Valvontahenkilöstölle vastakohtana esitettiin erityisesti kuntoutushenkilöstö, 
jota kuvattiin kollektiivisena ryhmänä vankien tarpeita huomioivana ja vangin 
asioihin täysipainoisemmin paneutuvana. Kuntoutushenkilöstöä kuvattiin vuo-
rovaikutuksellisuuden ja sosiaalityön eikä niinkään muodollisen täytäntöönpa-
non viitekehyksestä vankeja lähestyvänä. Kuntoutushenkilöstön kanssa kes-
kusteltiin viralliseen täytäntöönpanoon kuuluvien asioiden lisäksi 
henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Kuntoutushenkilös-
töä pidettiin myös vankeja kunnioittavana ja arvostavana tavalla jossa korostui 
vangin kohtaaminen ihmisenä. Tämä esitettiin haastatteluissa vastakohtana 
valvontahenkilöstön vankien eriarvoisuutta korostavalle suhtautumistavalle. 

Enemmistö vangeista ei pitänyt etnisten vähemmistöjen asemaa vankiloissa 
korostuneen ongelmallisena. Osalla vangeista oli kuitenkin kielteisiä koke-
muksia etnisiin vähemmistöihin kuuluvista vangeista. Joillain oli myös oma-
kohtaisia kokemuksia rasistisista yhteenotoista sekä etnisiin vähemmistöihin 
kuuluvien kiusaamisesta. Henkilökunnan toimintaa kuvattiin näissä tilanteissa 
vaihtelevasti joko tilanteeseen puuttuvina tai siihen välipitämättömämmin suh-
tautuvina. 

Vankilat erosivat myös sen suhteen miten ne edistivät sosiaalisten suhteiden 
ylläpitoa. Vangeilla oli erilaisia kokemuksia siitä miten vankilat käytännössä 
edistivät yhteydenpitoa. Kokemukset olivat pääasiassa myönteisiä vaikka ar-
vostelua saattoivatkin herättää jotkut yksittäiset käytännöt kuten puhelinaiko-
jen minuuttilaskenta joita pidettiin korostuneen vankilamaisena ja vangin yksi-
tyisyyttä loukkaavana.

Arviot vankeudesta vaihtelivat myös hyvinvoinnin ja toiminnan ulottuvuuksissa 
riippuen siitä millaisesta laitostyypistä tai vankilan osastosta oli kyse. 

Suljettuja vankiloita ei yleensä pidetty ilmapiiriltään erityisen viihtyisinä paik-
koina. Niitä kuvattiin jännitteisinä ja myös stressaavina paikkoina, joissa tarvit-
tiin erilaisia alakulttuurisia selviytymisstrategioita. Viihtymättömyyttä ja stres-
siä lisäsi yksinäisyys, eristyneisyys ja toimettomuus sekä tähän liittyen 
tietämättömyys rangaistusajan kulusta sekä lisäksi valvontahenkilöstön suh-
tautuminen.

Avolaitoksia kuvattiin sen sijaan vähemmän vankilamaiseksi ja jännitteisiksi. 
Rennompi tunnelma avolaitoksissa perustui haastateltavien mukaan siihen 
että vangit olivat itse sitoutuneita elämään sääntöjen mukaisesti ja välttämään 
vaikeuksia. Suljetuille laitoksille tyypillinen kyräilevä ilmapiiri saattoi joissain 
tapauksissa vaihtua jopa vankien keskinäiseksi yhteistoiminnaksi, jota myös 
valvontahenkilökunta saattoi tukea. Avolaitokseen pääsy koettiin myös aske-
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leena kohti vapautta joka vähensi epätietoisuuden tunnetta sekä siihen liitty-
vää stressiä.

Viihtymisen kannalta tärkeiksi muodostuivat vankeuden fyysis-materiaaliset 
puitteet tilaratkaisuineen sekä palveluineen. Vangit pitivät tärkeänä mahdolli-
suutta vetäytyä vankilan pakottavasta yhdessäolosta esimerkiksi selli- ja har-
rastetiloihin tai saunaan. Vankeudelle tärkeitä kohokohtia tässä mielessä olivat 
myös ruokailuhetket sekä mahdollisuus käydä kirjastossa ja asioida kanttiinis-
sa. Jos nämä palvelut koettiin puutteellisiksi pidettiin sitä yleensä vankeuden 
epämiellyttävyyttä lisäävänä tekijänä. Esimerkiksi rajoitteiden käyttöönottoa 
painonnostossa arvioitiin tästä näkökulmasta henkilökunnan epäluottamukse-
na vangeille eikä niinkään vankien turvallisuutta lisäävänä toimenpiteenä. 
Ulottamalla vankilamaisia rajoitteita vankien tärkeänä pitämälle vetäytymisen 
alueelle henkilökunnan koettiin vain tekevän vankien olon mahdollisimman 
epämukavaksi. Samalla tavalla arvioitiin myös ateriahuoltoa ja kanttiinipalvelu-
ja, joiden tasoa jotkut vangit pitivät ala-arvoisena tavalla, joka korosti vankien 
asemaa toisen luokan kansalaisina. Erityisesti arvosteltiin kanttiinipalveluja nii-
den hinnoittelusta sekä tuotteiden vähäisyydestä. Vankien melko yksituumai-
nen mielipide oli, että hädänalaista asemaa käytettiin tällä hyväksi. 

4.2.2 Henkilökunta

Henkilöstöhaastatteluissa vankeutta arvioitiin eri tavoin riippuen haastateltavi-
en tehtäväkuvasta, ammatillisesta taustasta ja työhistoriasta.

Haastattelut osoittivat erityisesti valvontahenkilökunnan keskuudessa vallitse-
van erilaisia käsityksiä, siitä millä tavoin painottuneena valvontaa voidaan hoi-
taa. Valvontahenkilöstö jakaantui tässä suhteessa kahteen karkeaan ryhmään, 
joista toiset olivat perinteisen täytäntöönpanokeskeisen ajattelun kannalla 
toisten painottaessa moniammatillisempaa näkemystä. (vrt. Liebling ym. 
2011) Yksilöllisesti toimintatavat vaihtelivat kuitenkin tilannekohtaisesti. Yhteis-
tä valvontahenkilöstölle kuitenkin oli turvallisuustehtävän keskeisyys, joka nä-
kyy suhtautumisessa moniin vankeuteen liittyviin kysymyksiin tavalla ja joka 
myös erottaa valvonnan edelleen suhteellisen yhtenäisellä tavalla toimivaksi 
ammatilliseksi kollektiiviksi suomalaisissa vankiloissa. 

Tämä näkyi tavassa suhtautua vankilajärjestykseen liittyviin kysymyksiin. Val-
vontahenkilöstön keskuudessa esiintyi muuta henkilöstöä selkeämmin arvos-
telua vankilajärjestyksen ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti tiukkaa 
kuria kannattavat olivat tyytymättömiä vankiloiden kurinpitokäytäntöihin, joita 
pidettiin liian yksilöllisesti määrittyvinä ja tulkintavaraisina. Tätä pidettiin ristirii-
taisena vankien yhdenmukaisen kohtelun kanssa. Sen katsottiin myös horjut-
tavan valvontahenkilöstön arvovaltaa, koska kurinpitoon liittyvistä kysymyksis-
tä ei yleensä neuvotella. Samankaltaista arvostelua esiintyi jonkin verran myös 
työtoiminnan ja terveydenhuollon edustajien haastatteluissa. Pääosa haasta-
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teltavista oli kuitenkin suhteellisen tyytyväisiä nykyisten kurinpitokäytäntöjen 
liikuntavaraan.

Valvontahenkilöstön keskuudessa kaivattiin myös muita henkilöstöryhmiä sel-
keämmin osastoilla näkyvää arkipäivän johtamista samoin kuin lojaaliutta val-
vontaa kohtaan. Samaa lojaaliutta kaivattiin myös keskushallinnolta, jonka ta-
voitteita valvontahenkilöstö piti muita ryhmiä selkeästi enemmän omien 
ammatillisten tavoitteidensa vastaisena. Erityisesti tämä liittyi kuntoutusta kos-
keviin tavoitteisiin. Yhteinen kokemus muiden henkilöstöryhmien kanssa oli 
kuitenkin se että johdon kanssa haluttiin enemmän vuorovaikutusta ja mahdol-
lisuutta päästä vaikuttamaan päätöksentekoon ja suunnitteluun.

Valvontahenkilökunta erottui muista henkilöstöryhmistä myös turvallisuutta 
koskevissa kysymyksissä. He näkivät sen enemmän teknisenä ongelmana. 
Muut henkilöstöryhmät ja erityisesti kuntoutushenkilöstö korostivat turvallisuut-
ta enemmän vuorovaikutuksessa muotoutuvana. Arvostelua valvontahenkilös-
tön keskuudessa herättivät työhuoneiden ja sellitilojen tekniset turvallisuusrat-
kaisut sekä elektroniset valvontajärjestelmät, jotka yhdessä vankiloiden 
arkkitehtonisten ratkaisujen sekä työskentelytapojen kanssa saattoivat helpot-
taa turvallisuusuhkien toteutumista. Ylläkuvatut ongelmat korostuivat tilanteis-
sa joissa jouduttiin olemaan yksin vankien kanssa. Todettakoon että kuvauksia 
tällaisista teknisten turvalaitteiden puutteellisuuksista johtuvista  potentiaali-
sista ongelmatilanteista oli kaikkien henkilöstöryhmien haastatteluissa. 

Henkilöstöhaastattelut antoivat melko yhtäläisen kuvan hyvinvointiin työssä 
vaikuttavista rasitteista. Yleisimmiksi rasitetekijöiksi nousivat alituinen kiire 
sekä vankien ongelmien moninaisuus ja monimutkaisuus. Tämä yhdessä re-
surssipulan kanssa teki vankien kanssa työskentelyn haastavaksi. Tästä huo-
limatta työtä arvostettiin ja siihen haluttiin panostaa vaikka organisaation ja 
johdon taholta saatu tuki ja arvostus koettiinkin vähäiseksi.

Valvonta- ja kuntoutushenkilöstön perinteinen kahtiajako tuli selkeimmin esiin 
arvostuksen ulottuvuudella. Molempien henkilöstöryhmien haastatteluissa oli 
kertomuksia erilaisista yksinkertaistuksista ja väärään tietoon perustuvista ar-
vioista. Kuntoutushenkilöstön arveltiin väheksyvän valvontatyötä pelkistämällä 
sen pahimmillaan rutiininomaiseksi ”ovien sulkemiseksi ja avaamiseksi” sekä 
erilaisten turvallisuustarkastusten muodossa ilmeneväksi ”machoiluiksi”. Vas-
taavalla tavalla arveltiin valvontahenkilöstön suhtautuvan kuntoutushenkilös-
töön yksinkertaistamalla sen kärjistetyimmillään ”kukkahattutätien työksi”.

Eriytynyt työkulttuuri näkyi siinä millaiseksi arvioitiin vanki- ja henkilökunta-
suhteita samoin kuin henkilökunnan keskeisiä välejä. Suhteessa vankeihin 
valvontahenkilökunnan edustajat korostivat muita enemmän muodollisten ja 
etäisten suhteiden tärkeyttä ja kurinpidon keskeisyyttä. Kuntoutuspuolen 
edustajat painottivat puolestaan vuorovaikutuksellisuutta ja vangin tilanteen 
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ymmärtämistä. Yhteistä eri henkilöstöryhmien haastatteluille oli kuitenkin 
se, että suhteiden haluttiin olevan ystävällisiä ja samalla ammatillisesti tar-
peeksi etäisiä. Tässä suhteessa tilannetta vankiloissa pidettiin pääosin hy-
vänä.

Vastaavanlaisella etäisyyden ja läheisyyden akselilla arvioitiin myös organi-
saation sisäisiä suhteita eri henkilöstöryhmien ja johdon sekä keskushallinnon 
välillä. Suhteita johtoon ja keskushallintoon pidettiin etäisinä ja arkityölle vierai-
na. Samalla tavalla suhtauduttiin edelleen myös muiden henkilöstöryhmien 
edustajiin vaikka lähestymistä olikin tapahtunut. Tärkeimmäksi oman työn kan-
nalta arvioitiin läheisimmät työtoverit sekä lähiesimies. Tämä korostui erityi-
sesti valvontahenkilökunnan haastatteluissa.

Selkeimmin työkulttuurien väliset eroavuudet ilmenivät kuitenkin suhtautumi-
sessa kuntouttamiseen ja tukemiseen ja siihen liittyvään myötäelävään ja pa-
neutuvaan työotteeseen. Valvontahenkilöstö suhtautui selkeästi muita kriitti-
semmin kuntouttavaan työhön, nähden sen ristiriitaisena turvallisuustyön 
kanssa, joka edellytti etäisyyden pitämistä vankeihin. Sama kriittinen asenne 
heijastui myös terveydenhuollon edustajien haastatteluissa. Kuntoutushenki-
löstön haastatteluissa puolestaan korostettiin myötäelävän työotteen ja kun-
toutuksen keskeisyyttä. 

4.3 Pohdintaa ja keskustelua

Tutkimuksessa on arvioitu vankeuden laatua pääasiassa englantilais-amerik-
kalaisen vankilailmapiiritutkimuksen pohjalta tavoitteena suomalaisiin olo-
suhteisiin soveltuvan mittarin kehittäminen. Esikuvana olleessa englantilais-
tutkimuksessa (Liebling & Arnold 2004) vankeuden laatua arvioitiin ns. 
moraalisen suorituskyvyn ongelmana eli kuinka asiallisia vankiloiden täytän-
töönpanokäytännöt ovat, kun niitä tarkastelee vankeudelle asetettujen ran-
gaistuksellisuus-, kuntouttavuus- ja tehokkuustavoitteiden valossa. Vaikka 
tässä tutkimuksessa päädyttiinkin neutraalimpaan laadun käsitteeseen lä-
hestyttiin laatua pohjimmiltaan samantapaisista kriminaalipoliittisista arvoläh-
tökohdista kuin esikuvana olleessa tutkimuksessa. Miten hyvin tässä tutki-
muksessa on sitten onnistuttu kartoittamaan suomalaisen vankeuden 
laatutekijöitä ja onko tällaista mittausta syytä kehittää pysyvämpään käyt-
töön?

Tutkimukseen valitut vankilat olivat pääasiassa avovankiloita, joten määrälli-
sen aineiston tutkimustuloksia ei suoraan voida yleistää koskemaan suoma-
laista vankilaympäristöä. Tutkimusaineistosta puuttuivat esimerkiksi vankilu-
vultaan suuret suljetut vankilat, joiden vankilailmapiiri, -käytännöt ja -rakenteet 
eroavat avolaitoksista ja myös pienemmistä suljetuista vankiloista. Tutkimusai-
neiston pieni koko rajoittaa lisäksi tutkimustulosten yleistettävyyttä.
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Tutkimuksessa onnistuttiin tästä huolimatta löytämään samankaltaisia laatute-
kijöitä, joita pidettiin tärkeinä myös esikuvana olleessa englantilaisessa ja 
pohjoismaisessa tutkimuksessa (Liebling & Arnold 2004; Danielsson ym. 
2006; Johnsen ym. 2011). Nämä tutkimukset osoittivat vankiloiden eroavan 
sen suhteen miten suuria ja hierarkkisia ne olivat ja kuinka muodollisiksi sekä 
etäisiksi johdon, henkilökunnan ja vankien keskinäiset suhteet muotoutuivat. 
Ne vaikuttivat siihen millaiseksi vankeus muotoutui rangaistuksellisilta ja kun-
touttavilta elementeiltään eri vankiloissa (Danielsson ym. 2006, 75; Johnsen 
2011, 526-527). Vankeuden laatuun vaikuttivat myös eriytyneet työkulttuurit 
sekä mahdollisuus yksilöllisen harkintavallan käyttöön kirjallisen säännöstön 
ulottumattomissa olevalla ns. harmaalla alueella, joka saattoi ilmetä eriävinä 
tulkintoina vankien oikeuksista ja tavoista ylläpitää kuria ja järjestystä auktori-
teettia eri tavoin korostaen (Liebling & Arnold 2004, 447-453).

Yllä kuvatut tekijät nousivat myös tässä tutkimuksessa tärkeiksi vankeuteen 
vaikuttaviksi laatutekijöiksi. Määrällinen ja laadullinen aineisto osoittivat val-
vontakeskeisen työkulttuurin, sitä tukevan etäisen organisaatio- ja johtamis-
mallin samoin kuin henkilöstöryhmittäin eriytyneen työnjaon vaikuttavan edel-
leen voimakkaana pohjavirtana suomalaisissa vankiloissa. Laadullinen 
aineisto osoitti samalla, että pinnalle on ilmaantumassa moniammatillisempia 
virtauksia. Ne vaikuttavat eri henkilöstöryhmien keskinäisessä yhteistyössä 
samoin kuin saman henkilöstöryhmän sisällä erilaisina yksilöllisinä toiminta- ja 
tulkintamalleina. Tämä on enemmän tai vähemmän jännitteisessä suhteessa 
perinteisen työkulttuurin kanssa.

Keskeiseksi erottavaksi tekijäksi tässä tutkimuksessa nousikin miten voimak-
kaasti perinteinen ajattelutapa vaikuttaa eri vankiloissa ja miten se heijastuu 
vankilakäytännöissä sekä johdon, henkilökunnan ja vankien suhteissa erilaisi-
na jännitteinä ja tulkintaerimielisyyksinä. Määrällinen ja laadullinen aineisto 
osoittivat vankiloiden eroavan näissä samoin kuin muissakin vankeuden laa-
tuun vaikuttavissa ulottuvuuksissa monin tavoin vaikka vankeuden laatua arvi-
oitiinkin suhteellisen hyväksi yleisten ulottuvuuksien tasolla kuvattuna. Käytän-
töjen tasolla erot konkretisoituivat tavoissa ylläpitää kuria ja järjestystä sekä 
tulkita niihin liittyviä arvovalta- ja oikeudenmukaisuuskysymyksiä. Tämä näkyi 
yksittäisissä tapauksissa auktoriteetin yli- tai alikäyttönä tai vankien ja henkilö-
kunnan kesken ilmenevänä epäkunnioittavana käytöksenä samansuuntaisesti 
kuin esikuvana olleessa tutkimuksessa (vrt Liebling & Arnold 2004, 423). Ero-
ja ilmeni myös siinä, miten turvallisuuteen ja hyvinvointiin samoin kuin oikeu-
denmukaisuuden kysymyksiin suhtauduttiin. Erityisesti laadullinen aineisto 
nostikin selkeästi nämä käytäntöjen tasolla ilmenevät eroavuudet samoin kuin 
niiden taustalla olevien tekijöiden vaikutuksen. Nämä olivat usein yhteydessä 
vankiloiden omiin, historiallisesti kehittyneisiin toimintamalleihin sekä henkilös-
tön ja vankien alakulttuureihin. (vrt Liebling ym. 2011; Crewe 2009). Tutkimuk-
sen laadullinen aineisto osoitti kouriintuntuvasti, kuinka monimutkaisia ja toi-
siinsa kietoutuneita laatu-ulottuvuudet ovat kun niitä arvioidaan vankiloiden 
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arkirutiineissa ja sosiaalisissa yhteyksissä ilmenevinä. Tätä ulottuvuuksien yh-
teenkietoutuneisuutta korostettiin myös Lieblingin ja Arnoldin (2004) tutkimuk-
sessa. Laadullisen aineiston yksi keskeinen tulos olikin se, että vankeus on 
edellä mainittujen samoin kuin monien muiden ulottuvuuksien suhteen muut-
tumassa yhä haastavammaksi ja samalla myöskin vaikeammin mitattavaksi 
varsinkin sellaisten ulottuvuuksien suhteen jotka kytkeytyvät vankiloiden sosi-
aaliseen vuorovaikutukseen.

Onko mittaria tästä huolimatta mahdollista kehittää niin. että sitä voitaisiin 
käyttää laajemmin kaikkien seuraamusten laadunarvioinnissa? Ongelmallista 
Lieblingin ja Arnoldin (2004) mittarin edelleen kehittämiseksi onkin yhtenäisel-
le käsitykselle rakentuvien toimintamallien puuttuminen siitä millaisia käytäntö-
jen tulisi vähintään olla niin että niitä voitaisiin pitää asiallisina kaikkien 
 mittauksen kattamien ulottuvuuksien suhteen. Voidaanko esimerkiksi oikeu-
denmukaiselle ja kunnioittavalle kohtaamiselle vankien ja henkilökunnan sekä 
johdon keskinäisissä suhteissa asettaa jotain hallinnollisia vähimmäiskriteere-
jä ja millaista näkyvän toiminnan tulisi silloin olla niin että sitä voitaisiin arvioida 
Rikosseuraamuslaitoksen arvojen kannalta enemmän tai vähemmän asianmu-
kaiseksi. Lieblingin ja Arnoldin tutkimuksessa lähtökohtana oli käytäntöjen 
mahdollisimman tarkka ja samalla todentuntuinen mittaaminen ja simulointi 
käytäntölähtöisesti muokattujen teoreettisten ulottuvuuksien avulla. Voidaan 
kuitenkin kysyä voidaanko näitä ulottuvuuksia pitää tarpeeksi kattavina ja sa-
malla luotettavina sellaisten ilmiöiden mittaamiseksi jotka jo itsessään ovat 
hyvin moniulotteisia ja joita sen takia on myös totuttu mittaamaan erillistutki-
muksella. Esimerkkinä voidaan mainita organisaatioon sitoutuminen jonka on 
todettu kehittyvän erilaisten sosiaalis-taloudellisten (palkka, urakehitys), asen-
teellisten (mentaaliset, kognitiiviset) ja professionaalis - demograafisten (ikä, 
sukupuoli, koulutus ja ammatillinen orientaatio) tekijöiden monimutkaisessa 
vuorovaikutuksessa (Robinson ym. 1992; 1996;1997; Lambert ym 2002a; 
Lambert 2002b; Carlson & Thomas 2006; Tewksbury 2008; Garland ym. 
2009;) Garland ym. (2008, 165-166) mukaan jo pelkästään työhön sitoutumi-
sen tutkiminen onkin rikosseuraamusalalla vaikeutunut työympäristön muuttu-
essa yllä kuvattujen tekijöiden suhteen yhä monimutkaisemmiksi.

Yllä esitetyistä varauksista huolimatta mittausta voidaan kuitenkin pitää van-
keuskäytäntöjen inventoinnin kannalta hyödyllisenä. Siksi sen kokeilemista 
laajemmalla aineistolla ja myös eri seuraamuksiin kohdistumista kannattaisi 
harkita. Kuten edellä on jo todettu, näin laajaa laatumittausta ei Suomessa ole 
aikaisemmin tehty. Vankeutta ja muita seuraamuskäytäntöjä ei myöskään ole 
kokonaisvaltaisesti arvioitu niiden tausta-arvoista käsin. Vaikka tässä tutki-
muksessa tutkimusote oli kuvaileva, se antaa jo käsityksen siitä millä tavalla 
käytännöt ovat painottuneet ja kuinka tarkoituksenmukaisia ne ovat Rikosseu-
raamuslaitoksen laatuajattelun ilmentäjinä. Jatkotutkimukset voivat edelleen 
tarkentaa tätä kuvaa ja antaa ehkä myös käsityksen eri ulottuvuuksien välisis-
tä syy-seurausyhteyksistä. Laadun edelleen mittaamiseksi tarvitaan kuitenkin 
nyt kokeiltua mittaria yksinkertaisempia menetelmiä.
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vi liiTTeeT

liite 1. Vankikyselyn väittäminen vastausjakauma, keskiarvo (KA), mediaani (MD) ja 
keskihajonta (SD)

Täysin 
samaa 
mieltä

Samaa 
mieltä

ei samaa 
eikä eri 

mieltä

eri 
mieltä

Täysin 
eri 

mieltä

KA mD SD

Minusta huolehdittiin hyvin 
tultuani ensimmäistä kertaa 
tähän vankilaan

14,8 38,3 30,7 10,2 6,1 3,5 4,0 1,1

Tässä vankilassa on hyvä 
kontrolli

15,5 43,6 28,0 8,0 4,9 3,6 4,0 1,0

Minulla ei ole ongelmia mui-
den vankien kanssa tässä 
vankilassa

59,5 25,0 9,1 3,4 3,0 4,3 5,0 1,0

Vankien ja henkilökunnan 
suhteet ovat hyvät tässä 
vankilassa

15,2 40,5 30,7 7,2 6,4 3,5 4,0 1,0

Saan tarvittaessa tukea 
henkilökunnalta tässä 
vankilassa

14,8 38,6 28,8 10,2 7,6 3,4 4,0 1,1

Suurin osa henkilökunnasta 
kohtelee vankeja oikeuden-
mukaisesti tässä vankilassa

16,3 46,2 20,1 10,6 6,8 3,5 4,0 1,1

Henkilökunta toimii viivyt-
telemättä tässä vankilassa 
kun sellistä hälytetään apua

10,2 28,4 40,2 11,7 9,5 3,2 3,0 1,1

Tässä vankilassa on selke-
ät menettelytavat silloin kun 
haluan muutosta itseäni 
koskevaan päätökseen, 
jota pidän vääränä

4,2 17,8 47,0 17,4 13,6 2,8 3,0 1,0

Henkilökunta suhtautuu 
epäkunnioittavasti vankei-
hin siitä huolimatta miten 
paljon vangit kunnioittavat 
henkilökuntaa

8,7 20,1 39,0 22,3 9,8 3,0 3,0 1,1

Henkilökunta huolehtii hyvin 
turvallisuustehtävistään 
tässä vankilassa

11,0 41,7 40,2 4,2 3,0 3,5 4,0 0,9

Tässä vankilassa on selkeä 
päiväjärjestys, jonka mu-
kaan tiedän miten toimia

35,6 49,6 9,5 3,0 2,3 4,1 4,0 0,9

Henkilökunta ei suvaitse 
vankien rasistisia huomau-
tuksia

13,3 28,4 51,1 3,0 4,2 3,4 3,0 0,9

Luotan valvontahenkilös-
töön tässä vankilassa

11,4 34,8 36,7 9,5 7,6 3,3 3,0 1,0
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Täysin 
samaa 
mieltä

Samaa 
mieltä

ei samaa 
eikä eri 

mieltä

eri 
mieltä

Täysin 
eri 

mieltä

KA mD SD

Tässä vankilassa minua 
tuetaan rikoksettomaan 
elämäntapaan vapauttami-
sen jälkeen

11,0 26,5 37,5 14,0 11,0 3,1 3,0 1,1

Etnisiin vähemmistöihin 
kuuluvat vangit eivät pääse 
kursseille tässä vankilassa

2,3 4,5 50,8 22,7 19,7 3,5 3,0 0,9

Suurin osa valvontahen-
kilökunnasta välittää siitä, 
miten heidän toimintansa 
vaikuttaa minuun

4,2 23,1 46,6 16,3 9,8 3,0 3,0 1,0

Henkilökunta on reilu minua 
kohtaan tässä vankilassa

12,1 45,8 28,4 8,7 4,9 3,5 4,0 1,0

Tässä vankilassa minua 
kohdellaan henkilönä, jolla 
on arvoa

7,6 21,6 45,8 14,0 11,0 3,0 3,0 1,1

Tässä vankilassa esiintyy 
paljon uhkaamista ja kiu-
saamista

1,9 4,9 29,5 37,5 26,1 3,8 4,0 0,9

Vankilan säännöt ja ohjeet 
on tehty minulle selviksi

17,0 48,9 18,2 8,7 7,2 3,6 4,0 1,1

Terveydenhoitohenkilöstö 
hoitaa minua hyvin tässä 
vankilassa

15,9 36,7 23,1 10,6 13,6 3,3 4,0 1,3

Minulla on asianmukaiset 
tilat ja välineet henkilökoh-
taisen hygienian ja siistey-
den hoitamiseksi

30,3 45,1 10,2 8,3 6,1 3,9 4,0 1,1

Tässä vankilassa ruokailu 
on järjestetty asianmukai-
sesti

28,0 48,5 11,7 5,7 6,1 3,9 4,0 1,1

Tässä vankilassa ruoka on 
ravitsevaa

13,6 28,8 25,8 14,4 17,4 3,1 3,0 1,3

Tässä vankilassa ruokalista 
on riittävän vaihteleva

14,8 29,5 25,0 14,0 16,7 3,1 3,0 1,3

Tämän vankilan vaatehuol-
to toimii hyvin

16,3 33,0 29,9 13,6 7,2 3,4 3,0 1,1

Rasismiin liittyviä valituksia 
ei tässä vankilassa oteta 
vakavasti

2,3 5,7 65,5 17,0 9,5 3,3 3,0 0,8

Saamani kohtelu on tässä 
vankilassa toisinaan arvoa 
alentavaa

12,5 20,8 32,6 23,5 10,6 3,0 3,0 1,2

Minun ei tarvitse pelätä 
täällä muiden vankien va-
hingoittavan, kiusaavan tai 
uhkaavan minua

45,1 34,1 15,2 4,5 1,1 4,2 4,0 0,9
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Täysin 
samaa 
mieltä

Samaa 
mieltä

ei samaa 
eikä eri 

mieltä

eri 
mieltä

Täysin 
eri 

mieltä

KA mD SD

Kokemukseni tästä vanki-
lasta on todella epämiel-
lyttävä

6,1 7,2 31,4 36,7 18,6 3,5 4,0 1,1

Kanttiinista saa kaikkien 
vankien tarvitsemia tuotteita

8,3 26,5 22,7 26,1 16,3 2,8 3,0 1,2

Tässä vankilassa minulla 
on tarvitsemani välineet 
ja tilat pitääkseni huolta 
ulkonäöstäni

15,2 46,6 20,5 13,3 4,5 3,5 4,0 1,0

Vangit jotka noudattavat 
sääntöjä saavat eniten 
etuja tässä vankilassa

8,7 21,2 56,8 8,3 4,9 3,2 3,0 0,9

Tässä vankilassa henki-
lökunta kiistelee vankien 
kanssa

6,4 12,5 54,5 19,7 6,8 3,1 3,0 0,9

Tässä vankilassa on menet-
telytapoja jotka antavat mi-
nulle mahdollisuuden tuoda 
esiin näkemykseni ennen 
kuin päätökset tehdään

8,3 20,1 44,7 15,9 11,0 3,0 3,0 1,1

Valvontahenkilökunta ei 
yleensä huomioi vankeja 
tässä vankilassa

5,3 16,3 42,0 31,8 4,5 3,1 3,0 0,9

Tässä vankilassa minua 
rohkaistaan pohtimaan ja 
suunnittelemaan vapautu-
mistani

8,0 29,9 33,3 15,5 13,3 3,0 3,0 1,1

Tässä vankilassa huolehdi-
taan hyvin niistä vangeista, 
joilla on itsemurhariski

4,9 10,6 70,8 8,0 5,7 3,0 3,0 0,8

Tämän vankilan ohjelmatoi-
minta on opettanut minulle 
paljon

4,5 12,5 47,3 22,3 13,3 2,7 3,0 1,0

Etnisiin vähemmistöihin 
kuuluvien vankien on vai-
keaa päästä työtoimintaan 
tässä vankilassa

4,2 7,2 47,7 23,1 17,8 3,4 3,0 1,0

Suurin osa henkilökunnasta 
kohtelee minua ystävälli-
sesti

17,8 55,7 18,6 4,9 3,0 3,8 4,0 0,9

Terveydenhuoltohenkilöstö 
on kiinnostunut auttamaan 
minua fyysistä terveyttäni 
koskevissa asioissa

9,1 34,1 31,8 12,9 12,1 3,2 3,0 1,1

Suurin osa henkilökunnasta 
osoittaa huolenpitoa ja ym-
märrystä minua kohtaan

9,8 30,7 39,8 13,6 6,1 3,2 3,0 1,0
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Täysin 
samaa 
mieltä

Samaa 
mieltä

ei samaa 
eikä eri 

mieltä

eri 
mieltä

Täysin 
eri 

mieltä

KA mD SD

Olen kokenut vankeuteni 
tässä vankilassa stressaa-
vana

9,1 15,2 33,7 29,9 12,1 3,2 3,0 1,1

Elinolosuhteeni tässä vanki-
lassa ovat heikot

6,8 12,9 22,0 41,3 17,0 3,5 4,0 1,1

Valvontahenkilökunta on 
usein kärsimätöntä olles-
saan tekemisissä vankien 
kanssa

10,6 21,6 36,7 25,4 5,7 2,9 3,0 1,1

Saamani oikeudet ovat 
asianmukaiset ottaen huo-
mioon käyttäytymiseni

11,4 34,5 34,8 11,7 7,6 3,3 3,0 1,1

Ulkomaalaisia vankeja ei 
kohdella yhtä oikeudenmu-
kaisesti kuin suomalaisia 
tässä vankilassa

4,5 5,3 49,2 26,1 14,8 3,4 3,0 1,0

Henkilökunta selvittää hyvin 
minua koskevien päätösten 
perustelut

6,1 23,1 38,6 18,9 13,3 2,9 3,0 1,1

Tämän vankilan toiminta on 
hyvin organisoitu

5,7 25,8 41,3 17,0 10,2 3,0 3,0 1,0

Henkilökunta tekee tässä 
vankilassa harvoin rasistisia 
huomautuksia

15,5 32,6 45,5 3,4 3,0 3,5 3,0 0,9

Osallistumiseni tämän 
vankilan ohjelmatoimintaan 
on vaikuttanut myönteisesti 
ajatteluuni

6,4 32,6 46,2 9,1 5,7 3,3 3,0 0,9

Olen tyytyväinen tässä 
vankilassa saamaani terve-
ydenhoitoon

14,8 33,3 27,3 11,7 12,9 3,3 3,0 1,2

Olin huolissani ja hämilläni 
tullessani tähän vankilaan

9,8 21,6 31,1 27,3 10,2 3,1 3,0 1,1

Henkilökunta kohteli minua 
tässä vankilassa alusta 
lähtien yksilönä

7,6 36,0 31,8 15,9 8,7 3,2 3,0 1,1

Minusta tuntuu, että 
henkilökunta kohtelee 
minua kunnioittavasti tässä 
vankilassa

7,2 26,9 40,9 15,2 9,8 3,1 3,0 1,0

Henkilökunta puuttuu 
päättäväisesti poikkeaviin 
tapahtumiin tässä vanki-
lassa

11,4 40,2 38,3 6,8 3,4 3,5 4,0 0,9

Tässä vankilassa minun 
ei tarvitse pelätä henkilö-
kohtaisen turvallisuuteni 
puolesta

28,8 42,4 24,6 3,0 1,1 3,9 4,0 0,9
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Täysin 
samaa 
mieltä

Samaa 
mieltä

ei samaa 
eikä eri 

mieltä

eri 
mieltä

Täysin 
eri 

mieltä

KA mD SD

Tunnen itseni kireäksi tässä 
vankilassa

8,3 17,8 33,3 29,9 10,6 3,2 3,0 1,1

Minua kannustetaaan 
työskentelemään saavut-
taakseni tavoitteeni tässä 
vankilassa

5,3 25,8 45,8 14,0 9,1 3,0 3,0 1,0

Käytökseni on parantunut 
osallistuttuani tämän vanki-
lan ohjelmatoimintaan

5,3 22,3 53,4 11,7 7,2 3,1 3,0 0,9

Tunsin itseni todella yk-
sinäiseksi ensimmäisten 
kolmen päivän aikana tässä 
vankilassa

10,2 18,2 26,9 30,7 14,0 3,2 3,0 1,2

Tässä vankilassa kunnioi-
tetaan kaikkia uskonnollisia 
suuntauksia

5,7 21,6 64,4 5,3 3,0 3,2 3,0 0,8

Tässä vankilassa kannus-
tetaan hyviin suhteisiin 
etnisten ryhmien välillä

3,8 10,6 72,0 9,1 4,5 3,0 3,0 0,7

Vangit joutuvat olemaan 
liian pitkään selleihinsä 
lukittuina tässä vankilassa

17,0 12,9 24,2 18,6 27,3 3,3 3,0 1,4

Tässä vankilassa ediste-
tään päihdeongelmaisten 
vankien hyvinvointia

9,5 31,1 40,9 12,5 6,1 3,3 3,0 1,0

Etnisiin vähemmistöihin 
kuuluvat vangit joutuvat 
tässä vankilassa huonoim-
mille osastoille

2,3 6,8 48,1 26,1 16,7 3,5 3,0 0,9

Osallistumiseni tämän 
vankilan ohjelmatoimintaan 
on parantanut mahdolli-
suuksiani rikoksettomaan 
elämään

5,7 26,9 47,0 11,4 9,1 3,1 3,0 1,0

Tässä vankilassa en ole 
havainnut vankien välistä 
painostusta, väkivaltaa tai 
uhkaa

19,3 38,3 28,0 11,4 3,0 3,6 4,0 1,0

Tässä vankilassa minua ei 
ole painostettu sääntöjen 
vastaiseen käyttäytymiseen

36,4 42,0 18,2 3,0 0,4 4,1 4,0 0,8

Suuri osa valvontahenkilö-
kunnasta antaa asiallista 
palautetta esittämiini kysy-
myksiin

11,7 47,0 26,9 10,6 3,8 3,5 4,0 1,0

Minulla on riittävät mah-
dollisuudet tavata vieraita 
tässä vankilassa

21,6 42,8 17,4 10,2 8,0 3,6 4,0 1,2
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Täysin 
samaa 
mieltä

Samaa 
mieltä

ei samaa 
eikä eri 

mieltä

eri 
mieltä

Täysin 
eri 

mieltä

KA mD SD

Vierailuajat ovat tässä van-
kilassa riittävän pitkiä

14,8 24,6 28,4 18,2 14,0 3,1 3,0 1,3

Tässä vankilassa itsemur-
hien ja itsensä vahingoit-
tamisen ehkäisy on erittäin 
tärkeää

9,5 17,8 62,9 6,4 3,4 3,2 3,0 0,8

Laillisia oikeuksiani vankina 
kunnioitetaan tässä vanki-
lassa

8,3 30,3 39,4 12,9 9,1 3,2 3,0 1,1

Terveydenhuoltohenkilö-
kunta ymmärtää huoltani 
mielenterveydestäni ja 
tunne-elämästäni

6,4 26,9 39,4 13,3 14,0 3,0 3,0 1,1

Pystyn soittamaan tar-
peeksi usein ystävilleni ja 
perheelleni

31,8 36,4 12,1 9,5 10,2 3,7 4,0 1,3

Minua ei kohdella täällä 
ihmisenä

6,8 14,8 23,5 36,7 18,2 3,4 4,0 1,1

Tässä vankilassa ei vankeja 
osata kohdella kunnioitta-
vasti

6,4 15,2 33,0 33,7 11,7 3,3 3,0 1,1

Minulla on asianmukaiset 
mahdollisuudet pitää asuin-
tilani siistinä ja viihtyisänä

31,1 49,6 11,7 3,8 3,8 4,0 4,0 1,0

Pystyn hyvin pitämään 
yhteyttä perheeseeni tässä 
vankilassa

29,9 40,5 12,1 11,0 6,4 3,8 4,0 1,2

Oloni on kokonaisuudes-
saan hyvä tässä vankilassa

15,5 50,4 22,3 6,4 5,3 3,6 4,0 1,0

Minua kohdellaan yksilönä 
eikä numerona kun tässä 
vankilassa tehdään minua 
koskevia tärkeitä päätöksiä

9,5 36,0 34,1 13,6 6,8 3,3 3,0 1,0

Koen, että tässä vankilassa 
minua kannustetaan käsit-
telemään rikollista käyttäy-
tymistä

8,3 20,1 46,2 15,5 9,8 3,0 3,0 1,0

Tässä vankilassa minut 
perehdytettiin päiväjärjes-
tykseen ja sen ajoitukseen

8,0 36,4 31,8 14,4 9,5 3,2 3,0 1,1

Eristysosastolla olevia van-
keja kohdellaan kunnioitta-
vasti tässä vankilassa

3,4 11,7 73,5 6,4 4,9 3,0 3,0 0,7

Ulkomaalaisia vankeja koh-
dellaan muita huonommin 
tässä vankilassa

1,1 3,4 55,7 26,9 12,9 3,5 3,0 0,8
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Täysin 
samaa 
mieltä

Samaa 
mieltä

ei samaa 
eikä eri 

mieltä

eri 
mieltä

Täysin 
eri 

mieltä

KA mD SD

Voin olla rento ja oma itseni 
tässä vankilassa

17,8 48,9 21,2 8,7 3,4 3,7 4,0 1,0

Vankien välistä kiusaamista 
ei suvaita tässä vankilassa

11,0 29,9 50,8 4,9 3,4 3,4 3,0 0,9

Tässä vankilassa kaikki 
päihdeongelmaiset vangit 
saavat turvallisella tavalla 
tarvitsemansa vieroitushoi-
don

5,3 17,8 48,5 13,6 14,8 2,9 3,0 1,0

Kurinpito kohdistuu oi-
keudenmukaisesti tässä 
vankilassa

7,6 24,2 50,4 9,5 8,3 3,1 3,0 1,0

Kiusaamisen uhrit saavat 
tarvitsemansa avun henki-
lökunnalta

6,4 16,3 66,7 7,2 3,4 3,2 3,0 0,8

Tässä vankilassa tehdään 
kaikki mahdollinen, että 
vangit lopettaisivat rikosten 
teon vapauduttuaan

4,2 17,4 42,8 25,4 10,2 2,8 3,0 1,0

Lääkärit uskovat minua kun 
kerron heille terveysongel-
mistani

8,0 26,1 32,6 18,6 14,8 2,9 3,0 1,2

Pystyn nauttimaan joistain 
tekemistäni asioista tässä 
vankilassa

13,6 52,3 25,8 4,9 3,4 3,7 4,0 0,9

Vankeja kohdellaan eri 
tavalla riippuen siitä mistä 
päin Suomea he tulevat

3,0 6,8 47,7 29,2 13,3 3,4 3,0 0,9

Voin luottaa siihen, mitä 
valvontahenkilökunta sanoo 
minulle

9,5 29,5 32,6 19,3 9,1 3,1 3,0 1,1

Tässä vankilassa pystyn 
ilmaisemaan tunteeni

6,8 23,1 45,8 15,5 8,7 3,0 3,0 1,0

Perheenjäseneni ja vieraani 
joutuvat kuulemaan rasisti-
sia huomautuksia vierailles-
saan täällä

1,1 1,9 38,6 27,3 31,1 3,9 4,0 0,9

Terveydenhuoltohenkilös-
tö kertoo asiat selkeästi 
minulle

10,2 34,1 34,1 12,1 9,5 3,2 3,0 1,1

Tämä vankila on asiallinen 14,8 45,1 26,1 9,1 4,9 3,6 4,0 1,0
Koen saamani rangaistuk-
sen oikeudenmukaiseksi

9,1 26,1 25,4 12,5 26,9 2,8 3,0 1,3

* Väittämien keskiarvot ja mediaanit on käsitelty taulukossa siten, että arvot 1-2 tarkoittavat 
kielteistä  ja vastaavasti arvot 4-5 myönteistä suhtautumista asiaan. 
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Täysin 
samaa 
mieltä

Samaa 
mieltä

ei samaa 
eikä eri 

mieltä

eri 
mieltä

Täysin 
eri 

mieltä

KA mD SD

Kun olen onnistunut työs-
säni se huomataan ja saan 
siitä tunnustusta

2,9 30,8 33,7 22,6 10,1 2,9 3,0 1,0

Henkilökuntaa kannuste-
taan olemaan aloitteellinen 
työssään

5,3 27,9 36,1 23,1 7,7 3,0 3,0 1,0

Minulle annetaan tarpeeksi 
vastuuta työssäni

22,1 53,4 17,3 4,3 2,9 3,9 4,0 0,9

Vartijoiden tulisi olla muka-
na ohjelmatoiminnassa

12,0 27,9 35,6 14,4 10,1 3,2 3,0 1,1

Minua ei kiinnosta tehdä 
enempää kuin välttämättö-
mimmät työtehtävät

2,4 5,3 8,2 51,0 33,2 4,1 4,0 0,9

Nautin paljon työstäni 11,1 51,0 25,0 10,1 2,9 3,6 4,0 0,9
Turvallisuus tässä vankilas-
sa on hyvä

12,5 50,0 18,8 13,0 5,8 3,5 4,0 1,1

Vankien tukeminen on 
tärkeä osa työtäni

18,8 38,5 22,1 15,9 4,8 3,5 4,0 1,1

Olen tyytyväinen saamaani 
koulutukseen tässä vanki-
lassa

11,1 35,1 32,2 13,5 8,2 3,3 3,0 1,1

Sairauslomalla olevaa hen-
kilöstöä seurataan tarkasti 
tässä vankilassa

11,5 19,2 37,5 25,5 6,3 3,0 3,0 1,1

Luotan tämän vankilan 
johtoon

6,7 26,0 20,7 29,3 17,3 2,8 3,0 1,2

Luotan lähiesimiehiini 15,4 42,8 22,1 13,9 5,8 3,5 4,0 1,1
Luotan Rikosseuraamuslai-
tokseen

2,4 20,2 30,8 28,4 18,3 2,6 3,0 1,1

Luotan työtovereihini 26,4 52,9 13,9 4,3 2,4 4,0 4,0 0,9
Luotan vankeihin tässä 
vankilassa

1,9 11,5 35,6 26,0 25,0 2,4 2,0 1,0

Minuun luotetaan Rikosseu-
raamuslaitoksessa

6,3 38,0 43,3 8,7 3,8 3,3 3,0 0,9

Työtoverini luottavat minuun 
tässä vankilassa

11,1 72,1 13,0 2,9 1,0 3,9 4,0 0,7

Vankilan johto luottaa 
minuun

9,6 50,5 27,9 7,2 4,8 3,5 4,0 0,9

Lähiesimieheni luottavat 
minuun.

16,3 59,6 17,8 3,8 2,4 3,8 4,0 0,8

Vangit luottavat minuun 
tässä vankilassa

9,6 51,0 34,1 2,9 2,4 3,6 4,0 0,8

liite 2. Henkilöstökyselyn väittäminen vastausjakauma, keskiarvo (KA), mediaani 
(MD) ja keskihajonta (SD)
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Täysin 
samaa 
mieltä

Samaa 
mieltä

ei samaa 
eikä eri 

mieltä

eri 
mieltä

Täysin 
eri 

mieltä

KA mD SD

Vankilan johto arvostaa 
minua henkilökunnan jäse-
nenä tässä vankilassa

7,7 44,7 28,4 11,5 7,7 3,3 4,0 1,0

Työtoverini arvostavat mi-
nua henkilökunnan jäsene-
nä tässä vankilassa

12,0 62,5 21,6 3,4 0,5 3,8 4,0 0,7

Rikosseuraamuslaitos 
arvostaa minua henkilökun-
nan jäsenenä

1,9 22,1 52,4 14,9 8,7 2,9 3,0 0,9

Lähiesimieheni arvostavat 
minua henkilökunnan jäse-
nenä tässä vankilassa

11,5 58,2 21,2 6,7 2,4 3,7 4,0 0,9

Muut henkilöstöryhmät 
arvostavat minua henki-
lökunnan jäsenenä tässä 
vankilassa

7,2 54,3 31,3 4,8 2,4 3,6 4,0 0,8

Henkilökunnan käytettävis-
sä olevat tilat ovat puutteel-
liset tässä vankilassa

26,0 26,4 14,4 25,0 8,2 2,6 2,0 1,3

Tunnen saavani lähiesimie-
hiltäni tukea työssäni tässä 
vankilassa

8,7 53,4 19,7 13,5 4,8 3,5 4,0 1,0

Tunnen saavani tukea 
vankilan johdolta työssäni 
tässä vankilassa

6,7 27,4 32,7 19,7 13,5 2,9 3,0 1,1

Tunnen saavani tukea työto-
vereiltani työssäni tässä 
vankilassa

16,8 60,1 14,9 5,8 2,4 3,8 4,0 0,9

Tunnen saavani tukea 
rikosseuraamuslaitokselta 
työssäni tässä vankilassa

1,4 13,0 46,2 25,0 14,4 2,6 3,0 0,9

Tunnen saavani tukea 
muilta henkilöstöryhmiltä 
työssäni tässä vankilassa

3,8 45,7 30,3 14,9 5,3 3,3 3,0 0,9

Tunnen lojaalisuutta tämän 
vankilan johtajaa kohtaan

8,2 33,7 27,4 16,8 13,9 3,1 3,0 1,2

Tunnen lojaalisuutta työ-
tovereitani kohtaan tässä 
vankilassa

21,6 63,9 11,5 2,4 0,5 4,0 4,0 0,7

Tunnen lojaalisuutta Rikos-
seuraamuslaitosta kohtaan

3,8 29,8 38,5 15,4 12,5 3,0 3,0 1,1

Tunnen lojaalisuutta tätä 
vankilaa kohtaan

13,5 54,3 20,2 7,7 4,3 3,6 4,0 1,0

Tunnen työtovereideni 
kunnioittavan minua tässä 
vankilassa

6,3 58,2 27,9 7,2 0,5 3,6 4,0 0,7
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Täysin 
samaa 
mieltä

Samaa 
mieltä

ei samaa 
eikä eri 

mieltä
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mieltä

Täysin 
eri 

mieltä

KA mD SD

Tunnen vankilan johdon 
kunnioittavan minua tässä 
vankilassa

4,3 35,1 37,5 14,9 8,2 3,1 3,0 1,0

Tunnen vankien kunnioitta-
van minua tässä vankilassa

7,7 45,7 41,8 3,8 1,0 3,6 4,0 0,7

Tunnen lähiesimiesteni 
kunnioittavan minua tässä 
vankilassa

6,7 53,8 31,3 5,3 2,9 3,6 4,0 0,8

Työtoverini kohtelevat mi-
nua reilusti tässä vankilassa

16,8 59,6 16,8 4,8 1,9 3,8 4,0 0,8

Tämän vankilan johto koh-
telee minua reilusti

6,7 37,0 34,6 11,5 10,1 3,2 3,0 1,1

Rikosseuraamuslaitos koh-
telee minua reilusti

1,4 24,0 48,1 15,9 10,6 2,9 3,0 0,9

Lähiesimieheni kohtelevat 
minua reilusti tässä vanki-
lassa

11,1 54,3 24,5 8,2 1,9 3,6 4,0 0,9

Tämän vankilan vartijoilla 
on liian vähän valtaa ja 
vastuuta

3,8 16,8 41,3 29,8 8,2 3,2 3,0 1,0

Rikosseuraamusesimiehillä 
on liian vähän valtaa ja vas-
tuuta tässä vankilassa

1,4 16,8 40,9 33,2 7,7 3,3 3,0 0,9

Minulla on liian vähän val-
taa ja vastuuta työssäni

1,0 11,1 32,2 46,6 9,1 3,5 4,0 0,8

Vankien kanssa asioitaes-
sa kannattaa olla tiukka ja 
etäinen

6,3 11,5 32,2 40,9 9,1 3,4 3,5 1,0

Vangeilla on tässä vankilas-
sa aivan liian paljon valtaa

5,8 23,1 26,9 32,2 12,0 3,2 3,0 1,1

Minulla on hyvät suhteet 
lähiesimiehiini tässä vanki-
lassa

19,2 59,1 17,3 2,9 1,4 3,9 4,0 0,8

Minulla on hyvät suhteet 
tämän vankilan johtoon

9,6 42,8 31,3 9,6 6,7 3,4 4,0 1,0

Minulla on hyvät suhteet 
muihin henkilöstöryhmiin 
tässä vankilassa

12,5 64,9 18,3 2,9 1,4 3,8 4,0 0,7

Suhteeni työtovereihini ovat 
hyvät tässä vankilassa

21,2 66,8 9,1 2,4 0,5 4,1 4,0 0,7

Tulen hyvin toimeen vanki-
en kanssa tässä vankilassa.

18,3 67,3 13,9 0,5 0,0 4,0 4,0 0,6

Keskustellessani vankien 
kanssa pyrin olemaan lyhyt-
sanainen ja puhumaan vain 
työasioista

5,3 18,8 29,8 39,9 6,3 3,2 3,0 1,0
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mieltä

Samaa 
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ei samaa 
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Täysin 
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mieltä
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Ystävälliset suhteet vankei-
hin heikentävät arvovaltaani

2,4 9,1 23,6 48,1 16,8 3,7 4,0 0,9

Tunnen sitoutumista tähän 
vankilaan

17,8 53,8 19,7 5,8 2,9 3,8 4,0 0,9

Tunnen sitoutumista Rikos-
seuraamuslaitokseen

6,3 34,6 39,4 12,0 7,7 3,2 3,0 1,0

Minun on helppo lähestyä 
lähiesimiestäni halutessani 
keskustella jostain asiasta 
hänen kanssaan

27,4 51,9 12,0 7,2 1,4 4,0 4,0 0,9

Minun on helppo lähestyä 
vankilan johtoa halutessani 
keskustella jostain asiasta

14,4 42,8 23,6 13,5 5,8 3,5 4,0 1,1

Tässä vankilassa ei kanna-
ta tehdä ylimääräistä työtä, 
koska sitä ei kuitenkaan 
huomioida

9,1 15,4 33,2 29,8 12,5 3,2 3,0 1,1

Vangit käyttävät minua hy-
väkseen jos olen lempeä

3,4 12,5 18,3 47,1 18,8 3,7 4,0 1,0

Vankilalla on nykyisiä tar-
peita ajatellen oikea johtaja

4,8 20,2 35,1 18,3 21,6 2,7 3,0 1,2

Tämän vankilan johto on 
pätevä

5,8 19,7 37,0 19,7 17,8 2,8 3,0 1,1

Luotan tässä vankilassa 
käytössä olevaan palkkauk-
sen suoritusarviointiin

2,9 16,8 28,8 25,0 26,4 2,4 2,0 1,1

Näen vankilan johtoa usein 
tässä vankilassa

6,3 24,5 28,4 26,9 13,9 2,8 3,0 1,1

Yritän saavuttaa vankien 
luottamuksen

9,1 45,7 35,1 9,1 1,0 3,5 4,0 0,8

Etnisten ryhmien välisiin 
kysymyksiin paneutuminen 
estää henkilökuntaa teke-
mästä todellista vankila-
työtä

1,4 4,8 41,3 43,3 9,1 3,5 4,0 0,8

On tärkeää tuntea myötä-
tuntoa vankeja kohtaan

1,9 16,8 42,3 32,2 6,7 2,8 3,0 0,9

Yritän olla sekaantumatta 
liiaksi vankilan johtajan 
tapaan johtaa tätä vankilaa

20,2 44,7 25,5 9,1 0,5 3,8 4,0 0,9

Vankien henkilöstöön 
kohdistama fyysinen väki-
valta on harvinaista tässä 
vankilassa

34,1 53,4 8,7 2,9 1,0 4,2 4,0 0,8

Tämä vankila on hyvin 
organisoitu

2,9 19,7 33,2 32,2 12,0 2,7 3,0 1,0
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mieltä

Samaa 
mieltä

ei samaa 
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Täysin 
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mieltä
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Tässä vankilassa on vai-
keata saada vapaata silloin 
kun tarvitsen sitä

4,3 4,3 9,1 62,5 19,7 3,9 4,0 0,9

Koen henkilökunnan ja joh-
don vuorovaikutuksen tässä 
vankilassa hyvänä

3,4 15,9 34,1 31,7 14,9 2,6 3,0 1,0

Työskentely tässä vanki-
lassa on henkisesti erittäin 
vaativaa

9,1 36,5 26,0 25,0 3,4 2,8 3,0 1,0

Tunnen itseni usein epävar-
maksi siitä, kuinka voisin 
tukea vankeja ja siksi vältän 
sitä

0,5 1,4 24,0 49,5 24,5 4,0 4,0 0,8

Ajan myötä opit pitämään 
useimmista vangeista täällä

0,5 8,7 43,3 32,2 15,4 2,5 3,0 0,9

Toisinaan minun pitäisi olla 
vankien asiamies

1,4 15,4 29,8 30,3 23,1 2,4 2,0 1,1

On tärkeää olla kiinnostunut 
vangeista ja heidän ongel-
mistaan

7,7 38,9 29,8 17,8 5,8 3,3 3,0 1,0

Useimmat vangeista ovat 
kunnon ihmisiä

1,9 18,3 42,8 27,9 9,1 2,8 3,0 0,9

Vuorovaikutus työtovereide-
ni kanssa on hyvää

18,3 61,1 13,0 6,7 1,0 3,9 4,0 0,8

Minut pidetään hyvin ajan 
tasalla tämän vankilan 
asioista

2,4 25,0 32,7 30,3 9,6 2,8 3,0 1,0

Mielekkäintä on työ johon 
sisältyy kontakteja (lähityö-
tä) vankien kanssa

7,7 37,5 37,0 14,4 3,4 3,3 3,0 0,9

Tämä vankila on aivan liian 
mukava vangeille

7,7 17,3 43,3 27,4 4,3 3,0 3,0 1,0

Tunnen harvoin pääseväni 
osalliseksi tämän vankilan 
päätöksentekoprosessiin

10,1 36,5 33,7 13,9 5,8 2,7 3,0 1,0

Työstäni johtuva stressi 
huolestuttaa minua

5,3 22,6 26,0 37,5 8,7 3,2 3,0 1,1

En tunne olevani osa 
”suurempaa kokonaisuutta” 
tässä vankilassa

4,8 16,8 32,2 35,6 10,6 3,3 3,0 1,0

Yleisilmapiiri tässä vankilas-
sa on jännittynyt

8,2 29,3 24,0 31,7 6,7 3,0 3,0 1,1

Olen halukas työskentele-
mään kovasti saavuttaakse-
ni tavoitteet

12,5 59,1 22,1 6,3 0,0 3,8 4,0 0,7

Koen työni mielekkääksi 15,4 61,1 13,5 9,6 0,5 3,8 4,0 0,8
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Täysin 
samaa 
mieltä

Samaa 
mieltä

ei samaa 
eikä eri 

mieltä

eri 
mieltä

Täysin 
eri 

mieltä

KA mD SD

Tämän vankilan henkilökun-
nalla on hyvä työmoraali

10,1 46,2 27,4 14,9 1,4 3,5 4,0 0,9

Minulla on mahdollisuus 
olla aloitteellinen työssäni 
tässä vankilassa

15,4 51,4 21,2 10,1 1,9 3,7 4,0 0,9

Vangit on pidettävä tiukas-
sa kurissa

7,7 37,0 42,8 12,0 0,5 2,6 3,0 0,8

Tunnen samaistuvani 
Rikosseuraamuslaitoksen 
päämääriin

3,8 23,1 46,6 18,3 8,2 3,0 3,0 0,9

Toisinaan vankilan johto ei 
pysty tukemaan henkilö-
kuntaa toimimaan vankien 
kanssa

7,7 35,1 36,1 18,3 2,9 2,7 3,0 0,9

Monet tämän työn stressaa-
vat asiat seuraavat minua 
kotiin

4,3 20,7 19,7 41,3 13,9 3,4 4,0 1,1

Olen valmis tekemään 
enemmän kuin minulta 
vaaditaan koska välitän 
vangeista

2,4 13,5 44,2 31,7 8,2 2,7 3,0 0,9

Vankilan johtamistyyli on 
edistyksellistä tässä vanki-
lassa

2,4 10,1 36,1 31,3 20,2 2,4 2,0 1,0

Olen tyytymätön uranäky-
miini tässä vankilassa

6,3 21,2 42,8 24,5 5,3 3,0 3,0 1,0

Saan harvoin kiitosta työs-
täni ja saavutuksistani

12,5 26,4 32,7 24,5 3,8 2,8 3,0 1,1

Tunnen oloni turvalliseksi 
työympäristössäni

13,9 62,0 16,3 6,7 1,0 3,8 4,0 0,8

Useimmat vangeista ovat 
kuntoutettavissa

2,9 32,2 33,2 27,4 4,3 3,0 3,0 0,9

Tämän vankilan kurinpito-
menettely ei opeta vangeil-
le mitään

7,7 24,5 42,3 23,1 2,4 2,9 3,0 0,9

Tämä vankila on huono 
pitämään yllä hyvää kuria ja 
järjestystä

5,3 15,4 35,1 38,5 5,8 3,2 3,0 1,0

Nautin auttaessani vanke-
ja työskentelemään kohti 
asetettuja tavoitteita

4,8 33,7 50,0 9,1 2,4 3,3 3,0 0,8

Minulla on riittävästi arvo-
valtaa voidakseni tehdä 
työni kunnolla

11,1 62,0 19,2 6,3 1,4 3,8 4,0 0,8

Työpäiväni kuluvat tässä 
vankilassa hitaasti

1,9 5,3 19,2 54,3 19,2 3,8 4,0 0,9
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Tässä vankilassa on hyvä 
kontrolli

4,3 28,8 40,9 21,6 4,3 3,1 3,0 0,9

Odotan innolla työpäivän 
alkamista tässä vankilassa

3,4 20,7 47,1 23,1 5,8 2,9 3,0 0,9

Itsemurhaa yrittävät vangit 
hakevat yleensä huomiota 
tai yrittävät manipuloida 
henkilökuntaa

2,4 16,3 52,9 22,1 6,3 3,1 3,0 0,8

Olen ylpeä tässä vankilassa 
tekemästäni työstä

13,0 48,6 29,8 7,2 1,4 3,6 4,0 0,9

Vangit viettävät liian paljon 
aikaa sellien ulkopuolella 
tässä vankilassa

3,4 9,6 39,9 37,5 9,6 3,4 3,0 0,9

Jotkut työntekijät tässä van-
kilassa pääsevät vähem-
mällä työllä kuin toiset

26,9 46,2 18,3 7,2 1,4 2,1 2,0 0,9

Jos vanki valehtelee minulle 
en tee elettäkään auttaak-
seni häntä

1,4 12,5 42,8 38,9 4,3 3,3 3,0 0,8

Vankilan johtaja välittää 
henkilökunnan hyvinvoin-
nista tässä vankilassa

5,3 28,8 30,3 21,2 14,4 2,9 3,0 1,1

Henkilökunta tarvitsee 
enemmän koulutusta siitä, 
miten käsitellä vankien itse-
murhien ja itsetuhoisuuden 
vaikutuksia itseensä

4,8 30,3 47,6 14,4 2,9 2,8 3,0 0,8

Vankien itsemurhan ja 
itsensä vahingoittamisen 
käsittely on äärimmäisen 
stressaavaa

3,4 22,6 51,0 18,8 4,3 3,0 3,0 0,9

Tarvitsen koulutusta 
siitä, kuinka suhtautua eri 
etnisistä ryhmistä tuleviin 
vankeihin

3,8 24,0 36,1 32,7 3,4 3,1 3,0 0,9

Vangit tulevat luokseni 
ongelmineen koska tietävät 
minun selvittävän ne

4,3 35,1 50,0 9,1 1,4 3,3 3,0 0,8

Tässä vankilassa on 
riittävät resurssit tehtävien 
suorittamiseksi kunnolla

2,4 26,4 24,0 30,8 16,3 2,7 3,0 1,1

* Väittämien keskiarvot ja mediaanit on käsitelty taulukossa siten, että arvot 1-2 tarkoittavat 
kielteistä  ja vastaavasti arvot 4-5 myönteistä suhtautumista asiaan. 
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liite 3. Vankikyselyn ulottuvuuksien keskiarvo, mediaani ja keskihajonta sekä ulottu-
vuuksien korrelaatio vankeuden yleiseen laatuun

liite 4. Henkilökuntakyselyn ulottuvuuksien keskiarvo, mediaani ja keskihajonta sekä 
ulottuvuuksien korrelaatio vankeuden yleiseen laatuun

vangit
Ulottuvuus Keskiarvo mediaani Keskihajonta Korrelaatio
Vastaanotto 3,2 3,2 0,7 ,688**
Järjestys 3,5 3,5 0,7 ,852**
Oikeudenmukaisuus 3,1 3,0 0,7 ,781**
Henkilökohtainen turvallisuus 4,1 4,0 0,6 ,450**
Vankilaturvallisuus 3,5 3,5 0,6 ,744**
Viihtyisyys ja hyvinvointi 3,4 3,4 0,7 ,853**
Asianmukaisuus 3,6 3,8 0,8 ,706**
Terveydenhuolto 3,1 3,2 1,0 ,642**
Suhteet henkilöstöön 3,4 3,4 0,8 ,885**
Kohtelu 3,1 3,0 0,7 ,740**
Huomioiminen ja arvostaminen 3,2 3,2 0,8 ,883**
Suhtautuminen etnisiin vähemmistöihin 3,4 3,3 0,5 ,577**
Yhteydenpito 3,5 3,8 1,0 ,629**
Ohjelmat 3,0 3,0 0,8 ,661**
Tuki rikoksettomaan elämään 3,0 3,0 0,8 ,755**
Erityistuki 3,1 3,0 0,7 ,701**

henkilökunta
Ulottuvuus Keskiarvo mediaani Keskihajonta Korrelaatio
Osallisuus 2,8 2,8 0,7 ,811**
Kuri ja järjestys 3,1 3,1 0,6 ,645**
Turvallisuus 3,5 3,5 0,7 ,726**
Motivoituneisuus 3,6 3,7 0,6 ,828**
Stressi 3,1 3,0 0,5 ,338**
Ammatillinen arvostus 3,3 3,3 0,6 ,803**
Sitoutuneisuus 3,4 3,5 0,8 ,707**
Arvostus 3,5 3,6 0,7 ,810**
Auktoriteetti 3,4 3,7 0,8 ,407**
Suhteet vankeihin 3,7 3,7 0,6 ,441**
Suhteet lähiesimiehiin 3,7 3,8 0,7 ,706**
Suhteet työtovereihin 3,9 4,0 0,6 ,520**
Suhteet Rikosseuraamuslaitokseen 2,9 3,0 0,8 ,740**
Suhtautuminen vankilan johtoon 2,9 3,0 0,8 ,766**
Vankilan johdon suhtautuminen minuun 3,3 3,4 0,9 ,837**
Vankien tukeminen 3,3 3,3 0,6 ,566**
Paneutuminen ja välittäminen 3,0 3,0 0,6 ,595**




