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Tarkastelen tutkielmassani vankilan työntekijöiden tuottamia merkityksiä lastensa kanssa vankilassa
olevista naisista ja äiti-lapsiosastojen käytännöistä. Tutkimuskohteena on vankilan työntekijöiden
puhe, jota lähestyn institutionaalisissa käytännöissä tapahtuvana kategorisointina. Lähtökohtana on
sosiaalityön tutkimuskeskustelu, jossa tarkastellaan instituution ja työn kohteen välistä suhdetta
paikallisissa käytännöissä rakentuvana ja sekä sosiaalisten ongelmien tulkintatyöhön että
asiakkaiden kategorisointiin linkittyvänä, mutta myös laajempaan kulttuuriseen kontekstiin
kiinnittyvänä. Koska vankilan äiti-lapsiosastolla työn kohteena on nainen ja äiti, kiinnitän
tutkimukseni myös epätavanomaista äitiyttä feministisestä näkökulmasta lähestyvään sosiaalityöhön
kytkeytyvään tutkimuskeskusteluun. Tarkoitukseni on tuoda näkyväksi niitä institutionaalisia ja
sukupuolittuneitakin erityispiirteitä, joita naisten vankilassa olemiseen liittyy silloin, kun he ovat
suorittamassa vankeusrangaistustaan lastensa kanssa.

Tutkimusaineistona on Lapset vankilassa –selvitystä varten vuonna 2006 kerätty
teemahaastatteluaineisto, joka koostuu vankilan työntekijöiden 13:sta haastattelusta. Aineiston
analysoinnissa olen käyttänyt temaattista sisällönanalyysia, jossa on vaikutteita kriittisestä ja
analyyttisesta diskurssianalyysista. Kategorisointien ja puhetapojen aineistolähtöisessä tarkastelussa
olen käyttänyt apunani tilan käsitettä. Sosiaalinen konstruktionismi ja symbolinen interaktionismi
muodostavat tutkimusprosessia ohjaavan yleisen tulkintakehyksen.

Tutkimus tuo näkyviin lastensa kanssa vankilassa olevia naisia vahvasti leimaavia kategorisointeja
ja puhetapoja. Kategorisointeja olen analysoinut jakamalla ne luokkiin (1) ongelmaiset naiset
siviilissä (2) naiset vankeina äiti-lapsiosastoilla (3) oman edun tavoittelijat ja vedättäjät sekä (4)
lapsen myötä jaloilleen nousevat äidit. Aineistosta paikallistamani neljä vallitsevaa puhetapaa olen
nimennyt niiden keskeisiä sisältöjä kuvaavasti (1) paternalistiseksi, (2) kuntoutus-, (3) antaa mennä
– ja (4) maallikkopuhetavaksi. Kategorisointien keskiössä ovat vankiäidit ja heidän  nimeämisensä,
kun taas puhetavat tuovat esiin myös äiti-lapsiosastojen käytäntöjä, tehtäviä ja erilaisia äitiyden
toteuttamisen tiloja.

Johtopäätöksissä todetaan totaalisen laitoksen tunnusmerkkien, minuuden ja ihmisyyden riisumisen,
toteutuvan äiti-lapsiosastoilla vankeusrangaistustaan suorittavien naisten kohdalla. Lapsen
mukanaolo vankilassa stigmatisoi naiset erityisellä tavalla äitiyden kautta ja määrittää niitä
sosiaalisia identiteettejä, joita naisten riisuttujen identiteettien tilalle tuotetaan. Vankilan tila ei sulje
pois siviiliä, vaan oletus siviilistä näyttää vaikuttavan voimakkaasti naisten kategorisointiin, jolla
voi olla hyvinkin kauaskantoisia ja vakaviakin seurauksia. Tutkimus avaa näkymiä kenties totutusta
toisenlaisen keskustelun virittämiseen ja toisin toistamisen mahdollisuuteen.
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The aim of my thesis is to examine what kinds of meanings the prison staff is producing from
women residing in prison with their children and mother-baby units’ practices. My research subject
is the prison staff’s speech, and I understand it as categorization in institutional practices. Starting
point for my study is in social work research focusing a relationship between institution and the
individual in local practices. This is attached to social problems work and categorization of clients
as well as into wider cultural context. Because on the mother-baby unit the prison staff is working
with women and mothers, I include some viewpoints about unusual motherhood from feminist
perspective in my study. The aim of this thesis is to show those institutional and sex/gender-related
characteristics, which relate to women residing in prison with their children.

The data of the study consists of 13 thematical interviews of the mother-baby units’ workers. It is
conducted in 2006 for the study “Children in prison”. The analysis in my thesis is done by using
thematical methods, which are influenced by critical and analytical discourse analysis. I have used
the concept of space when forming and analyzing categories and discourses. Social constructionism
and symbolic interactionism form the methodological basis of my study.

The results show that categories and discourses about women residing in prison with their children
are  strongly  stigmatizing.  I  have  divided  the  speech  to  four  different  categories:  (1)  women  who
have problems in civil life, (2) women as prisoners on the mother-baby unit, (3) the ones seeking
personal benefit and (4) women who get on their feet when having children. I have formed four
main discourses, which I have labeled (1) paternalistic discourse, (2) rehabilitation discourse, (3)
laissez faire –discourse and (4) private personal discourse. In the focus of categorizations are the
prison mothers and their classification and the discourses also bring out some practices of the
mother-baby unit and different environments, circumstances and spaces for mothering.

I conclude that the characteristics of total institution, removing one´s identity and humanity, do
actualize for the women residing in prison on the mother-bay unit. Having a child with them in
prison stigmatizes those women in a special way through mothering and determines the social
identities produced to replace those removed by institutional discourses. Prison context does not
remove the life outside of prison context: the assumptions of their lives outside the prison seems to
affect strongly the categorization of the women. This categorization can have very far-reaching and
serious consequences. This study may open up some views for the possibility for different kinds of
discussion.

Keywords: prison, women, mothers, categorization, discourses, institutional practices
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1. JOHDANTO

Tätä tutkimusta ei olisi olemassa, mikäli en olisi osallistunut tutkimusharjoittelijana Lapset

vankilassa –projektiin kevättalvella 2006 yhdessä tutkija Rosi Enroosin ja projektista vastanneen

professori Tarja Pösön kanssa. Tutkimushankkeen tarkoituksena oli kartoittaa äitiensä kanssa

vankilassa olevien lasten tilannetta lasten edun näkökulmasta, mikä oli Suomessa aiemmin

tutkimatonta aluetta. Vankila ja vankilan äiti-lapsiosastot olivat itselleni vieras maailma, mutta

veivät mukanaan siinä määrin, että päädyin alkuperäisen tutkimusaiheeni vaihtamiseen

graduseminaarini loppumetreillä. Mitä pidemmälle Lapset vankilassa –projekti ja siihen liittynyt

aineistonkeruu Vanajan ja Hämeenlinnan vankiloissa eteni, sitä nopeammin aiempi kiinnostukseni

sosiaalityöntekijöiden ammatillisten identiteettien rakentumisesta jäi taka-alalle.

Tutkimusaiheeni vaihtamiseen vaikuttivat ratkaisevasti myös Tarja Pösön ja Rosi Enroosin kanssa

käymäni monitahoiset keskustelut. Koska olin Rosi Enroosin kanssa tekemässä valtaosaa

tutkimusprojektiin liittyneistä vankilan työntekijöiden haastatteluista ja purin nauhoitteet

kirjoitetuksi tekstiksi, tämän tutkimuksen prosessoinnin voi katsoa osaltaan alkaneen jo tuolloin.

Kenties naistutkimuksen sivuaineopintoni herkistivät kiinnittämään huomiotani niihin

merkityksenantoihin, joita työntekijäpuheessa liitettiin lastensa kanssa vankilassa oleviin naisiin.

Tästä virisi voimakas halu päästä tutkimaan tarkemmin, millaista kuvaa vankilan työntekijät

tuottavat lasten äideistä teemahaastatteluaineistossa, joka on kerätty lapsen edun ja oikeuksien

toteutumista vankilassa kartoittavan selvityksen tarpeisiin.

Suomessa on voimassa kansainvälisestikin yleinen käytäntö, joka mahdollistaa pienen lapsen

ottamisen mukaan vankilaan naisen vankeusrangaistuksen suorittamisen ajaksi. Tästä viriää

tutkimukseni  keskeinen jännite, sillä naisen rikollisuutta ja vankeutta ei yleensä liitetä ideaaliseen

ja norminmukaiseen äitiyteen ja lapsuuteen kuuluviksi. Äitiyden kytkeminen yksityiseen, naisiseksi

määrittyvään kodin tilaan ja rikollisuuden liittäminen taas miehiseen ja julkiseen tekevät

yhdistelmästä jo sinänsä kulttuurisesti vaikeasti yhteen sovitettavan. Vaikka naiseus ja äitiys

kulttuurisina ja historiallisina konstruktioina ovat jatkuvan uudelleenneuvottelun kohteina, ne ovat

edelleen myös tiukasti rajattuja ja normitettuja kategorioita, joihin sisältyy hitaasti muuttuvia

myyttisiä uskomuksia, arvoja ja moraalikäsityksiä (esim. Featherstone 1999; Nousiainen 2004, 57-

76; Nätkin 1997, 149-160). Kun nainen tekee rikoksen, hänen ei katsotakaan rikkovan pelkästään

lakia, vaan myös naiseuteen liitettyjä sosiaalisia normeja. Tämä tekee naisten rikollisuudesta jo

lähtökohtaisesti miesten rikollisuutta tuomittavampaa ja rikollisista naisista kaksinkertaisesti
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poikkeavia yleensä normaalina pidettyyn naisille soveltuvaksi ajateltuun käyttäytymiseen nähden.

(Carlen & Worrall 2004; Honkatukia 1998, 240; Pösö 1986, 1.) Näin ollen vankina ja äitinä

olemisen samanaikaisuutta voidaan pitää jo perustaltaan monin tavoin latautuneena asetelmana.

Tutkimuskontekstin jännitteisyyttä on osaltaan luomassa myös vankilan organisatorinen käytäntö,

jonka mukaan äidit ovat vankeja, mutta lapset ovat vankilassa ikään kuin yksityishenkilöinä, joiden

kasvatuksesta ja huolenpidosta äitien odotetaan ympärivuorokautisesti vastaavan. Vankilan äiti-

lapsiosastot ovat olemassa ensisijaisesti naisten vankeusrangaistuksen suorittamista, eivät lapsia

ajatellen. Koska lapset eivät ole vankeja, heistä ei kerätä vankeinhoidossa myöskään virallisia

dokumentteja, mikä voi vaikeuttaa muun muassa viranomaisyhteistyötä sekä aiheuttaa lapsia

koskevien toimintatapojen kirjavuutta ja estää niiden kehittämistä. Edellä mainituista elementeistä

rakentuva lasten organisatorinen näkymättömyys voi olla esteenä myös naisia koskevien

toimintatapojen muutokselle esimerkiksi siihen suuntaan, että naisilla olisi mahdollisuus osallistua

tarpeidensa mukaiseen kuntouttavaan toimintaan vankila-aikana. (Enroos ym. 2006, 72-73.)

Naisvangit ovat selkeänä vähemmistönä miesvankien lukumäärään verrattuna kaikkialla

maailmassa ja vielä marginaalisempaan ryhmään kuuluvat ne naiset, joilla on

vankeusrangaistustaan suorittaessaan lapsi mukanaan vankilassa. Suomessa on kaksi äiti-

lapsiosastoa, Hämeenlinnan suljetussa vankilassa 6-paikkainen ja Vanajan avovankilassa 5-

paikkainen äiti-lapsiosasto, joissa lasten ohjeelliset yläikärajat ovat 2 ja 3 vuotta. Vuosina 2000-

2006 äiti-lapsiosastoilla on ollut yhteensä 108 eri äitiä ja noin 100 lasta, joista 21 on syntynyt

vankeusaikana (Enroos 2007, 83-86). Lapsen ottaminen mukaan vankilaan oli aiemmin pääosin

äidin päätös, johon vaikutti tuomion pituus suhteessa lapsen ikään sekä se, oliko äiti-lapsiosastolla

tilaa. Kun vankeuslaki 1.10.2006 ja lastensuojelulaki 1.1.2008 muuttuivat, lapsen ottamisesta

vankilaan tuli lastensuojeluasia. Muutokset tarkoittavat lainsäädännön tasolla esitettyjä vaatimuksia

sosiaalityön ja vankeinhoidon yhteistyön tiivistämiselle. Lastensa kanssa vankilaan meneville

naisille lainmuutokset merkitsevät mahdollisesti myös aiempaa tiukempaa, heihin epäsuorasti

äitiyden kautta kohdistuvaa virallista ja epävirallista kontrollia vankilan formaalin ja informaalin

kontrollin lisäksi. Edellä mainitut seikat lisäävät tutkimusaiheeni yhteiskuntapoliittista

ajankohtaisuutta ja kiinnittävät työtäni vahvasti myös sosiaalityön käytäntöihin.

Tutkimukseni keskiössä on kohteen asemassa olevan ihmisen ja organisaation välinen suhde, joka

on myös sekä sosiaalityön käytännöissä että tutkimuksessa eräs olennainen elementti. Niinpä sitä on

sosiaalityössä tutkittukin monesta suunnasta. Itse olen hakenut vaikutteita konstruktionistisesta
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sosiaalityön tutkimuksesta, jonka taustalla ovat esimerkiksi James A. Holsteinin ja Gale Millerin

(1991; 1993) ajatukset sosiaalisten ongelmien tulkintatyöstä ja asiakkaiden kategorisoinnista, jossa

paikallisissa käytännöissä tuotetut määritykset yhdistyvät yleisiin kulttuurisiin merkityksiin

(Jokinen, Juhila & Pösö 1995). Vaikka sosiaalityön auttamisorganisaatioissakin, kuten esimerkiksi

koulukodeissa (Pösö 1993, 2004), nuorten tukiasumisyksikössä (Raitakari 2006) tai asuntoloissa

(Jokinen & Juhila 1991; Vanhala 2005) on kyse viimesijaisuudesta ja usein myös

vaihtoehdottomuudesta, vankilassa oleminen perustuu yksiselitteisesti pakkoon, jolloin ei ole

mahdollista puhua asiakkuudesta. Vahvimmat vaikutteeni olen kuitenkin hakenut sosiaalityön

käytäntöihin ja vuorovaikutukseen liittyvästä tutkimuskeskustelusta, joka tarkastelee sitä, miten

sosiaalityön eri instituutioissa on ymmärretty työn kohteena oleva ihminen. Vankilan ymmärrän

tässä tutkimuksessa erityisenä, vankeusrangaistustaan suorittavia ihmisiä muusta yhteiskunnasta

eristävänä totaalisena laitoksena, jonka toimintakäytännöt rapauttavat vankeina olevien ihmisten

minuuksia ja vaikuttavat heidän käsityksiin itsestään (Goffman 1961/1997).

Koska vankilan äiti-lapsiosastoilla työn kohteena on nimenomaan vankeusrangaistusta suorittava

nainen ja äiti, kiinnitän tutkimukseni myös epätavanomaista äitiyttä feministisestä näkökulmasta

lähestyvään sosiaalityöhön linkittyvään tutkimuskeskusteluun (esim. Featherstone 1999, 2004;

Granfelt 1998; Keskinen 2005; Krane & Davies 2007; Nousiainen 2004; Nätkin 2006). Sitoudun

postmodernin feminismin ajatuksiin naisten ja äitien välisistä eroista sekä subjektien

moninaisuudesta, jolla tarkoitan sitä, että lastensa kanssa vankilassa olevien naisten identiteetit eivät

rakennu pelkästään naiseuden, äitiyden ja/tai vankeuden varaan, vaan ovat monivivahteisia ja

useista eri osatekijöistä muotoutuvia sekä tilanne- ja paikkasidonnaisia. Ajattelu pitää siis sisällään

paitsi sen, että esimerkiksi äitiys voi olla erilaista vaikkapa vankilassa kuin sen ulkopuolella, myös

ihmisenä olemiseen liittyvän jatkuvan muutoksen ja monimuotoisuuden. (esim. Featherstone 1999;

Keskinen 2004, 27-40.) Feministisessä tutkimuksessa ei ole yksimielisyyttä siitä, tulisiko äidin ja

lapsen etu erottaa toisistaan tai kumman etu tulisi nostaa etusijalle (Nätkin 1997, 156). Itse sitoudun

ajatukseen sekä äitien että lasten näkökulman huomioonottamisesta, joskin tässä tutkimuksessa

painottuu sen tarkastelu, miten ja millaista kuvaa vankilan työntekijät tuottavat puhuessaan lastensa

kanssa vankilassa olevista naisista ja millaisia seurauksia tällä voi mahdollisesti olla. Olen

kiinnostunut sekä paikallisesti rakentuvista merkityksenannoista että niiden yhteyksistä laajempaan

kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Naisten rikollisuuteen ja vankeuteen liittyy monitahoisia sukupuolittuneita piirteitä, jotka ovat

yhteydessä naisten yhteiskunnalliseen asemaan sekä naiseuteen ja äitiyteen liittyviin historiallisiin



4

ja kulttuurisiin merkityksiin. Koska naisia pidetään yhä edelleen huolenpitotehtävänsä mukaisesti

vahvasti kodista ja lapsista vastuullisina ja he ovat usein lastensa pääasiallisia huoltajia, he joutuvat

rangaistuksen täytäntöönpanon lähestyessä monesti aprikoimaan, kuka tai ketkä huolehtivat lapsista

heidän vankeutensa ajan. Naisilla on kaksi vaihtoehtoa: järjestää lastenhoito vankilan ulkopuolella

joko läheistensä tai lastensuojeluviranomaisten kautta tai ottaa lapsi mukaan vankilaan.

Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda näkyväksi niitä erityispiirteitä, joita naisten vankilassa

olemiseen liittyy silloin, kun he ovat suorittamassa vankeusrangaistustaan lastensa kanssa. ”Hyvänä

äitinä” toimiminen ei ole ainoastaan naisesta itsestään kiinni, vaan siihen vaikuttavat myös vankilan

tilat, olosuhteet sekä erilaiset institutionaaliset käytännöt, jotka asettavat ehtoja ja rajoitteita äitinä

toimimiselle.

2. NAISTEN RIKOLLISUUS JA VANKILA

Tutkimukseni kohteena on vankilan työntekijöiden puhe lastensa kanssa vankilassa olevista

naisista. Tässä tutkimuskohdettani taustoittavassa luvussa lähden liikkeelle rikollisuuden, naiseuden

ja äitiyden keskinäisestä jännitteisyydestä sekä tutkimuksessa esiin tulleista naisten rikollisuuteen ja

sen vähäisyyteen liittyvistä sukupuoleen kytkeytyvistä erityispiirteistä. Toisessa alaluvussa kirjoitan

aluksi vankilasta käsin toteutuvasta ”etä-äitiydestä” ja paneudun sen jälkeen tarkemmin lapsen

kanssa vankilassa toteutuvaan äitiyteen, josta on olemassa kansainvälisestikin tarkasteltuna erittäin

niukasti tutkimustietoa. Tässä yhteydessä kuvaan äiti-lapsiosastojen taustaa Suomessa sekä esittelen

lukumäärätietoja Hämeenlinnan ja Vanajan vankiloiden äiti-lapsiosastoilla vuosina 2000-2006

olleista äideistä ja lapsista. Sen jälkeen kirjoitan kyseisillä äiti-lapsiosastoilla olleiden naisten

tilanteiden monimuotoisuudesta sekä äiti-lapsiosastojen arjesta äitien näkökulmasta. Koska äiti-

lapsiosastoihin kohdistunut suomalainen tutkimus on ollut aiemmin pelkästään opinnäytetöiden

varassa (esim. Sipola 1995; Aareskoski & Koskinen 1999; Koistinen 2005), käytän lähteinäni tässä

yhteydessä pääasiallisesti Lapset vankilassa –selvitystä (Enroos, Pösö & Vierula 2006) sekä sitä

laajentavaa ja tarkentavaa Rosi Enroosin (2007) tutkimusta Vankila lapsuudessa – lapsuus

vankilassa. Kolmannessa ja viimeisessä alaluvussa esittelen tutkimuksissa esiin tulleita vankilan

toimintakäytäntöjen tarkasteluun ja kehittämiseen liittyviä sukupuolisensitiivisiä lähestymistapoja ja

niiden perusteluja.
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2.1 Nainen, äiti, vanki – epätavallinen yhdistelmä

Rikollisuus, naiseus ja äitiys tuntuvat hankalasti yhteen sovitettavilta kategorioilta norminmukaisen

naiseuden, äitiyden ja lapsuuden ihanteita vasten. Naisen ajatellaan yleensä edelleen kantavan

ensisijaisen vastuun perheestä ja lapsista, vaikka puhetta on enenevästi myös isistä, jaetusta

vanhemmuudesta ja perhemuotojen moninaisuudesta. Rikollisuus ja vastuullisuus mielletään

kuitenkin yleensä toisensa poissulkeviksi. Myös naiseuteen ja varsinkin äitiyteen liitetyt myyttiset

mielikuvat hyvyydestä, uhrautuvuudesta ja puhtaudesta törmäävät mielikuviin vangista rikollisena

ja poikkeavana. Naisten rikollisuus konstruoidaankin miesten rikollisuutta tuomittavammaksi, sillä

naisen ei katsota rikkovan pelkästään lakia, vaan myös naiseuteen liitettyjä sosiaalisia normeja.

Naisen tekemä rikos mielletään siis myös rikokseksi ”normaalia” naiseutta ja naiselle sopivaksi

ajateltua käyttäytymistä vastaan. (Carlen & Worrall 2004; Honkatukia 1998, 240; Pösö 1986, 1.)

Kuten Tarja Pösö (1986, 1) naisten rikollisuutta koskevan tutkimuksensa johdannossa kirjoittaa,

hämmästelemme naisten tekemiä rikoksia, sillä rikollisuuden katsotaan kuuluvan miehille, ei

naisille. Tilanne ei tunnu tästä muuttuneen, vaan mielikuviemme rikollinen on edelleen

ensisijaisesti mies.

Rikollismielikuviemme miespainotteisuus on linjassa naisten ilmi tulleen rikollisuuden vähäisen

määrän kanssa. Kaikkialla maailmassa naisten osuus kokonaisvankimäärästä on keskimäärin 5-

10%, joissakin maissa vieläkin alhaisempi (Carlen & Worrall 2004, 43). Suomessa naisvankien

osuus vankimäärästä on noin 6%. Vuonna 2005 naisten keskivankiluku oli 242, kun vankeja kaiken

kaikkiaan oli päivittäin keskimäärin 3888. Keväällä 2005 tehdyn selvityksen mukaan vajaa

kolmannes naisvangeista oli tuomittu henkirikoksesta tai sen yrityksestä ja noin viidesosa

huumausainerikoksesta. Näistä rikoksista tuomittuja oli naisvangeissa suhteellisesti miesvankeja

enemmän. (Kriminaalihuoltolaitoksen ja Vankeinhoitolaitoksen vuosikertomus 2005, 35-38.)

Kuitenkin myös henkirikos on huomattavan miesvaltainen: poliisin selvittämistä henkirikoksista

syyllisiksi epäillyistä miehiä on viime vuosikymmeninä ollut yli 90%. Kaikkiaan poliisin

selvittämistä rikoksista syyllisiksi epäillyistä naisia oli vuonna 2006 17%. Viime vuosina epäiltyjen

naisten lukumäärä on ollut hieman yli 100 000, kun miesten vastaava määrä on vaihdellut 400 000

ja 600 000 henkilön välillä. Myymälävarkauksissa, näpistyksissä ja kavalluksissa naisten osuudet

olivat vuonna 2006 suurimpia eli noin 30%. (Honkatukia 2006, 205-209.) Myös lastensa kanssa

vankilassa rangaistustaan suorittaneiden naisvankien rikosprofiilissa varkauksia ja muita

omaisuusrikoksia on eniten ja huumerikoksia toiseksi eniten (Enroos ym. 2006, 44).
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Suomessa rikoksista epäiltyjen naisten osuuden hienoinen kasvu viime vuosikymmenten aikana

saattaa osin heijastella naisten tekojen lisääntynyttä ilmoittamista poliisille (Honkatukia 2006, 224).

Naisten osuuteen kokonaisrikollisuudesta eri maissa vaikuttaa tilastointikäytäntöjen ohella se,

millaiset teot määritellään lain mukaan rangaistaviksi teoiksi (Honkatukia 1998, 5). Esimerkiksi

Yhdysvalloissa aggressiivinen taistelu huumeita vastaan ja sen myötä tapahtuneet lainmuutokset,

jotka edellyttävät ankaria tuomioita vähäisistä huumerikkomuksista, on lisännyt naisvankimäärää

viimeisen 20 vuoden aikana 400%. Tämä on puolestaan kasvattanut myös aiemmin laimeana

ilmennyttä poliittista ja tutkimuksellista kiinnostusta vankeuden vaikutuksista naisten ja heidän

lastensa tilanteisiin. (Luke 2002, 930-931.)

Yhtenä syynä naisten rikollisuutta koskevan tutkimuksen lisääntymiseen vasta 1980-luvulta lähtien

pidetään sitä, että naisten ilmi tullut rikollisuus on miehiin nähden huomattavan vähäistä.

Kansainvälisesti naisten rikollisuuteen liittyvää tutkimusta on kuitenkin julkaistu aina 1800-luvun

viimeiseltä vuosikymmeneltä lähtien ja viime vuosikymmenten aikana yhä enemmän. (Carlen &

Worrall 2004.) Suomessa aihe ei ole noussut tutkimuksellisen kiinnostuksen kohteeksi juuri

lainkaan Tarja Pösön vuonna 1986 julkaistun teoksen ”Naisesta naisvanki?” jälkeen, jossa hän

tarkastelee naisten rikollisuutta ja siihen liittyviä erityspiirteitä sekä pyrkii selittämään naisten

rikollisuuden vähäistä määrää. Tutkimuksen lähtökohdat ovat poikkeavan käyttäytymisen

tutkimuksessa sekä sosiaalisten normien ja sosiaalisen kontrollin analyysissa. Oman tutkimukseni

kannalta kiinnostava on myös Päivi Honkatukian (1998) tutkimus ”Sopeutuvat tytöt?”, jossa

kartoitetaan tyttöjen rikoskäyttäytymistä ja sosiaalisen kontrollin merkitystä sitä estävänä tekijänä

sekä Riitta Granfeltin (2007) Vanajan vankilan naisvankien päihdekuntoutukseen liittyvä

etnografinen tutkimus. Suomalaisen naisten rikollisuustutkimuksen vähäisyyden vuoksi nojaudun

ilmiön kuvaamisessa vahvasti myös feministispainotteiseen brittiläiseen ja amerikkalaiseen naisten

rikollisuutta ja vankeutta koskevaan tutkimukseen.

Teoreettista keskustelua naisten rikollisuudesta

Ennen 1970-lukua naisten rikollisuutta ja rikollisuuden vähäisyyttä selitettiin lähinnä biologisten ja

psykologisten teorioiden avulla, jolloin esimerkiksi sosiaaliset ja taloudelliset taustatekijät jäivät

näkymättömiksi ja naisia tarkasteltiin yhtenäisenä ryhmänä (esim. Honkatukia 1998, 6-11; Pösö

1986). Carlenin ja Worrallin (2004, 119-120) mukaan sosiologi Frances Heidensohn haastoi vuonna

1968 ilmestyneessä artikkelissaan pyrkimyksen seksualisoida naisten tekemiä rikoksia ja esitti, että

naisten vähäinen rikollisuus on ymmärrettävissä ainoastaan naisen yhteiskunnallisen roolin kautta.
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Carlen ja Worrall (2004, 120) kirjoittavat, että on olemassa kaksi traditionaalista selitystä naisten

vähäiselle rikollisuudelle: biologinen ja sosialisaatioon liittyvä selitys. Biologisten teorioiden

mukaan nainen on geneettisesti miestä vähemmän taipuvainen aggressiiviseen käytökseen sekä

luontainen hoivaaja ja suojelija. Vaihtoehtoisesti naisten nähdään sosiaalistuneen miehiä

mukautuvammiksi sukupuoleensa liittyvien rooliodotusten sisäistämisen kautta. Heille on opetettu

ja he ovat oppineet, mitä naisena oleminen yhteiskunnassa merkitsee. On tavallista, että tytöt

opetetaan pienestä saakka käyttäytymään soveliaasti, ottamaan huomioon muut ihmiset ja

toimimaan siten, että he välttävät rikkomasta lakia (ks. Honkatukia 1998, 236-242). Murrosikäisten

tyttöjen on nähty pikemminkin olevan moraalisessa vaarassa seksuaalisen holtittomuuden kuin

rikolliseen toimintaan sotkeutumisen vuoksi. Sosialisaatioteorioiden mukaan naisilla on vähemmän

mahdollisuuksia rikosten tekemiseen, koska he huolehtivat kodista ja lapsista. Mikäli he eivät

selviydy näistä velvollisuuksista, he etsivät todennäköisemmin lääketieteellistä tai psykiatrista apua

kuin hakevat ratkaisua rikollisuudesta. (Carlen & Worrall 2004, 120.)

Otto Pollakin (1950) paljon huomiota saanut teoria naisten rikollisuudesta on sekoitus biologista

determinismiä ja sosialisaatioteoriaa. Hänen keskeinen argumenttinsa on, että naiset tekevät yhtä

paljon rikoksia kuin miehet, mutta naisten rikollisuus on luonteeltaan piiloista tai naamioitua. Koti

naisen perinteisenä toiminta-alueena mahdollistaa rikosten tekemisen ilman, että ne tulisivat ilmi tai

tekojen seurauksia edes epäiltäisiin rikoksiksi. Naiset voivat esimerkiksi sekoittaa myrkkyä

miestensä ruokaan tai kohdella lapsiaan huonosti kenenkään tietämättä. Toinen selitys naisten

vähäiselle ilmi tulevalle rikollisuudelle on Pollakin mukaan se, että naisia kohdellaan

viranomaiskäytännöissä miehiä lempeämmin. Tätä Pollak perustelee miesten yleisellä suojelevalla

asenteella naisia kohtaan. Yhtäältä (mies)poliisit yrittävät suojella naisia sosiaaliselta stigmalta

välttelemällä naisten tekemien rikollisten tekojen viemistä oikeusprosessiin. Toisaalta myös

oikeudessa (mies)tuomarit kohtelevat naisia paternalistisen ritarillisesti, joka johtaa tuomitsematta

jättämiseen miehiä useammin. (ref. Carlen & Worrall 2004, 120-121; Pösö 1986, 57-58.)

Carlenin ja Worrallin (2004, 121) mukaan Pollakia tieteellisemmän ja nykyaikaisemman

kyseenalaistuksen uskomukseen, joka tuottaa valtaosan naisista kykenemättömiksi vakaviin

väkivaltarikoksiin, voi löytää Anna Motzin (2001) teoksesta The Psychology of Female Violence.

Motz yhdistää psykodynaamisessa lähestymistavassaan lapsuuden kokemukset aikuisiän

käyttäytymiseen. Hänen mukaansa naisille tehdään karhunpalvelus torjumalla se, että he ovat

kykeneviä väkivaltaan, sillä sentimentaalisuuden läpi tuotettu kuva väkivallattomista naisista voi

johtaa idealisaatiosta mustamaalaamiseen. Motzin mukaan naisten väkivaltaiseen käyttäytymiseen



8

tulisikin suhtautua ratkaisuna psyykkisiin vaikeuksiin tai ruumiillisena ahdingon, uupumuksen ja

vihan ilmauksena. Näin ollen väkivaltarikokset ja esimerkiksi lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

eivät ole enää tekoja, joihin nainen ei seksuaalisen passiivisuutensa ja äidinvaistojensa vuoksi

syyllisty, vaan tekoja joihin naiset kykenevät ja joita he myös tekevät. Syy naisten vähäisempiin

rikoslukuihin olisi näin ollen se, että kieltäydymme näkemästä heidän rikollista käyttäytymistään.

Näin toimiessamme paitsi suojelemme itseämme, myös kontrolloimme naisia jättämällä reagoimatta

heidän viesteihinsä.

Useissa tutkimuksissa korostetaan sosiaalisen kontrollin merkitystä naisten alhaisille rikosluvuille.

Sosiaalisen kontrollin ajatellaan vaikuttavan naisiin sekä heidän perheeseen liittyvien

velvollisuuksiensa että miespuolisten perheenjäsenten naisiin kohdistaman hallinnan kautta. Tätä

epävirallista kontrollia pidetään niin voimakkaana, että julkisia kontrollitoimia – kuten poliisia,

oikeuslaitosta ja vankilaa – tarvitaan vain silloin, kun informaalit mekanismit syystä tai toisesta

murtuvat. (Carlen & Worrall 2004, 120; Pösö 1986, 65-66.)  Päivi Honkatukia (1998, 230-231) tuo

esiin tutkimuksessaan Sopeutuvat tytöt? sellaisia tyttöjen sosiaalisen ympäristön ja nimenomaan

sukupuolijärjestelmän erityispiirteitä, jotka toimivat heidän rikollisen toimintansa pidäkkeinä. Niitä

ovat tyttöjen hyvän seksuaalisen maineen ja normien mukaisen ruumiillisen naiseuden (johon

sisältyy esimerkiksi ulkonäön merkityksellisyys) korostuminen, ihmissuhdesuuntautuminen sekä

rikosten tekemisen ja normaaliksi katsotun naiseuden toisensa poissulkevuus. Viimeksi mainittuun

liittyy eronteko toisiksi, poikkeaviksi ja epänormaaleiksi ajateltuihin rikoksia tekeviin tyttöihin,

jolloin heidät nähdään patologisina, seksuaalisesti holtittomina tai hulluina. Honkatukia tulkitsee

”tyttöjen häpeän tuottamisen kautta toimivan itsensä ja toisten kontrolloinnin” sikäli myönteisenä,

ettei se ennakoi naisten rikollisuuden laajamittaista lisääntymistä. Hän kysyy kuitenkin, onko hinta

liian kova leimatuille tytöille ja naisille, joiden maine syntyy käyttäytymisestä, jota voidaan

joissakin tilanteissa pitää hyväksyttävänä miehisenä käytöksenä. (Emt., 241.)

Myöskään Pat Carlen (1995) ei pidä naisiin kohdistuvaa sosiaalista kontrollia niin hyväntahtoisena

ja vaarattomana kuin usein otaksutaan. Hän esittääkin, että olisi parempi puhua antisosiaalisesta

kontrollista. Sosiaalisen kontrollin Carlen määrittelee yleistermiksi hyvää tarkoittaville

institutionaalisille käytännöille, jotka on suunniteltu asettamaan rajoja yksilön toiminnalle yhteisön

julkilausuttujen sosiaalisen ja rikosoikeudellisen oikeudenmukaisuuden ihanteiden hyväksi.

Antisosiaalinen kontrolli on Carlenin mukaan sen sijaan yleistermi vahingollisille institutionaalisille

käytännöille, jotka voivat asettaa rajoja yksilön toiminnalle suosimalla tiettyä kansanosaa toisen

kustannuksella heikentäen näin sukupuolten, rotujen, luokkien tai muiden ryhmien tasa-arvoa.
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Yhteiskunnissa, joissa eriarvoisuus on ideologisesti hyväksyttyä, vahingolliset institutionaaliset

käytännöt voivat myös rajoittaa yksilön toimintaa tavoilla, jotka ovat antisosiaalisia näivettäessään

yksilön sosiaalista osallistumista ja tekevät sen joko biologisten ominaispiirteiden tai riistävien

sosiaalisten suhteiden pohjalta. (Carlen 1995, 213-215; ref. Carlen & Worrall 2004, 122.)

Carlen jatkaa identifioimalla antisosiaalisen kontrollin muotoja, jotka rajoittavat naisten toimintaa

ennen havaittua tarvetta turvautua viralliseen rikosoikeudelliseen kontrolliin. Hänen mukaansa

naisia kontrolloidaan naisellisuuden diskurssien kautta, jotka viestittävät, että naisten on

samanaikaisesti sekä hallittava itsensä selviytyjinä ja hoivaajina että antauduttava hallittaviksi

hauraina, haavoittuvina ja riippuvaisina. Näissä diskursseissa naiset kuvataan myös ristiriitaisesti

yhtäältä perheestä vastuullisina, toisaalta perheen rajoittamina. Ristiriitaiset viestit naisten

yhteiskunnallisesta paikasta – esimerkiksi keskustelu siitä, tulisiko pienten lasten äitien hoitaa lapset

kotona vai käydä töissä – ovat myös diskurssien keskeistä sisältöä. Edellä mainittujen lisäksi

miesten naisiin kohdistama väkivalta (esimerkiksi fyysinen ja seksuaalinen väkivalta sekä

rajoitukset julkisen tilan käyttämisessä) lukeutuu antisosiaaliseen kontrolliin. Koska naiset joutuvat

jatkuvasti kohtaamaan ulossulkemisen ja mukaan ottamisen monimutkaisuutta, ei ole Carlenin

mukaan yllättävää, että vain harvat naisista joutuvat tekemisiin virallisen sosiaalisen kontrollin

kanssa. (Emt.)

Silloin kun näin tapahtuu, naisiin kohdistuu erityinen äitiyskontrolli, jolla Tarja Pösö (1986, 195)

tarkoittaa virallisen sosiaalisen kontrollin kohdistumista naisiin heidän äitiytensä tai potentiaalisen

äitiytensä kautta. Esimerkiksi lastensuojelulliset interventiot kohdistuvat naisiin äiteinä, raskaana

olevina sekä lasten kasvatuksesta ja perheiden arjesta vastaavina. Naisten kontrollointi ja sanktiointi

jää tällöin näkymättömäksi, koska naiset eivät ole virallisen sosiaalisen kontrollin välittöminä

kohteina. Tarja Pösön mukaan naisten vähäistä rikollisuutta voidaankin ehkä osittain selittää juuri

heihin kohdistuvan virallisen sosiaalisen kontrollin erityispiirteillä. Osaselittäjänä olisi tällöinkin

naisiin kohdistuva epävirallinen kontrolli. Keskeiseksi nousee kuitenkin naisten biologinen

erityisyys sekä naisiin virallisesti että epävirallisesti kohdistetuissa sosiaalisissa normeissa ja niille

rakentuvassa sosiaalisessa kontrollissa, joita tuottavat ja uusintavat myös monet teoreettiset

käsitykset naiseudesta ja äitiydestä. Samanaikaisesti nämä näkemykset ovat myös erilaisten

institutionaalisten käytäntöjen, kuten lapsen vankilaan mukaan ottamisen pohjana. (Pösö 1986, 195-

197.) Vaikka Suomen nykyisen vankeuslain mukaan sekä isillä että äideillä on periaatteessa

mahdollisuus ottaa lapsi mukaansa vankilaan, äiti-lapsiosastot on nimensä mukaisesti suunnattu

ensisijaisesti äideille ja tätä käytäntöä preferoidaan.
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Edellä sanotun pohjalta pidän perusteltuna näkemystäni, jonka mukaan vankeusrangaistuksen

suorittaminen merkitsee lastensa kanssa vankilan äiti-lapsiosastoille tuleville naisille moninkertaista

kontrollia. Vankeina he joutuvat välittömän virallisen kontrollin kohteiksi samanaikaisesti kun

heihin äiteinä ja naisina kohdistuu myös sekä vankilan työntekijöiden että vankiyhteisön

epävirallinen sosiaalinen kontrolli. Kun lapsensa kanssa vankilaan tulevan naisen vankeus on

1.10.2006 voimaan tulleen uuden vankeuslain mukaan automaattisesti myös lastensuojeluasia,

naisiin kohdistuu lisäksi virallinen välillinen äitiyskontrolli.

2.2 Naiset äiteinä vankilassa

Koska suurin osa vankilassa olevista naisista on äitejä ja lastensa päähuoltajia (Carlen 2003, 9),  he

joutuvat vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon lähestyessä väistämättä puntaroimaan, kuka

huolehtii lapsista heidän vankilassa ollessaan. Suomessa äideillä on kaksi vaihtoehtoa: järjestää

lastenhoito vankilan ulkopuolella tai ottaa lapsi mukaansa vankilaan, mikäli se on lapsen edun

mukaista, vankilassa on tilaa ja lapsi on alle 3-vuotias. Lisäksi otetaan huomioon lapsen ikä

suhteessa tuomion pituuteen. Käytännössä tilanne ei kuitenkaan ole näin selkeän kaksijakoinen,

vaan äideillä voi olla lapsi(a) samanaikaisesti sekä vankilassa mukanaan että siviilissä. Vaikka

tämän tutkimuksen keskiössä ovat lastensa kanssa vankilassa olevat naiset, tarkastelen aluksi

lyhyesti myös huomattavasti yleisempää vaihtoehtoa eli vankilasta käsin toteutuvaa äitiyttä

päästäkseni kiinni kyseessä olevaan ilmiökenttään.

2.2.1 Lapsista erillään toteutuva äitiys vankilassa

Kuten jo aiemmin totesin, naisten odotetaan yhä edelleen kantavan ensisijaisen vastuun perheestä ja

lapsista, vaikka puhetta on enenevästi myös isistä ja jaetusta vanhemmuudesta. Lastenhoitovastuun

sukupuolittuneisuus näkyy brittiläisten ja amerikkalaisten tutkimusten mukaan myös vankilaan

menevien äitien ja isien toteuttamissa lastenhoitojärjestelyissä. Naiset antavat lastensa

huolenpitovastuun vankeutensa ajaksi yleensä naispuolisille sukulaisilleen tai lastenhoito

järjestetään paikallisten viranomaisten kautta, kun taas vankilaan menevistä miehistä valtaosa

odottaa lastensa äidin tai naispuolisen kumppaninsa huolehtivan lapsistaan vankeusaikana. (Carlen

& Worrall 2004, 36-37; Ferraro & Moe 2003, 13.) Lasten edun toteutumista ja olosuhteita

kartoittavassa Lapset vankilassa –selvityksessä (Enroos ym. 2006, 67, 73-74) kävi ilmi äiti-

lapsiosastoilla tuomiotaan suorittavien naisvankien vastahakoisuus institutionaalisen lastensuojelun
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käyttöön vankilan ulkopuolella olevien lastensa hoito- ja kasvatusjärjestelyissä. Naiset pitivät

parempana lastensa hoidon järjestämistä sukulais- ja läheissuhdeverkoston kuin lastensuojelun

avulla, koska kokivat lastensuojeluorganisaatiot kontrolloivina, epäluottamukselle ja valvonnalle

perustuvina. Suurin osa naisten siviilissä olevista lapsista asui isänsä ja/tai isovanhempiensa luona.

Joitakin oli myös otettu huostaan, mutta heidän huostaanottonsa oli kestänyt pidempään kuin äidin

vankilatuomio ja he olivat pääsääntöisesti nuoruusiässä.

Lapset vankilassa –selvitykseen pohjautuvaan äiti-lapsiosastoilla olevien lasten tilanteita laajemmin

ja tarkemmin kartoittavaan tutkimukseen Vankila lapsuudessa – lapsuus vankilassa (Enroos 2007)

sisältyy kaikille Suomen naisvangeille suunnattu lomakekysely heidän lastensa vankeuden

aikaisista tilanteista. Kyselyn pohjalta tulee esiin, että niistä sadasta naisesta, joilla oli vastuullaan

lapsia, 33 vastasi kaikkien tai osan lapsista asuneen luonaan ennen vankeustuomiota. Myös näiden

lasten asuminen oli järjestetty vankeustuomion ajaksi ensisijaisesti isovanhempien ja toiseksi

yleisimmin isän tai isäpuolen luokse sekä joidenkin osalta lastensuojelun kautta. Suurin osa lapsista

asui kuitenkin jo ennen äidin tuomion alkamista muualla ja lastensuojelun rooli lasten sijoittamis-,

sekä myös tuomion aikaisena asumis- ja huoltojärjestelyistä vastaavana oli suurin. Vaikka äidit

olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä lastensuojelun tekemiin järjestelyihin, heillä oli myös merkittäviä

lasten sijoituspaikkojen laatuun ja yhteydenpitoon liittyviä huolia vankeutensa aikana. (Enroos

2007, 76.)

Naisille vankilaan joutuminen merkitseekin yleensä erityistä huolta lasten hyvinvoinnista, pelkoa

huoltajuuden menetyksestä sekä tuskaa ja ahdistusta lapsista eroon joutumisen vuoksi. Äidinroolin

menettämistä pidetään yhtenä naisten vankeusajan tuskallisimmista kokemuksista. (esim. Luke

2002, 934; Carlen 2004, 64; Ferraro & Moe 2003, 13.) Toisaalta lapsilla voi olla myös tärkeä

positiivinen merkitys vankilassa oleville naisille selviytymisen ja toivon näkökulmasta niissäkin

tilanteissa, joissa he ovat menettäneet lastensa huoltajuuden tai lapsi on kuollut (Ferraro & Moe

2003, 35). Äitiys ei myöskään välttämättä rajaudu ainoastaan biologisiin lapsiin, vaan voi olla

tärkeä osa identiteettiä myös silloin, kun vastuuta kannetaan esimerkiksi lastenlapsista tai sisarusten

lapsista (Enroos 2007, 76).

Naisvankien olosuhteita ruotsalaisessa Hinsebergin suljetussa vankilassa tutkineen Odd Lindbergin

(2005, 90, 133) mukaan naiset tuntevat häpeää siitä, etteivät kykene täyttämään rooliaan äitinä.

Naisille on psyykkisesti raskasta, etteivät he voi olla läsnä lastensa arjessa eivätkä pääse osallisiksi

lasten tärkeistä tapahtumista, kuten syntymäpäivistä, vanhempainilloista tai ensimmäisestä
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koulupäivästä. He yrittävät ylläpitää äitiyttä puhelinkeskustelujen ja kirjeiden avulla kuten

suomalaisetkin naisvangit (Enroos 2007, 71) olemalla eräänlaisia ”etä-äitejä”. Lasten vierailut

vankilassa tuottavat äideille iloa, mutta aiheuttavat lasten lähdettyä myös surua ja ahdistusta.

Useiden äitien toivomaa keskustelumahdollisuutta vierailujen herättämistä tunteista ei

Hinsebergissä ollut. Myös Riitta Granfeltin (2007, 131-133) tekemässä, Vanajan vankilan

naisvankien päihdekuntoutukseen liittyvässä tutkimuksessa tuli vahvasti esiin äitien lapsiaan

kohtaan tuntema ikävä. Tähän saattoi sisältyä myös kokemuksia lapsen tapaamiseen liittyvistä

vaikeuksista silloin, kun sijaisperhe suhtautuu kielteisesti äidin ja lapsen väliseen yhteydenpitoon

tai häpeään ja syyllisyyteen kietoutuvaa surua siitä, että on ollut huono äiti.

Monenlaiset äitien ja lasten väliseen yhteydenpitoon liittyvät hankaluudet käyvät ilmi myös Rosi

Enroosin (2007, 77) tutkimuksesta Vankila lapsuudessa – lapsuus vankilassa. Myös Suomessa

naisvangit kokevat erityisen pulmallisena vähäiset mahdollisuutensa vaikuttaa lasten asioihin ja

pitää yhteyttä vankila-aikana. Keskeisinä rajoittavina tekijöinä äidit pitävät sekä vankeinhoidon että

lastensuojelun käytäntöjä, joiden vuoksi he saattavat kokea ulkopuolisuutta ja kyvyttömyyttä

vaikuttaa siviilissä olevien lastensa tilanteisiin. Äidit kantavat myös huolta tekojensa ja

vankeustuomion mahdollisista vaikutuksista lapsiinsa. Tähän liittyy esimerkiksi ajatuksia siitä,

kokeeko lapsi tulleensa hylätyksi ja petetyksi tai huolta lapsen mahdollisesta kiusatuksi

joutumisesta tuomion vuoksi. Mieltä askarruttavana asiana voi olla myös se, mitä lapsille on äidin

tilanteesta kerrottu. Lisäksi suhteiden etääntyminen paitsi vankeuden sinänsä, myös esimerkiksi

pitkien välimatkojen ja erilaisten yhteydenpidon rajoitteiden vuoksi koetaan eräänä keskeisistä

huolenaiheista. (Emt., 68-69.) Yhteydenpito voi hankaloitua esimerkiksi taloudellisten vaikeuksien,

kuten kalliiden puhelumaksujen takia. Lisäksi lastensuojelu voi rajoittaa yhteydenpitoa lapsiin.

Esteenä voivat olla myös vankilakäytännöt, kuten perhetapaamisten epääminen rikostyypin vuoksi,

matkan pituus suhteessa tapaamisen kestoon tai se, ettei soittaminen ole mahdollista iltaisin, jolloin

lapsi olisi mahdollista tavoittaa. (Emt., 72.)

2.2.2 Lapsen kanssa vankilassa toteutuva äitiys

Pienestä lapsesta eroamisen vaihtoehtona on ottaa lapsi mukaan vankilaan. Kyseessä on

kansainvälisesti yleinen, joskin lapsen oikeuksien näkökulmasta kiistelty käytäntö (Carlen &

Worrall 2004, 60-61; Enroos ym. 2006). Monissa maissa on lähinnä naisvangeille suunnattuja äiti-

lapsiosastoja vaihtelevine sääntöineen. Muun muassa lasten ikärajoissa on eroavuuksia eri maiden

välillä. Pohjoismaista Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa ikäraja on kahdesta kolmeen vuotta, kun
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taas Norjassa ei ole lainkaan mahdollista ottaa lasta mukaansa vankilaan. Useissa maissa lasten

vankilassaoloaika ratkaistaan tapauskohtaisesti. Äitien ja lasten olosuhteet vankiloissa vaihtelevat

hyvin paljon eri maiden välillä ja samankin maan sisällä myös muilta osin. Esimerkiksi joissakin

YK:n jäsenmaissa odottaville ja pienten lasten äideille on järjestetty kotiarestimahdollisuuksia

vankeusrangaistuksen suorittamisen sijaan. Toisena ääripäänä löytyy maita, joissa äidit ja/tai lapset

joutuvat vankilassa seksuaalisen hyväksikäytön ja/tai prostituution kohteiksi. Vankiloiden

tosiasialliset käytännöt saattavat poiketa maan virallisesta kriminaalipolitiikasta. (Enroos ym. 2006.)

Käytäntöä, joka sallii lapsen ottamisen mukaan vankilaan, on legitimoitu vetoamalla äidin

oikeuteen olla eroamatta lapsestaan (Carlen & Worrall 2004, 60) ja toisaalta lapsen oikeudella ja

tarpeella olla lähellä äitiä. Ruotsalaistutkija Karin Röbäck (2005) on paikantanut

tutkimuskirjallisuudesta kiintymyssuhdeteoriaan pohjaavan psykologisen näkemyksen, jolla äiti-

lapsisuhteen ylläpitämisen tärkeyttä vankila-aikana perustellaan. Siinä korostetaan äidin keskeistä

roolia lapsen psykososiaalis-emotionaalisessa kehityksessä, jolloin pitkän eron äidistä nähdään

uhkaavan lapsen hyvinvointia. Keskeinen on myös naisen biologiseen erityisyyteen pohjaava

perustelu naisesta lapsen synnyttäjänä ja ensisijaisena hoivaajana sekä psykologiset argumentit äiti-

lapsisuhteen merkittävyydestä lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana (Pösö 1990). Edellisten

lisäksi sille, ettei äitiä ja lasta eroteta toisistaan äidin vankeuden ajaksi, on olemassa monia

käytännöllisiä perusteluja. Vankila toimii tällöin yhdenlaisena lastenhoitojärjestelynä vanhemman

vankeuden ajan. (Enroos ym. 2006.)

Suomessa uuden, 1.10.2006 voimaan tulleen vankeuslain 4 luvun 10 §:n mukaan vangin pieni lapsi

voidaan ottaa vankilaan, mikäli se on lapsen edun mukaista ja vanki itse sitä haluaa. Laki ei erottele

tässä yhteydessä miehiä ja naisia. Pykälään lisättiin maininta lapsen hoidon järjestämisestä lapsen

edun mukaisella tavalla. Hallituksen esityksen (HE 263/2004 vp) mukaan tällä tarkoitetaan

esimerkiksi sitä, että lapsi voisi olla päiväsaikaan myös vankilan ulkopuolisessa, vaikkapa

kunnallisessa päivähoidossa. Laissa ei myöskään ole määritelty lasten ehdotonta yläikärajaa, mutta

käytännössä ohjeellisena ikärajana on pidetty Hämeenlinnan suljetussa vankilassa kahta ja Vanajan

avolaitoksessa kolmea vuotta. (Enroos ym. 2006, 26; Valtion tilintarkastajien kertomus 2006, 233.)

Vaikka käytännöt Euroopan eri valtioissa vaihtelevat, vuonna 2006 hyväksytyt Euroopan

vankilasäännöt suosittavat oikeusministeriön lausunnon mukaan pienen lapsen jäämistä

vankivanhemman kanssa vankilaan, jos se on lapsen edun mukaista. Ratkaisevaa Euroopan

neuvoston suosituksessakin on siis lapsen etu (Valtion tilintarkastajien kertomus 2006, 238).
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Äiti-lapsiosastojen taustaa Suomessa

Äiti-lapsiosastot on keskitetty Hämeenlinnan ja Vanajan vankiloihin myös uuden aluevankilamallin

tultua voimaan 1.10.2006 (Enroos 2007, 20). Hämeenlinnan vankilassa naisten suljetulla osastolla

toimii kuusipaikkainen äiti-lapsiosasto. Vanajan ensisijaisesti naisille tarkoitetussa avolaitoksessa

on viisi paikkaa lapsen kanssa vankilaan tuleville naisille. (Enroos ym. 2006, 17.) Äiti-

lapsiosastoilla on Suomessa pitkä historia, joka alkaa Hämeenlinnan vankilassa jo vuodesta 1881.

Tuolloin sinne siirrettiin kaikki naispuoliset kuritushuone- ja työvangit, joista monet olivat raskaina

tai heillä oli imeväisikäinen lapsi. Äidit asuivat linnan suuressa salissa, jossa he saivat hoitaa

lapsiaan vankilan sairaanhoitajan valvonnassa muusta työnteosta vapautettuina. Vuonna 1925

osastolle palkattiin lastenhoidon valvoja, joka käytännössä toimi vartijana vankilassa vallitsevan

työvoimapulan vuoksi. Erillinen lastenosasto perustettiin vankilan yhteyteen vuonna 1931 ja

osastolle tuli myös koulutettu lastenhoitaja. Aluksi äidit saivat olla lastensa kanssa yön ajan, mutta

vuodesta 1946 keskusvankilaan perustettiin 40:ää lasta varten osasto, jossa heidät pidettiin öisinkin

erillään äideistään. Kahden vuoden ikäraja oli jo tuolloin ainakin ohjeellisessa käytössä. Lapset

synnytettiin vankilassa, mutta sotien jälkeen äidit vietiin synnyttämään Hämeenlinnassa sijaitsevalle

synnytyslaitokselle. (Emt., 16.)

Vuosien 1917 ja 1950 välillä vankilassa olevien lasten lukumäärä vaihteli naisvankimäärän mukaan.

Enimmillään lapsia oli vankilassa 151 vuonna 1919. Hämeenlinnan vankilassa oli 1950-luvulla

käytössä ”lastenkotijärjestelmä”, joka tarkoitti sitä, että äidit kävivät päivisin töissä ja lapset

hoidettiin eri osastolla. Käytännössä äideillä oli velvollisuus – tai oikeus – osallistua ainoastaan

lastenosaston aamutoimiin ja imettää tai tavata isompia lapsiaan vain tuolloin. Helmi Nuppola

(1954) kritisoi kyseistä järjestelmää siitä, etteivät äidit totu lastenhoidon rutiineihin, jotka heitä

vapautumisen jälkeen odottavat ja ehdottikin ensikotityyppistä ratkaisua, jossa äitiä tuettaisiin

kasvatuksen opettelemisessa ja lapsen hoidossa. (Nuppola 1954; ref. Enroos ym. 2006, 16-17.)

Myöhemmin lastenhoitokäytännöt muuttuivat siten, että äidit hoitivat lapsensa itse ja velvollisuus

(tai oikeus) muuhun työhön osallistumiseen poistettiin. Sama käytäntö on voimassa edelleen.

Lastenhoitaja, jonka nimike on aineiston keräämisen jälkeen muutettu työn sisältöä paremmin

kuvaavaksi ohjaajaksi, tukee ja neuvoo Hämeenlinnan vankilan suljetulla osastolla äitejä

lastenhoidossa virka-aikana. Jokaisen äidin on kuitenkin vastattava lapsensa hoidosta itse. Vanajan

osasto on perustettu vuonna 1994, jolloin myös sinne varattiin sellejä lastensa kanssa vankilaan

tuleville äideille. Vanajan äiti-lapsiosastolla ohjaavaa henkilökuntaa ei haastatteluaineistoa

kerättäessä kevättalvella 2006 ollut lainkaan, minkä vuoksi osasto suljettiin noin puoleksi vuodeksi.
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Toiminta käynnistyi kuitenkin uudelleen äiti-lapsiosastosta ja vankilan perhetyöstä vastaavan

ohjaajan työpanoksen turvin. (Enroos 2007, 20.)

Sekä Vanajan että Hämeenlinnan vankilan äiti-lapsiosastoille mennessään naisvankien on

sitouduttava päihteettömyyteen ja hoitamaan lapsensa itse. Lasten hoitaminen katsotaan äitien

työksi, josta heille maksetaan palkkaa. Kokopäiväinen äitiys merkitsee sitä, että naiset eivät voi

osallistua esimerkiksi kuntouttaville kursseille tai opiskella vankila-aikana. Vanajan

avovankilaosasto oli aiemmin Hämeenlinnan vankilan alaisuudessa, mutta muuttui itsenäiseksi

vankilaksi 1.10.2006, jolloin myös sen nimi muutettiin Vanajan vankilan Vanajan osastoksi

(Vankeinhoitolaitos 2007). Selvyyden ja helpomman luettavuuden vuoksi käytän nykyisiä

nimityksiä Hämeenlinnan vankila ja Vanajan vankila silloin, kun vankiloiden yksilöiminen

kyseisellä tavalla on mielestäni tarpeellista.

Lukumäärätietoja vankilassa olleista äideistä ja lapsista

Äiti-lapsiosastoilla lastensa kanssa rangaistustaan suorittavia naisvankeja on vain murto-osa jo

sinänsä miehiin nähden vähäisestä naisvankimäärästä. Vuosina 2000-2006 äiti-lapsiosastoilla on

ollut yhteensä 108 eri äitiä ja noin 100 lasta, joista 21 on syntynyt vankeusaikana. Naiset tulevat

äiti-lapsiosastoille pääasiassa siviilistä. Heistä 18 on ollut vankilassa joitakin päiviä, kuukausia tai

korkeintaan vuoden ennen lapsen syntymää, ainoastaan yksi useita vuosia. Naisista 33 on ollut

lapsensa kanssa sekä suljetussa että avovankilassa (Enroos 2007, 81-82, 85-86.). Yleensä suljetusta

laitoksesta siirrytään anomuksen kautta avolaitokseen, mutta liikettä on tapahtunut rikkeiden vuoksi

myös toiseen suuntaan. Rikkeinä ovat olleet esimerkiksi karkaaminen tai ajoissa lomalta palaamatta

jääminen. (Enroos ym. 2006.)

Lapset ovat olleet äitiensä kanssa vankilassa vuosina 2000-2006 tyypillisimmillään yhden

kuukauden pituisen ja keskimäärin noin viiden kuukauden mittaisen jakson. Yli vuoden

yhtäjaksoisesti vankilassa olleita lapsia oli 9. Lyhin lapsen äiti-lapsiosastolla viettämä ajanjakso oli

3 päivää ja pisin 3 vuotta 10 kuukautta. (Enroos 2007, 82.) Lapsista 39 on tullut vankilaan ennen

syntymäänsä tai alle 3 kuukauden ikäisenä, kuitenkin vielä yli 1,5-vuotiaina tulleitakin oli 12.

Suurin osa, 53 (55%) lapsista oli lähtenyt vankilasta viimeistään 1,5 ikävuoteen mennessä. Tätä

vanhempia, mutta korkeintaan 2,5-vuotiaita oli lähtöpäivänään 21 (22%) ja yli 2,5-vuotiaita 8.

Tietoja ei ollut saatavissa 23 lapsen osalta, sillä lapsista ei kerätä vankilassa virallisia dokumentteja.

(Emt., 84.)
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Suurin osa äiti-lapsiosastoille tulleista naisista oli yli 22- mutta korkeintaan 26-vuotiaita. Kun

naisvangit keskimäärin olivat vuonna 2006 37-vuotiaita, äiti-lapsiosastoilla vankeusrangaistustaan

suorittavien keskimääräinen ikä vuosina 2000-2006 oli 28 vuotta, joten he ovat selkeästi muita

naisvankeja nuorempia. Heistä 33% (39) oli tuolloin ensimmäistä kertaa vankilassa. Toista tai

kolmatta tuomiotaan oli suorittamassa lähes yhtä moni (36) ja 16%:lla (17) naisista kertaisuuksia oli

neljästä seitsemään. Kertaisuus puuttuu 16:n naisen osalta, koska tietoa ei ollut saatavilla tai

kyseessä oli sakkovanki. Sakkovangeille ei kerry vankilassaolosta kertaisuutta, joten jotkut

ensikertalaiset ovat mahdollisesti olleet vankilassa myös aiemmin sakkotuomiolla. (Enroos 2007,

86-87.)

Kaikista naisvangeista ensikertalaisia oli vuonna 2006 54%, tois- tai kolmaskertalaisia 21% ja sitä

useampikertaisia 23%. Äiti-lapsiosastojen naisvangeissa on siis vähemmän sekä ensikertalaisia että

yli neljä kertaa vankilassa olleita ja enemmän tois- ja kolmaskertalaisia kuin naisvangeissa

keskimäärin. (Emt.) Kaikkien naisrangaistusvankien päärikoksiin verrattuna väkivaltarikoksista

tuomion saaneita on äiti-lapsiosastojen vangeissa huomattavasti vähemmän. Varkaudet ja muut

omaisuusrikokset on suurin päärikosryhmä ja huumausainerikoksista tuomittuja on toiseksi eniten.

(Enroos ym. 2006, 43-44; Enroos 2007, 88)

Äiti-lapsiosastojen vankien ammattitarkastelussa eniten naisia sijoittuu ”ei tiedossa” ja ”vailla

ammattia” –kategorioihin. Kolmanneksi suurin on kotiäitien ryhmä. Muut ammatit edustavat

matalapalkka-aloja, koulutustaso on matalahko eikä kenelläkään naisista ole korkea-asteen

koulutusta. Lastensa kanssa vankilassa olevat naiset tulevat äiti-lapsiosastoille eri puolilta Suomea,

joskin tarkasteluajankohtana selvästi eniten Etelä-Suomen, Tampere-Lahti -akselin rajaamalta

alueelta. (Enroos ym. 2006, 44; Enroos 2007, 88-89.)

Tilanteiden monimuotoisuus

Vankilan äiti-lapsiosastoille tulevien naisten tilanteet eroavat toisistaan monin tavoin. He tulevat

suorittamaan vankeusrangaistusta eri syistä ja eripituisiksi ajoiksi. Joku voi olla raskaana, toinen

juuri synnyttänyt, kolmannella saattaa olla kaksi lasta mukanaan. Jollekin äiti-lapsiosasto on

ensikosketus vankilaan ja ehkä äitiyteenkin, jollekin tuomio on jatkoa aikaisemmille

vankilajaksoille. Äiti-lapsiosasto saattaa olla naiselle tuttu aikaisemmalta tuomiolta tai hän on ollut

itsekin vauvana samalla osastolla. Äideillä on usein myös muita, vankilan ulkopuolella olevia
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lapsia, jotka asuvat isiensä ja/tai isovanhempiensa luona tai ovat huostaanotettuja (Enroos ym.

2006, 67, 73.) Paitsi vankeuden, naiset kokevat myös äitiyden eri tavoin. Lähtökohtaisesti lapsen

saaminen on naiselle kuitenkin erittäin suuri elämänmuutos. Parker (1997) kirjoittaa, että naiset

eivät äidiksi tultuaan näe itseään enää samoin. Lapsen saamisen myötä naiset läpikäyvät

samanaikaisesti sekä omaa että lapsensa ja itsensä välistä prosessia muuttuneessa ja alati

muuttuvassa tilanteessa. (ref. Featherstone 1999, 51.) Vankilassa oleminen tuo tähän

identiteettityöhön oman erityisen elementtinsä.

Myös sosiaalinen tukiverkosto on äideillä erilainen. Lapset vankilassa –selvitykseen (Enroos ym.

2006, 66) haastatelluista äideistä lähes kaikki kertoivat olevansa avo- tai avioliitossa lapsen isän

kanssa. Yhteydenpito oli kuitenkin pääsääntöisesti vähäistä ja epäsäännöllistä, ja sitä oli

vaikeuttamassa osalla miehistä joko jo päättynyt, parhaillaan käynnissä oleva tai tulossa oleva

tuomio. Näissä tilanteissa perheet tapasivat toisiaan tavallisissa ja/tai perhetapaamisissa. Äitien

haastattelusitaateista käy ilmi, miten vankilakäytännöt hankaloittavat tapaamisten toteutumista

silloin, kun molemmat vanhemmat ovat vankilassa. Perhetapaamiset voivat jäädä toteutumatta,

koska matkasellit ovat jatkuvasti täynnä. Mikäli perhetapaamisia ei myönnetä, vaihtoehtona voi olla

tavallinen, isän vankilaan suuntautuva tapaaminen silloin, kun vankiäiti lapsineen pääsee lomalle.

Isän sijoituspaikassa vankilan turvallisuusvaatimuksilla perusteltuja pleksilasin läpi toteutuvia

tapaamisia äiti kuvaa ankeiksi. (Emt.)

Tietyn vankilassaoloajan ja tiettyjen kriteerien täytyttyä vankiäidit lapsineen pääsevät lomille ja

voivat tällöin viettää mahdollisuuksien mukaan aikaa läheistensä kanssa. Äideillä on vankilassa

ollessaan myös mahdollisuus jakaa lastenhoitovastuuta, mikäli siviilissä on sellaisia läheisiä, jotka

voivat välillä ottaa lapsia luokseen. Yksi Lapset vankilassa –selvitykseen (Enroos ym. 2006, 66-67)

haastatelluista äideistä käytti tätä mahdollisuutta hyväkseen. Hän myös kuvasi isän ja lapsen

suhdetta kiinteäksi sekä heidän perheenä toimimisensa tapaa arkea jakavaksi yhteishuoltajuudeksi.

Kaikki äidit puhuivat lasten mukaan ottamisesta vankilaan itsestäänselvyytenä, jolla he tarkoittivat

ensinnäkin sitä, että lapsen ja äidin on oltava lähellä toisiaan. Itsestäänselvyys oli heille myös

biologista välttämättömyyttä: vain äiti voi synnyttää ja imettää lasta. Kolmas itsestäänselvyyden

ulottuvuus lähti ajatuksesta, että vankilassaolo lapsen kanssa on itselle helpompaa siksi, ettei

tarvitse antaa lasta ”vieraalle” eikä olla lapsen selviytymisestä muualla huolissaan. (Enroos ym.

2006, 60.) Myös Aareskosken & Koskisen (1999, 103) pro gradu –tutkielmassa ”Naisvankien

kertomuksia äitiydestä” tuli esiin äitien näkemys lapsen ottamisesta mukaan vankilaan
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itsestäänselvyytenä, sillä he uskoivat oman äidin olevan paras hoitaja lapselle olosuhteista

huolimatta.

Kaikki äidit pitivät lapsen kanssa vankilaan tuloa ainoana vaihtoehtona. Joillekin olisi periaatteessa

ollut mahdollista jättää lapsi isän hoitoon, mutta sitä ei pidetty tosiasiallisena vaihtoehtona

esimerkiksi isän elämäntilanteen vuoksi. Yksi naisista tosin kertoi miettineensä lapsen isän kanssa

mahdollisuutta, että isä ottaisi lapsen mukaansa vankilaan. Koska isän vankilassa tällainen käytäntö

ei tullut kyseeseen, jäi äidin vankila ainoaksi vaihtoehdoksi. Myös lapsen isovanhemmat olisivat

olleet joissakin tapauksissa periaatteessa, mutta eivät kuitenkaan eri käytännön syistä (esimerkiksi

työssäkäynnin vuoksi) todellinen vaihtoehto. Kaikilla äideillä ei siis näytä olevan vankilan äiti-

lapsiosaston lisäksi muuta paikkaa lastensa hoidon järjestämiseksi vankeusaikana. Mikäli

lastenhoito olisi välttämätöntä järjestää vankilan ulkopuolella, naiset kääntyisivät oman äitinsä tai

muiden sukulaisten puoleen. Lapsen antamista vieraalle naiset pitivät kaukaisena ja vastenmielisenä

vaihtoehtona. (Enroos ym. 2006, 60-61.)

Äiti-lapsiosastojen arkea äitien näkökulmasta

Hämeenlinnan vankilassa raskaana olevat naiset pääsevät äiti-lapsiosastolle noin 1-2 kuukautta

ennen laskettua aikaa tai jo aiemmin, mikäli osastolla on tilaa. Tällöin he saattavat kokea

poikkeavansa muista, koska heillä ei ole vielä lasta ja tekemistä on vähän. (Enroos ym. 2006, 62-63;

Sipola 1995; ref. Enroos ym. 2006.) Toisaalta esikoistaan odottavat voivat saada muilta äideiltä

lastenhoitovinkkejä, ja mikäli aiempaa kokemusta lapsista ei ole, tutustuminen muiden lapsiin

saattaa tuoda varmuutta selviytyä myös oman syntymässä olevan lapsen hoidosta. Keskusvankilan

lastenhoitajia äidit kuvaavat käytännön avuksi ja tueksi erilaisissa raskauteen, synnytykseen ja

lapsenhoitoon liittyvissä asioissa. Jotkut äideistä pitävät negatiivisena sitä, että kuka tahansa toinen

nainen saattaa ottaa oman vauvan syliin tai että lapset oppivat vankilassa "kaikenlaista

kielenkäyttöä". Epäluottamus kuvaa joidenkin naisten suhdetta henkilökuntaan ja välillä osaston

jännittynyt ilmapiiri kuormittaa omaa oloa. (Enroos ym. 62-63.)

Äidit kuvaavat arkea äiti-lapsiosastoilla kuitenkin hyvin tavalliseksi pienen lapsen hoitamisen

leimaamaksi arjeksi, jota lapsenhoidon rutiinit – nukuttaminen, syöttäminen ja vaipanvaihto -

rytmittävät. Samalla lapsenhoito tuo vankilassa olemiseen sisältöä, tekemistä ja vastuuta ja erottaa

arjen tavanomaisesta vankila-arjesta. Jotkut arvelivat lapsenhoidon olevan vankilassa
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paneutuneempaa kuin vankilan ulkopuolella, sillä ulkoiset houkutukset puuttuvat ja rytmi on

säädelty. (Enroos ym. 62-63.) Aareskosken ja Koskisen opinnäytteeseen (!999, 134) haastatellut

äidit kokivat kuitenkin vankilan käytännöt ja vankina olemisen fyysisesti ja psyykkisesti niin

raskaaksi, etteivät nähneet lapsen mukanaolon olevan tuomiota helpottava tekijä.

Siinä missä jotkut kokivat vankilan lastenhoito-olosuhteet hyviksi sellissä käden ulottuvilla

sijaitsevine hoitopöytineen, pesupisteineen ja lapsensänkyineen, jotkut kritisoivat sitä, ettei sellissä

ollut mahdollista lämmittää yöllä vauvalle maitoa. Lapselle olisi haluttu kiinnittää kuvia tai mobile-

leluja seinille tai kattoon, mutta siihen ei ollut lupaa. Jotkut olivat huolissaan lattioiden

likaisuudesta eivätkä halunneet antaa lapsensa liikkua lattialla, vaikka heitä oli siihen neuvolasta

ohjeistettu. Eniten kritiikkiä kohdistui kuitenkin lasten terveydenhoitoon. Se liittyi episodeihin,

jolloin äiti ei ollut päässyt viemään lastaan lääkäriin, vaikka oli vakavasti ja perustellusti huolissaan

lapsen terveydestä. Hoitoon pääsemättömyydessä oli kyse siitä, että vankilan työntekijä oli nähnyt

lapsen tilan toisin kuin äiti. Näistä ongelmatilanteista huolimatta monet kuvasivat riittävänä sitä,

miten lasten terveyttä voitiin vankila-aikana hoitaa. He eivät myöskään tuoneet esiin huolta lapsen

muun kehityksen häiriintymisestä vankilajakson vuoksi. (Enroos ym. 62-63.)

Naiset odottivat tulevaisuudelta pitkälti ”tavallista arkea”, johon liittyi suunnitelmia esimerkiksi

omasta kouluttautumisesta ja lasten päivähoidon organisoinnista. Oman päihdeongelman hallintaan

ja sen hoitoon liittyvät suunnitelmat olivat monelle hyvin tärkeitä. Selvityksessä tuli esiin, että

äitien mukaan lapsen etu on olla lähellä äitiä, mutta liikkuvalle lapselle haluttiin pääsääntöisesti

taata muu kasvuympäristö kuin vankila. Jotkut äideistä korostivat vankilan mahdollistavan hyvän ja

läheisen äiti-lapsisuhteen, mihin sisältyy implisiittisesti se, että äitiys vankilan ulkopuolella voi olla

lapselle ongelmallista tai puutteellista. Äitien puheeseen liittyikin nöyryyttä, epävarmuutta ja toivoa

siitä, että vankilan jälkeenkin lapsen kanssa voisi olla ”tavallisesti”. (Enroos ym. 62-63.)

2.3 Sukupuolisensitiivinen vankila?

Kuten edellä on jo käynyt ilmi, rikollisuus itsessään sisältää selkeästi sukupuoleen kytkeytyviä

piirteitä. Myös vankila toimii sukupuolen suhteen eri tavoin. Tutkimuksessa onkin tuotu esiin paitsi

rikollisuuden tarkasteluun ja selittämiseen, myös vankilan toimintakäytäntöjen tarkasteluun ja

kehittämiseen liittyviä sukupuolisensitiivisiä lähestymistapoja ja niiden perusteluja. Otsikon olen

lainannut Kate De Coulta (2003, 97), joka esittelee artikkelissaan ”A gender-wise prison?

Opportunities for, and limits to, reform” Massachusettsissa Yhdysvalloissa sijaitsevan Hampden
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Countyn vankilan naisvankien lähtökohdista kehitettyä sukupuolisensitiivistä mallia. Suomessa

Riitta Granfelt (2007) on tuonut vahvasti esiin naisten rikollisuuteen, vankeuteen ja

päihderiippuvuuteen liittyvien erityiskysymysten huomioimisen tärkeyttä naisvankien kuntoutuksen

ja vapauteen valmentamisen kehittämisessä. Aluksi käyn lyhyesti läpi tutkimuskirjallisuudessa

yleisesti esitettyjä naisten rikollisuuteen ja naisvankien taustoihin liittyviä erityispiirteitä, jotka

toimivat perusteluina sukupuolen huomioon ottamiselle myös vankilakäytännöissä nykyistä

spesifioidummin.

Lukuisten tutkimusten mukaan naisvankeja yhdistää sosioekonominen huono-osaisuus, johon liittyy

alhainen koulutustaso, matalapalkka-aloilla työskentely, köyhyys ja päihteidenkäyttö. Naiset ovat

eläneet usein haavoittavissa perheolosuhteissa lapsuudessaan ja/tai aikuisuudessaan. Heillä on

monesti kokemuksia seksuaalisesta ja emotionaalisesta hyväksikäytöstä sekä epävakautta ja

ristiriitaisuutta ihmissuhteissa. (esim. Carlen 2003, 5; Lindberg 2005, 130; Pösö 1986; Röbäck

2005, 12.) Naisvangeissa on perinteisesti ollut myös etnisten vähemmistöjen edustajia, huostassa

olleita sekä psyykkisesti sairaita enemmän kuin miesvangeissa (Carlen & Worrall 2004, 12).

Naisten ilmi tulleen rikollisuuden vähäisen määrän lisäksi naiset tekevät rikoksia yleensä myös

erilaisissa olosuhteissa kuin miehet, eikä naisten rikollisuutta pidetä samalla tavoin uhkana

henkilökohtaiselle turvallisuudelle ja julkiselle järjestykselle kuin miesten rikollisuutta. (esim.

Carlen 2003, 4, 10.) Vaikka naiset kykenevät monenlaisiin rikoksiin ja tekevät joissakin tilanteissa

esimerkiksi lapsiaan vahingoittavia väkivaltarikoksia, he tekevät rikoksia myös sukupuoleensa,

etniseen taustaansa ja yhteiskunnalliseen asemaansa liittyvistä positioista, joilla on poliittiset,

taloudelliset ja historialliset juuret. Naisten tekemät rikokset ovat todennäköisemmin vähäisiä

omaisuusrikoksia kuin vakavia väkivaltarikoksia ja naisilla uusintarikollisuus on

epätodennäköisempää kuin miehillä. (Ferraro & Moe 2003, 12.) Amerikkalaisten rikosoikeuden

asiantuntijoiden mukaan naisten rikollisuus on selkeästi suhteessa heidän taloudelliseen huono-

osaisuuteensa, ei siihen, että he olisivat vaaraksi yhteiskunnalle (Luke 2002, 931).

Pat Carlenin (2003, 9) mukaan on perusteltua väittää, että naisvankien aiempien

elämänkokemusten, gynekologisten tarpeiden ja naisiin vankilan ulkopuolella kohdistuvien

kulttuuristen vaatimusten vuoksi vankeuteen yleisesti liittyvät tietyt piirteet aiheuttavat naisille

enemmän kärsimystä kuin miehille. Tällaisina Carlen mainitsee osan vankilan turvajärjestelyistä

sekä lapsista eroon joutumisen, koska suurin osa naisvangeista on myös äitejä ja lastensa ensisijaisia

huoltajia (emt.). Sekä Englannissa ja Walesissa tehtyjen (Carlen & Worrall 2004, 36-37) että
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amerikkalaisten tutkimusten mukaan naiset ovat miehiä todennäköisemmin päähuoltajia ja antavat

lastensa huolenpitovastuun vankeutensa ajaksi yleensä naispuolisille sukulaisilleen, kun vastaavassa

tilanteessa miesten naispuoliset kumppanit huolehtivat lapsista. Naisten rooli lapsista ensisijaista

hoivavastuuta kantavina merkitseekin heille yleensä vankilatuomion aikana erityistä huolta lasten

hyvinvoinnista sekä tuskaa ja ahdistusta lapsista eroon joutumisen vuoksi. (Ferraro & Moe 2003,

13.) Kuten jo aiemmin olen maininnut, monenlaiset huolet lapsista sävyttävät niinikään Ruotsissa ja

Suomessa tuomiotaan suorittavien naisten vankeusaikaa (Lindberg 2005; Enroos 2007).

Kate De Cou kirjoittaa, että Yhdysvalloissa suurimmassa osassa valtion vankiloista miehiä ja naisia

koskevat lähes samanlaiset päivittäiset toimintatavat, joissa ei oteta huomioon miesten ja naisten

keskinäisiä eroavuuksia. Vaikka naisvangeille on silloin tällöin sallittu hienovaraisempia

päivittäisiin toimintoihin liittyviä menettelytapoja, hienovaraisuus on yleensä minimaalista jääden

vallan ja kontrollin jalkoihin. (De Cou 2003, 97.) Vaikka naisvankilat onkin organisoitu useissa

maissa eri tavoin kuin miehille tarkoitetut laitokset, on myös kritisoitu sitä, että vankiloiden

suunnittelussa ja valvontamenettelyssä ei oteta huomioon naisia ja heidän erityistarpeitaan.

Vankilatilat ovat etupäässä miesten suunnittelemia ja ne on toteutettu miesten tarpeita ajatellen.

(Carlen 2003, 5.) Toinen ääripää on paternalistisen ajattelun mukaisesti sijoittaa naiset ”kauniiseen

ympäristöön” ja kuvitella, että se saa heidät tuntemaan itsensä vähemmän vangeiksi (emt., 55).

Sukupuolten välisillä eroavuuksilla ja naisten aiemmilla elämänkokemuksilla on siis vaikutusta

siihen, miten naisvangit kokevat vankilan säännöt ja olosuhteet. Perinteisissä miehiä varten

suunnitelluissa vankiloissa esimerkiksi wc-käytännöt eivät mahdollista sellaista yksityisyyttä

eivätkä hygieniaa, mihin naiset ovat oppineet (De Cou 2003, 98). Tämä tuli esiin myös

Hämeenlinnan keskusvankilan äiti-lapsiosastolla olevien naisten haastatteluissa. Esimerkiksi

synnyttäneitä naisia häiritsi vessojen puuttuminen selleistä. (Enroos ym. 2006.) Asianmukaisten

saniteettitilojen tarve on kuitenkin ilmeinen ja perusteltu sekä pienten lasten perushoidon että

naisten omien tarpeiden näkökulmasta. Naisilla on raskauden aikaisia, synnytyksen jälkeisiä ja

kuukautisiin liittyviä erityistarpeita, jotka edellyttävät riittävän hygienian ylläpitämistä

terveydellisistäkin syistä. Jo vuonna 1992 valmistuneessa naisvankien erityisongelmia

kartoittaneessa selvityksessä on kiinnitetty huomiota siihen, että naisvankien sellit ovat usein ahtaita

ja niistä puuttuvat käymälät ja peseytymismahdollisuudet (Naisvankien erityisongelmat 1992).

Tämä pätee edelleen 15 vuotta myöhemmin myös äiti-lapsiosastolla. Kuudessa selleistä on

pesuallas, mutta vain yhdessä wc. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että naisvangeilla on käytössään

”palju” ovien ollessa lukittuina. Lisäksi osastolla on kolme selliä, joihin ei tule lainkaan vettä.
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Niihin sijoitetaan äitejä lapsineen silloin, jos muut sellit ovat täynnä. Tavallisesti näissä selleissä

asuu osastolle eri syistä sijoitettuja naisvankeja, joilla ei ole lasta mukanaan. (Enroos ym. 2006, 49.)

Pat Carlen (2004, 59-60) tuo esiin, että esimerkiksi asianmukaiset tilat, mahdollisuus yksityisyyteen

ja puhtauteen sekä mahdollisuudet fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ovat vangeille myös

merkkejä kunnioittavasta kohtelusta. Naiset kokevat erityisen epäkunnioittavana, mikäli heitä

kohdellaan joko täysin samoin kuin vankilassa olevia miehiä tai vaihtoehtoisesti niin eri tavoin, että

paternalistiset ja maternalistiset stereotypiat siitä, ”mitä nainen tarvitsee” määrittävät

toimintakäytäntöjä. Samoja institutionaalisia käytäntöjä voidaan oikeuttaa eri pohjalta. Esimerkiksi

naisten opettaminen laittamaan ruokaa, ompelemaan ja pesemään vaatteita voidaan nähdä joko

heidän koulimisenaan paremmiksi vaimoiksi ja äideiksi tai ylipäätään arkielämästä selviytymisen

kannalta tärkeiden taitojen opettamisena. Myös Ritva Nätkin (2006, 42-43) kirjoittaa äitiyttä ja

päihteitä tarkastelevassa artikkelissaan feministisen kritiikin pureutuvan usein siihen, että

hyväksikäytetyille naisille opetetaan äitinä olemista ja kodinhoitoa naisten ulkopuolelta tulevien

tavoitteiden mukaisesti muut ongelmat sivuuttaen. Nätkin esittää omana kantanaan äitiyden taitojen

opettelun voivan olla myös naisia valtaistavaa silloin, kun ne ovat heidän omia tavoitteitaan, eivätkä

ainoita asioita, joiden kanssa työskennellään.

Kate De Cou (2003, 98) kirjoittaa tavallisten vankilakäytäntöjen, kuten selleihin eristämisen ja

liikkumisen rajoittamisten olevan käytäntöjä, jotka sopivat huonosti yhteen naisten aiempien

traumaattisten kokemusten kanssa. Näillä De Cou viittaa naisten kokemaan seksuaaliseen ja

muuhun väkivaltaan. Kun monet vankilan miesten lähtökohdista tarjoamat kuntouttavat ohjelmat

pohjaavat suuttumuksen hallintaan, naisten kokemien traumaattisten kokemusten käsittely olisi

heille huomattavasti tärkeämpää. Naiset tarvitsisivatkin erityisesti heidän tarpeisiinsa suunniteltuja

ja sukupuolisensitiivisiä kuntoutusohjelmia. (Emt.) Saman vaatimuksen esittää Riitta Granfelt

(2007, 147-148) Vanajan vankilan naisvankien päihdekuntoutukseen liittyvässä tutkimuksessaan:

”Suomalaiseen vankeinhoitoon tarvitaan edes yksi toimintaohjelma ja sen toteuttamista varten

laadittu käsikirja, joka on rakennettu siten, että teemoja käsitellään ja tehtävät valitaan naisvankien

lähtökohdista käsin.”

Granfelt (2007) tuo esiin myös naisvankien väliset erot ja heidän tilanteidensa monimuotoisuudesta

lähtevät kuntoutuksen kehittämistarpeet. Kate De Coun artikkelin tavoin Riitta Granfeltin

tutkimuksessa korostuvat naisvankien traumakokemukset. Granfelt kirjoittaa tämänhetkisen

yksilönvastuuta ja menestystä korostavan ilmapiirin johtavan siihen, että häpeä ja syyllisyys jäävät
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lähes yksinomaan vankilaan joutuneen ihmisen kannettavaksi, vaikka useille heistä

yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja traumaattiset kokemukset ovat olleet todellisuutta jo lapsuudesta

lähtien. Lisäksi traumataustojen ohittaminen johtaa siihen, että ihmisten oireet muuttuvat heidän

identiteettiään kuvaaviksi ominaisuuksiksi. (Granfelt 2007, 129.) Vaikeiden kokemusten

heikentämän itsearvostuksen ja itsetuntemuksen lisääminen onkin jo keskeinen teema sekä Vanajan

päihdeohjelmassa (emt., 135) että Kate De Coun (2003) kuvaamassa sukupuolisensitiivisessä

naisvangeille suunnatussa kuntouttavassa mallissa Hampden Countyn vankilassa Massachusettsissa.

Kate De Coun (2003, 102-103) esittelemässä mallissa lähdetään siitä, että uusintarikollisuuden

vähentäminen edellyttää tarttumista sekä päihdeongelmaan, sen syihin että toipumisolosuhteisiin.

Yhtenä päällimmäisenä syynä naisvankien päihteidenkäyttöön pidetään väkivaltakokemusten

aiheuttaman tuskan ja ahdistuksen peittämistä päihteiden avulla. On siis myös tartuttava usein

päihteidenkäytön taustalla oleviin traumakokemuksiin. Psyykkisellä traumalla tarkoitetaan

järkyttävää, ihmiseen hänen ulkopuoleltaan äkillisesti ja odottamatta kohdistuvaa tapahtumaa tai

tapahtumasarjaa, kuten fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa. Voimattomuus ja kyvyttömyys itse

vaikuttaa tapahtumien kulkuun moninkertaistaa trauman psyykkistä tasapainoa vaurioittavia

vaikutuksia. (Terr 1990, ref, De Cou 2003.) Samanaikaisesti vankilan kontrollitehtävä on

perinteisesti ollut luomassa olosuhteita, jotka aiheuttavat vangeissa avuttomuutta ja voimattomuutta.

Tästä johtuen amerikkalaisen Hampden Countyn vankilan naisvangeille suunnatussa mallissa naisia

rohkaistaan näkemään, millaisia realistisia mahdollisuuksia heillä on vaikuttaa ympäröiviin

olosuhteisiin. Heille osoitetaan, milloin ja millaisiin asioihin liittyen heitä voidaan kuulla ja missä

kohdin vankilakäytännöt taas ovat olennaisesti vankeinhoitoon ja esimerkiksi turvallisuuteen

liittyviä ja siksi muuttumattomia. Heille opetetaan, mikä on halventavaa ja heidän vapauttaan

rajoittavaa käyttäytymistä sekä toisaalta myös, millainen kielenkäyttö ja käyttäytymistavat voivat

auttaa heitä vaatimaan kunnioittavaa käytöstä ja vapautta toimia ilman että heitä rangaistaan. (De

Cou 2003, 102.)

Mikäli trauman kokenut joutuu uudelleen samankaltaisiin olosuhteisiin, joissa on joutunut

traumaattisen tapahtuman uhriksi, voivat olosuhteet toimia laukaisevina tekijöinä ja palauttaa

mieleen tuskallisia kokemuksia ja tunteita. Vankilassa on monia tällaisia elementtejä, kuten lukitut

ovet, äänet, yksityisyyden loukkaukset ja sellien tarkastukset. Kate De Coun mukaan tulisikin

kiinnittää huomiota naisvankien traumaoireiden olemassaoloon ja tunnistamiseen sekä niitä

laukaisevien käytäntöjen minimointiin, kuten Hampden Countyn vankilassa on tehty. Naisvankien

turvallisuuden takaamiseen vankilaolosuhteissa sisältyy fyysisen suojelun lisäksi suojaaminen sekä
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henkilökunnan että muiden vankien esittämiltä, halventavilta ja itsetuntoa murentavilta

kommenteilta. (De Cou 2003, 102.)

Turvallisempiin ja sukupuolisensitiivisempiin vankilaolosuhteisiin pyritään muun muassa sekä

vankien että työntekijöiden vuorovaikutustaitojen parantamisen, henkilökunnan moniammatillisten

tiimien sekä naisvankien toimijuuden tukemisen ja heille osoitettujen valinnanmahdollisuuksien

maksimoinnin kautta. Kyseessä on hyvin monipuolinen malli, joka sisältää esimerkiksi

sukupuolispesifejä ohjelmia, koulutusta sekä äiti-lapsisuhteen ja vastuullisen vanhemmuuden

vahvistamista, sillä ainakin 85% naisvangeista on lastensa huoltajuuden palauttamista odottavia

äitejä. Joka lauantai järjestetään pelkästään äideille ja lapsille tarkoitettuja tapaamisia, joiden aikana

he voivat halutessaan osallistua lasten lähtökohdista suunniteltuun ohjattuun toimintaan.

Tarvittaessa naisten kanssa keskustellaan raskauteen ja synnytykseen liittyvistä asioista ja katsotaan

teemoihin liittyviä kuvatallenteita. Äidit voivat myös lukea lastenkirjan nauhalle, jonka jälkeen

nauhoite ja kirja lähetetään lapselle. Erityisten juhlapäivien kuten joulun ja äitienpäivän yhteydessä

äidit voivat otattaa itsestään lapselle lähetettävän valokuvan. (De Cou 2003, 108-109.)

Kate De Cou (2003, 109) kirjoittaa, että Hampden Countyn naisvankiyksiköstä saadut kokemukset

osoittavat sukupuolisensitiivisten käytäntöjen olevan mahdollisia jopa suljetuissa ja hankalissa

vankilaolosuhteissa. Hän kuitenkin ennustaa, että syvään juurtuneen kontrollipuheen ja vankilan

kontrollitehtävään liittyvien käytäntöjen muuttaminen ja sukupuolispesifien ohjelmien koko

vankilajärjestelmän kattava täytäntöönpano tulee olemaan haasteellista ja edellyttää muutoksia

lainsäädännön tasolla. Hän osoittaa, että kyseisen kaltaiset innovatiiviset mallit ovat paitsi

mahdollisia toteuttaa, myös tuovat esiin naisiin ja miehiin kohdistuvien vaatimusten välistä eroa.

Riitta Granfeltin (2007) etnografiasta käy ilmi Vanajan vankilan naisvankien kuntoutukseen

liittyvät, kansainvälisestäkin tutkimuksesta tutut ongelmakohdat. Yhtäältä kuntoutusvaihtoehtoja on

niukasti ja toisaalta tarjolla olevat kuntoutusohjelmat pohjautuvat ensisijaisesti miesvankien

tarpeisiin ja lähtökohtiin. Päihdekuntoutuksen ensisijaisuus johtaa siihen, että on järkevää määritellä

oma paha olo päihdeongelmaksi edes jotain apua saadakseen. Kuntoutuksen painottuminen

ryhmämuotoiseen päihdeongelmien käsittelyyn ei mahdollista sellaista naisten henkilökohtaisten

traumakokemusten ja vaikeuksien läpikäyntiä, joka monille olisi tarpeen. Yhtenä syynä tähän on

vankilan kokeminen kaikkea muuta kuin terapeuttiseksi ympäristöksi vankiyhteisön keskinäisen

vallankäytön ja henkilökunnan valta-aseman takia. Vuorovaikutustaitoihin perustuva ja niiden

kehittämiseen tähtäävä ryhmäkuntoutus ei ole hedelmällinen myöskään masennuksesta kärsiville.
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Naisvangit toivoivat myös toiminnallisuuden lisäämistä, sillä päihdeongelman työstäminen

ajattelun, kirjoittamisen ja keskustelun kautta oli osalle vaikeaa. (Granfelt 2007, 128, 140-150.)

Ongelmallista on, että tarjolla olevat päihdekuntoutusvaihtoehdot sivuuttavat vaikeasti

päihdeongelmaiset, psyykkisesti huonokuntoiset naisvangit (emt.). Sairaiden ja syrjäytyneimpien

naisvankien tavoin päihdekuntoutus on äiti-lapsiosastoilla lastensa kanssa vankeusrangaistustaan

suorittavien naisten ulottumattomissa. Heidän kohdallaan esteenä kuntouttaviin ohjelmiin

osallistumiselle on sitoumus, jonka mukaan heidän on vastattava lastensa hoidosta vankila-aikana

itse. Näin ollen vankilan institutionaalinen käytäntö, joka kohtelee naisia kokopäiväisinä äiteinä,

asettaa äiti-lapsiosastoilla lastensa kanssa vankeusrangaistustaan suorittavat naiset moniin muihin

vankeihin nähden epätasa-arvoiseen asemaan. Äiti-lapsiosastojen vankiäitien päihdeongelmat

tulivat kuitenkin vahvasti esiin Lapset vankilassa -selvityksessä ja ne kuvattiin uhkana myös

vankilan jälkeiselle elämälle (Enroos ym. 2006). Käytäntö, jonka mukaan naisten on sitouduttava

päihteettömyyteen äiti-lapsiosastoille tullessaan, ei siis paradoksaalisesti mahdollista

kuntoutuksellista tukea heidän päihteettömyydelleen.

Vanajan naisvankien päihdekuntoutukseen liittyvät ongelmakohdat eivät kuitenkaan merkitse sitä,

etteivätkö lähes kaikki osallistuneet olisi kokeneet hyötyneensä siitä eri tavoin. Vapauteen

valmentavana se aktivoi siviiliasioiden hoitamiseen ja antoi tärkeää tietoa yhteiskunnan

palvelujärjestelmistä ja jatkohoitomahdollisuuksista. Myös kokemusten jakaminen sekä

mahdollisuus pohtia omaa päihdeongelmaa eri suunnista nähtiin tärkeänä. Päihdeohjelmaan

osallistuneilla naisilla oli monenlaisia kokonaiselämäntilanteisiinsa liittyviä sosiaalisia ongelmia ja

he kokivat sosiaalis-taloudellisiin ja jatkohoitoon liittyviin kysymyksiin paneutuvat osiot erittäin

tarpeellisiksi. Toisaalta sosiaalis-taloudelliset, masennukseen ja ahdistukseen sekä lapsiin ja

lastensuojeluun liittyvät asiat olivat sellaisia, joihin naiset olisivat kaivanneet mahdollisuutta

paneutua yksilökohtaisen työn keinoin. Tutkimuksessa tulee vahvasti esiin naisvankien tilanteiden

erityisyys ja monimuotoisuus. Riitta Granfelt toteaakin, että naisvankien kuntoutuksen ja vapauteen

valmentavan työn kehittäminen ei ole yksinomaan vankeinhoidon, vaan myös sosiaalityön

osaamisen asia. Se on sitä sekä vankilan sisällä että siviilissä, jossa niinikään naisvangit pienenä

marginaaliryhmänä jäävät sekä julkisen että järjestösektorin priorisoinneissa syrjäytetyiksi. Granfelt

peräänkuuluttaa naisvankien kuntoutuksen keskitettyä kehittämistä yhteistyössä esimerkiksi

sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. (Granfelt 2007, 145, 148-150.)
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Edellä aiemmin esitelty ja ensikotihoidossakin suosittu traumatisoitumisen perspektiivi on tuonut

esiin päihdeongelmaisten naisten väkivaltataustoja ja päihteidenkäytön itselääkinnällistä puolta sekä

vaikuttanut tätä kautta naisten syyllisyyttä vähentävästi äiti-lapsisuhteen vastuunäkökulmaa

poistamatta. On kuitenkin tärkeää huomata, että traumakehys on vain yksi mahdollinen

kuntoutuksen lähtökohta, eikä välttämättä pelkästään naisystävällinen näkemys. (Nätkin 2006, 49-

50.) Suorastaan naista vastaan se voi kääntyä tilanteessa, jossa avioliiton aikaisesta väkivallasta

traumatisoitunut nainen määritellään kyvyttömäksi lapsensa huoltajuuteen (Nousiainen 2004;

Nätkin 2006; Keskinen 2005, 303-310). Traumatisoitumista ei tulisi pitää myöskään liian

automaattisena selityksenä, sillä kaikki kaltoin kohdellut eivät traumatisoidu, eikä jokaisen

traumatisoituneen vanhemmuussuhteissa ole ongelmia (Nätkin 2006, 50).

Tutkimusten perusteella rikollisuus ja vankila kuuluvat perinteisesti miesten maailmaan, jossa

naisten asema on ollut ja näyttää edelleen olevan selkeästi erityinen ja heikompi. Tästä syystä on

perustellusti esitetty, että myös vankilaan tulisi luoda sukupuolisensitiivisempiä käytäntöjä.

Erityisen haasteellista tämä on silloin, kun on huomioitava samanaikaisesti naiseus, äitiys ja

vankeus sekä äiti-lapsiosastoilla olevien lasten tarpeet ja oikeudet. Vankila lapsuudessa – lapsuus

vankilassa –selvityksessä (Enroos 2007, 145) tähdennetään sen selkiinnyttämistä, mitä sukupuolen

huomioon ottava vankeinhoito voisi sisältää ja mitä se voisi olla lasten oikeuksien näkökulmasta.

Selvityksessä päädytäänkin ehdottamaan sukupuoli- ja lapsisensitiivisyyden yhdistämistä

vankilakäytäntöjä kehitettäessä. Tämä olisi myös oman näkemykseni mukainen ideaalitilanne.

3. NAISVANKIEN KATEGORISOINTI ÄITEINÄ – TEOREETTISIA NÄKÖKOHTIA

Päästäkseni teoreettisesti käsiksi siihen, miten vankilassa lastensa kanssa olevia naisia määritellään

ja miten heidät aineistossani ymmärretään, lähestyn vankilan työntekijöiden puhetta

institutionaalisissa käytännöissä tapahtuvana kategorisointina. Vankila ei ole kuitenkaan mikä

tahansa instituutio, vaan hyvin erityinen paikka, jonka tarkoituksena on vankeusrangaistuksen

toimeenpano eristämällä vangit muusta yhteiskunnasta. Vankiloita ja mielisairaaloita tutkineen

sosiologi Erving Goffmanin (1961/1997) mukaan tämä ei tapahdu pelkästään konkreettisten

muurien, vaan myös erilaisten sääntöjen ja arkisten käytäntöjen avulla, joihin liittyvät autonomian

loukkaukset rapauttavat minuutta, ihmisarvoa ja ihmisen käsitystä itsestään. Viimesijaisena,

hierarkkisena rangaistus- ja kontrollilaitoksena – goffmanilaisittain totaalisena laitoksena –

vankilalla on paljon valtaa siellä asuvien ihmisten määrittelemisessä. Koska vangit ovat
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työntekijöihin nähden alisteisessa asemassa, heidän mahdollisuutensa osallistua itseään koskeviin

kategorisointeihin ovat lisäksi minimaaliset.

Myös nykypäivän vankila perustuu eristämisen ideaan totaalisen laitoksen tavoin. Samanaikaisesti

vankilalle on kuitenkin asetettu myös muita tehtäviä, kuten uusintarikollisuuden vähentäminen ja

rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen (Vankeinhoitolaitoksen ja

kriminaalihuoltoyhdistyksen periaateohjelma sekä lähiajan toimintalinjat). Näihin tavoitteisiin

pyritään vankiloissa vastaamaan erilaisten kuntouttavien toimenpiteiden, esimerkiksi

ryhmämuotoisen päihdekuntoutuksen (ks. Granfelt 2007) ja Suuttumuksen hallinta –kurssien avulla.

Ymmärrän vankilan osittain annettuna lakiin perustuvine tehtävineen ja fyysisine rakennuksineen,

mutta myös sosiaalisena tilana, jota luodaan jatkuvasti erilaisissa institutionaalisissa käytännöissä.

Institutionaalisilla käytännöillä tarkoitan puhetekoja, joiden avulla määritellään paitsi äiti-

lapsiosastojen ”asiakkuuksia”, myös organisaation toimintaan liittyviä yhteiskunnallisia ja

ammatillisia tehtäviä. Tällöin keskustelua käydään esimerkiksi lastensa kanssa vankilassa olevien

naisten ominaisuuksista ja heidän tilanteistaan sekä niihin liittyvistä toimintatavoista ja -

mahdollisuuksista. Tämän lisäksi näen institutionaaliset käytännöt myös konkreettisena toimintana

ja asioiden tekemisenä. (Juhila 2006, 218; Vanhala 2005, 94,155.) Esimerkkejä näistä ovat sekä

työntekijöiden toteuttamat päihdetestit ja sellien tarkastukset että naisten ympärivuorokautinen

vastuu lapsistaan. Institutionaaliset käytännöt eivät ole kuitenkaan stabiileja, vaan historiallisesti ja

kulttuurisesti muuttuvia, ja niitä tuotetaan ja uusinnetaan työntekijöiden keskinäisessä

vuorovaikutuksessa ja toiminnassa.

Ensimmäisessä alaluvussa lähden liikkeelle kategorisoinnista kulttuurisena luokittelujärjestelmänä,

jonka jälkeen etenen sen negatiiviseen, eriarvoisuutta tuottavaan puoleen ja kerron leimatusta

identiteetistä ja institutionaalisista mallitarinoista sekä niiden kytkeytymisestä sosiaaliseen

ongelmatyöhön. Tutkiessani työntekijöiden puhetta lastensa kanssa vankilassa olevista naisista tulen

tutkineeksi jossain määrin ja jollakin tavalla myös marginaalisuutta. Toisessa alaluvussa käsittelen

marginaalista äitiyttä marginalisaation, epätavanomaisesta äitiydestä kertovan

tutkimuskirjallisuuden sekä instituutioiden äitiydestä välittämien konstruktioiden kautta ja päädyn

käsitteellistämään vankilassa toteutuvan äitiyden äitiydeksi epätavanomaisissa olosuhteissa. Se,

mitä ja millä tavoin äitiydestä yleensä puhutaan välittyy myös puheeseen marginaalisesta äitiydestä
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ja päinvastoin (esim. Featherstone 1999 ja 2004; Katvala 2001; Nousiainen 2004; Nätkin 1997).

Kyseessä ei ole millään tavoin neutraali eikä itsestään selvä aihepiiri.

 3.1 Kategorisointi institutionaalisissa käytännöissä

Kategorisoinnilla tarkoitetaan nimeämisprosessia, jonka avulla luokittelemme itseämme ja muita

erilaisiin ryhmiin kuuluviksi. Luokittelun kohteena oleviin liitetään erilaisia ominaisuuksia,

piirteitä, toimintoja ja toiminnan motiiveja ja rakennetaan samalla kuvaa siitä, millaisia he ovat ja

millaisia me olemme. Kategorioita tuotetaan, uusinnetaan ja puretaan sosiaalisissa käytännöissä

muun muassa puheen, erilaisten tekstien, ilmeiden ja eleiden avulla. Koska kategorisointi tuottaa

kohteilleen myös sosiaalisia identiteettejä, se on aina seurauksellista. Kategorisointia tapahtuu

kaikkialla ja se on oleellinen osa ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. Sen avulla kykenemme

toimimaan kutakuinkin järjellisesti erilaisissa tilanteissa ja ylipäätään ymmärtämään toisiamme.

Kategorioihin on varastoitunut sellaista kulttuurista ja yhteiskunnallista tietoa, jonka avulla

osaamme toimia esimerkiksi asiakkaana kaupassa ja potilaana lääkärissä. Pidämme kategorioiden

olemassaoloa yleensä niin itsestään selvänä, että harvoin arkielämässä edes tulemme kiinnittäneeksi

niihin huomiota. Kategorioita näkyviksi tekemällä on kuitenkin mahdollista osoittaa, miten

merkittävästi ne vaikuttavat ihmisten toimintaan. (Juhila 2004a, 21-24.)

Kategorisointi muuttuu negatiivisella tavalla merkitykselliseksi silloin, kun ihmisiä leimataan

poikkeaviksi ja heille tuotetaan leimattua identiteettiä. Tällöin kyseiseen leimattuun ryhmään

kuuluva saattaa jäädä ikään kuin identiteettinsä vangiksi: häntä kohdellaan tuohon kategoriaan

kuuluvana stereotyyppinä, ei ainutkertaisena yksilönä. (Juhila 2004a, 24-28.) Leimattu identiteetti

voi syntyä joko stereotyyppisten vastakohtaparien (esimerkiksi terve-vammainen, mies-nainen)

ja/tai institutionaalisen mallitarinan kautta. Ensin mainitussa tilanteessa eronteko tapahtuu yleensä

etuoikeutetun kategorian edustajien suunnasta, jota vasten toinen kategoria peilautuu puutteellisena

tai poikkeavana. Samalla tähän kategoriaan luokiteltu ihminen nähdään ominaisuuksiensa ja/tai

tekojensa vuoksi normaalista poikkeavana. (Emt., 25.) Pahimmillaan kategorisointi piilottaa

yksilöiden väliset erot, ihmisten erilaiset lähtökohdat, elämänhistorian ja toisistaan hyvinkin paljon

poikkeavat elämäntilanteet ja kokemukset. Tällöin ihmisiä kohdellaan ikään kuin he olisivat

samanlaisia samanlaisine tarpeineen, toiveineen ja ajatuksineen. Jo se, että on ollut tietyssä

instituutiossa, kuten psykiatrisessa sairaalassa tai vankilassa, voi riittää stigmatisoitumiseen. Tämä
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on tuttua esimerkiksi monille vankilassa olleille: asunnon ja työn saaminen on rikolliseksi

leimautumisen jälkeen vaikeaa.

Institutionaaliset mallitarinat sisältävät valmiita kategorioita ja sosiaalisia identiteettejä, joihin

asiakkaita asetellaan. Kun ihminen astuu tietyn instituution ovesta sisään, hän astuu samalla

institutionaaliseen mallitarinaan, johon ei ole sisään kirjoitettuna pelkästään se, millainen tuo

ihminen on, vaan myös millainen on hänen menneisyytensä, nykyhetkensä ja tulevaisuutensa.

(Juhila 2004a, 26; Loseke 2001, 124.) Vaikka organisaation perustehtävä, toimintaa ohjaava

lainsäädäntö ja muu formaali normisto antaa raamit, joiden sisällä asiakkaiden kategorisointi

tapahtuu, institutionaaliset mallitarinat rakentuvat työntekijöiden keskinäisissä keskusteluissa ja

arkisissa toiminnoissa. Riippumatta siitä, tiedostavatko työntekijät oman toimintansa lähtökohtia ja

taustalla olevia ideologioita, nämä ovat muovaamassa paitsi heidän työskentelyään, myös sitä

paikallista kulttuuria, josta käsin institutionaalisia mallitarinoita rakennetaan. (Vanhala 2005, 31.)

Tästä seuraa, että institutionaaliset mallitarinat vaihtelevat samaakin tarkoitusta varten olemassa

olevien organisaatioiden välillä. Tällaisista paikallisista tulkintakulttuureista kertoo esimerkiksi

Tarja Pösön (1993, 132-144) tutkimus kolmesta koulukodista, joissa tulkintakulttuurien

rakentumista erilaisiksi jäsensivät ensisijaisesti sukupuolittuneet tulkinnat tyttöjen ja poikien

keskinäisistä eroista ja niille annetuista merkityksistä. Myös samassa instituutiossa on yleensä

erilaisia mallitarinoita, kuten asuntolan asukkaille tarjottavat toivottoman tai kuntoutettavan

identiteettiä rakentavat kertomukset Kirsi Juhilan ja Arja Jokisen (1991) tutkimuksessa

pohjimmaisista asuntomarkkinoista.

Erving Goffman (1961/1997), jonka teksteihin institutionaalisen mallitarinan käsite perustuu, kuvaa

sitä, miten totaalisessa instituutiossa ihmisen minuus ja ihmisarvo riisutaan ja ihminen

kategorisoidaan instituution perustehtävän mukaisesti esimerkiksi vangiksi tai mielisairaaksi.

Goffman valaisee asiaa esimerkillä, jonka mukaan mielisairaalan henkilökunta näkee potilaiden

perustellut ja asiallisetkin pyynnöt todisteena psyykkisestä häiriöstä, koska normaaliutta ei

tunnisteta ympäristössä, jossa epänormaalius vastaa odotuksia. Näin automaattinen identifikaatio on

myös yksi sosiaalisen valvonnan keskeinen tekijä. Instituution valvontatehtävä ja virallisten

päämäärien puolustaminen edistävät asukkaiden samastusta, jolloin ”henkilökunnan ongelma on

keksiä rikos, joka sopisi rangaistukseen”. (Emt., 67-68.) Myös Anni Vanhala (2005, 6) osoittaa,

miten asuntolan ”asiakkaiksi tulevien naisten tilanteet, tarpeet, pyynnöt ja toiveet

institutionalisoituvat, jolloin ne saavat organisaation kehyksen värittämiä merkityksiä.” Asuntolassa

naiset eivät milloinkaan tule kategorisoiduiksi muutoin kuin yleisen tai yksittäisen asiakkuuden
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kautta. Yleisestä asiakkuudesta siirretään piirteitä ja ominaisuuksia yksittäiseen naiseen ja

päinvastoin yksittäisestä naisesta yleiseen asuntolan asiakkuuteen. (Emt., 155.)

Institutionaalisen mallitarinan voiman osoittaa myös Sanna Väyrynen (2006, 89, 104-105)

äitiydestä ja leimatusta identiteetistä huumekuvioissa kertovassa artikkelissaan. Kun huumeita

käyttävän miehen puoliso ja pienten lasten äiti tukeutuu palvelujärjestelmään arjesta selviytyäkseen,

hänet leimataan huumeäidiksi, minkä mukaan häntä myös kohdellaan. Kun hän kertoo

väsymyksestään ja masennuksestaan, hänet määritellään miehensä kautta huumeiden käyttäjäksi ja

äidiksi soveltumattomaksi. Esimerkit osoittavat, että institutionaalisiin mallitarinoihin asettamiset

eivät ole merkityksettömiä, vaan niillä voi olla erittäin kauaskantoiset seuraukset yksittäisille

ihmisille ja heidän läheisilleen.

Institutionaalisten mallitarinoiden tuottaminen ja uusintaminen erilaisissa auttamis- ja kontrolli-

instituutioissa on vahvasti kytköksissä sosiaalisten ongelmien tuottamiseen ja uusintamiseen. Se,

mitä sosiaalisiin ongelmiin milloinkin katsotaan kuuluvan, liittyy instituutioiden perustehtäviin,

joiden mukaisia ongelmia ne ovat keskittyneet hoitamaan sekä nivoutuu aina myös paikallisesti

muotoutuviin käytäntöihin ja olosuhteisiin. Myös kulttuuriset ja yhteiskunnassa kulloinkin vallalla

olevat tavat puhua sosiaalista ongelmista vaikuttavat niiden määrittelyyn ja paikalliskulttuurien

rakentumiseen. (Holstein & Miller 1997; Juhila 2006, 218, 229-230.) Anni Vanhala (2005, 113)

toteaa sosiaalisten ongelmien olevan eräänlaisia toisiaan muistuttavia paketteja, jotka päällystetään

eri organisaatioissa erilaisilla kääreillä kontekstista ja tarkoituksesta riippuen. Vankien sosiaaliset

ongelmat nousevat määrittelyn kohteeksi ennen kaikkea vankilalle asetetun hoito- ja

kuntoutustehtävän myötä. Tällöin vankilan yleiset tavoitteet ja lainsäädännölliset tehtävät

kietoutuvat osaksi sosiaalisten ongelmien määrittelytyötä (Holstein & Miller 1997; Jokinen, Juhila

& Pösö 1995, 15).

3.2 Äitinä epätavanomaisissa olosuhteissa

Koska tutkimukseni haastatteluaineistossa äitiyden määrittelyn ja äitiydestä puhumisen kontekstina

on vankilan äiti-lapsiosasto, puhutaan aineistossa jo lähtökohtaisesti marginaalisesta äitiydestä.

Puheena olevat naiset ovat rikkoneet yhteiskunnassa vallitsevia normeja vastaan tekemällä

lainvastaiseksi määritellyn teon, mikä jo sinänsä asettaa heidät marginaaliseen asemaan. Sen lisäksi,

että vankilaan joutuminen nähdään kulttuurisesti paheksuttavana ja normaalista poikkeavana,

määrittyy vankilassa oleva nainen ja äiti myös sukupuolensa vuoksi miesvankia poikkeavammaksi.



31

Naisvangit ovat myös lukumääräisesti marginaalinen ryhmä verrattuna miesvankeihin, ja lastensa

kanssa vankeusrangaistustaan suorittavia äitejä on kaikista naisvangeista vain pieni vähemmistö

(Enroos ym. 2006, 41). Lisäksi monilla äiti-lapsiosastolla vankeusrangaistustaan suorittavista

naisista on päihteiden käyttöön liittyvää problematiikkaa (emt. 2006, 72-73) ja päihdeongelmaisten

äitien katsotaan yleensä olevan hyväksyttyyn äitiyteen nähden marginaalissa (Nätkin 2006, 37).

Marginaalisuutta tarkastellaan yleensä metaforisesti suhteessa keskukseen, jolloin se määrittyy

yhteiskunnan reunalla, mutta ei kuitenkaan reunan ulkopuolella olemiseksi. Marginaalisuutta

voidaan kuvata myös ulkopuolisuudeksi sisäpuolella. Tuula Helneen mukaan tämä merkitsee sitä,

että syrjäytymisen ilmiö voi syntyä ainoastaan suhteessa muihin ihmisiin. Näin ollen ei ole

olemassa sellaista ongelmaa, joka olisi vain poikkeavan yksilön tai ryhmän ominaisuus. (Helne

2002, 24-25.) Mielestäni vankilassa oleminen voidaan nähdä myös konkreettisena ulkopuolisuutena

sisäpuolella.  Koska vankila on yhteiskunnallinen instituutio, on mahdollista ajatella, että vankiäidit

on ulossuljettu yhteiskunnan sisäpuolelle. Heidät on suljettu ulos tavanomaisesta elinpiiristään ja

heidän mahdollisuuksiaan itsenä olemiseen säädellään rangaistuslaitoksen formaalin ja informaalin

normiston avulla. Keskuksesta katsottuna he ovat näin ollen reunalla, mutta toisaalta vankilassa

ollessaan mitä suurimmassa määrin sisällä.

Suomalaisessa syrjäytymiskeskustelussa syrjäytymisen ja marginalisaation voi ymmärtää

rinnakkaiskäsitteiksi (esim. Granfelt 1998, 80; Helne 2002, 38). Syrjäytymisestä poiketen

marginaalisuutta ei kuitenkaan yleensä nähdä staattisena tilana. Se merkitsee liikettä keskiön

suuntaan, sieltä poispäin ja taas takaisinpäin. Ihmisten tilanteet vaihtelevat ja sama ihminen voi olla

jollakin elämänalueellaan marginaalissa, jollakin toisella taas ei. Tärkeää on myös se, kuka

määrittelee ja minkälaisesta positiosta. (Helne 2002, 36.) Marginalisaatiota voidaan pitää

syrjäytymistä väljempänä kattokäsitteenä, jonka alle voi sijoittaa kulloinkin käsiteltävää ilmiötä

spesifimmin kuvaavia termejä (Granfelt 1998, 80; Helne 2002, 38). Granfelt liittää

marginalisaatioon myös sivullisuuden, erilaisuuden ja toiseuden kysymykset sekä sosiaalis-

taloudellisen huono-osaisuuden. Marginaalissa eläminen ei välttämättä edellytä pakkoa, vaan

kyseessä voi olla osittain oma valinta, osittain ajautuminen, kun taas syrjäytymisen kohteeksi

joudutaan. Marginalisaatioon sisältyy myös ajatus näköalapaikasta yhteiskuntaan ja elämään;

ajatellaan, että marginaalissa voi kokea jotakin erityistä ja arvokasta, joka ei keskiössä olisi lainkaan

mahdollista. (Granfelt 1998, 77-83.)
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Vaikeiden sosiaalisten ongelmien leimaamia, marginaalisia äitiyksiä ovat Suomessa tutkineet muun

muassa Riitta Granfelt (1998) ja Ritva Nätkin (2006). Riitta Granfeltin tutkimuksessa Kertomuksia

naisten kodittomuudesta (1998) pääpaino on pyrkimyksessä ymmärtää ja jäsentää naisten

asunnottomuuden ja marginalisaation kokemuksia. Tutkimuksen äitiys on marginaalin äitiyttä siinä

mielessä, että naiset ovat vaikean elämäntilanteensa vuoksi joutuneet luopumaan lapsistaan. Äitiys

on tavanomaisesta äitiyden mallista poikkeavaa, särkynyttä ja siten erilaista äitiyttä. Vaikka naiset

asuivat erillään lapsistaan, monille heistä äitiys oli keskeinen elämän osatekijä. Granfeltin viesti on,

että myös särkynyt, marginaalin äitiys voi olla ”sensitiivisesti lapsen maailmaan eläytyvää äitiyttä”.

(Granfelt 1998, 176.)

Brittiläinen tutkija Brid Featherstone (2004) korostaa, että huolimatta kulttuurisesta taipumuksesta

nähdä "huono tai heikko" äitiys pysyvänä naisen ominaisuutena on syytä suhtautua äitiyteen

muuttuvana ja moninaisena. "Huono" äitiys voi muuttua toisenlaiseksi, jossakin asiassa huono äiti

voi olla jossakin muussa asiassa lapselleen merkityksellinen, tärkeä ja kannatteleva. Lisäksi

äitiydellä on kontekstisidonnaisia ulottuvuuksia, eli äitiys voi vaihdella sen mukaan, missä sitä

toteutetaan. Esimerkiksi saman äidin äitiys voi olla erilaista vankilassa kuin sen ulkopuolella. (ref.

Enroos ym. 2006, 11-12.) Paitsi äitiyden tilanne- ja kontekstisidonnaisuutta, Featherstone (1999,

51) korostaa myös sekä äitien että lasten välisiä eroja ja erilaisia äitinä ja lapsena olemisen tapoja.

Samaan aikaan, kun äitinä (ja lapsena) olemisen tavat ovat uudelleenneuvottelun kohteena, myös

vanhat konstruktiot äitiyteen liittyvästä kaiken uhraavasta ja vaistonvaraisesta rakkaudesta elävät

voimakkaina (Featherstone 1999, 43). Romanttiset ja idealisoidut äitiyden konstruktiot kuitenkin

kätkevät äitiyteen liittyvät negatiiviset tunteet ja estävät niiden esiintuomista (esim. Krane & Davies

2007, 33). Parkerin (1995, 1997; ref. Featherstone 1999) mukaan se, miten äidit kokevat

selviytyvänsä monimutkaisista ja ristiriitaisista lapsiinsa kohdistuvista vihan ja rakkauden tunteista,

on yhteydessä äitiyteen yleisesti liitettyyn syyllisyyden kokemukseen. Viha-rakkaus –ambivalenssi

itsessään ei ole ongelma, vaan päinvastoin apuna äidin ja lapsen välisen erillisyyden ja  yhteyden

kokemisessa. Tämä puolestaan antaa äidille mahdollisuuden nähdä sekä itsensä että lapsensa

subjekteina toisilleen. Vaikka äidit tunnistavat viha-rakkaus –ambivalenssin olemassaolon, sen

ilmaiseminen on länsimaisessa kulttuurissa yleisesti tabu ja sen vuoksi yksittäisille naisille jopa

siinä määrin vaikeasti käsiteltävä asia, että se voi yhtenä tekijänä olla johtamassa lapsiin

kohdistuvaan väkivaltaan ja hyväksikäyttöön.
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Brid Featherstone (1999) peräänkuuluttaa äitien kuuntelemisen, kuulluksi tulemisen ja vakavasti

ottamisen tärkeyttä institutionaalisissa käytännöissä. Tämä edellyttää äitien ja heidän lastensa

suhteiden monimuotoisuuden tunnistamista: se, mikä on hyväksi yhdelle äidille ja hänen lapselleen,

ei välttämättä ole sitä toiselle. Äiti-lapsisuhde ei ole myöskään yksisuuntainen, vaan myös lapset

vaikuttavat äiteihinsä. Lisäksi on havahduttava siihen, että naiseus on muutakin kuin äitinä

olemista. Äidin omat tarpeet ja lapsesta erilliset elämänalueet ovat tärkeitä sekä äidin että lapsen

hyvinvoinnin kannalta. Ensiarvoista on myös sen tiedostaminen, että viha kuuluu äiti-

lapsisuhteeseen rakkauden ohella. Koska monet äitien ja lasten kanssa työskentelevistä ovat naisia,

joilla on omia lapsia, he jakavat näitä tunteita asiakkaidensa kanssa. Onkin tärkeää, että työntekijät

tunnistavat myös omiin lapsiinsa kohdistuvat ristiriitaiset tunteensa. Tämä voi auttaa heitä antamaan

tilaa näistä tunteista ja niihin liittyvästä kaksijakoisuudesta puhumiseen myös institutionaalisissa

kohtaamisissa. Viha-rakkaus –ambivalenssin tabuluonteen murtaminen tarjoaa mahdollisuuden

ottaa sekä naisen että lapsen tarpeet vakavasti ja raivaa tilaa myös erilaisille äitiyden kertomuksille.

Äitien ja lasten tarpeet eivät ole aina yhteen soviteltavissa. Kaikki äidit eivät lähtökohtaisesti

rakasta lapsiaan eikä kaikkia äitejä voida siihen opettaa eikä pakottaa. On äitejä, joille lapsesta

huolehtiminen on onni ja täyttymys, samoin kuin äitejä, joille se ei sitä ole.

Äitiyttä kanadalaisessa väkivaltaa kokeneille naisille tarkoitetussa turvakodissa etnografisesti

tutkineet Julia Krane ja Linda Davies (2007, 13) kirjoittavat, että lapsista huolehtiminen

turvakodissa pätevöittää äitinä olemiseen vaikeissa ja epätavanomaisissa olosuhteissa. Eläminen

vieraassa ympäristössä, vieraiden ihmisten muodostamassa yhteisössä muiden luomia sääntöjä ja

päivittäisiä rutiineja noudattaen luovat puitteet äitinä olemiselle, johon vaikuttavat lisäksi sekä omat

että muiden elämään liittyvät kriisit. Äideiltä odotetaan kuitenkin jatkuvaa ja herpaantumatonta

lastensa huolenpidosta ja valvonnasta vastaamista. Käytäntö perustuu idealisoituun äitiyden

konstruktioon, johon sisältyy olettamus siitä, että hyvien äitien tulee olla aina saatavilla ja asettaa

lastensa tarpeet omiensa edelle olosuhteista tai senhetkisestä elämäntilanteesta riippumatta. (Emt.,

32-33.) Tätä taustaa vasten esimerkiksi äidin päiväunien tarve tulkitaan turvakodissa merkiksi

laajemmista ongelmista ja/tai äidillisten velvollisuuksien laiminlyönnistä. Vaikka

ideaaliolosuhteissa elävien ”tavallisten” äitien tarve lepoon ja taukoihin lastenhoidosta hyväksytään,

turvakodissa päiväunet tulkitaan epäilyttäviksi. Taustalla on syvään juurtunut ja yleinen uskomus

hyvistä äideistä selviytyjinä. Äitinä olemiseen liittyvä fyysinen ja emotionaalinen kuormittavuus jää

Kranen ja Daviesin mukaan turvakodissa lähes näkymättömäksi. Kun äitiys huomioidaan, sitä

tarkastellaan joko romantisoiden tai vallan ja kontrollin kautta.
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Kuten jo aiemmin olen todennut, myöskään vankilaympäristö ei ole tavanomainen äitinä olemisen

paikka. Se eroaa monin tavoin – niin fyysisesti, sosiaalisesti kuin emotionaalisestikin – niistä

tiloista, joissa äitiyttä yleensä toteutetaan ja eletään. Vankilan tilat ja niihin liittyvät järjestelyt

supistavat myös yksityisyyden aluetta, jolloin naisille jää minimaalisesti mahdollisuuksia sellaiseen

toisten katseilta suojassa tapahtuvaan latautumiseen ja rentoutumiseen, joka kotiin yleensä liitetään.

Voidaankin sanoa, että yksityisestä naiseudesta ja äitiydestä tulee vankilakontekstissa julkista. Tällä

tarkoitan naiseuden ja äitiyden joutumista organisatorisen katseen, arvioinnin ja määrittelyn

kohteeksi. Kirsi Juhilaa (2006, 223) mukaillen työntekijäpuheen tuottamaa äitiyttä voidaan pitää

instituution läpi tulkittuna. Näin ajatellen vankiäitiä, joka astuu äiti-lapsiosaston ovesta sisään, on

odottamassa jo tietynlainen äitiyden kehys, johon häntä sovitellaan.

Koska marginaalinen äitiys ohittaa äitiyden kontekstisidonnaisuuden ja on lähtökohtaisesti

negatiivisia merkityksiä sisältävä, käsitteellistän äitiyden vankilan äiti-lapsiosastoilla vaikeissa ja

epätavanomaisissa olosuhteissa toteutuvaksi äitiydeksi (Krane & Davies 2007), joka ei itsestään

selvästi tarkoita ”huonoa” tai riittämätöntä äitiyttä. Nainen voi siis olla ”hyvä äiti” huolimatta siitä,

että on lapsensa kanssa vankilassa. Vaikeilla ja epätavanomaisilla olosuhteilla tarkoitan eri tavoin

fyysisesti, sosiaalisesti ja emotionaalisesti kuormittavaa ympäristöä, jossa äitiyttä toteutetaan.

Tällöin ulkoiset puitteet asettavat suuria haasteita ja vaatimuksia äitinä olemiselle. Auttamis- tai

kontrolli-instituutioiden lisäksi myös kodin olosuhteet voivat olla sen kaltaiset, että naisen oman

elämän ja äitiyden tila kapeutuu kapeutumistaan. Näin voi käydä esimerkiksi väkivaltaisessa

parisuhteessa (esim. Husso 2003) tai huumekuvioissa mukana olevan puolison myötä (Väyrynen

2006, 83-85). Liitän vaikeissa ja epätavanomaisissa olosuhteissa toteutuvaan äitiyteen myös

institutionaalisen arvioinnin kohteeksi joutumisen, jolloin äitiydestä tulee julkista. Siviilissä tämä

tapahtuu silloin, kun äiti hakee syystä tai toisesta apua palvelujärjestelmästä (Featherstone 1999;

Keskinen 2005, 290-316; Väyrynen 2006) tai joutuu tahtomattaan esimerkiksi lastensuojelullisten

interventioiden kohteeksi. Laitosolosuhteissa, vaikkapa vankilan äiti-lapsiosastolla tai turvakodissa,

äitiydestä tulee julkista silloin, kun äidit lapsineen kyseiseen organisaatioon saapuvat.

Jatkossa en siis tule tarkastelemaan äitiyttä niinkään marginaalisena äitiytenä, vaan äitiytenä

epätavanomaisissa olosuhteissa. Tarkastelun keskiössä tulee olemaan se, millaisiin äitiyden

kategorisointeihin vankilan työntekijöiden puhe johtaa.
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4. TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄ, AINEISTO JA ANALYYSITAPA

4.1 Tutkimuskysymykset ja metodologiset lähtökohdat

Tutkimukseni kiinnittyy vankilan äiti-lapsiosastojen institutionaaliseen kontekstiin.

Tutkimuskohteena on työntekijöiden organisatorisen asemansa pohjalta tuottama haastattelupuhe

työnsä kohteista eli äiti-lapsiosastolla vankeusrangaistustaan suorittavista naisista, joilla on lapsi(a)

mukanaan. Tarkoitukseni on selvittää, millaisia kategorioita ja sosiaalisia identiteettejä työntekijät

haastattelupuheessaan tuottavat kuvatessaan äiti-lapsiosastoilla vankeusrangaistustaan suorittavia

naisia sekä tarkastella niitä institutionaalisia (puhe)käytäntöjä, jotka tässä kontekstissa liittyvät

naiseuteen, äitiyteen ja vankeuteen ja niiden määrittelemiseen. Etsin aineistostani vastauksia

seuraaviin kysymyksiin:

1. Millaisia vallitsevia kategorioita vankilan työntekijät tuottavat äiti-lapsiosastolla lastensa

kanssa vankeusrangaistustaan suorittavista naisista?

2. Miten ja millaisia keinoja käyttäen kyseiset kategorisoinnit rakentuvat?

3. Millaisia seurauksia institutionaalisiin kategorioihin asettamisilla voi olla äiti-lapsiosastolla

vankeusrangaistustaan suorittaville naisille (ja heidän lapsilleen)?

4. Mitkä ovat aineiston keskeiset puhetavat ja millaisia tehtävänmäärittelyjä ne tuottavat äiti-

lapsiosastoille ja yksittäisille työntekijöille?

Symbolinen interaktionismi ja sosiaalinen konstruktionismi antavat tutkimukselleni yleisen

tulkintakehyksen ja tietynlaisen katsomisen tavan, jotka ohjaavat koko tutkimusprosessia.

Metodologisina lähtökohtina ne näkyvät esimerkiksi tutkimuskohteen valinnassa,

tutkimuskysymysten muotoilussa, analyyttisten apuvälineiden kehittelyssä sekä kirjoittamiseni

tavassa (Jokinen 1999, 40). Erwing Goffmanin ajatukset vankilasta totaalisena laitoksena lukeutuvat

Georg Henrik Meadin vuonna 1927 alulle panemaan tutkimussuuntaukseen, jolle on keskeistä

merkitysten, minuuden ja instituutioiden vuorovaikutuksellisuuden tarkastelu sekä kielen keskeinen

asema vuorovaikutuksessa. Suuntaus on myöhemmin nimetty symboliseksi interaktionismiksi.

(Juhila 2004b, 157.) Nähdäkseni Goffmanin (1961/1997) totaalisia instituutioita käsittelevässä

teoksessa, jonka pääteemana on asukkaiden minuuden riisuminen ja muokkaaminen tietynlaiseksi

erilaisten sääntöjen ja institutionaalisten käytäntöjen avulla, kiteytyvät myös symbolisen
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interaktionismin johtoajatukset. Goffmanin tarkastelukulma instituutioihin on kriittinen ja vahvasti

asukaslähtöinen, mikä on ohjannut myös omaa ajatteluani. Goffmanin ajatuksia käsittelen

tarkemmin luvussa 3.

Kirsi Juhila (2004b, 155-160, 164) on jäsentänyt sosiaalityön kannalta olennaista vuorovaikutuksen

tutkimusta jakamalla sen kolmeen sukupolveen sijoittuviin suuntauksiin. Hänen jaottelussaan

symbolinen interaktionismi kuuluu ensimmäiseen ja Goffman impressionistisen sosiaalipsykologian

edustajana toiseen sukupolveen sosiaalisen konstruktionismin ohella, jolla niinikään on Bakhtinin ja

Wittgensteinin lisäksi yhteys myös Meadiin. Sosiaalinen konstruktionismi käsitteenä vakiintui Peter

Bergerin ja Thomas Luckmannin teoksen ”The Social Construction of Reality” (1966) myötä ja sen

laaja-alaisempi käyttö liittyy yhteiskunnallisen tutkimuksen kielelliseen käänteeseen. Sosiaaliseen

konstruktionismiin sisältyy kannanotto todellisuutemme perimmäisestä luonteesta: todellisuutta ei

nähdä pysyvänä tai annettuna, vaan ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa jatkuvasti

muotoutuvana. (Emt.) Käyttämällä kieltä eri tavoin pyrimme erilaisiin päämääriin. Kuvaukset ja

määritykset esimerkiksi asioista tai ihmisistä ovat aina myös sidoksissa kontekstiinsa, eikä niitä

voida tarkastella luomistilanteistaan ja –paikoistaan irrallisina. (Eskola & Suoranta 1998, 141-142.)

Keskeiset tulkinnat jäsennetään aineistosta, ei selittävistä teorioista käsin. Tutkija on aineiston

tulkitsija, jonka tarkoituksena on itsestäänselvyyksien tekeminen näkyväksi tutkimusanalyysin

avulla. Tutkija on aina myös osa tutkimuskohdettaan kuvatessaan tutkimustulostensa kautta

sosiaalista todellisuutta ja luodessaan siitä omanlaisensa tulkinnan. (Jokinen 1999, 39-41.)

Ymmärrän siis työntekijöiden haastattelupuheen todellisuutta rakentavana toimintana, jolla

tuotetaan erilaisia käsityksiä äiti-lapsiosastojen institutionaalisesta todellisuudesta ja siellä olevista

ihmisistä. (Eskola & Suoranta 1998, 141; Jokinen 1999, 38.) Sanat eivät ole viattomia, vaan niiden

avulla saadaan aikaan jotakin ja samalla suljetaan jotakin pois. Sillä, millaisten kategorioiden

edustajiksi lastensa kanssa vankilassa olevat naiset työntekijöiden puheessa määrittyvät, on

merkitystä esimerkiksi sen suhteen, miten mahdolliset ongelmat ratkaistaan tai millaista tukea

naisten äitiyteen tarjotaan. Asiakkaiden kategorisointia auttamisorganisaatioissa ovat tarkastelleet

väitöskirjoissaan muun muassa Anni Vanhala (2005), Suvi Raitakari (2006) ja Anna Kulmala

(2006). Tässä tutkimuksessa haluan selvittää, mitä annettavaa samantapaisella lähestymistavalla voi

olla totaalisessa instituutiossa, vankilassa.
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4.2 Vankilan työntekijöiden haastattelut aineistona

Käsillä oleva tutkimus on seurausta osallistumisestani Tarja Pösön ja Rosi Enroosin kanssa

Valtiontilintarkastajain kanslian rahoittamaan Lapset vankilassa –tutkimusprojektiin sosiaalityön

opintoihin sisältyvän harjoitteluni puitteissa kevättalvella 2006. Lapset vankilassa –selvityksen

tarkoituksena oli kartoittaa äitiensä kanssa vankilassa olevien lasten tilannetta ja osallistua

keskusteluun siitä, onko vankilassa olo äidin (tai isän) kanssa lapsen edun mukaista (Enroos ym.

2006). Haastatteluaineiston keräämisen ja litteroinnin yhteydessä huomioni kiinnittyi vankilan

työntekijöiden haastattelupuheessaan tuottamiin vankiäitejä koskeviin kuvauksiin. Halusin päästä

tutkimaan ja analysoimaan puhetta tarkemmin siitä suunnasta, mitä se tulee kertoneeksi lapsen

kanssa vankilassa toteutuvasta naiseudesta ja äitiydestä ja millaisia seurauksia naisia koskevilla

kategorisoinneilla ja puhetavoilla voi mahdollisesti olla.

Koska Lapset vankilassa –raportti on luonteeltaan lapsen näkökulmaan kiinnittyvä selvitys, se ei

tyhjentänyt aineistoa, vaan jätti mahdollisuuksia toisenlaiseen lähestymistapaan. Vaikka

haastatteluissa kysyttiin nimenomaan lasten paikkaa ja tilannetta silloin, kun äiti suorittaa

vankeusrangaistustaan vankilan äiti-lapsiosastolla, aineisto sisältää runsaasti kuvausta äideistä.

Mielestäni tämän voidaan katsoa noudattelevan yleistä tendenssiä siitä, että erilaisissa

institutionaalisissa organisaatioissa lapsi nähdään vanhempansa, yleensä äitinsä kautta. Lisäksi

vankilan äiti-lapsiosastot ovat olemassa naisten vankeusrangaistuksen suorittamista varten, jolloin

toiminnan kohteena on äiti lapsen jäädessä organisatorisesti näkymättömäksi (Enroos ym. 2006).

Aineisto kerättiin vankilanjohtajan luvalla helmi-huhtikuussa 2006 Hämeenlinnan ja Vanajan

vankiloissa ja haastateltavat valikoitiin vankilan taholta. Toiveenamme oli tavoittaa työntekijöitä,

joita haastattelemalla saisimme niin kattavan kuvan lapsen vankilaan tulemisesta, siellä olemisesta

ja  vankilasta pois lähtemisestä kuin selvityksen neljän kuukauden mittaisen keston rajoissa oli

mahdollista. Haastateltavat eivät siis edusta esimerkiksi tiettyä ammattiryhmää, vaan mukana on

koulutustaustoiltaan erilaisten ja monenlaisissa tehtävissä toimivien työntekijöiden haastatteluja.

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, joita varten laadittu haastattelurunko on liitteessä 1.

Kysymykset on jaettu teemakokonaisuuksien ”oma toimenkuva ja koulutustausta”, ”yleistä

osastosta”, ”osastolle tulo”, ”osastolla olo” sekä ”vankilasta vapautuminen tai lapsen lähtö

vankilasta” alle. Työntekijöiden informointia varten laadimme selvityksestä lyhyen tiedotteen, jossa

näkyivät yhteystietomme. Näin haastateltavilla oli halutessaan mahdollisuus saada lisätietoa ja
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keskustella tutkimukseen liittyvistä asioista kanssamme. Haastatteluajat sovimme etukäteen.

Työntekijöiden haastatteluissa selvitettiin, miten vankilassa toimitaan lapsen edun edistämiseksi,

miten toimitaan ongelmallisissa tilanteissa ja miten yhteistyö äitien, muiden vankilan työntekijöiden

ja vankilan ulkopuolisten tahojen, erityisesti lastensuojelun kanssa toimii. (Enroos ym. 2006, 14-

15.)

Aineiston käyttämiseen pro gradu –tutkielmaani varten pyysin erikseen luvan Hämeenlinnan

vankilan johtajalta. Koska halusin tutkia nimenomaan vankilan institutionaalisia (puhe)käytäntöjä,

jätin omasta aineistostani pois kaksi organisaation ulkopuolisen työntekijän haastattelua.

Tutkimukseni aineisto koostuu näin ollen 13:sta vankilan työntekijän nauhoitetusta ja

litteroimastani teemahaastattelusta, jotka on tehty heidän työhuoneissaan tai erillisessä

tarkoitukseen varatussa tilassa työaikana. Haastattelujen kestot vaihtelevat noin puolesta tunnista

puoleentoista tuntiin, mikä tarkoittaa tekstiksi sanatarkasti kirjoitettuna eli litteroituna keskimäärin

20 liuskaa haastattelua kohden. Haastatteluista 10 olen tehnyt yhdessä tutkija Rosi Enroosin kanssa

hänen toimiessaan päähaastattelijana ja kolme haastattelua Rosi Enroos on tehnyt yksin.

Haastatteluissa kuuluu siis vahvasti myös hänen tutkijanäänensä ja olen itsekin osa haastatteluja

teemarungon suunnitteluun liittyviin keskusteluihin sekä suurimpaan osaan haastatteluista

osallistuneena.

Aineisto on kerätty ajankohtana, jolloin vankeinhoidossa oli tapahtumassa useita organisatorisia ja

tätä kautta myös toimivaltamuutoksia, jotka liittyivät uuteen 1.10.2006 voimaan tulleeseen

vankeuslakiin (Enroos ym. 2006, 6). Samaan aikaan lapsen edun toteutuminen (tai toteutumatta

jääminen) äiti-lapsiosastoilla herätti runsaasti keskustelua sekä vankeinhoidon sisällä että

julkisuudessa. Osa työntekijöistä toi näkemyksiään esiin sanomalehtien palstoilla ja aiheesta

keskusteltiin myös eduskunnassa. Kyseisten keskusteluiden tematiikka on selkeästi nähtävissä myös

työntekijöiden haastatteluissa. Aineisto – kuten tutkimusaineistot yleensäkin – on

tiedontuottamistilanteeseensa sidottua ja saattaa olla, että muuna ajankohtana ja/tai toisenlaisista

lähtökohdista toteutetut haastattelut olisivat tuottaneet joillakin tavoin toisin painottuneita

näkemyksiä ja kuvauksia lastensa kanssa vankilassa olevista naisista. Tässä tutkimuksessa eräs

kiinnostava lähtökohta on kuitenkin juuri se, millaisina lasten äidit kuvataan työntekijäpuheessa

silloin, kun keskiössä ovat lasten etu ja oikeudet.

Lastensa kanssa vankilassa olevia naisia on mahdollista nimetä ja määritellä hyvin eri tavoin sen

mukaan, mistä näkökulmasta heitä tarkastellaan ja kenen toimesta. Koska erilaiset versiot
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vankeuden, naiseuden ja äitiyden yhteen kietoutumisesta vankilan äiti-lapsiosastoilla muovaavat

todellisuutta hyvin eri tavoin, on myös vaihtoehtoisten näkökulmien tiedostaminen tärkeää.

Tutkimukseni yhtenä tarkoituksena onkin herättää kysymyksiä ja pohdintaa siitä, mistä

työntekijöiden puhetavat nousevat ja voisivatko myös toisenlaiset puhumisen tavat olla mahdollisia.

Lapset vankilassa –selvityksen tarpeisiin kerätty haastatteluaineisto voi mielestäni antaa

yleisemminkin viitteitä siitä, millaisten seikkojen varassa kuvaukset lasten äideistä ja ammatillisesta

toiminnasta äiti-lapsiosastoilla rakentuvat.

Tutkimushaastattelut toteutettiin kahdessa eriluonteisessa vankilassa. Hämeenlinnan vankila on

suljettu laitos, jonne sijoitetaan suurin osa Suomen naisvangeista. Vankipaikkoja on yhteensä

164:lle nais- ja miesvangille ja henkilöstöä on 230. Vanajan vankilaosasto on päihteetön avolaitos,

jonka tarkoituksena on vankien vapauteen valmentaminen. Vanajalla on 50 paikkaa naisille ja 5

miehille ja henkilöstön lukumäärä on 23. Osa henkilöstöstä on Vanajalla ennen vuotta 1994

toimineen tyttöjen ja poikien koulukodin työntekijöitä, jotka ovat pätevöityneet koulutuksen kautta

vartijoiksi. (Vankeinhoitolaitos 2007.) Hämeenlinnan ja Vanajan vankilat ovat erilaisia paikkoja

paitsi vangeille, heidän lapsilleen ja työntekijöille, myös tutkijalle. Hämeenlinnan vankilaan

mentäessä valvontarakennus ja siellä tapahtuva sisääntulotarkastus metallinpaljastimen läpi

kulkemisineen muodostivat selkeän välitilan, joka erotti siviili- ja vankilamaailman toisistaan.

Omalla kohdallani tämä tarkoitti myös sitä, että joskus lähes koko laukun sisältö oli jätettävä

viereisen odotustilan lukolliseen kaappiin, toisinaan pelkästään puhelin ja vesipullo. Käytännöt

epäilyttäviksi tai turvallisuutta vaarantaviksi esineiksi luokittelun suhteen näyttivät vaihtelevan

vartijoiden mukaan. Haastattelujen toteuttaminen edellytti siis myös tutkijan alistamista tarkkailulle.

Vanajalla tilanne oli erilainen, sillä aluetta ympäröivät aidat, sähköisesti lukittava portti ja suljetusta

vankilasta tutut tulomuodollisuudet puuttuivat. Kummassakin vankilassa on kuitenkin selkeä ja

suhteellisen ehdoton päiväjärjestys, joka rytmittää niin työntekijöiden, vankien kuin lastenkin

päivittäistä toimintaa. Vanajalla on laadittu vankiäitejä varten kirjallinen opas äiti-lapsiosastolla

noudatettavista säännöistä, kun taas Hämeenlinnan vankilaosastolla toimitaan enemmän suullisen

ohjeistuksen varassa. Kyseessä on tutkimuskonteksti, jossa toiminnan ehdot ovat ulkoapäin tarkoin

asetettuja. Sen konkretisoimiseksi, millaisissa toimintaympäristöissä haastatteluja tehtiin ja missä

sekä haastateltavat että puheena olevat naiset lapsineen toimivat, kuvaan seuraavaksi vankiloiden

tiloja ja päiväjärjestyksiä.
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Kun astuu sisään Hämeenlinnan vankilan suljetulle äiti-lapsiosastolle, vasemmalla on avokeittiö ja

oikealla yhdistetty oleskelutila ja ruokasali, jossa on pöytäryhmien lisäksi televisio ja lehtiä sekä

leikkitilaa ja leikkikehä lapsille. Seinillä on erilaisia lähinnä lapsille suunnattuja ompelu- ja

askartelutöitä. Kalteroiduista ikkunoista näkyy pieni ulkoilupiha, jonne ovi on auki klo 9.00-19.00.

Yleisiä tiloja ovat myös wc- ja peseytymistilat, lastenhoitajien toimisto ja selleihin johtavat

käytävät. Kuten aiemmin mainitsin, jo vuonna 1992 on kiinnitetty huomiota siihen, että naisvankien

sellit ovat usein ahtaita ja niistä puuttuvat käymälät ja peseytymismahdollisuudet (Naisvankien

erityisongelmat 1992). Tämä pätee edelleen myös äiti-lapsiosastolla. Kuudessa selleistä on

pesuallas, mutta vain yhdessä wc. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että naisvangeilla on käytössään

”palju” ovien ollessa lukittuina. Lisäksi osastolla on kolme selliä, joihin ei tule lainkaan vettä.

Niihin sijoitetaan äitejä ja lapsia vasta muiden sellien ollessa täynnä. Tavallisesti näissä selleissä

asuu osastolle eri syistä sijoitettuja naisvankeja, joilla ei ole lasta mukanaan. (Enroos ym. 2006, 49.)

Sellien ovet ovat lukittuina klo 20.40-7.00 arkisin ja viikonloppu- ja juhlapyhäaamuisin tunnin

pidempään sekä päivisin klo 12.00-14.00, jolloin vietetään hiljainen hetki lasten päiväunien

mahdollistamiseksi. Viikonloppuisin on vierailuaika klo 11.30-14.30. Mikäli äiti ja lapsi saavat

vierailijoita, hiljaista hetkeä ei tuolloin ole. Tapaamiset järjestetään erillisissä niille tarkoitetuissa

tiloissa osaston ulkopuolella. Osaston päiväohjelma rakentuu siten, että aamutoimien ja aamiaisen

jälkeen äidit ja lapset voivat ulkoilla sisäpihalla, jonne on näkymä myös ylemmissä kerroksissa

sijaitsevilta naisosastoilta. Kello 11.00 syödään lounasta ja klo 12.00-14.00 kestävän hiljaisuuden

jälkeen on mahdollista mennä jälleen ulos. Päivällisaika on klo 16.00. Lauantaisin aamupäivällä on

mahdollisuus saunoa. (Enroos ym. 2006, 49.)

Lastenhoitaja (nykyisin ohjaaja) on työvuorossa arkisin klo 7.00-16.00 ja hänen roolinsa on lähinnä

ohjata, neuvoa ja tukea äitejä lastenhoidossa, ei hoitaa lapsia. Erään haastateltavan sanoin ”osasto

varmasti päivätoimintona, niin onhan se  aika normaalia lapsen ääntä ja äidin ääntä ja kattiloiden

kilinää ja kahvin keittoa”. Tavallisesta siviiliarjesta suljettu vankilaosasto eroaa kuitenkin myös

siten, että esimerkiksi puhelin, lääkkeet, toimisto- ja askartelutarvikkeet, lasten ruuat, vaipat,

tuttipullot ja osa leluista on lukkojen takana ja vankien on pyydettävä niitä erikseen lastenhoitajilta

tai vartijoilta.

Vanajan avovankilassa ovet ovat auki ja vangit voivat kulkea maalaismaisessa ympäristössä

sijaitsevan vankilan alueella suhteellisen vapaasti. Valvontaa toteutetaan pääsääntöisesti kolmasti

päivässä päärakennuksessa tapahtuvan ilmoittautumisen ja vartijakiertojen avulla.
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Päärakennuksessa on muun muassa vartijoiden toimisto, erilaisia luokkatiloja, terveydenhoitajan

vastaanotto, kirjasto sekä ruokala, jonka läheisyydessä on vankiäideille ja lapsille oma erillinen ruo-

kasali. He asuvat rivitalosolussa, jossa on neljä selliä sekä yhteinen keittiö, oleskelutila, wc ja

suihkutila. Lisäksi Vanajalla on erillisessä talossa yksiö, johon voidaan majoittaa yksi vanki

lapsineen. Ulkona rivitalon vieressä on lapsille pieni leikkialue keinuineen ja leikkimökkeineen.

Vanajalla on mahdollisuus lenkkeillä ja käydä rantasaunassa sekä grillata kesäkaudella. (Enroos

ym. 2006, 49-50.)

Aineiston keräämisen aikaan kevättalvella 2006 Vanajan avo-osastolla ei ollut lastenhoitajia tai

muutakaan arkitukea, vaan vankiäidit ja lapset elivät pitkälti omissa oloissaan vartijakiertoja ja

ilmoittautumisia lukuun ottamatta. Äiti-lapsiosastolle on tehty kesällä 2005 hieman muista

osastoista poikkeava päiväjärjestyksensä, jotta äidit lapsineen voisivat elää arkeaan erillään

laitoksen muista vangeista. Päiväjärjestystä on rakennettu mahdollisimman paljon lapsia ajatellen.

Päiväjärjestyksen luominen oli yksi osio, joka oli jätetty ennen äitien haltuun, ajateltu, että
lapset luovat oman rytminsä, mutta sitten oli se, että ei ollu mitään rytmiä. Ja sitte oli niin,
että lapset juoksi millon itkusina ja millon pissat valuen osastolla ja äidit nukkui osastolla kun
mentiin päivällä käymään, tai lapset oli pihalla ja äidit nukkumassa sisällä. Ja siis kaikkea
siltä väliltä. Niin sitten nähtiin se, että on pakko ilmottaa, miten täällä eletään. Että jos ei
sitten onnistu eläminen, niin on joku meilläkin, mihin tarttua ja sanoa, että kun et sä pysty
noudattamaan päiväohjelmaa. Ja lasten vuoksi luotiin se, että äitien pitää herätä aamulla,
heidän pitää tehdä aamupala tiettynä aikavälillä ja, sit päiväuniaika, hiljaisuus luotiin ja se
on asia, josta ne kapinoi vieläkin.

Arkisin osastolla on aamupala klo 8.00, jolloin edellytetään päivävaatteiden olevan päällä. Tällöin

vartija havainnoi käyntinsä yhteydessä myös yleistä siisteyttä ja lasten vointia. Klo 9.00-9.30 on

ilmoittautuminen päärakennuksessa, jonka jälkeen on aikaa ulkoilulle. Perjantaisin klo 10.00 on

mahdollista lähteä kauppaan. Klo 11.00-11.30 on jälleen ilmoittautuminen ja lounas, sen jälkeen klo

12.00-14.00 on ”päiväuniaika” suljetun äiti-lapsiosaston tapaan. Tuolloin vankiäitien on oltava

lastensa kanssa omissa selleissään hiljentymässä tai vaihtoehtoisesti ulkona. Hiljaisuuden jälkeen

klo 14.00 äidit valmistavat välipalan osastolla. Kolmesta neljään on ulkoilumahdollisuus, sen

jälkeen ilmoittautuminen päärakennuksessa ja päivällinen. Viimeistään klo 19.00 äidit lapsineen

siirtyvät osastolle ja tekevät iltapalan. Hiljaisuus alkaa klo 21.00 ja vartija kiertää klo 21.30.

Viikonloppuisin ja arkipyhinä äidit hoitavat ruokailut osastolla arkiaikataulun mukaan kuitenkin

lomien ja tapaamisten lomaan soveltaen. Ilmoittautumiset hoidetaan kuten arkisin. (Enroos ym.

2006, 50.)
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Toiminta sekä suljetun että avolaitoksen äiti-lapsiosastoilla on siis pitkälti päiväjärjestyksellä

säänneltyä ja ulkoa ohjautuvaa. Lisäksi osastoilla järjestetään säännöllistä ja satunnaista ohjelmaa.

Ainakin Vanajalla pääperiaatteena on osallistumisvelvollisuus kaikkeen ohjelmaan. Vanajan äiti-

lapsiosaston oppaan mukaan ”ohjelman järjestämisen tavoite on tukea äidin ja lapsen jaksamista ja

antaa virikkeitä.” Osa toiminnasta on tarkoitettu tukemaan äidin taitoja esimerkiksi ruuanlaiton

osalta. Vanajalla oli kevättalvella 2006 viikoittain musiikkiterapiakerho äideille ja lapsille ja

Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämä lasten kerho. Hämeenlinnan vankilan äiti-

lapsiosastolla kävi psykologi pitämässä ryhmää lasten kehityksestä ja kasvusta sekä

kasvatuskysymyksistä äideille. (Enroos ym. 2006, 51.) Kahdesti kuukaudessa äidit suunnittelivat ja

valmistivat ruuan koko osastolle. Lisäksi suljetulla osastolla leivotaan ja opetellaan valmistamaan

vauvanruokia, askarrellaan sekä käydään pelaamassa muun muassa sählyä ja sulkapalloa. Iltaisin

äidit voivat osallistua talon toimintoihin, joita ovat esimerkiksi jumppa, punttisaliharjoittelu ja

karaoke. Näihin osallistuminen edellyttää kuitenkin, että äiti saa osaston muista vangeista lapselleen

hoitajan.

Äiti-lapsiosastoilla naisten on sitouduttava päihteettömyyteen ja hoitamaan lapsensa itse. He ovat

sidottuja myös vankiyhteisöön ja vankilan työntekijöihin sekä näiden harjoittamaan vallankäyttöön

ja kontrolliin. Vankilaviranomaisten kontrolli pohjautuu vankilainstituution formaaliin ja

informaaliin ohjeistukseen, jonka tarkoituksena on pääsääntöisesti vankeusrangaistuksen

suorittamisen valvominen. Tämän lisäksi vankiyhteisön jäsenten kontrolli toisiaan kohtaan

vaikuttaa hyvin paljon siihen, millaiseksi tuomion suorittaminen vangille muodostuu. Voidaankin

ajatella, että kahtaalta tuleva kontrolli ja valvonta sekä ulkoapäin tarkoin määritellyt toiminnan

ehdot jättävät naisille hyvin vähän tilaa sellaiseen itsenä olemiseen, joka vankilan ulkopuolella

eläville on yleensä itsestäänselvyys.

4.3 Kategorisointi ja puhetapojen tarkastelu

Tutkimussuunnitelmavaiheessa pidin ainoastaan myönteisenä sitä, että tutkimukseni aineisto oli

minulle jo entuudestaan tuttu. Jälkikäteen ajateltuna olin aluksi liiankin syvällä aineistossa ja sen

katsomisessa Lapset vankilassa –projektin suunnasta. Ennen varsinaiseen analysointiin ryhtymistä

jouduinkin käyttämään yllättävän paljon aikaa tarkastelukulmani kääntämiseen lapsilähtöisestä

naisten kategorisointia ja siihen liittyviä puhetapoja koskevaksi. Kun olin aikani haparoinut

aineiston kanssa löytäen siitä lähinnä jo kertaalleen raportoitua, aloin vähitellen saada suuntaa

tutustumalla lähinnä Erwing Goffmanin (1961/1997), Nils Christien (1993), Tarja Pösön (2004) ja
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Anni Vanhalan (2005) teksteihin sekä tarttumalla uudelleen Arja Jokisen, Laura Huttusen ja Anna

Kulmalan (2004) toimittamaan teokseen ”Puhua vastaan ja vaieta. Neuvottelu kulttuurisista

marginaaleista.”

Analyysini on kuitenkin aineistolähtöistä, sillä olen lähtenyt hahmottamaan kategorioita ja

puhetapoja aineistosta käsin. Pyrkimyksenäni on ollut etsiä sekä samankaltaisuuksia että eroja

tuottaakseni tutkimuskohteestani mahdollisimman moniulotteisen kuvan tutkimuskysymysten

asettamissa rajoissa. (Eskola & Suoranta 1998, 187.) Analyysitapaani voi luonnehtia

diskurssianalyysista vaikutteita ammentavaksi sisällönanalyysiksi, jossa olen käyttänyt hyväkseni

temaattista perusjäsennystä (emt., 175-176). Useiden lukukertojen jälkeen ensimmäinen tehtäväni

aineiston pelkistämiseksi oli naisia koskevien kuvausten alleviivaaminen. Aloitin analysoinnin

poimimalla tietyistä, haastattelupuheessa toistuvista teemakokonaisuuksista kertovia

aineistokatkelmia omien otsikkojensa alle. Merkitsin haastattelukoodit ja sivunumerot katkelmien

perään kyetäkseni tarvittaessa myöhemmin palaamaan aineistokatkelmien konteksteihin. Tässä

vaiheessa kirjoitin lyhyitä raaka-analyyseja kunkin teemakokonaisuuden alle sekä lisäsin lopuksi

aineistosta mahdollisesti löytämiäni kyseisiä teemakokonaisuuksia ja/tai omia tulkintojani

ristiriitauttavia aineistokatkelmia ja niitä koskevia kommenttejani kunkin otsikon alle.

Käytin apunani kategorioiden tunnistamista (Vanhala 2005) eli kiinnitin erityistä huomiota siihen,

miten ja millaisiksi naisia nimetään ja luokitellaan sekä siihen, millaisten piirteiden ja

ominaisuuksien kautta heitä kuvataan. Hain naisiin liittyvistä kuvauksista myös heidän

toimijuuttaan eli sitä, mitä toimintoja heihin liitetään, millaisiksi toimijoiksi heitä kuvataan ja

millaisia toiminnan motiiveja heille konstruoidaan. Etsin vallitsevia eli hegemonisia (ks. Jokinen &

Juhila 1993, 80) kategorisoinnin tapoja, mutta kiinnitin huomiota myös poikkeavampiin tapoihin

(Eskola & Suoranta 1998, 182). Kategorisointia institutionaalisissa käytännöissä olen kuvannut

tarkemmin luvussa 3.1. Naisten kategorisointia koskevat tyypittelyt hioin luvussa 5 esiintyvän

jaottelun mukaisiksi toistettuani kuvaamani kaltaista teemoittelua useita kertoja. Jokaisella

analyysikierroksella jotakin jäi pois ja jotakin uutta tuli tilalle, kunnes sain rakennettua kuvauksista

yleisempiä tyyppejä (Emt.). Myöhemmässä vaiheessa pyrin myös analysoimaan, millaisia

sosiaalisia identiteettejä naisille heitä kuvaavien institutionaalisten kategorisointien kautta rakentuu

ja millaisia seurauksia tällä voi heille (ja heidän lapsilleen) olla.

Puhetavoilla tarkoitan tässä tutkimuksessa erilaisia, eri lähtökohdista kumpuavia puhumisen ja

todellisuuden tuottamisen tapoja, jotka rakentavat erilaisia keskenään kilpailevia versioita äiti-
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lapsiosaston institutionaalisesta todellisuudesta ja siellä olevista toimijoista. Etsiessäni aineistosta

vallitsevia puhetapoja olen etsinyt vastauksia pääasiallisesti seuraaviin kysymyksiin: 1) millaisia

tehtäviä puheessa rakentuu vankiäidille/organisaatiolle/yksittäisille työntekijöille? 2) millaista

sosiaalista identiteettiä vankiäidille/työntekijälle/lapselle tuotetaan? 3) millaiseksi työntekijän ja

vankiäidin välinen suhde määrittyy (esim. subjekti-objekti –suhde vai joku muu)? 4) mitkä ovat

puheen funktiot? 5) miten vankilan tilat/olosuhteet/käytännöt puheessa näkyvät, jos mitenkään 6)

millaisena naisvankien äitiys puheessa näyttäytyy?

Olen käyttänyt analysoinnissa apunani tilan käsitettä ja tarkastellut naisten ominaisuuksien ja tilan

välistä jatkumoa silloin, kun sellainen on ollut kuvauksista löydettävissä. Tällä tarkoitan esimerkiksi

luvussa 5.2.3. sen tarkastelua, nähdäänkö äidin suuri huoli lapsen sairastuessa naisen

ominaisuuksista vai vankilan tilojen ja/tai olosuhteiden erityisyydestä johtuvaksi ja mihin nämä

täysin toisistaan poikkeavat merkityksellistämisen tavat voivat johtaa. Tila analyyttisena käsitteenä

tarkoittaa tutkimuksessani vankilan materiaalisia tiloja, erityisiä olosuhteita ja käytäntöjä. Vankilan

äiti-lapsiosastolla ollessaan naiset ovat tietyssä, heidän elämäänsä tuona ajanjaksona rajaavassa

tilassa, joka määrittää tehokkaasti myös minän ja muiden välistä suhdetta (ks. Pösö 2004, 17). Tila

ja olosuhteet muodostavat koko tutkimukseni läpi kulkevan teoreettis-metodologisen juonen.

Valinta on ollut sekä tietoinen että – kuten tätä kirjoittaessani oivallan – prosessinomainen ja välillä

itselleni hyvinkin piiloinen. Väitän kuitenkin, että valintani on sekä teoreettis-metodologinen että

eettinen ja ideologinen.

Olen alusta saakka halunnut sanoutua irti siitä marginalisoivasta leimaavuudesta ja

ongelmallistamisesta, joka vankilassa oleviin ihmisiin kulttuurisesti yleensä liitetään (esim. Christie

1993; Goffman 1961/1997; Valokivi 2004, 115). Ajatteluni taustalla on näkemys jokaiselle

kuuluvasta ihmisarvosta ja kunnioittavasta kohtelusta. Vankilassa oleminen ei lopultakaan kerro

ihmisestä muuta kuin sen, että tämä on tehnyt jonkin lainvastaiseksi määritellyn teon ja saanut siitä

vankeusrangaistuksen. Näistä lähtökohdista mietin pitkään, miten käsitteellistää lastensa kanssa

vankilassa olevien naisten äitiys. Aloitin marginaalisesta äitiydestä, mutta päädyin moninaisten

pohdintojen jälkeen epätavanomaisissa olosuhteissa toteutuvaan äitiyteen, sillä koin marginaalisen

äitiyden kantavan jo lähtökohtaisesti poikkeavuuden merkityksiä. Halusin myös etsiä sellaista

käsitettä, joka suuntaisi katseeni siihen paikkaan ja tilaan, jossa äitiyttä toteutetaan sekä niihin

ehtoihin, joita vankilassa oleminen äitiydelle asettaa. Käsitevalintani sopii myös symbolisen

interaktionismin ja Goffmanin ajatuksiin minuuden ja instituution välisestä suhteesta
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4.4 Tutkimuksen etiikka ja oma paikantumiseni tutkimuskentällä

Ajatus vankilan erityisyydestä on vahvistunut koko tutkimusprosessin ajan ja haastanut

monitahoisiin eettisiin pohdintoihin lähtien siitä, mitä tutkimuksella ylipäätään on mahdollista

tavoittaa vankilasta ja vankilan käytännöistä. Tutkimuseettiset pohdinnat ovat liittyneet kaikkiin

tutkimusprosessini vaiheisiin aina ensimmäisestä tutkimussuunnitelmahahmotelmasta alkaen.

Lähtökohtanani oli tuolloin, että aiheen arkaluontoisuuden vuoksi tutkimuksen kirjoittaminen ja

käsitevalinnat vaativat jatkuvaa reflektoimista ja suuri haaste tulee olemaan kirjoittaminen eettisesti

kestävällä  tavalla  siten,  että  en  itse  tulisi  tuottaneeksi  tai  uusintaneeksi  leimaavia  kategorioita  tai

määrittelyjä. Aiheen arkaluontoisuudella tarkoitan tässä Suvi Keskiseen (2005, 143) viitaten sitä,

että tutkimus koskettaa yhteiskunnallisesti marginaalisessa asemassa olevaa ryhmää ja kulttuurisesti

negatiivisesti määrittynyttä ilmiötä, jolloin tutkijalla on raportoidessaan, aineistokatkelmia

valitessaan ja niitä kehystäessään korostunut vastuu. Olenkin joutunut yhä uudelleen pohtimaan,

millaista kuvaa itse tällä tutkimuksella tuotan paitsi työntekijäpuheen kohteena olevista naisista,

myös heidän lapsistaan sekä ainakin mielikuvatasolla niistä, jotka puhuvat (vrt. Ojanen 2006, 107).

Tutkimuseettiset syyt ovat vaikuttaneet aineistokatkelmieni valintaan ja joidenkin havaintojeni

raportoimatta jättämiseen, vaikka nuo havainnot ovat vaikuttamassa aineistosta tekemiini

tulkintoihin.

Tutkimukseeni ei ole myöskään voinut olla vaikuttamatta, että olen tavannut Lapset vankilassa –

projektin puitteissa myös niitä naisia, joita työntekijöiden puhe koskettaa. Vaikka naisten

haastattelut eivät ole tämän tutkimuksen aineistoa, haastattelutilanteet, niihin sisältyneet tunnelmat

ja naisten kertomukset elävät minussa. Riitta Granfeltia (2004) mukaillen vankilassa lastensa kanssa

olevat naiset ovat minulle eläviä ihmisiä, joiden elämään olen päässyt pieneksi tuokioksi osalliseksi.

Tämä on myös lisännyt vastuutani eettisestä sensitiivisyydestä ja ohjannut esimerkiksi

käsitevalintojani ja niihin liittyviä pohdintojani. (Emt., 145.) Toisaalta olen myös tietoinen siitä, että

institutionaalisia viranomaiskäytäntöjä näkyväksi tekevät tulkintani vankilan työntekijöiden

puheesta eivät välttämättä ole yhteneviä heidän omien tulkintojensa kanssa. Jollakin tavalla

tämänkaltaisiakin aiheita on kuitenkin otettava tutkimuksen kohteeksi ja niistä kirjoitettava senkin

uhalla, että jotkut työntekijöistä voivat kokea tulleensa väärinymmärretyiksi. (Keskinen 2005, 144-

145.)
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Tarja Pösö (2006) kirjoittaa normi- ja suhdeperustaisesta tutkimusetiikasta kiistanalaisten eli

vallitsevia normeja ja odotuksia kyseenalaistavien tai rikkovien perhesuhteiden tutkimisessa. Hän

osoittaa, että kyseiseen aihepiiriin liittyvissä tutkimusaiheissa teoreettiset, metodiset ja eettiset

kysymykset limittyvät perustavalla tavalla yhteen, jolloin perinteisen tutkimuseettisen normiston

noudattaminen ei riitä, vaan sen rinnalle tarvitaan tutkimusprosessissa tai –suhteissa esiin nousevien

eettisten kysymysten pohdintaa ja ratkaisemista. Tämä on konkretisoitunut useita kertoja myös

käsillä olevan tutkimukseni edetessä. Oikeiden sanojen ja teoreettis-metodologisten ratkaisujen

etsiminen – ja toivottavasti myös löytäminen – liittyy oman kokemukseni mukaan tiiviisti

tutkimusprosessissa eteen tuleviin eettisiin ristiriitoihin silloin, kun aihe itsessään on ristiriitainen ja

sensitiivinen. Samantapaisia teemoja pohtivat monet muut tavalla tai toisella arkojen ja vaikeiden

tutkimusaiheiden parissa kamppailevat (esim. Granfelt 1998, 2002; Honkatukia, Nyqvist & Pösö

2006; Laitinen & Uusitalo 2007). Vaikka on huojentavaa todeta, että ei suinkaan ole pohdintojensa

kanssa yksin, päätökset omaa tutkimusta koskevista ratkaisuista on kuitenkin itse tehtävä ja

kannettava niistä myös eettinen vastuu. Mitkään tutkimukselliset valinnat eivät ole neutraaleja, vaan

sisältävät ideologisia ja yhteiskuntapoliittisia kannanottoja. Oma valintani on sosiaalityön eettisten

periaatteiden mukaisesti heikomman puolelle asettuminen. (Pohjola 2003, 58-59.) Olen joutunut

kuitenkin toteamaan, että ainoa tapa välttää leimaavien kategorioiden ja määrittelyiden

uusintaminen olisi olla tutkimatta ja kirjoittamatta.

Kirjoittamista ja kirjoittamatta jättämistä pohtii tutkimuseettisten valintojensa raportoinnin

yhteydessä myös Anni Vanhala (2005, 58-59). Samoin kuin hän, pelkään tutkimukseni kääntyvän

vankilan työntekijöitä ja heidän kuvaamiaan naisia vastaan. Siitä epävarmuudesta, joka liittyy

tutkimuseettisiin ratkaisuihin ja joka on omalla kohdallani ajoittain ollut halvaannuttaa koko

tutkimuksen tekemisen, Anni Vanhala kirjoittaa tavalla, johon on helppo samaistua: ”Toivon, että

huomaammekin tietävämme vähemmän, tunnistavamme huonommin ja olevamme epävarmempia

siinä, mitä aikaisemmin tiesimme varmasti. Voisiko asioiden kuvaaminen ja tulkintojen tekeminen

tuottaa vaihtoehtoisia tapoja toimia? Onko yhtä vastuutonta jättää kirjoittamatta kuin kirjoittaa? En

tiedä.”

Itsekään en edelleenkään tiedä. Ajattelen kuitenkin, että myös toisenlaisia, virallista tietoa haastavia

sosiaalisia todellisuuksia on tuotava tutkimuksessa esiin. Väistämättä myös lukijalle jää

jonkinlainen vastuu omasta lukemisen ja tulkitsemisen tavastaan. Symbolinen interaktionismi,

kriittisen ja analyyttisen diskurssianalyysin vaikutteet sekä naistutkimuksellinen orientaationi ovat
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viitoittamassa tutkimukseni tietä. Eräs näkökulma huono-osaisuuteen onkin sen sukupuolittunut

luonne. Valtiollisessa instituutiossa, kuten vankilassa tuotettujen ja uusinnettujen

sukupuolittuneiden käytäntöjen esiin tuominen voi luoda tilaa muutokselle ja toisin toistamiselle.

Alistussuhteet ja marginaalissa oleminen on feministisessä tutkimuksessa perinteisesti ja

sosiaalityön tutkimuksessakin viime vuosina suhteellisen paljon tutkittu teema. (Törrönen 2005, 15-

21.) Tätä tutkimusta voi lukea myös yrityksenä yhdistää sukupuolispesifi tarkastelukulma

sosiaalityön ja toiseuden tutkimukseen.

5. LASTENSA KANSSA VANKILASSA OLEVIEN NAISTEN KATEGORISOINTIA
KOSKEVAT TYYPITTELYT

Tässä tutkimukseni ensimmäisessä empirialuvussa pyrin kategorisointeja tutkimalla jäljittämään sitä

nimeämisprosessia, jossa lastensa kanssa vankilassa olevista naisista luodaan tietynlaista kuvaa

tilanteessa, johon kytkeytyy huoli lasten edun ja oikeuksien toteutumisesta äiti-lapsiosastoilla.

Työntekijät tuottavat ammatillisista asemistaan käsin naisille erilaisia sosiaalisia ongelmia

nimeämällä joitakin heidän elämäänsä liittyviä seikkoja ja yhdistämällä niitä yleisempiin

kulttuurisesti tunnistettaviin sosiaalisten ongelmien kategorioihin. Kiinnostavaa on, miten jotkin

naisten elämän osatekijät nousevat määrittelyn kohteiksi ja samanaikaisesti jotkin muut mahdolliset

seikat jäävät taka-alalle tai kokonaan vaietuiksi. Se, miten ongelmia – niin sosiaalisia kuin muitakin

– työntekijäpuheessa tulkitaan ja määritellään, onkin vahvasti sidoksissa valtaan. Kun jokin

ongelmanmäärittely saa keskeisen aseman ja muotoutuu ikään kuin viralliseksi totuudeksi,

vaihtoehtoiset tulkinnat jäävät syrjäytetyiksi. Totuuden aseman saanut tulkinta on tavallisesti se,

joka rakentuu erilaisten toimenpiteiden lähtökohdaksi. Vankilan työntekijä ja äiti-lapsiosastolla

vankina oleva nainen eivät ole esimerkiksi jotakin tiettyä pulmallista tilannetta ja sitä koskevia

ratkaisuvaihtoehtoja määritellessään samalla viivalla, vaan toimenpiteiden pohjaksi rakentuu

yleensä organisaation suunnasta tuleva tulkinta. Samalla kun työntekijäpuheessa tulkitaan ja

määritellään ongelmia, niiden syitä ja ratkaisuja, lastensa kanssa vankilassa olevista naisista

rakennetaan tietynlaista kuvaa asettamalla heitä tiettyihin kategorioihin. (ks. Jokinen, Juhila & Pösö

1995, 9-23.) Koska naisiin liittyvä puhe on aineistossani lähes yksinomaan ongelmapuhetta,

analyysi painottuu naisiin ja heihin kytkettyihin ongelmiin kiinnittyvien kategorisointien esiin

tuomiseen ja sen osoittamiseen, miten kategoriat puheessa rakentuvat. Tarkoituksena on myös tuoda

näkyviksi niitä seurauksia, joita kategorioihin asettamisilla voi äiti-lapsiosastoilla

vankeusrangaistustaan suorittaville naisille (ja heidän lapsilleen) olla.
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Merkillepantavaa ja erityistä aineistossa on naisten siviilielämään liittyvän puheen runsaus. Siviiliin

kytkeytyvät kuvaukset ja mielikuvat nivoutuvat toistuvasti myös naisia vankila-aikana määrittävään

puheeseen. Kategorisoinnit eivät siis pitäydy vankilainstituution sisällä, vaan ovat selkeästi tilan

ylittäviä. Kun aineistossa puhutaan lastensa kanssa vankilassa olevista naisista, se tapahtuu lähes

yksinomaan heidän lapsiin kohdistuvan huolenpitotehtävänsä kautta. Puheessa määritelläänkin

jatkuvasti toivotun ja ei-toivotun äitiyden sekä niihin liittyvien toimintojen ja ominaisuuksien

välistä rajaa.

Olen jakanut lastensa kanssa vankilassa olevia naisia koskevat keskeiset kategorisoinnit neljään

pääluokkaan aiemmin kuvaamani teemoittelun ja tyypittelyn mukaisesti. Koska siviiliin liittyvä

ongelmapuhe nousee aineistosta yllättävän selkeästi esiin, tarkastelen aluksi ensisijaisesti naisiin

vankilan ulkopuolella liitettyjä sosiaalisiksi ongelmiksi määrittyviä sekä muita naisiin kytkettyjä

pulmallisina esitettyjä kuvauksia luvussa 5.1 Ongelmaiset naiset siviilissä. Toisessa alaluvussa 5.2

Naiset vankeina äiti-lapsiosastolla käsittelen niitä ongelmallisiksi ja ristiriitaisiksi määrittyviä

tilanteita ja elementtejä, joita työntekijäpuheessa kuvataan spesifimmin naisten vankilassaoloaikaan

liittyvinä. Luvussa 5.3 Oman edun tavoittelijat ja vedättäjät jäsennän aineistosta vahvasti esiin

nousevaa naisten kategorisoinnin tapaa, joka luokittelee heidät lastensa kustannuksella omaa etuaan

häikäilemättömästi tavoitteleviksi. Viimeisessä alaluvussa 5.4 Lapsen myötä jaloilleen nousevat

äidit tarkastelen lähinnä niitä kuvauksia, joissa naiset tuotetaan positiivisella tavalla äitiyden

löytäviksi ja sen myötä rikollisuudesta irtautuviksi. Luvun loppuun olen kirjoittanut alalukujen

sisältöä tiivistävän yhteenvedon. Sisennetyt, kursivoidut tekstit ovat otteita aineistosta ja niissä H

tarkoittaa haastattelijaa, TT vankilan työntekijää. Tekstin sisään kirjoittamani aineisto-otteet

erottuvat lainausmerkkien ja kursivoinnin avulla muusta tekstistä.

5.1 Ongelmaiset naiset siviilissä

5.1.1 Päihdeongelmien, rikosten ja riittämättömän äitiyden yhteen kietoutuminen

Naisten päihdeongelmat ja  puutteet äitiydessä ovat työntekijöiden puheessa korostuneesti esillä. Ne

kietoutuvat tiiviisti yhteen naisten siviilielämän ja osin myös vankilassaoloajan kuvauksissa.

Siviiliin liittyvän puheen kolmantena elementtinä on usein lisäksi rikosten tekeminen. Kriittisiksi

pisteiksi kuvataan aikaa ennen vankilaa, vankilaan tuloa ja vankilasta siviiliin siirtymistä.

Hämeenlinnan vankilan äiti-lapsiosastosta on tehty päihteetön huhtikuussa 2005 ja Vanajan

osastolla käytäntö on ollut voimassa pitkään (Enroos ym. 2006, 51-52). Päihteettömyyden
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toteutumista kontrolloidaan päihdetestejä ja selliratsioita tekemällä. Päihteettömyyteen saatu tuki on

kuitenkin puutteellista, sillä naiset eivät voi hakea eivätkä osallistua vankilassa järjestettäville

päihdekursseille lasten hoitovastuun vuoksi. Yksilökeskustelut päihdetyöntekijän kanssa ovat

mahdollisia ja yksittäisissä tapauksissa tuki on toteutunut yhteistyössä vankilan ulkopuolisten

päihdetyön yksiköiden kanssa.

Ajasta ennen vankilaan tuloa kertoo seuraava aineisto-ote. Huumausainerikollisuuteen liitetty

aineiden käyttäminen ja myyminen kuvataan toiminnaksi, jonka yhteydessä nainen ei kykene

huolehtimaan sen enempää lapsensa perustarpeista kuin omistaankaan. Raskausaikana naisen

perustarpeiden tyydyttämättömyys kohdistuu samalla myös syntymättömään lapseen.

Et tavallaan se, että otetaan esimerkiks näitä huumausainerikollisia, mitkä on
mahdollisesti itekin koukussa, niin kyllä mua ihmetyttää, et miten hän on
raskausaikana tai pienen vauvan kans kyenny huolehtiin sen lapsen perustarpeista
tehdessään kauppaa ja viä käyttöönsä ja… Et kyl mä sanoisin näin, et ei pysty nainen
huolehtiin perustarpeista edes raskausaikana jos on käyttäjä ja myyjä.

Huumemaailman ja kelvollisen äitiyden yhteensovittaminen näyttäytyvät täysin toisensa

poissulkevina, mikä on aineistossa toistuva näkemys. Naisen toimintaa määrittää huumeiden

käyttäminen ja myyminen, jolloin myös identiteetti määrittyy huumausainerikollisuuden kautta.

Äitiys on läsnä kyvyttömyytenä lapsesta huolehtimiseen. Edellistä heikompana tulee aineistossa

esiin myös näkemys, jonka mukaan lainvastaisten tekojen tekeminen ja vankilaan joutuminen

sinänsä merkitsevät automaattisesti heikentynyttä tai huonoa äitiyttä.

Vastuu äidin tilanteesta rakentuu seuraavassa lastensuojeluviranomaisille ja muille

auttamisinstituutioille, ei niinkään äidille itselleen. Lainaus kertoo ensisijaisesti ongelmatilanteesta,

joka on päihteettömyyden hoitamatta jättäminen siviilissä sekä samalla epäsuorasti äidin

päihdeongelmasta, ja siitä johtuvasta huostaanotosta.

No, oli täs nyt joku aika sitten se yks huostaanotto siellä (äiti-lapsiosastolla/tv), mut ne
on aika paljo, jotka tulee siviilistä, niin ne on se ongelmatilanne siinä. Et miten on se
päihteettömyys hoidettu sielä siviilissä. Ja ainaki tää viimenen tapaus oli sellanen, et
ei siitä ollu kovinkaa paljo lastensuojeluviranomaisillakaan tietoo siitä, että mikä tää
äidin tilanne oli, vaikka se oli testeissä käynykin. Mut nehän pystyy aika hyvin
käyttämään siviilissä, vaikka näitä testejä tehdään. Ja varmasti resurssipula näkyy
tuolla siviilipuolella sitte, että ei niin kauheesti ehditä paneutua niitten äitien asioihin.
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Vaikuttaa siltä, että samat äitien päihtyneenä lapsensa kanssa vankilaan tuloon liittyvät

huostaanottotilanteet toistuvat haastattelupuheessa hieman eri tavoin kerrottuina. Eräs ominainen

tapa on puhua tilanteesta seuraavaan tapaan toteavasti: ”Ja ei tästä pitkää aikaa oo, kun oli tapaus,

kun äiti tuli lapsen kans. Se oli kanssa aivan sekasin. No se lapsi kyllä sitten otettiin huostaan ja äiti

joutu kerroksille.” Naisiin epäsuorasti heidän äitiytensä kautta kohdistuvana rankaisu- ja

kontrollikeinona lapsen menettäminen ilmentää virallisen välillisen äitiyskontrollin (Pösö 1986,

195) toimivuutta äiti-lapsiosastolla. Äideille tietoisuus lapsen menettämisen mahdollisuudesta

toimiikin päihdetestien ja selliratsioiden ohella päihteettömyyteen ohjaavana hallinnan keinona.

Myös siviilissä lasten huostaanoton uhkaa käytetään yleisesti päihdeongelmaisia naisia hoitoon

sitoutettaessa ja päihteettömyyteen motivoitaessa (Nätkin 2006, 52).

Siviilielämän kietoutumisesta rikosten tekemisen ja huumeidenkäytön ympärille ja sen myötä

kyvyttömyydestä äitiyteen kertoo myös alla oleva kuvaus. Vankila tuotetaan huume- ja

rikoskuvioissa elävän äidin ja lapsen turvalliseksi katsotuksi ”säilömispaikaksi”, jolloin

vankilajakson nähdään pitkittävän lapsen tilanteeseen puuttumista siviilissä. Äidin

huumeidenkäytön ja rikoskierteen jatkuminen siviiliin siirtymisen jälkeen näyttäytyy itsestään

selvänä jatkumona elämälle, joka tiedetään mahdollisesti puuttumista vaatineeksi jo ennen

vankilaan tuloa. Näissä kuvioissa lapsen osana nähdään vääjäämättä sivuun jääminen.

Mut tietysti se varmaan tutkimuksessaki kiinnostaa, että miten niille äideille käy, kun
ne täältä lähtee. Jos niille käy kaikille huonosti, niin sillonhan se on jotenki
käsittämätön tilanne, et ne tulee tänne vankilaan. Eli tää voi olla sellanen, jos
ajattelee lapsen kannalta, niin huononnus lapsen elämään. Eli vankilaan tulo lykkää
puuttumista tilanteeseen, et siihen ehkä pitäs puuttua jo siviilissä, mut sit katotaan, no
sehän menee vankilaan, sehän on siel turvallinen paikka, siellähän ei pysty tekeen
rikoksia eikä käyttään huumeita eikä muuta. Ja siit tulee lapsen kannalta aika kova
pudotus, ku se menee siviiliin. Äiti rupee narkkaan, tekee rikoksia, sotkeutuu näihin
kuvioihin. Lapsi on siellä vaan sivuseikka.

Kuvaus noudattelee Lapset vankilassa –selvityksessä (2006, 56) esiin tullutta työntekijöiden

näkemystä vankilajaksosta ”äiti-lapsisuhteen tekohengityksenä”. Tähän sisältyy ajatus lapsen edun

toteutumisesta vankila-aikana, mutta se nähdään uhatuksi ennen vankilajaksoa ja sen jälkeen äidin

ongelmalatautuneen elämän vuoksi. Äitiys kuvataan vahvasti tilanne- ja kontekstisidonnaisena ja

vankila äitinä toimimisen mahdollistajana. Aineistokatkelmaa voidaan lukea myös yleisemmin

kuvauksena yhteiskunnassa poikkeavina pidettyjen ihmisryhmien hallinnasta heidät vankilaan

varastoimalla (esim. Christie 1993).
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Päihde- ja rikospuheessa naisten ja äitien kyvyttömyys lapsistaan ja itsestään huolehtimiseen on

ilmeinen. Heistä rakentuu kuva avuttomina viranomaistahojen toiminnan kohteina, joille tehdään

esimerkiksi huumetestejä ja huostaanottoja, ja joiden päihteettömyyttä hoidetaan tai jätetään

hoitamatta. Aktiivisia toimijoita naiset ovat huumeiden käyttäjinä, myyjinä ja rikosten tekijöinä.

Heidät tuotetaan yhtenäisenä ryhmänä, joka sivuuttaa naisten ja äitien päihteidenkäytön ja

päihdeongelmien moni-ilmeisyyden sekä heidän identiteettiensä ja kokemustensa

moniulotteisuuden (ks. Nätkin 2006, 7; Sariola 2006, 138). Puhetapa noudattelee tapaa, jolla

päihteistä käyttävistä naisista ja äideistä yleensäkin puhutaan. Aineistossa korostuu myös yleinen

kulttuurinen tapa niputtaa kaikki laittomat huumeet yhteen (Kekoni 2007, 14). Päihteistä

puhuttaessa samaan nippuun mahdutetaan oletettavasti laittomien huumeiden lisäksi myös alkoholi,

lääkkeet ja eri aineiden sekakäyttö. Puheessa vilahtelee lisäksi julkisesta ja ammatillisestakin

kielenkäytöstä tuttu leimaavuutensa vuoksi kritisoitu ”päihdeäidin” käsite (Nätkin 2006, 6; Sariola

2006, 138) sekä sen muunnoksina ”huumeäiti”, ”huumenainen”, ”huumeihminen”, ”narkkariäiti”

sekä ”päihdevaurioutunut äiti”.

Vaikka äiti-lapsiosastot ovat päihteettömiä ja sen toteutumista valvotaan, päihteet uivat myös

naisten vankila-aikaa koskeviin kuvauksiin. Naisten kerrotaan puhuvan päihteistä keskenään eli

harrastavan ”kuivanarkkausta” ja kertovan toisilleen ”kamanvetotarinoita”, mitä paheksutaan ja

pidetään lasten kannalta vahingollisena. Mainintoja on myös huumeäitien kylmyydestä lapsiaan

kohtaan sekä ”kamahaluista” eräänä naisten lapsenhoitoon väsymisen ja pinnan kiristymisen syynä.

5.1.2 Sosiaalisen verkoston puutteet ja ongelmat

Sosiaalinen verkosto voi parhaimmillaan olla tukea antava ja suojata ihmistä erilaisissa vaikeiksi

koetuissa elämäntilanteissa. Äiti-lapsiosastojen naisvangeista puhuttaessa sosiaalinen verkosto

kuvataan kuitenkin suppeaksi ja lähes yksinomaan naisille ongelmia tuottavaksi. Välit omiin

vanhempiin kuvataan huonoiksi tai kokonaan katkenneiksi. Vankila-aikana ja lapsen syntymisen

myötä kuitenkin ”usein saatetaan sitte lämmitellä vähän välejä uudestaan niihin vanhempiin, jos

jotain lämmiteltävää on.”  Toisaalta aineistossa on myös puhetta, jossa sukulaisverkosto ikään kuin

herätetään henkiin positiivisessa mielessä. Tämä on yhteydessä puheen funktioon ja esimerkiksi

havahtumiseen siihen, että siviilissä äidillä on mahdollisuus tukeutua läheisiin esimerkiksi lapsen

sairastuessa tai saada vaikkapa lastenhoitoapua omalta äidiltään, kun taas vankilassa tällainen tuki

puuttuu.
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Naisten miessuhteet sen sijaan kuvataan aineistossa leimallisesti tiuhaan vaihtuvina ja

ongelmaisina. Miehistä rakentuu kuva päihdeongelmaisina ja työelämästä syrjäytyneinä, vankilassa

olevina tai tuomion täytäntöönpanoa odottavina. Vaikka naisella olisikin suhde mieheen, ei suhteita

kuvata tukea antaviksi eikä kannatteleviksi. Mikäli mies jatkaa rikollista toimintaa, myös naisen voi

olla vaikea pysyä erossa rikoksista mahdollisista hyvistä aikeista huolimatta. Varsinkin äitiydessään

naiset ovat yksin huolimatta miehen olemassaolosta. Tätä näkemystä korostaa isiä koskevan puheen

vähäisyys aineistossa, jossa perhe rakentuu pitkälti äidin ja lapsen/lasten muodostamaksi yksiköksi.

Isiä ei myöskään millään tavoin aseteta vastuullisiksi lapsistaan, vaan vastuu on yksinomaan äidin.

Äärimmäisen yksittäisissä tapauksissa isä kuvataan lapselle rikkaudeksi, mutta isän olemassaolo

rakentuu enemmänkin uhkatekijäksi kuin voimavaraksi äidin ja lapsen suhteen koossapysymiselle.

H: Osaaksä arvioida kuinka moni äiti näistä on yksinhuoltaja, et kuinka monella
lapsella se isä on siviilissä läsnä tai jossain muualla? Että tavallaan se suhde isään?

TT: Tavallaan nää käsite miehet on usein yleisesti naisvangeilla sellasia kohtuullisen
tuulisia, et ei niis oikein meinaa pysyä mukana. Usein on se tilanne, että isä voi olla
olemassa ja isän kans voidaan olla, mut seuraavalla käynnillä voi olla taas jo tilanne
ihan eri. Et ihan sellasta absoluuttista totuutta, niin mä en osaa sanoo. Muistan yhden
tapauksen, kun kävi tapaamisissakin. Isä tuli viel kamoissa perhetapaamiseen ja
kyllähän se isä oli olemassa, mutta vankilatuomioo odotellessa hänkin siinä oli. Että
kyllä ne sellasia aika surullisia tarinoita on, et mä sanoisin näin, että äidit aika
pitkälle on aika yksin. Et sillain, et oikeesti siinä taustalla olis tasapainoinen
työssäkäyvä mies ilman mitään ongelmia, niin kyllähän ne aika harvinaisuuksii on
äidille, joka on vankilassa. Et aika vastakohtia näyttelisivät.

Katkelman lopussa taustalla olevasta miehestä puhuttaessa vankilassa olevasta äidistä rakentuu

samalla tasapainoton, työtön ja ongelmainen nainen.

Huumekulttuurin naista alistava luonne, naisten kokema väkivalta ja läheisriippuvuus nousevat

vahvasti esiin seuraavassa aineistokatkelmassa, vaikkakin kyseisen tematiikan käsittely jää

aineistossa muuten niukaksi. Huumekulttuuripuheessa naisesta rakentuu uhri suhteessa mieheen.

Vaikka äidin ja vauvan asiat olisivat hyvin vankilasta lähdettäessä, ovat siviilielämän paineet ja

naisen alisteisuus mieheen nähden uhkana tilanteen jatkumiselle hyvänä vapautumisen jälkeen.

Puhe sisältää erään yleisen feministisen kritiikin teeman: huumekulttuurien sukupuolittuneen

väkivallan ja alistamisen maailman, joka hoitoinstituutioissakin usein ohitetaan (Nätkin 2006, 45).

H: Osaaksä sanoo ihan sellasen mutu-tuntumalla jonku prosentin, että kuinka
monessa tapauksessa sä oot huolissas, kun ne lähtee lapset äiteinensä täältä pois ja
kuinka monessa voi olla suht levollisin mielin?
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TT: Sanoisin, että lähtökohtasesti enemmän oon huolissani, kuin että tuntuu, et
hienoo, nyt varmasti menee tosi hyvin. Et vaikka äiti lähtee aika hyvillä eväillä
vauvan kanssa pois, niin siviilis on niin asiat usein levällään, et pelkää sitä, et se ei
kestä niiden kaikkien muiden paineiden. Usein siinä on siihen isään tai senhetkiseen
mieheen, useinhan nää naiset yleisesti on hirveen läheisriippuvaisia, erittäin. Kokenu
paljo väkivaltaa, usein väkivaltasessa suhteessa ja tietenki sitte, mitä ollaan pohdittu
ihan jo aika korkeellaki taholla, on se huumemaailmaan liittyvä tietynlainen
alisteisuus, että usein ne on ne miehet, ketkä sitä kamaa välittää ja antaa ja tietenki
naiset joutuu siinä aika huonoihin asemiin. Ja jos ei se kamankäyttö lopu siviilissä,
niin toki semmonen altavastaajahan se nainen yleensä aina on. Et kyllähän ne toki
huolettaa aika paljo.

Myöskään ystävä- tai kaveripiiri ei näyttäydy naisille kannattelevana elementtinä, vaan

pikemminkin päinvastoin. Vanhojen ryyppy- ja huumeporukoiden imu kuvataan vankilasta

vapautuessa kovaksi ja retkahduksen riski suureksi. Tässä esimerkissä äiteihin kohdistuva tiukka

kontrolli nähdäänkin ainoana keinona välttää aineisiin sortuminen siviilissä.

Ainahan sitä tietysti toivoo, että ne (äidit ja lapset/tv) pärjäis, mutta joillekin täytyis
olla niin se kontrolli siviilissä, että niitä jatkuvasti, ettei ne pääsis näitten aineitten
kanssa yhteen. Se täytys olla niin äärettömän tiukkaa se kontrolli. Ja sit jos palataan
samoihin kuvioihin, samoihin kaveripiireihin, niin siinä saa aika vahva olla.

Tärkeänä päihteiden käytön lopettamisen edellytyksenä pidetään myös tutkimusten mukaan

aiemman kaveripiirin jättämistä ja uusien ihmissuhteiden luomista tai vanhojen päihteiden vuoksi

katkolla olleiden läheissuhteiden elvyttämistä (Holopainen 1998, 90-91; Nätkin 2006, 42; Ojanen

2006, 132-133). Vankilasta käsin tapahtuvassa yhteydenpidossa ja ihmissuhteiden

uudelleenluomisessa on kuitenkin omat esteensä ja rajoitteensa. Naiset tulevat Vanajan ja

Hämeenlinnan vankiloiden äiti-lapsiosastoille kaikkialta Suomesta (Enroos ym. 2006, 44), jolloin

tapaamiset perheenjäsenten tai muiden läheisten kanssa voivat vaikeutua pitkien välimatkojen

vuoksi. Hankaluus koskee myös muita kuin äiti-lapsiosastoilla olevia naisvankeja ja on sidoksissa

naisvankien vähäisyyteen, jolla puolestaan on yhteys naisille tarkoitettujen laitosten vähäiseen

määrään miehille suunnattuihin laitoksiin verrattuna (Enroos 2007, 74; Lindberg 2005, 133). Myös

yhteistyön virittäminen ammatillisten siviilitahojen kanssa on työlästä pitkien välimatkojen vuoksi

sekä siitä syystä, että naisvangit pienenä marginaaliryhmänä jäävät siviiliin siirtyessäänkin

kuntoutukseen liittyvine tarpeineen usein sivuutetuiksi niin sosiaalityössä kuin päihde- ja

kriminaalihuollossakin (Granfelt 2007, 149).
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 5.1.3 Rikollisuus elämäntapana ja rikolliseen alakulttuuriin kuuluminen

Rikollinen elämäntapa ja rikollinen alakulttuuri läpäisevät niiden kantajien elämää

kokonaisuudessaan ja ne liitetään työntekijöiden puheessa äiteihin, jotka ovat olleet useita kertoja

vankilassa. Äidit elävät vuoroin vankilassa, vuoroin siviilissä ja rikosten tekeminen kuvataan osaksi

heidän elämäänsä. Koska vankila on jo tuttu paikka, myös lapsen kanssa vankilaan menemisen

kynnys todetaan matalammaksi ja aika äiti-lapsiosastolla kuvataan vain yhtenä vaiheena elämässä.

Esimerkkinä tällaisen elämäntavan toteuttajasta mainitaan romaniväestö vähemmistökulttuurisena

ryhmänä.

Ja aika useathan näistä on myöskin useampikertasia, että ei ne kaikki oo ekakertasia,
mitä täällä on nää äidit. Et varmaan sellasella äidillä, joka on ensimmäistä kertaa
vankilassa myöskin tuoda se lapsi vankilaan on korkeampi kun niillä, jotka on
tavallaan jo omaksunu tän rikollisen kulttuurin. Et Hämeenlinnas on äiti-lapsiosasto,
se on yks vaihe elämässä, jäädään kii, tehdään rikoksia ehkä ammattimaisestikin,
tullaan taas, ehkä puhutaan jo seuraavasta kerrasta et joo, et täs tulee, ku tiedetään,
et juttuja on hovissa tai muuten, et mitens nyt sit seuraavalla kerralla. Et se on,
varmasti ainaki romaniväestöllä, se on yks elämäntapa. Se ei aiheuta romaniväestössä
mitään varmaan sellasia negatiivisia tunteita, että äiti tai lapsi tulee vankilaan.

Rikollisen alakulttuurin houkutuksen ja lapsista huolehtimisen välistä ristiriitaa vankilassa kuvataan

seuraavassa otteessa. Vanajan avoimemmissa oloissa äitiydestä tulee suljettua osastoa julkisempaa,

jolloin se joutuu muidenkin kuin äiti-lapsiosastolla olevien vankiäitien arvioinnin alle. Tämä

nähdään mahdollisesti äideille paineita lisäävänä. Toisaalta ilman lapsia vankilassa olevien

naisvankien yhdessä toimiminen kuvataan vetovoimaiseksi rikolliseksi alakulttuuriksi, johon

osallistumista lasten mukanaolo estää tai hankaloittaa.

Sitä mä en tiedä, millaset paineet äideillä on, jotka hoitaa lapsiaan vankilassa, ei ehkä
niinkään täällä, mutta tuola Vanajalla. Se muiden arviot, siellähän on paljon äitejä,
joitten lapset on siviilissä ja miten se on, ja toisaalta kun ajattelee ehkä sitä rikollista
alakulttuuria, haluttas vielä olla mukana siinä vankilassakin, mutta kun on ne lapset
mukana ja sit toisaalta, kun muilla äideillä, joilla ei oo lapsia, niin niillä on hauskaa
siä, ne polttaa tupakkaa, ne tekee yhdessä jotain siellä, on se sit hyvää tai pahaa,  niin
se on varmaan siellä Vanajalla aika erikoinen tilanne siinä.

Vankilan alakulttuurissa syvällä oleva vanki rakentuu informaalin vallan käyttäjäksi, joka välttelee

kontaktia henkilökunnan kanssa ja voi vaatia sitä myös muilta vangeilta. Alakulttuurin edustajaa

luonnehditaan puhumattomaksi, ylimieliseksi ja kovaksi.
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Et useinhan sit jos on oikein moninkertanen, niin sillon se semmonen vankilan
alakulttuuri niin sehän hirveän äkkiä iskee just niinku mä sanoin. Et tää tämmönen
puhumattomuus ja ylimielisyys ja kovuus ja just se, että ei tulla, ei ole tapana tulla
kontaktiin, ei vaihdeta mielipiteitä, mutta se on  ihmisestä kii aika paljo.

Ruotsalaisessa Hinsebergin vankilassa naisvankien olosuhteita tutkinut Odd Lindberg (2005, 134)

liittää vankikulttuuriin kuuluvan etäisyyden pitämisen henkilökuntaan keinoksi osoittaa edes

jollakin tavoin valtaa olosuhteissa, joihin ei itse voi vaikuttaa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden

säilyttää myös vankilaoloissa sellainen yksityisyyden tila, johon muilla ei ole pääsyä ja jota kykenee

itse kontrolloimaan. Etäisyyden ylläpitäminen ja sen selkeä näyttäminen henkilökunnalle voi auttaa

naisia vahvistamaan itsetuntoaan osoittamalla, että heillä on tiettyjä mahdollisuuksia myös

vastarinnan osoittamiseen. (Emt.)

5.1.4 Toimeentulon niukkuus, syrjäytyminen ja huono-osaisuus

Mielestäni merkillepantavaa on, että naisten köyhyydestä ei aineistossa puhuta muuten kuin

välillisesti sivulauseissa kysyttäessä lastensuojelun mukanaolosta äitien ja lasten asioissa. Puhetta

rahan hakemisesta, rahan pummaamisesta ja toimeentulotukiasioiden hoitamisesta

sosiaalityöntekijän kanssa asioimisen kuvausten yhteydessä löytyy jonkin verran. Erään

haastateltavan sanoin ”kyllä nää, vois sanoa, että kaikki hakee sitä toimeentulotukee.” Huono-

osaisuus näkyy myös kuvauksissa asunnon hakemisesta ennen vapautumista: ”Niillä on saattanu

asunto mennä, ku ne on tullu tänne, että se on taas uuden hankkimista, kun ne vapautuu.”

Säännöllinen päivätyössä käyminen kuvataan monille vangeille vieraaksi asiaksi. Aiemman

työhistorian puute voidaan nähdä myös itseään toteuttavana ennusteena: ”Ei oo mitään tietoo siitä,

että äiti lähtis töihin. Kun ei oo työhistoriaa aikasemminkaa, niin ei hän tule nytkään menemään

töihin.” Selkeimmin äitien syrjäytyneisyyttä, huonoa toimeentuloa sekä äiti-lapsiosastoilla olevien

äitien ja lasten marginaalista tilannetta heikoimmassa ja kurjimmassa asemassa olevina kuvaavat

seuraavat otteet aineistosta. Vankilaosastolla olevista äiti-lapsi –pareista piirtyy kuva yhteiskunnan

laidalla hyvin vaikeissa olosuhteissa elävinä.

Ne äidit, jotka, nyt jos sanon kategorisesti, asuu siellä vuokra-asunnossa huonossa
toimeentulossa hyvin syrjäytyneitä, päihdeongelmaisia eli meidän vankeja.

-------
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H: Mitä sun mielestä on nää äiti-lapsiosaston vahvuudet sitten?
TT: Vahvuus on just se, et se tavottaa ilmeisesti kaikkein melkein heikoimmas ja
kurjimmas asemas olevat äidit lapsineen, vieläpä lapsineen ja siinä on tilaisuus
työskennellä sen perheen kanssa, sen äidin ja lapsen kanssa.

Romaniäideillä syrjäytyneisyys voi ilmetä myös puutteina luku- ja kirjoitustaidossa. Tulkitsen

puheessa viitattavan siihen, että romaniäitien opettaminen lukemaan ja kirjoittamaan nähtäisiin

myös keinona vaikuttaa äitien ja lasten välisen suhteen vahvistamiseen. Vankilan institutionaalinen

lastenhoitokäytäntö rakentuu kuitenkin esteeksi äitien koulunkäynnille äiti-lapsiosastolla.

TT: Ja usein romaniäideillä on sit tietysti nää ongelmat, että ihan lukemisen,
kirjottamisen ja näitten kautta. Et varmaan nekin vois vaikuttaa, että mitä nyt
lastenhoitajatkin sanoo, että kaikki romaniäidit ei osaa lukee ees lapsellensa, iltasatua
tai jotain. Niin sehän on aika käsittämätöntä, että voi, mitä valtaväestössä ei
kovinkaan paljo tapahdu.
H: Niin aika pieni prosenttihan se on keskimäärin.
TT: Niin. Sillonhan pitäs vaikuttaa myös siihen, että äidit kävis vaikka koulua tai
opettelis edes jonkinlaista peruskoulua siinä, mutta et miten se sitten nivoutetaan
yhteen sen lastenhoidon kanssa.

Lapset vankilassa –selvityksen (2006) mukaan vuosina 2000-2005 äiti-lapsiosastoilla lastensa

kanssa olleet äidit sijoittuvat ammattitarkastelussa enimmäkseen ei tiedossa -, vailla ammattia - ja

kotiäiti-kategorioihin. Myös muut ammatit edustavat matalapalkka-aloja, äitien koulutustaso on

alhainen, eikä kenelläkään ole korkea-asteen koulutusta. Varkaudet ja muut omaisuusrikokset ovat

suurin päärikosryhmä ja huumausainerikokset toiseksi suurin. (Enroos ym. 2006, 44.) Tämä kertoo

osaltaan naisten köyhyydestä sekä koulutuksellisesta ja ammatillisesta huono-osaisuudesta, jonka

voisi olettaa tulevan myös työntekijöiden puheessa vahvemmin esiin. Kun puhe keskittyy muihin

sosiaalisiin ongelmiin, köyhyys jää kuitenkin taka-alalle. Esimerkiksi huumeiden käytöstä tulee

näin helposti pelkästään yksilökohtainen ongelma, jolloin se määrittyy ihmisistä itsestään ja heidän

ominaisuuksistaan johtuvaksi. Tällöin yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja hyvinvointiyhteiskunnan

huonosti järjestetyt puolet jäävät puhumattomiksi ja piiloisiksi. (Christie1993, 66.)

Kuten edellä olevista alaluvuista voi todeta, ongelmien jaottelu siviilissä ja vankilassa ilmeneviin ei

ole selkeästi rajattavissa, vaikka osa niistä tuotetaankin tila- ja paikkasidonnaisina. Naisiin liitetään

monenlaisia sosiaalisia ongelmia, joista keskeisimmiksi nousevat päihderiippuvuus, rikollisuus ja

riittämätön äitiys. Ne kulkevat koko aineiston läpäisevinä ja toistensa lomassa risteilevinä

pääjuonteina, joihin jatkuvasti eri yhteyksissä palataan. Siviilielämään liitetyt sosiaaliset ongelmat
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uivat kuvauksiin äiti-lapsiosastoilla lastensa kanssa olevista naisista ja vaikuttavat myös heistä

vankilan institutionaalisina toimijoina muodostuvaan kuvaan. Seuraavaksi tarkastelen lähemmin,

millaiseksi tämä kuva muodostuu.

5.2 Naiset vankeina äiti-lapsiosastolla

5.2.1 Naiset yhteisön jäseninä

Äiti-lapsiosastojen vankiyhteisöstä ja vankien välisistä suhteista puhuttaessa korostuvat

tilannesidonnaisuus ja ryhmädynamiikka. Mikäli äidit ovat rauhallisia ja heidän oma tilanteensa on

hyvä, sen katsotaan heijastuvan myös koko vankiyhteisön käyttäytymiseen. Osaston tunnelmaa

kuvataan jopa mukavaksi silloin, kun naiset tulevat toimeen keskenään. Kuitenkin jo yhden tai

kahden äidin käyttäytymisen nähdään voivan sekoittaa koko osaston tilannetta. Tällöin ongelmien

katsotaan juontavan juurensa yksilötasolta, äitien henkilökohtaisista tai keskinäisistä

hankaluuksista. Esimerkiksi äitien välisestä väkivallasta on tehty ilmoituksia lastensuojeluun. Myös

epäilyjä ja esimerkkejä siitä, että äidit käyttäytyvät osastolla toisin henkilökunnan läsnä ollessa kuin

valvonnan puuttuessa, esitetään haastattelupuheessa eri tavoin muotoiltuina. Äitien jatkuvan

kontrollin puute nähdään riskinä lasten hyvinvoinnille osastoilla.

Sitte ku hoitaja lähtee, niin se on vähä niin, että hiiret hyppää pöydälle. Että varmasti,
kyl mä näin uskallan sanoo, et sitä on enemmän ku mitä me edes tiedetään. Riippuen
aina mitä väkee on osastolla. Et joskus jos on sen hetkinen tilanne, et siel on kaikki
tämmösii rauhallisia äitejä, ketkä on hyvässä tilanteessa, niin sillonhan se koko
osaston käytös on aivan erilainen. Mut sit jos siel on yks kaks niitä äitejä, niin se
onnistuu sekottaan vähän sitä koko osastoa. Semmosta ryhmädynamiikkaa. Kyllä mä
kokisin näin, et tää äitien yks väkivaltatapaus, niin ei se varmasti pienille lapsille hyvä
oo, ku äidit repii toisiaan hiuksista.

Äitien ominaisuuksia ja henkilökohtaisia tilanteita korostavalle puhetavalle alisteisena esiintyy

myös näkemys, jossa vankila itsessään kuvataan vankiyhteisölle ongelmia aiheuttavana. Vankilan

erityisyys sisäänlämpiävänä kuppikuntana ja yhteisön toimeen tulemattomuus nähdään tilapuheessa

seurauksena siitä, että toisilleen tuntemattomat ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat vangit

pakotetaan asumaan saman katon alla.

H: No sä kerroit tän yhden tappelukohtausesimerkin, onks muunlaisia riskejä, uhkia
lasten kannalta osastolla?
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TT: Se, että päivittäin, kun vangit kuitenki keskustelee keskenään ihan eri tyyliin
rikoksista ja siis kaikesta, ja se, että vankila on niin sisäänlämpiävä kuppikunta, että
aina joku on jonkun hampaissa ja laps kuulee ja näkee sitä kaiken aikaa. Ja samalla
lailla se tuolla osastolla näkyy, että sitte ku yks äiti on pois sieltä, niin sit setvitään, et
mitä se on tehny ja mitä jättäny tekemättä. Sitähän ne lapset näkee, et jos ei se yhteisö
tuu toimeen ja enimmäkseen vankilassa yhteisöt ei tuu toimeen, ku he on pakotettu
asumaan saman katon alla.

Äiti-lapsiosastosta puhutaan myös kummallisena yhteisönä ja hyvin erikoisena paikkana. Yhteisön

kummallisuus liitetään yhtäältä siihen, että äiti-lapsiosasto koetaan yleensä miehiseksi

ymmärretyssä vankilaympäristössä enemmän tai vähemmän vieraaksi elementiksi eivätkä vartijat

pidä esimerkiksi lasten voinnin havainnointia välttämättä omaan työhönsä kuuluvana. Äiti-

lapsiosastoa kuvataan myös työntekijöiden kannalta rankkana ja vaikeana paikkana, ”koska niitä

ongelmii on niin paljon ja siel on ne pienet lapset”. Toisaalta yhteisön kummallisuudesta

puhuttaessa tarkoitetaan vankiäitien keskinäistä keskustelua esimerkiksi rikoksista ja

päihteidenkäytöstä, minkä ei katsota olevan lapsille sopivaa kuunneltavaa. Vanajalla äiti-

lapsiosaston säännöissä kehotetaankin kiinnittämään erityistä huomiota kielenkäyttöön lasten aikana

ja kiroilu, uhkailu yms. lasten kuullen saattaa johtaa jopa osastolta poistamiseen (Enroos ym. 2006).

Paikan erikoisuuteen liitetään se, että kyseessä on yhtäkaikki raskas laitos, joka on olemassa

ensisijaisesti äitien vankeusrangaistuksen suorittamista, ei lapsia ajatellen. Vankilaan tilana liittyy

myös näkemys vankiäitien altistumisesta suurelle määrälle stressiä jo vankilassa olemisen vuoksi

sekä ajatukset siitä, että vankilassa äitiä mahdollisesti siviilissä kannatelleiden verkostojen tuki

häviää ja äiti jää yksin lapsensa kanssa. Puhe on ristiriitaista luvussa 5.1.2 esiin tulleen naisten

sosiaalisen verkoston niukkuuden ja ongelmaisuuden kanssa.

5.2.2 Naiset ympärivuorokautisina äiteinä

Haastattelupuheessa korostuu äitien vastuu lapsistaan ja lasten hoitaminen äitien työnä, josta heille

maksetaan palkkaa. Ympärivuorokautinen äitiys vankilan institutionaalisena käytäntönä on

muokkautunut suljetulla osastolla vähitellen eri syistä, joina mainitaan laman myötä vahvistunut

resurssi- ja taloudellinen ajattelu sekä lastenhoitajien luonnollinen poistuma eläkkeelle. Toisaalta

käytäntöä perustellaan myös äitien mahdollisuutena hoitaa lastaan kuten siviilissä ja heidän omista

tarpeistaan lähteväksi. Vanajalla käytäntö on ollut sama alusta lähtien. Ympärivuorokautisesta

äitiydestä puhutaan aineistossa pääsääntöisesti kahdella tavalla. Toisen puhetavan mukaan äitien

tulisi olla kiitollisia mahdollisuudesta pitää lapsi luonaan vankeusrangaistuksen suorittamisen ajan.
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Ympärivuorokautinen vastuu lapsesta tulisi nähdä yksinomaan positiivisena asiana ja sitä tulisi

osata arvostaa. Tätä eivät kuitenkaan kaikki vankiäidit ymmärrä oikealla tavalla.

Kun he joutuvat olemaan 24 tuntia lapsensa kanssa, niin se koetaan kauheen isona
juttuna, että pitäis kauheesti siitä kiitellä ja taputtaa päähän. Et sitä ei nähdäkään
semmosena aina, että miten upeeta ja hienoo se on, et saa olla, vaan täytyy olla.

Edellisen kanssa kilpailevan puhetavan mukaan 24-tuntinen vastuu lapsesta voi käydä äidille

raskaaksi, koska se ei katkea koskaan.  Äiti-lapsiosaston äidit joutuvat olemaan osastolla jatkuvasti,

eikä heillä ole mahdollisuutta omaan aikaan, harrastamiseen eikä työssäkäyntiin osaston

ulkopuolella toisin kuin naisilla, jotka ovat vankilassa ilman lasta. He eivät voi osallistua myöskään

kuntouttavaan toimintaan (esim. suuttumuksen hallinta- ja päihdekurssit), vaikka haluaisivat.

Ympärivuorokautisen äitiyden ongelmat limittyvät myös 24-tuntiseen samassa tilassa samojen

ihmisten kanssa olemiseen, joka nähdään epäkohtana. Suljettu ja rajoitettu tila kuvataan myös

osaltaan esteeksi äidin virikkeellisyydelle lapsensa suhteen. Vertailukohtana puhutaan siviilissä

kotiäitinä olevista vapaan ihmisen mahdollisuudet omaavista kotiäideistä, jotka siitä huolimatta

väsyvät ja kaipaavat omaa aikaa.

Ku se on suljettu osasto niin paljon, niin joskus sillon tällön  mä ajattelen sitä, että
naisien täytyy olla aika itseriittoisia, että jaksaa olla siellä. Päivästä toiseen samojen
naamojen kanssa, samojen asioitten niin kutsuttu vatkaaminen on varmasti tylsää.
Kun sitä ajattelee, että siviilissäki tavalliset niin kutsutut normaalit kotiäidit väsyvät
siihen kodin pyörittämiseen, jossa kummiskin on vapaan ihmisen mahdollisuudet
olemassa ja silti väsytään ja kaivataan niitä omia aikoja, niin mitä se sitten täällä on,
kun on 24 tuntia muitten seassa. Niin se on se epäkohta.

Yllä olevassa otteessa puhutaan äitien väsymisen kokemuksista yleisesti äitiyteen liittyvinä.

Samasta tematiikasta kirjoittaa Eeva Jokinen (1997, 190) ja esittää toivomuksen, että myös

väsyneelle ja uupuneelle äitiydelle löytyisi yhteiskunnassamme tilaa. Äideillä tulee olla oikeus

väsymiseen ja myös äidit tarvitsevat jaksaakseen tunteen kiinni pitävästä ympäristöstä, (myös

Andersson 2001, 18; Granfelt 1998) joka sisältää tuen ja tilan antamisen lisäksi mahdollisuuden

kuulluksi tulemiseen. Vankilaolosuhteissa askel tähän suuntaan voisi olla esimerkiksi äitiyteen

liittyvän fyysisen ja emotionaalisen kuormittavuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen. Yksin

vastuun kantaminen lapsista on erityisen uuvuttavaa (Keskinen 2005, 310), eikä vankilassa

olemisen voi olettaa poistavan näitä kokemuksia, vaikka osa äideistä kokisikin vankila-ajan

positiivisena mahdollisuutena lapsen lähellä olemiseen ja paneutuneeseen lapsenhoitoon (Enroos

ym. 2006, 64). Äiti-lapsiosastoilla olemiseen liittyy äitiyttä tukevia, mutta toisaalta myös äitiyttä
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kuormittavia elementtejä. Väsymystä voi aiheuttaa myös aiempi ja/tai tämänhetkinen vaikea

elämäntilanne, vankilan ulkoa- ja ylhäältäpäin säädelty arki sekä huoli tulevaisuudesta, joka voi olla

monin tavoin epäselvä (ks. myös Krane & Davies 2007; Granfelt 2007, 139). Voikin perustellusti

kysyä, eikö juuri lastensa kanssa vankilassa olevilla naisilla tulisi olla lupa väsymiseen?

5.2.3 Naiset äiteinä erityistilanteessa

Selkeästi vankilainstituution erityispiirteisiin liittyy puhe siitä, että äidit haluavat hoidattaa lapsiaan

liikaa näiden sairastaessa. Tämän nähdään johtuvan yhtäältä äitien epävarmuudesta,

tietämättömyydestä ja osaamattomuudesta. Toisaalta puhutaan siitä, että äiti ei jaksa lapsen

sairastamista ja siitä johtuvaa itkuisuutta, vaan haluaa hankalan lapsen ”pois vaan, että sairaalaan

hoitaan melkein.” Puhetapaan sisältyy ajatus siitä, että valittamalla lapsen sairastamisesta ja

vaatimalla lääkäriin pääsyä äidit hakevat hyötyä itselleen. Tämä liittyy vankiäitien vedättäjä- ja

oman edun tavoittelija –kategoriaan, johon palaan myöhemmin.

Seuraavat otteet aineistosta kuvaavat lasten sairastamista ja siihen liittyvää vankiäitien ja vartijoiden

yhteentörmäystä seuraavasti:

Pyritään hoitamaan (kun lapsi sairastaa/tv), mut sekin on hirveen vaikeeta täällä.
Vankiäidillä on tietty maine vartijoitten silmissä. Vartijat hyvin mieluusti ajattelee,
että äiti tahtoo hoidattaa lapseensa liikaa. Et katellaan nyt muutama päivä, et mihin
se kuume menee. Ei kuulla äidin hätää ja huolta lapsen sairastamisen johdosta… että
jotenkin mä aattelen, et ku ne äidit on keskenään tuolla lasten kanssa, niin äidin huoli
on niin suuri siitä sairaasta lapsesta, et kykenenkö mä tarjoomaan sitä hoivaa ja
huolenpitoo ja sairauden hoitoo riittävästi. Ja sit ahdistus tulee suureksi ja tullaan
valittamaan henkilökunnalle, et täytyis päästä jo lääkäriin. Yhteentörmäys tulee siinä
ja äiti kokee, et täältä ei pääse lääkäriin. Mutta jotenki mä aattelen, että jos olis
semmonen ihminen, joka päivittäin näkis, että miten se sairaus etenee, että tietyllä
tapaa lasten pitää sairastaa ja sitä kuumettaki jonkin verran sietää ja sitä pitää
lääkitä kotikonstein, mutta sitte taas se, että vankiäidinkin olis mahdollisuus saada
asiantuntijan lausunto, ettei täs oo nyt mitään hätää.

--------

Kotona on se omaisverkosto, kenen kanssa keskustella ja on mahollisuus lähtee
lääkäriin, kun siltä tuntuu. Mutta vangilla on aina se, että pitää saada vakuutettua
henkilökunta, että nyt mun laps on niin kipee, että mun pitää päästä. Ja sit sielt tulee
se skeptisyys vastaan, niin osa vangeista on sellasia, et no emmä sit viitti, mä en
niinku jaksa tätä. Et sit yrittää vaan pärjätä ja sinnitellä.
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Edellä olevissa otteissa kuvataan vankilan erityisyyttä ja äidin toimijuuden ehtoja. Äidin suuri huoli

lapsen sairastamisesta nähdään osaamattomuus- ja hyötypuheesta poiketen kontekstisidonnaisena.

Tämä näkyy äiti-lapsiosaston ja kodin vertaamisena keskenään. Kun äidit ovat vankilaosastolla

ilman arkitukea, lapsen lääkäriin saamiseksi on vakuutettava henkilökunta motiivin aitoudesta.

Kotona taas tukena on omaisverkosto, jonka kanssa neuvotella ja lääkäriin on mahdollista lähteä

haluttaessa. Kuten aiemmin olen todennut, haastattelupuheessa korostetaan vankiäitien vastuuta

lapsistaan. Lapsen sairastaessa äidin aktiivinen toimijuus kääntyy kuitenkin helposti negatiiviseksi

toimijuudeksi eikä sitä nähdä vastuun kantamisena lapsesta. Sen sijaan lastaan lääkäriin yrittävään

vankiäitiin näyttää kohdistuvan ajoittain hyvinkin epäluuloinen katse, jonka edessä äidin toimijuus

voi hiipua. Vanajalla tilanne on muuttunut haastatteluajankohdan jälkeen siten, että myös siellä on

nykyisin virka-aikana ohjaaja tukemassa äitien ja lasten arkea. Vartijat vastaavat virka-ajan

ulkopuolella ja esimerkiksi ohjaajien loma-aikoina äitilapsi-osastojen toiminnasta ja osastoilla esiin

tulevista tilanteista. (Enroos 2007, 101-102.)

Äidin hätä ja huoli lapsen sairastamisesta voi siis jäädä vankilakontekstissa kuulematta (myös

Enroos 2006, 65-66). Tämä liittyy todennäköisesti osittain vankilakulttuuriin, johon tuntuu

sisältyvän itsestään selvänä se, että vangin puhetta ja toimintaa on aina syytä epäillä. Vangeilta

tuleva tieto kuvataan myös viranomaistietoa vähempiarvoiseksi: ”se on heidän puhettaan”, ”se on

vankitietoo” ja ”siin on aina se, että se on vangin puhetta”.  Myös Anssi Peräkylän (1997, 23-24)

tutkimuksessa ”Vartijan näkökulma” tulee esiin vankien kuvaaminen epäluotettavina ja viekkaina,

mikä vaatii vartijoilta jatkuvaa valppautta ja varuillaanoloa. Vankeihin luottamista on varottava,

koska on jatkuvasti olemassa mahdollisuus, että tekeillä on jotakin kiellettyä. (Emt.) Toisaalta äitien

kertomusten vähättelyä ja ohittamista näyttää esiintyvän myös lastensuojeluun kytkeytyvissä

institutionaalisissa käytännöissä liittyipä se sitten äidin kuormittavaan elämäntilanteeseen,

väsymiseen ja siitä kumpuaviin avunpyyntöihin (Featherstone 1999; Väyrynen 2005) tai isän

taholta lapsiin kohdistuvaan väkivallan uhkaan (Keskinen 2005, 314-315). Äitien kategorisointi

tietynlaisiksi – esimerkiksi vaikeiksi, hankaliksi ja vaativiksi – voi johtaa siihen, että avunpyyntö

torjutaan, hätää ei oteta vakavasti eikä nähdä todellisena (Featherstone 1999). Tämä voi johtaa

lasten kannalta vakaviin seurauksiin sekä äitien voimattomuuden ja avuttomuuden kokemusten

vahvistumiseen. Vankilakontekstissa äitien vastuun korostaminen lapsistaan ja vastuullisena äitinä

toimimiselle asetetut rajoitteet näyttävätkin olevan ajoittain voimakkaassa ristiriidassa keskenään.
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5.3 Oman edun tavoittelijat ja vedättäjät

Suurin osa haastatelluista vankilan työntekijöistä tuottaa puheessaan kategorian, jossa äiti-

lapsiosaston vankiäidit kuvataan itsekkäiksi oman edun tavoittelijoiksi ja häikäilemättömiksi

vedättäjiksi. Kategoriaan kuuluvilla äideillä on itsekkäitä päämääriä ja he asettavat oman etunsa

lapsensa edun edelle. Lapset ovat heille välineitä, joiden avulla äidit pyrkivät eri tavoin hyötymään

vankeusrangaistustaan suorittaessaan. Oman edun tavoittelu ja vedättäminen ilmenevät hieman eri

tavoin ja saavat erilaisia sisältöjä, vaikkakin niitä on välillä vaikea erottaa toisistaan. Vedättäminen

on kuitenkin oman edun tavoittelua vakavampaa ja kokonaisvaltaisempaa. Se on äiti-lapsiosaston

toimintaan ja olemassaolon funktioon liittyvien käytäntöjen väärinkäyttöä. Vedättämisessä on

yleensä kyse paitsi koko rangaistusaikaan liittyvästä, myös äidin ja lapsen elämään perustavalla

tavalla vaikuttavasta toiminnasta. Äidin ja lapsen etu tuotetaan toisilleen täysin vastakkaisina,

jolloin äidin hyötyessä lapsi joutuu kärsijän asemaan. Vedättäjänainen voi esimerkiksi hankkiutua

raskaaksi vankila-aikana hyötytarkoituksessa tai käyttää äitiyttä välineenä huumeriippuvuudesta irti

pääsemisessä.

H: Yleensä, niin siis sun mielipide äiti-lapsiosastosta, et mikä sen tehtävä on?
TT: Jos aattelee, niin aikoinaanhan…siis aina on lapsia varmaan vankilassa ollu.
Kun on naisia, niin on lapsiakin. Ja se, että osalla vangeistahan on tavote tulla
raskaaks vankila-aikana, et se on jotain tavoteltavaa, että pääsee viettään sitä vauvan
kanssa aikaa. Tuomio kuluu sillä tavalla mukavasti, ei tarvi käydä töissä. Joku vanki
voi ajatella näinkin.

Raskaaksi hankkiutumisen motiiviksi kuvataan paitsi työn teon välttäminen ja vauvan myötä

sisällön ja ajanvietteen hakeminen vankilan arkeen, pitkää tuomiota suorittavalla myös toivo

armahduksesta lapsen vuoksi. Haastattelupuheessa toistuva ääriesimerkki vedättämisestä on myös

vauvasta saakka epävirallisesti sijoitettuna olleen lapsen ottaminen mukaan vankilaan pois tutusta ja

turvallisesta ympäristöstä, koska ”hän ajatteli, et hän suorittaa tämmösen mukavan tuomion ja

pitää lasta täällä niin ei tartte käydä töissä eikä, muuta ku hoitelee tos vaan.”

Seuraavaa aineistokatkelmaa edeltää haastateltavan puhe siitä, että lapsen mukaansa vankilaan

ottavat äidit ovat ongelmallisempia verrattuna äiteihin, jotka eivät ota lastaan vankilaan.

H: Mistä sä aattelet, et se johtuu, et ne on ongelmallisempia?
TT: Se on… ja varmaan on nuorempia. Tietysti siit johtuu siit lasten iästä, mut
varmaan se, että ehkä ajatellaan, että olisko se äitiys kumminki joku sellanen
pysäyttävä tekijä siinä huumeidenkäytössä, et ajatellaan, et sen kautta saatas
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loppumaan se. Ja ajatellaan, et nyt tehdään jotain, ku otetaan se lapsi mukaan
vankilaan ja, et jos tästä vielä pääsis. Kyl se täytyy jotain liittyä siihen, et miks joku
narkkari ottaa lapsensa mukaan, josta ei oo muuta ku haittaa.

Narkomaanille lapsi vankilassa ei tässä määrity tuomiota helpottavaksi tekijäksi, vaan pelkästään

haitaksi. Äitiys ja lapsen mukaan ottaminen vankilaan saavatkin motiivinsa naisen viimeisestä

epätoivoisesta yrityksestä päästä irti huumeriippuvuudesta.

Koko vankila-aika voi osoittautua vedätykseksi myös silloin, jos vankiäidin päihteettömyyteen on

uskottu, mutta siviilistä kantautuukin vapautumisen jälkeen tieto, että näin ei ole ollut. Äiti-

lapsiosastojen vankiäitien velvoite päihteettömyyteen sitoutumisesta tulee näin rikotuksi ja

työntekijän luottamus yhteistyön aitouteen petetyksi.

Ja toki sit ne uutiset, et ku äiti lähtee siviiliin, niin pyydetään jo lausuntoo, ku on tehty
huostaanotto ja… ne on aika raskaita. Ku on tehty paljon yhteistyötä ja sit käy
oikeestaan melkein heti näin plus se, et sit välillä tulee tietoon sitte, että tavallaan se
aika on ollu aika feikkiä, et onki käytetty sit kuitenki ja… ohan ne semmosii pienii
pettymyksii kuitenki.

Vankiäitien oman edun tavoittelu on vedättämistä epämääräisempää ja sitä voidaan kuvata

yleisemmällä tasolla. Oman edun tavoittelu on usein myös sosiaalisiin tilanteisiin sidottua.

Epämääräisyys näkyy puheessa siten, että vankiäitien kuvataan saavan jotakin nimeämätöntä etuutta

itselleen lapsen vankilassa mukanaolosta. Joissakin tapauksissa lapsesta yrittävät hyötyä äidin

ohella muutkin henkilöt.

Ei tällä kertaa ole kauheesti semmosta ilmastoo mutta, jonku verran on aina että äiti-
lapset ratsastaa…äidit ratsastaa lastensa, ne istuu lastensa niskassa. Ja siellä istuu
vielä poikaystäväki ja siel saattaa istuu vielä joku muuki. Ja sillä lapsella nyitään
jotakin, tai halutaan jotain etua siitä.

Vankiäitien oman edun tavoittelu voi ilmetä myös piittaamattomuutena ja välinpitämättömyytenä

lasta kohtaan, mikä ilmenee koko tuomion suorittamisen ajan ja kulminoituu tietyissä tilanteissa.

Lapsi kuvataan välttämättömäksi pahaksi, edellytykseksi etujen saamiselle tai vaihtoehtoisesti

joidenkin vankiäidille epämieluisien toimintojen välttämiselle. Esimerkiksi toisten vankien kanssa

seurustellessa huolenpitovastuu lapsesta väistyy sosiaalisten tarpeiden täyttämisen tieltä.

Vedättämistä ja oman edun tavoittelua ei tällöin voi selkeästi erottaa toisistaan.
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Ja lapset kulkee siinä välttämättömänä pahana mukana. Että mä saan jotaki etuutta
siitä, ku mulla on toi lapsi, niin mä voin aina sanoo et joo, et ku mul on toi laps, niin
mä en voi sitä enkä tätä enkä tota. Mut sit kaikki ne semmoset puolet, mitä siitä vois
saada irti siitä vankilaelämästä ni, mä otan kuitenki ne kaikki itelleni että, mä tuola
sitte seurustelen toisten vankien kanssa ja vähät välitän siitä missä mun lapsi on. Et se
kyllä kulkee tossa ja juoksentelee ja kyllä sitä aina joku perään kattoo.

Koska lapset eivät ole vankeja, heillä säilyy äidin vankeusrangaistuksen aikana oikeus

siviiliyhteyksien ylläpitämiseen. Työntekijöiden haastattelupuheesta ilmenee myös näkemys tämän

lasten oikeuden väärinkäyttämisestä siten, että äiti voi lähettää lasta siviiliin kohtuuttoman usein

esimerkiksi sukulaisille, tuttaville ja/tai tukiperheeseen. Tällöin äiti välttyy lapsestaan

huolehtimiselta ympärivuorokautisesti, mutta lasten kannalta tilanne voi muodostua ongelmalliseksi

ja kontrolloimattomaksi. Lasten kautta äitien kerrotaan saavan avovankilassa myös vaihtelua

vankilan arkeen. Heille avautuu mahdollisuuksia päästä laitoksen ulkopuolelle erilaisiin tapahtumiin

lasten ja muiden äiti-lapsiosaston vankiäitien kanssa. Käytännön taustalla on ajatus lasten

sosiaalistamisesta ja integroimisesta ympäröivään yhteiskuntaan.

Jos ne olis siviilissä niin ne ei suin surmin menis mihkään koiravaljakkoajelulle, mutta
täältä ne lähtee vauvauintiin, ja värikylpyyn ja mihin kaikkeen sitä rupee haluamaan
täältä. Ne ei varmaan ikinä siviilistä käytä niitä värikylvyissä tai sen enempää paljo
vauvauinnissakaan, mut täältä on niin mukava lähteä sit. Lähetään porukalla, onhan
se vaihtelua ku päästään vähä laitoksen ulkopuolelle ja aina sitä et olis jotain kivaa
vaihtelua.

Äiti-lapsiosaston vankiäitien työkäytännöt poikkeavat muiden vankilaosastojen työkäytännöistä.

Äiti-lapsiosastoilla äitien on sitouduttava hoitamaan lapsensa itse, eikä heillä ole tämän vuoksi

mahdollisuuksia osallistua muuhun työhön tai erilaisiin kuntouttaviin toimintoihin muiden vankien

tapaan. Yhtäältä lasten hoitaminen on äitien työtä, josta he vastaavat ympärivuorokautisesti.

Työntekijöiden puheessa äitien vastuuta lapsistaan korostetaan. Toisaalta toistuvasti kuvataan myös,

että ottamalla lapsen mukaansa vankilaan vankiäiti välttyy työnteolta ja voi suorittaa näin ollen

mukavamman ja helpomman tuomion. Tästä samasta motiivista puhutaan sekä vedättäjien että

oman edun tavoittelijoiden kuvaamisen yhteydessä. Hämeenlinnan vankilan äiti-lapsiosastosta

puhuttaessa korostetaan myös vapaampaa liikkumista lastenhuoneella ja tilojen viihtyisyyttä

verrattuna niin sanottujen kerrosvankien tiloihin ja olosuhteisiin.

Joskus äidin motiivit saattaa olla vähän… omahyväset, et kun ei meillä sitten tarvitse
osallistua muuhun työhön, lapsenhoito on äidin työtä. Lastenhuoneella on
huomattavasti mukavampi olla kun tuolla suljetun osaston sellissä. Suljetulla osastolla
voi olla tunti sellin ovi auki per päivä. Lastenhuoneella se on aamusta seittemästä
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iltaan kuuteen, muistaakseni. Et on vapaammat olot myös sillä äidillä. Nää saattaa
olla kyllä ihan, että äiti ajattelee vaan itteään. Sekin joskus käy esille näin, et tämä
systeemi toimii tällä lailla. Mutta se, sillon meiän tehtävänähän on arvioida se, että
kumpi on nyt sitte tärkeämpi, se äidin vapaus ja hänen hyvä vointinsa vai, ja
aiheuttaako se sitten lapselle ongelmia. Mutta nää on havaintoja ja tulkintoja ja
päätöksen tekoo sen jälkeen.

Periaatteessa kaikki äiti-lapsiosastoilla vankeusrangaistustaan suorittavat vankiäidit ovat

potentiaalisia oman edun tavoittelijoita ja vedättäjiä, joiden motiivit lapsen vankilassa mukanaolon

suhteen joutuvat epäilyksenalaisiksi. Erityisen intensiivisen institutionaalisen katseen kohteeksi

joutuvat kuitenkin vankila-aikana raskaaksi tulleet, päihdetaustaiset, rikollisen alakulttuurin

sisäistäneet ja ne, joiden muut lapset ovat olleet sijoitettuina jo ennen vankilatuomiota. Vankilan

työntekijöiden tehtävänä onkin yrittää erottaa toisistaan ”aidot äidit” ja vedättäjät, jotka yrittävät

käyttää eri tavoin hyväkseen sekä lapsiaan että äiti-lapsiosastojen muista vankilaosastoista

poikkeavia käytäntöjä.

Oman edun tavoittelija- ja vedättäjä –kategorian vankiäitien kuva muodostuu ideaalisen äidin

kuvasta täysin poikkeavaksi vastakohdaksi. Äitiyteen yleensä liitetty lämpö, hellyys ja huolenpito

lapsesta sekä lapsen asettaminen kaiken edelle törmäävät vedättäjä-äitien kylmyyteen,

laskelmointiin ja piittaamattomuuteen lapsen hyvästä. Tulkintani mukaan oman edun tavoittelijat ja

vedättäjät tuotetaan erontekona äitiyden ihannekonstruktioon, täydellisen rakastavaan, hoitavaan ja

uhrautuvaan äitiin, joka Satu Katvalan (2001, 92) mukaan ”ei ole masentunut, väsynyt, itsekäs,

ymmärtämätön, ankara tai katkera.” Ideaaliäidin konstruktio pakenee saavuttamattomiin tavallisessa

arjessa ja siihen verrattuna ”tavallisesta” äidistäkin tulee jollakin tavalla huono (emt., 92-95).

Yhteiskunnan marginaalissa sijaitsevassa vankilakontekstissa lapsen etua uhkaavasta äidistä

rakentuu näin erityisen huono. Negatiivisia yksittäistapauksia toistamalla luodaan ja muokataan

yleistä oman edun tavoittelija- ja vedättäjäkategoriaa (vrt. Vanhala 2005, 155). Kun vankiäideistä

rakennetaan kuva itsekeskeisinä, tunteettomina ja lapseensa välineellisesti suhtautuvina

epäihmisinä, tarkastellaan myös kaikkea heidän toimintaansa tämän identiteettikategorian kautta.

Tällöin esimerkiksi sekä vauvaansa ulkona vaunuissa nukuttavat vankiäidit että äidit, joiden vauvat

nukkuvat sisällä, joutuvat epäluulon kohteiksi. Oman edun tavoittelusta voi olla kyse siis missä

tahansa vankiäitien toiminnassa.

Herbert J. Gans (1995, 17-22) käyttää tämänkaltaisesta negatiivisesti leimaavasta, erilaisia

tilanteittaisesti vaihtuvia merkityksiä saavasta kategoriasta nimitystä sateenvarjokategoria. Nimitys

on osuva, sillä varjon alle joutuessaan ihminen voi saada mitä erilaisimpia käyttäytymiseensä ja
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moraalisiin puutteisiinsa liitettyjä määritteitä, joilla on väistämättä vaikutusta myös ihmisten

elämään ja käsityksiin itsestään. Tämän osoittaa myös luvun 5.2.3 lasten sairastumiseen liittyvä

esimerkki. Kun naiset ja heidän toimintansa tulee tarkastelluksi oman edun tavoittelija- ja

vedättäjäkategorisaation kautta, heidän on vaikeaa tulla vakavasti otetuiksi tai tehdä mitään oikein.

Kategorisointi estää positiivisen äitiyden näkemistä siellä, missä sitä on. Sen sijaan vedättämistä

nähdään helposti myös siellä, missä sitä ei ole.

Donileen Loseken (1997, 145-146) mukaan organisaation ideologia ja käytännön olosuhteet

rohkaisevat työntekijöitä luomaan asiakkaistaan yhtenäistä kuvaa korostamalla heidän elämäänsä

liittyviä seikkoja, jotka ovat merkityksellisiä institutionaalisille kategorioille ja käytännöille sekä

vastaavasti vähättelemään muita piirteitä. Vankilan tarkoituksena on rangaistuksen tuottaminen

yhteiskunnan normeja vastaan suunnatusta rikoksesta ja äiti-lapsiosastojen ensisijainen

institutionaalinen tehtävä on valvoa naisten vankeusrangaistuksen suorittamista. Koska lapsen

mukanaolo vankilassa tuottaa muutoksia osastojen toimintakäytäntöihin, se on osaltaan luomassa ja

vahvistamassa vedättäjä-kategoriaa. Uhkana saattaa olla vankilan rangaistustehtävän mureneminen

ja pelko vankiäiteihin kohdistuvan rankaisevan vaikutuksen heikkenemisestä. Toisaalta voi olla

niinkin, että kategorisoimalla vankiäidit vedättäjiksi ja oman edun tavoittelijoiksi vahvistetaan

kuvaa vankiäideistä epäluotettavina rikollisina, jolloin heitä tavallaan muokataan

vankilaorganisaation kontrolli- ja valvontatehtäviin sopiviksi (ks. Jokinen ym. 1995, 15).

Koska aineisto on kerätty lapsen etua vankilassa kartoittavan selvityksen tarpeisiin, saattaa olla,

että asetelma houkuttelee työntekijöitä tuomaan haastattelupuheessaan esiin äidin edun jyrkän

vastakkaisena lapsen edulle. Lasten edun ja oikeuksien näkökulmasta on relevanttia korostaa

negatiivisia yksittäistapauksia tai tuoda voimakkaasti esiin vankiäitien käyttäytymiseen ja

ominaisuuksiin liittyviä negatiivisia piirteitä. Lastensa elämän pilaamiseen syyllisiksi määriteltyinä

ja sekä lapsiaan että järjestelmää hyväksi käyttäviksi tulkittuina äidit tulevat demonisoiduiksi,

jolloin heidän tarvitsevuutensa ja ihmisarvonsa häviävät näkyvistä (ks. Juhila 2006, 180).

Haastatteluajankohdan käytännön mukaan äiti on yleensä voinut itse päättää lapsensa ottamisesta

mukaan vankilaan. Vedättäjä-kategorisaatio asettaa äidin kyvyn päättää lastaan koskevista asioista

kuitenkin vähintäänkin kyseenalaiseksi. Vankiäitien kategorisointi vedättäjiksi ja oman edun

tavoittelijoiksi legitimoikin työntekijöiden vaatimusta lastensuojelun ja vankeinhoidon yhteistyön

kehittämisestä. Samalla se oikeuttaa uuteen vankeuslakiin kirjatun velvoitteen, jonka mukaan

vankeinhoidon ja lastensuojelun on vastedes päätettävä lapsen vankilaan ottamisesta yhdessä.
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Vedättäjä-kategorisaatio vahvistaa ja osoittaa myös lisäresurssien tarvetta: vedättäjien seulominen

”aidoista äideistä”, joihin kannattaa panostaa vaatii asiantuntevaa lisätyövoimaa.

5.4 Lapsen myötä jaloilleen nousevat äidit

Haastateltavien puheessa esimerkit hyvästä tai riittävästä äitiydestä jäävät eittämättä huonosta

äitiydestä kerrotun puhetavan varjoon. Työntekijöiden vallitseva puhetapa äiti-lapsiosastojen

vankiäideistä on ongelmalatautunut, negatiivinen ja leimaava. Kun äiti-lapsiosastojen vankiäitejä on

lukumääräisesti vähän, heistä jokainen on tavallaan yksittäistapaus, mutta negatiivisväritteiset

yksittäistapaukset puheessa korostuvat. Puheessa toistuvat samat esimerkkitapaukset, joissa

korostuu äitien kyvyttömyys ja piittaamattomuus huolehtia lasten tarpeista. Positiivisten

yksittäistapausten olemassaolosta löytyy joitakin yleisen tason mainintoja ja vain muutamia

yksityiskohtaisempia esimerkkejä äideistä, joka ovat pärjänneet lapsensa kanssa hyvin.

(… ) joukossa on myös niitä yksittäistapauksia, joissa kaikki menee aika mukavasti ja
niistä tulee vähemmän puhuttua. Et niitäkin on tossa joka vuos, kymmenessä on ollu
varmasti aina pari tosi kivaa äitiä ja kivaa lasta, joista ei oo tarvinnu sen suurempia
huolehtia. Et seki täytys noteerata.
-------

Joukossa on niitä äitejä, joiden eläminen lapsen kans on ihan sellasta, ei vuoden
äidiks en olis valinnu ketään, ketä oon täällä tavannu, mutta en valitsis itseänikään. Et
semmosta on myös ihan ja myös äitejä, jotka on tosta rikollisuudestaan huolimatta,
näkee et se on ensimmäinen oikee kasvun paikka, kun ne lapsen saa. Ja nousevat
jaloilleen, pitävät lapsesta yllättävän hyvää huolta. Niitäkin on aina ollu.
-------

TT: (… ) kyllä meiltä myös lähtee äitejä siis pois, ketkä on löytäny sen äitiyden ja
voivat aivan eri tavalla ja tietenki siinähän on lastenhoitajilla todella iso merkitys.
H: Aivan.
TT: Mutta tietenkin myös sillä äidillä itsellään, että tulee just siihen sopivaan
saumaan se vankilatuomio, kun esimerkiks hän käy synnyttämässä meiltä. Ja sitte on
vielä vaikka vuosi aikaa elikä se suhde pääsee tavallaan, se luodaan jo täällä sen
ensimmäisen vuoden aikana. Niin toki, onhan tämmösii tapauksia.
H: Eli tavallaan hyviäki esimerkkejä sitten on.
TT: On hyviäki esimerkkejä.

Esimerkkien perusteella työntekijöiden puheessa rakentuu kuva yksittäisistä tapauksista, joissa äidit

tuotetaan positiivisella tavalla aktiivisiksi toimijoiksi ja äitiys epätäydellisyydestään huolimatta

lapsen kannalta riittäväksi. Myöskään rikollisuutta sinänsä ei nähdä esteenä hyvälle huolenpidolle

lapsesta. Lapsen syntymä ja/tai vankilaan joutuminen lapsen syntymän yhteydessä kuvataan yleensä
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pysäyttävänä tekijänä, jonka jälkeen sekä äidin että lapsen elämä voi saada uuden suunnan. Äitien

itsensä ohella myös lastenhoitajien merkitys äitiyden löytämisessä korostuu. Näkemys on

yhteneväinen Ensi- ja turvakotien liiton hoitoideologian kanssa, jonka mukaan raskaus ja äidiksi

tuleminen on voimakas motivointitekijä päihteistä irtautumisessa ja mahdollistaa elämäntavan

muutoksen, mikäli mahdollisuuteen tartutaan ja äitiä tuetaan (Holopainen 1998; Andersson 2001).

Seuraavassa esimerkissä on selkeästi havaittavissa sankaritarinan ainekset: mutakuopissa kulkevasta

huumeihmisestä kehkeytyy epäilyksistä huolimatta lapsestaan huolehtiva ja itsensä kouluttanut

yhteiskuntakelpoinen kansalainen. Tarinan alussa päähenkilö on korostetusti pohjalla ja hänen

identiteettinsä rakentuu ainoastaan huumeiden kautta. Hän kokee vastuksia, sillä kukaan ei usko

muutoksen mahdollisuuteen. Lapsen myötä alkaa kuitenkin nousu, joka etenee epäilyttäväksi

tulkitusta runsaasta nukkumisesta ja sen seurauksena tapahtuvasta jonkinasteisesta lapsen hoidon

laiminlyönnistä huolimatta uuden identiteetin luomiseen ja päättyy vastuulliseen äitiyteen ja

tulevaisuuteen suuntaavaan itsensä kouluttamiseen. Juonirakenne noudattelee mediassa ja

päihdehuollonkin tarinaperinteessä kerrottua sankaritarinaa, jossa päihteistä (Nätkin 2006, 33) ja

tässä tapauksessa myös rikollisuudesta selviydytään äitiyteen. Kyseessä on myös institutionaalinen

mallitarina, jonka merkittävä elementti on toivon antaminen. Mallitarinaan voi rinnastaa omia

kokemuksia ja se toimii myös kerronnallisena kaavana (emt., 33-34), ikään kuin valmiina mallina

kokemusten sanallistamiseen.

H: Pystyttekste täällä miettiin, kun äidit ja lapset on täällä, niin pystyksä, ku sullaki on
paljo kokemusta, niin sanoon, että toi nyt  varmaan pärjää ja toi ei ehkä pärjää
(siviilissä/tv)?
TT: No on jotakin semmosta, mutta ei varmuudella. Koska on ollu semmonenkin
esimerkki, on ollu äiti, joka oli aivan noissa mutakuopissa kulkevainen huumeihminen,
kun ikinä voi olla, josta varmaan ikimaailmassa ei ois voinu kuvitella, että se sieltä
nousee. Sen lapsen myötä se nousi ja sitten se täällä oli, vuoden päivätkö se melkein
oli, oikein ihana laps, kiltti ku mikäkin ja kyllä siinäkin vähä oli epäilyksiä, että
niinköhän se kattoo, ku se laitto sen lapsen nukkuun tonne ulos. No tietysti se tiesi,
että tääl on henkilökuntaa ja muitakin, että jos se nyt sattuu herään tuola, ku hänkin
meni nukkuun, että joku tulee sitten ilmottaan, että nyt sun lapses heräs. Niin se aina
helposti meni nukkuun ja vällyt korvissa se nukku käymättä välillä kattomas sitä lasta.
Ja niin se on vaan likka sen hoitanu sen lapsensa ja ittensä kouluttanu ja mitä
kaikkea, ku siltä tulee joskus aina viestiä.

Koska puhe lapsistaan huolta pitävistä äideistä jää aineistossa hyvin vähäiseksi, olen halunnut ottaa

mukaan myös allaolevan katkelman, jonka sävy eroaa selkeästi siitä, miten naisista yleensä

aineistossa puhutaan. Lapsista huolehtiminen voi ulottua myös vankilan ulkopuolella oleviin

lapsiin, joille soitellaan tai joita tavataan esimerkiksi perhetapaamisissa. Joskus myös lapsista
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luopuminen voi olla osoitus huolenpidosta, välittämisestä ja rakastamisesta. Näin on haastateltavan

mukaan silloin, kun äiti ei koe kykenevänsä täyttämään käytännön edellytyksiä lasten kanssa arjessa

selviytyäkseen.

H: No onkos näillä äideillä, jota täällä nyt oot nähny ja ollu niitten kanssa, niin onko
niillä sitten siviilissä vielä muita lapsia?
TT: On aika monella. Osa asuu sukulaisten luona ja osa on sijoitettu johonki
perheeseen.
H: Joo. Miten äidit sitte puhuu näistä muista lapsista tai minkälainen suhde heillä on
niihin?
TT: No jos lapset on ollu jo pitempään sijotettuna niin sit se melkein menee niin, että
äiti soittelee täältä niille lapsille. Mut jos ne on sijotettu nyt vasta, niin sittehän usein
ne lapset käy täällä perhetapaamisissa ja tuolla tapaamisissa. Hirveen nätistihän ne
niistä puhuu ja ovat huolissaan. Sit taas on äitejä, jotka sanoo, että ei he edes yritä
niitä lapsia enää itelleen. Mutta kyllä ne kuitenkin kaikki välittää lapsistaan ja
rakastaa niitä, mut ne ei välttämättä sitten pysty sitä käytännössä tekemään niitten
lasten kanssa. Mut kyl ne haluaa pitää yhteyttä.

Otteessa tulee esiin näkemys, jonka mukaan kaikki äidit rakastavat lapsiaan. Myös tämänkaltainen

idealisoitu äitiyteen liittyvä konstruktio voi kuitenkin muodostua naisten kannalta ansaksi ja estää

äitiyteen liittyvien negatiivisten tunteiden esiintuomista. Se voi myös estää kuulemasta päinvastaista

viestiä, sillä kaikki äidit eivät lähtökohtaisesti rakasta lapsiaan. (Featherstone 1999;  Krane &

Davies 2007, 33.)

Yhteenvetoa

Lastensa kanssa vankilassa olevia naisia kuvataan monenlaisten sosiaalisten ongelmien ja laaja-

alaisen huono-osaisuuden kautta. Heihin liitettyjen sosiaalisten ongelmien ytimeksi rakentuu

kuitenkin huume- ja rikoskuvioissa eläminen sekä näistä johdettu kyvyttömyys äitiyteen ja lapsista

huolehtimiseen. Sosiaalisten ongelmien kuvauksissa korostuu pysyvyys, joka näkyy niiden

liittämisenä aikaan ennen ja jälkeen vankilan sekä vääjäämättömyys, jolla naisten nähdään

ajautuvan entisiin kuvioihin siviiliin siirtymisen jälkeen. Ongelmien esittäminen pysyvinä on

samalla syrjäyttävää ja sementoi naiset paikoilleen: muutoksen mahdollisuuteen ei uskota. Naiset

kuvataan avuttomiksi ja tahdottomiksi viranomaisten toiminnan kohteiksi, joille tehdään

esimerkiksi huumetestejä ja huostaanottoja. Heidän aktiivisuutensa näyttäytyy huumeiden

käyttämisenä, myymisenä ja rikosten tekemisenä, jolloin myös naisten sosiaaliset identiteetit

rakentuvat näiden toimintojen kautta. Huumeidenkäyttäjinä ja rikosten tekijöinä heidät tuotetaan
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yhtenäisenä ryhmänä, joka sivuuttaa näihin ryhmiin niputettujen yksilöllisyyden, heidän välisensä

erot sekä naisten ja äitien päihteidenkäyttöön ja rikosten tekemiseen liittyvän monimuotoisuuden.

Naisten sosiaalinen verkosto rakentuu lähes olemattomaksi ja melkeinpä yksinomaan heille

ongelmia tuottavaksi. Välit vanhempiin kuvataan pääosin riitaisiksi tai kokonaan katkenneiksi,

miessuhteet tiuhaan vaihtuviksi ja ongelmia aiheuttaviksi sekä lasten isät enemmänkin uhaksi kuin

voimavaraksi äidin ja lapsen suhteen koossapysymiselle. Uhkatekijänä näyttäytyy myös naisten

ystävä- ja kaveripiiri vanhoihin kuvioihin palaamisen houkutuksineen. Päihteidenkäytön, rikosten

tekemisen ja riittämättömän äitiyden sekä naisten lähiverkoston puutteiden kuvausten perusteella

syntyy käsitys, että ne koskevat kaikkia lastensa kanssa vankilassa olevia naisia. Rikollisuus

elämäntapana ja rikolliseen alakulttuuriin kuuluminen tuotetaan sen sijaan koskevaksi vain niitä,

jotka ovat olleet useita kertoja vankilassa. Heille vankila on tuttu paikka ja elämää rytmittää vuoroin

vankilassa, vuoroin siviilissä oleminen, joka kuvataan yhdeksi elämäntavaksi. Elämäntapa pitää

sisällään ajatuksen tietoisesta valinnasta, jolloin voi ajatella, ettei asiaintilaa välttämättä määritellä

lainkaan ongelmaksi tai asianosaisille ongelmia aiheuttavaksi ja näin puuttumista edellyttäväksi.

Huume- ja rikospuheen varjoon jää esimerkiksi naisten taloudellinen, koulutuksellinen ja

ammatillinen huono-osaisuus. Naisten toimijuus määrittyy negatiivisena ja ei-toivottuna ja siihen

liittyy toivottujen tai normaaleina pidettyjen ominaisuuksien tai resurssien puutteita. Huume- ja

rikoskuvioihin liittyvistä ongelmista näyttääkin rakentuvan naisten pysyviä ominaisuuksia, jolloin

heistä itsestään tulee ongelmia ja ihmisyys katoaa näkyvistä. Myös yhteiskunnallinen eriarvoisuus

ja laajempi yhteiskunnallinen kontekstointi ylipäätään jää tällöin sivuun.

Kun naisista puhutaan vankeina äiti-lapsiosastolla, tilan ja ominaisuuksien välisellä jatkumolla

tarkasteltuna pulmalliset tilanteet rakentuvat niinikään voittopuolisesti naisten ominaisuuksien ja

negatiivisesti värittyvän toiminnan kautta. Vaikka puheessa tulee jossain määrin esiin vankilan

fyysisten tilojen, olosuhteiden sekä institutionaalisten käytäntöjen äitiydelle aiheuttamia rajoituksia,

ne nähdään toissijaisina eikä niiden vaikutuksia vangeille juurikaan pohdita. Myös äidiksi

tulemiseen ja äitiyteen liittyvä fyysinen ja emotionaalinen kuormittavuus jää lähes kokonaan

näkymättömiin. Äitien hoito- ja huolenpitovastuun korostamista lapsistaan ja toisaalta

työntekijöiden valtaa rajoittaa äitien toimintaa ei puheessa muuten problematisoida, mutta se tulee

esiin luvussa 5.2.3 olevissa aineisto-otteissa, joissa kuvataan vankilan erityisyyttä ja äidin

toimijuuden ehtoja lapsen sairastuessa.
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Naisten kategorisointi vedättäjiksi ja oman edun tavoittelijoiksi rakentuu tulkintani mukaan

erontekona myyttiseen ihanneäidin konstruktioon. Kategoriaan kuuluvien vankiäitien kuvataan

käyttävän lapsiaan eri tavoin hyväkseen omien itsekkäiden päämääriensä ja etujensa ajamiseksi.

Lapsilla on heille ainoastaan välinearvo ja naiset kuvataan kylmiksi, laskelmoiviksi ja lasten

tarpeista piittaamattomiksi. Vaaralliseksi oman edun tavoittelija –kategorian tekee se, että kaikki

äiti-lapsiosastolla lastensa kanssa olevat naiset ovat potentiaalisia vedättäjiä ja mikä tahansa naisten

toiminta voidaan tulkita epäilyttäväksi tämän kategorian kautta. Tällöin esimerkiksi lapsen

sairastumisesta kertominen henkilökunnalle voidaan nähdä oman edun tavoitteluna, jolloin äitiä ei

uskota eikä hänen avunpyyntöään oteta vakavasti. Seuraukset voivat olla lapsen ja äidin kannalta

vakavat.

Lapsen myötä jaloilleen nousevien äitien kategoriassa lapsen syntymä vankilassa ollessa kuvataan

naiselle pysäyttävänä tekijänä, jonka myötä äidin ja lapsen elämä voi saada uuden suunnan.

Kuvauksissa on elementtejä kulttuurisesta mallitarinasta, jossa tarinan sankari selviytyy

”vaikeuksien kautta voittoon” eli tässä tapauksessa rikosten ja päihteiden värittämästä elämästä

äitiyden kautta hyväksi, vastuunsa kantavaksi äidiksi ja yhteiskuntakelpoiseksi kansalaiseksi.

6. VANKILAN ÄITI-LAPSIOSASTOJEN INSTITUTIONAALISIA KÄYTÄNTÖJÄ
MÄÄRITTÄVÄT KESKEISET PUHETAVAT

Kun edellisessä luvussa keskityin analysoimaan aineistossa esiintyviä vallitsevia vankiäiteihin

liittettyjä kategorioita, kategorisoinnin tapoja ja niiden seurauksellisuutta, siirrän nyt painopistettäni

institutionaalisten puhekäytäntöjen tarkasteluun. Käyttämällä kieltä eri tavoin vankilan työntekijät

pyrkivät erilaisiin päämääriin (Eskola & Suoranta 1998, 141) ja samalla tuottavat ja uusintavat äiti-

lapsiosastojen institutionaalista tilaa, tehtäviä ja niissä toimivia ihmisiä toisistaan poikkeavilla,

keskenään kilpailevilla tavoilla. Puheessa ovat läsnä sekä äiti-lapsiosastojen että yksittäisten

työntekijöiden yhteiskunnalliset ja institutionaaliset asemat ja tehtävät (Vanhala 2005, 94), jotka

kiinnittyvät tiiviisti siihen, millaisiksi lastensa kanssa vankilassa olevat naiset ja heihin liitetyt

ongelmat puheessa määrittyvät. Riippumatta siitä, tiedostavatko työntekijät oman (puhe)toimintansa

taustalla olevia ideologioita, lähtökohtia ja funktioita, ne ovat muovaamassa sekä heidän

työskentelyään että sitä paikallista kulttuuria, josta käsin lastensa kanssa vankilassa olevia naisia

kuvataan. Tämän vuoksi on tärkeää tuoda institutionaalisia puhetapoja näkyviksi. Eri puhetavat

havainnollistavat ja tuovat esiin äiti-lapsiosaston erilaisia paikallisesti rakentuvia institutionaalisia

todellisuuksia. Toisistaan poikkeavia puhetapoja käyttämällä voidaan siis määritellä esimerkiksi
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äiti-lapsiosaston tehtäviä, toimintaa ja tavoitteita eri tavoin, jolloin myös vankilan työntekijöille ja

vankiäideille voi avautua erilaisia institutionaalisia asemia. Puhetapoja tutkimalla tarkoitukseni on

osoittaa, miten organisaatiolle määrittyvät tehtävät, lastensa kanssa vankilassa olevien naisten

kategorisointi ja heihin liitetyt ongelmamääritykset muokataan eri puhetavoissa yhteensopiviksi

(Jokinen ym. 1995, 17-19). Tämän tekee erityisen mielenkiintoiseksi se, että äiti-lapsiosastoilla ei

ole virallisia, muista vankilaosastoista poikkeavia tehtävänmäärityksiä. Samalla on siis mahdollista

tuoda näkyviksi sekä virallisia että epävirallisia äiti-lapsiosastojen toiminnan tavoitteita.

Aineistosta paikallistamieni neljän vallitsevan puhetavan rakentamista voisi kuvailla palapelin

kokoamiseksi pienistä paloista. Ne eivät siis esiinny aineistossa selkeärajaisina, vaan ovat

muokkautuneet analyysin tuloksena tässä luvussa esittelemieni kaltaisiksi. Puhetavat ovat yhtäältä

toisiinsa limittyviä ja toisaalta monilta osin keskenään ristiriitaisia, kuten puhetavat yleensäkin.

Olen nimennyt ne keskeisten sisältöjensä mukaisesti paternalistiseksi, kuntoutus-, antaa mennä –

sekä maallikkopuhetavaksi. Puhetavoista kolme ensimmäistä on selkeästi vankilan

institutionaaliseen kontekstiin kiinnittyvää ja puhetta tuotetaan vankilan työntekijöiden

ammatillisista asemista käsin. Maallikkopuheessa sen sijaan painottuu puheen tuottaminen omasta

”siviiliminästä” lähtevänä ja puhetapa on muita heikompi, vaikkakin puhekokonaisuudesta selkeästi

tunnistettavissa. Esittelen puhetavat mainitsemassani järjestyksessä ja esitän niistä luvun lopussa

lyhyen yhteenvedon.

6.1 Paternalistinen puhetapa

Paternalistinen puhe pohjautuu äiti-lapsiosastojen sääntöjen ja päiväjärjestyksen noudattamiselle ja

luo näin vankilan virallista tilaa. Paternalistiselle puhetavalle on ominaista holhoavuus, joka tuottaa

korostuneen subjekti-objekti –suhteen työntekijän ja vankiäidin välille. Puheessa ovat läsnä sekä

tuen että kontrollin elementit, joskin painotukset niiden välillä vaihtelevat. Puhe voi olla

hyväntahtoista ja hyvää tarkoittavaa, jolloin ylhäältä päin tuleva vankiäidin toimintaan puuttuminen

ohjaamalla, ojentamalla ja opastamalla vertautuu välittämiseen ja puuttumatta jättäminen taas

välinpitämättömyyteen. Paternalistinen hoiva kohdistetaan vajaakykyiseksi kuvattuun vankiäitiin,

joka ei näytä ymmärtävän omaa ja/tai lapsensa parasta. Kontrollipainotteisesta paternalistisesta

puheesta hyväntahtoisuuden elementti sen sijaan puuttuu. Painotuksesta riippumatta paternalistinen

puhetapa tuottaa vankiäidin ymmärtämättömäksi, avuttomaksi ja kyvyttömäksi esimerkiksi

hoitamaan lastaan tai noudattamaan vankilan sääntöjä. Niinpä heille onkin jatkuvasti toistettava

samoja neuvoja ja ohjeita.
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Täs oli justiin…tän yhen (vankiäidin/tv) kanssa, että ku sä aina mulle sanot joka
asiasta. Mä sanoin, että kuule, mä voisin sut jättää ihan oman onnes nojaan, mutta
sillon mä en susta välittäis yhtään. Että ei se oo pahalla, jos mä sanon sulle joistakin
asioista, että tätä täytys vähä kohentaa ja näin. Kyllä mä koitan kauheen olla
sellanen, että mä niitä ohjaan ja ojennan ja opastan, mutta ku joskus tuntuu, että ku
aina samoista jutuista monta kertaa. Sit mä joskus päätän, että mä en sano, mut sitten
mä en taas voi niinkään olla, koska se on mun työtä kuiteskin. Että mä huolehdin, että
kaikki toimii ja pelaa ja ne tekee sen, mitä tuola mustaa valkosella on.

Työntekijä tuottaa itselleen paitsi tukijan ja kontrolloijan, myös vastuullisen ammattilaisen

identiteettiä. Työntekijän tavoitteeksi rakentuu vankiäidin sopeuttaminen äiti-lapsiosaston sääntöjä

ja käytäntöjä noudattavaksi institutionaaliseksi toimijaksi, ”hyväksi vankiäidiksi”. Vankilaosastojen

sääntöjen ja päiväjärjestyksen noudattamiseen (tai noudattamatta jättämiseen) liittyvät asiat ovatkin

paternalistisen puheen keskeistä sisältöä. Kyvyllä noudattaa sääntöjä ja päiväjärjestystä nähdään

myös olevan yhteys siihen, miten äiti tulee siviilissä selviämään lapsenhoidon rutiineista. Puheessa

toistuvat maininnat esimerkiksi lasten ulkoilun, ruokailun, lastenhoidon sekä siisteyden puutteista.

Jokapäiväisistä, arkisista asioista voi vankilakontekstissa tulla myös korostuneen merkityksellisiä:

”Ne tuntuu aika pieniltä, mitättömiltä asioilta monestakin, mutta kyllä ne korostuu jotenkin täällä

sitten. Ku tääl on aikaa.”

Kun lapsen etua ajetaan ja nostetaan esiin paternalistisen puheen avulla, rakentuu vankiäidistä

samalla kuva käsitys- ja toimintakyvyltään vajavaisena persoonana, joka ei toistuvista yrityksistä

huolimatta ymmärrä lapsensa parasta. Riittämättömän lastenhoidon vuoksi ”niit kieltoja ja näitä

joudutaan tekemään ja sit ei kuitenkaa saa läpi sitä ajatusta, et miks.”

H: Miten sitte ne äidit, jotka näitten muutosten (päiväjärjestykseen liittyvien/tv)
aikana oli täällä, niin suhtautu?

TT: Hyvin vastentahtosesti, joka on tietyl tapaa minusta yllättävää. (…) Jokunen ehkä
vähän ymmärsi ja oivalsi, että sanoivat, ku ite olivat valittaneet, et ku ton kakara
huutaa päivät pitkät, mun lapsi ei saa nukkua, niin sitten kun tarjottiin, et nyt on
päiväuni ja hiljasuus, niin et eiks se oo hyvä asia, niin hetken aikaa saatto joku
myöntää, et joo ihan hyvä. Mut esimerkiks tutustumalla tohon Mervi, kuka se teki tän
tämmösen amk-tutkielman, niin siinäkin, kun lukee äitien kommentin, kaikki on vaan
nähty jotenkin semmosena, et kontrollia ja kiristystä ja heidän elämää tehdään
vaikeeksi. Eivät pysty näkeen sitä lapsen asemaa eikä sitä, että lapselle olisi rytmi
hyvästä. Ja kaikki mitä me sanotaan (…) niin se ikään kuin koetaan, että me ollaan
ikäviä virkamiehiä, jotka vaan halutaan tehdä heidän elämäänsä vähän vaikeeks.
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Vankilakontekstissa työntekijän ja vankiäidin välillä on jo lähtökohtaisesti valtasuhde.

Paternalistisessa puheessa se on kuitenkin korostuneesti läsnä. Kun vankiäideille esimerkiksi

tarjotaan lasten edulla perusteltua päiväuniaikaa, he eivät koe tätä arkipäivää helpottavana

muutoksena, vaan pakkona, jota kaikkien on noudatettava. Tulkintani mukaan ylhäältä päin tulevat

säännöt ja määräykset herättävät vankiäideissä vastustusta ja ne koetaan kielteisinä kontrolli- ja

rankaisutoimenpiteinä, koska niihin ei ole viimekädessä mitään mahdollisuutta vaikuttaa. Kirsi

Juhila (2006, 173) kirjoittaa sosiaalityöhön liittyen huolenpidon vallasta, joka voi olla läsnä silloin,

kun huolenpidon kohteella ei ole vaihtoehtoja. Se voi ilmetä selväpiirteisenä kontrollina tai

kätketympänä paremmin tietämisenä, jolloin työntekijä ajattelee toimivansa ihmisen parhaaksi.

Paternalistisessa puheessa tämänkaltainen huolenpidon valta näyttää olevan läsnä. Vankilan

työntekijä on institutionaalisen valta-asemansa myötä paremmin tietäjä, jonka hallussa on oikea

tieto siitä, miten vankiäidin tulee missäkin tilanteessa toimia. Tämä koskee yhtä lailla lapsen

nukuttamista tiettyyn aikaan kuin esimerkiksi lapsen terveydentilan arviointia. Paternalistinen puhe

sisältää myös moraalisia kannanottoja siitä, millainen äitiys on oikeanlaista ja hyväksyttävää, ja

toisaalta mikä ei sitä ole. Tällöin esimerkiksi lapselle itse valmistettu ruoka määrittyy toivottuun,

Pilttipurkin lämmittäminen mikrossa taas ei-toivottuun äitiyteen kuuluvaksi.

Yhtäältä puhetapaa tuottaa ja ylläpitää työntekijöiden valta- ja ammatillinen auktoriteettiasema

vankiäiteihin nähden ja vankiäitien riippuvuus työntekijöistä vankilan käytännöissä. Toisaalta

paternalistinen puhetapa legitimoi paitsi vankilan kontrolli- ja valvontatehtävää, myös vankiäitien

erityisen ohjauksen ja tuen tarvetta äitinä olemiseen liittyvissä kysymyksissä. Kun vankiäidit

tuotetaan käsitys- ja toimintakyvyltään vajavaisina isoina lapsina, heidän kanssaan tehtävän työn

vaativuus korostuu. Näin legitimoidaan samalla myös Vanajan vankilan äiti-lapsiosaston

erityistyöntekijän tarvetta.

6.2 Kuntoutuspuhetapa

Kuntoutuspuheella tavoitellaan vankiäitien sosiaalisiin ongelmiin puuttumista ja sen myötä vankila-

aikaa pidemmälle kantavaa muutosta äitien ja lasten elämässä. Vankiäiti, hänen asioidensa

hoitaminen ja valmiuksiensa parantaminen suhteessa lapseen kuvataan tässä puhetavassa ytimeksi,

johon panostamalla positiivinen muutos voisi olla mahdollinen.

Siitähän tulee aika iso ongelma sit jos äidillä on pitkä tuomio, ja lapselle tulee sitä
aikaa olla meillä. Sittehän siinä lähetään näihin keinotekosiin ratkasuihin, että
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lähetään viemään niitä päivähoitoon ja kirkon kerhoon. (…) Mutta ei se edelleenkään
sitä muuta mikskään mitkä sen äidin valmiudet on sen lapsen kanssa elää jatkossa. Et
se on se pointti mitä mä haluaisin nimenomaan. Me voidaan tehdä mitä vaan,
voidaanhan me perustaa tänne vaikka oma lastentarha, mut se mainthing on se äiti. Et
se jollaki tavalla tulis hoidettua, sen asiat jotenkin.

Kuntoutuspuheessa perätään myös äitien ja lasten yksilöllisten tilanteiden parempaa huomioon

ottamista. Tämän toteuttamiseksi kaavaillaan esimerkiksi moniammatillista alkukartoitusta, jossa

selvitettäisiin äitien kanssa heidän kokonaistilannettaan ja sitä, miten äitiys on kullakin hallinnassa.

Myös vapauteen valmistautumista pidetään kuntoutuspuheessa tärkeänä. Se voi sisältää muun

muassa äidin kanssa toteutettavaa eri viranomaistahojen yhteistyötä tuomion aikana sekä erilaisten

tukitoimien (päihdekuntoutus, lastensuojelu yms.) hakemista siviilistä vapautumisen jälkeiselle

ajalle, ”siltaamista siviiliin”.

Niinikään kuntoutuspuheessa harmitellaan äiti-lapsiosastoille suunnattujen resurssien niukkuutta ja

suoranaista puuttumista. Vanajalla äidit ja lapset joutuivat olemaan haastatteluajankohdan

käytännön mukaisesti vankilaosastolla keskenään ilman arjen tukea. Vankilan mekanismit eivät

myöskään anna äideille mahdollisuutta erilaisiin tukitoimenpiteisiin, kuten suuttumuksen hallinta-

tai päihdekursseille osallistumiseen. Kuntoutuspuheessa tätä muiden vankien oikeutta perätään

myös äiti-lapsiosaston vangeille ja sitä perustellaan äitien omalla halulla osallistua sekä lasten

edulla. Vankiäitien halu kuntouttaville kursseille osallistumiseen jää kuitenkin toissijaiseksi

vankilan institutionaaliselle käytännölle, jonka mukaan jokainen hoitaa lapsensa itse.

Se mua on harmittanu koko ajan, että jotenkin, äiti-lapsille ei mitään. Kun ne on
tuolla vaan. Ne tarttis! Nimenomaan, ne tarttis, koska niil on vielä lapset. Ja jos ne
elää niitten lasten kanssa, niin niitä pitäs auttaa. Nimenomaan. Et onhan täällä
kaikilla vangeilla lapsia, mutta se että kun ne lapset on täällä äitiensä mukana. Ne
ovat juuri syntyneitä tai ne on isompia tai muuta niin mun mielestä niil ois oikeus
saada tukitoimenpiteitä, koska niil ois halua esimerkiks suuttumuksen hallintaan.
Taikka päihdekurssille, niillä ois halua. Jos meillä ois toisenlaiset mekanismit täyttää
niitä toiveita, niin se olis jotain sellast oikeeta. Kun me tarjotaan niitä muillekin.

Kuntoutuspuheelle on ominaista äiti-lapsiyhdistelmän kuvaaminen erityisenä siten, että sen tulisi

haastaa myös vankilaorganisaatiossa erityisten, totutusta poikkeavien ratkaisujen etsimiseen.

Myöskään ongelmien ei nähdä kumpuavan yksinomaan äitien patologisista ominaisuuksista, vaan

esimerkiksi vankilan ankaruudesta, jännittyneestä ilmapiiristä ja näiden vankiäideille aiheuttamasta

stressistä. Niinpä kuntoutuspuheessa lähdetäänkin usein hakemaan nykykäytännöstä poikkeavia
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ratkaisumalleja siitä, millainen tapa suorittaa tuomiota olisi äitien ja lasten tulevaisuuden kannalta

rakentavin. Kuntoutuspuheessa äitien ja lasten etua ei myöskään välttämättä nähdä toisilleen

vastakkaisina.

(…)Vankila on vankila, tää on ankara paikka, tääl on ikäviä asioita, tääl on ilmapiiri
usein hyvin jännittyny, monenlaista. Niin mitä se stressitekijä suhteessa siihen äitiin ja
sitten siitä suhteessa lapseen, niin mitä se tekee. En mä tiedä tavotetaankokaan sitä,
mutta uskaltaisko sitä myös ajatella, (…) että tää on aikuisille luotu paikka,
rangaistuslaitos. Ja siihen lapsen nivominen ja sitte alkaa puhuu lapsen
kasvuympäristöstä, niin se on niinku tosi eri asia. Et oisko ihan uudestaan mietittävä,
minkälainen äiti-lapsiosaston itse asiassa pitäis olla. Missä sen pitäis olla ja miten
kaukana muista vangeista jne. Ja nyt kun tulee uusia muotoja, kaiken maailman
koevapauksia ja niitä, et voisko äiditkin olla jossain muualla ku itse asias vankilassa.
Jos niiden täytyy suorittaa tuomioo ja niillä on se lapsi, niin miksei niitä voi saada
jonnekin tavallisempaan ympäristöön ja sit niit valvottais näillä kaikennäkösillä
keinoilla ja niil ois tiivis, tiukka tuki ja ohjaus ja kontrolli.

Kuntoutuspuheessa äitiyden ei nähdä heräävän välttämättä itsestään tai olevan sisäsyntyistä.

Puhetapaan sisältyy ajatus siitä, että äitiyteen voi kasvaa sekä näkemys äitiyden muuttuvasta

luonteesta. Näin ollen äitiyden tunteiden herättämiseen tulisi antaa apua ja tukea sitä tarvitseville.

”Jos äitiys on hukassa, jos sust ei koskaan tule äitiä muuta ku sen verran että sä oot nainen ja sä

synnytät, mut sust ei tuu äitiä sillä lailla et sul ei herää niitä tuntemuksia, niin siihen pitäs olla

jotakin apuvärkkejä. Näin mä ajattelen.”

Sosiaalityön näkökulmasta pidän kuntoutuspuheen tärkeimpänä elementtinä muutoksen

mahdollisuuden esiin nousemista. Kuntoutuspuheessa vankiäitejä ei välttämättä sementoida

tietynlaisiksi, eikä vankilajärjestelmän kyvyttömyyttä vastata heidän ongelmiinsa nähdä

ensisijaisesti vankiäitien vaan järjestelmän ongelmana. Nimensä mukaisesti kuntoutuspuheella

legitimoidaan vankilan kuntoutustehtävää. Sen avulla pyritään myös muuttamaan vankilan

olosuhteita ja/tai institutionaalisia käytäntöjä siten, että vankiäideille ja sen myötä heidän lapsilleen

olisi mahdollista tarjota vankeusaikana välineitä muuttaa elämäänsä parempaan suuntaan myös

siviiliin siirtymisen jälkeen. Kuntoutuspuheen funktiona onkin selvästi myös uusintarikollisuuden

ennaltaehkäiseminen ja estäminen.

Kuntoutuspuheen sisällä on kuitenkin eroavuutta sen suhteen, katsotaanko muutospotentiaalin

koskevan kaikkia vankiäitejä vai ainoastaan osaa heistä. Osa kuntoutuspuheesta onkin sellaista,

jossa muutoksen nähdään olevan mahdollinen vain tiettyihin kategorioihin kuuluville äideille. Näitä



77

ovat nuoret äidit, ensisynnyttäjät ja päihderiippuvuudesta eroon pyrkivät sekä kerran rikoksen tielle

erehtyneet. Äitiyden tukemista ja kuntoutusta ansaitsevat myös aidot äidit, joiden motiivit lastensa

vankilaan mukaan ottamisen suhteen ovat pyyteettömiä. Aidot äidit olisikin kyettävä seulomaan

vedättäjistä, joille oma etu on lapsen etua tärkeämpää. Seuraavassa aineistokatkelmassa vankilaan

joutuminen tuotetaan tilanteena, joka on periaatteessa mahdollinen jokaiselle tietyissä olosuhteissa.

Sotkuun menneeseen elämäänsä ihminen tarvitsee apua ja tukea, mikäli kantavia elementtejä

katsotaan äiti-lapsisuhteessa sekä lapsen että äidin kannalta olevan olemassa. Eronteko tuotetaan

tilapäisesti asiansa sotkeneiden ja jo aiemmin vanhemmuuteen kykenemättömiksi todettujen,

lastensa sijoituksia kokeneiden äitien kesken.

Joidenki kohalla täällä katottuna tuntuu siltä (että vankila-aika on tekohengitystä/tv)
ja tietenki se et joskus aika monelta kuulee et on jo ollu paljon sijotettuja lapsia jo
ennen, et ei o kyenny vanhemmuuteen ennenkään. Sit tullaan taas yhelle kierrokselle
tänne. Niin miettii sitä mielekkyyttä, mutta sitten taas siinä joissain ihan sellasissa,
kun elämä on niin, tääl vankilas sen näkee, että jokaisen elämä voi mennä jossain
kohtaa niin hiton sotkuun. Ja että siitä voi selvitä, niin ihminen tarvii tukee ja jos
siihen liittyy se, että siihen on syntyny pieni ihminen, niin kyllä jotenkin, jos siinä on
niitä kantavia elementtejä, niin ois se nyt jotenkin kohtuullista, että senkin kanssa
elettäis meiän tapasessa valtiossa, jossa nyt tuetaan kaikenlaisissa tilanteissa olevia
ihmisiä, niin se tuntuu niinku oikeelta, mutta minusta meidän pitäs paljon paremmin
pystyä huomaamaan, mikä on totta ja oikeeta, mikä on vedätystä ja aivan falskia
puuhaa. Ja nimenomaan silloin siinä toteutuis mun mielestä se lapsenki etu. Eli et
sillon, ku se lapselle todella se suhde äitiin on tärkeä, kantava, hyvä asia ja se on sille
äidille sitä myös, niin meidän olisi syytä olla olemassa ja antaa apua, tukea ja neuvoa
ja ohjata elämässä eteenpäin. Ja toivoa, että ei tarvi ikinä enää nähdä. Ja sitten,
mutta täältä olisi minusta iso joukko äitejä, joiden suhteen varmaan sen lapsen
kannalta olis parempi tehdä jotain muuta. Mä luulen näin, tää on mun arvio, mutta,
tai arvaus, se on arvaus, eikä arvio, nimenomaan.

Tulkintani mukaan äiti-lapsiosastojen tehtäväksi määrittyy yllä olevan kaltaisessa

kuntoutuspuheessa niiden vankiäitien psykososiaalinen kuntouttaminen, joiden katsotaan sitä

edellytystensä ja motiiviensa perusteella ansaitsevan ja joiden uskotaan siitä hyötyvän.

Kuntoutuspuheen avulla voidaan siis myös pyrkiä määrittelemään äiti-lapsiosastojen vankien

”asiakkuutta” ja rajaamaan siitä pois tietynlaisiksi tai tiettyihin kategorioihin kuuluviksi miellettyjä

vankiäitejä.

Merkillepantavaa on, että kuntoutuspuhetta tuotetaan pääsääntöisesti konditionaalissa. Puhutaan

ensisijaisesti asioista, joiden pitäisi olla toisin ja visioidaan esimerkiksi muutoksia äiti-

lapsiosastojen institutionaalisiin käytäntöihin. Tämä tekee kuntoutuspuheesta ideaalipuhetta ja
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todentaa osaltaan äiti-lapsiosastojen vankiäideille suunnatun kuntoutuksen puutetta ja

kuntoutustehtävän valvonta- ja kontrollitehtäville alisteista asemaa.

6.3 Antaa mennä –puhetapa

Antaa mennä –puheella pyritään tuottamaan äiti-lapsiosastojen käytännöt tarkoituksenmukaisina ja

säilyttämään tilanne nykyisellään. Puhetapaan sisältyy ajatus siitä, että vaikka vankilaosastojen

olosuhteissa ja käytännöissä olisikin puutteensa, vankilassa lapset ja äidit elävät parasta aikaansa

verrattuna siviiliin, joka äidin moninaisten ongelmien sekä päihde- ja rikoskuvioihin kietoutuvan

elämäntavan vuoksi koetaan suurena huolenaiheena erityisesti lasten edun toteutumisen kannalta.

Antaa mennä –puheessa äiti-lapsiosastot vertautuvat myös siviiliolojen ja muiden vankilaosastojen

fyysisiin tiloihin. Tiloja pidetään riittävinä, jopa hyvinä ja ihanteellisinakin, kun niitä verrataan

vankilan muihin naisosastoihin tai mielikuviin äitien ja lasten siviilielämän tiloista ja kaikkinaisesta

kaoottisuudesta.

Näillä harvoilla, jotka nyt tänne joutuu tämmösien äitien tuomana, niin niillä on
ainakin hyvä olla ensimmäiset kuukaudet, vuodet. Et se on ainakin turvattu, joka vois
olla, että se ei tuolla puolella (siviilissä/tv) edes olis mahdollista. Ja kyllä niillä
äideilläkin hyvä olla täällä on, että harvoin ne on valittaneet. Että onhan se tietysti
vapaus riistetty, mutta siis… paikkana täähän on hyvä paikka lapsille, jos sä vertaat
tuonne kerroksillekin. Siel on kolkytä naista laidasta laitaan. Tää on kyllä aivan
ihanteellisena paikkana, niinku ne on monet sanoneetkin kyllä.

Yllä olevassa otteessa äiti-lapsiosaston ihanteellisuus korostuu vankiäitien lausuntoihin viittaamalla:

”harvoin ne on valittaneet” ja  ”Tää on kyllä aivan ihanteellisena paikkana, niinku ne on monet

sanoneetkin kyllä.” Antaa mennä –puheessa ruoka, puhtaus ja lämpö yhdistettynä päihde- ja

rikoskierteen katkeamiseen ja säännölliseen elämänrytmiin nähdään jo riittävän kuntouttavina

verrattuna vankilaa edeltävään elämäntilanteeseen. Äiti-lapsiosastojen koetaan myös

mahdollistavan vankiäideille lapsen kanssa ja lapsen ehdoilla elämisen. Lisäksi osastojen roolia

perusturvallisuuden takaajana sekä äideille että lapsille korostetaan. Antaa mennä –puheessa äitien

lastenhoitovastuu ja siihen liittyvä vankilan tilojen antamien mahdollisuuksien hyödyntäminen ovat

korostuneesti esillä.
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H: Ni aatteleksä muuten, että se kahden vuoden ikäraja on hyvä, vai mitä sä siitä
ajattelet?
TT: Mun mielestä vois olla pitempäänkin, mutta se vaatii äidiltä, että se on sen lapsen
kanssa, koska se vaatii jo vähä enemmän, ku vaunuja ja rattaita se 2-vuotias. (…) Ei
mun mielestä nää puitteet oo huonot. Koska kun ne käy lomillakin ja jos on vielä
semmosia, että olis sukulaisia, jotka ottais lasta usein, niin en mä nää näissä
puitteissa, ei nää oo. Mutta tää, että sen lapsen kanssa oltais, käytäis ulkona ja.
Sillon, kun mä aikoinani tulin, näitä oli useampi näitä tämmösiä. Vajaa 2-vuotias oli,
oli yks jopa 3-vuotiaskin. Niin ei mun mielestä mitään sillee ollu, mutta ne oli ne äidit
niitten lasten kanssa niin kun kotonakin ollaan.

Tiloissa tai ympäristössä ei siis sinänsä nähdä olevan vikaa, vaan äitien kyvyttömyydessä oivaltaa,

mitä kaikkea vankilassa voisi lasten kanssa tehdä. Mikäli äidit olisivat vankilaosastoilla kuten

kotonakin ollaan ja tekisivät lastensa kanssa luonnollisina pidettyjä perusasioita, he pärjäisivät

ongelmitta. Puhetapaan liittyy myös menneiden vuosien muisteleminen aikoina, jolloin äidit olivat

nykypäivää sitoutuneempia lastensa hoitamiseen. Erityisesti viime vuosien ilmiöksi mainitut lasten

hoidon ja huolenpidon puutteet liitetään yhtäältä vankiäitien moniongelmaisuuden,

huumeidenkäytön kasvun ja uusavuttomuuden lisääntymiseen.

Justiin, ku tässä yhtenä päivänä puhuttiin, että kyllähän nää mahdollisuudet että, mul
on aina ykski äiti kirkkaana mielessä, jolla oli (…) tää äiti-lapsisuhde, vuorovaikutus,
semmoset oli ihan (…) ja hänellä oli äitiys hallussa ja ihan oikeena siinä persoonassa
niin, sillohan hän pärjäs täällä tosi hyvin pienen vauvansa kanssa. Se näki täällä
perhetapaamistiloissa muut lapset tuli tänne siviilistä ja he olivat siellä kun, tekivät
piparkakkuja ja siis, kaikkia ihan perusasioita luonnollisia. Kävi vauvan kanssa
lenkillä ja näytti puita ja viserrytti ja keinutti ja teki vaikka mitä eli että, tavallaan hän
oivalsi tämän talon sen semmosen jutun että mitä täälä voi. Mutta että sit kun tulee
äidit joilla on koko elämä niinku mmm, mitä tälle pitäs tehdä ja sitte nää
vuorovaikutussuhteet ei oo kunnossa niin, täähän ei oo kyllä tietysti semmosten
paikka. Mutta että, semmosten paikka olisi toisaalta sitte jos niil ei olisi tätä rikosta ja
tätä tuomioo niin kotona, niin kukapa heitä sielä kotonakaan sitten hoitaa.

Osassa antaa mennä –puheesta äitiys nähdään edellisen aineistokatkelman mukaisesti staattisena,

persoonassa olevana, tulkintani mukaan synnynnäisenä piirteenä. Mikäli tällainen luontainen äitiys

on hallussa, äidin ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde kunnossa ja äidin elämä jokseenkin

hallinnassa, äiti-lapsiosasto kuvataan äidille ja lapselle oikeaksi paikaksi. Päinvastaisessa tilanteessa

oleville äiti-lapsiosasto ei yhtäältä sovi, mutta toisaalta sopivuus oikeutetaan vertaamalla

vankilaosaston ja kodin olosuhteita keskenään. Mikäli äidit ja lapset olisivat kotona, ei heitä

sielläkään kukaan hoitaisi. Näin tulee legitimoiduksi haastatteluajankohdan tilanne eli heidän

pitämisensä Vanajan äiti-lapsiosastolla keskenään ilman arkitukea ja kuntoutuksen mahdollisuutta.
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Antaa mennä –puheessa vankilan tehtäväksi määrittyy vankiäitien rangaistusajan valvonta. Äiti-

lapsiosastot ovat olemassa pääasiallisesti äitien vankeuden suorittamista, eivät kuntouttamista

varten. Ne mahdollistavat äidille lapsen ottamisen mukaan vankilaan ja antavat lapselle

mahdollisuuden olla lähellä äitiä myös tuomion suorittamisen aikana. Vankilaan tullaan ja

vankilasta lähdetään. Erään haastateltavan sanoin: ”Kyllä me ne äidit ollaan ihan samallaisina

täältä pihalle pullautettu kun ne on tänne tullukin.”

6.4 Maallikkopuhetapa

Maallikkopuhe eroaa aiemmista puhetavoista siten, että puhetta ei tuoteta vankilan työntekijöinä

institutionaalisesta kontekstista käsin, vaan enemmänkin siviilihenkilöinä. Maallikkopuhe jakautuu

erontekopuheeseen, joka tuottaa vankiäidit poikkeavina toisina sekä yhteistä ihmisyyttä esiin

tuovaan puheeseen, jolloin heidät tuotetaan samanlaisina ihmisinä kuin muutkin. Erontekopuheella

korostetaan eroavuutta yhtäältä vankiäitien ja muiden ihmisten sekä toisaalta vankiäitien ja muiden

äitien välillä. Myös muut aineiston keskeiset puhetavat ovat eroa tuottavia, mutta tässä eronteko

ilmenee selkeästi ja kärjistyneesti puheena siitä, millaisia he ovat ja millaisia me olemme.

Maallikkopuheella tuotetaan normaaliutta ja poikkeavuutta ja se sisältää hyvinkin jyrkkää

vastakkainasettelua ”meidän” ja ”niiden” välillä. Haastatteluissa toistuu esimerkiksi tarina

vankiäitien ja lasten osallistumisesta loppiaisriehaan, jossa äitien kerrottiin erottuneen muista

ihmisistä silmiinpistävinä, outoina ja poikkeavina sekä lasten käsittelyn että ulkoisen olemuksensa

vuoksi. ”Että tulee sitä sellasta, että kyllähän he hirveesti on leimautunu vangeiks. Kuulin sitte

jälkeenpäin, että loppiaisriehassa kun olivat, niin kyl he se omanlaisensa porukka siel oli.”

Sen lisäksi, että vankiäidit kuvataan eri tavoin tavallisista äideistä poikkeaviksi, myös heidän

äitiyttään arvioidaan erityisen epäluuloisen katseen kautta. Seuraavassa aineisto-otteessa näkyy

puhujan itsensäkin tiedostama eronteko vankiäidin ja naapurinrouvan välillä. Naapurissa ulkona

nukkuva vauva nähdään äidin mahdollisuutena viettää hetki omaa aikaa, kun sama tilanne

vankilassa herättää syvää epäluuloa äidin motiiveja kohtaan. Vauvan nukkuminen ulkona

merkityksellistetään siis täysin eri tavoin kontekstista riippuen. Maallikkopuhetavan voikin osaltaan

nähdä tuottavan oman edun tavoittelija ja vedättäjä –kategoriaa.
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Nää äidit on niin kyllä taidokkaita et just tässä tänä aamuna puhuttiin siitä, että
yhdessä lapsessa, sanoin vain näin, että aina kun menen siellä käymään äiti-
lapsiosastolla niin, aina on vauva nukkumassa ja aina se sattuu olemaan nukkumassa
ja vaunuissa ja pois. Että yleensä jos se olis naapurin rouvan vauvasta kyse ni mä
ajattelisin että no, ihanaa että sillä onki nyt hetki aikaa. Mut että täällä rupee
miettimään sitä että, noinkohan se nyt nukkuu ihan vaan sitä ruususen unta ja hyvän
vauvan olon unta vai että, onko siinä joku muu syy.

Erontekoa tuotetaan myös vertaamalla omaa vanhemmuutta vankien äitiyteen ja olemiseen

vankilassa lastensa kanssa. Puheessa verrataan esimerkiksi äitien ulkoilua ja lastensa kanssa

leikkimistä omaan toimintaan ja päivärytmiin. Oma vanhemmuus säännöllisine lasten kanssa

ulkoiluineen ja päivärytmeineen tuotetaan normiksi, jolloin vankiäidit näyttäytyvät huonoina ja

itsekkäinä äiteinä, joille sinänsä hyödytön (ja normiäitiyteen kuulumaton?) pleikan pelaaminen ja

chattipalstan katsominen tuotetaan lapsen hyvinvointia tärkeämmäksi.

Että mä ainaki itse oon tottunu sillä tavalla, että kun lapsi syö puurot ja aamutoimet
on tehty, niin sitte lähetään ulos ja otetaan vähän happee ja iteki vähä liikutaan siinä.
Sit tullaan syömään ja sitte taas vähän aikaa ollaan siinä ja ehkä lähetään
uudestaanki. Ainaki meidän perheessä mennään ulos vielä ja sitte siitä nää normaalit
kuviot illasta eteenpäin. Mutta täällä tosi vähän vangit leikkii, äidit leikkii lasten kans
tossa talvisin ja kesäisin. Et se on melkein sillä tavalla, et nää pienet kääröt tuupataan
siitä ulko-ovesta vaan ulos ja äidit menee pelaan pleikkaa tai kattoon chattipalstaa
kolmoselta, onko tullu hyvii viestii. Et siinä se melkein se elämä on. Tietysti on niin
pieniä kääröt, että vaikee niitten kans on leikkii tuola ulkona, mut voihan tietysti
jotain, pulkassa vetämistä tai jotain tämmöstä. Ja äitiki vois liikkua samalla, ku
työntää, se rattaitten kaa ku painaa meneen tuola, niin tekis niilleki hyvää.

Maallikkopuhetavan sisällä on erontekopuheelle vastakkaisena löydettävissä vähäisessä määrin

puhetta, joka ilmaisee myös samuuden ja yhteisen ihmisyyden kokemista vankiäidin ja työntekijän

välillä. Tällöin raja ”meidän” ja ”niiden” välillä hälvenee tai häviää kokonaan ja ihmisyys astuu

ammattiroolin ”terveen epäluulon” edelle. Esimerkiksi omat äitinä olemisen kokemukset voivat

lisätä ymmärrystä vankiäitiä kohtaan ja omista kokemuksista voidaan ammentaa vaikkapa

lastenhoitoon liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Seuraavassa aineisto-otteessa työntekijä kertoo, miten

hän arvioi vankiäitien selviytymistä lastensa kanssa vankilassa ja vapautumisen jälkeen.

No jollain tavalla se varmaan et mitenkä ne tässä pärjää lastensa kanssa. Mitenkä ne
touhuu muuten. Mitenkä ne siinä, minkälaisia ihmisiä ne on. Siis tavallaan et miten ne
sun kans kommunikoi, minkälaisen käsityksen sä saat niistä. Koska ihmisiähän mekin
ollaan ja he ovat ihmisiä ja sillon jos me päästään, ollaan tämmöses
vuorovaikutuksessa ni, ei sil o mitää merkitystä oonks mä vartija tai oleksä vanki. Ei
sil o sillon ku me puhutaan näin.



82

Tulkitsen puhetta siten, että toinen toisensa kokeminen ihmisinä edellyttää vangin ja vartijan roolien

jonkinasteista sivuuttamista ja antautumista vuorovaikutukselliseen, aitoon kohtaamiseen.

Yhteenvetoa

Aineistosta oli paikallistettavissa edellä esittelemäni neljä keskeistä puhetapaa: paternalistinen,

kuntoutuksellinen, antaa mennä – sekä maallikkopuhetapa. Puhetavat ovat keskenään ristikkäisiä ja

esiintyvät aineistossa osin toisiinsa kietoutuneina kuten puhetavat yleensäkin, mutta jokainen niistä

tuo korostetusti esiin tiettyjä asioita. Paternalistiselle puhetavalle on ominaista joko

hyväntahtoisuuteen verhoutuva tai selkeän kontrollipainotteinen holhoavuus ja vankiäitien

tuottaminen käsitys- ja toimintakyvyltään vajavaisina toiminnan kohteina. Äiti-lapsiosastojen

sääntöjen ja päiväjärjestyksen noudattamiseen liittyvät asiat ovat puheen keskeistä sisältöä, jolloin

työntekijän tehtäväksi rakentuu vankiäidin sopeuttaminen vankilan sääntöjä ja käytäntöjä

noudattavaksi ”hyväksi vankiäidiksi”. Paternalistisella puhetavalla rakennetaankin äiti-

lapsiosastojen virallista tilaa. Puhetavalla oikeutetaan paitsi vankilan kontrolli- ja valvontatehtävää,

myös vankiäitien erityisen ohjauksen ja tuen tarvetta äitinä olemiseen liittyvissä kysymyksissä. Kun

vankiäidit esitetään pysyvästi vajaakykyisinä, heidät tuotetaan samalla myös äitiyteen

kykenemättöminä. Paternalistisen puhetavan ihmiskuvaa leimaa pysyvyys.

Kuntoutuspuhetapa tuottaa vankiäidit muista puhetavoista poiketen toimijoina ja muutokseen

kykenevinä. Vankiäitejä ei nähdä pysyvästi tietynlaisina, eikä vankilajärjestelmän puutteita vastata

heidän tarpeisiinsa nähdä pelkästään yksilökohtaisina, vaan myös järjestelmän ongelmina. Äitien ja

lasten tilanteet nähdään pääosin yksilöllisinä ja äitiys muuttuvana sekä vankila-aika positiivisen

muutoksen mahdollistajana, mikäli kuntoutuksen tärkeys huomioitaisiin ja sitä resursoitaisiin. Äidin

ja lapsen etua ei myöskään tuoteta lähtökohtaisesti toisilleen vastakkaisina, vaan puhetavan taustalla

on näkemys lasten auttamisesta äitejä auttamalla ja tukemalla. Puhetavalla legitimoidaan nimensä

mukaisesti vankilan kuntoutustehtävää ja pyritään myös naisten uusintarikollisuuden

ennaltaehkäisyyn. Merkillepantavaa on, että kuntoutuspuhetta tuotetaan konditionaalissa, mikä

tekee siitä ideaalipuhetta ja osoittaa kuntoutustehtävän toteutumista äiti-lapsiosastoilla pitkälti

mielikuvina siitä, millaiset institutionaaliset käytännöt voisivat olla lasten ja äitien kannalta

toimivia. On myös huomattava, että kuntoutuksellisen puhetavan sisällä on eroavuutta sen suhteen,

katsotaanko muutospotentiaalin koskevan kaikkia vankiäitejä vai ainoastaan osaa heistä. Tällöin
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eroa tehdään kuntoutusta ansaitseviksi ja ansaitsemattomiksi katsottujen välillä. Pääosin

kuntoutuksellisen puhetavan ihmiskuvalle on kuitenkin ominaista muuttuvuus ja eräänlainen

yleisinhimillisyys.

Antaa mennä –puhetavalle on leimallista vankiäitien vastuun korostaminen lapsistaan vankila-

aikana. Äiti-lapsiosastojen olemassaoloa ja niiden mahdollistamaa lapsen ottamista mukaan

vankilaan pidetään jo itsessään riittävän kuntouttavina, eikä käytäntöjen muutoksia nähdä

tarpeellisina. Tiloja pidetään jopa ihanteellisina, kun niitä verrataan muihin vankilan naisosastoihin

sekä mielikuviin naisten siviilielämän tiloista sekä päihde- ja rikoskulttuurin värittämästä

kaoottisuudesta. Näin ollen äiti-lapsiosastojen roolia äitien ja lasten perusturvallisuuden ja

perustarpeiden takaajina korostetaan. Vankila nähdään lapsen ehdoilla elämisen mahdollistajana ja

äitiys pääosin naisten staattisena ja luontaisena ominaisuutena, johon kykyä joko on tai ei ole.

Mikäli äiti ei pärjää vankilassa lapsensa kanssa, vika on äidissä ja tämän ominaisuuksissa. Antaa

mennä –puheessa vankilan tehtäväksi määrittyy vankiäitien rangaistusajan valvonta. Vankilaan

tullaan ja vankilasta lähdetään. Pysyvyys on tunnusomaista puhetavan ihmiskuvalle.

Maallikkopuhetapa esiintyy aineistossa muita puhetapoja heikompana ja eroaa edellisistä

puhetavoista myös siten, ettei se ole institutionaalisen kontekstin kautta tuotettua. Työntekijät eivät

siis puhu vankilan työntekijöinä, vaan enemmänkin siviilihenkilöinä. Maallikkopuhetapa jakautuu

erontekopuheeseen ja yhteistä ihmisyyttä korostavaan puhetapaan. Erontekopuheeseen sisältyy

voimakasta erontekoa puhujienkin edustamien ”tavallisten” ihmisten ja vankiäitien sekä vankiäitien

ja muiden äitien välillä. Vankiäidit vertautuvat esimerkiksi naapurin rouvaan tai heidän äitiyttään

verrataan omaan vanhemmuuteen, jolloin heidän toimintansa näyttäytyy epäilyttävänä tai

normiäitiydestä poikkeavana. Puhuja asettaa siis itsensä keskiöön, josta käsin tuottaa poikkeavuutta

ja marginaalisuutta. Erontekopuheelle vastakkaisena aineistosta löytyy vähäisessä määrin puhetta,

joka ilmaisee samuuden ja yhteisen ihmisyyden kokemista vankiäidin ja työntekijän välillä. Tällöin

esimerkiksi omat äitiyden kokemukset voivat lisätä ymmärrystä vankiäitiä kohtaan. Toinen toisensa

kokeminen samanarvoisina ihmisinä näyttää vaativan vanki- ja työntekijäroolin sivuuttamista,

jolloin aito vuorovaikutuksellinen kohtaaminen mahdollistuu.

Puhetavat tuottavat lastensa kanssa vankilassa oleville naisille erilaisia äitiyden toteuttamisen tiloja.

Paternalistisen puhetavan virallinen tila rakentuu formaaleille säännöille ja määräyksille, joiden

avulla tilaa ja äitinä olemista jatkuvasti ulkoa- ja ylhäältäpäin kontrolloidaan. Päiväjärjestystä,

osastojen sääntöjä ja esimerkiksi äiti-lapsisuhdetta tukemaan tarkoitettua ryhmätoimintaa on luotu
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pitkälti lapsia ajatellen. Ei kuitenkaan mitä tahansa lapsia, vaan erityisen suojelun tarpeessa olevia

lapsia, mikä pitää sisällään myös lapsestaan huolehtimaan kyvyttömän äidin kategorian.

Paternalistisen puhetavan tila on paitsi äitiyden kontrolloinnin ja arvioinnin tilaa, myös

potentiaalisen lasten kaltoinkohtelun ja riittämättömän äidinhoivan tilaa. Antaa mennä –puhetavassa

äiti-lapsiosastojen tilat taas nähdään perusturvallisuuden tuojina ja ihanteellisina paikkoina muihin

vankilaosastoihin ja naisten siviilielämän kaoottisuudesta luotuihin mielikuviin verrattuna. Ne

mahdollistavat äidille lapsen ehdoilla elämisen ja lapselle mahdollisuuden olla vankeusaikana äitiä

lähellä, jolloin vankila-aika tuotetaan lapsen elämän parhaaksi ajaksi (myös Enroos ym. 2006, 60,

73). Antaa mennä –puhetavassa on paljon samaa kuin Anneli Pohjolan  (2002, 54-55) Leo

Nyqvistiin viitaten kuvaamassa byrokraattisessa palvelutyössä toteutuvassa hyväntahtoisessa

välinpitämättömyydessä, jossa asiakkaan tilanteeseen sitoutumista vältellään ja ongelmien

kohtaamista pyritään väistämään (emt.).

Paternalistiselle ja antaa mennä –puhetavalle on yhteistä se, että vankilatilojen ja vankilassa

olemiseen liittyvien epätavanomaisten olosuhteiden ei katsota rajoittavan, kahlitsevan tai

vaikuttavan muutenkaan millään tavoin negatiivisesti äitinä olemiseen ja vankeuden katsotaan

olevan lähinnä vain vapauden menettämistä. Kuntoutuspuhetavassa äiti-lapsiosastojen tilat ja

olosuhteet taas nähdään puutteellisina, äitinä olemiseen vaikuttavina ja sitä rajoittavina. Äitiyden

toteuttamisen tiloina ne voivat olla esimerkiksi jännittyneen ilmapiirin tai lähiyhteisön tuen

puuttumisen vuoksi kuormittavia, liian ahtaita, suljettuja, virikkeettömiä ja/tai eri syistä turvattomia.

Koska tiloja ei pidetä äiti-lapsiyhdistelmälle parhaalla mahdollisella tavalla soveltuvina,

kuntoutuspuheessa visioidaankin mahdollisuuksia muuttaa tiloja ja olosuhteita äideille ja lapsille

paremmin soveltuviksi. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tilan ja epätavanomaisten olosuhteiden

kautta rakentuvan puheen voimistuessa naisten ominaisuuksien kautta rakentuva puhe hälvenee ja

päinvastoin. Kuntoutuspuhetavan sisällä tuotetaan kuitenkin myös epäluottamuksen tilaa, jonka

rakennusaineina on eronteko kuntoutusta ansaitseviksi ja ansaitsemattomiksi katsottujen välillä.

Epäilyn ja epäluottamuksen tilaa luodaan myös maallikkopuhetapaan sisältyvällä erontekopuheella,

joka rakentuu vankiäidin ja muiden ihmisten välisen lähtökohtaisena tuotetun eroavuuden pohjalta.

Maallikkopuhetavan sisällä elää myös pieni yhteisen ihmisyyden tila, jonka synty on mahdollinen

vangin ja työntekijän roolien harteilta karistamisen myötä.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET

Kun vankilan työntekijät puhuvat lastensa kanssa vankilassa olevista naisista, puhetapoihin sisältyy

voimakkaita ja negatiivisesti leimaavia kategorisointeja. Luvut 5 ja 6 osoittavat, millaisia nuo

kategorisoinnit ovat sekä miten ja millaisia keinoja käyttäen kategoriat rakentuvat. Kategorioiden ja

puhetapojen analysointi osoittaa totaalisen laitoksen tunnusmerkkien – minuuden ja ihmisyyden

riisumisen – käyvän toteen äiti-lapsiosastoilla vankeusrangaistustaan suorittavien naisten kohdalla.

Lapsen mukanaolo vankilassa stigmatisoi naiset erityisellä tavalla äitiyden kautta ja määrittää niitä

sosiaalisia identiteettejä, joita naisten riisuttujen identiteettien tilalle tuotetaan. Naisten minuuksia

keskeisesti määrittäviksi sosiaalisiksi ongelmiksi rakentuvat huumeidenkäyttö ja rikollisuus

lieveilmiöineen. Kun näitä miehisiksi miellettyjä sosiaalisia ongelmia käsitellään naisiin ja äiteihin

liittyvinä ilmiöinä lapsen edun näkökulmasta, naisista ei puhuta ”omana itsenään”, vaan

huolenpitotehtävänsä mukaisesti lasten äiteinä (ks. Kuronen, Granfelt, Nyqvist & Petrelius 2004, 6-

7). Naisten siviilielämän kuvauksille ovat ominaisia kulttuuriset tavat puhua huumeita käyttävistä ja

lakia rikkoneista naisista yhtenäisinä ryhminä, naisen roolissaan epäonnistuneina ja poikkeavina

sekä kyvyttöminä huolehtimaan lapsistaan. Lukua 5.1 voidaankin lukea yleisenä päihteitä

käyttävistä ja rikollisista naisista kertovana kulttuurisena mallitarinana, jonka keskeiset elementit

kietoutuvat tiiviisti myös naisiin vankila-aikana liitettyihin määrityksiin ja toimivat niiden

rakennuspuina. Vankilan tila ei siis sulje pois siviiliä, vaan päinvastoin oletus siviilistä näyttää

vaikuttavan voimakkaasti siihen, miten lastensa kanssa vankilassa olevia naisia kategorisoidaan.

Samalla heidän lapsensa tuotetaan erityisen suojelun tarpeessa olevien lasten kategoriaan

kuuluviksi, jolloin heiltä katsotaan puuttuvan riittävää turvaa ja huolenpitoa.

Kategorioiden ja puhetapojen tarkastelu osoittaa, miten naisten ja heidän siviilielämänsä

”tietäminen” tietynlaiseksi ennen ja jälkeen vankilan ohjaa niitä tulkintoja, joita heidän äitinä

olemisestaan ja ihmisyydestään vankilan institutionaalisessa kontekstissa muodostuu. Myös

negatiivisia yksittäistapauksia toistamalla luodaan ja muokataan yleistä kuvaa lastensa kanssa

vankilassa olevista naisista. Koska positiivisten yksittäistapausten olemassaolosta vaietaan lähes

tyystin, ne eivät juuri horjuta yleistä voimakkaan negatiivista vankiäitikuvaa. Kun naiset

kategorisoidaan oman edun tavoittelijoiksi ja vedättäjiksi, heidän perustellut ja asiallisetkin

pyyntönsä voidaan nähdä merkkinä vedättämisestä. Erving Goffman (1961/1997, 67-68) käyttää

tästä termiä automaattinen identifikaatio ja kuvaa sitä myös yhtenä sosiaalisen valvonnan

keskeisenä tekijänä. Kun naisia ja heidän toimintaansa tarkastellaan oman edun tavoittelija ja

vedättäjä –kategorisaation kautta, heidän on suorastaan mahdotonta tehdä mitään oikein tai tulla
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vakavasti otetuiksi. Millaisia mahdollisuuksia naisella on tällöin osoittaa kyvykkyytensä tai

pyrkimyksensä huolehtia hyvin lapsestaan?

Naisten kategorisoinnissa rikos- ja huumekuvioiden kautta korostuu pysyvyys, joka näkyy

kategorisointien liittämisenä aikaan ennen ja jälkeen vankilan sekä vääjäämättömyys, jolla naisten

nähdään ajautuvan entisiin kuvioihin siviiliin siirtymisen jälkeen. Tilanteiden esittäminen pysyvinä

ja naisia leimaava kategorisointi on samalla syrjäyttävää ja sementoi heidät paikoilleen sekä

negatiivisen yksiulotteisina että muuttumattomina. Kun puhetapojen ajatellaan yleensä olevan

keskenään kilpailevia ja tuottavan toisistaan poikkeavia käsityksiä ihmisistä ja asiaintiloista, ovat

tämän tutkimuksen puhetavat hämmästyttävän yhdenmukaisia siinä, millaisiksi lastensa kanssa

vankilassa olevat naiset niissä muokkautuvat. Lukujen 5 ja 6 piirtämää kuvaa lastensa kanssa

vankilassa olevista naisista voi pitää äiti-lapsiosastojen institutionaalisena mallitarinana, johon

sisältyy hyvin vähäisine variaatioineen paitsi se, millaisia nuo naiset ovat, myös heidän

menneisyytensä, nykyhetkensä ja tulevaisuutensa (Juhila 2004a, 26; Loseke 2001, 124). Tämän

yleisen institutionaalisen mallitarinan sisään rakentuu erityisen stigmatisoiva ja loputtomassa

muuntuvuudessaan elinvoimainen oman edun tavoittelija ja vedättäjä –kategoria sekä toivoa

herättävä, joskin täysin edellisen varjoon jäävä lapsen myötä jaloilleen nousevan äidin kategoria.

Tulkitsen oman edun tavoittelija ja vedättäjä –kategorian spesifiksi äiti-lapsiosastojen

institutionaaliseksi mallitarinaksi, johon kaikkia lastensa kanssa vankilassa olevia naisia eri tavoilla

ja erilaisissa tilanteissa sovitellaan. Lapsen myötä jaloilleen nousevan äidin kategoria ei sitä vastoin

nouse institutionaaliseksi mallitarinaksi juuri sen vuoksi, että siitä ei muodostu vakiintunutta tapaa

tulkita lastensa kanssa vankilassa olevien naisten tilanteita ja ongelmia (Raitakari 2006, 4; Vanhala

2005, 94).

Minkään puhetavan ei voi sanoa yksinään tuottavan äiti-lapsiosastojen institutionaalisia

mallitarinoita eikä lastensa kanssa vankilassa oleviin naisiin liittyviä kategorisaatioita, vaan ne

syntyvät pikemminkin puhetapojen yhteisvaikutuksena, joskin painotukset vaihtelevat. Puhetapojen

tuottamat toivottoman eli pysyvästi äitiyteen kykenemättömän ja positiiviseen muutokseen

kykenevän sosiaaliset identiteetit eivät mene oman edun tavoittelija ja vedättäjä –kategorian ja

lapsen myötä jaloilleen nousevan äidin kategorian kanssa yksi yhteen. Ne kuitenkin mukailevat

toisiaan siinä mielessä, että stigmatisoiva ja seurauksellinen vedättäjä-mallitarina ja toivottoman

sosiaalinen identiteetti sekä niihin liitetyt piirteet ovat niin vahvoja, etteivät positiiviset

poikkeustapaukset niitä juurikaan horjuta. Leimaava kategorisointi säilyy, vaikka olemassa ovat

myös jaloilleen nousevan äidin kategoria sekä positiiviseen muutokseen kykenevän sosiaalinen
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identiteetti. (ks. Kekoni 2007, 62.) Voisiko näiden olemassaolo ja vahvistaminen olla kuitenkin eräs

tapa lastensa kanssa vankilassa olevien naisten äitiydestä kertovien puhetapojen

monipuolistamiseen, vaikka lähtökohtana näissäkin on pitkälti äitiyden riittämättömyys?

Toivon niin, sillä se itsestäänselvyys, jolla naisia leimaavia ja negatiivisesti kategorisoivia

puhetapoja vankilakontekstissa käytetään, korostaa mielestäni niiden murtamisen ja puhetapojen

reflektoinnin tärkeyttä. Kyse on myös ihmiskäsityksestä, siitä miten toista ihmistä ymmärretään ja

käsitteellistetään. Tällöin peruskysymykseksi nousee, millainen lapsensa kanssa vankilassa olevan

naisen ajatellaan olevan. Onko hän työntekijän kaltainen ihminen, vai tyystin toiseen ihmistyyppiin

ja -lajiin kuuluva, alati epäilyksen alainen? Edustaako äiti-lapsiosastolla lapsensa kanssa

vankeusrangaistustaan suorittava nainen yksiselitteisesti pahaa ja työntekijä hyvää? (Pohjola 2002,

42-43, 49-50.) Kysymykset ovat perusteltuja pohdinnan aiheita niin vankilan työntekijöille kuin

kaikille muillekin, jotka työssään kohtaavat vankilaan meneviä, siellä olevia tai vankilasta

vapautuneita naisia ja äitejä. Työntekijän suhtautumistapa ja tiedostamattomatkin asenteet

heijastuvat (puhe)toimintaan, jossa näkyvät myös normaalisuuden kriteerit ja moraaliset kannanotot

esimerkiksi siitä, mikä on tavoiteltavaa ja oikeanlaista elämää ja ihmisenä, naisena ja äitinä

olemista. Ihmisen kohtaaminen ihmisenä ei ole helppoa, kun asetelmat ovat jo lähtökohtaisesti

kielteisesti latautuneita. Vankilan henkilökunnalla on kuitenkin merkittävä rooli ja paljon valtaa

lastensa kanssa vankilassa olevien naisten äitiyden arvioinnissa. Kuten empirialuvut osoittavat, jo

vankila-aikana sillä, millaisen institutionaalisen katseen kautta naisia ja heidän toimintaansa

tulkitaan, voi olla kauaskantoisia seurauksia. Valta ei kuitenkaan rajoitu pelkästään

vankilassaoloaikaan, vaan ulottuu myös siviiliin erilaisen viranomaisyhteistyön muodossa.

Vankilan työntekijät voivat keskeisesti vaikuttaa siihen, millainen käsitys esimerkiksi

lastensuojelun sosiaalityöntekijälle naisten kyvykkyydestä äitiyteen muodostuu. Siksi on erityisen

tärkeää, millaisten tulkintojen pohjalta he merkityksellistävät lastensa kanssa vankilassa olevia

naisia, heidän ihmisyyttään ja äitinä olemisensa tapoja.

Puhetapojen monimuotoistuminen voisi merkitä naisille mahdollisuutta liikkua eri positioiden

välillä, olla välillä väsynyt, heikko ja tarvitseva, toisinaan jotakin muuta. Tämän tutkimuksen

puitteissa ei ole mahdollista vastata kysymykseen siitä, millaisia todellisia mahdollisuuksia lastensa

kanssa vankilassa olevilla naisilla on negatiivisten tunteiden, esimerkiksi vihan näyttämiseen ja

purkamiseen, mutta joitakin viitteitä se antaa. Mikäli väsyminen ja unen tarvekin tulkitaan

epäilyttäväksi ja jonkinasteiseksi lapsen hoidon laiminlyönniksi, miten vihan ilmaukset otetaan

vastaan? Vai onko niin, että lähes kaikki negatiiviset tunteet on lapsen menettämisen pelossa



88

tuomion ajaksi tukahdutettava? Äidin ja lapsen välistä viha-rakkaus –ambivalenssia ajatellen

negatiivisten tunteiden tukahduttaminen voi muodostua lastensa kanssa vankilassa oleville naisille

erityisen vaikeaksi kestää. Samoin kuin Kranen ja Daviesin (2007) tutkimassa turvakodissa, myös

vankilan äiti-lapsiosastoilla äitinä olemiseen liittyvä fyysinen ja emotionaalinen kuormittavuus jää

lähes kokonaan näkymättömäksi. Kun äitinä olemiseen liittyy lisäksi vankina oleminen,

kuormittavuus voi kuitenkin olla turvakotiin verrattuna moninkertainen. Tämän tunnistamista ja

hyväksymistä pidän niinikään tärkeänä ja mahdollisuutena puhetapojen monipuolistamiseen ja

institutionaalisten käytäntöjen muuttamiseen sukupuolisensitiivisemmän vankilan suuntaan, mikä ei

ole toki yksinkertaista silloin, kun läsnä on äidin ja lapsen moninainen suhde.

Lastensa kanssa vankilassa olevista naisista puhutaan aineistossani lähes yksinomaan äiteinä.

Silloin, kun näin ei tapahdu, heistä puhutaan miesten tai muun lähipiirin kautta. Tämä ei sinänsä ole

yllättävää, sillä myös asiantuntijoiden kirjoituksissa naiset kuvataan etupäässä lapsen ja miehen

toiminnan ja kokemusten kautta (Vuori 2001, 339) ja he asiakkaistuvat sosiaalityössäkin yleensä

huolenpitotehtävänsä myötä (Kuronen ym. 2004, 6-7). Naisten näkeminen ainoastaan äiteinä

sivuuttaa kuitenkin muut heidän minuutensa puolet sekä niistä nousevat naisten omat tarpeet,

toiveet ja elämänhistorian. Mikäli äitiys nähtäisiin vain yhtenä naisen identiteetin osatekijänä, se

saattaisi merkitä muutosta esimerkiksi siihen suuntaan, että myös äiti-lapsiosastolla

vankeusrangaistustaan suorittavalla naisella olisi mahdollisuus osallistua tarpeidensa ja

lähtökohtiensa mukaiseen kuntouttavaan toimintaan vankila-aikana. Tämä olisi eduksi sekä äidille

että lapselle. Kuntouttavalla toiminnalla en tarkoita pelkästään erilaisia kursseja, vaan esimerkiksi

mahdollisuutta käydä peruskoulu loppuun tai opiskella jotakin muuta. Tämänhetkinen

institutionaalinen käytäntö, joka kohtelee naisia kokopäiväisinä äiteinä, ei mahdollista lainkaan äiti-

lapsiosastojen ulkopuolella tapahtuvaan yksittäisiä käyntejä pitkäkestoisempaan kuntouttavaan

toimintaan osallistumista. Kuitenkin vankeinhoidon eräs tehtävä on myös uusintarikollisuuden ja

syrjäytymisen ehkäiseminen, ei ainoastaan vapausrangaistuksen toimeenpano ja sen toteutumisen

valvonta. Äitiyteen liittyvien perusrutiinien ja äitinä olemisen opetteleminenkin ovat toki tärkeitä,

kuntouttavia ja naista voimaannuttaviakin elementtejä. Tämä edellyttää kuitenkin naisten

osallistumista itseään koskevien tavoitteiden asettamiseen, ei ulkoa- ja ylhäältäpäin asetettuja

yhtenäisiä kaavoja, joiden mukaan toimitaan. Tärkeää on ottaa myös muita naisten omalla

kohdallaan merkityksellisiksi katsomia asioita työskentelyn alle vankila-aikana. On selvää, että

yksilöllinen, naisten omista tarpeista lähtevä toiminta vaatii paitsi sen tärkeyden tunnistamista,

myös riittävää resursointia. Omat rajoitteensa asettavat myös tuomioiden pituudet. Lyhyiden
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tuomioiden aikana mahdollisuudet äitien ja lasten tilanteisiin panostamiseen ovat ymmärrettävästi

rajalliset.

Nähdäkseni vankilassa oleminen lapsen kanssa sotii jossain määrin vankilan eristämistehtävää ja

totaalisen laitoksen ideaa vastaan. Lapseen voidaan kohdistaa helliä tunteita, jotka muuten olisi

tuomion ajaksi tukahdutettava (Aareskoski & Koskinen 1999, 112). Lapsi tuo mukanaan myös

sellaista siviiliarjen kaltaista tekemistä ja merkityksellistä sisältöä, joka naisten vankilassa

olemisesta muuten puuttuu. Mikäli ajatellaan Nils Christien ja Kettil Bruunin (!985/1986, 33)

tavoin, että aika tehdään tärkeäksi ottamalla se vangeilta pois, voidaan myös ajatella, että lasten

mukanaolo tuo tietyllä tapaa tuota aikaa takaisin äiti-lapsiosastoilla rangaistustaan suorittaville

naisille. Tämä taas tekee tilanteesta jännitteisen ja voi herättää työntekijöissä ajatuksia siitä, että

naiset pääsevät vankila-ajastaan liian helpolla eikä tuomio muodostu näin tarpeeksi rankaisevaksi,

mikä voi vahvistaa oman edun tavoittelija ja vedättäjä –mallitarinaa. Ristiriitaiset näkemykset

lastenhoidosta yhtäältä naisvankien työnä, josta maksetaan palkkaa ja toisaalta mahdollisuutena olla

osallistumatta työntekoon sekä samanaikainen voimakas vastuu lapsista ja vastuullisena äitinä

toimimiselle asetetut reunaehdot noudattelevat sitä Pat Carlenin (1995, 213-215) esiin tuomaa

ristiriitaisten diskurssien maailmaa, jossa naiset joutuvat elämään. Heidän odotetaan

samanaikaisesti sekä hallitsevan itsensä selviytyjinä ja lapsistaan vastuun kantavina hoivaajina että

antautuvan hallittaviksi passiivisina, riippuvaisina, kyvyttöminä ja alistuvina. Ristiriitaisiin

odotuksiin vastaaminen on vaikeaa, ellei mahdotonta, ja niiden olemassaolo tuo näkyväksi niitä

sukupuolittuneita kontrollimekanismeja, jotka vallitsevat paitsi äiti-lapsiosastojen

institutionaalisissa käytännöissä, myös yhteiskunnassa laajemmin.

Tutkimushaastatteluissa käytävä neuvottelu äiti-lapsiosastojen toiminnasta, tehtävistä ja tavoitteista

sekä niiden perusteluista ei ole alkanut tyhjästä eikä se ole päätepiste keskustelulle. Koska äiti-

lapsiosastoilla ei ole olemassa virallista tehtävänmäärittelyä, tulkitsen siitä käytävän pikemminkin

henkilöstön keskuudessa jatkuvaa neuvottelua, josta näytteenä myös tämän tutkimuksen aineistoa

voidaan pitää. Äiti-lapsiosastojen epäviralliseksi tehtäväksi näyttää muodostuneen lastensa kanssa

vankilassa olevien naisten äitiyden kontrollointi ja arviointi, johon sisältyy työntekijöiden omista

taustaoletuksista lähtevä arviointi ja rajanveto siitä, mitä kuuluu hyvään ja mitä huonoon äitiyteen.

Näin ollen äiti-lapsiosastojen virallisesti dokumentoitujen tehtävänmääritysten kautta voisi olla

mahdollista vaikuttaa ainakin osittain myös lastensa kanssa vankilassa olevia naisia koskeviin

puhetapoihin ja kategorisointeihin, joiden voi tulkita osaltaan yksilöllistävän sellaisia äiti-

lapsiosastojen ongelmia, joiden taustalla on rakenteellisia tekijöitä. Tällaisena rakenteellisena
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tekijänä pidän esimerkiksi naisten ympärivuorokautista vastuuta lapsistaan, joka ei jätä tilaa sen

paremmin kuntoutukseen osallistumiselle kuin väsymisellekään.

Tutkittava ilmiökenttä on monin tavoin vaikea ja haasteellinen. Tätä kuvaa esimerkiksi pohdintani

siitä, millä nimellä kutsuisin vankilan työntekijöiden puheen kohteena olevia lastensa kanssa

vankilassa olevia naisia. Vankilan työntekijät käyttävät vaihtelevasti pääosin äidin, vangin, naisen,

äitivangin ja vankiäidin käsitteitä. Mikään näistä ei yksinään tuntunut sopivan tähän tutkimukseen,

eikä mikään käsitteistä tuntunut ”viattomalta”. Naisista puhuminen olisi voinut olla viatonta, mutta

vankilassa oleminen merkitsee sen erityiseksi. Lisäksi myös nainen on kategoria, mikä olisi

tuntunut vaativan pelkästään sitä käytettäessä melkoisen laajamittaista avaamista. Puhuminen

pelkästään naisista olisi myös kadottanut sen tosiseikan, että kyseessä ovat yhtäkaikki vangit ja

äidit. Pelkästään vangeista tai naisvangeista puhuminen taas äitiyden, joka tuo mukanaan juuri

ilmiöön liittyvää erityisyyttä. Ja edelleen ainoastaan äideistä puhuminen taas nuo muut tutkimukseni

kannalta merkitykselliset puolet. Näin ollen päädyin lopulta itsekin käyttämään lastensa kanssa

vankilassa olevista naisista vaihtelevia nimityksiä ja tein kutsumistavan valitsematta jättämisen

tietoisena ratkaisuna. Tämänkaltainen ideologinen ja tutkimuseettinen käsitteisiin liittyvä pohdinta

on tutkijalle teoreettisesti paitsi mahdollista, myös välttämätöntä, mutta saattaa aiheuttaa monin

tavoin paineisissa käytännön työtilanteissa toimivissa työntekijöissä ärtymystä. Olen kuitenkin

samalla erittäin tietoinen siitä, että käytännön työ vankilassa olevien äitien ja heidän lastensa kanssa

on huomattavan paljon ristiriitaisempaa ja haastavampaa kuin omien käsitevalintojeni pohtiminen.

Useasti tutkimusprosessin aikana mieleeni ovat tulleet etnografisen tutkimuksen tarjoamat

mahdollisuudet syvällisempään ymmärrykseen vankilan äiti-lapsiosastoista ja niissä toimivista

ihmisistä. Vaihtoehto oli kuitenkin poissuljettu jo sen kannalta, että kykenin pitämään pro gradu –

työhön käyttämäni ajan jonkinlaisissa rajoissa suhteessa opinnäytteeltä vaadittavaan työmäärään.

Monenlaisia uusia kysymyksiä on kuitenkin avautunut tutkimuksen myötä. Lastensa kanssa

vankilassa olevia naisia olisi kiinnostavaa haastatella sellaisista asetelmista, joissa liikkeelle ei

lähdetä ainoastaan äitiydestä ja vankeudesta, vaan laajemmasta elämänkokonaisuudesta.

Mielenkiintoista olisi myös sen tarkastelu, millä tavoin naiset heitä koskeviin syrjäyttäviin

käytäntöihin ja leimaaviin kategorisointeihin vastaavat. Olisi myös kiinnostavaa tietää, mitä

tapahtuu äiti-lapsiosastoilla olleille äideille ja lapsille. Mitkä ovat niitä elementtejä, joiden avulla

selviydytään, mitkä taas niitä, jotka estävät selviytymistä? Tutkimuksen laajentaminen niiden

naisten ja miesten vanhemmuuteen, jotka suorittavat vankeusrangaistustaan ilman lapsiaan sekä

heidän vankilan ulkopuolella elävien lastensa tilanteiden kartoittaminen ovat myös toistaiseksi
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olleet tutkimuksellisesti katveessa. Koska naisten vankeuteen ja rikollisuuteen liittyvää tutkimusta

on Suomessa tehty vähän, myös se on alue, jonka soisi herättävän nykyistä enemmän

tutkimuksellista kiinnostusta.

Olen saanut tässä tutkimuksessa esiin kuvatun kaltaisia tuloksia tällä nimenomaisella aineistolla ja

kuvaamillani teoreettis-metodologisilla valinnoilla. Toisena ajankohtana erilaisilla menetelmillä

toteutettu aineistonkeruu ja toisenlaiset teoreettis-metodologiset valinnat olisivat voineet tuottaa

moniulotteisempia aineistoja ja eri tavoin painottuneita tulkintoja. Toisaalta saattaa olla, että

samalla jotakin tässä tutkimuksessa tavoitettua olisi jäänyt näkymättömiin. Noin kaksi vuotta

kestäneen tutkimusprosessin aikana olen joutunut ottamaan etäisyyttä tutkimukseen välillä

pidemmiksi, välillä lyhyemmiksi ajoiksi kasvattaakseni välimatkaa ja nähdäkseni selvemmin. Siitä

huolimatta on erittäin todennäköistä, että näkökykyni on ollut monilta osin vajavainen enkä ole

läheskään aina tavoittanut sitä, mikä on ollut silmieni edessä (vrt. Pösö 2005, 130-131).

Tutkimuksen tekeminen on ollut haastavaa ja herättänyt monenlaisia, välillä hyvinkin ahdistavia

tunteita, mikä on ollut toinen syy ajoittaisen etäisyyden oton välttämättömyyteen. Ajattelen

kuitenkin Tarja Pösöä (2005, 13) ja Riitta Granfeltia (2002, 135) mukaillen, että tunteita ei voi eikä

pidä sulkea tutkimuksen ulkopuolelle, vaan tunteet voivat olla suureksikin hyödyksi ilmiöiden

tulkinnassa ja yrityksessä ymmärtää tutkittavia ilmiöitä. On myös selvää, että oma elämänhistoriani

ja tutkimusprosessin aikaiset olosuhteeni ovat olleet läsnä ja taustalla vaikuttamassa siihen,

millainen tästä tutkimuksesta on muodostunut.

Samalla tavoin lastensa kanssa vankilassa olevat naiset eivät ole irrallaan omista

elämänhistorioistaan, siitä paikasta eivätkä niistä tiloista ja olosuhteista, joissa

vankeusrangaistuksensa aikana elävät. Ne vaikuttavat oleellisesti minän ja muiden välisiin

suhteisiin, niin äiti-lapsisuhteeseen, naisten keskinäisiin, kuin naisten ja työntekijöidenkin välisiin

suhteisiin. Ei liene epäilystäkään siitä, etteikö äitiys vankilan äiti-lapsiosastoilla olisi äitiyttä

epätavanomaisissa olosuhteissa ja siten monin tavoin haasteellista. Vankilan tiloista ja olosuhteista

on moneksi. Ne voivat olla mitätöinnin, epäilyn ja välinpitämättömyyden, mutta myös huolenpidon,

välittämisen ja uusien mahdollisuuksien luomisen tiloja. Olennainen kysymys on tällöin se,

millaisten tilojen luomista preferoidaan ja millaiset tilat muodostuvat vallitseviksi äiti-

lapsiosastojen institutionaalisissa käytännöissä. Kiinnipitämisen, välittämisen ja vakavasti ottamisen

kokemus voi siirtyä äidin kautta lapseen ja tukea samanaikaisesti molempia. Samalla tavoin kuin

äiti-lapsisuhteeseen sisältyy mahdollisuus sekä vihaan että rakkauteen, myös vankilan työntekijän ja

lapsensa kanssa vankilassa olevan naisen suhteeseen sisältyy sekä hyvää että pahaa ja jokaisen
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ihmisen tavoin mahdollisuus näihin molempiin. Johanna Hurtigia ja Merja Laitista (2002, 13)

mukaillen tämän kaksijakoisuuden tiedostaminen ja tunnistaminen voi myös edesauttaa sellaisen

kohtaamisen toteutumiseen, joka tavoittaa sekä äiti-lapsiosastoilla vankeusrangaistustaan

suorittavien naisten että heidän lastensa elämäntodellisuuden kokonaisuuden.
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LIITE 1

Työntekijän haastattelu

OMA TOIMENKUVA JA KOULUTUSTAUSTA

- kuinka kauan tässä työssä?
- muu työkokemus?
- millainen rooli äidin ja lapsen asioissa?
- mikä on parasta ja kurjinta työssäsi?

YLEISTÄ OSASTOSTA

- kuinka moni työntekijä on tekemisissä äitien kanssa?
- mikä on äitien rooli, mikä työntekijöiden?
- onko äideillä ”etuuksia”? (muut naiset osastolla)
- millaisia sääntöjä on lapsille? Entä äideille?
- miten lasten turvallisuus on otettu huomioon?
- miten rajoittunut tilankäyttö vaikuttaa lasten olemiseen?
- miten itse näet äiti-lapsi-osaston tehtävän?
- miten mielestäsi äiti-lapsi-osasto toimii?
- onko osasto muuttunut täällä työssäoloaikanasi?

OSASTOLLE TULO

- mitä kautta äidit valikoituvat osastolle?
- millaisia vankeja ja millaisia lapsia osastolle valitaan, mitkä kriteerit?
- mitä tietoa täällä on lapsen tilanteesta ennen vankilaan tuloa?
- keihin viranomaisiin yhteyksiä? Miten yhteydet muodostuvat?
- tiedätkö tapauksia, joissa on selvitetty vaihtoehtoisia paikkoja lapselle?
- miten yhteys lastensuojeluun toimii tulotilanteessa?
- millaisia tulotilanteita muistat viimeisen vuoden ajalta?
- kuinka paljon lapsia on tullut esim. viimeisen puolen vuoden tai vuoden ajalla?
- miten tulo konkreettisesti tapahtuu?

OSASTOLLA OLO

- millainen on osaston päivän kulku?
- kuinka paljon lapset ovat vankilassa ja kuinka paljon siviilissä? Esimerkkejä?
- miten lapsen muut sosiaaliset suhteet (isä, läheiset) vankilan ulkopuolelle on hoidettu?
- kuinka paljon lapset viettävät aikaa äitiensä kanssa päivässä?
- arvioitko sinä työssäsi lapsen tilannetta vankilassa?
- onko säännöllistä arviointia tai valvontaa lapsen tilanteesta, kuka arvioi?
- valvovatko muut viranomaiset, esim. lastensuojelu?
- mistä näkee, että lapsella on hyvä olla osastolla?
- miten tilat soveltuvat mielestäsi eri ikäisille lapsille?
- nouseeko lasten tilanteesta sinulle huolta?
- millaisia riskejä tai uhkia osastolla on ilmennyt lapsien kannalta?



100

- millaisia ongelmatilanteita tulee? (hoito, kasvatus, lapsen sairaus)
- miten ongelmatilanteissa toimitaan? Kuka toimii?
- tuetko omassa työssäsi äitejä lapsen kanssa toimimisessa?
- tehdäänkö lapselle suunnitelmia?
- voidaanko osastolla oloa arvioida uudelleen?
- kerätäänkö lapsista tietoa ja miten osastoaikana?
- kuinka pitkiä aikoja lapset viettävät keskimäärin tällä osastolla?

VANKILASTA VAPAUTUMINEN TAI LAPSEN LÄHTÖ VANKILASTA

- mihin äidit ja lapset lähtevät vankilasta? Voit kertoa esimerkkejä esim. viimeisen ½ vuoden
ajalta. Mikä on yleisin paikka muistisi mukaan, minne vapaudutaan?

- onko vankilassa tehty suunnitelmia vapautumisen varalle? Kuka tekee? Tarkistetaanko
lapsen tilannetta?

- onko lastensuojelu tai muut viranomaiset tässä vaiheessa mukana?
- millaisissa tunnelmissa kotiutat äiti-lapsi osaston vankeja?

LOPUKSI

- miten näet lapsen edun toteutumisen täällä vankilassa?
- mitä näet äiti-lapsi-osaston vahvuuksina?


