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Suomessa naisvangit sijoittuvat pääasiassa Hämeenlinnan ja Vanajan vankiloihin, joista he vapautuvat suurelta
osin Etelä-Suomeen. Naisvankeja on arvioitu olevan n. 230 henkilöä, joka on vajaa 8% koko Suomen
vankipopulaatiosta. Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiset näkyviksi- hanke on lähtenyt vastaamaan
nimenomaisesti naisvankien haasteisiin, joista yksi on vankeusajan jälkeinen asunnottomuus. Hankkeen
tavoitteena on vahvistaa naisten toimijuutta sekä rakentaa vapautumisen nivelvaiheen sekä sen jälkeisen ajan
tukimuotoja naisvangeille.
Ulla Salovaara toteaa tuoreessa väitöskirjassaan ”Rikoksista tuomitut naiset. Yhteisöstä erottaminen ja
takaisinliittymisen mahdollisuudet”, että asunto on vankilasta vapautumisen nivelvaiheessa yksi merkittävimmistä
tekijöistä yhteiskuntaan integroitumisen suhteen. Vapautuvalle vangille asunnon saaminen on ensimmäinen
konkreettinen asia. Asunnon hakemiseen ja saamiseen liittyvien haasteiden lisäksi myös asunnon säilyttämiseen
ja ylläpitämiseen liittyvät vaikeudet korostuvat vankeustaustaisten henkilöiden kohdalla. Suurin osa vankilasta
vapautuvista naisvangeista tarvitseekin jonkinlaista tukea asumiseensa liittyen. Asumisen taitojen puute pitää yllä
asunnottomuutta, kun taas asunnottomuus puolestaan vahvistaa asumisessa tarvittavien taitojen heikentymistä.
Asunto onkin keino osoittaa kuuluvansa yhteiskuntaan ja se mahdollistaa osaltaan yksilön itsenäisen elämisen.
”Se, että vankilassa saa harjoitella arjen pyörittämistä, on tosi tärkeää. Itse en ollut oppinut kotona mitään arjen
hoitamisesta, koska asuin alkoholistiäidin kanssa. Olin jo lapsena tottunut siihen, että vuokraa ei tarvitse
välttämättä maksaa. Koevapaus on hyvä juttu. Koevapaudessa voi käydä myös päihdekuntoutuksessa. Olisi
todella tärkeää, että asuntoasiat olisi hoidettu kuntoon jo rangaistuksen suorittamisen aikana. Toivoisin, että
vankilassa järjestettäisiin kolmikantakeskusteluja, joissa olisi mukana sosiaalitoimi, jotta asioiden hoitaminen olisi
helpompaa. Kaikki KELA-, työkkäri- ja sossujuoksemiset tuntuu vankilasta päästessä tosi raskailta, ja moni ei jaksa
niitä, kun on helpompi lähteä vain takaisin vanhoihin kuvioihin”. Riikka kertoo.
Vankilassa alkanut suunnitelmallinen ja tuettu vapautumisprosessi ei välttämättä toimi onnistuneesti enää
vapautumisen jälkeen, koska palvelujärjestelmä on pirstaleinen. Työntekijäresurssit ovat usein niukat ja siitä
johtuen työntekijöitä on vaikea tavoittaa. Erityisen tärkeänä vapautumisaiheen viranomaiskohtaamisissa
näyttäytyivät Salovaaran tutkimuksessa henkilökohtaisten tapaamisten tarve. Tutkimuksen mukaan oma
työntekijä ja saattaen siirtämis- -periaatteen mukainen asiakkuuden siirto tukisivat vapautuvan mahdollisuutta
sitoutua tehtyihin suunnitelmiin.
Vapautuvien asumisen tuen verkostossa on todettu, että toimiville yhteistyömalleille vapauttamisvaiheessa on
yhteistä, että yksi taho ottaa vastuun eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja yhteistyöllä on selkeä rakenne.
Kunnan tai muu sotetoimijan tulisi saada vankilasta hyvissä ajoin tieto asunnottomana vapautumassa olevasta
vangista, jolloin asumisen ympärille voitaisiin rakentaa yhteistyössä myös tarvittava tuki yksilöllisen tarpeen
mukaan ja näin osallistaa myös vapautuva vanki paremmin palveluidensa suunnitteluun.
Vankeustaustaisten naisten kohdalla voidaan todeta, että niin ennaltaehkäisevä, naisasunnottomuuden
erityispiirteisiin kohdistuva työ eli väkivaltatraumaan liittyvää kuntoutus, mielenterveysongelmien hoito,
yhteisöllinen päihdekuntoutus, kuin myös konkreettinen arjen tuki keskittyen äitiyteen ja elämänhallinnan ja
sosiaalisten taitojen tukemiseen ovat merkityksellisiä asunnottomuutta ennaltaehkäisevässä ja vähentävässä
työssä. Erityisesti lapsi- ja perhepalveluissa tulisi huomioida naisasunnottomuuteen johtavia tekijöitä ja pyrkiä
tunnistamaan nykyistä enemmän esimerkiksi perheväkivaltaa ja päihderiippuvuutta.
”Minua olisi pitänyt auttaa silloin kun olin lapsi ja nuori. Lastensuojelu olisi voinut auttaa minua. Lopetin päihteet
2017 maaliskuussa 34-vuotiaana. Kun pääsin kuntouttavaan työtoimintaan, minua autettiin siellä todella monessa
asiassa. Pääsin velkajärjestelyyn. Minulla oli jotakin sisältöä arjessa. Nyt olen alkanut vihdoin viihtyä yksin kotona,
oppinut asumaan yksin ja nauttimaan yksinolosta ja rauhasta. Nyt minulla on asunto ja se on ihmeellistä” Riikka
toteaa tyytyväisenä.

Laurea-ammattikorkeakoulu
Mustonen R, Ollikainen H, Pääskyvuori P

Artikkeli

3 (3)

30.5.2019

Lähteet:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. 2017. Asunnottomat 2016. Viitattu 24.5.2019.
https://www.ara.fi/download/noname/%7BB3A7A24F-9FE4-485A-BF0D-7C3F953491CE%7D/126566
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. 2018. Asunnottomat 2017. Viitattu 24.5.2019.
https://www.ara.fi/download/noname/%7B0EC77B27-5E1A-4735-ACA0-E07B4D68D54E%7D/135737
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. 2019. Asunnottomat 2018. Viitattu 24.5.2019.
https://www.ara.fi/download/noname/%7B92F73B7B-C89B-47C7-A92D-B250F0340280%7D/144423
Gisler C., Pruin I., and Hostettler U. 2018. Experiences with Welfare, Rehabilitation and Reintegration of Prisoners.
Lessons Learned? Työpaperi 5/2018. YK:n Sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos UNRISD.
Kirkman, M, Keys, D. Bodzak, D. Turner, A. 2015. ‘I just wanted somewhere safe’: Women who are homeless with
their children. Journal on sosiology. Vol 51. Issue: 3. p 722-736.
Kriminaalihuollon tukisäätiö. Naiset näkyviksi. Viitattu 24.5.2019. https://www.krits.fi/naiset-nakyviksi/
Lappi-Seppälä, Tapio. 2019. Viitattu 25.5.2019. https://lcp.law.duke.edu/article/community-sanctions-assubstitutes-to-imprisonment-in-the-nordic-countries-lappi-seppala-vol82-iss1/
Basnet, S. Onyeka, I, Tiihonen, Föhr, J. Kauhanen, J.2015. Characteristics of drug-abusing females with and
without children seeking treatment in Helsinki, Finland. Journal on sosiology. Vol 43. Issue 3. p.221-218.
Lehtonen L, Cole P & Rantaniemi S. Naiserityinen asunnottomuustyö. Viitattu 24.5.2019.
https://ysaatio.fi/assets/files/2019/01/Y_P%C3%A4iv%C3%A4-16.1._NEA.pdf
Leppo A.(toim.) 2018.Vapautuvien asumisen tuki. Käsikirja asumissosiaaliseen työhön rikostaustaisten kanssa.
Kriminaalihuollon tukisäätiö.
Madoc-Jones I., Caroline Hughes C., Gorden C., Dubberley S.,Washington-Dyer K., Ahmed, A., Lockwood, K,
Wilding, M. 2018. Rethinking preventing homelessness amongst prison leavers. European Journal of Probation
2018, Vol. 10(3) 215 –231. www.sagepub.com/journals-permissionsDOI:
10.1177/2066220318822245journals.sagepub.com/home/ejp
Pleace N, Culhane D, Granfelt R & Knutagård M. 2015. The finnish homeless strategy. Ministry of the enviroment.
Viitattu 24.5.2019.
Rikosseuraamuslaitoksen tilastollinen vuosikirja 2017.
Salovaara, U. 2019. Rikoksista tuomitut naiset. Yhteisöstä erottaminen ja takaisinliittymisen mahdollisuudet.
Rikosseuraamuslaitoksen koulutuskeskus.

